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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 وبه ثقيت  

  الجزء األول

، وعمالً عرياً من الرباء، وقوالً موشحاً بالصواب، اللهم إين أسألك جداً مقروناً بالتوفيق، وعلماً بريئاً من اجلهل
وحاالً دائرة مع احلق؛ نعم، وفطنة عقل مضروبة يف سالمة صدر، وراحة جسم راجعة إىل روح بال، وسكون 

نفس موصوالً بثبات يقني، وصحة حجة بعيدة من مرض شبهة، حىت تكون غاييت يف هذه الدار مقصودة باألمثل 
دك حممودة باألفضل فاألفضل، مع حياة طيبة أنت الواعد ا ووعدك احلق، ونعيم دائم أنت فاألمثل، وعاقبيت عن

  .املبلغ إليه

اللهم فال ختيب رجاء من هو منوط بك، وال تصفر كفاً هي ممدودة إليك، وال تذل نفساً هي عزيزة مبعرفتك، 
ك، وال حتبس لساناً عودته الثناء عليك، وال تسلب عقالً هو مستضيء بنور هدايتك، وال تعم عيناً فتحتها بنعمت

الناصية بيدك، والوجه عان لك، واخلري متوقع منك، واملصري : وكما أنت أوىل بالتفضل فكن أحرى باإلحسان
على كل حال إليك، ألبسين يف هذه احلياة البائدة ثوب العصمة، وحلين يف تلك الدار الباقية بزينة األمن، وأفطم 

ة الزائلة، وأجرين على العادة الفاضلة، وال جنعلين ممن سها عن باطن ما لك عليه، بظاهر نفسي عن طلب العاجل
ما لك عنده، فالشقي من مل تأخذ بيده، ومل تؤمنه من غده، والسعيد من آويته إىل كنف نعمتك، ونقلته محيداً 

  . ذلك قديرإىل منازل رمحتك، غري مناقش له يف احلساب، وال سائق له إىل العذاب، فإنك على

 الرأي بعد املخص واالستخارة، وصح العزم بعد التنقيح واالستشارة، على نقل مجيع ما -  أطال اهللا بقاءك-ثبت
يف ديوان السماع، ورسم ما أحاطت به الرواية، وأشتملت عليه الدراية، منذ عام مخسني وثالمثائة، مع توخي 

فاشيه، وبديعه دون معتاده، ورفيعه دون سفسافه، ومىت قصار ذلك دون طويله، ومسينه دون غثه، ونادره دون 
أنصفتك نفسك، وهدتك الرأي، وملكتك الزمام، وجنبتك اهلوى، ومحلتك على النهج، ومحتك دواعي 

العصبية، علمت علماً ال خيالطه شك، وتيقنت تيقناً ال يطور به ريب، أنك ممن كفي مؤونة التعب بنصب غريه، 
 سواه، وذلك بني عند تصفح ما تضمن هذا الكتاب؛ فإنك مع النشاط واحلرص ومنح شريف املوهبة بطلب

ستشرف على رياض األدب، وقرائح العقول، من لفظ مصون، وكالم شريف، ونثر مقبول، ونظم لطيف، 
ومثل سائر، وبالغة خمتارة، وخطبة حمربة، وأدب حلو، ومسألة دقيقة، وجواب حاضر، ومعارضة واقعة، ودليل 

وعظة حسنة، وحجة بليغة، وفقرة مكنونة، وملعة ثاقبة، ونصيحة كافية، وإقناع مؤنس، ونادرة صائب، وم
ملهية، عقل ملقح، وقول منقح، وهزل شيب جبد، وجد عجن زل، ورأي أستنبط بعناية، وأمر بيت بليل، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  3   

باع رويت وسركتم على الزهد، وحجة أستخلصت من شوائب الشبه، وشبهة أنشئت من فرط جهالة، وبالدة ط
  .بلسان عي، ولفظ مرذول عن صدر حرج، وفؤاد عبام

مجعت ذلك كله يف هذه املدة الطويلة مع الشهوة التامة، واحلرص املتضاعف، والدأب الشديد، ولقاء الناس، 
وفلي البالد، من كتب شىت حكيت عن أيب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ الكناين، وكتبه هي الدر النثري، والنور 

، وكالمه اخلمر الصرف، والسحر احلالل؛ مث كتاب النوادر أليب عبد اهللا حممد بن زياد األعرايب، مث كتاب املطري
الكامل أليب العباس حممد بن يزيد الثمايل، مث كتاب العيون أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الكاتب 

املنظوم واملنثور، مث كتاب األوراق للصويل، مث الدينوري، مث جمالسات ثعلب، مث كتاب ابن أيب طاهر الذي ومسه ب
هذا إىل غري ذلك من جوامع للناس مضافات إىل حفظ ما . كتاب الوزراء البن عبدوس، واحليوانات لقدامة

فاهوا به، وأحتجوا له، وأعتمدوا عليه، يف حماضرهم ونواديهم، وحواضرهم وبواديهم، مما يطول إحصاؤه، وميل 
 التفصيل كل شيء منه إىل معدنه وينتسب إىل قائلة ةالعرض من الكتاب مسوق إليك استقصاؤه، وسيعتزي يف

  .واملراد فيه معروض عليك، فال عائدة إذن لإلطالة، إال بقدر التلطف واألستمالة

    : وأنا ضامن لك أنك ال ختلو يف دراسة هذه الصحيفة من أمهات احلكم، وكنوز الفوائد

 اهللا تعاىل الذي حارت العقول الناصعة يف رصفه، وكلت األلسن البارعة عن أوهلا وأجلها ما يتضمن كتاب
وصفه، ألنه املطمع ظاهره يف نفسه، املمتنع باطنه بنفسه، الداين بإفهامه إياك إليك، العايل بأسراره وغيوبه 

ل كرم اهللا عليك، ال يطار حبواشيه، وال ميل من تالوته، وال حيس بإخالق جدته، كما قال علي ابن أيب طا
  .ظاهرة أنيق، وباطنه عميق، ظاهره حكم، وباطنه علم: وجهه

والثاين سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ فإا السبيل الواضح، والنجم الالئح، والقائد الناصح، والعلم 
  .ة جلميع األناماملنصوب، واألمم املقصود، والغاية يف البيان؛ والنهاية يف الربهان، والفزع عند اخلصام، والقدر

والثالث حجة العقل؛ فإن العقل هو امللك املفزوع إليه، واحلكم املرجوع إىل ما لديه، يف كل حال عارضة، وأمر 
واقع، عند حرية الطالب، ولدد الشاغب، ويبس الريق، وأعتساف الطريق، وهو الوصلة بني اهللا وبني اخللق، به 

 وينصر دين اهللا، ويذب عن توحيد اهللا، ويلتمس ما عند اهللا، مييز كالم اهللا عز وجل، ويعرف رسول اهللا،
ويتحبب إىل عباد اهللا، ويساس عباد اهللا، ويتخلص عباد اهللا من عذاب اهللا؛ نوره أسطع من نور الشمس، وهو 

احلكم بني اجلن واإلنس، التكليف تابعه، واحلمد والذم قريناه، والثواب والعقاب ميزانه، به ترتبط النعمة، 
تستدفع النقمة، ويستدام الوارد، ويتألف الشارد، ويعرف املاضي، ويقاس اآليت، شريعته الصدق، وأمره و

املعروف، وخاصته األختيار، ووزيره العلم، وظهريه احللم، وكرته الرفق، وجنده اخلريات، وحليته اإلميان، وزينته 
 الصورة، وأعتراف اجلمهور، وشهادة الدهور، التقوى، ومثرته اليقني، والرابع رأي العني؛ وهو جيمع لك حبكم

نتيجة التجارب، وفائدة األختيار، وعائدة األختبار، وإذعان احلس، وإقرار النفس، وطمأنينة البال، وسكون 
  .االستبداد

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  4   

هذا سوى أطراف من سياسة العجم، وفلسفة اليونانيني، فإن احلكمة ضالة املؤمن، أين ما وجدها أخذها، وعند 
طلبها، واحلكمة حق، واحلق ال ينسب إىل شيء، بل كل شيء ينسب إليه، وال حيمل على شيء، بل من رآها 

كل شيء حيمل عليه، وهو متفق من كل وجه، يطرب به الراضي، ويقنع به الغضبان، مشرق يف نفسه، موثوق 
م اخللق، وبه قبض حبكمه، معمول بشرطه، معدول إىل قضيته، به خلق اهللا عز وجل السماء واألرض، وعليه أقا

  .وبسط، وحكم وأقسط

 نشاطك الشارد، وراجع بالك الرخي، وجل بفهمك يف رياض عقول القدماء، وأنظر إىل - أيدك اهللا-فأستدع
مآثر هؤالء احلكماء، وأطلع على نوادر فطن األدباء، وأمجع بني طيب السلف، وخبيث اخللف، فما ختلو عند 

: هزل أنت مداري فيه، ورأي أنت فقري إليه، وأمر لعلك حممود عليهجوالنك فيها من جد أنت سعيد به، و

  البسيط 

 كناس وأيام كأيام ناس  فالدهر آخره شبه بأوله

  .وإذا حفظت ما مضى، حذرت ما بقي

وأجعل اية حالك، وقصارى أمرك، فيما تستفيد من هذا الكتاب، وعساه جيمع ألفي ورقة، أن تكون سالياً عن 
الياً ألمورها، واثقاً باهللا تعاىل، مطمئناً إليه، ممترياً ملزيده، منتظراً ملوعوده، عاملاً بأنه أوىل بك، هذه الدنيا، ق

وأملك لك، وأقرب إليك، فإنه مىت خالك من توفيقه عثرت عثاراً بعد عثار، وأسرت إساراً بعد إسار، 
ليه، وأرسله من يده، ووكله إىل حول وأستمررت يف اخلزي استمرار بعد استمرار، وتلك حال من غضب اهللا ع

  .خفيف، ومنت ضعيف؛ ال أذاقك اهللا كرب هذه البلوى، وال أخالك أبداً من متجدد النعمى

وأصرف ما أستطعت مهتك عن هذا الظل القالص، والزخرف الغاطل، والعيش الزائل، إىل ما وعدك اهللا، فإن 
ق إجابة منك، مدت السعادة جناحها عليك، وصافحت اهلامة إياك مىت صادف طاعتك له، ودعاءه لك مىت واف

الساكن فيه وجل، والصاحي من أهله مثل، واملقيم على ذنوبه خجل، : يد اليمن كفك، وجنوت من معاطب عامل
والراحل عنه مع متاديه عجل؛ وإن داراً هذا من آفاا وصروفها، حملقوقة جراا وتركها، والصدوف عنها، 

  .كنها إىل دار قراره إال بالزهد فيها، والرضى بالطفيف منها كبلغة الثاوي وزاد املنطلقخاصة وال سبيل لسا

    

عرفنا اهللا حظنا، وسلك بنا يف طرق رشدنا، وسل حب الدنيا من قلوبنا، وحط ثقل احلرص عليها عن ظهورنا، 
لمنا إلينا، إنه ويل النعمة وفتح على ما عنده بصائرنا، وغمض عما ها هنا أبصارنا، وال أبتالنا بنا، وال أس

  .وماحنها، ومرسل الرمحة وفاحتها، بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير؛ جل مذكوراً، وعز مراداً

اللهم فأمسع، وإذا مسعت فأجب، وإذا أجبت فبلغ، وإذا بلغت فأدم، فإنه ال يشقى من كنت له، وال يسعد من 
لقك، حممد وآله الطاهرين، وال ترتع من قلوبنا حالوة كنت عليه، وصل على نبيك املبعوث من لدنك إىل خ

ذكره، وال تضلنا بعد إذ هديتنا، وقرب علينا طريق االقتداء بأمره، واالهتداء ديه، فإنك تصرف من تشاء إىل 
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ما تشاء؛ ال راد لقضائك، وال معقب حلكمك، وال حميط بكنهك، وال مطلع على سرك، وال واصف لقدرك، 
  . أنت اإلله احملمود، وأنت نعم املوىل ونعم النصريوال آمن ملكرك؛

قد تلطفت إىل قلبك حبثي إياك على حظك يف فنون من القول، وضروب من الوصايا، وأرجو أن يكون صوايب 
عندك فيها متقبالً، وخطأي فيها عندك متأوال، ال ألين لذلك أهل، ولكن ألنك حقيق به، وله خليق، ومهما 

مين يف هذا الكتاب، فال تشك أين قد نثرت لك فيه اللؤلؤ واملرجان، والعقيق والعقيان، شككت فيما يرد عليك 
  .وهكذا يكون عمل من طب ملن حب

ثبت اهللا نعمه لديك، وخفف مؤونة شكرها عليك، وتابع لك املزيد، يف كل يوم جديد، وحرسك من نفسك، 
ك للرشاد، وختم أمرك بالطهارة بعد وعصمك من بين جنسك، وعرفك اخلري، وحبب إليك اإلحسان، ووفق

  .بلوغ األماين ودرك املطالب، مبنه وقدرته

ال مال أعود من العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال عقل :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-1
ارة كالتدبري، وال كرم كالتقوى، وال قرين كحسن اخللق، وال مرياث كاألدب، وال فائدة كالتوفيق، وال جت

كالعمل الصاحل، وال ربح كثواب اهللا تعاىل، وال ورع كالوقوف عند الشبهة، وال زهد كالزهد يف احلرام، وال 
علم كالتفكر، وال عبادة كأداء الفرائض، وال إميان كاحلياء والصرب، وال حسب كالتواضع، وال شرف كالعلم، 

  . وما وعى، وأذكر املوت وطول البلىوال مظاهرة أوفق من املشورة؛ فأحفظ الرأس وما حوى، والبطن

حب املال والشرف أذهب لدين أحدكم من ذئبني ضاريني باتا يف زريبة غنم :  وقال صلى اهللا عليه وسلم-2
إنا لو أتعظنا مبا علمنا، أنتفعنا مبا عملنا، ولكنا علمنا :  وقال احلسن البصري-3إىل الصباح، فماذا يبقيان فيها؟ 

من : جة، وغفلنا غفلة من ال ختاف عليه النقمة، ووعظنا يف أنفسنا بالتحول من حال إىل حالعلماً لزمتنا فيه احل
صغر إىل كرب، ومن صحة إىل سقم، فأبينا إال املقام على الغفلة بعد لزوم احلجة، إيثاراً لعاجل ال يبقى، وإعراضاًً 

  .عن آجل إليه املصري

  . الدنيا بالدنيا كمطفىء النار بالتنباملستغين عن:  وقال بكر بن عبد اهللا املزين-4

إذا استوت السريرة والعالنية فذلك العدل، وإذا كانت العالنية أفضل من السريرة فذلك :  وقال الثوري-5
  .اجلور، وإذا كانت السريرة أفضل من العالنية فذلك الفضل

  .تلك جلسة اآلمنني: أال تتكئ؟ قال:  قيل حملمد بن واسع-6

  . أعمل كأنك ميت غداً، وال جتمع كأنك تعيش أبداً: وقال احلسن-7

  السريع :  وأنشد أليب اجلهم-8

 أخبار وأمثال والناس  والمرء منسوب إلى فعله

 من دون آمالك آجال  أيها المرسل آماله يا
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أنت متشط وتسرح، وأنا أمشط وأسرح، وأنت خترق :  خاصم حجام بصنعته حذاء، فقال احلجام للحذاء-9
 قال الرقاشي، مسعت -10خرق، وأنت تشق اجللد بشفرتك وأنا أشقه مبشراطي، فأي فضل لك علي؟ وأنا أ

  البسيط : األصمعي يقول، مسعت األعراب تنشد

  ال تفسد القوس أعط القوس باريها  باري القوس برياً ليس يحكمه يا

  .هكذا، ولعل القطع مراد باالختالس

يساً، وكان الرئيس قد خالطه بياض، وكان يأمر املزين بلقطه؛ فلما كان مزين خيدم رئ:  قال أبو هفان- 11
يا سيدي، قد ذهب وقت اللقاط، وحان وقت الصرام، فبكى الرئيس : أنتشر البياض وتفضغ الشيب قال املزين

  .من قوله

 مل إهلي، ما أضيق الطريق على من مل تكن دليله، وأوحشه على من:  قال األصمعي، مسعت أعرابية تقول- 12
  .تكن أنيسه

  .من عمل بالعافية فيمن دونه، رزق العافية ممن فوقه:  وقال احلسن البصري- 13

    

ترك فالن ما يسوءه وينوءه، ماالً : أكتبوا: ما تكتب؟ فقال:  أوصى املخرمي، وكان ذا يسار، فقيل له- 14
  .يأكله وارثه، ويبقى عليه وزره

  . وموت عتيد، وفزع شديد، وسفر بعيدباب حديد،:  نظر زاهد إىل باب ملك فقال- 15

أنت خبري ما اتقيت : حنن خبري ما أبقاك اهللا لنا، فقال له عمر:  وقال املغرية لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه- 16
  .اهللا تعاىل

أفسد آخرته بصالح دنياه، ففارق ما عمر غري راجع إليه، وقدم على ما أخرب غري :  ذم أعرايب آخر فقال- 17
  .همنتقل عن

  .من اعتراه احلدب طال أيره، وأشتد شبقه، وأحدثت احلدبة له خبثاً وظرفاً:  يقال- 18

  .حنن قوم مل نتعود املوت: ال جتزع وأصرب، فقال:  قيل البن اجلصاص وقد كان مات له إنسان- 19

  .تعالأما أنا فأقعد حيث شئت، فإن شئت أنت ف: تعال حىت ال نفلح أبداً، فقال:  وقال مشلة لرملة- 20

مىت تقوم الساعة؟ فأشار :  سئل أبو الريان احلمصي عن معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سئل- 21
  .إنه أراد الطالق، ألنه ال يدري مىت تقوم الساعة: بأصابع يده الثالث، فتأوله على ثالمثائة سنة؛ قال

ي فإن كان سلساً فشمال، وإال فهي أنظر إىل خامت: كيف تعرف الريح؟ قال:  وقال املنصور للربيع- 22
أضرب بيدي إىل خصييت فإن كانتا تقلصتا فهي مشال، : كيف تعرف أنت؟ قال: وقال املنصور للطلحي. جنوب

  .أنت أمحق: وإن تدلتا فهي جنوب، فقال املنصور

  .اللهم ال جتعلين ممن إذا مرض ندم، وإذا استغىن فنت، وإذا افتقر حزن:  قال احلسن البصري- 23
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أنا جاركم يف بالد اهللا عز وجل، وأخوكم يف كتاب اهللا عز وجل، : سأل أعرايب قوماً فقال:  قال العتيب- 24
 قال إمساعيل بن عياش، سألت عبد -25وطالب من فضل اهللا عز وجل، فهل أخ يواسي يف ذات اهللا عز وجل؟ 

  .الت اإلخوانجوائز السلطان وص: ما كانت معيشة عطاء؟ قال: اهللا بن عثمان بن خثيم

ال حنبكم أبداً ما ذكرنا عثمان، وال حتبوننا أبداً ما ذكرمت :  خطب عبد امللك بن مروان أهل املدينة فقال- 26
  .يوم احلرة

يدعوين ابن الزرقاء إىل والية أهل :  كتب عبد امللك إىل األحنف بن قيس يدعوه إىل نفسه، فقال األحنف- 27
  .ننا وبينهم جبالً من نار، فمن أتانا منهم احترق، ومن أتاهم منا احترقفو اهللا لقد وددت بأن بي! الشام؟

خرج معاوية يريد مكة، حىت إذا كان باألبواء، أطلع يف بئر عادية فأصابته اللقوة، :  قال اهليثم بن عدي- 28
 فيه ما فأتى مكة، فلما قضى نسكه وصار إىل مرتله، دعا بثوب فلفه على رأسه وعلى جانب وجهه الذي أصابه

إن أكن أبتليت فقد أبتلي الصاحلون قبلي، : أصابه، مث أذن للناس فدخلوا عليه، وعنده مروان بن احلكم فقال
وأرجو أن أكون منهم، وأن عوقبت فقد عوقب الظاملون قبلي، وما آمن أن أكون منهم، وقد أبتليت يف أحسن 

 أعطاين؛ واهللا إن كان عتب علي بعض ما يبدو مين، وما أحصي صحيحي، وما كان يل على ريب إال ما
فعج الناس له بالدعاء، فبكى، : خاصتكم، فقد كنت حدباً على عامتكم، فرحم اهللا رجالً دعا يل بالعافية؛ قال

كربت سين، وكثر الدمع يف عيين، وخشيت أن تكون عقوبة من : ما يبكيك يا أمري املؤمنني؟ فقال: فقال مروان
  الكامل : صدي، وأنشدريب، ولوال يزيد ألبصرت ق

  فالدهر قد يأتي بما هو أعجب  رأيت عجيبة فأصبر لها وإذا

 فأخافني من بعد ذاك الثعلب  أراني واألسود تخافني ولقد

أيها الرجل الصاحل، علمين ديناً وسوطاً، ال ذاهباً شطوطاً، وال هابطاً هبوطاً، فقال :  قال أعرايب للحسن- 29
  .إن خري األمور أوساطها: أما إن قلت ذلك: احلسن

اللهم أرزقين خوف الوعيد، وسرور املوعود، : كان من دعاء احلسن بن علي رضي اهللا عنهما:  قال العتيب- 30
  .حىت ال أرجو إال ما رجيت، وال أخاف إال ما خوفت

أمري املؤمنني، ال تألت : اتق اهللا يا أمري املؤمنني، فقال له رجل:  قال رجل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه- 31
أي ما " وما ألتناهم"دعهم فال خري فيهم إذا مل يقولوها، وال خري فينا إذا مل تقل لنا، ومنه قوله تعاىل : فقال عمر
  .نقصناهم

  .قد انفلقت بيضتهم عن كذا، إذا وضح هلم ما يريدون: يقال:  قال ابن األعرايب- 32

  .رض وبطنها، ورأس األمر وعينه، إذا روى فيهتركت فالناً يضرب ظهر األ:  وقال ابن األعرايب- 33

قتله وهو أعز علي من دم ناظري، ولكن ال جيمع : أقتلت عمراً؟ قال: قيل لعبد امللك:  وقال ابن األعرايب- 34
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  .فحالن يف شول

    الطويل :  قال آخر- 35

 وبلغها سالمي مع الركب إليها  أيها الغادي تحمل رسالة أال

 من مراد ال وخيم وال جدب لها  ي نزلت بهفكم في حمى القلب الذ

  .الولد: الوالد، والفصل: ليس له أصل وال فصل؛ األصل: قوهلم:  قال ثعلب- 36

يا روح : ال يضحك من خاف، فقالوا:  خرج عيسى عليه السالم على احلواريني فرآهم يضحكون فقال- 37
  .ال ميزح من مت عقله: اهللا، مزحنا، فقال

  .إن اهللا حيب أن يعفو عن زلة السري: ي اهللا عنها، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت عائشة رض- 38

  الطويل : أنشد إسحاق بن إبراهيم املوصلي:  أنشد ثعلب، قال- 39

 وسهم في فؤادك جارح بشوق  غبت عن موالك دمعك سافح أأن

 وأني غائب عنك نازح قريب  كفى حسرة أن المسافة بيننا

 لشوقي لغاد كل يوم ورائح   غاب عنك فإننيوإن يك شخصي

 له في الجسم نار وقادح سقام  زلت مذ غيبت عني يعودني وما

  الطويل :  عمر بن أيب ربيعة- 40

  ليذهب عن رجلي الخدور فيذهب  خدرت رجلي أبوح بذكرها إذا

  .هذا البيت شاهد يف مصدر خدر مع لطف املعىن فيه

جعلك اهللا على السمت احلسن، وأما :  فأما السني فمن السمت، كأنه قالمست العاطس ومشته،:  يقال- 41
سألت اهللا أن جيمع مشلك؛ هكذا قال : تشمتت اإلبل، إذا اجتمعت يف املرعى، فكأن املعىن: الشني فمن قولك

  .حفظ اهللا أطرافك: اليدان والرجالن وأطراف الرجل، فكأنه قال: الشوامت: ثعلب؛ قال ابن دريد

يا معشر احلواريني، إين بطحت لكم الدنيا على بطنها، وأقعدتكم على ظهرها، :  املسيح عليه السالم قال- 42
امللوك والشياطني، فأما الشياطني فاستعينوا عليهم بالصرب والصالة، وأما امللوك فخلوا : فإمنا ينازعكم فيها اثنان

  .هلم دنياهم خيلوا لكم آخرتكم

  . أول ولكن ليس ألولك آخرلعمري لك:  وقيل ملدل بشرف- 43

إن شرفك بأبيك لغريك، وإن شرفك بنفسك لك، فافرق اآلن بني ما :  وقيل لشريف آخر ناقص األدب- 44
لك وما لغريك؛ أال ترى بأنك لو وصفت أنك تام األدب أو ظريف الغالم، كان األدب لك والظرف لغريك، 

كون إعجابك بشرف غريك مثل إعجاب اخلصي وال تفرح بشرف النفس فإنه دون شرف األدب، وإياك أن ي
w  .بأير مواله إذا أتى ربة بيته
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  .مما يدل على أن القدر حق تأيت األمور ألهل اجلهل، وحترفها عن العلماء مع علمهم:  قال بزرمجهر- 45

 -  العفيفة، واجلمع احلواصن، وال يصرف هذا الوزن؛ واحلصان-  بفتح احلاء- احلصان:  يقال يف اللغة- 46

الغطاط أول الصبح؛ : فاد يفيد فيداً وفيوداً إذا مات؛ ويقال: يقال.  الفرس، واجلمع حصن، يا هذا- ر احلاءبكس
السريس العنني، وهو احلافظ أيضاً؛ وتقول عنني بني التعنني، وأجتنب قول الفقهاء بني العنة فإنه كالم : ويقال

  .بيهم عليه الصالة والسالممرذول؛ وقد مرنوا على فنون من اخلطأ لسوء عنايتهم بلغة ن

  .الوعد وجه واإلجناز حماسنه:  يقال- 47

  املتقارب : الفنت حصاد الظاملني، وأنشد:  وقال جعفر بن حممد- 48

 فعادل بها صلب زيد تهن  عظمت محنة عن عزاء إذا

 وذبح الحسين وسم الحسن  وأعظم من ذاك قتل الوصي

إفالت عباس بن عمرو من القرمطي : ال ينقضي عجيب من ثالثة أشياء:  قال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر- 49
  .وهالك أصحابه؛ ووقوع الصفار وإفالت أصحابه؛ ووالية أيب احلسن وأنا متعطل

ما فعل فالن يف :  وكان للمتوكل مضحكان، يقال ألحدمها شعرة ولآلخر بعرة، فقال أحدمها لصاحبه- 50
  .ما فتين وما قطعك: حاجتك؟ فقال

  .مصيبة يف غريك لك أجرها خري من مصيبة فيك لغريك ثواا:  عزى سهل بن هارون رجالً فقال- 51

تعجبين القدود : صفوا يل شهواتكم من النساء، فقال األكرب: قال ملك من األكاسرة لبنيه:  قال أبو العيناء- 52
تعجبين الثغور والنحور : ألصغرتعجبين األطراف واألعطاف واألرداف، وقال ا: واخلدود والنهود؛ وقال األوسط

  .والشعور

  .نعم املسكن ملن أحسن: قرأت على قرب بدمشق:  قال املدائين- 53

  .قلت درامهي وأنت حبري، إذا فضت فضت، وإذا غضت غضت:  قال رجل لعبد امللك- 54

زوء جم: وصف يل خياط يقول الشعر، فذهبت إليه ألمسع وأهزأ به، فأستنشدته فأنشدين:  قال جحظة- 55
  الوافر 

 من قوله نعم ويا  من وصله نعم أيا

  ن في التحريش ال سلموا  تقول لقد سعى الواشو

    

 أنا لهم: له فقلت  وقد راموا قطيعتنا

  .فحريين حسنها: قال

إذا استسقيتك خوضاً : أخذنا عن غسان بن عبد احلميد أدباً حسناً؛ قال جلاريته:  قال املعذل بن غيالن- 56
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  . فإنه ال يستحي الرجل أن يدعو مباء فريقه، وال ترقيه فإنه يستحي أن يدعو خبوض فيخثرهفأخثريه،

  .قليل للصديق الوقوف على قربه:  وقال علي كرم اهللا وجهه- 57

إن اهللا : ما شاء اهللا كان؛ فوقع الرجل يف أسفلها:  كتب رجل إىل طاهر وقعة يسأله فيها، فوقع له عليها- 58
  .ا قرأها طاهر وصلهشاء املعروف؛ فلم

كنت أنزل يف جوار املعلى بن أيوب، وكان ابن أيب طاهر قد نزل عندي، وكنا على ضيقة :  قال أبو هفان- 59
هل لك يف شيء ال بأس به؟ جتيء حىت أسجيك وأمضي إىل مرتل املعلى وأعلمه : شديدة، فقلت البن أيب طاهر

أفعل؛ وكان املعلى قد أقام وكيالً : اماً إىل أن يصنع اهللا، فقالأن رفيقاً يل تويف، وآخذ مثن الكفن، فنتسع به أي
فصرت إىل مرتل املعلى وأعلمتهم ذلك، : يكفن كل من مات ومل خيلف ما يكفن به بثالثة دنانري؛ قال أبو هفان

فجاء الوكيل ليعرف حقيقة اخلرب، وملا دخل مرتيل وكشف عن وجه ابن أيب طاهر استراب به، فنقر أنفه 
فضحك حىت ! هذه بقية روحه كرهت نكهته فخرجت من استه: ما هذا؟ فقلت: ط، فالتفت إيل وقالفضر

  .أنتم ظرفاء جمان، فاصرفوها فيما حتتاجونه: استلقى، ودفع يل ثالثة دنانري وقال

كنا يوماً مع إسحاق بن إبراهيم الطاهري نتحدث وخنوض يف ضروب من اآلداب، :  قال حممد بن راشد- 60
  الطويل : ما أراد امرؤ القيس بقوله: ل علينا فقالإذ أقب

  وأنك مهما تأمري القلب يفعل  مني أن حبك قاتلي أغرك

أراد متلكني قلبك فإن أردت صرمي قدرت عليه، وإن : ما أراد؟ قال: مل يرد هذا، قلنا: فكل قال مبا حضره فقال
  .عىن أغرك أي جراك عليأردت صليت قدرت عليها، وأنا ال أملك من قليب إال صلتك؛ وم

ما تصنعون بشيء إذا بلغتم منه الغاية متنيتم أن تنجوا منه كفافاً؟ :  وكان الثوري يعظ أصحابه فيقول- 61
سأل عنك اخلبري، ألنه ال جيهله فيسأل : سئل عنك اخلبري، أي عرفك فأثىن عليك، وال جيوز:  قال ثعلب- 62
  .عنه

اإلخالص يف السر والعالنية، والقصد يف الفقر : أمرين ريب بتسع: لم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس- 63
والغىن، والعدل يف الغضب والرضى، وأن أصل من قطعين، وأعطي من حرمين، وأعفو عمن ظلمين، وأن يكون 

  .نطقي ذكراً، وصميت فكراً، ونظري عرباً

  .ام عليها وصل اخللل إليهاالعقل ملك واخلصال رعيته، فإذا ضعف عن القي:  قال علي بن عبيدة- 64

  .هذا كالم يقطر عسله: مسع هذا الكالم أعرايب فقال

ما : يا هذا، إنه قد ي عن مدح الرجل يف وجهه، فقال له:  مدح رجل هشام بن عبد امللك فقال له هشام- 65
  . له بصلةهذا أحسن من املدح، وأمر: مدحتك وإمنا ذكرتك نعم اهللا عليك لتجدد له شكراً، فقال له هشام

  .ما أطاعين أحد من الناس فيما عرفت من احلق حىت بسطت له طرفاً من الدنيا:  قال عمر بن عبد العزيز- 66

  الكامل :  لفضل الشاعرة- 67
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 قباب مراتب األدباء وعال  من تزينت العلوم بفضله يا

 اإلخاء شماتة األعداء وعن  صرف اإلله عن المودة بيننا

أيها السيد الذي جل قدره، وعظم خطره، إن : إىل محويه اليزدجردي صاحب أيب دلف كتب ابن احلرون - 68
الكتابة والبالغة عندك شديدة، ولديك وافرة، وفيك كاملة، وقد أهديت إليك من آلتها ما خف حممله، وقلت 

لقصب، قيمته، ليجدد عند مشاهدتك إياه، وأستعمالك له، ذكر حرميت، فيؤكد عقد موديت، وهي أقالم من ا
كقداح النبل يف أوزاا، وقصب اخليزران يف اعتدال قوامها، ومسر القنا يف متالك أجسامها، فكأمنا خرطت بشهر 
استدارا، وقسمت بقياس أجزاؤها، فهي أحسن اعتداالً من األسل اخلطية، وأنقى وأى من الصفائح اليمانية، 

 آل آكل املرار وعبد املدان، ويف النجدة كمالعب فلو كانت رجاالً لوجب أن تكون يف ذروة من الشرف من
األسنة وصناديد الفرسان، ويف اجلود كحامت وابن جدعان، ويف السياسة كأزدشري وأنوشروان، ويف اجلمال كما 

  الطويل : قال الشاعر

  دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه  لهم أحسابهم ووجوههم أضاءت

  املتقارب : وكما قال اآلخر

  ن تسمع للبيض فيها صريرا  اق خفاف المتووبيض رق

 يكاد سناهن يعشي البصيرا  من عتاد الملوك مهندة

    

  الطويل :  وقال الشاعر- 69

  صديقك إن الرأي عنك لعازب  عدوي ثم تزعم أنني تود

 محاج وفيك مخالب أماني  في أشياء منها منحتني بلوتك

  الطويل :  وقال آخر- 70

  ولكن أخي من ودني في المغايب  رأى عينهأخي من ودني  فليس

 له إن عض دهر بغارب ومالي  ماله مالي إذا كنت معدماً ومن

 رواغ كروغ الثعالب وبالبيض  أنت إال كيف أنت ومرحباً فما

واجلميع األعداد؛ والشياهم . املاء الذي له مادة: العد. أرغى القوم إذا أرادوا الرحيل فرغت إبلهم:  يقال- 71
  .األرش واإلتاوة يف احلرب ما يشترى به السرب: يقال. ي الدالدله

  .إال سدوس بن أصمع يف طيء، مضموم السني. العرب كلها سدوس:  قال ابن الكليب- 72

 وقال معاوية يوماً، وعنده -74العرب كلها عدس إال عدس بن زيد يف متيم، فإنه مضموم :  ويقال- 73
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ما أعجب األشياء؟ فقال : العاص، وعمرو بن العاص، ويزيد ابنهالضحاك بن قيس الفهري، وسعيد بن 
أعجب : أعجب األشياء ما مل ير مثله؛ وقال عمرو: إكداء العاقل، وخفض اجلاهل؛ وقال سعيد: الضحاك

أعجب من ذلك أن تعطي من ال حق له ما ليس له : األشياء غلبة من ال حق له ذا احلق على حقه؛ فقال معاوية
  .أعجب األشياء هذا السحاب الراكد بني السماء واألرض، ال يدعمه شيء: لبة، قال يزيدحبق من غري غ

  .دعم يدعم دعماً إذا أمسك، والدعامة منه، واجلماع الدعائم؛ هكذا قال الثقات

حاجيتك معناه . حاجيتك، ما ذو ثالث آذان يسبق اخليل بالرديان؟ يعين سهماً:  قال أعرايب آلخر- 75
  .ضرب من املشي يف سكون؛ هكذا قال الثقة: العقل والفطنة؛ والرديان: ىفاطنتك، واحلج

: إين منك غري صرمي سحر؛ والسحر: ويقال. قد صرمت سحري منه، أي يئست منه:  قال أبو عمرو- 76

وأما .  ما أوريت منه النار، هكذا قال أبو حنيفة صاحب النبات-  بالتشديد-الرئة؛ والرئة مهموزة، وأما الرية
وية فقد جرت بينهم غري مهموزة، وهلا اهلمز حبق األصل كقولك روأت يف األمر، وأما رويت رأسي من الر

 نقعت -  من الري- إذا رويت: يقال. الدهن، وأرويت مشاشي من املاء، فال مهز فيه، ومعناه أكثرت ونقعت
  .ونقعت غريي بكذا؛ هكذا قال الكسائي يف النوادر

  .ذاب خييف نفسه وهو آمنالك:  قال يزيد بن املهلب- 77

معناه أنه قد عرض نفسه للمطالبة حبقيقة ما قاله، فهو خائف من الفضيحة، ومالحظ لعار التكذيب، 
  .ومستوحش ملا فيه أنس الصادقني

  .لو مل أدع الكذب تأمثاً لتركته تكرماً:  وقال بعض األدباء- 78

  .ته تظرفاًلو مل أدع الكذب تعففاً لترك:  وقال بعض السلف الصاحل- 79

  .لو مل أدع الكذب حتوباً لتركته تأدباً:  وقال آخر من األدباء- 80

  .لو مل أدع الكذب تورعاً اتركته تصنعاً:  وقال أبو النفيس- 81

الكذب جمانب :  وقال صلى اهللا عليه وسلم، وهو املقدم واملعظم، واملأخوذ بقوله يف احلرب والسلم- 82
  .لإلميان

  الرجز :  شاعر- 83

  ما لي أراك عاري الظنابيب  إحدى البدن الرعابيب تقول

  الكامل :  وقال العباس بن األحنف-84ممشق اللحم كتمشيق الذيب 

 حسبتك ذلك المحبوبا إال  ألق ذا شجن يبوح بحبه لم

  أن ال ينال سواي منك نصيبا  حذراً عليك وإنني بك واثق

ق لو جاء حمصاً ملا أختلف فيه ذو احلجى، وإن الباطل لو إن احل:  وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه- 85
w  .جاء حمضاً ملا اختلف فيه ذو حجى، ولكن أخذ ضغث من هذا وضغث من هذا
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  .القطعة والطائفة منه؛ وهو كالم شريف وحيوي معاين مسحة يف العقل: الضغث من الشيء

  .ليس من أحد إال وفيه محقة فبها يعيش:  قال علي رضي اهللا عنه- 86

  الطويل :  أنشد ألعرايب- 87

 من علم الكرام يقين وعندك  كفى ألمة بالمرء واهللا عالم

 ويأتي األهل وهو بطين سغاب  بأن يخرج المشتار من عند صبية

 جياع خلفه لمهين وترك  امرءاً يهنا بطعم ومشرب وإن

    

استألم الرجل إذا دخل يف شكته، : ليريد بالألمة اللؤم، وهذا اللفظ غريب، فإن الألمة الدرع، وكذلك يقا
اخلصال : اللئام، واملالئم:  فلمس احلجر، واحلجر هو السالم، واألالئم-  بغري مهز- السالح؛ فأما استلم: والشكة

هكذا حصلته عن أيب سعيد السريايف ". فأقبل بعضهم على بعض يتالومون"اللئيمة، فأما املالوم فاملعايب ومنه 
  . ومراجعةقراءة ومساعاً ومسألة

: اللزوم، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم: اإللظاظ: مل يلظ به إال وهو يريد به خرياً؛ قال:  قال أبو زياد- 88

  .ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام

 وال تقل سالم، فقد كان بعض من صحب أبا الفتح ابن العميد إىل -هكذا فسره أبو عبيد القاسم بن سالم
 فاألحتجاب -  بالطاء-فأما اإللطاط.  وستني وثالمثائة يقول ذلك، فعابه بذلك البغداديونمدينة السالم سنة أربع

  .املهيب، وكأن رجباً منه ألنه كان يهاب فيه احلرب: املرجوب: واملطل؛ وقال الثقة

  .إا واهللا عربية اللسان، وقلبها أعرب منها؛ هكذا قال ابن األعرايب:  قال أعرايب يف شأن امرأة- 89

طلبت قلوب العارفني فوجدا يف أوج امللكوت تطري عنه اهللا، ووجدت وجه :  قال أبو بكر الواسطي- 90
عطاء العاملني أن يكون من اهللا، ووجدت وجه عطاء العارفني أن يكون مع اهللا، ألن حاجة العامل إىل بره، 

  .وحاجة العارف إىل ذاته

أما بعد، فإين أوصيك بتقوى اهللا الذي ال بد : يماً مبكة كتب أبو العتاهية إىل سهل بن هارون، وكان مق- 91
لك من تقاته، وأتقدم إليك عن اهللا عز وجل، وأذكرك مكر اهللا فيما دنت إليك به ساعات الليل والنهار، فال 

ختدعن عن دينك، فإنك إن ظفرت بذلك منك وجدت اهللا عز وجل أسرع فيك مكراً، وأنفذ فيك أمراً، 
يف غري ذات اهللا عز وجل غري راد عنك يد اهللا، وال مانع لك من أمر اهللا؛ فلعمري لقد ووجدت ما مكرت به 

مألت عينك الفكر، وأضطربت يف مسعك أصوات العرب، ورأيت آثار نعم اهللا عز وجل تنسخها آثار نقمه حني 
السعيد من وعظ استهزىء بأمره، وجوهر مبنابذته، وكأن يف حكم اهللا أن من أكرمه فأستهان بأمره أهانه، و

بغريه، ال وعظك اهللا يف نفسك، وجعل عظتك يف غريك، وال جعل الدنيا عليك حسرة وندامة، فقد تقدم إليك 
w  .مين كتابان، فإن كانا وصال فقد أخربا حبال زماننا، والسالم
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متوت، ألنك : ما لكم تبكون؟ قالوا:  وبكوا على حممد بن النضر احلارثي عند موته، ففتح عينيه وقال- 92
  .أما واهللا ما أبايل أمت أو رميت يف البحر، وإمنا أنقلب من سلطانه إىل سلطانه: فقال

 مبحل الشرف، -  حفظك اهللا- وقريش:  قال عبيد اهللا بن حممد بن عبد امللك بن الزيات يف كتاب كتبه- 93
أشدهم عارضة، وألسنهم وبيت الكرم، وأهل اجلاللة، أعظم الناس أحالماً، وأصحهم عقوالً، وأبعدهم آراء، و

وقال بعض البلغاء : قال. ، وهاشم وبنوه منهم58: الزخرف" بل هم قوم خصمون: "حبجة، قال اهللا عز وجل
وهم طينة التوحيد، وشجرة اإلسالم، وية اخلري، وبيت الرمحة، وينبوع احلكمة، ومعاذ اخلائفني، : يصفهم

وربع الترتيل، ومرتع التأويل، وخدن اإلميان، وواسطة النظام، ومالذ اخلائبني، واية الراغبني، مهبط جربيل، 
وأوعية القرآن، ليس إليهم مرتقى، وال فوقهم متمىن، بيوم القبلة، وأفعاهلم القدرة، ومواالم عصمة، وحمبتهم 

 أنزله طهارة، ومقاربتهم جناة، ومباعدم سخط؛ وملا اصطفى اهللا تعاىل رجالً جعله منهم، وملا أحكم كتاباً
عليهم، وملا أرشد أمة دهلا عليهم؛ أوهلم ذبيح اهللا، وأوسطهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآخرهم خلفاء 

  .اهللا يف أرضه، وبعصيام وطاعتهم أضحى الثقالن فريقاً يف اجلنة وفريقاً يف السعري

 فهمك ونعم بالك يف طرف فصرف. ويف الكتاب أيضاً فصل آخر سأرويه على جهته إذا عثرت به عند النقل
احلديث، وملح النوادر، وشريف اللفظ، ولطيف املعىن، فإن لك بذلك مزية على نظرائك الذين أصبحوا 

متناحرين على الدنيا يف كسب الدوانيق واحليل واملخاريق، وأصبحت أنت تلتمس موعظة تنهي نفسك ا عن 
  .ول ا إىل دار القرارغرورها، وتطلب فضيلة تتحلى ا من شكل الدنيا، وتتح

  .الكرمي ال يلني على قسر، وال يقسو على يسر:  وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه- 94

  .وتويف آخر أيام املأمون.  وكان سهل بن هارون كاتب املأمون على خزانة احلكمة- 95

    

م ارتفاعاً، فأما أعنان السماء الغيم األبيض، وهو أشد الغيو: بلغ فالن عنان السماء؛ العنان:  وكان يقال- 96
فنواحيها؛ هكذا قال الثقات، وخبط السكري مر يب فنقلته، وكان ذلك يف كتب أيب بكر القومسي الفيلسوف 

  .مبدينة السالم

: قرابه. إذا عصل نابه، وطال قرابه، فبعه بيعاً زليقاً، وال حتاب به صديقاً:  وصف أعرايب بعرياً فقال- 97

  .هخاصرته؛ هكذا وجدت

  .بعض الشر أهون من بعض: ويل أهون من ويلني، كما تقول:  العرب تقول- 98

مشى له اخلمر والضراء إذا استرتله وختله، ومشى املال والرباح إذا مشى ظاهراً بارزاً؛ كأنه يف :  يقال- 99
  .األول دب خادعاً، ويف الثاين سلك السواء

  الطويل :  وأنشد حلبيب بن خدرة-100

 إذ الدهر سلم والجميع حلول   اللوى وزمانهحبذا عصر أال
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 علل من ورده ونهول لنا  وإذ للصبا حوض من اللهو مترع

إناء مترع إذا كان مآلن، وجرة : هم قعود أي قاعدون؛ وأما املترع فاململوء، يقال: احلالون، كما تقول: احللول
قلبه مطفح بالغيظ؛ وأما :  بالدمع، كما يقالعينه مترعة: مترعة إذا كانت مألى، وال ينصرفان؛ ويستعار فيقال

الريان العطشان، وهكذا جاء يف األضداد؛ وهذا التفسري حفظته : الري، والناهل: العلل فالشرب الثاين، والنهل
  .مساعاً وأحكمته رواية

 وال مل الوصال ملول تناء  وإذا نحن لم يعرض أللفة بيننا

 هذا العارض للزوج على - بفتح الغني-من غرية، والغرية: ارصاحب غارة، ورجل مغي:  ورجل مغوار-101
وإياك أن تقيس اللغة، وقد رأيت فقيهاً .  هكذا قيل- زوجها، وللزوج على زوجه، والزوجة لغة، واألول أعلى

هم خارجون؛ : قد خرجوا، كأنه أراد: ما تريد ذا؟ قال: هم خروج، فقيل: من الناس وقد سئل عن قوم فقال
  .، أي قاعدون، فضحك به6: الربوج" إذ هم عليها قعود: "هو كما قال اهللا تعاىل:  ما مسع، قالهذا: قيل

الغرة جتلب الدرة، أي مع النقصان تؤمل الزيادة، من قولك غارت الناقة إذا :  والعرب تقول يف أمثاهلا-102
  .رجل إذ فر، وكلل إذا محلهلل ال:  بفتح النون؛ يقال-غرة وغرار أي كساد ونقصان: انقطع لبنها؛ ويقال

  .متردت عشرين، وتفتيت عشرين، ونتفت عشرين، وخضبت عشرين، فأنا ابن مثانني:  قال معاوية-103

  .كان أمحد بن أيب دواد يستغل عشرة آالف ألف درهم، وكان ينفق أكثر منها:  وقال احلسن بن خملد-104

  . يذم لكم الزمان أحسن من أن يذم بكمتعلموا العلم وإن مل تنالوا به حظاً، فألن:  يقال-105

  الرجز :  يقال يف املثل-106

  وال ذرى الجمال كالمناسم  ذنابي الطير كالقوادم ليس

  .هو مبرتلة عني الشمس، كلما أزددت إليها نظراً أزددت عشى:  وسئل ابن عباس عن القدر فقال-107

 بأوساخ وأقذار قد غشيته أن يكون مزيناً من إن كان من القبيح إذا كان البدن مسجاً:  قال فيلسوف-108
  .خارج بثياب نظيفة، فأقبح من ذلك أن تكون النفس دنسة بأوساخ العيوب ويكون البدن من خارج مزيناً

إن كنا نعىن جبميع أجزاء البدن، وخاصة باألشرف منها، فباحلري أن نعين جبميع :  قال فيلسوف آخر-109
  .نها، وهو العقلأجزاء النفس وخاصة باألشرف م

  . بفتح العني وضمها؛ قاله ابن األعرايب- يقال عنيت بكذا

خلق اهللا الناس أطواراً، فطائفة للعبادة، : صف يل الناس، فقال:  وقال معاوية لصعصعة بن صوحان-110
لك وطائفة للسياسة، وطائفة للفقه والسنة، وطائفة للبأس والنجدة، وطائفة للصنائع واحلرف، وآخرون بني ذ

  .يكدرون املاء ويغلون السعر

  .مثل الكاتب مثل الدوالب، إذا تعطل انكسر:  قال الفضل بن مروان-111
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أمري : اعتل عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان، فأمر املتوكل الفتح أن يعوده، فأتاه فقال له:  قال حمرز الكاتب-112
  اهلزج : املؤمنني يسأل عن علتك، فقال عبيد اهللا

  من اإلفالس والدين  نينعليل من مكا

  وحسبي شغل هذين  هذين لي شغل وفي

  .فلما عاد إليه وأخربه اخلرب وصله مبائة ألف درهم

  املنسرح :  لضرار بن اخلطاب الفهري-113

 بنا سورة من القلق إن  أزيلوا لنا ظالمتنا مهالً

 أحسابنا من الرقق تغمز  تحمل السيوف وال لمثلكم

  عز عزيز ومعشر صدق  تميت إلىألنمى إذا ان إني

 يوم الهياج بالعلق ثكحل  سباط كأن أعينهم بيض

  .كان بعض الرؤساء يعجب من هذا الكالم ويتعجب به

    

  .مناقع نز، ومرعى إوز، قضبها تز، ونبتها ال جيز:  وصف أعرايب أمجة فقال-114

   الكامل -115

  ئروإذا حددت فكل شيء ضا  جددت فكل شيء نافع وإذا

 هو أمتناعه ومنعه، ومنه مسي البواب حداداً ألنه - باحلاء- هو إنقياد األمر، واحلد- باجليم، ها هنا بالفتح-اجلد
مينع، كذا قال ثعلب؛ ومنه قيل حدود اهللا عز وجل أي حمارمه، كأا مانعة من التعدي؛ ومنه حدود الدار كأا 

: البحر، كأنه مانع من الطريق؛ واحلدود: س منها؛ واحلدادحائزو ملا أحاطت به، ومانعة من أنفسها ما لي

حد الشيء : وقال بعض املتكلمني. أشترى فالن هذه الدار مبصورها: احلاجز ويكتب هكذا: املصور، واملصر
حقيقته، ومعناه أنه ليس يدخل فيه ما ليس منه، وال خيرج منه ما هو فيه، وكأن احلداد منه أيضاً، ألن املرأة إذا 

ما ينعم : التنعم، والنعمة: ت لبست احلداد، وهي الثياب السود، ومنعت نفسها من العادة يف النعمة؛ والنعمةحد
  .نعم، كأنه من اللني يف إجياب الشيء واإلجابة فيه: الشيء اللني، والنعم هو منه، وقوهلم: به، والناعم

  البسيط :  أنشد ابن السكيت-117

 الحوادث قد يطرقن أسحارا إن  راقد الليل مسروراً بأوله يا

 الجديدين إقباالً وإدبارا مر  القرون التي كانت مسلطة أفنى

 ويصبح في دنياه سيارا يمسي  من يكابد دنيا ال مقام بها يا
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 كان في األرض نفاعاً وضراراً قد  كم قد أبادت صروف الدهر من ملك

  .، أي عيناً وال يداًال ترك اهللا له شفراً وال ظفراً:  يقال يف الدعاء-117

 -119يا أوعية األسقام وأغراض املنايا، إىل مىت هذا التهافت يف النار؟ :  وكان واعظ يقول يف كالمه-118

  الطويل : وأنشد أليب مسلم

 بعهدي والملول يخيس وخست  بعدي والزمان أنيس تغيرت

 وعداً واللسان عبوس وقربت  لي هجراً وأخفيت بغضة وأظهرت

 وأعدائي لديك جلوس حجبت  جاني أنني يوم زرتكمش ومما

 على الغدر من أحبابه ويقيس  دون ذا ما يستدل به الفتى وفي

 ذهبت للعاشقين نفوس فقد  فإن ذهبت نفسي عليك تحسراً

    كفرت بدين الحب إن طرت بابكموتلك يمين ما علمت غموس

  نحوسنجوم العاشقين ولكن  ولو كان نجمي في السعود لزرتكم

  .طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعود غيب يوم مل يرد:  وقال زاهد-120

  الرمل ازوء :  أنشد جلحظة-121

 عنه بجهده ردني  للحاجب لما قلت

 من إدمان كده م  أنه قد نا وتألى

 ت أم نام لعبده  أنعاساً نام رب البي

  الكامل :  وله أيضاً-112

 نواره الخيري والمنثور  ورعياً للجزيرة موطناً سقياً

 ذلك زائر ومزور فكأن  البهار معانقاً لبنفسج وترى

  كالزعفران جفونها الكافور  نرجسها عيون كلها وكأن

  املتقارب :  وله أيضاً-123

 رويدك إني دهيت فقلت  وقائلة ما دهى ناظريك

  فما زلت أصفع حتى عميت  دجاجة بعض الملوك شققت

  املديد :  وله-124

  ما لهم في الخير عائدة  في قوم أعاشرهم أنا
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 من كل فائده عوضاً  أكلي لخبزهم جعلوا

  .ليت يف زماننا من يؤكل خبزه

كلمت أمري املؤمنني يف عمر بن فرج فعزله عن :  قال حممد بن عبد امللك الزيات ليعقوب بن رام-125
  .فرغته واهللا لطلب عيوبك: الديوان، فقال له يعقوب

قد كنت أرى : هل رأيت هذا يف جنمك وحكمك؟ قال: مررت مبنجم قد صلب فقلت له:  قال املاهاين-126
  .لنفسي رفعة، ولكن مل أعلم أا فوق خشبة

إن صدقت : إين رأيت يف املنام كأين أصب الزيت يف الزيتون، فقال له:  أتى رجل إىل ابن سريين فقال له-127
  .ذلكفنظر فوجد ك. رؤياك فإنك تنكح أمك

أنت آخر شرف وخامتته، وأنا أول : فقال له الشريف بنفسه.  ناظر شريف اآلباء رجالً شريفاً بنفسه-128
  .شرف وفاحتته

  .وشريف مين يبتدي. إن شرفك إليك ينتهي:  وتناظر آخران يف هذا املعىن فقال أحدمها لصاحبه-129

    

 يضعه بني يديه ويضع يده اليسرى عليه ويأكل يقال للذي إذا أكل أستظهر بشيء:  قال ابن األعرايب-130
  الوافر : اجلردبان، وأنشد يف هذا املعىن: باليمىن

 تجعل يسارك جردبانا فال  إذا ما كنت في قوم شهاوى

  .قد جردب إذا فعل ذلك: يقال

  الرجز :  أبو الصلت يف الصلع-131

  إذ انبرى الدهر إلى لماته  بينا الفتى يميس في غراته

 طستاً بين قنزعاته كأن  بشفرتي مبراته هافأجتب

  املتقارب :  وحملمد بن يعقوب-132مرت يزل الطري عن مقالته 

  ن فشاع لهم في مكان القبل  تظرف للعاشقي وشعر

 حلي ونصف حلل فنصف  سواد إلى حمرة في بياض

 من اهللا في خده قد نزل  إلى الحسن توقيعه كتاب

  الرجز :  وأنشد ابن األعرايب-133

  هل لك في ذا الغرب المخصر  يا عراب ال تبربري ويلك

 وفيشة متى تريها تشفري  يمشي بعرد كالوظيف األعجر
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  .األكل باليد: والندف.  األكل بالشفة- بالغني والفاء- اللغف:  قال الكاليب-134تقلب أحياناً محاليق احلر 

ل أال نكون ندبرها وجنريها، ولكن هي اليت تدبرنا إن كان من القبيح إذا ركبنا اخلي:  وقال فيلسوف-135
  .وجترينا، فأقبح من ذلك أن يكون هذا البدن الذي لبسناه هو الذي جيري بنا ويدبرنا، ال حنن ندبره

اإلنسان خري يف الطبقة األوىل إذا كان استخراجه لألمور اجلميلة من تلقاء نفسه، وهو :  وقال فيلسوف-136
ية إذا كان قابالً لألمور اجلميلة من غريه، ألن اللسان حيلف كاذباً، فأما العقل فال حيلف خري يف الطبقة الثان

  .كاذباً

  الوافر :  وأنشد-137

 دائي من الراح العقار وما  سكرتي وأتى خماري تقضت

 ضياءها ضوء النهار كأن  صفراء تسرح في كؤوس بدت

 على نضير الجلنار تنير  الورد غضا في خدود أرتنا

 مثل تأثير الشفار يؤثر  العيون لنا بلحظ تقطفه

 إذا تأود بانكسار يهم  بها علي قضيب بان يطوف

 يجول على سوار لدقته  الخصر منه إذا تثنى كأن

 ومنها سكرتي وبها خماري  بها دافعت ضاري الهم عني

 اللهو في فلك مدار نجوم  دارت على الندمان دارت إذا

 النسك أو خلع العذار طراح  ليها اطأدمناها فدام لنا ع

 طمران من خزف وقار لها  أقامت وهي دون الدن فيه

 خمارها ترك الخمار فكان  صاغه الحاني عليها وتاج

 ضياؤها ضوء النهار فكان  بزلناها وستر الليل مرخى

  كما خلص الهالل من الدراري  كرمة خلصت ودن ساللة

يت يف املنام كأنك قد وزنت حبمارك فرجح احلمار بك، فقطع أير احلمار إين رأ:  قال رجل للفرزدق-138
إن صدقت : وجعل يف استك فرجحت باحلمار، فقطع لسانك وجعل يف أست احلمار فأعتدلتما، فقال الفرزدق

  .رؤياك نكت أمك

عنها مجلة  إياك أن تعاف مساع هذا األشياء املضروبة باهلزل، اجلارية على السخف، فإنك لو أضربت -139
لنقص فهمك، وتبلد طبعك، وال يفتق العقل شيء كتصفح أمور الدنيا، ومعرفة خريها وشرها، وعالنيتها 

wوسرها؛ وإمنا نثرت هذه الفواتح على ما اتفق، وقد كان الرأي نظم كل شيء إىل شكله، ورده إىل بابه، ولكن 
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التواء مقصدي، وفقد ما به ميسك الرمق، ويصان منع منه ما أنا مدفوع إليه من انفتات حايل، وأنبتات منيت، و
الوجه، ال عوجاج الدهر، واضطراب احلبل، وإدبار الدنيا بأهلها، وقرب الساعة إلينا؛ فأجعل األسترسال ا 

ذريعة إىل مجامك، واألنبساط فيها سلماً إىل جدك، فإنك مىت مل تذق نفسك فرح اهلزل، كرا غم اجلد، وقد 
كيب على الترجيح بني األمور املتفاوتة، فال حتمل يف شيء من األشياء عليها، فتكون يف ذلك طبعت يف أصل التر

مسيئاً إليها، وألمر ما محد الرفق يف األمور والتأيت هلا، وما أحسن ما أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
  . ال أرضاً قطع، وال ظهراً أبقىإن هذا الدين متني، فأوغل فيه برفق، فإن املنبت: هذا املعىن يف قوله

  الوافر :  وأنشد جلحظة-140

  أمص به ثماد الرزق مصا  أصبحت في بلد خسيس لقد

    

  توهم جوده ما ليس يحصى  إذا رفعت مسناة لوغد

 المجد آجراً وجصا فصار  رأيت المجد إحساناً وجوداً

سموع اجلاري، وال تتمقت بأدبك إىل جص وجص، وفص وفص، وبزر وبزر، ورطل ورطل؛ فتعود امل: يقال
  .الناس

، وهو ذو محية - خفيفة-  حيمى حممية-  وال تقل بضم اهلمزة فإنه من فاحش اخلطأ- محي أنفة:  يقال-141
قلب : أمحى أرض كذا، أي جعلها محى، واحلمى ما ال يرعاه أحد؛ وقيل: كأنه مينع مما أريد به؛ يقال: معناه

قلب املؤمن حرم اهللا، وما أقدم على إيضاح معناه؛ وأمحى احلديد؛ : ريب؛ وقيلاملؤمن محى، أي ال يطور به 
وأمحومي العنب أي أسود؛ ومحى مريضه محية إذا منعه؛ واهللا حيمي عبده املختار من الدنيا لئال يدنس ا إال من 

  .عصمه؛ ومحيا الكأس سورا؛ هذا حفظي من كتاب األجناس بعد السماع

 داللة القمر يف األيام أقوى، وداللة الشمس والزهرة يف الشهر أقوى، وداللة املشتري : قال بطلميوس-142
  .وزحل يف السنني أقوى

قد : سري فيه إبطاء؛ كما يقال: سري فيه إسراع، والقطو: قد يبلغ الشدو بالقطو؛ الشدو:  يقال يف األمثال-143
كل الشيء اليابس، وكأن اخلضم يف الرخاء والقضم أ: أكل الشيء الناعم، والقضم: يبلغ اخلضم بالقضم؛ اخلضم

  .يف الشدة

  .فالن صل صفاً وذئب غضاً، أي شرير:  والعرب تقول-144

  .فالن منقطع القبال، أي ال رأي له:  ويقال-145

يا أمري املؤمنني إا مرباع مقراع، أي سريعة الدر؛ :  أهدى أعرايب إىل هشام ناقة فلم يقبلها، فقال-146
  .أي حتمل يف أول الضراب وهو القرع:  أي تنتج يف الربيع، مقراع:مرباع

wعند الصليان الرزمة، أي إىل الكرمي حتن؛ وعند القصيص تكون الكمأة، أي :  والعرب تقول يف أمثاهلا-147
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  .نبتان معروفان، كذا قال أبو حنيفة صاحب النبات: عند احلر يكون املعروف؛ والصليان والقصيص

معاذ اهللا، : أجرب اللة العباد على املعاصي؟ فقال: حممد بن علي عليه السالم عن القدر، فقال سأل رجل -148
فما بعد هذين؟ : معاذ اهللا، لو فوض إليهم ملا احتج عليهم، قال: ففوض إليهم؟ قال: لو أجربهم ملا عذم؛ قال

  .أمر بني أمرين، ال إجبار وال تفويض، كذا أنزل إىل الرسول: قال

رماه خبشاش : سريع العطش؛ والعرب تقول: رجل مسواف، أي ال يعطش، ورجل ملواح: لعرب تقول ا-149
  .أي يف طاعتك: ما أنا إال درج يدك: أخشن، ذي ناب أحجن، كأنه يراد به حية؛ والعرب تقول

  الطويل :  وأنشد لعبد الصمد بن املعذل-150

  الهجر دينهاوإن سمتها الهجران ف  النفس تجزي الود بالود أهله هي

 مفقود عليها قرينها فأهون  ما قرين بت منها حباله إذا

  ومستودع األسرار من ال يصونها  معار الود من ال يوده لبئس

احلسن أمحر، أي ال ينال النفيس إال بشق األنفس، كأنه ال ينال إال بالقتال :  العرب تقول يف أمثاهلا-151
األب خفيفة، فتوق حلن العامة وأشباه العامة من اخلاصة، وروض لسانك وسفك الدم؛ ميم الدم خفيفة، وباء 

  .على الصواب

لقيتهم يبنون بكل ريع آية يعبثون، : كيف لقيت الوالة يا أبا سعيد؟ قال:  قيل للحسن البصري-152
  .ويتخذون مصانع لعلهم خيلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين

فكر، ومؤخر الرأس للذكر، والدليل على ذلك املتفكر واملتذكر، ألن مقدم الرأس لل:  قال بعض اليونانني-153
  .املتفكر بطأطىء رأسه، واملتذكر يرفع رأسه

بنات الدهر املكاره، وبنات الصدر الفكر، وبنات الليل النجوم، وبنات طبق الدواهي، وبنات :  وقال-154
  .أوبر الكمأة

  الطويل :  فقال-ومعىن غرض ضجر ها هنا -غرض أعرايب من امرأته:  قال حممد بن سالم-155

 فما فيها لذي اللبس ملبس زمان  رزقت عجوزاً قد مضى من شبابها

 رد فيها طرفه المتأنس إذا  نفسها زيناً وليست بزينة ترى

 حرباء بدا يتشمس وكاهل  ركبتا عنز وساقا نعامة لها

 لها مثل الصالبة أملس ووجه  كعين الضب في ضمن تلعة وعين

ومل؟ أبلغكم أن يف بطين : كل من هذا الطني السريايف، وكان على نبيذ، فإنه أطيب، قال:  قيل جلمني-156
احلمد هللا الذي خلق : تقدم األصمعي إىل جارية له بعدما كرب فأنقطع، فقال:  قال أبو العيناء- 157وكفاً؟ 

w  .خلقاً فأماته يف حياته
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:  يعريه باألحنناء، فقال له الشيخ- كم مثن هذا القوس: قال مياجنهزاحم شاب شيخاً يف طريق و:  ويقال-158

  .إن طال عمرك فإنك تشتريه بال مثن

  .عريته كذا وبكذا، وحذف الباء أغرب، وبالباء أحرى: يقال

وهذا عليه كالم يف معرفة سداده وفساده، ولكن . محاقة متونين أحب إيل من عقل أمونه:  وقال أعرايب-159
  . كما علقه القلب ورواه اللسانألقيته إليك

  الرمل ازوء :  أهدت متيم جارية علي بن هشام إىل موالها كأساً خمروطة وكتبت يف خرطها-160

 إلى كم تحبسوني كم  الكأس خذوني قالت

  فاحذروا ال تكسروني  جسمي من زجاج إن

 دالل وفتون ذا  وأجعلوا الساقي غالماً

  سكونفخذوه في  أنتم سكرتم فإذا

كان لبعض الظرفاء جاريتان مغنيتان إحدامها حاذقة واألخرى متخلفة، وكان :  قال القاسم بن احلسني-161
  .إذا قعد معهما وغنته احلاذقة خرق قميصه، وإذا غنت األخرى قعد خييطه

  الرجز :  قال أبو السالم األسدي-162

 يا بنت آل مرثد فإنني  تسألني ما عندها وعن دد

  .ما أنا من دد وال الدد مين: اللهو؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رجلي وآمرايت يدي الددراحليت 

آمنا باهللا وما أنزل "إن كنت تريد قول اهللا عز وجل : أمؤمن أنت؟ فقال:  سأل رجل احلسن البصري-163
إمنا املؤمنون الذين "ول اهللا تعاىل ، فنعم، به نتناكح ونتوارث وحنقن الدماء؛ وإن كنت تريد ق136: البقرة" إلينا

  .، فنسأل اهللا أن نكون منهم2: األنفال" إذا ذكر اهللا وجلت قلوم

  .إن الذي يطلب ما ليس له اية هو جاهل؛ اليسار شيء ليس له اية:  قال فيلسوف-164

ع من الشهوات ملضرة حىت إذا مل أمتن: مل أخترت السكين يف مدينة كذا وهي وبيئة؟ قال:  قيل لفيلسوف-165
  .النفس امتنعت منها من خوف مضرة البدن

فما رأيت رجالً أسكن فوراً، وال أبعد . رحم اهللا أباك: قال خالد بن صفوان لرجل:  قال ابن األعرايب-166
  .غوراً، وال آخذ بذنب حجة، وال أعلم بوصمة، وال أنبه يف كالم منه

لتجدين ذا منكب مزحم، وركن مدغم، : ن العرب، فقال املدفوعدفع رجل رجالً م:  وقال ابن األعرايب-167
  .ورأس مصدم، ولسان مرجم، ووطء ميثم، أي مكسر

إذا كانت السماء نقية، واألرض ندية، والريح : ما أشد الربد؟ قال:  قال ابن األعرايب، قيل ألعرايب-168
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  .شآمية

ند، وروض ند، ورجل شآم، وامرآة شآمية؟ هذا تراب : توق تشديد ياء ندية وشآمية؛ أال ترى أنك تقول
إذا صفت اخلضراء، ونديت الدقعاء، وهبت اجلربياء، يعين يف شدة الربد؛ :  وقال ابن األعرايب، قال آخر-169

  .الشمال؛ هكذا حفظته: األرض، واجلربياء: السماء، والدقعاء: اخلضراء

 وأنشد ابن -171 إىل عدو يشتمين ويذمين؟ أفاكلها: أمتدح نفسك؟ فقال:  مدح أعرايب نفسه فقيل له-170
  الطويل : األعرايب لشاعر

 عن عرض والده ذبا وأألمنا  اهللا أنآنا عن الضيف بالقرى لحا

  إذا القور أبدى من جوانبه ركبا  للباب من قبل آسته وأدخلنا

  .مجع قارة، وهو اجلبل الصغري، كأنه يريد طلوع الركب من هذا الوجه: القور

  الطويل : أنشد و-172

 عليها لم تطعك الضرائب جبلت  كنت تبغي شيمة غير شيمة إذا

  ومن عاقل أعيت عليه المكاسب  من عديم العقل جد بجده وكم

  الوافر :  وأنشد-173

  وجرح الدهر ما جرح اللسان  السيف تدمله فيبرا وجرح

: كيف؟ قال: ن امللك وفالن امللك، قيلفال: هل رأيت إنساناً أشد تقشفاً منك؟ قال:  وقيل لفيلسوف-174

ألين رفضت هذه األشياء القليلة اللبث، القصرية الزمان، ودأبت يف طلب األشياء الدائمة الثابتة، وأولئك اقتصروا 
  .على تلك األشياء القليلة الصحبة واإلمتاع، فهم باقتصارهم عليها أشد تقشفاً مين

  .ستعمال ما يكتسب أحسن من عنايتك بأكتساب ما يكسبلتكن عنايتك حبسن ا:  وقال سقراطيس-175

إذا تزين املرء بالذهب والفضة، فقد دل على نقصه يف نفسه عنهما، ألنه عدم الكمال، : وقال فيلسوف-176
  .والفاضل هو الذي يزين بنفسه الذهب والفضة حبسن السياسة فيهما والتدبري يف تصريفهما

  الكامل :  للمقنع الكندي-177

  فأمنح عشيرتك األداني فضلها   رزقت من النوافل ثروةوإذا

    

 بناشئها وطاوع كهلها وارفق  لدفاع كل ملمة وأستبقهم

  حتى ترى دمث الخالئق سهلها  بأنك لن تسود فيهم وأعلم

 وكان أبو حامد ابن بشر املروروذي إذا مسع تراجع املتكلمني يف مسائلهم ورأى ثبام على مذاهبهم -178
w  الرجز : عد طول جدهلم ينشدب
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  يدأب فيه القوم حتى يطلحوا  دليله مطوح ومهمه

 أمسوا بحيث أصبحوا كأنما  يظلون كأن لم يبرحوا ثم

إن زرتنا فبفضلك، وإن زرناك فلفضلك، فلك الفضل زائراً :  عاد اخلليل بعض تالمذته، فقال له تلميذه-179
  .ومزوراً

  املديد :  وأنشد-180

 الشمس والقمر ومثال  لروض في السحريا نسيم ا

 العين بالسهر لقرير  من أسهرت مقلته إن

وهللا العزة : "ال، بل يف عزة، قال اهللا تعاىل: إن فيك عظمة، قال:  قيل للحسني بن علي رضي اهللا عنهما-181
  .8: املنافقون" ولرسوله وللمؤمنني

  .شر زمان وأخس سلطانال يكسد رئيس صناعة إال يف :  قال احلسن بن سهل-182

عليكم بأوساط األمور فإنه إليها يرجع العايل، وا يلحق التايل، :  وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه-183
  .وشبه ذلك باحلبل إذا قبض على وسطه، فالقابض قريب من طرفيه، واآلخذ بأحد طرفيه بعيد من اآلخر

  الكامل :  وقال ابن هرمة-184

 معالماً وسبيال لألخرين  ا إليك فرشتهمجعلوا األلى سبقو

إن حسن ثناء الصادرين إلينا عنك يزيد يف عدد : فأخذ هذا املعىن احلسن بن وهب وكتب إىل بعض العمال
  .الواردين عليك من قبلنا

كان أليب إسحاق غالم يسقي املاء ملن يف داره على بغلني، :  قال محاد بن إسحاق بن إبراهيم املوصلي-185
خربي : ما خربك يا فتح؟ قال: ه أيب يوماً وهو يسوق البغل وقد قرب من احلوض الذي يصب فيه املاء فقالفرآ

ألنك تطعمهم اخلبز وأنا أسقيهم : يا موالي أنه ليس من أحد يف هذه الدار أشقى مين ومنك، وكيف ذلك؟ قال
  .يل هذين البغلني، ففعل ذلكتعتقين وب : فما حتب أن أصنع بك؟ قال: املاء، فضحك منه مث قال له

  .نعم، وأطرح له رخا من عقلي: أتناظر أبا اهلذيل؟ قال: قيل للنظام

  .أنا إىل مواصلة أمري املؤمنني أقرب: أجتانبين؟ قال: قال املتوكل حملمد بن عبد اهللا بن ظاهر

 عارية فاكسها، فغىن إا: قلت أبياتاً من الشعر ووجهت ا إىل إسحاق املوصلي وقلت: قال علي بن عبيدة
  .فيها

رجل بني أطباق الثرى، قد أمن العقاب، : من أغبط الناس؟ قال: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أليب ذر
  .لو كان أعد هذا الكالم منذ حول ما زاد على هذا: وهو يتوقع الثواب، فقال عمر

دلين : ر بن عبد العزيز إلياس بن معاويةال يضبط حاشيته فكيف يضبط قاصيته؟ وقال عم: ذم رجل عامالً فقال
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ضرب يعلمون لآلخرة، وأولئك ال يعملون لك، وضرب : إن القراء ضربان: على قوم من القراء أوهلم، فقال له
عليك بأهل البيوتات الذين يستحيون : ما أصنع؟ قال: يعملون للدنيا فما ظنك م إذا مكنتهم منها، فقال

  .هم فوهلمألنسام ويرجعون إىل أعراق

  .أجعل سرك إىل واحد ومشورتك إىل ألف: وقال بعض األوائل

  .عفوا تشرفوا واعشقوا تظرفوا: وقال حممد بن عبد اهللا بن طاهر لولده

جلس ذو اليمينني يوماً من األيام للمظامل، فعرض عليه رقعة رجل أدعى أجرة على رجل آخر وأحال املدعي 
أجرة :  الثاين من كتاب كليلة ودمنة، فرجع إىل ذلك الفصل فوجد فيهيرجع إىل الفصل: على رجل آخر، فوقع

  .األجري على من استأجره، فعمل بذلك

أنا أيها األمري شيخ يف : عاتب الفضل بن سهل احلسني بن مصعب يف أمر طاهر والتوائه وتلونه، فقال له احلسني
يف أمره جواب خمتصر، وفيه بعض الغلظ، أيديكم، ال تذمون إخالصي، وال تنكرون نصيحيت، فأما طاهر فلي 

أيها األمري، لو أخذت رجالً من عرض األولياء، فشققت صدره، مث جعلت : قل، فقال: فإن أذنت ذكرته، قال
فيه قلباً قتل به خليفة، وأعطيته آلة ذلك من الرجال واألموال والعبيد، مث تسومه بعد ذلك أن يذل لك ويكون 

  .لك هذا إال أن ترده إىل ما كان، وال تقدر على ذلك؛ فسكت الفضلكما كان أوالً، ال يتهيأ 

    

إن جاري قد آذاين، وقد روي عن النيب صلى اهللا : كنت عند سفيان بن عيينة وجاء رجل فقال له: قال املكي
وأين : إن هذا لفي كتاب اهللا عز وجل، قال الرجل: من آذى جاره ورثه اهللا داره، فقال له: عليه وسلم أنه قال

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف ملتنا فأوحى إليهم "قال اهللا عز وجل : ذلك؟ قال
، 14 -13: إبراهيم" ولنسكننكم األرض من بعدهم ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد. رم لنهلكن الظاملني

  .فقال املكي وقبل رأسه

ومل أر كاحلق أصدق قائالً، وال : قعة يف فصل منها يصف احلق بقولهكتب أمحد بن إمساعيل إىل ابن املعتز ر
أفضل عاملاً، وال أمجل ظاهراً، وال أعز ناصراً، وال أوثق عروة، وال أحكم عقدة، وال أعلى حجة، وال أوضح 
حمجة، وال أعدل يف النصفة، ال جيري ألحد إال جرى عليه، وال جيري على أحد إال جرى له، يستوي امللك 

السوقة يف واحته، ويعتدل البغيض واحلبيب يف حمضه، طالبه حاكم على خصمه، وصاحبه أمري على أمريه، من و
دعا إليه ظهر إليه برهانه، ومن جاهد عليه كثر أعوانه، ميكن دعاته من آلة القهر، وجيعل يف أيديهم آلة النصر، 

عف سبباً، وال أوعر مذهباً، وال أجهل طالباً، وال وحيكم هلم بغلبة العاجلة، وسعادة اآلجلة؛ ومل أر كالباطل أض
أذل صاحباً، من اعتصم به أسلمه، ومن جلأ إليه خذله، يرتق فينفتق، ويرقع فينخرق، إن حاول صاحبه بيعه 

بارت سلعته، وإن رام ستره زادت ظلمته، ال يقارنه الربهان، وال يفارقه اخلذالن، قد قذف عليه باحلق يدمغه 
ه، صاحبه يف الدنيا مكذب، ويف اآلخرة معذب، إن نطق دل على عيبه، وإن سكت تردد يف ويقمعه فيمحق
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  .ريبه

اخليل جتري يف املروج على أعراقها، ويف احللبة على جدود أرباا، ويف الطلب على إقبال : قال بعض السلف
  .فرساا، ويف اهلزمية على آجاهلم

  املتقارب : وأنشد خللف

 طاب من نحره وملتثم  وحق المراشف من ثغره

 شغل القلب عن ذكره وال  لما غاب عن ناظري شخصه

 ازداد بالبخل في هجره إذا  ألزداد وجداً به وإني

 طوعاً إلى أمره لبادرت  لو قال مت حسرة وواهللا

دان قبل الوزارات عوار، واصطناع اخلري زة، فأغتنم الوج: قلت إلمساعيل بن بلبل وقد ويل الوزارة: قال جحظة
  .أفعل: فضحك وقال: الفقدان؛ قال

يا أمري املؤمنني، حدثين عبيد اهللا بن أيب : دخل سفيان بن عيينة على الرشيد وهو يأكل من صحفة مبلعقة فقال
 أي جعلنا هلم أيدياً يأكلون ا، 70: اإلسراء" ولقد كرمنا بين آدم"يزيد عن جدك ابن عباس يف قوله عز وجل 

  .فكسر امللعقة

  الكامل : تب كلثوم بن عمرو إىل خالد بن يزيد وهو مبلطية يستوصله بقصيدة يقول فيهاك

  مرعى ولكن ليس كالسعدان  قوم في مجاري سيلهم ولكل

  .فوجه إليه بعشرة آالف درهم

  البسيط : أعرايب

 الراح ممزوجاً به العسل كعاتق  عن واضح األنياب ذي أشر تفتر

  جنبا لجنب وجافى جسمها الكسل  لبهاالرقاد إذا ما النوم ق بعد

قل : "كتب مالك تكتب يف حواشي كتب أيب حنيفة، قال أمحد: قال بعض أصحاب أيب حنيفة ألمحد بن املعذل
  .100: املائدة" ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث

  .دهو كاملسك، إن خبأته عبق وإن تركته عتق، أي جا: مدح أعرايب رجالً فقال

  الرجز : وملا مرض هبة اهللا بن إبراهيم بن املهدي جزع إبراهيم وقلق، فكان يقول

  فقد علمت ما يالقي الوالد  هب واحداً لواحد يا واحد

  الطويل : أنشد أبو عثمان املازين أليب هلب بن عبد املطلب

 غرني أني عليه كريم وال  سري وأحفظ سره سأكتمه
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 الناس إال جاهل وحليم وما  حليم فينسى أو جهول فيتقى

لو كان : إين ألغيب عنك بشوق، وألقاك بتوق، فسمع أعرايب كالمه فقال: لقي عبد اهللا بن عمر صديقاً له فقال
  .كالم يؤتدم به لكان هذا

  الكامل : أليب دلف

 أحسن ذلك الحسن والبذل  المكارم كلها حسن إن

 عني ولم يرني ومخبر  كم عارف بي لست أعرفه

: حتبس املعتز عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر للمنادمة، فلما غنت شارية، ومل يكن مسعها قبل يومه، قال له املعتزأ

  .يا أمري املؤمنني، حظ العجب أكثر من حظ الطرب: كيف ما مسعت؟ قال

    املديد : شاعر

  فسرقنا لحظة من حبيب  قد وجدنا غفلة من رقيب

 حجة للذنوب وجدناهف  ثم وجهاً مليحاً ورأينا

  .كفى باالنتهاء قصراً: وقع املعتز حتت دعاء بإطالة البقاء

  .من كان عاقالً مل يستشر إال عاقالً: وقال

إن الثناء مين ليس برخيص، وإن املعروف عندي غري ضائع، فتعينين : قال طاهر بن احلسني ألمحد بن أيب خالد
  .خراسان، فلما خرج إليها أرسل إىل أمحد عشرة آالف درهمعند أمري املؤمنني؛ فتلطف له عنده حىت قلده 

مل يكن : ما بال الثمرة غشاؤها هو املأكول منها والنواة يف جوفها، واجلوزة خبالف ذلك؟ قال: قيل لفيلسوف
  .العناية مبا يؤكل من حال األكل، وإمنا كانت العناية ببقاء النوع، فحفظت النواة بالغشاء واجلوزة بالقشر

أطال اهللا بقاك كما : كتب إيل بعض إخواين من البصرة إىل املدينة: حدثين عبد اهللا بن شبيب قال: ثعلبقال 
  الوافر : أطال جفاك، وجعلين فداك وإن جازين نداك

 لكنت سطراً في كتاب إليك  كتبت ولو قدرت هوى وشوقاً

نا نكتب عنه كل ما يقول، فلما رأى ذلك منا اشتري للواثق عبد فصيح من البادية، فأتيناه وجعل: قال أبو العيناء
الرجز إن تراب قعرها ملنتهب يقال ذلك للرجل تسر الناس رؤيته النتفاعهم به، واألصل فيه أن : قلب طرفه وقال

احلافر حيفر، فإن خرج التراب مراً علم أنه ملح فلم حيفر، وإن كان طيباً علم أن املاء عذب فأنبط، فإذا خرج 
  . الصبيان سروراً به ومضوا إىل احلي خيربومطيباً آنتهبه

 طليقك من الفقر، ونقيذك من البؤس، أخذت بيدي -  أعزك اهللا-أنا: وكتب أبو العيناء إىل الوزير أيب الصقر
عند عثرة الدهر، وكبوة الكرب، وعلى أية حال حني فقدت األولياء واألشكال، الذين يفهمون من غري تعب، 

wة، ورددت إيل بعد النفور النعمة، وكتبت كتاباً إىل الطائي، فكأمنا كان منك إليك، لقد فحللت مين عقدة اخلل
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أتيته وقد أسكعت به األمور، وأحاطت به النوائب، فكاثر من بشره، وبذل من يسره وعسره، وأعظى من ماله 
له فتحكمت، وأنت أحسنه، ومن بره أكرمه، مكرماً مدة ما أقمت، ومنفالً من ماله ملا ودعت، حكمين يف ما

تعرف جوري إذا متكنت، فأحسن اهللا جزاءك، وأعظم حباءك، وقدمين أمامك، وأعاذين من فقدك ويوم محامك، 
" لينفق ذو سعة من سعته: "فلقد أنفقت علي مما ملكك اهللا، وأنفقت ما تيسر يل من القول، واهللا تعاىل يقول

 الذي جعل لك اليد العالية، واملرتبة الشريفة، وال أزال عن ، وقد أنفق كل مما ملكه اهللا، فاحلمد هللا7: الطالق
  .هذه األمة ما بسط هلا من عدلك، وبث فيها من رفدك، والسالم

ادفعوا إليه عشرة أالف : ملا أدخلت على املتوكل عابثين جلساؤه، فلما برزت عليهم قال املتوكل: قال أبو العيناء
ألن من خفته ال : وحيك، وكيف ذلك؟ قلت: هللا يا أمري املؤمنني، قال يلد قتلتين وا: درهم اتقاء للسانه، فقلت

  .ليس خوف فرق ولكن خوف صيانة: يعيش، فقال

كيف جتد هذا اليوم : ودخل أبو العيناء يوماً على عبد الرمحن بن خاقان، وكان يوماً شاتياً، فقال له عبد الرمحن
  .تأىب نعماك أن أجده: يا أبا عبد اهللا؟ قال

هذا رجل إذا رضي عشنا يف : ن أبو العيناء يوماً حبضرة عبيد اهللا بن سليمان، فأقبل الطائي فعرف جميئه فقالوكا
  .نوافل فضله، وإذا غضب تقوتنا بقايا بره

واهللا قد سرين : سأل أبو العيناء إبراهيم بن ميمون حاجة، فدفعه عنها وأعتذر إليه وأعلمه أنه قد صدقه فقال له
كان يف حواري رجل : لصدق عندك، فمن صدقه حرمان كيف يكون كذبه؟ قال الزياديصدقك لندور ا

دعوتك رمحة فصريتين : ضعيف احلال، فعملت هريسة ودعوته ليأكل معي فلم أحلق معه إال لقمتني، فقلت له
    ! رمحة

كسل خلق اهللا، كان يل غالم من أ: قال يل عيسى بن زيد املراكيب، وكان من أملح الناس: قال أبو العيناء
أبطأت : فوجهته يوماً ليشتري عنباً رازقياً وتيناً، فزاد وأبطأ على العادة، مث جاء بعد مدة بعنب وحده، فقلت له

إنه ينبغي لك إذا استقضيتك حاجة أن : فأوجعته ضرباً وقلت! حىت نوطت الروح مث جئت بإحدى احلاجتني؟
امض فجئين : اجة؛ مث مل ألبث بعدها أن وجدت علة فقلت لهتقضي حاجتني، ال إذا أمرتك حباجتني أن جتيء حب

أعوذ : هذا الطبيب أعرفه، فمن هذا؟ قال: بطبيب وعجل، فمضى وجاءين بطبيب ومعه رجل آخر، فقلت له
قد قضيت لك حاجتني وأنت استخدمتين يف حاجة، جئتك ! باهللا منك، أمل تضربين باألمس على مثل هذا؟

ال شيء يا ابن : أيش أنكرت؟ قلت. جاك وإال حفر هذا قربك، فهذا طبيب وهذا حفاربطبيب ينظر إليك، فإن ر
يا بين، سألت علي بن حيىي أمس أن يؤنسين : كان أمحد بن سليمان بن وهب يكتب، فدخل أبوه فقال! الزانية

  يع السر: اليوم مبصريه إيل، فاكتب إليه رقعة وسله فيها إجناز وعده، فأخذ القلم والقرطاس وكتب

  موعدنا باألمس ال تنسه  من فدت أنفسنا نفسه يا
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سن : كم سن القاضي أعزه اهللا تعاىل؟ فقال: ملا ويل حيىي بن أكثم قضاء البصرة استصغروا سنه، فقال له رجل
  .عتاب بن أسيد حني واله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة؛ فجعل جوابه احتجاجاً

  يل الطو: وأنشدت لعلية بنت املهدي

  وأحجبه بالدمع عن كل منظر  طرفي أن يلف بنظرة سأمنع

 به ألقاك عند التفكر أليس  وأشكر قلبي فيك حسن بالئه

  السريع : احلمدوين

 على غصن من اآلس بدر  قصر لي طولها وليلة

  أسرع في عقلي من الكاس  يسقيني وألحاظه بات

سلوا القلوب عن املودات فإا شهود ال : قال بقراطمسعت الكندي يقول، : قال أمحد بن الطيب السرخسي
  .تقبل الرشا

  .أول العشق النظر، وأول احلريق الشرر: قال إسحاق املوصلي، قال بعض األوائل

  الكامل : وقال خالد الكاتب

 إلي من الوريد األقرب أدنى  أين الفرار وحب من هو قاتلي

 لمذنبفيظهر في ذل ا عنه  ألعمل فكرتي في سلوتي إني

ولدت علية بنت املهدي سنة ستني ومائة، وماتت سنة عشرين ومائتني، ومن : قال هبة اهللا بن إبراهيم بن املهدي
  الكامل : شعرها

  يوم الفراق وقد خرجت مودعا  حزن إال دون حزن نالني ال

 فرداً والهاً متفجعا ووقفت  األحبة قد تفرق شملهم فإذا

   الطويل :وأنشد ملروان بن أيب حفصة

  وما بعدت مرو وفيها ابن طاهر  أناس إن مرواً بعيدة يقول

 معروفهم غير حاضر بحضرتنا  من مرو رجال أراهم وأبعد

  .إن الغنم وإن كثرت تذل لذئب واحد: إن عسكر دارا كثري، فقال اإلسكندر: قال رجل لإلسكندر

  . فعلك وإما أن تغري امسكإما أن تغري: رأى اإلسكندر مسياً له ال يزال يهزم فقال له

  .هذا موضع النساء ال موضع الرجال: رأى فيلسوف مدينة حصينة بسور حمكم فقال

يا أيها : ما أشرقت الشمس إال وجبنبيها ملكان يناديان: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رواية أيب الدرداء
اللهم :  وال غربت مشس إال وجبنبيها ملكان يناديانالناس هلموا إىل ربكم فإن ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى،

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  30   

  .عجل لكل منفق خلقاً، اللهم عجل لكل ممسك تلفاً

إن الدنيا حلوة خضرة، من أخذها حبقها بارك اهللا فيها، ورب متخوض : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لقاهله النار يوم ي: يف مال اهللا ورسوله له النار يوم القيامة ويف رواية

    

إن اهللا تعاىل يقول كلكم مذنب إال من عافيت، فأستغفروين : وروي عن أيب ذر أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
أغفر لكم، فمن علم منكم أين ذو قدرة على املغفرة فأستغفرين بقدريت غفرت له وال أبايل، وكلكم ضال إال من 

فسلوين أرزقكم، ولو أن حيكم وميتكم، وأولكم هديت فسلوين اهلدى أهدكم، وكلكم فقري إال من أغنيت، 
وآخركم، ورطبكم ويابسكم، اجتمعوا على قلب أتقى عبد من عبادي مل يزيد ذلك يف ملكي جناح بعوضة ولو 
أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم يسأل كل سائل أمنيته فأعطيت كل سائل ما يسأل، مل 

 سيف البحر فغمس إبرة مث أنتزعها؛ ذلك ألين جواد ماجد واجد، أفعل ما ينقصين إال كما أن أحدكم مر على
  .أشاء، عطائي كرم، وإذا أردت شيئاً فإمنا أقول له كن فيكون

اإلمام ضامن، واملؤذن : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة، قال
  .ؤذننيمؤمتن، فأرشد اهللا األئمة، وغفر للم

. كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يليب: وقالت عائشة رضي اهللا عنها

  .بريقه: وبيصه وبصيصه

يقال عضل الرجل أميه أي منعها : ؛ قال األصمعي وغريه232: البقرة" فال تغضلوهن: "قال اهللا عز وجل
كأنه صار كالنشاب يف : مل إذا نشب ولدها يف بطنها؛ ومعىن نشباشتد، وعضلت احلا: التزوج، وأعضل األمر

  الكامل : ولوجه ولصوقه، ومنه قول أيب ذؤيب

 ألفيت كل تميمة ال تنفع  وإذا المنية أنشبت أظفارها

ظفرت : أدخلت بشدة أظفارها، واحدها ظفر، ومنه يقال: قدر القادر، وأنشبت: املقدورة، مىن املاين: املنية
التعويذة وما يرقى : وجدت، والتميمة: هو مظفور به، كأنك متكنت بيدك وأصابعك منه؛ ومعىن ألفيتبالرجل ف

  الطويل : به، وأما الرتيمة فما تعقده بأصابعك تتذكر به احلاجة، قال الشاعر

 باألمر العبام المغمرا تذكر  حسن إن الرتائم إنما أبا

   أن يذكرافليس بمحتاج إلى  الذي عيناه حشو فؤاده فأما

الغمر، وهو الذي مل تسمه األيام : الوخامة، واملغمر: -  خمففة- ذو الفدامة، والفدامة: الفدم، والفدم: العبام
  .بصروفها ومل يعان فيها غريها

  الطويل : قال أوس يف التعضيل

w منا بجمع عرمرم معضلة  ترى األرض منا كالفضاء عريضة
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ما كان بذي عضل، ولقد عضل عضالً، والعضلة : لد بالرحم؛ ويقالضاقت بنا األرض كما يضيق الو: ويقال
  الطويل : كل حلمة صلبة، وداؤه عضال أي صعب، وعقام أيضاً، وهو الذي قد أعيا، قالت األخيلية

 أقصى دائها فشفاها تتبع  نزل الحجاج أرضاً مريضة إذا

 إذا هز القناة ثناها غالم  شفاها من الداء العضال الذي بها

ما أبني الضالعة يف مجلك، أي ما أبني الشدة والوقاحة، وضلع فالن مع فالن أي ميله، ويف اخللقة : يقالو
، فكأن امليل من مال مييل ميالً إذا فعل امليل، وامليل خلقة كالعرج والشلل واحلدب - حمركة الياء-ميلها

ضطلعاً لذلك أيضاً، وبعري ضليع أي شريج، لتجدنه مطلعاً لذلك األمر أي غالباً له، ورأيته م: ويقال. والقعس
املكسور، ومنه : الضوضاء، والفضيج: الصوت، والضجيج: املتصل، والعجيج: الغليظ، والوشيج: والشريج

الذي رته احلجة، ومنه : احملجوج، واحملجوج: احلاج إىل الكعبة، واحلجيج أيضاً: واحلجيج. انفضاج الشيء
  .فحج آدم موسى

فحج آدم موسى، فقال رجل من ولد املنصور كان شاهد :  يف جملس الرشيد، أعين قولهجرى هذا احلديث
كلمة زنديق، أتتلقى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأين التقيا حىت حتاجا؟ فسمعها الرشيد فقال: الس

أنا أروي لك أضربوا عنقه؛ فما زال الشهود يضرعون إليه سائلني العفو عنه حىت كف، و! وسلم مبثل هذا؟
    : احلديث على وجهه

يا رب، أبونا آدم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، أن موسى قال
الذي نفخ اهللا فيك من : نعم، فقال: أنت آدم؟ فقال: هو الذي أخرجنا ونفسه من اجلنة، فأراه اهللا آدم فقال

فما محلك على أن أخرجتنا ونفسك : قال. نعم: وأمر مالئكته فسجدوا لك؟ قالروحه وعلمك األمساء كلها 
أنت نيب بين إسرائيل الذي كلمك اهللا من وراء حجاب : أنا موسى، قال: ومن أنت؟ قال: من اجلنة؟ قال له آدم

ائن قبل أن أفما وجدت يف كتاب اهللا تعاىل أن ذلك ك: نعم، قال: ومل جيعل بينك وبينه رسوالً من خلقه؟ قال
فلم تلومين يف شيء سبق من اهللا تعاىل فيه القضاء؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نعم، قال: أخلق؟ قال
  .فحج آدم موسى، أي أخذه باحلجة: عند ذلك

  .ما تكون طلع القصد وتلو املراد: املقصد، واحلاجة: املقصود، واحملجة: واحملجوج

 الذي استفاض بني رواة األثر ومحلة اخلرب، واملتكلمون يعتريهم عنده وعند وهذا احلديث الذي رويته لك هو
وما . أمثاله قشعريرة وتنكر، ولو محل األمر على رأيهم يف مجيع أركان الشريعة سقط ثلثا الشريعة وحصل الثلث

شيء بالرأي أحوج الناظر يف الدين إىل حسن الظن واليقني، وإىل منت متني فيه، فإنه مىت حاول معرفة كل 
والقياس كل ومل، ومىت استرسل مع كل شيء زل وضل، واألعتدال بينهما اجلمع بني الرأي واألثر، والقياس 

  .واخلرب، مع التخفف إىل ما بان وأشرق، والتوقف عما أم وأغلق

حيج للبغل فأما األجيج فهو تأجج النار وهو اشتعاهلا، وأما تأجيجها فإشعاهلا، وأما الشجيج فاملشجوج، والش w
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ودج دابته، والودج للدابة مبرتلة الفصد لإلنسان، وأما : مبرتلة الصهيل للفرس، وأما الوديج فالذي ودج، يقال
 -تفتحها: النهر النفتاحه، والفلج يف األسنان: املفلوج، وهو املفلج، والفلج: احلليج فاحمللوج من القطن، والفليج

فلج على خصمه إذا ظهرت حجته : أنه ينفتح فؤاد الظافر، يقالالظفر، ك:  وهو حممود، والفلج- ضد الضزز
  .عليه، وأفلج اهللا حجته إذا أظهرها ورها؛ وفلج الرجل إذا استرخى جانبه، كأن معاقد عصبه تفلجت وحتللت

  عنه عند موازنة الكالم، وتشقيق اللفظ، وإيضاح املراد، ومتييز املتشابه؛ فغص- أعزك اهللا- هذا فن ال تستغين

على بابه بالقياس الصحيح والسماع الفصيح، وستقع من ذلك على شيء كثري يف هذا الكتاب إن شاء اهللا 
وإمنا أقلبك من فن إىل فن لئال متل األدب، فإنه ثقيل على من مل تكن داعيته من نفسه، واهللا يهديك كافياً . تعاىل

  .ونصرياً

 القاضي حاكياً أن الشهادة كانت شائعة بني املسلمني مسعت القاضي أبا حامد املروروذي يقول يف كتاب أدب
: وكان الثوري يقول. قد اختذوا العدالة حبالة، ونصبوها شركاً وحمالة: ومل تكن مقصورة على ناس معروفني

حىت : نعم، قال. وكان بعض البصريني يكره أن يقول العدول ويقول هؤالء املعدلون. الناس عدول إال العدول
القاضي صاحب املبسوط على مذهب اإلمام مالك، فجعلها يف بيوت منسوبة معروفة، وأستمر ظهر إمساعيل 

رحم اهللا أبا عمر القاضي، فإنه عدل بعض البغدايني، فبلغه عنه يف تلك احلال أنه : القضاة بعده على ذلك، وقال
رصانة فيما حتمل من املسلمني كان ينبغي أن يزداد وقاراً يف الدين، و: رقص فرحاً، فأسقطه لفرحه وخفته، وقال

  .للمسلمني

    

كتب يل عهدي على قضاء أصبهان، : حدثين علي بن أبان الطربي، وكان عالمة، قال: وقال أيضاً أبو حامد
فتجهزت إليها قاصداً، فلما دانيت املدينة مجعت سوادي يف عيبة كانت على احلمار، ولففت رأسي بالفوطة، 

ل مستقبلني، وكانت الشهادة يف الدهاقني وأرباب السياسة؛ وأنسلخت من القافلة وتلثمت متنكراً، وخرج العدو
إنه قد دخل البلد، فرجعوا يتراطنون بينهم؛ مث إين وافيت البلد فدخلت : مقدماً، فسألوين عن القاضي فقلت

 وكان املسجد اجلامع ولبست السواد وجلست، فما عين يب أحد وال عاج علي إنسان وال عرف أحد مكاين،
فلما رأيت راسلت صديقاً يل حىت . ذلك عن مؤامرة جرت بينهم لكراهية نالت قلوم مين بتنكري عليهم

أكترى يل مثوى وثبت الشهود على التقاعد، وأشرفت على األستيحاش واألنصراف؛ مث إين تداركت األمر 
وأجعل جل ذلك يف التجار، صف يل قوماً مستورين وحلهم وأحص أمساءهم وأذكر صنائعهم، : وقلت للصديق
وكان احمللون عشرين نفساً، فأختلفت إىل مساجدهم ومشاهدهم ومساكنهم، متصفحاً . ففعل ذلك كله

ألحواهلم ومتتبعاً ألمورهم ومتقصياً آلثارهم ومستشفاً ألخبارهم، حىت وضح يل أمر مثانية عشر نفساً، مث عدت 
ما بشهادة أولئك؛ فلما بلغ العدول ذلك أضجرهم وأقلقهم، إىل جملس احلكم، فتقدم خصمان فثبت احلكم بينه

إين ال أعرفكم إال أن يزكيكم هؤالء الذين قد عرفتهم وقبلت أقواهلم؛ : فجاءوا معتذرين خاضعني، فقلت
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  .فأعطوا الصفقة وأظهروا الذلة وألتحفوا بالندم، مث أستتب أمري بعد ذلك

د؛ أنا مسعت رجالً من كبار الشهود، كان ابن معروف يقدمه النقص يف العدول فاش جداً، ويف الناس من بع
أعقرها وتوكل، فاستثبته : صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وغريه يعظمه، وقد جرى شيء فأنربى قائالً

مغالطاً لسمعي، فكان أشد؛ فلما مشلنا األنس على املائدة عرفته وجه الصواب، فكان سبب عداوته يل وإفساده 
واحلديث يف هذه الضروب يطول، ولعله مير يف عرض ما . ت مطالباً به بعض التجار يف قطيعة الربيعحلق كن

  .رسم يف هذا الكتاب ما يكون باعثاً على طلب الفضيلة وجمانبة الرذيلة، إن شاء اهللا تعاىل

 وأما ما ال ينتفعون به أما ما ينتفع به الناس فالنحل،: أي احليوان أكثر صنعة مع حمبة هلا؟ فقال: قيل لفيلسوف
  .فالعنكبوت

: هب يل مثقاالً واحداً، فقال له اإلسكندر: وجاء بعض الكلبيني، وهم جنس من اليونان، إىل اإلسكندر فقال له

  .وال هذا بسؤال كليب: فأعطين قنطاراً، فقال اإلسكندر: ليس هذا عطاء امللوك، فقال له

  .ليس من آيني امللوك استراق الظفر:  فقالوأشري على اإلسكندر بالبيات يف بعض احلروب

وإمنا ألقي الشيء على حد ما مسعته . لفظ فارسي يراد به السري والصورة والزي والرسم، وما تعرفه العرب: آيني
األذن، ووعاه الصدر، والعون من اهللا تعاىل على نصرة احلق، والذب عن الصواب، فيما يتعلق بالدين وعاد إىل 

  .سياسة احلياة

  .احلجاج كان الدخان وأنا اللهب: كان يوسف بن عمر يقول إذا ركب

  .اخلط لسان اليد: قال عبد اهللا بن عباس

  .ذاك حينئذ كتاب أقرأه: فإن رأيت وجهه؟ قال: ما رأيت قفا رجل إال عرفت عقله، قيل له: قال معن بن زائدة

  . الشبهةأفضل العبادة اإلمساك عن املعصية والوقوف عند: قال ابن السماك

  الطويل : وأليب حممد اليزيدي

 رأى أنسي به باعد القربا فلما  حتى أنست بقربه وآنسني

 كأني نلت ما نلته غصبا جفاني  نيالً فلما قبلته ونولني

  فصار التماسي فصله عنده ذنبا  ورغبني في فضله فالتمسته

 منقطع القرين حممي احلرمي، ال يستأذن على هذا من جيد الكالم وشريفه، وإذا نظرت إىل طابعه ومسته وجدته
  .القلب وال حيتجب عنه العقل وال يستطيل معه النفس، يعالق الروح معالقة، ويعانق السرور معانقة

  الطويل : وأنشد ابن أيب طاهر صاحب كتاب بغداد وصاحب املنثور واملنظوم لشاعر

 ائدلعيش عنده غير ع ورعياً  فسقياً أليام الشباب الذي مضى

 على طولها إال كرقدة راقد  بها حيناً وما كان مرها لهونا
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  البسيط : وأنشد ابن أيب طاهر أيضاً لشاعر

 حقوق كلها يجب وللرجاء  رجوتك دون الناس كلهم وقد

 من تقاضي الجد مكتئب فإنني  منك ما أملت في عجل فأعطني

  بففي العال لك أخالق هي النس  تكن لي أسباب أمت بها إال

    

  .ذم الرجل نفسه يف العالنية مدح هلا يف السر: قال احلسن البصري

  .من أنذر كمن بشر: وكان يقال

  .من عدم فضيلة الصدق يف منطقه فقد فجع بأكرم أخالقه: وكان يقال

  .القصد ما إن زيد عليه كان إسرافاً، وإن نقص منه كان تقترياً: ويقال

، واألمحق رفيقاً، وأحذر أن تفعل فعالً يدع الرأي عاقراً، والعقل توق الفاحش صديقاً: قال بعض احلكماء
  .عقيماً، واحلس كليالً، واحلد مفلوالً

  .يل مهة لو غرقت الدنيا فيها ما طلبت إال بالغاصة، ولو كانت لليل ما تنفس له صبح: قال حممد بن حجر

حيزنون ملا يرتل م من الشر فقط، بل ملا ينال ألم ال : ما بال احلسدة حيزنون أبداً؟ قال: وقيل ألرسطاطاليس
  .الناس أيضاً من اخلري

  .إين أحفظ نفسي من أعدائي: اللهم أحفظين من أصدقائي، فسئل عن ذلك فقال: وكان بعض السلف يقول

  .حيث يكون الشراب ال تسكن احلكمة، وال تلبث العفة: وقال فيلسوف

  . الرذائل، وطريق إليها للجاهلاإلقالل حصن للعاقل من: وقال صاحب املنطق

  .استهينوا باملوت حىت يهون عليكم فراق الدنيا: وكان بعض الفالسفة يقول

كان أبو هشام الرفاعي يعشق جارية سوداء مسينة ضخمة، وكان ميص لساا ويشم صناا ويستنشي رحيها 
  .عجباً ا

ل هلا عنان، فكان ينومها على قفاها ويرفع وكان أبو اخلطاب صاحب املستغالت بسر من رأى عشق جارية يقا
رجليها ويقرقر يف جوفها رطل نبيذ، مث يضع شفتيه على شفرها وميصه حىت يشربه، مث يلتمس بوهلا وهي 

  .حائض

هذا أيدك اهللا مرض ظريف، والناس يف الدنيا على ضروب البالء؛ نسأل اهللا الستر السابغ، والقبول للنصيحة، 
  .واألمن من الفضيحة

وكان ابن الكليب على بريد بغداد يستطيب اخلرء، وكان يقدمه يف جام، وكان يأخذ منه بإصبعه وميسحه على 
  .كذب العطارون، أنت واهللا أوىل من العنرب الشحري: شاربه مث يقول

wوكان كاتب زيرك يعشق يهودية، وكان ميص بظرها، مث يدخل إصبعه يف استها وخيرجها، ويصري ما خرج عليها 
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  .هذا املاح من الراح، أشهى إيل من التفاح:  طرف لسانه ويقولعلى

: وأبو أيوب ابن أخت أيب الوزير، أدخل يوماً إصبعه يف استه، فأخرج شيئاً، فدلكه مث مسح به حتت إبطه وقال

  .ال يقطع الشر إال الشر، هكذا قال أبو العنبس

مل فعلت ذلك؟ : نيا بعينها فضرب عنقها، فقيل لهوأما عبد العزيز بن أيب دلف فإنه دعا جبارية كان يرى الد
  .خمافة أن أموت يف حبها فتبقى هي بعدي حتت غريي: فقال

  .وهذا أيضاً منط من اجلنون؛ إىل اهللا املفزع منه، ومن كل أمر جيلب السخط ويصلي جهنم

  البسيط : قال عبد اهللا لبين شل

 ائع صرديريد سناها ج عان  أخمد النار أخشى أن يبينها ال

 الضرام عليها علها تقد ألقوا  لكن أقول لمن يعرو مناكبها

 أو يستهل عليهم محلب زبد  أقوم إلى سيفي فأشحذه إما

 ال يكلفني فوق الذي أجد أن  إني ألحمد ضيفي حين ينزل بي

ل تنوح عليه إىل أن ليس يف الطيور أوىف من قمرية، فإنه إذا مات ذكرها مل تقرب ذكراً آخر بعده، وال تزا: يقال
  .متوت

وكان بايكباك التركي اشترى جارية، وكانت قبله لفىت حيبها وحتبه فمات عنها، فجعلت هللا على نفسها أن ال 
جيمع رأسها إىل رأس رجل وساد؛ فبيعت يف املرياث، فلما حصلت بالشراء لبايكباك، نظرت إىل وجهه 

أيش تبكني؟ يف حر أم أمس، ويف بظر أم غد، ! يا بنت الزانية:  فبكت، فقال هلا-  وكان منكراً متفاوتاً-وخلقته
  .الشأن يف اليوم، قومي حىت نتنايك ونأكل ونشرب، فوقع عليها الضحك واسترخت له وأمكنته

  الرجز : قال الفرزدق

 تمشي بتنور شديد الوهج  يا رب خود من بنات الزنج

ة أمرياً، فقال خالد بن صفوان، سحابة صيف عن قليل أخثم مثل القدح اخللنج قدم بالل بن أيب بردة البصر
  .أما إا ال تقشع حىت يصيبك منها شؤبوب؛ وأمر به فضرب مائة سوط: تقشع، فقال بالل ملا بلغته هذه الكلمة

  .شؤبوب من الناس، كأنه الطائفة منهم: الدفعة، ويقال للجيل: والشؤبوب

  .إال اختياراً لهبلوت فالناً فلم يزدين اختباره : قال أعرايب

تنح يا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه : وأراد زيد بن ثابت أن يركب، فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه فقال
هكذا : أدن يدك مين، فأدناها، فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، قال زيد: وسلم، فقال ابن عباس

  .أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا
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الذي ال يرد : أي بنيك أحب إليك؟ قال: ة بنت النعمان بن كعب بن جشم لزوجها لؤي بن غالبقالت ماوي
 يعين كعب - بسطة يده خبل، وال يلوي لسانه عي، وال يغري طبعه سفه، وهو أحد ولدك بارك اهللا لنا ولك فيه

  .ولؤي تصغري ألي، وهو بقر الوحش. بن لؤي

  الطويل : شاعر

 يأس كرها وطرادها كتائب  تهأمل يوماً غزاني حبو إذا

  يبلغ أسباب المنى من أرادها  أمل يدني إليك فإنه سوى

أن يعظم شأن األشياء احلقرية، : ما صناعة اخلطيب؟ قال: -  وكان من خطبائهم- قيل لسقراطيس الفيلسوف
  .ويصغر شأن األشياء العظيمة

  .فالن قد مجع طهارة املروءة وأرحيية الفتوة: يقال

  .طهارة السر: فما الفتوة؟ قال: إظهار الزي؛ قيل: ما املروءة؟ قال: شنجي شيخ خراسانقيل للبو

  .الفقه لألديان، والطب لألبدان، والنجوم لألزمان، والنحو للسان: العلوم أربعة: وقال بعض السلف

  الوافر : أليب زبيد الطائي

 العلياء والحسب الوثيق إلى  إذا نلت اإلمارة فاسم فيها

 الصديق على الصديق مغيرة  مارة إال قليالًفكل إ

 مراً فتنشب في الحلوق وال  تك عندها حلوًل فتحسى فال

 أرضى معاتبة الرفيق وال  كل ذي حسب ودين أعاتب

 أن أعيش بال صديق مخافة  وأغمض للصديق عن المساوي

قد قهمت ما قلت؛ فلما :  لألخبرسار رجل أخبر رجالً أصم، فلشدة ما صدم خياشيم األصم قال: قال املاهاين
  .واهللا ما أدري ولكنه فسا يف أذين: ما الذي قال لك؟ قال: وىل قيل لألصم

  الطويل : شاعر

 على النيران هدالً جنوبها عشاء  وقد علم العوج المراضيع تقتري

 كأقراب النعام سهوبها فكانت  نداي إذا ما الناس جاعوا وأمحلوا

رأيت من صحف بايالة، وكان وجهاً يف اللغة، . السياسة: ال در إال بإيالة؛ اإليالة: العربيقال يف مثل من أمثال 
  .فعد من سقطاته

  الكامل : شاعر

 وسيوفكم من كل باغ تقطر  نعم تعم بنفعها أيديكم
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  شقق الرياط صباغهن العصفر  أنصلها إذا حمي الوغى فكأن

 اهللا عليه وسلم، وأمه دومة بنت عمرو بن معتب، أتاها آت يف ولد املختار بن أيب عبيد سنة هاجر النيب صلى
  الرجز : نومها فقال هلا

 شيء باألسد أشبه  أال آبشرن بولد

 على بلد تغالبوا  إذا الرجال في كبد

لقد غسلنا احلسن البصري وإن يف بطنه لعكناً؛ واحدا عكنة وهي مثاين : كان له حظ األسد قال محيد الطويل
  .د السمنالبطن عن

  .هلك ابن عباس سنة إحدى وسبعني، وهلك ابن عمر بعده بسنة

  الرجز : ملعن بن زائدة وهو إذ ذاك بالسند

 والسرج فيه قلق ومور  لو أبصرتني وجوادي ثورا

  املديد : لضحكت حىت مييل الكور قال شاعر

 من األيام منتصف هل  على األيام معتبة ما

 مغرم كلف فكالنا  وجدت بي ما وجدت بها

: ما أحسبك أيدك اهللا تثبتين، قال: رأيت الفضل بن احلباب أبا خليفة اجلمحي وقد قال له إنسان: قال الصويل

  .وجهك يدل على علو سنك، واإلكرام مينع من مسألتك، فأوجد السبيل إىل معرفتك

  الرجز : أنشد األصمعي

 أصبح الضر به مفترا قد  يرى األفق به مغبرا عام

 الحلوب أن تدرا وأبت  الزارع فيه شرا وأوغل

  فكل جحر قد خوى واقفرا  وموتت فيه الخشاش طرا

 غادر ذا الشدة مقشعرا  الكلب فعم هرا وأشبع

    قد أظهر العبوس وأقمطرا 

أفتر فالن، أي ضحك، كأنه أبدى أسنانه؛ وفر : األنكشاف، ومنه: األرض، واألفترار: الغربة، والغرباء: األغربار
لرجل إذا ذهب، كأنه انكشف عنك، وعينه فراره أي عيانه خربه؛ والفاء مكسورة، كذا قال أبو سعيد ا

وفررت عن ذكاء كما تفر الدابة فينظر : السريايف، وقد جل يف ضمه بعض من ال يعتد برأيه، ومنه قول احلجاج
أنا الضامن املخبور : يب العباسومسعت يف البادية بفيد رجالً من العرب يقول ألخر عند قاضيها أ. إىل سنها

ورأيت يف رواية السكري ديوان . واجلذع املفرور؛ فحفظت عن غري معرفة، مث سألت العلماء فوضح اجلواب
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 فتربدك باملاء وحثيك على يديك، ويقال - بالقاف- وأما األقترار.  خفيفة الراء-فالنة حسنة الفرة: امرىء القيس
 وقرة العني خالف سخنة العني، كأن دمعة الفرح باردة عن سكون األخالط، .حثوك، وكأنه من القر وهو الربد

سكن وهدأ، : سكن، وقر فالن: السكون واهلدوء، وقر الربد: ودمعة اهلموم حارة عند ثوران األخالط؛ والقرار
أشهر فالن وأقر فالن بكذا أي دخل يف اهلدوء والسكون، أي ال يضطرب عند املطالبة مبا اعترف به، وهي مبرتلة 

الذي يغشى : وأما االعترار فالزيادة أو الفضل، واملعتر. أي دخل يف الشهر، وأحرم أي دخل يف احلرام أو احلرم
االقتصار : السؤال، والقناعة: ، والقنوع36: احلج" القانع واملعتر"السائل، يف قوله عز وجل : رحلك، والقانع

قنوع إذا وضعوه موضع القناعة ظاهر، وكأن القانع يستر على ما دون الكفاية، وخطأ أشباه اخلاصة يف ال
طبق توضع عليه : مخار املرأة، وهو ما تتقنع به، والقناع: الكاشف قناعه، والقناع: حاجته؛ والقانع يف السؤال

أفتعال وأما االجترار للبعري إذا رد إىل فيه ما يف جوفه وأعاد جرته؛ وأما االبتيار ف. الفاكهة، وذلك لستره وتغطيته
املنكر كرأس احلية، كذا : -  بفتح اخلاء- واخلشاش. من برت إذا حتريت؛ وأما االبتهار فرميك مبا ال علم لك فيه

خشاش الناقة، هذا - بكسر اخلاء- قال األموي يف النوادر خبط ابن الكويف، وها هنا يريد مجيع الدبيب، واخلشاش
  .نربة واحدة، بالنونليس الكالم على : لفظ األموي أيضاً؛ وقال األموي

 بتشديد -من الدلو، فذلك السقي-  باخلاء معجمة- إذا استسقى املستسقي املاء فأنتضخ عليه: وقال األموي أيضاً
  .الياء

  .خفس هلم الشراب إذا سقاهم صرفاً، أو أقل فيه من املاء، وكذلك اللنب: وقال األموي أيضاً

  . بالكسر- و، ونكيت أنانكيت العدو أنكيه، وهو ينكي العد: وقال األموي

 القاف من القحة -عادم بصر البدن يكون قليل احلياء، كذلك عادم عني العقل يكون كثري القحة: قال فيلسوف
  .تفتح وتكسر، هكذا قال سيبويه وغريه

 من ليس ينبغي أن يرام األنقياد ممن وضع يف نفسه أال يقبل شيئاً، وذلك أنه ال ينقاد إال لألمتناع: وقال فيلسوف
  .القياد

كما أن البهيمة ال حتس من الذهب والفضة واجلوهر إال بثقلها فقط وال حتس بنفاستها، : وقال أرسطاطاليس
  .كذلك الناقص ال حيس من احلكمة إال بثقل التعب عليه منها وال حيس نفاستها

  .أحسست الشيء وبالشيء، ويف القرآن حبذف الباء، والفقهاء خيطئون فيه: يقال

روفاً يف أبيات األصمعي ألن الكالم آخذ بعضه برقبة البعض فلم يقع منه خملص، كذلك احلديث ذو تركت ح
خوى معناه خال، وخوي النوء معناه إخالف مطره، : وأما قوله خوى وأقفرا: شجون ألعتراض بعضه بعضاً

، ونضب ماؤه،  كقوهلم ركدت رحيه، وباح ميسمه، وكبا جواده، ومخد ضرامه- يف االستعارة- وخوى جنمه
وانثلم ركنه، واار جرفه، ونقب خفه، ودمي ظلفه، ورغم أنفه، وخر سقفه، وجذب عطفه، وعطفه رداؤه، 

 ذهب، وقلق وضينه، وعرق جبينه، واخنزل قرينه، وقرينه -  نضب، وسقط اؤه-وقد يراد به مجاله، وبار ماؤه
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، وحنو ذلك مما يتصرف فيه أرباب صناعة نفسه، وكذلك قرونه، ومجح حرونه، وساخت قدمه، وانتهى أمره
البالغة ويطبعونه يف طابع كالم العرب، وينسجون على منواهلم، بعد التمكن من طرائقهم، والتشبه خبالئقهم، 

  .وليس ملن مل يكن ذا مهارة يف هذا أن يتعرض لشيء منه، فإنه يصري على صري أمر ما مير وال حيلي

    

وأما قوله وأشبع الكلب ألنه قال وموتت فيه اخلشاش . وأقفر خمففة، فشدد ضرورةوأما قوله واقفرا، فإمنا هو 
وقال أبو . طرا، فكأنه أكل ذلك وعاث فيه مث أشر فهر، وأما املشرة فالكسوة، برفع الكاف وكسرها، هكذا قيل

وقال أبو . راملشرة ورق الشجر، وكأن الكسوة للعريان املقشعر كالورق للنبات والشج: حنيفة صاحب النبات
ما هو قريب من هذا، فيكون استطالة على العلماء وجمانبة حملمود : عبيدة يف الغريب ما هذا قريب منه؛ وال أقول

هذا :  فقال-  وقد مسع من فيلسوف مذهب أرسطاطاليس يف شيء شرحه فأوضحه-ولقد رأيت متكلماً. األدب
 ألن صاحب املنطق قدمي، ومن عزا إليه صواب قول أيب هاشم وبه قال أرسطاطاليس، فعد ذلك من سقطاته،

  .قوله حديث، والثاين يأخذ من األول ويقتفي أثره ويستقي مما أنبطه وينشر ما بسطه

 فمصدر عبس، وأما بفتح العني فهو العابس بعينه والفرق بينهما بقدر الفرق بني -  بضم العني-وأما قوله العبوس
نشاء الفعل وهو املفعول، واآلخر يدل على استحقاق االسم، وعل هذا الفاعل واملفعول، إذ أحدمها يدل على إ

يوماً "وأما قوله واقمطرا فمعناه اشتد، يف قوله عز وجل . اخلائط واخلياط، والغادر والغدار، واملاكر واملكار
  .روره، كفانا اهللا سوء ذلك اليوم، ووقانا كيده وشروره، ولقانا نضرته وس10: اإلنسان" عبوساً قمطريراً

 ال تصرف شركاء وال ما كان يف وزنه من - إن يف مالك شركاء ثالثة: قال أبو ذر: قال األموي يف النوادر
 أنت أحدهم، والقدر يقع فيأخذ خريها وشرها، ووارثك جمنب لك على الطريق ينتظر مىت تضع خدك -اجلمع

  .فيستفيئها وأنت رميم، فال تكن أعجز الثالثة

: احلشر" وما أفاء اهللا على رسوله"معىن قوله :  أي يرجتعها، من الفي، وهو الرجوع، وقيليستفيئها: قال األموي

  .83: التوبة" فإن رجعك اهللا"رجعت أنا ورجعت غريي، ومنه قول اهللا عز وجل :  ما رجعه عليه، يقال6

  الطويل : قال الراعي

  عراضة أخالق ابن ليلى وطولها  إذا ابتدر الناس المكارم عزهم

 العدى بلة الصديق فضولها تنال  إلى المعروف كفاً طويلة مدي

كذا أنشدمها األموي عن البكائي، بضم العني من العدى، وكسرها جائز، وفتح العني من عراضة، وفتح اهلاء من 
  .بلة، وكسر القاف من الصديق

 تروم لنفسك إطالقك منه ينبغي لك مع معرفتك بأنك من هذا البدن مبرتلة من هو يف حبس، أال: قال أفالطون
  .من قبل أنك مل حتبس نفسك فيه، لكن تنتظر الذي حبسك فيه أن يطلقك منه

wفما على األرض مدب راشحة، وال مسنت ساحبة؛ هكذا يف كتاب : ويف كالم بعض أهل التوحيد: قال ابن دريد
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  .اجلمهرة

  . جموسينييا بنية طوبتنا لو كنا: نظر محصي إىل ابنته وأعجبته عجيزا فقال

. هذا لفظ هذا اجلاهل، والصواب فيه خيل بالنادرة، وال تنكر اللحن واخلطأ إذا كانت احلكاية عن سفيه أو ناقص

ملح النادرة يف حلنها، وحرارا يف : وإين مسعت متيمياً من عسكر شرياز، وكان انتجع امللك عضد الدولة، يقول
ف هذا من الراوية لساناً ذليقاً، ووجهاً طليقاً، وحركة حلوة، حسن مقطعها، وحالوا يف قصر متنها، فإن صاد

وهذا القائل كان . مع توخي وقتها، وإصابة موضعها، وقدر احلاجة إليها، فقد قضي الوطر، وأدركت البغية
يعرف بأيب فرعون مطل بن حرب التميمي، شاهدته سنة ست ومخسني وثالمثائة، وكان طالب احلديث يثبتون 

  .وال يقال يف الكالم طوبتك، وإمنا يقال طوىب لك. ي مما يستظرفعنه ما حيك

: رأيت ثالثة من اهلراسني ببغداد يتكايدون، وقد أخرج أحدهم هريسته على املعرفة وهو يقول: قال املاهاين

أنا : ث يقوليا قوم أدركوين احلقوين، أنا أجذا وهي جتذبين، والغلبة هلا؛ والثال: انزيل ولك األمان؛ والثاين يقول
  .يا قوم ال أدري ما يقولون، من أكل من هريسيت ساعة أسرح ببوله شهراً

أحب أن تطيب فمي ببصلة، : تقول لك مواليت: رأيت جارية جاءت إىل بقال ببغداد فقالت: قال املاهاين
 تفكري يف :قال كاتب! يا قذرة، أكلت خرا حىت تطييب فمك ببصلة؟: قويل ملوالتك: فأعطاها بصلة وقال هلا

  .مرارة البني مينعين من التمتع حبالوة الوصل، فلي عند األجتماع كبد ترجف، وعند النأي مقلة تذرف

  الكامل ازوء : قال أمية بن أيب الصلت يف ابن جدعان

 واألعنة والحوافر نة  حصونهم األس قوم

  بهم البواطن والظواهر  البطاح ففضلت نزلوا

  .أجعل العوض منه الرتوع منه: قال أعرايب لصاحب له

    

أنت يف زمان إن مل تغالط أهله وحتتلهم عما يف أيديهم، وتصرب على مكاره األمور وبعد املطالبة، مل تصر : كاتب
إىل شيء، ومل جتد أحداً منبهاً عل فضل منك وإن عرفه فيك، ومل يفتنه من حماسنك شيء إال وجد يف مساوىء 

أثلج وإليه أسكن؛ فعليك بالصرب، فإن عاقبته إىل خري، وأقل ما فيه أن صاحبه ال غريك عوضاً منه، وكان بذلك 
  .يلوم نفسه وال يلومه أحد، ولعله أن يظفر ويدرك

قل من سارع يف بذل احلق من نفسه إذا كان احلق مضراً به، وقل من ترك االستعانة : كتب عامل إىل املأمون
سبه، وإذا تفرق احلق يف أيدي مجاعة فطولب به تشات يف الكره بالباطل إذا كان فيه صالح معاشه وسبب كت

لبذله، وتعاونت على دفعه ومنعه باحليل والشبه قوالً وفعالً، واحتاج املبتلى بإستخراج ذلك احلق من أيديها إىل 
  .جماهدا ومصابرا

wيالً أمجع لكثري، وال إجيازاً أكفى وصل كتابك خبط يدك املباركة، فلم أر قل: إبراهيم بن إمساعيل بن داود الكاتب
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  .من إطناب، وال اختصاراً أبلغ يف معرفة وفهم منه، وما رأيت كتاباً على وجازته أحاط مبا أحاط به

  .حق اجلليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه: قال أعرايب

  .ل العقدة الوثيقةاملراء يفسد الصداقة القدمية، وحي: قال أعرايب

  .هالك الوايل يف صاحب حيسن القول وال حيسن العمل: قال أعرايب

  .احملسن أمري على املسيء حيث كان: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال

، وأسك يف بري فإنك ممن إذا أسس بغى، وإذا غرس سقى، الستتمام بناء أسه، واجتناء غرسه: كتب الكرماين
قد وهى وقارب الدروس، وغرسك يف حفظي قد عطش وشارف اليبوس، فتدارك بالبناء ما أسست، وبالسقيا 

  .ما غرست، والسالم

أما بعد، فسالم ممن عرف فضلك فأضمر ودك، وحتية ممن : أمسك رجل بلجام الفضل بن سهل خبراسان وقال
  .فرجا عونكتعود برك فأوجب شكرك، واستغاثة ممن تذكر جاهك 

مروءة الرجل يف نفسه نسب لقوم آخرين، فإنه إذا فعل اخلري عرف له، وبقي يف األعقاب : قال أعرايب
  .واألصحاب، ولقيه يوم احلساب

الناس رحالن، عامل ال غىن به عن األزدياد، وجاهل احلاجة به إىل التعلم أعظم، وليس يف كل حال : قال أعرايب
  .األمور مفيداً، وال املتعلم على استفادة ما يستفيد منه قادراًيكون العامل ملا يبدهه من 

إذا أنت عطلتنا من أمورك، وأعفيت ظهورنا من محل أثقالك ومؤنتك، وتركتنا غفالً يف واليتك من : كاتب
وجعلت نفسك أسوة من ال يعبأ به، وكفى بذلك لنفسك : تنبيهك وحتريكك، فقد أنزلتنا مرتلة من ال خري عنده

  .ظلماً

  .ضفته شافية للقلوب، ونصيحته جالبة للمنافع: نظر أعرايب إىل ابن أيب دواد فقال

يرى حفظ احلرمة ديناً، ورعاية الذمام فرضاً، يأوون إىل كنف رحب من كرمه، ويردون على منهل : كاتب
زيتها، أن جيعله يف عذب من فضله، ويتصلون حببل متني من رعايته؛ فنسأل اهللا الذي أهله هلذه املرتلة واختصه مب

  .مزيد من أمجل ما آتاه منها، واكمل ما أنعم به عليه فيها

قد أصبح املختلفون جمتمعني على تقريظك ومدحك، حىت إن العدو : قال أعرايب يف الثناء على الرشيد عام حج
  .خاصاًيقول اضطراراً ما يقوله الويل اختياراً، والبعيد يثق من إنعامك عاماً مبا يثق به القريب 

أتاين كتابك فطامن من قليب وطريف بعدما كان شاخصاً إليه، ومتشوقاً إىل وروده، مث مألين سروراً مبا : كاتب
رأيت فيه من آثار برك، وكرمي تفقدك، واتصل مبا عندي وقبله مما إن ذكرته فلالستراحة إىل الذكر، وإن 

  .بفضلك، والنية خالصة بشكرك، وقليل ذلك لكأمسكت فللعجز عن الشكر، فأما الضمري فمبين على اإلقرار 

يا أمري املؤمنني حريتين عارفتك حىت ما أدري كيف أشكرك، : دخل حيىي بن احلسني الطاليب على املأمون فقال
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  .ال عليك، فإن الزيادة يف الشكر على الصنيعة ملق، والنقصان عي، وحسبك أن تبلغ حيث بلغ بك: قال

  الوافر : شاعر

 العلم والنظر المصيب غذاه  أن تلقي أديباًالعيش  يطيب

 العلم يعرفه األديب وفضل  فيكشف عنك حيرة كل ريب

  .كيف صرت تقتل فأكون أنا ونفسه عليه: قيل لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .من كفارات الذنوب العظام إغاثة امللهوف، والتنفيس عن املكروب: وقال رضي اهللا عنه

    

عظين، : - وقد قعد يف أخريات الناس- هران على عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه، فقال لهدخل ميمون بن م
إن وقيت السلطان وقدرته، والشباب : ما هن؟ قال: إنك ملن خري أهلك إن وقيت ثالثة، قال: فقال ميمون

  .أنت أوىل مبكاين مين، ارتفع إيل؛ فأجلسه على سريره: وغرته، واملال وفتنته، فقال

إن اهللا جعل الدنيا دار بلوى، واآلخرة دار عقيب، فجعل بلوى الدنيا لثواب اآلخرة سبباً، :  من تعزية لكاتبفصل
  .وجعل ثواب اآلخرة من بلوى الدنيا عوضاً

  .كانت هلم الكرة علينا وعليهم الدبرة، فحملوا محلة كاذبة أتبعناها بأخرى صادقة: أعرايب

  . يف األرض، وال فرع بسق يف السماء، من شكر أو وفاء أو حياءال أصل نبت: ذم أعرايب رجالً فقال

  .ولفالن لدينا حرمة واجبة، وله مع اهلوى منا فيه فضل ودين ومذهب: كاتب

ما يبكيك يا أبا حممد؟ : كنت أنا وحيىي بن أكثم عند سفيان، فبكى سفيان، فقال له حيىي: قال حممد بن مسعر
:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم بليت مبجالستكم، فقال له حيىي، وكان حدثاًبعد جمالسيت أصحاب رسول: فقال له

فمصيبة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبالستهم إياك بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعظم من 
  .يا غالم، أظن السلطان سيحتاج إليك: مصيبتك مبجالستنا، فقال سفيان

  الكامل ازوء : لبعض العرب

 القفر اليباب والمنزل  دار بالبلد الخراب يا

 أوداق السحاب ومصب  أذيال الهوى ومجر

 نأي وأغتراب ومحل  دار التأسف والبلى

 بين أطباق التراب راً  فيك دفنت عم بيدي

 أو فرخ العقاب ليث  المهند أو كشبل ال كشبا

 الغر العذاب وبسنه  صنعت بوجهه ماذا

w تنطق بالصواب والدار  لنا دار البلى قالت
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  راً يا أبا عمرو ثوى بي  علمت بأن عم أوما

 جدد الثياب وسلبته  فسكوته ثوب البلى

 بالترب محوك للكتاب  غرة وجهه ومحوت

كما ال تشفق على عضو منك إذا وقع فيه شيء من القطع خمافة أن يسري بك ذلك، كذلك : قال فيلسوف
  . والصرب يف املكروه على إصالح النفسينبغي أن تشفق على اختالف التعب

  .من القبيح أن تكون حاجة اإلنسان إىل العقل أكثر من حاجته إىل املال: وقال فيلسوف

  .الذي له مجال وعقل: أي الرسل أحرى بالنجح؟ قال: سئل فيلسوف

  .احلساد مناشري ألنفسهم: وقال فيلسوف

: سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! ت لو كان له أساس؟أي بي: رأى فيلسوف غالماً مجيالً ال أدب له، فقال

فأي الصالة أفضل؟ : إميان ال شك فيه، وجهاد ال غلول فيه، وحجة مربورة؛ قيل: أي األعمال أفضل؟ فقال
أن جر ما حرم : فأي اهلجرة أفضل؟ قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد املقل؛ قيل: طول القيام؛ قيل: قال

من هريق دمه : فأي القتل أفضل؟ قال: من جاهد املشركني بنفسه وماله؛ قيل: ي اجلهاد أفضل؟ قالفأ: اهللا؛ قيل
  .يف سبيل اهللا عز وجل

  الطويل : أهرورق املاء؛ قال الشاعر: يقال أهرقت املاء وأرقت املاء، وقيل

 من كأس الكرام نصيب لألرض  شربنا فأهرقنا على األرض فضلة

: الطرد، ومجاعه وسائق؛ الطلي: حال اجلريض دون القريض؛ والوسق: ه، ويف املثلالذي يغص بريق: اجلريض

الصغري من ولد الظلف، وإمنا مسي طلياً ألنه يطلى يف رجله خبيط، هكذا حفظت من : ولد الضائنة، والطال
  .االس

  .ما فالن خبل وال مخر، أي ليس عنده خري وال شر: يقال

  الطويل : أتتين خطوب تنبلت ما عندي؛ قال الشاعر: سهماً، والعرب تقولنبلين، أي أعطين : يقال للرجل

  وأملق ما عندي خطوب تنبل  ولما رأيت العدم قيد نائلي

  .أردمت احلمى عليه وأغبطت عليه، أي لزمته؛ وكساء ليس فيه متردم، أي مرقع: ويقال

  .ما زلت أصاده أي أرفق به: ويقال

النفيس، وكأن املنفس ذو النفس، وكأن النفيس : ويقال منفس، واملنفسما عندي فرج وال نفس، : ويقال
والنفس يذكر ويؤنث، والنفس . ألا تعاجل نفسها: املنفوس به، أي املضنون به، أي املأخوذ يف النفس؛ والنفساء

  .مردود إىل النفس، ألنه إذا انقطع بطل ذو النفس
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هي الريح؛ فقال : هي النفس، وسئل عن الروح فقال: قالوسئل بعض املتكلمني، وأنا أمسع، عن النفس ف
  .فأنقلب الس ضحكاً! فعلى هذا كلما تنفس الرجل خرجت نفسه، وكلما ضرط خرجت روحه؟: السائل

والكالم يف النفس والروح صعب ضاق، ومن احلقيقة بعيد، وألمر ما ستر اهللا معرفة هذا الضرب عن اخللق 
والروح من الروح، والراحة أيضاً من . 85: اإلسراء" وح قل الروح من أمر ريبويسألونك عن الر: "حيث قال

 هذا مىت مل تكن عاصفاً، فكأا -طلب الراحة، والرائحة جالبة للروح ومالطفة للروح: ذلك، واألستراحة
  .مؤذية للروح إذا كانت عاصفاً أو معصفاً

 يعطونه شيئاً، وبني يديه صيب صغري له؛ فلما أحل وأخفق رأيت أعرابياً يف طريق مكة يسأل الناس وال: قال العتيب
فعجب : يا أبة، احملروم من سئل فبخل، ليس من سأل فلم يعط؛ قال: ما أراين إال حمروماً، فقال الصيب: قال

  .الناس من كالمه، وأقبلوا يهبون له حىت كسوه

  .رضيت من الوفاء باللفاء، أي من النفيس باخلسيس: العرب تقول

أرى : ما هذا يا هذا؟ قال: رأيت باملدينة بقاالً وقد أشعل سراجاً بالنهار ووضعه بني يديه، فقلت:  الواقديقال
  .عسى ليس يراين إنسان، فأسرجت: الناس يبيعون ويشرون حويل وال يدنو مين أحد، فقلت

  الكامل ازوء : أنشد لشاعر

 أين المفر من القدر  نفس قد حق السفر يا

  ف ويرتجيه على خطر  مما يخاامرىء  كل

 يغض يوماً بالكدر ن  يرتشف صفو الزما من

  .الدنيا دحض فحد عنها: قال أعرايب

  .اخلنق خيرج الورق: العرب تقول

  : أي عدوة اهللا، ما دعاك إىل اخلروج؟ أما مسعت قول اهللا عز وجل: أيت عتاب ن ورقاء خبوارج فيهم امرأة فقال

  وعلى الغانيات جر الذيول  االقتل والقتال علين كتب

  .يا عدو اهللا، إمنا أخرجين حسن معرفتك بكتاب اهللا تعاىل: فقالت

: أقول يف دبر كل صالة ألف مرة: أنت تسبح كثرياً، فما تقول يف تسبيحك؟ قال: قيل أليب هارون اخلياط

  .حسيب اهللا

  . غري شيءأصبحوا يف خمض وطب خاثر، ويف أيب جاد ومرامر، أي يف: العرب تقول

واهللا : ال تفعل، فإن رأسي مملوء دهناً، فقال: دخل احلجاج بن هارون على جناح، فذهب ليقبل رأسه، فقال
  .ألقبلنه ولو أن عليه ألف رطل خراء

ما بقي اليوم من : دخل رجل على ابن اجلصاص وهو يقرأ يف مصحف، فأستحسن خطه، فقال ابن اجلصاص
w  .كتب منذ مخسمائة سنةهذا : يكتب مثل هذا اخلط، وبعد
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دعاين ابن الكليب يوماً، فأجلسين يف بيت خيش على فرش ميساين وأطعمين فجلية، مث قال يف : قال املاهاين
ال، : أفجليسه؟ قال: ال، قلت: أكان ندميه؟ قال: ملا مات أيب ندم أمري املؤمنني أشد ندامة يف الدنيا، قلت: حديثه
  .كذا أخربين سعيد غالمنا: فما سبب ندامة أمري املؤمنني؟ قال: قلتنعم، : أفمات حتف أنفه؟ قال: قلت

وحيك دفع إليك وإىل : إن أيب دفع يل وألخي جارية، قيل: ما لك ال تتزوج؟ قال: قيل للفضل بن عبد الرمحن
  .أيش تعجبون من هذا؟ هذا جارنا أبو زريق القاضي له جاريتان: قال! أخيك جارية؟

  . أشتهي بغلة مثل بغلة النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أمسيها دلدل:قال ابن اجلصاص يوماً

  .من ودك ألمر وىل عنك عند انقضائه: وجد على خامت ملك اهلند

  .حتريك الساكن أسهل من تسكني املتحرك: وكان على خامت أفالطون

  .من رد ما ال يعلم فهو أعذر ممن قبل ما جيهل: وكان على خامت ملك الصني

  .املرأة: أي السباع أحسن؟ قال: وفقيل لفيلس

كنت أرضيهن يف شبيبيت بالباه، فلما أسننت أرضيتهن : ملكت النساء على ثالث طبقات: قال املغرية بن شعبة
  .باملداعبة والفكاهة، فلما هرمت أرضيتهن باملال

نت موضع سري، أنت رسويل، وانت نصف جندي، وأ: ملا خلق اهللا املرأة قال إبليس هلا: قال ركن بن حبيش
  .وأنت سهمي الذي أرمي بك وال أخطىء

  .العاقل خبشونة العيش مع العقالء آنس منه بلني العيش مع السفهاء: وقال صاحب املنطق

الدنيا لذات معدودة، منها لذة ساعة، ولذة يوم، ولذة أسبوع، ولذة شهر، ولذة سنة، ولذة : وقال فيلسوف
 لذة يوم فمجلس الشرب، وأما لذة أسبوع فلني البدن من النورة، وأما لذة الدهر؛ فأما لذة ساعة فاجلماع، وأما

  .شهر فالفرح بالعرس، وأما لذة سنة فالفرح باملولود الذكر، وأما لذة الدهر فلقاء اإلخوان مع اجلدة

  .عرضاع ورضا: يقال. رأيتها حلوة الرضاع، مرة الفطام، يعين الوالية: سئل عمار بن ياسر عن الكوفة فقال

    

أجتزت يف درب الزعفران يوماً فرأيت بني يدي جاريتني متشيان وتتماجنان وال تشعران مبكاين، : قال نضلة
رداء أصبغ األصل، وعادت األوىل فضرطت : غاللة شرب، وضرطت األخرى وقالت: فضرطت إحدامها وقالت

ت أنا من خلفهما، فالتفتت فضرط: طاق فستقي؛ قال نضلة: سراويل نيلي، وضرطت الثانية فقالت: وقالت
  .منديل دبيقي يشدون فيه الثياب: هذا أيش؟ قلت: واحدة وقالت

  .آخر الذلة إحراز املرء نفسه وإسالمه عرسه: والعرب تقول يف أمثاهلا

أخربته بعجري : أفضيت إليه بشقوري وبقوري، أي حبت له بكل ما يف نفسي، وهو نظري قوهلم: العرب تقول
  .وجبري

  .القول رداف والعثرات ختاف: مومن كالمه
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  .اندب إىل طعانك من تدعوه إىل خوانك: ومن كالمهم

  .قليل املاء يروي من الظلماء، وكثريه يتلف األحشاء: ومن كالم العرب

املستري، أي طالب سراة الشيء، فغري هذا، ويقولون من : من أشترى اشتوى؛ فأما قوهلم: ومن كالم العرب
  الكامل : ت بين فالن، أي أخذ سرام وأماثلهم؛ والسروة النبل، والشاعر يقولاسترى املو: هذا اللفظ

  .وابن السري إذا سرا أسراهما  السري هو السري بنفسه إن

  .هو كاألرقم، إن يقتل ينقم، وإن يترك يلقم: ومن كالم العرب

  .احليلة لعطف املتجين أعسر من نيل التمين: ومن كالم العرب

ابن قد كهل، وابن قد رفل، وابن قد عسل، وابن قد فسل، وابن قد مثل، : بس عن ولده فقالسئل أعرايب من ع
  .وابن قد فضل

أنفع من غيث، وأشجع من ليث، حيمي العشرية، ويبيح الذخرية، وحيسن : سئلت أعرابية عن ابنها فقالت
  .السريرة

قصار اخلدود، لئام : املؤذن، وكان فيما يقولوكان عبد اهللا بن الزبري يسب ثقيفاً إذا فرغ من خطبته بقدر أذان 
  .اجلدود، سود اجللود، بقية قوم مثود

  .العقل وزير ناصح، واهلوى وكيل فاضح: العرب تقول

  .رب واثق خجل، ورب آمن وجل: العرب تقول

 إن إين قد كتبت كتاباً: كتب عبد احلميد الكاتب عن مروان كتاباً إىل أيب مسلم صاحب الدعوة، وقال ملروان
أجنع فذاك، وإال فاهلالك؛ وكان من كرب حجمه حيمل على بعري، وكان نفث فيه حواشي صدره، ومجع فيه 

إين ضامن أنه مىت قرأ الرسول على املستكفني حول أيب مسلم مبشهد منه اختلفوا : غرائب عجره وحبره، وقال
يب مسلم أخذه ودعا بنار فطرحه فيها فلما ورد الكتاب على أ. عليه، وإذا اختلفوا عليه كل حدهم وذل جدهم

  الطويل : إال قدر ذراع، فإنه كتب عليه هذين البيتني جواباً

 ليوث الغاب من كل جانب عليك  محا السيف أسطار البالغة وأنتحى

 عليها العتب من كل عاتب يهون  تقدموا نعمل سيوفاً شحيذة فإن

  .ورده؛ فحينئذ وقع اليأس من معاجلته

 اللهم إنك كفلت لنا الرزق وأمرتنا بالعبادة، فاكفنا ما شغلتنا به عما خلقتنا له، فإن ما عندنا يفىن، :قال أعرايب
  .وما عندك يبقى

اللنب املمذوق؛ معناه : -  خفيفية-ربضك منك وإن كان مساراً؛ السمار: ومر يب يف كتاب الرتب مثل للعرب
األصل، : والعيص. عيصك منك وإن كان أشباً: هلمالقريب منك وإن كان ردياً، كأنه شقيق قو: فيما زعم
w  . إذا كان مغموراً- بفتح الشني-الذي فيه خلط، ومنه نسب مؤتشب: واألشب
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ذلك الذي : ال، ولكن عندي شر، قال: عندك خري؟ قال: دعا احلجاج رجالً ليوجهه إىل حماربة عدو فقال له
  .أردتك له؛ امض لوجهك

  الوافر : شاعر

 بالذي لي فيه قوت وأقنع  اً بيأسسأرحل عنك معتصم

 بما أؤمل أو أموت تجيء  وآمل دولة األيام حتى

ال جتالسوا أصحاب القدر وال : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه
  .تفاحتوهم

ى أصحابه وهم يتنازعون يف خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عل: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
  .أذا أمرمت؟ إمنا هلكت األمم قبلكم ذا: القدر، فامحر وجهه وغضب وقال

  .ال يدخل اجلنة عاق وال مكذب بقدر وال مدمن مخر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال أبو الدرداء

املعىن واالسم، وأدرس لك والكالم يف القدر لطيف، وسأحكي لك عنه مسألة جرت يف جملس كبري، وأوضح 
احلق أبلج، والباطل جللج، ومعنامها واضح : مقالة الناس، ليتبني لك احلق إن شاء اهللا تعاىل؛ والعرب تقول

  .ومشكل؛ والسكوت عن هذه األشياء أنفع، ولكن احلكاية ما على صاحبها لوم وال عتاب، فتوقع ذلك من بعد

    الرمل : لتملست أعرابية كف أبيها فألقتها خشنة فقا

  ضرب مسحاة ونقل بالزبيل  كف أبي خشنها هذه

  الرمل : فأجاا أبوها

 من كد لعز بذليل ليس  ويك ال تستنكري خشن يدي

  ساحب الذيل إلى باب البخيل  الذلة أن يمشي الفتى إنما

  .ألن تستغين عن الشيء وتكفاه خري من أن تسأله وتعطاه: وقال فيلسوف

  الطويل :  حبناء التميمي، وقدم على طلحة الطلحاتوقال املغرية بن

  رضاك وأرجو منك ما لست القيا  كنت أسعى في هواك وأبتغي لقد

 أحق وأعصي في هواك األدانيا  نفسي في مواطن غيرها وأبذل

 ما ال إخالك جازيا لتجزيني  وتمساكاً بما كان بيننا حفاظاً

  تحل ورائيادوني أو تقصر  ما تنفك منك رغيبة رأيتك

 عادت عجاجاً وسافيا لتمطرني  إذا أملت منك سحابة أراني

 أو ياسرت عن شماليا شآبيبها  قلت جادتني سماؤك يا منت إذا
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 مالء غير دلوي كما هيا فأبن  دلوي في دالء كثيرة وأدليت

 تنأ عني تلقني عنك نائيا وإن  تدن مني تدن منك مودتي فإن

 فأعلم أنه ليس خافيا وأخفيت  أو أهنتهأنت أكرمت امرءاً  إذا

 ليس يغني عنك مثل غنائيا ومن  دوني من يقصر رأيه وتجعل

 للذي استودعتني منك ناسيا وال  فال تحسبني عن ثوابك غافالً

فقري وغين ومستزيد؛ فالفقري من منع حقه، والغين من أعطي ما يستحق، : الناس ثالثة: قال بعض السلف
  .لب الفضل بعد درك الغىنواملستزيد من ط

  .عليك بالثريد فإنه جيلو البصر، وجيلب اخلري، وجيتمع فيه ربيعة ومضر: قال أعرايب لصاحب له

بلوت األشياء فلم أجد شيئاً أشد من صاحل يلي أمر صاحل، ومل أر هلذا الدهر دواء إال الصرب : وقال فيلسوف
  .عليه، ومل أر هالك أهله إال يف الطمع

من رجا احلزم بغري روية، واحلمد بغري استحقاق، واحملبة بغري لني الكلمة، ومناصحة األنصار بغري : هروقال بزرمج
  .التوسعة، وما عند القضاة بغري حجة، فقد رجا ما يصعب على رجائه، واتكل على ما الغرور يف االتكال عليه

  الوافر : أنشدت لبعض علوية الكوفة

 ي كل ناحية شعاعف لها  أرى ناراً تشب على يفاع

 وهي آمنة رتاع ونامت  وقد رقدت بنو العباس عنها

 لتدفع حين ليس لها دفاع  رقدت أمية ثم هبت كما

  الوافر : هذا األبيات نظرية أبيات نصر بن سيار حني جاشت خراسان باملسودة إىل مروان، وهي

 أن يكون لها ضرام ويوشك  أرى تحت الرماد وميض جمر

 وإن الشر مبداه الكالم  لعودين تذكىالنار با فإن

 أمية أم نيام أأيقاظ  من التعجب ليت شعري وقلت

 قوموا فقد حان القيام فقل  يك أصبحوا وثووا نياماً فإن

  .فما نفعت، وكان أمر اهللا قدراً مقدوراً

  .إذا انقضت املدة مل تنفع العدة: وقال مروان لكاتبه

  .كينونته يف الدنيا: نت علته؟ قالما كا: قيل لفيلسوف وقد مات أخوه

أين املنسم من السنام؟ وأين النحيت من النضار؟ وأين اخلروع من النبع؟ وأين : قال أعرايب يف وصف اثنني
اخلوايف من القوادم؟ وأين املغاين من املعامل؟ وأين الثمد من الغدير؟ وأين اجلزر من املد؟ وأين القبول من الرد؟ 
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وحرام، وحمكم، ومتشابه، وعظه، . حالل: القرآن على عشرة أحرف: ؟ قال أبو عبيدةوأين الوصل من الصد
  .وأخبار اآلخرين. وأمثال، وبشري، ونذير، وأخبار األولني

  الطويل : أنشد احلارثة بن بدر الغداين

 وقد جربت فيمن يجرب سفاهاً  بفاثور وما كدت تطرب طربت

 ال منجنون يقلبالدهر إ وما  ماذا العيش إال تعلة وجربت

 ومثل غد الجائي وكل سيذهب  وما اليوم إال مثل أمس الذي مضى

  .التعليق يف حواشي الكتب كالشنوف يف آذان األبكار: وقال حممد بن هاشم

  .أحسن الكالم ما كان له نظام، وعرفه اخلاص والعام: قال فيلسوف

  .ن أسري ومطلقأقبلن حبجول ختفق، وأوشحة تقلق، فم: وصف أعرايب نساء فقال

  الطويل : شاعر

 الحصى أنفاسها وزفيرها دقاق  إذا افترشت أعناقها األرض طيرت

    

  فطال على طول السفار قصيرها  بها األنساع وهي قصيرة شددنا

  .يا ابن آدم، إن جوارحك سالح اهللا عليك، بأيها شاء قتلك: قال سفيان

  .خطامه حسن الظن، وزمامه نفي احلرصقال بكر بن عبد اهللا، قائد التوكل اإلخالص، و

  .ال تقل ما ال تعلم، فتتهم فيما تعلم: وقال أعرايب

  .إن زياداً ال يدع أن يتفرق األمر عليه، وإنه ليتفرق علي فأمجعه: أنت أمكر أم زياد؟ قال: قيل ملعاوية

ون عن علل الرأي املقول كان ملوك الدهر األول، وكذلك اخللفاء، يراجعون احلديث، وينازعون الكالم، ويسأل
به، واحلكم املصري إليه، فكانت احلكم تنثر عنهم، والفوائد تنشر منهم، والدعاء يكثر هلم، والثناء حيسن عليهم؛ 

وإنك ترى زمانك فاسد املزاج، أيب اخلري، معدوم الفضل، قليل الناصر، بعيد املنعطف؛ ال جرم، واهللا املوت 
  .واقع، والرجاء برقعمتمىن، واحلياة مقلية، واليأس 

  البسيط : شاعر يصف جيشاً

  فيه الردى وهو باألبطال منعقد  جحفل كسواد الليل منبعق في

 يسايره التحصيل والعدد وال  يجمع الطرف أدناه وآخره ال

 تطف حرته إال وقد خمدوا لم  أناخت على قوم كالكله إذا

  .ها اهللا، ليلها ناصب، وطالبها دائب، ومددها ثائبقبح: ذكر أعرايب الرباغيث فقال: قال ابن أيب طاهر

wأخزاها اهللا ما آذى صغارها، وما أشر كبارها، وما أخفى انطمارها، : ذكر آخر الرباغيث فقال: وقال إسحاق
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  .كذا حكي يل. وما أسرع مطفارها، وأقبح آثارها

  الوافر : لبعض أهل املغرب

 ي قيامقياماً ف تقارعها  أتضحي في كتامة ذا اكتئاب

 بحز معاصم وبفلق هام  ما وقعة دارت رحاها إذا

 لوقعها رأس الغالم يشيب  أخرى تطم وتعتليها أتت

 اهللا والشهر الحرام معاذ  أألتذ الحياة بخفض عيش

 ضاحك والقلب دام فسني  التجلد لي خدين ولكن

 تمت لنا رتب الكرام وقد  اهللا يجمعنا جميعاً لعل

: من فارس، فأتى آل املهلب يف حق هلم وعليه جبة وشي، فنظر إليه يزيد بن املنجاب وقالقدم محاد بن مجيل 

كذلك كنتم من قبل : "، فقال محاد1: اإلنسان" هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً"
  .94: النساء" فمن اهللا عليكم

وما ظلمين أن آكله؟ أي ما منعين؛ قال أبو عثمان : أتأكل الضب؟ قال: ومن نوادر كالم األعراب قيل ألعرايب
  .، أي مل متنع33: الكهف" ومل تظلم منه شيئاً"ومنه قول اهللا عز وجل : سعيد بن هارون

  .دابة مهزول مث منق إذا مسن قليالً، مث شنون، مث مسني، مث ساح، مث مترطم الذي قد انتهى مسناً: قال التوزي

  .توى عليها فاملشتوى حنيذكل نار يش: قال األشنانداين

كاتب وكتبة وحاسب وحسبة، وشرباء، : صاحب وصحب، وشربة، مثل: يقال شارب وشاربون وشرب، مثل
ندمي وندماء؛ ورجل شريب وشراب وشروب مبعىن واحد؛ : عامل وعلماء، ويكون شرباء مجع شريب، مثل: مثل

  .الذين يردون املاء فيشربون: الشاربة

ذا اللسان، وما يل منه إال حظ الرواية، إن وقعت موقعها منك، وحلت حملها عندك، هكذا حفظت عن أئمة ه
وإن تكن األخرى فما أقدرك على رد ما أروي، وإفساد ما أقول، حىت يصري ما مجعته ونقلته، وكددت نفسي 

ناشىء مع فيه، خامالً يف عينك، ومهني القدر حبكمك، وغري هذا أمجل مبطبوع على اخلري، ومغذو باألدب، و
وال أقول إن ما متر بك ها هنا ال تصيبه يف الكتب، وال جتده عند الشيوخ، . الرب، وجار على طرق الطهارة

أنصف وأحسن، وانظر إيل بعني الرضا، . ولكن كم بني من يستقبل كفاية غريه، وبني من يستأنف كفاية نفسه
يب، لتكون الئمتك عن غري حسد، وإنكارك خارجاً مث اقتحم يب محر الغضا، ومهما أثبت فاقصد به تأدييب وذي

ويشبك حالنا شابك، فأستحي لك من جنايتك علي برد ما أثبته، : عن التنافس، فإين أخاف أن يقلينا قال
  .وتزييف ما نقدته، والسالم عليك شبت أو خلصت، وزدت يف إحساين أو نقصت، ورمحة اهللا وبركاته

  .عري وبعران وأباعري؛ هكذا السماعمصري ومصران ومصارين، مثل ب: يقال
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العرب تقول جلماعة : متر وخواخ، وال حالوة فيه؛ وقال أيضاً: مسعت العرب تقول: قال التوزي عن أيب عبيدة
  .محور: غيوم، وجلماعة احلمري: الغيم

  .احملسن معان واملسيء مهان: قال فيلسوف

    

، إذا كان شديداً؛ هذا من الغريب -الغني معجمةاجلياع؛ جوع يرقرع، وجوع هلقس، وجوع هنبغ ب: الغراث
  .فإن الشيء يظهر حسلنه الضد. املتروك لثقله، وإمنا آيت به مع غريه كاملازج مخراً مباء

حتريت البقاع والغدران إذا امتألت، كأن حتري النفس باألمر الوارد عليها واملعىن املبحوث عنه إمنا : قال التوزي
  .هو من هذا

  .مللح باملاء مييثه ميثاً إذا أذابه بهماث ا: ويقال

وشغر . داهية وزباء ووبراء: كثرت وأختلطت، ويقال: اشتغر عليه احلساب أي انتشر، واشتغرت اإلبل: ويقال
  .الكلب برجله إذا رفعها وفرج إذا بال

له حفي به حتفاه أي بش به حتفياً، وأحسن مسألته، ومث: حفاه حيفوه حفواً أي منعه وحرمه، ويقال: ويقال
حفاوة، وأنا حفي به إذا فرحت به، وأحفي يف املسألة والوصية إذا بالغ، وأحفى شاربه إذا استأصله، وأحفى 

  الطويل : سرت الدابة، هذا هو الفصيح، وينشد: دابته إذا سارها حىت حتفى؛ يقال

 راض سنة من يسيرها وأول  فال تخرجن عن سنة أنت سرتها

افة يروى أيضاً؛ والبيت البن أخت أيب ذؤيب، وله حديث، ولعله يعنت لك يف وأول راضي سنة على اإلض
عرض النوادر؛ وحفي فالن إحفاء بفالن أي يلزق به ما يكره، وحفي الرجل إذا رق أسفل قدمه من املشي، 

  اخلفيف :  فاألسم، ويقال يف املثل بيت- مديدة- ورجل حاف وناعل، فأما احلفاء

 البر ما يكون عقوقا فمن  وقاال تزدني على الحفاء شق

  الطويل : شاعر

  وال وضع النفس الكريمة كالفقر  رفع النفس الدنية كالغنى وما

  .من أراد أن يطيب عيشه فليدفع األيام باأليام: قال املأمون

ف، حممد هذا قليل الكالم، لكنه مفيد شري. من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا يف عينيه: قال حممد بن احلنفية
  .وكان ذا إجياز شديد

وهذا الشيخ حد . هو تقليل الكالم من غري إخالل؛ كأنه إقالل بال إخالل: وحد اإلجياز بعض أشياخ العلم فقال
وله حدود كثرية يف كتاب صنفه يف . هي ما أدى املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ: البالغة فقال

 على سين وجتوايل وحسن إنصايف ملن صبغ -ما رأيت: بديهي يقول فيهوكان ال. القرآن، وأصحابنا يأبون طريقته
w أحداً أعرى من الفضائل كلها وال أشد ادعاء هلا من صاحب احلدود، فإين مع وزين له، ونظري - يده باألدب
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يس ل: إليه، واستكثاري منه يف عنفوان شبيبيت، مل أقطع على كفره حىت راجعت العلماء يف أمره، فقال املتكلمون
ليس ما يزعم أنه منطق منطقاً : ليس شأنه يف النحو شأننا، وقال املنطقيون: فنه من الكالم فننا، وقال النحويون

  .عندنا؛ وقد خفي مع ذلك أمره على عامة من ترى

وإمنا هاجه على هذا الثلب . وكان البديهي هذا شاعراً، وكان شهرزورياً، وكان مغسول الشعر، ما طن له بيت
 إىل حيىي بن عدي املنطقي، ومل حيل منه بشيء من الفلسفة قليل وال كثري، ولكن كان جيعل إصابته يف اختالفه

حفظ العروض، وعقد القافية، وإقامة الوزن، ورواية اللغة، وحفظ الغريب املصنف، إعجاباً بنفسه، ويتدرع به 
بني :  كان حيلي وال مير، ومسعته يقولولقد شاهدته وهو على شفري عمره فما. على الناس، متذرباً ببذاء وسفه

اجللوس والقعود فرق، وبني صد وعاق فصل، ولكل كلمة من كالم العرب معىن خيصها، وغرض منوط ا، 
: وعجز من مل يدرك ال يصري حجة على من أدرك ذلك؛ وحديثه طويل، وكان لنا شيخ يستحلي أبياتاً له وهي

  الكامل 

 تبيت له المنون بمرصد شخصاً  تحسدن على تظاهر نعمة ال

 إلى عدم كأن لم يوجد يفضي  أوليس بعد بلوغه آماله

 النجوم على بقاء سرمد حسد  لو كنت أحسد ما يجاوز خاطري

ليس حبكيم من مل يعاشر باملعروف من مل جيد من معاشرته بداً، حىت جيعل اهللا له من ذلك : وقال حممد بن احلنفية
  .عجيب من معدن شريف، ومكانة تامةوهذا كالم . فرجاً وخمرجاً

هكذا حكاه الكعيب، وناهيك بأيب . احلسن واحلسني أشرف مين، وأنا أعلم حبديث أيب منهما: وقال حممد أيضاً
  .القاسم عاملاً وراوياً، وثقة وأمانة

  .حتفة الصائم الطيب، هكذا رواه احلسن بن علي عن أبيه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .جاز اهللا عنه، أي جتاوز؛ حكاه ابن األعرايب:  تقولالعرب

    

: السبب أوىل من النسب، والسبب التقوى، وا تظهر الكرامة، قال اهللا تعاىل: وقال راشد بن أيب احلمد احلسين

  .هكذا مسعته من أيب حامد القاضي، شيخ أصحاب الشافعي. 13: احلجرات" إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم"

إن النسب ال ميدح به وال يثاب عليه، وإمنا هو كالطول يف الطويل، والقصر يف القصري، : عند هذاوكان يقول 
واحلسن يف احلسن، والقبح يف القبيح؛ وإمنا املدح والذم، والثواب والعقاب، راجعة إىل الفعل، والفعل موقوف 

مع التمكني من النظر، والوصول إىل على األمر والنهي، واألمر والنهي ظاهران عند متام العقل حبكم العقل، 
الدليل؛ مث إن األمر والنهي مؤيدان بالشرع من قبل املبعوث من اهللا تعاىل، إال ما خرج إىل جتويز العقل من باب 

فليس إذن يف : وكان يقول. اإلجياب، فإنه حينئذ يرد ما أختلف فيه إىل ظاهر الكتاب املرتل، وباطن معناه املتأول
wهذا الشخص مىت خلق من صلب هذا الشخص، وأرتكض يف رحم هذا الشخص، وأنه الحق حكم العقل أن 
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به يف طريق اخلري، أو راجع إليه يف باب الشر، بل ليس له إال ما سعى، وال يزر وازرة غريه، وهو مأخوذ مبا أخذ 
  .تقد أمراً مبهماًبه سلفه من حكم العقل، وتوقيف الشرع، ومن ظن غري هذا فإمنا يتعسف طريقاً مظلماً، ويع

  .طال أيدك اهللا هذا الفضل، وما أدري كيف لصوقه بفؤادك، وال كيف صحبته لقبولك

  .ليس بعاقل من أشتاق إىل غري نفسه: قال حممد بن احلنفية أيضاً

كيف كان علي عليه السالم يقحمك يف املآزق، ويوجلك يف املضايق، دون احلسن : وقيل حملمد بن احلنفية
  .هكذا الدر من البحر. ألما كانا عينيه، وكنت يديه، فكان يتقي بيديه عن عينيه: لواحلسني؟ قا

كان عروة بن الزبري قضى شطر عمره باملدينة، مث هاجه رأي يف سكىن العقيق، فتجهز إليه واختذ به قصراً، فقيل 
لسهم الغية، والفاحشة فيهم ألين رأيت الناس قلوم الهية، وجما: مل تركت الناس وحديثهم ومناقلتهم قال: له

  .فاشية، فخفت عليهم الداهية، فتنحيت عنهم ناحية، وصرت منهم يف عافية

فأبن الراحلة؟ : قدمته يف املعاد، قلت: أين الزاد؟ فقال يل: رأيت صوفياً يف البادية فقلت له: قال فتح املوصلي
  .مناخة يف اآلخرة: قال

  املتقارب : شاعر

 وأيامنا بذرى األجفر  ااهللا أيامنا بالنق سقى

  ف تضمخ بالمسك والعنبر  لمتي كجناح الغدا وإذ

 بماء شبابك لم يعصر ن  كلؤلؤة المرزبا وأنت

من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذم، : قال علي رضي اهللا عنه، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبتهووعدهم فلم خيلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت 

كيف حبك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ : قيل لرابعة، وكانت ناسكة مفوهة، وشأا شهري، وأمرها خطري
  .إين ألحبه، ولكين شغلين حب اخلالق عن املخلوق: قالت

يه إىل اهللا تعاىل، وقد هذا الكالم عويص التأويل، خرط القتاد دونه، ولقط الرمل أسهل منه، وهي موكولة ف
  .رويته كما رأيته

إذا أحب اهللا عبداً ابتاله، فإن صرب اجتباه، وإن رضي اصطفاه، وإن سخط نفاه : قال حيىي بن معاذ الرازي
  .وأقصاه

  .إهلي لك أذل، وعليك أدل: وقالت أعرابية عند الكعبة

  .أحببته شهرك ونادى عليكإذا أحبك سترك وغار عليك، وإذا : وقال أبو القاسم اجلنيد الصويف

وفخار أهل بغداد باجلنيد عظيم، وهم يقدمونه على أيب يزيد البسطامي، وكان أبو يزيد أيضاً غزير الركية، بعيد 
القعر، عويص اإلشارة، غريب العبارة، وكان مع ذلك بعيداً قريباً، بغيضاً حبيباً، معك إال أنه غائب عنك، 

w قوله أنه قال لبعض خدمهمن تالمذته وهو يعظه ويرقق الكالم له، وذلك ومن مليح. غائب عنك إال أنه معك
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وقال ! يا هذا، واهللا إذا وافقتين كنت ثقيالً علي، فكيف إذا خالفتين؟: التلميذ يف غلوائه وعدوائه، فقال أبو يزيد
  .يع املعاين حظهمن مل يكن اهللا تعاىل يف مجيع املعاين مهته، كان منقوصاً من اهللا يف مج: أبو زيد أيضاً

  .من أحبنا أفلس، ومن أبغضنا توسوس: وقال اجلنيد

  .ال يزال العبد عارفاً ما دام جاهالً، فإذا زال جهله زالت معرفته: وقال أبو يزيد

  .لوال أن اهللا تعاىل أمرنا حبفظ هذه النفوس جلعلنا على ذروة كل جبل قطعة منها: وقال الزقاق

  .أدمي السماء علماً أجل من علمنا لقصدته وسعيت إليهلو علمت أن حتت : وقال اجلنيد

    

ما أحوجنا إىل عامل منطيق يكشف لنا كالم هذه الطائفة، وسأسوق إليك من غرائب ألفاظ الصوفية، وبدائع 
كالم النساك، وحماسن كالم أرباب املقاالت، وطرائق ما الح لذوي اآلراء والديانات، على غيال إطالة مملة، وال 

  . خمل، ما يكون غرة هذا الكتاب، إن شاء اهللا تعاىلإجياز

ذاك رجل سبق معروفه إيل قبل طلبيت إليه، فالعرض وافر، والوجه مبائه، وما أستقل : وصف أعرايب رجالً فقال
حبمل نعمة منه إال أثقلين بأخرى، وكان واهللا مع هذا منهاجاً لألمور املشكلة، إذا ما تناحى ذوو األلباب 

  .بالالئمة

منهم من يقطع كالمه قبل أن يصل إىل لسانه، ومنهم من ال يبلغ كالمه أذن جليسه، : وصف آخر قوماً فقال
  .ومنهم من يغشى كالمه اآلذان فيحملها إىل األذهان شراً طويالً

 مل قد اتقدت فيه اهلواجر، إذ أقبلت امرأة: إين لفي ظل دار ابن عامر، يف يوم من أيام ناجر: وقال يونس النحوي
أر مثلها يف شباا وهيئتها، فما ملكنا أنفسنا حىت رمينا بأبصارنا حنوها، فأنعطفت يف زقاق ومضت؛ فإنا لفي 

ها هنا حاجتم، وأشار إىل الزقاق، فقال : حديثهان إذا بفىت يف مثل هيئتها قد أقبل مدهوشاً، فقال له بعض القوم
  الطويل : بوجه مسفر، وقلب جمتمع، ولسان عضب

  وإن هي عاجت عجت حيث تعوج  سلكت قصد الطريق سلكته إذا

وأما الرفيف فهو اخلفيف من مر الريح . أزففت اإلبل إذا محلتها على الزفيف، وهو سري سريع: يقال يف اللغة
وأما الغريف فهو . وأما الكنيف فهو موضع الغنم وما أشبهه. وأما اجلفيف فهو الشيء اليابس. وصوت النار
وخم اللحم مخوماً إذا أروح بعد . وأما الرفيف فهو بريق الشيء. ملعرفة يقال هلا املقدحة أيضاًاملغروف، وا

هو السمن الذي ال : الطبخ، واخلمامة ما كنس من البيت، واملخمة املكنسة، وهي املقمة أيضاً واملكسحة، وقيل
  .خيم، يعىن به الثناء

وال أدري مل خص الكاتب . ظرف الكاتب، واستعقل احلاجباست: وملا وىل يزيد بن املهلب ابنه جرجان قال له
  .بالظرف واحلاجب بالعقل

يا بين متيم، ال يفوتنكم وعظي إن فاتكم الدهر بنفسي؛ إن بني حيزومي وصدري لبحراً : قال أكثم بن صيفي
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واعية، حتمدوا من الكلم ال أجد له مواقع غري أمساعكم، وال مقار إال قلوبكم، فتلقوها بأمساع صاغية، وقلوب 
إن اهلوى يقظان والعقل راقد، والشهوات مطلقة واحلزم معقول، والنفس مهملة والروية مقيدة، ومن . عواقبها

جهة التواين وترك الروية يتلف احلزم، ولن يعدم املشاور مرشداً، واملستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل؛ من 
 ولو اعتربت مواقع احملن ما وجدت إال يف مقاتل الكرام، مسع مسع به، ومصارع األلباب حتت ظالل الطمع،

وعلى االعتبار طريق الرشاد، ومن سلك اجلدد أمن العثار، ولن يعدم احلسود أن يتعب قلبه ويشغل فكره ويوري 
الصب على جرع احللم أعذب من جين مثرة الندم، ومن جعل عرضه : يا بين متيم. غيظه، وال جياوز ضره نفسه

استهدف للذم، وكلم اللسان أنكى من كلم احلسام، والكلمة مرهونة ما مل تنجم من الفم، فإذا جنمت دون ماله 
فهي سبع حرب أو نار تلتهب، ولكل خافية خمتف، ورأي الناصح اللبيب دليل ال جيوز، ونفاذ الرأي يف احلرب 

  .أنفذ من الطعن والضرب

اهللا عز وجل، فضربت : يا كهل، من املتويف؟ قلت: طحضرت جنازة مبصر فقال يل بعض القب: قال ابن سيابة
  .حىت مت

  اخلفيف : حملمد بن ياقوت

 جماله فتعدى وتصدى  يا بديعاً طغى به الحسن جدا

 جميعاً عيناً ووجهاً وقدا ن  للغزال والبدر والغص مشبهاً

  فارشاً تحت نرجس العين وردا  البساً فوق در فيه عقيقاً

 أو تمشى على الصفا لتندى  تنارتتبدى في ظلمة الس لو

 في عسكر الصبابة جندا كن  الهوى له لحظات وأستعار

 صار للحب واألحبة عبدا  ال تلمني فلست أول حر

  .الذي رويته وحكيته عن أكثم رواه أبو بكر ابن دريد عن أيب حامت عن األصمعي

فما منعك من : قال صدقت، قال: ابن احلبابوالبة : من أرق الناس شعراً؟ قال: قال املهدي لعمارة بن محزة
  السريع : قوله: منادمته يا أمري املؤمنني؟ قال

 أدن كذا رأسك من راسي  لساقينا على خلوة قلت

 امرؤ أنكح جالسي إني  وأدن وضع رأسك لي ساعة

    ! أفتريد أن ينكحنا ال أم لك؟

ومن أين : هم أصحاب دنيا، قال: خلوارج؟ قالما تقول يف ا: أتى رجل من اخلوارج احلسن البصري فقال له
حدثين عن السلطان أمينعك : قلت، وأحدهم ميشي يف الرمح حىت ينكسر فيه وخيرج من أهله وولده؟ قال احلسن

w  .فأراه إمنا منعك الدنيا فقاتلته عليها: ال، قال: من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واحلج والعمرة؟ قال
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صدق احلسن، ولو أن أحدهم صام : احلديث الغاضري، وكان ظريفاً باملدينة، فقالفحدثت ذا : قال إسحاق
حىت يتعقد، وسجد حىت حيز جبينه، واختذ عسقالن مراغه، ما منعه السلطان، فإذا جاء يطلب ديناراً أو درمهاً 

  .لقي بالسيوف احلداد واألدرع الشداد

 ويذكر فضل قريش، وأكثر من ذلك، فقال له خطب رجل من قريش إىل الكميت بن زيد، فظل يفتخر عليه
  .يا هذا، إن أنكحناك مل نبلغ السماء، وإن رددناك مل نبلغ املاء، وقد رددناك: الكميت

الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فال تبطر، وإذا كان : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .عليك فأصرب، فبكليهما أنت خمترب

ما أقوم الطريقة، وأكرم اخلليقة، وأكف األذى، وأبعد القذى، وألني اجلانب، وأرغب : يب آخر فقالذكر أعرا
  .الصاحب، يصبح جارك ساملاً، وميسي غامناً

  .طالت خصومتهم بأطراف الرماح: من كالم العرب: قال العتيب

  .ال يلفى حلمه إال حديداً: وقال أعرايب

  .نباتغيث كسا األرض حلل ال: وقال أعرايب

  .هرمت بعدهم الدنيا: وقال أعرايب وذكر قوماً

  .هلم صرب على غصص اهلوان: وقالت أعرابية

  .هذا كالم يشبع منه اجلائع: وقالت أعرابية ومسعت كالماً أعجبها

  .ثوب كأنه نسج بأنوار الربيع: وقالت أعرابية

  .كفاك من القطيعة سوء ظنك يب: وقال آخر لصاحبه

  .ه كف ضمنت يسار املعدمنيل: وقال أعرايب ميدح

  .الناس ب املصائب: وقال آخر

  .لو أطاعين اهلوى أطعت العاذلني: وقال أعرايب من عذرة

  .العجز شريك احلرمان، واليأس من أعوان الصرب: وقال آخر

ن، قد ظن هذا القاتل أن العجز حارم والقوة منيلة، وهذا اإلطالق حتته تقييد، إذ العجز قد يقترن به احلرما
ويقترن هو باحلرمان، والقوة تصادف النيل، وقد يصادفها النيل، ولكن ليس النيل جملوب القوة وال احلرمان 
مكسوب العجز؛ كيف وأنت مىت حققت العجز وجدته فقدان الفعل وعدمه، وعدم الشيء ال يكون سبباً 

 ا ولكن معها، لوجود شيء آخر، وال علة له وال مشرياً، فأما القوة فإمنا هي حال معرض ا للنيل، وقد حيرم ال
وإمنا لبس عليهم ومههم أم رأوا النيل . والعجز فإمنا هي حال معرض ا للحرمان، وقد ينال ال ا ولكن عندها

قرين القوة واحلرمان قرين العجز يف الغالب أو يف الظاهر، ونسوا ما قدر فيهما من احلرمان مع القوة والنيل مع 
صفا لبه وأجتمع قلبه، وحلظ املعىن امللقى إليه، علم أن العامل بأسره منساق إىل غاية واحدة يف العجز؛ ومن 
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تفصيله ومجلته، واإلنسان أحد ما ضم إليه العامل، فهو تابع حلكمه الذي هو من شؤونه، ال ينفرد عنه شيء، 
زائه، وهو على هذا ينساق ملا غلبه كيف وكله فائدة العامل، ونسجه وتأليفه، وإمنا هو جمموع مفرقه، ومؤلف أج

ويسوق ملا غلب عليه، وهذه النسبة وإن اختلفت بالعبارة واإلضافة، فإنه مطرد فيها وحممول عليها، تارة 
باإلكراه الشديد، وتارة بالدواعي العارضة، وتارة بالقصد الذي يترجح بني األسباب احلاضرة والغائبة، واألختيار 

  .ورة اليت هي حميلة لألختيارالذي هو مستند إىل الضر

وقد طاب الكالم يف هذا الفصل ألنه شيء جماوز للنفس، وجار مع النفس، ومع ذلك أراين أمد الكالم فيه قليالً، 
وأروي لك أبياتاً من قبيل ذلك، فإا تلم . آخذاً مبا يكون زائداً يف الشرح وجامعاً للفهم، إن شاء اهللا تعاىل

  اهلزج : - به، ونوعنا أسبابه؛ قال حممد بن عبد اهللا النجراين أو البحراين الشك مينباملعىن الذي قرعنا با

 من حادثة الدهر ع  النفس ال أجز صبرت

 بالعرف وال النكر ب  الرزق ال يكس رأيت

 بالجاه والقدر وال  وال بالعقل والدين

  ل أهل الفضل والذكر  بالسلف األمث وال

 لخذم البتربا وال  بالسمر اللدن وال

 بالهزل والهذر وال  يدرك بالطيش وال

 ندري وال ندري بما  قسم تجري ولكن

    

انظر إىل الصدق كيف يلوح لك من خلل هذا الكالم، وإذا صح لك النظر يف حاشية من حواشي أسباب العامل 
، وأعتكف عليه، وال وأمور الكون مبثال واضح، أو قياس مستنبط، أو علة ظاهرة، أو سبب قائم، فانته إليه

تدندن، فإن الرأي ميوج بك، واملطلوب يتوارى عنك، فافهم اآلن أكرمك اهللا ما يلقى إليك، ويورد عليك، 
أعلم أن : وامجع لتحصيله بالك، وخذ برفق منه ما لك، فقد بان من مكنون الغيب ما يزول معه كل ريب

ومها جاريان على سننهما، وماضيان يف عنهما، ال األضطرار موشح باألختيار، واألختيار مبطن باألضطرار، 
ينفرد هذا عن هذا، وال خيلو هذا من هذا، وامللحوظ فيهما بالعني البصرية معىن واحد، وإن كانت العبارة 

مصروفة على معنيني، إما لعسر املراد يف هذا املقصود، وإما لضيق اإلعراب عن عني احلقيقة، وإما لألصطالح 
 فإن تباعد عن منال فهمك، وغمر عقلك، فأرجع إىل نقصك يف تعرف رسم احلق، جتد منه الذي جيهل سببه؛

أما ترى أيها املعترب القياس أن خط هذا الكاتب مياثل : نفس احلق، وليكن ذلك الرسم خط كاتب وخط كاتب
طف عليه خط هذا الكاتب من جهة األختيار، حني أدى هذا أعيان حروف ذاك، وقوم صور تلك الكلم؟ مث أع

wهل يباين خط هذا الكاتب من جهة حقائق أشكال خط هذا الكاتب، وحقائق : ثانياً بإعتبار جديد وأنظر
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. خواص هذا الكاتب؟ فإنك جتد املباينة عياناً ال حتتاج إىل ترمجان، كما وجدت املشاة حساً مل حتتج إىل بيان

يار الذي أدى هذا الكاتب به كالم هذا الكاتب يف أفليس املعىن الذي وقعت الشركة به بينهما إمنا هو األخت
رسم ألف وميم، والم وجيم، وحاء وكاف، وفاء وقاف، واملعىن الذي وقعت به املباينة بينهما إمنا هو 

األضطرار، حىت صار هذا اخلط منسوباً إىل هذا، وهذا اخلط مقصوراً على هذا، يقومان هلما مقام احللية املميزة، 
ة؟ فقد برزت لك اللطيفة اليت ا يكون األضطرار موشحاً باألختيار، والح لك السر الذي به والصورة املقرر

يكون األختيار مبطناً باألضطرار، يف هذا الرسم احلاوي متين اخلط يف حال وأصل الفعل حبركة واحدة وزمان 
  .واحد

 وكذلك مدعي األضطرار لإلنسان وإن قاصر األختيار على اإلنسان ذاهل عما نطق به األختيار من األضطرار،
  .ساه عما وشح به األضطرار من األختيار، وكمال املعرفة يف تفصيل ما أشكل منهما، وتلخيص ما التبس ما

وهذا فصل كاف على اختصاره، مع لطفه ودقته، وليس يدق على صارف اهلوى عن نفسه دقيق، وال يضح 
تضمنه هذا الفصل ما جتد فيه من ألفاظ غري ألفاظ املتكلمني وال يصرفنك عن استشفاف ما . ألسري اهلوى جليل

  .فإا جتل عن ألفاظهم وال تسقط، وتعلو عليها وال تنحط

  .وسيمر يف عرض الكتاب ما يكون رافداً هلذا الذي مضى وشاهداً، وعوناً له وناصراً، إن شاء اهللا تعاىل

  .األمثال مصابيح األقوال: وقال أعرايب

  .ستقالل الكثري يعرض للتقتريا: وقال أعرايب

  .احلفاظ عمود املؤاخاة: وقال أعرايب

  .النبيذ قبل احلديث: قال أعرايب

  .ال تستعن يف حاجتك من هو ملطلوب إليه أنصح منه لك: وقال املأمون

ال تستعن يف حاجتك مبن، فإن الباء تدخل من ها هنا وخترج واملعىن على صحته، ويدلك : ال تطالبين بأن أقول
  .اللهم إنا نستعينك: ، وال تقل به، وقولك4: الفاحتة" إياك نعبد وإياك نستعني"عليه قوله تعاىل 

وإمنا حمصت لك هذا لنقص بان يل من كاتب كبري ذي رزق واسع وجاه عريض، قرأ عليه صاحب يل من رقعة 
 اغتراركم مبا يكتب هذا يا قوم، ما: أبو حيان، فقال: من كتب هذا؟ قال: هذه الكلمة حبذف الباء فقال له

أما كتبه فثقيلة، وأما هذا الكالم فال جيوز أن يكون له لرشاقته وحسنه، وإن كان له فمن قبل ! الرجل ويقول؟
هذا اخلطأ الفاحش الذي قد دل على عورته؛ أما يعلم أبو حيان أنه ال يقال اشتغلت كذا إال بعد أن يقال بكذا، 

ومل يكفه ذلك . كذا؟ فأعاد صاحيب هذا علي، فبقيت مبهوتاً ال أحري حديثاًوال يقال استعنت كذا حىت يقال ب
  .حىت دخل دواوين الكتاب فحكى ذلك هلم وأراهم أنه قد ظفر، فعل من مل يقع له مثل ما وقع له

    

وأعلم أن شني أشتغلت ليست نظري سني أستعنت، ألن االشتغال افتعال، والشني من سنخ الكلمة، وهي أحد 
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ها، ا تتم وعليها تنتظم، وأما األستعانة فإن سينها جمتلبة، ألن أصل الكلمة أعان يعني، مث جتلب ا السني أجزائ
للمعىن املراد، وهو سني استفعل اليت هي يف قولك استمال من مال، واستقال من اإلقامة، وأستمتع من املتعة، 

فظن هذا البائس أن . اري العادة يف كالمهموكان األصل على التمام استعونت، ولكن قصد التخفيف على ج
  .هذا الوزن إذا مجعهما فاحلكم قد مجعهما، والشيء قد خيالف منظره خمربه، وظاهره باطنه، وجليته سره

 تدافع احلديث فيما يشتمل عليه هذا الكتاب، فالشرط قد سلف مقروناً باألعتذار، وبقي أن - أيدك اهللا- ال تنكر
وقد تطلع يف هذا الكتاب على من أختياره . سني ما مل ميلك هواك، ومل يظفر بإختياركجتري على عادتك يف حت

: لكل طعام آكل؛ وبعض الكتاب يقول: لكل كلمة قائل، كما قيل: وقد قيل. فيما تبغيه، وهواه فيما تقع فيه

  .وما خلق اهللا شيئاً ال موضع له حىت يسقط ألبتة

ئيس أبا الفضل ابن العميد، وبقي على بابه أسري طمع، يزلقه على وهذا من رسالة لبعض من أنتجع ا الر
حماسبة النفس : فكتب إليه بعد مالحم رسالة، أوهلا. مداحض الذل، ومتوقع يأس ال يصح له، فينتهي إىل العز

م على الواجبات كرم، أقتضاؤها قضاء احلق، والتسهيل يف اللوازم كإقامة الفرائض، وتوفية العمال أجورهم قوا
الدنيا، والتغميض يف واجب التعويض من الرأي املريض، وحرمان اتهد من الرئيس ككفران النعمة من املؤوس 

وليعلم املرء وإن عز سلطانه، وعال مكانه، وكثرت حاشيته وغاشيته، وملك : ويف فصل منها يقول أليب الفضل
على القبيح، وأن املخوف يغتاب من ورائه كما األعنة، وقاد األزمة، أنه ينعم له يف احلمد على احلسن والذم 

  .يقرع املأمون يف وجهه، فأعالمها حاالً أكثرمها عند التقصري وباالً، وهذا باب يعرفه من أساس الناس

ولو أستطعت أن أمسك نوابض عروقي عن النبض، وخياشيمي عن روح النفس، وشفيت وهلايت : وله فصل منها
  .ا من حظ أو جاه، لفعلتعن اهلمس، كل ذلك جلدوى أحظى 

  .وهذا منط حسن الوشي، دقيق املرام، حلو املقتضب، ولعلي أكتب لك الرسالة على ما هي إن شاء اهللا تعاىل

  السريع : أنشد املأموين

  صبوة إنسان بإنسان  قديم في بني آدم داء

  .ال تقل ما ال تعلم، فتتهم فيما تعلم: قال أعرايب لصاحبه

  .إذا عدم أهل التفضل، هلك أهل التجمل: ض الندماءقال املعتمد لبع

  .قليل النار يكوي، وكثريها يتوي ومعىن يتوي يهلك: وقال أعرايب

  .ال يزكو طبع بال أدب، وال يكون علم بال طلب: وقال فيلسوف

  .قلما ينصف اللسان، يف وصف إساءة أو إحسان: وقال أعرايب

  .منها معاندةمن منع أخاه مساعدة، أعتاض : وقال أعرايب

  .حوائج الدنيا تنهك القوى: قال فيلسوف

  .هذا من أخبار الكساىل: خادم القوم سيدهم، فقال: وقيل لسهل بن هارون
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  .هذا من أراجيف الزناة: نيك الرجال زينة، قال: قيل لقاضي الفتيان

  .هذا من طب اجلياع: الباقالء بقشرة أصح يف اجلوف، قال: وقيل البن ماسويه

  .اخليل جتري بأحساا، فإذا كان يوم الرهان جرت جبدود أرباا: نيب صلى اهللا عليه وسلموقال ال

  الكامل : أنشد ماجن

 لنيك منادمي معتاد إني  ال يغضبن منادمي إن نكته

 علمت كما أكيد أكاد ولقد  النديم إذا أراد ينيكني وكذا

أخاف أن متطليين، : الثمن يف رمضان، فقال الرجلاشترت مدينة من رجل ثوباً يف شعبان على أن تسوق إليه 
أذهيب، قد : علي بقية من رمضان املاضي، قال: وما اخلامت؟ قالت: ال أمطلك والذي خامته على فمي، قال: قالت

اجتمع بغاء ولوطي، فشمرخ : ماطلت ربك سنة فكيف أثق بك؟ مسعت شيخاً نبيالً يقول يف جملس خلوة وأنس
وما معىن خبت أي : قال! يا هذا، انبسط بنيكي، خبت أي خبت؟: فرأى مثل ذراع البكر، فقالالبغاء أير اللوطي 

  .إما أن تشقين وإما أن يندق أيرك: خبت؟ قال

  الطويل : قال محل بن بدر بن جؤية بن لوذان

  فإن تطلبوا شيئاً سوى الحق تندموا  بعوف مالكاً وهو ثأرنا قتلنا

 بعد عقل كامل متكلم وهل  مالحق منا قد أخذناه منك خذوا

 عند التشاجر فأعلموا وبينكم  تقطعوا ما بيننا من قرابة وإن

    

 جحفل منه الوشيح المقوم إلى  بأن سوف يحدوكم لذبيان جحفل

  من األرض إال والقلوب ترجم  ال تلبثون ببلدة وإنكم

 بها ذو النخوة المتقدم يغص  عمنا ال تجزعوا إن حربنا بني

  .الكتب ال تستنفر، واحلديد ال يستعصر، والصخور ال تستمطر: عرايبقال أ

  البسيط : قال حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، جاهلي

 أنه بعدي لكم حامي وأستوسقوا  عيينة من بعدي أموركم ولوا

 الحياة بما قدمت قدامي عز  هلكت فإني قد بنيت لكم إما

 يتيماً بين أيتامالهباة  يوم  حذيفة إذ ولى وغادرني ولى

 العدو بوجه خده دامي ألقى  ال أرفع الطرف من ذل ومحقرة

w أنثنيت إلى الجفني بالشام ثم  حتى أخذت لوا قومي فقمت به
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 كناس وأيام كأيام ناس  آخره شبه بأوله والدهر

ما رأيت : ، قالتأقضي بينهم: قالت أمساء بنت عميس ملا تفاخر بنوها من جعفر وأيب بكر وعلي، وقال علي هلا
هكذا حكاه اهليثم بن . شاباً أطهر من جعفر، وال شيخاً أفضل من أيب بكر، وإن ثالثة أنت أحسنهم لفضالء

  .عدي؛ ويف اللفظ حتريش وإن كان على مذهب العرب

حلرب جنبونا حسناً وأبا حسن، فإنا مل جند عندمها علماً با: وملا قدم عبيد اهللا بن علي يدعو الناس قال األحنف
  .وال إيالة للمال

وجدته أطوى لسره، وأملك : مل اخترت صاحب الشام على صاحب العراق؟ قال: وقيل أليب برزة األسلمي
  .لعنان جيشه، وأفطن ملا يف نفس عدوه

هذا رأي معكوس ألن صاحب العراق مل يؤت عن عجز يف مجيع ما نعت به صاحب الشام، ولكن كان شعاره 
  .وإىل اهللا عز وجل أمره، ولعله يرمحه فما أحوجه إىل الرمحةالدين ودثاره الدنيا، 

لتدخلن اجلنة كلكم أمجعون إال من شرد على اهللا عز : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أبو الدرداء
  .وجل شراد البعري

  .أقرب ما متوتونما أحكم ما تبنون، وما أطول ما تأملون، و: رأى أبو الدرداء مرتل رجل قد شاده فقال

  .القوب أوعية السرائر، والشفاه أقفاهلا، واأللسنة مفاتيحها، فليحفظ كل منكم مفتاح وعاء سره: قال فيلسوف

  .أعلم الناس بالدهر أقلهم تعجباً من أحداثه: قال فيلسوف

  .من أثر اخلري سار به ذكره، وتوفر عليه أجره: يقال

  املنسرح : شاعر

  ت يرعى النجوم مكتئبافبا  له بارق فأرقه الح

  حتى إذا حاول الرقاد أبى  الطرف عند دمعته يطيعه

  .خري املعروف ما مل يتقدمه مطل ومل يتبعه من: قال أعرايب

سلك أدق من سلك، ووجه أصبح من وجه، ولقمه : لوال ثالث مل يسل سيف، ومل يقع حيف: قال ابن السماك
  .أسوغ من لقمة

  .حلياةاملوت ساحل ا: قال فيلسوف

  .افتديت مكاشفته، واشتريت مكاشرته، بألف ألف درهم: قال احلسن بن سهل يف رجل

وال حييطون بشيء من "أال تراه يقول : اإلرادة باب القدرة، واملشيئة باب العلم، مث قال: قال سهل بن عبد اهللا
" إذا أردناه أن نقول له كن فيكونإمنا قولنا لشيء "أال ترى إىل قوله : ، مث قال255: البقرة" علمه إال مبا شاء

  .40: النحل

w  الرجز : قال أعرايب
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 وال من البحر يصاد الورل  ليس من الحنظل يجنى العسل

الكذب، فإنه إن وعد خرياً مل يرج، : مهما كان يف امللك فإنه ال ينبغي أن يكون فيه أربع خصال: قال معاوية
مل ينصحه أحد، وال تصلح الوالية إال باملناصحة؛ واحلسد، فإنه إذا وإن أوعد شراً مل خيف؛ والبخل، فإنه إذا خبل 

فإنه إذا جنب اجترأ عليه عدوه، : حسد مل يشرف أحد يف دولته، وال يصلح الناس إال على أشرافهم؛ واجلنب
  .وضاعت ثغوره

    

 ماضي اجلنان، وكان معاوية جيد الكالم، عجيب اجلواب، عظيم احللم، صبوراً على اخلصم، معتاداً للكظم،
مفلق البيان، عارفاً بالدنيا، متأتياً هلا، مالكاً لزمامها، جاذياً خلطامها، راكباً لسنامها؛ وكان عمرو بن العاص 

باقعة؛ وكان زياد أنكر القوم؛ وكان املغرية ال يشق غباره، وال تصطلى ناره؛ وليس علي كرم اهللا وجهه جيري 
ن، وقرين هدى، ومسعر حرب، ومدره خطب، وفارج كرب، مضاف علي حبر علم، ووعاء دي: يف مضمارهم

السبب إىل النسب، معطوف النسب على األدب، ولكن شيعته شديدة اخلالف عليه، قليلة االنتهاء إىل أمره، 
  .وكلهم اهللا إىل أمرهم، وإىل اهللا إيام، وعليه جزاؤهم وحسام

 إىل أخ من -ومات بأذربيجان، هكذا حدثين شيوخ املراغة وكان بليغاً، وكان بصرياً - كتب أبو احلسن الفلكي
 بيننا نسباً يوجب التشارك يف األرواح دون سائر األموال، وما يضن به - أعزك اهللا- لو مل يكن األنس: إخوانه

من سائر األمالك، لكان جيب أن ال أنشد مشروباً من الراح سواك، إذ كنت أخاها يف جنارها، وكانت أخالقها 
، وأعراقها أعراقك، اليت حليتها باآلداب، وفضلتها بكرم األنساب، فكيف وأحوالنا فيما منلكه متكافية، أخالقك

 روح اقتسمه جسمان، ونفس مثل ا شخصان، وأنت مبوضع األنس -  أعزك اهللا- وأمورنا فيه متساوية؟ وحنن
الغالم، وتتوصل باإلشراف عليه والثقة إذا انقبض سائل من مسؤول، فأحب أن تأمر يل مبلء الظرف الذي مع 

بوجهك، ليزيد يف رونقه رونقك، وصفاته صفاؤك، ويباشر نسيمه منك نسيماً فيحمله إلينا، وطيباً ميثل به لدينا، 
أبو فالن، فيجمع مشل السرور، وهو شراب ثان نلتذ منه قربه، إذا التذ من ذلك شربه، وهو واهللا يصفو صفاء 

ليه صب مشوق، فإن آثرتنا به زدت يف إحسانك، وكان من شكرنا عن امتنانك، الراح ويروق، وأنا وحياتك إ
  .وإن شاححتنا عليه ساحمناك، إيثاراً هلواك، والتماساً لرضاك، والسالم

  .مدة األبد يف اليوم أو غد: قال أعرايب

  .ما أساء من تاب، وال جهل من أناب: قال أعرايب

  .اجلهل هوة، والعلم قوة: قال آخر

  الكامل : البن عرفةوأنشد 

 فداؤك أين ذاك الموعد نفسي  أحمد بن محمد يا أحمد يا

w أعدل شاهد يستشهد والقلب  حسبي بقلبي شاهداً لي في الهوى
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 صدق ودي والوفاء ألوحد في  كنت أوحد في الجمال فإنني إن

 مجموع لدي مجدد فهواك  القلوب تفرقت أهواؤها وإذا

  .احلمد هللا الذي أفقرين من معروقك، ومل يغنك عن شكري: عه، فقالسأل أعرايب رجالً حاجة فمن

  .نبو النظر عنوان الشر: قال أعرايب

إذا قرأت كتايب هذا فاطلب يل رجالً حيب أن يعدل يف النصيحة، : كتب عبد امللك بن مروان إىل احلجاج
هول، ال يغابن من يواصل، وال وينصف يف املودة، سيماه سيما الشيوخ، وقلبه قلب الفتيان، وعقله عقل الك

يرائم من خيالل، أحب األشياء إليه األثرة، وأحسن األشياء عنده حسن املؤازرة، معروف يف القلوب بالصدق، 
يا أمري املؤمنني، هذه شهوة خفية ال توجد أبداً، فاسل عنها، : فكتب إليه احلجاج. مقدم يف النفوس باألمانة

  .والسالم

املعاين هي اهلاجسة يف النفوس، املتصلة باخلواطر، واأللفاظ ترمجة للمعاين، : ني يقولمسعت شيخاً من النحوي
وكل ما صح معناه صح اللفظ به، وما بطل معناه بطل اللفظ به؛ فاألسم ما وقع على معىن غري مقرون بزمان 

ف والالم على واحده حمصل، ويعرف أيضاً بدخول اجلر عليه، ويصلح فيه ضريب ونفعين، ويدخل عليه أيضاً األل
وتثنيته؛ والفعل يعم ما تصرف بالزمن، كقولك ضرب للماضي، ويضرب للحال وللمستقبل من الزمان؛ 

وكأنه يريد أن معاين احلروف تتضح بقرائنها، . واحلرف ما كان جامداً ال يدل على معىن، حنو هل وبل وقد
  .فكأنه ال تأثري هلا بتجريدها حىت يصحبها غريها

واإلعراب حركة حتل بآخر حرف من األسم كالدال من زيد؛ وكان غريه : ا سعيد السريايف يقولومسعت أب
  .األمساء أصول واألفعال فروع عنها: يقول

املذكر أصل واملؤنث فرع، واملذكر أخف واملؤنث أثقل، والنكرة أخف من املعرفة، ألن النكرة : ومسعته يقول
ملوصوف، ألن املوصوف أصل والوصف أصل والوصف تابع له ألنه حال االسم يف األول؛ والوصف أثقل من ا

  .هذا رجل ضارب زيداً: هذا رجل يضرب زيداً، فتصفه به، كما تقول: تشبيه بالفعل يف وقوعه موقعه، كقولك

    

ماض، وهو مبين على الفتح؛ ومستقبل، وهو حمتمل للزوائد اليت هي الياء : األفعال ثالثة: ومسعت غريه يقول
  .اء والنون واأللف؛ والدائم؛ وهو احلالوالت

ال معىن للحال، إمنا هو املاضي واملستقبل، وحتصيل احلال حمال، وتومهها : ومسعت أبا حفص األشعري يقول
إن الذي : فقيل له. باطل، ألنك ال تفرغ من املاضي إىل املستقبل، ومىت فرضت واسطة بينهما كنت فيها وامهاً

سيصلي، مل يكن املعىن إال يف االستقبال، فلوال أن هذا الغرض قد كان : لسني يف قولكيوضح احلال إذا أتيت با
كامناً يف قولنا يصلي مل توضحه السني، وكأن الشبهة أن يصلي دالة على احلال متضمنة معىن االستقبال حىت 

wذا لصح قول لو صح ه: وكان يكابر عند هذا البيان ويقول. يقترن باللفظ ما يصبه على الغرض الواضح
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وهذا أيضاً : فقيل له. الفالسفة يف الفصل بني الشيئني إن ما يكون مشتركاً بني شيئي كأنه مركب من بدنيهما
كما قاله من خالفته، وأنت يف ذلك أجهل من هرة فإا متشي على حافة اجلدار غري متمكنة على مسته وتريغ مع 

نفسها وترسلها، فما ظنك يا أبا املبارك بشبهة تكشفها عنك ذلك مكاناً آخر للقصد الذي يتلوح هلا، ال متسك 
  .الدخان وإن مل حيرق البيت سوده: ويقال يف املثل! هرة؟

  الوافر : شاعر

 والعام الجديد وبالجولين  بمر يوم بعد يوم أسر

  يسقن البيض في أكناف سود  بالمحاق وبالدآدي وأفرح

 و يزيدولكن كي يشيب أب  تكرارهن نفاذ عمري وفي

 العمومة والجدود منافي  من سراة بني لؤي غالم

 المواعد والوعيد بإنجاز  عن تكامل خمس عشر خليق

يف هذا البيت معىن لطيف رمبا غفل عنه، وذلك أن الذين أبوا الوعيد وحققوا اإلجناز، زعموا أن األعراب ال 
حتقيق الوعيد ضرباً من اللؤم ويف إجناز الوعد كل تتمادح بتحقيق الوعيد وإمنا تتمادح بإجناز املوعود، ألن يف 

الكرم؛ فعلى هذا، إذا قال اهللا تعاىل يف الوعيد ما قال فأمره إليه، إن شاء حقق وإن شاء صفح، ورووا بيتاً أنشده 
  الطويل : أبو عمرو بن العالء عمرو بن عبيد يف منازعة هذا املعىن وهو

  دي ومنجز موعديلمخلف إيعا  وإن أوعدته أو وعدته وإني

هذا . ونفسهم يف نصرة هذا الرأي قصري؛ ولعل دليلهم من غري هذا الوجه أوكد، وعذرهم بغري هذا الكالم أمهد
  الكامل : أبو وجزة السعدي يقول مادحاً بلسانه، جارياً على فطرته

 بادرة وأوفى موعد فأحث  صدق إذا وعد الرجال وأوعدوا

فما تصنع بقول بعض األسديني، : إن أبا وجزة إسالمي، قال: لسريايف وقلت لهأنشدين هذا البيت أبو سعيد ا
  الطويل : وهو جاهلي

 فحد الجهل بين الغوائل بجهل  يا ابن المستهل وال تته رويدك

 جنى النحل إن سومحت إال آلكل  الصاب إن شورست يوماً وإنني أنا

 ل عاملوإيعاد أقل قو بوعد  بسيط يد بالعرف والنكر إن أقل

  عرامي عن الواهي القوى المتضائل  على الصعب المنوع وممسك صؤول

 الناس في إشرافها واألصائل إلى  وما أخلت األيام كفي من يد

w حتى ترى غير حائل بمعروفنا  سنة حالت بأزم تلقحت إذا
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  .وقرأا عليه يف مجلة أبيات من كتاب الشدة

وإن اختلفت صفاته بأن يكون مرة خرباً ومرة استخباراً، ومرة وعيداً ومرة وأعلم بعد هذا أن الكالم من احلكيم 
وعجاً، ومرة ياً ومرة أمراً، ومرة إباحة ومرة حظراً، مث ال يكون احلظر إباحة، وال األمر بالشيء ياً عنه، وال 

قاً وصدقاً، كما ال خيلو أن اخلرب بالشيء استخباراً عنه، وهو مع هذا التفاوت الواقع فيه ال خيلو من أن يكون ح
فإذا كان هذا البحث صحيحاً، وهذا الكالم ظاهراً، فقد وضح أن . يكون مفهوماً معلوماً، ألنا قد جعلناه احلكم

كالم اهللا عز وجل يتضمن احلق، ويتغشى الصدق، وأن ذلك من خواص نعته، وأوائل موجبه، وإن اختلفت 
ومىت ثبت هذا، وهو ثابت، ذهب ظن من ظن . ال مبطالً حلقيقة حقهأقسامه، فما ال يكون قادحاً يف صدقه، و

  .ما ظن يف مدارج السيول ومهاب الرياح، وكان ربك نصرياً للحق بصرياً باخللق

    

ومن األفعال ما له وجهان، كشيء ينصرف على معنيني، : مسعت يف جملس أيب سعيد شيخاً من أهل األدب يقول
أصاب عبد اهللا مال، إذا أصابه مال من قسمة، ووافق زيد حديثنا إذا صادفهم أصاب عبد اهللا ماالً، و: مثل

يتحدثون، ووافق زيداً حديثنا إذا سره وأعجبه، وأحرز زيد سيفه إذا صانه يف غمده، وأحرز زيداً سيفه إذا 
زه، إال أن خلصه من القتل وشبهه؛ ولو قلت أحرز امرؤ أجله مل جيز، ألن الرجل ال حيرز أجله ولكن أجله حير

  .أحرزت أجلي بالعمل الصاحل: تذهب إىل قولك

إن اهللا :  إىل أثر النحو يف هذا القدر اليسري، وتعجب عنده من أيب حنيفة الصويف حني قال لك-  فديتك-انظر
 عز وجل أمرنا بالطاعة واإلميان وإن مل يأمرنا بالنحو، وإال فهات أنه يدل على أنه أمرنا بأن نتعلم ضرب عبد اهللا

أال يعلم أن الكالم كاجلسم والنحو كاحليلة، وأن : وقد رأيت روغانه عن حتصيل احلجة يف معرفة ذلك. زيداً
التمييز بني اجلسم واجلسم إمنا يقع باحللى القائمة واألعراض احلالة فيه، وأن حاجته إىل حركة الكلمة بأخذه 

وليس على كالمه قياس، وال يف . اخلطابوجوه اإلعراب حىت يتميز اخلطأ من الصواب كحاجته إىل نفس 
أتراه يصل إىل ختليص اللفظ . ركاكة بين جنسه التباس، وإمنا غره من هو أنقص منه فطرة، وأخس نظراً وفكرة

املبين على معىن دون اللفظ املبين على معىن آخر، إال حبفظ األمساء وتصريفها؟ أتراه يقف على حتصيل املعىن 
دون املعىن املدفون يف هذا اللفظ إال بتمييز وجوه حركات اللفظ؟ فبان لك أن احلالف املدفون يف هذا اللفظ 

واهللا ما رأيته، وهو يريد ما ضربت رئته، وواهللا ما قلبته، وهو يريد ما ضربت قلبه، ليدفععن : بالتورية يف ميينه
 احلنث ويتخلص من الضيم لقيامه نفسه ضيماً نزل به مبا يفهم من الرؤية والقلب الذي هو العكس، إمنا يربأ من

أنت طالق إن : حبفظ اللغة، كذلك من يعرف الفرق الواقع بني اإلعراب الذي هو حركة آخر الكلمة يف قوله
: يس" فال حيزنك قوهلم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون: "دخلت الدار، وأنت طالق أن دخلت الدار، ويف قوله

" أن اهللا بريء من املشركني ورسوله" زل إىل الكفر، وكذلك يف قوله  وأنا نعلم فرق، مىت مل يقف عليه76

وبسبب هذا احلرف وضع النحر، ألن . ، فرق يتوسط بني الصواب واخلطأ، صوابه إميان وخطأه كفر3: التوبة
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د علياً ابن أيب طالب رضي اهللا عنه مسع قارئاً يقراً على غري وجه الصواب، فساءه ذلك، فتقدم إىل أيب األسو
الدؤيل حىت وضع للناس أصالً ومثاالً وباباً وقياساً، بعد أن فتق له حاشيته، ومهد له مهاده، وضرب له قواعده؛ 
وإمنا فشا اللحن للسبايا اليت كثرت يف اإلسالم من األعاجم وأوالدهن، فإم نزعوا يف اللكنة إىل األخوال، وأما 

، فإنه ذاهب ذا القول عن وجه الرشد، ألن ابن الراوندي ال قد نقض على النحويني ابن الراوندي حنوهم: قوله
يلحن وال خيطىء، ألنه متكلم بارع وجهبذ ناقد وحباث جدل ونظار صبور، ولكنه استطال باقتداره على علل 
النحويني، ورآها مفروضة بالتقريب، وموضوعة على التمثيل، ألا تابعة للغة جيل من األجيال، ومقترنة بلسان 

  . من األمم، فلم يكن للعقل فيها جمال، إال مبقدار الطاقة يف إيضاح األمثال وتصحيح األقوالأمة

طال هذا الفصل أيضاً، وإذا كنت منقاداً للحديث كلفاً بفنونه، فأنا رهن يف يديه يف كل ما عثرت عليه، وأنت 
  .أوىل من أخذ فائدته شاكراً، وترك ما عداها عاذراً

وقف رجل حسن الشارة حلو اإلشارة على املربد، فسأله عن مسألة وأطال : ن الذي كنا فيهيقال يف مثل هذا الف
إما أن تلبس على قدر كالمك، وإما أن : يا هذا، ما أنصفتنا من نفسك: وحلن وتسكع يف اخلطأ، فقال املربد

على القبول، املثرية فعجب الناس من بديهته يف هذه احلكمة اجلامعة للزجر، الباعثة ! تتكلم على قدر لباسك
  .لالئمة

إين إن مل آت املوت مسترسالً، أتاين مستعجالً؛ إين : إنك لتلقي نفسك يف املهالك، قال: قيل ليزيد بن املهلب
  الطويل : لست أيت املوت من حبه، إمنا آتيه من بغضه، مث متثل

 حياة مثل أن أتقدما لنفسي  تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد

  الوافر : شاعر

 لم يعنه شيء عناكا إذا  فما منك الصديق ولست منه

سبحان اهللا، : دخل مزبد بيته يوماً وبني رجلي امرأته رجل ينيكها، وباب الدار مفتوح وقد عال نفسها، فقال
    ! أنت على هذه احلال وباب الدار مفتوح؟ لو كان غريي أليس كانت الفضيحة؟

إنه سلم علي إمياء فرددت : طه، فلم يرد عليه، فقيل له يف ذلك فقالمر رجل بأيب احلارث مجني فسلم عليه بسو
  .عليه بالضمري

  الطويل : حملمد بن طاهر

  دموع الندى من فوق أجفانها در  إذا عاينتها فكأنما عيون

 خضر وأنفاسها عطر وأجسامها  محاجرها بيض وأحداقها صفر

 وشي حين باكره القطر تفتح  بستان كأن نباته بروضة
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يا عدو اهللا، ملا ابتليت بالفاحشة هال عزلت؟ : أيت نوفل بن مساحق بابن أخيه وقد أحبل جارية من جريانه فقال
  الطويل : لبعض الطالبيني! أفما بلغك أن الزنا حرام؟: يا عم، بلغين أن العزل مكروه، فقال: فقال

 خدود وامتداد أصابع بمط  فاخرتنا من قريش جماعة لقد

 بما نهوى نداء الصوامع عليهم  نا الفخار قضى لناتنازع فلما

  عليهم جهير الصوت من كل جامع  سكوتاً والشهيد بفضلنا ترانا

 بنوه كالنجوم الطوالع ونحن  رسول اهللا ال شك جدنا بأن

تقام، سوء االجترام أوقع بكم حلول االن: كتب جوهر غالم املعز الفاطمي مبصر موقعاً يف قصة رفعها إليه أهلها
وكفر اإلنعام أخرجكم من حفظ الذمام، فالواجب فيكم ترك اإلجياب، والالزم لكم مالزمة االجتناب، ألنكم 

بدأمت فأسأمت، وعدمت فتعديتم، فابتداؤكم ملوم، وعودكم مذموم، وليس بينهما فرجة تقتضي إال الذم لكم، 
  .واإلعراض عنكم، لريى أمري املؤمنني رأيه فيكم

بالواو والضمة واأللف والنون؛ : الرفع يف الكالم على سبعة أوجه بأربعة ألفاظ: لنحويني يقولمسعت من بعض ا
. الفاعل، وما شبه به، واملبتدأ واملبين عليه، والوصف، وما يرفعه الظرف، وأسم كان وأدواا، وخرب إن: فاألوجه

زيد قائم، فقام مبين على زيد؛ : ؛ املبتدأضرب زيد ألنه يقام مقام الفاعل: ذهب زيد؛ وما شبه به: فالفاعل قولك
كان زيد : عندك أخوك، فعندك يف معىن الفعل كأنه استقر عندك زيد؛ واسم كان مثل: وما يرفعه الظرف حنو

وموضع آخر رفع على غري الوجه املعتاد، وإمنا هو بإسكان الواو . إن زيداً قائم: قائماً؛ وخرب إن وأخواا مثل
  .يرميوالياء حنو يغزو و

  الطويل : كتب علي بن اجلهم إىل جارية كان يهواها

 حتى كأن به سحرا وتيمته  اهللا فيمن قد بتلت فؤاده خفي

  سألتك شيئاً ليس يعري لكم ظهرا  البخل ال أسمع به منك إنما دعي

 فإنه - بتقدمي التاء- تبلالرجال؛ وأما ال. إنه إن مل يعر لنا ظهراً فإنه ميأل لنا بطناً: فكتبت إليه على ظهر الرقعة
العداوة؛ وأما النبل فالسهام؛ وأما العبل فالضخم؛ وأما الكبل فالقيد؛ وأما اهلبل فمصدر هبلته أمه؛ وأما الطبل 

ما أدري أي الطبل هو؛ وأما السبل فمصدر سبلت الشيء فأنسبل؛ وأما السدل فكذلك، ويقال : فاخللق، يقال
سم الذي هو اإلبل، وهو من أبل إذا كان حسن القيام على اإلبل؛ وأما الوبل منه انسدل؛ وأما األبل فمصدر األ

فأشد اجلود من املطر وهو املنتهى، كما أن الطرف اآلخر هو الطل؛ وأما الزبل فمصدر زبل يزبل، ومنه الزبال، 
ي ما نقصته ما ما رزأته زبالة أ: وكأن الزبيل منقول فيه ذلك، والزبل هو ما أخذه الزبال، ويف كالم العرب

  .حتمله النملة

وأراد شيخ من سراة . ما الفرق بني الرزان والرازن؟ فتلعثم: وسألت رجالً كان يتعاطى هذا النمط قلت
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احلال معتربة، فإن كان بكراً : ما تقول يف رجل زنا؟ فقلت: أذربيجان أن خيجلين فخجل، وذلك أنه قال يل
أخطأت، إين ما أردت إال : على ما يرى اإلمام، ففيه اخلالف؛ فقال يلفاجللد، وإن كان ثيباً فالرجم، والتغريب 

فأعلم أيها املخطىء أنك : أردت صعد اجلبل، قلت: كأنك أردت رجالً زنا بامرأة، قال: غري هذا املعىن، قلت
  .ألن ذاك باهلمز ال غري، ومىت حذفت اهلمز فسد املعىن، فالتقم حصاة سكوتاً: كيف؟ قلت: خمطىء، قال

قد أكلت، فسقاه نبيذ عسل، : أتأكل شيئاً؟ قال: خل اجلماز على صاحب قيان وعنده عشيقته، فقال له الرجلد
يا موالي أطعم هذا الرجل شيئاً وإال : فلما كظه جعل يأكل الورد كأنه ينتقل به، ففطنت اجلارية فقالت ملوالها

  .خرج خراه جلنجبني معسل

    

كان مذان رجل يعرف بأيب حممد القمي، وكان متصرفاً ا، : لعلوي قالقال مسعر، حدثين علي بن احلسني ا
وكان شديد احلماقة يف بغضه معاوية؛ فورد البلد غالم بغدادي، وكان يكتب احلديث، وبلغ القمي خربه، وأنه 

 القمي يف صبيح الوجه موصوف باملالحة، فوجه غالماً له إليه بدينارين، ودعاه إىل مرتله، فمضى الغالم وأحتفل
املائدة والزينة والكرامة، حىت إذا كان وقت النوم قام الغالم وطرح جنبه ناحية، فنهض وراءه القمي وراوده 

دعين من : أخرج أمك بظراء، فقال القمي: وداوره، فلما أجاب كرهاً أقحم عليه أيره، فتأوه الغالم وصرخ وقال
ية، وإما أن ترد الدينارين، وإما أن تستدخل أيري كله، فقال إما أن تلعن معاو: هذا وانزل على أحد ثالثة أمور

أما لعن معاوية فال سبيل إليه، وأما الديناران فقد أنفقت أحدمها وال ترضى أرجتاعه إال مع اآلخر، وأما : الغالم
اك يا أبا هذا يف رض: الصرب على مرادك فأنا أستعني باهللا عليه؛ فغمز عليه باحلمية، وجعل الغالم يتلوى ويقول

  .عبد الرمحن قليل

بأيب وأمي إن : ملا انصرف عبد اهللا بن جعفر من احلج، وقفت عليه امرأة من غطفان معها دجاجة مشوية فقالت
دجاجيت هذه كانت مؤنسيت يف اخلالء، ومزينيت يف املالء، ومعينيت على الدهر، وإين شكرت هلا ذلك، فحلفت 

ائتين املدينة، : جدت ذلك إال بطنك؛ فضحك عبد اهللا وأمر بأخذها وقال هلاأال أدفنها إال يف أكرم بقعة، وما و
ال تسرف إن اهللا ال : فأتته، فأمر هلا بعشرة آالف درهم وعشرة أمحال دقيقاً وسويقاً وزيتاً، فلما رأت ذلك قالت

  .حيب املسرفني

س للناس ودخلوا عليه يهنئونه اعتل ذو الرياستني الفضل بن سهل خبراسان مدة طويلة، مث أبل وأستقل، فجل
إن يف العلل لنعماً ال ينبغي ال ينبغي للعقالء أن : بالعافية، فأنصت هلم حىت تقضى كالمهم، مث أندفع فقال

جيهلوها، منها متحيص الذنب، والتعرض لثواب الصرب، واإليقاظ من الغفلة، واإلذكار بالنعمة يف حال الصحة، 
صدقة، ويف قضاء اهللا وقدره بعد اخليار؛ فأنصرف الناس بكالمه ونسوا ما قال وأستدعاء التوبة، واحلض على ال

  .وكان الفضل فضالً كما هو، وكان مع ذلك يرتضخ ركاكة وضعفاً، وسأبني ذلك من بعد. غريه

  الطويل : شاعر
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 أقبل بساماً من الثغر صافيا  نلت منها محرماً غير أنني وما

   حاجات النفوس كما هياوأترك  فاها تارة بعد تارة وألثم

  .رأس العرب ورمح اهللا األطول: كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا كتب إىل أهل الكوفة يكتب هلم

  .توفيت فاطمة رضي اهللا عنها بعد أبيها عليه الصالة والسالم وهي ابنة أربع وعشرين سنة: قال عمرو بن دينار

ما بني يدي معاوية مث مد يده ها هنا وها هنا، مث رأى بني يدي أكل أعرايب من بين عذرة مع معاوية، فجرف 
ال ولكن : ، فقال األعرايب71: الكهف" أخرقتها لتغرق أهلها: "معاوية ثريدة كثرية السمن فجرها؛ فقال معاوية

  .57: األعراف" سقناه لبلد ميت"

 يكون ذلك مكراً من اهللا عز وجل من وسع اهللا عليه يف ذات يده فلم خيف أن: قال احلسن البصري رمحه اهللا
  .فقد أمن خموفاً، ومن ضيق اهللا عليه يف ذات يده فلم يرج أن يكون ذلك نظراً من اهللا تعاىل له فقد ضيع مأموالً

. لو كان كالم الناس حجراً لكان كالم هذا الرجل ذهباً وفضة؛ هللا دره فقد أويت عقالً وفقهاً وزهداً وبياناً

فضلت أمة حممد صلى اهللا عليه : أن ثابت بن قرة احلراين الصاىبء الفيلسوف كان يقولوكان شيخ لنا حيدث 
    : وسلم العريب على مجيع األمم اخلالية بثالثة ال يوجد فيمن مضى مثلهم

بعمر بن اخلطاب يف سياسته، فإنه قلم أظفار العجم، ولطف يف إيالة العرب، وتأتى لتدبري احلروب، وأشبع بطون 
ألبس الدين جلباباً، وفتح له أبواباً، وهيأ له شرائط وأسباباً، مث مل يرزأ من مجيع الغنائم والفتوح شيئاً، العرب، و

وصحب عمره بالقناعة اليت ال جتيب إليها نفس، مع القدرة والتمكني والسلطان والسطوة واهليبة والطاعة 
 موضع املداراة، ومارى يف موضع املماراة، وأظهر واإلجابة، ومزج الدنيا بالدين، وأعان الدين بالدنيا، ودارى يف

الضعف مع قرة، وأظهر القوة مع رأفة، وأظهر الرأفة مع التقصي، فدانت له القلوب، وذلت له الرقاب، وتناجت 
القلوب مبحبته، وتناصرت األلسنة بالثناء عليه، نومه لليقظة، وراحته للدأب، وقسوته للرمحة، ومنعه للعطاء، 

ربة، وقوله للفائدة، ومشيه لإلغاثة، ينفض الليل بنفسه، ويعترف يف كل أمر بتقصريه، وال يرضى وصمته للع
ببذل جمهوده، نقاب حيدث بالغائب، إن آرتأى مل يقل، وإن قال مل خيل، وإن تواضع مل يذل، أحواله تتناسب، 

سراره، ال يقفوه قاف وإن تقصى وأموره تتشابه، ليله كنهاره، وسره كإجهاره، وإبطانه كإظهاره، وعالنيته كإ
السداد، وال يلحقه الحق وإن ركض اجلواد؛ واحلسن البصري، فإنك إذا نظرت إىل كالمه ومواعظه وزهده 
وحكمته، عرفت علو درجته، وسلطان دينه، وقوة عقدته، وانفتال مريرته، ونقاء طويته، مع العفة يف الدين، 

عثمان اجلاحظ، فإنك ال جتد مثله، وإن رأيت ما رأيت رجالً أسبق يف والصرب املتني، واألحتساب العظيم؛ وأيب 
ميدان البيان منه، وال أبعد شوطاً، وال أمد نفساً، وال أقوى منة، إذا جاء بيانه خجل وجه البليغ املشهور، وكل 

الوشي، لسان املستحنفر الصبور، وانتفح سحر العارم اجلسور؛ ومىت رأيت ديباجة كالمه رأيت حوكاً كثري 
قليل الصنعة، بعيد التكلف، حلو احللى، مليح العطل، له سالسة كسالسة املاء، ورقة كرقة اهلواء، وحالوة 

wفسبحان من سحر له البيان وعلمه، وسلم يف يده قصب الرهان . كحالوة الناظل، وعزة كعزة كليب وائل
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، والتصريح املغين، والتعريض املنيب، واملعىن وقدمه، مع األتساع العجيب، واألستعارة الصائبة، والكتابة الثابتة
اجليد، واللفظ املفخم، والطالوة الظاهرة، واحلالوة احلاضرة، إن جد مل يسبق، وإن هزل مل يلحق، وإن قال مل 

  .يعارض، وإن سكت مل يعرض له

ألختيارك، فأعتد به، هذا رأي ثابت بن قرة وأعجابه، أتينا به على ما عن لنا، فإن وقع موافقاً لرأيك، مطابقاً 
الطويل فال الكرج الدنيا وال الناس قاسم كان لول انون : وإن نفيته حبكمك، وزيفته بنظرك، فدعه لغريك

  اهلزج : يقول

 تأكل وكم تخرا وكم  تمرض وكم تبرا كم

 تستدبر الشهرا وكم  تستقبل اليوم وكم

  بمن يفنى إلى الصحرا  تنقل من يفنى وكم

  اخلفيف :  بن يزيد األمويوقال حممد

 النقصان قبل التمام وأتاك  األيام قبل الفطام فطمتك

 منه وال بسالم بوداع  أنت ظاعناً لم أمتع بأبي

 وأنسى تعرض األيام ر  أرجوك للمهم من األم كنت

  فظن عهدي وال رعين ذمامي  فيك الليالي ولم يح حاربتني

  فاصلي وعظامينزعت من م  القبر إن فيك لروحي أيها

 وأهدي إليك صوب الغمام  أمسيت أمنحك الود وبرغمي

  .من طال أمده نفد جلده: تقول العرب

أيعجز أحدكم إذا أصبح أن : دخل على معاوية رجل مرتفع العطاء، فرأى يف عينيه رمصاً فحط من عطائه وقال
عراب إبالً فأمسنها وردها كأا قصور، أو يتعهد أدمي وجهه؟ ومن جود عبد اهللا بن عباس أنه أرعى رجالً من األ

فإا لك، ولك أجرك، فبكى األعرايب : تسر الناظر، وختصب الزائر، قال: كيف تراها؟ قال: عذارى حور، فقال
  .هذا القول أحسن من قصيدة: أبكي ضنا ذا الوجه أن يعفر يف التراب، فقال: ما يبكيك؟ قال: فقال له

 قلباً خيشاك كأنه يراك، إىل يوم يلقاك، وأدعوك دعاء قليلة حيلته، متظاهرة ذنوبه، اللهم أجعل يل: قال أعرايب
  .ظنني على نفسه

    

 أي مبتهم، وقرىء 24: التكوير" وما هو على الغيب بظنني"املتهم، وقد قرىء : املظنون، واملظنون: الظنني
بالضاد : جل؛ وكان أبو نصر السدي يقولبضنني، أي ببخيل، أي ال يسأل أجراً على ما خيب به على اهللا عز و

wأقوى يف املعىن، وأخلص إىل احلق، وذلك أن التهمة أسرعت إليه من املشركني املباينني، ومن املنافقني املخالطني، 
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وتأويله أنه غري : فلو كان معىن النفي صحيحاً على اإلطالق، كان ال تقع التهمة، وال تعرض الريبة، فقيل له
إن زوال التهمة عنه عند اهللا، أو عن نفسه، ال يصح به مدح وال : - وأنا أمسع-و عند اهللا، فقالمتهم يف نفسه أ

هو به : فأما الضن فهو الشح، يقال. هذا دعوى بغري برهاا: يتم به إطالق، ألنه يبقى على املعارض أن يقول
  .ضنني، أي خبيل، من ضن به ضنا وضنانة

هذا حيتاج .  أقع إذا طرمت، وأطري إذا وقعتم، ولو وافق طرياين طريانكم لألختلفناأنا: قال معاوية لقريش يف خالفته
  .إىل تفسري إال عند من هو أعلم ممن هو يف طبقيت

  الكامل ازوء : وأنشد للحماين علي بن حممد الكويف العلوي

 ما يوازى بالمواقف نق  منزل لك بالخور كم

 األساقفإلى ديارات  ر  الغدير إلى السدي بين

 خائفة وخائف أطمار  الرهبان في فمواقف

 أعالم المطارف يكسين  دمن كأن ؤياضها

 عشور في المصاحف فيها  غدرانها وكأنما

 بألوان الرفارف خرها  تلقى أوائلها أوا

 فيها المصايف برية  شتواتها بحرية

 منها المشارف فورية  درية الحصباء كا

  واعدها القواصفض في ر  سواريها تمخ باتت

 الجو أسياف المثاقف في  لمع بروقها وكأن

 بأربعة ذوارف كية  أنبرت سحاً كبا ثم

 في الدرج العواصف تهتز  أنوارها فكأنما

 بها إلى طرر الوصائف ن  الوصائف يلتقي طرر

 والبيض الغطارف بالغلب  عن دجنها دافعتها

 في يوم المعارف أبون  يوم البأس شر يغنون

 في يوم المتالف افون  بحر المال وق سمح

 وما لبسن من الزخارف ب  أليام الشبا واهاً

 من المناكر والمعارف ت  بما عرف وزوالهن
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 الصبا صدر الصحائف وين  ذكرك في دوا أيام

 النقيات المراشف ام  أليامي وأي واهاً

 على كثب الروادف باناً  البان قض والغارسات

 الحواجب والسوالف بين  بدر ماال والجاعالت

 بغير نيات المخالف ف  يظهرن الخال أيام

 عن تلك المواقف وزللت  النعيم على الصبا وقف

: يا رب، اخلليقة حتبك وتبغضين، وتعصيك وتطيعين، فقال اهللا سبحانه: قال إبليس: وقال الفضيل بن عياض

  .صيتهم إياي حببهم يلألغفرن هلم طاعتهم إياك ببغضهم لك، وألغفرن هلم مع

  البسيط : وأنشد لبشار بن برد

 وقلبك مربوط بنسياني أهذي  حتى متى أنا مربوط بذكركم

 تذكرها مني وتنآني يدنو  لهفي عليها ولهفي من تذكرها

 كان أدناه ال يصفو لحران إن  لمنتظر أقصى الزمان بها إني

  .الشجاعة ملن كانت معه الدولة: قال ابن هبرية

  .ما تبايل حسنت جوراً ودخلت فيه، أو قبحت عدالً وخرجت منه: ل ناسكوقا

  .كأنه شيطان يف أشطان: وصف أعرايب فرساً فقال

وهذا بكالم الفالسفة أشبه، . األدب يف اإلنسان نور العقل، كما أن النار يف الظلمة نور البصر: قال األحنف
  .لل صاحب املنظوم واملنثور، وإمنا أحكي ما أجدولكن كذا أصبته يف كتاب ابن أيب طاهر يف احللي واحل

  الكامل : وأنشد ابن أيب طاهر لبشار

  وجرى مع الطرف الحمار الموكف  الزمان وساد فيه المقرف فسد

 الذهب الذي ال يكلف كسبيكة  التبحث عن أخيك فإنه فدع

  . اجلنةإن من أعظم نعم اهللا على خلقه أن خلق هلم النار حتوشهم إىل: قال احلسن

  .ال تنازع الرأي من ال ينازعك احلظ: وقال العتيب

    

  .كل يوم ال يعصى اهللا فيه فهو عيد: مىت عيدكم؟ قال: قيل لراهب

  .أشتهي أن أشتهي: ما تشتهي؟ قال: قيل للنظام يف علته

  املتقارب : شاعر
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  حثا في وجوه الجياد الثرى  والجياد فلما جرى جرى

بل من :  القنوت أحسن أم من أطال يف الصالة أم من أطال يف السجود؟ قال العابدأمن أطال يف: قيل لعابد
  .أخلص فيها

  .من كان منهما أملك هلواه: أملك الروم أفضل أم ملك الفرس؟ فقال: قيل لديوجانس، وكان يونانياً

  .ىل أنفع منهمارفع القلب إىل اهللا تعا: أرفع اليدين يف الصالة أفضل أم إرساهلما؟ فقال: وقيل لصويف

  .يسمنون يف احلرب ويهزلون يف السلم: سئل دغفل عن قومه فقال

أن يكون املأكول بإزاء : الشدة، والضفف: نعوذ باهللا من الشظف والضفف واجلفف؛ الشظف: العرب تقول
  .اليبس، وهو أن يكون املال دون األكلة: األكلة، واجلفف

  .ر مقولهقطع اهللا مفصله، وبت: قال أعرايب يف دعائه

  .هؤالء زوار هؤالء، وزيارهم الذي مينعهم، ومنه زيار البيطار؛ هكذا حفظت حفظك اهللا: ويقال

ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل : "دب شيخ إىل غالم فأنتبه، فوىل قليالً فقال الغالم: قال أبو العباس الكرخي
ودخل املدينة على حني غفلة : "انتبه فقال الشيخ، مث دب إليه ثانية فقضى حاجته، و25: األحزاب" ينالوا خرياً
  .15: القصص" من أهلها

  الرجز : روى التوزي، قال أعرايب

 الوجه بزعفرانها ونقطها  يغنيك عن سلمى وعن دهانها

  الرجز : مري يد ال عيب يف بناا وأنشد

 الصماء طال لدغها كالحية  إن العجوز حين شاب صدغها

  الرجز : وأنشد

  وسقطت من كبر أضراسها  وز حين شاب راسهاإن العج

 بأن يخاف باسها محقوقة  وطاب في خبائها اندساسها

  .العجب فضيلة يراها صاحبها يف غريه فيدعيها لنفسه: قال فيلسوف

الذي يعلم الناس اخلري وال يفعله مبرتلة األعمى الذي يف يده سراج، غريه يستضيء به وهو خال : قال فيلسوف
  .ه منهمن منفعت

  .ما اخترت أن حتيا عليه فمت دونه: فيلسوف

  اخلفيف : شاعر

  بعدما صرع الكرى السمارا  طيفاً من األحبة زارا حي

w  قبل ذاك األسماع واألبصارا  ما بالنا جفينا وكنا قلت
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  74   

 الحلي أهله أن يعارا شغل  إنا كما عهدت ولكن قال

  .من بلغ أقصى أمله فليتوقع دنو أجله: قال زاهد

  الكامل : ملا غصب املعتضد منازل الناس لبناء دار عزم أن ينتقل إليها يف علته، كتب إليه القطربلي

 ال تطلبن شفاك بالظلم  قل لإلمام مقال ذي العلم

 من سقم إلى سقم فتصير  ترحلن إلى المعاد بها ال

   البسيط: اليشكري أنشد

 نحوساً وال وزراابن ريطة م وال  ال تنكحي ابن حبيب عن مؤامرة

 عبد تبين فيه النوك والخورا  ثالثة كفلوس النقد أمثلهم

 قضى نهمة الصادي لها نثرا لما  جنبا حمار ساف محرأة جنباه

  يرى طويالً وإن هزهزته انكسرا  الرأل رجته قوائمه كعتق

 عير شددت على حمائه الثفرا  حين تلقاه وتخبره كأنه

  .وأعوذ بك من النار بال ذنب تركته.  اللهم إين أسألك اجلنة بال عمل عملته:كان من دعاء شريح: يقال

  .أستغفر اهللا مما أملك، وأستصلحه ملا ال أملك: فيك حدة، فقال: قيل إلبراهيم البلخي

  .من لقيك بالسؤال امللحف، فالقه باملنع احلابس: قال بعض العرب

  . اهللاأضل عباد اهللا من يسأل حاجة غري: قال بعض العباد

أيقنت أين خارج منها كارهاً، فأحببت أن أخرج منها : كيف سخت نفسك عن الدنيا، فقال: قيل لراهب
  .طائعاً

خرجت حني احندرت النجوم، وشالت أرجلها، فما زلت أصدع الليل حىت أنصدع : ذكر أعرايب مسريه فقال
  .الفجر

فإن العاقل يتقي على رأيه الزلل كما يتقي الورع استشر عدوك العاقل وال تستشر صديقك األمحق، : قال أعرايب
  .على دينه احلرج

    

أحب املرض تكفرياً خلطيئيت، وأحب الفقر تواضعاً لريب، وأحب : أحب ثالثة ال حيبهن غريي: وقال أبو الدرداء
هللا للغىن أحب لكين ال أحب واحدة من الثالثة؛ أما الفقر فو ا: فذكر ذلك البن سريين فقال. املوت اشتياقاً إليه

إيل منه، ألن الغىن به يوصل الرحم، وحيج البيت، وتعتق الرقاب، وتبسط اليد إىل الصدقة؛ وأما املرض فو اهللا 
ألن أعاىف فأشكر أحب إىل من أن أبتلى فأصرب؛ وأما املوت فو اهللا ما مينعنا من حبه إال ما قدمناه وسلف من 

w  .أعمالنا، فنستغفر اهللا عز وجل
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 إىل خروج ابن سريين من كل ما دخل فيه أبو الدرداء، حىت كأن الصدق يف جلبه أبني، والربهان على انظر باهللا
  .ما قاله أقرب، ولوال أن الطرق إىل اهللا خمتلفة، ما عرض هذا الرأي لألول وال عارضه هذا الثاين

عمرها وسكن فيها، فال سبيل الزهد يف الدنيا ال يصح، ألن اإلنسان خلق منها و: وكان أبو حامد القاضي يقول
إىل انسالخه منها على ما يرى جفاة الصوفية وما يقولون، فإم يرون اجلاللة له حجاباً وحجازاً، وجيعلوا مانعة 

من إصابة الزهد وسلوك حمجته وإقامة مناره، وزعم أن الزهد إمنا أريد به القيام باألمر والنهي على قدر الطاقة، 
ملن . قلب بني الرجاء واخلوف، وإصالح القلب حبسن النية يف اخلري، وبذل اهود من املوجودوكنه القوة، مع الت

  .حيسن معه اجلود

أما تروي : وكان أبو بكر الفارسي صاحب كتاب األصول خبراسان يشرب يف آنية الذهب والفضة، وإذا قيل له
إن اهللا عز وجل : ر يف جوفه نار جهنم؟ يقوليف كتاب املزين أن الذي يشرب يف آنية الفضة والذهب فإمنا جيرج

 وإن النيب ال حيرم ما أحل اهللا، واخلرب ال يرفع 32: األعراف" قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده: "يقول
القرآن، ألن القرآن أساس واخلرب بناء وفرع، على أن اخلرب معتمده على حسن الظن بالرواة والنقلة، والقرآن يربأ 

الظنون، ولو صح هذا املأثور لكان الحقاً بباب النهي على الترتيه، وحمموالً على تفخيم األمر إشفافاً من رجم 
من البطر، وتذكرياً باخلرب، ألن اخلرب مىت مل ينطبق على علة ا يقع النهي، ومن أجلها يرد األمر، كان اخلرب 

 وممكناً، وكان اخلرب يتضمن معىن النهي عن البطر، فأنا موقوفاً دونه ومسكوتاً عنه؛ وإذا كان هذا الذي قتله قريباً
. وأضرايب من العلماء يف جنوة من البطر، ويف مأمن من السطوة والشر، ومن جرى منكم جمراي فحكمه حكمي

  .وكان له كالم كثري يف هذا النمط، وكان إماماً من أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه

اللهم أحيين : ائب الرجال، فإنه سئل عن قوله صلى اهللا عليه وسلموأما أبو سعيد البسطامي، وكان من عج
من قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسكيناً وأمتين مسكيناً وأحشرين مسكيناً، فأندفع مغضباً يقول

واهللا لوال أنين أعلم أنك جاهل وغر ألمرت بك حىت تستحب على وجهك : مسكني فهو كافر، وقال للسائل
 بالسياط، ولكنك تلقفت هذا من هؤالء احلمقى املكدين احملتالني امللحدين الذين وصموا النيب صلى اهللا وتضرب

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان غنياً، وال أعين بقويل كان غنياً غنياً . عليه وسلم ذا النعت ومبا جيري جمراه
هارة، وما أريد شيئاً من ذلك، فإن ذلك موفور له يف باهللا، ذاك غىن مربوط باإلميان والتوحيد واإلخالص والط

فإن اهللا عز : العاجل ومذخور له يف اآلجل، إمنا أعين الغىن الذي هو األثاث والثياب والدواب واخلدم، فقيل له
هذا حجيت، فإن العائل املثقل بالدين، وقد كان هذا قبل : ، قال8: الضحى" ووجدك عائالً فأغىن: "وجل يقول

؛ فلما بعثه اهللا أزاح علله فنور قلبه، ومأل من الدنيا كفه، وإال فبم جيش اجليوش، وعقد السرايا، وهادى املبعث
امللوك، وحنل الصحابة، وزود الوفود، وأنفق على النساء، وأين بغلته دلدل، وأين سيفه الصمصامة، وأين بردته 

ا أتيتم إال من تقليدكم لقوم حتلوا عندكم بأدعاء وحلته، وأين ما كان يدخره لنفقة عامه، وقوت عياله؟ واهللا م
وأنتم أيها األغنياء أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبصحابته من . الدين، وخاتلوكم عما حوته اليمني
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  .هؤالء الذين لبسوا األخضر واألمحر واألصفر واألسود، ورقعوها بالتكليف

أبو يزيد من بلدي، وأنا أعرف به وبأصله :  البسطامي ويقولوكان مع هذا يتعدى طبقة زمانه إىل أيب يزيد
  .وفصله، وحديثه عندنا غض، وأمره عندنا بني، وإنه بعيد من دين املسلمني

    

أيها : وكان شديد التهور، عظيم العجرفة، وأنا مسعته يقول بأصبهان سنة سبع ومخسني وثالمثائة وقد قال له قائل
مىت عرض كالم أستاذكم أيب سعيد على كتاب اهللا عز وجل :  فالناً يقول إن- وكذا كان خياطب-األستاذ

ومضى على ذلك، فلم أجد ! كالم اهللا عز وجل ينبغي أن يعرض على كالمي: خالفه ومل يوافقه، فقال جهالً
ز نكراً من أحد حضر من أصحابه وال من غريهم، وكنت حينئذ وحيداً غريباً حديث السن، فوقذتين احلمية هللا ع

 مع طول النفس، وبلة الريق، والصرب -وكان اعتماده على اهلذيان، ومل يكن هناك. وجل ولرسوله عند جهله
نقضت على الفالسفة سبعني ألف ورقة، فلما طولب بأن : ولقد مسعته يقول.  شيء من التحصيل- على الكرم

حديثه طويل، وكان كالمياً و. يذكر أمساء مخسة من كتبهم أفتضح وأفحم، وكان ذلك سبب طرده من أرجان
  .ال حيسن من املذهب إال النص، فإذا نازعه اخلصم أفلت وأحنص

  الرجز : أنشد ابن أيب طاهر يف البعوض

 ذات شوى دقاق بعوضة  وكنت بالعراق أرقني

  كأن صوت شارب مشتاق  بمبضع مزاق تسفعني

ألن مكان رسول : ضعف العرب شعراً؟ قالمل صارت قريش أ: صوت تغنيها على التراقي قيل لسعيد بن املسيب
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها قطع منت الشعر عنها

إن اهللا ال يطالب خلقه مبا قضى عليهم وقدره، ولكنه يطالبهم من حيث : كتب احلسن إىل عمر بن عبد العزيز
  .ى وأمر، فطالب نفسك من حيث يطالبك ربك تنج

  البسيط : شاعر

  إذا النفوس أدرعن الرعب والرهبا  يما رجلأم عتبة إني أ يا

 أظل أداجيه إذا غضبا وال  أمدح المرء أبغي من فضائله ال

 الدخول إذا ما بابه حجبا أبغي  يراني على باب أراقبه وال

أقرب ما يكون إليهم أخوف ما يكون منهم، شاهد يظهر حبك، وغائب يبتغي : وذكر أعرايب امللوك فقال
  .غريك

أما بعد، فإنك أعز ما تكون باهللا أحوج ما :  بن احلسني رضي اهللا عنهما إىل عبد امللك بن مروانكتب علي
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  .تكون إليه، فإن عززت به فاعف له، فإنك به مقدر، وإليه ترجع

  الطويل : ابن أيب عيينة يف عيسى بن سليمان

 من بني العباس ليس بطائل فتى  قد زوجت من غير خبرة أفاطم

  وإن كان حر األصل عبد الشمائل  آل النبي فإنهفإن قلت من 

  الكامل : بشار بن برد

 فليس بنافع نسبه ونأى  نسيبك غل ساعده وإذا

 الجواد يؤوده تعبه إن  خذ من صديقك غير متعبه

  .من فاس األخالق بالصور حسن منه النظر: قال أعرايب

  .السهر والبخر: النوم والنكاح، واألخبثان: طيباناهلرم يعدم األطيبني، وحيدث األخبثني؛ واأل: قال أعرايب

رأى النهدي يف املنام كأنه يصلي بالناس إىل الكعبة، وكأن شريك بن عبد اهللا يصلي إىل : قال أبو روق املقراين
هذا رجل خمالف لرأي اخلليفة، فأمر : فسأل، فقيل له: سل عن تعبريه، قال: غريها، فأهتم بذلك وقال للربيع

إن : الربيع بأن حيضر شريكاً، فمضى إليه، فرأى شريك يف وجه الربيع أزوراراً، فسأله عن ذلك فقالاملهدي 
سيخربك، فلما دخل على املهدي سلم عليه فلم : ما هي؟ قال: أمري املؤمنني رأى رؤيا غلظ قلبه عليك هلا، قال

إين رأيت : ما كانت هذه من أفعاله، فقالحييت أمري املؤمنني بتحية اإلسالم، فلم يرد عليه، و: يرد عليه، فقال
يا أمري املؤمنني إا ليست رؤيا يوسف عليه : رؤيا دلتين على خالفك إياي وساد طويتك يف طاعيت، فقال

منها وحي عن اهللا عز وجل؛ منها حديث الرجل نفسه؛ ومنها أحالم؛ ومنها : السالم؛ إن الرؤيا على أربعة أوجه
تلعب الشيطان، يا ربيع أخلع على شريك وأحسن : وجوه رؤيا أمري املؤمنني؟ قالتلعب الشيطان؛ فمن أي ال

  .إليه

  .إن أول رام رمى بسهم يف سبيل اهللا عز وجل سعد: قال أبو ذر عن عبيد اهللا

  .جماهد عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن التحريش بني البهائم

  .ال، وال يف غري الصالة: صلى اهللا عليه وسلم يلتفت يف الصالة؟ فقالأكان النيب : نافع قال، سئل ابن عمر

يا رسول اهللا إين أعمل العمل أستره : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: وقال أبو مسعود األنصاري
  .كتب لك أجران، أجر السر وأجر العالنية: فيظهر فأفرح به، فقال

إن الدنيا ال تصفو للمؤمن، هي سجنه :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال: قالت عائشة رضي اهللا عنها
  .وبالؤه

    

  .ليس لفاسق غيبة: ز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

wاللهم إين أسألك اهلدى والتقى، والعفة : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال عبد اهللا بن مسعود
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  .ىنوالغ

من ويل القضاء فقد ذبح بغري : أما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: قيل لشريح: ومسعت القاضي أبا حامد يقول
هذا يدل على تيسري األمر، ألن الذي ذبح بغري سكني ال يكون كاملذبوح بسكني، فكأنه أخرب عن : سكني؟ قال

  .سالمته

هذا ال حيفظ نفسه، كيف حيفظ أمور : حر ويقولكان شريح ال يقبل قول من يركب الب: وقال أبو حامد
الشيخ شاب يف حب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: املسلمني عليهم؟ مسعت هبة اهللا بن احلسن يقول

  .يف حب احلياة ويف حب املال، مث رواه بإسناد عن أيب هريرة، هذا سنة ست ومخسني وثالمثائة: اثنني

إذا صمت الشهر فصم ثالث عشره، وأربع عشره، : هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: وروى أبو ذر قال
إمنا قال حبذف اهلاء فيها وهو يريد األيا، وهذه عبارة عن الليايل، ألن : ومخس عشره؛ قال أبو بكر العالف

أليام بالليايل، مث تاريخ الشهور بالعربية إمنا هو باألهلة، فأول الشهر الليلة اليت يهل فيها، وهلذه العلة عرب عن ا
  .املعلوم من الصوم أنه يقع يف النهار دون الليل، واملعلومات يتسع فيها ويعول على ما علم من معانيها

  .إذا عرفت نفسك مل يضرك ما قيل لك: كان يقال: قال عبد اهللا بن املبارك، قال سفيان: وحكى لنا أبو بكر

  .ن أحدمها يشار إليه واآلخر ال يشار إليهما استوى رجال: قال رجل من األنصار: وقال سفيان

أحبك اهللا الذي أحببت له، اللهم إين أعوذ بك أن : إين أحبك هللا، قال: قال رجل حملمد بن واسع: وقال سفيان
  .أحب لك وأنت يل ماقت

  الكامل : أبو نواس

 الحذار بطرفها طرفي عقد  عين الخليفة بي موكلة

  ر له على حرفدين الضمي  عالنيتي له وأرى صحت

 عليك لخائف خلفي إني  وعدتك تركها عدة فلئن

 الحياة مشارف الختف حي  قناع الطين عن رمق سلبوا

 الريحان في األنف كتنفس  في البيت إذ مزجت فتنفست

  .هذا أختيار ابن املعتز

  .هو حبر يزجر عند العطاء، وأسد يزار عند اللقاء: قال أعرايب يصف آخر

   الكامل: شاعر

  مع ما أرى شيء علي يهون  يعلم أن فرقة بيننا اهللا

احلسن، واحلسني، وحمسن، وزينب، ورقية، وأم كلثوم من فاطمة : ولد لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لصلبه
عبيد اهللا : حممد؛ ومن ليلى بنت مسعود الدارمية: رضي اهللا عنها، وولد له من خولة بنت جعفر بن قيس احلنفية
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العباس، وعثمان، وعبد اهللا، وحممد األوسط؛ ومن الصهباء : و بكر؛ ومن أم البنني بنت حزام الكالبيةوهو أب
  .حممد الثالث: حممد األصغر؛ ومن أمامة بنت العاصي: عمر، وأمساء، وحيىي، وعون؛ ومن أم ولد: التغلبية

  .أقلل طعامك حتمد منامك: يقال

 نؤاكلهم، ما رأيت قصعة رفعت من بني أيديهم إال وفيها فضل، وكانوا قاتل اهللا رجاالً كنا: قال أمحد بن مؤمل
يعلمون أن اجلدي إمنا هو شيء من زينة املائدة الرفيعة، وإمنا جعل كاخلامتة والعاقبة، وعالمة الفراغ، ومل حيضر 

حامون بيضة للتمزيق، وأن أهله لو أرادوا به األكل لقدموه قبل كل شيء حىت تقع به احلدة، ولقد كانوا يت
  .البقيلة، واليوم إن أردت أن متتع طرفك بنظرة إليها أو إىل شيء من بيض الشلقة مل تقدر على ذلك

    

هذه الوجوه : النصب يف الكالم يكون من اثين عشر وجهاً، مث عدها، مث قال: مسعت شيخاً من النحويني يقول
اء، والتبييني والتفسري، والتمييز مع التبيني واحد، هي املفعول به، واملصدر، والظرف، واحلال، والتعجب، والند

ضربت زيداً الظريف اليوم : تقول. وإن وأخواا، والوصف، واألستثناء، والنفي، وخرب الت وما، عملهما واحد
ضرباً شديداً قائماً، فزيد مفعول به، والظريف وصف له، واليوم ظرف، وضرباً مصدر، وشديداً وصف ضرب، 

وإمنا يتولد احلال من املعرفة؛ ومسي املصدر مصدراً ألنه صدر من لفظ الفعل، ويسمى الظرف ظرفاً وقائماً حال، 
ما أحسن زيداً، فزيد : سرت اليوم، فالسري كان يف اليوم؛ والتعجب: ألنه كالوعاء، أال ترى أنك إذا قلت

يا عبد اهللا، ويا رجالً، فبها أقبل؛ : منصوب بفعل التعجب، ألنه وقع يف التقدير موقع املفعول به، والنداء قولك
عشرون درمهاً، ألنك ملا قلت عشرون أمت، مث بينت بالدرهم، والدرهم ال يقدم على العدد؛ : والتبيني قولك

ال ثوب لك، وال بأس عليك؛ وخرب : أتاين القوم إال زيداً؛ والنفي: إن زيداً قائم؛ واألستثناء: وأما إن فقولك
ناص، فاألسم مضمر يف الت ألا أجريت جمرى ليس، وقد جيوز الرفع يف حني واجلر، الت حني م: الت قولك

  .وأما الرفع فعلى اسم الت، واجلر على تشبيه الت مبن

  الرجز : قال الشاعر

  فقلت قول مستكين مقتصد  تمن ما هويت واجتهد قالوا

أما بعد، فإنا قدمنا على : ينة فقالحضور من غاب وفقد من شهد خطب معاوية رضي اهللا عنه عند مقدمه املد
فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها "صديق مستبشر، وعدو مستبصر، وناس بني ذلك ينظرون وينتظرون، 

، ولست أسع الناس كلهم، فإن تكن حممدة فال بد من الئمة، فليكن لوماً هوناً، 58: التوبة" إذا هم يسخطون
  .ليت إذا ظهرت أوبقت، وإذا خفيت أوتغتإذا ذكر غفر، وإياكم والعظمى ا

  .اإلفساد، واإليتاغ أيضاً مثله يف الدين: اإليباق

. سرك اهللا فيما ساءك، وال ساءك فيما سرك، وجعل هذه ذه جزاء للشاكر: قال عبد امللك بن صاحل للرشيد
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  .وثواباً للصابر

  الطويل : دعبل

  منايا صوادياوقد وردت حوض ال  تستحيي القنا أن تردها وأصبحت

 السيوف بالقلوب حواليا رددت  الناس حلوزا باللجين سيوفهم إذا

 ذكر الناس وهي كما هيا وينفذ  ال يعيا المقال بذكرها مساعي

  الرجز : وله

 رقيق واضح بسام حر  يصافح الموت بوجه دام

 صفيحة تلعب بالكالم  من فكيه كالحسام يسل

إن لكم محاكم : إىل بين أسد بن خزمية ومن تألف إليهم من أحياء مضركتب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ومرعاكم، ولكم مفيض السما حيث انتهى، وصديع األرض حيث ارتوى، ولكم مهيل الرمال وما حازت، 

  .وتالع احلزن وما جاورت

  البسيط : أنشد ثعلب

 نشرت كتفيها فيهم الضبع قد  وهم خضر النعال كأن تلقاهم

  ما كان للضيف في تغميره طمع  هم سيل فأترعهصاب وادي لو

امللء، : الشرب دون الري، واإلتراع: قلة املطر وذهاب النبات، والتغمري: السنة، وهو اجلدب، واجلدب: الضبع
  .أعطى مأله ومأليه وثالثة أمالئه: ما محل الظرف، يقال: وامللء مصدر مأل ميأل، وامللء

قد بذر : قد بذرت األرض، ويقال: بقل والعشب فهو البذر ساعة خيرج، يقالأول ما خيرج ال: وقال ابن الغمر
البقل، وقد ظفر البقل تظفرياً يف أول ما خيرج كأنه أظفار الطري، مث ال يزال البذر ما كان ورقتني، فإذا زاد على 

، فيعرف قد تشعب ورقه وعرف وجهه، وذلك أنه إذا خرجت الورقة الثالثة عرف أي الضروب هو: ذلك قيل
  .وجوه البقل والعشب، ويعرف بعضها من بعض؛ كذا قال يعقوب ابن السكيت عن ابن الغمر

أعلم أن عليك عيوناً من اهللا عز وجل ترعاك وتراك، فإذا لقيت : كتب أبو بكر رضي اهللا عنه إىل خالد بن الوليد
إن دم الشهيد يكون نوراً له يوم العدو فأحرص على املوت توهب لك السالمة، وال تغسل الشهداء من دمائهم ف

  .القيامة

  .العيال أرضة املال: قال معاوية

  .مل أثق بأحد: ما بلغ من عقلك؟ قال: وقيل ملعاوية

  .ال تفسد أدبك بتأديبه: ونظر إىل يزيد وهو يضرب غالماً له فقال
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در الدر من عقد أسلمته كف الكالم املتحدر عن الغريزة على رسل حت: ما البالغة؟ فقال: وقيل لسهل بن هارون
  .جارية إىل حجرها، ال حيمل فيه اللسان على غري مذهب السجية فيظهر فيه قبح التكلف

امللك لزحل؛ والوزارة للشمس، والعدل للمشتري، والزينة للزهرة، : وقال أرسطاطاليس يف كتاب لإلسكندر
  .والتدبري لعطارد، واخلدمة للقمر، واجلوز للمريخ

  .أصبحت الشمال تتنفس الصعداء: الريح فقالأعرايب ذكر 

  .نعم اهللا مقبلة: ما أحسن شيء رأيته؟ قالت: قيل ألم البنني

  .ال جعلك اهللا آخراً يتكل على أوله: قال أعرايب لرجل

  .حليمة مغتاظة، أي هي ساكنة الغلي مل تربد: ما خرب قدرك؟ قالت: قيل ألعرابية

دري كيف أصنع، أغيب فأشتاق، وألتقي فال أشتفي، مث حيدث يل اللقاء ما أ: وكتب علي بن هشام إىل املوصلي
  .نوعاً من احلرقة للوعة الفرقة

من العجب إذكار معين، وحث متيقظ، وأستبطاء ذاكر، إال أن ذا احلاجة ال يدع أن يقول يف : وكتب آخر
  .حاجته، حل بذلك منها أو عقل، وكتايب تذكرة والسالم

اع الوصف باجلميل لك يبسطان ذا األنقباض، ويؤنسان ذا احلشمة بك، واهللا يدمي شاهدك وأجتم: وكتب آخر
  .لك النعمة ويبقيها لديك

ما رأيت أحداً إال رأيت له الفضل علي، ألين من نفسي على يقني، ومن الناس يف : وقال بكر بن عبد اهللا املزين
  .شك

  .الحد له: ما حد احلمق؟ قال: قيل البن هبرية

  الرمل ازوء : النطاحأنشد البن 

 شباباً وكهوالً ف  كاملي الوص وندامى

 ح من الراح شموال  باكروا في شمال الري

 منهم عقوال وآجتنت  منها سروراً فأجتنوا

  .ينيت الدنيا على نسيان األحبة: قال معاوية

  .من العجز والتواين نتجت الفاقة: وقال أعرايب

  .عو إىل العمل به، والتفكر يف الشر يدعو إىل تركهالتفكر يف اخلري يد: وقال فيلسوف

  .عقل الغريزة سلم إىل عقل التجربة: قال فيلسوف

  .كان احلسن له خشوع الناسكني، واء امللوك: قال واصل بن عطاء

  اخلفيف : شاعر

w مزجته بعقار ورضاب  ليل وصلته بنهار رب
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 أخذتها بيسار وسالف  أدرتها بيمين ومدام

  وحبيب صرعته بصغار  ها لحبيبشربت وكبار

اذكر حسرات التفريط تلتذ احلزم، واحلظ مصارع اهلزل تؤثر اجلد، والق خطرات اهلوى تذكر : قال فيلسوف
  .عواقبه

  .انظروا هل أخضر إزاره: قدم إىل عثمان بن عفان يف جناية فقال

اف اإلفراط، وال يأمن التقصري، وال حيذر إن من النعمة على املثين عليك أن ال خي: كاتب إىل حممد بن عبد امللك
أن تلحقه نقيضة الكذب، وال ينتهي به املدح إىل غاية إال وجد يف فضلك عوناً على جتاوزها، ومن سعادة جدك 

  .أن الداعي لك ال يعدم كثرة املادحني، ومساعدة النية على ظاهر القول

لين عليك، وال أخرين رجاء حداين إىل بابك، ما قصرت يب مهة صريتين إليك، وال أقعدين إرشاد د: كاتب
  .وحسب معتصم بك ظفراً بفائدة وغنيمة

  .ال كبرية مع توبة وأستغفار، وال صغرية مع جلاجة وإصرار: قال ابن عباس

  الطويل : وملا أحتضر معاوية رفع يديه وقال متمثالً

 بعد الموت أدهى وأفظع أحاذر  هو الموت ال أدهى من الموت والذي

اللهم فأقل العثرة، واعف عن الزلة، وعد حبلمك على جهل من ال يرجو غريك، وال يثق إال بك، فإنك :  قالمث
  .واسع الرمحة تعفو بقدرة، وما وراءك مذهب لذي خطيئة موبقة، يا أرحم الرامحني

إن ينج أبو عبد لقد وفق عند املوت يف الطلب إىل من ال مثله مطلوب إليه، ف: فبلغ سعيد بن املسيب قوله فقال
كان سبب استتار أيب علي ابن مقلة أنه أصاب يف ! الرمحن من النار غداً فهو الرجل الكامل؛ ما أخوفين عليه

  الكامل : طيارة رقعة قرأ منها

  فبخست صبرك حين تضرب فأضرب  أمك يا ابن رأس المنقب ثكلتك

 ألف مضرب ومؤلف وعليك  محتد وقد خردلتها األمر

 قذالك والدراهم فأهرب فأرحم  ك ما صنععت تأمالًبعين فأنظر

إن مما يطمعين يف بقاء النعمة عليك، ويزيدين بصرية يف دوامها : كتب أمحد إىل حممد بن عبد امللك ابن الزيات
لك، أنك أخذا حبقها، وأستدمتها مبا فيك من أسباا، ومن شأن األجناس أن تتقادم، والشيء يتقلقل إىل 

ن إىل عنصره، فإذا أصاب منبته، ركن يف مغرسه، وضرب بعرقه، ومسا بفرعه، ومتكن لإلقامة، وثبت معدنه، وحي
  .ثبات الطبيعة

    

رأيتين فيما أتعاطى من مدحك، كاملخرب عن ضوء النهار الباهر، والقمر : كاتب إىل عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان
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هي من القول منسوب إىل العجز، مقصر عن الغاية، الزاهر، الذي ال خيفى على ناظر، وأيقنت أين حيث أنت
  .فأنصرفت من الثناء عليك إىل الدعاء لك، ووكلت اإلخبار عنك إىل علم الناس بك

  .ليس املبتدي كاملعتدي: ومسعت أعرابياً يقول: قال العتيب

ين أطعن بالرمح قد علم القوم أ: عرض على احلجاج عطاء الكاليب، وكان دميماً، فأقتحمته عينه، فقال عطاء
  .صدق أيها األمري: شزراً، وأضرب بالسيف هرباً، وآخذ املستلئم أسراً، فقال املهلب

: وقف، وشجر الدوم: أصلحتها، ودام املاء:  هي القصر والقبح، ودممت القدر-  بالدال غري معجمة-الدميم

فأما .  ودميت، ومجع الدمية دميدامت السماء: مطرة، يقال: دوار يصيب الرأس، والدمية: شجر املقل، والدوام
أذمين، أعطاين الذمام، وأما كالم : الذمام، ومسعت من يقول:  فاملذموم، والذمامة- بالذال معجمة-الذميم
  . إذا أتى ما يذم به ويالم عليه- مثل أالم-أذم الرجل: العرب

املقدم من فضلك مرعي مشكور، ابتدأتنا مبعروفك تفضالً بال استحاق، مث أردفته جفاء بغري استجاب، ف: كاتب
  .واملترادف من جفائك منسي مهجور، ومثلك مأمول ورب االبتداء بالتفضل

كيف تشكو جفائي إياك بتأخري عن لقائك، وذلك إيثار مين مبوافقتك على سروري مبؤانستك، خمافة : كاتب
  .ب فيك ملا أكره منكاستدعاء املاللة بكثرة الزيارة، والتعرض للقلى بإدمان التعهد، فتركت ما أح

تثبت فإن اهللا عز وجل قد قطع عذر العجول مبا ميكنه من التثبت، وأوجب احلجة : قال املأمون لعبد اهللا بن طاهر
  .نعم: أكتبه؟ قال: على القلق مبا بصره من فضل األناة؛ قال ابن طاهر

  .شباط؟ أي أنت كثري الرياحيا ابن محدون، ولدت يف : مسع عبادة من جوف ابن محدون الندمي قرقرة فقال

  السريع : شاعر

 عن الكاذب والصادق تغن  بالرحمن عن خلقه أستغن

 بعد اهللا من رازق فليس  واسترزق الرحمن من فضله

 فليس بالرحمن بالواثق  ظن أن الناس يغنونه من

 به النعالن من حالق زلت  أن الرزق في كفه وظن

  . ومن هاب خابمن جسر أيسر،: مسع طلحة امرأة تقول

  .من ليس له علقة ليس له حرقة: ومسعت امرأة بغدادية تقول

على من غىن باخلطأ، واتكأ على اليمني، وأكثر النقل، وكسر : حرم النبيذ على ثالثة عشر نفساً: قال اجلماز
حلديث، الزجاج، وسرق الرحيان، وبل ما بني يديه، واقترح الغناء، وقطع البيت، وحبس أول القدح، وأكثر ا

  .وآمتخط يف منديل الشراب، وبات موضعاً ال حيتمل املبيت، وحلن املغين

  البسيط : املهليب
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 وفي كفها من خدها قبس ليناً  بمعمولة من جنس قامتها جاءت

  أصغى إلى سرها فالرأس منتكس  إذا قربت من ذيل صاحبها حتى

 نمه اللفظ لكن نمه النفس ما  بينهما ما كان مكتتماً فنم

  .يعين امرة

احلرص، والعجب، وأتباع : من قدر على أن يتحرز من أربع خصال مل يكن يف تدبريه خلل: كانت الفرس تقول
  .اهلوى، والتواين

لقد صدقت الفرس يف هذا، واألمم كلها شركاء يف العقول، وإن اختلفوا يف اللغات، وال أحد قد نطح إىل 
م أن احلرض يسلب احلياء، والعجب جيلب املقت، وأتباع اهلوى يورث الكمال وتطاول إىل الفضل إال وهو يعل

الفضيحة، والتواين يكسب الندامة، وال أحد أيضاً إال وهو متسم ذه األشياء على هذا التفاضل الواقع؛ نسأل 
  .اهللا اهلداية والعصمة

  الوافر : حممد بن أيب أمية

 ودعذت من الجح وباإلقرار  قد ندمت على الصدود أقني

 أستدعيت عفوك من بعيد كما  أنا استدعيت سخطك من قريب

 ظلمت عقوبة مستفيد وإن  فإن عاقبتني فبسوء فعلي

 به على شكر جديد عطفت  تصفح فإحسان جديد وإن

مرت يب امرأة وأنا أصلي يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاتقيتها بيدي : قال احلسن بن زيد العلوي
  .يا فىت، ما أتيت أشد مما أتقيت:  فرجها، فقالتفوقعت على

ولكنك من شرطي واهللا، فأعجبته فأشتراها : ما أنت من شرطي، قالت: عرضت جارية على املعتز فقال هلا
  .وحظيت عنده

قد حرمتينا خري حرك فأكفينا : أنا حائض، مث حتركت فضرطت، فقال هلا: طالب اجلماز امرأته باجلماع، فقالت
  .شراستك

    

أشتهي أن : حضرت جملساً فيه مغنية، وفيه رجل بغري جبة، والدنيا باردة، فقال وهو يرعد للمغنية: قال اجلماز
  .أنت إىل أن تعانق جبة أحوج منك إىل عناقي: أعانقك، فقالت له

  .خبيتها لثالثك؛ هذا لفظ النساء: أين الصيحة؟ فقالت: قلت ملغنية وقد غنت صوتاً: وقال اجلماز

  .يا موالي ما أقل حاجة الدرد إىل السواك: كنت أعزل عن جارية فقالت يل يوماً: أمحد بن يوسفقال 

w  .عشرين لوناً من الرهز، فأعجبته فاشتراها: أيش حتسنني؟ فقالت: عرضت جارية على املتوكل فقال هلا
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ق، ويعجلون الطالق، ألم يقلون الصدا: مل أمتنعت؟ قالت: خطب مدائين عراقية، فأبته وكرهته، فقيل هلا
  .ويعتري النساء من نيكهم حالق

يا موالي هذا : اشتريت جارية مليحة ماجنة، فلما قمت إليها مل يقم، فأخذته بيدها وقالت: قال أبو العيناء
  .أليس هو البقلة احلمقاء: كيف؟ قالت: يصلح للمضرية، قلت

  .الدين وحسن اليقني: سأل احلسني أخاه احلسن عن املروءة فقال

  .وقاكم اهللا هول املطلع، وضيق املضطجع، وبعد املرجتع: قالت أعرابية سائلة

  .مديح رافع، وهجاء واضع، وتشبيب واقع، وعتاب نافع: الشعر على أربعة أركان: قال بعض العلماء

ن، وخبل إمنا أمجعه لروعة الزمان، وجفوة السلطا: ما تصنع ذا املال كله؟ قال: قيل لرجل مستهتر جبمع املال
دأب فيه الليل والنهار، وقطع فيه جلج البحار والقفار، مجعه : اإلخوان، ودفع األحزان؛ وقال احلسن البصري

  .فأوعاه، وشده فأوكاه، من باطل مجعه، ومن حق منعه

 جعلين -افتتحت الكتاب: كتب احلسن بن وهب إىل صديق له يدعوه: حدثين حمرز الكاتب قال: قال جحظة
واآلالت معدة، واألوتار ناطقة، والكأس حمثوثة، واجلو صاف، وحواشي الدهر رقاق، وخمايل السرور  -اهللا فداك

الئحة، ونسأل اهللا عز وجل إمتام النعمة بتمام السالمة من شوب العوائق، وطروق احلوادث، وأنت نظام مشل 
  .السرور، وكمال اء الس، فال خترم ما به ينتظم سروري، واء جملسي

  .كل خملوق جيري إىل ما ال يدري: ل فيلسوفقا

  .احلسود ال يسود: العرب تقول

ليس من أمنى كمن أصمى، أي ليس من حتاملت رميته من بني يديه فنجت أو هلكت : العرب تقول يف أمثاهلا
  .كمن أصاب رميته

  .خري املال نعجة صفراء يف أرض خضراء: قال أعرايب

  .وزلة املتويف أشنع زلةعلة الكذب أقبح علة، : قال أعرايب

  .من مل تسمه التجارب دبت إليه العقارب: قال أعرايب

  .الواقية خري من الراقية: العرب تقول

  .أهتك الناس من إذا لزمه احلق صعب عليه، وإذا سنح له الباطل أسرع إليه: قال بعض األدباء

  .ء إال ضعفوا حىت خيضعوامل جيتمع ضعفاء إال قووا حىت مينعوا، ومل يتفرق أقويا: الفرس تقول

  .إن أمامي ما ال أسامي به، أي أسود به: قال أعرايب

  .من أيسر فنت، ومن أعسر حزن، ويف ممر األيام معترب األنام: قال فيلسوف

  .من آثر عاجل اخلسيس، فقد ضيع آجل النفيس: قال بعض السلف

  .األظالف ال ترى مع األخفاف: العرب تقول
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  .ن املدارى يف شعور العذارىهو أملح م: قال أعرايب

  .املدائح على الرجاء أبلغ من املراثي على الوفاء: العرب تقول

ما ينبغي لك إن منعك السلطان حقك من الدنيا أن متنعنا حقنا : قال رجل من أصحاب احلديث ألمحد بن حنبل
  .من الدين، وال إن جار عليك أن جتور علينا، أعطنا مرياث نبينا عندك

  ريع الس: شاعر

 الظاعن مثل المقيم وإنما  أيها الظاعن في حظه يا

  ما ضر من يرزق أال يريم  يأتيك وإن لم ترم حظك

 الجسم مقل عديم مصحح  من أديب عاقل قلب كم

  .كيف السالمة ملن ليست له إقامة: قال فيلسوف

  .خري الرزق ما يكفي، وخري الغىن ما خيفي: قال بعض السلف

  .بطين عطري: طين عطري؛ هذا رجل كان جائعاً، فجاءته امرأته ببخور، فقال هلاب: ويقال يف املثل

    

أخوك يقرأ عليك السالم، : أو مل طري فأرسل رسله ليدعو إخوانه، فغلط بعض الرسل فجاء إىل الثعلب فقال
طاعة؛ فلما رجع قل له السمع وال: ويسألك أن تتجشم العناء إليه يف يوم كذا، وجتعل غداءك عنده، فقال الثعلب

يا مشؤوم أهلكتنا، وعرضتنا للحتف، ونغصت أمرنا : وأخرب الطري بغلطه، اضطربت الطيور من ذلك، وقالوا له
تكوين سيدتنا، وعن رأيك نصدر، : إن أنا صرفت الثعلب حبيلة لطيفة ما يل عندكم؟ قالوا: علينا، فقالت القنربة

غداً يوم : أخوك يقرأ عليك السالم ويقول: لثعلب فقالت لهمكانكم؛ ومشت إىل ا: وعلى أمرك نعتمد، فقالت
األثنني، وقد قرب األنس حبضورك، فأين حتب أن يكون جملسك؟ مع الكالب السلوقية أم الكالب الكردية؟ 

واهللا أنا مسرور بقربك، شاكر هللا سبحانه على ما منحين : أبلغي أخي السالم، وقويل له: فتجرعها الثعلب مث قال
  .نك، ولكن تقدم يل نذر، منذ دهر، بصوم االثنني واخلميس، فال تنتظروينمن مكا

بأي أيامه يستحق : كتب عبيد اهللا بن زياد إىل معاوية يستشريه يف تولية األحنف بن قيس السند، فأجابه معاوية
بأمر احلكمني؟ ذلك؟ أخبذالنه أمري املؤمنني يوم اجلمل، أم بقتاله يوم صفني، أم مبشورته على علي يوم صفني 

  .أضرب عنه

جلي، وواضح، وخفي، فاجللي ال يرد : القياس ينقسم ثالثة أقسام: مسعت أبا احلسن ابن كعب األنصاري يقول
؛ والواضح أن يرد 13: فاطر" ما ميلكون من قطمري"، و23: اإلسراء" فال تقل هلما أف"الشرع خبالفه مثل 
الرق، والنبيذ قياس اخلمر، بعلة الشدة؛ عرضت هذا على أيب حامد العبد قياس األمة، بعلة : الشرع خبالفه مثل

  .املروروذي فلم يهش له ومل يقدح فيه

wحد النص مساواة باطنه لظاهره؛ وحد الظاهر ما كان أحد األحتمالني أوىل : ومسعت أبا احلسني القطان يقول
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ما تناول شيئني فصاعداً؛ وحد اخلصوص من اآلخر؛ وحد العموم مساواة بعض ما تناوله لبعض بغري مزية، وأقله 
وقد يكون الشيء عاماً إىل جنب ما هو أخص منه، وخاصاً إىل جنب ما هو أعم : مث قال. ما تناول شيئاً واحداً

حد امل ماال يفهم املراد به؛ وحد األمر ماال جيوز تركه حبال؛ وحد املندوب إليه ما كان فعله أفضل : قال. منه
ي حترمي، فحده : ائز ما كان فعله وتركه سواء؛ وحد النهي األمتناع، وهو على قسمنيمن تركه؛ وحد اجل

وجوب األمتناع منه، وي ترتيه، فحده ما كان تركه أفضل من فعله؛ وحد الشرط ما يقر احلكم بوجوده 
 له ويكون وعدمه؛ وحد العلة ما طلب احلكم من جهتها بالسبب، وحد السبب ما وافق احلكم، فقد يكون علة

مضادا؛ وحد املطلق إرسال الكالم؛ وحد املقيد حصر الكالم؛ وحد اإلمجاع عدم اخلالف بني من يسمع 
وينسب القول إليهم؛ وحد التخصيص بيان املراد باللفظ العام؛ وحد التفسري بيان املراد بامل؛ وحد النسخ بيان 

  .ن؛ وحد البيان الكشف عن الشيءمدة التعبد به وانقضاء وقته، وجيمع هذا كله اسم البيا

ويف شرح هذا الكالم كثري، وليس يف مجيع ما قاله مقروناً بالسالمة، لكين رويته على ما علقته، ومل أزين لفظه، 
وكان رديء اللفظ طويله، قليل احلالوة، وكان مع هذا قوي النفس يف النظر، وقح الوجه، . وال منقت عبارته

وسيمر يف الكتاب فن آخر من حدود الفالسفة لألمور الطبيعة .  وثالمثائةومات يف آخر سنة تسع ومخسني
واملنطقية واإلهلية على قدر ما وقع يل منهم باللقاء واملذاكرة، وال عليك أن تستقصي النظر يف مجيع ما حواه هذا 

  .بعجائب العربالكتاب ألنه كبستان جيمع أنواع الزهر، وكبحر يضم على أصناف الدرر، وكالدهر الذي يأيت 

: ال، قال: أترضى مبا أنت فيه؟ قال: - وكان من صاحلي قريش- قال عبد الرمحن بن يزيد بن معاوية ألخ له

أفتأمن أن يأتيك املوت : ال، قال: فلك دار غري هذه تعمل فيها؟ قال: ال، قال: فأمجعت على أن تقلع؟ قال
  اتث : عرفهل رأيت عاقالً رضي ذا؟ شا: ال، قال: الساعة؟ قال

 صفو ودادي وحزت  لما ملكت قيادي

 بما يجن فؤادي  أعرف مني وصرت

 جفني رقادي كهجر  هجرت من غير جرم

 فعال األعادي هذي  الحبيب ولكن أنت

  .يقتدى من قول العامل مبا ال يقتدى به من فعله: قال عطاء اخلراساين

  الطويل : شاعر، وهو مالك بن حرمي اهلمداين

  بما زخرت قدري به حتى ودعا  ل الضيف الغريب إذا شتاوال يسأ

 عينيه لنفسه مقنعا سأجعل  يك غثاً أو سميناً فإنني فإن

    

الذي يعجب به النساء ويعجبنه، وكأنه أخذ من الزيارة، وأما : ، والزبر- بفتح الكاف- الكتب يف الكتاب: الزبر
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ر على زأر من األسد والقري والقار معروف، والبئر معروف، البسيط وال قرا: قال النابغة. الزئري فصوت األسد
أنا على : رفقة حتمل املتاع، والصري، تقول: يذكر ويؤنث وجيمع على آبار وبئار، والكري والكور للحداد، والعري

: صري أمر، إي إشراف منه، والصري شيء يؤكل رأيته جبدة، وال أدري أهو من أسامي العرب أم ال، والظئر

جتوع احلرة وال تأكل بثدييها، أي ال تدخل مرضعة يف دور الناس، وكأن هذا األسم مأخوذ : ة، ويف أمثاهلاالداي
 - بفتح الياء- فالن ال ينري: خشبة البقرة احلارثة، والعرب تقول: والنري. من ظأرته أي عطفته، واملصدر الظأر

  .يضاً، ومنه املنربوال يسدي، وال يعيد وال يبدي، وال وال يردي؛ والنري للثوب أ

فتحت السني ألنك أردت الفعل، ولو . إنه غري مأمون إذا أطلق: قد أطلت سجن لسانك، فقال: قيل لراهب
  .ستر اهللا عليك ستراً مجيالً، وأسبغ عليك سابغاً، فيتميز األسم من الفعل: أردت األسم بطل املعىن؛ وتقول مثله

إنه ليهون علي ما أرى علمي بأنه بعني اهللا عز وجل؛ : ن اجلهد فقالنظر أعرايب زمن احلجاج إىل ما فيه الناس م
  .كيف الطريق إىل املسجد اجلامع

تدبري تكسر به العلة، : يا أخي ما عندك مما فيه الناس؟ قال: لقي متيم الداري رجالً من إخوانه يف أزم وشدة فقال
  .وصيانة تسد ا اخللة، وصرب متر عليه األباء

فمنها فعل ال يتعدى البتة مثل قام؛ وفعل يتعدى إىل واحد : الفعل مخسة أجناس: لنحو يقولونومسعت أرباب ا
مثل ضرب زيد عمراً؛ وفعل يتعدى إىل مفعولني يقع املعىن عن أحدمها مثل كسوت زيداً ثوباً، وحرمت زيداً 

ن تريد بظننت أمت فيقف على عطاءه؛ وفعل يتعدى إىل مفعولني ال يستغىن عنهما مثل ظننت زيداً قائماً، إال أ
مفعول واحد، وكذلك حسبت وخلت، وهلما مفعوالن فال غىن البتة عنه؛ وفعل يتعدى إىل ثالثة غىن عنهم مثل 

وهذه األجناس كلها يتعدى إىل الزمان واملكان، ألن الفعل والفاعل ال . أعلم أن اهللا خلق زيداً بشراً خري الناس
  .ا منهمايستغنيان عنهما وال جيدان بد

كانت وظيفة املنصور كل يوم لطعامه ملبقة، ومخسة : حدثين علي بن سليمان الربمكي قال: قال ابن أيب طاهر
  .ألوان، وجنب شواء، وجام فالوذج أو عصيدة، وكان يؤثر العصيدة

  .كان السواد الذي يلبسه املنصور مرقوع اجلربان: قال السندي بن شاهك

حجمت أبا جعفر املنصور يف خالفته : حدثين دينار احلجام قال: اشي البصريقال حممد بن عبد امللك الرق
  .فأعطاين أربعة دوانيق فضة، وأخذت شعر سعيد بن أيب عروة فأمر يل بقوصرة فارغة

  .ولد الرشيد بالري

  .نظر يف نفقة املنصور فإذا مبلغها يف كل يوم ستة آالف درهم: قال الربيع

يب الدوانيق ألنه ملا أراد حفر اخلندق بالكوفة، قسط على كل رجل منهم دانق فضة، لقب املنصور بأ: قال الربيع
  .وأخذه وصرفه يف حفر اخلندق

  . بالليل عني األسد والنمر والسنور واألفعى-  أي تضيء- العيون اليت تبص: قال حممد بن اجلهم
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  . فكه األعلىكل حيوان إذا أكل حرك فكه األسفل إال التمساح، فإنه ال حيرك أال: ويقال

  املتقارب : شاعر

  ولست أرى مثلها في الخلق  إن قلبي له خلقة أال

 النزوع إذا ما علق سريع  العلوق إذا ما اشتهى سريع

 وبينا يزى صاحياً إذ عشق  يرى عاشقاً إذ صحا فبينا

  .األقارب عقارب، وأمسهم بك رمحاً أشدهم لك ضرراً: قال بعض السلف

  الكامل : جر ملا قتل السفاح أبا سلمة اخلالل، وكان يقال له وزير آل حممدقال سليمان بن مها

 فمن يشناك كان وزيرا أودى  الوزير وزير آل محمد إن

  كان السرور بما كرهت جديرا  السالمة قد تسيء وربما إن

منة األمن واأل: األمنة كثري األمن للناس، مثل نومة على القياس؛ قال يعقوب: قال يعقوب بن السكيت
األمنة الكثري التصديق ملا : وقال غريه. 11: األنفال" إذ يغشيكم النعاس أمنة منه"والسكون، قال اهللا تعاىل 

رجل أمنة إذا كان : وقال آخر. ، أي مصدق لنا17: يوسف" وما أنت مبؤمن لنا"يسمعه، كأنه أخذه من قوله 
  .يأمن الناس كثرياً، وهو يثق م

  املتقارب :  يعاتب طاهر بن احلسنيقال ابن أيب عيينة

  ب يسفي صدوراً ويغري صدورا  ذا اليمينين إن العتا أيا

    

 ب خير وأجدر أن ال يضيرا  أرى أن ترك العتا وكنت

 بأني لنفسي أرضى الحقيرا ت  أن ظننت بما قد ظنن إلى

 على النار يغلي به أن يفورا  يلبث الماء في مرجل وال

  ي ومن أشرب الحرص كان الفقيرا  كان الغنأشرب اليأس  ومن

  .صديق املرء عقله ورفيقه، وعدوه جهله وخرقه: يقال

  .قلة املطر: قال. 41: الروم" ظهر الفساد يف الرب والبحر: "ويف القرآن

  .إذا قل املطر قل الغوص وعمت احليتان ودواب البحر: أفهذا الرب كيف البحر؟ قال: قيل لسفيان بن عيينة

  .، أي يف النفس والقلب، أي يف السر والعالنية"ظهر الفساد يف الرب والبحر: "ت أبا النفيس الرياضي يقولومسع

  .بر وحبر: العرب تقول

  .اخرب تقله، اهلاء زعم الرواة أا للسكت: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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باره ألنه من بين جنسه فهو خيلفك أقل خترب، أي أبغض فقد وقع اخلرب، أي أنك غين عن اخت: وقال بعض السلف
  .كما أخلفك غريه

  .من كان احلرص شعاره، كان البخل دثاره: قال عبد امللك بن مروان

  .منشيء األرماق متكفل باألرزاق: مسعت بدوياً من املنتهب وكان قد ورد فيد ممتاراً يقول

  .حافظ على الصديق ولو يف احلريق: قال أعرايب

  .ز، واألعتبار كرت، واخلنوع عجزالقناعة ع: قال فيلسوف

أفضل الناس عند اهللا من عز به احلق، وانتشر عنه الصدق، ورتق برأيه : قال أبو بكر بن أيب قحافة رضي اهللا عنه
  .الفتق

هذا آخر اجلزء األول، وقد مر به ما إذا أعرتين رضاك علمت أين قد وفيت مبا وعدت به، وزدت وأربيت، 
  . األول إن شاء اهللا تعاىلفتوقع ما يتلوه على رسم

. احلمد هللا وحده، وصلى اهللا على سيد املرسلني حممد خامت النبيني وعلى آله وأصحابه، وحسيب اهللا ونعم الوكيل

  .واهللا ينفع به، ويغفر لكاتبه. أجنز يف الرابع من شهر مجادى اآلخرة من سنة مثان وعشرين وستمائة
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ك وكرمك رب أعن مبن

  الجزء الثاني

اللهم إنك احلق املبني، واإلله املعبود، والكرمي املنان، واحملسن املتفضل، وناعش كل عاثر، ورائش كل عائل، بك 
أحيا، وبك أموت، وإليك أصري، وإياك أؤمل، أسألك أن حتبب إيل اخلري وتستعملين به، وتكره إيل الشر 

  .ايف، إنك على ما تشاء قديروتصرفين عنه، بلطفك اخلايف، وصنعك الك

هذا اجلزء الثاين من بصائر القدماء، وسرائر احلكماء، ونوادر امللحاء، وخواطر البلغاء، وقد صار إليك : وبعد
األول على اضطراب من تشتت أجناسه وفصوله، وليس يبعد منه الغرض املستفاد واألدب املقتبس، إذا صحت 

 وساعدت القرحية، وأستجابت النفس، وكان تقدير اهللا من وراء اللطف النية، وصدقت الشهوة، ومتت اإلرادة،
بك، وتدبريه أمام الصنع لك، وتوفيقه مشتمالً عليك، وإحسانه متتابعاً إليك، فكد أيدك اهللا عز وجل الذي بيده 

، والقريب سهالً، ينقاد الصعب، ويذل الشرس، وينجلي املظلم، وينفتح املبهم، ويؤايت املمتنع، ويعود البعيد قريباً
والسهل حاضراً، واحلاضر هنياً، واهلين مستداماً، وأجتهد يف طلب العلم، وأقتباس األدب، وحتصيل احلكمة، 
اجتهاد من ال يرى لكونه فائدة إال ا، وال يعرف حلياته عائدة إال منها، وال لعقله مرجوعاً إال معها، وصن 

ها غري تارك ممكناً، وال مهمل مستطاعاً، وخذ بزمامها إىل البصرة، نفسك بأمتهاا يف مطاا، وأبل العذر من
وأشعرها حالوة احلكمة، وألبسها جلباب املعرفة، وزينها بأنوار العصمة، وبصرها مواقع اليقني، وروحها مبواد 

 احلق، السكون، وشوقها إىل مقعد الصدق، وأطراا بأغاين امللكوت، وأجلها يف رياض القدس، وناغمها بأسرار
ورحبت اآلخرة واألوىل، وشهدت غيباً ال عبارة عنه، .  أفقت من سكرة الدنيا- أعين نفسك- فإا إن أجابتك

وأصبت نعيماً ال متمىن فوقه، وأعلم أنك وعاء قد ملىء سراً، وظرف قد حشي نوراً، وجرم أسكن حكمة، 
 العقل املوهوب لك، وتنىبء عنه بتفصيل وحبر أودع دراً، وإمنا ينبغي لك أن تعرف منك ما هو فيك، بترتيب

اللسان اخلطيب عليك، فال تأس بالعمل ما دمت مستوحشاً من العلم، وال تثق بالعلم ما دمت مقصراً يف العمل 
ولكن أمجع بينهما، وإن قل نصيبك منهما، فإنك إن وهبت للعمل كلك أقعدك وأكلك، وإن منحت للعلم 

  .ه بالرياء، وآفة العلم تعلقه بالكربياء، واخلري بني طرفيهما مرتفعكلك حريك وأضلك، وآفة العمل تعلق

    

عامل فاسق ترك : ما آذى شيء كما آذى رجالن: قال واصل بن عطاء يف هذا املعىن الذي قد طال القول فيه
العاقبة، الناس علمه لفسقه، وعابد جاهل أخذ الناس جبهله لعبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أجنى يف 

  .إذا تفضل اهللا تعاىل بالرمحة، ومتم على عبده النعمة

وإياك واملدافعة والوكال وحب اهلوينا واألسترسال، وإيثار اخلفض والدعة، وامليل إىل الراحة والسعة، فإن خوامت 
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لبك هذه اخلصال مذمومة، وعقباها كريهة وخيمة، وجتنب اهلوى طاقتك، وال تعره من طرفك الحما، وال من ق
ساحماً، وأقبض عنه يدك، وأحبس دونه أذنك، فإنه سحار خدوع، وقرن جدوع، وقرين خلوب، وله متويه 

كيف يفلح اإلنسان وعقله أسري اهلوى يف الشهوة، : وتشبيه، يستمدمها من حاشية العقل، وقد قال بعض األولني
 مركب من فرط -أعين اهلوى -وهلذا يعسر احلكم يف كل مطلوب، ويشتبه القضاء على كل مراد، وكأنه

الشهوة وفاضل العقل، خيدع بالشهوة ويعذر بالعقل، وجير الدواعي كلها، ويستعبد احلواس بأسرها، وال سالمة 
  .إال بسابق توفيق، وحادث رأي وثيق

ودع الضجر والكسل وحب العاجلة، فإا من أخالق البهائم، وهي داء دوي، واجنح حنو األجتهاد، فإنه 
: جح وجالب الظفر، وحترك فإن التحرك طريق إىل املنالة، مشرف على محيد العاقبة، ولذلك قيلكاسب الن

وما أصنع باحلركة واألجتهاد، والسعي واألرتياد، يف طلب العلم، : احلركة ولود والسكون عاقر؛ فإن قلت
فأعلم أن كالمك مشوب، وأنتجاع الرزق، والتماس املأمول، واألمر كله مرقوم بالقدر، ومردود إىل القضاء، 

ورأيك فائل، وحسبانك باطل، وظنك حملف؛ أما تعلم أن األجتهاد واحلركة مدجمان يف أثناء القدر، والقصد 
والسعي مدرجان يف طي القضاء، وأن الذي عليك حبكم عقلك، وصحيح نظرك، أن تعمل بظاهر ما ألقي 

 عنك، وتستوحش من جلي عندك، إنك إذن إليك، ألنك جاهل حبقيقة ما غيب عنك، فكيف جتنح إىل خفي
  .ملن اجلاهلني

قد خوفك العقل، وسنح لك اخلاطر، ونبهك الداعي، وأبلغك الواعظ، وعرفت آثار اهللا عز وجل يف الظاملني، 
وثوابه للمحسنني، وتوبيخه للعاصني، وحتذيره للغاوين؛ أفمن بعد هذا يغمض عينه بصري، ويسد أذنه سامع؟ إن 

  .ل املبنيذلك هلو الضال

ستر اهللا فال : حبر عميق فال تلجه، فأمهل مث سأل، فقال: سأل ابن الكواء علياً رضي اهللا عنه عن القدر فقال
  .تكشفه، نقول بظاهر ما نرى، مث يقضي اهللا تعاىل بغيب ما يعلم؛ هذا ما قاله

ديق، وإن كان الباطن حيتاج فيه وقد تردد احلديث يف هذا املعىن، وذلك بسب ظاهر ال حيتاج الناظر إليه إىل حت
ملا كان التفاوت واقعاً بني اخللق يف السعادة والشقاء، والشدة والرخاء، والبالدة والذكاء، والعلم : إىل حتقيق

واجلهل، والعي واإلفصاح، والشجاعة واجلنب، والصدق والكذب، واحلسن والقبح، والكرم واللؤم، واحلب 
لتوقي واألسترسال، والشراسة واألستخذاء، واألمن واخلوف، والعدل واحليف، والبغض، والكراهة واإليثار، وا

والغىن واحلاجة، والعز واملذلة، والسالمة والعطب، والراحة والتعب، والرجاء والقنوط، واألرتقاء واهلبوط، 
 من ذلك على غيبه، واإلجابة واإلباء، والعافية والبالء، والفسولة والغناء، واملنع والعطاء، أحب كل أحد أن يقف

وحقيقته املطلوبلة من عقله، فمن مضيف مجيع ذلك إىل إله واحد، ومن مضيف إىل اثنني، ومن ظان أنه اتفق 
اتفاقاً، وانبجس جزافاً، ومن متوهم أنه على ذلك ممتد املاضي من الزمان، وممتد الباقي من الربهان، ومن راجع 

ن مقرب باجلدل، ومبعد بالنظر، ومن ظان أنه جار على التناسخ مع إىل احلرية، ومتسكع يف متشابه األدلة، وم
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إقامة اجلزاء على قدر اخلري السالف، والطاعة املتقدمة، ورأس هذا األمر كله وأنفه يف التسليم، فإنه الدين كله، 
ني عن حرميه، واإلسالم الذي شرفنا اهللا به وجعلنا من أهله، ومن القائلني بفضله، والناضحني عن حوزته، والذاب

هو معقود بالتسليم، لكن ينبغي أن يكون التسليم والتفويض سابقني للنظر واجلدال، واملراء والضالل، واحلرية يف 
تناقض األقوال، ألن التالعب حبجج اهللا عز وجل، واألجتراء على عقول عباد اهللا عز وجل، ليس من سنن أنبياء 

ما يظفر من املتكلمني مبتأله له حرقة من قد فاته مطلوب، أو تويف من قد اهللا، وال من أدب أولياء اهللا تعاىل، وقل
حصل له يقني، هكذا شهدت من شهدت طوال هذا السنني بالعراقني واحلجاز وفارس واجلبال، ولوال اإلطالة 

  .لسميت لك واحداً بعد واحد، وأنت بكل عارف، وعلى أحواهلم واقف

    

: الفقهاء إذا قالوا: وكان أدىن ما يقول فيهم. اخلالف، شديد القعة يف أهلهوكان أبو حامد شديد األزورار عن 

قال اإلمجاع، وأنعقد اإلمجاع، أم ال يرادون ذا اللفظ، ألن اإلمجاع ال ينعقد م، واخلالف منهم ال يعتد به، 
م، وتسليم ما غمض يف هذه وشريعة النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا هي احلالل واحلرام، والنظر يف قواعد األحكا

  .الفصول على األفهام؛ وكان يقول أشياء غري هذا سأرويها لك

وإمنا أولع بذكر ما يقوله هذا الرجل ألنه أنبل من شاهدته يف عمري، وكان حبراً يتدفق حفظاً للسري، وقياماً 
  .باألخبار، وأستنباطاً للمعاين، وثباتاً على اجلدل، وصرباً يف اخلصام

 ذلك أعود إىل العادة يف نثر شيء من البصائر والنوادر، لئال أكون خارجاً عما عقدت الكتاب عليه، ومن قبل
وسقت ضماين إليه، مث أذكر مسائل من فنون خمتلفة، على قدر ما مت يل يف احلفظ، وإذا وقع التمكن من جواباا 

  .اهللا تعاىليف اجلزء الثالث أملمت بالبيان الشايف على وجه األختصار، إن شاء 

إذا صح العقل التحم باألدب التحام الطعام باجلسد الصحيح، وإذا مرض العقل نبا عنه ما : قال بعض السلف
يسمع من األدب، كما يقيء املمعود ما أكل من الطعام، وإن آثر اجلاهل أن يتعلم شيئاً من األدب حتول ذلك 

  .لطعام داءاألدب جهالً، كما يتحول ما خالط جوف املريض من طيب ا

أمحد العقالء من عقله عن صحة طبيعة، ورأيه عن سبب معرفة، وعلمه من قبل حجة، ومنطقه عن : وقال أيضاً
صدق مقال، وفعله عن حسن نية، وأدبه عن فضل رغبة، وعطاياه عن شجاعة غريزة، وأمانته عن عفاف، 

  .وأجتهاده يف قصد سبيل

دة، وذكاء العقل بشدة الفحص، ونفاذ الرأي بدرك املنافع، وحسن مث وصل صحة الطبيعة حبسن العا: وقال أيضاً
املنطق خبري العرض، وحسن العمل بالفقه يف الدين، وحسن األدب بكثرة التعهد، وبث العطايا بصواب املوضع، 

  .وفضل الورع بفضل احلرية

أزين ما أظهرت، وأفضل أوصيك بتقوى اهللا العظيم، فإا أكرم ما أسررت، و: كتب بعض النساك إىل صديق له
  .ما أدخرت، أعانين اهللا وإياك عليها، وأوجب لنا ولك ثواا
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ألمري املؤمنني عليه السالم تسع كلمات أمين جواهر الكالم، وأيتمن حقائق البالغة، وقطعن : قال جعفر بن حممد
 منها يف األدب؛ فأما اللوايت أطماع احملاولني عن اللحاق ن، ثالث منها يف املناجاة، وثالث يف احلكمة، وثالث

إهلي، كفاين فخراً أن تكون يل رباً، وكفاين عزاً أن أكون لك عبداً، أنت يل كما أحب، : يف املناجاة فقوله
أمنن على من شئت فأنت أمريه، وآحتج إىل من شئت : وأما اللوايت يف احلكمة فقوله. فأجعلين لك كما حتب

قيمة كل امرىء ما حيسنه، واملرء : ظريه، وأما اللوايت يف األدب فقولهفأنت أسريه، وأستغن عمن شئت تكن ن
  .خمبوء حتت لسانه، والناس أعداء ما جهلوا

  .من طال رشاؤه، كثر متحه: قال أعرايب

  .قل من أجتلب حلف الزمان، إال رمي بقدم احلدثان: وقال أبو فرعون التميمي

بارد، والقبلة على النقاب، والنيك يف املاء، والغناء من وراء أكل األرز ال: أربعة أشياء ممسوخة: قال الرشيد
  .ستارة

 -املسألة يف هذا حمال والصحيح نكت: نكت أباك وأبوك وأبيك، فأطرق وقال: قيل نون مرة: قال املاهاين

  .بالنصب

  .لست أحنثك واهللا يابه: واهللا ال أفلحت أبداً، فقال له ابنه: قال أبو زيد احلارثي البنه

يا سيدي، مر يل بكف مال، : محل إىل معاوية مال فصب يف صحن داره، وعلى رأسه خصي يذب عنه، فقال
يا موالي، إن كان هذا حقاً، ما يساوي : وحيك ما تصنع به؟ أن مت فتركته كويت يوم القيامة به؛ فقال: فقال

  .فضحك معاوية وامر له مبال! جلدك يوم القيامة فلسني

  .اشر الصفاعنة خلقنا حلماء، فإذا خرق علينا اجلاهل لقيناه بالتغافلحنن مع: وقال صفعان

  .الصفع على الريق أصلح من شربة سويق: ومسعت ابن سيار القاضي يقول

أفدين رمحك : دخلت اجلامع ببغداد، فرأيت شيخاً مهيباً فجلست إليه وقلت له: ومسعته حيكي قال، قال اجلاحظ
: زدين، قال: ، إذا جاءتك الفسو فال حتبسها ولو كنت بني الركن واملقام، قلتأكتب: اهللا مما علمك اهللا، قال

إذا كانت لك جارية فنكها : زدين، قال: أستعمل الدهن مع البزاق وأستعن ما على هذه العفاج الضيقة، قلت
  .ن احلكيممتسك ذه الثالث وأنت لقما: زدين، قال: من خلف ومن قدام حىت تكون كأا جارية وغالم، قلت

  الكامل : شاعر

 أغر محجل األطراف يوم  إن كنت تنشط للصبوح فيومنا

    

 مسودة األوساط واألكناف  الغمامة في السماء مخيلة وأرى

 تمري عليك بدلوها الغراف  تبلل بالرذاذ وتارة طوراً

w  ودع الخالف والت حين خالف  صباحاً وأتنا متفضالً وانعم
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ما السبيل على فتية : اهللا بن طاهر يف قصة أن غالماً أخذ مع فتيان يف صحراء، فوقعرفع إىل حممد بن عبد 
  .خرجوا ملترتههم، يقضون أوطارهم على قدر أخطارهم، ولعل الغالم ابن أحدهم أو قرابة بعضهم

  .احلمد هللا الذي أحنل جسمك، كما أمخصت بطين: نظر أعرايب يف سبع وعشرين من رمضان إىل اهلالل فقال

  .السعيد من ال نعرفه وال يعرفنا، ألنا إذا عرفناه أطلنا يومه، وأطرنا نومه: قال اإلسكندر

  البسيط : قرىء على قدح

 قام في طرب يسقي على طرب قد  اشرب على طرب من كف ذي طرب

مبن : لخال املنصور بأيب أيوب املورياين وسلمة بن جماهد وعبد امللك بن محيد كاتبه فقا: قال ابن أيب طاهر
ذاك شنأة اخللفاء وما أشبهه، : أما أنا فأشبهك بعبد امللك بن مروان، فقال: تشبهونين من اخللفاء؟ فقال ابن محيد

ذاك : فيزيد، قال: ذاك شديد األنقطاع، قالوا: بعمر بن عبد العزيز، قال: ذاك العب، قال: بالوليد، قال: قال
أشبه بعمر بن اخلطاب رضي : فال ندري مبن تشبه، قال: فقالوابخ بخ وما أشبهه، : فهشام، قال: ماجن، قالوا

  .اهللا عنه

ما كان أحوج أبا جعفر عند هذا القول إىل من يسلح بيد يديه من : مسع هذه احلكاية أبو الفضل ابن العميد فقال
م النبوة صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كال: أن يشبه عمر بن اخلطاب، مث قال

  .إذا مل تستحي فاصنع ما شئت: األوىل

وأبو جعفر أكرب من ذاك، ولعل احلكاية موضوعة عليه، فآفة األخبار كثرية، والظنة إىل أهلها سريعة، وختليص 
السقيم من الصحيح صعب، وقد دهي الناس يف مجيع وأتوا منها، كذاك الرافضي يف رفضه، واحلروري يف 

ها ضيق، وسلطانه عليها واه، ولسانه فيها كليل، وإمنا األمر يف األخبار موقوف على حتكيمه، وجمال العقل في
السابق يف النفس، وعلى حسن الظن بالرواية، وعلى خمرج الكالم يف التأويل، والكالم كله مصرف ومتعسف، 

 عز وجل رب ومىت تدبرت هذا الباب يف صروف الدهر وحوادث الليايل، وجدته كما حكيته ورويته؛ نسأل اهللا
  .األولني واألخرين ستر العورة، وإقامة العثرة، وجمانبة اهلوى واملعصية، فإنه خري مسؤول، وأكرم مأمول

واهللا ما أدري، لعله الباطل : أرأيت ما تقوله هو احلق بعينه؟ قال: قيل أليب حنيفة: قال احلكم بن هشام الثقفي
  .هذا مما كنا فيه. بعينه

من : رفع رجل رقعة إىل املنصور يسأله فيها بناء مسجد يف حمتله، فوقع على ظهر رقعته: هروقال أمحد بن أيب طا
  .شرائط الساعة كثرة املساجد، فزد يف خطاك تزدد يف الثواب

كيف ترى كالم هذا اإلمام؟ تعجب ففيه متعجب، ومن أين له أن كثرة املساجد من شرائط الساعة؟ أفقلة 
ولعل اخلرب من الضرب املعمول، والقول املنحول؛ حرس اهللا .  أم ماذا؟ اللهم غفراًاملسجد من شرائط بعد الساعة

  .تعاىل سرائرنا عن مقت األئمة، وعداوة الصاحلني، واألعتراض على السلف الطيب

  الكامل : شاعر
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 البرامك ال تضر وتنفع وأرى  الملوك مضرة ومنافع عند

 ت بها وطاب المزرعالنبا أندى  إن العروق إذا استسر بها الثرى

 فأنظر إلى ما يصنع وقديمه  جهلت من امرىء أعراقه وإذا

  .أظن أين رويتها لبشار، مث ذهبت عين، وقد رواها أبو عثمان اجلاحظ يف كتاب اإلبل

إن اهللا علم علماً فعلمكم منه شيئاً وأصطفى لنفسه ما لستم بنائليه وال مبسؤولني عنه، وما : قال الربيع بن خثيم
  .لمكم من علمه فعنه تسألون، وبه جتزونع

  .هذا فصل نافع وكالم شريف، ويف تتبعه وتدبره إرشاد وهدى وسلوان

  الوافر : أنشد أبو حملم

 بالءه الزمن الخؤون فخان  وغى تقحمها فأبلى غالم

  وليس عليه ما جنت المنون  فكان على الفتى اإلقدام فيها

  الطويل : ا هنا أخذ قولهزعم بعض أصحابنا أن أبا متام من ه

  وليس عليهم أن تتم عواقبه  عليهم أن تتم صدوره ألمر

    

أخذ فالن من فالن، وأغار فالن على فالن، واخلواطر تتالقى وتتواصل كثرياًن والعبارة تتشابه : ما أكثر أن يقال
ني عل لفظ، وال تسانح دائماً، ومن عرف خواص النفس وقوى الطبيعة وأسرار العقل مل يستنكر توارد لسان

  .خاطرين على معىن حاضر، وباطنه ظاهر

الغىن . داووا سقمي بصحتكم، أي فقري بغناكم: سأل أعرايب فقال: مسعت الثوري يقول: قال أبو ذكوان
  . ممدود-  ما يسمع-مقصور، والغناء

  .احتك النعمة وأتعبتهايا هذا، لقد أر: ونظر أعرايب إىل رجل جالس على ماء غدير يرمي فيه الدنانري، فقال

ما رأيت أحداً بني يدي قط إال أحببت أن أرى ثيايب عليه، وأعلموا يا بين أن ثيابكم على غريكم : قال املهلب
  .أحسن منها عليكم

يا بين، كنت هبة : رأيت أعرابياً وقد دفن ابناً له، فلما حثا عليه التراب وقف على شفري قربه فقال: قال العتيب
 واجد، ووديعة مقتدر، وعارية متفضل، فأسترجعك واهبك، وقبضك مالك، وأخذك معطيك، ماجد، وعطية

أنت يف حل وبل من قبلي، واهللا أوىل بالتفضل عليك : مث قال. فأحلفين اهللا عليك الصرب، وال حرمين بك األجر
  الكامل : مين، مث أنشأ يقول

 بها إما يشاء معيرها يدعو  نفسي ونفسك والنفوس معارة

w يجري عليك غزيرها صبابة  لئن ذهبت فقد ذهبت ومقلتيف
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  وسقى عظامك في الضريح عبورها  فعليك من منح اإلله صالته

ما :  ألف درهم، فقال القاضي- أيد اهللا القاضي- يل عليها: تقدم رجل وامرأته إىل أيب ديشة القاضي فقال الزوج
أصلح اهللا القاضي ال : ظر إىل الرجل مغضباً، فقال الرجليسخر بك أيها القاضي، فن: تقولني رمحك اهللا؟ فقالت

  .تصدقها، فإنك لو عرفتها حق معرفتها ابزقت يف استها

  .ذهبت بلة الشباب: يقال يف كالم العرب

  .بينهم نوى أي مناوأة، وذربت معدته أي فسدت: ويقال

  .لئن بللت منه لتبلن مبا يسوؤك، أي إن صادقته: ويقال

  . مع ندى، واخلصر برد بال ندىاخلرص برد: ويقال

ال أدخل قريعة بيت أي وسطه، وفالن قريع قومه أي رئيس، كأنه واسطة بينهم يفزعون إليه من كل : ويقال
  .جانب

  .مصر فالن خريه إذا قلله: ويقال

جلدة الرأس، وشوى اللحم شياً وأنشوى هو، وهذا أمر شوى أي هني، : ويقال لقوائم الدابة الشوى، والشواة
  .ورماه فأشواه أي أصاب غري مقتله

ذكرت يف هذا املكان شيئاً حدثنا به ابن اجلعاين، وكان حافظاً متقدماً، وشاهدته سنة اثنتني ومخسني وثالمثائة 
  . بكسر الشني16: املعارج" نزاعة للشوى"كان لنا جار يؤم بنا، فقرأ يوماً : قال

يف الدبر، : 52: القمر" وكل شيء فعلوه يف الزبر"يث وروى أيضاً عن الباغندي أنه قرأ على أصحاب احلد
زعم الباغندي ملا حاجهم أن الذي : وزادنا بعض أصحابنا فيه شيئاً قال. الباء منقوطة: ما هذا؟ فقال: فقالوا له

  .يدل على أنه بالباء أن السورة فيها مقعد

وأصحاب .  فكان هذا فائدتهوهذا من النوادر مضحك معجب من شيخ سرى ثوب شبابه ولبس خلع اإلمام،
  .احلديث ال يربؤون من مثل هذا، وقد شبهوا حباطب ليل

الذي فيه انصباب وأخنراط، وسن املاء على وجهه إذا صبه، : فالن حسن سنة الوجه، والوجه املسنون: ويقال
  . بفتح السني- إذا استاك بالسنون: وأستنت اإلبل على وجه، وسن فاه

وفالن يف سر قومه أي يف خالصتهم، وهذا سرارة الوادي . أن وقع فيه، أي ما متاسكما متالك عن كذا : ويقال
ألقاه، وفالن : تزوج سرية، وسرى ثوبه: أي وسطه، وسري عن املريض أفاق، وكذلك الغضبان، وتسرى فالن

املالحم يقرد بعريه وحيمله أي يرتع قردانه وحلمه، ونضج الثمام إذا سال شيء منه كالعسل، وهذا من حديث 
وحم األمر أي قضي، وأمحين . اليت ال تلد: املهر، والعاقر: اخلمر، والعقر: أصل الدار، والعقار: والعقار. أي الفنت
  الطويل : وما حنن إال يف رجيع من القول أي مردود، وألقى عصاه أي أقام، قال الشاعر. أي أقلفين

w  المسافرقر عيناً باإلياب كما  فألقت عصاها واستقر بها النوى
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والعصا من العصية أي بعض األمر من . ومر فالن يعتصي على عصاً أي يتوكأ عليها، وعصاه أي ضربه بالعصا
  .بعض؛ هذا كله عن األصمعي

  .سوء العادة كمني ال يؤمن وثوبه: قال أرسطاطاليس

  .حسن األدب وجتنب الريب: خلتان ليس معهما غربة: وقال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

  الطويل : اعرش

 مجداً أو ليرغم لوما ليدرك  فتى ال تراه الدهر إال مشمراً

    

 كان يبكيها إذا ما تبسما وإن  تبسمت األموال عن طيب ذكره

  .نوم على يقني خري من صالة على شك: وقال علي رضي اهللا عنه لرجل حروري

باإليواء والنصر إال :  من ذلك وقالدخل ابن عباس على بعض األنصار يف وليمة هلم فقاموا له، فأستحىي
  .جلستم

  .حكى هذا ابن كعب األنصاري، وكان أديباً متكلماً، جاحظياً حافظاً، وكان يذهب مذهب ابن اإلخشيد

  .رغوة الشباب: ما هذا؟ قال: نظرت امرأة إىل شعرة بيضاء يف رأس زوجها فقالت له

  .تعلموها لينتهوا عنها: عضها من بعض املثالب؟ قالما بال قريش كانت يتعلم ب: قال رجل لسفيان بن عيينة

  .أعطانا امللوك اآلخرة طائعني، وأعطيناهم الدنيا كارهني: قال الغاضري

من كان من أصحايب : أعين بأصحابك، فأجابه احلسن: كتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا إىل احلسن البصري
اآلخرة فال حاجة له قبلك، ولكن عليك بذوي األحساب، ييد الدنيا فال حاجة لك فيه، ومن كان منهم يريد 
  .فإم إن مل يتقوا استحيوا، وإن مل يستحيوا تكرموا

  .صدق واهللا احلسن، وكان صدوقاً، وقد رأيت من توقى حبسبه ما مل يتوقه ذو الورع بورعه

، والعلم رياء، إذا غلب اهلوى العقل صرف حماسن خصاله إىل املساؤى، فجعل احللم حقداً: قال فيلسوف
وإذا بلغ اهلوى من صاحبه . والعقل مكراً، واألدب فخراً، والبيان هذراً، واجلود سرفاً، والقصد خبالً، والعفو جبناً

هذا املبلغ تركه ال يرى الصحة إال صحة جسده، وال العلم إال ما استطال به، وال الغىن إال يف كسب املال، وال 
ال األمن إال يف قهر الناس، وكل ذلك خملف يف الظن، مباعد من البغية، مقرب من الذخر إال يف أختاذ الكنوز، و

وإذا غلب العقل اهلوى صرف املساوىء إىل احملاسن، فجعل البالدة حلماً، واحلدة ذكاء، واملكر عقالً، . اهللكة
  .جوداًواهلذر بالغة، والعي صمتاً، والعقوق أدباً، واجلرأة عزماً، واجلنب حذراً، واإلسراف 

  الكامل : شاعر

 معترك دم األشراف فيكل  شراب سيوفهم ورماحهم قوم

w لكل جسيم أمر كاف كل  إليهم خيلهم بمعاشر رجعت
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 األالف لألالف كتحنن  يتحننون إلى لقاء عدوهم

  أمضى وأقطع من ظبي األسياف  ظبى السيوف بأنفس ويباشرون

 لى اإلتالفوأكفهم ضريت ع  على سفك الدماء نفوسهم ضريت

 مواعدهم من اإلخالف عريت  من العار المدنس مثل ما وعروا

 منهم على األكتاف ومحرماً  الطعان محلالً لوجوههم جعلوا

 األسنة من دم األجواف خضبوا  هم صدموا العدو بصارم فإذا

 يفني سؤال العافي وعطاؤهم  تفني نفوس عداتهم فسيوفهم

فقبليين من خلف : ال ميكنين، قال هلا: افتحي، قالت: د باا قد أغلق، فقال هلاجاء اجلماز إىل صديقة له فوج
كان لطاهر بن احلسني ! سيديت، تعشيت بكرش: الباب، فأدارت استها إليه، فلما قبل فقحتها فست، فقال هلا

: رقعة عنوااجارية امسها السكون، فواعدها الزيارة مث غفل عنها، وكانت حلقت ونتفت ويأت، فكتبت إليه 

  اخلفيف 

  ذي اليمينين طاهر من سكون  المظفر الميمون لألمير

  الوافر : ويف الرقعة

 ألمرك طاعة ولنا ذمام  يا أيها الملك الهمام أال

  ولم يك غير ذلك والسالم  للزيارة وانتظرنا حلقنا

  .فأعجبه ذلك منها ودعا ا

اهلزال أوجلين : إنك ملهزولة، فقالت: جعها ملسها بيده فقالتزوج صدقة بن سليمان امرأة من كلب، فلما ضا
  .بيتك

  .األول داء، والثاين دواء، والثالث شفاء، والرابع نفسي له الفداء: وقالت ابنة اخلس يف النيك

  .الذي ال يشرب إال متزازاً: أطيل الظمء مث أورد فأقصب، والقاصب: ما عندك للنساء؟ قال: قيل لرؤبة

  .ويقظيت يف اخلالء. نومي يف املالء:  ما أنكرت من نفسك؟ قال:قيل للحطيئة

كيف ورث علي بن أيب طالب عليه السالم النيب صلى : قال أبو إسحاق السبيعي لقثم بن العباس بن عبد املطلب
  .إنه كان أولنا به حلوقاً، وأشدنا به لزوقاً: اهللا عليه وسلم دونكم؟ قال

ما داعبت أمة، وال جالست إال ملة، وال : أخربنا عن أيام جاهليتك، قال: هقيل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عن
  .دأبت إال يف محل جريرة، أو خيل مغرية، وأما أيام االسالم فكفى برغائها منادياً

    

wالشديد عتره، والقليل قطره، البطيء قره، الصغري ضمره، العظيم : أي اهلنني أحب إليك؟ قالت: قيل البنة اخلس
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  .يف عيس مجل، يف حر كبش، يف رهز كلب، يف حقو رجلنشره، 

  الطويل : أنشد ملضرس بن ربعي األسدي

  ولكن يزين الرحل من هو راكبه  يزين الرحل قطع ونمرق وليس

  على قبره هابي التراب وحاصبه  الفتى لم يحي يوماً إذا جرى كأن

إذا كانت حماسن الرجل أكثر من مساويه فذلكم : قال السكري عن الرياشي عن العتيب عن أبيه قال، كان يقال
  .الكامل، وإذا كانتا متعادلتني فذلكم املتماسك، وإذا كانت املساوىء أكثر من احملاسن فذلكم املتهتك

معاشرة : كمال املرء خبالل ثالث: قال عبد اهللا بن جعفر: قال ابن دريد عن عبد الرمحن عن عمه األصمعي، قال
 ومداراة الناس باملخالفة اجلميلة، واقتصاد من غري خبل يف القبيلة؛ فذو الثالث سابق، وذو أهل الرأي والفضيلة،

األثنتني راهق، وذو الواحدة الحق، فمن مل يكن فيه واحدة من الثالث مل يسلم له صديق، ومل يتحنن عليه 
  .شفيق، ومل يتمتع به رفيق

اإلنصاف راحة، واإلحلاح وقاحة، والشح مشنعة، : لبغاءمن كالم ا: قال ابن دريد عن الرياشي عن العتيب، قال
والتواين مضيعة، والصحة بضاعة، واحلرص مفقرة، والرياء حمقرة، والبخل ذل، والسخاء قربة، واللؤم غربة، 

والذل استكانة، والعجز مهانة، والعجب هالك، والصرب مالك، والقصد مثراة، والسرف مهواة، والعجلة زلل، 
 واحلقد سخيمة، والصفح غنيمة، والوفاء كيل، واهلوى ميل، واحللم عز، واحلكم كرت، والعلم حلة واإلبطاء ملل،

  .زين، والعقل قرة عني، واجلهل حرية حني

  الكامل : أنشد ابن دريد عن األشنانداين ألعرايب

 البعير فثق بأنك عاقره ظهر  إن كنت تجعل من حباك بوده

 مأز وظن أنك حاقرهاش إال  ذا حملت عليه كلك كله من

 تستقل بما تطيق حوافره أن  كلف جوادك ما يطيق فبالحرى

يا بنية شيمي السماء، : رأيت صبية تقود أباً هلا ضريراً وهو يقول: السكري عن أيب حامت عن أيب عبيدة، قال
ملي السماء كيف تأ: يا أبة كأن كسف السحاب فيها نوافر خيل جتر جالهلا، مث مشى قليالً وقال هلا: فقال له

كأا بطن عري : أبصري السماء، فقالت: كأا إبل شوارد مهت باالنصرام، فمشى قليالً مث قال هلا: هي، فقالت
أوضعي قبل أن ترخي : كأا عني بعري تنطف، فقال هلا: تومسي السماء، فقالت: أصحر، فمشى قليالً مث قال هلا

  .عزاليها

هل لك أن ننتجع أحساء رمالت جند علنا : رأيت أعرابياً يقول ألخيه: وقال السكري عن الرياشي عن العتيب
  .ذاك مطلب ال ينال إال بشق وبعد، ولعل احمللىء عنه يذود احلوم منه: جند ا رياً، فقال له اآلخر

تقطع األرض عرضاً، وترض احلجارة رضا، : وصف أعرايب ناقة فقال: السكري عن أيب حامت عن األصمعي، قال

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  101   

  .ض يف الزمام ضاً، سريعة الوثوب، بطيئة النكوب، مدالج سروبوتنه

هم أطيب طعاماً منا، : أحنن أنعم عيشاً أم بنو مروان، فقال: قالت أعرابية لزوجها: السكري عن األصمعي قال
  .وحنن أردأ كسوة منهم، وهم أنعم منا اراً، وحنن أظهر ليالً

  يل الطو: وبإسناده أنشد أبو عمرو بن العالء

 وأنى يقص الجود قادمتي وفري  قصير الليل بالسوس عاذل يطيل

 كراه بين أعيننا يجري وماء  والليل يطفىء ناره ومستنور

  يساير قرن الشمس صبحاً وما يدري  له ناري فبات كأنه قدحت

 لي وساد غير أمسكة الجزر وما  ثنيت له مسك الجزور موسداً

 أبناء طابخة القدر يشيعها  عنه الجوع بابنة ملة وصارعت

 نحرت له حتى توسد بالسكر  بملء القعب من درة التي وقمت

 أرى في وجهه ناطق الشكر وبت  فبات صريع الشبع والري نائماً

رك القول، فقال : تكلم صعصعة عند معاوية فعرق، فقال معاوية: قال ثعلب، قال ابن األعرايب عن الفضل
  .للماءإن اجلياد نضاحة : صعصعة

السخاء والبخل يف الطعام ال يف : قال األحنف بن قيس: قال ثعلب، قال ابن األعرايب عن املفضل الضيب، قال
  .املال

  .ما أمسك الرمق: ما أجل الطعام؟ قال: وذا اإلسناد قيل لبعض البخالء

    

ا أصدق من قطاة، واهللا ألن: إنك لكذوب خوار، فقال: السكري عن الزيادي عن األصمعي، قيل ألعرايب
  .وأصلب من صفاة

دنو املأخذ، وقرع احلجة، وقدح املراد، وقليل من : سئل عبيد اهللا بن عتبة عن الفصاحة فقال: قال األصمعي
  .كثري

اشتريت جارية فلما خلوت ا فترت، فجعلت تعضين وتعبث يب، فلما : حدثين صديق يل قال: قال السكري
  .يس هذا من عملي، هذا من عمل املسيح عليه السالميا موالي ل: رأته ال يتحرك قالت

يا بين، الغىن : قال أكثم بن صيفي لبعض ولده: املربد عن التوزي عن األصمعي عن أيب عمرو بن العالء قال
  .أنفع، والسلطان أرفع، والعدو أمنع، والعافية أوسع

عجم يدعوه إىل اإلسالم، فقدم عليه يف وجه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رجالً من األنصار إىل بعض ملوك ال
wيا عمري، هل رأيت مثل هذا قط؟ ومل : وقت مثار بالده، فجعل يدور به يف بساتينه ويريه عجائب مثارها ويقول
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عندنا شجر ينبت على ساق، فمنها ما يناله القاعد، ومنها ما يبسق : يبق له مثرة إال أراه إياها، فقال األنصاري له
ذا كان إبان محلها خرج فيها مثل آذان احلمر، مث مل ينشب أن ينشق عن مثل اللؤلؤة، مث ال ينشب فريتقى إليه، إ

أن يصري مثل الزمرد األخضر، مث مل ينشب أن يصري مثل الياقوت األمحر واألصفر، مث ال ينشب أن ييبس فيصرم 
إن كنت صادقاً فهذه الشجرة : عجميفيدخر، فمنه طعام املقيم، وزاد املسافر، وحتفة الصيب إذا بكى، فقال األ

  .اليت أهبط ا آدم من اجلنة، وأهلها الذين يغلبون على شرق األرض وغرا

يا : ما له؟ قالت: رأيت جارية يف النخاسني وهي حتلف أن ال ترجع إىل موالها، فقلت هلا: قال أبو العيناء
 يف القرآن، ويصوم األثنني واخلميس ويفطر سيدي، ينيكين من قيام ويصلي من قعود، ويشتمين بإعراب ويلحن

  .شهر رمضان، ويصلي الضحى ويترك الفجر

  .قد أعور الثغر، إذا مل يكن فيه حافظ: العرب تقول

  الرمل : أنشد األصمعي حلسان

 يدهن ذو القلب الحصر إنما  شعثاء صرماً فابتكر آذنت

 يسأل بالشيء الغمر إنما  حسان من أخواله سألت

  سبط الكفين في اليوم الخصر   لو أبصرتهخال لي رب

كان أمحد بن علي اإلسكايف عنيناً، فراود امرأة عن نفسها فلما أمكنته عجز، فقام مشيطاً وأخذ : قال ابن املعتز
  .ال تفعل يا سيدي، دعه تبول فيه: السكني ليقطع ذكره، فقالت له املاجنة

  .أذكر أنك اليوم تنيك وحدك: يضاً فقالت لهطالب مزبد امرأته من خلف فأمكنته، مث طالبها أ

  .إساءة احملسن أن مينعك جداواه، وإحسان املسيء أن يكف عنك أذاه: قال بعض احلكماء

  .تأميل الناس خريك، خري لك من خوفهم نكالك: وقال فيلسوف

  .ل الوفاء والشكركما يتوخى بالوديعة أهل الثقة واألمانة، فكذلك ينبغي أن يتوخى باملعروف أه: قال فيلسوف

  .الرزق الواسع ملن ال يستمتع به مبرتلة الطعام املوضوع على فرب: وقال أعرايب

  .القلم صائغ الكالم، يسبك ما يفرغه القلب، ويصوغ ما جيمعه اللب: كاتب

  .الدواة منهل، والقلم ماتح، والكتاب عطن: قال سهل بن هارون

ي، وحاربت بك الزمان بعد األستسالم، وأرهبته بعد شددت بعنايتك ظهري، وسطوت بك على دهر: كاتب
  .الرهبة منه، فال زال معادياً، وال زلت يل عليه معدياً

  .أعيمتين والضرع حافل، وأقرمتين وأنت الحم: قال أعرايب

  الطويل : أنشد ثعلب

 هرمت أثباجه وتعبنا إذا  رأيت اليراع ناطقاً عن فخاركم
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 تر كالصبح الجلي مبينا مول  أناس ينطق الصبح دوننا ونحن

  .أي فخركم كالريح يف الزمر؛ كذا قال ثعلب

  الكامل ازوء : شاعر

 وضيقة الباع الرحيب م  هذه الجبل األش يا

  ك وأوجعت بك من قلوب  أعين ذرفت علي كم

 تدلت للغروب حتى  أشرقت بك شمسنا ما

 رمين بالسهم المصيب ن  المنون إذا انتضل إن

  الطويل : لكعيب يعجب ذه األبيات، والبيت األخري شقيق قول أيب يعقوب اخلرمييكان ابن ا

  وسهم المنايا بالذخائر مولع  ذخراً لكل ملمة وأعددته

والقصيدة غراء، وإن فسحت بالك وزدت يف نشاطك رويتها لك، وإمنا لقطت قصار األلفاظ من هذه البصائر 
  .فظ أسبقوالنوادر لتكون بالقلب أعلق، وإىل احل

  .هيبة الزلل تورث حصراً، وهيبة العافية تورث جبناً: قال فيلسوف

    

  .ال ينبغي ألحد أن يدع احلزم لظفر ناله عاجز، وال يرغب يف التضييع لنكبة دخلت على حازم: قال أعرايب

ت يف عنان قد نطق بالصواب هذا األعرايب، ألنك مىت أضعت احلزم اتكاالً واسترساالً، جانبت الرشد، وجري
. الغي، وكنت أحد لوام نفسك، وعاذيل رأيك، ومىت أخذت باحلزم ظفرت، فإن مل تظفر مل تقطع نفسك باللوم

على أن ظفر العاجز مل يكن عن تكلف العجز، وال نكبة احلازم عن اختيار احلزم، ولكن جرياً بالعجز واحلزم 
احلازم غري مدرك ما : ن مبحرك، ومتصرفان مبصرفعلى ما كانا واقعني عليه، ومصروفني إليه، ألما متحركا

ليس له، والعاجز غري حمروم مما له، وإمنا سعى الساعي وأجتهد اتهد وكدح الكادح ألنه معلل بالتأميل، ومؤمل 
بالتعليل، والغاية مقصودة ولكن باجلهد، وكذلك قعد القاعد واستسلم املستسلم وأمسك املمسك ألنه يعلل 

  .مل بالتعليل، وهو شريك صاحبه يف آخر احلساب، وإن باينه يف أول العملبالتأميل، ويؤ

أهل الدنيا بني تأميل بتضليل، وبني تعليل بتسويل، وهذه أخالق العامل : وكان أبو أمحد اجلرجاين القاضي يقول
  .وأعراقه، وعليه سوسه وطباعه، ولن حيول عن جوهره بكراهة كاره، وغضب غاضب

 ترى، وقد أنشأت هذا الكتاب على رواية ما حصلت، ألنه مثرة العمر، وزبدة األيام، احلديث يتدافع كما
ووديعة التجارب، ويف حفظ مضمونه، واعتبار ما اجتمع فيه، تبصرة من العمى، وتذكرة من العي، والنجاة من 

 واإلناحة بني يديه، فإنك مىت اهللا عز وجل إمنا تكون باهللا، واألوىل باملرء اللبيب، واحلازم املميز، األنقطاع إليه،
دبرت نفسك، وأملت هلا، وسقت األماين إليها، مل تتجاوز حدك من العبودية، ألنك عبد، مىت أسلمت وجهك، 
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وخنست من حولك إليه، برك بلطفه، وصرفك بإهليته، ألنه إله، فهو خري لك منك لنفسك، ألنه أولك وآخرك، 
و صرفت فيما بني طرفيك نفسك، كان هلربك منه وجه، ولو كنت أولك، أو رجوت أن تكون آخرك، أ

وإلعراضك عنه تأويل، فأما وأنت حمبوس يف ملكه، مقيد حبكمه، مرتبط بعلمه، مراد مبشيئته، ملحوظ بعينه، 
  .حمفوظ بعونه، فال

  البسيط : وأنشد لعقيل بن علفة

 الروائع شيب ليس بالكبر من  أن رأت رأسي تجلله تعجبت

  والجفن يخلق فوق الصارم الذكر   بعد جدتهومن أديم تولى

يقال خلق الشيء وأخلق مبعىن، هكذا قال يونس يف كتاب اللغات وقرأته على أيب سعيد السريايف، وكأن خلق 
إذا لزمته اخللوقة ونبا عن اجلدة، وهو جيري فيه كالصفة احلالة والنعت املصحوب، وكأن أخلق أخذ يف اخللوقة 

كقوله أقطف العنب أي أخذ يف إمكان قاطفه من نفسه، أي آن له أن يقطف، وكذلك وأمكنها من نفسه، 
  .أركب املهر

أكان من جعفر إليك شيء؟ فكرهت أن تقول ال : أهدى جعفر بن سليمان إىل املهدي جارية فقال هلا املهدي
  .ال إليهاكان شيء ينبغي أن يعاد عليه، فأستحسن كالمها وم: فتكذب، أو تقول نعم فتهجن، فقالت

: بارك اهللا على من حشا هذه، لقد جود حشوها، فقالت املرأة: مرت امرأة يقال هلا قرة مباجن، فقال ألصحابه

  .إن كان قد أعجبك هذا احلشو فابعث بامرأتك إىل من حشاين حىت حيشوها، فخجل الرجل وندم على جمونه

  .وللنساء جواب خموف، وإمنا خيف املخنث ألنه يشبه ن

ال تسبوا قريشاً فإن عاملها ميأل؟ األرض علماً، اللهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه ابن مسعودقال 
  .أذقت أوهلا نكاالً، فأذق آخرها نواالً

ال يعجبك رحب الذراعني بالذم، فإن له عند اهللا قاتالً ال ميوت، وال يعجبك امرؤ كسب ماالً من حرام، فإنه إن 
  . منه، وإن أمسك مل يبارك له فيه، وإن مات وتركه كان زاده إىل النارأنفق مل يتقبل

أحسنوا جوار نعم اهللا وال تنفروها، فقلما زالت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك
  .عن قوم فعادت إليهم

عز وجل حيب الصابرين، ويزيد والنعم تألف أهلها ما أحسنوا جوارها، وشكروا معريها، فاهللا : قرأت لكاتب
  .الشاكرين

أن صرت كالقائم على الشط أنظر إىل آخرين يتكفأون بني : ماذا غنمت من احلكمة؟ فقال: قيل لفيلسوف
  .أمواج البحر

وأنا واهللا أجد ذا الكالم وأرتاح إليه، وأراه من احلكم اليتيمة، والكلم احملتومة؛ نسأل اهللا تعاىل أال جيعل حظنا 
w  .حلكمة ونصيبنا من املوعظة اإلعجاب ا دون املصري إىل حقها، والقيام بواجبهامن ا
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  .األعداء يعريون املرء مبساويه فريعوي عنها، واألصدقاء يستحيون أن يستقبلوه ا فيتمادى فيها: قال فيلسوف

  .اإلفراط يف النصيحة يهجم بك على كثرة الظنة: قال أعرايب

عليك بالشراب والكباب : إين أشكو إليك قصوري عن الباه، أي اجلماع، فقال له: قال رجل البن ماسويه
  . يعين عمر بن أيب ربيعة، لغزله-وشعر أيب اخلطاب

  .من أحب أن ال يولد له فليدهن حشفته عند اجلماع بدهن: قال طبيب العرب احلارث بن كلدة

  املتقارب : أنشد جحظة

  اب الصراحفقابلني بالحج  صاحب زرته للسالم ولي

 غريم ملح وقاح لخوف  تغيب عن داره وقالوا

 أهله للنكاح ألدخلني  كان عن داره غائباً ولو

  .كلوا بني يديه حىت يعرق: هو حمموم، فقال: أستأذن جحظة على صديق له مبخل، فقال غلمانه

  . كنت صادقاً فاخرأ وال تبلفإن: نعم، قال: أنت تزعم أن األستطاعة إليك؟ قلت: قال يل جمنون مرة: قال مثامة

إن كنت تريدها خالصة لك من دون : سأل رجل رجالً عن جارة له أراد أن يتزوجها، فقال: قال جحظة
  .املسلمني فال تطمع

  .أقربه من الثمانني: أي الشراب أحب إليك؟ قال: قيل للفرزدق

  .ف يف يدكيا هذا، ما رأيت أذل من الرغي: أكلت مرة مع خبيل، فقال يل: قال جحظة

  .ما مجشت الدنيا بأطيب من شرب النبيذ، وال عوتبت بأظرف من الغناء: قال إسحاق املوصلي

فبلغت النادرة ! ال عن أمه وحيك: ولد يل البارحة مولود كأنه دينار منقوش، فقال له اجلماز: قال السدي للجماز
  .بودي أا يل جبميع ما قلته: أبا العيناء فقال

  لطويل ا: وأنشدت جلحظة

 الوجد ما تنفك دامية حرى من  كبد ال يصلح الطب سقمها ولي

  أيشعر بي من بت أرعى له الشعرى  ليت شعري والظنون كثيرة فيا

اخلفيف محل اهللا بعضنا فوق بعض فقالت : اجتزت يف طريق فإذا قيان مالح، فقلت وقد زمحتهن: وقال اجلماز
راهيم بن العباس الصويل خبيالً على الطعام، فجلست معه جارية يف عاجالً يف دوام عيش وخفض كان إب: واحدة

نعم، وما سؤالك : يا سيدي، إبراهيم بن ميمون صديق لك؟ قال: بعض األيام على املائدة واخلبز مفرق، فقالت
  .أستعري منه بغالً من بغال الربيد أدور عليه خلف هذا اخلبز، فخجل وغري الرسم: عنه؟ قالت

آفة املتعلم امللل يف قلة صربه : د املروروذي يقول، كان املزين يقول، قال الشافعي رضي اهللا عنهمسعت أبا حام
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  .امللول ال يكون حافظاً: على الدرس؛ وقال

سبيل احلدث أن يدرس، وسبيل الشاب أن يتفهم، وسبيل الكهل أن يناظر، وسبيل : وكان أبو حامد يقول
  .الشيخ أن يعلم

اجلندي والعلوي والصويف؛ : ال ينبغي أن تصحب ثالثة: ر العباداين، وكان يتصوف ويتفقهومسعته يقول أليب طاه
مىت شئت بعتك، أنت : لوال جاهي وعزي لطلبك السلطان؛ وأما العلوي فإنه يقول: أما اجلندي فإنه يقول

وقد أنفقت عليه  - ومالك يل، والنيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وأنا وارث النيب؛ وأما الصويف فإنه يقول
  .من أنت؟ ذا كله أمرمت: -جهدك

لوددت أنا : ومسعت أبا حامد يقول، مسعت حيىي بن حرملة يقول، قال الشافعي رمحه اهللا، قال يل بشر املريسي
  .مل نرد عليك الشاهد واليمني، وأنك مل خترج عيوبنا

  الطويل : الباضع الريان، والشاهد عليه: يقال

 بماء من صبيح فأبضع تشاب  مي شربةأال ليت لي من وطب أ

القطعة من اللحم، والباء مفتوحة، فأما بضع سنني فالباء مكسورة، وهي : وبضع أي قطع، والبضعة. أي أروى
سنون دون العشرة وفوق اخلمس؛ وملك فالن بضعها أي حل له نكاحها، ومنه مسي املبضع ومجعه املباضع، 

وحب القلقل مهيج على : اجلماع؛ قال أبو حنيفة صاحب النبات: ضاعوالبضاعة ألا قطعة من املال؛ والب
  .البضاع، بكسر القافني

انظروا هل نبت قضيبه؟ : رفع إىل السلطان صيب قد افتض صبية، فقال الوايل: مسعت ابن قريعة القاضي يقول
، قولوا له ينفحه كما ما هكذا كان: مل ينبت بعد، وقضيبه صغري ال يفتض مثله جارية، فقالت الصبية: فقالوا

  .كان، هكذا حكي، والنادرة يف قلب اخلاء إىل احلاء

واحزناه، فلم يطاوعها لساا، : خرجت جارية يف جنازة موالها فأرادت أن تقول: ومسعت ابن قريعة أيضاً يقول
  .واخراه، فأخذ الناس الضحك: فقالت

  .ذهب أهل الدثور باألجور: كان السلف يقولون

    

ما : والبثر. ع الدثر وهو املال الكثري، كأنه من كثرته يغطي عورات احلال بعد أن يسد مفاقر النفسالدثور مج
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا . خيرج على جثمان اإلنسان، واجلثمان واجلسمان مها بدن اإلنسان

إن : ا رسول اهللا، ما هو بأس، فيقولي: رأى يف جسمه بثرة عاذ باهللا عز وجل واستكان له وجأر إليه، فيقال له
هذا يدلك منه صلى اهللا عليه وسلم . اهللا عز وجل إذا أراد أن يعظم صغرياً عظم، وإذا أراد أن يصغر عظيماً صغر

  .على خوفه، وخوفه على قدر معرفته، ومعرفته على قدر موهبته، وموهبته على قدر خصوصيته

من طال خطابه : زهري سنة مثان ومخسني وثالمثائة يف مناظرتهومسعت ابن كعب األنصاري يقول يف جملس ال
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  .واشتد لغطه، قل صوابه وكثر غلطه

  .بإختالف احلركة والسكون بادت األمم والقرون: قال فيلسوف

  .جعل اهللا مصيبتك تأريخ ما ختشى، ومفتاح ما حتب: قال الطوسي للحسن بن خملد معزياً

  . التكرب على املتكربين:ما التواضع؟ قال: قيل البن املبارك

  املتقارب : وأنشد جحظة

  فما لي صديق وال لي عماد  مات إخواني الصالحون لقد

 أقبل الليل ولى الرقاد وإن  إذا أقبل الصبح ولى السرور

  .السرف يف القرى من الشرف: قال أعرايب

  البسيط : وأنشد لبعض الشعراء

 ة في ناصع يققفاقع صفراء  أبا جعفر والنجم في األفق خذها

  ينشف صبيب الندى عن ناضر الورق  لم تطف أنفاس الظالم ولم والشمس

يا أهل الدار، هذا املاء : وقع سكران يف الطريق على قفاه فبال، فرجع بوله على وجهه وصدره، فأقبل يقول
 - واخلريف للفم-الزهر يعين - الربيع للعني: أميا أطيب اخلريف أم الربيع؟ فقال: قيل حملمد بن هارون! نظيف؟

  .يعين الثمر

 - أو اذكر حاجتك- نصب، يريد هات حاجتك- حاجتك أبا حممد؟: شيع احلسن بن سهل املأمون فقال له

  .حاجيت أن حتفظ علي من قلبك ما ال أستطيع حفظه إال بك: قال

  .عداً أن يثمر نيالحقيق ملن غرس و: كانت امللوك تقول: قال املوبذ لألسوار، وكان قليل اإلفصاح بالعربية

 تصرفه إذا نكرته، وال تصرفه إذا جعلته اسم قبيلة -قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لعمرو بن معدي كرب
نعم القوم واهللا قومي عند الطعام املأكول، والسيف املسلول، واملال : أخربين عن قومك، قال: - أو اسم امرأة

  .املسؤول

مضمر :  ومها فعالن ماضيان يرتفع فاعالمها ما، والفاعالن على ضربنينعم وبئس من باب أفعال ال تنصرف،
نعم رجالً عبد اهللا، وبئس غالماً زيد، أضمرت الرجل يف نعم قبل أن تذكره : ومظهر، واملضمر مفسر، ومثاله

فاعل املظهر فلزم تفسريه ليدل على الفاعل، وغالماً انتصب بنعم، وال يكون هذا التفسري إال نكرة؛ فأما مثال ال
نعم الرجل، وبئست املرأة : أحدمها أن يدخل الفاعل األلف والالم فيكون األسم داالً على اجلنس حنو: فضربان

  .نعم غالم الرجل وبئس صاحب القوم: وبئس املرأة، واآلخر أن يضاف إىل ما فيه األلف والالم حنو

  السريع : للخباز البلدي

 ر بألوانمن الغد يأتي  حوشيت من صحبة خوان
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 لسانان ووجهان له  اهللا على كل من ولعنة

إن عتبك مل يوعر علي مذهباً إال كان الرجاء له مسهالً، فرأيك يف التعطف على من ال يرجع إال إليك، : كاتب
  .وال يعتمد إال عليك

  .فر رأيك، هكذا قال الشيوخ: نصب رأيك على تقدير

خاله بالسيف خيليه : ويقال.  بعريه خيليه إذا علفه اخللى وهو الرطبخال العهد إذا انقضى، وخال: يقال يف اللغة
إذا قطعه، وخلت املرأة إذا بانت من زوجها، وقد أخليته األرض إذا أحبته خالها، وأخليت فالناً إذا بت له 

اشية، أرسلته، وفالن خال مال وخائل مال إذا كان حسن القيام عليه، واملال هو النعم وامل: خالياً، وخليته
: والرعي ما يرعى. منى املال أي زاد، واملال يزيده التناسل والسمن عند الرعي: وكذلك يف الفصيح حني تقول

الرعي مصدر رعى، وارتعى ورتع، ومضارع منى ينمي، وينمو منواً لغة من هذا، ومنياً من ذاك، والنماء األسم، 
أمناه اهللا، : رعه اهللا، وخريه اهللا، وزاده اهللا، وقد قيلز:  سليخ قولك-  يف الدعاء- ومنى إيل حديثك، ومناه اهللا

  .وهو قليل، والعربية ما قلت لك، وهذا كله مساع بعد حتكيك ومدارسة، وتصحيح ومقايسة

    

 -  وذات خميلة- بضم امليم-وفالن ذو خال وخميلة إذا كان ذا خيالء، ورأيت خال السحابة، وسحابة خميلة: نعم

ظن، : رب خميل خملف، وخال فالن:  خليقة للمطر، ورجل خميل كذلك، ويف األمثال إذا كانت-بفتح امليم
: وخيل باألرض إذا نصب أخيلة أي أعالماً، واخليال خشبة تركز ويلقى عليها كساء عالمة للغنم، قال الشاعر

  الوافر 

 ضأن تريع إلى خيال وال  وما شيء بأحمق من قشير

، أما راع فمعناه أفزع يفزع، والفرس الرائع ألنه يعجب ويأخذ من النفس تريع أي ترجع، ويقال راع يريع منه
هل راع عليك القيء، أي رجع، ومنه هو مروع أي خائف؛ فأما مريع فغري هذا، : مبرتلة اإلفزاع، ويف احلديث

 واخلاء -امليم يف مريع من سنخ الكلمة ألنك تقول مرع الوادي وأمرع اجلناب وذلك إذا أردت اخلصب
  . واجلدب ضده، واجليم مفتوحة- سورة والفتح مردودمك

وخول فالن فالناً ماالً أي وهبه له، وفالن يتخول إذا دعاه خاالً، وأخذ ماله فتخوله أي جعله يف ملكه، : نعم
اترك صحبة : السفينة، ويقال: املطلقة، واخللية أيضاً: وألقى متاعه أخول أخول أي بعضه فوق بعض، واخللية

 يظن يف نفسه أنه أكثر مما فيه، فمعناه راجع إىل خال -  الذي هو الكرب- ذوي اخليالء، وكأن ذا اخليالءاخلالة أي 
نكتة خبد اإلنسان ومجعه خيالن، : خال الرجل أخو أمه، ومجعه أخوال، واخلال: خيال أي حسب وظن؛ واخلال

  .ويقال منه خميل وخميول لصاحبه؛ هذا أكثره عن األصمعي

سعيد من العقل أصح طبائعه، والعلم آنق حديثه، واحلكمة أجزل حظوظه، واحلسنات أفضل ال: قال فيلسوف
wذخائره، وال يغنيه إال القناعة، وال يؤمنه إال الرباءة، وال يوجب له الزيادة إال الشكر، وال يدفع عنه املكاره إال 
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  .الدعاء

  .طر بعظيممن طلب عظيماً خا: اطلع معاوية ليالً على عسكر علي فأرتاع وقال

  .إين ألكره النكارة يف الرجل، وأحب أن يكون عاقالً: وقال معاوية

  .والنكارة هي فضل عقل، لكنها ال توجد إال فيمن استفرع عقله إلحراز منافعه ولو مبضارة غريه

رحم اهللا أباك، وأحسن اخلالفة عليك، لقد لصقت املصيبة يب، وإن كانت قد : قال معاوية لعمرو بن عتبة
  .أتين لقد أصابتينأخط

  .أنتم الشعار املستبطن، والدثار املستظهر: وقال معاوية للعرب

  الطويل : أشجاع أنت أم جبان؟ فقال: لقد أعياين أن أعلم: وقال له عمرو بن العاص

  فإن لم تكن لي فرصة فجبان  إذا ما أمكنتني فرصة شجاع

  .كفاك موخباً على الكذب علمك بأنك كاذب: قال أعرايب

  .اخلط مسط احلكمة يفصل شذورها، وينظم منثورها: قال جعفر بن حيىي

هذا يطول، ولكن نعد من مل : تعايل حىت نعد من مير بنا ممن ناكنا، قالت هلا صاحبتها: قالت بصرية ألخرى
  .ينكنا

رين جارية اصربي حىت جتيء الغلة، واهللا ألشت: قلت جلارييت عند غيظي منها وغضيب عليها: قال احلسني بن فهم
  .يا موالي، اشتر أوالً أيراً تنيك به: مثل القمر وأستريح منك، قالت

  الرمل ازوء : اشتريت جارية ظريفة، فأنشدت يوماً بيت أيب نواس: قال اجلماز

 عنه بسالم وآمض  جنبيك لرام خل

 من داء الكالم لك  مت بداء الصمت خير

  : قالتكيف هي؟ : ليست الرواية هكذا، قلت: فقالت

  وآمض عنه بسالم  خل جنبيك لرام

 من داء الحمام لك  مت بداء النيك خير

تزوجت فاطمة بنت أيب زيد احلامض، فلما اجتمعنا ليلة العرس وجلس النساء على : قال أمحد بن هشام الكويف
 فتبسطنين، ال أعرف لقعودكن معىن، ال أنا مستوحشة فتؤنسنين، وال حمتشمة: الرسم مع العروس قالت هلن

احتشامك بغض، وأحتشامي أبغض منه، ألنك قد جربت : فأنصرفن يف حفظ اهللا، فقمن، وأقبلت علي فقالت
وقد جربت، وكما أنه يكرب عليك أن تراين مع غريك، كذلك يكرب علي أن أراك مع غريي، فخذ يف أمرك، 

، ويأخذين به، لئن خالفتين إىل امرأة والزم الصحبة يلزمك العمل، وأنا أعطي اهللا عز وجل عهداً يسألين عنه
  .ألخالفنك إىل ثالثة رجال
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  .أنا يف معترك املنايا، أنا ابن ثالث وستني: كم أتى عليك من السن؟ قال: قيل لعبد امللك بن مروان

ثالث وستون : يا فليح، كم سنوك؟ قلت: لقيت املنصور يف الطريق سنة تويف فيها فقال: قال فليح بن سليمان
  .هذه سنو أمري املؤمنني، أتدري ما كانت العرب تسميها؟ كانت تسميها دقاقة الرقاب: قالسنة، 

    

كنيت الرجل وكنوته وكنيته، وكأن الكناية يف الكالم إرادة معىن بغري األسم :  يقال-سبعة ال يكنون: قال الفراء
وهم احلجام :  مث قال- عليهااملوضوع له واللفظ املقصور عليه، وكأا أخت التعريض، ويف التعريض غرض

  .والبيطار والكناس واحلارس والسماك والدباغ والغسال

  .نكت املخ، وكثرة أكل البقل: خصلتان ال تصنعان على موائد اخللفاء: قال املأمون

ليته أخرب عن العلة، ولعمري إا ملن اخلصال اللئيمة، ولكن ما أكثر ما يطلق العلماء والرؤساء هذه األحكام 
يوردون هذه الشرائط معراة من العلل، أغفاالً من احلجج، وهب أن هذا جائز ألفناء الناس ومن هو مغمور يف و

العامة وغري ضارب مع اخلاصة، كيف جيوز ملن يؤثر عنه اللفظ واللحظ، وخيلف عنه الطيب واخلبيث، وحيفظ 
أسباب ما رتقوا وفتقوا، ولكن احلملة ساء عليه احلي واللي؟ ولعلهم قد طبقوا املفصل يف كل ما نطقوا، وذكروا 

نقلها وقلت عنايتها، وما أخص ذا هؤالء، فإين أجد رواة احلديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم والناظرين 
  .يف أصول األحكام واملتصفحني لغريب القرآن على هذه العادة؛ إىل اهللا عز وجل الشكوى

جز عن شكر ما أويت، ويبتغي الزيادة فيما بقي، وينهى وال ينتهي، ال تكونن ممن يع: قال علي رضي اهللا عنه
ويأمر الناس مبا ال يأيت، حيب الصاحلني وال يعمل بأعماهلم، ويبغض املسيئني وهو منهم، يأخذ من الدنيا ما يفىن، 

  .ويترك من اآلخرة ما يبقى، يكره املوت لذنوبه، وال يدع الذنوب يف حياته

رأيت رجالً أخذ يف خراج، فاعتوره : ما رأيت يف وجهك؟ قال:  لرجل عاد من سفرهقلت: قال ابن املبارك
وهكذا أنت يدفعك الليل إىل النهار : رجالن يدفعه هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حىت خرجت نفسه، مث قال

  .والنهار إىل الليل حىت تكون كذلك

  .، ويضع الشريفيرفع اخلسيس: ما تقول يف الشعر؟ قال: قيل البن املدبر يوماً

  .الشعر أدىن مروءة السري، وأسرى مروءة الدين: قال زياد بن أبيه

  .الشيب أول مراحل املوت: قال املعتمر بن سليمان

  .الشيب خطام املنية: قال قيس بن عاصم

  .الشيب توأم املوت: وقال فيلسوف

  .الشيب موت الشعر، وموت الشعر علة موت اجلسد: وقال حيىي بن خاقان

  .الشيب تاريخ الكتاب:  العتايبوقال

  .الشيب نذير الفناء: وقال فيلسوف
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  .الشيب بريد اهلالك: وقال أعرايب

أما بعد، فقد : كتب املتوكل على اهللا إىل عبد الرمحن بن خاقان ملا تويف حيىي بن خاقان، وهو إذ ذاك بالبصرة
يف عليه ذو طاعة ونصيحة وقيام حبق أمانة جرى من قضاء اهللا عز وجل يف وفاة حيىي بن خاقان على أحسن ما تو

اهللا يف سلطانه ورعيته ما جرى على األولني، وهو جار على اآلخرين، حىت يرث اهللا األرض ومن عليها، وإليه 
يرجعون؛ وإن أمري املؤمنني يأمرك بالرجوع إىل اهللا عز وجل، والرضا بقضائه، وتلقي النعمة برضا أمري املؤمنني 

تبعه من الدعاء وخلفه يف عقبه مبا يستدميها من الصرب والشكر، والشخوص إىل باب أمري املؤمنني عن حيىي، وما أ
إذا ورد عليك كتابه هذا، بعد أن ختلف يف عملك من يقوم فيه مقامك، منبسط األمل، منفسح الرجاء، واثقاً مبا 

 عليك ورمحة اهللا وبركاته؛ وكتب يرعى أمري املؤمنني منك بنفسك يف طاعتك، ومواالتك يف أسبابك، والسالم
ووقع املتوكل على اهللا . بإمالء أمري املؤمنني يوم الثالثاء لثالث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة أربعني ومائتني

يا عبد الرمحن، ثق باهللا العظيم، وبالذي لك عند أمري املؤمنني، : خبطه بعد الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
حتمل على نفسك من الغم ما ال ينفعك، ال بل يضرك، ويغتم به أمري املؤمنني، وهذا خط أمري وطب نفساً وال 

  .املؤمنني إليك، والسالم

  .ال شيء أهرم للوليد، وأبلى للجديد، من ليل يسري، وقدر جيري: قال أعرايب

ل، وأقلوا الفرحة على جتهزوا رمحكم اهللا فقد نودي بالرحي: قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على املنرب
الدنيا، وانقلبوا بصاحل ما حيضركم من الزاد، فإن قدامكم عقبة كؤوداً، ومنازل خموفة مهولة، ال بد من املمر 
عليها، والوقوف عندها، فإما برمحة اهللا عز وجل فنجومت من فظاعتها، وشدة خمتربها، وكراهة منظرها، وإما 

  .لكة ليس بعدها خيار

  .ن عدم العقل مل يزده السلطان عزاً، ومن عدم القناعة مل يزده املال غىنم: قال فيلسوف

  .من عدم اإلميان مل تزده الرواية فقهاً: مسع هذا الكالم أبو زيد املروزي فقال، قال الربيع بن خثيم

    

امالً، ومل إمنا اإلنسان عقل يف صورة، فمن أخطأه العقل ولزمته الصورة مل يكن إنساناً ك: قال صاحب املنطق
  .تكن صورته إال كصورة متثال ال روح فيه

أما التعجب من مناقبك فقد نسخة تواترها، : كتب أرسطاطاليس إىل اإلسكندر رسالة يف السياسة يقول يف أوهلا
  .فصارت كالشيء القدمي الذي قد بسىء به، ال كاحلديث الذي يتعجب منه

  .يقال بسأت بالشيء وبسئت إذا ألفته

أيها امللك، إين مل آتك معزياً لكن متعلماً للصرب منك، : ندر مبصيبة، فجاءه أرسطاطاليس فقالأصيب اإلسك
  .لعلمي بعلمك أن الصرب على امللمات فضيلة نافية لكل رذيلة، فكيف حنض على طاعتك أو تعلم سنتك

  .حبيب ينقله أحباؤه إىل حبس األبد: نظر فيلسوف إىل ميت ينقل فقال
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  .إن كنت تبكي لرتول املوت مبن كنت له حمباً، فطاملا نزل مبن كنت له مبغضاً: فقالوعزى فيلسوف آخر 

ليكن غايتك يف طلب املال اإلفضال به على اإلخوان، فإن الشريف اهلمة ال يطلب املال : قال أرسطاطاليس
  .ليكترته أو ليأكله، ولكن ليتحف اإلخوان منه

ابط اجلأش، ساكن اجلوارح، قليل احلركات، خفي اللحظ، متخري أول البالغة أن يكون اخلطيب ر: قال اهلندي
  .اللفظ، ال يكلم امللوك بكالم السوقة، ويكون يف قوته التصرف يف كل طبقة

  .البالغة أن جتعل بينك وبني اإلكثار مشورة األختصار؛ وهذا حيتاج إىل تفسري: سئل ابن حرب عن البالغة فقال

  .اب عند البداهة، والغزارة يوم اإلطالةالبالغة هي األقتض: وقال الرومي

  .البالغة وضوح الداللة، وانتهاز الفرصة، وحسن اإلشارة: وقال األعرايب

  .البالغة معرفة الفصل من الوصل: وقال الفارسي

يكفي من حظ البالغة أن ال يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، وال يؤتى الناطق من سوء : وقال إبراهيم اإلمام
  .لسامعفهم ا

وهذا احلكم من إبراهيم مبتور، ألن اإلفهام قد يقع من الناطق وال يكون مبا أفهم بليغاً، والفهم قد يقع للسامع 
  .ممن ليس ببليغ وال يكون بليغاً، وليس اشتراكهما يف التفاهم بالغة

لسامع لقصور طباعه، أو بعده البالغة أن يصيب الناطق بالطبع اجليد، أو الصناعة اتلبة، أو ما، وإن ساء فهم ا
ومن ذا الذي هجا البليغ ألن السامع مل يفهم، أو هجا السامع ألن الناطق مل يفهم؟ وإمنا . عن أسباب الفضيلة

البليغ الذي يبلغ القصد بأقرب طرق اإلفهام مع حسن الغرض، وليس أقرب طرق اإلفهام تقليل احلروف 
 الطرق يف اإلفهام أن تكون الغاية مثاالً للعقل، مث يكون املعىن وأختصار املراد؛ قد يكون هذا، ولكن أقرب

مث ليس هذا املعىن مقصوراً على العربية، بل هو شائع . مسوقاً إليها، واللفظ منسوقاً عليها، فهم السامع أو قصر
مناهج، يف النفوس، مستمد من العقول، معروف باللغات، لكن العربية عندنا أحسن األلفاظ خمارج، وأوسعها 

وأعلقها بالقلب، وأخفها على اللسان وأوصلها إىل اآلذان، وكل هذه احملاسن تابعة للشريعة اليت جعلها اهللا تعاىل 
متام الشرائع، ومضافة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي ختم اهللا عز وجل به األنبياء والرسل؛ جعلنا اهللا عز 

  .رجنا يف زمرة أمته، ورزقنا شفاعته، كما أهلمنا طاعته، مبنه وجودهوجل يوم الفزع األكرب يف زمرته، كما أخ

    

 أن أطيل الكالم يف هذا املعىن، لعلمي بأن هذا املقدار يهيجك وال يشفيك، ويغريك مبعرفة - أيدك اهللا-أرى
 مفطوراً عليها، قد نظام البالغة وعقدا والذي عليه املدار واحملار أن يكون طالبها مطبوعاً ا: متامه وال يسليك

أعني بشهوة يف النفس، وأدب من الدرس، فإنه مىت اختل يف أحد الطرفني بدا عواره، ولصق به عاره، واآلفة 
فيها من الدخالء إليها الذين يستعملون األلفاظ وال يعرفون موقعها، أو يعجبهم األتساع وجيهلون مقداره، أو 

وهذه .  حكمهم التصريح ولعل الكناية هناك أمت، واإلشارة فيه أعميروقهم ااز ويتعدون حدوده، أو حيسن يف
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اخلالل جتدها يف قوم عدموا الطبع املنقاد يف األول، وفقدوا املذهب املعتاد يف الثاين، والسر كله أن تكون مالطفاً 
جزولة يف لطبعك اجليد، ومسترسالً يف يد العقل البارع، ومعتداً على رقيق األلفاظ وشريف األعراض، مع 

وركنه الذي يعول عليه، وكنفه . معرض سهولة، ورقة يف حالوة بيان، مع جمانبة اتلب، وكراهة املستكره
الذي يأوي إليه، أن يكون السجع يف الكالم كامللح يف الطعام، فإنه مىت ظفر منه مبقدار الرتبة، وحسب الكفاية، 

 ومىت زاد على املقدار ضارع كالم النسأة والكهنة من حال منظره، ور اؤه، وسطع نوره، وانتشر ضياؤه،
  .العرب، أو كالم املستعربني من العجم

أعلم أن الفن األول منه هو الكالم الذي : وسأقتص لك فنون البالغة اقتصاصاً جممالً تقف به على تفصيلها
ي يطلب بالصناعة، ليس خيلو يسمح به الطبع، وليس خيلو هذا املطبوع من صناعة، والفن الثاين هو الكالم الذ

هذا املصنوع أيضاً من طبع؛ والفن الثالث هو املسلسل الذي يبتدر يف أثناء املذهبني، وأمثلة هذه الفنون ثابتة يف 
ومهما أتيت يف هذا الشأن فال تلهجن بالسجع، فإنه . هذه النوادر والبصائر، ومىت أنعمت النظر عرفت اخلرب

ع موقعه والنازل مكانه، وال جرنه أيضاً كله فإنك تعدم شطر احلسن؛ والذي جيب أن بعيد املرام إذا طلب الواق
يعتمد من ذلك هو مقدار جيري جمرى الطراز من الثوب، والعلم من املطرف، واخلال من الوجه، والعني من 

جه وغمرته كان اإلنسان، والسواد من احلدقة، واإلشارة من احلركة، وقد علمت أنه مىت كثرت اخليالن يف الو
ترادف أجزاء السواد ذاهباً ببهجة متام احلسن؛ وقد يسلس السجع يف مكان دون مكان، واالسترسال أدل على 

الطبع، والطبع أعفا، والتكلف مكروه، واملتكلف معىن، والناس بني عاشق للمعاين وتابع هلا فاأللفاظ تواتيه 
ا من مجع بني هذه وهذه، وكان قيماً مبنثورها ومنظومها، عارفاً عفواً، وكلف باأللفاظ واملعاين تعصيه أبداً؛ فأم

 أن -  أيدك اهللا تعاىل- فاقصد. بأختالف مواقع تأليفها، فإنه احلاوي قصب الرهان، واملعدود يف أفاضل الزمان
واألدب كثري، . تكون كالصائغ الذي يصيب الشذر فيسكبه مث يصوغه مث ينقشه مث يسوقه مث يزينه مث يعرضه

الكالم جم، واحملفوظ من ذلك أقل من الضائع، واملكتوم أكثر من الشائع، وإذا صدقت نيتك يف طلب خمتار و
أغناك اهللا عز وجل عن كل ما . العلم، ومذخور احلكمة، أصبت من ذلك ما ال يفرغك لطلب ما نأى عنك

 بفنائه، والذ ببابه، وسعى يف سواه، وعرفك ما يف الغىن به حني تفتقر إليه، وتقتصر عليه، فما خسر من أناخ
  .ابتغاء مرضاته، وال اعتاض منه من استجاب للدنيا وانغمس يف اهلوى

  .احلوجل األمر أي التوى

  الطويل : قال زهري

 عن نفسه ونزاوله يزاولنا  فبتنا عراة عند رأس جوادنا

لزمع، ألنه إذا أراد أن يصيد أرعد، عراة، تعرونا عرواء من ا: يعاجلنا؛ قال أبو عبيدة: مؤتزرون؛ يزاولنا: عراة
  .ويقال عراة بالعراء، ليس حيجبنا شيء
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اجلنون، : السحاب، والعرض أيضاً: املال، والعارض: بقي من ماله عراض أي شيء يسري، والعرض: العرب تقول
دعاً، وأفعل وفعل ذلك سهواً رهواً أي ساكناً وا. النفس، وفالن شديد العارضة إذا كان شديد املنت: والعرض

 -هذه املسفوفة املعروفة، واملراح: ذلك يف سراح ورواح أي يف يسر، ومكان مروحة أي مهب للريح، واملروحة

تغريت رائحته، :  مصدر راح مراحاً ورواحاً، وأراح الطعام- بفتح امليم-  مأوى األبل، واملراح-بضم امليم
كل هذا كرم وكرمي، وكأنه إشارة إىل طيب رحيه : يفالن يراح للمعروف ويرتاح له، وهو أرحي. وأروح أيضاَ

فالن كالريح جوداً، وفالن يباري الريح جوداً، وكان النيب صلى اهللا عليه : أو إىل اهتزازه أو إىل جوده، يقال
رمضان من أمساء اهللا عز وجل، والشهر : شهر رمضان، وذلك أنه قيل: وسلم كالريح املرسلة يف رمضان، ويقال

  .، وألن القرآن نطق بذلك، وكل جائزمنسوب إليه

املشدود الرسغ : واملأبوض. وأهجر أي هذى. وفالن يعاين أموراً أي يعاجل، وزارنا على شحط بعيد أي على بعد
 - بالضم-وأجره اهللا يأجره أي أثابه، وأجار فالن فالناً أي جعله يف جواره، واجلوار. باإلباض، وهو احلبل

ه جماورة وجواراً، كقولك خماصمة وخصاماً وقتاالً ومقاتلة وخطاباً وخماطبة، وباب األسم، واجلوار مصدر جاور
وأحملت األرض إذا . هو مالث وهم مالوث: هذا القياس متلثث أي مطرد أي متتابع، ويقال ملن يرتل حبضرته

احليلة، : ة أي الطلب، واحملالةاحملاول: الوشاية ألنه ينفي اخلري، واخلري ها هنا كاملطر مث، واحملال: قل مطرها، واحملل
اللهم ال جتعل :  ال حمالة، أي احليل كثرية ولكن اإلنسان عاجز؛ ويف الدعاء-  بكسر اجليم-املرء يعجز: واملثل

ومسي احملل وشاية ألن الواشي يشي، أي حيسن باطله، كما يشي الواشي . القرآن بنا ماحالً أي مزالً ألقدامنا
قه من الوقاية، وفه من الوفاء، واألصل : شه، كما تقول:  العني، وتقول يف األمر منهالثوب، أي ينسجه رائقاً يف

حرف ولكن ضمت اهلاء أخرى للسكت، وألن الكالم بناء، والبناء ال يكون حبرف واحد، إمنا خيرج من أحكام 
"  اهللا على حرفومن الناس من يعبد"وقول اهللا عز وجل . احلروف بارتدافه حرفاً آخر؛ واحلرف يذكر ويؤنث

عدلك إياه عن وجهه، فهو شبيه بتصحيف اللفظ، واحملارف كأنه :  أي على جانب، وحتريف املعىن11: احلج
فعيل من احلرافة وهو ما فيه حرافة ولذع، وكأنه معدول عن احلالوة أو : مصروف عن سعة الرزق، واحلريف

 وأقلع عنه، ويقال أيضاً العذل، وهو قليل ومع قلته عذلته فأعتذل، أي قبل العذل، أس مسعه: ويقال. عن املرارة
 انعذل، هذا ما مل يسمع، والقياس فيه - بالذال منقوطة- ومع ذلك ال يقال يف عذلته-  وال يقال منشاع- شائع

والث عمامته . رذلت الشيء فهو مرذول، واسترذلته وقوم رذال حقيقة أي أنذال وتباع كذلك: تقول. مرذول
ا على رأسه أي أدارها، ولوث ثيابه إذا مرغها يف الطني، والتاثت الدابة أي كلت، والدابة تذكر يلوثها إذا كاره

  .وتؤنث، والتذكري غريب

هذا كله عن مساع وحفظ، ومل آت فيه من عندي بشيء إال ما جرى جمرى بيان وشرح وتشبيه، وأرجو 
 نائبة، فهو ملجأ القانط، وكهف اآلوي، السالمة فيه من خطإ شائن، وصواب بائن، وعلى اهللا التوكل يف كل

  .ومالذ الراجي، ومعاذ اخلائف
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أنت مثال اآلمل، ومنار الواثق، وحتفة الراجي، ومعاذ اخلائف، ومناخ الرغبة، ومشوع اهلمم، ومعطف : كاتب
  .الوسائل، ومعرج األماين، وجمنب الوصالت

  .القلوب إىل طلعتك، وال تثىن خناصر الشمال بكيقال ما جينب إىل لقائك، وال تزف نعام : قال ابن األعرايب

قوله ال جينب إىل لقائك أي ال يصيب من عرفك من الشوق إىل لقائك واحملبة لرؤيتك ما يدخل عليه من : وقال
املشقة كما يدخل على هذا اجلنب الذي قد عطش حىت لصقت رئته عطشاً؛ تقول قد جنب جنباً إذا صار إىل 

ال تزف نعام القلوب إليك، فهذا مثل، : البسيط كأنه مستبان الشك أو جنب وقوله: ةذلك، ومنه قول ذي الرم
إذا عد األشراف مل : ال تثىن خناصر الشمال بك، يقول: وقوله. ال يشتاق إليك، وال يتفكر يف ذلك: يقول

بك، وعادة األعراب تذكر أوالً وال ثانياً، وال بعدما ينقضي عدد أصحاب اليمني، وال تثىن أيضاً خناصر الشمال 
  .أن يثنوا اخلمس من اليمني مث يصريوا إىل اليسار؛ هكذا قال ابن األعرايب

  .لعن اهللا زماناً أخرك عمن ال يساوي كله بعضك: قال إبراهيم ابن املهدي ألمحد بن يوسف

    

أرتج عليه يف صار الفضل بن الربيع إىل أيب عباد يف مكتبه يسأله حاجة، ف: مسعت ابن كعب األنصاري يقول
يا أبا عباد، إنا اعتدنا أن نسأل ومل نعتد أن : فقال! ذا اللسان دبرت خليفتني؟: الكالم، فقال له أبو عباد

  .نسأل

  .نعم، يف البئر: هل بقي يف دهرنا من يلقى؟ قال: قيل أليب العيناء

  .، فحصبه29: املائدة" فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله"اقرأ، فقرأ : قال املأمون لقارىء

صعد عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن منرب املدينة، وكان قد هم باخلروج، فبلغه أن بعض 
إن بن العباس يفء لنا، نرتع يف أمواهلم، وخنوض يف : إنه ال يزال يبلغين أن القائل يقول: أصحابه تفوه بكالم فقال

عجباً ملن أطلق بذلك لسانه، وبسط به يده، .  يركبها الغاووندمائهم، عزم بال علم، وفكر بال روية، وخطة
أطمع يف ميلي معه، وبسطي يدي باجلور له؟ هيهات، فاز ذو احلق مبا يهوى، وأخطأ الظامل ما متىن، حق كل 

ذي حق يف يده، وكل ذي دعوى على حجته؛ مل خيطىء املنصف حظه، ومل يبق الظامل على نفسه؛ حق ملن أمر 
ن ينهى عن املنكر، وملن سلك سبيل احلق أن يصرب على مرارة العذل؛ كل نفس تسمو إىل هتمها، باملعروف أ

  .ونعم الصاحب القناعة، مث توارى عن الناس وأضرب عن الرأي واخلروج

هكذا يكون الشريف يف دينه ونسبه وعفته وأدبه، ال كقوم نسأل اهللا عز وجل العياذ من شرهم، والصالح هلم 
فإن اإلسالم مل خيلولق رمسه، وال عفى أثره، وال ختلخل ركنه، إال مبا ظهر من الفساد يف معدن يف أنفسهم، 

  .النبوة وأرض الرسالة، وهللا عز وجل أمر هو بالغه، وهو حسبنا ونعم الوكيل

إن من العجب ضيق امللك بأموره، واختالطه يف : قال عبد اهللا بن عباس بن احلسن ألمحد بن أيب خالد األحول
تدبريه، وليس فوق يده يد ألحد من رعيته يدفعها، وال دون سطوته جنة جيتنها إذا ضاق يف ما ال ينازع فيه، 
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واختلط يف ما ال يغالب عليه، فكيف لو لقي مبثل عزه، وغولب مبثل سلطانه، وأحترس منه مبثل مواتاة زمانه، 
وقار، فما اختالطك فيما ال تدفع عنه، وما هناك يفدحه الضيق، ويغلب عليه األختالط، ويؤيس له من راحة ال

  .أصدق الناس لك يف وده، من بذل لك ملك يده: قال فيلسوف! ضيقك بأمر ال تغالب دونه؟

يا أيها الناس اتقوا اهللا عز وجل، وال حيملكم العسر أن : مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: قال عطاء بن أيب رباح
اللهم احشرين يف زمرة املساكني : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولتطلبوا الرزق من غري حله، فإين مسعت 

  .وال حتشرين يف زمرة األغنياء، فإن األشقياء من مجع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة

هذا احلديث رواه لنا أبو بكر الشافعي ببغداد سنة أربع ومخسني وثالمثائة، وإمنا أحذف اإلسناد ألن الغرض 
  .يسهل، واإلسناد يطيل وميل املستفيد، على أن اإلسناد زين احلديث وعالمة السنة وسبب الروايةيقرب واملراد 

  .العارفون وحش اهللا يف أرضه، ال يستأنسون بغريه: وقال أبو بكر الواسطي

معاشر املسلمني، استشعروا اجلرأة، وغضوا : مسعت علياً رضي اهللا عنه حيض الناس بصفني فيقول: قال ابن عباس
األصوات، وجتلببوا بالسكينة، وأكملوا الألمة، وأقلقوا السيوف يف األغماد قبل السلة، وآحلظوا اخلزر، وآطعنوا 

  .فإنكم بعني اهللا ومع ابن عم نبيه. الشزر، وكافحوا بالظىب، وصلوا السيوف باخلطى، والبنان بالرماح

  .علم الزمان ال حيتاج إىل ترمجان: يقال

  الطويل : شاعر

  نشاوى ولم نشرب طالء وال خمرا  بيوم عند أم محمد ظللنا

 نطقت هاجت أللبابنا سكرا وإن  صمتت عنا صحونا لصمتها إذا

ال ينتفع بالعقل إال مع العلم، وال ينتفع بالعلم إال مع العقل، وال ينتفع بالعلم والعقل إال مع : قال فيلسوف
  .تفع باألجتهاد إال مع التوفيقاألدب، وال ينتفع باألدب إال مع األجتهاد، وال ين

  .هو الفريضة والنافلة: قال يونس ال يقبل منه صرف وال عدل هو احليلة والفداء؛ وقال احلسن، وكان خرياً منه

    

أعرض عليه هذه األرض وأكتبها له؛ : أتى وائل بن حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم فأقطعه أرضاً وقال ملعاوية
 صلى اهللا عليه وسلم، فخرج مع وائل يف هاجرة شاوية، ومشى يف ظل ناقة وائل، وكان معاوية كاتب النيب

ما خبل : فأعطين نعليك، فقال: لست من أرداف امللوك، قال: أردفين على عجز راحلتك، فقال له: فقال له
لة فحسبك مينعين يا ابن أيب سفيان، ولكن أكره أن يبلغ أقيال اليمن أنك لبست نعلي، ولكن أمش يف ظل الراح

  .مث إنه حلق زمان معاوية ودخل عليه، فأجلسه معه على سريره وحتدث ذا احلديث. ا شرفاً

  الرجز : بىن أعرايب على أهله ومل يومل، فأجتمع احلي بفنائه وصاحوا: قال عكرمة األعرايب

  أولم ولو بيربوع

w  أو بقراد مجدوع
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  قتلتنا من الجوع

  .فاحتال هلم وأطعمهم

يا أبت كم من زرع : يا بين أرفع رأسك فإنك صيب، فقال: عض الصاحلني ابناً له قد أطال السجود فقالرأى ب
  .أصابته اآلفة من قبل أن يدرك؛ كان يونس يعجب من هذا الكالم

  .إين مسيت حممداً ألمحد: فعلوا بك وفعلوا، فقال: قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة حني صفح

اكشف عن ساقيك وذراعيك وكذا وكذا، والغالم خيجل من ذلك، : سن بن وهب غالماً فقال لهاستعرض احل
  .ال ختف، إنك أنت األعلى: فقال جناح الكاتب للغالم

قويل : ابعثي يل بكندرك الذي متضغني بني دينارين، فبعثت به إليها وقالت للرسول: وجهت سحاقة إىل حبيبتها
  .ملوالتك ردي الطبق واملكبة

  .ال، ولكين أشتم عائشة وآخذ نصف درهم: أتشتم فاطمة وتأخذ درمهاً؟ قال: يل لبهلول انونق

  .إن أعطيت فأجزل، وإن منعت فأمجل: العرب تقول

يقال إن مما فضل به كسرى أن منطقته كانت ستة عشر شرباً، وجيبه كان سبعة أشبار، وكان يأكل كل يوم 
قاء محراء مغذاة بألبان النعاج، يذحبان بسكني من ذهب، ويسجر له التنور مهراً مشوياً من اخليل، وعناقاً زر

بالعود حىت ينتهي منتهاه، ويسمط ما يسمط باخلمر املغلي باملسك، ويطلى بالعنرب واملسك وامللح، ويعلق يف 
سفود من ذهب، ويارجني من ذهب، وسكني من ذهب، فإذا برد محل ووضع على خوان من ذهب، فيه أربعة 

الف دينار، ويقدم إليه فيتناول منه ما أحب، مث يتحف به من أحب من ندمائه، ويكسر التنور، وجيدد كل يوم آ
وكان له يف كل يوم لون ينفق عليه اثين عشر ألف درهم خيرج لؤلؤة صفراء قد شريت باثين عشر ألف . مثله

  .يلة ستني مرةدرهم وتسحق يف ذلك اللون، يتداوى به للجماع، فكان جيامع كل يوم ول

  الطويل : نزل أبو دالمة بدهقان يكىن أبا بشر، فسقاه شراباً أعجبه فقال

 لذة ما مثلها لشراب لها  أبو بشر من الراح شربة سقاني

  سعى في نواحي كرمها بشهاب  طبخوها غير أن غالمهم وما

    

ينة الدنيا، وحلي العامل، والسنام بنو هاشم ملح األرض، وز: قال عبيد اهللا بن حممد بن عبد امللك الزيات
األعظم، والكاهل األضخم، ولباب كل جوهر كرمي، وسر كل عنصر شريف، والطينة البيضاء، واملغرس املبارك، 
وهم النصاب الوثيق، ومعدن الفهم، وينبوع العلم، وثهالن ذو اهلضبات يف احللم، والسيف احلسام يف العزم، مع 

جلرم، والقضية بعد املعرفة، والصفح بعد املقدرة، وهم األنف املقدم، والسنام األناة واحلزم، والصفح عن ا
األكوم، والعز املشمخر، والصيابة والسر، وكاملاء ال ينجسه شيء، وكالشمس ال ختفى بكل مكان، وكالذهب 

الشهيدان، ال يعرف بالنقصان، وكالنجم للحريان، والبارد للظمآن، ومنهم الثقالن، واألطيبان، والسبطان، و w
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وأسد اهللا، وذو اجلناحني، وذو قرنيها، وسيد الوادي، وساقي احلجيج، وحليم البطحاء، والبحر واحلرب، 
واألنصار أنصارهم، واملهاجرون من هاجر إليهم ومعهم، والصديق صديقهم، والفاروق من فرق بني احلق 

كيف ال تكون العرب على ما ذكرنا، و. والباطل منهم، واحلواري حواريهم، وذو الشهادتني ألنه شهد هلم
وقريش على ما بينا، وبنو هاشم على ما وصفنا، ومنهم رسول رب العاملني سيد املرسلني، وإمام املتقني، وهادي 
املؤمنني، والداعي إىل صراط مستقيم، نيب الرمحة واملنقذ من اهللكة، واملبشر باجلنة، صلى اهللا عليه وسلم وأعلى 

ري أمة، وجعل رهطه يؤتون من كل فج عميق، وأوب سحيق، إليهم ترد األخالق اجلميلة، ذكره، وجعل أمته خ
والعقول الكاملة، وكل خلق وكل عقل من كل صنف من أصناف الناس، ومن اآلداب واللغات والعادات 

 إىل يوم والصور والشمائل، عفواً بال كلفة وال مؤونة، وعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان وما يكون
القيامة، ومل خيصص بذلك أحد من األنبياء غريه، وختم اهللا عز وجل به النبوة والرسالة، ليستكمل كل فضيلة، 

والرجل من أهله يوزن بأمة من األمم، وهو عليه الصالة والسالم يوزن جبميع األمم، وصري أمته خري األمم 
ة، والقرون املاضية، فال شبيه له وال نظري، وهو خري الربية، ليكونوا أعلم األمم، مبا عرفوا من شؤون األمم اخلالي

  .وأكرمهم على اهللا عز وجل، فصلوات اهللا عليه وسالمه وبركاته ورمحته

 هذا الكالم كتاب النحل أليب عثمان، إال أين نقلت من كتاب الرتب هذا الفصل -  أيدك اهللا-قد تضمن
الم أيب عثمان ونوره، مث ال أدري كيف احلال فيما عدا هذا الظاهر والفصل املتقدم يف اجلزء األول، وعليه مسة ك

من الباطن، ألن الباطن ال يستقر معه اليقني، وال تثبت عليه الشهادة، وإمنا ينقسم فيه الظن والتوهم واحلقيقة من 
أعتقادنا باحلق، نسأل اهللا عز وجل أن يصل رأينا باإلصابة، وعلمنا باليقني، وعملنا باإلخالص، و. ذلك على بعد

  .ولساننا بالصدق، وطويتنا باخلري، وعاقبتنا بالسعادة، فال مأمول غريه، وال مرجو سواه

  .أنفقه ما نفق، فإذا كسد أطعمته ما كسب: كم تروجني؟ قالت: قلت لرقاق: قال العباس بن حممد

كنت أشتهي أن تكون : تما لك؟ قال: تزوجت امرأة زباء رجالً أصلع، فرآها تنظر إليه وتفكر، فقال هلا
  .صلعتك على حري ويكون شعر حري على صلعتك حىت أستريح من النتف ويكون لك جبهة

  .ال تكثرا، فما الزيات والسمان إال سلح قطع بنصفني: سأبت بنت زيات بنت مسان، فقالت هلما أخرى

  .ال تيأس أرض من عمران، وإن عفاها الزمان: العرب تقول

  .ال تفلح امرأة خشنة الشفرين، وال رابية املنكبني: ارقالت جارية قاسم التم

لو رأيت وجهك ال تزرت عليه : ال، قالت: يا أبا معاذ، هل رأيت وجهك قط؟ قال: قالت امرأة لبشار األعمى
  .اغريب قبحك اهللا: كما تأتزر على آستك من قبحه، فقال هلا بشار

: سليمان بن علي وترك حممداً، وكان أسن ولده، وقال لهأوصى علي بن عبد اهللا بن عباس إىل : قال أبو عبيدة

  .يا بين إين أنفس بك أن أدنسك بالوصية

  .ذلك تقدير العزيز العليم: وضرط ابن سيابة يف مجاعة ومل يتشور، وقال غري مكترث
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  .ل آخرتهالعارف ينظر إىل اخللق فريى فيه ربوبيته، وينظر إىل الدنيا فريى فيها خيا: وقال أبو بكر الواسطي

هيبة العارف باهللا تعاىل ممزوجة بسروره، وخوف مفارقته ممزوج برجاء اتصاله، وشوقه إىل : وقال أبو بكر أيضاً
لقائه ممزوج باحلياء منه، فال هيبته تذهب بسروره، وال خوف مفارقته يغلب رجاء اتصاله، وال احلياء منه ينفره 

  .عن الشوق إىل لقائه

  .أحوذي، ويقال مسري أيضاً؛ هكذا وجدت خبط منسوبفالن مشري : العرب تقول

    

كان عندنا ببغداد رجل يهوى امرأة جار له، فقال هلا ليلة وقد : مسعت أبا بكر ابن األمام املقرىء البغدادي يقول
وما عليك أن يأمثوا وتؤجر، فقال هلا وهو يغوص : علمت يا فالنة أن الناس يتهمونين بك، قالت: عالها حيشوها

  .اهللا عز وجل حسيب الظامل: هافي

يا شيخ، حتول من : نزل ابن أيب فنن الشاعر يف جوار زريات املغنية، فكايدته جارية من جواريها، فقالت له
: الذي يلزمين من العار أكرب، ألن الناس يقولون: جوارنا ال يقول الناس إن هذا اهلجاء أبو هذه املغنية، فقال هلا

  .حبةهذا الشاعر أبو هذه الق

  الرمل : أنشدنا أبو سعيد السريايف أليب هفان خياطب إبراهيم بن املدبر وقد خرج مصعداً إىل بغداد من البصرة

  وامض مصحوباً فما منك خلف  أبا إسحاق سر في دعة يا

 ما صرفه اهللا انصرف حيث  أنت ربيع باكر إنما

 بك من بعد العجف فأغيثوا  ليت شعري أي قوم أجدبوا

 لذنب قد سلف وحرمناك  اهللا إليهم رحمة ساقك

  .وأنشدنا هذه األبيات املرزباين أليب شراعة

العقل شجرة أصلها العلم، وفرعها العمل، : سألت حكيماً عن العقل فقال: قال ذو النون املصري رمحه اهللا
  .ومثرا السنة

صنع بعمن؟ أما أنت فقد نالتك وما ت: عمن أصلحك اهللا؟ فقال: وحدث احلسن البصري حبديث، فقال له رجل
  .موعظته، وقامت عليك حجته

كل معصية يف شهوة يؤمل غفراا، وكل معصية يف كرب ال يؤمل غفراا، ألن معصية : قال السري السقطي
  .إبليس كانت من كرب، ومعصية آدم كانت من شهوة

سل أيضاً خل ألنه أخل باحلالوة عن فإن الع: إمنا مسي اخلل خالً ألنه اختل باحلموضة، قيل له: قال الزجاج
هذا ال يلزم، ألن األصطالح سبق باملعىن الذي دل على االشتقاق، ومل يسبق املعىن فيقع عليه : احلموضة، فقال

  .قياس

w  الكامل : شاعر
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 منازلهم كأمس الدابر أضحت  الزمان برهط حسان األلى ذهب

 دربمنزلة اللئيم الغا منهم  في خلف تحل ضيوفهم وبقيت

  فطس األنوف من الطراز اآلخر  الوجوه لئيمة أحسابهم سود

  .من أخذ منلة محراء من املقابر وجعلها يف داره خرج النمل منها: يقال

النهار : إن رجالً من بين إسرائيل سألين: اجتمع الرضا واملأمون والفضل بن سهل على مائدة، فقال الرضا مبتدئاً
من القرآن أو : قل أنت، فقال الرضا:  قبل النهار، فما عندكما؟ فقال الفضل للرضاخلق قبل الليل، أم الليل خلق

قد علمت أن طالع الدنيا السرطان، والكواكب يف مواضع : من احلساب، فقال: من احلساب؟ فقال الفضل
ى أن شرفها، وزحل يف امليزان، واملشتري يف السرطان، والشمس يف احلمل، والقمر يف الثور، وذلك يدل عل
وأما . كينونة الشمس يف احلمل يف العاشر من الطالع يف وسط السماء؛ يوجب ذلك أن النهار خلق قبل الليل

  .40: يس" ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار"دليل ذلك من القرآن فقوله تعاىل 

  الطويل : أنشد

 ب ممتعابودي أبقى بالشبا  زماناً بالشباب ولم أزل غنيت

  من العيش لم ننعم به ساعة معا  تفرقنا كأن الذي مضى فلما

اللهم إين أعوذ بك من الفاجر وجدواه، والغرمي وعدواه، والعمل الذي ال ترضاه؛ اللهم إين : دعا أعرايب فقال
  .أعوذ بك من الفقر إال إليك، ومن الذل إال لك

 ليقضي ا عن نفسه دينه، ويشتري ببعضها مخراً، إن تلك مىت دفع رجل إىل صاحبه دراهم: قال حيىي بن كامل
بل هي فعل واحد، طاعة : وقال سعيد املقرىء. طاعة ومعصية كانتا خلذالن وعصمة: احلركة واحدة ومها فعالن
  .من جهة ومعصية من جهة

  .قد كان جيوز أن جيعل اهللا الصغائر كبائر والكبائر صغائر: وقال حيىي

جيوز أن خيلق : وقال حيىي. ز أن خيلق اهللا عز وجل إال جزءين ليكون أحدمها مكان اآلخرال جيو: وقال برغوث
  .جزءاً ال يف مكان، كما خلق العامل ال يف مكان

  .جيوز أن يكون ذلك: وقال حيىي. ليس جيوز أن يعلم اإلنسان كل ما جيهله: وقال برغوث

. جيوز أن يبقى بعض اخللق وال يفىن البتة: ال برغوثفق. الطول مقدار اجلزء وليس هو عني الطويل: وقال حيىي

  .بل على التالشي: وقال آخر. األشياء تفىن على معىن تفرق األجزاء: وقال آخر

  .جيوز أن خيلق اهللا عز وجل صحيحاً بالغاً وال خيطر بباله شيئاً: وقال آخر، قال برغوث
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  .أشد من بالئهثواب اهللا عز وجل أكثر من تفضله، وعقابه : وقال حيىي

  البسيط : وأنشد

  وأنطق الناس في نظم وفي خطب  أكرم الناس في ضيق وفي سعة يا

 الود تعلو رتبة النسب فرتبة  إنا وإن لم يكن ما بيننا نسب

 عدو يراك السم عن قرب ومن  من صديق يراك الشهد عن بعد كم

ما حيملك على لبس : رئة، فقال له سليماندخل حممد بن كعب القرظي على سليمان بن عبد امللك يف ثياب 
  .أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ريب: هذا؟ قال

  .يا هذا إين ألرى عليك قطيفة من نسج أضراسك حمكمة: نظر أعرايب إىل رجل جيد الكدنة فقال له

  .حصب يف األرض إذا ذهب: يقال

  .ض، والسويداء املمراضشر النساء احلمرياء احمليا: العرب تقول

ليس على خمتف قطع، أي ليس على النباش قطع، يقال خفاه واختفاه إذا أظهره، فكأنه يظهر الكفن، كذا : يقال
: املذلق. الرمح الشديد، يقال امسهر األمر إذا اشتد، وكذلك ازمهر، ويقال ازمهر احلر أيضاً: السمهري. قيل

رهيف اللسان، ويشار بذالقة اللسان إىل استمرار اللفظ، ويشار ا : الوااحملدد، وفالن ذليق اللسان وذلق كما ق
إذا كان : إناء روي. نبت، ويقال ربل القوم إذا كثر ماهلم وهي الربالة: والربل. أيضاً إىل شدة اجلواب وإصابته

  .وبرها: صوفها، وجفالة الناقة: يروي من يشربه، وماء روي ورواء إذا كان ال يرتح؛ جفالة الضائنة

هذا كله من كالم ابن . األعجف الضخم، يعين الذي فيه عبالة، خفيف: أي الناس أشد؟ قال: قيل ألعرايب
  .السكيت يف كتب خمتلفة

  .األشياء اليت إذا صاروا رجاالً استعملوها: أي األشياء ينبغي أن تعلم الصبيان؟ فقال: قيل لفيلسوف

إن القصاب ال وله : الثون ألف مقاتل وهو على أن يستقبلك به، قالقيل لإلسكندر إن داراً قد عبأ جيشاً فيه ث
  .الغنم وإن كثرت

  .احلساد منهم مناشري ألنفسهم: قال فيلسوف

  .حمبة املال وتد الشر كله، ألن الشر كله متعلق به: قال أرسطاطاليس

  .من القبيح أن يتوىل امتحان الصناع من ليس بصانع: قال فيلسوف

يا قوم انظروا إىل الليل كيف :  زجنياً يأكل خبزاً أبيض حموراً، فقال-كان حممقاً يف اليونانيني و- رأى ديوجانس
  .يأكل النهار

إين : رأى ديوجانس رجالً يف احلمام حوله مجاعة خيدمونه ويدلكونه ويصبون عليه املاء وهو ال يتحرك، فقال
  .ألعجب كيف مل تعد من يدخل األبزن مكانك

w  .أما البيت فحسن، وأما الساكن فيه فخبيث: الوجه كثري الشر، فقالورأى رجالً حسن 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  122   

  .دع الشر يغسله الشر: على هذا جرى املثل: ورأى امرأة قد محلها املاء فقال

  .انظروا إىل اللص كيف يروم القطع يف قفر: ورأى ديوجانس قملة تدب على رأس أصلع فقال

  .مسح وخسران: ما املرأة؟ قال: وقيل له

  .من أراد أن يكون مذهبه جيداً فلتكن طريقته على ضد طريقة أكثر الناس: وجانسقال دي

  .من أصابه قولنج فليأت كلباً نائماً، وليثره عن موضعه وليبل فيه: وقال جالينوس

  .من أنصف من نفسه، رضي به حكماً لغريه: قال جعفر بن حممد

  . رأى حسنة سترها، وإن مسع سيئة نشرهاشر اجلريان من عينه تراك، وقلبه يرعاك، إن: العرب تقول

  املتقارب : ألعرابية يف زوجها

 يطاوعه أيره وليس  يحب النكاح أبو مسهر

 ال يرتجى خيره فأصبح  أمسك البخل من كفه وقد

 رجل غيره ويملكني  فيا ليت ما بحري في آسته

  .رجى، والبعيد أيأسألن القريب أ: ما للربق البعيد أشوق من القريب؟ قالت: قيل ألعرابية

األشراف، الواحد قمس، والبطارقة من الروم، : امللوك، والقمامسة: األقوال واألقيال من العرب: قال ابن الكليب
الواحد بطريق، واملرازبة من الفرس، والطراخنة من الترك، والتكاكرة من السند واهلند، الواحد تكرك، 

  .وك الروم، واألكاسرة مملوك الفرس، والتبايعة ملوك اليمن مل-  كذا قال، والسماع القياصرة- واألقاصرة

إذا أردت أن حتبل منك املرأة فمشها يف عرصة الدار عشرة أشواط، فإن رمحها يرتل وال : قال احلارث بن كلدة
  .تكاد ختلف

ع الطني آطب: ما دخل مع اللنب ال خيرج إال مع الروح، والعرب تقول: من أمثال الفرس: مسعت أشياخاً يقولون
  .قبلة على غفلة: ما اللذة؟ قال: ما دام رطباً، واغرس العود ما كان لدناً قيل ألعرايب

  .يف ظفر، بعد دور، وليايل مسر: فيم لذتك؟ قال: قيل مللك

    

يف مائدة منصوبة، ونفقة غري حمسوبة، عند رجل ال يضيق صدره من البلع، وال : فيم لذتك؟ قال: وقيل لطفيلي
  .ن اجلرعجتيش نفسه م

  .يف ربح على السوم، ونقد يف اليوم: فيم لذتك؟ قال: وقيل لتاجر

  .يف حجة تنبختر اتضاحاً، وشبهة تتضاءل افتضاحاً: فيم لذتك؟ قال: وقيل لعامل

  .يف واد عشيب، ولنب حليب: فيم لذتك؟ قال: وقيل لراع

اد، وحضور النواد، ومفاكهة األنداد، يف سياحة البالد، وطي البو: فيم لذتك؟ قال: وقيل أليب مزاحم الصويف
w  .ومنافرة األضداد
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  .يف عمل خيلص، ورياء ينقص، وقلب عن الدنيا يسلو، ومهة إىل اهللا عز وجل تعلو: فيم لذتك؟ قال: وقيل لعابد

  .يف معىن أيته، وكالم أنشيته: فيم لذتك؟ قال: وقيل لكاتب

  .ة مستقبلةيف سرية مقبلة، وغنيم: فيم سرورك؟ قال: وقيل لغاز

  .يف إزاحة العلل، وقضاء الوطر علالً بعد ل: فيم لذتك؟ قال: وقيل لفقري

واهللا لو كنت إذا رميت عنها الطائر سقط مشوياً بني : هي بدينار، فقال: ساوم أشعب بقوس بندق، فقيل له
  .رغيفني ما اشتريتها بدينار

أخاف أن : ال ختف إمنا هو يسبح، فقال: قالأصلح خشب هذا السقف فإنه يقرقع، : قال رجل لصاحب مرتله
  .تدركه رقة فيسجد

  .وامشاتيت بك يوم أراك كالعهن املنفوش: صعد خمنث جبل لكام ليتعبد، فلما صعد فيه أعيا فقال

  .كان كراعاً فصار ذراعاً، إذا ارتفع: العرب تقول

جنابات الشتاء أقضيها في الصيف: ما هذا؟ قال:  فيعقد عقدة في حبل، فقيل لهرؤي أعرابي في حزيران على شاطىء نهر يغوص غوصة ثم يخرج: قال األصمعي
كنت آكل معه فهيأ لقمة : وكيف ذلك؟ قال: أكلت عند معاوية لقمة فقام ا خطيباً، فقيل له: قال صعصعة

ب رافع لقمة إىل أيها الناس أمجلوا يف الطلب، فر: ليأكلها وأغفلها، فأخذا، فسمعته بعد ذلك يقول يف خطبته
  .فيه تناوهلا غريه

  .زج نضوك يبلغ بك: العرب تقول

: تقول لكم موالين: دخلت جارية على راشد لتسأله عن موالا، فرأت محاراً أدىل، فشغلت بالنظر إليه فقالت

  .قائم واحلمد هللا: كيف أير محاركم؟ فقال هلا راشد

سب النفس أهون من وقع : - وكان صاحب املائدة- جلفقال الر! ما أألمك: قال طفيلي لرجل على املائدة
  .الضرس

ما بال أستاه الرجال ينبت عليها الشعر وأستاه النساء ال ينبت عليها؟ : قالت جارية عمرو بن العاص لألحنف
  .أستاه ارجال محى، وأستاه النساء مرعى: فقال

  .ويله كيالً بال مثن لو أن له وعاء: العرب تقول يف أمثاهلا

: أريد أن أمسع كالمه، فقعدت قريباً منها فقالت يل: أردت أن أتزوج جارية بصرية فقالت لرسويل: جلمازقال ا

: ما سألتك عن هذا، إمنا سألتك عن الفراش، قلت: عندي دنانري ودراهم وثياب، قالت: اذكر ما عندك، قلت

  .رب أحوج منك إىل امرأةقم رمحك اهللا، فإنك إىل ق: واحدة يف أول الليل، وأخرى يف السحر، قالت

  .يا شيخ خله من يدك وعلي ضمانه: جازت امرأة بشيخ مؤذن وهو ميرس أيره بيده، فقال له

  .من امحر قرقر: العرب تقول
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: قويل ال إله إال اهللا، فقالت: كانت لنا جارية مغنية فاحتضرت فقلت هلا: قال أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل

  الكامل 

 بهن مشمر مزعاج وحدا  حداجحضر الرحيل وشدت األ

األيكة من األراك، والعيص من السدر، والغيطلة من الشجر، والعضهة من الطرفاء، واألمجة من القصب، : يقال
  .والوشيجة من القنا، والغيصة من العشب، والوهط من العوسج

ذا كان شديد العنق، فالن شديد العارضة وفالن شديد األر إذا كان شديد الظهر، وشديد األخدع إ: يقال
  .وشديد النسا إذا كان شديد الساق

تويف رسول اهللا صلى : ما هذا؟ قالوا: ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ارتفعت الواعية مبكة، فقال أبو قحافة
أرضيت بذلك بنو أمية وبنو املغرية؟ : ابنك، قال: خطب جلل، فمن اخلليفة بعده؟ قالوا: اهللا عليه وسلم، قال

  .يعارضون النبوة ويسلمون اخلالفة، إن هذا ألمر يراد! سبحان اهللا: نعم، قال: قالوا

إن الرجل ليكون من أهل الصالة والزكاة واحلج والعمرة، وما جيزى يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إال مبقدار عقله: القيامة إال مبقدار عقله، ويف رواية الطرباين لنا

إين واإلنس يف نبأ عظيم، أخلق ويعبد غريي، : قال اهللا تعاىل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: رداءوقال أبو الد
  .وأرزق ويشكر غريي

  .اإلشراك باهللا، واليمني الغموس، وعقوق الوالدين، وقتل النفيس: الكبائر: قال الشعيب

    

 الدار، وأسبغ عليهم نعمه، ومل يكلفهم فيها ابتدأ اهللا عز وجل اخللق مجلة يف دار غري هذه: قال أمحد بن حابط
شكره، مث نقلهم إىل دار أخرى فوجاً بعد فوج، يأمرهم فيها وخيتربهم، فمن أطاعه فيها ومل يعصه رده إىل تلك 
الدار، ومن عصاه ومل يطعه رده إىل دار العقاب وهي جهنم، ومن عصاه يف بعض وأطاعه يف بعض أخرجه إىل 

  .هذه الدار

جيوز أن يكون اإلنسان قاعدا قائماً، ومتحركاً ساكناً؛ هكذا حكى الكعيب : كايف وأبو عيسى الوراققال اإلس
  .وهو ثقة، وهذا من شنيع القول وفاحش األعتقاد

وما أدري ما أقول يف هذه الطائفة اليت تبعت آراء مشوبة، وأهواء فاسدة، وخواطر مل ختتمر، وفروعاً مل يؤسس 
 تشرع على حمصول، ال جرم اتسع اخلرق على الراقع، واشتبه األمر على املستبصر، هلا أصول، وأصوالً مل

وخاست بضائع العلماء، وعاد األمر إىل اهلزل املقوى جبد، والباطل املزين حبق، وذهب التقى، وسقط الورع، 
م، وهجر التورع والتخرج، وصار اجلواب يف كل مسألة دقت أو جلت، أو اتضحت أو أشكلت، ال أو نع

كأم ال يعلمون أم ال يعلمون كل شيء، وال حييطون بكل شيء، وأن الدين مشروع على التسليم والتعظيم 
والعمل الصاحل، واعتقاد ما عري من الرأي املنقوص والعقل املنقوص، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل 
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ر بالكف والسكوت إال فيما عم نفعه، ومشلت جيب يف كل شيء، وال أثار ما مل يكن مأموراً بإثارته، وأنه أم
إىل اهللا عز وجل أشكو عصرنا وعلماءنا، وطاليب العلم . عائدته، وأمنت عاقبته، بذلك بعث، وعليه حث وحث

منا، فإنه قد دب فيهم داء احلمية، واستوىل عليهم فساد العصبية، حىت صار الغي متبوعاً، والرشد مقموعاً، 
  . منبوذاً، كل يزخرف باحليلة وال ينصف، وميوه عليه باخلداع وال يعرفواهلوى معبوداً، واحلق

ما ناظرت قط يف إثبات الرؤية من ينفيها إال انقطعت، وال : ولقد رأيت شيخاً من أبناء ستني سنة وهو يقول
أتيت حبجة إال زومحت، وال عولت على أصل إال نوزعت، وما أمدي يف ذلك إال هواي يف أين أحب إثبات 

لرؤية، وأستوحش من نفيها، فأنا أتبع ما يقوى يف نفسي، ألن اهللا عز وجل قاذف تلك احملبة يف نفسي، ا
ومتوليها دوين، ولو كان العمل على بيان اخلصم واحتجاج النظري وشواهد املناظر، لقد كنت حتولت يف ألف 

البهاء واحلالوة واحلسن والشارة ما ال مقالة، فإين ال أمسع خطبة مقالة، وال أحلظ ظاهر حنلة، إال وأرى له من 
أجد لغريه، فإن ذهبت إىل تكافؤ األدلة قهرت العقل، وفارقت احملجة، وإن ملت إىل ختليص احلجة من عوارض 

الشبهة رمت كؤوداً، ورهقت صعوداً، لكين مع ما ألقي يف روعي ألين واثق به، وذلك أين مل أجلبه ومل أكسبه، 
وقاً، وشوقت إليه شوقاً، وألن أكون مع هذه الدواعي أحب إيل من أن أطيل املنازعة وإمنا هو شيء سبق إيل س

وأكثر البحث، فإن آفة املنازعة ثوران الطباع وهيج النفس وعصبية اهلوى، وآفة البحث التردد بني االستيحاش 
  .والتحري على غري يقني ميسك الفؤاد، وال عمل يزود إىل املعاد

ولعل فتنته فيما ذهب إليه، وعقد إصبعه عليه، أخف من فتنة غريه، وإذا كان بعض ما هذا كالم هذا الرجل، 
وهلذا قال بندار بن احلسني، ! يعتري خائض هذا العمر، وراكب هذا الرب، فما نقول بأمور أدق من هذا وأخفى؟

ة، وعلى لساين منه ما نظرت يف الكالم قط إال رأيت يف قليب منه قسو: وكان شيخ فارس علماً وفضالً ونبالً
  .سطوة، ويف أخالقي مع خصومي جفوة

    

كنت أقرأ علم الكالم على : -  وشاهدته مبكة سنة ثالث ومخسني وثالمثائة- وكان أبو زيد املروزي يقول
األشعري أيام حداثيت بالبصرة، فرأيت يف املنام كأين قد فقدت عيين مجيعاً، فأستعربت حاذقاً بعلم الرؤيا فقال 

: قال.  هذا الرائي قد سلخ دينه، وفارق حقاً كان عليه، فإن أوضح دالئل البصر على الدين والعقيدةلعل: يل

فأستوحشت من هذه العبارة، وأنقبضت عن الس، فسأل عين وجد يف تعرف خربي وأحل على نظرائي، فلم 
 وأطال طرف احلديث، وشهد أرتح ومل أهتز، فبينا أنا على انقباضي إذ مجعين وإياه طريق، فبدأين بالسالم،

إن كنت تنفر من مقالتنا اليت شاهدناها : تعسري يف اإلجابة، وأستيحاشي من الطريقة، فقال يل عند آخر كالمه
فأزددت يف نفسي نفوراً، وكان سبب : قال أبو زيد. ونصرناها، فاحضر واقرأ أي مقالة أحببت فإين أدرسها لك

كان للعني يف جمال، مث ثبتين اهللا تعاىل على هجران هذا الفن، وأقبل يب إحلافه وتشدده أين كنت حديث السن، و
  .على احلق والفقه، وبلغين هذه احلال اليت أسأل اهللا عز وجل متامها وخري عاقبتها
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هذا نص ما حفظته عنه، وإن كنت قدمت بعض اللفظ وأخرت، فإين مل أحرف املعىن، ومل أزد فيه من عندي 
 ابن املرزبان الشافعي سنة تسع ومخسني مع أصحابه بعد أن عاد أبو زيد من احلجاز والشام شيئاً، ولقد مسع هذا

  .إىل مدينة السالم قاصداً إىل خراسان

قامت امرأة تصلي بال سراويل، فرآها ماجن، فانتظر ا حىت سجدت مث وثب عليها وألقى ذيلها وحشا يطنها 
قال رجل ! يا جاهل، قدرت أين أقطع صاليت بسببك؟: لتوهي ال تتحرك، فلما صب وقام أقبلت عليه وقا

أيسرك أن تبتلى : يا هذا، حدثين: ال يريبنك هذا الشيب فإين قوي على النيك، فقالت: جلارية أراد أن يشتريها
فاستظرفها ! إن اشتهيت أن تنيك: أتشتهني أن أشتريك؟ قالت: قال املقتدر جلارية عرضت عليه! بعجوز مغتلمة؟

  .اواشتراه

ال تغتر حبسن الكالم إذا كان الغرض الذي يقصد به ضاراً، فإن الذين يسمون الناس إمنا يقدمونه : قال فيلسوف
  .يف ألذ طعام، وال تستجفني الكالم الغليظ إذا كان الغرض سليماً نافعاً، فإن أكثر األدوية اجلالبة للصحة يشعة

  .لق الكاشحعنف الناصح به أرضى عنده من م: قال فيلسوف يف رجل

  الرمل ازوء : وأنشد ملنصور التميمي املصري

 منيل مستطيل أو  إال مستنيل ليس

  أو مجاز أو بخيل  أو مباه لمباه

  .أحسن الغناء ما أفهم السامع وأطرب اخلاشع: قال أعرايب

  .إياك أن تكون صاحي اللسان سكران العقل: وقال أعرايب

  الرجز : ملنصور الفقيه

 به طول األمل سما  األجلذكر  ومغفل

 ولم يقل مستكرهاً؛  ارتقى حتى نزل فما

 تناهى واعتدل وقد  لشيء قد كمل قط

 فيه والخلل والنقص  تبينت الميل إال

 من اهللا الحيل ينجي  ما قيل؛ وهل بعقب

 سبحانه عز وجل  ما شاء فعل واهللا

 لمن عقل وعبرة  للناس مثل أصبح

 ا لم ينل قط رجلم  من نال من عز الدول

 بالد وفصل نحو  إذا قيل رحل كان
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 تزل على وجل ولم  كل الملل تطأطأت

 أمسى منيفاً كالجبل  يقال قد قفل حتى

 كأنه نجم أفل  تالشى واضمحل ثم

أحسب أا بأسرها لك وأنت يف جلة البحر قد :  لفىت رآه يتلهف على الدنيا-  وهو زينون- قال فيلسوف
فكذلك لو كنت ملكاً فنازعك يف : نعم، قال: ق، أكانت غايتك إال النجاة بنفسك؟ قالأشرفت على الغر

فأنت امللك وأنت الغين، إال أنك قد : نعم، قال له: ملكك من يريد قتلك هل كنت تريد غري النجاة شيئاً؟ قال
  .جنوت بنفسك ورحبت لذة ما فاتك، ويبقى طلب ما إذا نلته كان سبيله هذا السبيل

خافوا موت النفس والنفس : مل قلت: ال ختف موت البدن، ولكن خف موت النفس، فقيل له: زيتونوقال 
إذا انتقلت النفس الناطقة من حد النطق إىل احلد البهيمي، وإن كان جوهرها ال : الناطقة عندك ال متوت؟ فقال

  .يبطل فإا قد ماتت من العيش العقلي

  .ع، وال بكثري تشبعيا هذا ال بقليل تقن: قال فيلسوف آخر

    

واللحن عندهم يتخون اجلمال، كما أن الفصاحة تعفي على القبح؛ وقال، قال : قال كشاجم يف كتاب الندمي
بارك اهللا عز وجل لك يا عم يف مجالك، أي يف : النيب صلى اهللا عليه وسلم للعباس عمه ومسع منه كالماً فصيحاً

كما أن األحلان : وأقول أيضاً: النفس أوالً وتكرهه معادا؛ قالوكذلك احلديث احلسن تقبله : قال. فصاحتك
  .أشرف املنطق كذلك نفس الطروب واملستخف هلا أشرف النفوس

  الكامل ازوء : كتبت إىل صديق يل: وقال أيضاً

 ألحان فائدة ونفعا  إن كنت تنكر أن في ال

 ويك أغلظ منك طبعا هي  إلى اإلبل التي فأنظر

 ة فتقطع الفلوات قطعا  الحداألصوات  تصغي

 خمساً وربعا يظمونها  العجائب أنهم ومن

  ض وحاولت في الماء كرعا  توردت الحيا فإذا

 تصيخ إليه سمعا حاد  للصوت من وتشوفت

 برداً ونقعا تلتذه  عن الماء الذي ذهلت

 لحناً وسمعا أطربنها  إلى النغم التي شوقاً
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  . تريد فال تبال كيف كنتإذا مل تكن كما: قال فيلسوف

  .إذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون: وقال أعرايب

والفرق بني املريد والرائد أن املريد قد تتوجه إرادته حنو ما ال يصح له وال : أرادين بكل ريدة: يقال يف العربية
 مراد املال ألنه يريده أي يدنو منه، والرائد هو الذي قد نال مراده ومتكن، ومنه راد الفرس، ومرود الفرس، وهذا

وحني "سرحته وسرح هو فأنسرح، وهو املنسرح يف العروض، ويف قول اهللا عز وجل : سرح فيه؛ يقال
اهللا راعيها وأنا : أنت راعيها، قال:  أي ترعون ما لكم؛ قيل ململوك يف العرب يرعى إبال6ً: النحل" تسرحون

  .مرعيها؛ هكذا حكاه األصمعي

ان مركبة من شهوة وحاجة وأمل، واإلنسان وعاء القوى، وظرف املعاين، وطينة الصور، واإلرادة يف اإلنس
ومعدن اآلثار، وهدف األغراض، وكل شيء له فيه نصيب، ومن كل شيء عنده حيلة، وله إىل كل شيء 

مسلك، وبينه وبني كل شيء نسبة ومشاكلة، وهو مجلة أشياء ال تنفصل، وتفصيل حقائق ال تتصل، وهو أب 
إىل ما ينحط عنه بالشوق إىل الكمال، وإىل ما يعلو عليه : لعامل املتوسط بني العاملني، وله نزاع إىل الطرفنيا

بالترته عن النقصان؛ وهو مرن باألسباب العالية والدانية، وتابع للغالب، ومنجذب مع اجلاذب، وفاعل فيما عال 
  .عليه وقبل أثره، وقابل مما أحنط عنه وسرى إليه أثره

وهذا فن ال يتسع القول فيه لضيق حدوده وإشكال حقائقه، وإمنا نثرت ها هنا ما علق بقليب من خلصان هذا 
العلم، وأفاضل هذا الشأن، وما نصييب منه إال كنصيب من حكى لغة ال دربة له ا، وال عادة له يف استعماهلا، 

القول تصريفاً، حاكياً وقائالً، ملا أعرت هذا وال أنس له بفهم اصطالح أهلها، ولوال أين قد شرطت أن أصرف 
  .النمط من نفسي فراغاً، وال قصدت فيه بالغاً، فإن فيما جل عن هذا غىن عما دق من هذا

هذا كتاب اهللا عز وجل، وهو املقنع واملفزع، وفيه الشفاء والبيان، واهلدى والنور، وإليه مرد كل مشكل، وعليه 
لوب السليمة، ومفصله شاف للصدور السقيمة، وظاهره داعيك مبا أوضح جممله كاف للق: معرج كل حريان

لك إىل تسليم ما بطن عنك، وباطنه مناجيك مبا أشار إليه لتقف مع ما ظهر لك؛ هذا إن عرفت فرق ما بني 
اإلهلية والعبودية، فأما وأنت مترجح بني الشبهة والبهتان، وبني احلجة والرهان، ال متيز جدب هذا من خصب 

هذا، وال تفرق بني حقيقة هذا من متويه هذا، فما أخوفين على ركنك أن ينثلم، وعلى وجهك أن يتوقح، وعلى 
  .نفسك أن مترض، وعلى عاقبتك أن تكون خسراً

اللهم فال تكلنا إىل عجز يقطعنا عنك، وال تقطعنا عن قوة تصلنا بك، وال حتجبنا بإمالئك لنا عن عادة إحسانك 
ق إليك وعر إال إذا جته، والقلب عنك ساه إال إذا هيجته، والتوكل عليك صعب إال إذا إلينا، فإن الطري

سهلته، والقول فيك مشوب إال إذا خلصته، فبك قوام كل شيء ونظامه، وإليك مصريه وانسياقه، ومنك فزعه 
عبارته، ويف غيب وفرقه، ولك ذله وخشوعه، وعلى قدرتك داللته، وإىل وحدانيتك إشارته، وعن إهليتك نطقه و

ملكوتك تيهه وحريته، ولبعده عنك غرارته وخسارته، ولقربه منك عالمته وأمارته، ذلك ألنك أول كل شيء 
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وآخره، وباطنه وظاهره، ومالكه وقاهره، فلك احلمد يا مظهر الكون، ويا قدمي العني، ويا علياً عنا بال كيف 
  .وأين

    

: سوء األستمساك خري من حسن الصرعة، والصراع: ، ومن كالمهماعتلج الرجالن، إذا اصطرعا: العرب تقول

 فداء من خاه ثائر يهيج باإلنسان - بضم الصاد-املصارعة، مثل الدفاع املدافعة واخلصام املخاصمة، فأما الصراع
  .املمارسة: واملماغثة. فيصرعه

 من اهللك واهلالك، املريض على شفا أي قريب: جانب وطرف، ويقال: حرف، مقصور، واحلرف: والشفا
أشاف، فأما شاف فمعناه جال أي : األدوية، وأشفى فالن أي قرب من احملذور، وبعض القبائل يقول: واألشفية

  .نقى

وفالن ذو أسرة كرمية أي أهل بيت، كأن أسرة الرجل ما هو مأسور به، أي مشدود به، ألن الرحم والقرابة 
 ومن أجله قيل لألسري أسري ألنه مأسور، أي مشدود باإلسار، أي الشد،: يضمان على اإلنسان ويشدانه، واألسر

وشددنا "أي انقاد حىت شد، واستأسر فالن فالناً أي أخذه أسرياً، وقول اهللا عز وجل : بالقد، واستأسر فالن
  . أي أحكمنا خلقهم؛ هذا كله حمفوظ28: الدهر" أسرهم

  .والطعنة النجالء هي الواسعة

رطه ورمى مبا عليه من الورق، وكأن األمرد من ذلك إذ الشعر يف عارضيه نظري الورق ومرد فالن الغصن إذا خ
  .على الغصن

  .أي جبان خوار: ورجل هاع الع

  .وقع يف أسنانه القادح، أي الفساد: ويقال

  .السريع، وهو أيضاً املتعرض للمطر أي الطالب له حىت يصيبه: واملتمطر

 يرفع صدره ألن الرجل اشتكاه، فأما الصدر فما اشتكي؛ هكذا قال صدر فالن أي اشتكى صدره، وال: ويقال
: الذي قد أصيب صدره، ألنك تقول بطنته فهو مبطون أي ضربت بطنه، كذلك تقول: الناشىء؛ واملصدور

ال بد للمصدور أن ينفث، شبه املهموم الذي : صدرته فهو مصدور، واملصدور أيضاً الذي بصدره علة، ويف املثل
نفث ينفث إذا ألقى ما أجتمع يف : ا كتمه وضاق ذرعاً مبا طواه مبن أصاب صدره ما أنفثه، يقالقد حرج مب

صدره، فكأن املهموم يطلب الراحة بإذاعة ما جتنه أضالعه، كما جيد املصدور الراحة بإلقاء ما قد اكنت يف 
  .صدره

 ومتثلت به عائشة رضي اهللا عنها يف صدره مههمة أي حشرجة، وهي النخس العارض، ومنه البيت حلامت: ويقال
  الطويل : حني احتضر أبوها وشاهدت العلز وأيقنت بالفراق

  إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر  ما يغني الثراء عن الفتى أماوي
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سكرة احلق باملوت، :  ويقال19: ق" وجاءت سكرة املوت باحلق"ال تقويل هذا، ولكن قويل : فقال أبو بكر
الصوفية تزعم أن هذه القراءة فيها إشارة لطيفة بتقدمي احلق على املوت، وكان أبو حامد هكذا قرأته، و

لعله قرأه هكذا ملا غمره من معاجلة املوت، فإن اللسان قد يذهب يف مثل تلك احلالة عن : املروروذي يقول
ته الصحابة عنه، مذهب الصواب، وكيف جيوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قرأ خبالف ذلك ولقن

وسريته يف جزيرة العرب، وقد مسعه أبو بكر أيضاً يف مجلة الناس، مث ينفرد عنهم بقراءة ختالف قراءة من نزل 
وما أقول هذا كله بسبب هذا احلرف، ولكن يذكرين : قال! القرآن عليه، وأرسل جربيل إليه، إن هذا لعجيب
. ان بعض هذا ليوحش النفس ويوغر الصدر ويثري سوء الظنهذا أيضاً ما أنفرد به ابن مسعود وغريه، وإن ك

لعل الرواية يف هذا الباب : أيها القاضي، فكيف الوجه؟ فيقول: وكنا إذا طال مساعنا منه هذا وأشباهه نقول
فاسدة، واإلسناد إىل هؤالء الفاضلني ضعيف، واألمر منظوم األول واآلخر، صحيح الباطن والظاهر، ولوال 

ف، واعتراض من اعترض، لكان األختالف ساقطاً بواحدة، والوحشة منتفية دفعة، ولكن كثر تكلف من تكل
  .الدخالء يف الدين، فاضطرب م حبل اليقني، وحجب الناس عن الصواب باخلطإ، واشتد املراء بني اجلهال

ر إذا هاجت نكت، الصفراء كالصيب، ترضيه التمرة، وتسخطه اللطمة، والسوداء كاحلية يف اجلح: قال خبتيشوع
والبلغم كاألسد ال ينشب خمالبه يف شيء إال هتك، والدم كالشرطي يغدو مع كل أحد من أسباب السلطان، 

  .وكذلك هو يف ميله مع كل مائل

الدم وهو عبد، ورمبا قتل العبد : الطبائع أربع: وحدث أبو هفان وابن ماسويه حاضر أن جعفر بن حممد قال
 إن سددت له باباً أتاك من آخر، والريح وهو ملك يدارى، واملرة وهي األرض، إذا سيده، والبلغم وهو عدو،

  .أعد علي هذا، فو اهللا ما حيسن جالينوس أن يرصف هذا الترصيف: رجفت ترجف مبن عليها، فقال

  .كا امرىء يعمل يف حظه: قال أعرايب

  .كل امرىء يف شأنه ساع: ويقال يف املثل

  .وجدت عشباً وسعة: ت فآبنأعشبت فأنزل وأوسع: ويقال

    

  .الصوت للحلق، واحلروف للسان، والقلب للعقل، والكبد للحزن، والرأي للكليتني: قال علي رضوان اهللا عليه

أطعمك اهللا عز وجل الذي أطعمتين له، فقد أحييتين بقتل جوعي، ورفعت عين سوء : قال أعرايب لرجل أطعمه
  .وفرج عنك كل كرب، وغفر لك كل ذنبالظن بيومي، فحفظك اهللا على كل جنب، 

  البسيط : شاعر

 بن هالل وهو موتور قبيصة  بات مذ عقدت كفاه مئزره ما

 وال يذوق طعاماً وهو مستور  ال تقرب اللفظة العوراء مجلسه
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  .يقال للعني العذبة عيلم، وللعني املاحلة يقال كذلك: قال ثعلب، قال أبو عمرو الشيباين

  .احدها جين ومجع اجلمع جناجلنة و: قال يونس

  .بيض الدجاج وبيظ النمل: قال الزيادي، مسعت األصمعي يقول

  .املرء بكده، والفرس بشده، والسيف حبده؛ لو فطن لقيل يف كل هذه جبده: العرب تقول

  الرجز : أنشد الناجم الشاعر

  أعذب من ماء الحياة المحض  نديم كلذيذ الغمض رب

 افية كالكوكب المنقضص  ما بين نور غض عاطيته

ساعات آخر النهار يف الصيف أطول من ساعات غدواا، وساعات : العرب تقول: قال ثعلب، قال ابن األعرايب
  الطويل : غدوات الشتاء أطول من ساعات عشياا، فلذلك قال الشاعر

  عشيات قيظ ال عشيات أشتيه  ليت حظي من زيارة مية أال

  . مجع الشتاء غريب، وإن كان كثري النظري، وباب اجلمع ال أساس له وال قياس عليههكذا قال ثعلب، وأشتية يف

  الطويل : أنشد الناجم ألعرايب

 من الغيث أنفاس غيوث هواطل  سقاك وإن سقيتني جرع األسى

 لبطن األرض منها مناهل فهن  سحائب في جو السماء إذا انتحت

 ن الثرى متخايلالروض عنه من  بكين فأضحكن الثرى عن زخارف

 ابتسمت تنهل منها هوامل إذا  كأن عيوناً وكلت ببروقها

 أبكاراً وهن حوامل فتصبح  تلقحها األنواء ليالً بريقها

  .أتت علي مائة وثالثون سنة وما شيء أنكرته إال أملي، فإنه يزيد: قال أبو عثمان النهدي

املبلسم، وال تقول : تقول العرب:  قال، قال أبو عمروأخربنا األصمعي: قال السكري عن الزيادي والتوزي قاال
  .املربسم إال ملا يلف عليه اإلبريسم

إذا غطي الشيء ليدرك حنو البسر والبطيخ واملوز : قال أبو عمرو: وقال السكري عن الرياشي عن األصمعي قال
  .مغموم: مغمول، وال يقال: قيل

  .قعا: ع، فإذا قرع قيلقا: إذا ضرب البعري الناقة قيل: وقال أبو عمرو

  .امرأة مهرية أي حرة: تقول العرب: قال أبو عمرو أيضاً

  .االتفاق بعد األختيار، والفراق بعد األختيار: والعرب تقول

  الطويل : أنشد لعبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر

w شبيهة خديها بغير رقيب  في ليل سبيه بشعرها سقتني
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 من كأس ووجه حبيب وصبحين  فأمسيت في ليلين بالشعر والدجى

األدب ما مل يكن له حلب مبرتلة احلارد من النوق اليت ال ينتفع منها مبخض : ليم أعرايب على لؤم املكتسب فقال
  .حقني، وال قارص دفني

  .األدب ما مل جيتلب قوتاً كاألرض اجلدبة اليت ال ميته عطشاها، وال خيصب غرثاها: وقال أعرايب

  .هي صناعة جمفو أهلها: بد امللك أوصى بثلث ماله إىل أهل األدب وقالملا مات مسلمة بن ع

  .لقد لطفت يف املسألة: ما يكف وجهي، ويعجز عن بر الصديق، قال: ما مالك؟ قال: قال املنصور لرجل

  .كنت أحسن من الصالء يف الشتاء: قالت عزة

إبرام يف ساعة واحدة؟ اخلطأ أهون من نقض و: كان عمارة بن محزة ميضي على خطئه أنفاً من الرجوع ويقول
  .هذا

الرجوع إىل احلق : هذا واهللا الكرب الصادر عن اجلهل، كأنه ما مسع قول عمر رضي اهللا عنه وهو غرة احلكماء
أوىل من التمادي يف الباطل؛ وما يف نقض وإبرام يف ساعة واحدة ملن ال يعلم الغيب، وال يعدم العيب، واخلطأ 

  .ب منه هفوة؟ إنه لو عرف نفسه لعلم نقصهمنه عادة، والصوا

  الكامل : نفعل ونصنع مث أنشد: أنشد داود بن علي يف خطبته بعد أن قال

 ويعض كل مهند بالهام  تبيد قبيلة وقبيلة حتى

  يمسحن عرض ذوائب األيتام  ربات الخدور حواسراً ويقمن

  .، ومن أراد التلذذ فعليه بالقصار، فإن كنائن اجلماعمن أراد النجابة فعليه باملق الطوال: قال الربيع بن زياد

  .إذا طال ساعد املرأة وساقها وعنقها أجنبت: يقال

    

  .ما قرن شيء إىل شيء أحسن من علم إىل حلم، ومن عفو إىل ظلم: يقال

  .من مل اعتل، ومن جىن جتىن: العرب تقول

  البسيط : شاعر

 اكتسى بالنور عاريهاو مخضرة  أما ترى األرض قد أعطتك عذرتها

 وللربيع ابتسام في حواشيها  بكاء في حدائقها فللسماء

  .من فضل الناطق على الصامت أن الناطق يهدي ضاالً ويرشد غاوياً ويعلم جاهالً: يقال

ما شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أحد إال أقربه من الوجه الذي جحده به، وذلك : قال هشام بن احلكم
: إنه ساحر، فعلمنا أنه قد أراهم األعاجيب، وقالوا: ر، فعلمنا أنه قال ما مل يعرفوه، وقال قومشاع: بقوهلم

كاهن، فعلمنا أنه قد أخربهم مبا يكون يف : كاهن، فعلمنا أنه قد ساحر، فعلمنا أنه قد أراهم األعاجيب، وقالوا
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  .غد

  .امرؤ أربعني صباحاً إال ساء خلقهكلوا اللحم فإنه يزيد السمع والبصر، وما تركه : قال بعض السلف

  .كل يوماً حلماً، ويوماً مسناً، ويوماً لبناً، ويوماً زيتاً، ويوماً قفاراً: قال عمر رضي اهللا عنه البنه

  .هو البحت كأنه أخذ من القفر، وهو املكان العاري من النبات: القفار

  .مقصورة، وإياك أن تقول عصاة: صاإلصاق كلمة إىل كلمة أشد من وقع عصا على عصا؛ ع: قال معاوية

رأيت علياً خيطب قاعداً كقائم، وحمارباً كمسامل؛ يريد ذا متكنه ومضيه، وأنه ال احتفال عنده وال : قال احلارث
ولعمري إن التصنع لبئس اخللق، واملفتضح به أكثر من املفتضح باألسترسال ألن اهللا . تصنع، وأنه خبالف املتصنع

  .رسل على قدر ما يكل احملتفلتعاىل يقي املست

  .فيه تعب األضراس وخيبة احلنجرة: كيف ترينه؟ قالت: مضغت أعرابية علكاً، فقيل هلا

  اتث : منصور الفيه

 بين القنا واألسنه  الموت أسهل عندي

 األعنه مقطعات  والخيل تجري سراعاً

 فضل ومنه علي  أن يكون لنذل من

ل املخرق، والدف املمزق، وصاحب األكمام الفيوجية، والشوابر اونية، وكان مثلي مع هذا الطب: كاتب
  الرجز : والطاق والرواق، املتحلي حبلية أهل الغش والعيارة، اليت تلحقه بأهل اخلسارة، ما قال القائل

  فآبشر بطول التعب  والحزم إن ضيعته

النا حيسوها حسواً، وما مرياثه من آدم إال أنه يسمى إن الناس يأكلون أمانام لقماً، وإن ف: ذم أعرايب آخر فقال
  .آدمياً، ولو نازعته اخلنازير لشبهه ا لقضي به هلا

  .تزيوا بزي الكتاب، فإن فيهم أدب امللوك وتواضع السوقة: قال سهل بن هارون

مقبول، إين آئتمنتك على ديين، وأشركتك يف أمانيت، ووضعتك موضع الثقة، فقولك : وقع ذو الرياستني
وكتابك املعتمد عليه فيه تدبري أمور ناحيتك، فأعرف عظيم اخلطر الذي أصبحت فيه، وأد أمانة اهللا عز وجل 

  .فيما أنت بسبيله، تسعد يف العاجل واآلجل إن شاء اهللا تعاىل

دم على نعم الشفيع يف بقاء النعمة عليك حسن سريتك، واعتماد الصيانة والعفاف، ف: ووقع ذو الرياستني أيضاً
  .هذه الطريقة تبق لك النعمة إن شاء اهللا تعاىل

  .إن أسرع النريان التهاباً أسرعها مخوداً، فتأن يف أمرك إن شاء اهللا تعاىل: ووقع أيضاً

ال جتعلن تولييت إياك نظراً مين لك دون رجائي فيك للكفاية والغناء والنصيحة، فترتل : ووقع ذو الرياستني أيضاً
  .ندمبك قدم تورثك ال

wاستدم بالشكر بقاء النعمة، وبالطاعة علو املرتلة، وإياك أن يورطك هواك فيما ال بقيا معه عليك، إن : ووقع أيضاً
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  .شاء اهللا تعاىل

  اخلفيف ازوء : ملنصور الفقيه

 ت عنها مودعا  لمصر إذا ترحل قل

 إال مروعا ث  يا حمى ما خطا به اللي

 رتعاللذئب م دك  لنا ما الذي أعا قل

 أم هما معا عجزهم  الحماة أم أهالك

  .من أمسك عن الفضول، عدلت رأيه أهل العقول: قال حكيم

أمجل يف الطلب تكف كاملقادير ما هو كائن، فما كان لك أتاك على ضعفك، وما كان : وقع ذو الرياستني
  .عليك مل تدفعه بقولك

    

ل البنية، ومما ينبهك على ذلك أنك لو فاحتت األمة  طباع اخللق، للعجز العارض يف أص- أيدك اهللا-احلرص
البلهاء، واملرأة الوراء، والشيخ املنجذ، والشاب الغرير، والبدوي القح، الفارسي األعجم، واهلندي األبكم، 

والرومي املستغلق، والكيس الذكي، والفطن والغيب، لوجدت يف أثناء حديثهم، وأعراض كلمهم، تسليماً إىل 
يضاً إىل سواهم، وانقطاعاً عن إصابتهم باستطاعتهم، ول ذاناً مبن جيدون املراد بتسهيله عليهم، غريهم، وتفو

فأما ادعاء القوة، وضمان الدرك، واألستبداد بالقدرة، . وهذا الذي هو أصل يف اجلوهر، وأول يف الكون
لنفسه، وقل اعتباره يف غريه، واألستغناء عن تقلب القلب، وتصرف النفس، فما ال يقدم عليه إال من ساء نظره 

وحسن ظنه مبا أعري من طاقته وتصرفه، ولو أنعم النظر، أو لو أعني بالتوفيق، لعلم أنه ملك أمراً مث ملك عليه، 
وويل شأناً مث استويل عليه، وأن الذي عرض له، وسيق حوه، ال خيلص بعلمه احملتاج إىل تأييده، ونظره الفقري إىل 

  .توفيقه

كالفرق بني احليوان الناطق، وبني احليوان : ما الفرق بني من له أدب وبني من ال أدب له؟ قال: سئل سقراط
  .الذي هو غري ناطق

إن عاملتموين كما يعامل امللك، عاملتكم كما تعامل :  إخوانه- وكان من اليونانيني-قال أرمانوس امللك
  .امللكاإلخوة، وإن عاملتموين كما يعامل األخ، عاملتكم كما يعامل 

وأنت فال : أما تستحي أن تكون سكران؟ فقال له الفيلسوف: رأى فيلسوف رجالً يعظ سكران ويقول له
  .شيخوخة البدن هي منتهى النفس: تستحي أن تعظ سكران؟ قال موزون السوفسطائي

  .سدال، بل ما يفعله األ: فعلت ما تفعله النساء، فقال: فيلسوف ظلمه إنسان فشد عليه فعضه، فقيل له

  .أعظم من ذلك أن يشتهي ما ال ينبغي: إنه لعظيم أن ينال اإلنسان ما يشتهيه، فقال: قال رجل لفيلسوف

wإن امللوك يعرض هلم : دعا بطلميوس، وكان ملكاً، حكيماً إىل املصري إليه، فأستعفى احلكيم من املصري إليه وقال
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  .تعجب، فإذا دنا منها مل ير موضع تعجبكما يعرض ملن بصر بصورة، فإنه ما دام يراها من بعد فهو ي

  .إىل قوم جياع: إىل ماذا حتتاج؟ قال:  وكان طباخاً من سقلية وقد فرغ من األلوان-سئل مولون

إنه مل يقتل : ذاك لنسبته مين، وأتاه آخر فقال: إن ابنك قد قتل يف حرب، فقال: فيلسوف أتاه إنسان فقال له
  .هذاك لنسبته إىل أم: ولكن سيب، قال

  .ينبغي إذا عوتب احلدث أن يترك له موضع اجلحود لئال حيمله املراء على املكابرة: قال أفالطون

يا نصف إنسان، واهللا لئن أمرت ألنفذن، ولئن : وقع ذو الرياستني إىل طاهر بن احلسني يف أمر أنكره عليه
 السوداء، إن محل عليها دمدمت، وإن أنا أعزك اهللا كاألمة: فأجابه طاهر. أنفذت ألبرمن، ولئن أبرمت ألبالغن

  .رفه عنها أشرت، فإن عوقبت فباستحقاق، وإن غفر هلا فبإحسان

  خملع البسيط : شاعر

 في مغرس رداح ركب  غصن من البان في وشاح

 يهتز بالرياح والغصن  ليناً بغير ريح تهتز

 الملح في المالح بديعة  ولكنه فتاة غصن

 يل على صباحل قناع  كأنما فرعها عليها

 جفون لها صحاح بين  بطرف لها مريض ترنو

 يدمى بال جراح يكاد  بخد لها رقيق تزهو

اعشقوا وإياكم : قال شيخ من املشرق يف عصر ذي الرياستني ألحداث كانوا يقتبسون األدب من جملسه
عث على التنظف وحتسني واحلرام، فإن العشق يطلق لسان العيب، ويفتح جبلة البليد، ويسخي قلب البخيل، ويب

  .امللبوس وتطييب املطعم، ويدعو إىل احلركة والذكاء وشرف اهلمة

  الكامل : شاعر

 من يدها حياة األنفس فسقتك  بخمرة ريقها أكواسها مزجت

  شمساً تحساها النديم المحتسي  قمر سقاك بكفه فكأنما

  .تنة لعباد اهللاهذا ما عمل يف طراز اهللا ف: كتبت جارية للمتوكل على جبهتها

  .افتضحنا فأسترحنا: - وهي جارية-وكتبت ماجن

  .لذيت يف حل تكيت: وكتبت جارية الربمكي

  .ال كنت إن خنت: وكتبت غنج جارية اخلزاعي

طول السواد، وقرب الوساد؛ قال ابن حمارب القمي، : كيف زنيت وأنت عاقلة لبيبة؟ فقالت: قيل البنة اخلس
w  .حب السفاد لكانت قد متمت عذرهاو: لو زادت: وكان فيلسوفا

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  136   

  .تيسروا للقاء اهللا تعاىل فإن هذه األيام تدرجنا إدراجا: وقفت أعرابية على قوم فقالت

    

خرج أبو عمرو األعرج مع نوفل بن عمارة املخزومي أخي األسود بن عمارة إىل مكة، وكان خبيالً، فقيل أليب 
 مل يكن ظن بظين أنه ضربت عنقي، وذلك أنه كان ميكث امرأيت طالق إن: كيف وجدت صحبته؟ فقال: عمرو

  .ثالثا ال يدخل يف فيه شيء

كانت أم زنني داللة باملدينة، وكانت عندها جارية مولدة فارهة تصنعها ترجو ا الرغائب، فلم تعلم إال وقد 
ا أعظم من الذي الذي حل ! ويلك: أحبلها زنني ابنها، فشقت ثوا ونتفت شعرها وصاحت، فقال هلا زنني

  .حل بك، ألا كانت ترجو أن حتبل من خليفة أو ابن خليفة فحبلت من ابن أم زنني القوادة

اللهم إن هذا سائلنا وحنن سؤالك، وأنت باملغفرة أجود منا بالعطية، مث : سأل أعرايب قوماً، فقال رجل منهم
  .أعطاه

أخزاك اهللا، :  عليها فأخذ برجليها، فلما فرغ قالت لهوقع بني رجل وامرأته كالم فتهاجرا أياماً، مث إنه وثب
أما تستحيي أن تزين ولك : قالت عجوز لزوجها! كلما وقع بيين وبينك شيء جئتين بشفيع ال أقدر على رده

  .أما حالل فنعم، وأما طيب فال: فقال! حالل طيب؟

  .من مل يكن له عند السوء صرب، مل يكن له عند احلسىن شكر: قال أعرايب

ندى الشمال يف قصب الومسي، : ما النشر؟ فقال: قيل حلنيف احلنامت من بين احلارث بن تيم الالت بن ثعلبة
يستأخر املطر بعد الومسي فييبس البقل حىت تتحسحس جوانبه وتلتوي عروقه وميصح ماء البقل وتذوي نورته، مث 

ه زرقاً، سوى النورة األولة، فيزراق وتنتفخ إن اهللا عز وجل يرتاح له مبطر السماك فيصبح وقد أعد وتزهو نور
عروقه، ويعرف النشر منه، بل يرى أخضر يف عرض يابس، فيكون األخضر فوق األبيض، فيطرد الناس عنه 

  .أمواهلم خمافة السهام

  .الريح حتت الغفار: ما آية الربد؟ قالت: قيل البنة اخلس

اإللباس والتغطية، ومنه غفر اهللا : الغفار من الغفر، والغفرالسحاب؛ هكذا قيل، وكأن : العالمة، والغفار: اآلية
  .اصبغ الثوب فإنه أغفر للوسخ: له، كأن الذنب يستر، ويقال

  الطويل : شاعر

  مراح الصبا نفي الحيا المتلبد  من ماء الشباب يعيره وريان

 خطرت بالقلب وقع مهند إذا  منه نظرة فكأنها تزودت

مكابدة العفة عنهن أيسر من األحتيال ملصلحتهن؛ وقد مسعت هذا : زويج فقالعوتب الكسائي يف ترك الت
  .اجلواب للعتايب، وهو به أليق

w  .53: األحزاب" فإذا طعمتم فانتشروا"نزلت هذه اآلية يف الثقالء : قال األحنف
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  .أنا للعاقل املدبر أرجى مين لألمحق املقبل: وكان علي يقول

 وأبقراط مات مفلوجاً، -  ويقال أيضاً مات بالسل- وأرسطاطاليس مات جمدوراًيقال إن أفالطون مات مربمساً،
  .وجالينوس مات مبطوناً

يقال إن أول من عمل الصابون سليمان بن داود، وأول من عمل القراطيس يوسف، وأول من كتب يف 
رود بن كنعان، القراطيس احلجاج بن يوسف، وأول من عمل السويق ذو القرنني، وأول من خبز له الرقاق من

  .وأول من لبس اخلفاف الساذجة والكتان زياد

: إنه يذهب بعقلي، قال: ومل؟ قلت: ال، قال: أتشرب هذا النبيذ؟ قلت: قال يل أبو مهدية: قال أبو عبيدة

  .إن ذهب اليوم عاد غداً! وحيك

  .حسبها ما شربت يف كرمها: أال متزجها؟ قال: قيل ألعرايب

:  فوقع أبوه يف ظهر رقعته- وكان أسن منه- ة يستزيده فيها ويلومه يف تقدمي أخيه عليهكتب طاهر إىل أبيه رقع

  .أكلت خراك بعود أراك، ليت أباك أشبه أخاك

  اخلفيف ازوء : ملنصور التميمي الفقيه

  حظوة الطالب الملط  نال وادع ربما

  البسيط : وله أيضاً

 لخير متبعامجتنباً وا الشر  والذي جعل الدنيا مغيرة ال

 أكن بدنوي منه منتفعا ولم  ما ساءني هجر من لم يرع سالفة

وتباين األمر أي تباعد، وكذلك . وضع فالن على فالن أي مال. وازنتين بفالن فرجحت عليه: العرب تقول
عليه، القلب الذكي والرأي العازم، أي املعزوم به، أو املعزوم : واألصمعان. ومشى فالن إذا الن بطنه. تشاخس
  .السيل واجلمل اهلائج، ومها األعميان أيضاً: التمر واملاء، واأليهمان: واألسودان. كذا مسع

الذي قد باع آخر شيئاً : املدان. ريشه: وقذذه. خرج السهم متصمعاً إذا خرج وقد ابتلت قذذه من الدم: ويقال
  .متباعداًصاحب الدين، وقعد منتسئاً أي : املنسىء، والدائن: بنسيئة، واملدين

  .تعارض القوم بئرهم إذا جعل هذا يستقي نوبة وهذا نوبة: ويقال

    

قطعه املشعوب بعضها إىل بعض، وكذلك قبائل : قابل نعلك أي اجعل هلا قباالً، أي زماماً، وقبائل الرأس: ويقال
  .إذا كان يف أنف شبابه: مقتبل الشباب: ويقال. كل شيء

بلغ نصفي، وناصفين أي قامسين، وأنصف النهار ونصف أي بلغ نصفه، قاومين فما أنصفين أي ما : ويقال
  .ورجل مضرب اخللق أي ملزز اخللق. مواضع غليظة: اخلادم، والنواصف: واملنصف والناصف
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  .احلوض: حروف اآلبار، واجلابية:  أجيب، وجبا جباوة وجباية، واألجباء- وجبوت أيضاً- جبيت اخلراج: ويقال

  الطويل : أهللنا اهلالل أي رأيناه، قال الشاعر:  واستهلت إذا سالت باملطر، ويقالالت السماء: ويقال

  كفى قاتالً سلخي الشهور وإهاللي  ما سلخت الشهر أهللت مثله إذا

وأهل الرجل إذا صاح، واستهل الصيب إذا صرخ عند الوالدة، وأهل اهلالل واستهل، وحنن يف مستهل صفر، هذا 
 وهل فالن إىل ذلك األمر يهل وهوالً أي ذهب إليه ومهه إليه، ووهل يوهل وهالً واستوهل :هو العربية؛ ويقال

واشرأب الرجل إذا تطاول لينظر إىل الشيء، وامسأل أي ضمر، وارفأن أي سكن وارفأن أي فزع، . إذا فزع
  .السكون: الصمم، والوقار: احلمل الثقيل، والوقر: والوقر

  الكامل ازوء : شاعر

 كلهم معارف فالناس  لتواصل والتعاطفا ذهب

 التملق والتواصف إال  لم يبق منهم بينهم

 في التساير والتواقف ض  بعضهم لبع وعناق

 دة للجميع وال تكاشف  تعقدن على المود ال

  فق واطو كشح فتى مخالف  لهم وجه الموا وابسط

 إنهم قوم صيارف دة  عند المو صارفهم

 ستوق وزائف فالقوم  انتقدت خيارهم إني

  .ضرب من الزيف: الستوق

  .هو سكيت يف بطش عفريت: قال أعرايب يصف رجالً

  .االستقصاء على امللهوف: ما اللؤم؟ قال: االحتيال للمعروف، وقيل له: ما الكرم؟ قال: قيل لرجل

  .ال، وال جليل: يف بيتك دقيق؟ قال: قيل ملزيد

  .الذي ابتالنا بك: ، فقال خمنث كان جبنبهاحلمد هللا، فكررها: حصر خطيب عند قوله

إذا أردت : يقال! ومن يبقة يف هذه الدنيا إىل يوم القيامة؟: قال. سل ربك النجاة من هول يوم القيامة: قيل جلحا
  .أن متتحن دهن البلسان فخذ طاقة كراث واغمرها فيه وقرا من النار، فإن اشتعلت فهو غري مغشوش

  .استقبال الكلب إياك عند قصدك حاجة دليل على جناحك فيها وقضائها: زي يقولمسعت ابن عبدان األهوا

  .ال عذر يف غدر: وكتب آخر

  .اصرب فالدهر دول: وكتب مفلس

  .من مل يدار عيشه ضنك: كان على خامت بزرمجهر: وقيل

w  .إن احلريص ليتعجل الذلة قبل إدراك البغية: وقال قتيبة
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  .من تغلبه نفسه على ما يظن، وال يغلبها على ما يستيقنال تكن ك: وقال عون بن عبد اهللا

  الوافر ازوء : شاعر

 لوعة األرق يكابد  على حرق ومطوي

 لسان الحية الفرق  فؤاده قلقاً كأن

  تعم األرض بالغرق  تكاد غروب عبرته

  البسيط : رككيف يرجو العقل النجاة، واهلوى والشهوة قد اكتنفاه؟ وأنشد البن املبا: قال فيلسوف

 نرى لدعاة الحق اعوانا وال  حتى متى ال نرى عدالً نسر به

 تلون أهل الجوز ألوانا إذا  بحق قائلين به مستمسكين

 القوم أعمى قاد عميانا وقائد  للرجال لداء ال دواء له يا

  .قهر البطن أعظم احللم، فكن له ربا مالكاً، وإال صار عليك والياً قاسطاً: قال فيلسوف

  .العادل؛ هكذا يف القرآن احلكيم: اجلائر، واملقسط: القاسط

    

-بسم اهللا الرمحن الرحيم، كتبت : كتب كشاجم إىل بعض إخوانه يصف طباخاً مجع أشياء من آداب الطبيخ

 من احملل اجلديب، والبلد القفر الذي أنا به غريب، عن سالمة اجلوارح واحلواس، إال حاسة التمييز، -أعزك اهللا
 - إا لو صحت ملا اخترت املقام ذه املفازة، وأمحد اهللا عز وجل كثياً على كل نعمة وحمنة، ومن مصائيبف

 أن نوحاً طباخنا تويف، فأرمضتين مصيبة، واملتىن فجيعته، - أعاذك اهللا عز وجل من كل مصيبة، وجنبك كل ملمة
عليه، فلقد كان قوام جسمي، وزيادة شهويت، وكان عنوان النعمة، وترمجان املروءة، وواسطة القالدة، فلهفي 

وممتع زواري وأضيايف، أحذق أهل صناعته، وأبيتهم فضالً، وأرهفهم سكيناً وأعدهلم تقطيعاً، وأذكرهاهم ناراً، 
وأطيبهم يداً، ما أكاد أقترح عليه شيئاً إال وجدته قد سبقين إليه، معب للموائد، ملبك للثرائد، مع كل حار 

ئدته رياض مزخرفة، أو برود مفوفة، مرتب لأللوان، منظف للخوان، ال جيمع بني شكلني، وال وبارد، كأن ما
يوايل بني طعامني، وال يغرف اللون إال وضده، ينضج الشواء، وحيكم احللواء، وخيالف بني طعام الغداء والعشاء، 

 من الزائر واملزور، فأودى فقيداً يكتفي باللحظة، ويفهم باإلشارة، ويسبق إىل اإلرادة، كأنه مطلع على الضمري
 مببتلى جتمع عليه فقد مثل هذه العقدة -أعزك اهللا-محيداً، ليس مثله موجوداً طريفاً وال تلبيداً؛ فما ظنك 

 ال أتقي إال الشماتة، ولست يف ثغر -عز وجل-النفيسة، وتطاول األيام ذه الناحية املمحلة املوحشة، واهللا 
 بإزاء عدو فيشغلين مقارعته وحالوة الظفر به والنكاية فيه عن مالذ الطعام، وأسأل فأحتمل عاجل الضنك، وال

اهللا عز وجل الكرمي املنان أن خيتار يل ويعجل مما أنا فيه راحيت، ويبدلين خرياً منه زكاة وأقرب رمحاً، جبوده 
جعلين اهللا - فوة، فإن رأيت  إذا ورد علي نفى عين هذه الوحشة، وأمن غب هذه اهل- أعزك اهللا- وكتابك . ومنه
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  . أن دي يل براً وصلة، ووصلة وأنسة فعلت، إن شاء اهللا تعاىل-فداك

  الكامل : إبراهيم بن العباس

  صرفاً الغواية فانصرفت كريما  الزمان وما ترين بمفرقي إن

 الحديث يزيدني تعليما حسن  إال من لقاء محدث وصحوت

 من آدب اجلواري يف زماا، ساملاً املعروف باليتيم يف مذاكرة جرت سألت فنن، وهي جارية أديبة، كانت
سألت : أي األمور ألذ عندك؟ حمادثة الرجال، أم استماع الغناء، ام اخللوة بالنساء؟ فقالت: بينهما طويلة، فقالت

فهم، وال الغناء ال حتسن حمادث الرجال إال حبسن الت: وما هي؟ قال: عن أمور ال تصلح إال بثالثة أشياء، فقالت
حمادثة : فما الذي ختتار منهن؟ قال: إال بشرب النبيذ، وال اخللوة مع النساء إال باملوافقة وسعة القدرة، قالت

  .الرجال

  السريع : شار

 في كانون أو في شباط كالماء  أصبح من برده وصاحب

 في مثل سم الخياط كأنه  من ضيق أخالقه ندمانه

 الصمت قليل النشاط متصل  يوماً فألقيته نادمته

  بعض التماثيل التي في البساط  لقد أوهمني أنه حتى

وليجتنب الندمي احلديث الطويل الذي تتعلق به النفوس، وحيبس على آخره الكؤوس، فإن ذلك : وقال كشاجم
  .مبجالس القصاص أشبه منه مبجالس اخلواس

  الرجز : شاعر

  ما حثت الكؤوس باألوتار

  القصاربالملح كحثها

 األحاديث من السمار إن

 للهو من العقار أجلب

  الرجز : وقال علي بن اجلهم

 كأنها نهار وليلة

 وفتية أخيار سهرتها

 جاهل فيهم وال ختار ال
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  لهوهم األسمار واألشعار

 تقدح منها النار وملح

 تعاقر العقار بمثلهم

  وتمتع األسماع واألبصار

 اآلمال واألوطار ركوتد

سلس يف : ما هي؟ قال: يف خصال ال تصلح معها منادمة اخللفاء، قال: قال جناح للمتوكل ملا دعاه إىل منادمته
من حق صدقك عنها أن : البول، وتنحنح إذا حدثت، وال أقدر من الشراب على أكثر من رطلني، فقال املتوكل

  .تسامح فيها

  .ا أجبته عجب، وإذا فكهته طرب، وإذا أمسكت حتدث، وإذا فكرت مل يلمكأمتع اجللساء الذي إذ: قال آخر

  .اإلقالل من الضار خري من اإلكثار من النافع: قال أبقراط

    

خري الغداء بواكره، وخري العشاء بواصره، أي املبادرة به يف بقايا النهار وضوئه حبيث يتمكن مه : وقال آخر
  .لليل والدنو من النوم والسكون؛ هكذا قال كشاجمالبصر قبل اإلمساء والدخول يف حد ا

وقالك سأل املأمون اليزيدي عن أخالق العباس ابنه، وكان قد أمره بتأديبه وعشرته فأخربه أنه ال يفلح وأنه ال 
رأيته وقد ناوله الغالم أشناناً ليغسل يده، فاستكثر ما وقع يف يده : وكيف علمت ذلك؟ قال: مهة له، فقال له

  .رده يف األشناندانة ومل يلقه يف الطست، فعلمت أنه خبيل ال يصلح للملكمنه، ف

رئيس سنن العرب املضمضة والسواك واالستنجاء، ورئيس سنن العجم اخلالل وغسل اليد قبل الطعام : يقال
  .وبعده

  .هو أملح من املداري يف شعور العذارى: قال أعرايب

  الوافر : ابن مطري

 أن أعيب وأن أعابا وأكره  معالي اآلخالق جهدي أحب

  ومن حقر الرجال فلن يهابا  هاب الرجال تهيبوه ومن

  الكامل : ويروى للقدسي الكويف ميدح الكتاب

  إن كنت تقصدني بظلمك عامداً فحرمت نفع صداقة الكتاب

 لعثرة األصحاب والناعشين  السائقين إلى الصديق ثرى الغنى

 قين بفصل كل خطابوالناط  بكل عبء مثقل والناهضين
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 روائح األثواب والطيبين  على الصديق بفضلهم والعاطفين

 جحد العبيد تفضل األرباب  جحدتهم الثناء فطالما ولئن

  .القناعة سيف ال ينبو، والصرب مطية ال تكبو، وأفضل عدة صرب على شدة: قال أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه

اخلري : ما هذا؟ قال: طاب رضي اهللا عنهما ألوانا من اخلبيص، فقال لهأهدى أبو موسى األشعري لعمر بن اخل
إياك أن : هل أطرفت أحداً م أهل املدينة بشيء من هذا؟ قالك ال، قال: قال. عندنا كثري واملؤونة عندنا ختف

  .يراه أغيلمة قريش فيضيقوا عليكم بالداً كثرية

كنت آكل الوجبة، وأعرس إذا أسحرت، وأرحتل إذا : كيف كان مسريك؟ قال: قيل ألعرايب أسرع يف مسرية
  .أسفرت، وأسري الوضع، وأجتنب امللع، فجئتكم ملسي سبع

  املنسرح : أنشد احلجاج متيم بن احلارث شعره يف أخيه

 حميداً وغير مشترك مات  وسائل عن أخي فقلت له

  عن حومة الموت ضنك معترك  بالسيف ال ينهنهه أليس

 خوفه موفزاً على شرك من   وجالًويضحي عدوه يمسي

  البسيط : أنت واهللا أشعر من أعشى باهلة حيث يقول: فقال له احلجاج

  من كل اوب وإن لم يغز ينتظر  يأمن الناس ممساه ومصبحه ال

  .وهذا مما ينشد يف نقد الشعر. فصري صديقه وعدوه خيشاه، وخصصت أنت عدو أخيك دون صديقه

مع بغي، وال صحة مع م، وال ثناء مع كرب، وال صداقة مع غضب، وال شرف مع ال ظفر : ويف كتب اهلند
سوء أدب، وال برمع شح، وال اجتناب حمرم مع غرض، وال حمبة مع هزؤ، وال عذر مع إصرار، وال راحة مع 
حسد، وال سؤدد مع انتقام، وال رئاسة مع غرية وعجب، وال صواب مع ترك املشاورة، وال ثبات ملك مع 

اون وجهالة.  

إذكاء العيون، واستطالع األخبار، وإظهار الغلبة، وإفشاء السرور، : أي مكايد احلروب أعظم؟ قال: سئل ملك
وإماتة الفرق، واالحتراس من البطانة من غري استقصاء ملن يستنصح، وال استنصاح ملن يستغش، وال حتويل شيء 

  .عن شيء

  .ا ترك لنا حب الغداء والعشاء حزناًم: كيف حزنك على ولدك؟ قال: قيل ألعرابية

  الطويل : شاعرك

 قربت ألطاقه ونوافله إذا  لعمرك ما النائي البعيد بنازح

 وال تهدى إلينا رسائله قريب  النائي البعيد محجب ولكنهما

w إذا جادت علينا هواطله بعيد  ضرنا أن السماك محلق وما
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كان لنا شباب يظاهرهن علينا، : تقدر على مجعهن؟ قالكيف : قيل لرجل من العرب كان جيمع بني ضرائر
  .ومال يصورهن لنا، مث قد بقي لنا خلق حسن فنحن نتعايش به

  اخلفيف : شاعر

 ومن سيفه دماء الجراح د  من ندى عاصم جرى الماء في العو

 وصدور القنا بوجه وقاح  الندى بوجه حيي يتلقى

 م الذباحمضربيه س وعلى  السيف أخضر من نداه قائم

  .أعصرت املراة فهي معصر، مثل راهق الغالم: يقال

    

احلنظل يدق فيسقاه األسري : املاء به امليت، والغسل: اخلطمي، وقد تفتح اخلاء أيضاً، والغسل: الغسل: يقال
  .فيسهله حىت يقتله

الدل، وما الذل، وما الرل، ما األل، وما البل، وما التل، وما الثل، وما اجلل، وما احلل، وما اخلل، وما : يقال
وما الزل، وما السل، وما الشل، وما الصل وما الضل، وما الطل، وما الظل، وما العل، وما الغل، وما الفل، وما 

  .القل، وما الكل، وما املل

كانوا : أما األل فمصدر أله يوله إذا أصابه باحلربة، وهو مجع ألة أيضاً ومجعه أيضاً إالل، ورجب منصل األل
  .يرتعون فيه زجاج الرماح تعظيماً له

وأما البل فمصدر بله يبله بال، والرحم تبل، وهو استعارة، كأا إذا وصلت باإلحسان والزيارة والتفقد فقد 
نديت وابتلت ألن اجلفاف مذموم كريه؛ وقوهلم بللت به أي ظفرت به منه، واملعىن ينظم هذا الفن ولكن بسبب 

  .لطيف

؛ والتل أيضاً ديون 103: الصافات" وتله للجبني"له يتله إذا صرعه، ويف الكتاب املعجز وأما التل فمصدر ت
  .اجلبل، ومجعه تالل

  .وأما الثل فمصدره ثل اهللا عرشهم إذا قوضه، وثل هو إذا تقوض ودم

  .وأما اجلل فاللقط، ومنه اجلالة واجلاللة

  .فرق أجزاءهوأما احلل فالشريج، هذا مسموع، وهو مصدر حله حيله إذا 

وأما اخلل فما يصطبغ به، واخلل أيضاً الطريق يف الرمل، واخلل أيضاً مصدر خللت الكساء إذا ضممت بني 
  .طرفيه بعود حديد الطرفني؛ واخلل أيضاً الشحت من الرجال، أي اخلفيف اللحم، واخلل أيضاً احملتل

  . أي امللح والتغزل-بكسر الشني-وأما الدل فهو الشكل 

  .ذل فكأنه مصدر ذل، واملسوع هو الذلوأما ال

w  .وأما الزل فمصدر زل يزل
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وأما السل فمصدر سله يسله سال، وهو السرقة، وسل السيف إذا شامه أي جرده، ويقال شامه إذا أغمده، 
  .وأغمده إذا أدخله يف غمده أي جفنه، ومنه استتلت سخيمة فالن أي استخرجت كامن حقده

 والناس إذا ساقهم، والشلل آفة يف اليد الشالء تعطلها من التصرف، وهو استرخاء وأما الشل فالطرد، شل النعم
  .العصب وخدور الدم

  .وأما الصل فمصدر صل اللحم وأصل إذا أروح وأراح، أي فسدت رائحته أي أننت وننت

  .ومصدر أضل إضالل

 أي نديت، - بفتح الطاء- رض وأما الطل فاضعف املطر، وهو الندى الغامر من غري وقع املطر، ويقال طلت األ
هذا األعرب، وطل دمه أي بطل، وال أدري كيف ينتظم اللفظان على معىن واحد إال ان يتوهم الضعف يف أخذ 

وأما الطلل فما شخص من آثار الديار، والرسم مثله، وإال أن . الثأر والقصاص كما توهم الضعف يف الطل
ورأيت بدوياً بأثال سنة إحدى وستني، وكان يقال له مطالل، الطلل أبني؛ وفالن ذو طلل إذا كان ذا منظر، 

من إطاليل على العدو أي إشرايف عليهم، فقال له أمريك بن ميكال النيسابوري، : مم أخذ امسك؟ قال: فقلت له
: ومل ال يؤخذ من الندى الذي هو الطل، كأنك تتندى من الطل على صحبك؟ فقال البدوي: وكان يف الصحبة

  .ل على العدو أحب إيل منه أي من الطل على صحيبإن اإلطال

علل بعد : وأما العل فالقراد، وهو أيضاً مصدر علة وعال وعلال، والعلل االسم، وهو الشرب الثاين، ومنه قيل
  .ل

وأما الغل فيقال غل فؤاده غال إذا صار ذا غل، وهو أيضاً مصدر غل من الغنيمة غال، والغلول االسم، وهو 
  .ض الغنيمة على وجه اخليانة، وأما الغلل فاملاء اجلاري على ضاحي األرضالفوز ببع

وأما الفل فالقوم املنهزمون، وهو أيضاً فلهم أي كسر حدهم فانفلوا أي ذهبوا، وقد قيل سيف أفل كأنه معود 
  .الضرب، وبه فلول من قراع الكتائب ومصاع املقانب

 وكأن احلالل الذي هو 76: النحل" وهو كل على مواله"ز وأما الكل فالثقل، وكذا قيل يف الكتاب العزي
فالن كليل اللسان، : اإلعياء من املشي ثقل األعضاء، والكلمة ألا تثقل مبا يشد عليها، والكليل كالكل، يقال

وكل بصره كلوالً إذات فترت أجفانه واسترخت أهدابه، وقيل يف قوهلم ك لغنه مأخوذ من اجلمع الذي هو 
أهذ من االشتمال واإلحاطة، وهو ما قيل يف الكاللة، كأنه تكلل النسب ألن الكاللة ما : ه كثري، وقيلالثقل ألن

  .عدا الوالدين

بفالن مليلة، أي ما : وأما املل فمصدر مله إذا أمحاه، وامللة الرماد احلار، وتسمى به اخلبزة املعرفة للبادية؛ ويقال
ن فمربد، ومتلمل من ذلك، واحلمى يقال هلا مليلة أيضاً، وامللة من ذلك يقلقه، واحلرارة هي املقلقة وأما السكو

  .ولكن ضمها إىل الباب لطيف كأا قوة حامية مشلت القائلني ا والصائرين إليها والصابرين عليها
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هذا كله عن مساع ومناقشة وسؤال واستنباط معروض على أهل العلم، وما أبرئ نفسي مع ذلك من النقص 
قصري، وكيف أدعي غري هذا ووطين العجز، ومأواي الذل، وصفيت النقصان؟ هكذا جبلين اجلابل، وعليه والت

أخربين املخرب، وإمنا أنسب إىل الكمال ألنه وارد علي، وينسب إيل النقص ألنه صادر عين، فإضافة الكمال إيل 
م خطأي، إال من عصمه اهللا تعاىل استعارة، وإضاقيت إىل النقص حقيقة، وهكذا معريي والشامت يب والضاحك 

 شاكراً لصواب ما مير بك يف هذا الكتاب، عاذراً يف خطا ما يلوح لك، - أيدك اهللا-فأيده، ورمحه فسدده، فكن 
  .واعمل حبكم احلرية، وعصبية اإلنسانية، يف نش مجيل أنت أوىل بنشره، وستر قبيح انت أحق بستره، والسالم

 لو قلت يل عبدي، كنت أرى ذيل، ولو كنت ذليالً قطعت من مهيت سرور إضافيت إهلي،: قال اخلرابايت الصويف
إليك، ألنك أجل من أن يكون لك شيء ذليل؛ يا من إذا ذكرتين بأين عبدك أشهدتين مواضع ذيل، وإذا ذكرتين 

بأين أخبك أشهدتين مواضع عزي، وإذا وصفت نفسك بأنك قاضي احلاجات ذكرتين فقري، فمىت ال أرى 
سي يف صفاتك، ومىت أكون لك بال رؤية شاهدي؛ يا من بان أثري ثبت باحملبة خربي، كيف ال أكون بال انا نف

مندرجاً يف طي غريي؟ هذا كالم عويص، وإشارة دقيقة، وما أقدم على شرحه، ولو كان حقاً ظاهره مرفوعاً 
يف غريه عزيز، وستصري من كالم عند لطف باطنه، لتم األنس به، وحلت اإلشارة فيه، ولكن الصفو يف هذا و

  .هذه الطائفة املتصوفة إىل ما جيل عن الفهم، وال يدق على املتفهم

  .صدق االنقطاع أال يكون لك إىل غري اهللا عز وجل حاجة: قال السري السقطي

  .حقيقة احلياء من اهللا عز وجل حسن املراقبة له يف السر والعالنية: وقال صويف

ياء من اهللا حصر القلب عن االنبساط، واالمتناع من ظنون ال يرضاها اهللا، وعالمة معىن احل: وقال اجلنيد
  .املستحيي أال يرى يف مكان يستحي من مثله

  .حقيقة الشكر هللا أن يتوىل اهللا شكره لنفسه عنك: وقال يوسف بن احلسني

  .من وفق للشكر فقد ظفر مبوهبة هي أجل من النعمة: وقال آخر

  .يهد البدن، والشوق يهد القلباحلزن : وقال صويف

  .حقيقة األنس باهللا االستيحاش من القواطع عن اهللا: وقال ذو النون

من التوكل أال تطلب لنفسك ناصراً غري اهللا تعاىل، وال لرزقك قامساً غري اهللا، وال لعملك شاهداً : وقال صويف
  .غري اهللا

 رزقه بتدبريه وهو يرى تناقض تدبريه، ورجل شغله من رجل يريد تناول: عجبت من ثالثة: وقال حيىي بن معاذ
  .هم غده عن غنيمة يومه وهو حمتاج إىل يومه ألنه شاك يف غده، ومن عامل مفتون يعيب على زاهد مغبوط

احلكمة تنهى عن كل ما حيتاج أن يعتذر عنه، وعن كل ما إذا عاب عمله من غريك أحشمك ذكره : قال اجلنيد
تأمر احلكمة بكل ما حيمد يف البدء أثره، ويطيب عند الكشف : ا تأمر احلكمة؟ قالفبماذ: يف نفسك، قيل له

  .خربه، ويؤمن يف العواقب ضرره
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معاشر املتوجهني إيل حملبيت، ما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلماً، وما : أوحى اهللا تعاىل إىل بعض أنبيائه
ر من أكون حظه، وكيف يشتوحش من أكون ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم حظاً؛ كيف يفقت

  .نعم البكاء على البكاء: هل من شيء أفضل من البكاء؟ قال: أنيسه، وكيف يذل من أكون عزه؟ وقيل لناسك

  .اجللوس للمناظرة سد باب الفائدة، واجللوس للمناصحة فتح باب الفائدة: قال اجلريري

  .نظر بالغلظة إليه، والعارف عرف موقعه منه فنظر بالشفقة عليهالعامل رأى الذنب يف اخلطيئة ف: قال حيىي بن معاذ

مسع آية من كتاب اهللا تعاىل، : ما له؟ قال: دخلت على السري وعنده رجل قد غشي عليه، قلت: قال اجلنيد
إن يعقوب ذهب بصره من جهة : من أين لك هذا؟ قلت: فأعيدت فأفاق، فقال السري: فتعاد عليه، قال: قلت

  .ا ألقي القميص عليه أبصر، فأخذت هذا من ذاكيوسف، فلم

  .إذا أراد اهللا عز وجل أن يتخذ عبداً ولياً سلط عليه من يظلمه: قال اجلنيد

  .الصدق يف البكاء ترك ما منه يبكى: قال يوسف بن احلسني

 ومن الشرف من العلم استعماله، ومن املال إنفاقه،: املراد من ثالثة أشياء ثالثة أشياء: وقال يوسف أيضاً
  .التقوى

  .احلمد هللا الذي قطع العالئق عن املنقطعني إليه، ووهب احلقائق للمتصلني به واملعتمدين عليه: قال صويف

نظرت إىل : ومل؟ قال: ال، قال: هل دعوت؟ قال: نعم، مث سأله الرجل: ادع اهللا يل، فقال: وقال رجل لناسك
  .ءما أوالك اهللا من غري سؤال فانقطعت عن الدعا

    

عالمة املطرود قيامه بالبيان والربهان، وامتناعه من استعمال ما يصلح اللسان، فيكون : قال يوسف بن احلسني
  .احلق منه موجوداً، ويكون هو يف احلق مفقوداً

رجل مسوف بالتوبة مدافع عنها، قد اغتر بطول األمل، ونسي : الناس يف التوبة على مخسة أوجه: وقال اخلواص
جل، فهذا إن أدركه املوت أدركه على إصرار؛ وآخر تائب ما مل جيد شهوة، فإذا وجد ركب هواه، هجوم األ

وأضاع احملاسبة لنفسه، فهذا مستوجب للعقوبة من اهللا عز وجل؛ ورجل تائب بقلبه إال أن نفسه تدعوه إىل 
قق للحساب، قد قام على شيء مما يكره، فهذا حيتاج إىل األدب لنفسه، وفائدته على قدر جماهدته؛ ورجل مد

ساق مقام اخلدم، فهذا مستوجب للعصمة من اهللا عز وجل؛ ورجل قد هام به خوفه من ذنوبه فلم يبق فيه باقية، 
  .فهذا املتوحد بوالية اهللا عز وجل

  .إهلي، حجيت عندك علمي بأن احلجة لك: وقال حيىي بن معاذ الرازي

  .يونحلظ القلوب أسرع خطى من حلظ الع: وقال حيىي

  .على قدر اخلروج من الذنوب تكون إفاقة القلوب: وقال حيىي بن معاذ

  .وجود الشيء يف فقده: وقال حيىي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  147   

  .خوفك من خلقه يوحش، وخوفك من اهللا يؤنس: وقال حيىي أيضاً

رجوعك عن ذنب قد عملته إىل اهللا عز وجل خري لك من رجوعك إليه مع الصلف من بر قد : وقال حيىي أيضاً
  .أتيته

  .عقوبة املربد احتجابه باألحوال: قال ذو النون

علم البسط، وهو من وحدة الواحد إىل غاية الكثرة، وعلم القبض، وهو من الكثرة : العلم علمان: وقال اجلنيد
  .إىل الوحدة

م علم الصناعات يف أنواع املركبات، وعلم اللفظ يف تأليف العبارات، وعل: العلم ثالثة: وقال أبو سعيد اخلراز
  .التدبري يف ضروب السياسات

  .معقول ومنقول، فاملعقول أبدي واملنقول زماين، واملعقول أصل واملنقول فرع: العلم علمان: وقال رومي

  .إيضاح وتلبيس، فاإليضاح من القلوب، والتلبيس من األلسنة: العلم علمان: وقال ابن عطاء

ر، وهذه كتبهم يف اإلهليات مملوءة بأخوات هذه  شقيقة طريقة الفالسفة الكبا- أيدك اهللا-هذه الطريقة
اإلشارات، ولوال أين رويت ما وجدت لشككت فيه، ويف اجلملة احلكمة مشاعة بني اخللق، ال تنسب إىل جيل، 

  .وال تقف على قبيل، وإمنا حظوظ اخللق فيها على قدر مشارم منها

رث غضب يوماً وانتفخ يف ثوبه، فندر من عنقه أربعة واهللا لقد بلغين أن احلا: وقال رجل من آل احلارث بن ظامل
  .وكان هذا الرجل مشهوراً بالكذب. أزرار ففقأت أربع أعني من أعني جلسائه

والكذب شعار خلق، ومورد رنق، وأدب سيء، وعادة فاحشة، وقل من استرسل فيه إال ألفه، وقل من ألفه إال 
ث، وقل من اعتاده ومزن عليه إال صحبته السكينة، وأيده أتلفه؛ والصدق ملبس ي، ومنهل عذب، وشعاع منب
  .التوفيق، وخدمته القلوب باحملبة، وحلظته العيون باملهابة

أخذ بزمام الكالم فقاده أسهل مقاد، وساقه أحسن مساق، حىت استرجع به القلوب : وصف أعرايب رجالً فقال
  .النافرة، واستوقف به األبصار الطاحمة

 تطرب إذا تكلمت، -دون نغم أجلانك- أنت بنغم ألفاظك: قالت يل ديباجة األعرابية: يقال إسحاق املوصل
  .نومة الضحى يف الصيف مربدة، ويف الشتاء مسخنة: العرب تقول! فكيف تراك تصنع إذا ترمنت؟

 اللهم ليس عندي ما أفرحهم: وكان بعض أغبياء النساك آدر، فكان يكشف أنثييه لألنام ليضحكوا منه ويقول

  .به، فال تنس يل هذا

  البسيط : قال ابن املدبر، أنشدين ابن السكيت

  صهباء يحدث فيها الماء تفويفا  الهموم إذا ضافت معتقة أقر

 الشعاع الذي فيها تطاريفا من  أصابع ساقيها إذا مزجت تكسو
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  .ود، وينحسم احلقدلسان الرجل أوجه شفعائه، وأنفذ سالحه بني أعدائه، به يتصل ال: قال خالد بن صفوان

  املتقارب : أنشد أبو عبد اهللا النخعي الوراق

 المشرقين إلى المغربين من  زلت أقطع عرض البالد وما

  وأستصحب الجدي والفرقدين  الخوف تحت الدجى وأدرع

 إلى أن رجعت بخفي حنين  وأنشر ثوب الهموم وأطوي

 الجدا زاني الوالدين قليل  الصديق غني العدو فقير

 من المال صفر اليدين مقالً  إلى كم أعيش أخا غربة

    

حرف يبدأ به، وحرف حتشى به الكلمة، وحرف يوقف : األسم ال يكون أقل من ثالثة أحرف: قال اخلليل
هذه لو حسنة : هل وبل وقد ولو امساً، أدخلت عليه التشديد فقلت: عليه، حنو نصر وزيد؛ فإن صريت البناء مثل

  اخلفيف : يب زبيدالكتبة، كقول أ

 ليتاً وإن لوا عناء إن  ليت شعري وأين مني ليت

  .أشد اهلل وأوحاه، فشدد اهلل حىت جعله امساً: هل لك يف زبد ومتر؟ فقال: وقيل أليب الدقيش

  البسيط : الرقاشي

 للسقاة صلوا األقداح بالنخب قل  انتظارك باللذات والطرب ماذا

   أحسن الفضة البيضاء في الذهبما  الماء في راح معتقة وأفرغوا

  الكامل : وله أيضاً

 سورتها بماء سماء سكنت  بعثت له السرور بقهوة وأخ

  والصرف كاليافوتة الحمراء  إن صفقت فعقيقة رومية

 من كافورة بيضاء والكأس  وحبابها در أطاف بكأسها

  .ك، أحق مين بالذي أنا أهل له من عقوبتكاللهم أنت بالذي أنت له أهل من عفو: قال جعفر بن حممد يف دعائه

  .البكر كالربة، تطحنها وتعجنها وختبزها، والثيب عجالة الراكب، متر وأقط: قال عمر

النظر حمتاج إىل القبول، واحلسب حمتاج إىل األدب، والسرور حمتاج إىل األمن، والقرىب حمتاجة إىل : قال فيلسوف
  .، والشرف حمتاج إىل التواضع، والنجدة حمتاجة إىل احلداملودة، واملعرفة حمتاجة إىل التجارب

قال . مشي عوارضها وانظري إىل عقبيها: بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة لتنظر إىل امرأة فقال هلا
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  .إذا اسود عقب املرأة اسود سائرها: األصمعي

  جمزوء الوافر : الرقاشي

 للذتي نشبي وهبت  ال تعذالني قد أال

 سالفة العنب وصفو  ما الماء أمكنني إذا

  ء فوق قراضة الذهب  الفضة البيضا صببت

  البسيط : العشق لألرواح مبرتلة الغذاء لألبدان، إن تركته ضرك، وإن أكثرت منه قتلك؛ وأنشد: قال فيلسوف

  فما دوا الملح إن حلت به الغير  يدرك ما يخشى تغيره بالملح

  .يهلك العرب إذا انقطع عنها تقوى اإلسالم ومحية اجلاهلية:  عنهقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا

زعم املنجمون أن اهلالل جنم حنس، وأمجع أهل العلم أن عامة حاجات الناس إمنا جتري مع : قال بعض األدباء
وم منها التارخيات كلها، وحمل الديون، وفراغ الصناع والتجار، ويوم الفطر، وآجال املستغالت، وقد: األهلة

  .الوالة، وزيادة املد ونقصان اجلزر ما بني الصني إىل املذار

أكل اخلرميي عند رئيس وكسر له رغيفاً، فلما قعدوا يشربون رمى الرئيس عني اخلرميي بتفاحة، فوضع يده على 
  املنسرح : وأنشد بعض الشعراء! دية رغيف عني؟. جعلت فداك: عينه وقال

   الصبر لي على بالهل خطر  جزعي مذ نأيت عن حالي سل

 كنت أرضيت فيك عذالي إن  غير اهللا سوء فعلك بي ال

  البسيط : رمحة بن جناح

 القريب على بعد من الدار أنت  يا من رضيت من الخلق الكثير به

 رجعن المنى أنضاء أسفار حتى  أعملت فيك المنى حال ومرتحال

  .وحياتك ال أصلي: دخلي صيب لنا ماء، قالتا: قال مزبد لسقاية مدنية كان يألفها وهو يف مجاعة

أرأيت أملح من : رأيت جارينتني قد طلع عليهما فىت حسن الوجه، فقالت الواحدة لصاحبتها: قال أبو العيناء
: قد مسعت ما كنتما فيه، فما معىن زرنوق؟ قالت: فتقدمت وقلت. هو مليح ولكنه زرنوق: هذا الفىت؟ قالت

  .فبقيت مبهوتاً من قوهلا وجموا.  إذا قبل ال يدخل، وإذا أدخل ال يقبلنعم، الكبري البطن، الذي

  .قد كنت، فعافاين اهللا: أنت بكر؟ قالت: قيل جلارية

  .لو أن حية افتض امرأة لرتعت نفسها إليه: قالت جمرية

دعه : أيش تأمرين؟ أخرجه؟ قالت: هجم رجل على امرأة وهي نائمة ودفع فيها فانتبهت مذعورة، فقال هلا
  .يذهب حىت أفكر يف شيء

wإن كنت تريدين النيك فهذا هو، : الكلوة، اخلاصرة، الطحال، فقلت هلا: أقبلت أنيك جارية، فقالت: قال اجلماز
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  .وإن كنت تريدين التعشري فعليك بالقصاب

  .كل مصيبة عند سخطك جلل، وكل نعمة عند رضاك حمتقرة: وقع ذو الرئاستني

رأينا صنعاً أحسن، وال نصراً أعز، وال فتحاً أفضل، من نصثر اهللا إياك، وصنعه لك، ما : ووقع إىل قائد جيش
  .وفتحه عليك، فتوىل اهللا أمرك بأحسن مما ابتدأك به

    

قد استدللت بتضجعك على مداهنتك، وبتقصريك على مماألتك، ويف أقل مما أقرعك به ما يردع : ووقع أيضاً
  .هواك عما أنت عليه

د أعذرت إليك يف التقدمة، فالزم احملجة، وتوق لزوم احلجة، وتوقع حلول اازاة، إن شاء اهللا ق: ووقع أيضاً
  .تعاىل

واتر كتبك، وأبرم األخبار، واستعن باهللا على تزيني نفسك، وامحلها على الصيانة تسلم من قول : ووقع أيضاً
  .العائب

  جمزوء اخلفيف : جحظة

 زار بعد انقطاعه  الزائر الذي بأبي

 عن قناعه كشفه  البدر للورى كشف

  ساهراً في انخداعه  أزل طول ليلتي لم

 في امتناعه زادني  رمت وصله كلما

 حزني من وداعه  ولى مودعاً ثم

  .بأن يصطنع املعروف: قيل لفيثاغورس الفيلسوفك مباذا ميكن اإلنسان أن يقتدي بربه؟ قال

ؤذيه وهو ساكت، فلما اشتد غيظها من سكوته أخذت غسالة شتمته امرأته وظلت تسمع به وت: لفيثاغورس
اما إىل هذه الغاية فكنت : ثياب كانت تغسلها فصبتها على رأسه، وعلى كتاب كان يف يده، فرفع راسه وقال

  .تربقني وترعدين، وأما اآلن فقد أمطرت

و أضعف منك أو من هو هل غلبت من ه: مسوانيدرس رأى رجالً ميدح نفسه على غلبته يف الصراع، فقال له
فما هذا موضع مدح، وذلك أن كل واحد من الناس : بل غلبت من هو أضعف مين، قال: أقوى من؟ فقال

بل : هذا حمال وباطل، فقال: بل غلبت من هو أقوى مين، فقال: يغلب من هو أضعف منه، فقال له الرجل
  .من غلبته ال يكون مساوياً لك: غلبت من هو مساو يل، فقال

أنا يف قلق دائم إن جلست او مشيت أو قمت أو استلقيت، فقال :  رجل إىل سقراطيس الفيلسوف فقال لهآتى
إن أعلمتين املنفعة : مل صار ماء البحر ملحاً؟ فقال للسائل: قال رجل لسقراط! ما بقي لك إال أن تصلب: له
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  .التيب تنالك من علم ذلك أعلمتك السبب فيه

  .املرأة: ؟ فقالأي يمة أمجل: قيل لسقراط

  .إن امللك أألعظم أن ميلك اإلنسان شهوته: قال سقراط

  .األدب والتعلم ومساع األخبار: أي األشياء ألذ؟ قال: وقيل لسقراط

  .كما أن األطباء م يكون صالح املرضى وختلصهم، كذلك بالشرائع يكون صالح اجلائرين: قال سقراط

داثته فاضالً، فإن مل يكن ذلك ففي عنفوان شبابه، فإن مل يكن ذلك ينبغي أن يكون اإلنسان يف ح: قال سقراط
  .ففي شيخوخته

لكالم هؤالء القوم موقع عجيب وتأديب حممود، فال تستوحش منهم فإم جنس من الفضالء؛ نفعنا اهللا عز 
  .وجل حبكمهم، ووقانا شر ما يقال فيهم

  .توبة املذنب اعتذاره: قال أعرايب

  .دم اجلوعمعم األ: وقال لقمان

  .الكرمي يصول إذا جاع، واللئيم يصول إذا شبع: قال حكيم اهلند

  .قال أعرابيك ليس شيء أقعد برجل عن مكرمة من صغر مهة

  الكامل : شاعر

  خمسون وهو إلى النهى لم يجنح  مضى للمرء من أعوانه وإذا

 فأقم كذا ال تبرح ساعدتنا  ركدت عليه المخزيات وقلن قد

 فديت من لم يفلح: وقال حياً  شيطان غرة وجههرأى ال وإذا

وقع الطاعون بالكوفة، فخرج الناس وتفرقوا يف النجف، وكان لشريح القاضي صديق خرج فيمن : قال املدائين
وإن . أما بعد، فإنك باملكان الذي أنت يف بعني من ال يعجزه هرب، وال يفوته طلب: خرج، فكتب إليه شريح

 يعجل أحداً إىل محامه، وال يظلمه شيئاً من أيامه، وإنا وإياك لعلى بساط واحد، وإن املكان الذي خلفته ال
  .النجف من ذي قدرة لقريب

فأذن مؤذن بينهم "أمل تسمع قول اهللا عز وجل : جلس سليمان بن عبد امللك للمظامل يوماً، فقام إليه رجل فقام
وكيلك اغتصب ضيعيت وضمها إىل : ك أيها الرجل؟ قالفما خطب:  قال43: األعراف" ا، لعنة اهللا على الظاملني

فضيعيت لك، وضيعتك مردودة إليك؛ وكتب إىل الوكيل برد ضيعته عليه وتسليم ضيعة : ضيعتك الفالنية، قال
  .سليمان إليه واألنصراف عن عمله

  .حاجب الرجل عامله على عرضه: وقال أعرايب

خبيث العرق، قليل املرق، ضجعته اجنعاف، : صال كن فيهخل: ما لك ال حتبني زوجك؟ قالت: قيل ألعرابية
w  . أي اجلماع-ومشلته التفاف، يشبع ليلة يضاف، وينام ليلة خياف، وال يقضيين أمري
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إذا كان املال عند من ال ينفقه، والسالح عند من ال يستعمله، والرأي عند : قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه
  .من ال يقبل منه، ضاعت األمور

    

يا أبا معمر، أنت مع شرفك وقدرك وجاهك : قيل لشبيب بن شيبة املنفري وقد اشتد عليه حجاب املهدي
نذل هلم لنعز عند غريهم، فإن من رفعوه ارتفع، ومن وضعوه : وسعة ذات يدك، تذل نفسك هذا الذل؟ فقال

  .اتضع

حة للمالئكة، وهو من السنة، تضاعف يف السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مفر: قالت عائشة رضي اهللا عنها
  .به احلسنات، ويعني على احلفظ، ويرتع البلغم، وجيلو البصر، ويذهب باحلفر، ويشد اللثة، ويفصح اللسان

  .تبارك من خلق اإلنسان فجعله يبصر بشحم، ويسمع بعظم، ويتكلم بلحم: قال ابن السماك

  الرمل ازوء : أنشد بشر بن موسى

 غدو ورواح من  ناأرحنا واسترح قد

  أو كريم ذي سماح  بلئيم واتصال

 ألبواب النجاح حاً  الصبر مفتا وجعلنا

  البسيط : شاعر

  أبدت له صحبة الدهر األعاجيبا  كان للدهر خدناً في تصرفه من

 الليالي على األيام تأديبا كر  كان خلواً من التأديب سربله من

  .ؤمن مشجبته، وبطنه جرايته، ورجله مطيته، وذخريته ربهظهر امل: قال النيب صلوات اهللا عليه

  الكامل ازوء : شاعر

 تخش نائبة الصروف لم  قوم إذا حالفتهم

  حبالً أمنت من المخوف  وإذا وصلت بحبلهم

 األسنة والسيوف بين  تسيل دماؤهم قوم

الناظر إليها ال ميل، ومل نر شيئاً طاعمها ال يشبع، وشارا ال يروى، و: وقال ابن السماك يف وصف الدنيا
يطلبها من هو على يقني من فراقها، ويركن إليها من ال يشك أنه راحل عنها، ويعتصم : أعجب منها ومن أهلها

  .حببلها من هو على أوفاز

صدقت أيها األمري، العقل : يا عامر، أدب وافر وعقل نافر، فقال: دخل الشعيب على احلجاج فقال له احلجاج
  .صدقت أيها األمري: فاملنة لنا يف ذلك دونكم، قال:  واألدب تكلف، ولوال أنتم معشر امللوك ما تأدبنا، قالسنخ

فهو واهللا : حسبك ما أغناك به معاوية، قال عطاء: أغنين عن غريك، قال: قال عطاء بن أيب رباح ليزيد بن معاوية w
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  .احلي وأنت امليت؛ فاهتز يزيد لكلمته وأمر له جبائزة

يربد املاء، وينقمع الذباب، : ومل اخترت ذلك؟ قال: واهللا ال أكلت إال نصف الليل، قيل: ال بعض البخالءق
  .وينام الصبيان، وتؤمن فجاءة الداخل، وصرخة السائل

  .إنك من جوارحي مييين، ومن سواحني يقيين: قال بعض األدباء يف رسالة له إىل أخ له

واهللا ما زالت عيون العداوة تنجم من صدورهم : د صالح ومودة فقالذكر أعرايب قوماً فسد ما بينهم بع
فتمجها أفواههم، وأسباب املودة ختلق يف قلوم فتخرس عنها ألسنتهم حىت ما جتد للشر مزيداً، وال للخري 

  .مريدا

قليله عن إذا كان اللطف دليل حمبة، وميسم قربة، كفى : كتب أبو داود الوراق إىل أخ له، وأهدى إليه مقلمة
كثريه، وناب يسريه عن خطريه، وال سيما إذا كان املقصود به ذا مهة مل يستعظم نفيساً، ومل يستصغر خسيساً، 

  .وقد جعلك اهللا من هذه الصفة بأجل فضائلها، وأرفع منازهلا

  الطويل : أنشد مسلم بن قتيبة قول الشاعر: وقال أبو بشر الربمجي

 فأكفي أو أطيع المسودا سودأ  ذريني فما أعيا بما حل ساحتي

  .هللا دره فما أدري يف أي حالتيه هو أكرم، أحني يسود فيكفي، أو حني يطيع املسود: فقال

ال تعادين أحداً وإن ظننت أنه ال يضرك، وال تزهدن يف صداقة أحد وإن ظننت أنه ال : قال يونس النحوي
تذر إليك أحد إال قبلت عذره وإن علمت أنه ينفعك، فإنك ال تدري مىت ختاف عدوك وترجو صديقك، وال يع

  .كاذب، وليقل عيب الناس على لسانك

  اخلفيف : للصويل

  وطواه كما طوى الشمس غرب  يكن سار عائداً لدمشق إن

 للطرف حيثما دار نصب وهو  للقلب حيثما كان ذكر فهو

 وقد قسمك اهللا بني طريف وقليب، :كتب احلسن بن وهب إىل صديق له يعلمه صبابته إليه ووحشته لفراقه فقال
  .ففي مشهدك أنس قليب، ويف غيبتك هلو طريف بذكر قليب

وقفت على الفصل الذي أخربت فيه، فسيان عليك رأيتين أو مل ترين إذ كان بعضك يؤنس بعضاً : فكتب إليه
  .ومن حزن أمدهفينوبوا عين، ولكين أراك فيخشع قليب، وأغيب عنك فتدمع عيين، فشتان بني ما ساء أبده، 

  الوافر : يا حانقاً على اجلرة مث متثل يقول: فكتب إليه احلسن

  فلما اشتد ساعده رماني  الرماية كل يوم أعلمه

    

فلما استد، وهو قريب من الصواب، وقد رأيت من ال خيتار غريه، وكال املعنيني : كان بعض أصحابنا ينشد
w  .قريب
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يدخل اجلنة قوم حفاة عراة : لقيت أبا حنيفة فحدثين حبديث فيه:  يقولمسعت أبا زبد األنصاري: قال املازين
: من البصرة، قال: من أين أنت؟ فقلت: قوم منتنون قد حمشتهم النار، فقال: منتنني قد أحمشتهم النار، فقلت

  .طوىب لقوم أنت أخبسهم: أكل أصحابك مثلك؟ قلت بل أنا أخبسهم حظاً يف العلم، فقال

صدى : إن الطرماح قد هجا الفرزدق وقد كرب وضعف، فلو أجبت عنه، فقال: قيل جلريرقال أبو حملم، 
  .قد اجتمع فحالً مضر على خمنث طيء: الفرزدق يفي بطيء كلها، وقد أردت ذلك فخفت أن يقال

  الطويل : أنشد أبو ذكوان

 من غر السحاب جيوب عليهن  سقى دار ليلى حيث حلت وشققت

 يحلو له ويطيب ولكنه  ديثهايقشعر القلب عند ح فما

  الرجز : كيف ينشد: قال ابن سالم، قلت ليونس

 بازل عامين حديث سني  ما تنقم الحرب العوان مني

  .على الثالثة أوجه، بالرفع على األستئناف، وباجلر على من، وبالنصب على احلال: ملثل هذا ولدتين أمي قال

  الرجز : زاً فأكله الفار فقالدخل أعرايب البصرة فاشترى خب: الرياشي قال

  عجل رب الناس بالعقاب

  لعامرات البيت بالخراب

  كحل العيون وقص الرقاب

  مخززات أحبل األذناب

  مثل مدارى الطفلة الكعاب

  كيف لنا بأنمر اإلهاب

  منهرت الشدق حديد الناب

  كأنما برثن بالحراب

  يفرسها كاألسد الوثاب

واهللا ما مات من خلفك، وال خاب من أملك، وال توحد من أهلك، إن من :  عن أبيه فقالعزى أعرايب رجالً
  .كنت بغيته ملوفور، ومن كنت مثاله حملبور، ومن كنت وليه ملنصور

الكاسفني، لو كان لك عقل : أبو القمرين، قال: أبو من؟ قال: قال املأمون لرجل رآه استضعفه: قال أبو هفان
  .كفاك أحدمها

كان رجل حيب الكالم وخيتلف إىل حسني النجار، وكان ثقيالً متشادقاً ما يدري ما : بو حامت السجستاينقال أ
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 - ما تقول: يقول حيناً، مث فطن له مكان يعد له اجلواب من جنس السؤال، فينقطع ويسكت، فقال له يوماً

هذا من وجود قرب :  له حسني يف حد تالشي التومهات يف عنفوان القرب من درك املطال؟ فقال-أسعدك اهللا
هذا حيتاج إىل : الكيفوفية على طريق احليثوثية، ومبثله يقع التنايف واانسة على غري تالق وال افتراق، فقال الرجل

  .أفكر فإنا قد استرحنا: فكر واستخراج، فقال له

ر عورة الكبش ملا علم من يا سات: كان عندنا قاص يكىن بأيب خالد قال يف دعائه: قال سعيد بن خالد اليماين
: فقيل له. فضله وصالحه، وهاتك عورة التيس ملا علم من قذره وفجوره، استر علينا وارمحنا واهتك ستر أعدائنا

فما ذنب : كبش إبراهيم الذي فدى به ابنه، وألنه يذبح يف العقيقة، قيل: ألنه يقال: وما فضيلة الكبش؟ قال
 الشاة اليت مل تستحق الرتو، ويؤذي املسلمني بننت رحيه، ويعلم الناس الزنا، يشرب بوله، ويرتو على: التيس؟ قال

  .جاءين بلحية التيس: وهو عيب على أصحاب اللحى الكبار؛ يقال

إن يف بطانة امللك مجاعة قد فسدت نيام وخبثت ضمائرهم بقتله : رفع رجل من العامة إىل كسرى بن قباذ
، وهم غري مأمونني على اململكة، منهم فالن وفالن، فإن رأى امللك أن يعاجلهم بزرمجهر، وقد مهوا مبا مل يفعلوا

  .إين إمنا أملك األجساد ال النيات، وأحكم بالعدل ال بالرضى، وأفحص عن األعمال ال عن السرائر: فعل؛ فوقع

  .فترأنت ماش واألوقات راكضة، والعمل باع والعناية : ووقع يف رقعة وكيل يستحثه على بناء قصر

  البسيط : أنشد ألعرابية

 الملوك وقومي سادة العرب هم  آل فارس أخوالي أساورة من

  غزل الفريد ولم تركب على قتب  تلبس الديباج ملحفة وجدتي

 ربي ولم تشرب من العلب معاذ  ولم تكب على البردات تنسجها

 كانوا فيه من امللك فلم حيتاجوا إلينا، فلما العجب منا ومن هؤالء القوم، كانوا فيما: قال سليمان بن عبد امللك
  .صار امللك إلينا مل نستعن عنهم

  .من املروءة اجتنابك ما يشينك، واجتباؤك ما يزينك: قال بعضهم

  .ال جتب من ال يسألك، وال تسأل من ال جييبك: وقال آخر

  .كن حذراً كأنك غر، وفطناً كأنك غافل، وذاكراً كأنك ناس: وقال فيلسوف

    

حسن التدبري مع املال القليل، خري من سوء التدبري مع املال الكثري، ألن حسن التدبري قد يكثر : وقال فيلسوف
  .القليل، وسوء التدبري ميحق الكثري

  .كرمي مقتدر، ومسرف مبذر، ولئيم مقتر: املنفقون ثالثة: وقال آخر

  .مري، وإذا مل يكن أمري بطل الوزيرالعقل أمري واألدب وزير، فإذا مل يكن وزير ضعف األ: وقال آخر

w  .الناس كالسيوف والشحذ واجلالء كاألدب: وقال فيلسوف
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  .الدين يعصم والدنيا تسلم: قال بعضهم

  .بقية السيف أمنى عدداً: قال علي رضي اهللا عنه

باينون يف ليته أخرب عن السبب فإنه أعجب من اخلرب، ألن السبب سر وهذا عالنية، والناس شركاء يف العيان ومت
  .الباطن، وما أكثر ما يطلق اللفظ فيه وال حيقق شيء منه

  البسيط : للزيات يف الفضل بن سهل

 لتلبسني التحجيل والغررا لكن  أمتدحك رجاء المال أطلبه لم

  ال أقرب الورد حتى أعرف الصدرا  كان ذلك إال أنني رجل ما

 زيتاً، تأخذ بأدناها فيضرط أقصاها، تسمع هلا وجيباً يف ثريدة موسعة: أي الطعام أطيب؟ قال: قيل لرجل شامي
  .احلنجرة كتقحم بنات املخاض يف اجلرف

  الطويل : شاعر

  وعينك تبدي أن صدرك لي دوي  تكاشرني كرهاً كأنك ناصح

  .من ازداد علماً فلم يزدد زهداً مل يزدد من اهللا إال بعداً: قال احلسن

 بن عباس على البصرة، فأخذ من بيت املال ما كان فيه وخرج إىل مكة، استعمل علي بن أيب طالب عبد اهللا
أما بعد فقد علمت ما قال اهللا عز وجل يف اخلائنني، فال ابن عمك آسيت، وال األمانة أديت، : فكتب إليه علي

ه كأنك مل تكن تريد اهللا عز وجل جبهادك، وكأنك مل تكن على ثقة فيه من ربك، وكأنك إمنا كنت تكيد هذ
األمة عن دنياهم، وتنوي غرم عن فيئهم، فلما أمكنتك الشدة يف خيانة هذه األمة، أسرعت العدوة، وعاجلت 

الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أمواهلم، اختطاف الذئب األزل دامية املعز الكسري، فحملته إىل احلجاز 
ك تراثك من أبيك وأمك؛ فسبحان اهللا  إمنا حزت ألهل- ال أبا لك-رحب الصدر غري متأمث من أخذ، كأنك

أما تؤمن باملعاد؟ أما ختاف سوء احلساب؟ أما تعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماً؟ أما يكرب عليك أن ! العظيم
تنكح النساء وتشتري اإلماء بأموال األيتام واألرامل واملهاجرين، الذين أفاء اهللا عز وجل عليهم هذه البالد؟ 

 إال تفعل، مث أمكنين اهللا عز وجل منك، ألعذرن إىل اهللا عز وجل -  عز وجل-مواهلم فإنك واهللاآردد إىل القوم أ
فيك، فو اهللا لو أن حسناً وحسيناً فعال مثل الذي فعلت، ملا كانت هلما عندي هوادة، وال ظفرا مين برخصة، 

  .حىت آخذ احلق ملظلومهما، إن شاء اهللا

أتاين بأنك تعظم علي ما أصبت من بيت مال البصرة، ولعمري إن حقي يف أما بعد، فقد : فكتب إليه ابن عباس
  .بيت مال اهللا ألكثر مما أخذت، والسالم

أما بعد، فإن العجب أن تزين لك نفسك أن لك يف بيت مال اهللا عز وجل من احلق أكثر مما : فكتب إليه علي
 ال يكون ينجيك من املأمث، أو حيل لك ما لرجل من املسلمني، فقد أفلحت إن كان متنيك الباطل وادعاؤك ما

wقد بلغين أنك اختذت مكة وطناً، وضربت ا عطناً، . حرم اهللا عليك، فلعمري إنك ألنت املهتدي السعيد إذن
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تشتري ا مولدات مكة واملدينة والطائف، ختتارهن على عينك، وتعطي فيهن مال غريك؛ وإين أقسم باهللا ريب 
املني، ما أحب أن يل ما أخذت من أمواهلم حالالً أدعه لعقيب مرياثاً، فالعجب وربك ورب العزة رب الع

الغتباطك به تأكله حراماً؛ فضح رويداً، فكأن قد بلغت املدى، وعرضت عليك أعمالك باحملل الذي ينادي فيه 
  .لسالماملغتر باحلسرة، ويتمىن املضيع التوبة، والظامل الرجعة، فذلك وما ذلك، والت حني مناص، وا

 ألن ألقى اهللا جبميع ما يف األرض من -  عز وجل-أما بعد، فإنك أكثرت علي وإين واهللا: فكتب إليه ابن عباس
  .ذهبها وفضتها وكل ما فيها أحب إيل من أن ألقاه بدم امرىء مسلم، والسالم

  الطويل : وأنشد ملضرس بن دومي النهدي

 د فيها تهللوجوه األز رأيت  الحرب شالت القحاً وتحدمت إذا

 لها خلقوا والصبر للموت أجمل  وحفظاً واصطباراً وإنهم حياء

 مشي األسد حين تبسل ويمشون  وهم يضمنون الجار من كل حادث

 كل ما حال يحب ويوصل على  جارهم فيهم منيعاً مكرماً يرى

    

 حماه في عماية يعقل عزيز  إذا سيم جار القوم خسفاً فجارهم

 يعتصم، هكذا مسعت املتقن الضابط يقول ويوضح، فحدثنا كما أخذنا من غرينا؛ نفعك اهللا :يف عماية يعقل
باألدب، وخفف عنك فيه التعب، ووقاك عثرة اجلاهل، وحرية العامل، وحسرة احملروم، وذلة املظلوم، وكفاك 

  .مجيع ما يقطعك عن احلق، ويزين لك الباطل، وال أخالك من نصره العزيز، وفتحه املبني

  الطويل : أنشد ملغلس بن لقيط السعدي

 والدنيا كريه عتابها ومرة  لي األيام بعدك مدركاً أبقت

 وشر صحابات الرجال ذئابها  كالذئبين يبتدرانني قرينين

 واألعداء تعوي كالبها أعادي  رأيا لي غرة أغريا بها إذا

 مغواة هياماً ترابها لرجلي  رأياني قد نجوت تلمسا وإن

 إال وشيكاً ذهابها حلومهما  أستبقيهما ثم ال أرى توأعرض

 أعضهماها يقرع العظم نابها  فقد جعلت نفسي تطيب لضغمة

وقال موسى بن جابر بن أرقم، وهو حنيفي نصراين ميامي جاهلي، ويعرف بابن ليلى، ويلقب بأزيرق اليمامة، 
  الوافر : وبه يعرف

w  ال هفوتوال سمت العدو و  لبست شبيبتي ما رم خلقي
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 أمشي بغش إن مشيت وال  أدع السفارة بين قومي وما

 بقاء ملك فيه موت وكيف  وما للملك في الدنيا بقاء

املشي يف الصلح، وكأا كشف ما غمر احلال بني املتنابذين املتباينني، ويقال للسفرة سفرة ألا تبسط : السفارة
ضياء الشمس يف ظالم الغلس، والسفر : سفاروتكشف، وكأن السفر أيضاً يكشف عن األخالق، واإل

املكنسة، كأا تكشف عن وجه : كتب ألا ضمنت البيان عما خيفى والكشف عما استتر، واملسفرة: واألسفار
مسلت بينهم وأنا سامل، وكأن : سفرت بينهم وأنا سفري، يقال: وكما يقال. األرض أي ترفع ما اجتمع عليه
وض، وأصلح املورد، وسهل مكان الشارعة، والكالم كله متداخل، واألشتقاق فيه السامل يف األصل من الط احل

  .دائر، ومنه ما يصح ومنه ما جيفى

النعي مصدر :  مسعت أبا سعيد السريايف يقول-قال موسى بن عبد اهللا بن خازم ملا قتل أخوه خبراسان وبلغه نعيه
  : الطويل: - خرب باملوت الناعي، والناعي هو امل- بالتشديد-نعى ينعى، والنعي

 وال يدري بما في الجوانح يغط  أخي والخلو مما أصابني ذكرت

 أنفي للعدو المكاشح وأرغم  المنايا فاستجاب دعاءها دعته

  صبرت ولم أجزع لنوح النوائح  ناله المقدار في يوم غارة فلو

 محياه عريض المنادح كريماً  أسباب المنايا صرعنه ولكن

 نثاه عرضة للفضائح خبيث  كز فصير نجادهامرىء  بكف

  .إن اهللا عز وجل يراكما، سترنا اهللا وإياكما: نظر حممد بن املنكدر رجالً يتبع امرأة يف خراب ويناغيها فقال

إن قتلت أصبت، وإن عفوت : شاور معاوية الناس يف قتل احلارث بن قيس، فقال له يزيد بن قيس: قال املدائين
أخطأ، ألن : اإلصابة أحب إيل من اإلحسان لشوقي إىل اإلصابة؛ قال بعض املشايخ: قلنا أحسنت، فقال

  .اإلحسان يستويف معىن اإلصابة مث يويف عليها

إين : أتواله، فخلي عنه، فرجع وقال: ما تقول يف أيب بكر؟ قال: أخذ رجل من املنصورية فقيل له: وقال املدائين
  .منه، فقتلذكرت تزوجيه أخته األشعث فأنا أتربأ 

ولدتك وهي أمة : أمنا واحدة، فقال: أنا أشرف منك، فقال بالل: قال نوح بن جرير بن اخلطفى ألخيه بالل
  .وولدتين وهي حرة؛ وكانت ديلمية

ومن قتل مظلوماً "ليغلنب معاوية، ألن اهللا تعاىل قال وهو أصدق القائلني : قال املدائين، قال ابن عباس يف صفني
وما أدري كيف صحت هذه الرواية؛ إن ابن عباس لو كان معه هذا . 33: األحزاب" ه سلطاناًفقد جعلنا لولي

الربهان لكان مع من جعل اهللا له سلطاناً، وفارق من جعل اهللا عليه سلطاناً، ولكن الرواية خرب، واخلرب ينقسم 
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  .ىل اهللا عز وجل الشكوىبني التصديق والتكذيب، وبالتوقف عنه وسوء الظن به، ولقد عمت آفته اخللق، وإ

  املنسرح : أنشد ابن املرتل

  تطلب ما ساءها لترضيني  لحيني تدير مقلتها عيني

  إال بنقضي لها عرى ديني  لدنيا أبت تواتيني أف

  الوافر : شاعر

 ذنب فقد مل الخليل بال  إذا كثر التجني من خليل

    الطويل : كتبت من خط أيب إسحاق

 العينين منا شؤونها وسامحت  ا تخالساًإذا نحن التقين وكنا

 حتى ترق فنونها وأوساطها  بأطراف األحاديث بيننا أخذنا

 طيب الحياة ولينها وأشبهه  حديثاً كماء المزن وافقه الصدى

  .هي أحسن من العقيان، على صدور القيان: قالت أعرابية

ت أروت، وإن سارت أبعدت، وإن حنرت إذا محلت أثقلت، وإذا حلب: قالت أم هشام السلولية يف اإلبل
  .أشبعت

فإين إليكم : احلمد هللا الذي يويل اإلنعام، والصالة على حممد والسالم، أما بعد: خطب أعرايب إىل قوم فقال
خاطب، ويف األلفة بيننا راغب، ولكم علي يف من خطبت أحسن ما جيب لصاحب على صاحب، فأجيبوين 

  . وملا دعتين إليه الطلبة أهالًجواب من يرى نفسه لرغبيت حمالً،

أهديت إىل هشام بن عبد امللك حني قدم احلرية يريد احلج : أخربين الزبري بن بكار عن أبيه قال: قال أبو عبيدة
يا أمري املؤمنني، جعلين اهللا فداك، مل رددت ناقيت، وهي : ناقة، فلم يقبلها، فلما قوضت سرادقاته وحجره قلت

  .خذوها منه، وأمر يل بألف درهم: راع مسياع مسناع، حلبانة ركبانة؟ فضحك وقالهلواع مرياع مرباع مق

لك : اليت تعجل باللقاح، من قولك: اليت تقدم اإلبل مث تعود، واملرباع: ناقة فيها نزق وخفة؛ واملرياع: اهللواع
الطني، : السمينة، والسياع: اعاليت تعجل باللقاح أول ما يقرعها الفحل، واملسي: املرباع منها والصفايا، واملقراع

  .الواسعة اخلطو: اخلفيفة، واملسناع: وامللواح

ألن : فمن أين حققت هذا احلكم؟ قال: مراده يف هو مراده مين، قيل له: ما مراد احلق منك؟ فقال: قيل لصويف
 وقوفك مع النهي، إن املراد منك قيامك باألمر، واملراد فيك: قويل مين ويف إضافة، ومراد احلق واحد، قيل له

صدقتم، ولكن ما هو مين به يتم، وما هو يف له يتم، واحلظ فيما هو مين يل، واحلكم فيما يف له، وما هو له : قال
مقدم على ما هو مين، ما أشري ذا إىل رد أمره، ولكنين أضيف إليه خفية سره، على أن واضح عذري مردود 

فهذا : ى باألهلية، وعذري ينسب إيل فيضعف بالعبودية، قيل لهعند مشكل حجته، ألن حجته تنتهي إليه فتقو
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  .إن فعله باخللق يسبق إدراكهم بالعقل، ألن العقل أيضاً خلق: خالف العقل، قال

  الكامل : وأنشد

 ال هذر وال إطناب بكالم  تأسو وتجرح في الحديث جليسها

 األحباب باألحباب كتعلق  مساقطة تلبس بالحشا إال

أغلق الباب وأت : هذا خطأ، بل أقول: هات الطعام وأغلق الباب، فقال: قال رجل مبخل لغالمه: ظقال اجلاح
  .أنت حر لعلمك باحلزم: بالطعام، فقال له الرجل

واهللا :  قام خطيب املنصور السكوين فقال-  وقتل خبراسان- ملا خلع عبد اهللا بن عبد الرمحن: قال شبيب بن شيبة
ان حسن املكان عظيم السلطان، كثري األعوان، وكان مع ذلك فيه آية من كتاب اهللا عز يا أمري املؤمنني، لقد ك

؛ فاحلمد هللا الذي 4: املنافقون" وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم: "وجل، كأا عليه قصرت وفيه نزلت، وهي
  .أمخد مجرته، وأذل عزته، ومل يقله عثرته

: كم يف املسجد من سارية؟ قال: قلت ألعرايب: ن جعفر، قالقال أبو عثمان املازين، عن األصمعي، عن عيسى ب

وهكذا تقول العرب إذا اجتمع الكثري من العدد والقليل، بدأت بأقل : مخسون ومخسمائة بعد األلف؛ قال
  .العددين

اجتماع الضعيفني قوة تدفع عنهما، وافتراق القويني مهانة متكن منهما، وكان أنس هذا : قال أنس بن أيب شيخ
  .عروفاً بالزندقة، واهللا أعلمم

ما خطبك يا جارية؟ : أحضر إلسحاق بن إبراهيم جارية سكرانة أخذت يف العسس، فقال هلا: قال أبو العيناء
  الرجز : فقالت على البديهة

 صرفاً وترد رنقا تشرب  باكرت المروقا جارية

  علقها الشرطي فيمن علقا  حتى إذا مرت تمشى العنقا

  .أمثل هذه تؤخذ ال بارك اهللا فيك؟ خل عنها وال تعرض هلا: صاحب الشرطةفقال إسحاق ل

وىل جعفر بن سليمان رجالً بعض البدو، مث وجه من يسأل عنه، فلقي شيخاً من األعراب، : قال األصمعي
 ما يطبق جفناً، وال يعرف أفنا، وكل يوم يزداد فعله حسناً، يربىء بدوائه، وال: كيف واليكم؟ فقال: فقال

يستبد برائه، قد أذكى العيون على عيونه، وتيقظ يف مجيع فنونه، فهو غائب كشاهد، ومانع كمعط، واحملسن 
  .آمن، واملسيء خائف

    

خشب يشقق مث : ما هذا يا وليد؟ فقال: أيت عبد امللك بعود، فقال للوليد بن مسعدة الفزاري: قال إسحاق
امرأيت .  القيان، فتطرب له الفتيان، وتضرب برؤوسها احليطانيرقق، مث يلصق، مث متد عليه أوتار، وتضرب به

مهالً يا : فضحك، وقال! طالق إن كان يف الس أحد إال وهو يعلم منه مثل ما أعلم، أوهلم أنت يا أمري املؤمنني w
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  .وليد

: افاً للشعر، قالإم واهللا كانوا أهد: لست تقول فينا كما تقول يف آل املهلب؟ قال: قال قتيبة لنهار بن توسعة

  .هذا واهللا أشعر مما قلت فيهم

واهللا لقد كان يف ظل عيش مثمر فقدحت عليه من الدهر يد غري : ذكر أعرايب رجالً زالت نعمته: قال األصمعي
  .كابية الزند

  السريع : أنشد لصقالب

 العالت أعوانا واتخذ  فما تعطفه حرمة مل

 اسرك أحيان فربما  ساءك الدهر بهجرانه إن

  أطرف بعد الوصل هجرانا  تيأسن من وصل ذي ملة ال

 الوصل كما كانا فيرجع  هذا مثل ما مل ذا يمل

  البسيط : وأنشد لشداد بن عقبة اجلهين يف حممد بن عبد اهللا بن احلسن

 مررت عليها منظر الدار لما  مررت على دار فأحزنني إني

 زواروقطان و بمعتفين  خالء كأن لم يغن ساكنها وحش

 الموارد من حلس وأكوار شتى  لألرامل واأليتام يجمعهم من

 الضيف والمسكين والجار وعصمة  الغريب وساري الليل معتسفاً مأوى

 التنسم من نكباء مهمار عند  مساكن كان الضيف يألفها بها

 وجامل أخريات الليل قرقار  فيها مرابط أفراس ومعتلج

 واردين ونزال وصدار نم  معالم إال أنها درست فيها

 سالف الدهر من باد وحضار في  مغان وآيات ومختلف فيها

 المراسي فيها وابل سار ألقى  آنجلت وهي قد بادت معالمها ثم

 البلى بعد سكان وعمار من  كساها الدهر أغشية وخاويات

 من رائح يسري وأمطار طورين  جار الزمان عليها فهي خاشعة

 القري جفت عنه يد القاري فيض  يل مجرعهاالعين لما ع ففاضت

 سمعي بعرفان وإنكار واستك  ودارت األرض بي حتى اعتصمت بها

 أوجع القلب من حزن وتذكار ما  إذا طار نومي ما يفارقني حتى
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 عمياء قلب سراه النوم مهجار  وحان مني أنصراف القلب وانكشفت

 خياراً ألخيارسويقة أ مبدى  يبعد اهللا حياً كان يجمعهم ال

 أكفهم بالجود مدرار جادت  الباذلين إذا ما الثقل أعدمهم

 يجيء على شدو من النار حتى  لساري الليل نارهم والرافعين

 يحوز الغنى من بعد إقتار حتى  عن المحتاج خلته والدافعين

 في انفساح ورحب أيها الساري لج  والقائلين له أهالً بمرحبة

 فيها سديف شظايا تامك وار  في كل راكدةالقرى  والضامنين

 بجد غير معثار والناهضين  حلوماً غير عازبة والمدركين

 يفيء بحلم بعد إدبار حتى  على المولى حلومهم والعاطفين

 الفصيل فلم تعطف بإدرار أم  إذا ضنت بدرتها والعائدين

 يحس بنار قدر أيسار فلم  إذا ما شتوة جمدت والياسرين

 أجرد أو جرداء مخطار بكل  غداة الروع جارهم نعينوالما

 اإلله بحجاج وعمار تبغي  والرافعين صدور العيس الغبة

 الفجاج بركبان وأكوار ترمي  حراجيج أطالح معودة على

 شيء بميقات ومقدار وكل  قبل ما أمسي لحزنكم فليتني

 المنون فرادى تحت أحجار عرى  علي شفاه القبر في جدث لفت

 يجئني بأنياب وأظفار ولم  ولم أر العيش في الدنيا ولم يرني

    

  على كريم بسفح الواكف الجاري  أفض عبرات من مواكلة ولم

اللهم إين أعوذ بك من غىن يطغيين، ومن فقر ينسيين، ومن هوى يرديين، : مسع ابن مسعود وهو يقول يف دعائه
  .ومن عمل خيزيين

  . من مغزل، وأكسى من بصلةأعرى: ومن كالم العرب، تقول

  .حني تقلني تدرين، أي غثه من مسينه: معىن قوهلم: يقال

  .أطعت الوشاة واملشاة: العرب تقول

حىت إذا أخذت األرض زخرفها "ملا اشتدت علة عبيد اهللا بن سليمان أخذ مغرد غالمه املصحف وفتحه، فخرج 
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  . فمات24: يونس"  أو اراًوازينت وظن أهلها أم قادرون عليها أتاها أمرنا ليالً

من مل تعرف الوثاقة يف أرومته، : من مل يكن فيه مخس خصال مل يصلح لشيء من أمر الدنيا واآلخرة: يقال
  .والدماثة يف خلقه، والنبل يف نفسه، واملخافة من ربه، واألتعاظ بغريه

  .إخراج األلية: إخراج الصدور، والتبازخ: التبازي: يقال

  .سالل، وال يقال سلرجل به : يقال

  .احتمل ممن أدل عليك، وأقبل ممن اعتذر إليك: يقال

  .قد قرعت له العصا، أي نبهته من الغفلة: يقال

إن اهللا عز وجل جعل لعباده عقوالً عاقبهم ا : كان عمرو بن عبيد يوصي الناس حبفظ وصية زياد، وكان أوهلا
 حمسن بنعمة اهللا عز وجل عليه، ومسيء خبالف اهللا إياه، وهللا على معصيته، وأثام ا على طاعته، والناس بني

النعمة على احملسن واحلجة على املسيء، فما أوىل من متت عليه النعمة يف نفسه، ورأى العربة يف غريه، أن يضع 
 بقائها، وال الدنيا حبيث وضعها، فيعطي ما عليه منها، وال يتكثر مما ليس له فيها، فإن الدنيا دار فناء ال سبيل إىل

بد من لقاء اهللا عز وجل، وأحذركم اهللا عز وجل الذي حذركم نفسه، وأوصيكم بتعجيل ما أخرته العجزة حىت 
صاروا إىل دار ليس هلم منها أوبة، وال يقدرون فيها على توبة، وأنا أستخلف اهللا عز وجل عليكم، وأستخلفه 

  .منكم

  . أساء استوحشالربيء جريء واخلائن خائف، ومن: العرب تقول

  .اجلراءة من البذاءة: ويقال

من : قامت أم سلمة امرأة حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن إىل املنصور وهو راكب ومعها ابناها فقال
أنا أم ولد حممد ابن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن، وهذان ابناي منه، أيتمهما سيفك، : تكونني؟ فقالت

أن تعطف عليهما لشوابك القرابة، وأواصر الرحم، وال تصعر خدك هلما، فتتبع وأضرعهما خوفك، فإن رأيت 
هكذا واهللا أشتهي أن يكون كالم نساء قريش، يا غالم اردد على ولد : األوىل األخرى، فافعل، فقال املنصور

  .حممد ضياع أبيهما، فردت وأحسن إليهما

   ل ازوءالكام: أنشد لعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر

 

 معلم شاكي السالح ك  إن ابن عمك وابن أم

 ضى حين يبطش بالجراح  العدو وليس ير يقص

 شرب ألبان اللقاح ك  تحسبن أذى ابن عم ال

 إذا تسوغ بالقراح ة  بل كالشجا تحت اللها

w تحت أطراف الرماح بك  وانظر لنفسك من يجي
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 أن يلحاك الح بالغيب  ال يزال يسوؤه من

العارف يعرف عن اهللا باهللا عز وجل، والعامل يفهم عن اهللا عز وجل بغري اهللا، واألشياء : ال أبو بكر الواسطيق
  .كلها دالة على وحدانيته، فإذا وجد الواجد استغىن عن الدليل

قال ، و13: آل عمران" وأعتصموا حببل اهللا"أال ترى إىل قوله تعاىل للعاملني : وقال الواسطي يف هذا املعىن
  .78: احلج" واعتصموا باهللا: "للعارفني

  .ما اتفككت عن ودك، وال انفركت عن عهدك: كاتب كتب إىل أخ له

  .ألن أخطىء وقد استشرت، أحب إيل من أن أصيب وقد استبددت: قال عبد امللك بن مروان

  .اء فيما تعذرال أمجع إىل العجز عن شكر ما أمكن، التسرع إىل األستبط: قال أمحد بن مهران يف كتاب

  .قاطيغورياس يف لغة يونان هو التخاصم والتناصف: وقال العامري

القرآن أصل علم الشريعة ونصه ودليله، واحلكمة : مسعت أبا عبد اهللا الطربي، غالم أيب إسحاق املروزي يقول
  .بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنته، واألمة اتمعة حجة على من شذ عنها

  .كل ما متكن بنفسه وتفرع عنه غريه، والفرع ما مل يعلم بنفسهواألصل 

  .والعلم معرفة الشيء على ما هو به، والكالم على ظاهره وعمومه حىت يقوم دليل اخلصوم

    

؛ 175: النساء" واهللا بكل شيء عليم"شيء، قال اهللا تعاىل : عام ال خاص فيه، كقولك: واألمساء املفردة ثالثة
: التوبة" قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا" و 6: التوبة" اقتلوا املشركني"ن وجه خاص من وجه، كقوله عام م: والثاين

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا " فهذا عام يف مجيع املشركني إال أهل الكتاب، وقال 30
خاص فيما دونه، والعموم ال يقع إال يف  فهذا عام يف من سرق ربع دينار فصاعداً 41: املائدة" نكاالً من اهللا

 فهذا 29: الفتح" حممد رسول اهللا"زيد وعمرو، قال اهللا تعاىل : خاص ال عام فيه كقولك: هذين؛ والثالث
  .وأقل العموم شيئان، وأقل اخلصوص شيء واحد. خاص

" وأمهات نسائكم"إىل قوله " حرمت عليكم أمهاتكم"واملطلق ما مل يقيد، واملقيد ما ضمن وصفاً، قال اهللا تعاىل 

" وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ن" فأطلق، وقال تعاىل يف الربائب 22: النساء

  . فقيد؛ والعموم ما لو كلف إمضاؤه لصح، واجلملة ما لو كلف إمضاؤها مل تعلم حىت تفسر23: النساء

لك أم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأفعال الرسول عليه الصالة وأمر اهللا على الوجوب إال ما أفرده الدليل، وكذ
وأقيموا "أمر حتم كقوله تعاىل : واألمر على ضروب. والسالم عند طائفة على الندب إالما قام دليل على وجوبه

وجل  وما أشبه هذا؛ وأمر وعيد، كقوله عز 56: النور" الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا اهللا والرسول واتقوا اهللا
 وإذا مل تستح فاصنع ما 29: الكهف" ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "40: السجدة" واعملوا ما شئتم"

أدخلوا آل فرعون "؛ وأمر جزاء كقوله 50: اإلسراء" كونوا حجارة أو حديدا"شئت؛ وأمر تعجيز كقوله تعاىل 
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، أي هذا ثوابكم؛ وأمر إباحة كقوله 48: األعراف" ادخلوا اجلنة" أي هذا عقابكم و46: املؤمن" أشد العذاب
، وقال عز 10: اجلمعة" فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض "31: املائدة" وإذا حللتم فاصطادوا"عز وجل 

 أي إن شئتم؛ وأمر إرشاد كقوله 194: البقرة" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم"وجل 
  .282: البقرة" م وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتباً فرهان مقبوضةوأشهدوا إذا تبايعت"عز وجل 

كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم "ويف القرآن والسنة آيات أوهلا ندب وآخرها حتم، كقوله عز وجل 
: رالنو" وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم "33: النور" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً"، 141: األنعام" حصاده

: البقرة" ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن"، وقوله تعاىل 33

كنت يتكم عن زيارة القبور : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، فهذه كلها أوهلا ندب وآخرها حتم235
  .فزوروها وال تقولوا هجرا، وانتبذوا يف الظروف واجتنبوا كل مسكر

: اإلسراء" وال تقل هلما أف"فاجللي ما ال جتاذب فيه، قال اهللا تعاىل : قياس جلي وقياس خفي: والقياس قياسان

 9: املنافقون" وال تلهكم أموالكم "7: الزلزلة" فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره "9: اجلمعة" وذروا البيع "23

 والذي يشرب يف آنية الذهب 9: النساء"  بطوم ناراًإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف"
والفضة، وإذا ولغ الكلب يف اإلناء، أو حلم خرتير، وال تضحوا بالعوراء، وى عن الثوب املصبوغ بالورس 

  .للمحرم، فكان املسك أشد ياً

وشبه من احليوان، فأحلق والقياس اخلفي ما تتجاذبه األصول، كاجلناية على العبد، فالعبد فيه شبه من األحرار 
باألحرار لغلبة االشتباه ألنه أشبه احلر يف أنه آدمي وأنه خماطب بالعبادة وأنه جيري القصاص فيما بينهم وأنه يف 

  .قتله الكفارة، ويشبه احليوان من جهة أنه مال

    

 نريان العراق قد عال إن: ملا اشتدت شوكة أهل العراق على عبد امللك بن مروان خطب الناس فقال: قال العتيب
هلبها، وكثر حطبها، فجمرها ذاك وشهاا وار، فهل من رجل ذي سالح عتيد، وقلب شديد، ينتدب هلا؟ فقال 

اجلس، مث أعاد : احلجاج بن يوسف بن احلكم بن عامر، قال: ومن أنت؟ قال: أنا يا أمري املؤمنني، قال: احلجاج
أخوض الغمرات، وأقتحم اهللكات، فمن :  تصنع إن وليتك؟ قالكيف: الكالم فلم يقم أحد غري احلجاج فقال

نازعين حاربته، ومن هرب طلبته، ومن حلقت قتلته، أخلط عجلة بتأن، وصفوة بكدر، وشدة بلني، وتنبيهاً 
بازورار، وعطاء حبرمان، وما على أمري املؤمنني أن جيربين، فإن كنت للطلى قطاعاً، ولألرواح نزاعاً، ولألموال 

  .من تأدب وجد بغيته، اكتبوا كتابه: عاً، وإال آستبدل؛ فقال عبد امللكمجا

  .لو غرغرت هلواتك به ما صربت عنه: عوتب أعرايب على الكذب فقال

ال تعادوا القضاة فيختاروا عليكم املذاهب، وال العلماء فيصنفوا عليكم املثالب، وال املياسري فيبذلوا : قال يونس
  .يف تلفكم األموال
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  .األقالم مطايا الفطن: عمرو بن مسعدةقال 

إن الناس ليختصمون يف األمر وفيه وجوه من احلق تغمض عليهم، فيموجون حىت يرجعوا إليها، : قال أبو مسري
  .فتصح سبل حجتهم، وتوري زناد صدقهم، وتقوم بينة طلبتهم، وتعرب األلسنة مبا يف نيتهم

هو على أحس حال وأهنؤها، فضحك الناس من حلنه، : لقال بشر املريسي وقد سئل عن رجل كيف هو، فقا
  املنسرح : ما هذا إال صواب، هو مثل ابن هرمة: فقال قاسم التمار

  ضنت بشيء ما كان يرزؤها  سليمى واهللا يكلؤها إن

  .فشغل الناس بتفسري التمار عن حلن بشر

إذا أجرتمتوها فأعلموين، : ك فقالأوصت نوار أن يصلي عليها احلسن البصري، فقيل له ذل: قال أبو عبيدة
  .فعجب الناس من قوله إذا اجرتمتوها

  .أحوجك اهللا إىل اسم أبيك: ضربك اهللا بامسك، فقلت له: قال يل ابن صدقة املزين: قال ميوت بن املزرع

خذمها، صلى الشعيب يف مسجد باهلة، فقام أعرايب فسأل، فأمر له إنسان من باهلة برغيفني صغريين رقيقني فلم يأ
  .يا باهلة، استفحلوا هذا الرغيف خلبزكم فلعلكم أن تنجبوا: ومضى فجاء برغيف كبري حسن وقال

  الطويل : وىل املأمون أصرم بن محيد عمالً، فهجاه بعض أهل األدب فقال: قال أبو العيناء

  بطهر ولو طهرته بابن طاهر  منبر نجسته باسم أصرم فما

مل نصلك هلجائك البن أصرم، فال تعد : فبعث إليه بعشرة آالف درهم وقال لهفبلغ ذلك عبد اهللا بن طاهر، 
  .ملثلها

واهللا لقد تقلبت يب األسباب، وقرعت مجيع األبواب، واضطربت غاية : قال أعرايب عند ضجره يف طلب رزقه
ن إال االضطراب، وسافرت حىت بلغت منقطع التراب، وحىت رضيت من الغنيمة باإلياب، فما رأيت احلرما

  .رابضاً، وال النجح إال عارضاً

بسم اهللا الرمحن الرحيم، أكرمك اهللا عز وجل، فإن اخلميس أخو : كتب علي بن اهليثم الثعليب إىل عباد الكاتب
اجلمعة، وال سيما يف آخره، فإن كنت غري خمتضب وال حمتحب، أتيتك يف حاجة هي يل دون صاحبها، 

يب فيها، وإن كنت مشغوالً مبا ال بد للعباد من الشغل به، أوحيت وسروري بقضائها فوق سرور املتوسل 
  .بقعودي عنك، إذ كان العذر واقعاً حقاً جمدداً، وألزمت نفسك قضاء احلاجة مؤكداً

اجتمع يف التفاح الصفرة الدرية، :  وقد ذكر التفاح حبضرته-  وكان بليغاً- قال املأمون: قال احلسن بن وهب
العني حلسنها، واألنف لعرفها، : بياض الفضي، والنور القمري، يلذها من احلواس ثالثواحلمرة الذهبية، وال

  .والفم لطعمها

  السريع : شاعر، وهو ابن املعتز

w لدمعي دائم قطره وما  ما بال صبحي ال يرى فجره
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 دمعي أبداً ذكره ميعاد  أستودع اهللا حبيباً نأى

ملثل كقوم رقوا جبالً مث وقعوا منه، فأقرم إىل التلف أبعدهم يف أصحاب السلطان يف ا: وقال إبراهيم ابن هرمة
  .املرقى

قد أنفدت الشكر، وأفنيت الرب، وجزت التودد، : كان يف اخلرميي إبرام، فقال له اجلماز، وقد أبرمه يف مسألة
  .واهللا لو لقيت مصلوباً لعانقته، ولو عانيت أخبر لقبلته، ولو رأيت قاتل أبيك لشكرته

  الرجز :  للمؤمل بن طالوت موىل سكينة بنت احلسنيأنشد

 في المحافل برز  قريش والذي بدر

  في كل أمر نازل  تدرإ ومدره ذو

 قضاء عادل وذو  لقاء صادق وذو

    

 القبائل محتلطوا  في ادرائه والناس

 وراحل ونازل  راغب وراهب من

 اهللا عذل عاذل في  ومنصف ال يتقي

 بالباطل درته  ال يمتري وراجح

 وال بغر غافل  بخب خادع ليس

 ونعمة آلمل  الفتى لخائف نعم

  في اليوم ذي البالبل  مسعار الوغى ونعم

  .وقد حلن يف قوله ونعمه

ال تذكرن ألحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زلة، : من شريف كالم بعض السلف: قال العتيب
يعفى على سيئام، ففي عظيم عفو اهللا ما يسع سيئام، واعلم أن اهللا تعاىل مل فإنه إن مل يكن يف حسنام ما 

 من عظيم -مع ما وصف اهللا من سعة فضله ورمحته-يأمرك باتباعهم وهو يرضى منك بعيبهم، وال تيأس ملؤمن 
كم شكر اهللا  من نقمته وعذابه، ف- مع حتذير اهللا من شدة حماله وأليم عقابه- عفوه وتطوله، وال تثقن لعاص

  .اليسري من اخلري بكرمه فرحم به، وكم من مستخف باليسري من العصيان قد أوبق به

  .يكفيك من رؤيته أن تفره: إن اجلواد عينه فراره، قال: قال أبو عبيدة: قال أبو حامت

كم واهللا ألنت أحلم من األحنف بن قيس، وأح: حضرت حيىي بن خالد وقد قال له رجل: قال شبيب بن شيبة
واهللا لعمري غالم : من معاوية، وأحزم من عبد امللك بن مروان، واعدل من عمر بن عبد العزيز، فقال له حيىي
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األحنف أحلم مين، ولسرجون غالم معاوية أحكم مين، وألبو الزعيزعة صاحب شرطة عبد امللك أحزم مين، 
  .وملزاحم قهرمان عمر أعدل مين، وما تقرب إيل من أعطاين فوق حقي

  .فعجبت من سرعة جوابه، وتعديده هؤالء حىت كأنه عاصرهم: ال شبيبق

وهل فرغين شغلي ا أن أراها؟ قال حممد بن إبراهيم كاتب سيما : كيف ترى الدنيا؟ قال: قيل ألعرايب
ما ناء عن حاجته من : أمنت عن حاجتك؟ فقال: سألين علي بن اهليثم حاجة مث تواين عنها، فقلت له: الدمشقي

  .ك هلا، وال عدل ا عن حمجة النجح من قصدك اأسهر

الشرائع مجع شريعة، وهي حيث يشرع يف املاء، وكأن الشريعة يف الدين من هذا لن صاحبها : قال األصمعي
ويسقى منها بالبادية سفره فيقطع، فكأنه . يشرب منها فريوى، ويكرع فيها فيسلى، ويغسل نفسه ا فيطهر

عة اهللا عز وجل مبا تضمنه من األمر والنهى، والتحليل والتحرمي، واحلظر واإلباجة، كمن قدم من الشريعة طا
  .والرغبة والرهبة، واخلوف والرجاء، والسالمة واليقني

، واحلمالة -بفتح السني- كسد : وبار املتاع.  األمحال-والضم- البعران، -بالفتح- الكفيل، واحلمولة : واحلميل
كسدت يا فالن : وأبشمين الطعام فبشمت؛ ويقال.  الغرم والدية- بالفتح-مالة  عالقة السيف، واحل-بالكسر-

  .علي بيعي وأكسدت

  .وعجفت الدابة أي هزلت. وفرت انا وأفارين فالن، وصاح فالن وأصاحه غريه

  .وفالن ما رأى مين ما يقذي عينه

  .فالناً أي عاله وسبقهالوسادة، والبذاذة من اإلميان أي التقشف وسوء احلال، وبذ فالن : واملنبذة

  .ناولين شعيلة أي فتيلة فيها نار: ويقال

  .وفالن بضفة الوادي إذا كان على شطه وشاطئه، أي حرفه

رجل مضفوف أي كثري العيال، وما : ماء مضفوف أي مشغول من كثرة الغاشية واملاشية، وكذلك: ويقال
  .رؤي علينا حفف وال ضفف أي بؤس وفاقه

  . القامة، وشطت الدار بفالن أي بعدت، واشتط فالن أي جاروفالن حسن الشطاط أي

  . محار الوحش، ومجعه فراء- مز، ويقصر-وفرى األدمي يفريه فرياً إذا قطع، والفرى العجب، والفرأ

دواء اجلرح، ويقال ارقأ على ظلعك، الالم ساكنة، وقد رأيت من فتح الالم يف جملس السريايف فضحك : والرقوء
  .يه، ومعناه ال تكلف ما ال تطيقمنه ورده عل

البدل أن تقدر االسم األول تقدير الطرح، وتعدي العامل إىل الثاين، وهو على : مسعت شيخاً من النحويني يقول
اهدنا الصراط املستقيم، " بدل املعرفة من املعرفة، مثل مررت بأخيك عبد اهللا، قال اهللا تعاىل: سبعة أحناء، منها

وإنك "مررت برجل أخيك، قال اهللا تعاىل : ؛ وبدل املعرفة من النكرة كقولك7و6: ةالفاحت" صراط الذين
مررت : ؛ ومنها بدل النكرة من املعرفة مثل53 و 52: الشورى" لتهدي إىل صراط مستقيم، صراط اهللا الذي
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ة من النكرة ؛ ومنها بدل النكر16 و 15: العلق" لنسفعن بالناصية ناصية"بالرجل رجل صاحل، قال اهللا تعاىل 
    الطويل : مررت برجل غالم ظريف، قال الشاعر: كقولك

 رمى فيها الزمان فشلت ورجل  وكنت كذي رجلين رجل صحيحة

الشني مفتوحة، ولقد غلط فيها مرة مسكويه وكابر إىل أن فضحته احملنة، وسورته املواقعة واإلعجاب مصرعه؛ 
  .جلته العقوبة، وكته الالئمة، وأمكن منه الدهروقل من تكرب على الناس وحقر أهل الفضل إال عا

وهللا على الناس حج "ضربت زبداً رأسه، وجاءين قومك بعضهم، قال اهللا تعاىل : نعم، ومنها بدل البيان مثل
: ، ألن فرض احلج يوجه إىل املستطيع؛ وبدل األشتمال كقولك97: آل عمران" البيت من استطاع إليه سبيالً

  الطويل : ن السلب اشتمل على الثوب فأبدل منه لدخوله يف املعىن، قال األعشىسلب زيد ثوبه، أل

 لبانات ويسأم سائم تقضي  لقد كان في حول ثواء ثويته

مررت برجل محار، : ومنها بدل الغلط، وال جيوز ذلك يف كالم اهللا تعاىل وال فصيح الشعر، وذلك مثل قولك
  . مث استدركت فقلت احلماركأنك أردت احلمار فسبق لسانك إىل الرجل

  البسيط : لشاعر يف الفضل بن مروان

 فيها وإن كان ذا عز وسلطان  ال تغبطن أخا الدنيا بمقدرة

  حوادث الدهر بالفضل بن مروان  من عبر األيام ما صنعت يكفيك

 أساءت إليه بعد إحسان إال  الليالي لم تحسن إلى أحد إن

 ما الناس فيه زائل فان عجمي  حلو ومر ال بقاء له والعيش

  .كما يسرك إن كنت صديقاً، ويسوءك إن كنت عدوا: كيف أنت؟ قال: قال رجل ألعرايب

الذي تفرع يف أجناسه، ولطف يف اختالسه، ومتكن من أنفاسه، وقرع : من املغين؟ قال: قيل إلبراهيم بن شكلة
  .باملعىن مسعك، وصدع به قلبك

  الكامل : أنشد عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

 صفاء ليس بالرنق مني  ألمنح من يواصلني إني

 داويت منه ذاك بالرفق  وإذا أخ لي حال عن خلق

 تبله ينزع إلى العرق ما  والمرء يصنع نفسه ومتى

أما بعد يا أمري املؤمنني، فهل رأيت حكيماً أمر قوماً : كتب غيالن الشامي إىل عمر بن عبد العزيز وهو خليفة
الرسالة ناقصة، لو زدنا فيها :  حال بينهم وبينه، مث عذم عليه؟ فتعجب القوم من قوله وعنده رجل فقالبأمر مث

هل رأيت قادراً قاهراً يعلم ما يكون، اختذ عدواً لنفسه، وهو يقدر على : لو قال: ما هو؟ قال: شيئاً متت، قيل
w  .خالف ذلك؟ فأهدر دم غيالن
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ج بالناس هذا الرأي، وغمرهم فيه اهلوى، وملكتهم الفتنة، ونأوا عن احلق،  تعاىل كيف ما- أرشدك اهللا-انظر
وخالفوا إىل الباطل، مع علمنا أن احلق أبلج، والباطل جللج، وأن األمر بني، والصواب ضاح؛ لقد جهل اهللا من 

لك، وحكمته استخرج أسرار فعله بعقله، وما قدره حق قدره من وزن إهليته برأيه أال ترى أن قدرته وراء عق
فوق إدراكك، وتدبريه يف خفاء من معرفتك، وإمنا بني ما بني تشويقاً، وأغمض ما أغمض حتقيقاً، ليبقى بينك 

  .وبينه ما تكون به عبداً ويكون لك إهلاً

اللهم إن خلقك رمجوا دونك الظنون، وجانبوا يف معرفتك اليقني، بعدما أزحت العلل، وأوضحت السبل، 
لت الباطل، وزينت احمللى، وحليت العاطل، فراموا اإلحاطة بك، والوقوف على سرائرك، وحققت احلق، وأبط

، ومشاركة بين .واملشاركة يف إهليتك، هذا وقد أعجزم عن اإلحاطة بأنفسهم، والوقوف على سرائرهم
 يف نفس جنسهم، وعرفتهم تناقض تدبريهم يف خالل أمورهم، ورميتهم بالذل يف قعر عزهم، وضربتهم باحلاجة

غناهم؛ اللهم فكن لنا لطيفاً، وبنا رؤوفاً، فإنك إن تركتنا يف أوطان عجزنا، ومساكن ضعفنا، متكن اهلوى منا، 
اللهم رمحتك نرجو، وعذابك خناف، ووصالك نبغي، وهجرك نعاف، . ولعب الشيطان بنا، واستوىل البالء علينا

تهالك، فأجعل جزعنا من أحكامك صرباً، واقلب وإىل رضاك منيل، ومن سخطك رب، وإياك نطلب، وفيك ن
معارضتنا لك تسليماً، وانتصر لفاقتنا إليك بغنانا على يديك، حىت ال يرد علينا من قضائك إال ما يقرن بالرضى، 

وال يصعد إليك من شكرنا إال ما ميتري املزيد، وال يهجس يف نفوسنا مما فيه هالكنا إال حمقته من قدرتك مبا 
إهلي لو ظهر سرك كظهور قدرتك، لباد . مالذنا، إنك أهل ملا الق بإهليتك، وحكى آثار تفضلكيكون فيه 

  .خلقك، ولو خفيت نعمتك كخفاء سرك جلهل حقك، ال إله إال أنت حقاً، وال زال خلقك لك خلقاً

    

كم أدهم بن أما بعد، فإين قد بعثت إلي: بعث احلجاج أدهم بن حمرز الباهلي إىل أهل سجستان وكتب إليهم
  .حمرز، ومو ما علمته طويل اجللوس، دائم العبوس، مسني األمانة، أعجف اخليانة، فامسعوا له وأطيعوا

  .كان شديد العقدة، لني العطفة، يرضيه أقل مما يسخطه: صف لنا أخاك، فقال: قيل ألعرايب مات أخوه

إال أنكم أعطيتم :  من أهل العراق، مث تداركها فقاليا أهل الشام، إنكم واهللا ما أنتم خبري: وقال معاوية على املنرب
  .بالطاعة، وحرموا باملعصية

  .هللا أبوه من منذر مث مبشر يف ضروب اخلري والشر

دخل نساء من أهل الكوفة إىل سكينة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم يعزينها يف زوجها 
  .أيتمتموين صغرية وأرملتموين كبرية: كوفةال جزاكم اهللا خرياً يا أهل ال: مصعب، فقالت

ما لك أطال اهللا : أيت حمرق غسان بنسوة من متيم، فأراد قتلهن لنذر، فطلنب إليه العفو فأىب، فقالت له امرأة منهن
سهادك، وأطفأ رمادك، واهللا إن تقتل إال نساء أعالهن ثدي، وأسفلهن دمي، واهللا ما أدركت ثاراً، وال حموت 

  .ما أقتلك إال خمافة أن تلدي مثلك: ر بتخلية النساء غريها وقالفأم. عاراً
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  .كما ترى عمارتك من خرابك: كيف ترى شيخوختك من شبابك؟ قال: وقيل ألعرايب

 قد مللت ما سلف من البصائر والنوادر مما هو جد يوهي قواك، أو هزل يلهي قلبك، -  أيدك اهللا- لعلك
امث الكرب، وراكد الفكر، ولكين كما أرى لك أن تتداوى به، فإين ولعمري يف اهلزل دواء النفس، وطرد جل

أاك أيضاً عن األستمرار فيه، ألن مأتاه سهل، ومأخذه شديد، وقل من ألف مواطن العبث، وألفاظ اخلبث، إال 
تأين، استماله اهلوى، ولصقت به الغرة، وخيف عليه اهلالك، وإن الذي يتولد من اجلد مع كزازة النفس، وسوء ال

جرس . وبعد السهولة، وبغض التشدد، وثقل الروح، أرجح عند اهللا وأقرب إىل الطهارة وأدخل يف باب الورع
 فإن الشكر مربوط باملزيد، وحق على واهب النعمة -اهللا النعمة عليك، وال شغلك التمتع ا عن الشكر لواهبها
قربك إىل اخلري، وصرفك به، وقصر مهتك عليه، و- إذا رأى اإلخالص يف الشكر أن يصلها، ويتابع املدد منها

وجعل لك فيه متام الرغبة، وغاية الطلبة، وأمنك عند تضاعف النعم من استدراجه، وثبتك عند ترادف احملن على 
  .منهاجه، وال أخالك من مواد توفيقه، ومثرات حتقيقه، مبنه وجوده، آمني

ا، والقول سلف فيها، وتأملها تأمالً شافياً، واقتبس فوائدها، فامسع اآلن فنوناً من املسائل قد كان الوعد تقدم 
واختلس منافعها، واجعل نظرك يف اجلملة والتفصيل، للتحقيق والتحصيل، وال ترض لنفسك باخلسيس، فقد 

أريد بك الشرف، إذ وهب لك العقل الذي به تستجلي خزائن امللك، وإليه تفزع فيما حزبك من أسباب 
ستشري عند اختالف اليقني والشك، وعليه يتم كل شيء تعلق بالفتك والنسك، وقد رفدتك اهللك، وإياه ت

الطبيعة، وصحت فيك الغريزة، فما بقي لك إال املسارعة يف طلبه، وصحة الرغبة يف التحلي بني أهله، حىت 
 على هدي رسول اهللا تكون كامل املوهبة يف األصل، حممود التجربة يف الفرع، آخذاً بأدب اهللا عز وجل، جارياً

صلى اهللا عليه وسلم، ناصراً حلق اهللا، هادياً إىل دين اهللا، مستحقاً لثناء عباد اهللا، مذخوراً له ثواب اهللا، فهناك 
  .الراحة والعز، والغبطة والفوز

با ، فلقد رأيت من سأل أ31: األنبياء" وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال يؤمنون"ما معىن قول اهللا عز وجل 
إمنا يصح هذا املعىن لو كان اإلنسان حييا باملاء، واحلي ميوت به إذا شرق، وميوت فيه إذا : احلسن األنصاري وقال

غرق، وإن كان املعىن أن احلياة مستمدة منه فكذلك مجيع ما غذاه مما أمسك الرمق، فما وجه األختصاص على 
عتاد، وال تأويل يستفاد، راغ هكذا وهكذا، وترك طريق ال يقع فيه التباس؟ ومل حيصل من األنصاري لفظ ي

السائل على عطنه، يفري ويذر، واجلواب سهل قريب، وسيمر بك يف عرض غريه إذا وصلت إليه وأشرفت 
  .عليه

العفو، وكيف يعفو عن :  والصفح88: الزخرف" إن هؤالء قوم ال يؤمنون فاصفح عنهم"وما معىن قوله تعاىل 
 مأموراً بالعفو عنهم وهو املبعوث إنه ألوىل بالعفو وهو الباعث، والباعث إله معبود، قوم ال يؤمنون؟ وإن كان

واملبعوث عبد عابد، فانتظر جواب هذه أيضاً، فما خلص من هذا النمط إال جر الرقاد، ومسح البالد، ولقاء 
  .اجلهابذة النقاد
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 فقد رأيت ناساً عرض هلم من ظاهر 17: نفالاأل" وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى"وما معىن قوله عز وجل 
هذا الكالم ما ينايف املعىن، ومل يصح هلم التأويل الصحيح، وكانوا طوال األيدي يف العلم، حذاق اخلواطر يف 

اجلدل، فصحاء األلسنة لدى احلجاج وحتكم التشكيك، وانتهوا إىل الترادع والتالوم، ولو مل يعجبوا مبا عرفوا 
  . تعرف ما مل يعرفوا، وفوق كل ذي علم عليملوضعوا احلد يف

وجوه " وإذا ضممته إىل قوله 103: األنعام" ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار"وما وجه قوله عز وجل 
 فإنك إن محلت أحد القولني على اآلخر مل تربأ من تعسف أو تكلف، 22: القيامة" يومئذ ناضرة إىل را ناظرة

وقوف به فيهما، وعرفنا مراد اهللا عز وجل منا ما، فاخلطب قد أعضل من أجل هاتني اآليتني فقفنا على املعىن امل
حىت صار الباحثون عن احلق فيهما إىل االختالف الشديد، والشتات العتيد، واستحل فيه الدم، وعق بسببه 

بله، وندعو إىل اإلذعان الوالد، وهجر الوطن، وأطلق التكفري، وهذه مصائب الدين الذي ندين به، ونعتصم حب
إن األسالم بدأ غريباً وسيعود : له، واإلقرار به، وقد عاد غريباً كما بدأ غريباً، وحق قول الرسول احلق حني قال

  .غريباً فطوىب للغرباء

: املرء خمبوء حتت لسانه، ولن جتد معىن قول الناس: ولن جتد يف القرآن معىن قول علي بن أيب طالب عليه السالم

ل مقام مقال، وأين ترى فيه الفرق بني الضياء والنور، وما يدل على شرف أحدمها عند اآلخر؟ ولن جتد فيه لك
أين اجلواسيس يف القرآن؟ فأجاب : معىن اجلواسيس؛ فقد قيل لسفيان بن عيينة، وكان عجيب االنتزاع عن إهلام

ره، فقد أصاب أيضاً سفيان بن عيينة، وقد مر من آذى جاره أورثه اهللا دا: وأين معىن قوله عليه السالم. وأصاب
  .يف اجلزء األول إن كنت قد حفظته

فأعلم أن اهللا ما : بلى، قال: أليس الباطل بني السماء واألرض؟ قال: وعرفين موضع الداللة من قول معتزيل رب
 فأين وجه التأويل على  فانقطع اخلصم،27: ص" وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطالً: "خلقه ألنه قال

وجعلنا هلم لسان "حقيقته؟ وهل ما عرض هلذا املعتزيل حق؟ وبني أيضاً صحة قول من تأول قول اهللا عز وجل 
 أن املراد به علي بن أيب طالب عليه السالم؛ والقائل ذا مقدم يف النحو على طبقته يف 50: مرمي" صدق عليا

  .العلم، وهو ابن املراغي

 وإمنا هو ضال، والوجدان ال يتم يف 7: الضحى" ووجدك ضاالً فهدى"ل آخر، ال جيوز أن تقرأ وحدثين عن قو
  .الضمري؛ وهذا الرجل من النظارين وأهل اجلدل على طريق اإلمامية

هذا طرف مما تصرف فيه احملصلون الذين قالوا على بصرية يف املذهب، وبيان من املقالة، وتعقب ملا اختاروه 
أنا مسعت أبا الفرج . أما هواجس اجلهال، وتسرع الناقصني فمما ال اعتداد به، وال اعتماد عليهودانوا به، و

:  فقال42: طه" وال تنيا يف ذكرى"البغدادي الصويف، وكان ذا لسان ومنظر وهيبة، وقد سئل عن قوله تعاىل 

بشيء، إمنا يقال نأى إذا وقع هذا سهل، هذا أريد به النأي، هكذا قال، فصار خطاؤه موشحاً، ألن النأي ليس 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  173   

اخلرب عن التنائي الذي هو البعد، فاما تنيا فليس من النأي، وال من نأى، ال من االسم وال من الفعل، إمنا هو وىن 
  .نه: يين، وىن وونياً، ومنه التواين والتقصري، واألمر منه

أو لغوي، وقد انتهب الكالم انتهاباً، هل يقال فالن لغوي : وأبو الفرج هذا أشرف على قوم وهم يتازعون بينهم
ما أبني اجلواب : هذا أبو الفرج سلوه، فأقبلوا عليه وسألوا فقال: وذهب بالصواب عنهم ذهاباً، فقال أحدهم

، فتحول الس ضحكاً 18: القصص" إنك لغوي مبني"أما مسعتم قول اهللا عز وجل ملوسى !! وأظهر احلق
  .ولعباً

واهللا ما أعجب إال من قوم يعتقدون أن اجلنة واحدة، واهللا عز :  يف الباطن يقولومسعت رجالً يذهب مذهباً
ألف ألف، لعلك، من العامة : فكم هي عندك؟ قالك كما قال اهللا تعاىل: النبأ، قلت" وجنات ألفافاً"وجل يقول 

  .ال واهللا أنا بريء منهم: قلت! أو أشباه العامة؟

قان، واهللا تعاىل وكلين، ومن شك يف قويل تلوت عليه من حمكم الكتاب ما أنا ده: وكان املقراضي الصويف يقول
  .يسقط بغيه وينفي ومهه

    

مل يذكر اهللا تعاىل أبا بكر الصديق يف ظاهر الكتاب، وأبو بكر أبو بكر، ال يساجل فضالً، وال : وقال يل مرة
ما أدري وما اعرف للمغرية : من كعبه، قلتيباري سبقاً، وذكر املغرية وهو ال يدخل يف زمرته وال يوجد قريباً 

، وأنشأ يقص، 3: العاديات" فاملغريات صبحاً"بلى ولكنك قليل العناية بالتالوة، مث قرأ : ذكراً يف الكتاب، قال
  .فذهب عقلي تعجباً

  . ونظراؤه أزاغوا أصل العلم، ونقضوا عرى احلق، وحموا حماسن الدين- أيدك اهللا-هذا 

لقد وجدت إبليس :  بن عبد اهللا، وهو عند أصحابه العامل الرباين والعامل اإلهلي، حني قالوما حمصول قول سهل
: أذأمهم، وذاك أنه تراءى يل فعذلته على إبائه السجود آلدم عليه السالم وتركه ما أمر اهللا عز وجل به، فقال يل

 حتم، وليس أمره حتم، يف حكاية طويلة أمثلك يقول هذا؟ أما تعلم أنه أرادين بعلمه ومل يردين بأمره، ألن علمه
  .ال طائل يف ذكرها، وإمنا سقت منها عني احلجاج، وعني املراد

" إمنا تنذر من اتبع الذكر" وبني قوله 45: النازعات" إمنا أنت منذر من خيشاها"وما الفرق بني قوله عز وجل 

وليس الشيء حباضر، ألن ما هو معلوم إمنا يقول اهللا تعاىل للشيء كن فيكون، : ؟ وهل قول الزجاج11: يس
واهللا "قال اهللا عز وجل : وما معىن قول من قال! سليم عن املناقضة؟. عنده مبرتلة احلاضر، صحيح من املعارضة

 هو عموم يف باب الدعاء، وخصوص يف باب اهلداية؟ وهل 25يونس " يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء
  .اخلصوص معنيان يتبعان جوهر الكالم وعني اخلطابيصح هذا اإلطالق؟ فإن العموم و

أبطله رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكيف ترى اعتراض آخر حني قال وقد أقبل على مجاعة يتناظرون يف القرآن
املراء يف القرآن كفر؟ فكيف االنفصال من هذا الظاهر، وكيف املخلص؟ فإن خذا مىت استمر لزم : وسلم بقوله
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ث، والتفرد للنظر، واإلجياب للسؤال والتكلف، وغري القرآن حممول على القرآن، وهو اإلمساك عن البح
  .خمصوص بتعظيم الشان واألمر له واإلذعان

عرفين ما السبب يف إطباق : وافسح بالك للسماع والتحصيل والفهم واإلدراك حىت أسألك عن مسائل لطيفة
ت عليه، ممقوت فيما اختاره، ومردود إليه ما أتاه وإن الناس على أن التكلف مكروه، وعلى ان املتكلف معنو

كان حسناً وبالغاً، وما عري من التكلف وخال منه حمبوب ملتذ مقبول، وإن كان دون التكلف؟ وقد قال اهللا 
 يف صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال النيب صلى اهللا عليه 86: ص" وما انا من املتكلفني"عز وجل 

  .ومن اتبعين براء من التكلفأنا : وسلم

وعرفين معىن االستطاعة، وما سرها؟ وهل هي على حد ما ذهبت إليه املعتزلة، او على سبيل ما قالته اربة، وما 
أيدك - الناس . حيثيتها وما مثاهلا؟ وعرفين أيضاً معىن التوفيق فإنه لطيف، وال أحد إال وهو يسأل اهللا وبه التوفيق

وهل . ذا املعىن على خيط الوفاق، من زعم انه مزاح العلة، ومن زعم أنه حمتاج إىل املادة يلتقون يف ه- اهللا
التوفيق لطيفة من اهللا عز وجل، مىت جاد ا وساق عبده إليها مت الصالح، وعم النجاح، ونيل املراد، وسقط 

 وليس هناك خبل، وال بينه التمين؟ وإن كان لطيفة فكيف منعها عبده والعبد حمتاج بإحواجه، وهو غين بنفسه،
قد فعل فعل الصالح او األصلح، وال جتنح يف اجلواب إىل انه : هذا وانت ال بد من أن تقول-وبني عباده دخل 

علم من عبده أنه مىت جاد عليه بتلك اللطيفة فسد، ومىت أسبغ عليه النعمة جحد، فقد جحده اجلاحد، وكفر به 
على أن علمه ومبا يكون ومبا ال يكون، لو كان كذا وكذا، علم ال . كالكافر، ومل يهلك على اهللا إال هال

وقد رأيت من جيعل علمه علة لكل شيء، وسبباً يف كل شيء، . يوجب عليه فعالً دون فعل، وال أمراً دون أمر
  .احلق أنور من ذلك. وهذا هو العجز واجلهل والتمويه واالحتيال

 ليس إال األنس باجلهل، والتعلل بالتعلم، والرضى بالتافه، واملصري إىل :وعرفين ما معىن قول أيب يزيد البسطامي
  .حد جمهول؟ وأبو يزيد هذا من نوادر الرجال، وهو معدود يف طبقة األفاضل، ومضاف إىل ذوي اإلشارة

ت حىت وعرفين معىن االحتاد، واملواصلة يف حقيقة االنفراد، فقد كرب اخلطب يف هذا الباب من أرباب هذه العبارا
وكان بعض الناس ال يفرق بني ما يقوله النصاري يف االحتاد وبني . مل خيلص ما ذهبت إليه، ورهنت نفوسها عليه

  .ما يقوله هؤالء يف حقيقة االنفراد، والفصل بينهما مبني، والقول فيهما قوي متني

    

اصل، وإن كان ذلك حمصوراً بعدد وعرفين ما به نتشابك ونتشارك، وأين ذلك مما خيتلف ويتباين، ويتعادى ويتو
فاذكره إىل آخره حىت ننظر إىل كثرة ما به خنتلف ، وقلة ما به نأتلف، فإن صح هذا بيننا عرفنا ما بيننا وبني 

  .احلق لنا

ما تأثري العقل، وما حكمه، وما : وعرفين ما احلاجة إليه أشد، والعائد معه أمد، والقول فيه أسد، والنفع منه أرد
 يناله، وما هو أوالً، وما حده وحقيقته من احملجوج به، وهل يستقل بنفسه، وما حكم من عدمه، وما غاية ما
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مزية من منحه وأنعم عليه به، وما عوض من حرمه واقتطع عنه، وإىل أين يبلغ يف البحث والعرفان، وهل له يف 
بهه وانقالبه، ومن أين مادته، وبأي األزل استقالل، وهل له يف اآلخر استقرار، وما سبب متوجه واضطرابه، وش

شيء زيادته، وأين أفقه، وما غائلته، ومن أين فساده وما مير به وعاقبته، وما نسبته إىل العدد، وما تعلقه باحلقن 
وأين يصيب التكليف به، وكيف اطرد الثواب والعقاب على صاحبه، واملدح والذم على املوسوم به؟ فإن الكالم 

ولو مل يكن يف استنباط هذا .  اجلدوى، غزير النفع، جم الفوائد، حلو الثمرة، حممود العاقبةيف هذا الباب عظيم
املعىن، واستخرج هذا املغزى، إال فساد التقليد، ومفارقة اجلهل، ومواصلة الطلب، لكان فيه ما جيعل التعب فيه 

بك آخذ وبك أعطي؟ وحدثين بعد : قالراحة، واملشقة فيه تنعماً، فكيف وقد قيل عن اهللا عز وجل إنه ملا خلقه 
هذا عن احملبة، وهل تتصف، وهل يكون اهللا تعاىل حمباً للعبد، وإن كان فعلى أي وجه، وأين مكان حمبته للعبد 

  .من حمبة العبد له، ومىت كان للمحبة حقيقة بطل فيها الفصل واستحال عليها التباين

 أوالً حقيقتها؟ فقد قال شيخ من شيوخ املتكلمني يف صدر  وما هي-معرفة اهللا تعاىل-وأخربين عن املعرفة 
: وكان القاضي أبو حامد املروروذي يقول. كتابه، اعلم أن أول ما جيب على املكلف النظر املؤدي إىل معرفة اهللا

قد اعترض على هذا الكالم ناس، وذلك ان هذا الرجل ذكر الوجوب واألول وهذا ال يعرفان إال بدالئل أخر، 
من مل يعرف هذه املعرفة مل يعرف الوجوب وال األول، وال الوجوب بأنه مفرد، والعاري من املعارف ال وإن 

مث قال املكلف، والتكليف أيضاً متعلق مبكلف، فمن هذا املكلف؟ أعقله الذي هو حامد . سبيل له إال التسليم
، وال بالعادة الرديئة، وال باملنشأ املكروه، وال شاكر مل يلطخ بالشبه وال باملعارض الفاسدة، وال باألقوال املتناقضة

النظر : بدواعي السوء، إمنا هو على نور من واهبه، وفطره من فاطره، أو لبه الذي هو يف طريق عرفانه؟ مث قال
املؤدي إىل معرفة اهللا تعاىل فخص هذا النوع من النظر دون سائر أنواع النظر، وأين هلذا املبتدئ هذا النظر وهذه 

لقوة وهذا البيان؟ وهل تصفح فنون النظر، ووقف على أصناف املعارف حىت يستخلص النظر املؤدي من سائر ا
لوال جتوز أرباب هذا : وقال أيضاً أبو حامد املروروذي اعتراضاً على صاحب الكتاب! النظر الذي ال يؤدي؟

عارف؛ أال ترى أنك تقصد يف نفي اإلثبات الشأن ملا أقدموا هذا اإلقدام، ألن معرفة اهللا تعاىل ليست من جنس امل
ليس هو جسماً وال عرضاً، وال :  فتقول-أعين الصفات اليت جتد عليها مجيع املوجودات- نفس مجع الصفات 

حاالً يف شيء، وال قائماً على شيء، وال متصالً بشيء، فحكم ليس هو حرف نفي على موجود، وهو أول كل 
  .شيء ثابت

ليس إال االستعانة : كيف الوصول إىل احملصول؟ فيقول:  هذا الباب وما أشبهه، قيل لهوكان إذا امتد نفسه يف
باهللا واإلقبال عليه، واقتباس النور من لدنه، فما رام العبد قط مراماً فتم إال به، وال توجه إال إليه؛ وكان يشري إىل 

ق، وكان ال يسيغ هذا النمط، وإمنا خرج إيل اهللا، أن اهللا يلهم احملتصني، وميد قلوم بدواعي اخلري وخواطر احل
وكان أصحابنا املتكلمني ال يرون له وزناً يف الكالم، وال يعدونه يف . بذات صدره لألنس الذي كنت معه عليه

الفقه مسلم إليه، والسري موقوفة عليه، فأما ما عدامها فهو ظامل فيه إن تكلم، ومقصر : طبقة أهل التمام، ويقولون
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  .إن توهم

فأما من استدل على وجوب املعرفة بأن اهللا تعاىل لو مل يوجبها لكان قد أباح اجلهل به، : وقال صاحب الكتاب
يعين - الداللة على أا : وزعم أن بعض الناس قال. فليس يتم، ألن اجلهل قبيح، وكون الشيء مباحاً يفيد حسنه

  .عرف من أول الفرائض يعين أن الطاعة ال تصح ملن ال ي- املعرفة

    

أال يرى أن، الطاعة إمنا كانت طاعة ملوافقتها اإلرادة، وقد يصح أن يوافق الفعل إرادة اهللا : -وهذا تقريب-قال 
وإن كان الفاعل ال يعرفه، بأن ينصر مظلوماً أو يغيث ملهوفاً، وإن ذلك يقع حسناً طاعة هللا عز وجل مع اجلهل 

  .فقد بان لك أن ما قاله تقريب. به

 كالم طريف، ألن إغاثته امللهوف، ونصرته املظلوم، مىت وقعتا موافقتني إلرادة اهللا، واهللا - أيدك اهللا-اً وهذا أيض
إمنا أراد وقوعهما منه على صفة معروفة، وهو أن يكون عارفاً باهللا غري جاهل به، ومىت مل يوجد على هذه 

ل، ووقعت عليه ال على اهللا عز وجل، ألن الصفة، كان فعله حسناً وطاعة إذا أضيف إليه ال إىل اهللا عز وج
الفعل ال يصح ان يكون طاعة إال والفاعل مطيع، والفاعل ال يكون مطيعاً إال وهناك مطاع، ومىت أجيز لنا 

املطاع عن معرفة مل نعتد بطاعته، ومل نطمئن إىل حسنه، ألن، ذلك حسن ما دام ظاهره مشاركاً لظاهر 
  .اطن العارفني فليس فعله حبسن وال طاعةالعارفني، فأما وباطنه مناف لب

ليس جيوز أن يكون العلم الواقع عقيب النظر من فعل اهللا، ألن ذلك كان يقتضي أن ال : وقال صاحب الكتاب
وإذا مل يكن فعالً هللا عز : قال. يعترضه الشك، وأن جيري جمرى سائر العلوم الضرورية اليت يفعلها اهللا عز وجل

الً لإلنسان، وجيب أن يكون متولداً عن النظر، ال تقع عني املنظور فيه دون غريه من وجل فيجب أن يكون فع
سائر الوجوه اليت جيوز للناظر دون املنظور فيه علمها؛ وهذا أيضاً فيه هضم شديد، وظلم بني؛ مىت كان هذا 

و كاهلدف للخواطر، اإلنسان فاعالً هذا العامل مع جهله مبوضعه ومقداره ومكانه وخمرجه ومورده؟ وإمنا ه
واملقنص لألفكار، فما الءم طباعه وشاكه مزاجه ثبت، وما نافر نفسه وناىف جنسه ذهب، فكيف يكون فاعالً 

البينة يف معرفة اهللا تعاىل عادلة، والشهادة ! هلذا النظر الذي لو وقع غريه موقعه ملا فصل بينه وبينه؟ هيهات
ملعارضة مرتفعة، واحلق فيها ممدود، والسرادق مضروب األطناب، مغشي قاطعة، والريبة زائلة، واهلمة ساقطه، وا

احملل، والفطرة ا ناطقة، وإليها داعية، وإمنا سنح ما سنح على وجه التطهري، وعلى سبيل التمحيص للنفس، وإال 
عترض عليه فمن ذا الذي عبد غري اهللا فاطمأن مع معبوده؟ ومن هذا الذي نفاه فلم يستوحش؟ أم من هذا الذي ا

  .فلم يستوهل؟ أم من هذا الذي ميل فلم ميل إىل إثباته أكثر مما مييل إىل نفيه

إن معرفتك باهللا تابعة ملعرفته بك، وقد عرفك وعرفته، وإمنا بقي عليك منك ما حجبك عنه بك، ومىت نقيت 
ك، وخمالفة من أدرانك ومدانسك مبفارقة شهواتك، ومزابلة شبهاتك، وصفوت من كدرك بطهارة أسرار

إرادتك، الح لك املكون جمرياً للكون، وبدا لك احلق جارياً يف كل عني، وغنيت يف فقرك، واطمأننت يف 
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وال . اضطرابك، وعززت يف ذلك، وحرست يف نفسك، فإا أسرع أعدائك إليك، وأغمضهم مدرجاً عليك
  .ن مل تصقل العبارةتعرين هذا الفن من األلفاظ، فقد نقحت تنقيحاً يهدي إليك اإلشارة وإ

  . أنك قد مللت هذا الفن وعفته، وأصبته كريهاً يف نفسك، وبعيد امللحظ بعينك- أيدك اهللا-ما أخوفين

واعلم أن العلم ال يبدو إليك، والفضل ال ينجلي لك، واد ال يكلف بك، والصيت ال يعظم عليك، نعم 
ال جياد به لك، وناره ال ترد برداً عليك، وجنته ال تزدلف والعمل ال ينقاد لك، والفاقة ال تنفى عنك، ورضا اهللا 

إليك، حىت تقف مهتك على العلم، وتصرف متك إليه، وجتعله ملهاة لطربك، ومسالة حلربك، ومنتجعاً 
لعقلك، ومستمداً لفضلك، وحىت ترى أن ختامك يف املوت عليه، واستراحتك يف التعب به، حىت تؤثره على 

ك املمتع، ومشربك الروي، ومطعمك الشهي، وجاريتك احلسناء، ودارك القوراء، وابنة ثوبك الناعم، وبدن
  .عمك املوافقة، وعقارك املغل، وصنيعتك الرائعة، وفرسك اجلواد، ودرتك اليتيمة، وحديقتك املنورة

لب لكل خري، فاستعن اهللا يف خايف أمرك وباديه، ويف فروعه وأواخيه، فإنه مالك األمور، ومقلب القلوب، واجلا
  .والصارف لكل شر، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون

    

وقد بقيت طائفة كبرية من املسائل، وكان تقديري أا تتم يف هذا اجلزء، لكنها شرست علي والتبست، وبان 
 عجزي ا، واختلط تدبري فيها، واملعذرة إليك إن تفضلت بالقبول، وأحسنت التأويل، أو قاربت يف التقريع

والتأنيب، فعرضي عرضك، وما أطرد على اطرد عليك، ولو انفردت باإلساءة صربت على التعيري، ولكين أتصل 
بك، وأنتسب إليك، وشديد علي أن تؤتى من جهيت، كما أنه عزيز علي أن أوتى من جهتك، ومىت سقط 

 وعني الرضا عن كل عيب الطويل: التنافس وقع التوانس، وزال العتب، وذهب القبيح، وثبت احلسن، وقد قيل
  .كليلة حبب اهللا إليك الطاعة، ورزقك منها اإلخالص، ووهب لك النجاة، إنه عزيز حكيم

أما بعد، فإنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان اهللا الذي ملكنا، ونذب : قال زياد على املنرب
رنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا عنكم بفيء اهللا الذي خولنا، فلنا عليكم حق الطاعة فيما أم

لست حمتجباً عن : بطاعتكم، وصفو مودتنا مبناصحتكم، مع أين مهما قصرت يف شيء فلست مقصراً يف ثالث
طالب حاجة منكم، ولو أتاين طارقاً بليل وال جممراً لكم بعثاً وال حابساً عنكم عطاء، فادعوا اهللا ألئمتكم 

لكوا، وال تشعروا قلوبكم بالصالح، فإ م ساستكم املؤدبون، وكهافكم اليت إليها تأوون، ومىت يهلكوا
  .بغضاءهم فيطول غيظكم مث ال تظفروا حباجتكم؛ نسأل اهللا أن يعني كال على كل

 من هذا الكالم، فإنه أسلس من العذب الزالل، وألني من اهلواء املنبسط، وأحلى من - حرسك اهللا-تعجب
ولئن كان القوم مع هذا الكالم الدال على ما وراءه من الفعل الرصني آثروا الدنيا على اآلخرة، . شتارالشهد امل

إن العجب ليشتد منهم، والغيظ يكرب عليهم، وإن كانوا نالوا اآلخرة مع ما نالوا من الدنيا، إن القوم لصفوة اهللا 
ا من الدنيا، فاخلاسر من أراد حرث العاجلة دون نسأل اهللا أن جيعل حظنا من اآلخرة فوق حظن: وأبرار عباده
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  .حرث اآلجلة

املقبالت كالقنا، املعرضات كالدبا، املترصات كالنوى، املدبرات : صف لنا أفضل اخليل فقال: قيل ألعرايب
  .كالفرا

  الطويل : شاعر

 إلى حول وشهر إلى شهر وحول  هي إال ليلة بعد ليلة وما

 أشالء األنام إلى القبر ويذهبن  يقربن البعيد من الردى مطايا

  ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوافر  أزواج الغيور لغيره ويتركن

قدم أعرايب من بين هالل يكىن أبا الرغيف من أخوال عبد اهللا بن عباس البصرة، وعبد اهللا ا وال، : قال املدائين
: الطسأ، قال: وما التخم أصلح اهللا األمري؟ قال: لهل تتخمون يف بالدكم؟ قا: فكان يكرمه ويدنيه فقال له يوماً

من أنا ال خنلي املعدة فترق، وال نكظها فتحق، وأنا نأدم : مم ذاك؟ قال: الها اهللا إذن ما نطسأ، قال عبد اهللا
: ال، قال: املدخر قال: وما اللوي؟ قال: فهل تلوون؟ قال: قال. األكل بشيء من الذوب وال نستكمل التكاة

. هذا إذن من هذا: ألنا إذا طبخنا اللحم هرتناه، وإذا شويناه أنضجناه، وإذا مضغناه فتتناه، قال: ؟ قالومل ذاك

  .وأىن لنا بالتعري أصلح اهللا األمري، يف أجسادنا ربل: فهل تتعرون؟ فتضاحك مث قال: قال

أما بعد، فإن : عزي أخاً لهكتب بشار بن برد املرعث ي! أذقته؟: ما تطعم اخلرء؟ قال: قال ثعلب، قيل ألعرايب
أحق ما اغتنمنا حلوه، وصربنا على مره، واستدمنا مكروهه، ونافسنا فيه أهله، وأحق ما أغلقنا أبوابه، وصرمنا 

وقد خرب اهللا تعاىل عنها . أسبابه، وزهدنا يف وده، ومللنا فجائعه، الدنيا اليت ال يدوم نعيمها، وال تؤمن فجائعها
إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيماً "وكفى به خبرياً فقال 

 فكتاب اهللا موعظتنا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوتنا، فأي موعظة بعد 46: الكهف" تذروه الرياح
: األحزاب"  أسوة حسنةلقد كان لكم يف رسول اهللا"كتاب اهللا، وأي أسوة بعد رسول اهللا، وقد قال اهللا تعاىل 

  . مث دعا للميت بالثواب واملغفرة، وللمعزى بإهلام الصرب، وتعويض األجر21

هذا آخر الثاين، والثالث على أثره إن صرفت عين عتبك يف مجيع ما غرض من النفس، ودل على العجز، وأغلق 
ب راحة، وحاالً حتمد عاقبة، إنه باب العذر، واهللا أسأل معونة تكفي مؤونة، وهداية تنفي ضاللة، وإزاحة تكس

  .ويل اخلري، ومالك األمر، ال إله إال هو سبحانه عما يصفه الظاملون

    

انتهى اجلزء الثاين من كتاب البصائر والذخائر فرغت من تعليقه يوم اخلميس سادس وعشرين مجادى اآلخرة من 
املرسلني حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه سنة مثان وعشرين وستمائة واحلمد هللا كثرياً وصلى اهللا على سيد 

  .وعترته املكرمني أمجعني حسيب اهللا ونعم الوكيل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رب أعني بمنك 

  الجزء الثالث

اللهم أنت احلي القيوم، واألول الدائم، واإلله القدمي، والبارئ املصور، واخلالق املقدس، واجلبار الرفيع، والقهار 
، وامللك الصفوح، والوهاب املنوح، والرمحن الرؤوف، واحلنان العطوف، واملنان اللطيف، مالك الذوائب املنيع

إهلي، وأنت الظاهر الذي ال جيحدك جاحد . والنواصي، وحافظ الدواين والقواصي، ومصرف الطوائع والعواصي
، فتردد بني رجاء قد نأى عنه إال زايلته الطمأنينة، وأسلمه اليأس، وأوحشه القنوط، ورحلت عنه العصمة

التوفيق، وبني أمل قد حفت به اخليبة، وطمع حيوم على أرجاء التكذيب، وسر قد أطاف به الشقاء، وعالنية 
أناف عليها البالء، ال يرى إال موهون املنة، مفسوخ القوة، مسلوب العدة، تشنؤه العني، وتقاله النفس، عقله 

كم جائر، ال يروم قراراً إال أزعج عنه، وال يستفتح باباً إال أرتج دونه، عقل طائر، ولبه لب حائر، وحكمه ح
وال يقبس ضرماً إال أجج عليه، عربته موصولة العربة، وحسرته موقوفة على احلسرة، إن مسع زيف، وإن قال 
 .حرف، وإن قضى خرف، وإن آحتج زخرف، ولو فاء إىل احلق لوجد ظله ظليالً، وأصاب حتته مثوى ومقيال

إهلي، وأنت الباطن الذي ال يرومك رائم، وال حيوم على حقيقتك حائم، إال غشيه من نور إهليتك، وعز 
سلطانك، وعجيب قدرتك، وباهر برهانك، وغرائب غيوبك، وخفي شانك، وخموف سطوتك، ومرجو 

اً بالندم، مرتدياً إحسانك، ما يرده خاسئاً حسرياً، ويزحزحه عن الغاية خجالً مبهوراً، فريده إىل عجزه ملتحف
 يدعو إليك بلسان األضطرار، وباطنك خيرب -  إهلي- باألستكانة، راجعاً إىل الصغار، موقوفاً مع الذاللة؛ فظاهرك

عنك بسعة فضاء األعتبار، وفعلك يدل عليك األمساع واألبصار، وحكمتك تعجب منك األلباب واألفكار، لك 
وإليك إهلي املفر، ومعك املقر، ومنك صوب اإلحسان والرب، أسألك السلطان واململكة، وبيدك النجاة واهللكة، 

بأصح سر، وأكرم لفظ، وأفصح لغة، وأمت إخالص، وأشرف نية، وأفضل طوية، وأظهر عقيدة، وأثبت يقني، أن 
تصد عين كل ما يصد عنك، وتصلين بكل ما يصل بك، وحتبب إيل ما حبب إليك، فإنك األول والثاين، 

  . مجيع املعاين، ال إله إال أنتواملشار إليه يف

 اجلزء الثالث، وقد سار إىل جزانتك اجلزءان قبله، ولوال حسن موقعهما منك، واؤمها يف - حرسك اهللا- هذا
عينك، وتقريظك هلما بلسانك، وإعجابك ما باستحسانك، لكان نشاطي يقل، وحدي يكل، ويدي ترفض 

محد اهللا الذي زيتك بتعرف املعارف، وجعل ظلك فيها الظل ارفضاضاً، ومييين تنفض انفضاضاً، ولكين أ
الوارف، حىت خف عليك الغرم الثقيل، وبذل املاال اجلزيل، وإكرام العلم وأهله، وتعظيم الفضل وأربابه، فال زال 
نصيبك من حمبة العلم فوق نصيبك من حمبة املال، وقسطك من التعلم فوق قسطك من الدعوى، وقد جبلك اهللا 

خلق لو باهيت به قرناءك، وساجلت عليه عشراءك، كان لك السبق املرب، واخلالصة والسر؛ نسأل اهللا على 
wمبجموع مهتك، وخلي ذرعك، وفارغ بالك، أن جيرب كسرنا، ويفك أسرنا، ويصرف حسن الدنيا عن قلوبنا، 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  180   

 اللهو واللعب فنعطب، ويوصل حالوة اآلخرة إىل صدورنا، ويهدينا إىل الصراط وأوضح السبل، وال يكلنا إىل
  .وال يوكل بنا التشمري واجلد فتتعب، ولكن قواماً بني ذلك، فخري اخلري ما أخذ الواسطة واستقر يف املنصف

 أنا قد أصبحنا يف دار راحبها خاسر، ونائلها قاصر، وعزيزها ذليل، - لقيت املىن، وجنبت الردى- وآعلم
ن فيها مزعج، والذائق من شراا سكران، والواثق بسراا وصحيحها عليل، والداخل إليها خمرج، واملطمئ

ظمآن، ظاهرها غرور، وباطنها شرور، وطالبها مكدود، وعاشقها جمهود، وتاركها حممود، والعاقل من قالها 
وسال عنها، والظريف من عاا وأنف منها، والسعيد من غض بصره عن زهرا، وصرف نفسه عن نضرا، 

 داللتها على نفسها، وإشارا إىل نقصها، ولعمري إا لفضيلة لو صادفت قلباً عقوالً، وليس هلا فضيلة إال
ولساناً قؤوالً، وعمالً مقبوالً، ال لفظاً مقوالً؛ إىل اهللا الشكوى من هوى مطاع، وعمر مضاع، فبيده الداء 

  .والدواء، واملرض والشفاء، وهو بكل شيء خبري

    

اً، واستقبل توبة نصوحاً، وآزهد يف دار مسها ناقع، وطائرها واقع، وآرغب  لنفسك نصيح- حرسك اهللا-فكن
يف دار طالبها منجح، وصاحبها مفلح؛ ومىت حققت احلق، وأمرت بالصدق، بان لك أما ال جيتمعان، وأما 

 كالضرتني ال تصطلحان، فجرد مهك يف حتصيل الباقية، فإن األخرى أنت فان عنها، وهي فانية عنك، وقد

عرفت آثارها يف أصحاا ورفقائها، وصنيعها بطالا وعشاقها، معرفة عيان، فأي حجة تبقى لك، وأي حجة ال 
تثبت عليك؟ أما أنا فقد أيقنت أن بساط عمري مطوي، وأين بعني اهللا مرعي، وعن صغريي وكبريي جمزي، 

جعل اهللا انتباهنا للوعظ . 8- 7: زلزلةال" من يعمل مثقال ذرة خرياً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره"فإن 
طريقاً إىل نيل املراد واحلظ، فاملغبون من صدق لسانه وكذب فعله، وآمن ظاهره ونافق باطنه؛ نفعنا اهللا مبقول 

  .القلب ومسموعه، واستعملنا بصاحل العمل ومرفوعه، إنه جواد ماجد

 وسرك وآنقك، وسفر نقاب الشبه عنك، هذا كله شفقة مين عليك، واهتمام مبصلحتك، فإن أعجبك وراقك،
ورفع حجاب اهلم دونك، وأراك احلق يف منظره البهي وحليته املعشوقة، والباطل يف مسله الزري ولبسته املشنوءة، 
فالزم هدي كل هاد، وتقبل مذهب كل ناصح، غري معرج على الدنيا، وال متتبع لفانيها، وال متوقع آلتيها، وال 

 من شأا أن تويل إن آتت، وإن آتت فليس من أخالقها أن تصفو، وإن صفت فليس من متمتع حباضرها، فليس
وقد رأيت مصارع املغترين ا، وعواقب اخلافضني فيها، كيف مألت القلوب عربة، والعيون . طبعها أن تدوم

  .عربة

ذه صفات مالئكة وليكن مهك مطوياً على العلم والعمل واإلخالص والشكر والعفة والطهارة والصدق، فإن ه
واطلب الكمال جهدك يف كل ما خفف اخلري عليك، ونظم مشل اإلحسان . اهللا املقربني، وحلي أنبيائه املرسلني

بني يديك، واتق النقص عائفاً له، متربئاً منه، هاجراً للناقص، إنه كالعليل الذي ال بد له من التذلل للطبيب، 
 العلم، ومن لغب العمى إىل روح البصرية، ومن خناق العي إىل يصرب على من خيرجه من ظلمة اجلهل إىل نور
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اتساع البيان، ومن أسر العدو إىل فكاك الويل، ومن مشاتة احلاسد إىل مسرة الصديق، ومن حبس العجز إىل 
  .ساحة الدرك

يدأب يف أين هذا املعىن بنفسه الذي يرى حياته من مواهب اهللا النفيسة، وزمانه من نعمه الكرمية، ف! هيهات
كسب الكمال واستمداد الفضل وطلب العلم، مرة بدرس كتاب، ومرة مبذاكرة نظري، ومرة خبدمة عامل، 

نعم، ولن يتم له ذلك أيضاً حىت . مستعيناً باهللا يف تصرفه ومستقره، عاملاً أنه ال مانع ملا أعطى، وال معط ملا منع
 العشيقة، وينفر مما قدح فيها أو حتيف منها، كما ينفر يغار على احلكمة غريته على احلرمة، ويصوا كما يصون

من القاذورة الشنعاء والداهية الشعواء، وحىت خيدمه بالتنقيح ساهراً، ويقيه الحق العيب باطناً وظاهراً، ويبعده 
اسنه، من الطعن غائباً وحاضراً، فعند ذلك يشرفه ويفضله، ويزكيه ويعدله، ويقوم يف النوادي احلافلة خطيباً مبح

  .ويدخله مضمار السابقني، ويرتله لسان صدق يف اآلخرين

وينبغي أن تعلم أن من أراد خطابة البلغاء على طريقة األدباء، وجماراة احلكماء على عادة الفضالء، احتاج 
ضرورة إىل تقدمي العناية بأصول هي األساس، وحفظ فصول هي األركان، ولن ينفعه تقدميها دون إحكامها، 

فمن أوائل تلك العناية مجع بدد الكالم، مث الصرب على دراسة حماسنه، .  جيدي عليه حفظها دون عرفااكما ال
مث الرياضة بتأليف ما شاكل كثرياً منه، أو وقع قريباً إليه، وترتيل ذلك على شرح احلال أال يقتصر على معرفة 

بارعاً رشيقاً حىت يفلي املعىن فلياً ويتصفح التأليف دون معرفة حسن التأليف، مث ال يقف مع اللفظ وإن كان 
املغزى تصفحاً، ويقضي من حقه ما يلزم يف حكم العقل ليربأ من عارض سقم، ويسلم من ظاهر استحالة، 

ويتعمد حقيقته أوالً مث يؤسسه ثانياً ليترقرق عليه ماء الصدق، ويبدو منه ألالء احلقيقة؛ ولن يتم ذلك حىت جينبه 
يه، ومستكرهه وبدويه، ويزل عن ربوة ذي العنجهية وأصحاب اللوثة وأرباب اجلعظرة، بعد غريب اللفظ ووحش

  الطويل : أن يرتقي عن مساقط العامة يف هجر كالمها ومرذول تأليفها؛ وبعض بين أسد يقول

 أعرابيتي ألديب ولوثة  وإني على ما كان من عجرفيتي

    

 واملتكلف باعترافه أن فيه عجرفية ولوثة، هذا وهو معذور يف ذلك أما ترى هذا األعرايب كيف مييز بني املطبوع
فما ظنك بعد . ألنه جيري منه على عرق سليم من األبن، ولسان مفتوق على اللسن، وسليقة مصحوبة بالفطن

هذا بغريه ممن ال يقيم حرفاً إال على حتريف، وال يروي كلمة إال على تصحيف، ويأنف من مسألة من شفاؤه 
لقد جرى بعض .  وكماله بيده، وبرؤه بطبه؟ وهذه لغة قد فشت يف زماننا حىت كأم فيها أعراب عامرعنده،

األمر يف هذا الشأن أسهل من ذلك وأهون، ألن األحتفال والتيقظ ال يلزمان : هذا الفن عند رجل رئيس فقال
يف ختليص النفس وحراسة الطبيعة، إال يف فرائض الدين وآداب الشريعة، واألستظهار واحلفظ ال يستعمالن إال 

فأما البالغة يف الكتابة والتوقي فيها من الزلة، وأخذ األهبة يف اإلفهام واألستفهام، فمن الكلف املوضوعة 
واألثقال احملطوطة، والالئمة تلصق بطريقها أكثر، والعيب يلزم من يغلو فيها أشد، وإغفال هذا الباب أشبه 
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من نصحه خوفاً من مكابرته، ودافعاً للدواء مع متكنه من دائه وتسهيله لشفائه، مبذاهب أهل الصالح والنسك 
شهد اهللا أنه ال إله إال هو : "جاهالً بثناء اهللا عز وجل على العلم والعامل يف مواضع من كتابه؛ قال اهللا عز وجل

  .18: آل عمران" واملالئكة وأولو العلم

ن درجة املتبوع، والعلم هو املتبوع، والعمل هو التابع، وبالعلم يصح ومن عرف املتبوع من التابع، حط التابع ع
العمل، وال يصلح العلم إال بالعمل، وقليل العمل مع كثري العلم يسد خلالً ظاهراً، ويرقع فتقاً منكراً، والثواب يف 

ل أيضاً ال يربأ الصرب على دفع الشبه إذا حلت، وصرفها باحلجج إذا أطلت، أضعاف الثواب على العمل؛ والعم
من رياء حيبطه، وكرب يفسده، وأكثره ال خيلص، وأقل العلم فيه تنبيه وإفاقة وخربة بأسرار اهللا تعاىل يف خلقه، 

  .وإشراف على صنع اهللا لعبيده، وتشبث بأذيال عزه، واقتباس من نور وجهه، وشوق إىل طلب الزلفى من عنده

باإلخالص أزين، ولكن ذاك قليل لعزة الكمال يف كل شيء، ولعمري فالعلم بالعمل أحسن، كما أن العمل 
فإنك ال ترمي بلحظك إىل شيء، وال ترسل ومهك على شيء، إال وجدته مبثوثاً ممزوجاً إال ما برأه اهللا من 

ذلك؛ فهل عدا هذا القائل اختيار احلاسدين الذين أصبحوا من النادمني؟ ولقلما يعتري هذا الفساد أحداً إال من 
 بنفسه، وجنوحه إليها حبسن ظنه، ولو فطن جلنايتها عليه، عرف إساءاا إليه، وقد نقصت العلماء نقصاً فلم ثقته

  .أجد أثقل عليهم من التعرف والتوقف

والعلم نور البارىء، وحلية املالئكة، وفطرة األنبياء، وجوهر اإلنسان، ولب الكون، العقل مادته، والتجارب 
واللغة توشيحه، واألمر والنهي عيناه، واإلقرار واألفكار جناحاه، والدنيا واآلخرة طريقاه؛ شهادته، والبيان تبعه، 

وهب اهللا لك منه احلظ األجزل، وسلك بك يف العمل به الطريق األسهل، وال زهدك يف العلم فساد العلماء، وال 
  .أقعدك عن العمل مراءاة العاملني

  .ينوا بقيلولة النهار على قيام الليل، وطعام السحر على صيام النهاراستع: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أفأمن أهل "يا أهل البصرة، الصالة الصالة : كان عروة بن أدية إذا قام الناس بالبصرة خرج يف سككهها ونادى
  .97: األعراف" القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون

سهل اهللا عليكم صالة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون : عاءكان بعضنا يدعو لبعض ذا الد: قال أنس
  .النهار، ليسوا بأمثة وال فجار

  .أطعمين جربيل هريسة أشد ا ظهري لقيام الليل: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

قبل إلينا يتهادى أتينا بكر بن عبد اهللا املزين نعوده، فدخلنا عليه وقد قام حلاجته فجلسنا ننتظره، فأ: قال أبو حرة
رحم اهللا عبداً أعطي قوة فعمل ا يف طاعة اهللا، أو قصر به ضعف : بني رجلني، فلما نظر إلينا سلم علينا مث قال

  .فكف عن حمارم اهللا

يا نفس، اليوم يومك ليس : كانت امرأة من أهل اليمن عابدة، وكانت إذا أصبحت قالت: وقال بكر بن عبد اهللا
يا نفس، الليلة ليلتك، ليس لك : ل يف ذلك اليوم ما شاء اهللا حىت متسي، فإذا أمست قالتلك يوم غريه، فتعم
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  .ليلة غريها؛ فتعمل يف تلك الليلة ما شاء اهللا حىت تصبح؛ فكان ذلك دأا حىت ماتت رمحها اهللا

    

ك خذ مين ما شئت أنا مال: مثل اإلنسان واملوت مثل رجل له ثالثة خالن، قال أحدهم: قال النعمان بن بشري
أنا معك أدخل وأخرج : أنا معك أمحلك وأضعك فإذا مت تركتك، وقال اآلخر: وأعط ما شئت، وقال اآلخر

  .معك حييت أو مت؛ أما األول فماله، وأما الثاين فعشريته، وأما الثالث فعمله يدخل معه وخيرج معه

  .شكره، ومل مينع احلرام صربهمن مل مينع احلالل : من الزاهد يف الدنيا؟ فقال: قيل للزهري

  .عقول الناس على قدر زمام: وقال غيالن بن جرير

: ما عبد اهللا مبثل العقل، وال يكون الرجل عاقالً حىت يكون فيه عشر خصال: قال سفيان الثوري، قال وهب

كون الذل يف طاعة اهللا يكون الكرب منه مأموناً، واخلري منه مأموالً، يقتدي مبن قبله، وهو إمام ملن بعده، وحىت ي
أحب إليه من العز يف معصية اهللا، وحىت يكون الفقر يف احلالل أحب إليه من الغىن يف احلرام، وحىت يكون عيشه 

القوت، وحىت يستقل الكثري من عمله ويستكثره من غريه، وحىت ال يتربم بطلب احلوائج قبله، والعاشرة، وما 
  .خيرج من بيته فال يستقبله أحد من الناس إال رأى أنه دونه: العاشرة، ا شاد جمده، وعال ذكره

يا نفس، ألست صاحبة كذا؟ ثالث مرات، مث ذمها، مث خطمها، : رحم اهللا عبداً قال لنفسه: قال مالك بن دينار
  .مث ألزمها كتاب اهللا فكان هلا قائداً

نفسه على نفسه، آمرءاً اختذ نفسه عدوه، آمرءاً أم : مسعت احلجاج على املنرب خيطب ويقول: وقال مالك أيضاً
آمرءاً أخذ بعنان عقله فنظر إىل ما يراد به، آمرءاً زود نفسه، آمرءاً حاسب نفسه قبل أن يكون احلساب، آمرءاً 

  .فجعل يقول امرءاً حىت أبكاين. نظر إىل ميزانه

  .يبكي مالك من كالم احلجاج، وال يبكي احلجاج من كالم مالك، وال قتل سعيد

مل خلد أهل اجلنة فيها، وإمنا كانت أعمارهم قصرية وأعماهلم : قال مسمع، قلت جلعفر الصادق عليه السالم
إن أهل اجلنة نووا أن يطيعوه أبداً، وإن أهل النار نووا أن يعصوه : يسرية، ومل خلد أهل النار وهم كذلك؟ فقال

  .أبداً، فلذلك صاروا خملدين

واب، وال يعجبون به، وال مييلون إليه، وما أكثر ما يزيفون الرواية، ويقدحون يف املتكلمون ال يرضون ذا اجل
األثر، ويستبدون بالرأي، ويفزعون إىل القياس، وليتهم مع هذه اجلرأة على الرد، واإلقدام على احلكمة، كانوا 

من إيثار الشك على اليقني، جيانبون اهلوة، ويعافون األختالف، ويعلمون أن اهللا ى عن التفرق يف الدين، ومنع 
ودين اهللا حممي احلرمي، عزيز اجلانب، ال يتلقى بالتعسف والتكلف، وال يتناول بالتقعر والتنطع، وما مشت احلاسد 

املرصد، والطاعن امللحد، حىت رأى علماء الدين وأنصار الشريعة ميوجون يف حنلهم، ويكفرون أهل القبلة على 
، ويغوون الرشيد، ويصدون باألختالف عن األئتالف، ويسرعون إىل اإلنكار قبل اعتقادهم، وحيريون املسترشد

األعتراف، ويظنون أن عقوهلم كافية، وألفاظهم شافية، وأن اهللا راض عنهم لصنيعهم، غري مؤاخذ هلم على 
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 ختبط تضييعهم، فال جرم واهللا ذهب يبتهم، ونزع البهاء عن وجوههم، ووكلهم إىل أنفسهم حىت خبطوا كما
العشواء، وضلوا كما تضل العمياء، وجعل مصريهم إىل دار البذاءة، وأجلأهم إىل احلسرة والندامة، ولو سكتوا 
عما سكت عنه، وقالوا مبا أمروا به، وضرعوا إىل اهللا سبحانه فيما أشكل عليهم منه، أراح اهللا قلوم من كد 

 عجزوا عنه، وقبلهم على ما تقدم إليهم به؛ ولكنهم أعجبوا الفكرة، وأزاح عللهم باألنباء والعربة، وعذرهم فيما
ببعض اإلصابة فتهوروا مع كثري اخلطأ، وكذلك يفعل اهللا مبن ال حيفظ شرائط العبودية، وال يقف عند حدود 
، البشرية، وال ينصاع ألمر األلوهية، وال يسلم هللا أحكام الربوبية، ولكن يطلب العلة اخلافية عليه وما طولب ا

ويبحث عن احلكمة املطوية عنه وما سئل عنها، ويفرض اهللا كأنه شريكه يف امللك، ويقول مل وكيف وهو 
جاهل مبا هو فيه، ومبا كوشف به، ومبا أطلع عليه، لو سألته عن نفسه ومعناه وعينه، وعن نطقه وصمته، 

ه ويتعاقبه، ويتجدد إليه ويتحدد وعرفاته وحديثه، وظنه ويقينه، وشكه وتوثقه، وغضبه ومرضاته، وعما يتعاور
عليه، ويبدو منه ويغور فيه، على دائم الزمان، يف كل الزمان، لوجدته بادي العجز، ظاهر اجلهل، قريب العر، 

مستحقاً للرمحة، وأنه مع ذلك يدعي الوياً شدقه، فاتالً إصبعه، مدراً وريده، كأنه رب ليس مبربوب، أو مالك 
  .ليس مبملوك

    

أوصيكم بتقوى : أوصنا، قال: شيعنا جنيداً فلما انتهينا إىل حصن املكاتب قلنا: ، قال يونس بن حيوةقال قتادة
اهللا، وأوصيكم بالقرآن فإنه نور الليل املظلم، وهدى النهار، فاعلموا به على ما كان من جهد وفاقة، فإن عرض 

وب من سلب نفسه، إنه ال غىن بعد بالء فقدم مالك دون نفسك، وأعلم أن احملروب من حرب دينه، واملسل
  .النار، وال فقر بعد اجلنة، وإن النار ال يفك أسريها، وال يستغين فقريها

  .هذا واهللا احلد وما سواه تعليل، وباهللا املعونة على كل حال

ما ذاك ألين مسكني، أ: أما واهللا إنه جلاري، وما جالسته قط، قال أبو حازم: ذكر أبو حازم عند الزهري فقال
  .أجل: قد سببتين، قال: واهللا لو كنت غنياً جلالسين، قال الزهري

كان يف بين إسرائيل جبار يقتل الناس على أكل حلم اخلرتير، فلم يزل األمر يترقى حىت بلغ إىل : قال ابن املبارك
بار لتأكل إين ذابح لك جدياً، فإذا دعاك اجل: عابد من عبادهم، فشق ذلك على الناس، فقال له صاحب الشرطة

ما منعك أن تأكل جدياً : أخرجوه وآضربوا عنقه، فقال الشرطي: فكل، فلما دعاه ليأكل أىب أن يأكل فقال
  .إين رجل منظور إليه، وإين كرهت أن يتأسى يب يف معاصي اهللا، مث قتله: مشوياً؟ فقال

م إال من يعلم أن الصالة خري من لو أن أقصركم علماً عمل مبا يعلم لدخل اجلنة؛ ما منك: قال ميمون بن مهران
تركها، واألمانة خري من اخليانة، والصدق خري من الكذب، والوفاء بالعهد خري من نقضه، والصلة خري من 

  .القطيعة

  .تعودوا اخلري فإمنا اخلري عادة: قال عبد اهللا بن مسعود
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  .راباً، ألخترت أن أصري تراباًلو أتاين آت من ريب فخريين بني اجلنة والنار وبني أن أصري ت: قال مطرف

تكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فأبكى من يف البيت، فكان رجل يف زاوية البيت تسيل دموعه : قال أبو هريرة
يا حممد، أما إن هذا الباكي قد : على خديه ال يسمع له صوت، وال ترى له عربة، فجاء جربيل عليه السالم فقال

  .أطفأ بدموعه حبوراً من جهنم

لو قتلت قتيالً مث أتيت أهله فرأوك تبكي هذا البكاء لعفوا : كان رجل يبكي فيقول له أهله: قال مالك بن مغول
  .إين قتلت نفسي: عنك، فقال

وبكى مرة فاستبني : هذه الزكمة رمبا عرضت؛ قال: بكى أيوب مرة فأخذ بأنفه مث قال: قال محاد بن زيد
  .بحإن الشيخ إذا كرب ق: بكاؤه، مث قال

ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وحبزنه : قال عبد اهللا بن مسعود
إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس خيلطون، وخبشوعه إذ الناس خيتالون، وبصمته 

  .إذ الناس خيوضون

رأيتكم خرجتم إحياء : كيف رأيت الناس يف هذا اليوم؟ قالت: ة يف يوم فطرقيل لرابعة وقد انصرفت من اجلبان
  .سنة وإماتة بدعة، غري أنكم أظهرمت نعمة أدخلتم ا على الفقراء مذلة

ال ختف فإين ابن امرأة من قريش : وقف رجل بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم فارتعد، فقال: قال ابن مسعود
  .كانت تأكل القديد

  .إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كحل عني علي بن أيب طالب بريقه من وجع أصابه:  أبو وائل، قال عبد اهللاقال

  .أي مجاعه: 11: التحرمي" وجنين من فرعون وعمله"قال ابن عباس يف قوله عز وجل 

فكانت :  قال7: املمتحنة" عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة"وقال ابن عباس يف قوله 
  .املودة تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم حبيبة أخت معاوية بن أيب سفيان

حدور الدمعة إذا رق فقد شفى غليالً، وإذا : أيهما أصلح، طول الكمد أو حدور الدمعة؟ قال: قيل لعمر بن ذر
  .كتم أغص بالشجا، فطول الكمد أحب إيل

إن : للصراع تريدين؟ قال زياد: عفك الستعملتك على بعض أعمالنا، فقاللوال ض: قال زياد أليب األسود الدويل
  الكامل : للعمل مؤونة وال أراك إال تضعف عنه، فأنشأ أبو األسود يقول

 كبير قد دنوت من البلى شيخ  األمير أبو المغيرة أنني زعم

  نال المكارم من يدب على العصا  األمير لقد كبرت وربما صدق

 بالحزم مني والذكا فرجته  ة رب مبهم كربةالمغير يابا

  .ما أحكم ما تبنون، وأطول ما تأملون، وأقرب ما تنتقلون: نظر أبو الدرداء إىل مرتل رجل قد بناه وشاده فقال

wالرصاص بفتح الراء؛ قال أبو . الشرب يف آنية الرصاص أمان من القولنج: كان يقال: قال أبو احلسن املدائين
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  . جيوزالكسر ال: حامت

    املتقارب : قال املدائين، قال احلجاج

  فمنك الرياح ومنك المطر  ال تعجلي بالخالف أعائش

 وقلت لنا إنه قد كفر  أمرت بقتل اإلمام وأنت

 وقاتله عندنا من أمر  أطعناك في قتله ونحن

  .مخس وتسعون: ، قال8: مرمي" وقد بلغت من الكرب عتياً"قال ابن عباس 

  .س عرفنا وجه هذا القول، فإنه فتيا جمردة، واللفظ ال يدل عليه، والعرف ال يشهد لهليت ابن عبا

  .كن يف الدنيا ضيفاً، واختذ املسجد بيتاً: قال عيسى بن مرمي عليه السالم

  .أرى نعمتها وسىن، ونقمتها يقظى، والناس بينهما روىب، أي نيام: كيف ترى الدنيا؟ قال: قيل لصويف

آنظر إىل الدنيا نظر الزاهد املفارق، ال نظر الراغب الوامق، وأحذر سرورها : ي رضي اهللا عنهقال احلسن البصر
  .وغرورها، واعتصم بربك من فتنتها، فإن أقواماً اختذوا رم حرزاً، واختذوا دينه عزاً

ر عثمان كل يا أمري املؤمنني، لو نص: ودخل النعمان بن بشري على علي بن أيب طالب بعد أن قتل عثمان فقال
من أحبه ملا طمعت فيه أوباش مصر وال أوشاب أهل العراق، ولو بسط عليه كل من أبغضه ملا سلم أحد من 

أهل الدار؛ ولكن احملب هاب اخلاذل، واخلاذل تركه للقاتل، فتوهم اخلاذل أن احملب بإمساكه عن النصرة موافق 
ه مقارب له يف القتل، فعضد بعض األمور بعضاً، وكان له يف اخلذل، وتوهم القاتل أن اخلاذل بإظهاره اخلذل ل

ليتين كنت بسطتها، وأقصى ما يقوله من : اخلذل لتعاضدها أصالً، وأشد ما يقوله اليوم من قبض يده عن نصره
اكفين نفسك يا نعمان، : ليتين كنت قبضتها، ورويداً يعلون اجلدد، فقال له علي عليه السالم: بسط يده إىل قتله

  .بأي البالد شئت؛ فلحق بالشاموآحلق 

  .هذا من نوادر احلديث، والكالم كما ترى مرهف احلد، مسنون الشبا، وإىل اهللا املفر، وعليه التوكل

  الوافر : وأنشد خلارجي

  ندين به نقول وال نصول  إلى كم يا دعاة الحق فيما

 في تناخينا كليل وعزم  في تناجينا طويل لسان

  البسيط : رجوأنشد آلخر من اخلوا

 النخيلة عند الجوسق الخرب يوم  أدين بما دان الشراة به إني

  خروا من الخوف لألذقان والركب  إذا ذكروا باهللا أو ذكروا قوم

  الوافر : أنشد الزبري بن بكار

w إذا وردت يقال لها نصيع  إبلي وكانت ذات زهو أرى
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 ومثلهم يصوع فصاعوها  األرامل واليتامى تكنفها

 اللوى حتف وجوع بأكناف  وساقهم إليها اقوهاوس

  مخافة أن أرى حسباً يضيع  عن كرائمهن نفسي وطيب

  .فصاعوها فمعناه فرقوها؛ كذا السماع: لغة يف هذيل، هكذا أظن، وأما قوله: عن معىن من

  .فالن نقي اجليب، ألنه أول ما يدنس من الثوب، فإذا نقي نفي سائره: قال ثعلب

  .لى طرف العصا، وهذا على طرف الثمام، وهو لك على حبل الذراع، كل هذا يعىن به التقريبهذا ع: يقال

  .حنن إذا عقدنا وفينا، وإذا سئلنا أعطينا، وإذا قدرنا مننا، وإذا نكبنا صربنا: قال بعض العرب: قال أبو العباس

  .امرأة جمعة أي محقاء، ونساء جمع، ورجال أجماع

  .س قبل اإلبساس، أي الرفق قبل الطلباإلينا: يقال يف األمثال

  .أطيب ما يف اجلدي شاكلته، وأطيب ما يف السمكة راسها، أي خاصرة اجلدي وسره السمكة: ويقال

  .وصياح نباح، بربار مزبار، جنناج حلاج، عجاج وطواط، كل هذا متقارب يف املعىن؛ هكذا وجدت فرويت

نهار فانفض، ألن الصوت بالليل يسري، وأما بالنهار فتبعد إذا كان الليل فأخفض، وإذا كان ال: العرب تقول
  .اجلهات منه

  .ال ختلج الفصيل عن أمه: ويف أمثاهلم

  .التيس اهلرم: القعنب

  .لو كان رأسه يف اجلرباء ألخذت حقي منه: قال أعرايب يف كالمه

به، وعمل صاحلاً، وقدم هللا امرؤ راقب ربه، وخاف ذن: قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .خالصاً، واحتسب مذخوراً، واجتنب حمذوراً، ورمى عرضاً، وأحرز عوضاً، كابر هواه، وكذب مناه

  .الفرد، والقذ الربغوث؛ هكذا وجدت فرويت: ما الفرق بني الفذ والقذ؛ الفذ: يقال

  .احلفا قبل الوجا: يقال

  البسيط : شاعر، وأنشده األصمعي أيضاً

 الفتى وهو مخبوء له القدر سعي  من شيء ألعجبنيلو كنت أعجب 

 واحدة والهم منتشر والنفس  يسعى الفتى لشؤون ليس يدركها

    

  ال تنتهي العين ما ال ينتهي األثر  ما عاش مبسوط له أمل والمرء

 يثني عليه ولوم النفس يغتفر  الفتى نفسه من دون عاذله لوم

w  الطويل : مجيل بن عبد اهللا
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 أمعلوم مسيرك أم خافي :وقلن  لبنان الفتخ لما عرفننيا عضضن

 طرفاً غير كز وال جافي وخفضن  الجالبيب التي كن جنة وضعن

 مظلوم من الماء حفحاف بوادر  عليها الماء حتى إذا جرى أفضن

  جال الطل واألنداء عن لونها الصافي  جال مبيض الندى فوق بيضة كما

  .هلذا الثوب حفحفة أي إذا كان جديداً:  يقالله صوت أي إذا قطر؛: حفحاف

أوهلا احلمل وهو شرفها، والثاين األسد : الشمس أجل ما تكون قدراً يف ثالث مواضع: قال شيخ من املنجمني
وهو بيتها، وال سيما إذا كانت يف قلب األسد، والثالث إذا كانت يف مثاين عشرة درجة من اجلوزاء أوجها، 

قوس جيري املاء يف العود ويظهر العشب وتزيد املياه وتبتدىء الثمار والبسر، وذلك أا تأخذ وعند ارتفاعها يف ال
يف األرتفاع من القوس، ألن القوس آخر احنطاطها يف مثاين عشرة درجة منه؛ ويقال للجوزاء املنطقة العليا، 

  .وللقوس املنطقة السفلى، ويقال للحوت والسنبلة املنطقة الوسطى

وكان يف القياس : قال أبو العباس. ستر:  إذا لزم؛ ولط-  بالظاء-ألظ: ألط، ويقال: ا عليه، وال يقاللط : يقال
  .الط، فجاء على غري القياس: أن يقال

  لطويل : قال األموي

 مرامي معلن أو مكاتم تنله  يلحم األعداء أعراض قومه ومن

 منقبت أدنى بطون المناس إذا  وقد يخضع الرأس العلي مكانه

 كل ما حال بريش القوادم على  وريش الخوافي إن تأملت عاضل

وكان طالع النيب صلى اهللا عليه وسلم امليزان؛ وقال . إن مواليد األنبياء بالسنبلة وامليزان: قال بعض املنجمني
ل، فلم ولدت بالسماك، ويف حساب املنجمني أنه السماك الرامح، وكان يف ثاين طالعه زح: صلى اهللا عليه وسلم

  .يكن له مال وال عقار

وقف ابن السماك على قرب داود الطائي، وكان من كبار الزهاد، ومن أصحاب أيب حنيفة، فتكلم على قربه 
إن داود الطائي نظر بقلبه إىل ما بني يديه، فأعشى بصر القلب بصر العني، فكان ال يبصر ما إليه : بكالم هذا منه

ا إليه ينظر، فلما رآكم مغرورين، قد دهلت الدنيا عقولكم، وعشقتها تنظرون، وكأنكم ال تبصرون إىل م
يا داود، ما . أنفسكم، وامتدت إليها أبصاركم، أوحش الزاهد منكم، فكنت إذا رأيته علمت أنه حي بني موتى

كان أعجب شانك، وقد يزيد يف عجبك أنك ألزمت نفسك الصرب، وقومتها بالزهد؛ أذللتها وإمنا تريد عزها، 
أجعتها وإمنا تريد شبعها، وأظمأا وإمنا تريد ريها، وعزلت نفسك عن الدنيا فلم ترها لك قدراً وال خطراً، و

تفقهت يف دينك وتركت الناس يفتنون، ومسعت احلديث وتركتهم يتحدقون، وخرست عن القول وتركتهم 
w وال من اإلخوان هدية، آنس ما ينطقون، ال حتسد األخيار، وال تعيب األشرار، وال تقبل من السلطان عطية،
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تكون إذا كنت خالياً، وأوحش ما تكون إذا كنت مع الناس جمالساً، عزلت نفسك يف بيتك فال حمدث لك وال 
جليس، وال ستر على بابك، وال فراش حتتك، وال قلة يربد فيها ماؤك، وال قصعة يكون فيها غداؤك وعشاؤك، 

  .لعابدين بعدكلقد أتعبت ا! فمن صرب صربك وعزم عزمك؟

    

يا أمري املؤمنني، إنه رجل : إين عزمت أن أرى الفضيل بن عياض، فقال له سفيان: قال الرشيد لسفيان بن عيينة
كال ما عزمت على إتيانه حىت وطنت : قد زهد يف الناس والدنيا مجيعاً، وأخاف أن تأتيه فتستجفيه، فقال له

فأتيت : قال. ن عز القوي عز ال يزمحه منكباً إمرة وال خالفةنفسي على احتمال ما يكون منه؛ يا سفيان، إ
إين ألحب أن يأتيين وأكره أن يأتيين، فأما حمبيت : ما أعقله لوال أنه حيب العاجل، مث قال: فقال: فضيالً مبا قال

.  عارياً من الشكريئه فلعلي أعظه مبوعظة ينتفع ا هؤالء الناس، وأما كراهييت يئه فألين أراه يرفل يف النعم

مث أذن، فمضيت مع الرشيد إليه، وقد اختلط الظالم، وعلى الرشيد طيلسان غسيل قد غطى به رأسه، فلما : قال
اللهم إين أسألك رائحة اخللد اليت أعددا ألوليائك املتقني، فرفع : هجمنا عليه يف بيته وشم الرائحة مسعته يقول

ازدد :  يا حسن الوجه؟ مث وعظه فجعل يبكي حىت اشتد نشيجه، مث قال لهأنت هو: طرفه إليه وعينه تقطر فقال
. من هذا، فما أعرف يف هذه الليلة أحداً أحوج إليه منك، مث وثب إىل صالته، وما كان ذاك إال كخطفة الطري

جه هذا يا سفيان، ما رأيت التقوى يف وجه أحد قط أبني منها يف و: فلما صرنا إىل صحن الدار قال يل الرشيد
واهللا لعلى ودي أن تكون فعلت ذلك، فكتب اهللا لك : الشيخ، ولوال التحشم منك لقبلت ما بني عينيه، فقلت له

  .إين أرجو أن يكون قد كتب يل ثوابه بالنية ولو مل أفعل: ثوابه وأجره، فقال

حش القلب، ويورث  إىل هذا احلديث، وانظر إىل زمانك وإمامك وسلطانك، فإنك ترى فرقاً يو-  فديتك-انظر
األسف، وهللا أمر هو بالغه ال نعترض عليه، وال ننازع فيه، ولكن ناجأ إىل كنفه، ونسأله زيادة من عطفه، فإنه 

  .رحيم بعباده ودود

إمنا جعل أول بيت الطالع، ألنه خروج من ظلمة إىل ضياء، وجعل الطالع للحياة ألن : قال أصحاب النجوم
 فإن أوجب الطالع احلياة فذاك، وإن أوجب املوت فذاك؛ - بني املوت واحلياة-املولود ملا خرج بني حالتني

والثاين للمواد، فإن احلياة إمنا تكون باملواد، فجعل املال؛ والثالث لإلخوة، ألنه أول شكل برج يشاكل بالطالع، 
له، وأول خط خرج من الطالع إن كان الطالع ذكراً فهو ذكر، وإن كان أنثى فهو أنثى، أو ارياً أو ليلياً فهو مث

إليه ما الح أقرب األشياء إليه؛ والرابع اآلباء، ألنه ابتداء الدور، منه يبتدىء وإليه يرجع، فاملولود اآلباء أوله، 
واخلامس الولد، ألنه ماىلء بيت اآلباء، والولد خلف األب؛ والسادس بيت العبيد واملرضى والسقاط، لسقوطه 

ازج بني الطالع وبينه؛ والسابع األضداد والنساء، ألنه بإزاء الطالع، إذا ظهر هذا غاب هذا، عن الطالع وألنه ال مت
وإذا غاب هذا ظهر هذا؛ والثامن ينظر الثاين، فحالته بالضد، فلما كان الثاين سبب املواد، واملواد سبب احلياة، 

فر والدأب واحلركة والعلم، ألنه برج الشمس كان الثامن انقطاع املواد، وبانقطاع املواد يقع املوت؛ والتاسع الس
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وأول الرائد من وتد العاشر؛ والعاشر السلطان والذكر والكرامة والصناعة، ألن العاشر أرفع نقطة يف الفلك؛ 
واحلادي عشر بيت الرخاء واإلخوان واألصدقاء، ألنه نظري بيت اإلخوة وثاين وسط السماء، ألن أول خط يف 

اخلط األول خيرج إىل الثالث، واخلط الثاين خيرج من اجلانب اآلخر إىل احلادي عشر، الدائرة من تسديس، ف
فيصري نظري بيت اإلخوة هلذه العلة، فلذلك صار بيت اإلخوان واألصدقاء، وألنه يأيت العاشر صار موضع الرخاء 

قال . ضع برج املريخوالسعادة ألن الذي يتلوه السلطان للسعادة؛ والثاين عشر موضع برج زحل؛ والسادس مو
  .نقلت هذا من خط القومسي. إذا كان زحل يف حادي عشر والطالع القمر، خيف على قائم الزمان: هرمس

  .أعل على الوسادة أي ارتفع عليها، وأعل عنها أي انزل عنها: العرب تقول

  الوافر : دعبل اخلزاعي

 سواك عاد الذم حمدا بلوت  أوالً حتى إذا ما ذممتك

  رأيت سواك شراً منك حدا  ك من خير ولكنفلم أحمد

 لم أجد من ذاك بدا ألني  إليك مجتدياً ذليالً فعدت

 اضطر عاد إليه شدا فلما  تحامى لحم ميت كمجهود

    

صحة استولت على : يا أمري املؤمنني، ما ألذ األشياء؟ قال: قال عتبة بن أيب سفيان ملعاوية وعنده عمرو ووردان
ألذ األشياء اجنالء الغمرات، وقد بلغت النفس : ملت على أمل، وسلطان مكله حزم، قال عمروبدن، وقدرة اشت

ألذ األشياء من : على حال، قال: قد قلتما، قاال: ما تقول يا وردان؟ قال: قال معاوية وعمرو لوردان. اللهوات
د من أسداها، وتشرف من بيع بغري متنن، ويشتري منناً بعدها جتل عن اإلحصاء، وترتفع عن اجلزاء، تسو

قد واهللا تركتها لكما فلم تأخذاها، مث : مواليك أحق ا، قال! وما أنت وهذه ال أم لك؟: أسديت إليه، فقاال
إن رأياً : إن لك يف نفسك شأناً، قال: ذكرا فلم تنكراها، فإن شئتما أن تنتحالها رديفني فشأنكما، قاال له

  . يكون ذا شأنضمين إليكما وآنسكما يب خلليق أن

أال يعيب الرجل أحداً بعيب فيه مثله حىت يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه : الكمال يف مخس: قال ابن السماك
أال يطلق لسانه : ال يفرغ من إصالح عيب واحد حىت يهجم عليه آخر، فتشغله عيوبه عن عيوب الناس؛ والثانية

أن :  يلتمس من الناس إال مثلما يعطيهم من نفسه؛ والرابعةأال: ويده حىت يعلم أيف طاعة أو معصية؛ والثالثة
أن ينفق الفضل من ماله وميسك الفضل من : يسلم من الناس باستشعار مدارام وتوفيتهم حقوقهم؛ واخلامسة

  .حاله

  البسيط : لبعض اخلوارج

 خطيب لدين اهللا وصاف ومن  من فتى نجدة ال اللهو همته كم
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 للوهن في دينه والضيم عياف  في ثقةالنهار وقس الليل  ليث

 النزول إلى األقران دالف عند  إذا أحجم األبطال أو نكلوا ماض

 في لهيب الحرب قذاف لنفسه  هائب يوم هيجا من منازلة ال

 وعن شبهات اللبس وقاف نكس  الروع ليس بطياش وال وكل في

 فطول حل وترحال وتطوا في  ألق مثلهم في الناس أهل هدى لم

 من جنان شربه صاف بمنزل  قوم شروا كدر الدنيا وباطلها

 وال الترفل في خز وأفواف  راقهم زخرف الدنيا وبهجتها ما

 غير أدراع وأسياف لسالب  تركوا من تراث يوم معركة ما

 أدهم محبوك القرا صاف كالسيد  عبل الشوى نهد مراكله وكل

  ضعاف أضعافثواب مفروضه أ  فضل دنياهم آلخرة وقدموا

  .آستوكف، أي أسبغ الوضوء: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  الوافر : مسع جعفر بن حيىي قبل أن يقبض عليه بساعة ينشد

 وأهلك باألجيفر والثماد  بالمجازة من شروري مقيم

  عليه الموت يطرق أو يغادي  تبعد فكل فتى سيأتي فال

  إلى نفادعظمت تصير وإن  وكل ذخيرة ال بد يوماً

 بالطريف وبالتالد فديتك  نفديك من حدث الليالي فلو

كل شيء تلبسه يستدىفء بك مث يدفئك إال السمور، فإنه يدفئك قبل أن : قال أبو العباس، قال احلسن بن سهل
  .يستدىفء بك

  الرجز : من األمثال املنقولة من الفارسية

  تأكله بشر شيء فيكا  الذي تطلبه يدفيكا إن

  يحسبها كائنة مقضيه   تمنى مائق أمنيهإذا

إذا غدوت فبكر، وإذا رحت فهجر، وإذا أكلت فأوتر، أي كل بثالث أصابع، وإذا شربت فأسئر، أي : يقال
  .أبق بقية

  .املسك والعنرب والعود والكافور والزعفران: أصول الطيب مخسة: ويقال

  .نه من عومل فظلم إذا عامل كيف يظلمعجباً ملن عومل فأنصف كيف يظلم، وأعجب م: قال فيلسوف

w  املتقارب : شاعر
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 جدتي بالمنن أبع  أقصري أعاذلتي

 حمداً فنعم الثمن ء  أفد بالثرا ذريني

 لك أنسى الزمن وال  منك شيء حال فما

  ك في بعض أمر فهن  عز يوماً أخو إذا

 ن في فرح أو حزن  صروف الزما بلوت

 نفلم أستك وساء  فلم أبتهج فسر

 بالد وطن فكل  ما نبا منزل إذا

 ساعة لم تئن سوى  حياة الفتى فليس

 تحت الجنن ويهلك  الفتى حاسراً يعيش

 ما أمن ويصرعه  خوفه ويخطئه

    

تقطعون ما أمر اهللا أن يوصل منكم، وتباعدون ما !معاشر قريش، ما بال الناس ألم وأنتم لعالت؟: قال معاوية
ريكم وقد عجزمت عن أنفسكم؟ تقولون كفانا من الشرف من قبلنا، فعندها ترميكم قرب اهللا؛ كيف ترجون لغ
إنكم كنتم رقاعاً يف جيوب العرب، قد أخرجتم من حرم ربكم، ومنعتم تراث نبيكم ! احلجة فاكفوه من بعدكم

 حىت مجعكم اهللا برجل منكم، فردكم إىل بالدكم، وأخذ لكم ما أخذ منكم، فجمعت لكم مكارم العرب،

  .ودفعت عنكم مكايد العجم، فأرغبوا يف األلفة اليت أكرمتكم ا، وإياكم والفرقة فقد حذرتكم نفسها

  .من أخذ ميثاق الصرب، يف ألوان الدهر، حسن ثناؤه يف كل أمر: قال أرسطاطاليس

هم سلم من قارب الناس يف عقوهلم ومل يستكرههم يف تصريف األمور مبا خيرجهم من متعارف نظر: وقال أيضاً
  .من غوائلهم

هن الراسخات يف الوحل، املطعمات يف احملل، خترج أسفاطاً عظاماً : قال خالد بن صفوان يف وصف النخل
وأوساطاً، كما ملئت رياطاً، مث تتفرى عن قضبان اللجني منظومة باللؤلؤ األبيض، وتصري ذهباً أمحر منظوماً 

اً باهلواء، ليس يف مسك وال سقاء، بعيداً من التراب، ال يقربه بالزبرجد األخضر، مث تصري عسالً يف حناء، معلق
  .الذباب، دونه احلراب، مث يصري ورقاً يف كيس الرجال، يستعان به على العيال

  .قاتلك اهللا ما أصغر قمتك وأعظم قيمتك: قال أعرايب وقد نظر إىل دينار

لى اهللا عليه وسلم هم األسرة من نوح، واآلل أيها الناس، إن آل حممد ص: مر يب يف كتاب الرتب، قال أبو ذر
من إبراهيم، والصفوة والكاللة من إمساعيل، والعترة الطيبة اهلادية من حممد، فأنزلوا آل حممد مبرتلة الرأس من 

wاجلسد، بل العينني من الرأس، فإم فيكم كالسماء املرفوعة، وكاجلبال املنصوبة، وكالشمس الضاحية، 
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  .ة، أضاء زيتها، وبورك وقدهاوكالشجرة الزيتون

من مناقب الزيت أنه يعصر أول عصرة فيكون منه زيت لألكل، مث يعصر ثانية فيكون منه زيت : قال الزياتون
السراج، مث يعصر ثالثة فتطيب به زقاق الزيت، مث يباع ثجريه فيجفف وتسجر به النار فتكون ناره أحر نار، مث 

  .اب الصابون فيدخلونه يف عمله فيجود، فال يسقط منه شيءيعزل رماد ذلك الوقود فيباع ألصح

هو أبقى اجلواهر على الدفن، وأصربها على املاء، وأقلها نقصاناً على النار، : وصف بعض العلماء الذهب فقال
وهو أوزن من كل ذي وزن إذا كان يف مقدار شخصه، ومجيع جواهر األرض إذا وضع على ظهر الزئبق يف إنائه 

و كان وزناً عظيماً، وحجماً ثقيالً، وإن وضع قرياط من ذهب رسب حىت يبلغ قعر اإلناء، وميله أجود طفاً، ول
األميال، واهلند متره يف العني بغري كحل، وال يسود لصالح طبعه وموافقة جوهره جلوهر الناظر، ومنه الزرياب 

ق، وهو مثن لكل شيء، واألرض اليت تنبته والصفائح اليت تتخذ لسقوف اخللفاء وامللوك، وعليه مدار تبايع اخلل
حتيل الفضة إىل جوهرها يف السنني الكثرية، وتقلب احلديد إىل طبعها يف األيام اليسرية، والطبيخ الذي يكون يف 

  .قدوره أغذى وأمرأ وأصح يف اجلوف

  .نتعايش بالنفاق، ونتجاوز جر وفراق: كيف أنت مع صديقك؟ قال: قيل ألعرايب

  السريع : لكاتب يف أيب املثىن الطفيليقال خالد ا

  قد بات من حب طعام الكرام  أبو المثنى أبداً في غرام

 حتى يراها أبداً في المنام  يعجبه من غيره دعوة

 حبيس في سبيل الطعام هذا  رسم التطفيل في وجهه قد

 المشي أمام الغالم يعجبه  بقواد ولكنه ليس

كل هذا من كتاب . عشرية كالصليبة، وال اهلجني كالصريح، وال التابع كاملتبوعليس الرديف يف ال: قال أعرايب
  .الرتب

  الطويل : قال يزيد بن ضبة الثقفي

  وقالوا لراعي الذود موعدك السبت  للبين الخليط لينبتوا تواعد

 في الحي لو أخر الوقت إلبانها  النفس حاجات إليهم كثيرة وفي

 بينهم باألمس نفسي وطنت على  لهمولم أك فيما كان قبل احتما

 شيء حين يفجؤك البغت وأفظع  بانوا ولم أدر بغتة ولكنهم

  الطويل : وقال أبو دهبل

 قتلى ما ينام حميمها وبالطف  النشاوى من أمية نوماً تبيت

w نوكاها فدام نعيمها تأمر  أهلك اإلسالم إال قبيلة وما
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 منها جانب ال يقيمهاإذا مال   وصارت قناة الدين في يد ظالم

    

  الطويل : وقال متيم بن مقبل

 مع الدهر الذي هو آكله وكله  وأخلف إنما المال عارة فأتلف

  على الحي من ال يبلغ الحي نائله  مفقود وأهون هالك فأيسر

  الطويل : وقال محيد بن ثور يصف الذئب

 كما اهتز عود الساسم المتتايع  ترى طرفيه يعسالن كالهما

  بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع  بإحدى مقلتيه ويتقي ينام

وينبغي لصاحب الشرطة أن يطيل . حاجب الرجل نصفه، وكاتبه كله: قال املربد، قال حممد بن حرب اهلاليل
  .اجللوس، ويدمي العبوس، ويستخف بالشفاعات

  . حيصى عديده، وال تبلغ حدودهاحلمد هللا محداً ال يبلى جديده، وال: مسعت أعرابياً يقول: قال العتيب

  .اللهم إين أسألك الغفرية، يوم كل نفس إليك فقرية، فإن النعمة فيه كثرية: قال أعرايب

ما أدري كيف أعجب منها، أمن قبح منظرها، أم من سوء خمربها، أم من عشق الناس : قال صويف، وذكر الدنيا
  الطويل : وأنشد! هلا، وتناحرهم عليها؟

 قسواً حين ينعم بالها وتقسو   إذا الضر مسهاتهاع وتستعدي

الكامل : كان محاد عجرد ينادم أبا حنيفة، فلما تنسك أبو حنيفة وطلب الرأي قطعه وكان يعيبه، فكتب محاد
  ازوء 

 م بغير سبي وآنتقاصي  كان نسكك ال يت إن

 مع األداني واألقاصي ت  فاقعد وقم بي كيف شئ

 لمقيم على المعاصيا وأنا  زكيتني فلطالما

  طي في أباريق الرصاص  نأخذها ونع أيام

جاءنا بأفكوهة، وأعجوبة، وأملوحة، وأضحوكة، وأحدوثة، وألعوبة؛ كذا كالم العرب إذا جاء مبا : يقال
  .يضحك منه ويستملح ويتعجب منه ويتحدث به

  .من الشيبما طلع على اإلنسان طالع أبغض إليه : مسعت أعرابياً يقول: قال العتيب

أنا أعرف الناس به، هو : ما أعرف أمسه، فقال كيسان: سأل رجل أبا عبيدة عن اسم رجل فقال: قال أبو حامت
إي واهللا وهو قرشي أيضاً، : ما أحسن ما عرفته، فقال: خراش أو خداش أو رياش أو شيء آخر، فقال أبو عبيدة
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كان عثمان البيت يتمثل : قال األصمعي!  كل جانب؟أو ما ترى احتواءه على الشني من: وما يدريك؟ قال: قال
  الوافر : دائماً

 الهوى منع الفرارا ولكن  وفي الممشى إليك علي عار

  .آسفاً على أمسي، كارهاً ليومي، متهماً لغدي: كيف أصبحت؟ قال: قيل لصويف

: نده عنبسة بن سعيد فقالرأيت قاتل احلسني بن علي عليهما السالم قد أدخل على احلجاج وع: قال ابن الكليب

دسرته بالرمح دسراً، وهربته بالسيف هرباً، ووكلت رأسه إىل : كيف؟ قال: نعم، قال: أأنت قتلت حسيناً؟ قال
واهللا ال جيتمع ابن : واهللا ال جتتمعان يف اجلنة أبداً، فخرج أهل العراق يقولون: امرىء غري وكل، فقال احلجاج
صدق األمري ال جيتمع من شق : وقاتله يف اجلنة أبداً، وخرج أهل الشام يقولونرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .عصا املسلمني وخالف أمري املؤمنني وقاتله يف طاعة اهللا يف اجلنة أبداً

  الرجز : أنشد ابن األعرايب

 يموتون وهم شبان ليس  سبعة كلهم إخوان ما

    لم يرهم في موضع إنسان

  الوافر : وأنشد

 تدب لها عروق وأفنان  اء في ورق وظلخضر فما

 لحم يرى ودم وريق لها  مضت في ذاك حيناً ثم صارت

  البسيط : وأنشد ثعلب

 كل عين من العينين نونان في  عينان عينان ما فاضت دموعهما

 كل نون من النونين عينان في  نونان نونان لم يخططهما قلم

 على املاء، فإذا اختصم إليه اثنان وأشكل عليه القضاء حبسهما حىت كان أعرايب باليمامة والياً: قال أبو حملم
  .دواء اللبس احلبس: يصطلحا ويقول

  الطويل : وأنشد أبو حملم

 قليالً أليام الممات احتمالها  لعمري لقد قاسيت نفساً ضعيفة

ما :  الشوكلة مث كتب إليهعافانا اهللا وإياك من الشر كله، فقرأه من: كتب رجل إىل صديق له: قال أبو العيناء
  .أعرف الشوكلة يف العلل فعرفين

أرأيت وجهك يف : شكا الفضل بن إسحاق جاريته إىل إبراهيم بن عبد اهللا احلراين فقال إبراهيم: قال املربد
يا عاض بظر أمه، فكيف مستها أن حتب ما مل حتبه : ال، قال: أفرضيته لنفسك؟ قال: نعم، قال: املرآة؟ قال

w    ! لنفسك؟
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هل قبلك أحد قط؟ : حدثين اجلاحظ أن جعفر بن سليمان ملا اشترى الزرقاء جارية ابن رامني قال هلا: قال املربد
نعم، يزيد بن عون قبلين ومج يف فمي درة بعتها بثالثني ألف درهم، فطلبه حىت ظفر به فضربه بالسياط : قالت

  .حىت قتله

يزيد بن عون عشق، وما استحق القتل، ولكن اجلهل يعمل أكثر هذا من جعفر لؤم، ومن اجلارية رعونة، ومن 
  .من هذا

قدم أعرايب البصرة ومعه متاع فسرق، فدخل اجلامع فنظر إىل : مسعت األصمعي يقول: قال أبو صاحل املصيصي
يا هؤالء، إين قد تومست فيكم اخلري، ورجوت بركة دعائكم، وإنه كان : حلقة فيها شيخ حيدث، فوقف وقال

يا هؤالء، سلوا الذي مل يرد أن يسرق متاع األعرايب :  متاع فسرق، فاسألوا اهللا أن يرده علي، فقال الشيخمعي
  .كما مل يرد أن يسرق متاعي فسرق، يريد أن يرد فال يرد: أن يرد متاعه عليه، فقال األعرايب

هذا األمر ال حيصى وال :  كالمهجاريت أبا الضحاك الربيع بن عبد اهللا الشيباين فقال يف: قال إسحاق املوصلي
  .يقصى، أي ال يبلغ أقصاه

أتأنف وحيك أن تكون : كن مع عيسى، فأىب فقال: كان الرشيد يلعب بالصواجل فقال ليزيد بن مزيد الشيباين
  .يا أمري املؤمنني، إين حلفت مييناً ال أكون على أمري املؤمنني يف جد وال هزل: معه؟ قال

  .خدوعاً خلوباً، وثوباً غلوباً: الدهر؟ قالكيف ترى : قيل ألعرايب

شعرة أمك، فإا حتلقها فتنبت وتعلم أن هلا منبتاً، فقال : ما الدليل على صانع العامل؟ قال: قال رجل ملتكلم
إن كان هذا دليالً على إثبات الصانع فإن بظر أمك يدل على نفي الصانع، ألا إذا قطعته مل ينبت؛ : الرجل

  .لمفانقطع املتك

والسفه يف املتكلمني فاش، وسوء األدب عندهم من أجود سالح، واملكابرة من أكرب عدة، وهلذا جيتمعون فال 
وما زال هذا الدين ي املنظر مهيب املخرب، عذب املورد حممود . ينفع اهللا باجتماعهم وبتعاطيهم وبأهوائهم

جج، وطرحوا يف القلوب العار، ومحلوا األلسنة على املصدر، حىت تكلم هؤالء القوم فأثاروا الشبه، وأقاموا احل
  .اإلنكار؛ كفى اهللا املسلمني شرهم، إنه نعم الكايف واملعني

  .السحاب فحل األرض: قال أبو عبيدة

كان فروخ العلج موسراً، فزوج إىل بعض أشراف البصرة، فكان إذا مسع األقيشر األسدي ينشد : قال املدائين
  الكامل :  يعرف شيئاً؛ فأنشده األقيشر يوماً شعراً يصف فيه نفسه فقالما أجوده، وكان ال: يقول

 عتر المهزة ماؤه يتفصد  أروح بمشرف يافوخه ولقد

 جلد إهابه يتقدد ويكاد  يطير من المراح لعابه مرح

 ويصيح  الشيطان في إعراضه يتنزع

w  طوراً أغور به وطوراً أنجد  علوت به مشق ثنية حتى
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نعم، وألني عريكته، فضحك به، وبلغ ذلك : أكنت تركبه؟ قال: قال! يف ترى هذا الفرس؟ قال، بخك: فقال له
  .الشريف الذي كان زوجه، فأخرج األقيشر عن البصرة

  السريع : وقال خلف بن خليفة

 رأت شدة إمالقي لما  أصبحت سعدة مزورة قد

  ما أبصرت من لين مخراقي  وزادها وجداً على وجدها

  البسيط : لرياشيأنشد ا

 لطائف من ظرف وتقويم على  برداء الحسن وآشتملت تقنعت

 للشمس والعينان للريم فالوجه  أهدت لنا الشمس شطراً من محاسنها

  .ألين أمنع من صافيها، وأمتنع من كدرها: مل تعتزل الدنيا؟ قال: قيل لصويف

  الطويل :  ذكر أنك حقود، فقال متمثالًإن أخاك عبد اهللا بن صاحل: قيل لعبد امللك بن صاحل اهلامشي

  لديه لذي النعمى جزاء وال شكر  ما امرؤ لم يحقد الحقد لم يكن إذا

  : وهذا كقول اآلخر

 أشتم الجبس اللئيم المذمما ولم  أنا بالمعروف لم أثن دائباً إذا

 لي اهللا المسامع والفما وشق  ففيم عرفت الخير والشر باسمه

فأين اخليل : ن على سليمان بن علي وهو منظرة له باملربد وخالد على محار، فقال له سليمانمر خالد بن صفوا
أصلح اهللا األمري، اخليل للقتال، واإلبل لألمحال، والركائب للجمال، والبغال لألثقال، واحلمري : والنجائب؟ قال

  .لإلمهال

طاب رضي اهللا عنه يوم السقيفة كنت زورت يف سئل عبيد اهللا بن حممد التيمي عن قول عمر بن اخل: قال الغاليب
    البسيط : ومنه قول أيب وجزة: معناه كنت أصلحت زوره حىت استقام؛ قال: نفسي كالماً، فقال

  فما ترى أبداً في أمره زورا  األمر حتى يستقيم له يزور

د، ومن الشيطان والسلطان، أعوذ باهللا من األسد األسود، والذنب األعق: مسعت أعرابياً يقول: قال األصمعي
  .ومن عمل ينكس برأس املسلم، ويغري به لئام الناس

  الكامل : أنشد عمر بن شبة قال، أنشدنا السهمي

 بأن أخا أخيك أخوكا وأعلم  خالل خليل أخيك وأحو إخاءه

 فإن بني بنيك بنوكا براً  ثم بني بنيك فكن بهم وبنيك

 با أبيك أبوكافإن أ ترحم  بجدك رحمة وتعطفاً وارفق
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  الطويل : وأنشد ابن األعرايب

 حمله في النائبات غريب وال  ال يراعي جاره هفواته فتى

  كما اهتز عضب باليمين قضيب  يمأل الشيزى ويهتز للندى فتى

 سد خالت الكرام شحوب إذا  ال يبالي أن يكون بجسمه فتى

بكم أخذت عمامتك؟ : يد عمامة وشي، فقال هشامدخل الوليد بن يزيد على هشام، وعلى الول: قال العتيب
يا أمري املؤمنني، إا ألكرم أطرايف، وقد :  فقال الوليد- يستكثرها- !بألف؟: بألف درهم، فقال هشام: قال

  .اشتريت أنت جارية بعشرين ألفاً ألخس أطرافك

عفوت عنك، وأعظم من قد مات حقدي حبياة عذرك، وقد : قال املأمون إلبراهيم بن املهدي بعد اعتذاره
  .عفوي ويدي عندك أين مل أجرعك مرارة امتنان الشافعني

ما : رجع بعض القرشيني إىل امرأة قرشية وقد حلقت شعرها، وكانت أحسن الناس شعراً، فقال هلا: قال املربد
 أردت أن أغلق الباب فلمحين رجل ورأسي مكشوف، وما كنت ألدع علي شعراً رآه من ليس: خطبك؟ قالت

  .يل مبحرم

  .بدن حتبه، وولد تربه: ما أطيب الروائح؟ قال: قيل ألعرايب

  الطويل : أبو العمثيل

 لدى ليل التمام شمامها لذيذ  مكسال لعوب خريدة وبيضاء

  إذ حان من بعض البيوت أبتسامها  وميض البرق بيني وبينها كأن

  .أنت باز والشعراء غرانيق: قال مروان بن أيب حفصة لبشار

ساد وهو حدث مل تتصل حليته، فقال : ذكر عند األحنف احلضني بن املنذر بن احلارث فقالوا: ال ابن سالمق
  .السؤدد مع السواد: األحنف

: كان سلم بن نوفل الدئلي سيد بين كنانة، فوثب رجل من أهله على ابنه فجرحه، فجيء به فقال له: قال املربد

ألنا سودناك لتكظم الغيظ وحتلم عن : ومل؟ قال: ال، قال: يب؟ قالما أمنك مين وجرأك علي، أما خشيت عقا
  الطويل : اجلاهل، فخلى سبيله، وفيه يقول الشاعر

  بل السيد المعروف سلم بن نوفل  أقوام وليسوا بسادة يسود

  .هجرتينألا خبلت علي بكثريها، وظلفت نفسي عن قليلها، ورأتين أمقتها ف: مل تركت الدنيا؟ قال: قيل لصويف

  الوافر : أنشد بشر احلايف

 حذر يبادر ما يفوت وال  العين ال ولد يموت قرير

w خلي من حربت ومن دهيت  البال ليس له عيال رخي
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    قضى وطر الصبا وأفاد علماًفغايتهالتفرد والسكوت

  .بنا نساؤهممن القبيح أن نكون قد غلبنا رجال قوم وتغل: وصف لإلسكندر حسن بنات دارا ومجاهلن فقال

  الطويل : شاعر

  وال أضرب األمثال إال تداويا  أشرف األعالم إال صبابة فما

  الرجز : امسع وأسكت، وانظر وأعجب ابن املعتز: مسعت ابن القصاب الصويف يقول

  وخان دمعي مسعده  سقامي عوده مل

 لعين تجده طوبى  من ليلي غده وضاع

 من تلده قتالة  من الدهر يده غلت

 ضار أسده والموت  فيبقى أبده يفنى

 ويقعده يقيمه  يا من عناني حسده

 وال يزدرده شجاً  في حلقه فإنه

 حظ الحسود كمده  ليالً يرقده سهرت

 عار قل ولده من  قليل عدده قالوا

  .نقلت هذا من خط ابن املعتز

  .ذبإين أعلم أنك تعلم أنك كا: قال ابن عائشة، قال عمرو بن العاص ملسلمة

  الكامل ازوء : أنشد ليزيد بن معاوية

  والوصل في الدنيا انقطاعه  الجديد إلى بلى قصر

 منه أجتماعه بتفرق  اجتماع لم يصل أي

 م لم يبدده انصداعه  أي شعب ذي التئا أم

 ثم تم له انتفاعه ىء  أي منتفع بشي أم

    

 زال مختلفاً طباعه ما  بؤس للدهر الذي يا

  يكفيك من شر سماعه  ي مثل خالقيل ف قد

جمالسة أهل الديانة جتلو عن القلوب صدأها، وجمالسة ذوي املروءات تدل على : كان يقال: قال ابن عائشة
  .مكارم األخالق، وجمالسة العلماء تزكي النفوس
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إذا لبسن : ؟ قالوكيف يا رسول اهللا: أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، قالوا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ريط الشام، وحلل العراق، وعصب اليمن، وملن كما متيل أسنمة النجب، فإذا فعلن ذاك كلفن املعسر ما ليس 

  .عنده

هكذا نقلت من خط ابن املعتز وكأنه كان مسودته، وكان زعم أنه يريد أن يكتب كتاباً يف حديث النساء 
  .وآفان

يا أخا بين منري، ما أنت : به رجل من بين منري ومعه رمح قصري، فقال لهعرض على بالل بن أيب بردة اجلند، فمر 
  الوافر : كما قال الشاعر

  بطائشة الصدور وال قصار  ما رماح بني نمير لعمرك

  .أصلح اهللا األمري، ما هو يل إمنا استعرته من رجل من األشعريني: فقال

ون اجلسم فيشغلها عن مصاحل اجلسم، كما أن لذة الغناء شيء خيص النفس د: قال يعقوب بن إسحاق الكندي
  .املأكول واملشروب تشغل اجلسم دون النفس

  املتقارب : قال، وأنشدين إمساعيل بن الغمر لنفسه

 النشاط كثير الصياح قليل  عند حضور الخوان رأيتك

 فترمقه من جميع النواحي  تالحظ عينك كف النديم

 راً بعظم المزاحوطو طوراً  باستماع الحديث وتشغله

    فعال امرىء بخلت نفسهبشيء يؤول إلى المستراح

  .دعواته والئم، وأقداحه حماجم، وكؤؤوسه حمابر، وبوارده نوادر: وذم رجل آخر فقال

  املتقارب : وأنشد إلبراهيم بن العباس

  وأنت الحبيب وأنت المطاع  فأنت منى النفس من بينهم

 نهم إن بعدت اجتماعم وال  منك إن بعدوا وحدة وال

  الرجز : وأنشد لكاتب من أرجوزة

  كأنهم كواكب الجوزاء  أصفيتهم إخائي ثالثة

  كأنما أهواؤهم أهوائي  عطارديون يرون رائي

  الرجز : وأنشد كشاجم ألخر

 لكل منهما حبيب كل  لي أمرهما عجيب خالن

 بينهما رقيب كأنني  ما لي في دعواهما نصيب
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يؤخر : ليت شعري لغلمان من أنت؟ فسئل عن معىن ذلك فقال: الندماء جبدي مسني فقالومر بعض : قال
  .أصحابنا اجلدي فال يصل إلينا وفينا فضل، ويفوز به الغلمان

  .املودة روح والزيارة شخصها: وقال أديب

  .سراج ال يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر عليها من جييء: ثالثة تضين: ويقال

ما مينعين من : عض األغنياء يعتذر من ترك االحتفال بعذر ما أحسن األعتذار قط إال من مثله، قالومسعت ب: قال
أكره أن أحتفل فيتأخر عين من أدعوه، إما من عمد وإما عن : وكيف ذاك؟ قال: األحتفال إال األستظهار، قلت

  .عائق، فتكون قد تكلفت ما ال تنتفع به

  .اعمل أنك تصطبح غداً عندي على ماء خصر: ق لهوحكي عن بعض السفلة أنه قال لصدي

بلغ عبد اهللا بن طاهر أن بعض ندمائه خانه يف بعض غلمانه، فتجاىف عن ذلك ومل يظهر يف : قال كشاجم
حنتمل إخواننا يف فضيحة : إنكاره، مث أخرب أن بعض الغلمان وجد على بعض الرؤساء، فقام من ذلك وقعد وقال

  .اننا يف فضيحة إخوانناغلماننا، وال حنتمل غلم

اجلواهر خاصة للجوهر الالزمة له دون املعوالت الذي قوامه بذاته، أعين أنه الذي ال حيتاج : قال يعقوب الكندي
  .يف قوامه إىل غريه وهو وحده حامل بعينه لألختالف، غري متبدل يف عينه يف قبوله لألختالف

  .ترك املروءة: فما اللذة؟ قال: اللذة، قيلترك : ما املروءة؟ قال: قال كشاجم، قيل للعتايب

  اخلفيف : وأنشد

 دعتني لنفسها فأبيت قد  حسناء كالمهاة تهادى رب

  كنت ندمان زوجها فاستحيت  يكن لي تحرج غير أني لم

  الطويل : وأنشد لكاتب

  يصول على ريب الزمان ويشمخ  إلى الخل الذي لم يزل بكم تعالوا

 دجاجات سمان وأفرخ ثالث  جلواحصلت عندي لكم فتع فقد

 أحياناً به ونضمخ نبحر  وريحان ومسك وعنبر وراح

 القلوب نحوه حين يصرخ تهاوى  ومسمعة كالبدر تشدو بصارخ

 ظريف القوم يشدو ويطبخ رأيت  أنا ذا طباخكم ولربما وها

    

 هو إن لم تشعل النار ينفخ وال  أنه ال يقطع اللحم كفه سوى

  وأزهو على أهل المعالي وأبذخ  ي ألهل مودتيألستخذ وإني

w  الطويل : وأنشد أيضاً
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  تأزرن دون الريط من رمل عالج  نضيرات الوجوه كأنما وبيض

  إذا الرسح لم يصبرن دون المنافج  الشوى ال تحتشي غير خلقها خدال

 وإن طالت بأيدي النواسج قصار  مروط الخز ميالً كأنها يذرن

  مل الكا: وقال آخر

  خمص البطون رواجح األكفال  يمشين مشي قطا البطاح تأوداً

 الجمال دلجن باألثقال بزل  بين حجالهنكما مشت يمشين

  الكامل : وقال آخر

  مس البطون وأن تمس ظهورا  أبت الروادف والثدي لقمصها

 حاسدة وهجن غيورا نبهن  الرياح مع العشي تناوحت وإذا

  .ذوقوا ولوموا: ناك يف آستك؟ فقالأال تستحي ت: قيل ملخنث

! سخنت عينك، الغاللة أطول من القميص؟: ونظر خمنث يف محام إىل رجل قصري األير طويل اخلصيتني فقال

يا أمي، : تزوجت أم خمنث باملدينة، فلما كان ليلة دخول زوجها إليها جاء ابنها فاطلع من شق الباب وقال هلا
  .تأكلني وحدك؟ ال هناك اهللا

  .واهللا لئن هجوتين ألخرجن حر أمك يف احلكاية: واهللا ألهجونك، فقال املخنث: صم شاعر خمنثاً فقالخا

  الكامل : قال الشاعر فيما نقله كشاجم يف كتاب الندمي، ونقلت حماسنه

 فكأنني أشرعت في أعضائه  أشرعت في تفصيل شلو شوائه

 هإال عند وقت غدائ بالزور  الرجال فكاهة وأبشهم أحلى

  الكامل : وقال آخر

 إال تجنب كل أمر عائب  خالئق خالد وفعاله تأبى

  أذن الغداء لنا برغم الحاجب  وإذا حضرنا الباب عند غدائه

  الرجز : وقال آخر

  إذا تغدى رفعت ستوره  بين حاجبيه نوره أبلج

  الكامل ازوء : وقال آخر يف كرمي

 عند األمير ومكانة  إن كنت تأمل حظوة

 بخوانه الرحب الكبير  دعا لغدائه فإذا
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 بالتهور وال الحصور ال  إليه مسارعاً فاسبق

 وثن منها بالصدور ج  بأفخاذ الدجا وآبدأ

 من الجراذق بالكسير ح  إللحاق الصحي وآقصد

 بأصناف التمور تأثر  الحلواء وآس وآستنطف

  ل الطرف بالبطل المغير  يديك كما يجو وأجل

 من المواكل والعشير ك   يحب ذااألمير إن

وآستسقى أعرايب على مائدته، وكان . ال حتضروا طعامنا إال جائعاً: حكي عن زياد بن أبيه أنه قال حلاجبه: وقال
اسقه ما أحب من الشراب، وكان يسقيهم على طعامه اللنب : حبيث يراه، ومقبل مواله على رأسه، فقال زياد

اسقين لبناً، فناوله عساً ضخماً، فلم يقو على محله، فأرعدت يده فأراقه : ألعرايبوسالف الزبيب والعسل، فقال ا
مهالً، كل ذا عليك، ألنك ناولته إياه وما يستطيع : آرفق، كاملتجهم، فقال زياد: على صدره، فقال له مقبل

  .محله، وال أنت أمسكت عن ختجيله

 أيدك -قد أنفذت إليك: ، فندبين لذلك، وكتب معي إليهاستهدى إبراهيم بن املدبر املربد جليساً: وقال األخفش
  الوافر :  فالناً، ومجلة أمره أنه كما قال الشاعر- اهللا

 عندهم أن يعرفوني شفيعاً  إذا زرت الملوك فإن حسبي

يا غالم، أعطه مائة درهم : يا سيدي، أنصرف بال شيء؟ قال: غىن خمنث عند أمري، فلما أراد األنصراف قال
  .يا سيدي، مائة أخرى أدخلها يف أستها، فضحك وأمر له مبائة أخرى:  يف حر أمه، قاليدخلها

ال عجب من أمر اهللا، : نظر خمنث إىل امرأة من منظرة تتحرك فتعجب، وتأمل فإذا فوقها رجل يدفع فيها، فقال
  .أنا ملا رأيت اهلرة تتحرك علمت أن التربم يف أصلها

عز ريب وجل، عهدي بالقردة : من بغداد، قال: باهللا من أين أنت؟ فقال: عبث رجل مبخنث، فقال له املخنث
  .فخجل الرجل! جتلب من اليمن، صارت جتلب من بغداد؟

ال تكلمين من وراء حجاب فإين ال أفهم ما تقول، نح املخالة من : قال خمنث لرجل طويل اللحية كبري السبال
  .وجهك حىت أفهم

    !  يا ابن البغيضة، تراها ال تصلح للخرا؟:ما أقبح آستك، قال: قيل ملخنث

اللهم أهلك أبا حسان الدقاق فإنه تربص باملسلمني : كان بالشام قاص يقص ويقول: قال أبو حامد املروروذي
  .وفعل السوءى م، ومرتله أول باب يف الدرب على يسارك

سروراً، وال الكرمي حسوداً وال الشره ال يوجد العجول حمموداً، وال الغضوب م: كان يقال: قال اهليثم بن عدي
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  .غنياً، وال امللول ذا إخوان

  الكامل : أنشد لعمران بن حطان

 المنون وأنت اله ترتع ريب  حتى متى تسقى النفوس بكأسها

 المنية كل يوم تدفع وإلى  رضيت بأن تعلل بالمنى أفقد

 اللبيب بمثله ال يخدع إن  نوم أو كظل زائل أحالم

  .هذا مشرق وهذا مغرب: أين اجلد من األدب؟ قال: يبقيل ألعرا

  الكامل ازوء : قال عبد اهللا بن قيس يف بين عمارة بن عقبة بن أيب معيط، وكانوا أكرموه

 الناس مثل بني عماره في  ما إن رأيت بني أب

 رم في العطية والنذاره  بموعود وأك أوفى

 العسر يعرف واليساره في  منهم شيمة الجود

  يخشى الجليس وال الشراره  الفحش في ناديهم ال

 المناعة والخفاره فلك  لجأت إليهم وإذا

 جمع الحالوة والمراره  نسل قرم ماجد من

 من خير التجاره ويراه  ليحمد ماله يعطي

 أهل الجمارة والصباره  بقوم سادة فأفخر

  .احدالكفالة، والصبري والكفيل و: النذير، والصبارة: النذارة

  .جعفر حبر ال يرتح، وجبل ال يزحزح: قال الرشيد يف جعفر بن حيىي وهو يصفه

  البسيط : شاعر

  مول النوافل محض زنده وار  الشمائل مأمون الغوائل مأ حلو

 ثياب حمد نقيات من العار  ألبسه في عود مغرسه اهللا

 دراك وتر ودفاع ألوتار  معضلة حمال مثقلة دفاع

شين املصاب به، لقد آنسين الثواب عليه، فصار صربي على حادث الرزية به شكراً هللا على ولئن أوح: كاتب
  .متقدم العطية فيه

 وليس - مر يف مذكرات أيب معشر، وكانت خبط القومسي قال، قال أبو معشر، أخربين حممد بن موسى اجلليس
نجمني إىل املأمون وعنده إنسان قد تنبأ دخلت ومجاعة من امل:  قال، حدثين حيىي بن أيب منصور قال-باخلوارزمي

wاذهبوا فخذوا يل طالعاً : وحنن ال نعلم، وقد دعا بالقضاة ومل حيضروا بعد، فقال يل وملن حضر من املنجمني
w
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لدعوى هذا الرجل يف الذي يدعيه، وعرفوين ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه، ومل يعلمنا املأمون أنه 
ك احلصون، فأحكمنا الطالع وصورناه، فوقع الشمس والقمر يف دقيقة واحدة، وسهم متنىبء؛ فجئنا إىل بعض تل

السعادة وسهم الغيب يف دقيقة الطالع، والطالع اجلدي، واملشتري يف السنبلة ينظر إليه، والزهرة وعطارد يف يف 
حه، وله حجة أنا يف طلب تصحي: كل ما يدعيه صحيح، وقلت: العقرب ينظران إليه، فقال كل من حضر غريي

عطاردية زهرية، وتصحيح الذي تطلبه ال يتم وال ينتظم، إمنا هو ضرب من التحسني والرونق يتعجب منه، فقال 
يا أمري املؤمنني، : إنه يزعم أنه نيب، فقلت: ال، قال: أتدرون من الرجل؟ قلت: أحسنت هللا درك، مث قال: يل

 ذو فصني، ألبسه فال يتغري مين شيء، ويلبسه غريي نعم، معي خامت: أفمعه شيء حيتج به؟ فلنسأله، فقال
فيضحك وال يتمالك من الضحك حىت يدعه؛ ومعي قلم شامي آخذه فأكتب به، ويأخذه غريي فال تنطلق به 

أيا سيدي، هذه للزهرة وعطارد، قد عمال عملهما، فأمره املأمون أن يفعل ما قاله، ففعل، وعلم : إصبعه، فقلت
فما زال املأمون به أياماً كثرية حىت تربأ من دعوى النبوة، ووصف احليل اليت احتاهلا . اتأنه من عالج الطلسم

هو الذي : يف اخلامت والقلم، فوهب له ألف درهم، مث لقيناه بعد ذلك فإذا أعلم الناس بالنجوم؛ قال أبو معشر
  .عمل طلسم اخلنافس يف دور كثرية من دور بغداد

ى علمه وفهمه وتقدميه يف الصناعة يصيبه الصرع عند امتالء القمر يف كل شهر كان أبو معشر عل: قال شاذان
مرة، وكان ال يعرف لنفسه مولداً، ولكنه كان قد عمل مسألة عن عمره وأحواله وسأل عنها الزيادي املنجم 

لة السنبلة، طبيعة السائل وطبيعة املسؤول، فخرج طالع تلك املسأ: لتكون أصح داللة إذا اجتمع عليها طبيعتان
  .والقمر يف العقرب يف مقابلة الشمس، واملريخ ناظر إىل القمر من الدلو، وهذه الصورة توجب الصرع

    

  .نصحك من أسخطك باحلق، وغشك من أرضاك بالباطل: قال فيلسوف

سفرة، رأيت رجالً من باهلة يطوف بني الصفا واملروة على بغلة، مث رأيته بعد ذلك راجالً يف : قال املدائين
نعم، إين ركبت حيث ميشي الناس، فكان حقاً على اهللا أن يرجلين حيث : أراجل يف هذا املوضع؟ قال: فقلت

  .يركب الناس

  املديد : قال العباس بن األحنف

 للعبد ما رزقا إنما  لم أرزق مودتهم أنا

  به فأصطلى بالحب فاحترقا  لي قلب أعيش كان

 حىت علمت أن القرطم من الطلع، واخلردل من التني، والبلوط من قد علمت كل شيء: قال أبو الغريب
  .احلطب، خال القطائف، ال أدري من أين هو

حضرت وشيلمة والزيادي واهلامشي والشابشيت عند املوفق، وكان الزيادي : وقرىء يف مذاكرات أيب معشر قال
كذبت، وقال :  األمري رئاسة وسلطاناً، فقالأضمر: أستاذ زمانه يف النجوم، فأضمر املوفق ضمرياً، فقال الزيادي w
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لست أعرف غري ما قاال، الرأس يف : كذبت، فقال اهلامشي: أضمر األمري عقد أمر جليل رفيع، فقال: شيلمة
هات ما : وأنت أيضاً كذبت، مث قال يل: وسط السماء، وصاحب الطالع ناظر إليه، والكواكب ساقطة، فقال له

الرأس : أحسنت واهللا، ويلك، أىن لك هذا؟ قلت: مر األمري اهللا عز وجل، فقالأض: عندك يا شابشيت، فقلت
يرى فعله وال يرى نفسه، وكان يف أرفع درجة يف الفلك يف الضمري، ومل أعرف له مثالً إال اهللا عز وجل، ألن 

  . جل ربنا وعز-اهللا تعاىل يرى فعله وال يرى هو، وهو فوق كل رفعة سلطان ليس فوقه

  السريع : منوضاح الي

 أبانا رجل غائر إن  أال ال تلجن دارنا قالت

 فإني فوقه طائر قلت  وإن القصر من دوننا نعم

 قلت فإني سابح ماهر  فإن البحر من دوننا قالت

 فسيفي مرهف باتر قلت  قالت فإن الليث من دوننا

 فربي قادر غافر قلت  أليس اهللا من فوقنا قالت

 إذا ما هجع السامر فأت  فإما كنت أعييتنا قالت

 ال واش وال زاجر ليلة  وأسقط علينا كسقوط الندى

يأخذك واهللا : يا خياط، أقطع يل هذه السراويل، وارتق فتقها وافتق رتقها، فقال اخلياط: قال أبو علقمة خلياط
  .القولنج قبل أن تفسو يف هذه السراويل

لو وضعت ميني : ن لسامل موىل نداف يعزى إليه، فقال لهوقع بني أيب علقمة وبني سامل بن أحوز كالم، وكا
  .رجليك على حراء ويسراها على بئر زمزم مث تناولت قوس قزح فندفت ما كنت إال كلباً

أبشر أيها الدرهم وقر قرارك، فطاملا خضت فيك الغمار، وقطعت : أصاب أعرايب درمهاً يف كناسة الكوفة فقال
  .فيك األسفار، وتعرضت فيك للنار

  الكامل ازوء : شاعر

 ما كان عنده أخالقه  امرىء يعطيك من كل

 الشيء ثم يصير ضده ل  يكون الشيء شك ولقد

 كان يبغي أن يحده من  ليس يحده والعلم

  ن جوانحي فوجدت برده  جعلت اليأس بي ولقد

 فما تسطيع رده يقضي  جرى قدر بما وإذا

w دهثم يموت وح فيعيش  يولد وحده والمرء
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يا أمري املؤمنني، إن علياً لطمين، فوقف : كان عمر بن اخلطاب يطوف بالبيت، فقال له رجل: قال ابن األعرايب
ألنين رأيته نظر إىل : ومل؟ قال: نعم، قال: يا أبا احلسن، ألطمت هذا؟ قال: عمر إىل أن واىف علي فقال له عمر

  .وقعت عليك عني من عيون اهللا:  امللطوم فقالأحسنت، مث أقبل على: حرم املسلمني يف الطواف، فقال

  .خاصة من خواص اهللا: سألت ابن األعرايب عن هذا فقال: قال ثعلب

علم اهللا تعاىل أن لكل قوم شيخاً يفزعون : سأل أبو عروة الزبريي مصعباً الزبريي حاجة فلم يقضها له، فقال
  .إليه، وإنا نفزع منك

  .أي واهللا، ولو قائد عميان: د؟ فقالأيسرك أنك قائ: قيل أليب عروة هذا

أول من اختذ املنابر يف املساجد عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا، وأول من دعي له على املنابر عبد امللك بن : يقال
  .مروان

اللهم إنا حنب طاعتك وإن قصرنا عنها، ونكره معصيتك وإن ركبناها، اللهم فتفضل علينا باجلنة : ابن السماك
ن هلا أهالً، وخلصنا من النار وإن كنا استوجبناها، اللهم إنا خناف أن يضطرنا املعاش إىل ما نكره من وإن مل نك

  .األعمال فسلمنا من فتنته وعوارض بالئه

    

والذين : "إذا اختلف الناس يف شيء ما فاألمر ما عليه أهل الثغور، ألن اهللا تعاىل يقول: قال سفيان بن عيينة
  .69: العنكبوب" نهم سبلناجاهدوا فينا لنهدي

  .إذا كان لك أكثري فتجاف عن أقلي: من أمثال العرب

أنت أجل قدراً، وأعلى حمالً، وأفسح تفضالً، من أن يترك عندك مع بلوغ األمنية، ودرك البغية، : كاتب
ووجوب األمل، غرضاً لريب الزمان، تصميه أسهمه، وتطوحه صروفه، وتعصف به رياحه، بانقباض يده، 

إن رأيت أن يدعى عندك يانع إحسانك، وجنية من : قصور رزقه عن كفايته، وعجزه عن الوفاء مبؤونته كاتبو
مثار عيدانك، فتورده شريعة آمتنانك، فقد أحنت عليه اخللة، واستمرت اإلضاقة، وبلغت املدية حمزها منه، فعلت 

  .إن شاء اهللا

ا حقد أهل سجستان، وحسد أهل هراة، وخبل أهل احذرو: كنا حنفظ وحنن صغار: مسعت أبا سليمان يقول
  .مرو، وشعث أهل نيسابور، ورعونة أهل بلخ، ومحاقة أهل خبارى

كان البادي الشاعر وقع إل أذربيجان يف نقلته، وكان قبيح الزي، فأتى باب النريماين الكاتب وآستأذن، فازدراه 
 له، مث مل يف احلاجب، وإمنا كان نوى به ال آذن لك حىت أزبطرك، فصرب: احلاجب وأهانه وهزل به وقال

  املتقارب : اللهو، فتوصل إىل أن أمسع النريماين هذه األبيات، وهي

 لجدواه مستمطره ونفسي  األمير أبا قاسم مدحت

w غلسه الطل أو بكره  كوجه نسيم الرياض بشعر
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 األيادي والمأثره كريم  أمير جزيل العطاء وقالوا

 جزيت على مدحه زبطره  وصلت إلى بابه فلما

 أني قتيل الشره وأيقنت  من وجهي الحادثات ومكنت

 بهن من المقبره وناد  فبك على الفضل والمكرمات

 له اليوم ما أشعره يقال  أسخن اهللا عين امرىء فقد

 اللهاة أو الحنجره يبل  يا محمد من نائل فهل

 يفعل الشر شراً يره ومن  يفعل الخير خيراً يره فمن

  .فأمر من أخذ مجيع مال احلاجب ودفعه إىل الشاعر ووصله من عنده

نعم السيد كنت لعشريتك، كنت واهللا مناخ الضيفان، وحوض الظمآن، : وقفت أعرابية على قرب أخيها فقالت
  .وسم الفرسان، لقد كنت عند الغضب حليماً، وعند اهللا كرمياً

ألن كل من : ومن أين قلت هذا؟ قال:  كثر الداعي له، قيلمن أكثر من قول احلمد هللا: قال الفضيل بن عياض
  .مسع اهللا ملن محده: يصلي يقول

ما يف األرض مطلوب إليه أألم من أير، دنا األصمعي من جارية وقد كرب فلم يتحرك ما عنده : قال البقطري
  .سبحان الذي خلق خلقاً فأماته يف حياته: فقال

  الطويل : ن ابن ألغز وهو عروة بن أشيم الضيب، وهو القائلهو أنكح م: العرب تقول: قال الزيدي

 لإلنعاظ أو يتمزق سينقد  ربما أنعظت حتى إخاله أال

 وتمطى جامحاً يتمطق أبى  فأعلمه حتى إذا قلت قد ونى

هل : ملا أخذ أبو بيهس اخلارجي، قطعت يداه ورجاله مث ترك يتمرغ يف التراب، فلما أصبح قال: قال األصمعي
  .كتبنا هذا للعجب. د يفرغ علي دلوين فإين أحتلمت يف هذه الليلةأح

  .كأن ركبها دارة القمر، وكأن شفرها أير محار مثين: وصف معبد امرأة فقال

  الرجز : وقال آخر

 رأيته وليس شيء يستره  أنعت نعتاً من حر لم أخبره

   سنام طارعنه وبره مثل

  الوافر : بن زياد بنت أمساء بن خارجةوقال عقبة األسدي ملا تزوج عبيد اهللا 

 أرضيت فيشلة األمير لقد  اهللا يا أسماء خيراً جزاك

w عظيم مثل كركرة البعير  بذي صدع يفوح المسك منه
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  شديداً رهزها فوق السرير  أهديتها بيضاء روداً لقد

 لها أنيناً كالصرير سمعت  أخذ األمير بمنكبيها إذا

، أم إحدامها رسحاء وأم األخرى عجزاء ليست بذاك، فقالت ابنة العجزاء تساب صبيتان من األعراب
  .وحيك، إن أمي تأخذ اجللوة بوجهها قبل أن حتظى أمك بعجزها: يا ابنة الرسحاء، فقالت األخرى: لصاحبتها

  .أستعيذوا باهللا من شرارهن، وكونوا من خيارهن على حذر: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . نسيئة إىل أن يرجعوا- من الكساد-أفرغ من حجام ساباط، ألنه كان مير باجليوش فيحجم: قال األصمعي

    الوافر : كان حجام مطله من حجمه، فكتب إليه: قال ابن األعرايب

 فلم تبعث بحق أبي زياد  حجمتك مرة وجززت شعراً

 القين بالورق الجياد وصقل  حديدنا يحتاج صقالً وإن

   الوافر: وقال آخر

  إلى الحاجات ليس لنا نظير  ترني وعمراً حين نغدو ألم

 بيننا رجل ضرير وفيما  على يمنى يديه أسايره

ابغين مسامراً، فاخترت رجالً من أهل سلمية فأوصلته : خرجنا مع املأمون إىل الشام فقال: قال علي بن صاحل
صدق، يا :  أمهين من ورائي مل تصف منادميت، فقالإنه إذا: وما هي؟ قال: حاجةيا أمري املؤمنني، قال: إليه فقال

ليس من النصفة للندمي أن يكون عليه خلعة : وما هي؟ قال: حاجة يا أمري املؤمنني، قال: غالم أعطه بدرة، مث قال
ثالثة يا أمري : صدقت، يا غالم أعطه خلعة، مث قام فقال: دون خلعة صاحبه، فإن ذاك مما يكسر قلبه، قال

إنك ستسقيين ما حيول بيين وبني عقلي، فإن كانت مين هنة أو زلة أحتملها وإال : وما هي؟ قال: قالاملؤمنني، 
  .حنتمل ذلك، واستحسن شرائطه: فأعفين من الشرب، قال

  .اللهم ارزق خضراً النيب وليداً جيعله منه خلفاً صاحلاً، فإين أخاف أن ينقطع نسله: وكان قاص بالكوفة يقول

مري فو اهللا لئن دخلت إليك ألشققن حرك، : ه فشتمته، وكانت خلف الباب، فقال هلاخاصم رجل امرأت
  .ال واهللا، وال كل أيريف بغداد: فقالت

كانت عنان جارية الناطفي عندها مجاعة من الشعراء ومجني معهم، وحضرت املائدة فأرادوا أن يوسعوا لعنان 
حطي شراعك حىت : ومدت يدها فضرطت، فقال مجنيفلو مددت يدي إىل البصرة لنلتها، ! مكانكم: فقالت

  .نتعشى بواسط

احلمد هللا داحي املدحوات وباري املسموكات، الذي بنعمه تتم الصاحلات، وتزكو : خطبة كتاب الرتب
احلسنات، وتنال اخلريات، وتنشأ األمم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، وجبل النفوس على فطرها، 

ها، وصلى اهللا على نيب الرمحة، وخري الربية، واهلادي إىل احلق، اخلامت ملا سبق، والفاتح ملا أغلق، شقيها وسعيد
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  .واملعلن احلق باحلق، وسلم تسليماً

من رزقه اهللا الشكر من النعمة باللنب فقد أهلمه الشكر على مجيع النعم ألنه : شرب أعرايب شربة من لنب فقال
  .جيمعها

  .ودية ملمة، أونعجة مرمة: أي املال أحب إليك؟ قال: حقيل ألحيحة بن اجلال

  الطويل : أنشد أبو نصر غالم األصمعي

 ما سماء الناس قل قطارها إذا  لنا صرم ينحرن في كل شتوة

 ظماء المعتفين شعارها ويروي  ونحمي بها العرض الكريم ونتقي

سن من العقيان يف صدور الفتيان، فإن جعلتها نبيذاً عندنا مثرة تسمى الربدي هلي أح: قال أعرايب من أهل اليمامة
  .فهي سم األساود، والقائم فيها ساجد

كان الفهم منه ذا أذنني، واجلواب ذا لسانني، مل أر أحداً أرتق خللل ثأى منه؛ كان : وصف أعرايب رجالً فقال
  .رار اإلخوان ويسقيهم العذببعيد مسافة الرأي ومراد الطرف، إمنا يرمي مه حيث أشار له الكرم، يتحسى م

  املتقارب : أعرابية ترثي

 ومن كان يعتمد السائل  هلك الجود والنائل أال

 العشيرة والعائل غني  ومن كان يطمع في سيبه

 لقد صدق القائل عليه  قال خيراً وأثنى به فمن

  الكامل : أعرايب

 لجودة جنسه العضب يعرى  تنكري أني عريت فربما ال

 علي زماني الصعب وعدا  ضاقت علي معيشتيإني وإن 

 إذا ما آستدنس الوغب عيب  نفسي أن يدنسها ألصون

  الوافر : لبعض بين سليم

 علي الصبح ويحك أو أنيري  بنيسابور ردي أليلتنا

 سماءها بيدي مدير كأن  زواحف الغبات كواكبها

  وهل لك في الحوادث من مجير  علىالحوادث أم زيد تلوم

 أجل من الدنيا قصير إلى  كرامتي وصددت عني حملت

 يطاف باألسد العقير غداة  شهد الفوارس من سليم فلو

w الوتر وانقضت الوتور فعز  حوله قوم كرام لنازل
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 في األرض بعدك من زئير وما  فقد بقيت كالب نابحات

  الطويل : ومن كتاب الرتب

  ترانيألستحيي وأنت وإني  لشداد على الخمص مئزري إني

  وإني على المولى الضعيف لواني  على القرن الكمي مشيع وإني

    املتقارب : وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

 مصون وأمواله تبتذل  عرضه عند أعدائه فتى

 في األعادي مثل وأفعاله  دول للصديق وأيامه

 ولو كان سيفاً لكان األجل  كان غيثاً لعم البالد فلو

  ألغنى النفوس وأفنى األمل  معطى على قدرهكان  ولو

  .إن اإلبل حلومها وألباا شفاء: يقال يف األثر

  .من أكل سبع موزات وشرب من لنب األوارك جتشأ خبور الكعبة: مسعت أبا عرارة يقول: قال األصمعي

منها اللنب، :  والشاةالنحلة،: هل رأيت شيئاً واحداً يشتمل على عامة الطيبات؟ قال: قيل إلبراهيم بن سيار
واجلذا، واللبأ، والزبد، والسالء، مث اجلنب واملصل والرخفة واللوقة، واألقط والشرياز والكوامخ واملضرية، 

  .واملصلية والكشكية والغربية وغري ذلك، كذا قال اجلاحظ عن إبراهيم

  السريع : يف حممد بن عبد امللك الزيات: قال ابن اجلهم

 عنهم وضر الزيت تذهب  مطرةما أحوج الناس إلى 

  : فأجابه حممد

  سواده شيء سوى الزيت  قيرتم الملك فلم ينقه

  السريع : أنشد أليب دلف

 على الهجران نواح وال  لست لريحان وال راح

 أسياف وأرماح فبين  بلى إذا أبصرتني قائماً

 أرواحاً بأرواح يقبض  ترى فتى تحت ظالل القنا

 بن احلسن عليهما السالم، فدخل عليهما أعرايب أمحر العينني، خمتلف اخللقة، متنكب كان أشعب عند احلسن
بأيب أنت، أتأذن يل أن أسلح عليه، فأخذ األعرايب : قوسه وكنانته، فازدراه أشعب لسوء منظره، فقال للحسن

تها، فقال واهللا لئن سلحت لتكون آخر سلحة سلح: سهماً فوضعه يف كبد قوسه مث فوقه حنو أشعب وقال
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  .أخذين يا ابن رسول اهللا القولنج: أشعب للحسن

  الوافر : شاعر

  وكان المسك بعد لها ختاما  قارورة ملئت عبيراً وما

 األحالم أيقظت النياما إذا  من ثنايا أم عمرو بأطيب

  .مستوراً عين بعلمه يف، ومستصلحاً يل بتفضله علي: كيف ترى ربك؟ قال: قيل لصويف

  .واهللا ما غمامة بكر، تدلت عليها الرياح يف قفر، بأنقع للظمآن من ريق صخر: قالت أعرايب

ألن : ما بال األرنب أحب إىل الصقر من احلبارى؟ قال: مسعت جعفر بن سليمان يسأل أعرابياً: قال األصمعي
  .احلبارى تكلح يف وجهه، وتسلح على سبلته

  .د رجالً، املطلي باللؤم وجهاً، ولكن قد ينبح القمر الكلبذاك املائل عن ا: فالن يعيبك، قال: قيل ألعرايب

مث مللت راحة الصبا، وسقيت سلوة عن اهلوى، وأعلم أن أغىن : مث مه، قال: قال أعرايب وذكر شبابه قيل له
  .الناس من كثرت حسناته، وأفقرهم من قل نصيبه منها

  الكامل : شاعر

 بنات الرومأبناء فارس في   الربيع كأنما أغصانه هذا

 المياه بلؤلؤ منظوم قلل  بسط البسيطة سندساً وتبرقعت

 قضب الزبرجد نظمت بنجوم  والورد يحكي في ذرى أغصانه

لكل شيء آفة، : إن الدالء مالكها الوذم قال بعض احلكماء: أنا الغريق فما خويف من البلل ومنها: يف األمثال
فة العبادة الفترة، وآفة احلديث الكذب، وآفة الشجاعة البغي، وآفة وآفة العلم النسيان، وآفة الظرف الصلف، وآ

احلاجة الكرب، وآفة احلسب البطر، وآفة احللم الذل، وآفة اجلود السرف، وآفة القصد البخل، وآفة احلذق 
ة العجب، وآفة اجللد الفحش، وآفة املودة إخوان السوء، وآفة العقل اهلوى، وآفة العفاف الضيق، وآفة الرأف

اجلزع، وآفة احلياء البالدة، وآفة التواضع التصنع، وآفة اللطف امللق، وآفة األنبساط عادة السوء، وآفة املداراة 
املداهنة، وآفة السرور البطر، وآفة احلزن التهالك، وآفة الغضب الغيظ، وآفة اإلحسان التزكية، وآفة األنتباه 

وآفة املوعوظ امللل، وآفة السائل اإلحلاف، وآفة املسؤول القنوط، وآفة الكسب الكد، وآفة الواعظ العنف، 
الشح، وآفة الفقر الضراعة، وآفة الغىن الطغيان، وآفة الرأي األستبداد، وآفة األناة التفريط، وآفة السرعة العثرة، 

  .وآفة املشورة غش املستشار، وآفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ترك العمل ما

  .عاجز هو الشاب القليل احليلة، املالزم للحليلةال: قال أعرايب

    

: بلى، قال:  قال38: األنعام" ما فرطنا يف الكتاب من شيء"أليس قال اهللا تعاىل : قال املأمون لعبد العزيز املكي
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م يبغونكم الفتنة وفيك: "أمل تسمع قوله تعاىل: فلقد قرأت القرآن فلم أجد فيه ذكر اجلواسيس، فقال عبد العزيز
  .، وهؤالء ينقلون األحاديث ويرفعون األخبار47: التوبة" مساعون هلم

  الطويل : شاعر

 شراباً له في الدن عهد ثمود  أال فأسقني والفجر يلمع في الدجى

 رهبان دنت لخمود قناديل  الثريا والصباح يكدها كأن

 عذارى في مالحف سود وجوه  حباب الماء في جنباتها كأن

 عنا بغير جنود يرحله  على الليل قاهرسلطان  وللصبح

  : من األمثال

  رب ساع لقاعد  أم خالد أبشري

يا أمري املؤمنني، لو كان له ملء أنفه دقيقاً لكان يكفيه : قال عبادة املخنث لرجل كبري األنف رآه عند املتوكل
  .وعياله سنة

يا ابن البغيضة، ولعله ذبح هلم :  درهم، فقالدعا أيب أربعة أنفس أنفق عليهم أربعمائة: مسع خمنث رجالً يقول
  اخلفيف ازوء : شاعر! مغنيتني وزامر، وإال فأيش أنفق أربعمائة درهم؟

 عنها سهادها وآنف  لعيني رقادها هب

 دهراً فسادها كنت  صالحاً لها كما كن

  صرت فيها سوادها  المقلة التي وأرحم

  .يا هذا أذن على قدر مسجدك، وال تعد طورك: جد صغري فقال لهمسع خمنث رجالً يؤذن بأعلى صوته يف مس

ويلي، خمنث يف : أم أمحد فديتك نظرت امرأة إىل خمنث يف قطيفة فقالت: أبو من؟ قال: قال شيخ لفرفر املخنث
  .يا بظراء، لو كان يل مثل الكانون الذي بني فخذيك جلست يف غاللة: فقال! قطيفة؟

 سجن خالد مر بالرقة السوداء، فإذا امرأة من بين سليم على سطح هلا حتدث جاراا ملا أفلت عمر بن هبرية من
هل معكم : ال والذي أسأله أن خيلص عمر بن هبرية مما هو فيه، فوقف عمر وقال ألصحابه: ليالً وهي تقول

ا كان فيه، فطييب قد خلص اهللا ابن هبرية مم: شيء؟ فأتوه مبائة درهم، فصريها يف صرة فرمى ا كلها وقال هلا
  .نفساً

امرؤ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، واألعشى إذا طرب، وزهري إذا : من أشعر الناس؟ فقال: قيل لدغفل
  .رغب

  .وليس القدر إال باألثايف: من أمثال العرب

w  الكامل : شاعر
w
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 فغدت بدمع سائل ومسائل  سلوي وآنقطاع وسائلي خافت

  شخت الضلوع قليل لحم الكاهل  ورأت فتى كالسيف إال أنه

 تأكل جسمها من داخل والنار  مثل الذبالة ضوءها لك معجب

 مما قد رثى لي عاذلي وبكيت  مما قد بكاني حاسدي فضحكت

هذه قيامة على الريق بال خروج دجال وال : قد قامت القيامة، فقال زبدة املخنث: هبت ريح شديدة فقال الناس
  .، نسأل اهللا بركة قدومهدابة األرض وال املهدي

الناس لصاحب املال : كان العباس يقول! يا قوم فلي موضع غريها؟: فقال! ويلك، تناك يف أستك؟: قيل ملخنث
ألزم من الشعاع للشمس، ومن الذنب للمصر، ومن احلكم للمقر، وهو عندهم أرفع من السماء، وأعذب من 

صواب، وسيئته حسنة، وقوله مقبول، يغشى جملسه، وال ميل املاء، وأحلى من الشهد، وأذكى من الورد، خطأه 
حديثه؛ واملفلس عند الناس أكذب من ملعان السراب، ومن رؤيا الكظة، ومن مرآة اللقوة، ومن سحاب متوز، ال 
يسأل عنه إن غاب، وال يسلم عليه إن قدم، إن غاب شتموه، وإن حضر حقروه، وإن غضب صفعوه، مصافحته 

  .رانه يقطع الصالة، أثقل من األمانة، وأبغض من امللحف امللزمتنقض الوضوء، وق

  .أمجعوا الدراهم فإا تلبس اليلمق، وتطعم اجلردق: قال أعرايب

  .كثرة املال، وقلة العيال: ما السرور؟ قال: قيل ألعرايب

  .قيف إيضاح حق قد ألتبس بباطل، وإزالة باطل قد جار على احل: فيم السرور؟ قال: قيل لفيلسوف

  .فيم السرور؟ قال يف توحيد يقام شاهده، ومقام يصدق وارده: قيل لصويف

  الكامل : أنشد ابن األعرايب

  لبس الشفيق على العتيق المخلق  أللبسكم على عالتكم إني

 عنه ببقيتي وترفقي فأصد  أرى ما لو أشاء عتبته ولقد

 ذاك كأنه لم يخلق ويكون  العدو قناتنا لم تنصدع ليرى

 قطعت قوى القرين المشفق ذنباً  تتبعت الذنوب فلم تدع إذاو

    

  عوراء يطلقها صموت المنطق  أو نقلت إليك مقالة وسمعت

يسرك أن يكون ألستك : مل تنتف حليتك وهي مجال وجهك؟ قال: نظر رجل إىل خمنث وهو ينتف حليته فقال له
أدخل رجل علوي بيته ! ثله أتركه أنا على وجهي؟فشيء ال حتب أن يكون يف أستك م: ال، قال: مثلها؟ قال

دعي عنك هذا وحيك مع قرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الدراهم، قال: قحبة، فلما أرادها قالت
w  .دع هذا، عليك بقحاب قم، هذا ال ينفق على قحاب بغداد: قالت
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يا بين رأيت رؤيا فيها : فتشورت فقالتكان جحا نائماً إىل جنب أمه، فضرطت !! ما أقبح النقص بالشريف
  .يا أمي، إن صدقت الرؤيا مطرنا خرا: رعد وبرق ودوي، فقال

  املتقارب : شاعرة من العرب

 فظلنا نكد البئارا سنين  ترنا عزنا ماؤنا ألم

 الثماد فصارت حرارا وجف  عدا الماء أطواره فلما

  رؤوس العضاه تنادي السرارا  عجيجاً إلى ربها وعجب

 الجمال وردن الجفارا عجيج  األرض أفواهها وفتحت

 اليأس أثوابنا والخمارا على  لدى عطن ليلة لبسنا

 الحفاظ وموتوا حرارا وصبر  أعيروا الندى حقه :وقلنا

 إلى أهله ما أستعارا يرد  الندى لعسى مرة فإن

 لنا عارض فاستطارا أضاء  فبينا نؤثل أحسابنا

 الرعاء البطاء العشارا سياق  سيريزحف زحف الك وأقبل

 الغمام وتبكي مرار خالل  وتضحك حافاته تغني

 إزاراً وترخي إزارا تشد  تضيء لنا حرة كأنا

 يكون قرا قرارا وأال  رأينا بأن ال نجاء فلما

 فصار إلى ما أشارا هلم  له آمر فوقه أشار

  . العباس رمحك اهللا، يف حر أمنا بعدك يا أبا العباسيا أبا: رئي جحا يف جنازة أيب العباس النحوي وهو يقول

فلم مل تأخذ كلباً؟ : كنت سكران، قال: مل سرقت؟ قال: سرق رجل مجالً بالليل، فرفع إىل السلطان فقال له
  .ما ميزت بني اجلمل والكلب: فقال

ت هي أيضاً يوماً من أين أسقيك؟ اشرب من حافرك؛ وعطش: أسقيين ماء، فقالت: عطش جحا يوماً فقال ألمه
  .من حافرك: اشريب من حرك، يريد: يا بين اسقين، فأراد أن يقول هلا كما قالت له فقال: فقالت

ال أدري واهللا، : كان للشاعر املعروف بالدقيش أنف طويل وأسنان كبار، فقالت امرأته، أي شيء تشبه؟ قال
لعنك : طله يف كوز يف فمه قرطم، فقال هلايشبه أنفك هذا الطويل وفمك وأسنانك كأنك واهللا ديك ي: قالت

  .اهللا، أنا شاعر وال أحسن هذا التشبيه

  .اللهم أمسخهم كالباً، وأمسخنا ذئاباً حىت نقرض جلودهم: دعا أبو سامل القاص يوماً على املنرب بنصيبني فقال

يا : ي الفالوذج، قالتيا جارية، هايت لضيفنا املسكني السكر والشريج وأصلح: زار رجل رئيسا، فقال الرئيس w
w
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يا موالي : ويلك هايت قطيفة إبريسم حىت ينام فيها، قالت: موالي ليس عندنا سكر وال عسل، قال هلا
  .جعلت فداك، ما بني هذين رغيف وقطعة جنب: استعاروها، فقال الضيف

 يضرك أن تضعه يف يا بغيض، ما: أيري يف أستك، فقالت له: نظر الفرزدق إىل جارية مليحة باملدينة فقال هلا
  .فإين قد وضعته يف حر أمك: قد وضعته يف يدك، قالت: يدي فأضعه حيث أشتهي، فقال

وقع حنوي مرة يف كنيف، فجاؤوه ! يا قوم، ترى هو ذا آكل من خلفي؟: كل من قدامك، قال: قيل لطفيلي
 دقيقاً، وشدا شداً وثيقاً، وأجذباين أطلبا يل حبالً: بكناسني، فكلمه أحدمها لينظر أهو يف احلياة، فقال له النحوي

  .أما أنا واهللا ال أخرجته، هذا يف اخلرا إىل احللق وليس يدع الفضول: جذباً رفيقاً؛ فقال أحدمها لصلحبه

إنك : أخذ احلكم بن أيوب الثقفي عامل احلجاج إياس بن معاوية يف ظنة اخلوارج، فقال له احلكم بن أيوب
وما علمي بك وأنا رجل من الشام وأنت من : ما أجد أعرف يب منك، فقال:  فقالخلارجي منافق، ائتين بكفيل،

  .فضحك وخلى سبيله! ففيم هذا الثناء منذ اليوم؟: أهل العراق؟ قال إياس

    

قد صار فيئنا دولة بعد القسمة، وإمامتنا غلبة بعد املشورة، وعهدنا مرياثاً بعد األختيار : قال سديف يف خطبته
ريت املعارف واملالهي بسهم اليتيم واألرملة، وحكم يف أبشا املؤمنني أهل الذمة، وتوىل القيام لألمة، واشت

بأمورهم فاسق كل حملة؛ اللهم قد استجيد الباطل، وبلغ يته، وزخرف وليده، واستجمع طريده، وضرب 
  . أحسن صورة، وأمت نورةجبرانه؛ اللهم فأتح له من احلق يداً حاصدة تبدد مشله، وتفرق أمره، ليظهر احلق يف

من الفرج باملوجود، واحلزن : نظرت فلم أجد اخللق أتوا يف أفعاهلم إال من ثالثة أشياء: قال إبراهيم بن أدهم
على املفقود، والسرور باملدح، ألن من فرج باملوجود حرص، واحلريص حمروم، ومن حزن على املفقود سخط، 

  .ملعجب ممقوتوالساخط معذب، ومن سر باملدح أعجب، وا

لو مل تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكرب من ذلك، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أنس
  .يا رسول اهللا، وأي شيء أكرب من ذلك؟ قال العجب: قالوا

  الرمل : مدح أبو مقاتل الضرير احلسن بن زيد بقصيدة أوهلا

  يوم المهرجانغرة الداعي و  ال تقل بشرى ولكن بشريان

  : لو قلت: فكره احلسن ابتداءه ب ال تقل بشرى فقال

  ال تقل بشرى ولكن بشريان  غرة الداعي ويوم المهرجان

  .ال كلمة أشرف من التوحيد، وابتداؤه ب ال: لكان أحسن، ألن األبتداء ب ال قبيح، فقال له أبو مقاتل

  .حقر نفسيمذ بدأت أ: مىت أثرت فيك احلكمة؟ قال: قيل لسقراط

  اخلفيف ازوء : ما فعل اهللا بك؟ فقال: رئي غزوان الضرير يف املنام فقيل له: قال أبو بكر الدالل

w  ثم منوا فأعتقوا  فدققوا حاسبونا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  217   

يا ابن رسول اهللا، أما ترى فقرياً يستغين، وغنياً يفتقر، وشيخاً يبقى، وطفالً خيترم، وأحواالً : قيل لزيد بن علي
  .نؤخذ يف كل حال حىت ال نأمن يف حال:  خارجة عن العادة، فكيف ذلك؟ قالهذه سبيلها

  .املوت طريق تستوي فيه األقدام، ويسلكه املقصر واملقدام: مسعت علي بن احلسني العلوي يقول

  .السالمة يف الدنيا، والكرامة يف اآلخرة: ما يغنيك؟ قال: قيل ألعرايب

أهذا سقراط واضع النواميس؟ وأكثر التعجب منه، فقال له :  فقالنظر رجل إىل سقراط يف ثياب ال تواريه
  .ليس علة نواميس احلق الكساء اجلديد، وال علة ناموس الباطل الكساء اخللق: سقراط

  .اآلن آخذ حظي منها: خذ حظك من الدنيا فإنك فان عنها، قال: قيل لصويف

  البسيط : شاعر

 از فوق قفازال يكون كب لم  لذي أدب يرضى بمعجزة تباً

 يموت عزيزاً فوق معجاز حتى  يطوي الدكادك والعقبان معترضاً

 بلينا بدهر خائن خاز فقد  يستريح من الدنيا وساكنها أو

 فيه لصفعان وطناز والحظ  لألديب به حظ وال خطر ما

روروذي وتكلم وقال أبو احلسن العامري الفيلسوف، وشاهدته ببغداد سنة ستني، وقد حضر جملس أيب حامد امل
يف مسألة فقهية وهي حتليل اخلمر، فاستطرفت كالمه يف الفقه بألفاظ الفالسفة، مث شاهدته بعد ذلك سنة أربع 

القوة الشهوانية إذا أفرطت : وستني وقد صحب ركاب ذي الكفايتني، وله حديث مع الفالسفة البغداديني، قال
 كانت عفة؛ والقوة الغضبية إذا أفرطت كانت وراً، كانت شرهاً، وإذا نقصت كانت مجوداً، وإذا توسطت

وإذا أستخذت كانت جبناً، وإذا اعتدلت كانت شجاعة؛ والقوة النطقية إذا أفرطت كانت جهرة، وإذا ضعفت 
  .كانت غباوة، وإذا توسطت كانت فطنة

  .ل داللة مفصلةاألسم واحلد متطابقان أبداً، غري أن األسم يدل داللة جمملة، واحلد يد: ومسعته يقول

من عرف إنيته سلم من التعطيل، ومن عرف وحدانيته سلم من الشرك، ومن عرف نعوته سلم من : وقال أيضاً
  .التشبيه

  .سيدي، عالئقي منك تشوقي إليك، وعوائقي عنك تلهفي عليك: ومسعت صوفياً يقول

نهار ومراعاة جنوم الليل، ورميي قربين إليك قطع مفازة وركوب أخرى، ومالطمة هواجر ال: وقال أعرايب لرجل
  .بالنجب املناجي أثباج الليل الداجي

الساتر، ومنه دجا نور اإلسالم أي حني سبغ وكثف، وكأنه : مجع ثبج، والثبج وسط الشيء، والداجي: األثباج
  .عىن كثافة النظام

    

wليهم مؤمناً ضعفوه، وإن ما أدري كيف أعامل أهل الكوفة، إن أرسلت إ: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
w
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يا أمري املؤمنني الضعيف إميانه له وعليك ضعفه، والفاجر قوته لك وعليه : أرسلت إليهم قوياً فجروه، قال املغرية
  .فجوره، فواله الكوفة

  الطويل : أنشد ملوسى بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب وكان شاعراً

  تكرهت منه طال عتبي على الدهر  اأنا لم أقبل من الدهر كل م إذا

  البسيط : وأنشد ملسلم بن حذافة

 رد جار أبي وهو مقتول إن  ذا يندد بين الناس معذرتي من

 من جاز هذا غاله غول فقال  ينازع الطير في البطحاء حسوته

 أرد وثغر النحر مبلول حتى  أسلم أوساً المرىء أبداً فلست

 الرجال إذا ما ينشر القيل هفي  أبلغ في أوس فيعذرني أو

  البسيط : ملسلمة بن عبد امللك بن مروان

  من وامق قد خال فرداً بموموق  ال شيء أحسن في الدنيا وساكنها

 عاشق هاضع قدام معشوق من  ليس بها أشجى لذي نظر كذاك

  ليالً على قبض أرواح األباريق  الفداء لظبي بات يسعدني نفسي

بة الناصح خري من حتية الشانئ، وال فضل للمرائي بالود على مظهر الشنآن، والتواضع ضر: قال بعض السلف
إن عجز مالك عن املشتكي، أو دواؤك عن املريض، فال تعجزن . زيادة يف الشرف، والعجز مرده إىل اخلمول

مرة اليانعة من قرب اهلرم من املوت كقرب الث. عنه برمحتك وعيادتك، فإن أدىن منازل اخلريات نصائح القلوب
  .السقوط عند هبوب الريح

احلسن احلق هوالعدل ألنه على كل حسن، واحلسن كل معتدل، وكذلك اجلور هو القبح أنه علة : قال سقراط
  .كل قبيح كذلك، والقبيح خارج عن االعتدال

جناحها جناح رأسها راس فرس، وعنقها عنق ثور، و: يف اجلاردة سبع خلق جبارة: قال ابن األعرايب، قال وهب
  .نسر، ورجالهان رجال محار، وذنبها ذنب حيةن وبطنهان بطن عقرب، وصدرها صدر سبع

  .كيف يصبح من يرجو آخر هذا؟ وأشار إىل القرد: كيف أصبحت؟ قال: قيل للجرذ القراد

ظك من إن لألمنية فرحاً يرجو من والة فرحها، وأليامها دوالً فخذ ح: كتب سهل بن هارون إىل ذي الرياستني
دولتك فيها، ولدوهلا تصرفاً فتزود قبل أوان تسرفها، فإن تعاظمك ما أنبأتك عنه فانظر يف جوانبها بأخذك 

  .الوعظة من مجيع نواحيها، واعترب بذلك االعتبار على أنك مسلم مما سلم لك منها

: دنك بالليل؟ فقالأنت النهار كله ماش، أفنشكيت ب: قال موسى بن قيس املازين، قلت أليب فراس انون

w  املتقارب 
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  تقلب فيه فتى موجع  الليل ألبسني ثوبه إذا

أيل تقول هذا وأنا : قد أجبتك يا ابن الزطية، فقلت: يا أمحق، أسألك عن حالك فتنشدين الشعر، قال: فقلت
  الطويل : فقال! سيد من صادات األنصار؟

  إلى سيد لو يظفرون بسيد  بقوم سودوك لفاقة وإن

  .رط يف ديه ولطم عينيه وقالك هكذا يكون اجلواب املقشرمث ض

اعتد الزهد واقتنه فإن فيه راحة للبدن من النصب، وإعتاق للنفس من العبودية، وقطعاً : قال بعض األوائل
للحسرة، وإذهاباً للندامة، وختفيفاً للسأم؛ أما التواضع فليكن من الشيم احملبوبة عندك، فإنه يقربك إىل ربك، 

ولتكن سريتك فيمن دونك من الناس الرأفة م، والرمحة . هب عنح حسد الناس، ويوجب حمبتهم وعطفهمويذ
هلم، والسد ملا قويت عليه من فائتهم، وحب السعة يف معايشهم، والسالمة هلم يف أبدام، فإنك إذا فعلت ذلك 

  .عمهم جودك وخريك

  .فالن أثقل م املوت على املعصية: قال أبو هفان

بلى أنا قد امتهنته، عمدت إىل أكرم علق فيه : إن غالمك قد امتهنك هذا األسود، قال:  البن سوار الكاتبقيل
  .فاستعملته يف أقذر مدخل يف

ذكر صديقاً له بالعراق، قالك : فديتك ما هلذا قائماً؟ قال: دخل زهر املخنث محاماً فرأى شيخاً قد أنعظ، قال
  .فاء إال منهأفتأذن يف تقبيله فقد انقطع الو

أطال اهللا يا أخي مدتك، وأدام نعمتك، واهللا ما منعين من إتيانك إال التطري من : كتب الرشيد إىل الفضل بن حيىي
  .عيادتك، فاعذر أخاك، فو اهللا ما قالك وال سالك، وال استبدل بك سواك

    

 طلبه، ومن فتح عليه باب اخلري مرغوب فيه، والكرمي مكثور عليه، ومن عود شيئاً: وكتب أيوب بن غسان
الفواتح باخلوامت، والتعرض للمعروف أوجب من الرب فيه، أل، احلظ فيه : قرعه، واألوائل باألواخر، وكما قيل

  .أوفر، والنعمة أعظم، فاخترنا لك أعلى الدرجتني، وأحظى احلظني، ودعوناك إىل رب صنيعك، وتثمري نعمتك

  .م مرة والبالغة مرةاحفظ فصول الكتاب فإا نافعة يف الفه

  الطويل : ملنظور بن فروة

  عليك من األخالق ما كان صافيا  إذا أنت أكثرت المجاهل كدرت

  تصيب سهام الغي من كان راميا  تك حفاراً بظلفك إنما فال

كان سقراط يتشرق يف الشمس على ظهر احلب الذي يأوي فيه، فوقف عليه امللك فقالك يا سقراط، ما الذي 
لو : لو أتيتنا كفيناك، فقال له سقراط: الشغل أيها امللك مبا يقيم احلياة، فقال امللك:  من إتياننا؟ فقال لهمنعك

wحاجيت أن تزيل : فسل حاجتك، قال: علمت أين أجد ذلك لزمتك ما لزمتين احلاجة إىل ذلك، فقال له امللك
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: ديباج وغريه ويذهب، فقال له سقراطعين ظلك فقد منعتين املرفق بالشمس؛ فدعا له بكسى فاخرة من ال

وعدت مبا يقيم احلياة، وبذلت نعيم األموان، ليس لسقراط حاجة إىل حجارة األرض وهشيم النبت ولعاب 
لقد حرمت نفسك نعيم الدنيا أيها : فقال مزاح كان مع امللك. الدود؛ الذي حيتاج إليه سقراط معه حيث يتوجه

أكل اللحمان، وشرب اخلمر، واملناكح واملالبس، فقال : يا يا هذا؟ قال املزاحوما نعيم الدن: الرجل، قال سقراط
ليس مبستنكر أن يكون نعيم الدنيا هذا عند من رضي مبشاة الدود من نفسه، وأن سجعل بظنه مقربة : سقراط

  .للحيوان، ويؤثر عمارة الفانية على الباقية

وشرهم القاطع ملنوصله، وقد وصلناك فقطعتنا، وقطعناك فلم أما بعد فإن خري الناس الواصل ملن قطعه، : كاتب
  .تصلنا

  الطويل : وقال الشاعر

 وأي الناس تصفو مشاربه ظمئت،  إذا ا،ت لم تشرب مراراً على القذى

  .قد وهبت بصري لذكري: إنا خناف عليك العمى، فقال: قيل لرجل كان يسرف يف اجلماع

  الطويل : شاعر

  وتعيي القوافي المرء وهو خطيب   لسانهيقرض الشعر البكيء وقد

  البسيط : مطرود بن عرفطة، جاهلي

 لوال سلول لمستنا أبابيال  إن سلوالً عراك الموت عادتها

 إذا لم نحسن القيال والقائلون  إذا خفت نعامتنا الضاربون

  ال زال واديهم بالغيث مطلوال  والضامنون لموالهم غرامته

ال كان اهللا لك، أنا إىل : لفتح السد، فقال: أليش يصلح؟ قال:  يصف الكرفس فقالمسع شاهك املهنث رجالً
  .سد الفتح أحوج

  الطويل : أنشد ليحىي بن عروة بن الزبري

  ومن قبل ما تدرون من فتح القرى  بلبس الخز لما لبستم أشرتم

 سمام الموت تكدس بالقنا تسامي  بأبواب الفجاج وخيلنا قعوداً

 مكفي لمن كانقد كفى تكلم  كم فيئنا برماحناأتا فلما

  .أشتهي أن أكون دابة تأكل الليل والنهار: ما تشتهي أ، تكون؟ قال: قيل لعبد اهللا بن يعقوب

  الكامل : دعبل

  أما الهجاء فدق عرضك دونهوالمدح فيك كما علمت جليل
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 عززت به وأنت ذليل عرض  فاهذب فأنت طليق عرضك إنه

 بذهائر األجر يغنيين عن ترغيبه فيه، وسبقه إىل -أعزه اهللا-علم الوزير : ز إىل عبيد اهللا بن سليانكتب ابن املعت
 مواضع إن أخالها دخل يف مجلة املضيعني حلقه، الالهني - أيده اهللا-الصرب يكفيين تذكريه به، لكن لويل الوزير 

  .عما عناه

  اهلزج : أنشد

 بك قد زاال وعقلي  بك مسغول وقلبي

    د ألسني الدهر من األحزان سروااللق

 القيت أهواال لقد  ومذ فارقت من أهوى

 فيك قد حاال ويومي  ليلي قد طال أرى

إن تقبل ال آخذها أهذ األشر البطر، وإن تدبر ال أبك عليها بكاء اخلرف : قال عبد اهللا بن الزبري يف وصف الدنيا
  .املهتر

كيف ال أرى هذين الديكني : ء شيئني، وكان بني يديه ديك، فقالبلغين أنكم ترون الشي: قال رجلألحول
  .صاحب املعروف ال يقع، فإن وقع وجد متكئاً: قال بعض السلف! أربعة؟

  .ال تقتل السامري فإنه جواد: أوحى اهللا تعاىل إىل موسى عليه السالم

    الطويل : ذكر الرجل بعد موته مبا أتى من قبيح وحسن، وأنشد: النثيثة: قال الزيدي

  ينثي بها عاراً علي بنو سعد  وما كنت مبتاع الحياة بسبة

  الطويل : أنشد ثعلب

 من ماء الحديد كبول بساقيه  وما وجد مغلول بصنعاء موثق

 بعد نوبات العشاء أليل له  قليل الموالي مسلم بجريرة

 غد أو مسلم فقتيل غداة  له الحداد أنت معذب يقول

 حبيب ما إليه سبيل فراق  م راعنيمني لوعة يو بأكثر

  الطويل : وأنشد أيضاً

 فليج واألسنة متح ببطن  على أضغان بكر بن وائل حفرنا

  رأوا أن إقراراً على الضيم أروح  غضبوا حتى إذا مألوا الثرى وقد

  الرجز : أنشد اليزيدي

w  فما لطاف الطي مدرجات  كنت تدري ما المخبآت إن
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 لألثقال حامالت وهن  منهن قلنسيات لهن

  .يعين األصابع

  .يقالك إذا ألقي الزيتون أو خشب التني على النار ويف البيت آدر اشتدت القرقرة يف خصيتيه

كنت مروياً يف أمر آيته أو أذره، : حدثين أبو الفرج قدامة بن جعفر قال: قال أبو القاسم علي بن عيسى الوزير
  الطويل : فأنشدت يف املنام إنشاداً

 نفسي تائق وعزوف بنفسين  ال تكن النفس التي نيط أمرهاف

أما بعد، فإن األحنف مورد قومه سقر، حيث ال : كتب املختار بن أيب عبيد إىل األحنف بن قيس ومن قبله
يستطيع هلم الصدر، وإين ال أملك ما خط القدر؛ وقد بلغين أنكم تكذبونين، وقد كذبت األنبياء من قبلي، 

  .كثريولست خبري من 

  .اجلوع واجلود والنسناس والقسقاس والغرث والسغب واحد

  .نعوذ باهللا من طئة الذليل: العرب تقول

  .يقولون بيين وبينهم شجنة، أي وصلة ورحم: وقال

  .مل يربح: إذا انقطع؛ ورزم:  أي الناس؛ وزرم-هو باخلاء املعجمة-أتى النخط : ابن األعاريب

  الطويل : أنشد الشعيب

 اليوم أبدي إحنة وأداجن إل  ي ليلى لدن طر شاربيوما زلت ف

 في ليلى علي الضغائن وتضمر  في ليلى لقوم ضغينة وأضمر

طر شاريب، إلن طر قطع، ومنه الطار والطرار، ومنه طرة الغالم وطرة : إياك أن تنشد: مسعت السريايف يقول
  .ا بدا صغاره وناعمهطر وبر الناقة إذ:  فمعناه نبت، يقال-بالفتح-الثوب، فأما طر 

  الطويل : وما مها؟ قالك قوله: ال يكون الرجل سيداص حىت يستعمل بييت اهلذيل، قيل: وقال الشعيب

 العم منها كاشح وحسود بني  للباس على المقت والقلى وإني

 بالحسنى لهم وأعود وأبدأ  أذب وأرمي بالحصى من ورائهم

  .رة، أي كذوبيقال فالن قموص احلنج: قال ابن األعرايب

  .أول خلفك، أي آسكت: وقال أبو عبيد يف غريب احلديث

 ال حيوز جزم نسألك، 132طه " وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقاً"مسعت حنوياً يقولك 
، فلو جزم بطل املعىن، وذلك أن اجلزم 84: النساء" فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك"وكذلك قوله تعاىل 

  .دل على أن من أمر اله بالصالة ال يسأله رزقاً، واهللا تعاىل يسأله رزقاً قبل ذلك وبعده، وكذلك يف القتالي

wفتردد يف نفسه من خبث اهللباجة ما مل : ما اهللباجة؟ قال: قلت البن كبشة بنت القبثري: قال خلف األمحر
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لعقل اخلبيث الذي ال خري فيه وال عمل عنده، اهللباجة األمحق املائق القليل ا: يستطع أن خيرجه حبرف، فقال
  .حيضر وال يتلكم: يستعمل وعمله ضعيف، وضرره أشد من عمله، وال حياضرن القوم، وبلى: وبلى

  .قعدت يف الظل ألتمس الرائحة، يريد ا الراحة: مسعت رجالص من قيس وآخر من متيم يقوالن: قال يعقوب

  .حط السعر واحنط إذا فترن ونزا إذا غال

 يثورون ما عنده يف -كرم اهللا وجهه-قال قوم من أهل الشام لعلي بن أيب طالب : قال ابن األعرايب يف النوادر
  .ال، ولكنه ويل فاستأثر، وجزعنا فأسأنا اجلزع، وكل سريجع إىل حكم عدل: إن عثمان نافق، قال: عثمان

  .كأن مىت منهمييت ميدد، و. العرب تقولك أغضى فالن على أثارة غضب، أي بقية

: ثقل يف األذن، والوقار: بالفتح-احلمل، والوقر : هذا قرة لعي أي ثقيل، أهذ م الوقر، والوقر: العرب تقول

  .رزانة اجلسم وسكون األطراف ووقع الطائر

  .أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتل اجلياف؛ كأنه يطلب اجليفة وهي امليت

  .كل شيء، النون زائدةيفرس : هو الربيد؛ رجل فرانس: فرانق

    الطويل : شاعر

  هلكت وال إن ضافك القوم أفرد  بقوال لموالي إن حبا ولست

 إال تبق زادك بنفد فإنك  بقوال لذي الزاد أبقه لست

  الوافر : لعبد الرمحن بن احلكم يف أخيه مروان

 والرسول من البيان رسوالً  من مبلغ مروان عني أال

  جريت وأنت مضطرب العنان  كنا على مهل سواء فلو

 به طرق الهوان كإلصاق  بواجد طرداً لحر ولست

الغبط شقيق احلسد، . نعم، كضر الشجر اخلبط: أيضر الغبط؟ قال: يف احلديث أنه قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم
عمة صاحبك احلسد هو أن تتمىن زوال ن: وقد فصل بينهما ما ال بيان من ظاهر اللفظ عليه، وذلك أنه قيل

  .حسب، والغبط أن حتب مثل نعمته لنفسك من غري زوال مالصاحبك

  .ما البغط، وما اخلبط، وما العبط، وما الربط، وما السبط، وما اللبط، وما الزنط، وما اهلبط: يقال

 واحلبور أما الغبط فكأنه من غبط يغبط إذا فرح، ومنه الغبطة وهو مهاية الفرح، ويف األلفاظ احملفوظة أن السرور
  .والغبطة والبجة اجلذل والفرح واالرتياح على معىن واحد

  .املنتثر منه: وأما خبط الشجر فضربك إياه بالعصا لينتثر الورق، واخلبط

لو : والعبيط الدم اطري، ومنه اخلرب. اعتبط فالهن إذا مانت على شبابه: وأما العبط فأخذك الشيء طرياً، ومنه
  .ومنه اعتبط الناقة إذا حنرها من غري علة ا. لكان قوت املؤمن فيها حالالًكانت الدنيا دماً عبيطاً 
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  .املكان الذي تربط فيه اخليل للغزو والسفر: وأما الربط فالشد، والرباط مثله، والرباط

 املتالحم األجزاء، املتفق التأليف، الذي ال: شعر سبط إذا كان غري مفلفل، والكالم السبط: وأما السبط فيقال

  .تنبو طباعك عنه، وال تقشعر أذنك منه

  .لبط به، إذا خبل به، كأنه صرع من الشيطان أو ضرب من اجلنون: فأما اللبط فمن قولك

  .زنط أمر بين فالن: وأما الزنط فتضعضع احلال، يقال

  .وأما اهلبط فاهلبوط، وهو الرتول، وهبط عليه امللك أي نزل

  الطويل : شاعر

 فقعس ما أنصفتني فقعس إلى  ةواهللا لو أني اخاصم حي

 حاطب منهم آلخر يقبس أتى  قلت مات الداء بيني وبينها إذا

 الغضا والذئب بالليل أطلس دئاب  لكم طلساً إلي كأنكم فما

  وحسن القري مما تقولون تمرس  وقد جعلت بعد التمرس قامتي

فسد ما كان : ل بني اخلطاف والبكرة؛ يقولينشب احلب: مجع املاء يف احلوض؛ مترس: البكرة، والقري: القامة
  .بيين وبينكم

  الطويل : شاعر

 وينوي من سفاهته كسري حفاظاً  بال من أسعى ألجبر عظمه ما

 ولو عاقبت غرقهم بحري بحلمي  أعود على ذي الذنب والجهل منهم

 أنا بالواني وال الضرع الغمر فما  وحلماً وانتظاراً بهم غداً أناة

 مني على مركب وعر ستحميلهم  لدهر والجهل منهمأظن صروف ا

 قناتي ال تلين على الكسر وأن  تعلموا أني تخاف عرامتي الم

 لم تنبه باتت الطير ال تسري ولو  وإياكم كمن نبه القطا وإني

  .القوس جمراف والوتر مصب: وتر قوس النداف هو الكسل، والقوس منفحة؛ وقال غريه: مسعت السريايف يقول

  الوافر : اعرش

  وما أنا بالدني وال المدني  أبيك ماخلقي بوعر لعمر

إن تأخري جزاء احملسنني لؤم، وتعجيل عقوبة املسيء دناءة، والتثبت يف العقوبة رمبا أدى إىل : قال زياد بن أبيه
  .سالمة منها، وتأخري اإلحسان رمبا أدى إىل ندم ال ميكن صاحبه أن يتالفاه ملا فرط منه

لو ركب : ركبت األشقر فلجلج يب يف مضيق، قال: مابك؟ قال: بيد اهللا بن زياد حلارثة بن بدر الغداينقال ع
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  .األشهب مل يصبك هذا عىن حارثة شرب اخلمر، وعىن عبيد اهللا اللنب

  .السذاب، والفيجن أيضاً: الفيج: يقال

  .مئذ النومةخري الناس يو: كثري النوم، فأما النومة فاخلامل؛ يف اخلرب: رجل نومة

  الكامل : مسع ابن السكيت عند املتوكل جارية تغين

  أهدى السالم تحية ظلم  إن مصابكم رجالً أسليم

    

رجل، : هذا خطأ، والصواب أن تقويل: فلتحققه باإلعراب شغل عن تأمل عجز البيت وحكم على صدره، فقال
وما علمها أستاذها، ونصرها غريه من الندماء وزعم أن خرب إن، فلم تلتفت اجلارية إليه وأقامت على قوهلا 

وحاكموها إىل أيب عثمان املازين، فأمر املتوكل بإشخاصه من البصرة على الربيد، فأحضر وذكر له البيت، 
إن إصابتكم رجالً أهدى السالم ظلم، والرجل : فأعلمهم أن الوصاب مع اجلارية، وأن خرب إن يف ظلم والتقدير

وبسبب هذا اخلرب قال .ن صلته؛ فأجيز على ذلك ألفني، ووهبت له اجلارية مجلة اخرىمنصوب باملصدر وهو م
  السريع : الكرماين يف شخوص أيب عثمان املازين

 والنحوي قد أشخصا و  أقول لما جاءني حمله النح

 من جهله بالحصى بحذفنا  الدهر إلى جاهل ألجأنا

ائع اإلنسان، فإن اعتدلت أو تاره على األقدار الشريفة جانس العود يوناين، صنعه أصحاب اهلندسة على هيئة طب
  .الطباع فأطرب، والطرب رد النفس إىل احلال الطبيعية دفعة؛ هذا كله من كتاب أدب الندمي لكشاجم

واهللا لقد ض فما انفتل وال اخنزل، ولقد خطا فما ارمد وال اعطوط، : وصف رجل رجالً عند رئيس فقال
  . وال نأم، ولقد جلس فما دنا وال نأىولقد سلم فما جأر

  .دون الرنني: الصوت يف تضرع واستكانة، والنئيم: استع يف اخلطو، واجلأر: ارمد: قوله

ودخل رجل على بعض العلماء، فأومأ إىل موضع جيلس فيه، فعدل عنه إىل جهة اخرى، وكانت العني تقع هناك 
  .ين أعلم بعوار مرتيلاجلس حبيث أجلستك فإ: على ما جيب ستره، فقال له

  الطويل : مجيل

 الشيء ولى مدبراً لصبور إذا  لعمر ابنة الضمري بثنة إنني

 كان طرقاً آجناً لصدور إذا  وإني عن الماء الذي يجمع القذى

إذا رافق السماع من الشارب ما ذكا عرفه، وعذب على اللهوات طعمه، : وقال كشاجم، قال رجل من األدباء
ب العكر جرمه، وناب عن مرقص اآلل شعاعه، وحتلى بزي العقبان لونه، وكان املنادمون عليه وأخلص من شوائ

إخواناً ألباء، وخالناً أدباء، مساميح األخالق، كرام األعراق، قد أذكتهم املعرفة، وأدبتهم احلكمة وكان الغرض 
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اثر املنافع، ونفي اخلالف، وغيجاب يف الشرب غري اإلفراط املؤدي بإكثاره إىل النوازل، لتعديل الطبائع، وإي
االئتالف، وحسم السخائم، ونبذ النمائم، على وجه مساء، وصبو هواء، وصفو ماء، وخضرة كأل، من كف 

بارع الظرف، ساحر الطرف، فائق الوصف، مصيب اخلدمة، ذكي الفطنة، صادق الكمال، واصل احلبال، كأنه 
  .غاية السرورخوط بان، أو جدل عنان، كان اية احلبور، و

من فضيلته انه يبعث مع التنائي على األشجان، وحيدو على التلهي يف موضع : وصف آخر السماع فقال
األحزان، ويؤنس اخللو الوحيد، يسر العاشق الفريد، ويربد غليل القلوب، ويثري من خواطر الفتيان خطرة ليست 

وحق من أمتعك بسماعه، . ، ويقوي احلسمن املالهي لغريه، يسري رقها يف أجزاء اجلسد فيهيج النفس
وأشركك يف أخص لذاته، وسوى بينك وبينه يف استماع نغمة من لعله يغار عليه من ظله، وحيسد قميصه على 
مماسة جلده، أن جتعل ثوابه على هذه التكرمة، وجزاءه على هذه املقة، واالتنامة غض طرفك عن اجلهة اليت تلي 

 منها النغمة، حىت ال يكون باطن الستارة بأخفى عنك من ظاهرها، وأن تعظم من الستارة، والناحية اليت تأيت
  .حرمتها ما صغره غريك

  .هذا كالم كشاجم

  الكامل : مجيل

 إني لبثية واصل ذكار  وذكرت بثنة أن عرفت ديارها

 جهالً وأني مازح غدار  بثينة أن حبي كاذب زعمت

 والعمى ضرارينفع  فالعلم  لو تعلمين وقبل ما جربتني

 منك وأنني بصار للسر  أني للمغيبة حافظ لعلمت

 بثن فيك وقصره اإلعذار يا  أنلك فسوف يعذر طالب إال

 القلوب ويغلب المقدار تشقي  ولقد عملت على التكاليف التي

معة كان البوشنجي يف دعوة خبراسان مع أصحابه، فمد صويف من أصحابه يده إىل جام فيه اخلبيص وهور الصو
أيها الشيخ، أملي أقصر : ارفق قليالً حىت تبلغ من ناحيتك إليها، فقال الصويف: من السكر، فقال له البوشنجي

  .من أن أحدث نفسي ببلوغ ذلك املكان، فبكى قوم من لفظه، وضحك قوم من ملحته

  .مطرة يف نيسان خري من ألف شان: تقول الفرس

    

  .بالنصب ال غري- جزيت الرحم : حم أيضاً؛ وغذا قلتجزاك اهللا والرمحة خرياً، والر: يقال

  .أقرد الرجل إذا سكت ذالً، وأخرد إذا سكت حياء: يقال

  .اجلهل بالفضائل عدل املوت: قال إسحاق بن حنني، قال سقراط
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ون ليس يكربين أال يقبل، وإمنا يكربين أال يك: إن الكالم الذي قلته ألهل مدينة كذا مل يقبل، فقال: قيل لسقراط
  .صواباً

الفاضل يف الطبقة العليا الذي يبتغي الفضائل من تلقاء نفسه، والفاضل يف الطبقة : من الفاضل؟ قال: وقيل له
  .الدنيا هو الذي يتحرك هلا إذا مسعها من غريه، ومن أخطأه األمران فهو الساقط الدينء

  .دع املزاح فإنه لقاح الضغائن: قال فيلسوف البنه

  .ألن احلياء يدل على خوف، واخلوف على جنب: كان احلياء يف الصيب أمحد من اخلوف؟ قالمل : ثيل لفيلسوف

احلسن واحلارث والعباس إمنا أرادوا أن جيعلوا هو الشيء بعينه، ومل : زعم اخلليل أن الذين قالوا: قال سيبويه
  .ريه جمرى زيدحارث وعباس فهو جي: سجعلوه مسمى، ولكنهم جعلوه كأنه وصف له غلب عليه، ومن قال

  .واهللا إا ألعذر منك ألا مل ترض إال حراً: اسكت يا ابن األمة، فقال: قال أعرايب البنه

أما الرئيس ذو امللك واألمر النافذ فلو كان السكر أو ما قاربه حالالً ال اختالف فيه لكان عليه : قال كشاجم
تقال، وأمره ال يراجع، وأنه يقهر وال يقهر وحيجر وال خاصاً حراماً، ألن البادرة منه إىل نفسه، وعثرته ال تس

حيجر عليه، وقلمامسعنا حبادثة فظيعة، وغدرة قبيحة، وسطوة عظيمة، استجازها ملك، وجناها على نفسه، أو 
على ندمية ومحيمه وسائر من خيصه من حلمته وبطانته إىل على سكر، مث يقع عليه بعد ذلك الندم والسدم، 

  .تالفاه من العار والشنارويلحقه ما ال ي

وممن يأ ذلك عليه من ملوك اجلاهلية جذمية بن مالك الدوسي صاحب احلرية الذي ذكره وندمانيه متمم بن 
  الطويل : نويرة يف مرثيته أخاه، وذلك بقوله

  من الدهر حتى قيل لن سيتصدعا  كندماني جذيمة حقبة وكنا

 لم نبت ليلة معااجتماع  لطول  فلما تفرقنا كأنس ومالكاً

وكان من خربه يف السكر أنه كان ملكاً شديد احلمية، عظيم األفنة والغرية، فرغب عن النساء هلذه العلة، فلم 
يكن له زوجة يسكن إليها، وال ولد تقر به عينه، فاختذ جذمية الندميني املضروب ما املثل واصطفامها وعاقرمها 

عليهما سوامها، حىت طرأ عليه رجل من خلم يقال له عدي، مجيل الوجه، دهراً طويالً، ومل ميللهما وال آثر 
ظريف اللسان، حسن العبارة، كثري املا، فلما رأى هيئته ومسع منطقه أحب منادمته، فنادمه، وأشرف جذمية على 

ها، الشراب سروراً باللخمي، فلما تبني له ذلك خطب إليه أخته، وذكر أنه مل يقصده إال لذلك، فزوجه إيا
وساق اللخمي املهر من وقته واستشهد ذينك الندميني على الترويج، ودخل عليهل فواقعها فعلقت منه عمراً 

شب عمرو على الطوق؛ وأصبح فخرج إىل شوارع احلرية فلم متر به ناقة وال مجل إال حنره، ودفع : الذي قيل له
 جذمية يعقب ذلك، فلما رأى اللحام مقسمة وركب. إىل أرباا أمثاا، وفرق على الصدار والوارد حلومها

  اخلفيف : والدماء مهراقة سأل عن السبب، فأخرببه، فصار إىل أخته فوقف بالباب آخذاً بعضادتيه مث قال

w زنيت ام بهجين أبحر  وأنت ال تكذبيني حدثيني
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  أم بدون فأنت أهل لدون  بعيد فأنت أهل لعبد أم

وختوف عدي ان حيتال .  على ذلك، فسأهلما فشهدا، فاضطغن ذلك عليهمابل زوجتين وندمياك شاهدان: فقالت
مث أن جذمية سكر أيضاً كسكرة ليلة التزويج فتل ندمانيه ودفنها بباب الكوفة، وبىن . عليه فنجا وحلق بأهله

باً قتله، عليهما قربين ومسامها الغربني؛ وكان له يوما بؤس ونعيم، فإذا خرج يوم البؤس فلقي بباب الكوفة غري
  .وغرى قربيهما بدمه، فلذلك مسيا الغريني، وما زاال على حاهلما إىل ظهور اإلسالم

ومن ملوك بين أمية الوليد بن يزيد بن عبد امللك، فإنه مل يزل يهمل األمر ويصبح سكران حىت انتشر أمره، 
  . إال بعد أن أمثله الشرابوقد أمجعوا أن الرشيد مل يأمر يف جعفر بن حيىي مبا أمر. واضطرب حبله، فقتل

  .ذاك ملا ظهر هلم بسرعة من حسن سريته: ما أسرع ما أجاب الناس إىل طاعة اإلسكندر، قال: قيل لفيلسوف

ما فعل عياله : بايت املفضل الضيب املهدي، فلم يزل حيدثه وينشده حىت جرى ذكر محاد الراوية، فقال املهدي
  . كانت مع الوليد بن يزيدمن ليلة مثل هذه: ومن أين يعيشون؟ قال

    

  .أين مسكن اخلري والجود؟ قالك أنفس احلكماء: قيل لفيلسوف

  .ما أصعب يف الشهراين أن يكون فاضالً: قال إسحاق بن حنني، قال سقراط

  .ما اخترت أن حتيا به فمت دونه: وكان سقراط يقول

 يف بركة فيها جمالس من السرو دخل خالد بن صفوان على هشام بن عبد امللك يف يوم شديد احلر وهو
يا خالد، رب خالد قد قعد : كالكراسي، فجلس على بعضها مؤتزرا مبنديل ناوله إياه الغالم، فقال له هشام

ما مينع من :  قلت-يريد خالد بن عبد اهللا القسري: قال خالد-مقعدك هذا، حديثه أحلى من جىن الشهد 
 فأمل،وأوجف فأعجف، ومل يدع لراجع مرجعاً، وال لعودة موضعاً، هيهات، أدل: إعادته إىل ما كان عليه؟ قال

ما بدأين بسؤال حاجة قط حىت أكون املبتدئ ا، : إن شاء أمري املؤمنني، قال: أال أخربك يا ابن صفوان؟ قلت
  الطويل : فذاك أحرى أن تعيده إىل مرتلته، فقال: قلت

  الدهر تقبلبوجه آخر غليه  إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد

فيم؟ وعالم؟ ومب؟ ألعبادة أحدثتها؟ أم : أزاد يف عطائي عشرة دنانري، فأطرق مث قال: حاجتك؟ قلت: مث قال
: لبالء أبليته أمري املؤمنني حسن، أم ألي شيء يا ابن صفوان؟ إذن يكثر السؤال وال حيتمل بيت املال، فقلت

  الطويل : ل أخو خزاعةوفقك اهللا يا أمري املؤمنني وسددك، فأنت كما قا

  صنيعة قربى أو صديق توامقه  إذا المال لم يوجب عليك عطاءه

 يفتلتك المال إال حقائقه فلم  وبعض المنع حزم وقوة منعت
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أحببت أن مينع : ما محلك على تزيينك اإلمساك ألمري املؤمنني؟ قلت: فلما صرت إىل البصرة قيل يل: قال خالد
  .غريي فيكثر من يلومه

  الطويل : يب دهبلأل

 أر سيفاً تنتضيه المحاجر ولم  سيوفاً من عيون قواتل سللن

 وأنفاس وداء مخامر دموع  وقفنا لتجديد العهود وبيننا

  فتظهر ما تطوى عليه الضمائر  أبت زفرات البين أن نكتم الهوى

 يوم البين تبلى السرائر ولكن  بحت لوال الدمع بالوجد كله وما

  .العفو أصل حسن السياسة: فوقال فيلسو

دخل ابن املعذل على عيسى بن جعفر بن املنصور وقد بىن قصره على ر ابن عمر بالبصرة على النيل، فاراد منه 
أعز اهللا األمري، بنيت أحسن بناء، بأوسع فضاء، وأخصب فناء، على أصفى ماء، وأغذى :أن يصف بناءه فقال

  .واهللا لكالمك أحسن من بنائي، ووصله وخلع عليه: اء؛ فقالهواء، وبني صراري ورعاء، وحيتان وظب

  .إن ضجيج القوم أشد من أجيج اليوم: أما ترى أجيج اليوم؟ قال: قال رجل ألعرايب حبضرة قوم يتخاصمون

  .الذي أعددته حلفظ الغىن هو الذي أعددته لصرف الفقر: ما أعددت حلايل فقرك والغىن؟ قال: قيل ألعرايب

إنه خرج إليك رجل منا، :  بن عباس إىل عبد امللك بن مروان ملا خرج حممد ابن احلنفية إىل الشامكتب عبد اهللا
ما أسرين : فأجابه عبد امللك. ال يبدأك بالشر وال ميالئ على الظلم، يتحرى احلق وال ينوي الباطل، فاحفظنا فيه

  .لصلة رمحك وحفظ توصيك، وكل ما سألت مفعول، وكل ما هويت متبع

نزلت حبراه وذراه وكنفه وعقوته؛ وأما ما : يتحرى الشيء أي يطلب حراه أي مكانه وفناءه، يقال: ىن قولهمع
ما مألم نفسي والمألوين، فكأنه مفاعلة من : ماألت فالناً فإن السريايف سأل أهل الس يوماً عنه فقال بعضهم

 وإمنا قيل للمإ املأل ألم ميألون العني جهارة ما دخلت يف مإلهم،: قاربت، ولكن معناه الصحيح: املء، فقال
  .والنفس جاللة

أيتها السيدة، إن موقع اخلطب بذهاب الصغري : ملا مات قرد زبيدة ساءها ذلك، فكتب إليها ابو هارون املعلم
 املعجب كموقع السرور من نيل الكبري املفرح، ومن جهل قدر التعزية عن التافه اخلفي عمي عن حال التهنئة

: باجلليل السين، فال نقصك اهللا الزائد يف سرورك، وال حرمك قدر هذا الذاهب من صغريك وكبريك؛ قال

  .رحم اهللا كل قرد: فكان أبو هارون يقول: فأمرت له مبال؛ قال

  .خشب مشهور، والنضار مجع نضر، وهو الذهب: الغضار: مسعت لغوياً يقول

 العرب فعل يفعل من املضعف إال يف شده يشده، وعله يعله، ليس يف كالم: مسعت شيخاً من النحويني يقول
  .وهره يهره، ومن احلديث ينمه
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  .نقصه: حرى حيري أي نقص، وأحراه اهللا: يقال

  الطويل : شاعر

 وإني بالعال لجدير علي  فما ضاعني تعريضه واندراؤه

 به من واحد لخبير وإني  تر للنشوان يشتم أسرتي ألم

    

  .اخلفيف اجلسم: لنشوانأي ما حركين، وا

القصري : صوت مص احلجام؛ التياز: مكيال اخلمر، والضغيل: الدلو، والناطل: الداهية، والنيطل: والنيطل
إن من القرف التلف، : رابت الفرس أس سقيته اللنب، ويف األمثال: صف؛ ومعىن قول العرب: العريض؛ والزردق

  .طها يطهو طهوت وطهيت: ابخ، يقالالط: أي يف بعض ما تقارف يكون احلذر؛ الطاهي

صغار الغنم، : أول من مسي يف اإلسالم أمحد، أبو اخلليل، واخلليل فرهودي، والفراهيد: قال أمحد بن أيب خيثمة
  .وكان اخلليل حيج سنة ويغزو سنة حىت جاءه املوت

 فساداً ال يصلحه، ومن حبسب امرئ من الشر أن يرى من نفسه: ما أحسنن ما قال اخلليل: قال إراهيم بن سيار
  .علم بفساد نفسه علم بصالحها، وأقبح التحول أن يتحول املرء من ذنب إىل ذنب من غري توبة منه وإقالع عنه

  .من أساء فاحسن جعل له من نفسه حاجزاً يردعه عن مثل إساءته: كان يقال: قال اخلليل

اخلليل وأبو عمرو بن العالء : سنة، وسائرهم قدريةكان البصرة أربعة من النحويني أصحاب : قال إبراهيم احلراين
  .ويونس واألصمعي

ما بال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا يونس النحوي قال، قلت للخليل: قال حممد بن سالم
على أن : أريد أن ختربين، قال: من أين لك هذا السؤال؟ فقلت: كأم تؤام واحدة وعلي كأنه ابن علة؟ فقال

تقدمهم إسالماً، وبذهم شرفاً، وفاقهم علماً، ورجحهم حلماً، : أجل، قال يل: تكتم عين ما دمت حياً؟ قلت
  .وكثرهم زهداً، فحسدوه، والناس إىل أمثاهلم وأشكاهلم أميل

من األبواب ما لو نشاء أن نشرحه حىت يستوي يف عمله القوي والضعيف لفعلنا، ولكنا حنب أن : وقال اخلليل
  .لعامل مزيةيكون ل

أتينا أبا ربيعة األعرايب، وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح، فسلمنا : حدثين اخلليل قال: قال النضر
ارتفعوا، فاستخرجها اخلليل من قول اهللا : إنه يقول: استووا، فبقينا متحريين، فقال لنا أعرايب جببنه: عليه فقال لنا

هل لكن يف خبز فطري، ولنب جنري، وماء : أي ارتفع، فصعدنا، فقال29: رةالبق" مث استوى إىل السماء: "تعاىل
إنه سأهلم متاركة، ال خري وال شر، فاستخرجها : سالماً، فبقينا حائرين، فقال األعرايب: ال، قال: منري؟ فقلنا

  .63: الفرقان" وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً"اخلليل من قول اهللا سبحانه 

w  .النحو للسان مبرتلة الطعام لألبدان: قال اخلليل
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إن مل تعلم الناس ثواباً فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك، وال جتزع من تفرع السؤال فإنه ينبهك على : وقال أيضاً
  .علم ما مل تعلم

  الوافر : لصخر بن اجلعد اخلضري

 مستيقظاً إال مروعا وال  بنائم إال نزوراً ولست

  لى كبدي وجدت بها صدوعاإ  لو نظرت فدتك نفسي وإنك

 يرجو ذوو السنة الربيعا كما  أن أالقي آل كأس أرجي

  البسيط : لعبد احلميد بن سعيد املساحقي

 غضبت كأني الحية الذكر إذا  وإن قيل ال يحمى له غضب إني

 تأجج ما يطفى لها شرر ناراً  يذكي القراع إذا قورعت من غضبي

 الذراع بما يأتي وما يذر رحب  المريرة صرام لخلته ألوى

 عند ما يرمى به حجر كأنه  يستكين لما يأتي به حدث ال

ال تغتر بطول السالمة مع تضييع الشكر، وال تعمل بنعمة اهللا يف معصيته، فإن أول ما جيب : قال بعض السلف
فرة فرجعت يف نصاا، ملهيديها أال جتعلها ذريعة إىل خمالفته، واعلم أن كفران النعمة بوار، وقلما اقشعت نا

فاسترجع شاردها بالتوبة، واستدم راهنها بكرم اجلوار، واستفتح باب املزيد حبسن التوكل، وال حتسنب أن سبوغ 
  .ستر اهللا غري مقلص عما قليل إذا أنت مل ترج هللا وقاراً

ستحيي أن أمتىن عليه ما إين أل: يا أبا عون، ما تتمىن منها؟ قال: قيل البن عون الزاهد، وقد جرى ذكر األرزاق
  .قد ضمنه

إن اهللا قد آتاك فضيلة الدنيا وكفاك طلبها، فاطلب فضيلة اآلخرة فقد : دخل األوزاعي على املهدي فقال له
  .فرغك هلا

أضيق عليك، : تعال اجلس، فقلت: دخلت على اخلليل وهو جالس على صحري صغري، فقال يل: قال األصمعي
  . تسع متباغضني، وإن شرباً يف شرب ليسع متحابنيالدنيا بأسرها ما! مه: فقال

  .األيام ثالثة، معهود ومشهود وموعود؛ فاملعهود أمس، واملشهود اليوم، واملوعود غد:قال النضر، قال اخلليل

    

  .الرجل بال صديق كاليمني بال مشال: قال نصر بن علي، قال اخلليل

نعم كما أن حتريق الثوب أهون : ن من استصالح العدو، قالإن استفساد الصديق أهو: وقال اخلليل، وقد قيل له
  .من نسجه

wما غلب جدل إال جاء جدل آهر فغلبه، وما شيء أضر على األديان وال أفسد بني : قال الرياشي، قال اخلليل
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  .اإلخوان من اجلدل

  .الغناء نوح إبليس حني خرج منها: قال بعض السلف

  .ه الذي يوزن بهلسان اإلنسان مثقال: وقال بعض السلف

  رجز : قال أعرايب

  ما أقرب الخير من السالمة

  ما أقرب الشر من الندامة

  ما أولع الحاسد بالمالمة

ما أحوجك إىل أخ كرمي األخوة، كامل املروة، إذا غبت خلفك، وإذا حضرت كنفك، وإن لقي : كاتب
  .، وإذا اباثثته استرحتصديقك استزاده لك، وإن لقي عدوك كفه عنك، وإذا دانيته ابتهجت

  الرمل ازوء : أليب دلف اخلزرجي يف ابن عباد

 بن عبد اهللا حرها س  ابن عباد بن عبا يا

  خلت في العالم كرها  الجبر وقد أد تنكر

أخطأ، اما علم أن اجلسم واجلسم يتفقان، : قيل جلعفر بن حممد إن هشام بن احلكم يقول إن البارئ جسم، فقال
  .لشيء يفترقان، ألن اجلسم اسم لكل حمدود، والشيء اسم لك ملوجودوالشيء وا

  الوافر : شاعر

 حجاب رؤيتك الجفون يكون  أراك فال أغض الطرف كي ال

 استوفت محاسنك العيون لما  أني نظرت بكل عين ولو

  .من أطعمه التراب أكله التراب: قال بعض الزهاد

 تزامحين األلسن فيه على حمادثتك، وال األعني على النظر إليك، ألقضي عرفين وقتاً أوافيك فيه جالساً، ال: كاتب
  .وطر الود، وآخذ بثأر الشوق

  البسيط : وصف اخلليل بن أمحد أرضاً محد مشتريها رأيه

 المعاطش فاستعنت بسقياها عن  ترفعت عن ندى األعماق وانخفضت

 هابالنخل والرمان أعال ومال  بالطلح والزيتون أسفلها فاعتم

 المفيها قد تمناها والئم  يحسده من كان يعذله وصار

 جئتها فاعمر مصالها وكلما  معاوية اشكر فضل واهبها أبا
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كيف تراه؟ : رأيت اخلليل يأخذ كتب أيب حنيفة فينظر فيها، فقلت له: قال املربد، قال املازين، قال األصمعي
  .أراه يأخذ احلق فيمسخه: فقال

  .على اختالله، ألن الفقه ليس من شأنه، وأبو حنيفة جيل عن مثل هذه احلالقد دل اخلليل ذا 

أخاف التقصري وأكره النقص، فإين : مل ال تضع لنا كالماً يف األصول على مذاهب املتكلمني؟ قال: قيل للكرخي
  .رأيت اجلبائي وقد أمل يف كتبه بشيء من الفقه فبدت سوءته، وأمل احلاسد الوقيعة فيه

  .باطن لكنه ال خيفي، وظاهر لكنه ال يرى: كيف اهللا؟ قال: لسوفقيل لفي

  البسيط : شاعر

 أدمعنا در وياقوت نوعان  لي وكالنا يوم فرقتنا تقول

  كيف الثواء وما في منزلي قوت  بأرضك هذا العام قلت لها أقم

 بخيل فمملول وممقوت إال  بأرضك قوم أستعين بهم وما

 إن ربيع العام موقوت فقلت  ب متىثم قالت فاإليا فايتعبرت

  .الكتاب إذا كثر جده ثقل، كما انه إذا كثر هزله استخف: قال بعض املتقدمني

كان عبد امللك بن مروان وىل بشراً الكوفة ووجه معه روح بن زبناع اجلذامي : من كتاب أدب الندمي لكشاجم
 لصدقه وعفافه وحمبته لنا أهل هذا البيت، وقال يا بين، روح عمك والذي ال ينبغي أن تقطع أمراً دونه: وقال
وكان بشر ظريفاً أديباً، حيب الشعر والمسر . اخرج مع ابن أخيك، فخرج معه حىت قدما الكوفة: لروح

أخاف أن يكتب روح إىل أمري املؤمنني بأخبارنا فتقبل منه، : والسماع والندام، فراقب روحاص واحتشمه وقال
جتماع ما حيبه الشباب، ولكنين أجتنب ذلك ملكانه، فضمن له الندمي كفاية أمره ورده وإين ألحب من األنس واال

  .إىل عبد امللك من غري سخط وال الئمة، فسر بذلك بشر ووعده مكافأته عليه بأعظم احلباء

تى مرتل وكان روح غريواً، إذا خرج عن مرتله أقفله وختمه خبامته حىت يعود فيفضهم بيده، فأخذ الفىت دواة مث أ
روح ممسياً، فوقف بالقرب منه مستخفياً، فخرج روح إىل الصالة، فتوصل الفىت إىل أن دخل الدهليز فكمن 

حتت درجة فيه، وعاد روح ففتح الباب وأغلقه من داخله، فلم يزل الفىت حيتال ويتلطف به حىت وصل، فكتب 
    البسيط : على حائط يف أقرب املواضع من مرقد ورح

 نعالك ألهل المغرب الناعي إذا  بنيات وأرملةروح م ل يا

 فاحتل لنفسك يا روح بن زنباع  ابن مروان قد حانت منيته إن

    وال يغرنك أبكار منعمةفاسمع هديت مقال الناصح الداعي

وكان . مث رجع إىل مكانه من الدهليز فبات به، فلما أصبح روح خرج إىل الصالة، فتبعه الفىت متنكراً وخرج
wح قبل خروجه أقفل على املوضع الذي كتب فيه الفىت، فلما عاد إىل املوضع وأسفر الصبح تبني الكتاب، رو
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ما هذا، فواهللا ما دخل حجريت إنسي سواي، وال حظ يل يف املقام بالعراق، مث ض إىل : فراعه وأنكره وقال
نعم، : أو تريد الشخوص يا عم؟ قال: أوصين ميا أحببت من حاجة أو سبب عند أمري املؤمنني، قال: بشر فقال

ال واهللا، بل جواك اهللا عن نفسك : ومل ذاك؟ هل أنكرت شيئاً أو رأيت قبيحاً مل يسعك املقام عليه؟ فقال: قال
إن أمري املؤمنني : وعن سلطانك خرياًن ولكن أمر حدث وال بد يل من االنصراف، فأقسم عليه أن خيربه فقال

أقم فإين أرجو أال يكون هلذا حقيقة، : ن علمت ذلك؟ فأخربه خبرب الكتبا، فقال بشرومن أي: ميت إىل أيام، قال
فلما لقي روح عبد امللك أنكر امره وقال . فلم يثنه شيء، وصار إىل الشام، وأقبل بشر على الشراب والطرب

 ميكنين ذكره بل حدث أمر ال: ماأقدمك؟ أحلادثة حدثت على بشر أم ألمر كرهته؟ فأثىن على بشر وقال: له
وخال بروح فأخربه بقصته وأنشد األبيات، فضحك عبد امللك حىت . إذا شئتم: حىت خنلو، فقال عبد امللك

  .ثقل مكانك على بشر وأصحابه حىت احتالوا لك مبا رأيت، فال ترع: استغرب وقال

  .وويف بشر لندميه مبا وعده، وزاد ما كان منه يف أمر روح يف حاله عنده ومكانته منه

حاجيت واهللا أن أخف على قلبك، وأن أحلو يف : قال اجلاحظ يف فصل من رسالة إىل حممد بن عبد امللك الزيات
صدرك، ولرمبا ميلت بني أال تكون على قلبك مين مؤونة، وبني أن أكون عندك من األوفياء الساترين، فأجدين 

  .إىل تلك أميل مين إىل هذه

تاج مع صحة أدميه، وكرم جوهره، وبراءة ساحته، وسالمة ناحيته، إىل والكتاب حي: فصل أليب عثمان أيضاً
شفيع يف قلب املكتوب إليه وإن مل يكن هناك شفيع وال دليل، فالكالم كله حيتمل التوجيه والتصريف، والتوهم 

  .والظنون

    

م، غليظ اعلم أين دخلت على رجل ضخم فد:  أن أصف لك فالناً-أبقاك اهللا-سألت : وقال يف فصل آخر
اللسان غليظ املعاين، عليه من الكالم أشد املؤونة، ويف معانيه اختالف ليس شيء منه يؤايت صاحبه وال يعاونه، 

بل ال يتاركه ويسامله حىت يرى إرادته يف شق ولسانه يف شق، وحىت يظن ان كالمه كالم حمموم أو خممور، وأن 
سافل واألعايل؛ وكنت كأين رجل من النظارة، وكان يظن كل واحد من هذا يقطع نظام املعايل، وخيلط بني األ

الظن مث يقيس عليه، وينسى أن بدأه كان ظناً، فإذا اطرج ذلك هلواتسق جزم عليه، وحكاه عن صاحبه حكاية 
مسعت، وال رأيت، فكان كالمه إذا خرج خمرج الشهادة القاطعة : املستبصر يف صحة معناه، ولكنه كان ال يقول

ورأيته يزعم أن منكراً أفضل من . مع أنه إمنا جتلى ذلك عن مساع قد امتحنه، ومعانية قد قهرتهمل يشك السا
نكري، وأن يأجوج أفضل من مأجوج، وأن هاروت خري من ماروت، حىت زعم أن اجلانب األمين أفضل من 

الكبد أرفع مرتلة من : فإن الطحال للشق األيسر، فقال: اجلانب األيسر، واعتل ان الكبد للشق األمين؛ فقلت له
فإن الفؤاد الذي هو سيد األعضاء مركب يف اجلوف مما يلي اليسار دون اليمني، فهذه فضيلة : الطحال، فقلت

هذه : ورخجت عنه، فلما رجعت إىل مرتيل وردت علي رقعة مكتوب على عنواا. لليسار على اليمني، فانقطع
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خربنا عن تعادي األضداد، وحركات الكون : ككتها فإذا فيهامسائل من فقر احلكمة ومكنون علم الفلسفة، وف
والفساد، إذا استحوذت على األجرام اجلسمية، فتالشت قوى الطبيعة، هل يكون للحركات العنصرية أعراض 

هل هلما أسرار طبيعية أو : بدنية أم جواهر ومهية وأعيان عقلية؟ وخربنا عن النواميس اخلفية والشرائع اإلهلية
قلية؟ فلما وردت علي ونظرت فيها، علمت أنه مل يتأت له هذا الكالم إال خبذالن اهللا تعاىل، وأن ا؛داً رسوم ع

من أهل إقليم بابل ال يطرد له حبة من الكالم احملال ما يطرد له، وأيقنت انه قد نسي أنه أنفذ الرقعة إيل، وأنه ال 
: ابة منه، فوقع حتت كل مسألة مما قد كتبت إليك منهيذكر شيئاً مما كتب، فرجعت عليه سائالً، والتمست اإلج

  .مسألتك هذه هلا وجهان، فإن أردت باب اليقني فال، وإن أردت من باب التصور فنعم

طلبت الرزق يف مظانة فأعياين، إال :  يعين صلة بن أشيم- قال األصمعي، قال أبو هالل الراسيب، قال أبو الصهباء
  .يرى هذا واليعلم أنه قد خري له لعاجزرزقي يوماً بيوم، وغن امرءاً 

صف لنا رسول اهللا صلى : قلت هلند بن أيب هالة، وكان ربيباً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس
كان بأيب وأمي طويل الصمت، دائم الفكر، متواتر : اهللا عليه وسلم، فلعل أن تكون أثبتنا به معرفة، قال

جبوامع الكلم، ال فضل وال تقصري، إذا حدث أعاد، وإذا خولف أعرض وأشاح، يتروح األحزان، إذا تكلم تكلم 
  .إىل حديث أصحابه، يعظم النعمة وإن دقت، وال يذم ذواقاً، ويبتسم عن مثل حب الغمام

أما : جاء سلمان خيطب امرأة من قريش ومعه أبو الدرداء، فذكر سلمان وسابقته يف اإلسالم وفضله، فقالوا
يا أخي قد صنعت : ما نزوجه ولكن إن أردت أنت زوجناك، فتزوجها أبو الدرداء، فلما خرج قالسلمان ف

  .أنا أحق أن أستحي منك، أخطب امرأة كتبها اهللا لك: شيئاً، وأنا أستحي منك، وأخربه، فقال له سلمان

  .املؤمن أكرم على اهللا من الكعبة احلرام: قال عبد اهللا بن عمر

من أهان يل ولياً فقد بارزين باحملاربة، ما رددت يف شيء : اهللا عليه وسلم، قال اهللا عز وجلقال رسول اهللا صلى 
أنا فاعله ما ردتت يف قبض نفس املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه، وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء 

عاً وبصراً ويداً ومؤيداً، إذا دعاين ما افترضت عليه، واليزال عبدي يتنفل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت له مس
أجبته، وغذا سألين أعطيته، نصح إيل فنصحت له، وإن من عبادي املؤمنني ملن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه 
لئال يدخله عجب فيفسده ذلك،ن وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إمانه إال السقم، ولو أصححته أفسده، 

  .لمي، إين عليم خبريذلك أين أدبر عبادي بع

هذا احلديث كما ترى، وله نظائر، ومىت محلته على صرف املتكلمني ونقد الناقدين تعذر متنه، وحتللت عراه، 
  .وانفتق رتيقه، وإن توسعت قليالً يف جمازه وقاربت يف تأويله، وعاد عليك نافعه وسقط عنك ضاره

    

أبشر يا أبا عمران، إن هذا الضيق : كان امرأ صدق زاهداًقال سهل بن زيد، قلت ملوسى بن عمران اخللقاين، و
إنا هللا وإنا إليه راجعون، أتروين أخاف ان حيبس اهللا عين الرزق؟ : الذي أنت فيه يأتيك من اهللا بسعة رزق، قال
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  .واهللا ألنا بالدفقة تدفق يف صدري من الدنيا يكون فيها فساد ديين وقليب أخوف من أن حيبس اهللا عين الرزق

إن من فتنة العامل أن يكون الكالم أحب إليه : قال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
من االستماع، ومن العلماء من خيزن علمه وال حيب أن يوجد عند غريه، فذلك يف الدرك األول من النار؛ ومن 

 من قوله أو وون بشيء من حقه غضب، فذلك العلماء من يكون يف عمله مبرتلة السلطان، فإن رد عليه شيء
يف الدرك الثاين من النار؛ ومن العلماء من جيعل حديثه وغرائب علمه ألهل الشرف واليسار وال يرى أهل 

احلاجة له أهالً، فذلك يف الدرك الثالث من النار؛ ومن العماء من استفزه الزهو والعجب فإن وعظ عنف، وإن 
 الرابع من النار؛ ومن العلماء من ينصب للفتيا فيفيت باخلطأ، واهللا يبغض املتكلفني، وعظ أنف، فذلك يف الدرك

فذاك يف الدرك اخلامس من النار؛ ومن العلماء من يتكلم بكالم اليهود والنصارى ليتعزز علمه، فذلك يف الدرك 
  .لك يف الدرك السابع من النارالسادس من النار؛ ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبالً وذكراً يف الناس، فذ

  .عليك بالصمت فبه تغلب السلطان

  .هذا بكالم احلسن البصري اشبه. إياك أن تضحك من غري عجب، أو متشي يف غري أرب

هذه الفاكهة قد علمنا، فما األب؟ مث :  فقال31: عبس" وفاكهة وأباً: "إن عمر رضي اهللا عنه قرأ: قال أنس
هذا طريف، إن ! ن هو هلو التكليف، وما عليك يا ابن أم عمر أال تعرف ما األب؟إ: وضع يديه على رأسه وقال

عمر فوق ما ظن به الراوي؛ عمر رضي اهللا عنه يوزن به بشر كثري لسعة علمه وحلمه وفضله، واللغة لسانه 
  .ملرعىهو ا: يقال للبهائم مبرتلة الفاكهة للناس، ويقال: واألب. وليس عليه نصب يف معرفتها وال مشقة

إن يف طلب الرجل احلاجة إىل أخيه فتنة، إن أعطاه محد غري اهللا، وإن منعه ذم غري الذي : قال عبد اهللا بن مسعود
  .منعه

يا أمري املؤمنني، إين قد تزودت زاداً، وابتعت راحلة، : جاء رجل إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فقال: قال
كل زادك، وبع راحلتك، وعليك ذا : ىل البيت املقدس؟ فقال له علي أفأرحتل إ-أي حاجيت-وقضيت لبانيت 

 فإنه أحد املساجد الربعة، ركعتان فيه تعدالن عشراً فيما سواه من املساجد، - يعين مسجد الكوفة- املسجد 
، وعند والربكة منه إىل اثين عشر ميالً من حيثما أتيته، وقد نزل فيه من أسه ألف ذراع، ويف زاويته فار التنور

األسطوانة اخلامسة صلى إبراهيم عليه السالم، وقد صلى فيه ألف نيب وألف وصي، وفيه عصا موسى نوح، وفيه 
مسري جبل األهواز، وحيشر فيه يوم القيامة سبعون ألفاً ليس عليهم حساب وال عذاب، ووسطه عرى روضة من 

 ماء جانبه األمين ذكر، وجانبه األيسر فكر، عني من لنب وعني من دهن وعني من: رياض اجلنة وفيه ثالث أعني
  .ولو يعلم الناس ما فيه من الفضل ألتوه حبواً

  .الكوفة كنو اإلميان، ومججمة العرب، وهم رمح اهللا األطول: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 الشيطان غلب وجدت ابن آدم بني ربه وبني الشيطان، فإن اختاره اهللا جنا، وإن خلى بينه وبني: قال مطرف
  .عليه
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كفاه مسبه له أنه يشتم وال : مل مل تغضب حني شتمك؟ فقال: وشتم ديوجانس رجل فسكت عنه، فقيل له
  .يشتم

  .حمصوا خطاياكم بالصدقة، وأيامكم بالرمحة: وكان يقول لتالمذته

لوة وأن ال ينظر أراد اخل: ينبغي أن يكون كالمك بالليايل حيث ال يتكون أعشاش اخلفافيش؛ قال: وقال سقراط
  .يف أمر اهليوالنيات

وإمنا يستريح البدن من كد تعب الروية إىل برد اليقني، ولوال تأميل الراحة لتضاعف ثقله، ولقطع : قال اجلاحط
اجلهد سبب صاحبه من معاودته، ولو كان ذلك تدبرياً ملا جعل اهللا تعاىل الليل سكناً والنهار مسرجاً، بل إن 

  . البشر حب الكفاية واستثقال الرواية وسرعة السآمةاألغلب على طبائع

األرض وإن كانت حرة، والفرس وإن كان كرمياً، والزمان وإن كان معتدالً، فال بد له من تعهد، : وقال
  .والينتفع باملاء الساكن يف األرض، وال بالذهب ما مل يستخرج، وال بالعلم ما دام مكنوناً

  .ساك وأنا إن رأيت حسناً ذكرتك مشبهاً، أو قبيحاً ذكرتك به مبايناًوكيف أن: وقال أبو عثمان أيضاً

    

  .السيد من أورى ناره، ومحى ذماره، ومنع جاره: وقال

احلمار إن أطلقته وىل، وغن أوقفته دىل، كثري الروث، قليل الغوث، سريع إىل العرارة، بطيء يف الغارة، : وقال
  .ال متهر به النساءالحيلب يف إناء، وال ترفأ به الدماء، و

  .بقتك فيل وحصانك جبل: وقال أبو عثمان

  .مجاع اخلري جيول بني الثناء والدعاء، فالثناء للدنيا والدعاء لآلخرة: وقال أيضاً

إين ألخشى أن ياتيك أمر اهللا بغتة، واحذ اإلمالء فهو أوقى مغبة، وأثبت يف احلجة، ألن تعمل وال : قال واعظ
وال تعمل، ألن اجلاهل العامل مل يؤت من سوء نية، وال استحفاف بربوبية، وال هو كمن تعلم خري من أن تعلم 

قهرته احلجة، وأعرب له احلق مفصحاً عن نفسه فآثر الغفلة به واخلسيس من الشهوة على اهللا، فأسحمحت 
وتذكر إحسانه فاستشر عقلك، وراجع نفسك، وادرس نعم اهللا عليك، . فنسه عن اجلنة، أسلمها باأليدي لعقوبة

إليك، فإنه مغلبة للحياء، ومردعة للشهوة، ومشحذة على الطاعة، وقد أظل البالء، وكأن قد كفكف عليك 
غرب شؤبوبه، وجوائح سطوته إن مل تستكف ذلك بسرعة الرتوع، وطول التضرع، ودوام البكاء، والندم يف 

  .أعقاب الزالت، واعتقاد الترك هلا، واملعاودة يف شيء منها

إمنا احلكم يرضي أحدكما ويغضب اآلخر، فاستعمال احلق : اكم إىل اإلسكندرية رجالن من أصحابه فقال هلماحت
  .يرضيكما مجيعاً

وتصلب أيضاً : أيها امللك، فعلت ما فعلت وأنا كاره، قال: أحضر بني يدي اإلسكندر لص فأمر بصلبه فقال
  .وأنت للصلب كاره
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  .قد وجدت أين ال أجدها: فهل وجدا؟ قال: لب الراحة يف الدنيا، قيلأط: ما الذي تطلب؟ قال: قيل لصويف

ليكن حسن ثوبك موافقاً حلسن : اإلسكندر: وتكلم رجل رث اهليئة بني يدي اإلسكندر بكالم حسن، فقال
  .أيها امللك، أما الكالم فأقدر عليه، وأما الكسوة فال أقدر عليها؛ فخلع عليه: منطقك، فقال

ليس حسن اخلطبة حبسب طاقة اخلاطب ولكن : اإلسكندر خطيب فخطب وأطال، فزبره وقالوقام بني يدي 
على طاقة السامعز خطب رجالن إىل دميانوس بنته، وكان أحدمها فقرياً واآلخر غنياً، فاختار الفقري، فسأله 

 فكان يرجتى له ألن الغين كان جاهالً فكان خياف عليه الفقر، والفقري كان عاقالً: اإلسكندر عن ذلك فقال
  .الغىن

كانوا واهللا لرحى احلرب ثفاالً، ولقدرها جفاالً، ولألعداء نكاالً، : وصفت أعرابية قومها فقالت: قال األصمعي
ويف الندى أزواالً، وعلى اخلصوم ثقاالً، أحنى عليهم الدهر بشفرتيه فأطفأ جامحهم، واقتص نامجهم، وطمس 

  .نازل دراسة، واألعالم طامسة، وبذلك جرت عادة الدهرآثارهم، وأباد غضراءهم، فأصبحت امل

كان يف مسكنته تقياً نقياً، ويف غناه رضياً : إن أباك كان فقرياً فأثرى، فكيف كان سريته؟ فقال: قيل لرجل
  .سرياً

ر اشغلها عين، فحف: وأخرب ابن األعرايب أن لصني من األعراب تصدياً جلارية ترعى غنماً، فقال أحدمها لصاحبه
أطرثوث وال رملة، أذؤنون وال عضاه :حفرة ودخلها وتغطى بالثمام وأخرج متاعه قائماً، فنظرت إليه فقالت

مث بركت عليه لتقضي حاجتها، فاطرد اآلخر الغنم، فلما فرغت من أمرها التمست الغنم فإذا هي قد ! له؟
  .ا ابعدت، فتبعتها، وخرج اآلخر من احلفرة فعارض صاحبه فاطرد الغنم فذهب

بدء شأين، والذي أجلأين إىل : وقف أعرايب على قوم من احلاج فقال: وقال ابن األعرايب، قال أبو صخر الكناين
: مسألتكم، أن الغيث كان قد قوي عنا، مث تكرفأ السحاب، وشصا الرباب، وادهلم سيقه، وارجتس ريقه، وقلنا

 فاحزالت طخاريره، وتقزع كرفئة متياسراً، مث تتابع هذا عام باكر الومسي، حممود السمي، مث هبت له الشمال،
ملعان الربق، حيث تشيمه األبصار، وحتده النظار، ومرت يد اجلنوب ماءه، فقوض احلي مزلئمني حنوه، فسرحنا 

فيه املال فكان ومخاً وخيماً، فأساف املال، وأضف احلال، فبقينا ال تيسر لنا حلوبة، وال تنسل لنا قتوبه، ويف 
  الطويل : قول شاعرناذلك ي

 ويسمع قول كل صليق قراحاً  ومن يرع بقال من سويقة يغتبق

ذهب، : الثمام شر ما احتبس تكرفأ: أي احتبس، يقال: قوي: أما قوله. أي يسمع العذل يقولون قد يناك
تشيمه تفرقت، : مجع مساء، واحزألت: أول مطر يسم الرض، والسمي: املطر، والومسي: ذخب، الرباب: وشصا
 استخرجت، فقوض احلي أي تفرقوا، ومنه تقوض احلي، ومنه تقوض اخلباء - خفيفة- تدركه، ومرت : البصار

  .إذا حط
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قتل احلجاج ابن الزبري وصلبه على عقبة، فجعلت قريش متر به والناس، حىت مر به عبد اهللا بن : قال ابو نوفل
هللا لقد يتك عن هذا وكنت عنه غنياً، أما واهللا لقد السالم عليك أبا خبيب، أما وا: عمر فوقف عليه فقال

مث نفذ، فبلغ احلجاج : كنت ما علمتك صواماً قواماص، وصوالً لرحم، واهللا إن أمة أنت شرها ألمة صدق؛ قال
موقفع فبعث إليه مث استرتله مث أمر به فألقي يف قبور اليهود، مث بعث غلى امساء بنت أيب بكر بعد ما عميت أن 

واهللا ال ىتيك حىت تبعث إيل من يسحبين : لتأتيين أو ألبعثن إليك من يسحبك بقرونك، فقال: ه فأبت، فقالتأتي
كيف رأيتين فعلت بعدو اهللا؟ : أروين سبيت، فأخذ نعليه وجعل يتوذف حىت دخل عليها فقال: بقروين، قال

يا ابن ذات : تعريه وتقولرأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسد عليكآخرتك، وقد بلغين أنك كنت : قالت
النطاقني، فقد والله كنت ذات نطاقني، أما أحدمها فكنت أرفع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأليب بكر 

رضي اهللا عنه طعامهما من الذباب، وأما اآلخر فنطاق املرأة اليت ال يستغين عنه، فبأي ذلك ويلمك تعريه، وقد 
  . كذاب ومبري؟ أما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فال إخالك إال إياهيف ثقيف: مسعت رسول اهللا حروف يقول

أربع هن مجاع لك ولولدك، واحدة يل، وواحدة لك، وواحدة بيين وبينك، : أوحى اهللا إىل آدم: قال احلسن
 تكون وواحدة بينك وبني الناس؛ أما اليت فتعبدين وال تشرك يب شيئاً، وأما اليت لك فعملك آجرك به أفقر ما

إليه، وأما اليت بيين وبينك فعليك الدعاء وعلي اإلجابة، وأما اليت بينك وبني الناس فاصحبهم بالذي حتب أن 
  .يصحبوك به

قل يا أيها الناس : يا رب كيف أقول؟ قال: ملا أمر إبراهيم عليه السالم أن يؤذن يف الناس باحلج قال: قال جماهد
أفئدة الناس الزدمحت عليه فارس والروم، ولكنه : ولو قال.  مسلم مؤمنفوقرت يف قلب كل: أجيبوا ربكم، قال

  .أفئدة من الناس: قال

  .مثلت الدنيا على طائر، فالبصرة ومصر اجلناحان، والشام واجلزيرة اجلؤجؤ، واليمن الذنب: قال أبو هريرة

ل ويل إبل، فماذا حيل يل من إن يف حجري أيتاماً هلن إب: جاء رجل إىل ابن عباس فقال: قال القاسم بن حممد
إن كنت تبتغي ضاهلا، ونأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسقي عللها، فاشرب غري مضر بنسل وال : ألباا؟ فقال

  .ناهك يف حلب

اللسان ترمجان، والعينان مسلحة، واألذن قمع، واليدان اجلناحان، والرجالن : قال أبو صاحل، قال أبو هريرة
والكبد برد، والكلية مكر، والرئة نفس، والقلب امللك، فإذا صلح القلب صلحت بريد، والطحال ضحك، 

  .اجلوارح، وإذا فسد فسدت

اشتدت مؤونة الدنيا، فما متد يدك منها إىل شيء تطلبه إال وجدت عليه : قال سفيان بن عيينة، قال أبو حازم
  .فاجراً قد سبقك، وأما مؤونة الدين فما جتد أحداً يعينك عليه

جاء ثعبان فحال بني الناس وبني الطواف، فدعا أهل مكة فجاء طائر أظل نصف مكة حىت : ل ابن أيب زيادوقا
  .اختطف الثعبان فرمى به يف البحر
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إن الناسلم يؤتوا يف الدنيا شيئاً هو خري هلم من اليقني واملعافاة، : قال احلسن، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فسلومها اهللا عز وجل

صدق واهللا نيب اهللا؛ باليقني طلبت اجلنة، وباليقني هرب من النار، وباليقني أديت الفرائض، وباليقني : قال احلسن
  .صرب على احلق، ويف معافاة اهللا خري كثري، قد واهللا رأيناهم يتقاربون يف العافية فإذا نزل البالء تباين القوم

  . أال يراين ضاحكاً، حىت أحلق باهللا عز وجلهللا علي: قال احلسن، قال غزوان بن زيد الرقاشي

  .كنت كثري الضحك فلم يقطعه عين إال قتل زيد بن علي: قال مغرية

  .قد كنت أخشاك وأنا اليوم أرجوك: ملا احتضر معاذ قال

  .إن كان أحدمها ليبول فيتسمح بالتراب خمافة أن تقوم الساعة: قال عبد اهللا بن أيب اهلذيل

  .سبحان اهللا، كيف ال أضن ا وهي تسرج يف عيين نورها، ويف سرورها: نك باخلمر؟ قالما أض: قيل ألعرايب

أتقوم هلذا؟ : كان معاوية يقوم لرجل من أهل الشام، وكان شيخاً مسناً قد بلغ التسعني، فقيل له: قال العتيب
  . عليه وسلمإن فيه شبهاً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنا أقوم للنيب صلى اهللا: فقال

  .ذكر أعرايب شيبه فقالك كنت أنكر البيضاء فصرت أنكر السوداء

  الكامل : أنشدين عبد اهللا بن شبيب: قال ابن األعرايب

  درجوا وتوبع بينهم من واقف  من يأمر القوام بعد قبيلة

    

 غارمهم مأوى الخائف ومالذ  دعائهم قومهم وعمادهم كانوا

 سبب جرى لهم بحتف حاتف  بغرة طائر غروا بها أخذوا

 عين تؤمل ذات شفر طارف  يبق من آثارهم وعيونهم لم

 عين تؤمل ذات شفر طارف  يبق من آثارهم وعيونهم لم

 موصولة بمتالف وصحابه  ذو صرف يشب فأهله والدهر

  واصبر لذلك صبر حر عارف  تجزعن من الزمان وريبه ال

وين على معاوي فأدناه وقربه، وكان شيخاً فانياً حسن اجلسم، دخل مالك بن هبرية السك: قال األصمعي
يا أمري املؤمنني، : ليت لنا يا ابا سعيد جارية هلا مثل ساقك، فقال: فخدرت رجله فبسطها، فقال له معاوية

  .البادئ أظلم: والساق متصل مبثل عجيزتك، فقال معاوية

إن مل : ى عل باب الدرا نفراً، فالتفت إىل الدار فقالدخل رجل داراً فسرق طستاً، فلما خرج رأ: قال األعمش
  .يشتر بسبعة أبيعة بستة؟ يومههم أنه دفع إليه ليبيعه
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  .لو أنشر من مات ألخرب أكثرهم أنه مات بشماً: قال أسقف فارس

  الكامل : شاعر

 نعم العون لألزمان والصبر  الحرص عون للزمان على الفتى

 الخنوع أمده بهوان كمن  تجزعن فإن دهرك إن رأى ال

 القى الصبر باإلذعان بالصبر  وغذا رآك وقد نصرت لصرفه

  .الشاء: أطعمته الشواء، والشوي: شواية كل شيء ضعفه، وأشويته: مسعت السريايف يقول

أين احلال؟ : باحلجال، قلت:  مب انتصبت قائماً؟ قال18: آل عمران" قائماً بالقسط"وسألت السريايف عن قوله 
ولكن الرمحة ال تستويف . غن احلال هي للفظ ال ملن يلفظ باحلال عنه: أيقال هلل حال؟ قال:  هللا تعاىل، قلت:قال

  .هذه األشياء صناعة تسكن إليها النفس ويقنع ا القلب. حقيقة املعىن يف النفس إال بعد تضوع الوهم

  .صديق نسيب الروح واألخ نسيب اجلسمصدقت، ال: أنا بالصديق آنس مين باألخ، فقال: قال رجل البن املقفع

صدقت وبررت، فقالك صدقت صدقاً نافعاً كأنك مل تصدق صدقاً : سألت السريايف عن قوهلم وبررت إذا قالوا
  .حبتاص، ولكنك وصلته بالرب، والراء مكسورة يف بررت

ذرية حممد حروف - إنا : قال أبو عبد اهللا الواساين الرئيس يف جملسه: مسعت ابن خضر الكاتب البغدادي يقول
أعز اهللا الشريف، :  سعدنا بشفاعتها ألن اهللا حفظ فرجها، فقال ابن رزام املتكلم-من بطن فاطمة عليها السالم

  الوافر : شاعر! إن حواء زنت؟: فمن ذا الذي يقول

 الشيب في رأس الوليد يبث  ناعيك حين غدا بخطب غدا

 ى القعودللقيام حب ويبعث  قائماً يخشى حماه ويقعد

  مركبة الرواجب في الخدود  خشعاً منه نزار وأضحت

ما رأيت عيناً أخرق لظلمة ليل من عينه، وال حلظاً أشبه حبريق النار من حلظه، له طرة كطرة السيف : قال أعرايب
  .إذا غضب، وجرأة كجرأة الليث إذا حرب

  .يأكل ما وجد، وال يسأل عما فقدلقد كان كرمي احلدب، واضح اجلدب، : وصفت اخلنساء أخاها فقالت

إن للظلم دائرة بكل ذي حذر على غرر، ومتنع كل وارد عن الصدر، وتقحم كل آمل على أجل، : كاتب
  .وتقضي لكل آمل على وجل

هذا واهللا الكالم العزيز اجلانب، املصون العرض، اجلليل القدر، يعمل واهللا يف القلب عمل الغيث يف اجلدب، 
 ولكن يف القلب الذي قد فطر على اخلري، وحبب إليه األدب، وظهر من أدناس اجلهل، وليس يف كل قلب،

  .وكل حمالً للتوفيق، وأهالً للمالطفة

احلمد هللا رب العاملني، وال إله إال اهللا خالفاً على اجلاحدين، وصلى على حممد خامت النبيني، : خطب أعرايب فقال

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  242   

: النور" وأنكحوا األيامي منكم والصاحلني م عباطم"قال اهللا تعاىل وإن أحق ما استمع له كالم رب العاملني، 

32.  

  الوافر : شاعر

  وبالضرع القناعة فاستراحا  بالمطامع منه يأساً تبدل

 أمل ينازعه رواحا وال  طمع ينازعه بكوراً فال

  .ستساق إىل ما أنت الق: مسعت أعرابياً بفيد يقول

  .د منهمن أفاده الدهر أفا: وقال أعرايب

  السريع : شاعر

 في عسر وإفالس أصبح  أيها السائل عن حال من يا

  واسأل لمن ألجا إلى الناس  تسأل المعسر عن حاله ال

    

دعنا نتعايش اهللا، إين أكره أن : إنك تريد احلج وأنا أريد، أفأصحبك؟ فقال احلسن: قال ثابت البناين للحسن
  .ليهنصطحب فريى بعضنا من بعض ما نتماقت ع

ألن احلمل الثقيل يشارك اجلسد : كيف صار الثقيل اثقل من احلمل الثقيل؟ قال: قلت لرجل مديين: قال أبو جملز
  .يف محله، والرجل الثقيل تنرد الروح حبمله

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له "اللهم إنك قلت : فلما استوى يف غرزة قال: ركب يزيد شل بعرياً له
، اللهم إين أشهدك أين له مقرن، فنفر البعري وتعلقت رجله يف الغرز، والبعري جيمز به، 13: خرفالز" مقرنني

  .حىت مات

إن بعض خلعاء أصحاب احلديث قال يوماً وهو فيجماعة من : حدثت ذا احلديث أبا حامد املروروذي فقال
الب العلم ميشي على أجنحة املالئكة ما امشوا قليالً قليالً، فإن ط: طالب احلديث ميشون إىل شيخ للرواية عنه

  .دام يف طلب العلم حىت ال يتكسر اجلناح، متهزئاً ذا احلديث، فعثر عثرة عرج منها عند هذا الكالم

فحدثت ذا احلديث مأل من الصوفية والغرباء واجلوالني يف اآلفاق، السائحني يف الدنيا، احلافظني للعرب، 
كان باملغرب ورواق، وكان : هلذين احلديثني عندي ثالث: وكان من مصر-منهم املقتبسني لألدب، فقال شيخ 

: معروفاً باإلحلاد لظاهر جمونه، وإفراطه يف جنونه، فكتب مضحفاً يف ستة أيام، فتعجب الناس منه، فقال له رجل

ومعناه هذا لفظ الشيخ، . ، فحشت يده38: ق" يف ستة أيام وما مسنا من لغوب: "يف كم كتبت هذا؟ قال
  .يبست، واحلشيش منه ليبسه، فأما ما رطب فهو كأل

والبحث عن هذا الفن صعب ألن بعضه يقع اتفاقاً، وبعضه يقع استحقاقاً، واالعتبار جيمعهما، وإن كانت 
ز احلقيقة ال متيزمها، واألوىل باملرء املتحرج أن يهجر اللعب باهللا جل وعال، وباإلهيته وبكالمه وأفعاله، فإن اهللا ع w
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وجل ال يغفل عما يقال، وال حيفى عليه ما يفعل، ومن علم أنه بعينه طال صمته، واشتد فرقه، وقل إعراضه، 
واتسعت عربه، وكان من وراء الزاد للمعاد، وغذا كان مجيع ما تتقلب فيه كظل املتفيء وحلم الراقد إال ما 

  .حماسبة أنفسنا، واألخذ هلا منها قبل عطبها وبوارهاجعله اهللا سلماً غليه، ورفداً يف نيل ما لديه؛ ما أحوجنا إىل 

  .إي واهللا، خاصة بالليل: قال!! ما أحسن القمر: قيل لبعض األغنيا

علمت أن رزقي ال يأكله غريي فلم أهتم به، : على أربع خصال: على ما بنيت أمرك؟ قال: قيل حلامت األصم
أن املوت يأتيين بغتة فأنا مبادره، وعلمت أين بعني وعلمت أن عملي ال يعمله غريي فأنا مشغول به، وعملت 

  .اهللا يف كل حال فاستحييت منه

أختاصم : رأيت بدوياً خياصم رجالً من احلاج بالكوفة عند منصرف الناس، فقيل له: حدثنا بعض أصحابنا قال
  الطويل : رجالً قد حج؟ فقال على البديهة

  ه ذنوبويرجع قد حطت علي  يحج ليكما يغفر اهللا ذنبه

يا هذا، ما كان لك يف رؤية : الزيادة، قال: ما تبغي ها هنا؟ قال: والتقى ناسكان باملوقف فقال أحدمها لصاحبه
يا هذا ليس كل : قال القناد وقد نظر غلى بعض أصحابه! هذا املكان من الفوائد، ما أغناك عن طلب الزوائد؟

  .بالباب صار من األحبابمن ينفذ نفذ، وال كل من حصل وصل، وال كل من وقف 

إمهال الفكرة، وطول التمين، : ثالث هن أسرع فيالعقل من النار يف يبيس العرفج: قال بعض الواعظني
إن اهللا مل خيلق النار عبثاً، وال اجلنة مهالً، وال اإلنسان سدى، فاعرف نزق العبودية، . واالستشراء يف الضحك

شاخص، وكل قرين مفارق، وكل غين حمتاج، وإن عصفت به وعجز البشرية، فكل زائد ناقص، وكل مقيم 
ريح اخليالء، وأبطره العجب، وصال على األقران، ألنه مدبر مقهور ومبتئس، إن جاع سخط احملبة، وإن شبع 

بطر النعمة، ترضيه اللمحمة فيستشري مرحاً، وتغضبه الكلمة فيستطري شفقاً حىت تتفسخ منته، وتنتقض 
  .ه، وتنسد عليه حجتهمريرته،وتضطرب فريصت

  . من غربة يف غري صحبة، وعن خيبة يف طول غيبة-جعلت فداك-كتايب : كاتب

علمي مبودتك مينعين من استحثاثك، ورضى إخائي بك يشكو إليك تقصريك، : كتب هامشي إىل حيىي بن خالد
  .وأملي فيه يصربين على تأبيك

إيل تقول هذا، وما ذاق أحد : بنفسك، فقالأطلعين على سر صاحبك وانج : وقال ملك لصاحب ملك آخر
كأساً ال مذاق هلا أمر من الغدر؟ واهللا لو حول ثواب الوفاء إليه ملا كان فيه عوض منه، ولكن مساجة امسه 

  .وبشاعة ذكره ناهيان عنه

  .ندام النظراء أنعم وأرق، وندام العظماء أجل وأشرف: قال كشاجم يف كتاب الندمي

    

األكل على اجلنابة، واالدالك بالنخالة، وتقليم األظافر باألسنان، ونتف الشيب، ونومة : الفقرمخس يورثن : يقال
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  .الضحى

لو وصل هذا األدب بعلله وأسبابه لكانت النفس إليه أسكن، والعمل به أكثر، واملصري إليه أسرع، وما أكثر ما 
  الوافر : شاعر!! يرسلون هذه األمور إرسال اجلاهل مبا يقول

 غداً لناظره قريب فإن  يك صدر هذا اليوم ولىفإن 

  .املقادير ال تدفع باملغالبة، واألرزاق املكتوبة ال يزيد فيها الشرة واملكالبة: قال فيلسوف

بارك اهللا عليك، ما أحسن ما : دخل أبو العباس العطايف إىل بعض القصاص وقد أخذ القاص يف غزاة خيرب فقال
أهذا امليت أم أخوه؟ : حضر القطيعي مع قوم جنازة، فنظر إىل أخي امليت فقالو! تؤدي كالم منصور بن عمار

  .فانقلب املأمت ضحكاً

إنا ق هلكنا : خرج إسحاق بن مسلم العقيلي مع املنصور إىل مكة فأمعن يف السري وطوى املراحل، فقال إسحاق
  .تب إليهم ليؤخروه عدة أيامفاك: خناف أن يفوتنا احلج، قال: يا أمري ملؤمنني، فما هذهالعجلة؟ قال

ال واهللا ال ادري، ولكنها : كم كان عمرها؟ قال: كنت حبمص فمات جلار يل بنت، فقيل له: قال أبو العيناء
  .ولدت أيام الرباغيث

لو كانت هند بنت عتبة حني الكت كبد محزة : قال أبو سامل القاص، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اللهم أطعمنا من كبد محزة: ا مستها النار؛ فقال املربديأحارا إىل جوفها م

الركون غلى الدنيا مع ما نعاين من املوت جهل، والتقصري يف احسن األعمال إذ عرفنا فضيلة : قال بزرمجهر
  .الثواب عجز، والطمأنيية إىل أحد قبل االختبار محق

  الكامل : ابله حائط، فقرأ فيهخرج رجل يف ابتغاء الرزق فأعيا يف طلبه، فجلس مسترحياً مق

 أنك للهموم قرين أيقنت  لما رأيتك قاعداً مسقبلي

 التوكل شأنه التهوين فأخو  عليك وكن بربك واثقاً هون

 لما تيقن أنه مضمون  طرح الذى عن نفسه في رزقه

  .فرجع إىل بلده

  .التفريق: ةشرب الريق من الفم، والصعصع: الزعزعة: مسعت شيخاً من أهل الكوفة يقول

احلمد هللا الذي حقق أملي فيك، وصدق ظين بك، وذكر املنة لك علي، وجعلك موىل الصنيعة وسبب : كاتب
م األيادي شكري فهو لك املكرمة يف، فلم يسبقك احد إىل اإلحسان إيل، ومل حياصك يف اإلنعام علي، ومل تتقس

موفر عليك، ومل خيلق وجهي فهو بك مصون جديد، ومل يزل ذمامي مضاعاً حىت رعيته، وحقي مبخوساً حىت 
قضيته، فأنصفتين من دهر طاملا ظلمين، وأخذت بيدي من العثرة، وأبعدتين من الصرعة، وسررت الويل الودود، 

ضه، وبسطت رجائي بعد انقباضه، وأمطت مخي وقويت وأرغمت يب العدو احلسود، ورفعت أملي بعد اخنفا
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  .منيت، فلست أعتد يداً إال منك، وال أعرف معروفاً إال لك، وال أوجه رغبة إال إليك

  البسيط : أعرايب

  هل أصدر األمر ال يسطاع بالحيل  كنت جاهلة فاستخبري خبري إن

 األلد حجاج الخصم بالجدل يلقى  أرد شبا خصمي محاسمة وهل

  .فيه لدد وله مدد: الشديد اخلصومة، يقال: القاطعة، واأللد: حده، واحلامسة: با كل شيءش

  الكامل ازوء : سعيد بن محيد

  ال تعتبن على النوائب فالدهر يرغم كل عاتب

 األمور لها عواقب إن  واصبر على حدثانه

 له على كدر المشارب ت  أولى ما صبر والدهر

  صافية شوائبولكل  خالصة قذى فلكل

 بين اثناء النوائب لك  فرحة مطوية كم

 حيث تنتظر المصائب من  قد أقبلت ومسرة

فرساً من أسدي، وال مجالً من دي، وال عرتاً من : ال تشتر مخسة من مخسة: كانت العرب تقول: قال املفضل
  .فهري، وال عبداً من جبلي، وال محاراً من إيادي

  اهلزج :  الوزير ببغداد، دفع ابنه حممد أبو جعفر، وكان أديباً، إىل خراسان، فقالملا قتل العباس بن احلسن

 خراسان بأقطار  أصحبت منبوذاً لئن

 التغميض أجفاني ذة  نبت عن لذ وموقوذاً

  ب من إعراض سلطاني  على األصع ومحموالً

 من األعيان أعياني  بحرمان ومحصوصاً

 نياآلذان آذا من  عند شكواي وصرف

 وأخفاف توطاني  ملقى بين أظالف

    

 بأسنان ومدوماً  بأظفار ومكلوماً

 ازماني إزماني ث  القصد من أحدا كأن

 شاني ما فرى شاني ح  مارست في إصال فكم
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 ماء خطبان رعتني  خطوباً جر وعاينت

 وأفناني وأفناني  الشيب فودي أفاد

 إيراق أغصاني لدن  بأرياقي أغصتني

 عني عطفه ثاني و  إلى من ه ونادتني

 فرداً ما له ثاني ل  أرى في الفض سوىأني

 دني فضلي بل ادناني  أنصفت ما أبع ولو

 عني كان عطاني ف  البخت إذ كش كأن

 وإدماني وتشميري  ينفعني جدي وهل

 والحد تعداني ي  إذا الجد تحدان

 ن أرداني أرداني  وكل بالذي في شم

 من خير أعواني ه  صبري إن سأستنجد

 والحزم سيان ه  عزمي إن واسترفد

 وإن أنصب جثماني  الهم عن قلبي وانضو

    وأقضي بنجاء إن قضاء اهللا نجاني

 جنة رضوان جنى  إلى أرض جناها من

 وترضاني وترضيني  أرضي التي أرضى غلى

 صفيان تصافاه  كهوى النفس هواء

 وفيه أمن إيمان  اآلل كاآلل رقيق

 الكربة عن عان ج  كرخاء فر خاءر

 مرتاعا بهجران ب  مثل قلب الصب وماء

 توالني وبالصنع  سلمني اهللا فإن

 وخالني وخالني  ذرعي الدهر وأخلى

 ما عاد الجديدان ر  ال أعود الده فإني

 الشمس بشروان رب  الغربة حتى تغ إلى
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 سجاني فسجاني  عدت لها يوماص فإن

  اهلزج :  رجالً أخبروله من أبيات يهجو

 سيقت سوافيكا إذا  نتنا سوافيك سفت

  تجلت عن مساويكا  المساويك وأطراف

 أجرح من فيكا لنا  جارحة فيك فما

  .التمر ما أحببته قط: أيهما أحب غليك النيك أم التمر؟ قالت: قيل ملدينية

حنن واهللا يف طرائف، كل ما رحبناه :  لهجامع رجل قصري امرأة طويلة، فلما قبلها خرج متاعه من بطنها، فقالت
  .من فوق خسرناه من أسفل

هذا ذهب وأخشى أن : ناوليين خامتك أذكرك به، قالت: رأى مزبد خامتاً من ذهب يف يد جارية فقال هلا
  .تذهب، ولكن خذ هذا العود فعسى أن تعود

كتحالً فسال كحله على وجهه، شيع أبو العالء املنقري جنازة أمحد بن يوسف الكاتب فظل يبكي، وكان م
  .فأضحك أهل اجلنازة! سخنت عينك، كأنك واهللا مطبخ يكف، أيش هذه السماجة؟: فنظرت إليه امرأة فقالت

: باهللا لك زوج؟ فقالت له: أدخل اجلماز قحبة، فلما ركبها مل ينتشر عليه، ففي حركته ضرط فخجل، فقال هلا

  .لو كان يل زوج مل أدعك خترا علي

لو كان يل زوج مل أدعك جتعل حري طنبوراً تضرب عليه، ألنه كان يدلك : أخرى آلخر مل ينتشر عليهوقالت 
  .أيره على شفريها

لعنه اهللا، إذا أطبقفمه كأنه جحر مشنج، وغذا فتحه كأنه : مسعت امرأة بغدادية تقول جلارا وهي تصف رجالً
  .كس مفحج

   اهلزج: أنشد أبو دلف مسعر بن مهلهل اخلزرجي

  س والدشة والضيق  تركت اللحم لإلفال

 غير تحقيق بظن  بل تثوبون فقالوا

 على الريق أكلنا  مر بنا ماني ولو

قال ابن عبدوس يف كتاب الوزراء كان عمرو بن ميمون بن حامت يتقلد ديوان اخلامت للمهدي، فخرج يوماً 
هشام بن عبد امللك، وكان حممد يف كتاب متوكئاً على عصا، فلقيه حممد بن سامل اليماين، وسامل كاتب 

وال الوادس الذي اغتصبه أبوك باألردن أيام : ما عصام هذه بعضا موسى، فقال عمرو: املهدي، فقال لعمرو
  .هشام بالوادي املقدس

w  .اجلواب جيب أن يتقى، ففيه ما يعمل عمل السم
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ال بن زياد النيسابوري صاحب املزين يف هل شاهدت عبد : رأيت رجالً من العلماء قال أليب حامد املروروذي
  .إنك لو رأيتين لكان خرياً لك: فإين ما رأيتك عنده، يغض منه، فقال أبو حامد: نعم، قال: بغداد؟ قال

    

ما ال ينفعه : ما بقي من حبك للضحاك بن قيس؟ قال: قال عبد امللك بن مروان لزفر بن احلارث: قال العتييب
أحببناه ومل نواسه، ولو كنا فعلنا أدركنا ما فاتنا منه، : قال: حببتموه يا معاشر قيسلشد ما أ: وال يضرك، قال

  .الذي منع أباك مواساة عثمان يوم الدار: فما منعك من مواساته يوم املرج؟ قال: قال

  .وهذا أيضاً جواب مر

: وأذاقك الربدين األمرينجنبك اهللا األمرين، وكفاك شر األجوفني، : مسعت أعرابياً يقول لرجل: قال األصمعي

  .برد الغىن وبرد العافية: البطن والفرج، والربدان: الفقر والعري، واألجوفان

  الطويل : شاعر

 مأمون غيباً ومشهدا ألباء  جلساء ما نمل حديثهم لنا

 وتأديباً ورأياً مسددا وحكماً  يفيدوننا من علمهم علم من مضى

  منهم لساناً وال يدانتقي وال  كلف يخشى وال سء عشرة بال

 قلت هم موتى فلست مفندا وإن  قلت أحياء فلست بكاذب فإن

عجبت ممن ال ميلك أجله كيف ميلك أمله، ومن يعجز عن دفع ما عراه كيف له األمان مما : قال بعض النساك
  .خيشاه

  الطويل : شاعر

  لمستمسك منها بحبل غرور  امرءاً دنياه أكثر همه وإن

واهللا ما أدري ما : أصبحنا نرجو وخناف، فقال: كيف أصبحتم؟ فقالوا: ري يوماً بأصحابه فقالمر متيم الدا
  .رجاء قوم ال يتحملون ما يكرهون ملا يرجون، وما أدري ما خوف قوم ال يدعون ما يشتهون ملا خيافون

  الوافر : شاعر

 وحرص النفس يدني للهوان  النفس يعقبه راء سكون

 بناقص منه التواني وليس   حرصوليس بزائد في الرزق

 في التنائي والتداني أتاه  ما اهللا سبب رزق عبد إذا

  .حيث ناجاهم احلق وبدا هلم: أين حط العارفون رحاهلم؟ قال: قيل لصويف

اللهم اشغلنا بذكرك، وأعذنا من سخطك، فقد ضن خلقك على خلقك : سأل أعرايب قوماً فحرموه فقال
w  .عندهم عن طلب ما عندكبروقك، وال تشغلنا مبا 
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  .فالن نقي اجليب، عفيف اإلزار، طيب احلجزة: العرب تقول

يا أيها الناس، إين لكم ناصح، وعليكم شفيق، صلوا يف الليل لوحشة القبور، وصوموا يف : كان أبو ذر يقول
  .اهلاجرة حلر يوم النشور، وتصدقوا خمافة يوم عسري، وحجوا لعظيم األمور

إياكم واتباع اهلوى، وطول األمل، فإن اتباع اهلوى يبعد عن احلق، : الب رضي اهللا عنهقال علي بن أيب ط
  .وطول األمل ينسي اآلخرة

  .اللهم ارحم غربيت يف الدنيا، ومصرعي عند املوت، ووحشتيفي القرب: قال عطاء السلمي

  .ما رؤي فاطمي أنصح لعباد اهللا من زيد: يقال

إن قوماً لزموا سلطام لغرماء حبق اهللا عليهم، فأكلوا خبالفهم، وعاشوا :  يقولكان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا
بأليسنتهم، وخلفوا األمة باملكر واخلديعة واخليانة، وكل ذلك يف النار، أال فال يصحبنا من أولئك أحد وال سيما 

ه بالسحر، فمن صحبنا فلخمس خالد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن األهتم، فإما رجال بيان، وإن بعض البيان يشب
فأبلغنا حاجة من ال يستطيع إبالغها، ودلنا على ما ال تدي إليه من العدل، وأعاننا على اخلري، وسكت : خصال

عما ال يعنيه، وأدى األمانة اليت محلها منا من عامة املسلمني فحيال به، ومن كل على غري ذلك ففي حل من 
  .صحبتنا والدخول علينا

هني يسري، ال تأهذن شيئاً إال حبقه، وال متنعن : أوصين، قال: قال أمري املؤمنني أليب حازم: ن بن عيينةقال سفيا
  .من طلب اجلنة وهرب من النار: يا أبا حازم، من يطيق هذا؟ قال: شيئاً من حقه، قال

  اخلفيف : أنشد اليزيدي

 يأس ويهلك الصياد بعد  القطا فينجو سليماً ويصاد

    الكامل:  الجهمومثله البن

 ومات طبيبه والعود فنجا  كم من عليل قد تخطاه الردى

ما تطلي به املأة عينها من الزعفران عند الوالدة يقال له الدمام، ويقال للذي تصلح به القدر : قال األصمعي
  .قد دمها الين دماً إذا مألها الشحم: الدمام، ويقال للناقة: وتطلى

أسك إىل فوق، وإذا عوجت فمك من احد شقيه وأخرجت له صوتاً فهو مض، والنغض إشارتك بر: قال
  الرجز : وأنشد

  وحركت لي رأسها بالنغص  الوصل فقالت مض سألتها

  .لضعيف األمحق: تصغريه، والطفشل من الرجال: إبطال احلق، والضهل: الطل: قال ثعلب

    الطويل : وأنشد أبو خليفة اجلمحي قال، أنشد التوزي

 حالة إال قلبي خائف على  من ال أستطيع لقاءه يبنفس
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  شفاء ومن دون الشفاء متال  حبه داء ومبذول نفعه ومن

  الطويل : وأنشدين

 كالظمآن والماء بارد وإياك  تعذلينا في الزيارة إننا ال

  تحول المناي دونه والراصد  قريباً صافياً غير أنه يراه

  . اخلري والشر، واألرق ال يكون إال يف املكروهاهلسر يكون يف: قال ابن األعرايب

مررت حبي من العرب وأنا حاج، فرأيت فيهم جارية كأا مهاة، قد : قال أبو حملم، حدثين رجل من قريش قال
برعت جواري احلي، فسألت عن أبيها فدللت عليه،فأتيته فانتسبت إليه فأكرمين ورفعين، مث خطبتها إليه وبذلت 

يا ابن أخي، لقد ذكرت شرفاً شاخماً، وبذلت بذالً سنياً، ولكن الغريبة :  يرغب يف مثله، فقالله مهراص سنياً
عن قوخما أمة ملن انتقلت إليه، ومستذلة فيمن حلت فناءه، لبعد ناصرها، وغيبة محاا، وما اغتربت منا امرأة 

يا ابن أخي، :  رده إياي فقالقط، ولو أمكن ذلك لكنت أول راغب؛ فقمت من عنده، فأقبل علي رجل يف إثر
  البسيط : لست أول من رد عن هذه اجلارية، أما مسعت قول الشاعر فيها

  كأن أنضاءهم أنضاء حجاج  يظل خطابها ميالً عمائمهم

  مثل األهلة ال يستبهم هاجي  أب سيد ضخم وإخوتها لها

  الرجز : قال أبو حملم يف قول الراجز

 في العين وامتالئها سنهاوح  تاره وإلى آستوائها أما

 أحاط الليل من ورائها وإن  ال ترهب الذئب على أطالئها

  .يعين خنلة

  الطويل : أنشدين العريان: قال عمر بن شبة

  أي األمور المساعف: من المبتغى  ال تدري، فال تعر جانباً فإنك

 أمر في الذي انت خائف وميسور  فيا ري كره جاء من حيث لم تخف

  فكل محلى الجفن والبعض قاطف  ناس إال كالسيوف خاتالفهمال وما

أنشدين عبد امللك بن الوليد من ولد احلجاج ابن يوسف، وكان طفيلياً يف البصرة، وكان أدياً : قال عمر بن شبة
  الكامل اوء : شاعراً

 ومنزل الفظ مريد ب  تحتشم دا القري ال

 هجوم شيطان مريد ك  على هذا وذا واهجم

w جردقة الثريد بيديك  كأنك خابز وادخل
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  فاحمل كحمالت األسود  دخلت مخففاً وإذا

 عن اللحم النضيد تكفف  ثرائدهم وال واختك

 المطفل من حديد وجه  الحياء فإنما ودع

  .سالح اللئام قبح الكالم: كان الباقر عليه السالم يقول

  رمل ازوء ال: أنشدنا دعبل يف أيب سعد املخزومي: قال املربد

 فأعطاني بشاره د  بشرت أبا سع أنا

 من دار اإلماره س  صيد له باألم بأب

 األنساب غاره دعلى  يوم ألبي سع كل

  وهو يوماً من فزاره  فهو يوماً من تميم

 فادعاها باإلشارة  مخزوم فاه خزمت

  الوافر : أنشدت أليب العتاهية: قال املربد

 أحد بريدك يستدل فما  اًنهج الطريق إليك قصد لقد

  وإن ورد المصيف فأنت ظل  ورد الشتاء فأنت شمس إذا

أيدخل أحدكم يده يف كم صاحبه فيأخذ حاجته من الدراهم : قال حممد بن علي الباقر رضي اهللا عنه ألصحابه
  .لستم بغخوان إذن: ال، قال: والدنانري؟ قالوا

  البسيط : أنشد األخفش حلداد بسر من رأى

 سندان قلب حشوه الفكر يطرقن  الشوق في قلبي لها أثر رقمطا

 الشوق ما يبقي وال يذر ومبرد  كير الهوى في الجسم موقدة ونار

 من زبرة الهجر ما لم يلقه بشر  كيف اصطبار امرئ القى على مضض

 قفل باب الرضا عن خرمه عسر إذ  قد أنحلت كلبات الشوق مهجته

  البسيط :  بيت األعشىقال أبو الفرج الصفهاين يف

 مزة راووقها خضل وقهوة  نازعتهم قضب الريحان متكئاً

  .أنه عىن احلديث

  .الداعي إىل اهللا بغري عمل كالرامي بغري وتر: قال زيد بن علي

  الطويل : سأل ابن ميادة أيوب بن سلمة املخزومي حاجة فلم حيمده فقال: قال ابن األعرايب
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  وظل عن المعروف والجود في شغل  أختناوقوفاً عند باب ابن  ظللنا

    

  .للشام الطاعة والطاعون، وللعراق النعمة والشقاق، وللبادية الصحة والشقوة

  .ما ركب الناس مثل بغلة قصرية العذار طويلة العنان: قال مسلمة بن عبد امللك

  .مل ميت قوم يف سفر عطشاً إال وهم على ماء: يقال

  .حجازياً، وسخاؤه عراقياً، وطاعته شامية، فقد كملإذا كان فقه الرجل : يقال

  .محى خيرب، وطحال البحرين، ودماميل اجلزيرة، وطواعني الشام: قال

الكوفة مثلها مثل اللهاة يف البدن، يأتيها املاء بربده وعذوبته، ومثل البصرة مثل املثانة، يأا املاء : قال ابن عباس
  .بعد تغريه وفساده

  الكامل : شاعر

 فوقهن حواجب زج من  حت المحاجر أعين دعجت

 بهن لمسلم حج يسلم  وافين مكة للحجيجفلم

احذر مواثبته إن قرب، وغارته إن بعد، : احذر عدوك على كل حال: قال بعض أهل اهلند لبعض والة احلرب
  .وكمينه إن انكشف، واستطراده إن وىل، ومكره إن انفرد

به تداوى األمور وال : ون، فلم نر شيئاً أنفع وجداناً وال أضر فقداناً من الصربجربنا وجرب لنا ارب: قال احلسن
  .يداوى هو بغريه

خذله أهل بدر، وقتله أهل مصر، غري أن من نصره ال يستطيع : سألرجل علياً عن عثمان رضي اهللا عنهما فقال
و خري مين؛ واهللا ما أمرت به، وال نصره من ه: خذله من أنا خري منه، ومن خذله ال يستطيع أن يقول: أن يقول

  .يت عنه، ولو أمرت لكنت قائالً، ولو يت لكنت نصراً، واستأثر عثمان فأساء األثرة، وجزعتم فأسأمت اجلزع

إن أمر عثمان ليس مبشكل، ولئن أشكل لقد جل خطبنا، فما خفي أشد من : قال أبو حامد عند هذه احلكاية
ألنه ال خيلو من أن يكون فارق الدين فال مرية يف خروجه من اإلمامة لو أتى : كيف لك؟ قال: خفائه، قيل له

إن الصحابة مل تقث عنه إال : قيل له. مبا فيه تأويل، فال يستحق به القيل من القائل، وال اخلذل من اخلاذل
عانته إن الصحابة ال ينبغي أن تعقد عن موعظة اإلمام وتنبيهه وإ: إلعضال القضية وخبث احلال، قال

وتقوميهورده إىل الرشد، وإعادته إىل القصد، فإن مجح به املنكر وصد عن سواء السبيل فعليها خلعه واالستبدال 
به، واملصيبة فيها إن قعدت عن نصرته إن كان مظلوماً، أو حني مل تعظه ومل ختلعه حني كان مظنوناً، أعطم من 

ملا ارتكب، فكيف وال شيء مما قنم عليه إال وفيه باب واسع املصيبة فيه، وإن كان ال تأويل فيما أتى وال وجه 
فيه التأويل، وفقه صحيح املخرج باالعتبار؟ وكان يقول يف هذا املعىن كالماً كثرياً يتصل بأصول السياسة 

wوآداا، وأحكام الشريعة وتأويالا، وعلى قدر ما تعني يف ذلك أرويه وأكتبه إليك، على أن معرفة احلقائق يف 
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  .سرية قدمية ذات أحوال مشتبهة من الصعب العسري

  .ال يؤمنون بغيب، وال يعفون عن عيب: ذكر أعرايب قوماً فقال

  الطويل : قال ابن أم كالب

  إذا الحرب أبدت عن نواجذها الثعل  صلدة عند الندى ونعامة صفاً

بك ملا كفر به حممد، وأومن بكل ما آمن اللهم إين أكفر : كان أعرايب إذا أوى إىل فراشه قال: قال ابن األعرايب
  .به حممد، مث يضع رأسه

  .نعم كلب يف بؤس أهله: يقال يف أمثال العرب

وقبل طلوعها هي : ما طلعت اجلوزاء إال جدت علينا السباع، قال: قال ثعلب عن ابن األعرايب، قال أبو البيداء
  .ساكنة هادئة

  الطويل : أنشد اليزيدي

 واد ليس فيه أراني بأسفل  تن ليلةليت شعري هل أبي أال

 أكماع المديد حواني وعرفج  آكلن ضباً بأسفل تلعة وهل

 لم أغسلها بشنان بكفي  إلى وقت الصالة وريحه أقوم

 عطش من سور أم أبان على  وهل أشربن ماء الحفيرة شربة

  الكامل : وأنشد اليزيدي

  ثورحتى يعض بساقها المأ  ذنباً للسلوب سنامها يوكون

  .مسنها دعا إىل حنرها فهو ذنبها: يقول

  الطويل : وأنشد اليزيدي أيضاً

 جناباً من جناب القبائل أمر  وقومي وإن شارعتهم حومة الردى

 بكأس الضيم ماء الحناظل سقتني  ابن أبي ال تغترب إن غربتي قيا

 من الناس إال كامل وابن كامل  يرأب الصداع المهم لقومه وما

    

واشوقاه إىل قوم عقدوا قلوم باهللا، وتابوا من ذنوم لوجه اهللا، وأحبوا :  أبا النفيس الرياضي يقولمسعت
إخوام يف ذات اهللا، واعتمدوا يف مصارفهم على اهللا، وطلبوا منازهلم عند اهللا، وتابوا قارئني لكتاب اهللا، وظلوا 

أيها السامع، الدنيا قنطرة واجلواز عليها . فنالوا الراحة واملىنعاملني بأمر اهللا، ورضوا يف السراء والضراء عن اهللا، 
سالمة، واآلخرة دار القرار والوصول إليها كرامة، املفتون من اغتر بدنياه، واملغبون من فاته مواله، مىت تعون 

ترغبون، وأنتم ال تسمعون، ومىت تسمعون ال حتضرون، ومىت حتضرون وأنتم ال تزهدون، ومىت تزهدون وأنتم ال  w
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ومىت ترغبون وأنتم ال تعرفون، ومىت تعروفن وأنتم ال تؤمنون، ومىت تؤمنون وأنتم ال توقنون؟ مايل ال أرى 
مشائلكم تنثين شوقاً وارتياحاً، ما يل ال أرى عيونكم تدمع مساء وصباحاً، ما يل ال أرى ألوانكم مصفرة من 

يل ال أرى أعمالكم ختلص، ما يل ال أرى قلوبكم حتن إىل البعادة، ما يل ال أرى قلوبكم حتن إىل الزهادة، ما 
الزهادة، ما يل ال أرى أعمالكم ختلص، ما يل ال أرى آمالكم تنقص؟ أظنكم مطرودين من باب اهللا، أجدكم 

  .خميبيب مما عند اهللا، لقد خاب من ليس له عند اهللا نصيب

  الكامل ازوء : جحظة

  تشاكلرك والدهور لها   حجبت بباب دا لما

 أنك كنت تاكل وعلمت  سير حميرتي أشرعت

  .عصعص عرت خري من قدرباقلي: قال بنان الطفيلي

  الطويل : لبعض الكلبيني

 كان لون الليل شبه الطيالس إذا  بحق اهللا إال أتيتنا فقالت

 نام عنها كل وال وحارس وقد  فجئت وما في النوم نقصان قدرها

 ولم أقلب بها كف المس اًجميع  بليل طيب نستلذه فبتنا

  .يسألوننا عن أحاديث امللوك ويعطون عطاه العبيد: كيف ترى أهل دهرك؟ قال: قيل ألشعب

  .الطعام اليؤكل إال على شهوة: صالح األمر يف خصلة: قال بنان

  .ما اتسع صدر صاحبه: أي الطعام أطيب؟ قال: وقيل له

  .ة لرجل حامضرمانة مربمس: قال بعض األغبياء لصاحب رمان مقد

احلمد هللا الذي رزقنا وجلعنا نشتهيه، فرب من يقدر عليه ال :كان ابن عمر إذا فرغ من طعامه قال: قالبنان
  .يشتهيه

  البسيط : أنشد ثعلب

 من األحزان أوقارا محملين  ورحنا على آثارهم أصالً راحوا

  أو سرن في أول الحي الذي سارا  أنفسنا لم ترتحل معنا كأن

أفعال الناس وأحواهلم : إمنا نفسك واحدة فإذا خسرا فبم تعتاض عنها؟ قالت الفرس: يد بن علي لرجلقال ز
مخسة باجلد، ومخسة باخلتيار، ومخسة بالعادة، ومخسة باجلوهر، ومخسة بالنسب؛ : تنقسم مخسة وعشرين قسماً

االختيار فالطب والنجوم والفلسفة وافثم فاما اليت باجلد فاحلياة واألهل والولد واملال واململكة؛ وأما اليت ب
واألجر؛ وأما اليت بالعادة فاألكل والنوم والمجاع واملشي واألعمال الصعبة؛ وأما اليت باجلوهر فاحملبة والعداوة 
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  .واخللق والشقاء واالستقامة؛ وأما اليت بالنسب فالعقل والدهر واملنطق واحلسد واجلمال

  الكامل : أنشد

 ذا ليوم فراقكم ال يجزع من  م يا سادتيوجزعت يوم فراقك

 الوشاة ببيننا لم يسمعوا ليت  الوشاة ببيننا فتغامزوا سمع

 تحدى والمآقي تدمع والعيس  لقلبك والهوادح ترفع واهاً

 إلى كل يحن ويرجع كل  فتوقدت أنفاسنا وقلوبنا

وال تكن كاجلراد، فإن الضب يلتزم يا نيب، كن كالضب : أوصى بعض العرب ابنه فقال: قال إسحاق املوصلي
  .جحرة فال يفارقه، وإن اجلارد يسرح فيأكله كل شيء

  .احذر إلف قرين السوء، واذكر املوت، وأدم فيه الفكرة، فإن من مل يعترب مبا رأى مل يعترب ملا مل ير: قال واعظ

  البسيط : أنشد ابن األعرايب

 طيع اقتصدأخذت فما اس وكم  كم لمت نفسي إذ أنفقت في سرف

  املنسرح : وأنشد

 معروفه فقد ذهبا وبان  أصبح وجه الزمان قد قلبا

 الدهر رأسه ذنبا فأصبح  الدهر فرق لمته ونكس

  البسيط : وأنشد

 يزينه طول وال عظم وما  المرء في الدنيا تزينه خالئق

  وقد يسود الفتى في كشحه هضم  يخلق المرء والمرآة معجبة قد

     
ج الكاتب البليغ إلى تجنب العويص٬ والطرق المستوعرة٬ واأللفاظ المستكرهة٬ وتلزيق المتكلفين٬ وتغليق يحتا: كاتب

 .أصحاب األهواء والمتكلمين  
 .أين أعز الظفر عند المنافسة من المنع عند غضب الدالة: قال أعرابي  

 .ما يراد بنا نيامالغرباء في الدنيا الذين يصلحون إذا افسد الناس٬ كأننا ع: قال ابن السماك  
 .العيش حلو الدر مر الفطام  

يغيب المرء في صدع من األرض غير موسد وال ممهد٬ وقد فارق األحباب٬ وسكن التراب٬ وواجه الحساب٬ غني 
 .عنا خلف٬ وفقير إلى ما قدم  

٬ فنجني منه ما نحن أمراء الكالم٬ فينا وشجب أعراقه٬ ولنا تعطفت أعصانه٬ وعلينا تهدلت ثماره: قال بعض الخطباء
 .احلولى وعذب٬ ونترك منه ما املولح وخبث  

ال مرحبًا بقلوب متغاوية وآذن غير واعية٬ يحفزها الطمع التافه عن موعظة الواعظ٬ كالنعام المجفل : قال خطيب آخر
 .يراع ألول ناعق٬ وال يرتد ألول رادع  

 .رالدنيا إعالن وإسرار٬ وإقبال وإدبار٬ وإحالء وإمرا: قال أعرابي  
 .إفراط األنس مقدمة الجرأة: قال اليونانيون  

 .قوة العزم بنيل البغية  
 .جهل اعلل يوث الحصر٬ أي الجهل بمعرفة المعاد يؤدي إلى االنقطاع  w
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 .تمكن الذعر يدبر الخير جهل القدر يعقب بطرًا وخورًا  
 .أمنك عدوك بغيته  

 .عادة الصمت تورث عيًا  
 .اللجاجة تسلب الرأي  

 .ءالخفة تسلب البها  
 .الحدة تورث الندم  

 .صديق عدوك حربك  
 .الضمير على الصمير شاهد عدل  

 .من ظفر بالجد التذ ومن ظفر به الجد تعب  
 .رب فوت درك  

 .من أبطره الغنى أذله الفقر  
 .من الن إذا خاف وعتا إذا أمر فال ناصر له  

 .الحزم آلة الظفر  
 .ثمرة األمن التفريط  

 .آلة الرئاسة سعة الصدر  
 .لنفقة مقدمة ذل الفقراإلسراف في ا  

 .من اتسولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة  
 .ضوع اللفظ يحلل الحقد  

 .ليس بحي من لم يوثق بعهده  
 .إذا أرادت العامة منازل الخاصة حسدتها عليها وتمنت أمثالها: قال سقراط  

 حسنه٬ وانثالت عليك فائدته؛ فخذ هذه نوادر كالم اليونانيين٬ وقد رم في هذا الكتاب ويمر ما إذا جمعته وأفردته٬ زادك
 .منها ومن غيرها كل حسن بهيج٬ نفعلك اهللا بالعلم٬ وبصرك بالهدى  

مدح عبيد اهللا بن قيس الرقيات عبد اهللا بن جعفر فأسنى له العطية وأجرى عليه وعلى بغلة له٬ : قال محمد بن سالم
فدعا بكيس فيه دنانير فجعل يعدها٬ فطرب ابن قيس على قد نفد علف البغلة٬ فعرف عبد اهللا ذلك : فقال لوكيل عبد اهللا

سندية دب إليها موالها بالليل سرًا من امرأته٬ : أتراها تكفي لعلف بغلتك؟ قال الجماز: صوتها٬ فأعطاه ألف دينار وقال
 .ستيعلى هذا يا : فلما أصبحت كنست البيت وقالتك يا موالي٬ أين أضع هذا التراب؟ فكشف الرجل عن أيره وقال  

بلغني : لم ال تقبليني؟ فقالت: أدخل رجل قحبة في شهر رمضان٬ فلما دفع فيها وأراد ان يقبلها حولت وجهها٬ فقال لها
 .أن القبلة تفطر الصائم  

 .يا عمي ارفق بسلعة عزيزي: نظرت امرأة إلى رجل قد بال وهو يدلك أيره في الحائط فقالت  
 .النوم خير من هذه الصالة: الصالة خير من النوم٬ فقالت: ويقولسمعت امرأة مؤذنًا يؤذن قبل طلوع الشمس   

أدخل رجل قصير أيره على امرأة طويلة٬ فكان إذا قبلها خرج أيره من بطنها٬ وإذا أدخل عليها قصر عن تقبيلها٬ 
 .حبيبي٬ ال يستوي لك عملين في عمل٬ إذا ذهبت تسوي دروند الباب خرج المفتاح من الغلق: فقالت له  

 .شدة الرهز وقلة العجز: ماالذي يعجب النساء من الرجال؟ قالت:  مزبد المرأتهقال  
 .من المروءة مجانية النساء لقلة وفائهن٬ وضعف عقولهن٬ وتلون أخالقهن٬ وقذر أحوالهن  

يهديني : من هذا بين يديك؟ فيقول: أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرذفًا أبا بكر٬ فكان الرجل يلقى أبا بكر فيقول
 .السبيل٬ يعني الحق  

 .المريض يعاد٬ والصحيح يزار: أطال قوم العيادة عند بكر بن عبد اهللا فقال  
حساب من : أحسابان: ارفع حسابك٬ فقال: قدم معاذ بن جبل بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له أبو بكر

 .اهللا وحساب منكم؟ واهللا ال علمت لكم عمًال أبدًا  
ألنك تأخذ على : ولم؟ قال: فإنا ال نجيز شهادتك٬ قال: مؤدب قال: ما صناعتك؟ قال: رجل عند سوار فقال لهشهد 

أفأكرهت : إني أكرهت على القضاء٬ قال: وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرة٬ قال: تعليم القرآن أجرة٬ قال
 .هلم شهادتك٬ وأجازها: على أخذ الرزق؟ قال  

     
ال نعلم٬ فرد شهادتهم٬ فقال له : كم في القراح من نخل؟ قالوا: د ابن شبرمة على قراح فيه نخل فسألهمشهد قوم عن
 .أنت تقضي في هذا المسجد منذ ثالثين سنة فكم فيه من أسطوانة؟ فأجازهم: رجل منهم  

 . اسمه أنالست أعرف في إخواننا أحدًا: أنا٬ قال: من هذا؟ قال: دق رجل على عمرو بن عبيد الباب فقال   w
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قد جعلنا ثوابك عليه ما : عمل سهل بن هارون كتابًا يمدح فيه البخل وأهداه إلى الحسن بن سهل٬ فوقع على ظهره
 .أمرت به فيه  

ذاك ما لي أجود به٬ وهذا عقلي : تجود بما تجود وتماكس في هذا؟ فقال: قيل لعبد اهللا بن جعفر وهو يماكس في درهم
 .بخلت به  

 .الدهر أعرض منه: لم ال تنفق مالك فإنه عريض؟ قال: انقيل لخالد بن صفو  
إن كنت ال : ما أحسن أن ألبس الجديد٬ فقال له أبو العالء: لبس ابن أبي دواد طيلسانًا جديدًا٬ فزال عن منكبه فقال

 .تحسن أن تلبسه فإنك تحسن أن تلبسه؛ فوهبه له  
إن ابن عمي :  بكذا وكذا؟ قال ابن عباسعليًا عليه السالميعغني لم ال تشير على ابن عمك : قال معاوية البن عباس

 .يرى ما يرى٬ وليس هو ممن يرى له٬ فيرى ما يرى  
هو أمرني بالركوب٬ فأنا : أتركب وأبو جعفر يمشي؟ فقال: نظر إلى كثير راكبًا ومحمد بن علي يمشي٬ فقيل له
 .بطاعته في الركوب أفضل مني في عصيانه بالمشي  

مذ أبدى اهللا : يا شيخ٬ متى ذهبت عينك؟ فقال: حمام وفيه رجل حاسر٬ فغمض عينيه٬ فقال له الرجلدخل الشعبي ال
 .عورتك  

يا موبذ٬ ما الذي يستدل به على حمق : ركب كسرى والموبذ يسامره٬ فراثت بغلته فعلم أن الملك قد علم فقال كسرى
لهذه الفطنة قدمك : مع الملك وهو يريد أن يسايره٬ قالالرجل؟ قالك أن يعلف دابته في الليلة التي يركب في صبيحتها 

 .آبائي  
 .إن لم تكن فإنها صفته: ليست بكنيته٬ قال: يا أبا الفضل٬ فقيل له: ساح أعرابي لعبد اهللا بن جعفر  

أي رب٬ إنك كنت أخرجتني من الجنة من أجل آدم٬ وإني ال : نشاب وحمد قاال٬ قال عبد اهللا بن عمر٬ إن إبليس قال
أي رب زدني٬ : ال يولد له ولد إال ولد لك مثله٬ قال: أي رب زدني٬ قال: فا٬ت مسلط٬ قال: طيعه إال بتسليطك٬ قالأس
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك : "أي رب زدني٬ قال: صدورهم مساكن لكن وتجرون منهم مجرى الدم٬ قال: قال

 .64:اإلسراء" رًاوشاركهم في األموال واألوالد وعدهم وما بعدهم الشيطان إال عرو  
ال يولد لك ولداص إال وكلت به من : أي رب٬ إنك قد سلطت علي إبليس٬ وإني ال أمتنع عليه إال بك٬ قال: قال آدم

أي رب زدني٬ قال . الحسنة عشر أمثالها وأزيد والسيئة واحدة قال: أي رب زدني٬ قال: يحفظه من قرناء السوء٬ قال
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم التقطنوا : "أي رب زدني٬ قال:  الجسد٬ قالباب التوبة مفتوح ما دام الروح في

 .35: الزمر" من رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعًا  
 .لو كانت الدنيا لي فأخذها اهللا مني بشربة ماء يسقيني يوم القيامة كان قد أعطاني بها ثمنًا: قال مطرف بن عبد اهللا  
إن العلماء كانوا فيما مضى من الزمان يبلغون بعلمهم ما ال يبلغ أهل الدنيا :  حازم األعرجقال ابن شهاب٬ قال أبو

بدنياهم٬ وأهل الدنيا تبع ألهل العلم على علمهم٬ حتى جاء هذا الزمان فصار أهل العلم اليوم تبعًا ألهل الدنياعلى 
 .دنايهم٬ التباع أهل العلم غياهم٬ وزهدوا في العلم إلضاعته عندهم  

 آخر الجزء الثالث٬ وقد حوى من فقر البلغاء٬ ونوادر األدباء٬ ومحاسن النساك والحكماء٬ ما أسال اهللا أيدك اهللاهذا 
أن ينفعك به٬ والرابع يتلوه على رسمه؛ فوسع بالك للفهم والتفهم٬ والبيان والتبين٬ فإن مزيتك على جميع ما عداك إنما 

لسابغة٬ ومتى قضيت حق الشكر عليها٬ امتريت الزيادة إليها٬ وكنت محفوظًا هي بهذه الموهبة الشريفة٬ والنعم ا
  .برعاية القلب٬ مستوجبًا لحميد العقبى٬ مرقى إلى الدرجة العليا٬ إن شاء اهللا تعالى
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ربي أعن بمنك 

  الجزء الرابع

، ومنك أفرق، ومعك أستأنس، ولك أجمد، وإياك اللهم، عليك أتوكل وبك أستعني، وفيك أوايل، وإليك أنتسب
أسأل لساناً مسحاً بالصدق، وصدراً قد ملئ باحلق، وأمالً منقطعاً عن اخللق، وحاالً مكنوا يبوئ اجلنة، 

  .وظاهرها حيقق النعمة واملنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل مبا يتمنىن ويتوكف

    

معاً نطوفاً شوقاً إليك، ونفساً عزوفاً إذعاناً لك، وسراً ناقعاً بربد وأسألك اللهم كبداً رجوفاً خوفاً منك، ود
  .اإلميان بك، واراً مشتمالً على ما كسب مرضاتك، وليالً حاوياً ملا أزلف لديك

أشكو إليك اللهم تلهفي على ما يفوتين من الدنيا، وانقيادس يف طاعة اهلوى، جاهالً حبقك، ساهياً عن واجبك، 
تكرر من وعظك وإرشادك، وبيانك وتنبيهك، حىت كأن حالوة وعدك مل تلج أذين، ومل تباشر فؤادي، ناسياً ملا 

إهلي، إليك املفر من دار منهومها ال . وحىت كأن مرارة عتابك والئمتك مل تك حجايب، ومل تعرض كل أوصايب
  .رقيق، واألمل فيك حتقيقيشبع، ومسهومها ال ينقع، وطالبها ال يرتع، وواجدها ال يقنع، فالعيش عندك 

اللهم كما ابتليت حبكمتك اخلفية اليت أشكلت على العقول، وحارت معها البصائر، فعاف برمحتك اللطيفة اليت 
اللهم واجعل طريقنا إليك أمماً، وجننا من الشيطان الرجيم، وخذ . تطاولت إليها األعناق، وتشوفت حنوها السرائر

ب، وعنك مطلوب، وافطم نفوسنا من رضاع الدنيا، والطف بنا مبا أنت له معنا بالفضل الذي هو إليك منسو
  .أهل، إنك على كل شيء قدير

اللهم قدنا بأزمة التوحيد إىل حماضر طاعتك، واخلطنا بزمرة املخلصني لذكرك، واجعل إجابتك لنا من فضل ما 
عن أمرك، فال سائل أفقر منا، وال تفضل بكرم عفوك، وال جتعل خيبتنا عليك من قبل جهلنا بقدرك، وإضرابنا 

اللهم . اللهم احجز بيننا وبني كل ما دل على غريك بلسانك، ودعا إىل سواك بربهانك. مسؤول أجود منك
انقلنا عن مواطن العجز مرقياً إىل شرفات العز، فقد استحوذ الشيطان، وخبثت النفس، وساءت العادة، وكثر 

ب الراعون ألمرك، وفقد الواقفون عند حدودك، وخلت ديار احلق من الصادون عنك، وقل الداعون إليك، وذه
  .سكاا، وبيع دينك بيع اخللق، واستخزئ بناصر جمدك، وأقصي املتوسل بك

اللهم فأعد نضارة دينك، وأفض بني خلقك بركات إحسانك، وامدد عليهم ظل توفيقك، واقمع ذوي 
، واهتك أستار اهلاتكني لستر دينك، والقارعني أبواب االعتراض عليك، واخسف باملقتحمني يف دقائق غيبك

  .سرك، والقائسني بينك وبني خلقك
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أسألك اللهم أن ختصين بإهلام أقتبس احلق منه، وتوفيق يصحبين وأصحبه، ولطف ال يغيب عين وال اإيب عنه، 
ينت حبجتك، حىت أقول إذا قلت لوجهك، وأسكت إذا سكت بإذنك، وأسأل إذا سألت بأمرك، وأبني إذا ب

وأقرب إذا قربت يتأنيسك، وأبعد إذا بعدت بإجاللك، وأعبد إذا عبدت خملصاً لك، وأموت إذا مت منتقالً 
  .اللهم فال تكلين إىل غريك، وال تؤيسنس من خريك. غليك

 وإمنا . اجلزء الرابع، وباهللا ألوذ من شيء آتيه جمتهداً يف نيل مدحك، مث أستحق به غاية خجرك-أبقاك اهللا-هذا 
رققت هذه الرقة ألن هذا اجلزء قد استهدفت فيه لثلب الثالب، وعتب العاتب، ملا فيه من النوادر امللهية، 

واأللفاظ السخيفة، واملعاين املهجورة، وإن كان يف أثناء ذلك وخالله، من احلكم البالغة، واحلجج الدامغة، 
 ب إساءيت إلحساين، وتتغمد خطائي لصوايب؛ ولئن كانت واأللفاظ احلرة، واملرامي البعيدة، ما يلزمك معه أن

فهذا عذري وهذاك عتبك، ومىت جتاذبنا أهداما، . السيئات حيبطن احلسنات، إن احلسنات يذهنب السيئات
وتنازعنا أسباما، كان لنا مقال وجمال، لتصرف التأويل بني دعواي وبينتك، واعتراض االحتمال عن شبهيت 

لو رأيت للبيان سوقاً، وللعلم أهالً، وللحكمة طالباً، ولألدب حمبني، وللعلم مقتبسني، أنفت على أين . وحجتك
من هذا االعتذار، وانصرفت عن هذا التزوير، ألين ما مجعت لك يف هذا الكتاب إال ما اجتناه من عقله أكرب من 

 أطول من ذيلي، وإمنا يل ما عقلي، واختياره أبلغ من اختياري، ونقده أحسن من نقدي، وذيله يف التجارب
تلقطته من أقواهلم بعد التحرير والتقرير، وبني التكرير والتفسري، ومل أنفرد فيه إال برسالة أشرت ا على تقصريي 

  .عند من إن كان أكثر أدباً مين فإنه يوفيين حقي، مث يأخذ بيدي متفضالً علي

وما يف مجع ملح الناس : ه من العلم إال الدعوى يقولوإمنا مددت جناح هذا الفصل ألنين مسعت بعض من ليس ل
: ما قصر أبو حيان يف كتاب البصائر: ونوادرهم من عالمة الفضل، وداللة األدب، وصواب االختيار حىت يقال

نقد واختار، ونقل وامتار، واعترض وطالب، ودعا ورقق، واعتذر وقرب، واحتج وانتصر، ومن هذا الذي يعجز 
    من هذا الذي ال يزيد عليه وال يأيت خبري منه؟ عن مثل هذا، بل 

 أن هذا الكالم ال يولده إال حسد بعد معرفة حبسن العيب، أو جهل قبل استشفاف الغيب، -فديتك- واعلم 
بلى، أسأل املنصفني من األدباء، واملبقني على . وأي ذلك كان، فما يل يف ورده أرب، وال يل على فاعله سلطان

ولعلهم إذا افتحوا هذا . روين بصواب ما أصبت فيه منه قبل أن يذكروين خبطأ ما أخطأت فيهاإلخوان، أن يذك
الباب، وتتبعوا هذه املعاملة، أن يشغلهم األول عن الثاين، وحيملهم على حسن الضمري، ومجيل القول، ولسان 

 تفلح معه، ولو خرجت اليد الصدق، وحممود الثناء؛ على أن اخلصم مىت كان اهلوى مركبه، والعناد مطلبه، فلن
بيضاء وانقلبت العصا حية؛ وإذا كنت عندك أيها القارئ املنصف، والناظر املتعرف على ما حيسن بك، فما أبايل 
أن يفوتين ما أحبه لنفسي، ألن هواي خيدم هواك، وطاعيت تطلب رضاك، ومن واصل حبيبه أين جيد العاذل فيه 

 أن هذا اجلزء قد اجتمع على حماسن ليك عن السماء إذا ازدانت - حلاسدأي على رغم ا-موقعاً؟ وبعد، فاعلم 
مبصابيحها، وعن األرض إذا اقتانت بقيصومها وشيحها، فإا مواريث عقل ممدود الشعاع على األولني 
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واآلخرين،والعقل به يصح الصحيح ويسقم السقيم، ومبفارقته يهلك اهلالك وجيور السائر، فإن كان قد امتزج 
والشيء يظهر حسنه : ذه احملاسن ما خالف منوال العقل، ونسيج احلق، فذاك لتتبني به حسن احلسن، وقد قيل

الضد؛ وهذا كله، وإن كان منظوماً يف سلك واحد، فإن العاقل مييز الطيب من اخلبيث، واحلق من الباطل، 
وره معروضاً عليه، وال مجعه مسوقاً واهلزيل من اجلد، ويتحلى باألحسن، ويتخلى من األقبح، ولو مل يكن مجه

إليه، خليف أن يكل مع أحد الضربني، ويثقل مع أحد احلزبني، فقد لوطف هذا اإلنسان وهو ال يدري، وقد 
يرضى املرء وهو كاره، ويصنع لإلنسان وهو عائب، وهل لرضى أنشأه التجين مدى يبلغ، أو غاية تدرك، أو 

فلو هديت لرشدي ما أطعت اهلوى وخضت يف هذه اخلطبة اليت ال عائدة  هذا كله، - أيدك اهللا-آخر يعلم؟ دع 
اعلم أنا يف دهر : هلا وال فائدة فيها، وخذ فيما أخصك به مرشداً، وألقيه إليك ناصحاً، وأباثك به متعلالً

، اإلحسان فيه من اإلنسان زلة، واجلميل غريب، واخلري بدعة، والشفقة ملق، والدعاء حيلة، والثناء خداع
واألدب مسألة، والعلم شبكة، والدين تلبيس، واإلخالص رياء، واحلكمة سفه، والقول هذر، واإلطراق ترقب، 

فانج بنفسك إىل اهللا الذي حيرسك وأنت حامل، . والسكوت نفاق، والبذل مكافأة، واملنع حزم، واإلنفاق تبذير
لحتك وأنت حائس، ويطلف بك ويستأنيك وانت ظامل، ويدعوك إىل حظك وأنت شامس، ويعطفك على مص

وأنت عائف، ويؤمنك وأنت خائف، ويهديك وقد ضللت، وينعضك وقد زللت، ويقويك وقد كللت، 
وينشطك وقد مللت، أفيجحد من هذا إحسانه، أم جيفى من هذا نظره، أم يهرب عمن هذا عطاؤه، أم يستزاد 

هللا، ولكن جل ذا اإلنسان طغيانه، وأرخة يف يده من هذا ابتداؤه، أم تعشق الدنيا جهالً مبن هذا معروفة؟ ال وا
عنانه، فجرى طلق اجلموح، مث أن أنني اروح، حني ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف 

  .إمياا خرياً

ا ميلي فخذ أيها السامع حذرك، واعلم أن ربك باملرصاد، وأنت منه على ميعاد، واعلم أن أخذه أليم شديد، وإمن
وإذا وجل هذا الكالم مسعك، ووقر يف صدرك، وتغلغل يف . لك لتزداد إمثاً، ويستدرجك من حيث ال تعلم

فؤادك، وبلغ حاشية روحك، فاندب نفسك، وابك أيامك، وتلهف على ماضي عمرك، وكفكف عربات 
هللا أن يراك عينك، واخل بشجوك وأشجانك، وأبك على تفريطك، فإذا قضيت من ذلك كله وطرك، فعسى ا

  .فيعذرك

مث ابدأ قبل كل دقيقة وجليلة بطي األمل وتقصريه، واقمع غربة حبلول األجل وتكديره، واعلم أنك مىت ظفرت 
من أملك بالقصور، انتظم أمرك، ورجي خريك، وكان اهللا كافلك وناصرك؛ مث ثن تقصري األمل ببعض الدنيا، 

 عليها سلطان عقلك، وغض دوا طرف يقينك؛ مث ثلث ومقت ما زينها يف عينك، وحالها يف نفسك، وخبل
جران املتشاغلني عن مهلك، واملزينني لشهوتك،واملتناولني يف مرادك، فإن الناس مل يؤتوا يف دنياهم إال من 

ومىت أحببت أن تعرف حقيقة ما أقول، عرفت . الناس، إن الناس شر من األفاعي واجلرارات والعقارب والسباع
ولقد ذكرت يف هذا املكان مسألة جرت حبضرة فاضل حضرته فوعيتها، ولعلها تقتضي .  تعبعن كثب بال
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    : مكاا من هذا املوضع، فتعلم أن السالمة من السباع الضارية واألفاعي العادية أكثر

ا من رأيت رجالً سأل أبا عبد اهللا الطربي عن احلكمة يف خلق اهللا تعاىل احلية والعقرب واألسد، مع ما فيه
حدثين أيها الرجل مذ كم لسعتك عقرب أو لدغتك حية أو : الضرر الظاهر واألذى القاهر، فقال أبو عبد اهللا

فمىت عهدك مبن عابك واغتابك، وسبعك وكتم : ما أذكر شيئاً من هذا مذ كنت، قال: افترسك أسد؟ قال
أقرب : ، وسهر يف عطبك؟ قالحمسانك، ونشر إساءتك، وسعى يف هالكك، وعزم يف تلفك، وبذل على فنائك

فإن كنت عرفت احلكمة هناك فسقها إىل مسألتك، وإن كنت جهلتها هناك وسلمتها خلالقك : عهد، قال
الدين النصيحة؛ إياك أن تقول فيما بث اهللا يف العامل، : مث اقبل على السائل فقال له. فاجهلها هنا وسلم خلالقك

مل وكيف؟ فإنك توكل فيه إىل نفسك، وتعجز عن حقيقة ما : قوخزنه يف هذا الفلك، وطواه من هذا اخلل
  .استأثر به العامل بك؛ فسكت الرجل

أتيت ذا احلديث توكيداً ملا سلف يف ضمن الكتاب، فانتبه ملا أوعيتك وأوحيت إليك؛ نعم، واعلم أن الرابعة 
  .، وال أخالك من رفده إن شاء اهللالزم العلم على هدي الصاحلني، فلن خيليك اهللا من يده: فيها متام الوصية

احلسن واحلارث والعباس إمنا أرادوا أن جيعلوا هو الشيء بعينه، ومل : زعم اخلليل أن الذين قالوا: قال سيبويه
حارث وعباس فهو جيريه جمرى زيد، وأما : جيعلوه مسي به، ولكنهم جعلوه كأنه وصف له غلب عليه، ومن قال

 يسقطا منه فإمنا جعل الشيء الذي يلزمه ما يلزم كل واحد من أمته؛ فأما الدبران ما لزمته األلف والالم ومل
أيقال : فإن قال قائل. والسماك والعيوق وهذا النحو فإمنا يلزم األلف والالم من قبل أنه عندهم هو الشيء بعينه

ك؟ فإنك لكل شيء صار خلف شيء دبران، ولكل شيء عاق عن شيء عيوق، ولكل شيء مسك وارتفع مسا
ال، ولكن هذا مبزلة العدل والعديل، فالعديل ما عادلك من الناس، والعدل ال يكون إال للمتاع وغريه، : قائل له

بناء حصني وامرأة حصان، فرقوا بينالبناء : ولكنهم فرقوا بني البناءين ليفصلوا بني املتاع وغريه، ومثل ذلك
ومثله الرزين من احلجارة . رز مل جلأ إليه، وأن املرأة حمرزة لفرجهاواملرأة، وإمنا أرادوا أن خيربوا أن البناء حم

واحلديد، واملرأة رزان، فرقوا بني اما حيمل وبني ما ثقل يف جملسه فلم خيف، وهذا أكثر من أن أصفه لك يف 
نائني وقد يكون األمسان مشتقني من شيء واملعىن فيهما واحد، وبناؤمها خمتلف، فيكون أحد الب. كالم العرب

خمتصاً بشيء دون شيء ليفرق بينهما، فكذلك هذه النجوم اختصت ذه األمساء وكل شيء جاء قد لزمه األلف 
والالم فهو ذه املرتلة، وإن كان عربياً نعرفه وال نعرف الذي اشتق منه؛ وإمنا قلنا ذلك ألنا جهلنا ما علم غرينا، 

املسمي؛ ومبرتلة هذه النجوم األربعاء والثالثاء، وإمنا يريد الرابع أو يكون اآلخر مل يصل إليه علم وصل إىل األول 
  .والثالث، ولكها أخبارها كأخبار زيدوعمرو

جاد هشام عليكم بالدنيا وجدمت عليه بالبكاء، : ملا نزل شام بن عبد امللك املوت جعل ولده يبكون حوله فقال
قال حيىي بن اليمان؟ !! لب هشام إن مل يغفر اهللا لهوترك لكم ما مجع وتركتم عليه ما اكتسب، ما أعظم منق

رأيت رجالً بات أسود الرأس واللحية شاباً ملء العني، فنام ليلة فرأى يف منامه الناس قد حشروا، وإذا بنهر من 
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فدعي : هلب النار، وإذا جبسر جيوز الناس عليه يدعون بأمسائهم،فإذا نودي الرجل أجاب فنجا أو هلك؛ قال
  .دخلت يف اجلسر، فإذا كحد السيف ميور يب مييناً ومشاالً، قالك فأصبحت أبيض الرأس واللحيةبامسي ف

  .احلسن اخللق قريب عند البعيد، والسيء اخللق بعيد عند أهله: قال بعض السلف

هو رحيان، وحتية، وفاكهة، وأدم مقنع، وخبيص مهيأ، ودواء للمثانة، : يف البطيخ عشر خصال: قال بزرمجهر
سل للغمر والزهومة، ومذهب لرائحة النورة عند االستحمام، وكوز ملن عسر عليه آله الشراب، وهاضوم وغ

  .للثقيل من الطعام

    

رأيت البارحة عجباً، رأيت رجالً من أميت : كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال عبد الرمحن بن مسرة
ه بره بوالديه فمنعه منه؛ ورأيت رجالً من أميت قد سلط عليه أتاه ملك املوت عليه السالم ليقبض روحه فجاء

عذاب القرب فجاء ضوءه فمنعه منه؛ ورأيت رجالً من أميت قد احتوشته الشياطني، فجاءه ذكر اهللا تعاىل فخلصه 
منهم؛ ورأيت رجالً من أميت يلهث عطشاً، كلما ورد حوضاً منع منه، فجاءه صيام رمضان فأرواه منه؛ ورأيت 

الً من أميت، والنبيوت حلقة حلقة، كلما أتى حلقة طرد، فجاءه اغتساله من اجلنابة فأخذ بيده وأجلسه إىل رج
جنيب؛ ورأيت رجالً من أميت بني يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن ميينه ظلمة وعن مشاله ظلمة وهو يتسكع يف 

يت رجالً من أميت يكلم املؤمنني وال الظلمة، فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخاله النور؛ ورأ
يا معشر املؤمنني كلموه، كان واصالً لرمحه، فكلمه املؤمنون وصافحوه : يكلمونه، فجاءت صلة الرحم فقالت

فكان معهم؛ ورأيترجالً من أميت يتقي النار وشررها بيده ووجهه، فجاءته صدقته فكانت ظلالً على رأسه، 
من أميت قد أخذته الزبانية من مكان، فجاءه أمره باملعروف ويه عن املنكر وستراً على وجهه؛ ورأيت رجالً 

فخلصانه من بينهم، وجعاله مع مالئكة الرمحن؛ ورأيت رجالً من أميت جاثياً على ركبتيه، بينه وبني اهللا تعاىل 
صحيفته قبل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على اهللا عز وجل؛ ورأيت رجالً من أميت قد هوت 

مشاله، فجاءه خوفه من اهللا عز وجل فأخذ صحيفته فجعلها يف ميينه؛ ورأيت رجالً من أميت قد خفت مزازينه، 
فجاء القرآن فثقل موازيته؛ ورأيت رجالً من أميت قائماً على شفري جهنم، فجاءه رجاء اهللا فاستنقذه؛ ورأيت 

لسعفة يف يوم ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه باهللا عز وجل رجالً من أميت قائماً على الصراط يرعد كما ترعد ا
فسكنت رعدته ومضى على الصراط؛ ورأيت رجالً من أميت يزحف أحياناً وحيبو أحياناً ويتعلق أحياناً، فجاءت 

صالفأقامته على قدميه ومضى على الصراط؛ ورأيت رجالً من أميت انتهى إىل أبواب اجلنة، كلما انتهى إىل 
 صادقاً من نفسه ففتحت له األبواب فدخل - شهادة أن ال إله إال اهللا- غلق دونه، فجاءت الشهادة باب منها أ

  .فيها

هكذا أصبت هذا احلديث والثقة رواه يل، وما أحي ألحد أن يسرع لرد مثل هذا، فإن العقل ال يأباه والتأويل ال 
نفس، وأفشارة إليها بقوة احلدس، ومىت أحب يعجز عنه، وهو حممول على املثل، ويف املثل إيضاح املعاين يف ال
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السامع أن ينتفع به مل يضره وهي اإلسناد ومة الرواة، وإمنا عليك قبول ما ال ينتفي من العقل، ويستمر على 
أهلمنا اهللا تعاىل احلق، واستعملنا بالصاحل من العلم، إنه قدير . حكم العدل، ويالئم أساس الشريعة ومبىن الدين

  .منان

  املتقارب : ر هجا ابن الزيات فقالشاع

 تعالى وبعض هلك فبعض  ألم تر كيف استدار الفلك

 اإلله ابن عبد الملك وأخزى  نجاح به عالياً فأضحى

 يتيهان لما ملك وكانا  بكى الزيت والرطل حزناً له

 تكاد كفه تسقط، فآىل يقال إن معلم أنو شروان ضربه يوماً بال ذنب، وكان يأخذه بأن ميسك الثلج يف يده حىت
مل ضربتني ظلماً؟ قالك لتعرف : أنو شروان إن ملك ليقتلنه، فلما ملك هرب مؤدبه، فجعل له األمان، فأتاه فقال

فغزا أنوشروان بلنجر . ستعرف ذلك: أحسنت، فالثلج الذي كنت تعذبين به؟ قال: حقد املظلوم إذا ظلمته، قال
  .به على توتري قسيهم، فوترها هلم وقاتل وظهر، فعرف ما أراد مؤدبهفأصبحوا يف غداة باردة فلم يقدر أصحا

    

كان ينادم إساحاق بن إبراهيم جوهري من جلة التجار ووجوههم، حىت : قال كشاجم يف كتاب أدب الندمي
خص به ولطفت مرتلته عنده، ومل يكن احد يتجاوزه، وكانت فيه آلة ومعه أدب يستحق به احلظوة؛ قالك وإنه 

ه ذات يوم والكأس حمثوثة والستارة منصوبة، إذ وصف للمتوكل فص كبري جليل القدر منقطع الشبيه كان قد ملع
فلما نظر يف . وقع إىل هذا اجلوهري، فورد توقيعه إل إسحاق بإحضار الرجل ومطالبته بالفص ومناظرته بالثمن

مري ما قصيت؟ فلم يذكر شيئاً حىت نصبه بني أيها األ: التوقيع دعا باجلالدين والسياط، وأمر بتجريد الرجل فقال
العقابني، فكاد السوط أن يأخذه، فلما علم انه قد رهب، وحلقه من الرعب واهليبة ما أنساه الدالة والندام قال 

ال سبيل : أحضره، فليأمر األمري بإطالقي حىت آيت به، قال: فص عندك من حاله وقصته كيت وكيت، قال: له
اوة وقرطاس وكتب هو يف احال إىل ثقته يف مرتله، وتقدم إليه بالتوجيه بالفص، فأحضره، إىل ذلك، فدعا بد

وجعله إسحاق يف منديل، وختم عليه وانفذهخ، مث قام بنفسه إىل الرجل فتوىل حل وثاقه بيده واعتنقه، وخلع 
 فعلته ملا أمنت دالتك، عليه من فاخر كسوته وقالك مل يكن جيب يف حق السلطان إال ما رأيت، ولو مل أفعل ما

وال كنت أراك خترمجثل هذه العقدة النفسية، وكان يلحقين من إنكار أمري املؤمنني ما يفسد حايل وحالك، 
  .فسكن الرجل إىل عذره وقبله، وجرى معه على أمجل عادته

  .ون ترك مسهاكثل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل العيون، ودواء العي: قال العتيب عن ابنعيينة

كان أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما حليت رسول اهللا : قال عبد املهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال
أبو بكر عن ميينه، وعمر عن مشاله، رضي اهللا : صلى اهللا عليه وسلم يتزين ما يف يوم عيد أو وفد إن قدم عليه
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كيف كانت مرتلة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما من : ي اهللا عنهماقال أبو حازم، قيل لعلي بن احلسني رض
  .كمرتلتهما اليوم ومها ضجيعاه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

: مسعت إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن يف يوم عيد خيطب فقال: حدثين حجاج بن نصري قال: قال أبو العيناء

  .بناء بآباء، فاذكرنا عندك مبحمد صلى اهللا عليه وسلماللهم إن هذا يوم أنت ذاكر فيه آباء بأ

ما تقول فيما ترويه الناصبة من قول علي رضي اهللا عنه أنه : مسعت الناشئ سنة مثان ومخسني وثالمثائة وقد قيل له
 اخلرب صحيح، فاشرأب الناس إليه،وتريثت أنا: خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر، فقال: قال على منرب الكوفة

نعم، إمنا أشار إىل هذه األمة الضالة الفاسقة املرتدة، وكان أبو : زد ي البيان، قال: أيضاً متعجباً، فقال الناس
  .بكر خري هؤالء ومل يكن خري من عرفتم، فاستحسن أصحابه هذا التأويل وهشوا له

  .لعن اهللا من سب أصحاب حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال، قالك كانوا يغارون : وال تغضب؟ قال: صف يل أصحابك، قال: بن مساعة التيميقال عمرو بن مسعدة ال
  .على أفخوان كما تغارون على القيان

قدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : وقال أبو العيناء، حدثنا أبو زيد عبد الرمحن بن سليم عن أبه عن جده قال
محارتني قريبتني من األرض، فتلقامها معاوية يف كبكبة الشام ومعه عبد الرمحن ابنعوف أو عبيدة ومها على 

يا أمري املؤمنني أحضرت : حسناء، فثىن وركه فرتل وسلم باخلالفة، فلم يرد عليه، فقال عبد الرمحن أبو عبيدة
الفىت فلو كلمته، قالك إنك لصاحب اجليش الذي الذي يقدمك؟ قالك نعم، قالك مع شدة احتجابك ووقوف 

ألنا ببالد يكثر فيها جواسيس العدو، فإن مل نتخذ العدو : ومل ويلك؟ قال: أجل، قال: بابك؟ قالذوي احلوائج ب
والعديد استخف بنا وهجم على عورتنا، وأنا بعد عاملك فإن وقفتين وقفت، وإن استزدتنس زدت، وإن 

تدبري مصيب؛ ما سألتك واهللا لئن كنت كاذباً إنه لرأي أريب، ولئن كنت صادقاً إنه ل: استنقصتين نقصت، قال
فلما انصرف قال أبو عبيدة أو عبد . عن شيء قط إال تركتين يف أضيق من رواجب الفرس؛ ال آمرك والأاك

  .حلسن إصداره وإيراده جشمناه: لقد أحسن الفىت يف إصداره إصدار ما أوردت عليه، قال: الرمحن

اشرب منه ما وافقك، ودع ما جىن عليك، وذمه إذا : سئل شريك عن النبيذ، فقال: مسعت أيب يقول: قال العتيب
  .ذم الناس، وال تنصره فبئس املنصور واهللا

كانت ضربات علي مبتكرات ليس فيهن : قال ابو العيناء، حدثنا حممد بن عائشة عن أبيه عن ابن عباس أنه قال
  .عوان

    

لي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فأكثر، حتدث شريك بن عبد اهللا يوماص يف دار املهدي بفضائل ع: وقال العتييب
وكيف ال أحدث عن : يا أبا عبد اهللا، جئت اليوم بالدر ذه األحاديث، قال: فلما قام قال له رجل من الكوفيني

  .عجبت أن تأيت خبري: رجل كان يشبه بعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه؟ فقال الكويف
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 بشيء قبل مواكلة الرشيد، فكان الرشيد يلسه عليه كان عيسى بن جعفر اهلامشي يطيب نفسه: قال كشاجم
قد اشتهيت أن آكل يف صبحة : ويذمه منه ويبكته به، فمن ذلك أنه قال يف بعض العشيات جلماعة من جلسائه

غد هريسة، وتقدمت باختاذها وأال خيتلط ا غريها، فاعلموا على البكور، وأمجواشهواتكم ووفروها على 
مالزماً لعيسى خاصاً به، فغلس إىل مرتله لريكب معه، ومل يكن حيجب، فتنكر له وكان بعضهم . اهلريسة

احلاجب ورام حماجزته عن الدخول، فدفع يف صدره ودخل، فألفى عيسى جالساً بن يديه بقية من مشعة قد مأل 
ث غضارات سيالا الطست، وطبق كبري عليه طيفوريتان عظيمتان إحجامها مملوءة من اهلريسة ويف األخرى ثال

صينية فيها مري ودار صيين وفلفل ورقاق ملطف ال يفضل عن الكف، وهو يأخذ الرقاقة فيملؤها مث ميرها على 
ال تعجب : قال!  ما اتفقنا عليهعند أمري املؤمنني؟- أعزك اهللا- أنسيت : تلك الغضارات ويزدردها؛ قال، فقلت له

فاخرته، وأجربته على غسل يده، وركبنا فوافينا الرشيد فهذه الطيفورية الثالثة؛ فأمسكت يده وجذبت الطبق 
لقد : على حصرية الصالة حني انثىن من صالته وهو يستتم تسبيحه، وروائح اهلريسة قد مألت الدار، فقال

أبطأمتا، ودعا بالطعام فأحضر، فاندفع عيسى يأكل كأنه مل يأكل شيئاً منذ أيام، فلم أمتالكأن ضحكت، فقال 
أتراين : كان منأمره كيت وكيت، قال: هاته، فقلت: خلرب عيسى، فقال: مم ضحكت؟ فقلت: أمري املؤمنني

  .أشك يف أنه يفعل ذلك؟ لو مل يأكل قبلنا ألكلين وأكلك

وأخربت عن قاضيني ظريفني من آل محاد، وكانا متجاورين، أن أحدمها وجه إىل اآلخر يف غداة : وقال كشاجم
قل له قد عققتين : إا قد أحكمت ف التنور منالليل، فرد الرسول وقال: ويقولباردة يدعوه إىل أكل اهلريسة 

قد ذهب عليك : ارجع فقل له: ومل ترد بري ألن حكم اهلريسة ان يدعى إليها من الليل، فرجع الرسول فقال
  .الصواب، ليس كل اهلوايس يسلم وجيي طيباً فلم أدعك إال بعد أن تبينت طيبها وصالحها، فنهض إليه

وحدثين رجل م أقاريب أنه كان يقوم يف جملس الواثق يف رسم ندمي، وكان صغري السن دوين : وقال كشاجم
املراهق، فلم يكن لذلك يلحق فياجللوس مبراتب ذوي األسنان، وكان ذكياً مأذوناً له يف اإلفاضة مع اجللساء يف 

- سائر وجواب مسرع، فقال الواثق يوماً كل شأن خيوضون فيه، ويتكلم بك ملا سنح ويعتلج يف صدره من مثل

نبات : ما خيتار من النقل؟ فبعض قال: -وكان من شدة الشهوة للطعام والنهم على احلالة املشهورة املتعاملة
قصب السكر ينضح مباء الورد وميص، وقال آخر : تفاح، وبعض قال: رمان، وبعض قال: السكر، وبعض قال

صرب،حتققاً مبذاهب النبيذيني وجتلداً على سورة : ملح نفطي، وقال آخر: وقد أخرجته الفلسفة إىل البغض
خشكنانج مشرب، فوافق ذلك : ما صنعتم شيئاً، فما تقول أنت يا غالم؟ فقال: الشراب ومرارة النقل، فقال

  .أصبت وأحسنت، بارك اهللا عليك، فكان ذلك أول جلوسه: إرادته وقرع به ما كان يف قلبه، فقال له الواثق

واألمي من النساء امراة ال زوج هلا، وكذلك من . احلرب مأمية، أي تؤمي النسا، أي جتعلن أيامي: قال أعرايب
ما له آم : ويف الدعاء.  فالدخان على بيت النحل- خمففة- احلية؛ وأما األيام : من ال امرأة له؛ فأما األمي: الرجال

عمتإىل اللنب أي اشتهيته؛ فأما عمت فمعناه : ، ويقالوعام أي جعله اهللا تعاىل بال امرأة وأحوجه إىل اللنب
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  .سبحت

االسم ينقسم ثالثني قسماً، وهذه األقسام مخسة عشر جنساً، كل جنس له ضد، : قال شيخ م أهل األدب
معرب ومبين، وظاهر ومكين، ومعرفة ونكرة، وإنسي ومبهم، وعريب وعجمي، وذكر : وتعدادها انه ينقسم إىل

مقصور، وعامل وغري عامل، ومشتق وغري مشتق، ومضارع وغري مضارع، ومعتل وصحيح، وأنثى، وممدود و
  .وزائد وناقص، ومنصف وغري منصرف، ومفرد ومضاف، ومدعم ومظهر؛ فهذه أقسام األسم

  الوافر : أنشدنا أبو علي ابن األعرايب لنفسه: أنشدنا أبو سعيد السريايف قال

 لبالد الدانياليا ومحتسب  إذا كان الززير أبا الجمال

    

  ترى اليام في صور الليالي  األيام عد فعن قليل عن

  الوفار : وأنشدنا أبو سعيد، قال أنشدنا أبو حفص ابن محدون البن عمه أب حممد ابن محدون الندمي

 وقت فإنهم لئام إلى  مال التجار وسوفوهم خذوا

  ألن جميع ما جمعوا حرام  عليكم في ذاك إثم وليس

كان ابن السراج ميلي يف جملس كانت له يف أيام اآلحاد كتاباً أمساه املواصالت، فانتهى إىل : ل لنا أبو سعيدوقا
  الكامل : ابب فيه ذم التجار، فأنشدته أنا بيتاص كنت مسعته من غريه وهو

  نبتت لحومهم على القيراط  للتجار وللسخاء وإنما ما

  .سعيدفكتبه وجعله يف الكتاب؛ هذا لفظ أيب 

هل يكون حكيماً من وجد طريقني فسلك أبعدمها وأوعرمها؟ مع : قال حممد بن زكريا الطبيب يف كتاب له
كالم طويل، وهذا إمنا يشري به إىل ما فعل اهللا عز وجل خبلقه يف هذه الدنيا بالتكليف واألخطار والتعريض، 

جيوز ذلك، ومثاله أنا قد جند احلكيمما بيننا إذا نعم : فأجبابه احلارث الوراق يف كتاب أفرده ملناقضته بأن قال
كان ذا نعمة واسعة ومال كثري وقد يكون له الولد الذي ال ميلك غريه والذي ليس له أحد أعز عليه من فيسلمه 

إىل التجار ليتعلم البيع والشراء، ويسلمه يف الصرف ليتعلم النقد، يف غري ذلك من الصناعات، فيلقحه يف ذلك 
 والتعب ما جيل عن الوصف، ويتجاوز حد املقدار، يريد بذلك ان يعلم ولده حفظ املال والقيام به من النصب

لئال يضيعه مىت ملكه إياه فيفتقر، فإذا تعلم وخترج فوض إليه أمره، ودفع إليهماله، وقد كان قادراً أن يدفع إليه 
فعه إليه قبل التأديب ان يضيعه ويتلفه، ورجا املال من غري أ، يؤدبه وخيرجه ويتعهب ويؤدي، غري أنه خياف أن د

أن يكون إذا دفعه إليه بعد التأديب ان حيفظه فيزول الفقر عنه، وتتسع عليه نعمته، فسلك به أوعر الطريقني 
أيدك - هذا . وأطوهلما وأشدمها مشقة، فكان بذلك حكيماً غري سفيه، ومصيباً غري خمطئ، وهذا بني واحلمد هللا

  .رث الوراق لفظ احلا- اهللا
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واعلم ان ابن زكريا واحلارث الوراق مجيعاً قد خبطا خبط عشواء، ودالً على قلة املعرفة بأسرار افلهية وأحكام 
أما ابن زكريا فمعترض، والعبد أحقر من أن يعترض على مواله، وأما احلارث فمتكلف ما حط اهللا : العبودية

لذي أدىل به خصمه باملثال الذي نصبه، واملثال مردود األوصل عنه؛ وبيان ما أقول أن احلارث أوضح املعىن ا
فاسد األساس، ألن الوالد إمنا سلك بودله أوعر الطريقني لعجزه عن سلوك الطريق السهل به، فكان احلزم عنده 

هذه يقتضيه عقله والنظر له بطباع رمحته أن يبلغ يف اجتالب مصلحته واكتساب منفعته غاية ما يقدر عليه، 
د سبيالً إليه، وليس هكذا األمر يف اهللا عز وجل وعبده، ألن اهللا عز وجل قادر على إيصال املنافع واملصاحل وجي

إىل عبده من حيث ال ينصب عبده وال خياطر بنفسه، فإن توهم أنه ال يقدر فهذا هو الكفر الصريح،وإن قيل هذا 
 هلذه الدعوى، والضرورة دافعة هلذه احلجة، فقد جاء مقدار ما ميلكه وغاية ما أصلح العبد به صار العيان جاحداً

م هذا التنقري ا، الوالد حبكم الشفقة مبا جتد نفسه من الرقة يف باب ولده ال جيد مزيداً على ما أقدم عليه، وما 
هكذا ربك، فإنه مالك كل شيء وقائم على كل شيء؛ فإذا كان اعتراض ابن زكرياحتكماً مبن استأثر بأحكامه 

بد بأسراره وأعمى عني القلب عن إدراك ما عال عليه وأحاط به، فقد باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم، إال واست
أن يرتع عن هذه العقيدة، ويطمئن إىل اهللا عز وجل يف صالح ما جهله، وإتقان ما أشكل عليه؛ وهكذا يقال 

إىل أفعال اخللق؟ وأن الذي يستحيل ها أنت من أين لك أن أفعال اهللا الذي خلق اخللق مقيسة : للحارث الوراق
هنا يستحيل هناك؟ ومىت أوحي إليك بأن متثيلك وقيايك ونظرك ميزانت بني اهللا تعاىل وبينك تزن به مجيع ما 

يبدو من إهلك وخالقك ومصورك ورزازقك؟ وإمنا وهي ركن الدين وكثرت سنة املبتدعني بأمثالك الذين 
وجل عن مالئكته وأنبيائه وأوصياء أنبيائه وعن أحبابه وأصفيائ؛ إنك أيها بسطوا ألسنتهم فيما طوى اهللا عز 

احلارث لو ذقت حالوة مناجاة إليهك، أو لو عرفت هول املطلع الغائب عنك، أو لو هبت سلطان ربك، ملا 
الل فرغت نفسك للهذيان، وال أعملت علمك بالظنون، وال وقفت مع قال وقيل، إن هلذا هلو اإلفك املبني والض

خف اهللا عز وجل خوفاً يشغلك بتاليف ما سلف من سيئاتك، وإصالح ما فسد من عمر، ودع عنك . القدمي
فإن كان كذا كان كذا، ولو جاز كذا جاز كذا؛ إن ابن زكريا ال ينهزم بتبكيتك، وإنك ال تصري إىل ما دى 

ال ستحققت العذاب، ودع حممد بن به يف وجهك، فارجع عنه إذن إىل اهللا عز وجل الذي لو ناقشك احلساب، 
  .زكريا وضرباءه يف غوايتهم فسيعلم الكفار ملن عقىب الدار

  .ملا كان اهللا تعاىل عن حلى خلقه عاطالً، كان القياس إليه باطالً؛ صدق واهللا: قال أعرايب بفطرته وعنجهيته

  الكامل ازوء : قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات

 هوى متشاعبفال دك  رقية عن بال شطت

 في البالد وجانب ن  وعدت نوى عنها شطو

w النساء خوالب إن  واستبدلت بي خلتي
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 فأنعم راغب حيا  تبدلنا بها ولقد

 ومصارف ومذاهب  البالد معارف إن

 ك وللخطوب نوائب  دعها وقل في ما عنا

 عن أخيهم راكب عة  يبلغن بني ربي هل

 هادي التعسف دائب  على قطرية ناج

 عجائب وتجارب د  وفي الدهر الجدي إني

 والزمان يعاقب عة  بعد بني ربي بدلت

 الزمان عقارب شطر  سوء بينهم جيران

 وللعدو ثعالب ق  يستأسدون على الصدي

 نازح مقارب ها  األبدان من وكذلك

 عبرة وعجائب كر  فيه لمن تف والدهر

 ك وهم لديك أقارب  إن يستطيوا يأكلو

 الصديق تحانب ألذى  ل فيهمرجا حاشا

 الخليل الكاذب ودي  امرؤ اليطبي إني

 ما استقام الصاحب ة  الخليقة والسجي حسن

 بعد كيف أحارب لم  سلمي وأع وهنأته

 قام فيها الناسب ش  الصريح إذا قري نحن

 لألروم مراتب إذ  سرها وأرومها من

    

 وعدة وكاللب ل  لجام للرجا عندي

 يلحح عليه القاتب   رأسهمن ألقه في

  ه كما يساق الجالب  له ويسق إلي ويلن

حدثنا شعيب بن : حدثين حبديث حىت آذن لك فقلت: كنت عند عيسى بن شيخ فاستأذنته فقال: قال املربد
صاحل قالك تزوج رجل امرأة كسالنة، فكانت ال تنتف شعرا وال حتلقها كسالً، وكانت متسح يدها من كل 

wا، فعجنت مرة عجيناً رقيقاً ومسحت يدها بشعرا ونامت ومشت الفرأة رائحة العجني فجاءت شيء بشعر
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يا : من أين جئت؟ قالت: فجعلت تأكل ما على شعرا من العجني حىت شبعت مث ذهبت، فلقيها اجلرذ فقال هلا
 حىت شبعت، قالك فدليين نام الطحان فأكلت من العجني: وما القصة؟ قالت: أبا األغر، من بيت الرخاء، قال

الزم هذه احملجة، فإىل أن بلغ اجلرذ جف العجني على شعرا، فجاء اجلرذ ليأكل من اجلعني : على الطريق، قالت
وحيك انتبه الطحان فرماين : ما خربك؟ قال: فنتف منها شعرة، فضرطت، فوىل اجلرذ هارباً، فلقيته الفرأة فقالت

اكتب يا أبا : يسى وخلع عليه وضحكن جواريه خلف الستارة وقلنبالقفيز فكاد يدق ظهري، فضحك ع
  .العباس حديث الطحان

اسكتوا فواهللا لو جتم كما أجوع لبعتم جربائيل : أال تستحي تسأل بالقرآن؟ قال: قيل لسائل كان يقرأ القرآن
  .وميكائيل فضالً عن القرآن

صنع اله لك، :  قبل أن يتم السائل كالمه فقاليا أهل الدار، فبادر صاحب الدار: وقف سائل على باب فقال
  .يا ابن اللخماء، أكنت تسمع كالمي عسى جئت أدعوك إىل دعوة: فقال السائل

يا : أولئك بطرسوس، فقال السائل: يا أهل الدار الصاحلني، فقال صاحب الدار: وقف سائل على باب دار فقال
وقف ! فمن أنتم يا بين القحاب؟:  إىل مكة، فقال السائلأولئك خرجوا: طاليب ما عند اهللا، فقال صاحب الدار
  .إنك ألحد لو جعل اهللا فيك بركة: ليس هناك أحد، فقال السائل: أعرايب على باب فسأله فأجابه رجل

من يعطيين قطعة حباً هلند محاة النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال، وكان آخر : مسعت سائالً يقول: قال اجلماز
اختلف الناس يف السماع، فأباحه قوم : ين قطعة حباً لألمينني جربيل ومعاوية؟ قال ابن الروانيديقولك من يعطي

  .هو واجب: وحظره آخرون، وأنا أخالف الفريقني وأقول

  .على البناء والنساء والطالء والغناء، وما سوى ذلك باطل: مدار الدنيا على أربعة أشياء: قال إسحاق املوصلي

يا بين، يزعم أهل الكهانة أن : غن فاسد الضرب، خارج من اإليقاع، فقال لتلميذ لهمسع فيلسوف صوت م
  .صوت البومة يدل على موت إنسان، فإن كان ما ذكروا حقاً فإن صوت هذا املغين يدل على موت البومة

خرج بعض السكارى م جملس ومشى يف طريق فسقط وترع، فجاء كلب وجعل يلحس فمه وشفتيه والسكران 
وماء حار؟ بارك اهللا : خدمك بنوك وال عدموك، مث رفع الكلب رجله فبال على وجهه، فجعل يقول: ليقو

  .عليك

  الطويل : روى أبو زيد يف حمالة لشاعر

 على ما بعيني من عشى لبصير  وإني لنار عند زينة أوقدت

 ألخالق اللئام قذور مقوت  زادني حباً لزينة أنها لقد

  سوى ذاك تذعر منك وهي ذعور  ن تردبمعروف الحديث وإ تقول

  .شربت سويقاً عفرياً أي غري ملتوت: وقال أبو زيد

w  البسيط : وأنشد أبو زيد
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  تسائل المعشراألعداء ما صنعا  أراك على أرجاء مهلكه وما

 رميت بخصم فر لي جذعا إال  رميت على خصم بفارقة وما

  ر مطلعاإال وجدت سواء الصب  ما سد من مطلع ضاقت ثنيته

  .إين عنك لفي غفل وغفول عن هذا: زبط أمر فالن إذا تضعضع ويقال: يقال

  .كنت إذا مسعت احلجاج يقرأ علمت أنه طاملا درس كتاب اهللا تعاىل: قال ابن عون

  .الذي يقرأ القرآن إمنا حيدث عن ربه: وقال الشعيب

  البسيط : أنشد األصمعي

 لى ناصح نصحاً وال تلمع تردد  النصح أرخص ما باع الرجال فال

 الرجال ذوي األلباب والفهم على  النصائح ال تفخى مناهجها إن

  الطويل : أنشد األصمعي ليهودي

  فال رفعت كفي إلي طعامي  لم أزر إال آلكل أكله إذا

 وال جوعة إن جعتها بغرام  فما أكلة إن نلتها بغنيمة

    

أجرين م لسان حسان، فلو مزج : رثة للنيب صلى اهللا عليه وسلمقال احلارث بن عوف بن أيب حا: قال األصمعي
  الكامل : يا ابن أخي، أوجعه قوله: البحر المتزج فحدثت به ابن عائشة فقال

  مثل الزجاجة صدعها ال يجبر  المري حيث لقيته وأمانة

خليفة ولك عشرة آالف ضع يل حديثاً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين كائن بعده : قال املختار لرجل
  .أما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال، ولكن عن بعض الصحابة وأحطك يف السعر: درهم، فقال الرجل

ومل يذكر األصمعي من هذا الرجل؛ ومن الطريف أنه استجاز الكذب على بعض الصحابة، ولو كان امتناعه من 
اس، فقد وهللا شانوا وجه الدين ألنك ال ترى إال من وما أدري ما أقول ف هذا الفن من الن. احلذب على غريه

أغرق يف طلب النيا إمال بسيف قد سله، أو بلسان قد أطاله، أو رياء قد احتجنه، أو خبيئة قد اشتمل عليها؛ 
  .نسأل اهللا العياذ فقد عم البالء

ابن : اهللا يده؟ قالمن فعل هذا بك قطع : رأيت املختار مشتور العني فقلت: قال القحذمي، قال ابن العرق
الفاعلة عبيد اهللا بن زياد، واهللا ألقطعن أنامله وأباجله، وألقتلن باحلسني بن علي رضي اهللا عنهما عدد من قتل 

: يا ابن العرق، إن الفتنة قد ألقت خطامها وخبطت ومشست، مث قال: بيحىي بن زكريا عليهما سالم اهللا؛ مث قال

  املتقارب 

w  و حولهابدجلة أ  ذيلها ورافعة
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يقدم عليكم أمريعفيف : فالن رأى يف املنام كأنه خيطب على املنرب خصي، فقال: قيل البن مضاء: قال األصمعي
  .الفرج

البقع مع البقع، : وعلى أالفها الطري تقع، فلم أفهمه حىت رأيت غرباناً تقع: كنت أمسع ذا املثل: وقال األصمعي
د سقط فجاءه آخر كسري اجلناح فوقع إىل جنبه، فعلمت أن املثل ما والسود معالسود، إىل ان رأيت أعرج ق

  .ضاع

  .احلسن أمحر: العرب تقول: قال األصمعي

  .واهللا لو رأيتين يف شبيبيت لرأيتين أحسن من النار املوقدة: وقالت أعرابية وهي تتحدث

بة يف شن خلق ينظر غليها الظمآن كا،ها واهللا نطفة عذ: وقال أبو العالية الشامي وذكر امرأة أخرجت إليه فقال
  .فياهلاجرة

كما ا، البهيمة إمنا حتسن من الذهب والفضة واجلوهر بثقلها فقط وال حتس بنفاستها، كذلك : قال فيلسوف
  .الكسالم إمنا حيسن من أمر احلكمة بثقل التعب عليه وال حيس بشرفها يف نفسه

حية وامرأة تطالبه بشيء هلا عنده وهو يقولك يرمحك اهللا، مررت بنجاد يف قنطرة بردان، طويل الل: قال اجلماز
  .متاعك جاف وحيتاج إىل حشو كثري، وأنت من العجلة متشني على أربع

!! ما أطول حليتك: كان جبوزجان إنسان طويل اللحية أصلع، فقال له ظريف من الظرفاء: قال جراب الدولة

فلم مل يكن ذلك املاء مؤثراً يف صلعتك؟ خذ يا هذا كفا : النعم إن ما ماءنا يكثر نبات الشعر ويقويه، ق: قال
  .واحداً واجعله على صلعتك

ودخل محصي على قحبة ومعه أرعبة دراهم، فسأهلا ان تترك عليه منها درمهاً واحداً، فما فعلت فأعطاها وفجر 
 بك ومل تضرين ياأمحق، سخرتن: ا، فلما خرج رأىمقلى يف الدار فأخذها بيده وخرج، فصاحت املراة

  .حني تقلني تدرين: بشيء، فالتفت وقال هلا

  الطويل : قال طفيل بن األخرم

 الناس والغاني بما نال قانع عن  فإن خف ما لي ازددت في خمتي غنى

 اليأس مه للضراعة قاطع وفي  وفي الصبر عما لم تنل لك راحة

  ضارعلدى غيره يلق الردى وهو  ال يزل يستتبع العين ما ترى ومن

اقرأ : كان عندنا شيخ بسجستان معلم سخيف، اجتزت به يوماً وهو يقول لصيب بني يده: وقال جراب الدولة
  .ياابن الزانية، فأخذت أوخبه فقالك اسكت قد نكت أمه مراراً

هؤالء صبيان وقد : ما هذا؟ قال: واجتزت به يوماً آخر وإذا هو يضرط للصبيان وهم يضحكون، قلت: قال
  .دورهم من القراءة أضرط هلم قليالً وأفرحهم ساعةضاقت ص

w  الطويل : قال الشاعر
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  يظل ألعنان السماء مناغيا  تر سعد أننا فوق شاهد ألم

    

هذا البيت رويته بسبب أعنان السماء كأنه مجع عنن، فأما العنان فسحيبة متدلية دون السماء، ويقال أيضاً أعناء 
نو، كما تقول أحناء وحنو، وما مسعت العنو، وأما العنن فاملعارضة، واالعتنان السماء أي نواحيها، كانه مجع ع

تشاركا شركة عنان، أي فيما عن هلما أي : عنان الدابة؛ يقال:  معروف- بكسر العني- االعتراض، والعنان 
التعنني، وما عرض؛ وأما العنة فحظرية الشاء، والفقهاء يقولون العنة إذا أرادوا مصدر العنني، ذاك يقال فيه 

عن دابته فمردود ليس من كالم العرب، بلى، : أعرف مضارعته للباب األول؛ فأما قول العامة املتشبهني باخلاصة
  .عننت الدابة وأعنتها إذا جعلت هلا عناناً: الذي يقال

ما العلم : محضر بعض حكماء اهلند وزيراً منوزراء ملكهم، وكان الوزير ركيكاً، وإمنا ويل لألبوة، فقال للحكي
دواؤه املوت : فما دواء املربسم؟ قال: فإين أعرف من الطب أكثرة، قال للحكيم: علم الطب، قال: األكرب؟ قال

هذا علم ىخر يوجد : ومن حيييه بعد ذلك؟ قال: حىت تقل حرارة صدره مث يعاجل باألدوية الباردة، قال احلكيم
احلياة، فإين وجدت احلياة خرياً لإلنسان من املوت، قال يف كتب النجوم ومل أنظر يف شيء منه إال يف باب 

  .أيها الوزير، املوت على كل حال خري للجاهل من احلياة: احلكيم

قوم تكلموا يف : ما هذا الصياح؟ قيل: كان فزارة على مظامل البصرة، وكان ظريفاً، فسمع ذات يوم صياحاً فقال
  .اللهم أرجنا من القرآن: القرآن، قال

: ال، أحسن إلينا، قال: واحد بدرهم، قال: كيف تبيع هذا الدراج؟ قال:  به صاحب دراح فقال له فزارةواجتاز

  .يا غالم، أعطه مثن اثنني فإنه سهل البيع: خذ، قال: نأخذ منك اثنني بثالثة، قال: كذا بعت، قال

فلم : قالت.  أصابعهم يف آسيتالصبيان يدخلوننم: مل تبكي؟ قال: انصرف صيب من املتكب باكياً، فقالت له أمه
  .فحبسته عن املعلم.فأدخل أيره يف آسيت: ال تشكوهم إىل املعلم؟ قال

  الطويل : قال ظفيل بن األخرم

 يهلك النفس الكريمة جودها وال  إن الشح ال يخلد الفتى أعاذل

  كذاك صروف الدهر يبلى جديدها  سليمى قد تغيرت بعدنا تقول

 وروعات يشيب وليدها هموم  اتهرأسي قبل شيب لد وشيب

 بأفواه الرجال نشيدها لذيذ  األمثال قومت درءها ومضروبة

ما : طلب أنو شروان كاتباً ملر أعجله، فلم جيد غري غالم يصحب الكتاب، فجيء به فقال له: قال القحذمي
حسن من كتاب غريه اكتب ما أملي عليك، ومل يامره باجللوس، فكتب قائماً أ: مهرماه، قال: امسك؟ فقال

إن احلرمة اليت : جالساً، قالك اكتب يف حنون هذا من تلقاء نفسك، ففعل وأحسن، وضم إىل الكتاب رقعة فيها
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أوصلتين إىل امللك لو وكلت فيها إىل نفسي لتقطعت قبل بلوغ ذلك، وإمنا هو تفضل منه علي، فإن رأىن أال 
لقد أحب مهرماه أال يدع يف نفسه :  فقرأ كسرى ذلك مث قال.حيطين بعد التشريف خبطابه إىل من هو دونه فعل

هلفة يتلهف عليها بعد إمكان الفرصة، وقد أمرنا لك بالذي سألت، فامحد اهللا الذي وهب لك ذلك على أيدينا، 
  .مث نقله إىل أرفع جمالس الكتاب ووصله

وجه إىل حممد وعبد :  حبضرته وقال لهعاتبت أم جعفر الرشيد يف تقريظه املأمون دون ابنها حممد، فدعان خادماً
اهللا خادمني حصيفني يقوالن لكل واحد منهما على اخللوة ما يفعل به إذا أفضت اخلالفة إليه؛ فأما حممد فإنه قال 

يا ابن : أقطعك وآمر لك، وأقدمك وأبلغ بك؛ وأما املأمون فإنه رمى اخلادم بدواة كانت بني يديه وقال: للخادم
. إين ألرجو أن نكون مجيعاً فداه! ين عما أفعل بك يوم ميوت أمري املؤمنني وخليفة رب العاملني؟اللخناء، تسأل

  .كيف ترين؟ ما اقدم ابنك إال متابعة لرأيك وتركاً للحزم: فرجعا باخلرب، فقال الرشيد ألم جعفر

عندي عليل : هذا عسل، هذا سكر، هذا قند، فتقدمت إليه وقلت: رأيت صاحب بطيخ يقول: قال اجلماز
  .خل حاذق وحياتك، ال تلتفت إىل قويل فإنه خل: فقال. يشتهي بطيخة حامضة

وحيك يا حمة، : مسعت شيخاً بباب الطاق من سفلة الناس يقول آلخر أسفل منه: قال بعض أصحابنا البغداديني
؟ هذا هو القرآن وأيش يف هذا: أال تتعجب من بين عفوية، أخوين، أحدمهامن مرعوشي واآلخر فضلي، قال له

نعم، قل هو اهللا أحد بألف درهم، وجبنبها تبت : قال! فيد جيد وردي، قالك وحيك، يف القرآن جيد ورديء؟
  .تسوى حبتني

    

يف هذا للعقول مترته ومستطرف ومعرفة بفضل املوهبة واقتباس املواهب،فال تعجل باإلنكار حىت تبلغ غاية ما قد 
  .استصلحتك به يف هذا الباب

أنا خبري ها هنا بني : ما فعل ربك بك؟ فقال له: مات إنسان غماز فرآه جار له يف املنام فقال له: ل اجلمازقا
وإذا به العاض بظر أمه : يدي ملك أختفف له واسعى بني يديه يف أموره، وأبرد أخبار الكفار إليه؛ قال اجلماز

  .هناك أيضاً غماز

ال تسأل، : أيش خربك يا قرنفل؟ قال: رآه إنسان يف النوم وكأنه يقولمات خمنث يقال له قرنفل، ف: وقال اجلماز
مث يزيد ابن معاوية ليس : ويلك فمن ينيكك يف النار؟ قال: إىل النار، قال: إىل أين صرت يا قرنفل؟ قال: فيقول

  .يقصر يف أمري

  .وجهك هذا أمنوذج جهنم أخرج إىل الدنيا: نظر خمنث إىل رجل دميم الوجه فقال

  .املولد بالبصرة، واملنشأة دير خزقل: اين املولد؟ قال:  نونقيل

  .أمريكم خرج من هذا: نظر عامر بن كزبر إىل ابنه عبد اهللا خيطب فأعجبه، فأشار إىل أيره وقال للناس

  .أفهموه: إنه جمنون، وجعل يقول من حتته: شد جمنون على رجل بالبصرة فأخذ الرجل يضربه، فقال الناس
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  .غداً تريد ان تدخل يف رجلي شوكة: ما لك؟ فقال: رأيت رجالً يعرج فقلت له: العنبسقال أبو 

: مشؤوم، فقل: يابه ليس له رأس حديد، فقال: فأين هو؟ قال: يا أبت وجدت فأساً، قال: قال صيب ألبيه

  .وجدت وتداً

  . الساعةما علمت أين عريان إال: نادى فقريعلى جبة له فلم تطلب بشيء، فقال الفقري: قال

رأيت حية قد ابتلعت كبشاً عظيم القرنني فلم تقدر على ابتالع القرنني، فجعلت تضرب به : قال بعض الشيوخ
  .احلجارة مينة ويسرة حىت كسرت القرنني وابتلعته

 30: يوسف" وقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً"قرأ رجل يف جملس سيفويه 

  .قد أخذنا يف حديث القحاب: قال سيفويهف

  .ال ولكن يسرين أن تصلب األمة يف صالحي: أيسرك أن تصلب يف صالح هذه األمة؟ قال: قيل نون

يا أمري املؤمنني، ما هذا جزائي : أيت عبد امللك بن مروان برجل قد خرج معه خارجي فأمر بضرب عنقه فقال
 خرجت معه إال نظراً لك وتقرباً إليك، فإين رجل ما صحبت أحداً إال واهللا ما: وما جزاؤك؟ قال: منك، قال

  .هزم وقتل وصلب، وقد صح ذلك؛ كوين عليك مع عريك هري لك من مائة ألف رجل معك، فضحك وأطلقه

رأيت كأين قد محلت بدرة على : رأيت البارحة رؤيا نصفها حق ونصفها باطل: قال داود املاصب لصديق له
  .ها خريت فانتبهت فرأيت اخلرا ومل أر البدرةعاتقي فمن ثقل

  .إذا ال يأخذك أبداً: اللهم ال تأخذنا على غفلة، قال: مسع جمنون رجالً يقول

ومل ال يظنون أين أعظه؟ وقف سائل بباب : إن الناس يظنون بك الريبة، قال: كلم رجل غالماً أمرد فقيل له
قال رجل أليب ! ما لعشائنا أصل فيكف يكون له فضل؟: يينأطعمونا من فضل عشائكم فقال املد: مديين فقال

قل "اقرأ يل من : مثلك مثل رجل قال آلخر: أحب أن خترج يل أيام عشرييت، وكان دعياً، فقال أبو عبيدة: عبيدة
: وما عليك من ذلك؟ قال أبو أسيد: ال واهللا ولكنك تبغض العرب، قال: إحدى عشرة آية، قال" هو اهللا أحد

  . عمر رضي اهللا عنه حيف شاربه حىت يرى بياض إبطهكان ابن

يا أخي : يف املخرج، قال: أين قلت هذا الشعر؟ قال: أنشد رجل أبا الشمقمق شعراً بارداً طويالً فضجر وقال له
  .صدقت، رائحة اخلرا عليه ظاهرة

 وقف يدعو ورأى حج حائك، فلما!  قالك وتلومه؟258: البقرة" فبهت الذي كفر"مسع سيفويه رجالً يقرأ 
يا رب، من أنا، وأيش أنا؟ التراب على رأسي، من أنا؟ كلب نباح وووو، وضرط م شفتيه على : اجلمع قال

  .حليته

رأيتهم قد شبهوك يب فسرين ذلك : ما آذاين قط إال غرم مصاب يف الكوفة، فإنه لقيين فقال: قال رقبة بن مصقلة
  .لك

  .يت امسي على رأسك واملعاول تأخذهل: ما سامك؟ قال: قال رجل لغصن املخنث
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  .إذا أقبل البخت باضت الدجاجة على الوتد، وإذا أدبر البخت انشق اهلاون يف الشمس: قال أبو الربيع

: أيها القاضي، يقضى على غائب، قال: تقدم رجالن إىل قاض فتكلم أحدمها ومل يترك اآلخر يتكلم فقال

  .ألين غائب إذا مل أترك أتكلم: وكيف؟ قال

  .ما بلغ من طمعك؟ قالك مل تقل هذا إال ويف قلبك خري: قال رجل ألشعب

  الرجز : خرج رجل قبيح الوجه من اليمن فأنشد

 منذ دخلت اليمنا  أر وجها حسنا لم

  أحسن من فيها أنا  حر أم بلدة وفي

    

ي حكالم بيوم، إا عز عل:  فقال13: القمر" ومحلناه على ذات أوالح ودسر: "قرأ قارئ بني يدي سيفويه
  .جنازة

  .هؤالء خبالف نسائكم القحاب:  فقال سيفويه58: الرمحن" كأن الياقوت واملرجان: "وقرأ قارئ يف حلقته

اعملوا : يبعث هلم أار دبس ودقيق ويقال هلم: إن اشتهى أهل اجلنة العصيدة كيف يعملون؟ قال: وقيل له
  .كلوا واعذروا فليس عندنا نارفعسيس، وهو شيء يعمله أهل البصرة، و

يا صيب مل : وإال فأير القاضي يف حر أم الكماذب، فقال العنربي: مسع العنربي القاضي صبياً يقول لصيب آخر
ألن عليه أيراً مردوداً يف حر أمه مثل منارة هذا املسجد، فانصرف العنربي وهو يقولك : قلت هذا؟ قال

  .االستقضاء شؤم

  .ضرطة نقد أحب إيل من حلاف نسيئة: أحب إليك أم قلنسوة نسيئة؟ فقالجبة نقد : قيل ملاجن

كنت يف دعوة بعض الظراف يف يوم غيم، ومعنا شيخ متصدر ال ينطق، : قال اجلماز، قال يل نصر موىل املأمون
وسلم حدثوين عن سيدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فتدارينا ذكر املطر وما جاء فيه من األثر، فقال الشيخ

  .ما من قطرة ترتل من السماء إال ومعها ملك يتحها حىت يضحها يف موضحها مث يصحد ويدحها: قال

مل أسألك اامعة إمنا : أغناك اهللا فلي أم الصبيان ها هنا، فقال السائل: وقف سائل بباب دار فقال صاحب الدار
  .سألت كسرة خبز

على البالوعة تبول، فحسب السائل أن بوهلا نشيش مقلى، وتقدم سائل إىل باب، وكانت صاحبة الدار قاعدة 
  .حطبنا رطب وحياتك ليس يشتعل: أطعمونا من هذا الذي تقلونه، فضرطت املراة وقالت: فقال

هذا : وقف سائل بباب املافروخي عامل األهواز وسأل، فأعطوه لقمة خبز، فسكت ساعة ومل يربح مث قال
مسعت كناساً : قال اجلماز! ه، وبأي شيء أقدم عليه، وبأي شيء أتعقبه؟الدواء الذي أعطيتموين كيف أتناول

  .إن كنت كناس ابن كناس فقل يل كم رجل لبنت وردان: يقول آلخر

wرمحك اهللا أبا ال شيء فقد واهللا كنت أمحر اإلزار، حاد : وقف شاطر على قرب فقال: قال ابن قريعة القاضي
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إن تسلقت فسنورة، وإن استلبت فحدأة، وإن ضربت فأرض، وغن السكني، فاره الصديق، إن نقبت فجرذ، و
  .شربت فحب، ولكنك اليوم قد وقعت يف زاوية سوء

والك ر جرى فيه املاء ال بد من أن يعود : مسعتا شيخاً من العامة يقول آلخر: قال بعض أصحابنا البغداديني
  .يت لفظهم فهو الطريف، فال تعب اللحن فيهحك. والك حىت يعود املاء إليه ماتت ضفادعه: إليه، قال اآلخر

متتعوا "كنت أتفاءل كثرياً ففتحت املصحف يوماً وقد وليت فخرج : مسعت يعقوب بن فالن يقول: قال جحظة
  . فعزلت بعد ثالثة أيام65: هود" يف داركم ثالثة أيام

كان ذا سالمة، ذكر عنده كان عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي شيخ أصحاب احلديث وكان ياً فاضالً، و
إىل الري دجلتان ففي أي دجلة مات؟ قال أبو حنيفة : مات ا، فقال له: بعض األمراء الذين طرقوا الري فقيل
  .لرجلك انت مطوياً خري منك منشوراً

  الطويل : أنشد جحظة لشاعر

  شباعاً لها قوت وجاعت صقورها  أليام إذا كان بومها فتعساً

 أن ال ريش فيها نسورها وتقعد   صحة ريشهينهض العصفور وقد

 لها قطب فماذا يديرها وليس  رحى يهوي من النيل ماؤه وهبني

يدخل ما يشاء، فإما أن : وكيف ذلك؟ قال: خبت أي خبت، قال: ها هنا مكاري بكر، قال: قال عبادة لرجل
  .يندق أيره أو تنشق أسيت

  الوافر : شاعر

  ن ذرى المهندة الذكوروبي  بين المعالي والعوالي له

  أمات على جواد أم سرير  شرفن فما يبالي مقامات

  الكامل : البصري صاحب الزنج

 هامته مقام المغفر ويقيم  السيوف بوجهه وينحره يلقى

 ركن المجد إن لم تعقر فعقرت  ويقول للطرف اصطبر لشبا القنا

 أثواب عيش أعبر متسربل  تأمل شخص ضيف مقبل وإذا

 األعداء إن لم تنحري نحرتني  إلى الكوماء هذا طارق ىأوم

  .احلشو إليك: أحتسنني احلشو؟ فقالت: استعرض ابن املدبر طباخة فقال هلا

  .أقود عليهن: ما عندك يف النساء؟ قال: قال املتوكل للجماز

  .فتعالإذا فرغت من ال شيء : أي شيء تعمل؟ قالك ال شيء، قال: صاح ابن الفرات بغالم له فقال

w  البسيط : شاعر
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  منها ويا ليلتي في بيتها عودي  يومنا عندها عد بالنعيم لنا يا

    

 اعتناق وتقبيل وتجريد بعد  بت أرشف فاها عند رقدتها إذ

 كالمسك ذر على ماء العناقيد  وقد سقتني رضاباً غير ذي أسن

قد : اقرأ، فإذا فيها: ما هذا؟ قال: قلتكنت جالساً عند صديق فدفعت إليه جارية وقعة فضرط، ف: قال جحظة
  .فين الدقيق

الذي أبالك حبرك، سود وجهه، وشق : سبحانن اهللا، من أبالين بك؟ فقال: كانت ملخنث جارية نفيسة فقالت
  .وسطه، وقطع لسانه، وجعل إىل جنبه ضرته

  . ان تنام عندنا فافعل- أعزك اهللا- إن رأيت : كان أليب متام الشاعر صديق يسكر من قدحني، فكتب إليه يدعوه

  السريع : شاعر

 حتى رأيناها وحسنها  لم ندر ما ليلي وما طيبها

 أن تتمناها أجللتها  لو أبصرتها سافراً إنك

  .أشتهي م ينيكين بأيري: كان لبعض املخنثني أير عظيم، فكان يقول: قال ابن قريعة

  .الطالق: أيش يطيب يف هذا اليوم؟ قال: قالت امرأة اجلماز للجماز

  .إذا وجدت الشيء يف السوق فال تطلبه من صديق: يقال

أين لست : فما يف نفوسنا؟ قال: أنبئكم مبا يف نفوسكم، قالوا: ما عالمة النبوة؟ قال: ادعى رجل النوبة فقيل له
  .بنيب

  .أنا فالن بن فالن، رحم اهللا من قال آمني: كتب بعض احلمقى على خامته

  .احلمد هللا إذ مل أكن فوقه: ارك قد سرق، فقالمح: قيل لبعض املغفلني

  .يا رب، ماأحسن مساءك، زادك اهللا مزيد كل خري: نظر بعض األغنياء إىل السماء فقال

  .ينبغي أن نتغدى به قبل أن يتعشى بنا، اطلب لنا كناسني: ونظر آخر إىل كنيف قد انبثق، فقال البنه

  .يتخذ لقفاه مراهممن مل يعط على الصفع دراهم، فل: وقال صفعان

  .أصالن كرميان ولكن ما أجنبا: من اللنب واحلنطة، قال: قدم إلىأعرايب كامخ فقالك مم يعمل هذا؟ قالوا

مل ال تتنور؟ قالك إذا : قيل خلمث! كيف أغين واألقداح يف أيديكم؟: مل ال تغنيظ قال: قيل ملغن رديء الغناء
  .استهكثر الدغل أخذ الناس يف طريق اجلادة، يعين 

  .استرحنا: الوحى، فمال أفلس كتب على خامته: ورث رجل ماالً، فكتب على خامته

  .خامتان من حديد: أي شيء يف يدي؟ فقال: أدخل رجل إصبعه يف حلقيت مقراض وقال ملنجم
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  .من جنازة صديق كان يل، كان له ابنان فمات األوسد: من أين؟ قال: قيل لرجل

  . أسود ببيضاء، ويقولك تغريون خلق اهللاكان طاووس ال حيضر إمالك: قال

  .وصل كتابك مبا أوجب املنة واليد، وأزمل احلمد والشكر: كاتب

  .واهللا لو كان أيره لك لعملت منه عكازة: ويلك تتعشقني أسود؟ فقالت: قيل جلارية مليحة

ين، وإمنا جاز ذلك ألنه فقدتين وعدمت: قد جاء يف فعلني تعدي الفاعل إىل ضمريه وهو: قال أبو سعيد السريايف
حممول على غري ظاهر الكالم وحقيقته، ألن االعل ال بد من أن يكون موجوداً، وإذا عدم نفسه صار عادماً 

معدوماً، وذلك حمال، وإمنا جاز ألن الفعل له يف الظاهر واملعىن لغريه، لنه ال يدعو على نفسه بأن يعدم، فكأنه 
  الطويل : جران العود: قالك عدمين غريي؛ قال

 أالقي منهما متزحزح وعما  كان لي عن ضرتين عدمتني لقد

 ما بين التراقي مكدح مخدش  هما الغول والسعالة رأسي منهما

  الكامل : وجيوز عند البصريني مث أنتم الذين تقتلون أنفسكم يف الضرورة؛ وأنشد ملهلهل: قال أبو سعيد

  ر ذات سناموتركت مرة غي  الذي قتلت بكراً بالقنا وأنا

  .وأنا الذي قتل: والوجه

  وقال حارثة بن بدر الغداين؟ البسيط 

 تقرب آجاالً لميعاد إال  كعب ما طعلت شمس وال غربت يا

 كعب لم يبق منا غير االد يا  يا كعب صبراً على ما كان من حدث

 رائح أو باكر غاد كراحل  بقيات أنفاس نحشرجها إال

مل يبق منا أجساد إال بقيات أنفاس، وعلى هذا أنشد : ا هنا مبرتلة مثل، كأنك قلتفإن غري م: قال أبو سعيد
  البسيط : الناس هذا البيت للفرزدق

 الخليفة إال دار مروانا دار  ما في المدينة دار غير واحدة

ل ابن أيب جعلوا غري صفة مبرتلة مثل، ومن جعله مبرتلة االستثناء مل يكن له بد من أن ينصل أحدمها، وهو قو
  .إسحاق

    

اليغبوب يقال يف النهر واجلدول إذا كان كثرياً : -شاهدته بشرياز-قال أبو بكر ابن العالف الشيباين النحوي 
: ماؤمها شديدة جريتهما، ويقال ذلك يف الفرس إذا كان كثري العدو شديد اجلري، وقد قال بعض أهل اللغة

  الرمل : لطوله، واألول القول املختار، قال لبيداليعبوب الطويل، وإمنا مسي النهر يعبوباً 

w  طرق الحي من الغزو صهل  الصوت يعبوب إذا بأجش
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  .وأما الدعبوب فالطريق النهج املوطأ السهل: قال

تعزيه للمظلوم : 42: إبراهيم" وال حتسنب اهللا غافالً عما يعمل الظاملون"قال ميمون بن مهران يف قوله تعاىل 
  .ووعيد للظامل

وال : "حزنته وأحزنته مبعىن، ويقرأ: ال تدميوا النظر إىل أهل البالء فتحزنوهم؛ يقال:  النيب صلى اهللا عليه وسلمقل
  .65: يونس" ال حيزنك"و" حيزنك قوهلم

  .عائد املريض، ومشيع املوتى، ومعزي الثكلى: ثالثة يف ظل العرش: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .لرجل حمموداً يف جريانه فاعلم أنه يداهنهمإذا رأيت ا: وقال الثوري

  .لو أن أبا الزناد عن مييين وابن هرمز عن يساري وربيعة الرأي يقودين ملنعتين نذاليت أن أنبل: قال مديين

يا هذا، واهللا ما : الضال، فقال عمرو: إن أألوساري مل يزل أمس يذكرك ويقول: أتى رجل عمرو بن عبيد فقال
ذا الرجل حني نقلت إلينا حديثه، وال رعيت حقي حني بلغتين عن أخي ما أكره، أعمله أن رعيت حق جمالسة ه

  .املوت يعمنا، والبعص حيشرنا، والقيامة جتمعنا، واهللا تعاىل حيكم بيننا

يا هذا، أوحشتنا من نفسك، : جرى ذكر رجل يف جملس ابن قتيبة فنال منه بعضهم، فأقبل عليه سلم فقال
  .ك، ودللتنا على عورتكأيأستنا من مودت

يا هذا : ما منت منذ أربعني ليلة، فقال: كيف أنت؟ فقال: ودخل عبد الوارث بن سعيد على رجل يعوده فقال
أتريد أن أصف : أحصيت أيام البالء فهال أحصيت أيام الرخاء؟ مر ماجن باملدينة برجل قد لسعته عقرب فقال

  .إىل الصباحنعم، قالك عليك بالصباح : لك دواء هذا؟ قال

ما أمحقك، هذا واهللا : فقال! هذا معك وال جتلس للصيارفة؟: نظرت امرأة إىل رجل يبول كبري الفعل، فقالت
  .أقامين منهم

  .يا رجاء، هذا واهللا السلطان ال ما كنا فيه: ملا نزل بعمر بن عبد العزيز رمحه اهللا املوت قال

  .إال وهي يف التوارة يا أيها املساكني" يا أيها الذين آمنوا"آن ليس يف القر: قال علي بن احلسني عليهما السالم

  .العجب مل يغتر، وإمنا هي عقربة ذنب: قال إبراهيم بن إمساعيل

  .الدنيا كلها غم، فما كان منهان من سرور فهو ربح: قال احلسن

  .أصاب الدنيا من حذرها، وأصابت الدنيا من أمنها: قال فيلسوف

  .اهللا كأنك مل تطعه، وارج اهللا حىت كأنك مل تعصهخف : قال ابن السماك

ترى كيف جيتمع الرجاء واخلوف يف صدر واحد؟ هذا بعيد، مىت رجا فقد استرسل، ومىت خاف فقد استجمع، 
ولكل واحدة من هاتني احلالني أحكام تستغرقها وتأيت عليها وتباعدها من احلال األخرى، فكيف السبيل 

تردد من هذه إىل هذه، وال تستقر مع غحدامها، وهذا : الفاضل؟ اللهم إال أن يقولإلىتحصيل ما دل عليه هذا 
إن صح مل يكن له من اخلوف نصيب وال من الرجاء نصيب إال مبقدار إملامله ما؛ فأين احليلة اليت ا يبني 
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كأنه : فقالوعليهما يظهر؟ وللزهاد كالم كثري يروع ظاهره ويضمحل مفتشه؛ وسألت بعض العماء عن هذا 
إذا حلظ الكرم رجا، وإذا حلظ العدل خاف، وهو فيما بني هذين امللحوظني خمترب الثبات على الطاعة، واإلقالع 

عن املعصية، وليس جييء من هذا أن يكون خائفاً راجياً يف حال، ألنه خبواطره ووساوسه يف أفعاله وحركاته 
لب أحدمها على سره سلس معه، وهو على ذلك حممود، متطلع حنو شيء يرجوه، وحنو شيء حيذره، فإذا ما غ

ألن اخلائف مصريه إىل ما يصري إليه الراجي، ألن الراجي يعمل يف طلب ما يتمناه، واخلائف يقلع عن مواقعه ما 
واحلاجة إىل حتقيق اخلوف من اهللا عز وجل والرجاء . إذا أنعم النظر؛ وهذا جواب قريب. خيشاه والغاية واحدة

  .تعاىل أشد من احلاجة إىل معرفة هذا املشكليف اهللا 

  .آثر تقواك على هواك، وأخراك على دنياك: دعا أعرايب فقال

  .واهللا ما أرضة رجلي للطواف فكيف أدخل ما الكعبة: ما مينعك من دخول الكعبة؟ قالت: قيل ملعبدة

اهم، نسأهلم إحلافاً ويعطوننا كرهاً، فال اللهم أخزنان وإي: سأل أبو فرعون رجالً فمنعه، فأحل عليه فأعطاه، فقال
  .يبارك اهللا لنا وال يأجرهم عليه

    

واهللا لو كانت يف احلسن كيوسف، ويف : ال أنقص من عشرة دراهم، فقال: ساوم مديين بدجاجة فقال صاحبها
  .العظم ككبش إبراهيم اخلليل، وكانت كل يوم تبيض ويل عهد للمسلمني ما ساوت أكثر من درمهني

  .االست مسن األير، والقبلة بريد النيك: ال بعضهمق

  .ودعت قليب بتوديعك، فهو ينصرف كمنصرفك: كاتب

  .ذكرك ينسينس كل شيء، وفراغي له يشغلين عما سواه: كاتب

  .لو كان إفراط احلنني إليك، وهلب احلرص عليك، يقربان طريف منك، لقد كنت فزت بك: كاتب

ا مدة هذا املقام دونك، وبرحت بنا اخلطوب عما قبلك، مل املك عزاء عما  تنفست بن-أعوذ باهللا- إن : كاتب
أعد نفسي وأقرب هلا من الوقت يف لقائك، وأعتاد من احلوادث اليت تترامى بنا من سفر إىل صفر، وتنقلنا من 

نس مثوى إىل مثوى، وكيف بالسلو عما جعل اهللا غيبته مادة للشوق وتأثيالً للوجد، ومالبسته مالبسة أ
ومروءة، وفراقه فراق كرم وفضيلة، ال كيف إال بأوبة مرتقبة جتمع متفرق الشمل، وتلم متباين الشعب، ويعود 

  .ا عهد األيام محيداً، وما أخلق ما دواعي األمل جديداً

  .أنا من إذا ابتهج شكرك، وإذا نكب ذكرك: أوديتين بنأيك، فمىت تداوي بقربك؟ كاتب آخر: كاتب

 اهللا سرور رجائي بلقائك، وال خيب دعائي ببقائك، وال أفقدين األنس بك على قربك ونأيك، ال سلبين: آخر
  .أعقبنا اهللا مبأمت الفرقة عرس األلفة، وبوحشة الغمة أنس الغبطة

  .أقر اهللا عيين بلقائك، كما أقذاها بنأيك: كاتب

  .شخصال تبال بالوطنإذا شطن، وال بأحد إذا شط وال تشخص إذا : قال أعرايب
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الدنيا حلم واآلخرة : امجع يل أمر الدنيا وصف يل حاهلا وحال اآلخرة، فكتب إليه: كتب ناسك إىل أخ له
  .يقظة، واملتوسط بينهما املوت، وحنن يف أضغاث أحالم ننقل إىل أجداث

  الطويل : النمري

 وعادتنا أن ندرك العز بالعز  في بعض التذلل عزة يقولون

  مقامي على دحض ونومي على وخز   عشيرتياهللا لي واألكرمون أبى

أطال اهللا بقاءك يف متام من النعمة والسالمة، ودوام من الكرامة، وعلو من القدرة وبسط الد، ووفورة : كاتب
البغطة واتصال الرغبة، وعكوف من اآلمال، ومن علينا بدوام ظلك، وامتداد أيام دولتك، وأعلى درجتك، وال 

مما خولك، وال زلت من النعمة واإلنعام حبيث يقصر أمل اآلمل وشكر الشاكر عنه، وال أراك مكروهاً يف شيء 
أخالك من مزيده ونعمته، وتسديده وعصمته، وبلغ بك من األلفة أقصاها، ومن األماين أسناها، وأعانك على 

، وأعطاك فوق ادخار املكارم واصطناع احملامد، وبسط ا لسانك ويدك، وأدام لك أمجل ما عودك وعود منك
أملك وغاية رجائك ومنتهى أمنيتك، وحجب عنك سطوات األحوال، وأجرى لك خالص كل نوال، وتوحدك 

بالصنع واإلقبال، وال بدل لك ما أفادك من حسن حال، وتوجك بالسيكنة والوقار والنسك واهليبة واجلمال، 
  .وختم لك بالسعادة يف املآل

    

غراء كالليلة القمراء، وكالشمس يكمها احلجاب؛ جارية كغزال مكسال، جارية : يقال: قال بعض أهل األدب
وكجؤذر صرمية، وكمهرة عربية، وكدمية حمراب، وذات حشا قطيع، وكأن لوا حمض شيب براح، وكأا 

زهرة جالها بدر، وكأن عينيها عينا مهاة، وهلا حاجب كالنون خط بالقلم، وأنف كمنت السيف، وفم كاخلامت، 
عاب النحل وجىن النخل، وكالرحيق اخلتوم، وكأن نشرها ريا فأرة، وكأن أصابعها قوادم محامة، وريق كل

وكأن فاها أقحوان حتت غمامة، وكأن ثناياها زهر يف دمث، وكأمنا تفتر عن برد، وعن حب الغمام، وعن 
بتها سبيكة، وكأن بارقة، وكأن عنقها إبريق اللجني، وكأن صدرها فاثور فضة، وكأن حنرها مجارة، وكأن ل

وجهها مرآة جملوة، وكأن جيدها جيد رمي، وكأن سالفتها السيف الصقيل، وكأن ثديها حق عاج، وكأن يف 
صدرها رمانتني، وكأن يف خدها تفاحتني، وكأا غصن بان وقضيب عقيان، وكأن خيدها أترجتان بالعنرب 

ملنسدل أو عناقيد الكرم املتهدل، كأن جبينها خمضوبتان؛ هلا شعر كقوادم النسر، هلا فروع كقنوان النخل ا
مصباح دير، كأن عوارضها كوكب الصبح، كأن بناا مداري فضة وقضيب اللجني، هلا بطن مطوي كأنه 

قبطي وكأنه طومار مدمج، وكأا بطن أمي ذي طرة؛ هلا كشح جمدول، وهلا سرة كمدهن عاج، وأفخاذ 
قضيب، وكأا خوط بان على نقا، وغصن يف دعص؛ هلا ساق كأفخاذ البهايت، وكفلكالكثيب، وخصر كال

كربدية غذاها خليج، متشي كالوحل، متشي مشي املهاة إىل الرياض، وكأا قطاة ختطو إىل الغدير، وكأن يف 
wأمخصها شوكاً، وكأاظبية متيس، وكأن احللي يف صدرها وميض برق ونار أنارت يف الظالم، وكأمنا خلخاهلا 
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فتولة، وكأن معصمها جنم يلوح، وكأن شعرها أسود ملتفة، وحبال مضفورة، وكأن وجهها صفحة أنثاء حية م
سيف، وفلقة قمر، وبدر متام، مكأا دينار مشوف، وكأن حليها زهر الربيع؛ هلا كشح كاجلديل، وقذال 

رب كمخضر كقذال عاطية األراك، هلا مدامع كمدامع الغزال؛ كأن محرة خدها أرجوان أو جلنار؛ هلا شا
الرحيان، وكأنه نصف صاد، وكأن قدمها لسان حية، وكأا ظبية مذعورة، وغزال خاذل، وكأا كأس، وكأنه 

رشأ مرتاع، وكأن حلظاا نبال، كأا بيضة نعام، وكأا بيضة أدحي، وكأا بيضة مكنونة، وكأا لؤلؤة 
مام، ووقع الزالل؛ وكأن أصداغها عقارب، الغواص، وكأا درة الصدف، وحديثها مثر اجلنان، وصوب الغ

وكأن متنها منت حسام؛ فتور القيام، سريعة القعود، نصفها خفيف ونصفها كسل؛ كأن وجنتيها شقائق 
النعمان، كالمها يطفئ النار؛ كأن ريقها رضاب مسك، وجىن حنل، ومشور ضرب؛ كأن عنقها إريق فضة، 

، وجبينها الآللئ، وعوارضها الربد؛ كأا خوط بان، وجدل عنان، وعينها ماوية، وبطنها قبطية، وساقها بردية
  .وقضيب ذهب، وكأا فضة قد مسها ذهب، أطهر من املاء، وأرق من اهلواء

يا شيخ، ما : رأيت شيخاً بالكوفة قاعداً على باب دار وله زي وهيئة، فوي الدار صراخ، فقلت: قال أبو هفان
وإمنا أراد أن يقول بلغ املبضع : أمس بلغ املبضع شاذروانه فمات؛ قالهذا الصراخ؟ قالك هذا رجل افتصد 

  .شريانه

  .سأل اهللا عنك مالئكته: سألت عنك يا أبا فالن، قال: مسعت العقدي اهلمذاين يقول، قال رجل البن خلف

رنقاً؛ أريد أن أشرب على عورة وجهك عشرة أرطال نبيذاً م: قال أبو نصر األمناطي، قاالبن خلف لصديق له
  .أراد ان يقول على غرة وجهك نبيذاً مروقاً: قال

مثل هذه األم يوحشها إنسان : جاءت امرأة إىل معلم تشكو ابنها، وكانت حجميلة، فقال املعلم للصيب
  .كان جيب عليك لو كان لك عقل ان تلحس خراها كل يوم طلباً لرضاها! فيؤذيها؟

  .وموضع الرعونة طول اللحية. ق الروح األنفموضع العقل الدماغ، وطري: قال بعض األطباء

  .اللحية الطويلة عش الرباغيث، ومأوى البق، وهي يف الريح طرادة ومزبلة، ومعدن التراب والغبار: قال اليزيدي

:  فقالت-وامق: أراد أن يقول-أنا واهلل لك مائق :وقال أيضاً، قال ابن خلف ملغنية كان حيبها، وأراد جتميشها

  . أنت مائق، أنت واهللا مائق للخلقليس يل وحدي

وكيف : لقد عجل عليك الشيب، فقال: قلت يوماً لعبدوس بن حممد، وقد سألته عن سنه لصغره: قال اجلاحظ
ال يعجل عل وأنا حمتاج إىل من لو نفذ فيه حكمي لسرحته مع النعاج، أو لفظته مع الدجاج، وجعلته قيم 

سان أمحد بن العباس العجلي له غلة ألف ألف درهم كل سنة، عطس السراج، ووقاية يد احلالج، هذا أبو سا
  .يغرقكم اهللا: يرمحك اهللا، فقال يل: يوماص فقلت له

    

قال ابن ! ذكر أم أنثى؟: انظر إىل هذا الفرخ ما أشبهه بأمه، قال: جاء غالم ابن جرادة بفرخ إليهفقال له
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  .تنتظف حىت أغسلها مرتنياحلصاص يوماً وقد جربت يده، لو غسلتها ألف مرة مل 

: املرآة يف يدك، فقال: ترى حلييت قد طالت؟ فقال احلاضر: ونظر ابن اجلصاص يف املرآة مث قال إلنسان عنده

  .صدقت ولكن يرى الشاهد ما ال يرى الغائب

يا :  فقالاشترى إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس غالماً فصيحاً، فبلغ الرشيد فأرسل إليه يطلبه
يا : إن موالك قد وهبك يل، فقال الغالم: أمري املؤمنني، مل أشتره إاللك، فلما وقف الغالم بني يديه قال الرشيد

ما زلت لك وانا يف ملكه، وال زلت عن ملكه وانا لك، : فسر، قال: أمري املؤمنني ما زلت وما زلت، قال
  .فأعجب الرشيد وقدمه

  .قدم العبد على احلر، والوضيع على الشريفومبثل هذا البيتان والعقل يت

أرأيت يا فتح : وكان الفتح بن خاقان، وهو صيب، قائماً بني يدي املعتصم، فقال املعتصم يوماً ويف يده فص
  .نعم يا أمري املؤمنني، اليد اليت هو فيها أحسن منه: أحسن من هذا الفص شيئاً؟ قال

 يلعبون وفيهم عبد اهللا بن الزبري، فتهاربوا إىل عبد اهللا فإنه وقف، اجتاز عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بصبيان
  .مل ال تفر مع أصحابك؟ قالك مل يكن يل جرم فأفر منك، وال كان الطريق ضيقالً فأوسعه عليك: فقال له عرم

حىت فاصرب : هو حار، قالوا: ما يبكيك؟ قال: قعد صيب مع قوم فقدم شيء حار فأخذ الصيب يبكي، فقالوا له
  .أنتم ال تصربون: يربد، قال

فديتك ابين، هذا املطر كله على رأسه؟ : وخرج صيب من بيت أمه يف صحو وعاد يف مطر شديد فقالت له أمه
  .ال يا أمي، كان أكثره على األرض، ولو كان كله على رأسي كنت قد غرقت: قال

  .صدقت هذا وقته: بوك فأقرح قليب، قالذكرت أ: مل تبكني؟ فقال: ومسع غالم أمه تبكي يف السحر فقال هلا

  .لكل مقام مقال: وال تنكر قوهلا ذكرت أبوك فإن اللحنها هنا أصلح من اإلعراب، وقد قيل

  .ال تذكروا محاة النيب صلى اهللا عليه وسلم إال خبري: مسع ابن اجلصاص رجالً ينشد شعراً يف هند فقال

واهللا ما عندي شيء ولكن :  قد مات فمر يل بكفن، قالإن أخي: دخل رجل إىل محزة ابن النصرانية فقال
أملحه حىت ال يننت إىل : ما تصنع به؟ قال: أصلحك اهللا، فمر يل بدرهم ملح، قال: تعهدنا إىل أيام لعله يقع، قال

  .أن يتيسر كفنه من عندك

هم، قالك واهللا لقد بألف در: بكم اشتريت؟ قالت: دخل محزة هذا يوماً على امرأوعندها ثوب وشي فقال هلا
: إين واهللا مل أوف بعد ولكن أعطيت درمهاً، قال: وضعوا يف استك شيئاً مثل هذا، وأشار إىل يده وذراعه، قالت

أخيت : إن أختك قد اشترت شراً منه مبائة دينار، قال: وأيش يسوى قولك وقد جعلت خصاهم يف ديك؟ قالت
  .تضرط من آست واسعة

  .ال واهللا حىت يبلغين أنه قبل رجلي: إن رأيت أن ترضى عن فالن فافعل، قال: شيمقلت أليب احل: قال احلاجظ

  .احلمد هللا الذي ال حيلف بأعظم منه: كان صاعد بن خملد إذا قبض يده عن الطعام يقول
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يا فيتان هذا السمك الذي تصطادون طري أم ماحل؟ وكان : ومر بقوم يصطادون السمك فسلم عليهم وقال
: كيف طعمه يا أزهر، هو حلو؟ قال أزهر:  بني يدي عمرو بن الليث يأكل البطيخ، فقال له عمروأزهر اخلمار

  .أيها األمري، أكلت اخلرا قط؟ فضحك عمرو وكل من حضر

نكت أمه البارحة سبع مرات، فاجعل أربعة : إن ابنك يزعم انه ماك غالمك البارحة، قال: وقال عمرو لألزهر
  .حبذاء ذاك والباقي فضل

هذا ا وعدنا اهللا ورسله وصدق املرسلون؛ اللهم بارك لنا إذا صرنا إىل ما : جاء أبو عوانة إىل قوم قد صلبوا فقال
  .صاروا إليه

: هذه املراة خلفت ولداً؟ قال لرجل: أصيب إنسان بوالدته، فجاء سيفويه القاص يعزيه، فلما قضى كالمه قال

قد تعلمت النحوك كله إال ثالث :  بعض احلمقى يقول آلخررأين: قال أبو هفان! تريد ولداً أكرب مين؟
أما أبو فالن فللملوك واألمراء : هذا سهل: أبو فالن، وأيب فالن، وأبا فالن، قال: وما هي؟ قال: مسائل،قال

  .والسالطني والقضاة، وأما أبا فالن فللتناء والتجار واألوساط، وأما أيب فالن فللسفل واألوغاد

إن كنت إن شاء اهللا سألتك عن صاحب يل : غداً، قال: مىت قدمت؟ قال: قال رجل آلخر: أيضاًوقال أبو هفان 
  .لو كنت أدركتك كتبت معك كتاباً إليه: أمس، قال: فمىت خترج؟ قال

    

واهللا لو كنت ليس أنا، وابن من أنا منه، لكنت : فالن ليس يعدك بشيء، قال: قال احلسن بن يسار، قلت لشاعر
  .وأنا من ابن أنا منه، فكيف وأنا من أنا منهأنا أنا، 

يا هذا، اعمل مع هذه : مسعت بعض احلمقى خياصم امرأته ويف جريانه أمحق، فاطلع عليهم وقال: وقال أبو هفان
  .فضحكت من بيانه: إما إمساك بأيش امسه أو تسريح بأيش امسه؛ قال: كما قال اهللا تعاىل

بسم اهللا، جعلين اهللا فداك، بلغين منيتك بدابتك، ولوال علة نسيتها : دابةوكتب بعض احلمقى إىل آخر يعزيه عن 
  .لسرت إليك حىت أعزيك يف نفسي

جلس بعض الرؤساء مع بعض الوزراء يف زبزب ويف يده تفاحة، فأراد أن يناوهلا الوزير، : قال ابن محدون الندمي
  . فبزق عليه ورمى بالتفاحة إىل املاءوأراد أن حيول وجهه إىل املاء ليبزق، فحول وجهه إىل الوزير

  .دخل بعض هؤالء اخلالء وأراد أن حيل سروايله، فغلط وحل إزاره وخري يف سراويله: وقال ابن قريعة

امرأيت أحسن، وارتفعا إىل قاضيهم، : وختاصم رجالن من أهل محص يف أمر نسائهما فقال كل واحد منهما
قد : ا مجيعاً قبل تقلد القضاء وقبل أن تتزوجامها، فقال بعض العدولأنا عارف ما، وقد نكتهم: فقال القاضي

عرفتهما فاقض بينهما، فقالك واهللا ألن أنيك امرأة هذا يف أستها أحب إيل من أن أنيك امرأة هذا يف حرها؛ 
  .ففرح الذي حكم له وقام مسروراً

ح اهللا القضاي إا ال تطيعين، وتقدم إىل قاض محصي بواسط زمن احلجاج رجل وامرأة فقال الرجلك أصل
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أصلحك اهللا إمنا : يا هذا ليس حتملها ما ال تطيق، قال: أصلح اهللا القاضي إين ال أقوى مبا معه، قال: فقالت
يا جاهل، األمور كلها تسويت؟ هو ذا أنا : كانت عند رجل قبلي فكانت تكرمه، فضرط القاضي من فمه مث قال

  . يستصغرونه-أستودعهم اهللا-معي أير مثل البغل، ومن البيت 

قومي فقبليه كما : أعز اهللا القاضي، هذا قبلين، قال القاضي: وارتفعت امرأة مع رجل إىل قاضي محص فقالت
فأيش قعودي ها هنا حيث أردت أن يب جرمه مل جئت به إىل هذا : قد عفوت عنه، قال القاضي: قبلك، قالت

  . منه حقك، وبعد هذا لو ناكك رجل حبذاي مل أتكلمالس للحكم؟ واهللا ال برحت حىت تقتصي

أضجعه على شقه األيسر فإنه أهضم : ومات أليب العطوف ابن، وكان يتفلسف، فلما دلوه القرب قال للحفار
  .للطعام

اخلفيف : كان حملمد بن يسري الشاعر ابن جسيم وسيم، بعثه يف حاجة فأبطأ وعاد ومل يقض وطر أبيه، فقال فيه
  ازوء 

  وهو في خلقة الجمل  عقله عقل طائر

  : فأجابه

  ليس لي عنه منتقل  منك نالني شبه

ووجه آخر ابنه إىل السوق ليشتري حبالً للبئر ويكون عشرين ذراعاً، فانصرف من نصف الطريق وقالك يا أيب 
  .يف عرض مصيبيت فيك: يف عرض كم؟ قال

: يف ال أقسم ذا البلد ووالدي بال ولد، فقال أبوه: قاليف أي سورة أنت؟ : قال رجل البنه وهو يف املكتب

  .لعمري من كنت ولده فهو بال ولد

فأنت بعد يف حر : أين بلغت عند املعلم؟ قالك قد تعلمت والفرج، أراد والفجر، قال األب: وقال آخر البنه
  .أمك

إمنا يكون : صل أمك، قالوحيك هن مث: زوجين بعض أمهات أوالدك، قال أبوه: قال صاحل بن حممود ألبيه
  .للرجل أم واحدة، قد ماتت أمي

كذبوا وإمنا أنيكهم؛ فلما كان بعد أيام : ما هذا الذي يقال؟ قال: إن ابنك يناك، فقال البنه: قيل لعمرو احلويزي
  .من أمي: هذا النيك ممن تعلمت؟قال: رأى أبوه صبياناً ينيكونه قال له

ما هذا، عليه لعنة اهللا؟ : ه رجل محصي بفرس كلما قدمه نفر، فقال هشامعرض هشام بن عبد امللك اجلند فأتا
  .يا سيدي هو فاره ولكنه شبهك ببيطار كان يعالده فنفر: قال احلمصي

ما منت البارحة من ضربان عرق، فنظرت : ما شأنك يا شيخ؟ قال: مررت مبعلم وهو يتأوه، فقلت: قال اجلاحظ
أحدكم يضرب عليه عرق واحد فال : مثل الظليم، فغضب واستشاط مث قالأنت واهللا صحيح سليم : إليه فقلت

wوأي حزمة عروق هذه؟ : ؟ قلت!ينام الليلة إىل الصباح، وتضرب علي حزمة عروق فتريدون مين أال أصيح
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  .هذا يا خرا: فكشف عن أير مثل أير البغل وقال

  .كيف جوفك؟ قالك أدخل لسانك وذقه: قلت ملخنث: قال أبو العيناء

طلب أبو نواس من صديق له غالماً أمرد، وكان يشرب معه فجاء بغالم مليح إال أنه أعرج، فلما رآه أبو نواس 
    ! تريد تضرب علي بالصواجلة يا خرا أو تنيكين؟: وحيك، هذا أعرج، فسمع الغالم فقال: قال له

أما اجلائع فيأكل من خبز .  والعزبكيف رأيت البصرة؟ قالك خري بالد واهللا للجائع واملفلس: قيل ملديين ظريف
األرز واملاحل حىت يشبع بفلس؛ وأما العزب فيتزوج مبن شاء بدانقني؛ وأما احملتاج فيخرا ويبيع؛ فهل رأيتم بلداً 

يزعمون أين مراء، وكنت أمس واهللا صائماً، وقد صمت : مثلها؟ كان عبد األعلى السلمي قاصاً، فقال يوماص
  .أحداًاليوم وما أخربت بذلك 

ما أكثر من : هذا عبد األعلى القاص سكران، فقال: ومر عبد األعلى بقوم وهو يتمايل سكراً، فقال إنسان
  .يشبهين بذلك الرجل الصاحل

  البسيط : شاعر

  على خالف الذي يهوى ويختار  إن الضرورة لإلنسان حاملة

  السريع : أضحكين بائع رمان حبنني يقول: العشق جهل عارض وافق قلباً فارغاً قال أبو العيناء: قال فيلسوف

 بحار الحب طرطب إلى  وقعت من فوق جبال الهوى

  الطويل : العجالين

 ونخل بالقعاقع يانع لذيذ  أال حبذا ظل ظليل ومشرب

 وغزالن عليها البراقع أنيق  وروحة آصال العشي ومنظر

صل عجلتك بتأنيك، وسطوتك : ن؟ قالوما ه: احفظ عين ثالث خالل، قال: قال أرسطاطاليس بإلسكندر
  .انصر احلق على اهلوى متلك األرض ملك استعباد: زدين، قال: بترفقك، وضرك بنفعك، قال

  .ال شرف إال شرف العقل، وال غىن إال غىن النفس: قال بزرمجهر

املوت يف البقر سيكثر املطر، وإذا فشا : كانت الفرس إذا أبصرت إىل النار اليت تشتعل يف أسافل القدور قالت
  .يسل الناس ويصحون: سيكثر املوت يف البشر، وإذا فشا يف اخلنازير قالت: قالت

بلى، : أليس ال يكون ما ال يعلم اهللا تعاىل أنه ال يكون، وال يكون جاهالً وال ناسياً، قال: قال اإلسكايف لرجل
:  مغلوباً؟ قال أحد هؤالء املشغبني آلخرفلم ينكر أن ال يكون ما يريد اهللا عز وجل وال يكون مكرهاً وال: قال

فقل إنه أخرج الكفر من باب العدم إىل الوجود بأن : نعم، قال: أتقول إن الكافر فعل الكفر بأن كفر؟ قال
  .وال حيدث الكفر إال اهللا جلت عظمته: ال خيرج من العدم إىل الوجود إال اهللا عز وجل، قال: كفر؛ قال

: هل شاهدت من يفعل أو يتأتى له الفعل إال جسماً، قال: ي الشطوي وقلت لهسألت أمحد بن عل: قال رجل

wنعم، إنك أيضاً مل تشاهد من : وهذا خالف الشاهد، قال: نعم، قلت: والصانع يفعل وليس جبسم، قال: ال، قال
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  .يفعل األشياء، واهللا يفعل وليس بشيء خالف الشاهد

هم فيها إىل األباطيل، وإعراضهم عن طلب اآلخرة بالعمل الصاحل أما ترى متاري هؤالء يف هذه القاويل، وجنوح
واخلشوع واإلخبات؟ أما يعلمون أن التماري من املرية، واملرية الشك، والشك والتشكك يف الدين والعقد 

كيف لإلنسان بأن ال : يؤديان إىل هلك، ويشقيان على حرية، وأن الواجب غري ما رأوه واجباً؟ قيل لفيلسوف
فليكن ذاكراً يف كل وقت أنه ليس جيب ان يطاع فقط بل أن يطيع، وأنه ليس جيب أن خيدم فقط :  قاليغضب؟

بل أن خيدم، وأنه ليس جيب أن يتحتمل خطأه فقط بل جيب أن حيتمل اخلطأ عليه، وأنه ليس جيب أن يصرب عليه 
  .يغضب، وإن غضب كان غضبه أقلفقط بل أن يصرب هو أيضاً، وأنه بعني اهللا دائماً، فإنه إذا فعل ذلك مل 

عوام الناس ظنون ان اهللا جل جالله يف اهلياكل فقط، ويرون أنه جيب أن يتهيأ اإلنسان وحيسن : قال فيلسوف
سريته يف اهلياكل فقط، وأما أصحاب املعرفة فلعلمهم بأن اهللا تعاىل يف كل موضع ينبغي هلم أن تكون سريم يف 

  . اهلياكلكل موضع كسرية عوام الناس يف

  .اليت كأا متشي على أرماح؛ قالك أراد طوهلا: ما الناقة املرواح؟ قال: سألت أعرابياً: قال بعض العلماء

كما أن الذين يستعملون حواس البدن فقط مينعهم من الغضب اخلوف من امللك احملسوس إذا : قال فيلسوف
 أن مينعه من الغضب اخلوف من امللك املعقول وقفوا بني يده، كذلك جيب على من يستعمل احلواس النفسانية

  .الذي هو واقف بني يديه دائماً

حنن نعيش عيشاً طبيعاياً كي نعيش عيشاً عقلياً، فينبغي أن يكون قصدنا للعيش العقلي وال نعطي : قال أفالطون
  .القوة الطبيعية شيئاً أكثر مما تدعو إليه الضرورة

  .ف القصاب، ألنه يلعب وال يشعر؛ هكذا قالألنت أضل من خرو: يقال: قال األموي

  .أنس به يأنس، وال يقولون أنس؛ هكذا قال: قول العرب من األنس: وقال األموي

ما كان ذلك إال بعد األين والصلعاء، وإال بعد اهلياط واملياط، أي مل يكن إال بعد حني؛ : يقال: وقال األموي
  .هكذا قال األموي

    

جنوب عرضان، قبض بعناقيد، حبس على دكاكني جزر، يف : أي اللحم أطيب؟ قال: قيل البن لسان احلمرة
  .دساكر جوف، ال تسمع الصوت إال إرناناً

: مجع دكان، يف دساكر جوف: جمتمعة، دكاكني: املال املقبوض ألن السلطان يقبض أفضلها، حبس: القبض

  .طري؛ هذا لفظ األموي يف النوادرواسعة، ال تسمع الصوت إال أن ترفع صوتك ألا كصرية األهل وال

  الطويل : وأنشد األموي ألمين بن خرمي

 ولم تنغر بها ساعة قدر حنيف  جرجانية لم يطف بها وصهباء

w  وقد الحت الشعرى وقد خفق النسر  بها يحيى وقدج نمت نومة أتاني
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 أنا بعد الشيب ويبك والخمر فما  اصطبحها أو لغيري أهدها فقلت

 التصابي بعد ما كأل العمر فكيف  فيالسنين التي خلتعنها  تعففت

 دون ما يهوى حياء وال ستر له  إذا المرء وفى األربعين ولم يكن

 وإن جر أرسان الحياة له الدهر  وال تنفس عليه الذي أتى فدعه

 هكذا أنشد األموي على ما حكى خط ابن الكويف، وهو خط موثوق به، وكأن الغنب من تنغر مكسورة،

  .جاش غضبه: ينغر: وكسر فقال

  .متجرده: عرية الرجل: وقال األموي

  .أسبط اهللا لوثه؛ أسبط مد رجليه، ولوثه اجتماعه: وقال أيضاً

 إمنا يريد الذي هو أدون وال 61: البقرة" أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري"وقال بعض النحويني يف قوله 
 إمنا هو مقلوب من 35 و34: القيامة" أوىل لك"أن معه اخلري وكذلك يريد الذي هو أقرب، والدليل على ذلك 

  .الويل

  .دع رجلي ورجلك يف نعال، وما وسعهما القبال: كاتب

له من الرأي رأي يهتك أغطية الستور، ويوضح عن مبهمات األمور، ويضم من اخلري : قال أعرايب يصف رجالً
 يدجو معه خطب، ويومض بصواب ال يلتبس معه صعب، أعطافه، وينظم من الذكر أطرافه، ويشرق بعزم ال

  .حىت يغدر املستعجم معجماً، واملشكل مشكوالً

فال رأيه إذا فسد وأخطأ جهة احلق، وفيلت أنت : يقال. فالن له رأي ال يفيل، وظن ال يستحيل: وقال أعرايب
  .الضعف: يقالالضعف، و: الركاكة، والركاكة: رأيه، إذا نسبته منه إىل الفيالة، والفيالة

  .كم كربة فادحة قد فككت أغالقها، وحادثة مصمتة سنيت أقفاهلا: وقال أعرايب لرجل

  .قد أورق الس فال بد من تالق جيتىن به مثر احملادثة من األنس: كاتب

استدم جدة من تزوره بالتجايف عنه والقلة عنده، فإن حركة الراغب ظاهرة للعاقل، واستدعاء امللول : كاتب
  .مع التغاب احلاب، واإلفراط يف الزيارة مملول، كما أن التفريط فيها خمل: وب بالفتور، وقد قيلمش

  .هكذا ذكر هذا الكاتب، وكله كالمه

  .صرف اهللا حمله، وهدى رحله، وسر بأوبته أهله، وال زال آمناً، مقيماً وظاعناً: قال أعرايب

على احلرم، وأشهى من فكاك األسري، وإرخاء املخنوق، أمجل من رعاية الذمم، واحملافظة : قال بعض لبلغاء
  .والوجدان من الناشد، واملاء من الغاص، واألمن من الوجل

 فاملوادعة، كأنك تدعن ويدع، وال -بكسر الواو- أحر من يوم الوداع؛ والوداع بفتح الواو، وأما الداع : وقال
" ما ودعك ربك وما قلى"ضهم يف قوله تعاىل يقال من هذا ودعته، هكذا قال العلماء، وقد شذت قراءة بع

wأروح من يوم التالق، وألذ م ساعةن التواصل، وألطف م الروح، وأرق م :  بالتخفيف وقال آخر3: الضحى
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  .النسيم وأننت من ريح الفراق، وأضعف من كبد العشاق

ناعة وروح اليأس؛ ال وبلوغ ال والذي يرعاك ويهب يل رضاك؛ وال وعز الق: ومن رقيق ألفاظ الظرفاء يف أمياا
  .السؤل فيك؛ ال وحرمة يوم الوصال

  .فاستحقب الوجل، واستعجل األجل، ال سقاه اهللا غماماً، وال ستر له أماماً: وقال أعرايب يف ذم آخر

يقال - بالبارح األشأم، والسنح األعصم، وجد موعث، وكد ملهث، وهم مكرث : دعا آخر على مسافر فقال
 وطائر منحوس، وظهر مركوس، ورحل منكوس؛ وال زالت داره قذفاً، وطالبه أسفاً، - رثينكرثين األمر وأك

  .وعقباه تلفاً، فإن عاد فال عاد إال بكآبة املنقلب، وندامة املعتقب

واحد يعرف . من أكل على مائدتني اختنق. من يطفر من وتد إىل وتد يدخل يف آسته أحدمها: من أمثال العامة
املوىل برضى والعبد يشق . واحلر يعيط والعبد يأمل.  الضرب يف احلاج والسب يف الرياح.له وآخر يطوف له

  .آسته

شق أستك : أمثال العامة حتكى؛ وما أظرف قوهلم: وقال لنا علي بن عيسى النحوي مرة، قال ابن األخشاد
  .صرييف؛ هكذا يقولون

    

غداً جييء املطر : ة البسيت فقال يوماً من األيامكان عندنا بسجستان منجم يعرف بأيب علقم: قال جراب الدولة
قد أحببت أال : وإن مل جيئ املطر ماتت أمي، فلما كان الغد مل جيئ املطر فدخل فخنق أمه، فقيل له يف ذلك فقال

  .خيطئ حكمي، وال أكون كاذباً

  .هذا طريف جداً

" إن كنتم للرؤيا تعربون"عرب، ويف القرآن استعربته ف: جاء رجل إىل عابر رؤيا هكذا يقال، واملعرب ضعيف، يقال

 سخنة - بالضم- هذا من غري حمققه، وعرب النهر، واستعرب املالح، واستعرب إذا دمعت عيناه، والعرب 43: يوسف
العني، وكذلك العرب، والعرب جانب النهر، والشعري يقال هلا العبور، فأما العابور فسحابة هاطلة قليلة اللبث 

 فلقد رأيت بعض -بكسر العني- فالن حسن العبارة :  احلب، والعبارة اللفظ واملنطق، يقالمفرقة القطر كبا
الرؤساء من الكتاب يهلج بفتح العني، فكان أهل األدب يعيبون عليه ذلك، فكن متجنباً لشنيع اخلطأ وفاحش 

يب معروف، ويقال هو اللحن، واجتهد يف األخذ بالصواب، فإن تعذر ذلك فاتق ما اشتد فحشه؛ فأما العبري فط
 بالتخفي؛ ويقالك جاء فالن معرباً، هذا من - الزعفران، وأيضاً اجلساد للصوقه باجلسد، ويقال أيضاً املالب

غريب ما حفظ عن أيب عمرو ابن العالء؛ والعربة كأا الدمعة، والعربة واالعتبار كأا نظر يف ما يتعجب منه 
أن يتخلج املعىن عليك، أو يقع يف ما أرويه بعض ما يقبح يف عينيك،  طال هذا االعتراض، وما أحب - ويبكى له

الرواضع اليت تأخذ من النهر العظيم، وشجن اإلنسان ما اهتم به وعقد : ولكن احلديث شجون، والشجون
  . نعم، نعود إىل النادرة فقد سافرنا عنها-للناس أشجان ويل شجن: طويته عليه، ويقال
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إن صدقت رؤياك : رأيت يف النوم كأين راكب دابة أشهب له ذنب أخضر، فقال: - أعين للعابر-فقال له 
  .استدخلت فجلة

يا رب، إن حلمك عن الظاملني قد أضر باملظلومني، : مر عامر بن دلة برجل قد صلبه احلجاج ظلماً فقال: يقال
: عليني، وإذا مناد يناديفرأى يف منامه كأن القيامة قامت، وكأنه دخل اجلنة فرأى املصلوب فيها يف أعلى 

  .حلمي عن الظاملني أحل املظلومني بأعلى عليني

  الطويل : شاعر

  وعاتبتماني لم يضق عنكما عذري  خليلي لو كان الزمان مساعدي

 تجمعا أن تؤذيان مع الدهر فال  فأما إذا كان الزمان محاربي

  . مشالً وتدانياًأعقبنا اهللا ذه الفرقة ألفة وتالقياً، وذا الشتات: كاتب

  الطويل : شاعر يف بعض والة بين مروان

 أيامكم بمدام وألحقتم  ما قطعتم ليلكم بمدامكم إذا

  ومن ذا الذي يغشاكم بسالم  ذا الذي يخشاكم لملة فمن

 مدام أو بلثم غالم بشرب  رضيتم من الدنيا بأيسر بلغة

 كرام أو بذم لئام بمدح  تعلموا أن اللسان موكل ولم

أشد من كرب الشوق، وأفطع من حرق الفراق، ما تضمنه صدر من ال تساعده دموعه، واليطاوعه : كاتب
لسانه، فترى الزفرات تتردد يف أحشائه، والغموم تتلظى حتت جواحنه، ولو انطلقت عربته وأمسح لسانه، لطفي 

أن يوازن بالبكاء، ومقدار الصبابة بعض ما يعانيه، وهلذا نبذ ما يقاسيه، وإن كان قدر التبل بفراقك أعظم من 
  .إليك أقوى من أنيستدرك باالكتئاب

  .النبيذ صاوبن الغم: قال الزيادي، قال السري

  اخلفيف : شاعر

 مزجته بعقار ورضاب  ليل وصلته بنهار رب

 وصالف أخذتها بيسار  أدرتها بيمين ومدام

 صرعته بكبار وحبيب  شربتها بحبيب وصغار

  عيش بيني وبينها في إزار  لذيذ الجمعت بين  وظباء

ليته ذكر العلة، فقد واهللا آملين غري مكثرث، وما هذا من . ال حيرم النبيذ إال صاحب بدعة وهوى: قال النخعي
  .احتياط الفقهاء املتحرجني

w  الطويل : قال العتيب يف جارية هويها فالمه أبوه وأخرجه من داره
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  ت بعد القرب منه إلى الرقصوصير  تبدلت من قلبي المودة بالبغض

 غصناه وحال عن الغض تقصف  الهوى غضاً فلما ملكته وكان

 بكفي مخرجي سعة األرض فليس  أك قد أخرجت عن دار بغضة فإن

  اهلزج : إن اقلعت عن هذاقبلتك، فقال ألبيه: فقال أبوه

 ما أهوى لما تهوى ه  تراني تاركاً لل

   دعوىب من قلبي إذاً  أشهد ا، الح أنا

    

  .سقياً لدهر ملا خالم لنا خال منا، وملا تصدى لنا توىل عنا: كاتب

  الكامل ازوء : وقال زهري بن جناب

 أورثتكم مجداً بنيه  إن أهلك فقد أبني

 دات زنادكم وريه  وتركتكم أبناء سا

 نلته إال التحية قد  كل ما نال الفتى من

  طميهتوقد في قاذ  شهدت النار لإلن ولقد

 لم يغمز شظيه رفين  غدوت بناشر الط ولقد

  ن معاً ومن حمر القفيه  من حمر القنا فأصبت

 وجناء ليس لها وليه  رحلت البازل ال ولقد

 الضعيفة والعييه غير  خطبة ماجد ونطقت

 وبه بقيه فليهلكن  خير للفتى والموت

 دان المقامة بالعشية  أن يرى تهديه ول من

كما أن البدن اخلايل من النفس تفوح منه رائحة الننت، كذلك النفس العدمية األدب حتس نقصها : فقال فيلسو
بالكالم واألفعال، وكما أن ننت البدن اخلايل من النفس ليس حيسه ذلك البدن بل الذي له حس، كذلك النفس 

  .العدمية األدب ال حتس بل األدباء

ند مالكه الذي ال ميكن له أن يؤخذ منه، ويبقى له عند موته، ليس الذي اليسار هو الباقي دائماً ع: قال فيلسوف
  .يبقى معه زماناً يسرياً وال يكون بعد موته له، والذي يتحد بالصفة األوىل هي احلكمة

الفقر هو أصل حسن سياسة الناسن وذلك أنه إذا كان من حسن السياسة أن يكون بعض الناس : قال فيلسوف
w وكان من ساس ال يستقيم أن يساس من غري ان يكون فقرياً حمتاجاً، فقد تبني أن الفقر يسوس وبعضهم يساس،
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  .هو السبب الذي يقوم به حسن السياسة

مل صار الذين يفعلون الشر ال يعاقبون على فكرهم الردي وإمنا يعاقبون على أفعاهلم فقط؟ فقالك : قيل لفيلسوف
  . ألن ال يفعل الردي مما يتفكر فيهمن قبل أنه قصد اإلنسان ال ألن يتفكر لكن

إن مل يتهيأ لك البلوغ يف العلم م تلقاء نفسك مبلغ القدماء فينبغي لك أن تستغين بعيام، وذاك : قل فيلسوف
أم قد خلفوا لك خزائن العلم يف كتبهم، فافتحها وتدبرها وأعن نفسك ا، وال تكونن كأعمى يف يده جوهر 

  .وال يعرف حسنه

عجبين أمري املؤمنني من رؤيا رآها، فسألته عنها فذكر أنه رأى يف منامه كأن رجالً جلس :  اهللا بن طاهرقال عبد
أيها احلكيم، ما أحسن الكالم؟ : من أنت؟ فقالك أنا أرسطاطاليس احلكيم، فقلت له: جملس احلكماء فقلت له

. مث ماذا؟ قالك ما ال ختشى عاقبته: ، قلتما استحسنه السامع: مث ماذا؟ قال: قالك ما يستقيم يف الراي، فقلت

  .لو كان حياً ملا كان يتكلم بأحسن مما تكلم به فيما رأيته: مث قال املأمون

  .الشمي إذا كانت يف التاسع من الطالع دلت على العبادة واخلوف من اهللا وذكر املالئكة: قال بعض املنجمني

قدت يف نوبة زحل، وزحل صاحب يوم السبت؛ وزعم أن زحل إن امللة اإلسرائيلية انع: وقال بعض أهل النجوم
دليل العطلة والتغرب والتأله، وكذلك اليهود يف االنقطاع عن األعمال يف يوم السبت؛ وزعم أن األحد؛ وزعم 
أن امللة اإلسالمية انعقدت يف نوبة الزهرة، وللزهرة يوم اجلمعة، وهلا النظافة والزينة والتطيب واخلصب، وفجدنا 

  .ملسلمني حمثوثني على إعظام يوم اجلمعة باإلغتسال والطي وليس اجلديد والتوسعة يف النفقةا

  .ال تقل ما ال ينبغي لك أن تفعله: قال أفالطون ألرسطاطاليس

  .إن اهللا عز وجل ليس ينتقم من العباد بالسخط بل ليقومهم: وقال له

اً صاحلاً، وال تعتد باحلياة واملوت صاحلني إال بأن ال ينبغي لك أن وى حياة صاحلة فقد بل وموت: وقال له
  .تكسب ما الرب

  .أدم التذكر فيم كنت وإىل أين تصري وال تؤذ أحداً فإن األشياء زائلة: وقال له

  .ال تنتظر بفعل اخلري أن تسأل إياه بل ابتدئه مع أهله: وقال له

  .أدم ذكر املوت واالعتبار به: وقال له

  .ف خساسة املرء بكثرة كالمه فيما ال ينفعه، وإخباره مبا اليسأل عنه وال يراد منهتعر: وقال أفالطون

  .من فكر يف الشر لغريه فقد قبل الشر يف نفسه: وقال أفالطون

  .ال تؤخر إنالة احملتاج إىل غد فإنك ال تدري ما يعرض يف غد: وقال أفالطون

  .أعن املبتلى إذا مل يكن سوء العمل ابتاله: وقال

  .إن تبعت يف الرب فإن الرب يبقى والتعب يزول وإن التذذت باآلثام فإن اللذة تزول واآلثام تبقى: ل أفالطونوقا

  .أجهل اجلهال من عثر حبجر مرتني: وقال أفالطون
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  .كفاك موخباً على الكذب علمك بأنك كاذب، وكفاك ناهياً عنه خوفك إذا كذبت: وقال أيضاً

ب جنابك، ورويت معطشنا من صوب سحابك، حىت حتافت البطون عن أرعيت خممصتنا يف خص: كاتب
  .الظهور، وأقلعت العيون عن اجلفون

كم نعمة جسيمة وفيتنيها، ونازلة عظيمة كفيتنيها؛ كم من يد لك عندي بيضاء، وصنيعة زهراء، وفائدة : كاتب
  .غراء، سودت وجوه أعدائي، وأظلمت عيون أكفائي

أو : غطه ألعيب، قال: ملدينة صبياً قد خرج من دار وبيده عود مكشوف، فقلت لهرأيت با: قال ابن أيب ليلى
أيسرك أين أبوك؟ قالك ال ولكن أمي ليصيب : قال الفرزدق لغالم أعجبه إنشاده!! يغطى من اهللا شيء؟ ال بلغت

  .أيب من أطابيك

ما حتب أن أهل لك؟ :  فقال لهأدخل الركاض وهو ابن أربعسنني إىل الرشيد ليتعجب من فطنته: قال البالذي
اختر األحب : مجيل رأيك فإين أفوز به يف الدنيا واآلخرة، فأمر بدنانري ودراهم فصبت بني يديه فقال له: قال

األحب إىل أمري املؤمنني، وهذا من هذين، وضرب بيده إىل الدنانري، فضحك الرشيد وأمر أن يضم : إليك، فقال
  .إىل ولده وجيرى عليه

  .املنكر ملا ال يدري أعذر من املقر مبا ال يعلم:  خامت أرسطاطاليسكان على

املريض الذي يشتهي أرجى من الصحيح الذي ال يشتهي؛ ومر يب خبط حممد بن فرج : وكان على خامت بقراط
  .من سلب نعمة غريه سلب غريه نعمته: يف موضع كان حمبوساً فيه

  .خري ال يدومشر ال يدوم خري من : وكان على خامت فيثاغورس

  .ال يكون عمران حبيث جيوز السلطان: وكان خامت كسرى

  .معاجلة املوجود خري من انتظار املفقود: وكان على خامت بزرمجهر

  .االحتمال حىت متكن القدرة: وكان على خامت ملك الديلم

  .من يتذكر التفريط يف ما ينبغي له أن يتقدم فيه: من أهنأ عيشاً؟ قال: سئل أنوشروان

  .العطلة يج الفكرة، والفكرة يج الفتنة: ال أنو شروانق

إذا تناهى العمر انقطع الدمع، ومن الدليل على ذلك أنك ال ترى مضروباً بالسياط وال مقدماً لضرب : قال العتيب
  .العنق يبكي

  .من عاشر اإلخوان باملكر كافأوه بالغدر: قال فيلسوف

  . والعقل حيتاج إىل التجاربكل شيء حيتاج إىل العقل،: وقال فيلسوف

  .أنا منذ عشرين سنة يف طلب أخ إذا غضب مل يقل إال احلق فما أجده: قال إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا

  البسيط : حممد بن حازم الباهلي
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 وال البالغة في اإلكثار بالخطب  الجود عن كثرة األموال والنشب ما

 ث عن أب فأباألمانة إر وال  الشجاعة عن حسم وال جلد وال

 كل ذاك بطبع غير مكتسب في  همم أدت إلى نجح لكنها

 بالعجز والكيس والتضييع والطلب  عن قدر يجري إلى أجل والرزق

 بالقبور وال األسالف والنسب ال  فيما أرى عندي بأنفسهم والناس

 الجميل من األخالق واألدب دون  إني وإن قل مالي لم تقف هممي

 على الألواء والكذب وللزمان  في مال سمحت بهصبراً على الحق 

 ظلمت بعدك إن الدهر ذو عقب  صاحباً لم يدع لي فقده جلداً يا

 ولألطالل والكثب وللمغاني  الشباب لجيران وعاذلة أبكي

 السمر والهندية القضب وللقنا  ولإللجام في غلس ولللصريخ

 الطربوللندامى وللذات و  الذي قد كان يطرقني وللخيال

  .ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع: قال لقمان احلكيم

  .إذا ويل صديق لك والية فأصبته على العشر من صداقته فليس بأخ سوء: قال بعض السلف

نقلت الصخر ومحلت احلديد فلم أر شيئاً أثقل من الدين، وأكلت الطيبات وعانقت احلسان : وقال لقمان أيضاً
لومسح القفار، ونزح البحار، وأحصى القطار، لوجدها أهون من مشاتة : وأنا أقولفلم أر ألذ من العافية؛ 

  .األعداء، خاصة إذا كانوا مسامهني يف النسب، أو جماورين يف بلد

  الرمل ازوء : البن أيب فنن

 وقد شار العذار ء  الشيب أمسا عيرتني

 قناع وخمار ه  إن بقيت من ولها

 اع مستعارمت ها  الدنيا وما في إنما

 قضى اله الحذار ا  ينجي حذراً مم ليس

 على الضيم قرار م  ال وال للحر إن ضي

 إذا ضن القطار ث  الفتح لنا غي إنما

    

  ذكر الجود يشار  الفتح إذا ما وإلى
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أن بل احلزن، وإمنا صار اخلوف مكروهاً ملا فيه من احلزن، وكما : احلزن أشد ام اخلوف؟ فقال: قيل لفيلسوف
  .السرور غاية كل حمبوب فكذلك احلزن غاية كل مكروه

ال، ولكن قضاء : النوم، قال: التمريخ، وقال آخر: ما يذهب باإلعياء؟ فقال بعضهم: وقال احلجاج جللسائه
  .احلاجة اليت أعيا بسببها

ما : خوخ، فقال: من أخربين مبا يف كمي فله أكرب خوهة فيه، فقالوا: جاز جحا بقومه ويف كمه خوخ فقال هلم
  .قال لكم إال من أمه زانية

أسخن اهللا عينيك، رأيت من : امحل ها احلب فقريه، فذهب به فقريه من خارج، فقال له أبوه:وقال له أبوه يوماً
  .إن مل ترض عافاك اهللا فاقبله مثل اخلف حتىن يصري القري من داخل: قري احلب من خارج؟ فقال جحا

دعهم يفسون فإنه أدفأ هلم، فقام : هذا واهللا بلية، قالت: لوا يفسون فقال المراتهبات جحا ليلة مع صبيان فجع
  .أنبهي اآلن الصبيان حىت يصطلوا ذه النار: وخري وسط البيت مث قال

محلتك يف بطنها : وأيش عملت يل؟ قال: يا ملعون، هذا جزاؤها منك؟ قال: وشتم جحا يوماً أمه فقال له أبوه
  .قل هلا تدخل يف أسيت حىت أخبأها تسعة عشر شهراً: تك وربتك، قالتسعة أشهر، وأرضع

  .هذه النوادر رواها لنا ابن قريعة، وكان كثري النوادر، غزير احلفظ، فصيح اللسان على تكلف مع ذلك

ببغداد ثالثة قضاة، أحدهم جدي الظاهر هزيل الباطن، واآلخر هزيل الظاهر : ومسعت القاضي أبا حامد يقول
أما ابن معروف فظاهره جد : فسئل عن هؤالء الثالثة فقال. لباطن، والثالث جدي الباطن والظاخرجدي ا

  .وباطنه هزل، وأما ابن قريعة فظاهره هزل وباطنه جد، وأما ابن أم شيبان فظاهره جد وباطنه جد

 صعب، ولكن أين وأنا أقول يف هذا شيئاً وإن كان مسعفاً لبعض ما قاله هذا الرئيس، وتعقب كالم الرؤساء
جسارة مثلي وإقدامه، وحتككه واعتزامه؟ اعلم أن هزل ابن معروف كان مغموراً بعلمه وادبه، وكان حمتمالً 

لشكله وظرفه، وقد خلص فضله وخفي نقصه، فإذا مل يكن بد من النقص فألن يكون مستوراً خري من أن يكون 
اه عن هزله يف ظاهره ألنه وقف املمتعض منه املتباعد عنه، بارزاً لكل عني؛ وأما جد ابن قريعة يف باطنه فما أغن

وصار ناصره وعاذره ال جيدان يف وين شأنه إال متليحه واستظرافه؛ وأما ابن صاحل على شرفه وبيته، وماله 
وجاهه، فما كان جده رافعاً له، وال هزله واضعاً منه، وكان ال حلواً وال مراً، وال خالً وال مخراً، وكان 

ضوحاً يف واليته، مرحوماً يف عزله، وذلك أ،ه كان ال يقارب العامة وال يداري اخلاصة، ومقاربه العامة إمنا مف
هي بلني اللفظ وخفض اجلناح وسكون الطائر، وكان أخف من خشاشة، وأطيش من فراشة؛ ومداراة اخلاصة 

ملداهن، وكان واهللا جعد الكف كز إمنا تكون ببسط اليد ورفع احلجاب وبذل العطاء ونصرة االئذ ومساملة ا
الطباع سيء اللفظ، قد أفسده شرفه، وأطغاه يساره، فهو ال يعقل إال اجلمع، وال يعرف إال املنع، قد نسي 

عواقب األمور وحوادث الدهور، ينكر اإلحسان ألنه اليلتذ بالشكر وال يطرب على املدح، خبزه خمتوم ورغيفه 
ولقد قدم ابن املعتصم عليه، وهو ! ن النار، فمن ذا يهوي إليه أو ينقض عليه؟حملى، ودرمهه يف الدرك األسفل م
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لقد اقشعررت بتلك : شيخ الرملة، واملشار إليه بفلسطني، فقدم على ما ساءه وناءه، حىت قال يوماً غري مكترث
العراق، ولو سلخين، الديار من ضيم لعله ما كان ينالين، ولو نالين ملا كان يغيظين، وأسندت نفسي إىل ابن عم ب

  .ونفخوا يف جلدي نفخاً، لكان أهون علي مما قد عاملين به

طال هذا الفصل وما أدرت ذلك كله، ولكن لتمزيق عرض اللئام حالوة ال توجد يف مدح الكرام، وكان بعض 
يف إن مادح الكرمي طالب مزيد بعد استقالله بنفسه، وهاجي اللئيم منتصف من الظامل، و: املشايخ يقول

االنتصاف نوع من الظفر، والظفر مطلوب كل نفس، ومنية كل ذي حس، وأنا أعوذ باهللا من مدح يصحبه 
تكلف، وهجو يطور به تكذب، وأسأله أن يكفيين حصائد هذا اللسان، وعرامة هذا الطبع، وطغيان هذه 

  .النفس، فهو خري معوذ به وأكرم مسؤول ما عنده

    

: أي وقت هذا؟ قالت: فارسية وعربية ونبطية، فقال للفارسية ذات ليلة: كان عند بعض امللوك ثالث نسوة

سحر، : أي وقت هذا؟ قالت: وجدت رائحة الرياحني، وقال للعربية أخرى: وما يدريك؟ قالت: سحر، قال
سحرن : أي وقت هذا؟ قالت: وجدت برد خلخايل، مث قال للنبطية ليلة أخرى: ومن أين عملت؟ قالت: قال
  .أريد أخرى: يدريك؟ قالتوما : قال

سرقت : ما قصتك؟ قال: دخل رجل محاماً فسرقت ثيابه فخرج وهو عريان، وعلى باب احلمام طبيب فقال له
  .بادر ونفس الدم، حىت خيف عنك الغم: ثيايب، قال

بقرب، إن كان إنسان نقع مداواته ملا يصيبه من جنس ما يكون منه، فاملالح إذا لسعه زنبور طلى مكانه : يقال
واحلجام يشرطه بسكني، واحلائط يشده بقطعة خيط فيسكن عنه، والعجان يضع عليه شيئاً من العجني، وأنا 

  .رأيت بعض الوارقني كان يطلي مثل هذا باحلرب

ما مسعت صوتاً أرق يف : أي صوت مسعه أحدكم أرق فأعجب إليه، فقال بعضهم: قال احلجاج يوماً جللسائه
ما : إن ذلك حلسن؛ وقال آخر:  القراءة لكتاب اهللا تعاىل يف جوف الليل، قالمسعي من صوت قارئ حسن

ما مسعت أعجب من أن أترك امرأيت ما : إن ذلك حلسن؛ قال آخر: مسعت أعجب من ثوت حاد يف مسري، قال
وتاً ما مسعت ص: واحسناه؛ فقال آخر: خضاً وأخرج إىل املسجد مبكراً فيأيت آت ويبشرين بغالم، فقال احلجاج

: أعجب من أن أكون قائد جيش فأسرج حنو العدو، فبينا أنا كذلك إذ جاءين البشري بالفتح، فقال احلجاج

ال واهللا ما مسعت صوتاً قط أعجب إيل من أن أكون جائعاً فأمسع قعقعة : واحسناه؛ وقال شعبة بن علقمة التيمي
  .أبيتم يا بين متيم إال حب الزاد: اخلوان، فقال احلجاج

وحيك يا أمحد، ما هذا الوجه؟ أيش :  أمحد بن أيب العالء على حيىي بن ماسويه يوماً ووجهه مهيج، فقال لهدخل
  .كان ينبغي أن تتنقل عليه خبرا: نبيذ دوشاب، قال: وأيش شربت؟ قال: لوزينج، قال: أكلت البارحة؟ قال

إذا كان غداً فاحتفظ بالبول : طبيباعتل بعض النوكى، وكان من الرؤساء ادودين، فجيء بطبيب، فقال ال
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يا عبد اهللا، كادت مثانيت واهللا تنشق مما : حىت أجيء وأنظر إليه فأحكم عليه؛ فلما عاد الطبيب قال املريض
ما هذا؟ إمنا أمرتك أن حنبسه يف إناء؛ فلما كان من الغد جاء : حسبت فما تأخرت بلت الساعة، قال الطبيب

يا هذا أخطأت، مل يكن يف الدنيا قارورة زجاج؟ كنت :  يف آنية خضراء، فقال لهالطبيب فإذا هو قد أخذ بوله
أنت : تأخذه يف قدح، ومضى؛ فلما عاد الطبيب وإذا العليل قد أخذ البول يف قدح من خشب وجاء به إليه قول

أما إذا : يف حرج اهللا إال نظرت يف هذا املاء واصدقين عن أمري هل خياف علي من هذه العلة؟ قال الطبيب
  .أنا خائف من أن متوت من هذا العقل ال من هذه العلة: حلفتين فال بد من أن أقول لك

احلركة تغلظ علي يف : صارت عجوز إىل قوم تعزيهم عن ميت، فأت عندهم عليالً، فلما أرادت أن تقوم قالت
  .كل وقت، فأعظم اهللا اجركم يف هذا العليل فلعله ميوت

أخرجيه ذكر ولك دينار ولك ما شئت، : خلف اهلمذاين، فدخل ابن خلف فقال للقابلةوأخذ الطلق امرأة ابن 
  .باهللا ال أحتاج أن أوصيك

  .املساكني أرادوا أن يسووا عصيدة فأفسدوها: وقدم إىل بنت الصلت جام فالوذج، فلما ذاقته قالت

  .هذا واهللا رخيص: تعون فقالذرهم يأكلون ويتم: إنه قرأ: وال ينبئك مثل حنني؛ ويقال: قرأ ابن اجلصاص

    

كان ابن اجلصاص أعقل الناس وأحزم الناس، وأنه هو الذي أحلم احلال بين : ومسعت مشايخ كثريين يقولون
املعتضد وبني بنت مخارويه، وسفر بينهما سفارة عجيبة وبلغ من اجلنبتني أحسن مبلغ، وخطب بنت مخارويه بن 

ل وجه، وأعلى ترتيب، ولكن اطردت عليه العامة وأشباه العامة من ا؛مد للمعتصد، وجهزها من مصر على أمج
اخلاصة هذه النوادر وهذه الشبه، فإن املعتضد ما اختاره للسفارة والصلح والكالم يف حال قد تشعثت، وركن 

ما قد قد وهن، وقصة قد استبهمت، إال واملرجو منه واملأمون يف واملظنون به فيما يأتيه ويستبقله من أمر نظري 
وقد رأة الناس آثار املعتضد وعزائمه وبأسه وإقدامه حىت قيل هو املنصور الثاين، ويقال . شاهده يف ماضي أيامه

هو الذي أعاد جة دولة بين العباس ومارس فيها أحسن مراس، فرجل حزمه معروف وثباته موصوف، كيف 
امر، وعزمية وصرب وتأب واقتدار، يستبطن ابن اجلصاص وخيتصخ إال وهناك عقل كامل، وثبات وفضل غ

وتلطف وجتربة؛ فهل كان جيوز أن ينعقد أمر قد تفاقم، واشتد وتعاظم، برسالة أمحق وسفارة أخرق، أو من إن 
  .سكت احتقر، وإن تكلم استخف به؟ هذا ما يكون وال يتعلق به الظنون

ر عيب الناقص، ويذب عن عرض إن اجلد ينسخ حال األخرق، ويست: قلت هذا كله البن غسان البصري فقال
املتلطخ، ويقرن الصواب مبنطقه، والصحة برأيه، والنجاح بسعيه، واجلد يستخدمه العقالء لصاحبه، ويرتع 

  .حماسنهم يف مطالبه

ولقد كان ابن اجلصاص على ما فيل وروي، وحدث وحكي، ولكن جده كفاه غائلة احلمق، ومحاه عواقب 
عسفه وسوء تأتيه وانقطاعه إذا فارقه اجلد، لعلمت أن اجلاهل قد يصيب جبده اخلرق، ولو عرفت خبط العاقل وت
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فما اجلد؟ وما هذا املعىن الذي علقت عليه هذه : قلت. مع جهله ما ال يصيب العاقل العامل بعلمه مع حرمانه
بة والسماع األحكام كلها؟ فقالك ليس يل عند عبارة مغنية، ولكن يل به علم شاف استفدته باالعتبار والتجر

رزقك اهللا جداً خيدمك عليه ذوو : العريض من الصغري والكبري، وهلذا مسع من امرأة بدوية ترقص ابناً هلا فتقول له
  .العقول، وال رزقك عقالً ختدم به ذوي اجلدود

  .وكان يقول يف هذا كالماً كثرياً، ولعلي أتالىف ما تركت ها هنا فيما أستقبل من الكتاب إن شاء اهللا

يا سيدي، إن أمي جتد يف حلقها ضيقاً ويبساً وحرارة، فقال الطبيب ليت الذي يف حلق أمك : ال ماجن لطبيبق
  .يف حر أمرأيت، وأن على حلق السكني

أجد يف أطرف شعري شبه املغص ويف بطين ظلمة، وإذا أكلت الطعام تغري : وجاء ماجن آخر إىل الطبيب فقال
ده من املغص يف أطراف شعرك فاحلق رأسك وحليتك فإنك ال جيد منه شيئاً؛ أنا ما جت: يف جويف، قال الطبيب

وأما الظلمة اليت يف بطنك فعلق على باب آستك قنديالً حىت ال جتد هذه الظلمة؛ وأما تغري الطعام يف جوفك فك 
  .خلرا واربح النفقة

يا رب، عذبين بك :  وتقولمسعت محدة بن اخلراساين يف ليلة كسوف وهي تبكي وتتضرع: وقال أبو العنبس
أصرخ واللخ وأصيح، إن . لشيء وال تعذبين بالنار، اضربين بالفاحل، ارمين بقاصمة الظهر، كل شيء وال النار

  .وكانت مثل يامسينة نقية أو فضة مصفاة، إال أا كانت بلهاء: قال. أحرقت ثيايب أبقى جمردة

يا سيدي، ما :  وهو يبكي ويقول30: اآلية يس" لعباديا حسرة على ا"مسعت رجالً يقرأ : قال أبو العنبس
أن تقول نفس يا حسرتا على ما "ومسعته بعد ذلك يقرأ : أشفقك علينا، بأيب انت وأمي كم تتحري علينا؛ قال

فديت جنبك يا سيدي، أيش أصاب جنبك يا موالي، عز علي :  ويقول56: الزمر" فرطت يف جنب اهللا
  .جنبك، ليت ما بك يب يا سيدي

:  فقال األعرايب2: األنفال" الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم"مسع أعرايب قارئاً يقرأ : قال ابن قريعة القاضي

  .لوال ام قوم سوء مل توجل قلوم: وحيك مل قلت هذا؟ فقال: اللهم ال جتعلين منهم، فقيل له

اما وجه خطائه فمكشوف، وأما تأويل لقد أخطأ األعرايب وأصاب، ف: حكيت هذا لبعض مشاخينا الصوفية فقال
هذا ما قال يل، واملفهوم فيه مقسوم بيين . 37: سبأ" إال من آمن"يا هذا : زدين فهماً: صوابه فمليح، فقلت

وبينك، فغن وقع لك كما وقع يل فخذ الفائدة، منه وإن تكن األخرى فال ترمحنا حسن الظن منك فهو أدىن ما 
  .ب عنصرك والتساعك ملعاذير إخوانكنستحق على مثلك، مع فضلك وطي

    

وإمنا أعرض يف هذه املواضع مسترسالً بقلمي، مع نفسي أو من جيري مين جمرى نفسي، فال أحتشك، ألن 
غرضي يف مجيع ما خلدته يف هذا الكتاب غرض سليم، ونييت فيه حسن وغاييت حممودة، وما أبور فيه إال على 

 من نعمته، وخيليين من صنعه، واهللا تعاىل ال يبلغه أمانيه، والينجح له حاسد ال يشفيه مين إال ان يعيين اهللا
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مساعيه؛ أو جاهل مبواقع ما قد نكت فيه ومررت به على مقدار ما فاض به العقل، وجرى إليه العلم، وأمسحت 
  . االعتذاروهذا الكالم وإن أشار إىل بعض االقتدار، فقد اشتمل على نوع من. عليه النفس، وساعدت فيه القوة

كان إبراهيم بن اخلصيب املديين أمحق الناس، وكان له محار أعجف، وكان إذا علق الناس اخلايل بالعشي أخذ 
لعن اهللا من يرى أن كيلجة : وعلقها عليه فارغة وقال1: اإلخالص" قل هو اهللا أحد"خمالة محاره وقرأ عليها 

تقتل احلمري، وهي " قل هو اهللا أحد"إن : نفق احلمار فقال؛ فما زال هكذا حىت "قل هو اهللا أحد"شعري أنفع من 
  .واهللا للناس أقتل، ال أقرأها ما عشت

ويلي أنا كيف : ويلي، كيف تعمل إن مت؟ فقال ابن مضاء: اعتلت امرأة ابن مضاء الرازي فجعلت تقول: يقال
أنا : محلت على نفسك؟ فقالما : وتزوج ابن مضاء امرأة مبهر أربعة آالف درهم فقيل! أعمل إن مل متويت؟

  .أفدي غرمياً كلما وجدته نكته يف آسته

ما سرتين له فأهنته، وال ساءته يف نفسه فأعزيه، فلماذا : قد ويل أخوك والية فلم تأته، فقال: قيل لبعض القراء
حاديث أنتم أروى للحديث ام أهل البصرة؟ فقالك حنن أروى أل: آتيه؟ قيل البن شربمة، وكان من أهل الكوفة

  .القضاء، وهم أروى ألحاديث البكاء

أقام رجل بباب بالل بن أيب بردة شهراً ال يصل إليه، فكتب إليه رقعة وتلطف حىت ولصلت، فقرأها بالل 
حسن اآلمال وثناء الرجال وقفاين : كتب: ما كتب؟ قال: ما أرفق كاتبها، قيل: وتبسم، فقيل له يف ذلك فقال

ن من ألوان اخلرق واحلرمان، ومنتجع الكرام مراح األحرار، فإما عطاء جزيل، أو رد عليك، والصرب مع العدم لو
  .مجيل؛ فوجه إليه بعشرة آالف درهم

قد مسعت هذه احلكاية على غري هذا الوجه حتكى لبعض من اجتدى، وطرق الرواية خمتلفة، والكذب كثري، 
فالن أعطى فالناً عشرين ألف درهم، وفالن : ال تصدق بقول احملدثني: والتزيد واسع، فكان أبو خملد يقول

هذه من أكاذيب الوراقني، وليس ملا : وصل ندمانه يف ليلة مبائة ألف درهم، وفالن فعل، وفالن صنع، ويقول
حيكى عن الربامكة حقيقة، وإمنا خيتلق هذه األلفاظ واملعاين ناس ختلوا قوماص عن دينارهم ودرمههم، وإال فلم 

لوال أن يف عصرنا من يعطي أكثر من هذا ما كنت :  مثل هذا؟ أترى الناس مسخوا؟ فقيل لهال نرى يف عصرنا
أنت يف هذه النعمة الضخمة، واحلال الفخمة، والبال الرخي، والعيش اهلين، من غري كتابة بارعة، وال أدب بارز، 

 وال أمر بديع؛ وذاك وال نسب شريف، وال شجاعة ظاهرة، وال رأي مصيب، وال بيت مروف، وال سبب نادر،
أن أمحد ابن بويه معز الدولة كان خيتصه ويقدمه يوعطيه ويغنيه، وهو خال من مجيع أنواع الفضل، فما مسع 

ذلك أمسك وعبس، وسكت فما نبس؛ هكذا حكى أبو اجليش الطربي وكان متبسطاً معه جريئاً عليه، وقمع 
الغرية على :  هذا، مع مكانك منه ومرتلتك عنده؟ قالما بعثك على: ذا غربه وبتر حبله، فقيل أليب اجليش

األدب والنصرة ألهله، ولو قنع مبالبستنا له على مسايرتنا إياه بتغافله أسكتنا، ولكنه قال واشتفى، ومسع 
  .فاشتكى، والبادي أظلم
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 جملس، وستة واحد غم، واثنان هم، وثالثة قوام، وأربعة متام، ومخسة: سئل إسحاق املوصلي عن الندماء فقال
  .زحام، وسبعة جيش، ومثانية عشكر، وتسعة اضرب طبلك، وعشرة الق م من شئت

ال جتعلوا يومنا حديثاً كله، وال غناء كله، وال شرباً كله، تناهبوا العيش تناهباً، وإمنا : قال بشار يف جملس أنس
  .الدنيا فرص

  .فهو أدوم للسرور وأشرح للصدوراطرحوا حديث أمس مع ذهابه، : كان املأمون يقول يف الس

  .أنفع طعام صاحب النبيذ سكباجة تفيق شهوته، وقلية متسك النبيذ بدمسها: قال املأمون

  .أخيب الناس سعياً من أقام يف دنياه على غري سداد، ورحل إىل آخرته بغري زاد: قال بزردمهر

  .ه، وجهل يفسد آخرتهفقر ينغض دنيا: بئس ما اجتمع على هذا: ورأى فقرياً جاهالً فقال

يا أمري املؤمنني، مل يف شكري مبوضعي هذا، وأنا أبعد عنك باإلعظام لك، : ارتفع، قال: وقال يوماً لثمامة
  .وأقرب منك شحاً عليك

  .رب موثق موبق: قال أعرايب

    

قه ما مل يفارقك الطعام لون واحد فإذا استطبته فاشبع منه، والندمان واحد فإذا رضيته فال تفار: وقال املأمون
  .الرضا به، والغناء صوت واحد فإذا استطبته فاستزده حىت تقضي وطرك منه

  .اللهم إنا نبات نعمتك فال جتعلنا حصاد نقمتك: قال أعرايب

اللههم يسر لنا ما خناف عسره، وسهل لنا ما خناف حزونته، ونفس عنا ما خناف غمه، : كان ابن يسار يقول
  .واكشف عنا ما خناف كربه

اخلبيص أحب : أنا أفىت منك، فقال القاضي ألحدمها: اختصم اثنان من الشطار إىل قاض هلم، يقول كل واحد
: الفالوذج، فحكم للذي فضل الفالوذج، فسئل عن احلجة فقال: اخلبيص، فقال اآلخر: إليك أم الفلوذج؟ فقال

لقصب ميصه الصبيان يف الكتاتيب، ألن اخلبيص يعمل من السكر، والسكر من القند، والقند من القصب، وا
وليس فيهم فتوة؛ والفالوذج من العسل، والعسل من الشهد، والشهد من النحل، والنحل أيوي اجلبل، واجلبل 

  .يكون فيه الصعاليك، والصعاليك فتيان

 فقالك أما تشرب؟: وقيل ألعرايب! واهللا ما أرضى عقلي جممعاً فكيف أفرقه؟: مل ال تشرب؟ فقال: قيل ألعرايب
  .ال أشرب ما يشرب عقلي

فاقرأ : نعم، قال: أتقرأ القرآن؟ قال: ال، قال: أنت سكران، قال: خرج سكران من داره فاستقبله الطائف فقال
فاقصص "وما قص صاحل صاحب املصلى، فضحك الطائف، وإمنا أراد : آية فيها أربع صادات، فقال السكران

  .176: األعراف" القصص

هذا : فال تفعل، قال: هذا حاجة، قلت: فأحب أن تفعل، قال: هذا أمر، قلت: غن، قال: غنقلت مل: قال محاد
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  .عربدة

يا ابن الزانية، : غن يل صوت كذا، وبعده كذا، وبعده كذا، قال: قلت ملغن يف حمجلس: قال أمحد بن أيب العالء
ف، فلف السكران رأسه ووجهه خرج سكران من موضع ليالً فتلقاه الطائ! وال تقترح صوتاً إال بويل عهد؟
هذا شيء مغطى وقد نادى األمري أال يكشف مغطى، فمن خالف : وما هذا؟ قال: برداء كان معه، فقال الطائف

ليس يل رأس، ومن أين لك أين برأس؟ : فاكشف يل عن رأسك يل عليك بأس، قال: األمري جلده، قال الطائف
هذا عليك، تسمع وتطيع نداء األمري وإال فاكشف إن ليس : ويلك فمن أين تكلمين؟ قال: قال الطائف

  .جسرت، فضحك الطائف وتركه

  الطويل : مر طارق وكان على شرط خالد القسري بابن شربمة يف موكبه، فقال ابن شربمة: قال أبو فروة

  سحابة صيف عن قليل تقشع  أراها وإن كانت تحب كأنها

أتذكر قولك يوم مر طارق : مة بعد ذلك على القضاء، فقال له ابنهاللهم يل ديين وهلم دنياهم؛ فاستعمل ابن شرب
  .يا بين إم جيدون مثل أبيك وال جيد مثلهم أبوك، إن أباك أكل من حلوائهم فحط يف أهوائهم: يف موكبه؟ فقال

تقطع ابن آدم، ال يهلك الناس عن نفسك فإن األمر خيلص إليك دوم، وال: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
النهار سادراً فإنه حمفوظ عليك ما علمت، وإذا أسأت فأحسن، فإين مل أر شيئاً أسد طلباً وال أسرع دركاً من 

  .حسنة حديثة لذنب قدمي

ألين ال أشكلهما، أنا أريد : مل ال ترحل إىل فالن وتتصل بفالن؟ قلت: قال أمحد بن الطيب، قال يل رجل مرة
  .مقاتالً وأنا من القعدةأديباً ومها عطل، ومها يريدان 

لو مل يكن من عيب السودان إال أنه ال يرى : قال أمحد بن الطيب، قال يل أمحد بن حممد بن يل بن الرشيد
أحدهم أثر الضرب يف بدنه وإن أوجعه كما يراه األبيض إذا امحر أو اخضر فريوعه ذلك فال يعاود الذنب، 

بكيت قد أخجاله حبمرة تظهر وأ، الفزع قد حل بصفرة تبدو وأنك ال ترى يف وجهه ولونه أثر العتاب والت
فتعفو عنه رجاء صالحه، كما تتبني محرة اخلجل وصفرة الوجل يف وجه األبيضص؛ هذا قاله يف كتابه يف آيني 

  .خدمة امللوك

  .يرى قعرهال يرتلن مسافر عن دابته بليل حافياً، وال يأكلن بقالً عفالً، وال يبولن يف نفق ال : قال احلكماء

  .عبد رق، وعبد شهوة، وعبد طمع: العبيد ثالثة: قال فيلسوف

كن ألسرار امللوك أستر من قبيح الداء يف جسمك، فإن إذاعة الداء عيب يف البدن، وإذاعة السر : قالت الفالسفة
  .من امللوك متلفة للنفوس

لهما متحلياً مجاهلما، فإن التردي ما ابتد بتقوى اهللا جل جالله وطاعته، وقدمهما مؤثراً فض: قال رجل البنه
  .أمجل لباس، والتحصن ما أمنع حرز، والتشفع ما أكرم وسيلة

  .يكفينا من الرمحة أال نظلم، ومن السخاء أن نواسي، ومن احلياء أن حنلم: قال أمحد بن الطيب
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أنت : ه فتكلف عمالً آخرقال أمحد بن الطيب، قال رجل من وجوه مدبري الفرس لرجل قد رآه فرغ من عمل
أعلم مبا يصلحك ويصلح لنا بك منا وحنن بسيايتك والقوام عليك، وإمنا تركنا هذا الفضل فيك وبقينا هذا 

الزمان عليك لنا ال لك، ليكون لك فرجة بني العملني وراحة تبعثنا لنشاط منك يف وقت حاجتنا غلى عملك، 
يما كلفناك إذ توليته نضواً طالعاً، وما زدت على أن عرفتنا مقدار فال تستفرغ وسعك يف ما مل تكلفه فيخل بنا ف

  .جهلك بقدر النعمة منا عليك، فالزم ما كلفت ودع نوافل الفضول

  .نزلت مذ نزلت بواد غري ممطور، ورحل غري مسرور، فأقم بعدم أو ارحل بندم: قال أعرايب لرجل

  .ة أحقكلما كنت بالكالم أحذق، كنت باإلنساني: قال فيلسوف

أما إين خائف واهللا أن أصفع دعبالً بنعل الطائي فأضع من : ادعبل أشعر أم الطائي؟ فقال: قيل أليب علي األموي
  .قدر صاحبها

  .أعدم فأعجم، وأترب فأعرب: تقول العرب

  الطويل : شاعر

 وللفقر حلق في الندي كليل  لسان الغنى لدن المهزة صارم

 ليس يوماً للخليل خليل وأن  تعلمي أن الثراء محبة ألم

اخلليل ها هنا هو املختل الفقري، وقيل يف إبراهيم اخلليل صلوات اهللا عليه إنه أريد به هذا املعىن، كأنه عليه السالم 
كان فقرياً إىل اهللا تعاىل وأخلصهم فقراً إىل اهللا العلي، وفيه كالم غري هذا مير يف اجلزء أفرده ألصحاب الضمائر 

ين يصريون إىل مذاهب النسك والتصوف، وأنشر هناك من مطوي أمرهم ومكنون حديثهم ما والوساوس الذ
  .يفيدك علماً، ويزيدك بصرية، ويريك احلق حقاً، والباطل باطالً، إن شاء اهللا

  الطويل : لبعض إياد

 اعتصروا للوح ماء فظاظلها إذا  فتى صبر األين والظما وأي

  الكوماء عق شظاظهاعن وحل  ضرجوها ساعة بدمائها إذا

 من قس غداة عكاظها وأنطق  ضحاك غلى كل صاحب فإنك

 فيها آخذ بكظاظها فعذره  إذا استغب المولى مساغب معشر

  .مثل العقل بال أدب مثل األرض الطيبة اخلراب: قال بزرمجهر

ء فيضجوا منك، أعطهم ال توسعن على جندك فيستغنوا عنك، ال تضيق عليهم يف العطا: قال أبرويز البنه شريويه
  .عطاء قصداً، وامنعهم منعاً مجيالً، ووسع عليهم يف الرخاء، وال توسع عليهم يف العطاء

  .الدنيا دار فجائع، من عجل فيها فجع بنفسه، ومن أجل فيها فجع بأحبته: قال فيلسوف
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 الظاملني، وأنت أرحم أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من: كان من دعاء يونس عليه السالمك فيالظلمات
  .الرامحني، إال تغفر يل وترمحين أكن من اخلاسرين، مسين الضر وأنت أرحم الرامحني

: انظر كم مساحة هذا؟ فخجل الفىت، فقالت: عرضت جارية على فىت للبيع، فكشفت اجلارية عن حرها وقالت

  .حىت أخرج قصب املساحة: لو كنت ظريفاً لقلت

  املنسرح : شاعر

  من عد يوماً لم يأت من أجله  الموت حق منزلهأنزل  ما

 فإن بعض الهالك في زهللا  عليك حفظ اللسان مجتهداً

 كانا قرينيه منتهى أمله  والصدق يبلغان بمن والصبر

  املتقارب : وقال آخر

 فقصر عن حمله ببر  ما بدأت امرءاً جاهالً إذا

  وال عرف الفضل من أهله  وم تره مائالً للجميل

 لذي الجهل من جهله دواء  الهوان فإن الهوان سمهف

قد فهمت كتابك، وإغراقك وإطنابك، وإضافة ما أضفت : كتب ابن الزيات إىل إبراهيم بن العباس الصويل
  .بتزوير الكتب باألقالم، ويف كفاية اهللا غىن عنك يا إبراهيم وعوض، وهو حسبنا ونعم الوكيل

  الطويل : ىل حممد بن عبد امللك الزيات يستطفهوكتب إبراهيم بن العباس الصويل إ

 ظل فينان من العز باذخ إلى  كنت آوي منه عند ادكاره أخ

  فأقلعن منا عن ظلوم وصارخ  نوب األيام بيني وبينه سعت

 إطفاء نار بنافخ كملتمس  وإعدادي لدهري محمداً وإني

  املتقارب : وله إليه أيضاً

  عوانا  نبا صرت حرباًفلما  وكنت أخي بإخار الزمان

 فيك أذم الزمانا فأصبحت  إليك أذم الزمان وكنت

 أنا أطلب منك األمانا فها  أعدك للنائات وكنت

    : فلم يثن ذلك حممداً، فكتب إليه إبراهيم

  وعرج قليالً عن مدى غلوائكا  جعفر خف نبوة بعد دولة أبا

 د كرجائكافإن رجائي في غ  يك هذا الدهر يوماً حويته فإن

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  304   

وويل إبراهيم ديوان الرسائل، فأمر أن ينشيء فيه رسالة بقلة . فما مرت األيام حىت كان من أمر حممد ما كان
  .طاعته ففعل

من احلسد والطرية والظن؛ فمخلصه من احلسد : مهما عري اإلنسان منه فإنه ال يعرىن من ثالث: قال فيلسوف
  .ه من الطرية ما مل يرجع، وخملصه من الظن ما مل حيققما مل يسبع باللسان ويبطش باليد، وخملص

  .دعوة مظلوم أعنته، ودعوة ضعيف ظلمته: دعوتان أرجو إحدامها كما أخشى األخرى: قال بعض السلف

دخل أبو العميثل على عبد اهللا بن طاهر مهنئاً بقدوم قدمه من سفر، فصافحه عبد اهللا فقبل يده، فقال له عبد 
كيف كنت : شوك القنفذ ال يضر جبلد األسد، فتبسم عبد اهللا وقال: كفي، فقال أبو العميثلخدش شاربك : اهللا

إليك مشتاقاً، وعلى الزمان عاتباً، ومن الناس مستوحشاً؛ فأما الشوق إليك فلفضلك، وأما العتب : بعدي؟ قال
فأحضر الشراب فسقاه بيده على الزمان فلمنعه منك، وأما االستحياش من الناس فإين مل أرهم بعد، فاحتبسه، 

  البسيط : فقال

 سيداً قد أحرز المهال معظماً  نادمت حراً كأ، البدر عرته

  فملت سكراً وشكراً للذي فعال  فعلني برحيق الراح راحته

  .أن النصارى تغلي املاء وتلقي اخلنازير فيه لتنضج: اإليغار يف اللغة

  .أحناؤها أبناؤها، مجع حان وبان: قال املثل

  .سبقت درته غراره، قلة اللنب

  .ال جيمع سيفان يف غمد: ال جيمع سريان يف خرزة، كما يقال: يقال

  .ضغث على إبالة؛ إبالة حزمة احلطب، والضغث جرزة فوقها

  .عند النطاح يغلب الكبش األجم: بني املمحة والعجفاء يقال: ويقال يف املثل إذا أريد القصد

  .عاط بغري نواط، أي متناول بغري شيء يتناول: ضطجعاً ويقالدمث جلنبك قبل النوم م: ويقال

  .ينبض القوس من غري أن يوتر: إنباض بغري توتري، يقال

  .كل ذات ذبل حتتال: يقال

  الرمل ازوء : شاعر

 تلك السجوف رفعت  الشمس عشاء أعن

 ذاك النصيف موهناً  عن البدر تسرى أم

 تلك الشنوف علقت  على ليتي غزال أم

 القوم الوقوف يره  أراك الحين ما لم أم

w على الخلق يحيف ل  حكم األعين النج إن
w
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 وللدهر صروف ي  يا ابنة القيل اليمان

 والرامي ضعيف هم  ربما أردى الجليد الس

  .اللهم إين أعوذ بك من حاجة إال إليك، ومن خوف إال منك، ومن طمع إال فيما عندك: قال أعرايب يف دعائه

لو علمت مين ما أعلم : واهللا يا أخي إين ألحبك يف اهللا تعاىل، فقال:  أخوان يف اهللا فقال أحدمها لصاحبهالتقى
واهللا يا أخي لو علمت منك ما تعلمه من نفسك ملنعين من بغضك ما أعلم : من نفسي ألبغضتين يف اهللا، فقال

  .من نفسي

  الطويل : كتب ابن دريد إىل علي بن عيسى

 عما ضمنته الغرائز تخبر  ء يخلق صورةحسن والمر أبا

 بين الشرق والغرب جائز وأمرك  إذا كنت ال ترجى لنفع معجل

 الذي يرجوك للنفع عاجز قرأي  تك يوم الحشر فيناً مشفعاً ولم

 مأمول ووعدك ناجز وفضلك  علي بن عيسى خير يوميك أن ترى

 اجزالذي تهوى وبينك ح وبين  ألخشى بعد هذا بأن ترى وإني

كان علي بن عيسى خبيالً جعد البنان، هكذا قال لنا أبو القاسم الواسطي الكاتب، وكان شيخ أصحاب اخلراج، 
  .وزعم أن علي بن عيسى كان شديد النفاق كثري احليل، وليت زماننا يسمح مبثله

كان خالد بن عبد اهللا : حدثين بعض املفسرين قال:  قال- يعين أبا متام الشاعر-قال ابن أيب طاهر، حدثين حبيب
هذه األموال ودائع ال بد من تفريقها، فقال ذلك مرة وقد وفد عليه أسد : يكثر اجللوس مث يدعو بالبدر ويقول

وحيك، إا ودائع للمكارم، : مهالً أيها األمري إن الودائع إمنا جتمع ال تفرق، قال: بن عبد اهللا من خراسان، فقال
  . اململق وأغنيناه والظمآن فأرويناه فقد أدينا فيها األمانةوأيدينا وكالؤها، فإذا أتانا

    

من كان : كان طلحة الطلحات يقول: أخربين شيخ من أصحابنا قال: وحدثين حبيب قال: قال ابن أيب طاهر
  .جواداً فلعط ما له أخول أخول؛ إن املال إذا كثر زين وأحب صاحبه صحبته

: حدثين كرامة عن اهليثم ابن صاحل عن رجل عن حكم بن سعد قالوقال ابن أيب طاهر، حدثين حبيب قال، 

يا هذا، ما أقي واهللا بدين : رأيت اجلراح بن عبد اهللا وقد لبس درعني يف بعض حروبه، فأكثرت إليه النظر فقال
صدق اجلراح، : وإمنا أقي صربي، فأخربت بذلك سعيد بن عمرو احلرشي، وكان من فرسان أهل الشام فقال

  .مة الفارس حظرية نفسهألن أل

أي : يا سيدي أتشتهي النيك؟ قال: نظر رجل إىل جارية واقفة يف دهليز فأعجبته، فوقف ينظر إليها، فقالت
w  .فاقعد حىت جييء موالي الساعة فينيكك كما ناكين، فخجل الرجل وذهب خزيان ال يعقل: واهللا، قالت
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  .التني إذا حال تشقق: ققة، فقالتأرى شفتيك متش: قلت لظريفة من الظرائف: قال اجلماز

" نسياً منسياً"انظروا أنساءكم، يعين الشيء اليسري مثل العصا والقدح والشظاظ، ومنه قولع تعاىل : العرب تقول

  .؛ هكذا قال ثقات العلماء23: مرمي

  .التقى الثريان، يعين ندى السماء وندى األرض: العرب تقول

  .م وال يقتصه لسانه؛ هكذا السماع بالصاد غري معجمةرجل ألوك إذا كان يلوك الكال: يقال

  .أبعلين األمر وأزغلين وأوهلين وأمضين وجهدين وهادين مبعىن واحد: قال ابن األعرايب

 واألناة واحد؛ ويقال امرأة أناة، -  الرفق-إين وأىن واألىن: واحد أفناء الناس فنا مثل قفا، وواحد آناء الليل: وقال
  .حشا وحشى: معى ومعى، وواحد األحشاء: لنعم إيل وأىل، وواحد األمعاءوواحد اآلالء من ا

نبت معروف، وإذا مسيت به رجالً مل ينصرف، : الثم اإلصالح، يقال مثمته وأصلحته، ومثامة: مسعت الثقة يقول
  .أي مل ينون

  .فالنة رطبة املغابن، وهي األرفاغ، وهي املرافق، وهي ما انثىن من اخللق: العرب تقول

يقال لإلنسان إذا حك رأسه فالتذه، أو غمز جسده فالتذه هو يتسار إىل ذلك، وإين ألتسار إىل ما : قال الثقة
تكره؛ هكذا قال محزة املصنف، وكان شيخ أصفهان، وشاهدته سنة مخس ومخسني وثالمثائة أبلغ املالزمني لباب 

  .الطرباين مع الرحالة من اآلفاق

  .الفطرة: هي الفجاجة واجلفاء والغلظ، ويقال: الكرب، ويقالالعنجهية : قال بعض العلماء

  الكامل : شاعر

 كطارقة الضيوف النزل شيء  يعلم أنني ما سرني اهللا

  ضيفاً له والضيف رب المنزل  زلت بالترحيب حتى خلتني ما

 حاجة، وأن اعلم أين أتيتك يف: قصد ابن السماك الواعظ رجالً يف حاجة لرجل فتعبس، فقال ابن السماك
الطالب واملطلوب إليه عزيزان إن قضيت وذليالن إن مل تقض، فاختر لنفسك عو البذل على ذل املنع، واختر يل 

  .عز النجح على ذل الرد، فقضاها له

اعلم أين أتيتك يف حاجة، وأن : قصد ابن السماك الواعظ رجالً يف حاجة لرجل فتعبس، فقال ابن السماك
 عزيزان إن قضيت وذليالن إن مل تقض، فاختر لنفسك عز البذل على ذل املنع، واختر يل الطالب واملطلوب إليه

  .عز النجح على ذل الرد، فقضاها له

أخربين : وقصد آخر مرة أخرى يف حاجة فتلوى وكاد ينكل عن الكالم، مث سبق إىل معىن ختريه فقال للمسؤول
لثناء، وأحرب لك الشكر، وأمشي إليك بقدم حني غدوت إليك يف حاجيت أحسن بك الظن، وأصوغ فيك ا

بل أصبت، وقضى له : فأفحم الرجل، فقال: اإلجالل، فأكلمك بلسان التواضع، أصبت أم أخطأت؟ قال
w  .حاجته، وسأله املعاودة
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قد عرفت : ملا أقطع املعتصم ضياع احلسن بن سهل أشناس وجه احلسن بقباالته إىل أشناس، وكتب معها إليه
ؤمنني يف إقطاعك الضياع، فرأيت أن ال يعترض على عقبك عقيب وأنفذت إليك بقباالا، معتمداً رأي أمري امل

 يف األمتنان بقبوهلا مسؤوالً إن شاء - أيدك اهللا- على قبوهلا بإسباغ النعمة علي، وادخار الشكر لدي، فرأيك
 فعذر، فليقابل بالشكر على صربه، ضيم فصرب، وسلب: فلما قرأ أشناس ذلك أنفذه إىل املعتصم، فوقع فيه. اهللا

  .وباإلحسان لعذره، ولترد عليه ضياعه، ولريفع عنها خراجه، وال أؤامر يف ذلك

  البسيط : شاعر

 أودية عن إسم واديها وباسم  ألكني عن أجبال بأجبلها إني

  أخرى وتحسب أني لست أعنيها  ليحسبها الواشون غانية عمداً

  .ضله من فضله، ومبا هو أهله مما هو أهلهواهللا تعاىل مسؤول بف: كاتب

  .الشعب ملؤوم، والشعث مرموم، والصدع مشعوب، والثأى مرؤوب: كاتب

    

  .ومثلك رعى احلقوق، وصدق الظنون، وشفع الوسيلة، وعاذ بالفضيلة، وصان النعمة، وحفظ احلرمة: آخر

  .بالساعد يبطش الكف: قال أعرايب

ن اخلري أغىن ما يفي بأنعمك علي، وبلغين يف كل صغري وكبري رضاك، فأعطاك اهللا م: كتب احلسن بن سهل
  .وأعانين على بادية حقك، حىت ينقلين من الدنيا على طاعتك

أما بعد، فإنه ال يوهن اإلسالم خروج من خرج منه، وال يعيبه إحلاد من احلد فيه، ومدعوه كثري : كتب املهلب
وقد كان هذا العدو أصاب يف . هله، وال هو لكل من يقاتل بهومصيبوه قليل، وليس كل من يقاتل عنه من أ

إخوانكم مصائب أطمعتم فيكم، فلما استوقد احلرب بنا وم، جاءنا القضاء بأمر جاوزت النعمة فيه األمل، 
فأصبح ذلك العدو بعد ذلك دريئة رماحنا، وضرائب سيوفنا، وحنن نرجو أن يكون أجر هذه النعمة كافلها، 

  . فإن محده يتم النعم، وأشكروه فإن شكره يوجب املزيدفامحدوا اهللا

احلمد هللا الذي كفى باإلسالم فقد ما سواه، وجعل احلمد متصالً بنعمه، وقضى أال : وكتب يزيد بن املهلب
ينقطع املزيد من فضله حىت ينقطع الشكر؛ مث إنا وعدونا كنا على حالني خمتلفني، نرى فيهم ما يسرنا أكثر مما 

ا، ويرون فينا ما يسوءهم أكثر مما يسرهم، فلم يزل اهللا سبحانه يكثرنا وميحقهم، وينصرنا وخيذهلم، حىت يسوؤن
  .بلغ بنا وم الكتاب أجله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، واحلمد اهللا رب العاملني

خبأ رضاه يف : الثة أشياءيا بين إن اهللا عز وجل خبأ ثالثة أشياء يف ث: قال الباقر البنه جعفر عليهما السالم
طاعته، فال حتقرن من الطاعة شيئاً فلعل رضاه فيه؛ وخبأ سخطه يف معصيته، فال حتقرن من املعصية شيئاً فلعل 

  .سخطه فيه؛ وخبأ أولياءه يف خلقه، فال حتقرن أحداً فلعله ذاك الويل

w  .ن غمر إحسانك بأقلهإن كان غمر معروفك نابياً عين فإين راض من وابل نائلك بطله، وم: كاتب
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  .حاجيت إليك حاجة الضال إىل املرشد، واملضل إىل املنشد: قال أعرايب آلخر

  .رجل باع نفسه فأوبقها، أو ابتاعها فأعتقها: الناس رجالن: قال خطيب

أهلك الناس : لتعريف اجلنس، حنو قولك: األلف والالم يدخالن يف الكالم على مخسة أوجه: قال بعض النحويني
: العصر" إن اإلنسان لفي خسر"رهم والدينار، ومل ترد درمهاً بعينه وال ديناراً وإمنا أردت اجلنس، ومنه قوله الد

 ألن األستثناء وقع يف 3: العصر" إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات" يعين اجلنس، والدليل عليه قوله عز وجل 2
 الكتاب، فتريد ما ما سلف العهد به؛ ويدخالن مررت بالرجل، وأخذت: اجلميع؛ ويدخالن للعهد حنو قولك

 قد دخلتا - باأللف والالم-وجدت الشمس طالعة والقمر قد غاب، والنجم قد ارتفع: للخصوص حنو قولك
قد طلع النجم علم أنه الثريا وألزم األلف والالم : للخصوص ألنك تعرف واحداً من أمة، ألنك إذا قلت

الذي يف الدار زيد، واليت قامت هند، أال ترى أن هذا االسم : فهام كقولكللتخصيص؛ ويدخالن لإلشاعة واإل
شائع يف بابه غري خمصوص يدخل حتته كل ذكر وأنثى من اآلدميني وغريهم، وإمنا يتبني معناه لألسم الذي جييء 

وال دل هذا على الذي يف الدار، مل يكن كالماً، : الذي يف الدار زيد، لو قلت: بعده فيكون خرباً له وهو قولك
شخص بعينه، فحني قلت زيد وقعت الفائدة يف اجلملة؛ ويدخالن يف األمساء املنقولة من باب األوصاف إىل باب 

العباس واحلكم واحلارث والفضل، فاأللف والالم يف هذه األمساء مل يدخال لتعريفها : األمساء األعالم، وهو قولك
مررت بالرجل احلكم، وبالرجل العباس، فلما قصدوا أن يسموا : لكوإمنا دخلتا عليها حني كانت أوصافاً كقو

حارث وعباس وحكم، فكأنه نقلها : زيد وعمرو، ومن العرب من يقول: ا نقلوها مع األلف والالم إىل باب
مررت برجل حكم؛ فأما األمساء اليت لزمت حذف األلف والالم فإا : إىل باب األعالم على تنكريها حني قيل

 يف األصل مصادر وأجريت جمرى املصادر، فلما نقلوها إىل باب األعالم لزموا فيها طريقة واحدة، كما كانت
  .لزموا يف زيد وعمرو

أو ما ترون ظلمة احلالل فيه؟ : ما لون نبيذك هذا؟ قال: نظروا إىل مزبد املديين وبني يديه نبيذ أسود، فقالوا له
علي عتابك، التجأت إىل نعمتك السالفة عندي لتهب جرمي حلرميت وملا أسلمتين إىل انتصارك، وسطت : كاتب

  .ا، وإساءيت حلسن شكري عنها، فإا معقلي الذي مينعك من اإلخالل يب بعد اإلفصال علي

  .اعدل ملعضلة تلم وملضلعة م: قال أعرايب لرجل

    

  . يلصق بفؤاديهذا األمر ال يلتاط بصفري، أي ال: الداالة الرفق واللني، ويقال: يقال

  .العاقل متصفح واجلاهل متسمح: قال أعرايب

  .اعتورته اهلموم، وأستلحمته الفكر، وتضيفته األحزان، وختللته البالبل: سئل أعرايب عن أخ له فقال

  .حسن الرتاهة مؤد إىل الرفاهة: قال أعرايب
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  .بالفحول تدرك الذحول: قال أعرايب

  اخلفيف : قال عبد الصمد بن املعذل يف خنل باعه

 تفرق األحباب ذكرتني  فارقتني ذخيرة من عقار

  ل إذا بعتها وضرب الرقاب  وسواء بيع الرقاب من الما

حق هذا اليوم فوق أن يلتقى بالتعذير، ويوكل إىل التقصري، وحظك من الواجب فيه حظ الفائت غاية، : كاتب
ليك فيه ما يشبه موقعك من شرف احلسب ونباهة وسبق الفائز قرعة وقدحاً، فأفضل ما يهديه إليك املتقرب إ

النسب، وهو حممود من الثناء ومسموع من الدعاء، وحيتمل التقصري يف هديته على صدق نيته، فال أخالك اهللا 
  .من ثناء صادق، ومن دعاء صاحل واق

ة، ونصب عند مد الغاية، ومدى النهاي. عناية تفوق الوصف وإن تراخى، وتفوت النعت وإن تناهى: كاتب
الراية، حيمد السابق، ويذم الساقط، ويتبني فضل املرب النامي على املقصر الواين، وشأو الفائت الفائز على 

  .املتخلف املبهور

  .من كان ابن بلدك فهو كولدك: قال أعرايب

  .الصدق ينيب عنك ال الوعيد؛ من نبا ينبو نبواً؛ هكذا مسعت املوثوق به: ويقال

  الرجز : أعرايب

 الجبان حتفه من فوقه إن   حسوت الموت قبل ذوقهلقد

  الرجز : آخر

  والقصد في سير المطي أمثل  أحياناً وحيناً تزحل تخبط

  .ينبغي للمشتري أن يستري، أي يطلب السراء: ال يبلغ املرتل من ال يرتل العرب تقول

  .أنا أستنجدك إذا كنت مضافاً، وأسترفدك إذا كنت مضيفاً: قال أعرايب

إمنا حيتاج يف احلرب إىل الشجاعة وآلة : ظروا إىل فيلسوف يف احلرب، وكان أعرج، فضحكوا به فقالون
يقال إن هذا احلكيم قد قصر يف هذا اجلواب، ألن الكر والفر من خالئق . احلرب، والذي فقدته فهو آلة اهلرب

  .الشجعان، وإمنا دل بكالمه على الثبات، وإال فااولة غري ذلك

كثرة العتاب إحلاف، وتركه : الوافر فآل به احلران إىل املران قال أعرايب: رايب وقد كان احلران متادى بهقال أع
  .استخفاف

  .من أحوجك إىل العتب فقد وطن نفسه على العجز: قال أبو حامد

: ضربت رءوسهما، ألن رأس كل واحد منه، وتقول: كل اثنني من اثنني فجمعهما أجود تقول: قال سيبويه

: املائدة" فاقطعوا أيديهما "4: التحرمي" فقد صغت قلوبكما"أخذت ثوبيهما ألما ليسا منهما؛ قال اهللا تعاىل 
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أقارب بالكتاب مثناً للمودة، وأبني باألستراحة دليالً على املساحة؛ وقد استقدمنا عهد كتبك، : وقال العتايب
  .هداً، ومن تقادم العهد إحداثاًواستبطأنا وصول خربك، وحنن نستبدلك من اإلغفال تع

نظرت يف األمر الذي أعاتبك عليه، وألتمسه عندك، إذا هو خفيف احململ، يسري املؤونة، : عبد احلميد الكاتب
سواد أنفاس يف بيا قرطاس، حتية ديها، وسالمة خترب عنها، فما أوالك بالتعهد ملؤونة خفيفة تؤدي ا حقاً، 

  .وتصل ا وداً

: ال بأس ا على غري وضوء، قال: ما تقول يف الصالة خلف احلائك؟ قال: بن عمر احلائك لألعمشقال داود 

  .هذا وال شيء واحد: تقبل شهادته مع شاهدين عدلني، فالتفت احلائك وقال: فما تقول يف شهادة احلائك؟ قال

لو كنت خليفة : قيل حلائك! اً صريفياً؟وهل رأيتم نبي: ما رأينا نبياً حائكاً، فقال: وتنبأ حائك بالكوفة، فقيل له
لو كنت ابن خليفة أي شيء كنت تشتهي؟ : متر وكسب، مث التفت إىل ابنه وقال: أي شيء كنت تشتهي؟ قال

شهدت إبراهيم احلريب وقد أتاه حائك يف يوم : قال عثمان الصيدالين! يا أبة، وتركت يل من اللذات شيئاً؟: قال
تقول يف رجل صلى صالة العيد ومل يشتر ناطفاً، ما الذي جيب عليه؟ فتبسم إبراهيم مث يا إبراهيم، ما : عيد فقال

  .ما علينا أن نفرح املساكني من مال هذا األمحق: يتصدق بدرمحني خبزاً، فلما مضى قال: قال

ورفقاؤه، احلمامي : ما هذا؟ قال: دخل ابن املعتز يوماً محام داره، فسمع حركة فوق باب احلمام، فقال لغالمه
: تلطف حىت أراهم من غري أن يروين، ففعل، فرآهم عراة وبينهم غالم أمرد يف حجره طنبور وهو يغين: قال

  الرمل ازوء 

 فافعل ما بدا لك له  أنا أهواك بنور ال

  صك فابذل لي خيالك  تكن تمنعني شخ إن

    

 والكت فما لك بور  قد أخذت الدف والطن

 من دسك والك وثع  لمن جنبك القم قل

  .فضحك ابن املعتز وانصرف

جلس رجل بني يدي حجام، فلما وضع احملاجم فسا الرجل فسوة منكرة صرب هلا احلجام، فلما مصها فسا 
يا حبييب، أريد أن أشرط، فإن كان بك حاجة إىل دخول : أخرى أنكر منها، فلما أراد أن يشرط قال للرجل

  .اخلالء فقم قبل أن خترى

!  ميشي؟-  أعزه اهللا-القاضي:  القاضي يوماً من داره يريد املسجد حافياً، فلقيه سكران فعرفه، فقالخرج سوار

ادن يا خبيث، فدنا، فحمله على عاتقه مث رفع : امرأيت طالق إن محلتك إال على عاتقي، فكره سوار ذلك فقال
ثار والزلق، والصق بأصول احليطان، أمهلج أو أعنق؟ فقال يا خبيث، مشياً بني مشيني وآحذر الع: رأسه فقال

: كأنك أردت املران يف الفروسية يا أبا عبد اهللا؛ فلما أوصله إىل املسجد أمر سوار حببسه فقال: فقال السكران w
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  .أيها القاضي هذا جزائي منك؟ فتبسم وتركه

ابن وأب : ا؟ قالما هذ: رأوا أبا نواس بقطربل ويف يده شراب وعن ميينه عنقود وعن يساره زبيب، فقيل له
  .وروح القدس

  .نبيذ الزبيب منكسود اخلمر: تذاكرنا النبيذ فقال اجلماز: قال أبو العيناء

دما ألا :  هذا االسم ألا تزيد يف احلياة؛ وقال أيضاً-  يعين الراح-إمنا اشتق هلا من الروح: قال بعض األدباء
  الطويل : تزيد يف الدم؛ وقال صريع الغواين

  فأظهر في األلوان منا الدم الدم   من كومة بدمائنادماً خلطنا

  .على قدر النبيذ: كم تشرب من النبيذ؟ قال: قيل ألعرايب

بنيت على الرغبة والشهوة والعداء ومنع : بنيت الدنيا على أربعة أركان تستصلح بأمور أربعة: قال فيلسوف
  . باملساملة، ومنع البيضة بالنجدةالبيضة؛ فتستصلح الرغبة بالقصد، والشهوة بالعفة، والعداء

  السريع : أنشد لسلم اخلاسر

 بدا والبطن مقبوب إذا  هاديه مثل الشطر من خلقه

 إذا استدبرت مكبوب وهو  تخاله مستقبالً مقعياً

 تصعيد وتصويب فالخلق  أو ينحط كال معاً يشرف

 بها شد وتقريب يسمو  كالريح إال أنه صورة

يتصرف بشهواته، ويتقلب بإرادته، إذا : نبغي للندمي أن يكون كأمنا خلق من قلب امللكي: قال سهل بن هارون
جد جد وإذا انطلق تطلق، ال ميل املعاشرة وال يسأم املسامرة، إذا انتشى حتفظ وإذا صحا تيقظ، ويكون كامتاً 

  . دائباًلسره، ناشراً لربه، ويكون للملك دون العبد، ألن العبد خيدم نوائب، والندمي حيضر

  البسيط : أنشد البن املبارك

 ولست على األسالف طعانا لين  امرؤ ليس في ديني لغامزه إني

 وفي معادي لئن لم ألق غفرانا  ذنوبي إذا فكرت مشتغل وفي

 وللنبي على اإلسالم أعوانا  ذكر قوم مضوا كانوا لنا سلفاً عن

 عالناأمرت به سراً وإ كما  أزال لهم مستغفراً أبداً وال

    وال أسب أبا بكر وال عمراًوال أسب معاذ اهللا عثمانا

 الغواة لها زوراً وبهتانا قال  وال أقول ألم المؤمنين كما

 واهللا قلت إذن جوراً وعدوانا  أقول علي في السحاب لقد وال
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 السحاب من األحياء إنسانا مزن  كان في المزن ألقته وما حملت لو

 وال أرى دونه في الفضل عثمانا  تصدأحب علياً حب مق إني

كلف املأمون حيىي بن أكثم أن خيطب يف بعض أيام العيد، فأسرع إىل : مسعت أبا متيم الكاتب اجلرجاين يقول
طاعته وغدا إىل املصلى، وصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه واندفع يقول؛ فبينا هو كذلك إذ اعتراه ضحك 

فرفع ذلك إىل املأمون فاستفظع ذلك . جهه وجلس هنيهة، مث ض وعاد إىل قولهواشتد به وغلب عليه، فستر و
يا أمري املؤمنني، كنت واقفاً على املنرب، وعمود املنرب بيدي فذكرت قول : ودعا به وسأله عن السبب فقال

  الرجز : اخلبيث جحشويه

  موتراً، كمثل طعم السكر  أيراً كعمود المنبر أنعظت

  الكامل : بكفيه خري وأنشدلو مسه القاضي 

 المقرطق قائماً ما يصنع هذا  أنك ال تلوط فقل لنا وزعمت

  وعلى المريب شواهد ال تدفع  شهدت مالحته عليك بريبة

    

أما بعد فإنه يرتغ يب شيطان يف املنام يقول : كتب احلجاج بن يوسف إىل عبد امللك بن مروان كتاباً يقول فيه
 بإصالح دنيا عبد امللك، قتلت له الرجال، وأخذت له األموال، وفعلت وفعلت؛ أضعت دينك ودنياك: يل

وأعلمته أنه من نزغه يف على باطل، وأين من ديين على يقني، وأحببت أن ال خيفى على أمري املؤمنني شيء من 
  .سري، كما ال خيفى عليه شيء من عالنييت

 بعد فإن اهللا عز وجل وله احلمد قد وكل يب ملكاً يقول يل أما: فلما ورد كتابه على عبد امللك كتب جوابه بيده
أضعت دينك ودنياك بإصالح دنيا احلجاج فسلطته بسلطان اهللا عز وجل لك على األموال : يف النوم واليقظة

  .فأخذها من غري حلها، وعلى النفوس فقتلها بغري حقها، فإذا قرأت هذه األحرف فصر إيل والسالم

إن عاقبة التكلف مذمومة، أبر يل قلمني مل : امللك على احلجاج قال حملمد بن يونس كاتبهفلما ورد كتاب عبد 
بسم اهللا الرمحن : يكتب بأغلظ من أحدمها وال بأدق من اآلخر، ففعل حممد، فأخذ ذلك القلم الغليظ وكتب به

أما بعد فإن كان قتلي من احلجاج بن يوسف، : الرحيم، ألمري املؤمنني عبد امللك بن مروان، وكتب بالدقيق
  .الرجال طاعة هللا تعاىل ولك سرفاً، وأخذي األموال طاعة هللا ولك تبذيراً، فمرين بأمر آتيه إليه إن شاء اهللا تعاىل

  .من يلومين على احلجاج؟ اكتبوا إليه وأقروه على عمله: فلما ورد الكتاب على عبد امللك قال

ألكم : اهللا عليه برجل ذي مروءة قد وجب عليه احلد، فقال خلصمائهأيت علي بن أيب طالب رضوان : قال املدائين
فأتوين م إذا أمسيتم وال تأتوين م إال معتمني، فلما أمسوا اجتمعوا فأتوه، فقال هلم : شهود؟ قالوا نعم، قال

  .د، فدرأ احلدنشدت اهللا تعاىل رجالً هللا تعاىل عنده مثل هذا احلد إال انصرف، فما بقي أح: علي رضي اهللا عنه
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  .سيف كربق ثاقب، ولسان كمخراق العب: ما الذي يعجبك من الدنيا؟ قال: قيل ألعرايب

ال تعدن يا أمري املؤمنني عدة ال تثق من نفسك بإجنازها، : مسعت رجالً يقول هلشام بن عبد امللك: قال الزهري
 جزاء فاتق العواقب، وأن لألمور تعاقباً فكن وال يغرنك املرتقى السهل إذا كان املنحدر وعراً، وأعلم أن لألعمال

  .على حذر

فحدثت ذا احلديث اهلادي ويف يده لقمة قد رفعها إىل فيه، فأمسك يده ومل يوجلها فاه حىت مسع : قال ابن دأب
  .احلديث مرات

غري مسألة مل اللهم ارزقين رزقاً ال أشخص له، وإن حضرته مل أتعب فيه، وإن أتاين عن : قال سالم بن أيب مطيع
  .أرغب عنه؛ اللهم إن كنت بلغت أحداً من عبادك الصاحلني درجة ببالء فبلغنيها بالعافية

  الطويل : أنشد حملمد بن إبراهيم

  وسهمي الذي أرمي به من يناضل  جناحي إن أطر أستعن به وأنت

 يومي ويومك آجل فعاجلني  المنايا إذ أتتك لقيتها فليت

  الرجز : وقال آخر

 خير معد حاضراً وباديه  بني حجية بن كابيه إن

 القدر كثير الغاشية محتضر  غالم فيهم ذي فاشيه رب

  محله من مازن في الناصيه  يقدح في المجد بزند واريه

قد قلت هلا عشرين مرة وهذه الثالثة إذا كنت : يف ذروة اد الثبيت اآلخيه ضرب حارس أمه فعوتب فقال
  . فإن السلطان نار ترتعدسكران فال تكلميين

  املتقارب : آخر

  وأفتل للهجر حبالً طويال  للصبر ثوباً جميال سألبس

 نفسي قليالً قليال أخلص  بالرغم ال بالرضا لعلي

فال : أنا، قال: من يكلم منكم محدان الغالم؟ فقال أحدهم: رأيت شاطراً وقف على مجاعة وقال: قال اجلماز
واهللا لو كان غري : أنا غريي، قال: خذلين اهللا لو كان غريك، قال: هد جهدك، قالفاج: حسن وال مجيل، قال

وحيك أنت طالب سحر، فتهاب ألباب : فنحن بفرغانة، فرد صاحبه السكني يف قرابه وقال: هذا املوضع، قال
  .الشام كلهم سعائر مالك كداروش أي حديد؟

أتعرفني نائكاً؟ : د نكت أمك؟ فرجع إىل أمه فقال هلاتكلمين وأنا ق: وقع بني مزبد ورجل كالم فقال الرجل
مسعت امرأة تقول : قال أبو هفان! أنا أسألك عن امسه وجتيبيين بكنيته؟! ناكك واهللا: أبو علية؟ قال: قالت
w  .قد واهللا استحيت من اهللا تعاىل مما أساحقك: لرجل
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  .، وكرب ولده، ورق أوده، ذهب جلدهمن طال أمده: أين شبابك؟ قال: قالت امرأة لشيخ قد عهدته شاباً

  .اخلضاب من شهود الزور: قال ابن املعتز

    

  .خضاب اهللا أبطأ نصوالً من خضابك، وأعلم أنك إن سترته عن العيون فلن تستره عن املنون: قال أعرايب ألخر

  الوافر : قال ابن حمفض املازين

 أبي منهم وخالي خزاعي  تسألي عني فإني إما

 إليك بالقطران طالي طاله  زيد كأن شخصيلك يا ي فما

 خرجت مخبأة الحجال إذا  كنا لكم لجأ وكهفاً أأن

 في دهوركم الخوالي شآكم  المدركين بكل وتر وكنا

 بالفخر طالب المعالي نبا  فخر فاخرهم إذا ما وكنا

 وأظهرتم لنا خنع المقال  حرمة األعراض منا أبحتم

  عناكم إلى السور العواليفر  لنا الشنآن لما وأضمرتم

 إلى شرف الفعال وسامونا  من األموال فينا فأعفونا

 إذا جريا وكل غير آل  فما ذنب الجواد إلى أخيه

 من اليدين إلى الشمال يمين  فبرز سبقه، إال كذنب ال

  .نقلت هذه األبيات من ديوان بين مازن

إذا : اري كتاباً فقلله، فوقع جعفر على ظهر الكتابكتب عمرو بن مسعدة إىل محزة الش: قال ابن أيب طاهر
  .كان اإلكثار أبلغ كان اإلجياز تقصرياً، وإذا كان اإلجياز كافياً كان اإلكثار عياً

أال خترج بنا إىل احلرة حىت : قال أمحد بن أيب طاهر، قال نافع بن جبري أليب احلارث بن عبد اهللا بن السائب
فأي شيء أقول؟ : إمنا تستنشىء الكالب، قال: فنستنشىء، قال: ر احلمري، قالإمنا تتمخ: نتمخر الريح؟ قال

ألصقتك واهللا عبد مناف بالدكادك، : صه، أنا ابن عبد مناف، قال أبو احلارث: نتنسم، فقال له نافع: قال
فقال . ملاءوذهبت عليك هاشم بالنبوة، وأمية باخلالفة، وبقيت بني فرقها واحلنة، وأنت يف السماء وشرفك يف ا

وما أصنع مبن صح نسبه وبذؤ لسانه؟ قال أبو : يا نافع، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قال نافع: ابن أيب عتيق
ما تصنع نساؤكم : رأيت أعرابية فلم أر أجمن منها، ورأيتها تبول شيخاً، فلما رأتين قالت: عمرو بن العالء

وإن : وإن ضعفت قواه وكف بصره؟ قلت: لطفته، فقالتترفقته وت: بأحدكم إذا بلغ غاية هذا الشيخ؟ قلت
ما لك وحيك : وإن استرخى ذكره وخسفت أنثياه وقل فعله؟ قلت: كان ذلك، فضربت بيدها إىل ذكره فقالت

w  الرجز : وهلذا الشيخ؟ فقالت
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 ماء عينه ولخا واطلخ  ال خير في الشيخ إذا ما أجلخا

 أسترخىمنه أيره و ونام  الظهر فكان فخا وأحدودب

وأن زوجتك حمل مقيل : وددت أنك حمل مقيلي، فقالت: نظر أعرايب إىل امرأة فأعجبته فقال: قال ابن األعرايب
  .زوجي، إذن واهللا جتده شديد الوتر، قليل الفقر، بعيد الفطر؛ فأفحمته

التقى : حياين قالقال أمحد بن أيب طاهر صاحب كتاب بغداد وكتاب املنظوم واملنثور، حدثين علي بن عبيدة الر
أما : حبك توشج بفؤادي، وفكرك مسري سهادي، فقال اآلخر: كيف ودك يل؟ قال: أخوان يتوادان فقال أحدمها

  .ما أحب أن يقع على سواك طريف: أنا فأوجز يف وصفي

تزاورت أختان من أهل القصر فأرهقهما الظهر، فبادرت : قال ابن أيب طاهر، وحدثين علي بن عبيدة قال
كنت حرية أن تطويل الصالة يف هذا اليوم : فصلت صالة خفيفة، فقال هلا بعض النساء: مها هكذا، قالإحدا

  .ال، ولكن أخفف صاليت اليوم فأمتتع ا وأشكر هللا تعاىل يف صاليت غداً: شكراً هللا تعاىل حني التقيتما، قالت

 إن قليب قد فرغ من اهلوى وخال، حىت :مسعت علي بن عبيدة يقول المرأة من أهل القصر: قال ابن أيب طاهر
كنت مع : كاد خيرب من اخلوى، وأنا ألتمس له ساكناً فهل لك أن تكوين من سكانه؟ وقال ابن أيب طاهر أيضاً

علي بن عبيدة يوماً وحنن عند قيان، وحان وقت الظهر فبادر الناس الصالة، واجلارية قاعدة، ومها يف حديث 
يا أبا احلسن، الصالة، ونصبت على اإلغراء، فقال :  تفوت، هكذا قال، قال فقلتفأطاال حىت كادت الصالة أن

  .حىت تزول الشمس، أي حىت تقوم اجلارية: علي

وكنت عند علي بن عبيدة يوماً، فورد عليه كتاب أم حممد ابنة املأمون، وكتب جواب : وقال ابن أيب طاهر
  .ما قطعت شيئاً قط:  لك ال تقطعه أنت؟ قالوما: اقطعه، فقلت: الكتابثم أعطاين القرطاس فقال

    

كان بصرياً ويعرف باللطفي، ولست أعرف كنه مذهبه : علي بن عبيدة هذا هو صاحب كتاب املصون ويقال
إنه أقلع يف شيخوخته عن عادته يف شبيبته، وسلك طريق الزهاد، وكالمه يف املصون : وحقيقة شأنه لكنه يقال

دب ظاهر، وليس فيه من العلم إال قليل، وأهل خراسان يعجبون ذا الكتاب جداً، كالم يدل على عقل رزين وأ
وهذا . مصونكم خري من قرآنكم: حىت بلغين أن بعض الدهرية من الرؤساء وأصحاب السيف قال مرة لقوم

" دابةولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من "جهل باهللا العظيم، وجرأة على حلمه الكرمي 

  .45: فاطر

إن هذا القول إمنا قاله بعض األعراب بباديتنا فشاع على وجه األستبشاع، : وقال يل بعض مشايخ خراسان
قد دخلهم النقص من كل شيء : وزعم أن خبراسان بادية كبرية وأعراباً جمتمعة، فسألته عن اللغة واهليئة فقال

مسراً، وصاروا ضخاماً عظاماً بعد أن كانوا حنافاً شختاً، فأما ووجهه فصاروا بيضاً وشقراً بعد أن كانوا سوداً و
wاللغة فباقية عليهم مل ينتقلوا عنها إىل الفارسية، لكنها فاسدة بينهم زائدة الفساد على لغة البادية، بادية طريق 
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  .مكة؛ فهذا مما حدثين هذا الشيخ، وكان شديد التحصيل، من أولئك الناس بذلك املاء والشق

جا حممد بن حازم الباهلي حممد بن محيد الطاهري فأفرط، اتفقت على ابن حازم حمنة انتقل بسببها إىل غري ملا ه
حملته خمفياً شخصه، فوجه إليه املهجو بعشرين ألف درهم ومنديل فيه عشرة أثواب وبرذون بسرجه وجلامه 

 ذو األدب تبعثه قدرته على نعت أكرمك اهللا وأبقاك،. بسم اهللا الرمحن الرحيم: وغالم رومي، وكتب إليه
الشيء خبالف هيئته، وحيمله الظرف على هجاء إخوانه يف حال دعابته، وليس ما شاع من هجائك لنا جيري 

سوى هذا ارى؛ وقد بلغين من خربك ما ال غضاضة عليك فيه، مع كرب سنك وأدبك، إال عند العامة من 
ى األموال دون اآلداب، وحنن شركاء فيما ملكنا، وقد وجهت اجلهال الذين ال يكرمون ذوي األخطار إال عل

  .إليك ما استفتحت به انبساطك، وإن قل، ليكون سبباً إىل غريه وإن جل

  الكامل : فرد ابن حازم ما وجه به إليه وكتب اجلواب

  فعمم الفرزدق بالندى الغمر  فعل ابن المهلب إذ وفعلت

 ع والوتركال ورب الشف  باألموال ترغبني فبعثت

 عاراً على الدهر ألبسته  ألبس النعماء من رجل ال

هذا واهللا خرب طريف، وما أدري ممن أعجب، من ابن محيد يف كرمه، أم من ابن حازم يف بأوائه، وهللا عز وجل 
يف هذا اخللق ألوان ال حيصيها إال هو، فسبحان من مجعهم على ما فرق فيهم، وسبحان من فرقهم على ما مجع 

  .م، جل اإلله وعزفيه

فمنهم من حتب أن يكون كالرمح تطعن به من بعيد، ومنهم كالسهم الذي : اإلخوان كالسالح: قال بزرمجهر
  .ترمي به وال يعود إليك، ومنهم كالسيف الذي ال يفارقك

  .إذا مل يساعد اجلد فاحلركة خذالن: وجدنا يف مهارقنا القدمية: قالت الفرس

  .د فاز ببغيتهرب الزم لعرصته ق: أيضاً

  .من استعان بالنظر راح باحلرية: وأيضاً

  .مبفتاح عزمية الصرب تعاجل مغاليق األمور: أيضاً

  .من امتطى العز أربع مبحل الظفر: وقالوا أيضاً

  .رب صفو يف إناء مشوب بكدر البالء: أيضاً

  .ال يغرنك املرتقى السهل إذا كان املنحدر وعراً: أيضاً

  .دمك تقلل فواحش زللكتأمل مواقع ق: أيضاً

تواثب اثنان من املعربدين يف جملس وتواجأا بالسكني، فأصاب السكني طرف أنف أحدمها وكمرة أير اآلخر، 
فسقط من أنف هذا ما أشرف، وكذلك من كمرة هذا، فطلب كل واحد منهما يف الظلمة ما انقطع منه، 

w ووقع طرف أنف هذا يف يد صاحبه فألزقه على أيره فوقعت كمرة هذا يف يد هذا فألزقه على أنفه حبرارة وشده،
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  .حبرارة وشده فالتحم اجلرحان وبرأا، فصار هذا يتنفس من كمرة صاحبه، وصار هذا يبول وينيك بأنفه ما عاشا

  .الرمحة واحلياء والسخاء: كان جالينوس يقدم يف األخالق ثالث قوى: قال أمحد بن الطيب

 60: القصص" وما عند اهللا خري وأبقى"ل خيرج من صالة الغداة وهو يقول إذا رأيت الرج: يقال يف النوادر

  .فأعلم أن يف جواره وليمة مل يدع إليها

 فأعلم أن شهادم 81: يوسف" وما شهدنا إال مبا علمنا: "وإذا رأيت قوماً خيرجون من عند قاض وهم يقولون
  .مل تقبل

الصالح خري من كل شيء، فاعلم أن : قدمت عليه؟ فقالكيف ما : وإذا قيل للزوج صبيحة البناء على أهله
  .امرأته قبيحة

    

  .وإذا رأيت إنساناً ميشي ويلتفت فاعلم أنه يريد أن يضرط

  .وإذا رأيت الغالم يف إصبعه خامت فأعلم أن مواله ينيكه

  .وإذا رأيت فقرياً يعدو فأعلم أنه يف حاجة غين

  . فأعلم أنه قد صفع10: الفتح" يد اهللا فوق أيديهم: "قولوإذا رأيت رجالً خرج من عند الوايل وهو ي

وما هي؟ : يل مسألة، قال: نعم، قالت: أنت ابن مضاء؟ قال: وقفت ماجنة على ابن مضاء الرازي فقال له
ألا بقرب الفقحة، فرائحة السماد متنعها من أن تبيض، : ما بال الشعرة ال تبيض، واللحية تبيض؟ قال: قالت
 ال تأخذ منه كفاً يف يدك فتجعله على عنفقتك حىت ال حتتاج إىل اخلضاب؟ فانقطع ابن مضاء فلم: قالت

  .وخجل

ففي بطنك مأمت : يف بطنك عرس حىت ترقص حليتك؟ فقال هلا: وجازت ماجنة بابن مضاء وهو يأكل فقالت له
  .حىت علقت على باب حرك مسحاً أسود، فخجلت

خذ منه : دته قدامها وبالت على يدها فبلت به كسها، وقالت للحجامأحضرت ماجنة حجاماً وجتردت له وأقع
  .بارك اهللا يف هذا املتاع الذي حوائجه كلها منه: خذ منه، فلما فرغ قالت: كرائي، قالت: شوابري، فقال هلا

، تعال حىت نتمىن فإن الطريق يقطع باحلديث والتمين: اصطحب اثنان من احلمقى يف طريق فقال أحدمها لصاحبه
قال . نعم، أنا أمتىن قطائع غنم حىت أنتفع برسلها وحلمها وصوفها، وخيصب معها رحلي، ويستغين ا أهلي: قال

وحيك، هل هذا من حق الصحبة : أما أنا فأمتىن قطاع ذئاب أرسلها على غنمك حىت تأيت عليها، قال: اآلخر
: رضى بأول من يطلع علينا ونعرض عليه أمرنا؛ قالن: وحرمة العشرية؟ وتالحيا واشتدت املالحاة بينهما، مث قاال

قد عرفت وفهمت : فبينما مها كذلك إذ طلع شيخ على محار عليه زقان من عسل، فاستوقفاه وحدثاه فقال هلما
صب اهللا دمي مثل هذا العسل إن : ما قلتما، مث نزل عن احلمار وفتح الزقني حىت سال العسل يف التراب وقال

  .كنتما إال أمحقني
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يا سادة، : حضر بعض اان جملساً فيه شراب فلم يسقوه، فصرب ساعة يكيد بنفسه والقوم يستقون منه، مث قال
  .فضحكوا منه وسقوه! هبوين طستاً أو مغسالً وصبوا يف قليل نبيذ

  . أحسن حاالً من أحيائنا-  يشهد اهللا- موتاهم: مر مزبد بقرب عليه أثواب فاخرة فقال

  .يثقلين ويلتذ غريي به: ومل؟ قال: ال، قيل:  أن يكون أيرك كبرياً؟ قالأيسرك: قيل ملديين

  .برد وسعة: فيها خلتان من خالل اجلنة: اشترى مزبد جارية فسئل عنها فقال

  .يا سيت، ولكن أيري علق، فخجلت: وجهك خلق، قال: قالت ماجنة لرجل

  .خبزك شعري وضراطك حوارى: وقال ماجن آلخر

وال : "اإلسراف يف الرمحة مييت النفس، ويضيع احلدود، ويهدم السنن، قال اهللا تعاىل: قال أمحد بن الطيب
؛ وإسراف السخاء يورث الفقر، والغىن من العافية، والفقر ذل، والرمحة تلحق غين 2: النور" تأخذكم ما رأفة

  .قوم افتقر، واملرحوم شقي، واإلسراف يف احلياء يورث الفتور والوىن

 من الشطار يقال ألحدهم صحناة ولآلخر حرملة وللثالث غزوان وللرابع طفشة، ومعهم غالم أمرد اجتمع أربعة
ليذكر كل : يريد أن ينقطع إىل واحد منهم، وكل واحد يطلبه لنفسه، فتحاكموا إىل شيخ منهم فقال الشيخ

وال أمك، لو : حناة فقالفقام ص. واحد منكم ما فعله وما يقدر عليه حىت أخرب هذا الغالم فيصري إىل من أحب
تراين ضيعوين يف عينك يا ابن الغالبة، أنا هامان، أنا فرعون، أنا عاد، أنا الشيطان األقلف، أنا الدب األكلف، 
أنا البغل احلرون، أنا احلرب الزبون، أنا اجلمل اهلائج، أنا الكركدن املعاجل، أنا الفيل املغتلم، أنا الدهر املصطلم، 

رد، أنا السبع الوارد، أنا سرادق التضريب، أنا بوق احلروب، أنا طبل الشعب، حمبوس شرقي غريب أنا البعري الشا
مضرب، قامي نامي، مبطوط األليتني، معطل الدفتني، أبلع أسنة، أخرا جواشن، لو ضرب ربكم عنقي ما مت بعد 

ه صرف ألف، فما غلس سنة، وهذا محدان فروخ يف حجري باألمس حىت جىن جناية رزق الصلب ومحالن ديتي
  .حىت ينطق أحد

    

يا ابن الصفعانة، أنا حبست يف أمجة أكلت ما فيها من السباع، وجعلت احلشيش نقلي، أنا : وقام حرملة فقال
طوق اهللا اهلائج يف حبر قلزم، لو كلمين رجل بغري مسألة لعقدت شعر أنفه إىل شعر أستهوأديره حىت يشم فساياته 

ل لكمته لكمة فأبدد عظامه فال جتمع يف شهر، أو كلمين رجل مل أخزم أنفه وأخرزه يف القنفذ، لو كلمين رج
قرنه وأصفعه فأقلع رأسه مع رطلني من خراه؛ يا أبا اجلرادة امأل عينك مين واهللا وأنت زريق اخلف، طعامي 

بن الزراعة اهلراشة الفراشة، الصرب، رحياين الدم، نقلي أدمغة األفاعي، أنا أسست الشطارة، أنا بوبت العبارة؛ يا ا
  .الفالشة النعاشة، من يتكلم قولوا

أيش تقول يل يا ابن الطربدانة، أنا القدر واحلدر املمزوج بالصخر، أنا أبو إيوان كسرى، حولت : فقال غزوان
 االس واملطابق، وقطعت أكباد اخلالئق، أنا أخرق الصفني، وأضرب العسكرين، رفيقي صياح اللكم، وجعفر
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ابن الكلب، وموسى سلحة، وعيسى زكرة، وكردويه الباقالين، وفروخ الشماط، ونفطويه املكاري، انقلوين 
ونور اهللا إىل الشاش وفرغانة، ردوين إىل طنجة وافرجنة وأندلس وأفريقية، ابعثوا يب إىل قاف، وخلف الروم، إىل 

مل يعرفه اخلضر؛ أنا شهدت الغول عند السد وإىل يأجوج ومأجوج، إىل إلىموضع مل يبلغه ذو القرنني، و
نفاسها، ومحلت جنازة الشيطان غري جبان، أنا فرعون ذو األوتاد إن مل أقبض روحك مشيت سبعة بال راس، 

قطعت عروقي بكل خنجر، رضت عظامي بكل منجل، لو خنرت خنرة خلرت صوامع النصارى، وحتطمت 
، ولو كلمين إبليس خلرس، ولو رآين العفريت خلنس، من قصور بين إسرائيل، لو عضين ونور اهللا األسد لفرس

أنا قتلت ألفاً وأنا يف طلب ألف، يا ابن اخلادمة يأ لفرعون يا أخا القحبة، تقطب : ينطق بعد هذا؟ فقال طفشة
يف وجهي، أو تقوم بقريب، أو تناظرين كلمة وكلمة، أما تعلم أن راسي مدور، وحلييت خنجرية، وسبايل مفضلي، 

يت خرسا، وأنا مشهور يف اآلفاق بضرب األعناق، ال جيوز علي املخراق، وأنا الربيع إذا قحط الناس، أنا وآس
الغين إذا كثر األفالس، أنا أشهر من العيد، سل عين احلديد، يف املنطق اجلديد، البيضة مين ونور اهللا، تسوى ألفاً، 

ريت على األسد اإلكاف، أنا كلب أنبح، أنا ولو حضنت خرج منها ألف شيطان؛ أنا شققت شدق النمر، وص
السحر أنا األحمران، أنا تنور يسجر، لصديق صديقي ورور من عنرب بن اجللندى، أنا ابن اجللندى كنكر بن 

األشتر بن طاهر األعور، إبليس إذا رآين مطى، لو كلمين رجل رأسه من حناس، ورجليه من رصاص، أصفعه 
سيل اهلاطل، أنا املغيث الشاطر، أنا قالع القناطر، أنا مل ألعب بك يف الطبطاب، صفعة فأصرب أنفه قفاه، أنا ال

وأقسك قسو الصعو يف الرطاب، اسم شيطاين سقالب؛ أنا أقسى من احلجر، وأهدى من القطا، وأزهى من 
ق، وأعز الغراب، وأحذر من العقعق، وأوله من الذباب، وأجل من اخلنفساء، وأحد من النورة، وأغال من الدريا

من السم، وأمر من العلقم، وأشهر من الزراقة؛ أنا املوج الكدر، أنا القفل العسر، راسي سندان، نايب سكني، 
يدي مطرقة حداد، أيش تقول؟ صادقين وسل عين، أنا صعصعة احلي، أنا خري لك من غريي هو ذا وجهي إىل 

نطق؟ فسكت القوم وبادر الغالم وأخذ بيده اآلخر، لك حاجة إىل ربك؛ هوذا أجد ريح الدم، أيش ترون من ي
  .وصادقه

 هذا الكالم على ما به ليكون للنفس فيه استراحة، ولإلنسان منه عربة، فال تعب علينا ذلك، - أيدك اهللا- روينا
فلو قد وفيتين حقي يف حماسن ما دونت يف هذا الكتاب ملا ضرين مقدار ما خالف إرادتك وباين اختيارك، وقصر 

جعل اهللا هذا الكتاب لك طريقاً إىل األستمتاع زله، واألنتفاع جبده، وختم عاقبتك مبا يبلغك . رادكعن مدى م
  .دار رضوانه، مستوجباً كرمي غفرانه

  .اجتماع املال عند األسخياء أحد اخلصبني، واجتماعه عند البخالء أحد اجلدبني: قال كسرى

كتمان حديث اخللوة، : ثالث خالل:  على الصديق؟ قالما جيب: قال أبو العتاهية، قلت لعلي بن اهليثم
  .واملواساة عند الشدة، وإقالة العثرة

  .مشاهدة اإلخوان أحسن من إقبال الزمان: قال عبد امللك بن صاحل
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: ومل؟ قال: ال، قلت: أيسرك أنك جاهل ولك مائة ألف درهم؟ قال: قلت لرجل من أهل الكوفة: قال أبو متام

  .ني، وعسر العاقل زين، وما افتقر رجل صح عقلهألن يسر اجلاهل ش

  الوافر : أنشد للرقاشي

 بالمدام وبالنديم فأهالً  إذا كان النديم له حفاظ

    

  إلى الكتمان بالخلق الكريم  بالنديم إذا تخطا وحسبك

  البسيط : وقال اخلرميي

 صيرت نفسي له عبداً بال ثمن  وجدت نديماً ال يخالفني لما

  وصاحب الراح ال يحيا بال سكن  سكناً أحيا برؤيتهلي  وصار

  البسيط : لعلي بن اجلهم

 الناس في بغداد بالناس وأضرب  زلت أطلب ندماناً أحادثه ما

  سمح الخالئق يطوي الدهر بالكاس  وجدت نديماً ال يخالفني حتى

  الرمل ازوء : البن احلكم

 بندمان كريم س  أنا مستغن عن النا

 ونعيم بسرور  لدهر كالنايقطع ا

 بأخالق النديم ح  نستعذب الرا إنما

  الطويل : اخلارجي

 بندمان كريم الخالئق علي  األيام حتى تفضلت تلطفت

 جبار وظرف الزنادق وهمة  سمت عدل واستكانة عاشق له

 وأشهى من ثمار الحدائق ألذ  مزجي به كأسي فصادف طعمه

أيها الناس، تنافسوا يف املكارم، وسارعوا إىل املغامن، : حمد اهللا وأثىن عليه وقالخطب خالد بن عبد اهللا يوماً ف
وأشتروا احلمد باجلود، وال تكسبوا باملطل ذماً، وال تعتدوا مبعروف مل تعجلوه، ومهما يكن ألحد منكم عند 

الناس إليكم نعمة من اهللا أحد نعمة فلم يبلغ شكرها فاهللا أحسن هلا جزاء، وأجزل هلا عطاء؛ وأعلموا أن حوائج 
عليكم، فال متلوا النعم فتحور نقما، وأعلموا أن أفضل املال ما أكسب ذكراً، وأورث شكراً، ولو رأيتم املعروف 
رجالً لرأيتموه حسناً مجيالً يسر الناظرين ويفوق العاملني، ولو رأيتم البخل رجالً لرأيتموه مشوهاً قبيحاً تنفر عنه 

w األبصار؛ أيها الناس، من جاد ساد، ومن خبل رذل، وإن أكرم الناس من أعطى من ال القلوب، وتغض دونه
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  .يرجوه، ومن مل يطب حرثه مل يزك زرعه، والفروع من مغارسها تنمو ومن أصوهلا تزكو

مثل هذا امللك يصلح أن يثىن : أثىن رئيس وفد على ملك إذ انفلتت منه ضرطة، فالتفت إىل أسته فقال خياطبها
  . جبميع اجلوارح، ولكن إذا رأيت اللسان يتكلم فاسكيت؛ فضحك امللك وقضى حاجتهعليه

وهذا أيضاً : ختاصم رجالن فأرىب أحدمها على اآلخر، فبينا هو كذلك إذ ضرط من شدة غضبه وهيجانه فقال
  .يف حليتك يا فاعل، يا صانع

سن اخللق، وحيلي املرار، ويذهب بالصفار، هو أول مرتلة من التواضع، وهو حي: ما فائدة الصفع؟ قال: قيل لرجل
  .وحيلل اخلمار، ويؤمن البدن من األقشعرار

  .الصفع تعلة ولكنه مذلة: وقال آخر

  .الصفعان حمبوب، والقواد مسبوب: ويقال

  .الصفعان آمن نوائب الزمان: ويقال

ري الثالث، صليب الثالث، أصلح اهللا األمري، طويل الثالث، قص: وصف ابن القرية يوماً للحجاج فرساً فقال
: فاستوى وكان متكئاً وقال: حديد الثالث، رحيب الثالث، عريض الثالث، منيف الثالث، أسود الثالث، قال

نعم أصلح اهللا األمري، طويل العنق والسبيب والساق، قصري الظهر : فسر أثالثك أو ألضربن عنقك، قال
ديد السمع والقلب واملنكب، رحيب املنخرين والعسيب والشعر، صليب الكاهل والدخيس والعجب، ح

والشدق واجلوف، عريض اللبة واجلبهة واخلد، منيف القوائم واجلوانح والقذال، أسود العني واحلافر 
  .فعجب احلجاج منه، ووهب له ألف دينار: والذكر،قال

  الرمل : أليب مسلم الرستمي

 الورد عليه ورقا نثر  وبنفسي من إذا جمشته

  أفلتت مني ودارت حلقا  يدي طرتهمدت  وإذا

  الطويل : وأنشد

 ولم يقصر لها القيد مانع مناخاً  لم تسر في الليل تبتغي وسارية

 فيه سمير وهاجع بأكنافه  وراء الليل والليل ضارب تسير

 أهلها واهللا راء وسامع على  وردت لم يردد اهللا وفدها إذا

 ولم يقطع بها البيد قاطع لورد  سرت حيث ال تجري الرياح ولم تنخ

 قرع األبواب منهن قارع إذا  تفتح أبواب السموات دونها

 بجميل الظن ما اهللا صانع أرى  ألرجو اهللا حتى كأنني وإني

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  322   

كان بعض أصحابنا يطيل التعجب من هذا الشعر وحيكم بإحسان قائله، يريد الدعاء هللا تعاىل وقيل يصف دعوة 
  .مظلوم

    

أحداث قادة، وشباب سادة، وكهول ذادة، هلم الشرف الشامخ، والعز :  العرب فقالسئل دغفل عن بعض
الباذخ، والكرم الصريح، والعنصر الفسيح، اليل أسخياء، غطارفة أغنياء، كرام أعفاء، هلم األخالق الطاهرة، 

قال، وجيدلون الكماة واأللباب احلاضرة، والوجوه الناضرة، حبار النيل، وأحالس اخليل، حيملون املغارم واألث
واألبطال، هلم العز واجللد، والسياسة والعدد، مشوس البالد، وأقمار العباد، وجنوم يف الناد، هلم يف القلوب 
حالوة، وعلى الوجوه طالوة، أسد العرب إذا جثوا على الركب، وأكرمهم يف الرضا والغضب، وأضرم 

ري خملخل، وشرفهم غري مزلزل؛ آفة البالد إذا ركبوا، بالسيف املشطب، وأطعنهم بالرمح املكعب، عزمهم غ
وغيث البالد إذا أجدبوا، كهوهلم غيوث، وشبام ليوث، ووقائعهم مشهورة، وأيامهم مذكورة، عال شرفهم 

فرجح، وطال عزهم فطمح، هلم السيوف البواتر، والرماح اخلواطر، واأليد والعدة، والثراء والنجدة، أجنم 
  .األودية، هم الليوث اهلواصر، والغيوث البواكراألندية، وأفاعي 

  الطويل : أنشد لسعيد بن محيد

 لك في حسن الصنيعة مرغب وال  ساءني أن ليس لي عنك مذهب لقد

 دونه قربى لمن يتقرب وفي  في ود تقادم بيننا أفكر

 وخير من الود السقيم التجنب  سقيم الود رث حباله وأنت

 وتلقاني كأني مذنب بحسنى  وتأبى أن تعقب بعده تسيء

 قوم ودهم منك أجنب مقالة  إن جازيت بالسوء والقلى وأحذر

 فعاد يسيء الظن أو يتعتب  اختياراً أو عرته ماللة أمل

  كما خاب راجي البرق والبرق خلب  من الود الذي كنت أرتجي فخبت

، ال ميلوحل ماؤها، وال يتمعر جناا، ليس فيها حنن بأرض ال نريد ا بدالً، وال نبتغي عنها حوالً: قال أعرايب
  .أذى وال قذى، وال وعك وال محى، فنحن بأرفه عيشة، وأخصب معيشة

حنن نستعطفك باعتزالك، ونستدمي صلتك جبفائك، ونستكثر منامستك باجتنابك، ونرى الزيادة يف : كاتب
  .العتب أدوم جلميل رائك

  . من سنة، وال يعرف من جهلةمثل ال ينبله من غفلة، وال يوقظ: كاتب

  .حنن معاشر اليونانيني أقوام مهذبون ال حاجة بنا إىل ذيب غرينا: ملا ظهر موسى عليه السالم مبصر قال سقراط

w  الكامل : أنشد
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 فضل ردائه مسحوب أيام  ما كان أنضر عيشه وأغضه

ودخائل أحوالك، ومستطرف أحب أن يعهد إليك يف لطائف أمورك، وعوام شؤونك، : عبد احلميد الكاتب
  .أشغالك

احلمد هللا الذي مل يوحش منك ربعك، ومل خيل جملسك يف قومك، فال أدبر عنك من الصحة ما أقبل : كاتب
إليك، وال أقبل إليك من السقم ما أدبر عنك، وثبت لك العافية ومد فيها غضارة عيشك، حىت يقبضك على 

  .خري عمرك، وأحسن عملك

  .ن قواالً باحلق، قواماً بالقسطكان فال: قال أعرايب

صحت قلوبكم من أمراض اخلطايا، وبرأت أنفسكم من أسقام الذنوب، وطهرت ثيابكم من دنس : كاتب
  .اآلثام

يا أمري املؤمنني، إن كان الذنب خاصاً فال تعم بالعقوبة، فإن اهللا : كتب حيىي بن خالد إىل الرشيد من احلبس
  .164: األنعام"  أخرىوال تزر وازرة وزر"تعاىل يقول 

أما بعد فإنه رمبا ضاق العذر على اتساعه، واتسع على ضيقه، وقوي على ضعفه، وضعف على قوته، : كاتب
وذلك بقدر ما يوافق من رأي من يرد عليه، فمن مستقص حمتج ومن مسامح موسع، يكون هذا احملتمل لصاحبه 

  .العذر واحملتج له من حيث ال حيتج لنفسه

  الطويل : قال الشاعر

 فكن أنت محتاالً لزلته عذرا  إذا ما أتت من صاحب لك زلة

  .اللهم لك احلمد على طول النية، وحسن النظرة: قال أعرايب

  .احلمد هللا الذي أباتنا نائمني وأنبهنا ساملني: وقال

  .احلمد هللا فالق اإلصباح، وباعث األرواح: وقال آخر

  .الليل وهدوء العروق وسكون اجلوارح وكف األذى والغىن عن الناساحلمد هللا على نوم : قال هداف التميمي

  .أصبحت أحتسب على اهللا احلسنة، وال أحتسب على نفسي السيئة: كيف أصبحت؟ قال: قيل ألعرايب

  .كلمة يشد ا الرجل كالمه: عطشان نطشان وجائع نائع، قال: أخربنا عن قوهلم: قيل أليب مسمع الوتري

  .غرف شعره:  اهللا عليه وسلم عن الغارفة، أي جز الشعر؛ يقال منهى رسول اهللا صلى

    

املصايب هدايا لقوم وباليا على آخرين، فجعلك اهللا ممن غفل عنه فاستعمل الشكر عند األتساع، : كاتب
  .والصرب عند األرجتاع

السرور به، وأفرح إن كان ما فجعت به اليوم من فقد ولدك أحزنك، ليسرنك أحوج ما كنت إىل : ابن املقفع
w  .ما تكون مبكانه، فأعظم اهللا أجرك، وأحسن صربك
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ألن إنفاق املال أهون من : ما بال معاداة الصديق أقرب مأخذاً من مصادقة العدو؟ قال: قال كسرى لبزرمجهر
  .كسبه، وهدم البناء أهون من رفعه، وكسر اإلناء أهون من إصالحه

  .كان جاهالً، واجلاهل ال يعرف العامل ألنه مل يكن عاملاًالعامل يعرف اجلاهل ألنه : قال فيلسوف

إن اهللا عز وجل جعل الدنيا دار بلوى واألخرى دار عقيب، فجعل بلوى الدنيا عوضاً فيأخذ ما يأخذ مما : كاتب
  .يعطي، ويبتلي إذا ابتلى ليجزي

  .املودة من السلف مرياث بني اخللف: قال أعرايب

  .ا أشرق نور الصواب يف القلوبلوال ظلمة اخلطأ م: قال آخر

  .القلوب أوعية، والعقول معادن، فما كان يف الوعاء ينفد إن مل ميده املعدن: قال فيلسوف

  .ال بد من العيب، ومن ال عيب فيه ال ميوت: قال بزرمجهر

  .لعزة الكمال: مل ال جتتمع احلكمة واملال؟ قال: قيل ألفالطون

  .قوا رسنها، وضعوا أرجلكم منها حبيث أمكنالدنيا فرس مجوح فأطل: قال فيلسوف

قد كنت لنكبات الدهر مستعداً ولعداوته متخوفاً، فهل زاد على صدقك عن نفسك وآتاك ما كنت : كاتب
الكرام : عاملاً أنه يأتيك منه؟ فكيف جتزع وأنت تعلم أنه ليس ملا وقع مرد، وال ملا ذهب مرجتع؟ قال فيلسوف

  . أبداناًأصرب نفوساً، واللئام أصرب

ال تعجب من هذا، فقد عفنت مساويك يف صدري أفال أخرجها مث : قال!! ما أخبر فاك: قال رجل لفيلسوف
أما بعد، فاحلمد هللا الذي جناه مما هنا من الكدر، وخلصه قبل الكرب، مما كان بني يديه : كاتب! أعطيك شيئاً؟

  .من اخلطر

  .هب فرح ثواا حزا فإن ذلك هو احلزن واملصيبة العظمىأعلم أن كل مصيبة مل يذ: كتب غيالن إىل مروان

يستحب من اخلريف اخلصب، ومن الربيع الزهر، ومن اجلارية املالحة، ومن الغالم الكيس، ومن : قال بزرمجهر
  .الغريب األنقباض

  .اهلوى شريك العمى: يقال

  .من ذهلارجل نافس يف عزها، ورجل أنف : اهلالك على الدنيا رجالن: قال فيلسوف

  .احلسود ال يسود: قال أعرايب

الرزق مقسوم، واحلريص حمروم، والبخيل مذموم، واحلسود : وجد يف كتاب جلعفر بن حيىي أربعة أسطر بالذهب
  .مغموم

  .من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف مع غنم كثرية: قال فيلسوف

 وخزتنا شوكتهم وال أمضتنا قرحتهم، وإمنا حنن حرمة من واهللا يا أمري املؤمنني ما: ملنصور النمري إىل هارون
حرمك، وطرف من أطرافك، ننشدك اهللا أن ال تغضب لنا بأن ال تغضب علينا، وأن ال تنتقم فينا بأن ال تنتقم 
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  .منا

سرين : يا سامل، أسرك ما وليت أم ساءك؟ فقال: دخل سامل السندي على عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا فقال له
ما أحسن حالك إن كنت ختاف، وإمنا : فإين أختوف أن أكون أوبقت نفسي، فقال: ناس وساءين لك، قاللل

  .إن أبانا أخرج من اجلنة خبطيئة واحدة: عظين، قال: أخاف أنك ال ختاف، قال

أتيتك وافداً بذنويب على عفوك، واثقاً لعقوقي بربك، ال مستظهراً عليك بشفيع قدمته، خال تطولك : كاتب
  .بالعفو على اإلخوان، وتفضلك عليهم باإلحسان

ألين أزهد : كيف؟ قال: أنت أزهد مين يا أمري املؤمنني، قال: قال!! ما أزهدك: قال هارون للفضيل بن عياض
  .يف الدنيا وهي فانية، وأنت تزهد يف اآلخرة وهي باقية

عقب منفعة، ورب حمبوب أعقب رب مكروه أ: كاتب، يقال هو إسحاق بن حيىي، كتب إىل آخر يهنيه ببنت
  .مضرة، وخالق املنفعة واملضرة أعلم مبواضع اخلرية

  .أعجب ما يف اإلنسان أن ينقص ماله فيقلق، وينقص عمره فال يقلق: قال فيلسوف

كاتب، هذا يوم قد سبقت فيه العادة بإلطاف األتباع للسادة، وكانت البضاعة تقصر عما تبلغه اهلمة، فكرهت 
هلدية فأخرج عن حكم السنة، وكرهت أن أهدي فال أبلغ مقدار الواجب، فجعلت هدييت أبياتاً أن أمسك عن ا

  الوافر : وهي

 في هدايا المهرجان تباروا  أن رأيت ذوي التصافي ولما

  على صرف الحوادث والزمان  هديتي وداً مقيماً جعلت

 ولكن ال يقيم على الهوان  حين تكرمه ذليالً وعبداً

 من نوالك باألماني ويرضى  ن تكرمه خضوعاًحي يزيدك

    

العامل طبيب هذه األمة، والدنيا داؤها، فإذا كان الطبيب يطلب الداء فمىت يربأ غريه؟ قال : قال بعض الزهاد
  .ال يزال العبد خبري ما قال هللا وعمال هللا: آخر

  . وشريف من دينءحليم من جاهل، وبر من فاجر،: ثالثة ال ينتصفون من ثالثة: قال األحنف

ألنه إذا : وكيف ذاك؟ قال: عدوي، قال: أي الناس أحب إليك أن يكون عاقالً؟ قال: قال كسرى لبزرمجهر
  .كان عاقالً فإنك منه يف عافية

  .اعتدال الطبائع: ما العقل؟ قال: قيل لفيلسوف

  .إذا فقد اإلنسان العقل والتوفيق مل يصلح له شيء من أموره: وقال فيلسوف

رأيت أمحق : وما أصنع باملناظرة؟ رأيت ظاهراً دل على باطن: تعال حىت نتناظر يف القدر، قال: لبزرمجهرقيل 
w  .مرزوقاً، وعاملاً حمروماً، فعلمت أن التدبري ليس إىل العباد
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كنت مع يزيد بن حامت : حدثين شيخ من كلب عن شيخ منهم قال: قال ابن أيب طاهر، حدثين أبو متام قال
أصلح اهللا األمري، :  وكنت به خاصاً، فعرض عليه تاجر درعاً فأكثر تقليبها ومداولة صاحبها، فقلت لهبأفريقية،

  .وحيك، إين لست أشتري أدراعاً، إمنا أشتري أعماراً: فعالم تلوم السوقة؟ فقال

 كان ما رأيت رجالً قط مستلئماً يف حرب إال: قال أمحد بن يزيد حدثين أب عن عمه حبيب بن املهلب قال
  .عندي رجلني، وما رأيت رجلني حاسرين يف حرب قط إال كانا عندي مبرتلة رجل واحد

  .احلرص مقدمة الكون: قال علي عليه السالم

  الطويل : إذا كان مستعملي قد أراحين فما وجه فضويل وتكلفي؟ شاعر: مل ال تعمل عمالً؟ قال: قيل لصويف

 قر أو الم الصديق فأكثراالف شكا  إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه

  صالت ذوي القربى له أن تنكرا  على األدنين كالً وأوشكت وصار

 ذا يسار أو تموت فتعذرا تعش  فسر في بالد اهللا وألتمس الغنى

ألن محقة واحدة تأيت : ومل؟ قال: ال، قيل: أيسرك أن تكون أمحق وأن لك مائة ألف درهم؟ قال: قيل ألعرايب
  .رهم وأبقى بعدها أمحقعلى مائة ألف د

على لطف من نقلين إىل الوجود من العدم، وتوالين يف اليقظة : على من تعول يف معاشك؟ قال: قيل لصويف
  .واحللم

: كان أمين بن خرمي األسدي مكيناً عند معاوية، وكان يكثر ذكر اجلماع، وكان معاوية قد ضعف، فقال له يوماً

آكل اجلفنة الكثرية الودك والعراق، وأشرب الزكرة العظيمة : أمين؟ فقالما بقي من طعامك وشرابك وقوتك يا 
فساءه ذلك وقدح يف نفسه، : قال. وال أنقع، وأركض املهر األرن فأحضر، وأجامع من أول الليل إل السحر

ت لعلك أذنب: وذلك أن فاختة كانت تسمع من وراء حجاب، فجفاه معاوية، فشكا أمين ذلك إىل امرأته فقال له
: صف ما أنت أحدث عهداً به معه، فأخربها اخلرب، فقالت: ال باهللا ما يل ذنب، قالت: ذنباً أو أشعث سراً، قال

كفيتك؛ فأتت معاوية فوجدته جالساً للناس، : فأصلحي ما أفسدت، قالت: هذا الذي أغضبه عليك، قال
ما : وما ذاك؟ قالت: ية، قالتجئت أستعدي على أمين إلىمعاو: ما لك؟ قالت: فدخلت إىل فاختة فقالت

ذاك : فأين قوله ملعاوية كذا وكذا؟ قالت: أدري رجل هو أو امرأة، وما كشف يل ثوباً منذ تزوجين، قالت
زعمت أا ال : وما هلا؟ قالت: هذه امرأة أمين جاءت تشكوه، قال: من هذه؟ قالت: الباطل، فأقبل معاوية فقال

نعم، فرق بيين وبينه، فرق : أكذلك؟ قالت: شف هلا ثوباً منذ تزوجها، قالتدري أرجل هو أو امرأة، وأنه ما ك
أو خري من ذلك ابن عمك وقد صربت عليه دهراً، فأبت، فلم يزل معاوية يطلب إليها : اهللا بينه وبني روحه، قال

  املتقارب : حىت أمسحت، فأعطاها وأحسن إليها؛ مث إن أمين دخل على معاوية فأنشده

  لو أدرك مني العذارى الشبابا  انيات العجابامن الغ لقيت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  327   

 ويصبحن كل غداة صعابا  بكل عصا رائض يرضن

 عند األمير الكذابا بغينك  لم تنلهن من ذاك ذاك إذا

 مخرنطمات غضابا أصبحن  لم يخالطن كل الخالط إذا

 اجتناب الخالط العتابا ويحيي  العتاب خالط النساء يميت

: إن من سبقته فقد فته، وإن من سبقك فقد فاتك، فقال له بالل: أيب بردة يف كالم جرىقال خالد لبالل بن 

  .فإنك قد سبقك أجلك أفتفوته؟ وقد سبقك رزقك أفيفوتك؟ فأفحم خالد

    

كان احلجاج حسوداً ال ينسى صنيعة إال أفسدها، فلما وجه عمارة بن متيم اللخمي إىل ابن : قال املدائين
أصل اهللا األمري، : تح حسده، فعرف ذلك عمارة وكره منافرته، وكان عاقالً رفيقاً، فظل يقولاألشعث وعاد بالف

أنت أشرف العرب، من شرفته شرف، ومن صغرته صغر، وبابن األشعث وخلعه؛ حىت استوفد عبد امللك 
عبد امللك يف احلجاج وسار عمارة معه يالطفه وال يكاشفه، وقدموا على عبد امللك، وقامت اخلطباء بني يدي 

يا أمري املؤمنني، لقد أظهر الطاعة وأبلى اجلميل وأظهر البأس من أمين الناس نقيبة، : أمر الفتح، فقام عمارة فقال
فال رضي اهللا على احلجاج يا أمري املؤمنني وال حفظه وال : وأعفهم سريرة؛ فلما بلغ آخر التقريظ قال عمارة

ي قد أفسد عليك العراق، وألب الناس عليك، وما أتيت إال من خرقه وقلة عافاه، فهو األخرق السيء التدبري الذ
مه يا عمارة، : عقله وفيالة رأيه وجهله بالسياسة، ولك يا أمري املؤمنني منه أمثاهلا إن مل تعزله، فقال احلجاج

اية احلجاج أبداً، المه وال كرامة، يا أمري املؤمنني، كل امرأة يل طالق وكل مملوك يل حر إن سرت حتت ر: فقال
إين ألظن شيئاً : ما عندنا شيء أوسع لك؛ فلما انصرف عمارة إىل مرتله أرسل إليه احلجاج: فقال عبد امللك

إين ما كنت أظن عقلك بلغ بك كل ما : أخرجك إىل هذه املعتبة، فانصرف فلك عندي العتىب، فأجاب عمارة
  . ما قلت؟ ال وال كرامةأرى، أأرجع إليك بعد أن قلت لك عند أمري املؤمنني

  .هذا اجليش مقبالً أردت الشخص: إذا قلت: قال ثعلب يف االسات

: أبيعكه يشبع عرضاً وشعباً؛ والشاعب: مسعت أعرابياً حجازياً باع بعريه يقول: قال ثعلب، قال النضر بن مشيل

  .الذي بيأكل من أعراضه: البعري يهتضم الشجر من أعاله، والعارض

  .املؤوب مثل املعوب هو املقور املأخوذ من حافاته؛ أوب األدمي وقوره واحد: قال ثعلب

ما وصلت من أجلأته إىل : حدثين شيخ من بين أمية قال، قال سعيد بن العاص: وقال ثعلب، قال إسحاق املوصلي
  .النحي املربوب: أن ينتح كما ينتح احلميت، يعين يرشح، واحلميت

إذا اكحالت عينها، وأللت أذا وسجح خدها وهدل : ي أنه قال يف وصف ناقةقال، وذكر عن أيب صاحل الفزار
  .مشفرها وأستدارت مججمتها فهي كرمية

wمات أبو طالب وخدجية عليهما السالم يف عام واحد وهو عام اهلجرة، فسماه رسول اهللا صلى اهللا : قال ثعلب
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  328   

  .عليه وسلم عام احلزن

  البسيط : وأنشد ثعلب

  قد يفقر المرء يوماً وهو محمود  ن مالي وكثرتهتسأل الناس ع ال

 أرومته ما ينبت العود وفي  على سنة من والد سلفت أمضي

  محسد والفتى ذو الفضل محسود  بتراث غير مدركه مطالب

إدخال الرجل رأسه إىل داخل، واألختناث إخراج رأسه إىل خارج، ومنه حديث النيب : األقتماع: قال ثعلب
  .ليه وسلم أنه ى عن اختناث األسقيةصلى اهللا ع

واحرباه، مث نقلوا : ملا مات حرب بن أمية باملدينة قالوا: وحدثين املأمون عن الزبري بن بكار قال: قال ثعلب
  .واحرباه: فقالوا

  .أصحابنا ال يرون هذا حقاً لكين رويت كما وجدت

علي من موافقتك، وبلوغ الوطر كل الوطر من أمتعين اهللا مبا وفد : كتب احلسن بن وهب إىل الطائي الشاعر
انضمام إليك واجتماع بعينك زادك اهللا يف النعمة بطول حياتك، وتراخي أيامك، وغفلة الدهر عنك، وعن 

كتايب بأيب أنت وأمي وطار يف وتالدي، وكتابك يف يدي، وفالن عندي، وحنن نصعد ونصوب يف . حظي منك
، وبيننا من ذكرك أطيب من روائح الرياض غب القطار، واحلال سارة، الشعر العجيب الذي أنفذته يف درجه

والعافية شاملة، حنمد اهللا على النعمة، ونسأله حسن النماء والزيادة؛ وذكرت مشاركتك إياي يف املصيبة، وما 
 غريراً كان أحوجين حني طرقت األيام ا أن تكون حاضراً فتربط قلباً، ومتسك صلباً، فإا كانت حاالً وافت

فسبحان . ا، شديد الغفلة عنها، حىت يكون كأنين ال أحسب األيام على هذه اخلليقة وال الدهر على هذا العادة
اهللا هلذا السهو الطويل، والتفريط الذي ال يشبه السفيه فضالً عمن جيب أن يقال له عاقل حكيم، وإنا هللا وإنا إليه 

  . والردى خيطئك، وكالءة اهللا حتضركراجعون؛ ال زالت أقدار السوء تسقط دونك،

  .واهللا ما أنت بسابق أجلك، وال بالغ أملك، وال مرزوق ما ليس لك: قال أبو حازم األعرج

    

حق ملن عمل ذنباً : اشتكى عبد الرمحن بن زياد، فكتب إىل بكر بن عبد اهللا املزين يسأله أن يدعو له، فكتب إليه
ه منه، أن يكون مشفقاً، وسأدعو لك، ولست أرجو أن يستجاب يل بقوة ال عذر له فيه، وخاف موتاً ال بد ل

  .يف عمل وال براءة من ذنب، والسالم

من جاد مباله فقد جاد بنفسه، إال يكن جاد ا : قال ابن أبلي طاهر، حدثين حبيب، يعين أبا متام قال، قال أعرايب
  .فقد جاد بقوامها

نزلت عندنا أحوية من طيء، : ثين شيخ من بين عدي بن عمرو قالحد: قال ابن أيب طاهر، وحدثين حبيب قال
wفسار فريقها األدىن إىل الغور، : فكنت أحتدث إىل فىت يتحدث إىل ابنة عم له وهو من أقرح الناس كبداً؛ قال
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  .يا ابن عم، إن الصرب على احملبوب أشد من الصرب على املكروه: وغرب يف أهل بيته، فاشتد جزعه فقال

كنا مع أيب علي وأيب هفان، فجعل أبو هفان يتنادر بشيء من ذكر اخلرا، فقال أبو علي لسعيد بن : خروقال آ
  .يا أبا عثمان ال تلمه، فإن ذبابته ال تطن إال عليه: محيد

يا أبا احلسن أراك اهللا يف عدوك ما : رأيت أبا علي البصري وقد قام لعبيد اهللا بن حيىي فقال: وقال ابن أيب طاهر
  .طفك عليهيع

واهللا ما أعيا : أنت منحرف عن أهل البيت، وأنت ترى أنك ترفض، فقال أبو علي: قال إنسان أليب علي، حسين
  .عن جوابك، وال أعمى عن مسابك، ولكين أكون لنسبك خرياً منك له

  الطويل : أنشد العتيب للنجاشي

 وال مشيي لكم بدبيب بسر  وأحلف ما شتمي لكم إن شتمتكم

 سخطكم عندي بجد مهيب وال  م عندي بعلق مضنةوال ودك

أما بعد، فإنه ال شيء أدل على مضمر جفاء، وقلة وفاء، من ترك الزيارة يف احملضر، واملكاتبة يف املغيب، : كاتب
وكل ذلك قد بدا لنا منك، فإن محلنا أمرك على سبيل الرأي، وسلكنا بك ج احلزم، فقد صفرت أيدينا منك، 

دد إخوانك، وإن ساحمنا فيك اهلوى واتبعناه، وجرينا يف عنانه وأطعناه، فعن قليل يصريؤ الظن وفقدناك من ع
  .إيقاناً، والشك عرفاناً

هزل غريه وهزل هو، وأهزل إذا هزلت ماشيته، : من هزل جواده يف الرخاء قام به يف الشدة؛ يقال: قال أعرايب
  .واهلزل منه، كأنه كالم غث ليس بسمني

  افر الو: وأنشد

  جعلت بحفظه صدري ضنينا  لم أبح لهم بسر لعمرك

 لظنهم علموا يقينا ذعرت  رجموا ظنا فلما ولكن

 شك يظن بي الظنونا بال  ومن يرني نحيف الجسم أبكي

  .الطالب يف حيلة واملطلوب يف غفلة، والناس منهما يف شغل: قال ميمون بن مهران

وقلب ذكي حتسن ما تفصيل ما يكره أن يفصل، وتبلغ ما توصيل إذا كنت ذا لسان قوي : قال بعض البلغاء
ما جيب أن يوصل، فاذكر الزلل، وما نسب إليه املتكلم من اخلطأ واخلطل، وكن حذراً كأنك غر، وفطناً كأنك 

 غافل، وذاكراً كأنك ناس، والزم الصمت إىل أن يلزمك التكلم، فما أكثر من يندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا

  .سكت

  الكامل ازوء : شاعر

 إلى روح وطيب ترجع  روح فؤادك بالرضا
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  ح الدهر من فرج قريب  ال تيأسن وإن أل

  .اللهم قو فرجي ألهلي فإنه ال قوام هلم إال به: كان حممد بن املنكدر يقول

ي، والعسل إين اخترت لعملها جيد السكر السوس: أهدى فالن إىل إمساعيل األعراج فالوذجة زخنة وكتب
برئت من اهللا إن مل تكن قد عملت هذه الفالوذجة قبل أن متصر : فأجابه. املاذي، والزعفران األصفهاين

  .أصفهان، وقبل أن تفتح السوس، وقبل أن يوحي ربك إىل النحل

الئكة ومل أستحي مما مل يستحي منه امل: أال تستحي؟ فقال: ال علم يل ا، فقالوا: سئل الشعيب عن مسألة فقال
ما هلذا الغناء خيرج من جلجالن القلب إىل قمع األذن؟ : ؟ قال ابن األعرايب32: البقرة" ال علم لنا"حني قالت 

  .ضربت هلذا األمر حيزومي، أي عرفته وصربت نفسي عليه: ويقال

  .فسكلت يف كالمك إذا حلنت: يقال

  .فالن معصور منصور إذا كان للنعمة عليه آية وأثر: ويقال

  .بلوغ اجلهد: االحتيال، والبس: مجعت هذا املال من عسي وبسي؛ العس: ويقال

  .مسعت بذلك وال أناث اآلن مغيبه ومغتابه؛ وكان فالن مثاالً أي مغتاباً: ويقال

    

وأفضل الغناء . أفضل املغنني من رق صوته، وأطرب مساعه، ودام صوابه، وحسنت أداته: قال إبراهيم بن شكلة
ى، أو تذكر سكن، أو نعت شوق، أو شكوى فراق، وأفضل الرتهة وجه مساء، وصفوة ما كان يف وصف شج

  .هواء، وغدير ماء، وخضرة كالء، وسعة فضاء

العاقل ال يتفل يف بئر يشرب منها، والبار ال يلعن الصلب الذي خرج من متنه، والشاكر من ال : قال فيلسوف
  .يشتم الرحم اليت اشتملت عليه

التربع باملعروف، واإلعطاء قبل السؤال، واإلطعام يف : ما الكرم؟ قال: رضي اهللا عنهماقيل للحسني بن علي 
  .احملل

فإذا كان الرجل مذكراً واملرأة مذكرة كابدا العيش؛ وإذا كان : الرجال أربعة، والنساء أربع: قال املغرية بن شعبة
جل؛ وإذا كان الرجل مؤنثاً واملرأة مؤنثة ماتا الرجل مؤنثاً واملرأة مذكرة كان الرجل هو املرأة واملرأة هي الر

  .هزالً؛ وإذا كان الرجل مذكراً واملرأة مؤنثة طاب العيش

  البسيط : شاعر

  والصبر أفضل في المكروه من جزع  لماء الوجه من طمع أبقى اليأس

 كان شيئاً به األقدار لم تقع إن  مدرك شيء أنت طالبه ولست

علي بن احلسني، والقاسم بن حممد، :  تستخف بأبناء اإلماء حىت حلق هؤالء الثالثةمل تزل العرب: قال األحنف
w  .وسامل بن عبد اهللا، فاستقل بنو اإلماء وحلقوا م
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  .حسن الظن باهللا وسوء الظن بالناس: ما صناعتك؟ قال: قيل لصويف

، فخرج النعمان يسري يف ذلك شقائق النعمان: ومن مث قيل: محى النعمان ظهر الكوفة، قال: قال دغفل البكري
طرد النعمان الرعاء فأخذوا مييناً ومشاالً، : ما أوجلك ها هنا؟ قال: الظهر فإذا هو بشيخ خيصف نعالً فقال

فانتهيت إىل هذه الوهدة يف خالء من األرض، فنتجت اإلبل وولدت الغنم وامتألت بالسمن، والنعمان ممعتم ال 
وما أخاف منه؟ لرمبا ملست بيدي هذه عانة أمه وسرا فأجد : لنعمان؟ قالأو ما ختاف ا: يعرفه الرجل، قال

أبيت اللعن، ال تر أنك : كأنه أرنب جامث، فهاج غضباً وسفر عن وجهه فإذا خرزات امللك، فلما رآه الشيخ قال
  .ظفرت بشيء، قد علمت العرب أنه ليس بني البتيها أكذب مين، فضحك النعمان ومضى

ضعوها وآدعوا : يد اهللا احلارثي وهو أمري املدينة بسالل خبيص هدية، فظن أا فاكهة رطبة فقالأيت زياد بن عب
: مساكني املسجد، فلما جيء م وفتحت السالل إذا فيها اخلبيص اليابس مما يبقى، فلم تسمح به نفسه فقال

ن يف املسجد وتصلون بغري وضوء، ألنكم تقيلو: ومل أصلح اهللا األمري؟ قال: اذهبوا ؤالء إىل السجن، قالوا
  .فإنا حنلف أال ندخل املسجد أبداً: قالوا

إمنا أستفتحك، : هاتوا نعلي، قال الغالم: ، فقال املعلم25: القصص" إن أيب يدعوك: "قال صيب ملعلم يستفتحه
  .أنكرت أن يفلح أبوك الكشخان: قال املعلم

إن طول اجللوس : خلالء فأطال فيه اجللوس، فناداه لقمانمن حكمة لقمان أنه كان مع مواله حىت دخل ا: يقال
: على احلاجة تتوجع منه الكبد، ويكون منه الداء، ويصعد منه احلر إىل الرأس، فأجلس هوينا وأخرج هوينا، قال

  .فخرج مواله وكتب كلماته على باب املخرج

  البسيط : وأنشد

 ي بأفواهبالشعر يوماً وقد يزر  الشعر أفواهاً إذا نطقت يزين

  ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهي  يرزق ال من حسن حيلته والمرء

 حبلي لمن صافيت بالواهي وليس  شيمتي تجتوى يوماً وال خلقي ال

 الحمد هللا: إال وقولي عليه  مسني من غنى يوماً وال عدم ما

معي يف ذلك حرص وقد صرت أهابك لفضل هيبيت له، واجترىء عليك بفرط بسطك، ف: فصل للجاحظ
املمنوع، وخوف املشفق، وأمن الواثق، وقناعة الراضي، وبعد فما طلب ما ال جياد به، وسأل ما ال يوهب مثله، 

  .ممن جيود بكل مثني، ويهب كل خطري، فواجب أن تكون من الرد مشفقاً، وبالنجح موقناً

ملحه، وال يصلح واهللا إال أن حيمل يف أما ترى هذا املسجد ما أ: نظر خمنث إىل مسجد لطيف نظيف فقال آلخر
  .السفر

مر قوم من بين سليم برجل من مزينة يقال له نضلة، يف إبل له، فاستسقوه لبناً : قال ثعلب، حدثنا أبو العالية قال
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فسقاهم، فلما رأوا أنه ليس يف اإلبل غريه ازدروه فأرادوا أن يستاقوها، فجالدهم حىت قتل منهم رجالً وأجلى 
  الوافر :  عن اإلبل، فقال يف ذلك رجل من بين سليمالباقني

  بنضلة وهو موتور مشيح  تسأل فوارس من سليم ألم

    

 أهله الرجل القبيح وينفع  فازدروه وهو خرق رأوه

  كما عض الشبا الفرس الجموح  عليهم بالسيف صلتاً فشد

 منهم ونجا جريح قتيالً  غل صاحبه وأردى وأطلق

 الرغوة اللبن الصريح وتحت  لته عليهميخشوا مصا ولم

  .انظروا إىل من خدع أباه عمرو بن العاص: نظر خمنث إىل رجل يتبختر من ولد أيب موسى فقال

دخلت على العتايب يف مرتله فإذا هو قاعد على مصاله بال تكأة وبني : قال أبو هفان، حدثين حممد بن حرب قال
سبحان اهللا، أنت : ناء، وإذا هو يشرب كأساً ويولغه أخرى، فقلت لهيديه شراب يف إناء، وكلب رابض يف الف

: إنه يكف عين أذاه، ومينعين أذى سواه، ويشكر قليلي، وحيفظ مبييت ومقيلي، قال: قال! يف نبلك وهذا فعلك؟

  .فوصفه على البديهة بصفة لو كان غريي لتمىن أن يكون كلباً ليدخل يف حسن مجلة تلك الصفة

إن كنت صادقة فواحدة من اهللا : يا أفطس يا كشخان؛ فسجد هللا تعاىل وقال: حلمصي كان تزوجهاقالت امرأة 
  .تعاىل واألخرى منك

أضحكي يف وجهي وخذي هذا الدينار مين، فاستظرفته : رأى أبو القمقام اهلالل على وجه بصرية فقال هلا
هذا كما كنا، فأين : أرد دينارك، قال: تقد تفاءلت بوجهك فما يل عندك؟ قال: وأخذت الدينار عبثاً، فقال

  .التجارة بركة واخلديعة غىن: حالوة الفأل وصدقه، فأعطته ديناراً، فقال

  الكامل : لبعض املازنيني

  ختماً فليس على الكالم بقادر  اإلله على لسان عذافر ختم

 يحركه لصقر نافر لحماً  وإذا أراد النطق خلت لسانه

، فرفع إىل 31: سبأ" لوال أنتم لكنا مؤمنني: "ماً أمرد حسن الوجه يف دار املأمون فقالرأى حيىي بن أكثم غال
  .يا أمري املؤمنني، كان انتهى درسي إىل ذلك املوضع؛ فضحك منه: املأمون فعاتبه فقال

جد من أنا أ! مه: دخلت على املأمون وهو قاعد يصفي نبيذاً، فبادرت ألتوىل ذلك فقال: قال أمحد بن أيب خالد
  .يكفيين هذا، ولكن جمراه على كبدي فأحببت أن أتواله بيدي

  .نعم الشيء اإلمارة لوال قعقعة الربيد وتشزن املنرب: قال عبيد اهللا بن زياد

wنعم اهللا أكثر من أن تشكر إال ما أعان اهللا عليه، وذنوب بين آدم أكثر من أن تسلم إال ما : قال احلسن رمحه اهللا
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  .عفا عنه

  لكامل ا: شاعر

  حذر العداة من العيون الرمق  غدائر شعرها لتظاني نشرت

 باتا تحت ليل مطبق قمران  وكأنني وكأنه فكأنها

  .أفضل القول ما كان سداداً، وأفضل العقل ما كان رشاداً: كاتب

ال الكالم فيما يعنيك خري من السكوت عما يضرك، والسكوت عما يضرك خري من الكالم فيما : قال فيلسوف
  .يعنيك

  .لو كانت دار مقام الختذنا هلا أثاثاً: دخل قوم مرتل عابد فلم جيدوا شيئاً يقعدون عليه، فلما تولوا قال هلم

  .قد تصل النصال إل اجلوف فتستخرج وتندمل جراحها، والقول إذا وصل إىل القلب مل يستخرج: قال كليلة

  .الليل يكفل اجلبان ويصف الشجاع: قال شبيب اخلارجي

كان واسع الطرب، ضيق : يا أبا الطيب، صف يل أخالق أخي حممد، قال: قال املأمون لطاهر بن احلسني
كيف كنتم : كان جيمع الكتائب بالتبذير، ويفضها بسوء التدبري، قال: كيف كانت حروبه؟ قال: األدب، فقال

  .ب املارقنيكنا أسداً تبيت ويف أشداقها علق الناكثني، وتصبح ويف صدورها قلو: له؟ قال

  الطويل : شاعر

 أخا جهد وبؤس يكالبه تراه  من أخي عقل ولب ومحتد فكم

  من أين تهب الريح تصفو مشاربه  ال يدري من العي والعمى وآخر

ال جياهد الطالب جهاد املغالب، وال يتكل على القدر اتكال املستسلم، فإن ابتغاء الفضل من : قال بعض السلف
  . الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقاً، وال احلرص جبالب فضالًالسنة، واإلمجال يف

  .منيع اجلانب ال مطمع فيه: فالن شديد العارضة، قال: سئل ابن األعرايب عن قوهلم

نعم، حيث منت نومة األمة عن عجينها يا أبا : فررت فرار العبد يا أبا املثىن، قال: قال ابن هبرية خلالد القسري
  .اهليثم

  الطويل : اعرش

 سواكم أجرها وأصطناعها ونال  ولم تحمد وأدركت حاجتي ذممت

 أضاق اهللا بالخير باعها ونفس  أبى لك فعل الخير رأي مقصر

  عصاها وإن همت بسوء أطاعها  هي حثته على الخير مرة إذا

    

wن ويأكلون، وأما الذئب فأما األسد فامللوك يفرسو. أسد وذئب وثعلب وضأن: الناس أربعة: قال بعض الفرس
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  .فالتجار، وأما الثعلب فالقوم املخادعون، وأما الضأن فاملؤمن ينهشه من رآه

  .هو أصح بصراً من العقاب، وأيقظ عيناً من الغراب، وأصدق حساً من األعراب: مدح أعرايب رجالً فقال

  .، وشرب السم يف التجربةصحبة السلطان، وإفشاء السر إىل النساء: ثالثة مل مين ا أحد فسلم: يقال

  .أقام اهللا ناعيك، وأمشت بك أعاديك: قال أعرايب المرأته

هذا واهللا رجل سوء، يظن أن اهللا عز وجل ال يرمحه حىت يعذ نفسه : ذكر رجل عند أعرايب بشدة العبادة فقال
  .مهمن خولك نفسه، وملكك خدمته، وختريك لزمانه، وجب حقه وذما: قال أعرايب! هذا التعذيب؟

  .إمنا يعد البخيل من يقرض إىل ميسرة: كان يقال

  .الغالب بالشر مغلوب، وما ظفر من ظفر به األمث: يقال

  .لكل شيء فحل، وفحل العقل جمالسة الناس: ويقال

  .اللحاق مبن يرجى عفوه، خري من البقاء مع من ال يؤمن شره: قال مكحول يف مرضه الذي قضى فيه

إىل القبول، واحلسب حمتاج إىل األدب، والسرور حمتاج إىل األمن، والقرابة حمتاجة الشكر حمتاج : قال فيلسوف
  .إىل املودة، واملعرفة حمتاجة إىل التجارب، والشرف حمتاج إىل التواضع، والنجدة حمتاجة إىل اجلد

  الكامل : دعبل

 تحمل ساكنوه فأوحشا طلل  مقابح وجهه فكأنه تمت

  ك رحب دبرك كنت أكرم من مشى  كان بأستك ضيق كفك أو لكف لو

  .يا أهل اجلنة، أبزقوا على أهل النار: كان معلم يقعد أبناء املياسري يف الظل، وأبناء الفقراء يف الشمس، ويقول

أصلح اهللا األمري، إن خري نصفي الرجل آخرمها، يذهب : خاصم رجل امرأته إىل زياد، فشدد على الرجل، فقال
:  رأيه، وشر نصفي املرأة آخرمها، لسوء خلقها وحدة لساا ولعقم رمحها، فقالجهله ويثوب حلمه وجيتمع

  .أسفع بيدها

  الرمل : أنشد

 نعيم وسرور وغدق في  رب قوم غبروا من عيشهم

 أبكاهم دماً حين نطق ثم  الدهر زماناً عنهم سكت

ن أمورك، وأن مالك ال يغين أعلم أن رأيك ال يسع كل شيء ففرغه للمهم م: قال العباس بن احلسن العلوي
الناس كلهم فاخصص به أهل احلق، وأن أكرامتك ال تطيق العامة فتوخ ا أهل الفضل، وأن ليلك وارك ال 

  .يستوعبان حوائجك فأحسن قسمتهما بني عملك ودعتك

ن حفر، وإذا أخطأ النساء حيبنب من الرجال املنظراين الغليظ القصرة، العظيم الكمرة، الذي إذا طع: قالت اخلنساء
  .قشر، وإذا أخرج عقر

w  الكامل : البن املكاري يف ابن طاهر
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 الزمان وصولة الحدثان صرف  أيها الملك الذي في كفه يا

 فجرى بطوفان على طوفان  كنت إال البحر صادف لجة هل

 من أن يقوم بعدلك الثقالن  وألنت أثقل إن وزنت من الورى

  الطويل : أنشد

  كرقة ماء الدمع في األعين النجل  تجر من أرض بابلسبتها ال وكأس

 الدبا من تحت أجنحة النحل عيون  شجها الساقي حسبت حبابها إذا

أندبنين إذ مات بعضي ألعرف كيف تندبنين إذا مات : نظر بعض األعاجم إىل شيبة يف عارضه فقال لنسائه
  .كلي

لى البطنة، واجلماع على الشبع، وأكل القديد اجلاف، دخول احلمام ع: أربع خصال يهدمن البدن: قال فيلسوف
  .وشرب املاء البارد على الريق

  .خلوت ا والقمر يرينيها فلما غاب أرتنيه: قال أعرايب يف امرأة

يوم السبت يوم مكر وخداع، ويوم األحد يوم عرس : قال بعض الرافضة، قال جعفر بن حممد رضي اهللا عنهما
م سفر وابتغاء رزق، ويوم الثالثاء يوم حرب ودم، ويوم األربعاء يوم أخذ وإعطاء، ويوم وبناء، ويوم األثنني يو

  .اخلميس يوم دخول على األمراء وطلب احلوائج، ويوم اجلمعة يوم خلوة ونكاح

  .ال، قد مات الذي كان يصلح بيننا، يعين أيره: أما أحد يصلح بينكما؟ فقال: قيل لرجل كانت امرأته تشاره

  لبسيط ا: أنشد

 الرجال فلم تمنعهم القلل غلب  على قلل األجبال تحرسهم باتوا

 حفراً يا بئس ما نزلوا وأنزلوا  بعد عز من معاقلهم وأستنزلوا

 األسرة والتيجان والحلل أين  صائح من بعد دفنهم ناداهم

  من دونها تضرب األستار والكلل  الوجوه التي كانت محجبة أين

    

 الوجوه عليها الدود يقتتل تلك  هم حين ساءلهمالقبر عن فأفصح

  فأصبحوا بعد طول األكل قد أكلوا  طال ما أكلوا فيها وما نعموا قد

  .أعجب األشياء بديهة أمن وردت يف مقام خوف: يقال

إن لكل ذنب عفواً أو : وجد علي الفضل بن الربيع يف غيبة غبتها عنه فهجرين أياماً فكتبت إليه: قال إسحاق
عقوبة، فذنوب اخلاصة عندك مستورة مغفورة، فأما مثلي من العامة فذنبه ال يغفر، وكسره ال جيرب، فإن كان ال 
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  .بد من عقوبة فعاقبين بإعراض ال يؤدي إىل مقت

أما بعد فإن مجيل األخالق وإن كان ال مرجوع له أفضل من ذميم األخالق وإن تعجل األستمتاع به، : كاتب
ال العرف ختوف من كفره، وال من النصح جهل من نصحت له، فإن أقل ما يف ذلك اللحاق فال مينعنك من فع

  .بأهل الفضل وإحراز العرض من الذم، ولعلهما جيمعان لك

  .من أكثر من وعي احلكمة أوشك أن ينطق ا: قالت احلكماء

  .ن يأيتمعروف زماننا هذا منكر زمان قد مضى، ومنكر زماننا هذا معروف زما: قال معاوية

أما بعد فافرغ من جهادك، وزم زادك، وكن وصي نفسك، وال جتعل الرجال : وكتب األحنف إىل آخر
  .أوصياءك

  .الصمت أجلب للمودة، وأعمل فياملهابة، وأزيد يف الصيانة، وأبقى للجسد: قال أعرايب

أربعة ال : ل عبد امللكبصق عبد امللكنب مروان فقصر فوقع بصاقه فوق البساط، فقام رجل ميسحه بثوبه، فقا
  .السلطان والوالد والضيف والدابة، وأمر للرجل بصلة: يستحىي من خدمتهم

إذا نزلت من الوايل مبرتلة الثقة فاعزل عنه كالم امللق، وال تكثر له من الدعاء يف كل كلمة، فإن : قال العتايب
  .ذلك يشبه الوحشة، وعظمه ووقره عند الناس

وحيك، إنك غفل مل تسمك التجارب، ويف النصح لدغ العقارب، :  السلطان فقالمسع أعرايب رجالً يقع يف
  .وكأنين بالضاحك إليك باك عليك

رزئت خليفة اهللا وأعطيت خالفة اهللا؛ قضى معاوية حنبه، فغفر اهللا عز وجل له : عزى عطاء بن أيب صيفي يزيد
  .ية، واشكر على حسن العطيةذنبه، وأعطيت بعده الرياسة ومنحت السياسة، فاحتسب عظيم الرز

هل رأيت حزناً : عزى حممد بن الوليد بن عتبة عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا على ابنه عبد امللك فقال عمر
يا أمري املؤمنني، لو أن رجالً ترك تعزية رجل لعلمه وتيقظه لكنت ذاك، ولكن اهللا عز وجل قضى : وغفلة؟ قال

  .أن الذكرى تنفع املؤمنني

  .احلزن ينضو كما ينضو اخلضاب، ولو بقي احلزن على أحد لقتله: ب بن احلبحابقال شعي

يا أمري املؤمنني، إن رأيت أن جتعل أول أمرك كآخره فافعل؛ فكان : وعزى رجل سليمان بن عبد امللك فقال
  .ذلك مما سكن منه

  الوافر : يعاً فقال يرثيهمهرب الربيع بن العالء التيمي من الطاعون وهو أبو اثين عشر ولداً، فماتوا مج

 مجاورة سناما برابية  الدافعين الضيم عني دفنت

 تلك أصداء وهاما بنفسي  إذا ذكرتهم جميعاً أقول

  ولم أر مثل هذا العام عاما  أر مثلهم هلكوا جميعاً فلم
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  .املاء: ما عندك من آلة الصيدة؟ قال: قيل ملديين

  الرجز :  الوباء خبيرب شديد، فخرج إليها بعياله يعرضهم للموت وقالضجر أعرايب من كثرة العيال، وبلغه أن

  هاك عيالي فاجهدي وجدي  استعدي: قلت لحمى خيبر

 اهللا على ذا الجند أعانك  بصالب وورد وباكري

  .فأخذته احلمى فمات وبقي عياله

: غ دمه من هذه الرابية؟ قالأبيت اللعن، لو ذبح رجل، أي موضع كان يبل: نزل النعمان برابية فقال له رجل

  .دعين: رب كلمة تقول لقائلها: املذبوح واهللا أنت، وألنظرن إىل أين يبلغ دمك، فقال رجل ممن حضر

  الكامل : البن اجلهم

 هكذا كان الذي يجب ما  وحييت بعدكم فارقتكم

  من أن أعيش وأنتم غيب  أللقى الناس معتذراً إني

 كل طفيلي، فلما رآهم عرفهم ورحب م، مث أدخلهم فرقاهم إىل غرفة بسلم مث أو مل طفيلي على ابنته فأتاه
  .أخذ السلم حىت فرغ من إطعام الناس، فلما مل يبق أحد أنزهلم وأخرجهم

: أبواب امللوك حتتاج إىل ثالث: قال بيوراسف: قرأت على باب نوار ببلخ مكتوباً: قال غسان قاضي الكوفة

كذب بيوراسف العاض بظر أمه، فإن الواجب على احلر إذا كان معه واحد : سفل منهوأ. إىل عقل وصرب ومال
  .منها أال يلزم السلطان

  .ال تصافني من ال شعر يف عارضيه ولو كانت الدنيا خراباً إال منه: قال بعض النساك

    الكامل : أنشد

 شتى على األخبار ألفيتهم  إن الرجال إذا اختبرت طباعهم

 تبين خطة اإلصدار حتى   شريعة موردتعجلن إلى ال

  .قد أعياين أن أنزل على رجل يعلم أين لست آكل من رزقه شيئاً: قال بعض الزهاد

كان احلكم بن املطلب من أبر الناس بأبيه، وكان أبوه حيب ابنه حارثاً حباً مفرطاً، وكان باملدينة جارية مشهورة 
دعها عندنا حىت نصلح من أمرنا ونزفها إليك، فتركها حىت : ه أهلهاباجلمال، فاشتراها احلكم مبال جليل، فقال ل

جيهزوها ويزفوها، ويأ احلكم بأمجل ثيابه وتطيب وأنطلق إىل أبيه لرياه، فدخل عليه وعنده ابنه احلارث، فلما 
 هب يل هذه :يا أبة، إمنا أنا عبدك فمرين مبا أحببت، قال: إن يل إليك حاجة، قال: رآه أبوه أقبل عليه فقال

اجلارية للحارث أخيك، وأعطه ثيابك هذه اليت عليك، ودعه يدخل عليها فإين ال أشك أن نفسه تاقت إليها، 
هي حرة لوجه : مل تكدر على أخي لذته، وتفسد علي قلبه؟ وذهب ليحلف، فبدر احلكم فقال: فقال احلارث

ن اجلارية، وخلع ثيابه وألبسه إياها وأنفذها إليه، مث إن اهللا تعاىل إن مل تفعل ما أمرك أيب، فإن طاعيت له أسر إيل م
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  .احلكم ختلى من الدنيا ولزم الثغور حىت مات مبنبج

  الطويل : مزرد

  أغرت على العكم الذي كنت أمنع  غدت أمي تزور بناتها ولما

 صاع سمن فوقه يتريع إلى  بصاعي حنطة صاع عجوة لبكت

 نقاد قطعت يوم تجمع رؤوس  أمثال األثافي كأنها ودبلت

 حمى أمنا مما تحوز وتجمع  لبطني أبشري اليوم إنه وقلت

 كنت غرثاناً فذا يوم تشبع وإن  كنت مصفوراً فهذا دواؤه فإن

  .جعلت له قعراً: شربت ما فيه، وأقعرته: بلغت قعره، وقعرت اإلناء: قعرت البحر: يقال

  .عليه: خرج به خراج وال يقال: ويقال

  .رض من شيت فسلهاستع: يقال

  .النقب يف خفي البعري، واحلفا يف رجليه: يقال

خرجنا حجاجاً، واكترينا من رجل، فجعل يرجتز يف طريقه إذ حدا بنا وال يزيد على : قال أبو عمرو بن العالء
: مةالرجز يا ليت شعري هل بغت عليه فلما انصرفنا من مكة قاهلا يف بعض الطريق، فأجابه صوت يف الظل: قوله

  الرجز 

  أحمر ضخم في قفاه كيه  نعم وناكها حجيه نعم

دخل علي جرياين يسلمون، وإذا فيهم رجل ضخم أمحر، : فأسكت الرجل، فلما صرنا إىل البصرة أخربنا قال
رجل كان ألطف جرياننا بنا وأحسنهم تعهداً بنا فجزاه اهللا خرياً؛ فلما وىل إذا أثر : من هذا؟ قالوا: قلت ألهلي

  .احلقي بأهلك فقد أتاين خرب حجية: حجية، قلت: ما أمسه؟ قالت: يف قفاه، فقلت للمرأةكي 

واهللا لو كان الدجال يرتل املدينة وأنت : املد بدرهم، فقال: اشتهت امرأة مزبد عليه اجلراد فسأل عن سعره فقيل
  .ماخض باملسيح ما اشتريته لك ذا السعر

ومل؟ : نعم، قال: أفعلت؟ قال: إن هذا افتض ابنيت، فقال للرجل: فقالتجاءت امرأة أبا اعطوف القاضي برجل 
: العبتين آمرة مطاعة فقمرتين، فأدخلت يف أسيت دستة اهلاون، والعبتها فقمرا ونكتها، فقال أبو العطوف: قال

  .يا هذه، إن الذي أدخلت ابنتك يف است هذا أشد مما أدخل هذا يف أست ابنتك

  .ال: لوال أين أصدق يف هذا لقلت: أصدقت قط؟ قال: عرايب كنت أعرفه بالكذبقلت أل: قال األصمعي

يا أهل املقابر، أصبحتم نادمني على ما خلفتم، وأصبحنا نقتتل على ما : كان أبو حازم مير يف املقابر ويقول
  .أصبحتم عليه نادمني، فما أعجبنا وإياكم

w  الطويل : الروحأنشد أمحد بن الطيب يف رسالته اليت يسميها مراح 
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 لمستغن عن الناس كده وأغنى  إن العز للمرء جده لعمرك

 من بعد الصديق يعده وللنفع  الذي يرعاك إال لنفسه وقل

  وهيهات ال يستصحب الشيء ضده  وليس الفقير للغني بصاحب

 من سي يداه وحده فحسبك  تتصل إال بمن أنت شكله فال

 من اليأس المصرح رده شفاها  شرهت نفسي إلى ذل مطمع إذا

 تصعد لم يحفل بمن حط جده  الدنيا إذا جد صاحب ولكنما

 تغليظ الحجاب ورده وللحر  إن العبد للقرع بالعصا لعمرك

العصبية كما قال رجل من األفاضل هي أن يرى الرجل شرار قومه خرياً من خيار قوم : قال أمحد بن الطيب
  .آخرين

    

  الطويل : ن عبد القدوسوأنشد أمحد أيضاً لصاحل ب

  األحايين أحوج إلى الجهل في بعض  كنت محتاجاً إلى الحلم إنني لئن

 فرس للجهل بالجهل مسرج ولي  فرس للحلم بالحلم ملجم ولي

 شاء تعويجي فإني معوج ومن  شاء تقويمي فإني مقوم فمن

 أرضى به حين أحرج ولكنني  كنت أرضى الشر خدناً وصاحباً وما

 صدقوا والذل بالحر أسمج فقد  ال بعض الناس فيه سماجةق فإن

  .بالكسر، واستدرك عليه: فإين مقوم، فإين معوج: قال السريايف

: بت ليلة بالبصرة مع مجاعة من املسجديني، فلما حان وقت السحر حركهم واحد فقال: قال بعض أصحابنا

  الكامل : كم هذا النوم عن أعراض الناس؟ وأنشد أمحد

  حتى يمتن وبالحقود حقودا  داويتها بضغائن نوضغائ

عبد امللك بن صاحل؛ فإن حيىي بن خالد : وعلى ذكر احلقد فممن اعترف باحلقد حىت صريه من أخالق األشراف
إن كنت تريد بقولك حقوداً إن للخري من نفسي : أظنك حقوداً، فقال: أو أحد ابنيه الفضل أو جعفر، قال له

واجلزاء، وللشر مكاناً يقتضي األمتعاض واإلباء، فإن ذلك لدي وعندي؛ وإن كنت أردت مكاناً يقتضي الشكر 
  .اللقاء

كنت دخلت إىل فالن زائراً : ومن الناس من يألف التمرغ يف أعراض الناس؛ قيل لرجل من هذا الضرب: قال
w  .منعين لذة الذم إذ برين ووصلين: ومستمنخاً، فما صنع؟ قال
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  .تلك جلسة اآلمنني: ال تتكىء؟ قالأ: قيل حملمد بن واسع

يا أعمش، إنك ما علمت : سأل رقبة بن مصقلة األعمش عن حديث فلم جيبه، فقال له رقبة: قال أبو عوانة
لسريع املالل، دائم القطوب، مستخف حبق الزوار، كأمنا تسعط اخلردل إذا سئلت احلكمة؛ ولكين أنزلك مبرتلة 

  .و من منفعته، فإن إتيانك ذل، وتركك غنبدواء السقيم، أتصرب عليه ملا أرج

إن القصار ال يقصر الثوب مرة ولكن : جامع عمرو اخلوزي امرأته يوماً بسجستان فقالت: قال جراب الريح
لو كنت حتتاجني إىل أن ينفخ حرك كما أحتاج إىل أن أنفخ أيري : مراراً، تستزيد النيك ذا املثل، فقال هلا

  .ر أبداًلعلمت أن القصار ال يقص

  .الريف مبطنة: ومل؟ قال: ال، قيل: أحتب الريف؟ قال: قيل ألعرايب

  البسيط : أنشد ثعلب يف االسات خلارجة

 حومة حولها الهامات تبتدر في  تدلك الشمس إال حذو منكبه ما

  إذا دجا الليل في ظلمائه زهروا  الزبير بحور سيب أنملهم آل

  . إلياس، وهو إلياس بن مضر، كان أصابه السلالعرب تسمي السل داء: قال ثعلب

  .اخلزرج ريح اجلنوب: وقال ثعلب

  البسيط : وأنشد

 لنفسك أم ما فيه تأخير خير  أمور فال تدري أعاجلها تأتي

 العسر إذ دارت مياسير فبينما  فاستقدر اهللا خيراً وأرضين به

  عاصيرإذ صار في الرمس تعفوه األ  المرء في األحياء مغتبط وبينما

 قرابته في الحي مسرور وذو  عليه غريب ليس يعرفه يبكي

 أيتما حال دهارير والدهر  كأن لم يكن إال تذكره حتى

سل امرأتك، : مىت نكت يا عمرو؟ قال: مازح رجل عندنا بسجستان عمراً اخلوزي فقال له: قال جراب الريح
  .فإين قد نسيت وهي أذكر له، فخجل

هي كباقة نرجس، رأسها أبيض، ووجهها أصفر، ورجلها :  هي وعن حسنها، قالوسئل عن امرأته كيف
  .خضراء؛ هكذا قال

مل أعلم أنكم تريدونه للطالئع والسرايا : إنه أعشى ال يبصر بالليل، فقال: وباع عمرو محاراً فرد عليه وقالوا
  .بالليل، وإذا سافرت فحيث أدركك الليل فانزل وبت

يب إىل معاوية ومعه ابنه، فدعامها إىل الغداء، فكان ابن األعرايب ال مير بشيء إال حطمه، دخل أعرا: قال املدائين
: ما فعل التلقامة؟ قال: فأمر معاوية أن حيجب األأعرايب وابنه، فلم يزل األعرايب حيتال حىت دخل فقال له معاوية w
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صنع، وعلمت أنه ال ينجو؛ وسهل إذن قد رأيت ذاك مما ي: كظ به يا أمري املؤمنني ساعة خروجه من عندك، قال
  .األعرايب

  الطويل : أنشد

 وخطوي عن مداهن يقصر يكل  بصري في كل يوم وليلة أرى

 والدهر ال يتغير يغيرنه  ومن يصحب األيام تسعين حجة

  لما كنت أمشي مطلق القيد أكثر  لعمري لئن أمسيت أمشي مقيداً

    

عي، وحدق اجلراد وحدق األساود؛ ورأيت مجعاً مثل احلرجة، وهي درع كأن قتريها حدق األفا: قال ثعلب
  .مجاعة من العضاه جتمع

  .تكلم بكالم كأنه القطر، الستوائه، ونطق منطقاً مثل فوائق النبل: قال، ويقال

شبوا ناراً مثل الفجر، يعين إيقادها وهلبها؛ ورأيت له معزى كأا احلرة، ووجدت باألرض عشباً كأنه : قال
  .روع، وأمترنا عجوة كأا أنوف الزنج، أي هي فطساخل

مات ابن ألرطاة بن سهية فجزع عليه جزعاً : حدثين بعض أصحابنا قال: قال ابن أيب طاهر، حدثين حبيب قال
اغد يا ابن سلمى : شديداً كاد يذهب عقله، وكان مات فجأة، فلما كان احلول أتى قربه فبكى وأطال مث قال

  الطويل : لمعنا، مث أنشأ يقو

 عليه غير مبكى ومجزع وقوفي  على قبر ابن سلمى فلم يكن وقفت

  وفي غير من قد وارت األرض فاطمع  الدهر فاعتب إنه غير معتب سوى

 الركب أو غاد غداة غد معي مع  أنت ابن سلمى إن نظرتك رائح هل

  .طعام شديد العلقمة إذا كان مراً: قال ثعلب، يقال

: فما أحد شيء؟ قالت: دمية على أثر دمية، على عهاد غريقدمية، قيل: ما أحسن شيء؟ قالت: قيل البنة اخلس

  .قليل مين، من ابن عم حفي، على فراش وطي: فما أشفى شيء؟ قالت: قيل. ضرس جائع، ألقى يف معاء ضائع

أمل :  غلط فقالوحيك ما تقول؟ وظن أنه: آجرك اهللا بالباقي، وأمتعك بالفاين، قال: عزى رجل الرشيد فقال
  . فسري عنه96: النحل" ما عندكم ينفذ وما عند اهللا باق"تسمع ما يقول اهللا عز وجل 

بعث اجلنيد بن عبد الرمحن املري إىل خالد بن عبد اهللا القسري بسيب من اهلند، فجعل خالد يهب أهل البيت 
اد أن يدخرها وعليها ثياب كما هو للرجل من قريش ومن وجوه الناس، حىت بقيت جارية منهن مجيلة أر

نعم أصلحك اهللا، فقال العريان : هل عندك فيها شيء حاضر وتأخذها الساعة، قال: أرضها، فقال أليب النجم
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 حىت يروي فيه؛ فأنشأ أبو النجم - وكان على شرطة خالد-كذب واهللا ما يقدر على ذلك: بن اهليثم النخعي
  الرجز : يقول

 جهاز مضغط ملط تذا  خوداً من بنات الزط علقت

 قط على مقط كأنما  المجس جيد المحط رابي

 تحت ثوبها المنعط كأن  بدا منها الذي تغطي إذا

  لم ينز في البطن ولم ينحط  رميت فوقه بشط شطاً

 الشيخ اليماني الثط كهامة  شفائي من أذى التمطي فيه

ال واهللا، ولكنه :  تراه حيتاج إىل أن يروي؟ فقالهل: مث أوما بيده إىل رأس العريان،فضحك خالد وقال للعريان
  .ملعون ابن ملعون

  الكامل : البن أبيض العلوي األفطسي

  كالدر في أصداف بحر زاخر  ابن معتلج البطاح يضمني وأنا

 يفتح عن سواد الناظر كالجفن  عني ركنها ومقامها ينشق

 ومثل ظبائهن مجاوري خلقي  شرفي ومثل سهولها كجبالها

  .هذا واهللا كالم فاخر ومعىن عجيب وسالسة حلوة

  الوافر : أنشد

  وحال قد تعرقها الصروف  همم يجاورن الثريا لهم

 ولكن الثراء به قطوف  في مكارمه شجاع جواد

  السريع : وأنشد

  تسبح في بحر قصير المدى  في رأسها درة وحية

 بدت بان طريق الهدى وإن  تناءت فالعمى حاضر إذا

  . الفتيلة يف املصباح؛ وأصحابنا يرون هذين البيتني غاية يف اإلصابةيعين

إن يف تقززاً، وإين أخاف أن أرى منك بعض ما أتقزز منه فتنصرف نفسي عنك، : خطب رجل امرأة فقالت
أرجو أن ال تري ذلك، فتزوجها؛ فمكث أياماً مث قعد معها يتغدى، فلما رفع اخلوان تناول ما : فقال الرجل

أما كان يقنعك ما على ظهر اخلوان حىت تلتقط ما :  من الطعام حتت اخلوان فأكله، فنظرت إليه وقالتسقط
  .إنه بلغين أنه يزيد يف القوة على النيك، فكانت بعد ذلك تغافله وتفتت له اخلبز كما تفتت للفروج: حتته؟ قال

wر واخلر، وما الدر وما الذر وما الزر وما السر ما الرب وما الرب أيضاً، وما التر وما الثر، وما اجلر واحل: يقال
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    والشر، وما الصر والضر، وما الطر وما الغر، وما القر والكر، واملر واهلر واألر، والعر؟ 

جواب هذه الكلمات يأيت من بعد، وإمنا أتباعد قليالً، وأتقارب قليالً، وأذكر فصالً حنوياً، وفصالً كتابياً، وفصالً 
 فقهياً، وفصالً فلسفياً، وفصالً لغوياً، وفصالً شعرياً، وأوشح ذلك كله مبا احتمل من األعتراض كالمياً، وفصالً

 أنك أيها القارىء إن تثبت على الكتاب، وتربأ من املاللة، - وهو أكربمها-أحدمها: والبحث والتفسري لشيئني
أين عرفت :  خبفة املؤونة؛ واآلخرفستجد حرصاً على األستكثار من العلم، وتنخدع للحكمة، وتصل إىل حظك

  .زماناً وحاالً ال يعينان على تقريب الباب يف فن من الباب يف فن آخر، وهذا عجز إىل اهللا أرفعه، وعليك أعرضه

: ومل يقل رؤبة شعراً غري هذين البيتني: قال ابن دريد عن أيب عثمان األشنانداين عن التوزي عن أيب عبيدة، قال

  الوافر 

  أكب الحظ وانتقص العديد  لموت أقبل قبل قومما ا إذا

 الموت إياناً يكيد كأن  ال يفيق الموت عنا أرانا

  اخلفيف : آخر

 أقلن بالشباب افتخارا ب  الشامت المعير بالشي أيها

 الشباب ثوباً معارا فوجدت  قد لبست الشباب غضاً جديداً

القرآن خملوق، أيكفر؟ : هلذيل عمن مل يقل من العامةقال جعفر بن حممد بن حرب، سألت أبا ا: قال الكعيب
ألن األول خمتلف فيه : وما الفرق؟ قال: نعم، قلت: السماء ليست خملوقة، أيكفر؟ قال: فإن قال: ال، قلت: قال

  .والثاين جممع عليه

، وما أدري ما هذا قول أيب اهلذيل، وأرى املعتزلة يف دهرنا يتسارعون إىل التكفري كتسارع الورد إىل املنهل
يبعثهم على ذلك إال سوء الرعة، وقلة املراقبة، وأكثرهم قذفاً خلصمه بالتكفري أعلقهم بأسباب الفسق واهلتك، 

  .واهللا تعاىل هلم، ولكل من سلك سبيلهم

املشبه كافر وارب ليس بكافر، ألن التشبيه غلط يف صفات اهللا ويف نفسه، : قال الكعيب، قال حممد بن شبيب
  .رب غلط يف فعلهواجل

لو حرر الكالم على ابن شبيب ملا انفك يف التشبيه من مثل ما أحاله على اخلصم، ولكن من ينظر يف مذهبه 
بنفس عاشقة فيتخطى مساوية إما جهالً ا أو متسمحاً فيها فينظر يف مقالة خصمه بنفس قامعة مزيفة لقوله 

  .واختياره فيستخرج الدر

" ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء"ليس املنافق بريئاً من الشرك، وأحتج بقوله تعاىل : باضيةقال الكعيب، قال بعض اإل

  .143: النساء

إين ملا دفعت إىل احملنة باألقدار السالفة، واخلفيات السماوية، إىل العقل : سئل بزرمجهر يف نكبته عن حاله فقال
: عرفناها، قال: بة أنا أحتساها وأمتزز ا؛ قيل لهالذي به يعتدل كل مزاج، وإليه يرجع كل عالج، فركب يل شر w
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إن مل أصرب فما أصنع؟ : القضاء والقدر ال بد من جريانه؛ والثاين أين قلت: أوهلا أين قلت: هي مركبة من أشياء
لعل الفرج قريب وأنت ال تدري؛ قال، : جيوز أن يكون أشد من هذا؛ والرابع أين قلت: والثالث أين قلت

  . هذا سكوناً، ووكل يب راحة، وعلى اهللا أعتمد يف متام املأمولأورثين: فقلت

رأيته يوماً وقد رفع رأسه إىل السماء : كان عندنا بالشام جمنون يستظرف حديثه، قال: مسعت الشيخ اتىب يقول
فكذا : أعاتب ريب، قيل له: ما تقول وحيك؟ قال: الناس كذا يعلمون، وهذياناً كثرياً، فقيل له: وهو يقول

بدل ما خلقت مائة وجوعتهم : فما قلت؟ قال، قلت: وما علمكم مبخاطبة امللوك؟ قيل له: ختاطب اهللا؟ قال
  .كنت ختلق عشرة وتشبعهم

وهذا كالم جمنون ال حياج فيما يقول، وال يرد عليه ما يأيت به، وإمنا يستطرف فقط ألنه خيرج منه ما ال يتوقع 
يب إذا أجاب وفطن وأهتدى وتكايس، ومن وهب اهللا له عقالً، وكلفه وعلى هذا يتعجب من الص. من مثله

اإلقرار، وألزمه األمر والنهي، فهو صحيح العقيدة، ثابت األساس، وإمنا خيرج بطبعه الذي بين على العجز، 
 وعجن من اخلور، وأسس للفناء، وعلى أن اهللا تعاىل ال خيليه يف هذه الصفات من ثواب كرمي، ونعيم مقيم، يف

  .دار الرضوان؛ كفانا اهللا تعاىل وساوس الصدور، وغمر أسرارنا باملعرفة واخلوف، إنه جواد كرمي واحد أحد

  .ليس النائحة الثكلى كالنائحة املستأجرة: ما لك إذا تكلمت بكينا، وإذا تكلم غريك مل نبك؟ فقال: قيل لراهب

: ني ألف درهم يطغى ا، فقال رجل من القومود إبليس أن لكل رجل منكم مخس: قال قاص باملدينة يف قصصه

  .اللهم أعط إبليس سؤله فينا

  .العار، كفنها غرينا: فما ورثتموها؟ قال: ماتت، قال: ما فعلت موالتكم فالنة؟ قال: قيل جلمني

    

  الكامل ازوء : أنشد ملنصور بن باذان يف عقبة

  هم الفتى جمع الدراهم  يسود فقلت ال قالوا

 د وال تنيل فأنت ظالم  تطمع أن تسوكنت  إن

 من اآلفات سالم أبداً  العالء وماله يبغي

 علقت منها التمائم قد  وقصاعه مجلوة

مترنا جرد فطس عراض كأا ألسن الطري، تضع التمرة يف : مترنا أجود من متركم، قال: قال رجل لشيخ بدوي
  .شدقك فتجد حالوا يف عنقك

  . قوته علقة، ومرقته سلفة، وحذاؤه فلقة، ورداؤه خرقةاملؤمن: ومسع قاص يقول

  الطويل : وأنشد

  على كل حال حاسدون وكشح  لكل كريم من أالئم قومه
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  اخلفيف : وأنشد يف تشبيه ثالثة أشياء بثالثة أشياء

 بسمح ومحرب وجميل ر  شبه الغيث فيه والليث والبد

  الرجز : وأنشد ألعرابية

  إن حريحي حسن مشقه

  غلظه الصك فال يرقهي

  كأن من يصكه يزقه

  اخلفيف : سئل بعض األدباء عن قول الشاعر

  خير أو غاب غاب عن كل خير  ال بالذي إذا جاء جاء مرحباً

وذلك أن القائل : هو مدح، فخطىء، وبيانه أنه هجو يف بسط نظمه؛ قال: أهو مدح أم هجو؟ فأطرق مث قال
  . اخلري أو غابعىن أنه يغيبه عن كل خري، جاء

  الوافر : وأنشد أليب يعلى العلوي القزويين، وكان داهية، يقول يف أخيه، وكان جلفاً

  أبي قد كان يزرع في السباخ  أبي وأنت أخي ولكن أبوك

 تجري البياذق كالرخاخ وهل  فال تجري كجريي تجاريني

  السريع : وأنشد علي بن احلسني العلوي يف أخيه

 فوقك في الفضل ألنني  مثليمثلك ال يطعن في 

 في الجد والهزل تعرفه  لي فضل سني وغنائي الذي

  الوافر : حكى أبو سعيد السريايف أنه دخل إىل مسجد ابن دريد ورجل ينشد

  فوجه األرض مغبر قبيح  تغيرت البالد ومن عليها

 بشاشة الوجه المليح وقل  كل ذي طعم ولون تغير

: له خمرج يف النحو إذا ترك اإلقواء، قال: عجب، أول من قال الشعر أقوى؛ قال، قلتهذا واهللا : فقال أبو بكر

وقل بشاشة الوجه الصبيح، حبذف التنوين وبنصب، والتنوين يراد، ويكون نصبه على مذهب : ما هو؟ قلت
  .فجمع أبو بكر نفسه مين وزاد يف تكرميت: التمييز؛ قال

  .عه منهحدثين ذا احلديث بعض أصحابنا ومل أمس

  الرمل ازوء : أنشد لشاعر يف البخر

  رض فيه المسك رضا  لو جزت ببيت أنت

w فيه متوضا اس  لقال الن وتنفست
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  الرمل ازوء : وأنشد العلوي لنفسه يف مثله

 من فم كالمستراح  في موت صراح أنا

  خلت أني من سالح  نتني منه حتى طال

سن رضي اهللا عنهم على املنصور، رأى املنصور فيما يرى النائم كأنه قد صارع ملا خرج حممد بن عبد اهللا بن احل
حممداً وأن حممداً قد صرعه وقعد على صدره، فأمهه ذلك وبقي وامجاً، ومجع العابرين، فكل وقف، فسأل جد 

فوقك ألنك كنت حتته واألرض لك، وكان من : وكيف؟ قال: إنك تغلبه وتظهر عليه، قال: أيب العيناء فقال
  .والسماء له، فسري عنه

وقف خمنث يف بعض العشيات يطلب من يشفيه مما به، فاجتاز به تركي وهو سكران ملتخ، : قال بعض اان
فتعرض املخنث وهو يف هيئة امرأة، فظنه التركي امرأة قد هويته، فاستجره، فلما حصال يف املرتل قال التركي 

اهللا اهللا إن زوجي قد حلف أال : أيش هذا؟ قال: ى وجهه، فقال التركينامي يا بظراء، فنام املخنث عل: بسكره
أنام إال كذا، ومىت خالفته فأنا طالق، وليس يف طالقي فائدة، خذ شهوتك من ها هنا ودعين يف حبال الرجل؛ 

 أيش؟ هذا: فأقحم عليه التركي ودفع بقوته، وبقي يتلمس بيده ما حتته، فوقعت كفه على أير املخنث فقال: قال
فطار من الفرح ! هذا وأبيك الشجاعة، أدخلت من ها هنا وأنفذت إىل مث: هذا أيرك قد نفذ، فقال التركي: قال

  .وهو يظن أن أيره نفذ يف جسمها

حترشت بشجاع فخرج يطردين كأنه سهم زاجل، مث سكت كأنه كفة، فرميته فانتظمت أنثاويه : قال أبو اهلندي
  .أخذاً ورأسه

كنا ال نبدأ أحداً بظلم، ومل نك بالكثري فتتخاذل، وال بالقليل فنتواكل، : كيف تعملون؟ قالوا: رثقيل لبين احلا
  .وكنا نصرب بعد الناس بساعة

    

أما أول : انعت يل، فقال: مكثت ثالثاً ال أذوق فيهن شيئاً، فقلت: قال أبو عمرو بن العالء، مسعت أعرابياً يقول
  .عاً، والثالث مرضاًيوم فكان شهوة، وكان الثاين جو

مكثت ثالثاً ال أذوق طعاماً وال شراباً حىت خوى : حدثين شيخ عن رجل من األعراب قال: قال األصمعي
رأسي فسمعت له دوياً، فلما أصابين اجلهد دعوت اهللا تعاىل، وإذا دعا اهللا العبد بقلب صادق كانت معه من اهللا 

 فأصبتهما، مث أتيت جفراً آخر فيه ماء فاستقيت، مث رجعت ومها عني بصرية، فأتيت جفراً فيه ذئبان فرميتهما
  .على مهيديتيهما وإذا هلما خنفة يعين شبه الزفري، فأكلت وادهنت

  الوافر : للربقعي

  صروف الدهر والحقب الخوالي  هللا ما صنعت برأسي أال

w للسواد من النزال وسطراً  تركن مفارقي سطراً بياضاً
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 وال بكت لذهاب مالي علي  نس نفسيجاشت لطول األ فما

 أستخذ لألمر العضال ولم  أخضع لريب الدهر يوماً ولم

 قلب أشد من الجبال إلى  لدى اللزبات آوي ولكني

 أنها محن الرجال وأعلم  وأصبر للشدائد والرزايا

 للمديل من المدال وعطفاً  وراءها خفضاً وعيشاً وأن

 في القصور رخي بال ويوماً  في السجون مع ابن أبزى فيوماً

 للتعانق والدالل ويوماً  للسيوف تعاورتني ويوماً

 ال يدوم على مثال دوار  عيش الفتى ما دام حياً كذا

  الرمل ازوء : وأنشد

 وإن كنت مقال ت  عش نقي العرض ما عش

 مل على اإلخوان كال  وأرض بالقوت وال تح

 كلك مال لته  إن فيهم من إذا حم

 له عقل تسلى ن  اإلقالل إن كا أخوو

فانزل يا ابن : هذا عرض سابري، قالوا: انزل إلينا يا أبا إسحاق، فقال: مر مزبد بقوم وهو على محاره فقالوا
  .الزانية

وإنه ليتربص بك الدوائر، ويتمىن لك الغوائل، وال يؤمل صالحاً إال بفساد حالك، وال رفعة إال بسقوط : كاتب
  .قدرك

  املنسرح : زيد عند غشية معاوية عند موتهمتثل ي

 ال عاجز وال وكل حيان  لو فات شيء يرى لفات أبو

 تدفع ريب المنية الحيل  القلب اللبيب وهل الحول

ورأيته ال ينفك يف جاه يبذله، وفضل يفعله، فهو الدهر إما شاكر ملن شفعه، أو مشكور مبا اصطنعه، : كاتب
  السريع : كما قال الشاعر

 إحسانه ينشر ومنعم  أبا اسحاق من شافع ديأف

 بالجود مستهتر فؤاده  يعطيك أو يهديك نحو امرىء

 في العالم أو يشكر يشكر  طوال الدهر ال يأتلي فهو

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  348   

  .سألت فالناً حاجة أقل من قيمته فردين رداً أقبح من خلقته: قال أعرايب

  الطويل : للحارث املخزومي

 أنجلت قطعت نفسي ألومها فلما  إذ عيني عليها غشاوة تبعتك

  وال أفتقرت نفسي إلى من يسومها  بي إذا أقصيتني من ضراعة فما

 بؤسي أو لديك نعيمها بكفيك  عليك النفس حتى كأنما عطفت

  .أشد الناس مصيبة مغلوب ال يعذر، ومبتلى ال يرحم: قال فيلسوف

  .د تلقفت من أفواه العلماء بعد اخلدمة والصرباجلواب عن حروف اللغة اليت تقدمت، فامسع وأحفظ فإا ق

أما الرب فخالف البحر، وهي بالد ال حيطان فيها، وال نعتقد أن البلد ال تكون إال ما فيها حيطان، ومل أقل ال 
أبنية فيها ألن جزيرة العرب بر وفيها أبنية وهي أخبيتهم، والبلد يقال له امللزم، ومنه تبلد يف أمره أي تالزم يف 

فالن حبر، إذا وصف : والبحر معروف، وكأنه من السعة، ومن أجله قيل. فسه أي جتمع؛ ويقال البلد األبرن
إنا وجدناه حبراً، أي واسع اجلري جواداً، : بغزارة الندى أو العلم، وأجرى النيب صلى اهللا عليه وسلم فرساً وقال

البحران، فليس من كالم : الشاء؛ وأما قول الناساملشقوقة األذن من : ومنه تبحر اإلنسان يف العلم، والبحرية
  .العرب

    

والرب أيضاً هو البار فاعل الرب، ويف صفات اهللا عز وجل أنه الرب الرحيم، فكأن معىن األشتقاق جيمع اللفظني إذا 
 هذا، بفتح بريا: واألمر من الرب. اعتربت السعة؛ واحلج املربور الذي قبل على وجه الرب، كأنه قبل كما يقبل الرب

الباء على مذهب اجلمع، واملضارع منه يرب، وبررت بكسر الراء، والفتح مردود؛ قال أبو حامت، يعين صاحب 
 بالكسر؛ فأما -فأما أبر فالن على فالن، فكأنه قريب من هذا ومعناه زاد عليه، واملصدر منه اإلبرار: األصمعي

 يرب بعضهم بعضاً، فأما - بشدة الراء-ع له مجع، وهم يتبارون فجمع بر؛ فأما الرب نفسه فما مس- بالفتح-األبرار
 فليس من قبيل هذا، إمنا هو على معىن املباهاة، كأن هذا بذاه وذاك بذاه أي حيثه، أي جريه -  خبفة الراء- يتبارون

يقال برأت وأما بريت القلم فال يهمز، وأما برئت إليك من كذا فصحيح اهلمز، و. يف احملاكاة؛ واملبار مجع مربة
من املرض وبرئت مجيعاً، هكذا قال أبو زيد، وثعلب خيتار برأت، ويزعم أنه أفصح، وإذا كان اللفظان من كالم 

فصيح، وفصيحان، مرة يرد على :العرب ومل يكن للمعىن فيه شاهد على مزية أحدمها فكالمها صحيح، يقال
  .اللفظ ومرة على املعىن، هكذا احملفوظ عن العلماء

ليس بيننا براء : لبارىء فيكون من املرض، الناجي منه؛ وأما البارىء يف أمساء اهللا الكرمي هو اخلالق؛ ويقالوأما ا
 معناه 22: احلديد" من قبل أن نربأها"وال مبارأة، وال يربأ أحدنا من اآلخر وال ينافسه، وقول اهللا عز وجل 

  .رور وصدوق، وصدقت وبررتخنلقها، كذا قال اليزيدي وهو معىن قول البارىء؛ وفالن ب

w  .وقد طمعت فيك السآمة فأصرفها مبا يعرض يف مجلة هذه النوادر
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إن كنت أنا : قد واهللا شيبتين وبيضت رأسي، قال عمرو: جرى بني عمرو اجلوهري وبني أمه كالم فقالت
:  هذا؟ قالمن: بيضت رأسك فمن قلع أضراسك؟ وجاء بعض اخللعاء إىل باب اجلوهري هذا فدق فقالت امرأته

وما أحوجك إىل : افتحي حىت أدخل وأنظر أنت أطيب يف النيك أم امرأيت؟ قالت: ما تريد؟ قال: أنا فالن، قالت
  .ذلك؟ سل عمراً عن ذلك فإنه قد ناكين وناكها، فخجل الرجل وانصرف

 فإنه لك، فخجل كله يل إال أيره: هذا احلمار كله لك؟ فقال: وجاء جراب الريح راكباً محاراً فقال له رجل
  .الرجل

ما تر شيء على : أما ترى ترارته أي امتالءه؛ وجييء:  فهو كثرة اللحم يف جسم اإلنسان، يقال-  بالتاء-وأما التر
  .هذا

  . فاملاء الغزيز-  بالثاء-وأما الثر

ون يف البئر  ألن املائح يك- بالتاء- وأما اجلر فمصدر جر، وبئر جرور إذا كانت طويلة الرشاء كأا جتر املاتح
أعلم به من املائح بأست املاتح إذا كان املستقي يعاجل به، فإذا استقى : واملاتح فوقها، متح أي أي نزع، هذا مثل

  .بالبكرة فليس مبائح، هكذا قال الثقة

ومسي به ألنه جيرجر من : اجلرجري يف البقل أخذ من اجلر، أخذ فيه بالتضعيف، قال: قال أصحاب األشتقاق
ينبغي أن تكون حليته جرجرى ألا تتجرجر من ذقنه، : فقيل أليب بكر املروزي الفقيه هذا فقالاألرض، 

مل أر أشد : وكان قليل اهلزل كثري الصمت على ناموس املشايخ؛ ومسعت ابن املرزبان يقول. فضحك من نادرته
د وفاة املوصي، ومل يكن نفاقاً منه، فرغب يف مال حصل عندي يف سبيل من السبل، فانتقض معىن الوصية بع

إن ضقت به ذرعاً فسق املال إيل حىت : إنفاذ ذلك املنصوص على الوجه املخصوص إليه، فقال يل بعد كالم كثري
أتواله عنك، وخالك إمث من اهللا، فراعين ذلك وخرجت من عنده ومل أعد إليه؛ هكذا قال املرزباين، وكان عاملاً 

  .نكرت شيئاً، وما أدري ما أقول بعدثقة، عاشرته وأطلعت على سره فما أ

وأما ابن سيار فإنه حدثنا أنه ورد األهواز على القاضي التنوخي مبرقعة، وأنه أنزله وبره، وكان أبو بكر ال يظهر 
ما قصة هذا : فلما كثر ذلك قال له التنوخي: عليه من إحسان التنوخي شيء، ويشكو مع ذلك ويستزيد؛ قال

أيها القاضي، إن الرجل يتبع الصبيان، : يصري إليه من جهتنا؟ قال بعض حاضري الساملروزي، أما يكفيه ما 
أتعرف هذا : فكره ذلك وأقبل علي يف اخللوة فقال: وشغفه فهو حيمله على تبذير ما ينال من جهة القاضي؛ قال

ك؛ وطرده من حسب: أكره أن أهتك ستره، وأكره أن أكذبك، فقال: الغالم بشيء مما قرنه به فالن؟ قلت
  .الس

هذا قول ابن سيار، وقد قضى ببغداد، وكان نبيالً جليالً أديباً مفوهاً؛ وهذا أيضاً عجيب، وأصحابنا يقولون إنه 
  .بلغ من زهده يف الدنيا أنه عرض عليه القضاء مبدينة السالم فترته عنه
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وأنه يعتقد ذلك، وبسببه طرده الكرخي أما أبو حامد فإنه أرىب على أصحاب هذه احلكايات، زعم أنه ثنوي، 
من جملسه، وذلك أنه كان صحب رجالً مشهوراً ذا املذهب، فلما وقف الكرخي على مالزمته ذلك الرجل 

لعلك أحسنت به الظن، وأنت جبهلك حباله مغرور، فأما اآلن وقد عرفناك ما تتابع إلينا فال : اه عنه وقال له
للكرخي أن ال يلقاه وال يغشاه وحلف على ذلك، مث إن الكرخي أذكى عليه فضمن : خري لك يف خلطته، قال

  .عيناً فبلغه أنه خيالطه يف السر وأنه لقن عنه مذهب الثنوية فطرده

هذا أيضاً غريب، ولو كان ما قلته مسموعاً من أنذال الناس مل أعج به ومل أعرج عليه، ولكن هؤالء هم 
رت، واألودية إذا زخرت اء وعلواً وغزارة وفضالً ونبالً، وأصحابنا كالشمس إذا أشرقت، والسماء إذا زه

بالري يزيدون على مجيع ما حكيته، ونعوذ باهللا من قالة الناس، وفتنة الناس بالناس، فهو خالق اخللق ومالك 
  .األزمة

  .انظر إىل هذا احلديث كيف يلتبس بعضه ببعض، ويتراكم بعضه على بعض

عطش الكبد؛ واحلرارة يف : حر يومنا، وحر الغالم؛ واحلرة: فل اجلبل، وضد الربد، يقالاحلر أيضاً أس: ويقال
السموم قد متون بالليل أيضاً؛ : الريح احلارة بالليل كهبة السموم بالنهار، ويقال: اجلوف ويف اهلواجر؛ واحلرور
 يف كتاب عتيق فيه أراجيز السموم مسي به لدخوهلا يف مسام البدن، هكذا رأيته: قال بعض أصحاب األشتقاق

  .رؤبة بتفسري أيب عمرو، وال أدري من أبو عمرو ولعله املازين أو الشيباين

قد :  وقال26: النحل" فخر عليهم السقف"وأما اخلر فمصدر خر عليه السقف، وقد سأل سائل عن هذه اآلية 
ا عال رأس اإلنسان، فما معىن بعد عليهم، مث معلوم أن السقف هو م: علم من خر هذا املعىن مث صح ذلك بقوله

؟ واجلواب عن هذا مير مع نظائره يف موضعه إن شاء اهللا، فقد أجاب عنه ابن مهدي "من فوقهم"هذا املعلوم 
  .الطربي، وشاهدته، ولعلي أحكيه على وجهه، فإضافة الصواب إىل العلماء أمحد من التفرد باألدعاء

  . إن خرير املاء مأخوذ منه:وقال بعض العاشقني للكالم يف األشتقاق

هللا أبوه، إذا وقع ترجيح وأستحسان، : هللا خريه وفضله، مثل قوهلم: هللا دره يقال معناه: وأما الدر فاللنب، وقوهلم
  .وملا يكون من املثىن عليه ذا اللفظ

آلية، من ذلك يقال  ا7: الزلزلة" فمن يعمل مثقال ذرة: "وأما الذر فصغار النمل، والذرة واحدة لقول اهللا تعاىل
ذر عليه يف الشيء : مسيت الذرة بذلك لصغر أجزائها ومعىن قوهلم: إنه ال وزن للذر وإمنا يضرب به املثل، يقال

إمنا قدم اخلري يف ذلك ألنه يف األول مبشر ويف اآلخر : يعرف بالترب، إمنا أراه أريد الشبيه بالذر؛ قال بعض العلماء
 األول ثبت السوق إىل اجلزاء ووقع النهي عن مواقعة املنهي عنه، فإن عرض قام منذر، ومىت وقعت اإلجابة يف

  .سلطان الوعيد بالسطوة، فمنع من إيثار الشر بعد ترك اخلري

هذه لطائف قوم هلم بكالم اهللا تعاىل عناية دينية، وليس من منط الغريب املفسر، والنحو املقدم، ولعل ترك هذا 
  .سلم، واهللا أسأل نفعاً بالقرآن العظيم وإجابة إىل دار السالمالفن أعم، والعاقبة فيه أ
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  .وأما الزر فهو يق احلمار

وأما السر فهو من سررت الصيب إذا قطعت سرره، والسرة وهي الباقية؛ وأما السر فهو إصالح الزند اإلجوف، 
رب، والكرب ثقل، وكأن السرور من سررته أي فرجت عن قلبه فأزال منه الضيق، والسرور فرج من الك

رجل فرحان : والسرور خفة وأا ترقص، وهلذا ترى الفرحان يرقص وخيف، وصاحب الغم يثقل ويذبل، ويقال
  .غري مصروف، وامرأة فرحى

وأما الشر فضد اخلري، والشر أيضاً مصدر شررت الشيء أي بسطته، وتشرير النبات منها، كأا من شررت 
الطويل : هو أظهرت، ومنه قول الشاعر يف صفني:  لغة يف شررت، ويقال:بتشديد الراء؛ وأما أشررت فقيل

: كلما تكرب، كذا قال بعض العلماء: كلما كربت شررت، وال يقال: وحىت أشرت باألكف املصاحف ويقال

وكأن الشرارة من النار منه، وهذا مأخوذ منها، والشرار مجع واحدته شرارة، وأما الشرة فحال . واملشهور قلته
خيور، وهو شر من : شرير، والشرير صاحب الشر املعتاد له، ومجع الشر شرور، وحكى أبو زيد يف اخلريال

ما :  وما أخريه، والدائر- يف التعجب-ما أشره: فالن، ال ألف يف اللفظ على قياس الباب، وهو خري منه، وروي
  .خريه وما شره

فأقبلت "قيل يف قوله تعاىل : الربد، وقال: والصروأما الصر فجمع الدراهم يف صرة، والصرة ما صررت فيه، 
  .29: الذاريات" امرأته يف صرة

    

اهلزال وسوء احلال، وفالن ضرير أي مضرور، وال خيتص باألعمى بل ملن عرته : والضر ضد النفع، والضر بالضم
  .ضررت يب وال أضررتين: ضررتين وأضررت يب، وال يقال: هذه احلال، يقال

مع هذه األبنية واألصول، وفيها تكون إنساناً على احلقيقة، وأريد بقويل على احلقيقة ألن عادم أحكم أيها السا
الفضائل إنسان أيضاً ولكن على التوسع، كأنه إنسان باخللقة والتخطيط، أي كأنه من هذه األمة وهذا اجلمهور 

  .لشيء إىل الشيء، فالبالنسبة؛ فأما متييز األمر من األمر، وختليص الشيء من الشيء، وإضافة ا

حدثنا السريايف أن رجالً من املتكلمني الكالبية ببغداد بلغ من نقصه يف معرفة العربية أنه قال يف جملس مشهور 
. اهللا مضطر كافر: إن العبد مضطر بفتح الطاء، واهللا مضطر بكسر الطاء، وزعم أن القائل: بني مجاعة حضور

يلة دله نقصه، ونعوذ باهللا من فضيحة اجلهل فإا بعد ادعاء العلم فانظر أين يذهب به جهله، وعلى أي رذ
مشمتة، وفضيحة احلال مع التجمل مستعطفة، فكم بني العدمني، هذا يعان عليه ويواسى فيه وهذا يرفض به 

  .ويهان معه

ا مضارة، حلمة حتت اإلام، والضرة امرأة يتزوجها الرجل على امرأة، فإحدامها ضرة لألخرى، كأ: والضرة
  .الثدي، وما أدري ما يقول صاحب األشتقاق: الضرة: ويقال

: تغررت الرجل أي أتيته على غرة، والغر أيضاً تكسر الثوب يف غره، والغر: وأما الغر فمصدر فغررته، ويقال
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 وقد مر هذا يف موضع على إشباع، وأكره التكرار لسوء ظين بالسامع، وإال فال مصنف إال وهو يلهج. احلد

  .هذا يعقوب ابن السكيت يف كتبه وأبو عثمان عمرو اجلاحظ وأبو زيد وغريهم: بالتكرير واإلعادة

 رضي -قد واهللا حرجت من سيب أليب بكر وعمر: ومسعت بعض الرافضة حيكي عن علي بن يقطني أنه قال يوماً
فتح على هذا اخلاطر، بني يديك مصحف، ا:  وملزي بفي ألعراضهما، وبرمت، فقال له من حضره-اهللا عنهما

فإن خرج ما دل على متسكك به أعرضت عن حترجك، وإن خرج ما دل على ما خطر لك استمررت عليه، 
اللهم إين أستغفرك :  فقال29: فصلت" ربنا أرنا اللذين أضالنا من اجلن واإلنس"ففتح املصحف فخرج : قال

  . حقيقة لهوهذا واهللا طريف، وال شك أنه مفتعل ال. من ندمي على شتمهما

ما مسعنا حقاً وال باطالً، ورجل شيخ يعرف بيحىي له مع أهل الكرخ مواقف، : رجل يقول: وقد ابتليت برجلني
" إين جاعل يف األرض خليفة"آدم عليه السالم لقول اهللا تعاىل : خلفاء اهللا يف األرض ثالثة: وكثرياً ما يقول

يا : ، وأبو بكر لقول مجيع األمة26: ص" علناك خليفة يف األرضيا داود إنا ج: " وداود لقوله تعاىل30: البقرة
جربيل عليه السالم ألنه حيمل عن اهللا تعاىل، وحممد صلى اهللا عليه : األمناء ثالثة: خليفة رسول اهللا؛ ويقول

: وإذا سئل عمن خرج على أيب بكر وعمر رمحهما اهللا قال. وسلم ألنه بلغ األمة، ومعاوية ألنه كتب الوحي

اهللا أوىل به وأعلم؛ ومن غفلته أنه رأى عقرباً يف : حالل الدم، وإذا سئل عمن خيرج على علي رضي اهللا عنه قال
إمنا أطعمها ألا أذل من : يا مشؤومة أخرجي ال تقتلي أمي؛ وهو مولع بإطعام الكالب ويقول: داره فقال هلا

  .الرافضة؛ وبني هذين الرجلني رمي الرامي

علي إله، عز اهللا وجل وتعاىل، ولوال : علي كافر، ملا قالت الغالية: لوال أن اخلوارج قالت: يقولوكان أبو حامد 
حنن كالشجر إن هبت الريح حتركت، وإن ركدت سكنت، : األمر كله إلينا، ملا قالت اجلهمية: أن املعتزلة قالت

  .وكان يعد من هذه األمثال شيئاً كثرياً

  . احلرفوأما الطر فالقطع، وقد مر هذا

السكون، والقارورة لسكون : وأما القر فصب الكالم يف األذن، وصب املاء أيضاً، والقر أيضاً اهلودج، والقرار
  .املاء فيها

  .وأرى هذا يطول، وعلى قدر طوله ميل

  .حبل يصعد الرجل إىل النخل عليه، والكر أيضاً قطعة من خيش: الرجوع، والكر: والكر

  .كالنبلمجيع مرة، واملر : واملر

الكراهة، وال يقال الكراهية، وال بد من التخفيف، واهلر مصدر هر الكلب، كأنه كرهك فنبحك، وال : واهلر
  .نبح عليك؛ وهرت اهلرة وهرهرت إذا بغمت مستعطفة: يقال

  .النكاح: واألر

  .وأما العر فاللطخ، والعر اجلرب
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ام وخروج عن احلد احملتمل واألدب املرضي، وقد مر جواب كل حرف على ما اقتضاه، والزيادة على هذا إبر
على أنين وصلت كل ذلك مبا يفتق شهوتك، ويبعث راحتك، ويقوي عزمك، فهذا عادة الرفيق من األطباء 

  .بالعليل املضرور باألدواء، نفعك اهللا باخلري

    

  .من مل يسخط نفسه يف شهوته مل يرض ربه يف طاعته: قال وهب بن منبه

  .املال يفىن، والبدن يبلى، والعمل حيصى، والذنب ال ينسى: لتوراةمكتوب يف ا: وقال

ابن آدم، ما لك تأسف على مفقود ال يرده عليك الفوت، وتفرح مبوجود ال يتركه يف يدك : وقال بعض النساك
ه اإلناث من اإلبل واخليل حتمل مبآخرها، والذكور حتمل بصدورها؛ وعالمة الفرس اجلواد أن ترا: املوت؟ يقال

  .رقيق الشعر لني اجللد طيب الريح

  الرمل ازوء : شاعر

 مداراة أليري في  في كل سحير أنا

 قمراً في بيت غيري  يطلب مني أبداً

 في خيري وميري تع  نك ويلك من ير :قلت

 كسير وعوير ك  من يقوى على ني: قال

  البسيط : للطرمي

 في القناديلأجمل شيء  والزيت  للخبز أحسن شيء في الزنابيل

  من شدة الشهو أخرى في السراويل  خذ ال تسل يغشى علي لذا والنيك

للطرمي ديوان كبري، كان يف أيام املعتمد، وله ترخيم طريف، ومسع املعتمد شعره فنال به هباته، وأمر فكتب 
  .ديوانه بالذهب، وديوانه مشهور، وإمنا دللت يف هذا املكان عليه تعجباً منه

ابن آدم، لو عاينت يسري ما بقي من أجلك لزهدت يف طول ما ترجو من أملك، ولقل : جرقرىء من ح
  .حرصك وختلك، ولرغبت يف الزيادة من عملك، فأعمل ليوم القيامة، قبل احلسرة والندامة

  .فضح املوت الدنيا، ومل يترك لذي لب فيها فرحاً: وكان احلسن يقول

  .من الكالم، فإن السفيه إذا أعرضت عنه تركته يف أغتمامإن يف السكوت ما هو أبلغ : قال أعرايب

  .مواقعة الرجل أهله من غري عبث من اجلفاء: قال أعرايب

قد أمسعك الداعي، وأعذر فيك الطالب، وانتهت األمور فيك إىل الرجاء، وال أحد أعظم : قال بعض السلف
  .رزية ممن ضيع اليقني، وأخطأ األمل

 رجل زاهد وقع عليه من السلطان طلب، بقي مدهلاً ال يدري ما يصنع، وذلك أنه كان فيما مضى: قال الكندي
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أذكيت عليه العيون، وأخذت املراصد، فجاء إىل طنبور فأخذه ولبس ثياب البطالني وتعرض للخروج من باب 
من أنا، : لمن أنت؟ فقا: البلد، فجاء إىل الباب وهو يتهادى يف مشيته كالسكران، فقالت العيون له عند الباب

وخلوا سبيله، فخرج وجنا، !! ما أمحقه: ومن ترى أكون؟ أنا فالن الزاهد، ومال منهزماً، فقال القوم متضاحكني
  .وإمنا فعل ذلك لئال يكذب

وأعسر من ذلك أن جتتمع بالغة : اللسان اجليد والشعر ال يكادان جيتمعان يف أحد، قال: وقال سهل بن هارون
  .القلم وبالغة الشعر

  .احلسد أهلك اجلسد: ال حذيفة بن اليمانق

إذا كان العقل تسعة أجزاء احتاج إىل جزء من اجلهل ليقدم على األمور، فإن العاقل أبداً : قال بشر بن املعتمر
  .متوان متوقف، مترقب متخوف

  .لو مل نعش إال من حيث يعلم مل نعش: من أين معاشكم؟ فقالت: قيل ألعرابية يف البادية

  .أنا أشده وهو يسترخي: أشدد قلبك، قال: الشجعان لرفيق له، وقد أقبل العدوقال بعض 

  .الصرب قطب األمر الذي عليه تدور األمور، وليس علم من أعالم الفضل إال والصرب سببه ومسببه: قال أعرايب

  .اً أينما كنتوجهك اهللا يف اخلري، وزودك التقى، وجعلك مبارك: مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ملسافر

  املتقارب : شاعر

 المنية في نومته أتته  من نؤوم على غبطة وكم

 الحوادث في لذته أتته  من مقيم على لذة وكم

  سيأتي الزمان على جدته  وكل جديد على ظهرها

  السريع : وأنشد

 هللا على ذلكا والحمد  الدنيا لنا غرة أصبحت

  ا تاركاوما نرى فيهم له  الناس على ذمها وأجمع

مثل الفقري املؤمن كمثل فرس مربوط حبكمته إىل أخيه، كلما رأى شيئاً مما يهوى : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ردته حكمته

حنن نسل من نسل اجلنة سبانا منها إبليس باملعصية، وحقيق على : وقال ابن بكار، مسعت إبراهيم بن أدهم يقول
  .ع إىل وطنهابن آدم أال يهنأ بعيشه حىت يرج

  الطويل : رأيت ميالً يف بالد الروم عليه كتاب فقرأته فإذا هو شعر: قال حممد بن وهب عن عمه

 أصابت نفسه ما تمنت شهيد  صريع رماح تحجل الطير حوله
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    وما قدر الدنيا حىت حيمد من يزهد فيها؟ : هؤالء زهاد، فقال: وقيل حملمد بن واسع

إن صغار : قال ابن عباس! هب املسيء قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب احملسنني؟: قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا
  .هذه األمة تعلموا من كبارها يف صدر اإلسالم، وسيجيء زمان يتعلم كبارها من صغارها

أعطيتم إال أنكم : يا أهل الشام، ما أنتم خبري من أهل العراق، مث ندم فتداركها فقال: وقال معاوية يوماً على املنرب
  .بالطاعة وحرموا باملعصية

كان ملك له وزير صاحل يف قدمي الزمان ال يأمر إال باخلري وال حيض إال على اجلميل، وكان امللك : قال املدائين
عاتياً جباراً ميقت النسك ويقلي النساك، وكان الوزير خبالف ذلك يقرم ويصلهم ويتلبس م، فحسده قرابة 

شاوره : وما آية ذلك؟ قالوا: إن هوى وزيرك يف إخراجك من ملكك، فقال امللك: الواامللك، فأتوا امللك وق
إين عزمت على أن أخلع ملكي وأحلق بالعزاز والشعاب، وأصحب النساك وأعبد اهللا رب اخللق، فإنك : وقل

، وحينئذ تقف على ستجد عنده قبوالً هلذا الرأي وحتسيناً له ورضى به، وإمنا ينتهز لذلك الفرصة اليت هو راقبها
صدق مقالنا؛ ففعل امللك ذلك فرأى غري ما كانوا قالوا، وبان للوزير يف وجه امللك، وعلم أنه دهي من حيث ال 

وقد كان مر يف بعض مسريه برجل ظاهر . يعلم، فانصرف على حزن قد خامره، وكآبة قد أخذت بكظمه
: أنا رجل أرتق الكالم، قال: وما ذاك؟ قال: ب، قالأيها الوزير ضمين إليك فإن لك عندي ما حت: الزمانة فقال

أنا أفعل ذلك، وإن مل يكن عندك نفع، فذكر الوزير قوله : إذا وجدت فتقاً رتقته، قال: وما رتق الكالم؟ قال
أيها الوزير، قد حسدك : قص علي قصتك وما دهاك، ففعل، فقال: فافعل الذي وعدت، قال: فدعا به فقال

فما الطريق إىل حتقق هذا من نفس امللك وصرفه على أحسن وجه؟ :  وسبعك حبضرته، قالعنده بعض أقاربه،
إن : الوجه يف ذلك أن تلبس مسحاً وتأيت باب امللك يف غلس، فإذا علم مبكانك وسأل عن قصتك فقل: قال

عرض يف امللك دعاين إىل أمر املوت أهون علي منه، ولكن كرهت خالفه، ففعل الوزير ذلك فتحلل ما كان 
  .نفس امللك

قل : استأذن رجل على عبد امللك بن مروان فأذن له فوقف بني يديه ووعظه، فقال عبد امللك بن مروان لرجل
  .وإمنا أراد أن يعرفه احلاجب فال يأذن له: إذا جاء هذا ال متنعه، قال: للحاجب

املوت أو أشرب :  بعض الظرفاءكان رجل من أألم الناس على اللنب، وكان كثري الرسل، فقال: قال األصمعي
أتاه : ما باله؟ فقال صاحبه: من لبنه؛ وكان معه صاحب له فجاء وتغاشى على باب صاحب اللنب فخرج فقال

يا غالم جىء بعلبة من لنب، : أسقين اللنب، فقال اللئيم: أمر اهللا تعاىل، وهو أشرف بين متيم، أما إن آخر كالمه
أرى هذه اجلشأة راحة : اه فأتى عليها مث جتشأ، فقال الظريف صاحب اللئيمفأتاه ا وأسنده إىل ظهره فسق

  .أماتك اهللا وإياه: املوت، فقال اللئيم

  .أيت احلجاج بدواب البن األشعث فإذا مساا عدة فوسم حتت ذلك للفرار

  الكامل : أنشد
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 منك سواكن الحركات هيجن  العيون سواحر اللحظات نجل

  فجعلن قلبك موضع الجمرات  نسكاًيرمين الجمار ت أقبلن

 تفاحاً على الوجنات يحملن  غصون بان ناعم فكأنهن

إن مل يكن يف اعتذار زماننا ما يفي بإساءتنا، ففي جنب فضلك ما جيوز حظنا منك ومن حياذرك، : كاتب
  .والسالم

، ومن مل ينهه أدبه ته العقل أمور باملعروف، و عن املنكر، فمن مل ينهه عقله اه أدبه: قال فيلسوف
  .التجارب

  .من عرف من نفسه الكذب مل يصدق الصادق: قال فيلسوف

أجد ما علي من البالء أقل مما قضيت من لذة اهلوى، ولو أصابين من : كيف جتدك؟ قال: قيل أليب غامن التنوخي
  .البالء بقدر ما قضيت من لذة اهلوى لتجمع البالء

إم يستحيون مما لك عليهم من الدين، : طأ إخوانه عنه، فسأل عنهم فقيل لهمرض قيس بن سعد بن عبادة فأب
أال من كان لقيس عليه حق فهو منه يف حل : أخزى اهللا ماالً مينع اإلخوان من الزيارة، مث أمر منادياً ينادي: فقال

  .وسعة، فكسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده

فما أكره أن أذهب : إىل اهللا تعاىل، قال: فإىل أين يذهب يب؟ قالوا: إنك متوت، قال: قال األصمعي، قيل ألعرايب
  .إىل من مل أر اخلري قط إال منه

    

إهلي، من أوىل بالزلل والتقصري مين، وقد خلقتين : مسعت أعرابياً وهو متعلق بأستار الكعبة يقول: قال األصمعي
مك يب حميط؛ أطعتك بإذنك واملنة لك علي، ضعيفاً؛ إهلي، من أوىل بالعفو منك، وقضاؤك علي نافذ، وعل

وعصيتك بعلمك، فاحلجة لك علي، فبثبات حجتك وانقطاع حجيت، وبفقري إليك وغناك عين، إال غفرت يل 
  .ذنويب

ما وقوفك ها هنا؟ : مررت بعلي بن احلسني رضي اهللا عنه فرأيته يف حائط له يتفكر فقلت: قال منذر الثوري
ما هذا الفكر، أيف الدنيا والرزق حاضر للرب والفاجر؟ ! يا ابن احلسني:  هاتف فقالوقفت أفكر، فهتف يب: قال

فيما خيوفنا الناس : ففيم؟ قلت: ال يف هذا وال يف هذا، قال: أم يف اآلخرة والوعد صادق من ملك قادر؟ قلت
 توكل عليه فوكله إىل أرأيت رجالً خاف اهللا فلم يكفه؟ أو: فأعاد الصوت فقال له: من فتنة ابن الزبري؛ قال

  .أنا اخلضر يا ابن احلسني: مث قال: غريه؟ قال

  .إذا دمعت العينان، وقطر املنخران، وجللج اللسان: ما أشد الربد؟ قال: قيل ألعرايب

ميشي أحدنا ميالً حىت يرفض عرقاً مث : ما تصنع بالبادية إذا اشتد القيظ ومحي ومتع احلر؟ قال: قيل ألعرايب
w  .ويلقي عليها كساءه وجيلس يف قبة يكتال الريح، فكأنه يف إيوان كسرىينصب عصاه، 
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 أن يبعثك مكان أيب موسى؟ -  رضي اهللا عنه- ما منع علي ابن أيب طالب: قال عتبة بن أيب سفيان البن عباس
ترضت يف منعه من ذلك حاجز القدر، وقصر املدة، وحمنة االبتالء، أما واهللا لو بعثين مكانه الع: فقال عبد اهللا

مدارج نفس عمرو، ناقضاً ملا أبرم، ومربماً ملا نقض، أسف إذا طار، وأطري إذا أسف، ولكن مضى قدر وبقي 
  .أسف، ومع يومنا غد، ولآلخرة خري ألمرياملؤمنني رضي اهللا عنه

  املتقارب : أنشد

 األديم سليم النشب سليم  الناس أن يدعوا موسراً أبى

  ك نفساً فطب بالذهببعرض  خيروك فإن لم تطب فقد

  .من متىن طول العمر فليوطن نفسه على املصائب: ويقال

  الطويل : وأنشد

  من الدهر إال أعتادني لك طائف  سرت من ميل وال بت ليلة فما

 ليلة إال هوى منك رادف وال  مر يوم مذ تراخت بي النوى وال

 إليك وتثنيني عليك العواطف  سلوا عنك ثم يردني أهم

 أن عيني ردها عنك طارف وال  تحسبن النأي أبلى مودتي فال

 عن التعبير تلك الطرائف فتأبى  من نريل قد وجدناه طرفة وكم

اجتمع علي : كان مسروق بن األجدع ينهى عن السلطان، فدعاه زياد فواله السلسلة، فقيل له يف ذلك فقال
  .زياد وشريح والسلطان، فكانوا ثالثة وكنت وحدي فغلبوين

زدين، حىت : قد أمرت لك مبائة، فقالت: قدمت ليلى األخيلية على احلجاج فامتدحته فقال: قال هشام الكليب
: األمري أكرم من ذلك، فجعلها إبالً؛ قال هشام: إمنا أمر لك بغنم، قالت: بلغت ثالمثائة، فقال بعض جلسائه

  .وإمنا كان أمر هلا بغنم، فلما مسع ما قالت استحيا فجعلها إبالً

وقدم يزيد بن قيس األرحيب، وكان والياً لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فبعث إىل احلسن واحلسني رضي اهللا 
عنهما دايا، وترك ابن احلنفية، ودخل يزيد على علي رضي اهللا عنه وعنده حممد بن احلنفية فضرب علي على 

  الوافر : جنب ابن احلنفية وأنشده

  بصاحبك الذي ال تصبحينا  شر الثالثة أم عمرو وما

  .مث رجع يزيد إىل مرتله فبعث دية إىل ابن احلنفية

  .هذا رواية املدائين، وما أدري ما أقول فيه

  الطويل : وأنشد للعليمي

w مكنته جاء للصلح خاضعا إذا  بهياب األمور وال الذي ولست
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  عاوال يظهر الشكوى وإن كان موج  يصبر الحر الكريم على األذى وقد

 ذاق طعم الموت أن يتوجعا وإن  يأنف المرء الكريم ويستحي وقد

  .من كل شيء قضيت وطراً إال حمادثة اإلخوان يف الليايل الزهر، على التالل العفر: قال عبد امللك

  الوافر : أنشد

 اليعمالت على سواها وحث  لم تحظ في أرض فدعها إذا

   من جداهاإذا صفرت يمينك  وال يغررك حظ أخيك منها

من أحسن يف اره كوىفء يف ليلته، ومن أحسن يف ليلته كوىفء يف اره، ومن صدق يف ترك شهوته : قال احلسن
  .كفي مؤونتها، إن اهللا تعاىل أكرم من أن يعذب قلباً ترك له شهوة

    

والد وال أم مرضع، إن الوطن ليس بأب : إنكم لتكثرون الرحل والتحول وجرون األوطان، فقال: قيل ألعرايب
فأي بلد طاب فيه عيشك، وحسنت فيه حالك، وكثر فيه دينارك ودرمهك، فاحطط به رحلك، فهو وطنك 

  .وأبوك وأمك ورحلك

  .ما عرضت اإلنصاف على أحد فقبله إال هبته، وال أباه إال طمعت فيه: قال األحنف

  .رمجاا، واألقالم بردهاالعقول رسل اهللا تعاىل إىل أهلها، واأللسنة ت: قال ابن املقفع

هذا متام اجلزء الرابع، واخلامس يقفوه على أثره، على املذهب املألوف يف حتبري الكالم على فنونه، ورواية ما متح 
السماع به، وذكر ما متت الشهادة عليه، فقدم مراقبة ربك على مجيع أربك، وأعلم أنك مبرأى منه ومسمع، 

 والحظ نعمة اليت قد أكتنفتك، من شباب وجدة، وكفاية وراحة، وأرتبطها يعلم خائنة طرفك، وخافية صدرك،
بالشكر، وأستدمها باملواساة، وودعها باحلمد، وشرف نفسك بالعلم، وزينها باحللم، تنل خري الدارين، وشرف 

  .املرتلتني

  .واحلمد اهللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً

  .اين شهر ذي حجة سنة مثان وعشرين وستمائة، أحسن اهللا مبتدأه وخامتته وحسيب اهللا ونعم الوكيلأكمل يف ث
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رب عونك بمنك 

  الجزء الخامس

وإجابتنا لك راجعة إىل . اللهم اجعل عدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصوالً بالنجاح منك
رنا إياك منوطاً بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إىل التفويض إليك، وال ختلنا من يد التهالك فيك، وذك

تستوعب الشكر، ومن شكر ميترى خلف املزيد، ومن مزيد يسبق اقتراح املقترحني، وصنع هو من ذرع 
  .الطالبني، حىت نلقاك مبشرين بالرضا، حمكمني يف احلسىن، غري مناقشني وال مطرودين

من جشع الفقري، وريبة املنافق، وجتليح املعاند، وطيشة العجول، وفترة الكسالن، وحيلة املستبد، اللهم أعذنا 
وور الغافل، وحرية احملرج، وحسرة احملوج، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقبة اخلائف، وطمأنينة املغرور، 

ه، وخييس معتمداً عليه، وصل الكفاية وغفلة الغرور، واكفنا مؤونة أخ يرصد مسكوناً إليه، وميكر موثوقاً ب
بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنيناً إىل دار السالم وحمل القرار، وغلب إماننا بالغيب على يقيننا 

بالعيان، أحرسنا من أنفسنا فإا ينابيع الشهوة ومفاتيح البلوى، وأرنا من قدرتك ما حيفظ علينا هيبتك، وأوضح 
كمتك ما يقلبنا يف ملكوتك، وأسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عوناً على طاعتك، وأشع يف لنا من ح

صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك، واجعل ديدننا ذكرك، وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح 
 هداك، وألف خللقك، واجعل غايتنا االتصال بك، واحجبنا عن قول يربأ من رضاك، وعمل يعمى صاحبه عن

بيننا وبني احلق، وقربنا من معادن الصدق، واعصمنا من بوائق اخللق، وانقلنا من مضايق الرزق، واهدنا إىل فوائد 
  .العتق

اللهم إنا نتضاءل عند مشاهدة عظمتك، وندل . اللهم إنك بدأت بالصنع، وأنت أهله، فأنعم بالتوفيق فإنك أهله
ظهور آياتك، نلح عليك عند علمنا حبودك، ونسألك من فضلك ما ال عليك عند تواتر برك، ونذل لك عند 

  .يرزأك وال ينكأك، ونتوسل إليك بتوحيد ال ينتمي إليه خلق، وال يفارقه حق

    

هذا اجلزء اخلامس من البصائر، وهو صنو ما سلف منه، فاجعله درسك ليلك وارك، واجعله تالوتك سرك 
ه تتخلص من املناكر، وخض حبر املعارف تنج من ااهل، واعلم أن وجهارك، واختلس حظك من املعارف في

عملك ال يزكو، وسرك ال يصفو، وعاقبتك ال حتلو، حىت تقف بني أمر اهللا ويه، غري حمتج بإرادة اهللا تعاىل 
وان الذي وعمله، متوقفاً عما وقفك عنه، متخففاً إىل ما أضك إليه، عاملاً بأن البدء منه، واحلجة منه عليك، 

عليك بنسبتك إليه أن تكون عبداً ذليالً، والذي لك عنده أن جيعلك ملكاً عزيزاً، وال تفوتن نفسك فإنك 
حظها، وال تفوتنك نفسك فإا حظك، واتق عذاباً يستغرقك، وخف حساباً يأيت عليك، وافتح ديوان نفسك، 

wة، واعلم انك يف هذه الدار بني طيب وكن رقيب أمرك، قبل أن يشركك من ال يوطئ عشوة، وال يقبل رشو
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وخبيث وقدمي وحديث وقول وعمل وعذر وعذل وإضرار واختيار، وشكر وصرب، ووفاء وغدر، وعزاء وجزع، 
وأمان وفزع، وظلمة ونور وترحة وسرور، وغمة واجنالء، وهبطة واعتالء، وعافية وابتالء، وصحوة وسكر، 

وإمتاع وحرقة، ووحشة وانس، وهم وعرس، وإطالق وحبس، ولذة وحسرة، ويقني وحرية، واجتماع وفرقة، 
واستقالل ونكس، وسعادة وحنس، ونزاهة وحرص، وحفظ وإضاعة، وكتمان وإذاعة، ودرك وفوت، وحياة 

وموت، فخذ نفسك باإلعراض عن زهرة حتول، ونعم تيلى، ومدة تنصرم، وشهوة تنقضي، وتبعة تبقى، وندم 
ن ترى هلكك فيه، والزم النطق إىل أن ترى ضياعه عنك عند مستمعيه، وعاشر يصري لزاماً، والزم الصمت إىل أ

ما قبل نصحك يف العشرة، وتفرد ما رأيت اخللل يف اخللة، واعمل ما دام اإلخالص صاحبك، واعتقد ما صحب 
اليقني عقيدتك، واصرف غاية اجتهادك واية سعيك وبليغ كدحك يف اقتباس العلم فإنه نور وضياء، وبر 

وشفاء، وحلية ومجال، ومتعة وراحة، وهدي وبيان، وسعادة وجناة، ودنيا وآخرة، وغىن ويسار، إن مل يغنك 
  .بالبضاعة أغناك بالقناعة، وإن مل يبلغك مرتلة النيل به مل خيلك من االستراحة إليه

 كالمكم أشد من فاقيت إىل: واسونا مما رزقكم اهللا؛ فأخرجوا له طعاماً فقال: وقف متعلم بباب عامل فقال
: فأذن له وأوسعه فوائد، فخرج وهو يقول. حاجيت إىل طعامكم؛ اعلموا أن فالناً طالب هدى ال سائل ندى

  .علم أوضح لبساً، خري من مال أغىن نفساً

ما كل ذي حتصيل يرجع إىل تفصيل، وما كل ذي مساع يأوي إىل قلب يراع، وما : نظر عامل إىل تالمذته فقال
  البسيط : س يستند إىل قياس، وأنشدكل ذي اقتبا

  ما كل قابس علم حلف مقباس  تبخلن بفضل العلم تمنحه ال

 يعرفها جيل من الناس وليس  النجوم يراها كل ذي بصر إن

وكن من مصريك إىل اهللا على فرق، فإن ذلك يسهل عليك الكد يف طلب الراحة، وال يغرنك ظاهر ما ترى من 
تغفل عنه، فإن ناظم هذا الفلك، ومزين هذه السماء، وساطح هذه األرض، وجاسي هذا هذا العامل عن باطن ما 

اجلو، وفالق هذا البحر، وبارئ هذه النسمة، مل خيلقها عبثاً، ومل يتركها سدى؛ فاعرفه معرفة تنسيك ما سواه، 
، وأعز احلق، فإن واعتصم حببل من حسن الظن به فإنه جيزيك، وحتبب إليه بالتحبب إىل خلقه، وتطامن للحق

يا معاذ، املؤمن لدى احلق أسري؛ يا معاذ، إن املؤمن من : معاذ بن جبل قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال يسكن من روعته، وال يأمن من اضطرابه، حىت خيلف جسر جهنم وراء ظهره؛ يا معاذ، إن املؤمن قيده القرآن 

والصالة كهفه، والصوم جنته، والصدقة . خلوف حمجته، والشوق مطيتهعن كثري من شهواته، فالقرآن دليله، وا
واحلياء وزيره؛ يا معاذ، إين أحب لك ما أحب لنفسي، وأي لك ما أى إيل خليلي . والصدق أمريه. فكاكه

جربيل عليه السالم؛ يا معاذ، املؤمن يسأل يوم القيامة عن مجيع سعيه، حىت عن كحل عينيه، وفتات الطني 
صبعيه، فال ألفني يوم القيامة واحداً أسعد مبا آتاه اهللا منك؛ روي هذا احلديث أبو حامت الرازي عن أمحد بن أيب بإ

w  .احلواري
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وامقت الدنيا مقتا، وال يقنطنك من اهللا تعاىل بعض ما يضيق عليك من رزقك، وخييب من آملك، ويفوت من 
عند الضيق، ممتحن بصرب حتمله أيسر من اليسر، والقائل مرادك، فإنك عند السعة مطالب بشكر أثقل من الضيق 

  الوافر : يقول

  فقد أيسرت في الزمن الطويل  تجزع وإن أعسرت يوماً فال

 اهللا يغني عن قليل لعل  تيأس فإن اليأس كفر وال

    

 اهللا أولى بالجميل فإن  وال تظنن بربك ظن سوء

  . عليكولعل صنع اهللا يف طيها عنك أكثر من انتشارها

أما بعد، فإن الدنيا قد عاينت نفسها : وما أحسن ما قال عبد اهللا بن طاهر بن صفة الدنيا حني كتب إىل املعتصم
مبا أبدت من تصرفها، وأنبأت عن مساوئها مبا أظهرت من مصارع أهلها، ودلت على عوراا بعني حاالا، 

فلم يبق ملرتاب يف أمرها ريب، وال لناظر .  على فنائهاوشهد إخالق شؤوا. وقطعت ألسنة العز فيها عني زواهلا
يف عواقبها شك، بل عرفها جل من عرفها معرفة يقني، وكشفوها أبرز تكشف، مث أضلتهم األهواء عن منافع 

العلم، ودلتهم اآلمال بغرور، فلججوا يف غمرات العجز، فسبحوا يف حبورها موقنني باهللكة، ورتعوا يف عراضها 
خلدعة، وكان يقينها شكاً، وعلمهم جهالً، ال بالعلم انتفعوا، وال مبا عاينوا اعتربوا، قلوم عاملة عارفني با

وأقدمتهم الندامة، . جاهلة، وأبدام شاهدة غائبة، حىت طرقتهم املنية، فأعجلتهم عن األمنية، فبعثتهم القيامة
جاهد هواه أن يضله، وخاف أمله أن يغره، ينسئ طويالً ويأخذ وشيكا، فانتفع امرؤ بعلمه و: وكذلك األمل

وقوي يقينه على العمل، ونفي عنه الشك بقطع األمل، فإن اهلوى واألمل إذا استضعفا اليقني صرعاه، وإذا تعاونا 
على ذي غفلة خدعاه، فصريعهما ال ينهض ساملاً وخديعهما ال يزال نادماً، والقوي من قوي عليهما، واحلارس 

  .لبسنا اهللا وإياكم جنة احلذر، ووقانا وإياكم سوء القضاء والقدرمن احترس منهما؛ أ

فكيف وهو لعبد اهللا بن . ولو كان هذا الكالم البن املبارك أو منصور بن عمار أو ابن السماك لكان كبرياً
 طاهر، ونصيبه من عشق العاجلة وحمبته للدنيا ما نعرفه؟ إال أن يكون غيب حاله خالف مشهده، والتفاوت يف

الكالم أمر راتب يف اخللق، وكذلك يف العمل، وكذلك يف اإلخالص، وكذلك فيما ينتصب لإلخالص من 
  .الدرجات واملنازل، فسبحان من هذا خلقه يف خلقه وهذا أمره يف أمره

أما بعد فإنك قد اصبت مبا ظهر من علمك عند الناس مرتلة وشرفاً، فالتمس :  كتب طاووس إىل مكحول-1
  .عملك عند اهللا مرتلة وزلفى، واعلم أن إحدى املرتلتني تقربك لألخرى والسالممبا بطن من 

  .من جرعته الدنيا حالوا مبيله إليها، جرعته اآلخرة مرارا بتجافيه عنها:  قال ابن السماك-2

ترك ما إنكم ال تنالوا ما حتبون إال بالصرب على ما تكرهون، وال تبلغون ما وون إال ب: قال بعض السلف-3
w  .تشتهون

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  362   

  .مبرارة دواء العبادة تنال حالوة شفاء العاقبة: وقال بعض الزهاد-4

: أمثت، وإن بكيت قالوا: راءيت، وإن قصرت قالوا: إياك وقرناء السوء، فإنك إن عملت قالوا: قال بزرمجهر-5

: صدت قالواعييت، وإن اقت: تكلفت، وإن سكت قالوا: جهلت، وإن نطقت قالوا: ت، وإن ضحكت قالوا

  .خبلت

  .قارب إخوانك يف خالئقهم تسلم من بوائقهم:  وقال بعض السلف-6

  .دع مصارمة أخيك، وإن حثا التراب يف فيك:  وقال أعرايب-7

من أفحش الظلم أن يلزمك حقك يف مال أخيك فيبذله لك، وتلزمه حقه يف تعظيمك :  وقال بعض السلف-8
  .مني، وابتذلته ابتذال األكفاءإياه، فإذا أنت قد جشمته إفضال املنع

أما بعد، فقد مشل عرك، وعم أذاك، وصرت فيك كأب االبن :  كتب أمحد بن املعذل إىل أخيه عبد الصمد-9
  املتقارب : العاق، إن عاش نغصه، وإن مات نقصه؛ فأجابه عبد الصمد

  فتاه على اإلنس والجنه  الفريضة والسنة أطاع

 اهللا بالجنه ردهوأف  لنا النار من دونه كأن

 حماة إلى كنه بعيني  وينظر نحوي إذا جئته

شدة شكواك : عشق رجل غالماً ظريفاً فكتب إليه يسأله زيارته، فأجابه الغالم:  قال ابن الغريض الكاتب- 10
وصانتنا أنفسنا وإياك تدعو إىل منعك، وملكروه املنع مع السالمة من شناعة القول خري من . تدعو إىل إسعافك

وإطالق لسانه مبا يشيننا ويشينك، وإن أجد فرصة أثق معها بالستر، وآمن . حمبوب اإلسعاف مع مشاتة احلاسد
  .من سوء الذكر، أصر إليك، فأديل اهلوى من الرأي، وأملكه أزمتنا

.  فتنةانظر إيل، فوقع الغالم نظري إليك: مث إما اجتعما يف جملس فلم ميكنهما املفاوضة، فكتب الرجل يف رقعة

  .وإعراضي عنك حمنة، فارض باللحظة، واستمتع باللفظة بعد اللفظة، واحذر عادية احلفيظة

    

أيها الناس، من أعيا داؤه فعندي دواؤه، ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه :  قال احلجاج على املنرب- 11
 ومن وضعه ذنبه، رفعه صلبه، باقية؛ إن للشيطان طيفاً، وللسلطان سيفاً، فمن سقمت سريرته، صحت عقوبته،

ومن مل تسعه العافية، مل تضق عنه اهللكة، ومن سبقت بادرته فقد سبق بدنه سفك دمه؛ وإين أنذركم مث ال 
أنظركم، وأحذركم مث ال أعذركم، وأتوعدكم مث ال أغفر، إمنا أفسدكم وهن والتكم، ومن استرخى لببه ساء 

دالين سيفي، فقائمه يف يدي، وجناده يف عنقي، وذبابه قالدة من أدبه؛ إن احلزن والعزم سلباين سوطي، وأب
  .عصاين، واهللا ال آمر أحدكم أن يدخل من أحد أبواب املسجد فيدخل من الباب اآلخر إال ضربت عنقه

  السريع :  نظر مروان بن أيب حفصة إىل عنان جارية الناطفي تبكي من ضرب موالها فقال- 12

w  ر إذ يسبق من خيطهكالد  عنان فجرى دمعها بكت
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  : فقالت

  تجف يمناه على سوطه  من يضربها ظالماً فليت

  الطويل : واستجازها بيتاً آخر وهو

 من أحشائه وتكلما تنفس  وما زال يشكو الحب حتى رأيته

  : فقالت

  إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما  فأبكى رحمة لبكائه ويبكي

احلالوة : يف يوم نريوز سكرة عليها خيارة صغرية، فسئل عن ذلك فقالأهدى املعلى بن أيوب إىل املتوكل - 13
للسكر، واخليارة فألنه يف إقبال أيامه وابتداء ظهوره، وألن امسه بالفارسية والعربية والنبطية خيار، وهم خيار 

  .وخرية وأخيار وخري

  الوافر : ت على ما أنت؟ فقالأتصلحه وأن: ملا ذهب دبة ليقتل انقطع قبال نعله فجلس يصلحه فقيل له- 14

  عدوي للحوادث مستكينا  قبال نعلي أن يراني أشد

أنت يف أوسع عذر عند ثقيت، ويف أضيق العذر عند : اعتذر كاتب إىل صديق له من تأخر اللقاء فأجابه- 15
  .شوقي

 متكينه جيل عما حتيط قدر األمري أدام اهللا:  وكتب محد بن مهران إىل أيب دلف بن عبد العزيز يف يوم نريوز- 16
  .به املقدرة، ويف سؤدده ما يوجب التفضل ببسط املعذرة

هو واهللا غث يف دينه، قذر يف دنياه، رث :  وكتب رجل إىل ابن سيابة يسأله عن رجل فكتب يف اجلواب- 17
فضله، حالف يف مروءته، منقطع إىل نفسه، راض عن عقله، خبيل مبا وسع عليه من رزقه، كتوم ملا آتاه اهللا من 

جلوج، ال ينصف إال صاغراً، وال يؤمر إال كابراً، وال يعدك إال راغماً، يرفع نفسه عن مرتلة األذل بعد تعززه 
  .فيها

اإلدالل داعية :  عتبت متيم على علي بن هشام فهجرته، وترضاها بكل شيء فلم ترض، فكتب إليها- 18
صرب، وإمنا مسي القلب قلباً لتقلبه، وما أحسن ما قال املالل، والتغضب مقدمة التجنب، ورب هجر يدعو إىل 

  اخلفيف : العباس

  س يراني أقوى على الهجران  أراني إال سأهجر من لي ما

 أضر الوفاء باإلنسان ما  واثقاً بحسن وفائي ملني

  الطويل :  لسعيد بن محيد- 19

 حيلة يدنيك منا احتيالها لنا  فلم نرج اللقاء وال نرى قربت

w ولكن أين منا منالها قريب  بحت كالشمس المضيئة نورهافأص
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 علينا ولكن قد يلم خيالها  ضنت بها غربة النوى كظاعنة

 الدنيا بها واعتاللها مماطلة  اآلمال ثم تعوقها تقربها

 يجود بها صرف النوى وانفتالها  ولكنها أمنية فلعلها

  الرجز : ترابت ا فقالتحلظت فضل الشاعرة حلظة اس:  قال علي بن اجلهم- 20

  يرمي وال يشعر أني غرضه  رب رام حسن تعرضه يا

  : فقلت

  وأي عقد محكم ال ينقضه  أي فتى لحظك ال يمرضه

  الكامل :  وجد أبو العباس ابن ثوابة على سعيد بن محيد فكتب إليه سعيد- 21

 يعدل مرة ويميل والدهر  عتابك فالزمان قليل أقلل

 بكيت عليه حين يزول إال  ممت صروفهلم أبك من زمن ذ

 حال أقبلت تحويل ولكل  نائبة ألمت مدة ولكل

 إن حصلوا أفناهم التحصيل  إلى اإلخاء جماعة والمنتمون

 تفرق بيننا وتحول بنوى  أحداث الليالي أولعت ولعل

 وليكثرن علي منك عويل  سبقت لتبكين بحسرة فلئن

 فاء بحبله موصولالو حبل  بمخلص لك وامق ولتفجعن

    

 ال يشاكله لدي عديل من  ولئن سبقت وال سبقت ليمضين

 فناؤها المأهول وليقفرن  جمال كل مروءة وليذهبن

 عليه من الوفاء دليل باق  تكلف بالعتاب وودنا وأراك

 عليه بهجة وقبول وبدت  ود بدا لذوي اإلخاء صفاؤه

  ويطوليكثر عتبنا فعالم  أيام الحياة قصيرة ولعل

عند : أين دفعت إليه هذا املال؟ قال:  جحد رجل مال رجل فاحتكما إىل إياس بن معاوية، فقال للطالب- 22
فانطلق إىل ذلك املكان فلعلك تتذكر كيف كان أمر هذا املال، ولعل اهللا : شجرة يف مكان كذا وكذا، قال

أترى خصمك بلغ موضع الشجرة؟ : فمضى الرجل، وجلس خصمه، فقال إياس بعد ساعة. يوضح لك سبباً
  .أقلين أقالك اهللا، فاحتفظ به حىت أقر ورد املال: يا عدو اهللا، أنت خائن، قال: ال، بعد، قال: قال
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إمنا : يا سوار، ما تقول يف هذا الرجل؟ قال:  شهد سوار عند بالل بن أيب بردة وآخر معه، فقال بالل- 23
  .نعم: ك هذه الشهادة؟ قالأفحضر مع: جئت شاهداً ومل آت مزكياً، قال

  .الكالم فنون، وخريه ما وفق به القائل، وانتفع به السائل واملستمع:  قال أعرايب- 24

  .أصح األخبار ما نقله خيار اخللف عن أبرار السلف:  قال بعض العلماء- 25

  .دع النمائم فإن أوهلا مسائم، وآخرها مآمث:  قال أعرايب- 26

  .ال، ومرجو ال ينالرب خموف ين:  قال أعرايب- 27

  .إذا رأيت قبيحاً من ناسك فالفظه، وإذا رأيت حسناً من فاتك فاحفظه:  قال بكر بن عبد اهللا املزين- 28

  .أطيب الزمان ما قرت به العينان:  قال أعرايب- 29

  .كل مقيم شاخص، وكل زائد ناقص:  من كالم اجلاهلية األوىل- 30

  . وبالفعل مقلأكثر الناس بالقول مدل،:  وقال آخر- 31

  .أعد لصديقك بذلك، ولعدوك عذلك:  وقال آخر- 32

  .ليس العمل للوفاء، كالسعي للرجاء:  وقال أعرايب- 33

  .رب بعيد ال يفقد بره، وقريب ال يؤمن شره:  وقال آخر- 34

  .أبني العجز قلة احليلة، ومالزمة احلليلة:  وقال آخر-36من أحم قرم، ومن ور ندم :  وقال آخر- 35

  .طلبت فلم أرزق، وحرمت فلم أصرب: كيف أنت؟ قال:  وقيل لصويف- 37

ال ظفر مع بغي، وال صحة مع حرص، وال ثناء مع كرب، وال صداقة مع خب، :  وقال بعض اهلند يف كتابه- 38
وال شرف مع سوء األدب، وال بر مع شح، وال اجتناب حمرم مع حرص، وال والية حكم مع عدم فقه، وال 

، وال سالمة مع غيبة، وال راحة قلب مع حسد، وال سؤدد مع انتقام، وال رياسة مع عجب، وال عذر مع إصرار
  .صواب مع استبداد، وال ثبات مع جهل الوزراء

تزوج بعض أصحابنا سراً من أهله، فأولدها بنتاً ومل يكن هناك بينة، مث عشق :  قال عبد امللك الكاتب- 39
يت اجلديد على السفاح، فاحتالت القدمية حىت علمت حضوره عند الزانية، أخرى وفارقها وجحد ابنتها، وكان يأ

: إين إن خلصتك أقررت بنكاحي وبنيت؟ قال: مث مضت إىل صاحب الرفع وسلمتها إليه، مث وجهت إىل زوجها

قويل : أخرجي بلباسي كأنك أنا، ففعلت، وقالت: نعم، فجاءت فدخلت السجن كأا تزور وقالت للزانية
إين امرأتك، وقوي قلبك ولسانك فإن اجلريان يشهدون يل بذلك، ففعلت وتعرف الوايل من اجلريان للرجل 

  .فاعترفوا فخالمها

إن الناس رمبا حسدوا على الصلب، : تذاكر قوم من ظراف البصرة احلسد، فقال رجل:  قال املدائين- 40
لب األحنف، ومالك بن مسمع، وقيس بن إن اخلليفة قد أمر أن يص: فانكروا ذلك، مث جاءهم بعد أيام فقال
أمل أقل إن الناس حيسدون على : فقال! هذا اخلبيث يصلب مع هؤالء؟: اهليثم، وحجام يعرف حبمدان، فقالوا
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وولت حذاء، فلم يبق فيها إال . أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بتصرم:  خطب عتبة بن غزوان فقال- 41! الصلب؟
وهو تقوى اهللا جل جالله وطاعته، واالنتهاء عن معصيته، ولقد .  خري ما حيضركمصبابة كصبابة اإلناء، فتزودوا

مث أصبحنا وما . رأيتين يف سبعة نفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله، نأكل العضاة حىت قرحت أشداقنا
  .منا أحد إال على كورة من هذه الكور

    

لو حدرت صخرة على شفري النار هلوت قبل أن : له يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آ:  وقال- 42
تقع يف قعرها سبعني خريفاً، وإن بني مصراعي باب اجلنة مسرية أربعني سنة، وليأتني يوم كظيظ الزحام، أال 

وإا مل تكن نبوة إال كان بعدها ملك وجربية، وأعوذ باهللا أن أكون يف عني اهللا صغرياً ويف عيين عظيماً، 
  .وكان عمر عزله باملغرية عن البصرة.  األمراء بعديوستجربون

  .السعيد من أغضى بصرة هلول املرجع، وأراق دمعه خلوف املصرع:  قال األعرايب- 43

  الكامل :  ملكنف من ولد زهري بن أيب سلمى- 44

 حزناً على إسحاق أجفانها  العيون فأقرحت عبراتها بكت

 ارم األخالقمك جزعاً  بكت جزعاً عليه لقد بكت ولئن

 يبق بعدك للمكارم باق لم  يا خير من بكت المكارم فقده

 لم يلق إال حامداً لك الق  لو طاف في شرق البالد وغربها

 لعرضك من نوالك واق إال  بت من كرم الطبائع ليلة ما

 اإلله يديك لإلنفاق خلق  بما حوت األكف وإنما بخلت

  .رقني يغطي أفن األفني، يعين أن الذهب والفضة يغطيان محق األمحقوجدان ال: العرب تقول:  قال يونس- 45

كان غالم يسوق بأصحايب ويرطن بالزجنية شيئاً، يوقع عليه شبه الشعر، فمر بنا رجل :  قال الزبري بن بكار- 46
  الطويل : إنه يقول: يعرف لسانه فاستمع له مث قال

  سهمابجعجاع قالئص أناخوا  لها أني اهتديت لفتيه فقلت

 األعادي يجعل الليل سلما عيون  فقالت كذاك العاشقون ومن يخف

خرجت أريد العقيق ومعي زبان، فلقينا نسوة فيهن جارية قد :  قال مسلم بن عبد اهللا بن مسلم اهلذيل- 47
  الطويل : رن حسناً، فأنشد زبان بييت أيب ومها

 اليوم ثائرقتيالً فهل منكم به   أال يا عباد اهللا هذا أخوكم

  مريضة جفن العين والطرف ساحر  بدمي إن مت كل خريدة خذوا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  367   

أنت ابن أيب : شأنك ا يا ابن الكرام فواهللا إن مل يكن دم أبيك يف ثياا، فأقبلت علي فقالت: مث قال يل
  .إن قتيلنا ال يودى، وأسرينا ال يفدى، فاغتنم نفسك، واحتسب أباك: نعم، قالت: جندب؟ قلت

آخر حرف من الثالث إىل العاشر أحاد وثنا وثالث ورباع ومخاس : تقول العرب يف العدد: قال األصمعي - 48
  الرمل ازوء : األكثر أثنا، وأنشد: وسداس وسباع ومثان وتساع وعشار؛ قال األخفش

 شهدت اليوم شنا لو  لعمرو يا ابن هند قل

 ما كنت تمنى كل  عيناك منهم لرأت

 من هنا وهنا ء   شهياأتتنا فيلق إذا

 سيراً مطمئنا ء  دوسر والملحا وأتت

 أحادا وأثنا م  ومشى القوم إلى القو

 وخماساً فطعنا  وثالثاً ورباعاً

 فاجتلدنا وثماناً  وسباعاً وسداساً

 منهم ومنا قاتالً  ترى إال كميا ال

  الرجز : خللف األمحر حنلة بعض األعراب وأنشد: قال املربد

  قد مر شهران وهذا الثالي  يا ويح أبي وخالي يفديك

   بالهجران ال تبالي وأنت

  الطويل : آخر

  وما الخام منهم باللئيم المذمم  ثالثة أمالك كرام ورابع

  الوافر : آخر

  فزوجك خامس وأبوك سادي  إذا ما عد أربعة لجود

  الوافر : آخر

 سفع جوائم فوق آس على  بربعها فوقفت فيه مررت

 وهذا العام تاس ثمانية  وقد مرت به من بعد عهدي

  املتقارب : آخر

 أحاداً وطوراً ثنا فطوراً  تراهن في الجو تلو النسيم

  الوافر :  قال عبد الكرمي بن وهب، مسعنا الشافعي ينشد- 49
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 طال ما كانوا سكوتا أناساً  وأنطقت الدراهم بعد صمت

 رمة بيوتاعرفوا لمك وال  عطفوا عل أحد بفضل فما

خرج سوار بن عبيد وهو أحد اخلوارج على عبد امللك بن مروان بعد أيب فديك :  قال اهليثم بن عدي- 50
باليمامة، وكان عامله عليها يزيد بن هبرية، فقتل يزيد سواراً، مث إنه تزوج ابنة امرأة من الطلبيات؛ من ولد طلبه 

     الوافر :بن قيس ابن عاصم املنقري، فلما دخل عليها قالت

  أحب إلي من لبس الشفوف  عباءة وتقر عيني للبس

 إلي من قصر منيف أحب  تخفق األرواح فيه وبيت

 إلي من علج عنيف أحب  من بني عمي نحيف وخرق

  .هذه امللح تعجب عقالء الرجال:  قال حممد بن عمران التيمي قاضي املدينة- 51

: نقرة اليت يستنقع فيها املاء، كالوهد والوهاد؛ قال أبو عمر اجلرميمجعه وجاذ، وهي ال: الوجذ:  قال املربد- 52

  .كل مستنقع ماء: الوجذ

بالء اهللا عندي أحسن من وصف املادحني وإن أحسنوا، : ما أحسن الثناء عليك؟ قال:  قيل ألعرايب- 53
 مما قدمت، بلى، ثلجت وذنويب إىل اهللا أكثر من عيب الذامني وإن أكثروا، فواحسريت على ما فرطت، وواسوأيت

  .القلوب ملا ترجو من عفوه عن املذنب، وقبوله من املعتب

ال تراه الدهر إال كأنه ال غىن به عنك وإن كنت إليه أحوج، إن أذنبت غفر :  وصف أعرايب رجالً فقال- 54
  .وكأنه املذنب، وإن احتجت إليه أحسن وكأنه املسيء

واهللا لو :  وقال- 56!  ماء وجهك مبسألتك من ال ماء يف وجهه؟أمل أكن يتك أن تريق:  وقال أعرايب- 55
  .وقع فالن يف ضحضاح معروفة لغرق

يا أخي أنت طالب ومطلوب، ويطلبك من ال تفوته، وتطلب :  وقال أعرايب ألخيه ورآه حريصاً على الدنيا- 57
كأنك مل تر حريصاً ما قد كفيته، وكأن ما غاب عنك قد كشف لك، وما أنت فيه قد نقلت عنه؛ يا أخي 

  .وال زاهداً مرزوقاً. حمروماً

أردهم : فمن أصرب الناس؟ قال: أحسنهم لفظاً، وأمثلهم بديهة، قيل: من أبلغ الناس؟ قال:  سئل أعرايب- 58
  .وإن أعطى أغىن. جلهله حبلمه، إن قاتل أبلى

  .ا أمسىيقطع اره باملىن، ويتوسد ذراع اهلم إذ: كيف فالن؟ قال:  قيل ألعرايب- 59

  .أما فالن فلسانه أحلى من الشهد، وصدره سجن احلقد:  وقال أعرايب- 60

  .إذا نزلت به النوائب قام إليها، مث قام ا ومل تقعد به عالت األنفس:  وقال آخر يف وصف آخر- 61

أقصى مداهم واهللا ما نالوا بأطراف أناملهم شيئاً إال قد وطئنا بأقدامنا، وإن :  وقال أعرايب يف وصف قوم- 62
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  .ألدىن فعالنا

  .ال خيشى عاجل عار، وال آجل نار، كالبهيمة تأكل ما وجدت، وتنكح ما حلقت:  ذم أعرايب آخر فقال- 63

ليس خياركم من ترك اآلخرة للدنيا، وال من ترك الدنيا لآلخرة، :  قال حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه- 64
  .ولكن من أخذ من هذه هلذه

إنا : تعمم لكم فزوجتموه، فقال:  خطب رجل منا مغمور امرأة مغمورة، فقيل لويل املرأة: وقال أعرايب- 65
  .تربقعنا له قبل أن يتعمم لنا

  .لئن مهلجت يف الباطل إنك عن احلق لقطوف، ولئن أبطأت عن احلق ليسر عن إليك:  وقال غريه- 66

  .إن مل يعدلك احلق عدلك الباطل:  وقال أعرايب- 67

  .قد يتك عن مسألة أقوام أرزاقهم من ألسن املوازين، ورؤوس املكاييل: لصاحب له وقال آخر - 68

ال يكون يف موضع إال حرمت الصالة فيه، ولو أفلتت كلمة سوء مل تصر إال إليه، :  وذم أعرايب آخر فقال- 69
  .ولو نزلت لعنة مل تقع إال عليه

معدم مما حيب، مثر مما يكره، وهو أكثر ذنوباً من مسني املال، مهزول املعروف، :  وذم آخر رجالً فقال- 70
  .الدهر

هو من قوم سلخت أقفاؤهم بالشؤم، ودبغت جلودهم باللؤم، لباسهم يف الدنيا :  وذم آخر رجالً فقال- 71
  .املالمة، وزادهم يف اآلخرة الندامة

ق من أنت اليوم ما أحوج عرضك إىل أن يكون ملن يصونه، وتكون أنت فو:  قال أعرايب لرجل شريف- 72
  .دونه

  .إمنا يستجاب ملؤمن أو مظلوم، ولست بواحد منهما:  وقال آخر لصاحب له- 73

ال تنظروا إىل ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا إىل ذنوبكم كأنكم :  قال املسيح عليه السالم- 74
  .عبيد

  .فيده، ومل أخبل بكثري أفيدهمل أرغب عن قليل أست: أين لك هذا العلم؟ قال:  قال املنصور لشريك- 75

  .سيد القوم أشقاهم:  وقال أعرايب- 76

  .أعطاك اهللا وال سلبك، وكالك وال وكلك، ومنحك وال امتحنك:  وقال آخر- 77

من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي، ومن أذنب وهو يبكي دخل اجلنة :  قال بعض الصاحلني- 78
  .وهو يضحك

  .ليت كل شجرة حتمل مثل هذه الثمرة:  خنقت على شجرة فقال نظر فيلسوف إىل امرأة قد- 79

أنت تغدو بطالع، وأنا أغدو باالستخارة، وأنت ختاف زحل، أنا أخاف :  وقال الثوري ملا شاء اهللا املنجم- 80
  .ذنيب، وأنت ترجو املشتري، وأنا أرجو اهللا، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً
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  .يا مقطوعة ممنوعة: قد نظر إىل فواكه منضدة يف السوق وقال أبو حازم و- 81

    

يصك أحدكم قفا أخيه بأصلب من اجلندل، وينشقه أحر من اخلردل، :  ذكر املزاح عند خالد بن صفوان- 82
  .أنا أمازحك: ويفرع عليه أحر من املرجل، مث يقول

  السريع : ثنيمسعت بشر بن احلارث ينشد لبعض احملد:  قال حممد بن أمحد الكاتب- 83

 ماء القلب المالحه وشرب  باهللا لمص النوى أقسم

  ومن سؤال األوجه الكالحه  لإلنسان من حرصه أعز

 بالصفقة الرابحه مغتبطاً  باهللا تكن ذا غنى فاستغن

 النفس لها فاضحه ورغبة  عز والتقى سؤدد اليأس

 يوماً له ذابحه فإنها  كانت الدنيا به برة من

حضر علي بن محزة الكسائي وأبو حنيفة عند هارون : و سعيد، وامسه عبد الوهاب بن احلريش قال أب- 84
ما تقول : أنا أفقه منك، مث قال له: ما لك ال تنظر يف الفقه؟ فقال له الكسائي: الرشيد، فقال أبو حنيفة للكسائي

: ل مل حينث، فقال له الكسائيما مل تدخ: أنت طالق أن دخلت الدار؟ فقال أبو حنيفة: يف رجل قال المرأته

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هداً أن دعوا للرمحن "أخطأت، أما مسعت قول اهللا تعاىل 
أحسنت يا أبا : أن دعوا أو مل يدعوا فقد دخلت، وقد حنث يا أيا حنيفة، فقال هارون: 91- 90: مرمي" ولداً

  .احلسن

أنصف اهللا شوقي إليك من جفائك، وأخذ لربي من : س الصويل إىل صديق له كتب إبراهيم بن العبا- 85
  .تقصريك، ال سلط الدهر على حسن الظن بك، كما سلطه على لطيف حملي منك

  الرجز :  لشاعر يف نئة مبولود- 86

  حتى ترى نجلك هذا جداً  لك اهللا البقاء مداً مد

 يفدى مثل ما تفدى ثم  بمجده مردى مؤزراً

 محمودة وقداً شمائالً  ه أنت إذا تبدىكأن

  .الدنيا كاملاء امللح مىت يزدد شار به منه رياً يزدد ظمأ وعطشاً:  قال صاحب كليلة ودمنة- 87

  .أنت كاإلصبع الزائدة، إن تركت شانت، وإن قطعت آملت:  وقال أمحد بن املعذل ألخيه عبد الصمد- 88

ن العاقل السكر، ويزيد األمحق سكراً، كالنهار يزيد البصري األدب يذهب ع:  وقال صاحب كليلة ودمنة- 89
  .بصراً، ويزيد اخلفاش سوء بصر

: ال تسمع، فسد أذنه، قيل له: ال تنظر، فغمض عينه، قيل له: ال تتكلم، فسكت، قيل له:  قيل لفيلسوف- 90 w
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  .ال أقدر على ذلك: ال تعلم، قال

! انظروا إىل اخلليفة يف القطيفة: بري األير، كثري الشعر، فقالدخل خمنث احلمام فرأى رجالً ك:  قال اجلماز- 91

  .ال تسل عمن أصبح أخا احلمار: كيف أصبحت؟ قال:  قيل ملخنث عليل، وكان يشرب لنب األتان- 92

صحبة األخيار تورث اخلري، وصحبة األشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت على :  وقال يف كليلة ودمنة- 93
  .، وإذا مرت على الطيب محلت طيباًالننت محلت نتناً

  .كأا فرس انتفض مث راجع: صف الزلزلة، فقال:  قيل ألعرايب- 94

  .كأا زمن الربامكة يف حسنها: صف لنا وليمة فالن، قال:  قيل لرجل- 95

من نصح ملن ال يشكر له كان كمن ينثر بذره يف السباخ، أو كمن أشار على :  قال صاحب كليلة- 96
  .كمن سار األصممعجب، أو 

ال خيفى فضل ذي فضل وإن أخفاه جبهده، كاملسك الذي خيبأ ويستر مث ال مينع ذلك رحيه من :  وقال أيضاً- 97
  .التذكي

  .كأن قيامه من عندنا سقوط مجرة من الشتاء:  وذكر اجلماز رجالً فقال- 98

صحون له فيه، مل حيمد غب أمره، من ال يقبل من نصحائه ما يثقل عليه مما ين:  وقال صاحب كليلة أيضاً- 99
  .وكان كاملريض الذي يترك ما يصف له الطبيب ويعمد ملا يشتهي

طلحة، : من هذا الذي كأن وجهه الدينار اهلرقلي؟ قالوا:  قالت عجوز وقد رأت طلحة يوم اجلمل-100
علي بن أيب :  قالوافمن ذا الذي كسر مث جرب؟: الزبري، قالت: فمن ذا الذي يتلمظ كأنه أرقم؟ قالوا: قالت
  .طالب

املودة بني الصاحلني سريع اتصاهلا بطيء انقطاعها، واملودة بني األشرار سريع :  وقال صاحب كليلة-101
  .انقطاعها بعيد اتصاهلا

كان :  تكلم وفد بني يدي سليمان بن عبد امللك فأخطأوا، وتكلم بعدهم رجل فأبلغ، فقال سليمان-102
  . لبدت عجاجةكالمه بعد كالمهم سحابة

  .كأنه لسان حية من ذكائه:  وصف املعلى بن أيوب ابن الزيات فقال-103

  .شهر رمضان بني شعبان وشوال كمخشلبة بني درتني:  وقال ابن الرومي الشاعر-104

  .شعبان درب ال ينفذ:  قال أبو سلمان الطنبوري-105

  .الصاحب كالرقعة يف الثوب فالتمسه مشاكالً:  وقال آخر-106

    

ال يرد بأس العدو القوي مبثل التذلل واخلضوع، كما أن احلشيش يسلم من الريح :  وقال صاحب كليلة-107
  .العاصف بلينه هلا وانثنائه معها

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  372   

ليس العدو مبوثوق به وإن أظهر مجيالً، فإن املاء ولو أطيل إسخانه مل مينعه ذلك من إطفاء :  وقال أيضاً-108
  .النار إذا صب عليها

  .كان طويالً مثل الدقل، أسود مثل قري السفينة، فخذه مثل السكان: وصف مالح لصاً دخل عليه فقال -109

  .هذه ضرطة مضمرة:  مسع املازين قرقرة يف بطن رجل فقال-110

  .عمل السلطان كاحلمام، من دخل فيه يريد اخلروج، ومن هو خارج يريد الدخول:  قال سعيد بن محيد-111

  .الدنيا كدودة القز اليت ال يزداد اإلبريسم عليها عقداً إال ازدادت من اخلروج بعداً: يلة وقال صاحب كل-112

  .كأنه خلق من كل قلب، فهو يغين كل إنسان ما يشتهي:  وصف رجل ابن حجية املغين فقال-113

  .العقل كالسيف والنظر كاملسن:  وقال بعض الفالسفة-114

  .لني مسها، ويف حشاها السم الناقعالدنيا :  وقال علي رضي اهللا عنه-115

  .كأمنا مليء أنفه شسوعاً:  رأى من بدر رجلً كبري األنف وفيه شعر كثري فقال-116

  .املرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شاء ال إذا شاءت:  وقال-117

  .ذاكر اهللا يف الغافلني، كاملقاتل خلف الفارين:  وقال ابن مسعود-118

  .كأنه قطن يندف على بطانة زرقاء: قد نظر إىل غيم أبيض متقطع يف السماء وقال ابن الرومي و-119

  .كأن أيره يف أسته كراع عرت يف صحفة أرز:  نظر مزبد إىل رجل مديين أسود ينيك غالماً رومياً فقال-120

  .كأا لوبياء:  وقال ابن الرومي يف كلية اجلدي-121

  .كأنك قد طفل بك يف مرتلك: كالمه وقال أبو العيناء وكان عند رئيس خيفض -122

  .هذه شرحية قصب ال جنب:  قدم ابن مكرم إىل أيب علي البصري جنباً غري نضيج فقال أبو علي-123

  .كأا فحمة يف رأسها نار:  نظر عبادة إىل جارية سوداء على رأسها وقاية محراء فقال-124

  .هم قبور نصبت على غري القبلةكأن أنوف:  ذكر أبو العيناء ولد موسى بن عيسى فقال-125

أما اجلواز فنسب بني احليطان، : إين أتوسل إليك باجلواز وأسألك العطف، فقال:  قال رجل البن الزيات-126
  .وأما العطف والرقة فهما للنساء والصبيان

هللا عز دعوه فإنه ال يرجع إىل شيء أحلى من عبادة ا: إن فالناً رجع عن القراءة، فقال:  قيل لراهب-127
  .وجل

  .ها هنا: أين الطريق؟ يسألونه اهلداية، فأشار إىل السماء وقال:  وقيل لراهب-128

استووا رمحكم اهللا، :  وقدم بعض الصوفية إىل احملراب ليصلي بالناس، فوقف مث التفت مييناً ومشاالً وقال-129
  .واء، وأكون مقيماً على عوجإين استحييت من ريب أن آمركم باالست: ما هذا؟ فقال: مث خرج، فقيل له

أحسين، فتركت الشاة؟ : بكذا، قيل هلا: بكم تبيعني هذه الشاة؟ قالت:  وقيل ألعرابية معها شاة تبيعها-130
  .مل تقولوا أنقصي وإمنا قلتم أحسين، فاإلحسان ترك الكل: ما هذا؟ فقالت: وانصرفت، فقيل هلا
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  .التقية ديين ودين آبائي:  قال الصادق جعفر بن حممد رضي اهللا عنهما-131

  .من الكالم ما هو كسلك النظام، ومنه ما هو كرجيع الطعام:  قال أعرايب-132

  الكامل ازوء :  قصد رجل من الشعراء باب زبيدة بنت جعفر بن املنصور ببيتني مدحها ما ومها-133

 لزائرك المثاب طوبى  ابنة جعفر أزبيدة

  كف من الرغابتعطي األ  تعطين من رجليك ما

كفوا عنه فإنه أراد خرياً فأخطأه، ومن أراد خرياً فأخطأه فهو خري : فتبادر الشعراء والغلمان ليوقعوا به فقالت
  .ممن أراد شراً فأصاب

  .ال يزال الناس خبري ما اشتد ضرسهم وأيرهم:  قال أبو عمرو بن العالء-143

ن حيث أراد فقد أطاعوه، وإن كانوا عصوه من حيث مل إن كان الناس عصوا اهللا م:  وقال محاد عجرد-135
  .يرد فقد غلبوه

  البسيط :  وأنشد محاد-136

 أكرم الناس أعراقاً وعيدانا يا  أرجوك بعد أبي العباس إذ بانا

  وأنضر الناس عند المحل أغصانا  أكرم من يمشي على قدم فأنت

 باناعودك فينا المسك وال لمج  مج عود على قوم عصارته لو

  .إذا ألفت القلوب اإلعراض عن اهللا جل امسه عاقبها بالوقيعة يف أولياء اهللا تعاىل:  قال بعض الصوفية-137

  .ال أبيع احلكمة إال حبسن االستماع، وال آخذ عليها مثناً إال فهم القلوب:  قال منصور بن عمار-138

  .قادهم اهللا خبزائم أنوفهم إىل مصارع حتوفهم:  كاتب-139

    

فكان ما حيرزه يربزه، وما يعقله : ما تعملت لشيء من الكالم قط إال يف شيئني:  قال أبو العباس الصويل-140
  .يعتقله

وشره قوادة، وملق داية، وذل . فيه كياد خمنث، وحسد نائحة: ما تقول يف فالن؟ قال:  قيل البن سيابة-141
  .قابلة، وخبل كلب، وحرص نباش

لو كان : نرجو م اإلجابة، فقال: ما هؤالء؟ فقيل:  يستسقون ومعهم صبيان فقال نظر مديين إىل قوم-142
  .دعاؤهم جماباً ملا بقي يف األرض معلم

أدخلين دارك حىت :  تقاضى ثابت بن عبيد اهللا بن أيب بكرة غرمياً له بأربعني ألف درهم، فقال له الغرمي-143
أما وجدت لغرمائك حمبساً : حبسين ابنك، فخرج إليه فقال: لما لك؟ قا: أتوضأ، فأذن له، فخرج أبوه فقال له

  .إال داري؟ هي علي، خل عنه
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 كان رام بن رام بن رام من ملوك فارس، واحلارث بن احلارث بن احلارث من ملوك غسان، وحسن -144
املهلب بن : وثالثة سادوا فس نسق. بن حسن بن حسن من الطالبيني، وأبو البختري وهب بن وهب بن وهب

  .أيب صفرة، وابنه يزيد، وابن يزيد خملد وهو صيب

كان أبو طالب عطاراً، وكان أبو بكر بزازاً، وكان عمر دالالً يسعى بني البائع واملشتري، وكان : ويقال-145
عثمان بزازاً، وكذلك طلحة وعبد الرمحن بن عوف، وكان سعد بن أيب وقاص يربي النبل، وكان العوام أبو 

 خياطاً، وكان عمرو بن العاص جزاراً، وكان الوليد بن املغرية حداداً، وكذلك العاص بن هشام أخو أيب الزبري
وكان اخلطاب بن نفيل مراقاً، وكان عثمان بن طلحة الذي دفع إليه النيب . جهل وكان عقبة بن أيب معيط مخاراً

ك، وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت؛ صلى اهللا عليه وعلى آله مفتاح البيت خياطاً، وقيس بن خمرمة كذل
واألدم، وكان عتبة بن أيب وقاص أخو سعد جناراً، وكان أمية بن خلف يبيع الربام، وكان عبد اهللا بن جدعان 
حناساً يبيع اجلواري، وكان العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص بيطاراً يعالج اخليل، وكان النضر بن احلارث 

وكان احلكم بن العاص خصاء خيصي الغنم، وكذلك حريث بن عمرو بن حريث، بن كلدة يضرب العود، 
وكذلك قيس الفهري أبو الضحاك بن قيس، وكذلك سريين أبو حممد بن سريين، وكان مالك بن دينار وراقاً، 

االً، وكان أبو حنيفة صاحب الرأي والقياس خزازاً، وكان املهلب بن أيب صفرة بستانياً، وكان مسلم أبو قتيبة مج
وكان سفيان بن عيينة معلماً، وكذلك الضحاك بن مزاحم وعطاء بن أيب رباح، وكذلك الكميت بن زيد 

الشاعر، وكذلك عبد احلميد بن حيىي كاتب الرسائل، وكذلك احلجاج بن يوسف وأبوه وكذلك أبو عبيد اهللا 
  . سقتها على ما وجداكاتب الرسائل وأبو عبيد القاسم بن سالم والكسائي؛ هذه صناعات األشراف

 وأما أديان العرب فإن النصرانية كانت يف ربيعة وغسان وبعض قضاعة؛ واليهودية كانت يف محري وبين -146
كنانة وبين احلارث بن كعب وكندة؛ واوسية كانت يف متيم، منهم زرارة ابن عدس وحاجب بن زرارة، 

نو حنيفة اختذوا إهلاً من حيس فعبدوه دهراً مث أصابتهم واألقرع بن حابس؛ وكانت الزندقة يف قريش، وكانت ب
  اخلفيف : جماعة فأكلوه فقال رجل من بين متيم

 قديم بها ومن إعواز ع  أكلت ربها حنيفة من جو

آل " من أنصاري إىل اهللا: "مسيت النصارى لقرية يقال هلا ناصرة، ويقال على معىن قول اهللا تعاىل:  ويقال-147
  .52: عمران

  .من ألف مسامرة األماين، بقي يف مدرجة التواين: وجدت على خامت:  وقال بعض الصوفية-148

وصل كتابك مبهم األوان، مظلم البيان، : كاتبت أبا خليفة فأغفلت التاريخ فكتب إيل:  قال الصويل-149
التاريخ ألعرف به  فلتكن كتبك موسومة ب-أعزك اهللا-فأدى خرباً ما القرب فيه بأوىل من البعد، فإذا كتبت 

  .أدىن آثارك، وأقرب أخبارك
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  .بالقلم تزف بنات العقول إىل خدور الكتب:  وقال حممد بن عبد امللك-150

  الكامل ازوء :  وأنشد-151

 عرى نياطه فألقطعن  وإيا خالد دعني

 إذا جلست على بساطه د  يعد لك الوعي رجلي

  خفت البوادر من سماطه  انتظرت غداءه فإن

 نطقه وإلى احتالطه في  إلى غلوائه انظر

هو الغضب، وأنشد هذا الشعر، وليس هذا حبجة، : باحلاء غري معجمة فقال-سألت أعرابياً؛ عن االحتالط 
  .ولكن أفادنا ألن الكالم أشهر من ذلك

  جمزوء الرجز :  أنشدنا أبو سعيد يف القار للعماين-152

  لسنة السالطاوالقار واأل  أما ترون األوجه السباطا

    

  وحيث وافى الموكب السخاطا  الندى حيث ترى الضغاطا إن

   لي أن أطأ البساطا ينبذن

أيها الناس إنكم أغراض محام، وفرضة هلكة، قد أنذركم القرآن، وصفر :  خطب احلجاج فقال-153
لفت إليكم نازلته فنعق بكم، برحيلكم اجلديدان، وإن لكم أجالً ال تؤخر ساعته، وال تدفع مقدمته، وكأن قد د

وحثكم حث مستقصى، فماذا عبأمت للرحيل؟ وماذا أعددمت للرتول؟ ومن مل يأخذ أهبة احلذر، نزل به سوء 
  .هذا قد تقدم. القدر

عباد اهللا، دعوة واعظ وهدية ناصح، إن السبيل إىل الفوز والطريق إىل اخللد قد :  خطب الزبري فقال-154
 آثارها، فال أنتم بصروفها تتعظون، وال من سيء أعمالكم تتنصلون، انظروا إىل من أوضحت معاملها، والحت

كان قبلكم متعوا فما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون، امكوا فهلكوا، وشردوا فأخذوا، فالعقر خراب والعمار 
 يسمع، واملتعظني مبا يباب، فإال تسلكوا سبيل احلذر، تطلبكم فجائع القدر، جعلنا اهللا وإياكم من الواعني ملا

  .ينفع

فلو كان العمل شريك املقال، لكان القوم من األبدال، ولكنهم حبالوة ألفاظهم، :  قال اجلاحظ- ب154
  .وتنسيق كالمهم وحيلهم، وحسن تأتيهم يف األمور، ملكوا قلوب الرعية، هذا قاله يف امللح

أيها : رث بن كعب، فإين ذكرت امراة منهم فقالما خدعين غري غالم من بين احلا:  قال املغرية بن شعبة-155
  .رأيت رجالً يقبلها: ومل؟ قال: األمري، ال خري لك فيها، قلت

فما : ما زلت معجباً باإلسالم مذ عرفتك، قال:  كان نصراين خيتلف إىل الضحاك بن مزاحم فقال يوماً-156 w
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إنك قد أسلمت، فإن : لم قال له الضحاكفلما أس: فأسلم واشرا، قال: حيب اخلمر، قال: قال. مينعك منه
  .شربت اخلمر حددناك، وإن رجعت عن اإلسالم قتلناك، فترك اخلمر وحسن إسالمه

  .ما ملك رفيقاً من مل يتجرع بغيظ ريقاً:  قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه-157

 أتاهم قوم من العدو يف  كان لعبد اهللا بن مطيع غالم مولد، قد أدبه وخرجه وصريه قهرمانه، وكان قد-158
أو حتب ذاك؟ : متنيت أن أكون حراً فأخرج مع املسليمن، قال: ما لك؟ قال: فرآه يوماً يبكي فقال. ناحية البحر

  .خدعتين: فإنه قد بدا يل أن ال أخرج، قال: فأنت حر لوجه اهللا فاخرج، قال: نعم، قال: قال

ى ذنبك إىل عذرك، وإن كنت من أحدمها على يقني ومن سأختط:  اعتذر رجل إىل أعرايب فقال األعرايب-159
  .اآلخر على شك، ليتم املعروف مين إليك، وتقوم احلجة يل عليك

  .طاووسية، مث سبعية، قردية، مث خرتيرية: السكران تعتريه أربعة أحوال:  قالت اهلند-160

ملأمون عن يساره والكسائي بني حضرت الرشيد يوماً، وحممد عن ميينه وا:  قال املفضل بن حممد الضيب-161
فسيكفيكهم اهللا وهو السميع "كم اسم يف قوله: يديه وهو يطارحهما يف معاين القرآن، فالتفت إيل الرشيد وقال

اسم رسول صلى اهللا : اسم اهللا عز وجل، والثاين: ثالثة أمساء يا أمري املؤمنني، أوهلا:  فقلت137: البقرة" العليم
الياء األوىل هي اسم اهللا تعاىل، والكاف الثانية لرسول اهللا عليه السالم، واهلاء وامليم عليه وسلم، والكفار ف
: أفهمت؟ قال: هكذا أجاب هذا الرجل، وأومأ إىل الكسائي، مث التفت إىل حممد فقال: للكفار، فقال الرشيد

  .نعم

  .ك، وقع كله عليكمن كان كله ل:  كتب إسحاق بن إبراهيم املوصلي إىل إبراهيم بن املهدي-162

    

ما أصل الطب؟ :  دخل احلارث بن كلدة على كسرى أنوشروان، وهو طبيب العرب، فقال له كسرى-163
إدخال الطعام على الطعام هو الذي : أصبت، فما الداء الدوي؟ قال: ضبط الشفتني والرفق باليدين، قال: قال

التخمة اليت إن بقيت : جلمرة اليت تلتهب منها األدواء؟ قالأصبت، فما ا: أفىن الربية، وقتل السباع يف الربية، قال
يف نقصان اهلالل يف يوم صحو ال غيم : فما تقول يف احلجامة؟ قال: يف اجلوف قتلت، وإن حتللت أسقمت، قال

ال تدخل احلمام وأنت شبعان، وال تغش : فما تقول يف احلمام؟ قال: فيه والنفس طيبة والسرور حاضر، قال
فما تقول يف شرب : ت سكران، وال تقم بالليل وأنت عريان، وارتفق بيمينك يكن أرخى ملقيلك؛ قالأهلك وأن

اجتنب الدواء ما لزمتك الصحة، فإذا أحسست من الداء حبركة فاحسمه مبا يردعه قبل استحكامه، : الدواء؟ قال
أطيبه : ول يف الشراب؟ قالفما تق: فإن البدن مبرتلة األرض إن أصلحتها عمرت، وإن أفسدا خربت، قال

فأي : ويثري عليك من األدواء أنواعاً، قال. أهنوه، وأرقه أمرؤه، وأعذبه أشهاه، وال تشربه صرفاً فيورثك صداعاً
فما تقول يف الفاكهة؟ : الضأن الفيت، واجتنبت أكل القديد واملاحل واجلزور والبقر، قال: اللحمان أمحد؟ قال

، وخري أواا، واتركها إذا أدبرت وانقضى زماا، وأفضل الفاكهة الرمان واألترج، كلها يف إقبال دولتها: قال
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هو حياة البدن وبه قوامه، وشربه بعد النوم : فما تقول يف شرب املاء؟ قال: وأفضل البقول اهلندبا واخلس، قال
: ف، مشتق من احلياة، قالشيء ال يوص: فما طعمه؟ قال: ضرر، وأقوى املياه مياه األار، وأبرده أصفاه، قال

أصله : فأخربين عن اصل اإلنسان، قال: اشتبه على األبصار لونه، ألنه على لون كل شيء، قال: فما لونه؟ قال
العيون مركبة، فالبياض : فما هذا النور الذي تبصر به األشياء؟ قال: من حيث يشرب املاء، يعين رأسه، قال
على املرة السوداء وهي : على أربع: فعلى كم طبائع هذا البدن؟ قال: لشحمه، والسواد ماؤه، والناظر ريح، قا

: باردة شديدة يابسة، واملرة الصفراء وهي حارة يابسة، والدم وهو حار رطب، والبلغم وهو بارد رطب، قال

: لو كان من طبيعة واحدة مل يأكل ومل يشرب ومل ميرض ومل ميت، قال: فلم مل يكن من طبيعة واحدة؟ قال

فاذكر يل أفعال الطبائع يف كلمة جامعة، : كانتا تقتتالن، وكذلك لو كان من ثالث، قال: من طبيعتني؟ قالف
فما : كل حلو حار، وكل حامض بارد، وكل حريف حار، وكل مر معتدل، ويف املر حار وبارد، قال: قال

: فالرياح؟ قال:  احلار اللني، قال:فالسوداء؟ قال: البارد اللني، قال: أفضل ما عوجلت به املرة الصفراء؟ قال

نعم، قرأت يف بعض كتب احلكماء أن احلقنة تنقي : أتأمر باحلقنة؟ قال: احلقن اللينة واألدهان احلارة، قال
اجلوف وتكسح األدواء، وعجبت ملن احتقن كيف يهرم أو يعدم الولد، واجلهل كل اجلهل أكل ما عرفت 

فما : اد يف كل شيء، فإن جتاوز املقدار يضيق على الروح ساحتها، قالاالقتص: فما احلمية؟ قال: مضرته، قال
اإلكثار مضر، وإياك واملولية منهن فإا كالشن البايل، تسقم بدنك وجتدب قواك، : تقول يف إتيان النساء؟ قال

غنج ريقها سم قاتل، ونفسها موت عاجل، تأخذ منك وال تعطيك، عليك بالشابة، ريقها عذب زالل، وعناقها 
إذا أصبتها : فأي النساء القلب إليها أنشط، والنفس مبباشرا أغبط؟ قال: ودالل، تزيدك قوة ونشاطاً، قال

فلتكن مديدة القامة، عظيمة اهلامة، واسعة اجلبني، قنواء العرنني، كحالء برجاء، صافية اخلدين، عريضة الصدر، 
بيضاء فرعاء، جعدة غضة بضة، ختاهلا يف الظلماء بدراً، قد مليحة النحر، ناهدة الثديني، لطيفة اخلصر والقدمني، 

مجعت لك طيباً وعطراً، تبسم عن أقحوان زاهر، وإن تكشف عنها تكشف عن بيضة مكنونة، وإن تعانق تعانق 
فأي األوقات : ألني من الزبد، وأحلى من الشهد، وأبرد من الفرودس واخللد، وأذكى من اليامسني والورد، قال

عند إدبار الليل وقد غور، وعند إقبال الصبح وقد نور، فالبطن أخلى، واملنت أقوى، والنفس : فضل؟ قالاجلماع أ
  .هللا درك من أعرايب أعطيت علماً، ووصله وقام إىل نسائه: أشهى، والرحم أحلى، قال كسرى

  لطويل ا: إذا أردت أن خيرج ولدك ذكياً فأغضب أمه مث واقعها، وانشد:  قال ابن األعرايب-164

 أوالد الرجال المسهد وأنفع  يجامعها غضبى فجاء مسهداً

    

أغنياء وفقراء وأوساط؛ فالفقراء موتى إال من أغناه اهللا بعز القناعة، : الناس ثالثة أصناف:  قال أبو املعتمر-165
ألغنياء، والفقر واألغنياء سكارى إال من عصمه اهللا بتوقع الغري، وأكثر اخلري مع األوساط، وأكثر الشر مع ا

  .يسخف الفقري، والغىن يبطر الغين
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من أراد العلم والسخاء واجلمال فليأت دار العباس، كان عبد اهللا أعلم الناس، وعبيد اهللا :  كان يقال-166
  .أسخى الناس، والفضل أمجل الناس

من :  أنت؟ فقالمن أين: فرفع إىل املأمون فدعا به فقال! واعمراه:  ضرب شرطي رجالً فصاح الرجل-176
من كان له جار نبطي واحتاج إىل مثنه فليبعه، فإن كنت تطلب : أما إن عمر بن اخلطاب كان يقول: مآب، قال

  .سرية عمر رمحه اهللا فهذا حكمه؛ وأمر له بألف درهم

  السريع : إفراط العقل مضر باجلسد، وأنشد:  قال فيلسوف-168

  حازمألقحت العاجز بال  المقادير إذا ساعدت إن

  .أشيعوا الكىن فإا منبهة:  وقال عمر رضي اهللا عنه-169

 وقع علي بن عيسى إىل ابن مرانة العطار يف قصة يسأله أن يكلم أمري املؤمنني املقتدر باهللا حىت يصفح -170
اء، من حتقق بالوزراء، وجالس األمراء، وداس بسط اخللفاء، وماثل الكرباء، وأمر وى يف جمالس الرؤس: عنه

بعقل يسري، وفهم قصري، ورأي حقري، وأدب صغري، كان خليقاً بالنكبة، وحرياً باملصيبة، وجديراً باحملنة، وأنا 
  .أتكلم إذا حضرين الكالم فيك مبا يقربين إىل اهللا تعاىل

قد كثرت منك الشكية، وعظمت فيك البلية، بفساد طويتك، ورداءة :  ووقع أيضاً إىل عامل بالثغر-171
، وليس مثلك من يرتب ملعايل األمور، وال من يعتمد يف صالح الثغور، وقد وقفت من خربك على اجللي نيتك

  .منه، وعرفت حقيقة ما تناهى إيل عنه، فانصرف خسيس القدر، بت اهللا منك العمر

نك مثلك من باع العلو باالحنطاط، وجليل املرتبة باإلسقاط، وساريك عند االحتياط، أ:  ووقع أيضاً-172
  .باخلمول ذو اغتباط

وليتك من عملي جليالً، وكنت حقرياً قليالً، مهنياً ذليالً، حصراً كليالً، فانصرف عليك :  ووقع أيضاً-173
  .اللعن طويالً

 كان لعمران بن حطان زوجة جليلة مجيلة، حسنة اخللق واخللق، وكان هو قصرياً دميماً سي اخللق، -174
ألنك أعطيت مثلي فشكرت، وابتليت : كيف ذاك؟ قالت: وإياك يف اجلنة، قالاعلم أين : فقالت له ذات يوم

  .مبثلك فصربت، والصابر والشاكر يف اجلنة

  .إذا أخذ الترمس واحلنظل فطبخا مباء مث نضح ذلك املاء على زرع مل يقربه اجلراد:  قال بعض األطباء-175

  .النمل يهرب من دخان أصول احلنظل:  وقيل-176

  .إذا زرع اخلردل يف نواحي زرع مل يقربه الدبا: ل ويقا-177

إذا أخذ األفيون والشونيز والباذروج وقرن األيل وباذهنج وظلف املعز، وخلط ذلك ودق :  ويقال-178
  .وعجن خبل حاذق مث قطع قطعاً ودخن بقطعة خرب اهلوام واحليات والعقارب والنمل

لم ألربع عشرة، ويتم طوله إلحدى وعشرين، ويكمل عقله الغالم ينهر لسبع، وحيت:  قال بعض األطباء-179
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  .لثمان وعشرين، وما بعد جتارب

: فما شيء أثقل من السماء؟ قال: احلق، قيل: ما شيء أوسع من األرض؟ قال:  قيل لبعض السلف-180

: ن احلجر؟ قالفما شيء أقسى م: القانع، قيل: فما شيء أغىن من البحر؟ قال: األمانة والبهتان على الربيء، قيل

: اليأس، قيل: فما أبرد من الزمهرير؟ قال: شره احلريص، قيل: فما شيء أحر من النار؟ قال: قلب الكافر، قيل

  .النمام: فما أضعف من اليتيم؟ قال

 ملا اعتقت عائشة جاريتها بريرة، وكان زوجها حبشياً وامسه مغيث، مشى خلفها ودموعه تسيل، فقال -181
يا عم أما ترى حب مغيث بريرة فلو كلمناها أن تتزوجه؟ فدعاها : عليه وسلم لعمه العباسالنيب صلى اهللا 
أما أمر فال، ولكن أشفع، فأبت أن تتزوجه؛ حدثنا ذا : يا رسول اهللا إن أمرتين فعلت، فقال: فكلمها فقالت

  .أبو حامد املروروذي

  الكامل :  لدعبل اخلزاعي-182

 العفيف وحلية المتحرج سمة  وسهالً بالمشيب فإنه أهالً

  رفض الغواية واقتصار المنهج  أحل بك النهى فقريته ضيف

  .اخلري حمضور الباب، والشر مهجور اجلناب:  قال أعرايب-183

يا أبة إن عظيم : رأيت أعرابياً يعاتب ابناً له صغرياً ويذكره حقه عليه، فقال الصيب:  وقال أبان بن تغلب-184
  .صغري حقي عليك، والذي متت به إيل أمت مبثله إليك، ولست أقول أنا سواءحقك علي ال يبطل 

    

 دخل رجل فجاءة عل بعض الشاميني وبني يدي الشامي فراريج مشوية، فلما بصر بالداخل غطى -185
  .انتظرين على الباب حىت أفرغ من خبوري: الفراريج بذيله وأدخل رأسه يف جربانه وقال للداخل

مما يذهب رائحة الشراب من الفم مضغ قرطاس، واستفاف دقيق األرز، وأكل اجلنب : األطباء قال بعض -186
  .املشوي والكمون والقرنفل والدارصيين

  .أنعم تشكر، وأرهب حتذر، وال زل فتحقر؛ فكتبها امللك على خامته:  قال بزرمجهر-187

: أخي، قال: فمن يعود عليك؟ قال: د، قالأتعب: ما تصنع؟ قال:  قال عيسى بن مرمي عليه السالم لرجل-188

  .أخوك أعبد منك

تأىب الدراهم إىل أن خترج :  مر عمر رضي اهللا عنه بعامل من عماله وهو يبين باآلجر واجلص فقال-189
  .أعناقها، وشاطره ماله

  .اكخذ من شاربك حىت تبدو شفتاك، ومن ثوبك حىت يبدو عقب:  وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا-190

  . وملا بىن عمر بن عبد العزيز بفاطمة بنت عبد امللك أسرج تلك الليلة يف مسارجه الغالية-191
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  .العبوا فإن املروءة ال تكون إال بعد اللعب:  قال عمر بن عبد العزيز لولده-192

  الطويل :  وأنشد-193

  وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري  فسري كإعالني وتلك خليقتي

غضب العريب يف رأسه، فإذا غضب مل يهدأ حىت جيرح بلسان أو يد، وغضب النبطي يف : اس قال ابن عب-194
  .استه، فإذا خرئ ذهب غضبه

  .لو صور العقل ألظلمت معه الشمس، ولو صور احلمق ألضاء معه الليل:  قال فيلسوف-195

إذا أخفناهم كيف هم أمناؤنا على أنفسنا، ف: إنك ال تؤدب غلمانك، فقال:  قيل ليحىي بن خالد-196
إذا كان الثوب عاجزاً فانشره وأنت جالس، وإذا :  قال عمر رضي اهللا عنه لغالم له يبيع احللل- 197نأمنهم؟ 

  .إمنا هو سوق: اهللا يا عمر، فقال: كان واسعاً فانشره وأنت قائم، فقال أبو موسى

  .ي ما ال أتركإىل اهللا أشكو محدي ما ال آيت، وذم:  وكان عبد اهللا بن عمر يقول-198

ذو املروءة يكرم وإن كان معدماً كاألسد يهاب إن كان رابضاً، والسخيف :  كان بعض السلف يقول-199
  .يهان وإن كان موسراً، كالكلب خيسأ وإن حلي طوقاً

  الطويل :  وأنشد-200

  غنى المال مني أو غنى الحدثان  نص العيس حتى يكفني سأعمل

 الحر باإلقالل وسم هوان على  خير من حياة يرى لها فللموت

 لم يقل قالوا عديم بيان وإن  يتكلم يلغ حسن كالمه متى

 لسان ناطق بلسان بغير  الغنى في أهله بورك الغنى كأن

  .نعم، ليطول مقامي يف الظل: لقد طال وقوفك يف الشمس، فقال:  قال رجل لروح بن حامت-201

  الطويل :  شاعر-202

 تدر أني للمقام أطوف ولم  بأرضناتقول سليمى لو أقمت 

  .التلبية: ما عندك من آلة احلج؟ قال:  قيل ملديين-203

  .ليت أمكنين القيام أو املقام: ميكنك أن حتج، قال:  قيل ملديين-204

   وأنشد الوافر -205

 ال يكسب األموال حراً بأن  أظن الدهر قد آلى فبرا

 مستمراونقض من عراه ال  قعد الزمان بكل حر لقد

  أصاب به الدجى خيراً وشرا  جعل الظالم له قعوداً ومن
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  .املاء: ما عندك من آلة العصيدة؟ قال:  قيل ملديين-206

  .الفاضل حيب أن ال يرى إال مع امللوك مكرماً، ومع النساك متبتالً:  يقال-207

  .ذو اهلمة وإن حط نفسه تأىب إال علواً كالشعلة تصان وهي تعلو:  يقال-208

  ما العز إال ما حتت ثوب الكد، وأنشد الكامل :  يقال-209

  عز المعيشة دون أن تسعى لها  في دعة النفوس وال أرى العز

  .من أراد الراحة فيلقنع، ومن أراد الذكر فليجهد:  قيل-210

 ويد األيدي ثالث، يد بيضاء وهي االبتداء باملعروف، يد خضراء وهي املكافأة،:  قال بعض السلف-211
  .سوداء وهي املن

  .إن البكاء حيدث من اخلوف، واحلزن، والفرح واجلزع، والفزع، والوجع، والعشق:  يقال-212

  .ما طابت رائحة اإلنسان إال قل مهه، وال نقيت ثيابه إال قل غمه:  قال بعض السلف-123

بك، ومخول نسبك، قلتك يف نفسك، وزري منظرك، ودقة حس:  وقع علي بن عيسى إىل هشام العامل-214
وسقوط أدبك، وموهن قوتك، واختالل مروءتك، وضعف نيتك، مينع من تقوميك واالنتصاف منك وحيجب 

  املتقارب : مقاذيرك، فأنت كما قال الشاعر. من تناولك بالعقوبة فقد جناك لؤمك وأطلقتك

 مقاذيره أن يناال حمته  نجا بك لؤمك منجى الذباب

    

  .ولو كنته لرايتك عتقك؛ احتقاراً لقدرتك، واستصغاراً ألمركولست أرضاك يل عبداً، 

  الطويل :  وأنشد-215

 رب مظنون به الخير يخلف فيا  ظننت بكم ظنا فقصر دونه

 وال يكثر عليه التلهف فدعه  إذا المرء لم يحببك إال تكرها

  وال كل من عاشرته لك منصف  كل من تهوى يحبك قلبه فما

 الدار بالدار التي كنت تألف وال  الذين عهدتهمالناس بالناس  فما

أحدمها السؤدد يكون مع سواد الشعر واحلداثة، : السؤدد مع السواد، يكون له وجهان:  قول احلنف-216
  .والثاين يكون السؤدد مع العامة أي يقعدون ذلك الرجل

س، فقاتل األكراد ا وهم يومئذ وىل احلجاج القاسم بن حممد بن احلكم الثقفي فار:  قال أبو اليقظان-217
عدد كثري فأبادهم واستأصل شأفتهم، وواله السند ففتحها، وقاد اجليوش وهو ابن سبع عشرة سنة، وفيه يقول 

  الكامل : الشاعر

w لمحمد بن القاسم بن محمد  إن السماحة والمروءة والحجى
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 قرب سؤدد مشهد من مولد يا  الجيوش لسبع عشرة حجة قاد

  .ي جعل الشرياز معسكراًوهو الذ

وويل معاذ اليمن وهو ابن نيف وعشرين سنة، ووىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله عتاب بن أسيد لثمان 
عشرة سنة، ومحل أبو مسلم أمر الدعوة هو ابن إحدى وعشرين سنة، وسودت قريش أبا جهل ومل يطر شاربه، 

  .وأدخلته مع الكهول دار الندوة

  .من استغىن باهللا أحوج اهللا الناس إليه:  بن حممد رضي اهللا عنهما قال جعفر-218

جد تسد؛ وكان على : وضع اخلد للحق عز؛ وكان على خامت حامت: وكان على فص ذي اليمينني:  قال-219
  .الصرب درك: خامت سابور

تفتحني بيتاً وأنا أنشر يا هذه، أنت :  راودت أعرابية شيخاً عن نفسه، فلما دنا منها أبطأ فأعجلته، فقال-220
  .ميتاً

  .أحسن األحوال حال يغبطك ا من دونك، وال حيقرك معها من فوقك:  قال أعرايب-221

رأيت زيد بن علي رضي اهللا عنهما مصلوباً زمان هشام بن عبد امللك، وكان :  قال أبو بكر بن عياش-222
  .مخيص البطن، وصلب عريان فرتلت سرته فغطت عورته

ثعلب كان العرب تسمي األحد أول، واألثنني أهون، والثالثاء جباراً واألربعاء دباراً، واخلميس  قال -223
  الوافر : مؤنساً، اجلمعة عروبة، والسبت شياراً، وأنشد

 أو بأهون أو جبارا بأول  أؤمل أن أعيش وأن يومي

  فمؤنس أو عروبة أو شيارا  التالي دبار فإن أفته أو

معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم إن من الشعر : قال يل أيب، قال أمحد بن عبيد املدائين: باري قال ابن األن-224
قوله إن من الشعر حلكماً يريد : حلكماً وإن من البيان لسحراً، وإن من القول لعياً، إن من العلم جلهالً، قال

من يسمعه حىت يرى أن احلق له، املواعظ، وإن من البيان لسحراً هو أن يكون أحلن حبجته من اآلخر فيسحر 
وإن من القول لعياً أن تعرض علمك على من اليريده، إن من العلم جلهالً هو أن يضم العامل إىل علمه ما ال 

  .يعلمه فيجهله ذلك

ما أرى إساءة تكثر على عفو اهللا، فال تيأس، ورمبا آخذ اهللا على :  قال منصور بن عمار ألهل جملسه-225
من، وبعد فقد علمت أنك بطول عفو اهللا عنك عمرت جمالس االغترار به، ورضيت لنفسك املقام الصغرية فال تأ

على سخطه، ولو كنت تعاقب نفسك بقدر جتاوزه عن سيئاتك ما استمر بك جلاج فيما بت عنه، وال قصرت 
  .دون املبالغة، ولكنك رهني غفلة، وأسري حرية

شاببك قبل هرمك، وصحتك قبل : بادر خبمس قبل مخس:  لرجل وقال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله-226
w  .سقمك، وفراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك
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يا ابن أخي، أما إن الذي قصر : يا عماه، قد قصر قيدك، فقال:  مر شيخ على غالم من األعراب فقال-227
  .قيدي تركته يفتل لك القيد

اقلب مسألتك، وضع يدك : أين الراغبون يف اآلخرة؟ فقال له سعيد:  يقول مسع سعيد بن املسيب رجالً-228
  .حيث شئت

  .بنو أمية دن خل أخرج اهللا منه زق عسل، يعين عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا: كان يقال:  قال الزهري-229

  .فيه اء امللوك، وخشوع العابدين:  استوصف كويف بصرياً احلسن فقال-230

رمحك اهللا يا عمر إن كنت : الم عندما تويف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهو مسجى قال ابن س-231
  .لعفيف الطرف، نقي الظرف، طيب العرف

    

  .هكذا بت: كيف بت البارحة؟ فطوى كساءة يف األرض مث نام عليه وتوسد يده وقال:  قيل للشعيب-232

ال، ولكين : مالك، لعل بعضنا آذاك؟ قالت:  جاء هانئ بن قبيصة بنت النعمان وهي تبكي فقال هلا-233
  .رأيت دارك ملئت غضارة، وقل دار ملئت حبوراً إال ملئت ثبوراً

  .لو جاءت كل أمة جبناا، وجئنا باحلجاج بن يوسف لغلبناها:  قال عمر بن عبد العزيز-234

  .نعم بالطاغوت، كافراً باهللا: أكان احلجاج مؤمناً؟ قال:  قيل للشعيب-235

أبعد فأقرب، أحب إيل من أن أقرب : إنك لتغشى سدد السلطان فتقعد ناحية، قال:  وقيل لألحنف-236
  .فأبعد

أفرأيت إن متعناهم سنني مث جاءهم ما كانوا يوعدون ما " كان عمر بن عبد العزيز إذا جلس للقضاء قرأ -237
  ، وينشد الطويل 206- 205: الشعراء" أغىن عنهم ما كانوا ميتعون

  كما غر باللذات في النوم حالم  ا يبلى ويشغل بالمنىبم يغر

 نوم والردى لك الزم وليلك  يا مغرور سهو وغفلة نهارك

 في الدنيا تعيش البهائم كذلك  وسعيك فيما سوف تكره غبه

  .قولوا خرياً واعملوا خرياً:  قال الربيع بن خثيم-238

خلت أعرابية على عبيد اهللا بن أيب بكرة بالبصرة فوقفت د: حدثنا ابن عمري النمري قال:  قال األصمعي-239
أصلح اهللا األمري وأمتع به، حدرتنا إليك سنة اشتد بالؤها، وانكشف غطاؤها، فجئتك : بني السماطني فقالت

أقود صبية صغاراً وأخرى كباراً، ختفضنا خافضة وترفعنا رافعة، وغشيتين ملمات برين عظمي، وأذهنب حلمي، 
حلضيض، قد ضاق يب البلد العريض، وسألت يف أحياء العرب، من املرجتى املعطي سائله؟ فدللت وتركنين با

عليك أصلحك اهللا؛ وأنا امرأة من هوازن، قد مات الوالد، وغاب الرافد، وأنت بعد اهللا رجائي ومتهى أملي، 
wبل امجعهن لك وحياً؛ : إما أن تردين إىل بلدي، أو حتسن صفدي، أو تقيم أودي، فقال: افعل يب إحدى ثالث
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  .فلم يزل جيزي عليها كما جيري على عياله حىت مات

بسم اهللا : كتب كلثوم بن عمرو العتايب إىل رجل يف حاجة: حدثين بعض العتابيني قال:  قال األصمعي-240
 من رياض الرمحن الرحيم، أطال اهللا بقاءك، وجعله ميتد بك إىل رضوانه واجلنة، أما بعد فإنك كنا عندنا روضة

الكرم، تبتهج النفوس ا، وتستريح القلوب إليها، وكنا نيعفها من النجعة إجالالً لزهرا، وشفقة على خضرا، 
وادخاراً لثمرا، حىت مرت بنا يف سفرتنا هذه سنة كانت من سين يوسف، اشتد علينا كلبها، وأخلفت غيومها، 

نتجعتك وأنا بانتجاعي إياك شديد الشفقة عليك، مع علمي وكذبتنا بروقها، وفقدنا صاحل اإلخوان فيها، وا
بأنك نعم وضع الزاد، وأنك تغطي أعني الساد، واهللا يعلم أين ال أعتد بك إال يف حومة األهل، واعلم أن الكرمي 

  البسيط : إذا استحيا من إعطاء القليل، ومل حيضره الكثري، مل يعرف جوده، ومل تعل مهته، وأنا أقول يف ذلك

 أبداً بالنيل معقود وقلبه  اليسار على العباس ممدود لظ

 تراه غنياً وهو مجهود حتى  الكريم يخفي عنك عسرته إن

 العيون عليها أوجه سود زرق  على أمواله علل وللبخيل

  تقدر على سعة لم يظهر الجود  تكرمت أن تعطي القليل ولم إذا

  فهو محمودما سد فقراً فكل  النوال وال تمنعك قلته بث

  .فشاطره ماله حىت بعث إليه قيمة نصف خامته، وأعطاه فرد نعله

لك شطر هذا املال أي نصفه؛ : معىن شاطره ناصفه، أي بعث إليه بشطر ماله، يقال:  قال أهل اللغة- ب240
 الشطارة الشاطر البعيد، فأما:  أي حنوه؛ يقال149فول وجهك شطر املسجد احلرام البقرة "فأما قول اهللا تاىل 

إن ذلك إمنا قيل ألن الشطارة كالبعيد مما عليه اجلمهور؛ وأما قول : يف كالم العامة فمردودة عند العلماء، وقيل
  .شطور الثوب فغري مرضي: العامة

اليت ال يعيش هلا ولد؛ وال أعرف أبا عمرو هذا، : الدعي، واملقالت من النساء: الزنيم:  قال أبو عمرو-241
  . صاحب كتاب اجليموهللا الشيباين

  اخلفيف :  وانشد الشاعر-242

 من عقلهم ألذ وأحلى وهي  على الحماقة جهالً عذلوني

 لطاروا إلى الحماقة رسال ل  لو رأوا ما لقيت من حرفة العق

 ويموتون إن تعاقلت هزال  قائم بقوت عيالي حمقي

    

  .ا القشر، وما الكشر، وما املشر، وما الوشر يقال ما النشر، وما احلشر، وما اجلشر، وما العشر، وم-243

wما األوب، وما الثوب، وما اجلوب، وما احلوب، وما الذوب، وما الروب أيضاً، وما :  ويقال يف فن آخر-244
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  .الشوب، وما الصوب، وما اللوب، وما النوب

قس، وما اللس، وما ما الدس، وما البس، وما احلس، وما الرس، وما العس، وما ال:  ويقال يف فن آخر-245
  .النس

ما الشائف، وما اخلائف، وما الزائف، وما السائف، وما الصائف، وما الضائف، :  ويقال يف فن آخر-246
  .وما العائف، وما القائف، وما الرائف، وما النائف، وما الطائف، وما اآليف، وما احلائف

  . واتساق إن شاء اهللاوجواب كل واحد من هذه الكلمات مير بك بعد أوراق على انتظام

هذا - أفك حلييه، وأخلص عينيه : كيف تأكل الرأس؟ قال:  قال األصمعي، قيل ألعرايب من بين كالب-247
 وأعرك أذنيه، وأسحي خديه، وأرمي بالدماغ إىل من هو أحوج مين -قوله بالالم وقال غريه بالباء، وله وجه

الربع؟ فواهللا إنه ليجتنب العدوى، ويتبع املرعى، ويراوح بني وما محق : إنك ألمحق من ربع، قال: إليه؛ فقيل له
ويرواج بني األطباء، يريد مجع :  وقد رأيت ابن هالل اخلوزي يقرأ- ب247األطباء، فما محق ربع يا هؤالء؟ 

هو ضحكة إذا ضحك به، وضحكة إذا كان كثري الضحك، وبابه : طبيب، فضحك به، وكان ضحكة، يقال
  .مطرد يف نظائره

 وهذا اخلوزي يدعي كل شيء وهو ال يقوم بشيء؛ وكان ابن هالل اخلوزي وفد على قابوس -ج247
فهزم أعداء اهللا، وكسر، فزوى قابوس وجهه، وكان أمر له بأربعة : صاحب جرجان، فقال يف كالم دار بينهما

فني هلذا، وواهللا ما اجعل ما هلذا لصاحب األلفني واجعل األل: آالف درهم وآلخر بألفي درهم، فقال حلاجبه
  .يستحق هذا املقدار أيضاً، وأظن أن موفده أراد أمراً

وهذا االنتباه وملعرفة حممودان من كل رئيس جليل، وأمري خطري، وإمنا استنكر ذلك يف هذا الزمان خللوه من أهل 
  .األدب، وتنكره ملن تتبع الصواب وأنف من اخلطأ

  املتقارب :  وأنشد-248

 عجائب أوطاره ويقضي  مقدارهالدهر يجري ب دع

 بالزمان وأدواره وثق  ونم نومة عن والة األمور

 من سوء آثاره وتعجب  ترحم من قد غبطت لعلك

ما :  اجتمع شريك بن عبد اهللا وحيىي بن عبد اهللا بن احلسن البصري يف دار الرشيد فقال حيىي لشريك-249
بل قليله، : فقليله خري أم كثريه؟ قال: بل شربه، قال: تركه؟ قالشربه خري أم : حالل، قال: تقول يف النبيذ؟ قال

رواه لنا أبو حامد . ما رأيت خرياً قط إال واالزدياد منه خري إال خريك هذا، فإن قليله خري من كثريه: قال
  .مجعت هذه احلكاية املالحة واحلجة: القاضي، وكان يقول

إىل مغزهلا يا قليل املعرفة بأصحابك، فخجل : ؟ قالت:الغزالةإىل أين :  قال رجل المرأة رآها على طريق-250
w  .الرجل
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  .اجلوذاب صاروج املعدة، اشرب عليه ما شئت:  قال بنان الطفيلي-251

  .للفترة بني القصعتني، خمافة أن يكون قد فين الطعام: مل أنت حائل اللون؟ قال:  وقيل لطفيلي-252

أرى املوت يطلبين، وأراين ال : دة العبشمي شيبة يف حليته فقالرأى إياس بن قتا:  قال سحيم بن حفص-253
: أفوته، أعوذ بك من فجاءة األمور؛ يا بين سعد، قدو وهبت لكم شبايب فهبوا إيل شييب، ولزم بيته، فقال له أهله

علم : المهقال احلسن ملا بلغه ك. ألن أموت هزالً مؤمناً أحب إيل من أن أموت فاسقاً مسيناً: متوت هزالً، قال
  .واهللا أن القرب يأكل اللحم والشحم واجلسم، وال يأكل اإلميان

أصبحت واهللا من أمور فضل :  قال ابن أيب املدور، مسعت سعيد بن محيد يقول ملا تشعث بينه وبني فضل-254
عد ما بان يل يف غرور، أخادع نفسي بتكذيب العيان، وأمنيها ما قد حيل دوا ودونه، واهللا إن استرسايل إليها ب

  .مها لذل، وإن عدو يل عنها ويف األمر شبهة لعجز، وإن صربي عنها ملن دواعي التلف

  السريع :  ملتيم جارية ابن هشام-255

 ألطاللك أن تبلى حاشا  منزالً لم تبل أطالله يا

 عيشي فيك إذ ولى بكيت  لم أبك أطاللك لكنني

 أن يسلىال بد للمحزون   والعيش أولى ما بكاه الفتى

  الكامل :  حملمد بن عبد امللك بن صاحل اهلامشي-256

  فيها شعار بني النزال تقدموا  كالليل بل هي أظلم وكتيبة

 رنقاً ماؤه يتقسم والبحر  اإلكام صفاصفاً مسلوكة تذر

    

  ولها شمال صوب درتها الدم  يمين ال تشل بنانها ولها

 الرداء المعلمكما عط  هبر  أوالها بضرب صادق نهنهت

 سلخ كسانيه الشجاع األرقم  سابغة الذيول كأنها وعلي

اجتمعت احلرورية يف مكان يقال له حروراء، وإليه نسبوا وبه مسوا، :  مسعت القاضي أبا حامد يقول-257
نقمنا : ما نقمتم علي؟ قالوا: وكانوا زهاء ستة آالف، فوقف عليهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال

أنك قاتلت ومل تغنم ومل تسب، فإن كانوا مسلمني فما حل قتاهلم وال سبيهم، : ما هن؟ قالوا: ليك ثالثاً، قالع
إن "وحكمت الرجال يف دين اهللا، قال اهللا : هذه واحدة، قالوا: وإن كانوا كفاراً فقد حل قتاهلم وسبيهم، فقال

نفسك من إمرة املؤمنني، فإن مل تكن أمري املؤمنني فأنت وحموت : ثنتان، قالوا: ، قال57: األنعام" احلكم إال هللا
أرأيتم إن أتاكم من كتاب اهللا وسنة نبيه ما يرد قولكم : فأقبل عليهم وقال. هذه ثالث: أمري الكافرين؛ قال

wأترون أن تسبوا أمكم عائشة عليها السالم وتستحلون منها ما تستحلون من غريها؟ : نعم، قال: أترجعون؟ قالوا
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وأما . 6: األحزاب" وأزواجه أمهام"ليست أمنا، كفرمت، قال اهللا عز وجل : نعم، كفرمت، وإن قلتم:  قلتمفإن
حيكم به ذوا عدل "قولكم حكمتم الرجال يف دين اهللا فإن اهللا عز وجل حكم الرجال يف أرنب يقتله حمرم فقال 

وإن خفتم شقاق : "قال يف بضع امرأة، ولو شاء حلكم ولكن جعل حكمه إىل الرجال، و95: املائدة" منكم
وأما قولكم حموت نفسك، فإن رسول اهللا صلى . 35: النساء" بينهما فابعثا حكماً من أهله وحكماً من أهلها

هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا، فقال له سهيل : اكتب يا علي: اهللا عليه وسلم مل صاحل أهل احلديبية قال يل
اكتب امسك واسم أبيك، فقال رسول : فا تريدون؟ قال: سول اهللا فما قاتلناك، قاللو علمنا أنك ر: بن عمرو

هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا، وامح رسول اهللا، ومل يكن حمو : اكتب يا علي: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عاً حقاً وال موجباً يل رسول اهللا من الكتاب حمواً لنبوة، وكذلك ليس اقتصاري على امسي دون أمري املؤمنني مضي

  .فرجع ناس كثري منهم معه وعرفوا احلق وأذعنوا له: قال. باطالً

إن علياً مل ميح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أمره، محية للدين، فقال النيب صلى : وقال لنا غري أيب حامد
  .أرين موضعه يف الكتاب، فأراه، فمحاه: اهللا عليه وسلم

أنتم كما : ضاق أبو العالية الشامي فجعل بنو سعد بن مسلم ماالً بينهم ودفعوه إليه فقالأ:  قال ثعلب-258
  الطويل : قيل يف أهليكم

 بناء المجد سهالً صعابها يرون  آل منظور بن زبان فتية وفي

 عز ال تزل كعابها بأقدام  إذا ما ارتقوا في سلم المجد أصعدوا

ن حممد اخلالفة أرسل إىل ابن رغبان الذي نسب إليه بعد ذلك مسجد ملا ويل مروان ب:  قال األصمعي-259
يا هذا إن كان ما بك من عادة فما حيل لنا أن : ابن رغبان ليوليه القضاء، فرأى له سجادة مثل ركبة البعري فقال

  .نشغلك، وإن كان رياء فما حيل لنا أن نوليك

  الوافر :  وأنشد-260

 فتسرف في عنادي اندنيتع  أرى األيام في صور األعادي

 وثأري عنده ثأر األعادي  الدهر يطلبني بذحل كأن

 بها يدي عن األيادي يفل  يرى هممي فيبعث لي شجوناً

 أدت يداي وال زنادي لما  ولو عدل الزمان على كريم

دعو أنت؟ مل ال ت:  أشرف قوم يف سفينة يف حبر على اهلالك فاخذوا يدعون اهللا بالنجاة، فقالوا لرجل-261
  . وإن تكلمت غرقتم- وأشار بيده إىل أنفه- هو مين إىل هنا هنا: فقال

لوددت أنه وملك املوت اعتلجا يف صدري، واهللا لو : ما تقول يف الفلوذج؛ قال:  قيل أليب احلارث مجني-262
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  .أن موسى لقي فرعون بفالوذجة آلمن، ولكنه لقيه بالعصا

  الطويل : ل بن حيىي فصيديت فبلغت قويلملا أنشدت الفض:  قال أبو نواس-263

 لعل الفضل يجمع بيننا هواك  سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد

  .إنه مجع تفضل ال مجع توصل: ما زدت على أن جعلتين قواداً، فقلت له: فقال

 إن األدب مرياث األشراف، ولست أرى:  ختطى فىت هامشي رقاب الناس عند ابن أيب دواد فقال له-264

  .عندك لسلفك أثراً

    

غذي نعمتك وحبيس نقمتك يا أمري : من أنت؟ فقال:  حبس املأمون رجالً مث أطلقه، فتصدى له فقال له-265
  .أحسنت: املؤمنني، فقال

  .إما أقللت فضولك وإما أقللت دخولك:  ودخل رجل على ابن طاهر فهذر، فقال له عبد اهللا-266

إذا أيسرت أبرموك، وإذا : ما رأيت أحداً أألم من أصحابك:  لزوجها طلحة قالت ابنة عبد اهللا بن مطيع-267
يا هذه، هذا من كرمهم، يأتونا يف حال القوة منا عليهم، ويفارقونا يف حال الضعف منا : أعسرت تركوك، فقال

  .عنهم

تم وهي ال وكيف ال أغ:  أهدى رجل إىل ملك هدية فأظهر الغم ا، فقال له له جلساؤه يف ذلك فقال-268
! ختلو أن تكون من مبتدئ أتقلد له يداً، أو من رجل قلدته نعمة فأكون قد أخذت منه على نعميت جزاء؟

   وأنشد اخلفيف -269

 كأنه عنقود مستقالً  وبدا النجم في السماء سحيراً

 نعش عليه ثوب جديد مثل  بنات نعش فعادت وتدلت

 ودسرادق ممد وتولت  الجوزاء لما استقلت وكأن

 قناديل بينهن الوقود ل  النجوم في فحمة اللي وكأن

: والباطل عند واحلق جدد، فقال: زدين، فقال: الدنيا أمد واآلخرة أبد، فقال له رجل:  وقال اخلليل-270

  .لو استزادين لزدته: والعقل عدد واجلهل بدد، فسكت الرجل، فقال اخلليل: زدين، فقال

  .والين مسعه، وأعطاين منعه، ومحاين نفعه: ما والك؟ قال: مري قيل لرجل انصرف من عند أ-271

يل عند األمري : مب متت؟ فقال:  قصد رجل طلحة الطلحات بسجستان واستأذن حاجبه عليه، فقال له-272
ما : ال أقول إال له، فدخل وعرف مكانه فأذن له، فمثل بني يدي طلحة فقال: خربين أرفع إليه، فقال: يد، فقال

: هذه يدي ال يدك، قال: كنت مع األمري يوماً جالساً فأماط عن حلييت أذى، فقال: يد اليت لك عندنا؟ قالهذه ال

  .حباً وكرامة: صدقت أيها األمري، ولكن جئت لترا، قال
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 - 273: نعود إىل الكالم يف تلك األلفاظ املتقدمة فقد تباعدنا عنها، وإن استننا على العادة نسينا الرجوع إليها

ما النشر فمصدر نشر الثوب ينشره نشراً، والنشر أيضاً من نشر اخلشبة على من قال منشار، والنشر أيضاً ريح أ
. والنشر علة تعتري اإلبل من أكل األعشاب اليت ال تنجع فيها. هي طية النشر: الرجل، وفم اجلارية، يقال

بل عاشب : أعشب البلد، ويقال أيضاً فمصدر -بالكسر-  مجع عشب، فأما اإلعشاب - بفتح اهلمزة- األعشاب 
أنشر اهللا املوتى :  فاسم مجاعة منتشرة، ويقال- بفتح الشني-وأما النشر . كما يقال معشب، واعشوشب اجلبل

ويقال انتشر احلبل، وكذلك الرأي، . 22: عبس" مث إذا شاء أنشره"؛ قال اهللا عز وجل - بفتح النون-فنشروا 
 بفتح التاء، هكذا قال 58: الواقعة" أفرأيتم ما متنون"مىن، وقد قرئ : يضاًوكذلك الرجل إذا أمىن، ويقال أ

وأما النشارة فهي اليت تتساقط من الشجرة إذا نشرت باملنشار؛ . يونس، وهو سيد العلماء ومقدم يف الثقة
  .واملنشور يف كالم الكتاب استعارة، إذا كتبوا أمراً يف كتاب وجعلوه حجة أو تذكرة أو طالقاً

، واحلشر يف القيامة اجتماع اخلالئق 19: ص" والطري حمشورة"أما احلشر فمصدر حشرت القوم، ويف القرآن و
  .يف الصعيد للحساب والعرض، وقانا اهللا شر ذلك اليوم

وأما اجلشر، جشر الصبح إذا تبدت تباشريه، واجلاشرية شرب السحر، وهو غري الصبوح والغبوق، يقال أنا 
  .واجلشر أيضاً إرسال الدواب يف املروج والثواء معها.  ومل يسمع من احلرف األخريصبحان وأنا غبقان،

وأما العشر، إن شئت كان مصدر عشرت القوم إذا صرت عاشرهم، وإن شئت كان مصدر عشرت ماله إذا 
: األعراف" وأمتمناها بعشر"أخذت عشر ماله، وإن شئت كان عقداً يف العدد املؤنث، ومنه قوله عز وجل 

142.  

    

وأما القشر فقشطك الشيء وهو أخذك عاليته وصفحته وجلدته، والقشار شيء تسجر به احلمامات، وهو 
مصدر قشرت العود والشجرة إذا حلوا، وذاك إذا أخذت حلاءها، وحنتها قشرا، وكأن النحيت هو املنحوت 

: وال تقس عليه إال مسموعاً؛ ويقالهو جنيب العود، : أي ما استخلص لبه وشد جنبه، وكذلك املنتجب، ويقال

دعيت : فالن حمين الضلوع على العصا، ولو قيل حمنو كان كالماً مسجاً، ومل يقولوا: حنوت العود وحنيته، ويقال
اهللا وشكيت الرجل، وإمنا هذا من لفف العامة، ولكنه كالم من مل يلبس لباس األدب، ومل يذهب لسانه 

ه باجلسم وإن باينه يف املعىن، وهذا من اإلمهال والفسولة وضيق العطن بالصواب ورضي أن يكون شريك غري
  .وسوء العادة، نعوذ باهللا من احلرمان

كشر فالن إذا أبدى أسنانه تريد أج يضحك، وفالن يكاشر فالناً إذا دجمه أي : وأما الكشر فهو من قولك
ة ولكنه داثر خلق؛ ويقال يف جماز كالم الكتاب داهنه، ومعىن املداهنة أن يداهن هذا ذا وهذا هذا، وهو استعار

مشرت احلرب عن ساقها وكشرت عن نواجذها، وهي مجع ناجذ وهو سن احللم، واحللم ها هنا : وعن العرب
  .32: الطور" أم تأمرهم أحالمهم ذا"العقل كما يف قوله عز وجل 
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وشرت اجلارية أسناا إذا : يقال أيضاًوأما الوشر فمصدر وشرت اخلشبة، و. يقال مشرت الشجرة: وأما املشر
  .حددا وبيضتها ونقت فروجها اليت هي عمورها

 وأما األوب فمصدر آب يؤوب إذا رجع، أبين اهلم إذا أتاين ليالً، واألوب هو اإلياب وهو الرجوع، -274
 من غشية أو ويقال مجاعة أيب أيضاً؛ وأما الثوب فمعروف وهو من باب يثوب إذا رجع، ويقال يف املفيق

قد يذنب املرء مث يتوب، ويعزب عقله مث يثوب، ويثوب : قد ثابت نفسه إليه وقد ثاب عقله، قال كاتب: سكرة
املؤذن أيضاً، وهو رجوعه إىل ما قاله، وذلك هو إعادته، الثواب ما يرجع على اإلنسان من أجل عمله الصاحل، 

 العصاة فال ثواب هلم إمنا هلم العقاب، وهو ما تعقب وهو اجلزاء على العمل، لكنه خمصوص الطائعني، فأما
  .أعماهلم السيئة، جعلنا اهللا من أهل ثوابه مبنه ورمحته

ومثود الذين جابوا الصخر "وأما اجلوب فالترس، وهو أيضاً مصدر قولك جاب جيوب، ومنه قول اهللا عز وجل 
غري اجلوب ليقع الفرق بني املعنيني، قطعت موضع جيبه، وللجيب معىن :  وجبت القميص9: الفجر" بالواد

ويقال اجلواب إمنا هو من ذلك ألنه قطع املسألة للسائل؛ وأما أجيبت القميص فمناه جعلت له جيباً، واجلوبة 
أيضاً مكان مقطوع عن واجبه ال مراد له؛ وجب أيضاً قطع وكأنه منه بتصرف، وجب الرجل ذكره، وفالن 

جمبوب، واجلبوب األرض، هكذا قال الثقات، وإمنا أعول على ما قال جمبوب، وقد قيل غارب أجب مبعىن 
  .العلماء وأخلص نفسي من ألسنة العائبني

 أشهر وينفرد الكتاب به؛ وحوب -بالضم- وأما احلوب فهو اإلمث، وقد مسعت فيه حاب الرجل إذا أمث، احلوب 
يبة احلاجة، ويقال بات فالن حبيبة سوء؛ وأما أيضاً زجر لإلبل، فأما احلوبة فهي األم كأا تؤمث بعقوقها، واحل

  .- ممدود- احلوباء فهي النفس 

العسل، ولعله ما ال مشع فيه، وما أحق ذلك، : وأما الذوب فمصدر ذاب الشيء يذوب، معروف، والذوب
: ذاب يل على فالن حق أي وجب، ولعله استعارة، فقد قيل أيضاً: حققت الشيء وأحققته أيضاً؛ ويقال: يقال

 هذه النكت، وال جتعل جزاءنا عليها العيب، فالكرمي ستور - أيدك اهللا-فحصل . برد على فالن حق مبعىن وجب
  .للعيوب مغض على اإلساءة

اصبح فالن : غلظ وجتمع، ويقال: وأما الروب فمصدر راب اللنب يروب، إذا خثر، ويقال خثر أيضاً، ومعىن خثر
شاشة، واهلشاشة اخلفة والطالقة، وفالن نشيط كأنه منشوط أي حملول خاثر النفس إذا فقد النشاط، والنشاط اهل

نشطت مبعىن حللت، وأنشطت مبعىن عقدت، وود فالن بأنشوطة أي فيه استرخاء، : الفؤاد من فكر السوء، يقال
فاسم أي ال ثبات له؛ والروبة أيضاً مخرية اللنب، وهي أيضاً قطعنة من الليل، وقوم روىب أي نيام، وأما رؤبة 

رأبت الشيء إذا شعبته : الراجز، وإمنا قلت بال ألف والم لشهرته كأنه عروف غري منكر، وهو مأخوذ من قوهلم
  .أشعبته مبعىن فرقته، وشعوب اسم املنية، معروفة، وال يصرف، هكذا قال الناس: وأصلحته، ويقال
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يقال رابت : ي، وعدل إىل احليلة فقالولقد رأيت رئيساً قد كتب ربأت مكان رأبت فلما نبهته أنف من كالم
فلما وقفت على سوء صحبته لألدب، . كما قلت أنت، وربأت كما كتبت أنا، وهو مثل حديث جندب

وجنوحه إىل القحة، وظنه أن هذا يشككين يف صوايب، ويدفع عنه ما حلقه من هجنة الرد، أمسكت إمساك 
وهذا داء فقد طبيبه، . ئ نفسه العشوة ويكذب عقلهمتعجب ممن يتجاهل على علم ويتغاضى عن بصرية، ويوط

  .وعلة أعوص عالجها بالناس، ومن كان كذلك مل يؤمن على مال، ومل يوثق به يف حال

وأما الشوب فاخللط، ومنه شاب الرجل إذا ابيضت حليته كأنه خلط سواداً ببياض، وكأنه األمشط، هذا الزم؛ 
 وشبت بكسر الشني، -بضم الشني- التعدي، والفرق بني وشبت فأما إذا أردت شبت شيئاً بشيء فذاك على 

العامل : هذا صاف وهذا مشوب، ومسعت قوماً يقولون: فقد وضح فيما مضى؛ والشوائب مجع شائبة، وتقول
نعم، باخلري والشر، واحلق والباطل، والصالح والفساد، واحلسن والقبيح، واحلجة : مشوب، فاستزدم فقالوا

وهذا على الترتيب يدل : حة والتعب، والنجوة والعطب، والسرور واحلزن، والنجاح واخليبة؛ قالواوالشهبة، والرا
  .49: الذاريات" ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون"على أمر عجيب، وقال اهللا عز وجل 

ذ يف ذلك خ: وأما الصوب فهو صوب الغمام، وكنت أمسع البادية تقول يل إذا سألتها على الطريق واملسلك
مسعت البادية، هذا كثري من كالمهم وأنا جار : الصوب، خذ يف هذا الصوب، كأم يريدون الناحية؛ وقلت

: وأما السهم فيقال فيه صاب يصيب، ولعل املصدر صوب، وما أحقه أي ما أتيقنه، ويقال أيضاً. على السماع

هذه سهام صياب، ومسع يف : فعل؛ ويقالأفعل و: أصاب السهم، هكذا قال يعقوب، وهو ضابط، يف كتابه يف
 يكون من خطأ وأخطأ وكأا مجع خاطئة، وأما - مهموز- مع اخلواطئ سهم صائب، واخلواطئ : األمثال

 فجمع اخلاطية، وهي اليت ختطو اخلطوة، ويقال اخلطوة بالفتح أيضاً، وقد جيوز أن - حبذف اهلمزة- اخلواطي 
ما سلف، فال تعمل ما حتب ملا جيوز، فإن الواجب ال يسد مسد حتذف اهلمزة وأنت تريدها، ولكن الفرق 

وكأن الصواب من الكالم من الصوب، ألن الصوب من . اجلائز، وإن كان بعض اجلائز ينوب عن الواجب
:  فجمعه صئبان، ويقال-باهلمز- املكان ومن الغمام استبان فاستوى، كذا القطر وكذا املسافة؛ وأما الصواب 

. قعت فيه صغار القمل وآذته، وهذا باب ضيق ومركب صعب وأنا من شرحي له على خطرصئب رأسه إذا و

أميسكه على هون أم يدسه " أما الدس فمصدر دس يدس دساً، قال اهللا عز وجل - 275: وتعال يف الفن اآلخر
 يستنام إليه اندس، وما عرفته ممن: دابة، كأن تدس نفسها؛ ويذكر يف الكالم: ، والدساس59: النحل" يف التراب

نامت حقيقة فالن إذا : يسكن، وهو من النوم ألن السكون يصحبه، ويقال: ويعقد اخلنصر عليه، ومعىن يستنام
كذب فالن إذا رجع عن قوله فكأنه كذب نفسه حني أقدم : أخربوا من جبنه وتكذيبه وإحجامه ونكوله، يقال

-ت حقيقته، وخام فالن عن قرنه، والقرن خام: وتكلف، وكذب ناصره حني زعم انه شجاع؛ ويقال أيضاً

  .هو على قرين أي على سين، وهو قرين من غري على:  القرين، والقرن بفتح القاف، تقول-بكسر القاف

هذا سويق مبسوس أي مبلول، وكأنه ال بد يف البس من املرس ألنه : وأما البس فاللت، واللت هو البل، يقال
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يف معىن حسب فالبس كالفت، يقال بسست اخلبزة " بس"ما قول العامة يقال دهن مبسوس على أنه مبلول، فأ
 كأنه من فتتت تفتيتاً وفتت فتاً، الشيء مفتوت ومفتت 5: الواقعة" وبست اجلبال بسا"إذا فتتها، وقال جل وعز 

  .اسم ناقة هاجت بسببها حرب: طعام العرب، والبسوس: فتوت؛ والبسيسة: وفتيت، ويقال

: آل عمران" إذ حتسوم بإذنه"من حس مبعىن قتل، من حسهم بالسيف ومنه قوله عز وجل وأما احلسى فمرة 

  . ومرة من حسست الدابة، وقد مرت هذه الكلمة شافية، وهلذا أقللت ها هنا152

، وقيل يف الرس مصدر رسست بني 38: الفرقان" وأصحاب الرس"وأما الرس فيقال إنه بئر، قال اهللا جل وعز 
  .سفرت، ورسيس اهلوى من هذاالقوم إذا 

وأما العس فمصدر عس الرجل بالليل إذا نفضه، ومعىن نفضه طلب يف الظلمة من يرتاب به، ومنه العسس، 
  . أي إذا أظلم17: التكوير" والليل إذا عسعس"ويقال 

  .وأما القس فواحد القسس وتقسسه تسمع صوته، وقسست أثر القوم، إذا تتبعته قساً

  .قلما تبقى على اللس:  لست العري النبات إذا مكنت فاها منه وتناولته، ويقال يف املثلفأما اللس فمصدر

    

  .كانت مكة ناسة ألا كانت خترج اجلاين: وأما النس فالشوق، واملشوق منسوس، ويقال

 يف وقد بقيت ألفاظ يسرية سنأيت عليها ها هنا خمافة أن أنساها، وقد وعدت يف الكتاب أشياء كثرية، قصرت
إجناز كثري منها للطول وقلة املعني، وأظن أين قد قرنت امللل بفؤادك، وجلبت الثقل إىل نفسك ذا الفن الذي أنا 

  .فيه، فما أصنع والكالم كله متدافع، وليس منه شيء إال وفيه غرض وله معىن وعليه معول

اجلايل من اجلايل الذي ينصرف عن  نعم، فأما الشائف فهو اجلايل، أعين الذي جيلو الشيء، وليس هذا -276
بلد بشيء يف املعىن، وإمنا يلتقيان يف اللفظ، والشيء جملو وال يقال جملي؛ وتقول شفت الشيء أشوفه شوفاً، وإذا 

وأما السوف فهو شم التراب والطريق وغريها، ومنه املسافة، هكذا قال البصري . ما الشوف فهذا هذا: قيل
ف يدل على األفعال فيقررها عما مضى وعما حضر إىل ما يكون بعد ويستقبل، فحر" سوف"باالشتقاق، وأما 

  .سيقوم هذا، ليس بينهما فضل: سوف يقوم هذا، وهي شقيقة السني يف قولك: تقول

فزعتك، ولكن فزعت، : أخفتك، وال تقول: تقول: وأما اخلائف فمشهور، واخلوف بني القوم، قال يعقوب
إذا كانت إحدى عينيه زرقاء واألخرى كحالء، كأا قد :  كذا؛ وفرس خيفاءخفت منك، هذا قد جاء: وتقول

نقصت عن شبه اآلخرين؛ واخليف ما احندر من اجلبل وتصعد عن املسري، هذا أيضا للنقص العارض يف املكان؛ 
ل؛ خمتلفون من ذلك ألم يتفاوتون، أي هذا يفوت هذا وهذا يفوت هذا، فالنقص بينهم سجا: والناس أخياف

وجع خميف إذا كان : ويقال. منه: هذا طريق خموف إذا كان خياف فيه وال تقل: واخليف مجع خيفة، وتقول
  .الناظر خيافه على صاحبه أو خياف مه على نفسه، هكذا قال العلماء منهم يعقوب والفراء

: امل به، ويقال أيضاًدرهم زائف إذا كان رجاً أي ستوقاً أي فاسد الضرب غري متع: وأما الزائف فإنه يقال
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زافت احلمامة واملرأة إذا تبخترت : زيفت الدرهم، والزائف أيضاً من قولك: زيف، وصرف الفعل منه فيقال
  .وتطاولت وأقبلت

 إذا أدنيته من أنفك -بالضم-وأما السائف فصاحب السيف، وسفت الرجل إذا ضربته بالسيف، وسفت الشيء 
  . فداء ينال اإلبل-بالضم واخلفة-حد، وأما السواف للشم واإلمشام والتشمم، كل ذلك وا

صاف فالن بكذا وكذا إذا كانت صيفيه هناك، : وأما الصائف فالذي يرتل يف الصيف مكاناً معروفاً، يقال
والصائف أيضاً السهم الذي حييد عن اهلدف؛ وكبش صاف أي كثري الصوف، وشيء صاف ال كدر فيه، 

  .خرف، وهي أماكن النازلني ا يف هذه الفصول من الزمان املعروفواملصيف كاملربع، واملشىت كامل

وأما الضائف فهو من ضفت فالناً إذا كنت ضيفه، وأضفت فالناً إذا كان ضيفك، وكأن ضفته ملت إليه، 
أضاف كذا إىل كذا إضافة، هذا ذاك بعينه، ولكن الضيافة تفردت مبعىن، واإلضافة : وأضفته أملته، كما يقال

مبعىن، وكالمها معروفان يف األصل، وقول الكتاب انضاف هذا إىل هذا، وسينضاف كلمة خطأ، كذا قال متيزت 
: أبو سعيد السريايف مسعت ذلك منه لفظاً، وتتبعت ذلك يف كالم األولني وهم احلجة فما عثرت عليه؛ يقال

فأبوا " وقال 68: احلجر" إن هؤالء ضيفي"ضيف وضيفان وأضياف وضيوف كل ذلك معروف، قال اهللا تعاىل 
  .77الكهف " أن يضيفومها

وأما العائف فيكون من وجهني، أحدمها من العيافة وهي الزجر، ويقال له العياف، ومسعت من حيكي فيه 
ما عاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى : املعتاف، والوجه الثاين يكون من عفت الشيء إذا كرهته، ويف األثر

تهاه أكله وإال تركه؛ وهذا يقال فيه العائف، والشيء معيف أي مكروه، ومضارع هذا آله طعاماً قط، إن اش
أعاف، ومضارع ذلك أعيف، وليس املعوف من هذا، والعوف يقال هو املال، هكذا قال بعض الثقات، وقال 

  .نعم عوفك: العوف الذكر، يقال ملن أصبح بانياً معرساً بأهله: أبو زيد األنصاري

    

ف فهو م يقفو شيئاً أي يتبعه، كأنه أخذ من القفا، ألنك إذا اتبعت غريك كنت خلفه ومقابالً قفاه، وأما القائ
فأما القفية فطعام طيب يرفع .  أي ال تتبع وال تعمل36اإلسراء " وال تقف ما ليس لك به علم"وقال اهللا تعاىل 

وزون إليه، وانقطع متام البيت عليه، والتفقية ملن يكرم حىت إذا حضر قدم إليه، وقافية الشعر ما انساق الكالم امل
 27: احلديد" مث قفينا على آثارهم"صناعة الشاعر والساجع، كأمنا يقفوان كالماً على وزن واحد، قال اهللا تعاىل 

هذه قدم فالن، والشافعي رمحه اهللا : والقائف عند العرب الذي يقفو أقدام السالكني فيقول. أي أرسلنا وراءهم
لولد حبكم القائف إذا قال هذه القدم خلقت من هذه القدم، وكان املدجلي منهم يف عهد الصحابة رضي يلحق ا

وبنو مدحل : اهللا عنهم، وشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله، ويقال لصناعة هذا القيافة، قال أبو حامد
قال أبو . رف هلا بذلك وتسلمخمصوصون ذا الشان، وهلم إصابة ظاهرة وحذق معروف مشهور، والعرب تعت

طاف يطوف فهو : قاف يقوف فهو قائف، مثل: وأخذ فالن بقاف رقبته وقوف رقبته، يقال: يقال: زيد
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  .طائف

وأما الرائف فهو املوصوف بالرأفة وهو الرؤوف معوض، إال أن الفعول أمجع للصفة، هكذا املعىن يف بنية الكالم 
بل فعال : هو أعرف من فعلو، وقال آخر:  مفعول، وأما فعال فقال بعضهميف األفعال، كما أن مفعاالً أكثر من

بل مها يتقامسان املعىن :  شاهد بذلك، وقال آخر107هود " فعال ملا يرد"أعرف، وزعم أن قول اهللا تعاىل 
ما اهللا والرأفة رقة تعتري طبائع الصاحلني، هذا حقيقتهما يف اخللق، فأ. سواء، وليس أحدمها كاآلخر، هكذا قال

تعاىل فرائف ورؤوف، أي جيزي جزاء كأنه من الرقة وليس ا، والصفات اجلائزة بني اخللق، الدائرة بني الناس 
قد مسع اهللا "على طرف احلقيقة هي منفية املعاين عن اهللا تعاىل، مطلقة األمساء على اهللا، فإذا رأيت اهللا تعاىل يقول 

، فإن السابق إىل النفس من معىن مسع زيد مفهوم، "مسع زيد"لك على قد فال تقس ذ: اادلة" قول اليت جتادلك
ومثل هذا ومعناه صحيح، وهذا ليس مبطرج على خالق هذا السمع والسامع واملسموع، ألنه ال يتلبس مبا خلق 

ك، وال يتم مبا نقص، والكالم يف هذا أعرف مما طال اخلوض، وهذا التخريج والتعريف إمنا هو كله ليقوي منت
وتقف على عني العلم مهتك، وتطلق من غل اجلهل رقبتك، فانظر كيف تكون لنفسك، فإين قد أعذرت 

وانذرت، وقلت ونقلت، وقومت وعدلت، وبلغت غاية مثلي يف االجتهاد، فاحلق اية مثلك يف حسن االرتياد، 
يسوي بينك وبني وال تشغل بالك ببعض ما قصرت ودللت على نقصي به، فإن ذلك يستردفك عن حظك، و

  .من هو أنقص منك، ولكن خذ نفسك حبسن هذا الكتاب ودع قبيحه، ليس عليك تبعته، والسالم

  .فأما النائف فهي يف ناف على الشيء وأناف إذا أشرف عليه، ومنه مناف يف بين عبد مناف

، هكذا السماع، وأما الطائف فهو اخليال، وهو الذي يطوف بالبيت، بيت اهللا احلرام، وطاف اخليال يطيف
قد يبس طوفه يف جوفه، ويقال للطائف الذي هو اخليال الطيف أيضاً، : وأطاف يطاف إذا برز للغائط، ويقال

فأما أطاف فالن به فمعناه صار طائفاً به كأنه أطاف أمره، وطاف هو فاعل . والطيف مه دليل على يطيف
  .ئف بلد وراء مكة، وكان احلجاج منهاألمر، بتعدية األلف؛ والطف مكان بالعراق معروف، والطا

    

إيفت الشجرة األرض فهما مؤوفتان، وإياك أن تقول ما يقول املتكلمون : وأما اآليف فكأنه من اآلفة، يقال
مأووف فإنه مردود، وليس للمتكلمني حجة يف اللسان فضالً عن أن يكونوا حجة يف املعاين، ألن حقيقة املعاين 

لفاظ، وإذا حترفت املعاين فذلك لتزيف األلفاظ فاأللفاظ متالمحة متواشجة متناسجة، فما ال تثبت إال حبقائق األ
ثلم هذه فقد أجحف ذه، وما نقص من هذه فسد من هذه، وليس الشأن على أن يفهم من أعجمي طمطمته 

 قاراً يف الصدر، فإن ذلك املفهوم مل يكن عن متام اللفظ وصحة التأليف، وإمنا حدث بداللة ما مسع على ما كان
ومنسوخاً عند العقل، فال يغرنك ذلك فتظن أنك مىت مسعت كالماً آخر فقهته كذلك، أو قسته إىل هناك، وما 

أخص العربية ذا بل كل لغة فقرية إىل مقادير اخلطاب ورسوم الصواب، فإن األغراض إىل ذلك العلم تتواىف 
إىل التناقص والفساد واحملال واخللل على قدر ذلك، وأظن العربية على تلك الطريقة، ومىت ظهر ا الزيغ مال ا 
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أحوج إىل ما خطبنا من كل لغة التساع طرقها، وتزاحم فرقها، وتنافر أوانسها، وتواصل وحشيها، واختالف 
ف أسباا استعارا، وتباعد أقطار الصواب منها، يدلك على هذا القول وعلى ما يتلوه مما يطول به الكالم تصر

  .وجوه التأويل يف حكم أنواع االحتمال

وأما احلائف فهو اسم ملن حاف أي ظلم، واحليف واإلخفاء واحلفاء واحلف والتحيف والتحوف واحلفوف 
متقاربة املعىن فافطن لذلك، فقد أبرمت هذا الفصل إبراماً، وأظن أين قد استوجبت من الناظر فيه مالماً، وقد مر 

ح عن هذه اخلبايا، فامسح لنفسك بالنظر فيه يسمح لك بالظفر به، جعل اهللا اخلري يف عرض الكتاب ما هو مفص
  .إذاءك، والسالمة لباسك، واإلحسان عادتك، مبنة ولطفه

جيب أن تأخذ فيما سقنا كتابنا عليه من النتف واألخبار والنوادر واألسرار، واهللا أسال صدراً فسيحاً بالصرب، 
ويقيناً مقوماً للدنيا، وعاقبة ميسرة بالنجاة، ومصرياً إىل اهللا تعاىل بأداء ما وجب له، وإمياناً قوياً على الطاعة، 

  .وحسن الظن به فيما خولف فيه، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول

فما تقول يف ابنه يزيد؟ : رمحه اهللا ورضي عنه، قيل: ما تقول يف معاوية؟ قال أقول:  قيل لبعض املغفلني-277
  .نه اله ولعن أبويهلع: أقول: قال 

هو واهللا فصيح النسب فسيح األدب، من أي أقطاره أتيته انثين إليك بكرم :  مدح أعرايب رجالً فقال-278
  .املقال وحسن الفعال

فصيح النسب حلو جداً، وهو استعارة، إال انه ها هنا الصق باملعىن وذلك أنه أشار إىل صحة النسب سالمة 
له فسيح األدب، فقد واهللا مجع بني غزارة املوصوف يف أدب النفس والعلم، وهذا العرق وكرم املنبت؛ وأما قو

  .منط ال يتسع الكالم فيه على مجيع ما مير يف الكتاب، ولو أمكن ذلك لبلغ الكتاب عشرة آالف ورقة أو أكثر

  .صدورهم قبور األسرار، وسيوفهم آفات األعمار:  وصف أعرايب قوماً فقال-279

  .رفعه التقتري عن التقدير، وحطه التبذير عن التدبري: املقفع رجالً فقال وصف ابن -280

  .هو أحلى من رخص السعر، وأمن السبل، ودرك املاين، وبلوغ اآلمال:  وصف رجل آخر فقال-281

نعم حشو الدرع، ومقبض السيق، وصدر الرمح؛ كان إذا لوين أحلى من :  ووصف أعرايب رجالً فقال-282
  .ولف أمر من احلنظلالعسل، وإذا خ

عبد البدن، حر الثياب، عظيم الرواق، صغري األخالق، الدهر يرفعه، ونفسه :  وذم أعرايب رجالً فقال-283
  .تضعه

  .إن أتيته احتجب، وإن غبت عنه عتب، وإن عاتبته غضب:  وصف أعرايب آخر فقال-284

ه، وال آخر يرجع إليه، وال عقل يزكو به ليس له أول حيمل علي: ذم أعرايب رجالً فقال:  وقال الرياشي-285
  .عاقل إليه

   شاعر الكامل -286
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  إن الكالب طويلة األعمار  ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت

   أنشد ثعلب الطويل -187

  فكشفت عن كلب أكب على عظم  إنساناً على غير خبرة حسبتك

 طول المقام على الذم فأعقبني  اهللا رأياً قاد نحوك همتي لحى

قد عرضت يل قبلك حاجة فإن جنحت فالفاين منها حظي والباقي حظك، وإن تعذرت فاخلري :  كاتب-288
  .مظنون بك، والعذر ممهد لك

من توسل إليك بغري فضلك كان خارجاً من حكم األدب، داخالً يف حد النقص، إذ كان حماالً :  كاتب-289
  .املأن يستعان باملفضول على الفاضل، وبالناقص على الك

    

من كاتب الرغبة إليه غضاضة وذالً، فقد جعل اهللا الرغبة إليك عزاً ونبالً، وذلك خلالل فيك :  كاتب-290
خار اهللا تعاىل لك فضلها، منها أنك توطئ ذوي األمل منك كنفاً سهالً، فتسهل سبيل الرغبة، وتقدم متأخر 

وحرمة توجب عليك القيام بواجبها، ومهيت أدام اهللا الصلة، ومنها أنك ترى لآلمل عليك حقوقاً تلزمك رعايتها، 
عزك، اليت اعتمدت ا على فضلك، أن جتعلين يف عداد من يرجو يومك وغدك، وأن تضمين يف دمهاء عبيد 

  .شكرك، خدم طاعتك

: كنت عند املهدي، فجاء رجل فسأله فأعطاه، وسأله آخر فأعطاه، وعلى هذا، فقلت:  قال يزيد الراوية-291

  اخلفيف : أمري املؤمنني قد أصاب فيك القائل حيث يقوليا 

 يدعى للمكرمات سميعاً حين  صم عن منطق الخنا وتراه

  .فأمر لي بألفي دينار. لم يقل ال مذ كان طفالً رضيعاً  أعط ذا وذاك وهذا قوله

تعصي بعلها، وتبذل رب، إا كانت تسيء خلقها، و:  قدم بعض املغفلني للصالة على جنازة امرأة فقال-292
  .فرجها، وختون جارها، فحاسبها حساباً أدق من شعر آستها

كان للحسن بن قيس بن حصن ابن أخي عيينة بن حصن ابن رافضي وابنة حرورية :  قال ابن عائشة-293
  .أراين وإياكم طرائق قدداً: وامرأة معتزلة وأخت مرجئة، فقال

يا قوم كم يف الصلب ن الفرج العظيم وحنن ال : قرب فقال وقف مديين على قاص وهو يذكر ضغطة ال-294
  .إنا نستصلب إن شاء اهللا تعاىل: ندري، فقال صاحبه

أصلحك اهللا علي ميني الطالق أن ال : احبسوا اخلبيث، فقال:  أخذ الطائف شارعة وهو سكران فقال-295
  .أبيت بعيداً عن مرتيل، فضحك وخاله

آخذ امرأيت فإين تركتها ببغداد، : مل عدت؟ فقال:  مث عاد سريعاً، فقيل له سافر أبو الغريب إىل اجلبل-296
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  .تزين مجيعاً يف مكان واحد أملح من أن نتفرق فتقل املؤونة: وكانت تزين، وكنت باجلبل أزين، فقلت

لل  وكان الواجب أن نذكر شيئاً من تفسري ما تضمنت األبيات اليت رواها ابن األعرايب، ولكن عرض اخل-297
على حسب ما قد عم الوقت، والفرج مأمول من اهللا سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء؛ واآلن نقول يف 

حروف منها ما يكون بياناً هلا، وإمنا أفعل ذلك ا خصوصية لشغفي برصفها، وصدق املرمى ا، وجودة متنها، 
  .يح مقصيوكثرة مائها، وكل حسن خمدوم، وكل طيب شهي، وكل كريه جمتنب، وكل قب

  الكامل ازوء :  أول األبيات-289

  ة وحسبه خبالً حياته  المرء يكدح للحيا

املرء هو اإلنسان، وخلوه من أمارة التأنيث دليل على التذكري، واملرء مذكر على هذا الذكر، واملروءة هي 
الكامل مسيت : ا قول أيب متاماإلنسانية، واإلنسانية مل تسمع من العرب لكنها مقيسة بالتوليد على كالمهم؛ وأم

وفالن يتمرأ بنا أي يبدي مروءنه بسوء القول فينا، يقل . إنساناً ألنك ناس خطأ، كذا قال أبو سعيد السريايف
امرأة وامرأتان ونساء ونسوة، واملراء واملماراة متقاربان عند القائل باالشتقاق على تعسف يف التأويل، وإمنا أقول 

  .حلد يف ذلكبالواجب وال أتعدى ا

. التكسر: الفساد، واالرفتات: ، واملكادح منه، واخلبل6: اإلنشقاق" إنك كادح"املشقة، ويف القرآن : والكدح

  .واملاضغ يدير أضراسه

سوء البصر، ويكمه مسعه أي تثقل أذنه، : ويهدا بعد ما انصاتت قناته يريد ينحين بعد الشطاط، وكلول البصر
وهي الشيء يهي وهيا، : كن هذا قيل هكذا، وي حصاته يعين يضعف عقله، يقالوالكمة يف العني معروف، ول

  الرجز : وأوهاه فالن يوهيه إيهاء، ويف األمثال

 هريق بالفالة ماؤه ومن  خل سبيل من وهي سقاؤه

  الطويل : الفهم، وقيل العقل، ومنه قول طرفة: واحلصاة

 لدليلعلى عوراته  حصاة  وإن لسان المرء ما لم تكن له

حصيت مأخوذ من احلصى؛ وأنكر ذلك أصحابنا : رأيت كتاباً لألزهري عند اهلروي صاحب اللغة يقول فيه
  .ببغداد

زعموا أنه من القحولة والنون : يريد تقحل وجتف، ويقال انقحل إذا كان شيخاً، قال األصمعي: وتقف جلدته
  .قحلت األرض وأقحلت: زائدة، يقال

 يعين فروة رأسه تصلع، والصلع االسم، وقيل إن شواته أطرافه وأا تعرى من وتعرى من مالبسها شواته
  .أي يغيب شبابه: البضاضة واحلسن؛ ويغيب شاهده

    ويشهد غيبه ومتوت ذاته 

wاجلري، وهو من ماع الشيء إذا سال، وماعه غريه وإمناع قليل مرذول، : أي ختمد شرته وتذهب ميعته، وامليعة
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  .ء كثريوهو يف كالم الفقها

فالربم ها هنا الضجر، وهو اإلبرام، وكأنه التضايق، من أبرم حبالً إذا فتله، فقد منع القضاء من : وميل من برم
أي ضجر، واملربم كامللح، واإلبرام والنقض يف األمور مستعار من احلبل، وقال بعض وزراء : إثباته، ورجل برم

أي من الضجر ال من طباع؛ وما كان أغناه عن إظهار هذه رميا قضينا حاج الناس برماً ال حرماً، : خرسان
  .واحلاج مجع حاجة، وأىب املربد أن احلوائج صحيحة يف مجع حاجة. السوأة

  .وقد فرطت لداته، أي تقدم أقرانه وأترابه، والترب يف املؤنث أيضاً: وقوله

سبحان : ما يل مولود، فقال: أين ولدت، فقلت: أين مولودك؟ وهو يريد:  سألين بعض الفقهاء فقال-299
! أين مولدك؟: فهال قلت: نعم، قلت: لعلك تسألين عن مكاين الذي ولدت فيه؟ قال: اهللا، وزاد تعجبه، فقلت

فخجل هو من احلاضرين، وذاك أردت ليكون خجلة باعثاً له على األدب، أو على إكرام األديب، وهذا : قال
 الطباع، سيء اخللق، شهوداً بالزور، خبيث الدين، ومات ببغداد الفقيه هو الداركي، وكان ركيك اللسان، فدم

  .سنة مخس وسبعني وثالمثائة يف شوال، ومات األري بعده جبمعة

: ال أبالنا اهللا بذلك، قال: اقعد حىت تتغدى بنا، قلت: وقال يل رجل من العجم يدعي العلم ويزعم انه منطقي

فما هو؟ فعرفته : قهته عن نفسك ملا أنكرته على جليسك، قالألنك أتيت بكالم لو ف: فلم قلت هذا؟ قلت
الفرق بني اخلطأ الذي قد أتى به والصواب الذي مل يوفق له، فنبا طرفه بعد ذلك عين، وثقل حجابه علي، فأف 

ع له وألضرابه، فما شني الدنيا والدين إال بقوم هذا منهم؛ رزقنا اهللا األدب الذي به نعلم ما نقول، وإليه نفز
 يف هذا التصرف كله، وكن من إخوان الصدق - أيدك اهللا-فاعذر . فيما نعمل، وكفانا شر كل ذي شر مبنه

  .يزدك اهللا به شرفاً إن شاء اهللا

كان أبو داود السجستاين ثقة حمدثاً راوية، زعموا أنه يف أيام حداثته وزمان طلبته للحديث وكتابته، جلس يف 
ال، : أستمد من هذه احملربة؟ فالتفت إليه أبو داود فقال: ل إىل حمربته وقال لهجملس بعض الرواة يكتب، فدنا رج

أما علمت أن من شرع يف مال أخيه باالستئذان، فقد استوجب : فاخنزل الرجل حياء، وأقبل عليه أبو داود وقال
  .باحلشمة احلرمان، فسمي أبو داود منذ ذلك اليوم حكيماً

  وأنشد املنسرح 

 تبكي كباك بعبرة حرى  إذا انتحبتإحداهما  أختان

  تضحك مها األخية األخرى  بها علة وال سقم وما

  .يقال إن الشاعر أراد ما السماء واألرض، ويقال إن ثعلباً أنشدمها

دفنت كتيب وأقبلت على العبادة والتشمري واالجتهاد، فرأيت النيب صلى اهللا عليه : قال احلسن بن عثمان القنطري
ملنام كأنه صعد املنرب، وأشار بيده وفيها أقالم حمشوة طيباً ومسكاً، فجعل يناول أقواماً قلماً قلماً، فلما وسلم يف ا

wكيف أناولك وقد دفنت علمي؟ فأصبحت : يا رسول اهللا ناولين قلماً، فقال: تقدمت ووقفت بني يديه وقلت
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  .فحدثت ذا احلديث؛ حدثين به أمحد بن منصور احلافظ

  .إن مما عاقبت عبادي به أين ابتليتهم بفراق األحبة: قال اهللا تعاىل يف بعض كتبه:  احلارثقال بشر بن

  املنسرح : للراضي

  طرفي ويحمر وجهه خجالً  يصفر وجهي إذا تأمله

 دم جسمي إليه قد نقال من  كأن الذي بوجنته حتى

: ما الظلم يف كالم العرب؟ قالوا: قلت هلمما كلمت أحداً بعقلي إال أصحاب القدر، فإين : قال إياس بن معاوية

  .فإن اهللا تعاىل له كل شيء: أن يأخذ الرجل ما ليس له، قلت

إمام عادل خري من غيث وابل، وأسد حطوم من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خري من : قال عمرو بن العاص
م جيرب، وزلة اللسان ال تبقى وال فتنة تدوم، وألن متازح وأنت جمنون خري من أن ميازحك جمنون، وزلة الرجل عظ

  .تذر

  .يا بين استراح من ال عقل له: وقال

  الكامل : وأنشد

 مرتقباً لقرع الباب بالبيت  ما زلت منتظراً لوعدك مفرداً

 الدماء بعبرة تسكاب مزج  يئست فقلت قول مدله حتى

 لي بعض لسانك الكذاب من  كاذباً في وعده بلسانه يا

  .أن ال تفرح مبا أقبل، وال تأسف على ما أدبر: ما ال زهد؟ قال: اطقيل ليوسف بن أسب

    

يا أبا حممد إنه من ترك : وقف ابن عيينة على ابن معروف وهو على رمل بطحاء مكة واضعاً خده عليه، فقال له
  .الرضا مبا أنا فيه: بأي شيء عوضك اهللا مما تركت؟ قال: شيئاً من الدنيا عوضه اهللا تعاىل، قال

الذنوب، : فما تشتكي؟ قال: اجلنة، قيل: ما تشتهي؟ قال: ا حضرت حذيفة بن اليمان رمحه اهللا الوفاة قيل لهمل
حبيب جاء على : نعم، قال: انظروا هل أصبحنا؟ قالوا: دواين رمحة ريب، مث قال: أفال نداويك بدواء؟ قال: قيل

 إىل النار، اللهم إنك تعلم أين مل أعن غادراً على اللهم إين أعوذ بك من صباح: فاقة، ال أفلح من ندم، مث قال
الضعة أحب إيل من الرفعة، والفقر أحب إيل من الغىن، ومن محدين أو : غدر، ولقد عشت على خالل ثالث

  .المين يف احلق سيان

أمر قد عرفته فقصرت يف طلبه، وحدت : مررت براهب يف صومعته وهو يبكي ويقول: وقال بعض الصاحلني
  .له فأبكاين يوم مضى وبقيت حسرته، ونقص له أجلي، ومل ينته إليه أمليعن سبي

  .ظلم الغضب، وظلم الدالة، وظلم اهلفوة: من حق الصديق أن حيتمل له ثالث: قال األحنف
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العاقل حقيق أن يسخي نفسه عن الدنيا علمه بأنه ال ينال أحد مها شيئاً إال : قال األصمعي، مسعت أعرابياً يقول
  .فاعه به، وكثر عناؤه فيه، واشتدت ندبته عند فراقه، وعظمت تبعته بعد وفاتهقل انت

  .صاحب الكالم إىل إحدى مرتلتني، إن قصر فيه حصر، وإن أغرق فيه أمث: قال هرم بن حيان

  .ما آثر الدنيا على اآلخرة حكيم قط، وال عصى اهللا كرمي: وقال أيضاً

  .إن فقدي ابين أمنين من املصائب بعده: ءك عن ابنك؟ فقالتما أحسن عزا: قال األصمعي، قيل ألعرابية

إن اهللا تعاىل مأل الدنيا لذات، وحشاها باآلفات، ومزح حالهلا باملؤونات، وحرامها : قال ابن السماك يوماً
  .بالتبعات

ي على التقص: فما اللؤم؟ قال: التأين للمعروف، قيل له: ما الكرم؟ قال: قيل لبعض السلف: قال ابن عائشة
  .امللهوف

إن اآلمال قطعت أعناق الرجال، كالسراب غر من رآه، وأخلف من رجاه، ومن : قال األصمعي، قال أعرايب
  البسيط : كان الليل والنهار مطيتيه أسرعا به، مث أنشد

  وكل يوم مضى نقص من األجل  يفرح باأليام يقطعها المرء

  .صر يف طلب اإلخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهمإن أعجز الناس من ق: قال األصمعي، قال أعرايب

إذا نبتت األصول يف القلوب، نطقت األلسن بالفروع، واهللا يعلم أن قليب : مسعت أعرابياً يقول: وقال األصمعي
  .لك شاكر، ولساين ذاكر، هيهات لن يظهر الود املسقيم إال من القلب السليم

سوء اإلذاء، وجدوب املرعى، واعتالج اهلموم، مث أنشأ :  جسمك؟ قالما أحنل: قال األصمعي، قلت ألعرايب
  الكامل : يقول

 تضمنه الضلوع مقيم داء  ما لم تمضه لسبيله الهم

  إن الذي ضمن النجاح كريم  استأيست ثم أقول ال ولربما

هل كبريها فيصغر، فإنه يا سعد تعهد صغري ضيعيت يكرب، وال مت: قال يل عتبة: قال سعد موىل عتبة بن أيب سفيان
  .ليس مينعين كثري من ما يف يدي عن إصالح قليل مايل

كيف حال من يريد سفراً بعيداً من : كيف حالك؟ فقال: قيل لبعض حكماء فارس عند املوت: قال األصمعي
ى الشكوى على قدر البلو: غري زاد، ويقدم على ملك عادل بغري حجة، ويسكن قرباً بغري أنيس؟ قال أعرايب

  .طالت أم قصرت، إال أن يكون بالشاكي انقباض، وباملشكو إليه إعراض

وما تولعك بقوم قد هدأت رحيهم عنك، واحنسمت مادم منك، حىت تستثري رابضهم، : قال أعرايب لصاحبه
  .ال أعدك فأطعمك، وال أويسك فأقطعك، فإن أمكنتين فرصة فعلت: وتستقدح خامدهم؟ كاتب

إن يسري ما أتاين :  أخاك ا استبطأتك إال بالصرب، وال استزدتك إال بالشكر قال أعرايبلو عددتين: قال أعرايب
wعفواً مل أبذل فيه وجهاً، ومل أبسط له كفاً، ومل أعضض له طرفاً، أحب إيل من كثري ما أتاين بالكد، واستفراغ 
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  .اجلهد

  .أعليت من يد كانت مقبوضة، وأمسيت من مقلة كانت مغضوضة: كاتب

  . حل حمل النور يف نواظر األولياء، والغصة يف حلوق األعداء:كاتب

  .ال أخالك اهللا من بالء مجيل توليه، وجناب خصيب ترعيه، ومعروف عظيم تسديه: قال أعرايب

  .اعتدلت قناة امللك يف يده، وسطح سراج احلق يف دعوته، وأفل جنم الباطل يف دولته: كاتب

  .عتراف، فقد لطف لالستعطاف، واستوجب املساحمنة بعد اإلنصافمن انصرف من االحتجاج إىل اال: كاتب

    

  .مثلنا، يوماً عند األسخياء، ويوماً عند البخالء: كيف ترى الدنيا؟ قال: قيل ملخنث

  .النعل حبمل وطبق فاكهة: كيف سعر النعال مبكة؟ قال: قيل لطفيلي قدم من مكة

  .بثمن جدي بالعراقالنعل باحلجاز : وقيل لطفيلي آخر مثل ذلك فقال

  .ما أحسن ما استوى على كوثله: نظر مالح إىل رجل قد وثب على ظهر فرسه فقال

: يا أبه ما هذا؟ قال: مسعت صبياً وهو يف جنب أبيه يف يوم عيد وقد نظر إىل الناس فقال: قال إبراهيم بن الفرات

لربه تبارك وتعاىل، : وملن يصلي؟ قال: قاليصلي، : وما يصنع يا أبه؟ قال: هذا وايل البصرة يريد املصلى، قال
وملن : وما يصنع يا أبة؟ قال يصلي، قال: هذا وايل البصرة يريد املصلى، قال: يا آبة ما هذا؟ قال: فقال: قال

مررت على صبية يف : لربه تبارك وتعاىل، قال يا آبة وهكذا يقصد األرباب؟ قال أبو علي الرازي: يصلي؟ قال
يا : مهالً غربمت، وبادرت ألجوزهم، فقال صيب منهم: لعبون بالتراب وقد ارتفع الغبار فقلتطريق الشام وهم ي

: أعندك حيلة يف الفرار من تراب القرب؟ قال: شيخ إىل أين تفر إذا هيل عليك التراب يف القرب، فغشي علي فقلت

  .عقلك: من هو؟ قال: فقلت: ال أعلم، ولكن سل غريي، قال

  .ق العوائق مما عليه النية، ومتنع املقادير مما عليه الطويةقد تعو: قال أعرايب

وقد قال . ألن العقل تدخله اآلفة، واحلمق ال تدخله اآلفة: مل صار احلمق أحظى من العقل؟ قال: قيل لفيلسوف
  .احلق، ألن احلمق آفة فليس تدخل عليه آفة

 يكذبون، ليس يسيل منها شيء، فإن قطن :هي مثقوبة، فقال: محل جحا جرة خضراء إىل السوق ليبيعها فقيل
  .أمي كان فيها فما سال منه شيء

فهذا : يبدد اجلماعات، ويفرق الشمل، قال: وما شؤمه؟ قالوا: هو شؤم فقال: وذكروا عنده الضراط وقيل
  .باطل، أهل السجن يضرطون الليل والنهار وال يفترقون

لعفيف، وما األنيف، وما الشنيف، وما الرفيف، وما ما احلفيف، وما اخلفيف، ومال اجلفيف، وما ا: يقال
الطريف، وما النظيف، وما العريف، وما اخلريف، وما الشريف، وما السريف، ومال الغريف، وما القريف، وما 

الصريف، وما الظريف، وما النقيف، وما الطفيف، وما النتيف، وما األسيف، وما العسيف، وما اللفيف، وما 
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يف، وما السفيف، وما السقيف، وما الذفيف، وما الزفيف، وما الشفيف، وما الكنيف، وما الضفيف، وما الصف
  .اللطيف، وما الكثيف، وما القطيف، وما العنيف، وما العليف، وما السخيف، وما الكتيف

 القز، وما ما احلز، ما البز، وما اجلز، ومال اخلز أيضاً، وما الرز، وما الشز، وما العز، وما: ويقال يف باب آخر
  .القز، وما الكز، وما اللز، وما الرت، وما اهلز، واهلز أيضاً، وما األز، والوز

ما اجلهر، وما البهر، وما الدهر، وما الزهر، وما الصهر، وما الطهر، وما الظهر، وما العهر، : ويقال يف باب آخر
  .وما الفهر، وما الكهر، وما النهر، وما املهر، وما الشهر، وما القهر

وسيمر يف جواب هذه احلروف ما يشفى قرم املتأدب، وينفي عن امللول عادة السوء، ويكون مسراً ملن أحب 
السمر، وفائدة ملن رغب يف الفائدة، ومجاالً ملن عشق اجلمال، وحلية ملن هو عار، ووسيلة ملن هو منقبض، 

  .ومتعة ملن هو مهموم، إن شاء اهللا

ال يتبع مول، : قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله: مل فعلت كذا؟ قال: قيل لهمات أبو جحا فلم يشيع جنازته، ف
  .أنا آخذ بالثقة: وحيك، ذاك يف احلرب، قال: قالوا

أفلم يعلم : كان حفار القبور، قال: ما كان صنعة زوجك؟ قالت: واجتاز بامرأة تندب على زوجها، فقال هلا
  .يهاالقواد أنه من حفر ألخيه حفرة فسوف يقع ف

  .حسبتك أمي: إيش قلت ويلك؟ قال: على أيري، فقال أبوه: ضرط أبوه يوماً يف كنيف، فقال جحا

  .واهللا ال أتبخرن بعدها إال عرياناً: وتبخر يوماً فاحترقت ثيابه فقال

    

ه الشعر تدفع به العظائم، وتسل به السخائم، وختلب به العقول، وتسحر ب": عيار الشعر"قال ابن طباطبا يف 
إن للكالم جسداً وروحاً، فجسده : األلباب، ملا يشتمل عليه من رقيق اللفظ، ولطيف املعىن، وإذ قالت احلكماء

النطق وروحه معناه، فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة لطيفة مقبولة مستحسنة، جمتلبة حملبة 
ه، فيحسنه جسماً ويبدعه معىن، وجيتنب إخراجه السامع له، والناظر إليه بعقله، مستدعية لعشق املتأمل حملاسن

على ضد هذه الصفة، فيكسوه قبحاً ويربزه مسخاً، بل يسوي أعضاءه وزناً، ويعدل أجزاءه تأليفاً، وحيسن 
صورته إصابة، ويكثر رونقه رقة، وحيصنه جزالة، ويدنيه سالسة، ويتأتى به إعجازاً، ويعلم أنه نتيجة عقله، ومثرة 

  .مه، احلاكم له أو عليهلبه، وصورة عل

  .هذا حكاية لفظه يف كتابه

وما أصبت أحداً تكلم يف نقد الشعر وترصيفه أحسن مما آتى به الناشئ املتكلم، وإن كالمه ليزيد على كالم 
  الطويل : قدامة وغريه، وله مذهب حلو، وشعر بديع، واحتفال عجيب، فمن شعره إىل أيب الصقر الوزير

  أو الصدق لي في الوعد أو طلب العذر  روحة الغنىبروح اليأس أو  تبلج

w صبر أيوب وال مدة الخضر وال  لي ثقي يحيى وال حلم يوسف فما
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  الطويل : وله أيضاً

 مهاة واعتدال قضيب وعينا  جيد ظبي واهتزاز يراعة لها

 بريء واغتياب مريب وعتب  مناع ولحظة باذل ولفظة

 ذي طيش وعطف لبيب وسورة  وإيماض ذي جد وإعراض هازل

  .وهذا فن لطيف املرام حلو جداً

  الكامل ازوء : وله

  والبحر في إغداقه  في إشراقه كالبدر

  والريم في إرهاقه  في إطراقه واألثم

  الكامل : وله

 من دونها في الراح فكأنها  إذا علت األكف كؤوسها راح

  حمن نورها يسبحن في ضحضا  الكاسات مما حولها وكأنما

 المساء بغرة اإلصباح طلع  بث في غسق الظالم شعاعها لو

 بلذتها إلى األرواح وسرت  على األجسام ناصع لونها نفضت

  الكامل : وله أيضاً

 حباه بها لديه مزيدا أحد  ال يبتغي من ربه ومدامة

  عرباً برزن من الجنان وغيدا  كأسها صور تظن لحسنها في

 ذهباً ودراً توأماً وفريدا  متوإذا المزاج أثارها فتقس

 ذا لنحورهن عقودا وجعلن  لبسن ذاك مجاسداً وكأنهن

لفالن اهلمذاين، والصحيح ما تقدم ذكره؛ وإذا رأيت تلك الرواية " عيار الشعر"هذه األبيات رواها صاحب 
ملصنفني سديدة على ما حمرفة، والعبارة فاسدة، علمت بأن سارقاً سرق، ومنتحالً انتحل، والغارة من الكتاب وا

  .سلف للمقدمني

من : انتهى طفيلي إىل عرس، ورام الدخول فمنع، فأخذ قرطاساً وطواه مث ختمه، ومل يكتب فيه شيئاً وعنون
نعم ومن العجب للعجلة أنه مل يكتب : كأنه كتب الساعة، قال: أخي العروس إليها، مث جاء به كاملدل فقيل له

  .فأدخلوهفيه شيء، فاستملحوه وأخذوه 

: ملا غلب يزيد بن املهلب على البصرة حلف حممد بن املغرية أال خيرج من البصرة إال بإذنه، فأتى البواب فقال

wإن البواب قد منعين فأذن يل أيها األمري، فأذن له، : ال، فأتى يزيد بن املهلب فقال: أتأذن يل أن أخرج؟ قال
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حممد أجهل : ذناً وخرج من البصرة؛ وكانت بأهلة تقولوأرسل معه رجالً إىل البواب، فخرح وجعل ذلك إ
  .الناس غلب عاقل األزد

ال : ملا أراد عمر بن اخلطاب قتل اهلرمزان استسقى ماء، فأيت به، فأمسك القدح يف يده اضطرب، فقال له عمر
كيف : ؟ قالأو مل تؤمين: بأس عليك، إين غري قاتلك حىت تشربه، فألقى القدح من يده؛ وأمر عمر بقتله، قال

ال بأس أمان، ومل أشربه، فقال الزبري وأنس وأبو سعيد : ال بأس عليك حىت تشربه، فقولك: قلت: أمنتك؟ قال
  .قاتلك اهللا أخذت أماناً ومل أشعر: صدق يا أمري املؤمنني، فقال عمر: اخلدري

  .ومتاعك مبذوالًرمحك اهللا، فلقد كان بابك مفتوحاً : ماتت أم جحا، فقعد يبكي عند رأسها ويقول

كان جحا كوفياً، وكان موىل لبين أسد، وقد روى احلديث ومحل عنه؛ ومات صديق له، فظل : قال ابن كناسة
من يل حيلف إذا كذبت، ومن يل حيثين على شرب اخلمر إذا تبت، ومن يل يعطي : يبكي خلف جنازته ويقول

  . أجركعين يف الفسوق إذا أفلست، ال ضيعين اهللا بعدك، وال حرمين

    

  .إمنا قعدت مكاناً ينفعين: لو قعدت عند رأسها، فقال: وماتت امرأة حجا، فقعد عند رجليها يبكي، فقيل له

  .اطرح لقرب أمي قبا فقد متزق قبه: يا أبا الغصن ما تصنع ها هنا؟ فقال: نظر إنسان إىل جحا يف املقابر فقال

ك بعلو قدرك، وعلو قدرك بنفاذ أمرك ويك؛ وصل اهللا سرور يومك بسرور شهرك، وسرور شهر: كاتب
النفس أعزك اهللا ال حظ فيها، واملال مل يكن إال منك، فإن أهديت وجدته خالصاً لك، وإن أهديت امليسور من 

الوجد كنت املهدي إليك مالك، وإن كان ذلك كذلك مل يبق إال النشر والثناء واحلمد، واالعتراف بالتقصري 
  الكامل : يد بن محيد حيث يقولولعجز، ولقد أحسن سع

 أصون كرائم الذخر ولها  أهد نفسي فهو مالكها إن

 وأنا الحقيق عليه بالشكر  أهد مالي فهو واهبه أو

 فعلك آخر الدهر بجميل  أهد حمدي فهو مرتهن أو

 تستضيء بسنة البدر أن  والشمس تستغني إذا طلعت

، وادعى كل واحد منهما املطرف، فدعا إياس مبشط وماء اختصم رجالن إىل إياس بن معاوية يف مطرف خز
  .فبل رأس كل واحد منهما وسرح شعره، فخرج املشط وعليه غفر املطرف، فدفع املطرف إىل صاحبه

كان عمر بن هبرية أمياً ال يقرأ وال يكتب، وكان إذا أتاه كتاب فتحه ونظر فيه كأنه يقرأه، فإذا ض من جملسه 
يدعو جارية كاتبة ويدفع إليها الكتب فتقرأها عليه، فيأمرها فتوقع مبا يريد وخيرج الكتاب، محلت الكتب معه، ف

فلما أخذه قرأه ومل ينكر . فاستراب به بعض أصحابه، فكتب كتاباً على لسان بعض العمال وطواه منكساً
  .تنكيسه، فعلم أنه أمي

w  .على عاجل املصيبةالتهنئة على آجل الثواب أوىل من التعزية : قال صاحل املري
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سنة جردت، ونار مخدت، وحال جهدت، : سألت امرأة من األعراب عن حال حلقتهم فقالت: قال األصمعي
  .فهل فاعل للخري، أو دال عليه، أو ال، فمن جيري، رحم اهللا من رحم، وأقرض من ال يظلم

خرة صاحبته، ومن فارق احلق من طلق الدنيا فاآل: صلب اخلليفة زنديقاً فقال: قال األصمعي، قيل ألعرايب
  .فاجلذع راحلته

إين رايت آبائي وإخواين : كيف تؤمن به؟ قال: إي واهللا، قيل: أتؤمن باملوت؟ قال: قال األصمعي، قيل ألعرايب
هيهات إا حلفرية سوء ما : أفتؤمن بالبعث؟ قال: وأهلي وأكثر عشرييت قد ماتوا، فعلمت أين الحق م، قيل

  .دخلها أحد فخرج

عامر بن عبد قيس، وهرم بن حيان، : انتهى الزهد إىل مثانية من التابعني: قال األصمعي، مسعت أشياخنا يقولون
  .واحلسن، وأيب مسلم اخلوالين، وأويس القرين، والربيع بن خثيم، ومسروق، واألسود بن يزيد

ك أن تسمع ما مل تسمع، توشك عينك أن ترى ما مل تر، وتوشك أذن: قال محاد بن زيد، مسعت يونس يقول
  .وال خترج من طبقة إال دخلت فما هو أشد منها، حىت يكون آخر ذلك اجلواز على الصراط

يا عبد اهللا، هذه دار ال توافقك، فاطلب داراً : شكا رجل إىل يونس وجعاً جيده فقال يونس: قال محاد بن زيد
  .توافقك

  .بينهم ملحمة أي مقتلة: قال األصمعي، تقول العرب

لوال أن رسول : قال أبو عمرو بن العالء يف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله يف اجلنني غرة، عبد أو أمة
يف اجلنني عبد أو أمة، ولكنه عىن البياض ألنه ال يقبل يف الدية : اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله أراد بالغرة معىن لقال

  .ا أسود وال سوداءإال غالم أبيض أو جارية بيضاء، ال يقبل فيه

  البسيط : خطب عبد اهللا بن احلسن بالبصرة على منربها فأنشد يف خطبته بيتاً

 سقاها بكأس الموت ساقيها حتى  أين الملوك التي عن حظها غفلت

تزوج عثمان رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله سنة اثنتني من اهلجرة ودخل ا، وماتت يوم جاء 
ح بدر؛ مث تزوج عثمان بأم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ودخل ا يف شهر ربيع األول البشري بفت

  .سنة ثالث؛ ومات عبد اهللا بن عثمان من رقية سنة أربع

حقيق على من كان املوت موعده، والقرب مورده، : مسعت احلسن يقول: قال األصمعي، حدثنا حزم القطعي قال
  .هده، أن يطول بكاؤه وحزنهوالوقوف عند اهللا مش

  .يقال إن أول من ارتشى من القضاة بالبصرة احلجاج بن أرطاة

  الطويل : غنت جارية بدف

  سعيداً فأمسى قد قلى كل مسلم  لئن فتنتني فهي باألمس أفتنت

w الغواني بالكتاب المنمنم وصال  مفاتيح القراءة واشترى وألقى
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أن يكون االسم حميطاً باملعىن، وجيلى عن املغزى، وخيرج من : ما البيان؟ فقال: قلت جلعفر الربمكي: قال مثامة
الشركة، وال يستعان عليه بالفكرة، والذي ال بد له منه أن يكون سليماً من التكلف، بعيداً من التعسف، بريئاً 

  .من التعقد، غنياً عن التأويل

  الرجز : يهم خياراً، فأنشأ يقولعاد رجل من األعراب إىل حيه بعد غيبة طويلة، فلم ير ف

  وال بمنسوب إلى الفرع األشم  ليس بشاف للقرم ومجلس

 أن ينفع من سقم ألم رجاء  من عوز ومن عدم نزلته

   منه سقماً إلى سقم فازددت

ر منر بأطراف تلك احلروف اليت يف شرحها فائدة، فقد أضربنا عنها مبا اعترض من رواية امللح ومكنة ملل الناظ
  .بذلك

حافني من حول "أما احلفيف حنفيف الناب، وحفيف الطري، وهو صوت أجنحتها؛ وحفاف الشيء طرفه، و
 كأم حميطون حبواشيه، وحف الشعر إذا استأصله أي أخذ أصوله، كأنه بلغ أطرافه يف 75: الزمر" العرش

 الفعيل شقيق املفعول يف مواضع  منه، واحلفيف احملفوف، فإن32: الكهف" وحففنامها بنخل"مغارزه ومقاصه، 
  .طائر: الفقر، واحملفة معروفة، واحلفان: اليبس، واحلفوف: كثرية، واحلفف

خف الرجل إذا عجل، وخف القطني إذا رحل، القطني والقطان والقاطنون : وأما اخلفيف فضد الثقيل، نقول منه
م بعض املولعني باالشتقاق أن اخلف من أين خفوفك؟ وقد أزف خفوفه أي رحيله، وزع: واحد، ويقال للرجل

هو : مسي خفاً ألن صاحبه خف به للحركة، ألنه ال يلبس للقعود والرفاهية والتثاقل؛ ويقال يف الكالم املتابع
خف وخاف يتعاقبان معىن واحداً، وإمنا : خفيف دفيف، ومجع اخلف خفاف، وزعم القائل باالشتقاق أن قولك

ضطراب، كما أن من أمن ركن واستقر؛ وتقول هو خفيف ومها خفيفان اختلف الوزن ألن من خاف خف وا
  .هن خفائف ألنه مجع خفيفة، كما تقول يف مجع فتيلة فتائل: وهم خفيفون، ويف التأنيث

جف جيف، اجليم مفتوحة، وقد جاء جيف، واألول اختيار أيب حامت، : وأما اجلفيف فالشي اليابس، تقول
يبست، وحشت يده أي جفت كأا صارت يف يبس احلشيش، ألن ومصدره اجلفوف، وجفت يده أي 

  .احلشيش هو اليابس الذي حيش أي يقطع

عف فالن يعف عفة وعفافة، وكل هذا مسموع، : فأما العفيف فاملمسك نفسه عن القاذورات، يقال منه
 كالبقية، - م العنيبض-  وعفافة اللنب 6: النساء" ومن كان غنياً فليستعفف"واستعفف أيضاً، قال اهللا تعاىل 

والعفيف فعيل ينقسم بني فاعل ومفعول، وإذا متاسك وتوقى وأخذ نفسه مأخذ الواجب فهو يف طريق الفاعل، 
  .مث قد يكون يف معىن املفعول به ألن العفة طباع، فكأا توجد يف فطرته

w  .خلامس وإعادته تشقوأما األنيف فالذي أصيب أنفه، كأنه مأنوف، والكالم يف األنوف قد مر يف اجلزء ا
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وأما الشنيف فاملبغض، وال تقل املبغوض، ألنه ال يقال بغضه، هذا لفظ العامة وهو مرود عند البصراء باألصول، 
وقال . شنفت له: بغض الشيء يف نفسه فهو بغيض، فكأنه أخذ من شنفته إذا أبغضته، وكذلك: ولكنه يقال

 وهو أيضاً مبعىن مفعول؛ وأما - بفتح الشني وسكون النون- نف وهو أيضاً الذي علق يف أذنه الش: بعض األدباء
شانفين مشانفة أي :  وهو البغض واألنفة والصلف؛ ويقال-حبركة النون- فالن شنف أنف صلف فهو الشنف 

  .عاداين معاداة، وهذا كله حمصل عن السماع والكتب والصحاح وأهل األدب املوثوق م بالعراق

رف الشيء إذا أنار ونار واستنار، كل : شيء وبصيصه ونوره واؤه وماؤه، ويقال منهوأما الرفيف فهو بريق ال
ذلك مبعىن واحد، ومضارع هذا يرف بكسر الراء، فأما رف يرف بالضم فمعناه أكل، وأما رف خفيفه يرف 

ضع عليه هو من كالم العرب، وهو الذي يضاف إىل احلائط ليو: فمعناه كثر، والرف سألت عنه السريايف فقال
  .شيء

    

: بذلت له طريفي وتالدي، والتالد:  فهو ضد التالد، ويف الكالم يقال-بالطاء غري معجمة- وأما الطريف 

املكتسب، وأما الطرف فهو الفرس الكرمي، وأما الطراف فاخلباء من األدم ومجعه الطرف، : املوروث، والطريف
كبدي بيد العراق خمطوفة، وعيين بقذى : الكتابهو جفنها، وقال بعض : العني نفسها، بل قيل: والطرف

الطرف دائر : الفراق مطروفة؛ وهذا أمر طريف أي مل يعتد؛ ورجل طريف أي معجب؛ وقال صاحب االشتقاق
يف هذه األبنية، ألن الطارف يف طرف من التالد، لن هذا ولد عندك، وذاك كسبت، فهما طرفان، والطرف 

والطرائف مجع طريفة، والطرفة من مجلة الكالم، وفالن .  الدواب على ذلكالذي هو الفرس الكرمي يف طرف من
  .غريب بني الغرابة، وقد رأيت من يأىب الغرابة والطرافة: طريف بني الطرافة، وقد مسع، وهو نظري قوهلم

ه، تقول هذا إناء نظيف فاشرب في: وأما النظيف فاسم الشيء الذي ال تنبو عنه العني، وال تكف عنه اليد، تقول
فالن العامل قد استنظف املال يف : نظف نظافة وهو نظيف، ونظفة تنظيفاً فهو منظف، وقول الكتاب: منه

  .ناحية، فذا مردود قال الثقة

عرفته؛ والعرافة للعريف كالنقابة للنقيب، : فأما العريف فهو مأخوذ من املعرفة، وامليم يف املعرفة زائدة ألنه يقال
:  يكون عارفاً من أن يكون عريفاً عليهم، وبني أن يكون معروفاً فيمن هو عريف هلم، تقولوكأنه ينقسم بني أن

: فقه وظرف، تقول منه: أمر بالفتح، والقياس أمر وعرف كما تقول: عرف الرجل أي صار عريفاً، كما يقول

عرفة، كما أن اجلزع من ، كأن الصرب من امل"الغريب"عرفه يعرفه معرفة، والعارف الصبور، كذا قال أبو عبيد يف 
الصالت واجلوائز واخلريات، كأا معروفة أو عارفة، ألا مجع عارفة وهي مبعىن معرفة، ألن : اجلهل؛ والعوارف

فقرحة، وعرفات مكة، : املعروف هو اجلزء الذي تعرفه النفس، وتطرب له الروح، وأما خرجت يف يده عرفة
عرفته كذا فعرف، واعترف مبا عرف، والنفس : ، وتصرف فنقولمسيت بذلك ألن آدم ا عرف حواء: قالوا

أماكن تعرف، وأشياء تعرف، وقول الفقهاء يف العرف والعادة، وهذا مقبول، فأما املعرفة : عروف، واملعارف
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مالئاً ألوراق يقل " كتاب املقاالت"وما حدها وحقيقتها وكيف طريقها ففن طويل الذيل، تكلم الكعيب فيه يف 
ا عند التناقد والتناصف، وقد مر يف آخر اجلزء الثاين فصل يف هذا الباب، وسيمر أيضاً نوع من الكالم حمصوهل

  .فيه، إذا صرنا إىل اجلزء الذي نفرده للعارفني وأصحاب الصوف إن شاء اهللا

الكالم فالن خيترف : وأما اخلريف ففصل من الزمان معروف، وإمنا مسي خريفاً الختراف الثمار، والعرب تقول
: ما خيترف ا الثمر، واخلروف: فالن خرف على التفاؤل، واملخرفة: إذا اقتضبه على حسن، ويقال إن قوهلم

  .احلديث احلسن يكاد يتهم حمدثه: ولد الضائنة إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه، واألنثى خروفة، واخلرافة

الناقة : شرف حلكمك إذا كثر، والشارف: لوأما الشريف فمعروف، وهو مشتق من الشرف وهو العلو، ويقا
فاضلته ففضلته، : شارفته فشرفته، كما تقول: أعاليها، يقال: املسنة، كأا العالية يف السن، ومشارف الشام

أمل تقل هم شرار يف : وناضلته فنضلته، وهم أشراف يف اجلمع، وسألت العامل عن شراف فوقف، فقلت له
  .القياس يتضاءل مع السماع: أشراف، قالأشرار، فلم ال تقول شراف يف 

مررت بكم فسرقتكم أي سهوت عنكم؛ : وأما السريف فما سرفته أي أغفلته وغفلت عنه كأنه مفعول، يقال
أصنع من سرفة؛ والسرف يف مقابلة التبذير وهو اإلسراف، واستسرفت من فالن : دابة صناع، يقال: والسرفة

  .كذا، إذا نسبته فيه إىل السرف

: اآللة، بكسر امليم، ويقال هلا أيضاً: ا الغريف فاملغروف، وهو الذي تغرفه وتغترفه من ماء أو مرقة، واملغرفةوأم

  .إذا أخذته: عرفت ناصية الفرس، وعرفت الشعر: قدحت مبعىن غرفت ويقال أيضاً: املقدحة، ألنه يقال

  .ال تقرف جرحك حىت يندمل ويربأ: فأما القريف فاملقروف، وهو العود تأخذ ما عليه من قشرة، وتقول

وأما الصريف فصريف الناب، وقد يسمع من النائم ذلك، فإذا غرق يف النوم كأنه حيك أسنانه العليا بأسنانه 
أصرفت : السفلى؛ وصرفت الكلبة إذا أرادت الذكر، كأا خاجت، والصرف من الشراب ما ال ميزج، يقال منه

  .لثقةاخلمر إذا تركتها صرفاً، كذا قال ا

    

فالن : الظرف ما يكون يف اللسان، يقال: وأما الظريف فروى لنا شيخ عن األصمعي وابن األعرايب اما قاال
إذا كان اللص ظريفاً مل يقطع، وهذا قول عمر رضي اهللا عنه، يعين إذا كان : ظريف أي بليغ جيد املنطق، ومنه

الظريف من فيه أربع :  فرجه برأيه؛ قال بعض السلفحسن التخلص إىل احلجة بالشبهة درأ ا حدة وقرب أمل
  .الفصاحة والبالغة والعفة والرتاهة: خصال وهي

ألن البالغة والفصاحة خصلة واحدة، والعفة والرتاهة خصلة : ذكر اربعاً وهي اثنتان: قلت لبعض العلماء
ة تناهي املتكلم إىل اإلرادة، فقد ظلمت، الفصاحة خلوص اللسان من التعقيد والنغنغة، والبالغ: واحدة، فقال يل

والعفة اإلمساك عن احملظور، . خيلص وال ينتهي، وقد ينتهي وال خيلص، فإذا مجع بينهما كان فصيحاً بليغا
  .والرتاهة الوقوف عن املباح، ويف العفة ذب عن الدين، ويف الرتاهة حفظ للمروءة
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  .ن كل ذمالظريف املتمرس بكل أمر، املتخلص م: وقال بعض األدباء

والكالم يفنت إىل هذا الفن، . الظريف من صار ظرفاً للمناقب، وحسن املناقب: مسعت أبا النفيس الرياضي يقول
وأنا إىل اختصار ينفي سآمة القارئ أحوج مين إىل تطويل يسد باب النشاط؛ وللصوفية ألفاظ مهذبة يف جواب 

من العارف، ومن العاشق، فإذا دخلنا يف ميدام أتينا من الظريف، ومن الفاضل، و: نظائر هذه املسألة كقوهلم
  .على بيام إن شاء اهللا

  .وأما النقيف فاملنقوف من احلنظل، كأنك نقفته إذا أخذته بأطراف يدك

 يعين املقللني، وطفاف 1: املطففني" ويل للمطففني: "وأما الطفيف فالشيء القليل القليل التافه، قال اهللا تعاىل
  .نبه، كأن املطفف يف الكيل حيب أن ينقص املشتري، وقد بني اهللا ذلكجوا: املكوك

مجع نتفة، كالطرف مجع طرفة، والغرف مجع غرفة، : هذا طائر نتيف، والنتف: وأما النتيف فاملنتوف، يقال
تناتف الديكان عند القتال، والنتيف لقب كثري من الناس الذين ينتفون شعور وجوههم، وهي علة من : ويقال

  .حتراق املرة السوداءا

  .وأما األسيف فالتابع

  .وأما العسيف فالعبد، هكذا حفظت عن الثقة

ومسعت بدوياً يصف . التواء يف اللسان كالردة: وأما اللفيف فجماعة ال تعرف، واللفيف أيضاً امللفوف، واللف
ا الشيء، ومجعها لفائف كأنه مجع ما يلف فيه: ما تصافوا حىت تالفوا، واللفافة: قوماً لقوا قوماً يف احلرب، قال

لفيفة، ورجل ألف إذا كان عيياً، وامرأة لفاء، وكذلك إذا كانا ضاويني، وإذا كانا حنيلني، وكل هذا من خفة 
  .اللحم والشحم واجلسم

هذا ماء مضفوف إذا تزامحت عليه وأردته، فكأنه مأخوذ من ضفة : وأما الضفيف فهو من املضفوف، ويقال
هذا ماء مشفوف إذا شفوه أي : هذا مضفوف كقوهلم: ه، ألم يتزامحون على جوانبه، وقوهلمالنهر أي طرف

 فأخذ من الشفة كأنه كثرت عليه االربة حىت وضعوا على جوانبه - باهلاء-ماء مشفوه : نزفوه؛ فأما قوهلم
إذا : شفهته: قالشفاههم، وعلى هذا تكون جوانب احلوض وأطراف املوارد شفاهاً فأصابوها بالشرب، ألنه ي

كلمته مشافهة أي شفيت مقابلة لشفته، ألن الكالم يسمع من اإلنسان بآالت كثرية : ضربت شفته، وقوهلم
  .كاللسان واألسنان والشفة، ومىت نقص شيء من ذلك نقص الكالم على مقداره

صواف : " تعاىلصففته أصفه صفاً فأنت صاف وهو مصفوف، وقول اهللا: وأما الصفيف فاللحم املصفوف، يقال
 إذا شددت الفاء كان من هذا، كأن اهلدي يصف، وقد قرئ صوايف أي قائمة، 36: احلج" فإذا وجبت جنوا

  .صوايف مجع صافية كأا صفت هللا تعاىل ألنه متقرب ا إليه: وقيل أيضاً

اخلوض ألن اخلواص بضم السني فهو -فهو يسف : وأما السفيف فهو ما تسفه أي تتناوله، ويقال ألدوية معروفة
-سفويف : يعمل من اخلوص قفة وسفوف كذا وسفوف كذا، والسني مفتوحة، والعامة تقول لبائع هذه األدوية
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. ؛ وأما سف فهو وزنبيالً وغري ذلك، فعمله السف وهو ساف وسفاف-بالفتح- وإمنا هو سفويف - بضم السني

رض، وأسف الرجل لألمر إذا قاربه، واإلسفاف إىل أسف انقلب املعىن، أسف الطائر إذا دنا من األ: وإذا قلت
  .القبيح كالدنو منه والتلطخ به

  .وأما السقيف فكأنه قد سقف إذا كان سقفاً، وسقيفة بين ساعدة منه

  .وأما الذفيف فالسريع

  .وأما الزفيف فزفيف الناقة، وهو ضرب من ضروب سريها

  .وأما الشفيف فالربد

  .وأما الكنيف فاحلظرية

  .لطيف فمعروفوأما ال

  .وأما الكثيف فخالفة ألن اللطافة يف اللطيف ضد الكثافة يف الكثيف

  .وأما القطيف فما قمطف

    

  .وأما العنيف فاخلشني املس فيما يباشر، ومنه العنف وهو التشديد

  الطويل : علفته، والشاعر يقول: وأما العليف فما علف عن العلف، تقول

 ما غلفت من خبيث وطيب فكل  إذا كنت في قوم عدى لست منهم

  .العلف يستعمل يف البهائم، ولكنه استعارة

  .وأما السخيف فاخلفيف

  .وأما الكتيف فمن كتف أي ضرب كتفه

طال هذا فأرجو أن ال يثقل إن شاء اهللا؛ وقد بقيت حروف أمجك عنها ببعض النوادر واألخبار لتعود إليها 
 مث لك أيها الناظر، فقد علمت أنك من طينيت، وجارياً على وأنت شهوان، وهذه مداراة مين لنفسي أوالً،

خليقيت، متل كما أمل، وتكل كما أكل، وتعرض لك احلال اليت تدل على عجزك عن حظك، ولوال أين وإياك 
على هذا النعت ملا احتجنا إىل ما يتأدب به، ألن التمام كان لنا باجلوهر، والكمال فينا بالعنصر، ولكنا بنينا من 

ضعف والقوة، والعجز والقدرة، والنقصان والزيادة، فنحن على ذلك نتماثل إىل أن يأخذ اهللا بأيدينا من أيدينا ال
  .فنخلص من دار، الغين ا مفلس، والطاهر ا جنس

يا أمري املؤمنني لو مل ينب بفضيلة السبق لبان حبسن الصورة، : سأل املهدي رجالً عن طائر جرى من الغاية فقال
قد قد اجللم، وقوم تقومي القلم، لو كان يف ثوب خرقه، أو صندوق فلقه، ميشي على : صفه يل، فقال: فقال

  .عنمتني، ويلقط بدرتني، وينظر جبمرتني، إذا أقبل فديناه، وإذا أدبر محيناه

إن كان من رأيك أن تسد خليت، وتقضي ديين، وتكسو : كيف أصبحت؟ فقال: قال رجل إلبراهيم النخعي
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  . أخربتك، وإال ليس املسؤول بأعجب من السائلعوريت

  الطويل : شاعر

 كبدي من حرهن حريق وفي  فآه من األحزان قد أسفر الضحى

 بعيني لؤلؤ وعقيق يذاب  دماً بالدمع حتى كأنما مزجنا

، وأرشدين يا أمري املؤمنني قد أدبين الزمان لك: فدخلت عليه يف املتكلمني فقلت: وجد علي الرشيد: قال العتايب
  الطويل : إىل اهلداية تقوميك، وردين ابتالء الناس إليك، وما مع تذكرك قناعة، وال يف سؤالك عار، وقد قلت

 خلب أو زلت القدمان سنا  أخضني المقام الغمر إن كان غرني

 من ماء الندى تكفان وكفاك  جدب المعيشة صنكها أتتركني

  بالندى ولسانيملكت يميني  سهم المطامع بعدما وتجعلني

للسيد اجلواد، الواري : بلغ حيىي بن خالد أن إبراهيم بن سيابة هجاه فحجبه ومنعه رزقاً له، فكتب إليه ابن سيابة
أما بعد، فإنك تعلم أن من . الزناد، املاجد األجداد، واملنجب األوالد، من اخلاضع املسكني، واخلائف املستكني

 يندم، وقد منيت من غضبك علي، واطراحك يل، وإعراضك عين، بغري يرحم، ومن حيسن يغنم، ومن يعف ال
لفظ حتقق، وال قول يصدق، مبا ال أقوم له وال أقعد، وال أستيقظ منه وال أرقد، فلست حبي صحيح، وال ميت 

  اخلفيف : وقلت. مستريح، وقد فرزت منك إليك، فاستعنت بك عليك

 اءوما زلت موضعاً للرج ك  راهب أتاك يرجي راغب

 لترضى وحامل للثناء ن  ومقر بما جناه ولم يج

 مقرا بذنبه بسواء ل  فلعمري ما من أضر ومن ظ

قد عفونا عن اخلائف واحلاكم لنفسه برباءته، وأمرنا له بصلة تنري ظلمته، وتؤنس وحشته، : فوقع حيىي بن خالد
  .ووهبنا ماضيه ملستقبله، وسالفه ملستأنفه

  .إنا نستبني ما يف باطن القلوب بظواهرها، ونعرف فحوى العيون بلواحظها: لندماءقال جعفر بن حيىي لبعض ا

  اخلفيف : قال عبد الصمد بن املعذل أليب متام

 وكلتاهما بوجه مذال س  بين اثنتين تبرز للنا أنت

 حبيب أو طالباً لنوال من  تنفك طالباً لوصال لست

  ؤالبين ذل الهوى وذل الس  ماء لحر وجهك يبقى أي

يا أمري : ما رأيت رجالً قط أحسب من علي بن أيب طالب عليه السالم، أتاه رجل فقال: قال احلارث األعور
  .قد صار مثنها تسعاً: املؤمنني، رجل مات وخلف ابنتني وأبوين وزوجة، فقال
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ملال، وعالت هذه الفريضة من أربعة وعشرين، للبنتني الثلثان، ولألبوين السدسان، وكمل ا: قال أبو حامد
الفريضة، واحتيج للمرأة إىل مثن األربعة والعشرين ثالثة أسهم، فزيد على األربعة والعشرين، فصارت السهام 

  .سبعة وعشرين، وصار الثمن من أربعة وعشرين تسعاً من سبعة وعشرين، فتقسم الفريضة على ذلك

    الكامل ازوء : لفضل الشاعرة

  أشهر من علمفي الحب   علم الجمال تركتني

 غرض المنية والتهم  يا منيتي ونصبتني

 فصرت عندي كالحلم و  بعد الدن فارقتني

 لفقدك لم تلم جسمي  أن نفسي فارقت فلو

 فخف عن قلبي األلم ت  كان ضرك لو وصل ما

 زورة تحت الظلم أو  أهديتها برسالة

 فال أقل من اللمم م  ال بطيف في المنا أو

 اهللا يعلمه كرم  بةالحبيب مح صلة

  البسيط : استجاز علي بن اجلهم فضل الشاعرة بني يدي املتوكل بيتاً وقال

  فلم يجد عندها مالذا  الذ بها يشتكي إليها

  : فأطرقت هنيهة قم قالت

 أجفانه رذاذا تهطل  يزل ضارعاً إليها ولم

  فمات عشقاً فكان ماذا  فزاد عشقاً فعاتبوه

  .مافطرب املتوكل ووصله

  الوافر ازوء : ولعريب املأمونية

 القوم منطلق وسفر  كلف بكى جزعاً وذي

 وما به قلق وكان  قلق يململه به

 الشوق تحترق بنار  على خطر جوارحه

 ثم تنطبق تجافي  حشوها األرق جفون

  ونادى النرجس الغرق  الوابل الغدق أجاب

 حبابها الحدق كأن  الكأس مترعة فهات
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شرب املاء البارد على الريق، والنوم على غري وطاء، وكثرة الكالم : ثالثة أشياء تورث اهلزال: عض األوائلقال ب
  .برفع الصوت

  .اإلكثار من البصل، والباقلي، واجلماع، واخلمار: أربعة أشياء تفسد العقل: وقال آخر

  البسيط : شاعر

 كألف فتى مقدامة بطل إال  عشرون ألف فتى ما منهم أحد

 وأوكوها من األجل ففرغوها  ماودهم مملوءة أمالً راحت

  البسيط : شاعر

 الكثيب تعالى اهللا باريه مثل  غصن من البان مثل البدر يحمله

 يشبهه والظبي يحكيه والدر  تحسده والبدر يعشقه الشمس

: بته، وقلة علته، قالمن بركة الدابة صح: ما أقدم برذونك هذا، قال: قال املأمون لذي اليمينني وقد سايره

مهه أمامه، وسوطه جلامه، ما ضرب قط إال ظلماً لسريه، وال استحث إال للعادة يف غريه، : وكيف محدك له؟ قال
  .مثلك يا أبا الطيب فليصف الشيء: فقال

  الطويل : شاعر

  وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم  ترفقي يا هند فالرفق أيمن فإن

 ومن يخرق أعق وأظلم ثالث  فأنت طالق والطالق عزيمة

 المرئ بعد الثالث مقدم فما  فبيني بها إن كنت غير رفيقة

  اخلفيف : آخر

 صير البين للمنون منونا  لو قضي اهللا للمنون بحتف

  البسيط : أخر

  أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن  والغول والعنقاء ثالثة الجود

  الكامل : آخر

 استمد به من آست جرير ثم  كتب الفرزدق في السجل بأيره

 أمداد بر أم مداد شعير  جريراً ما مداد دواته فسلوا

أخ تصيب من عشرته خرياً وإن زعت قومك، وكفاف من : مل يبق من العيش إال ثالثة: وقال احلسن البصري
  .املعاش ليس ألحد عليك فيه تبعة وصالة تكفى سهوها وتستوجب أجرها

w  .دمة الرأس كرم، ويف الشارب سفه، ويف العارض روع، ويف القفا لؤمالشيب يف مق: قال ابن عباس
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  .لو ذكر عللها لكان العلم أبني، والظن عندها أبعد، ولكنه أرسله إرساالً، واهللا املستعان على ما يصفون

 :كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا استراث خرباً متثل بقول طرفة: قالت عائشة رضي اهللا عنها

  الطويل 

  ويأتيك باألخبار من لم تزود

  .ويأتيك من مل تزود باألخبار: قال، فكان يقول

من أنكر احلس أنكر نفسه، ومن أنكر العقل أنكر صانعه، ومن أنكر الغرية أنكر أباه : قال أبو العباس ابن سريج
نكر خرب الواحد أنكر الشريعة، وأمه، ومن أنكر اإلمجاع أنكر نبيه، ومن أنكر عموم القرآن أنكر حكمته، ومن أ

  .ومن أنكر اللغة أنكر احملاورة

  .إنه ملنحار بوائكها، أي كثري النحر لسماا اليت ال علة ا: العرب تقول

  الكامل ازوء : شاعر

 يجهلوا ال يحفلوا أو  يغدروا أو يجنبوا إن

 كأنهم لم يفعلوا ن  وغدوا عليك مرجلي

    

أخطأت يف مخسة أبواب من املناسك مبكة فعلمنيها حجام، : نيفة النعمان بن ثابتقال وكيع، قال يل أبو ح
بكم حتلق رأسي؟ : نعم، وقد كنت قلت له: أعراقي أنت؟ قلت: وذاك أين جئت أريد أن أحلق رأسي فقال يل

رأسي من النسك ال يشارط فيه، اجلس، فجلست منحرفاً عن القبلة، فأومأ إيل باستقبال القبلة، وأدرت : فقال
كرب، : أدر شقك األمني من رأسك فأدرته، فجعل حيلق رأسي وأنا ساكت، فقال يل: اجلانب األيسر فقال

ما ينبغي : صل ركعتني مث امض، فقلت: رحلي، فقال: أين تريد؟ قلت: فجعلت أكرب حىت قمت ألذهب فقال
رأيت :  ما رأيتك أمرتين به؟ فقالمن أين لك: أن يكون ما رأيت من عقل هذا احلجام إال ومعه علم؛ فقلت له

  .عطاء بن أيب رباح بفعل هذا

  الكامل : أنشد ابن السماك

 هال لنفسك كان ذا التعليم  يا أيها الرجل المعلم غيره

 ومن الضنى ما زلت أنت سقيم  تصف الدواء من السقام لذي الضنى

بغض علي بن أيب : لنصب يف عمر؟ قالما عالمة ا: قال بعض النحويني لرجل من الرافضة كان يتعلم النحو
  .طالب، عليه السالم

  .هذا اإلنسان من باب الطاق، وما مسعته منه: زعم بعض أصحابنا أن السريايف قال

السيف أكرم مواهب اهللا خللقه، ألنه آلة النجدة، وأداة املعرفة واملنعة، وعدة العزة، وعتاد : قال بعض البلغاء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  415   

 احلزم، وعقدة التكرم، وعضد الوحيد، وأنس الفريد، وحلية األنس، وزينة الرفعة، وسالح القوة، وظهري
الفارس، وسند الرجل، وشفاء املوتور، ودرك الواتر، ومجال األسري، وقوام املأمور، وحامي الذمار، وحارس 

 وعون احلرمي، ومانع اجلار، وجليس مأمون، وأنيس ميمون، ورسول إىل املطالب ناهض، وخادم يف املآرب نافذ،
  .على امللم بليغ، وظهري على العدو قدير، وشهاب للعتاة مبري

إين وإن كنت : إن املستأنس بسخونة الشمس يف الشتاء يتقي أذى حرها يف القيظ؛ معناه: قال ندمي لكسرى
  .ساكناً إليك يف حال الرضا فذلك ال يؤمنين من الوجل منك يف حال الغضب

ألم أبعدوا أولياءهم ثقة م، وأدنوا أعداءهم : لدولة عن بين أمية؟ قالما كان سبب خروج ا: قيل أليب مسلم
  .تألفاً هلم، فلم يصر العدو صديقاً بالدنو، وصار الصديق باإلبعاد عدوا

  .قضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الضبع كبشاً، ويف الظيب شاة، ويف األرنب جفرة، يعين يف احملرم

   الرجز :للسعدي ملا صدر عن احلج

 بمران وال العقيق وال  لك بالحرة من صديق ما

 ناشطة من الجبال الروق  غيري وغير وضح الطريق

   لمطلع العيوق عامدة

  .صدقت، حني كانوا وراء ظهرك: كنت أكتب انفاس الرجال، قال: قال ابن ثوابة أليب العيناء

  .لوالمها ملا احتجنا إليك: اء البارد، فقالالرطب امل: اجتنب اثنني: شكا املأمون إىل طبيبه علة، فقال

  .إذا أرسلت لتأيت ببعر فال تأت بتمر، فيؤكل مترك وتذم على اخلالف: قال بعض السلف

إذا فرغت مل أحتج إليك، وما اصنع بك فارغاً، : اعذرين فإين مشغول، قال: قال عبيد اهللا بن سليمان أليب العيناء
  الطويل : وأنشد

  تناط بك اآلمال ما اتصل الشغل  ل عنا فإنماوال تعتذر بالشغ

ما بال الناس يكلبون أيام الغالء ويزيد جوعهم على العادة يف الرخص؟ : قيل جلعفر بن حممد رضي اهللا عنهما
  .ألم بنو األرض، فإذا قحطت أقحطوا، وإذا أخصبت أخصبوا: قال

دع الود : هلم نتناتج الرأي، فقال: ت لهحججت يف بعض السنني فصاحبت رجالً من قريش فقل: قال جماهد
  .بيننا كما هو، فعلمت أنه خصمين

  .النار، والعداوة، والفقر، واملرض: أربعة أشياء القليل منها كثري: قال جعفر بن حممد رضي اهللا عنهما

 من دخل أبو العيناء على إمساعيل القاضي، وأخذ يرد عليه إذا غلط يف أسم رجل وكنية آخر، فقال له بعض
أحطت : نعم مل ال أرد على القاضي وقد رد اهلدهد على سليمان، وقال: أترد على القاضي أعزه اهللا؟ قال: حضر

  .مبا مل حتط به؟ وأنا أعلم من اهلدهد، وسليمان أعلم من القاضي

w  .بتكيف أحوال خمتلفة، شرها غيبتك، وخريها أو: كيف كنت بعدي؟ قال: قال عبيد اهللا بن حيىي أليب العيناء
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لئن كان آدم أساء إىل نفسه يف إخراجها من اجلنة، لقد أحسن إلينا انه ولد : قال أبو العيناء حملمد بن خالد
  .مثلك

فحاجيت إذاً : دوا املطر والطني، فقال أبو العيناء: سأل أبو العيناء أمحد بن صاحل حاجة فوعده، مث اقتضاه فقال
  .صيفية

    

  . مبا يشبهك-أعزك اهللا-نلقاك : قال! نت إبطكما أن: قال رجل أليب العيناء

  .أيب الذي تعرفه، ومات وهو ال يعرفك: من أنت ومن أبوك؟ قال: قال ابن الزيات للوليد بن حيىي

  .ال تصغر أمر من حاربت أو عاديت، فإنك إذا ظفرت مل حتمد، وإذا عجزت مل تعذر: قال فيلسوف

قال رجل من ! ذا ما اقدر على شيء إال على األماين فأحتمي عنها؟يا ه: احتم، فقال: عاد رجل مزبداً وقال له
  .يا بين إن يل أسوة بآل رسول اهللا صلى اهللا عليه: إن أيب يبغضك، قال: آل سعيد بن سلم أليب العيناء

من وىف ملن : قل، قال: أتسمع جوايب؟ قال: أفرطت يف وفائك لبين أمية، قال له: قال املنصور إلسحاق بن مسلم
  .صدقت:  يرجى كان ملن يرجى أوىف، قالال

ما يضحكك؟ : حبس حممد بن سليمان رجالً من املرجفني مث أخرجه وأمر بضربه فضحك اجلالد فقال له حممد
خل عنه فلو ترك اإلرجاف يوماً : أصلح اهللا األمري، زعم أنك مل تأمر بضربه حىت أتاك كتاب العزل، فقال: قال

  .لتركه اليوم

كان أيب جارك : وما هي؟ قال: أيها األمري إن يل بك حرمة، قال: الً فأمر بضرب عنقه فقالأحضر زياد رج
فرد زياد كمه إىل فيه وخلى : نسيت واهللا نفسي فكيف أذكر اسم أيب؟ قال: ومن أبوك؟ قال: بالبصرة، قال

  .سبيله

اجترأت على غلماين : قالضرب أبو اجلحش األعرايب غلماناً للمهدي فاستعدوا عليه إليه ف: قال األصمعي
  .كلنا يا أمري املؤمنني غلمانك ضرب بعضنا بعضاً، فخلى سبيله: قضربتهم، قال

  .ألن أخطئ باذالً أحب إيل من أن أصيب باخالً: قال املأمون

  .نيك البغاء الفقري زكاة األير: قال ابن سيابة

ندميا كاحلائط، إن بصقت يف وجهه مل مل أجد : أي الندماء أحب إليك؟ قال: قيل ملسور بن خمرمة الزهري
  .يغضب، وإن أسررت إليه شيئاً مل يفشه عين

ما : كنت أمشي مع اخلليل بن أمحد فانقطع شسع نعلي، فخلع نعله فقلت: -هكذا قال الثقة-قال ابن مناذر 
  .أواسيك يف احلفاء: تصنع؟ فقال

  الطويل : رف، وأنشدإياك وكثرة اإلخوان فإنه ال يؤذيك إال من تع: قال بعض السلف

 بينه ود وال نتعارف وال  جزى اهللا عنا الخير من ليس بيننا
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 من الناس إال من نود ونألف  سامنا ضيماً وال شفنا أذى فما

  .غضب العاشق مثل مطر الربيع: قال بعض الظرفاء

خاصمك وحنتكم أ: كيف نعمل برحيل هذا عنا؟ قالت: أضاف مزبد رجالً فأطال املكث، فقال ليلة المرأته
والذي يبارك يل مقامي : بالذي يبارك لك يف ركوبك غداً ملا حكمت بيننا باحلق، قال: إليه، ففعال، فقالت املرأة

  .عندكم هذه السنة ما أعرف من احلكم شيئاً

فخذ البشرى من : قدم أيب، قال: وما ذاك؟ قال: البشرى، قال: لقي عبد اهللا بن بكار سعيد بن العاص فقال له
  .حر أمك

إن صرفت عن عملك مل تصرف عن كرمك، : دخل أبو العيناء على أمحد بن علي وقد صرف عن واليته فقال
  .فأمر له مبال

اللهم إين أعوذ بك أن أفتقر يف غناك، أو أضل يف هداك، أو أذل يف عزك، أو أضام يف : دعا أعرايب فقال
  .سلطانك، أو أضطهد واألمر لك

اورة ألخواا عن غري قصد، ولكن لسوء التأيت يف نظم الباب إىل الباب، ورد تركنا تصريف حروف مرت جم
الشبيه إىل الشبيه، وهذا كله من جناية الدهر يف فقد حبيب تقر العني به، وصالح حال تسكن النفس إليه، وهللا 

ابسط أيها القارئ أمر هو بالغه، واية هو أعلم ا، وليس للعبد إال ما الق بعبوديته، وجبل على فطرته؛ ف
العذر، إما على قدر مروءتك الغافرة للذنب، وإما على قدر الضراعة من املصنف، وال تكن خزياً له، فإنه أمت 
لثناء الناس عليك، وأقطع للسان املكروه عنك، واعلم أن العلل لو أزاحت، واألحوال لو ساعدت، لكنت ال 

حز حيز حزاً، وليس يف : أما احلز فهو القطع، يقال:  االغتفارأحوج إىل هذا االعتذار، وال يفلت مين تشوف إىل
إذا أجاد فيما مدح به، وحزاز النفس كأا : احملزوز، وفالن حيز املفصل: فالن حمز، على االستعارة، واحلزيز

  الطويل : تقطع الكبد باحلسرة، والشاعر يقول

  وتبقى حزازات النفوس كما هيا

سلبته، ابتززته أيضاً، والشيء مبزوز ومبتز، والبزاز واملبازة كالنهاب واملناهبة وأما البز فمصدر بززته أي 
  .البزاز: الثياب، ومنه قولك: السالح أيضاً، وكأنه يبز أي يؤخذ، والبز: والسالب واملسالبة، والبز

  .وأما اجلز فاخذ الصوف من الشاة

  .حلائط لئال يتسلق عليهاخلز أيضاً وضع الشوك على رأس ا: وأما احلر فمعروف، ويقال

    

  .وأما الرز فمصدر رزت اجلرادة وغرزت وهو الوالدة، هكذا قال أبو حنيفة صاحب النبات

  .وأما الشز فالتقبض، وما أعرف منه أكثر مما قلته

w  . أي غلبين23: ص" وعزين يف اخلطاب"، ومنه قوله تعاىل -حمركة الالم-وأما العز فالغلب 
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  .وأما الفز فولد البقرة

  .القعود على غري طمأنينة: وأما القز فضرب من اإلبريسم، وأما الفز أيضاً بالفاء

  .هو كز بني الكزازة أي ضيق العطن: وأما الكز فالقليل اخلري، يقال

  البسيط : وأما اللز فلزوم الشيء، وكذلك اإللزاز، وقال الشاعر

  وابن اللبون إذا ما لز في قرن

  .ظليم نز ال يكاد يستقر: رض، والرت أيضاً السخي من الرجال، ويقالوأما الرت فرشح املاء من األ

  .وأما اهلز فمصدر هز الدابة وغريها والسيف وغريه هزاً، واهتز هو يف نفسه، واهلز أيضاً هو النكاح كأنه كناية

  .وأما الوز فطائر

  .83: مرمي" تؤزهم أزاً"وأما األز فمن قوله تعاىل 

، وفعل كذا جماهرة أي 110: اإلسراء" وال جتهر بصالتك"ر، قال اهللا تعاىل وأما اجلهر فهو خالف الس
فالن جهري الصوت، : مكاشفة، ويقال إن األجهر واجلهراء مها اللذان ال يبصران بالنهار إبصاراً حمموداً، ويقال

  .جهوري الصوت: ويقال

راً أي عجباً وانبهر هو، : واإلعياء، ويقال لهرته إذا غلبته، وهو أيضاً ربو الرئة عند العدو : وأما البهر يقال
  .كالم صحيح، فأما أرته فمردود ومل جيوزه العلماء

وأما الدهر فمعروف، وفيه جواب ليس من قبيل حديث اللغة، وإمنا هو شيء مير يف كالم الفالسفة، وسيمر فيما 
  .تتصفحه يف مجلة نظائره يف حدود األمساء واملعاين كلها إن شاء اهللا

ال تسبوا الدهر فإنه اهللا جل جالله، : ما معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: دهره إذا غلبه، ويقال: يقال
  .وجوابه مضموم إىل ما يكون وفقاً له مما يليق باحلكاية معه من كالم العلماء، واهللا املعني

  .20: احلج" بطوميصهر به ما يف "صهرته الشمس، يف القرآن : وأما الصهر فاإلذابة، يقال

  . فإنه جانب الوادي، وما أنا على حقيقة- بالطاء-وأما الطهر 

وأما الظهر فمعروف من اإلنسان، وفالن ظهر فالن إذا استظهر به أو تظاهر به، والظهارة من الظهور والظاهر، 
 ومظهور إذا والبطانة من البطون والباطن، ورجل مظهر إذا كان قوي الظهر، وظهر إذا كان ظهره يوجعه،

أصيب ظهره، ومبطون إذا أصيب بطنه، ويقال إن اهللا تعاىل ظاهر بالقدرة وباطن باحلكمة، أي يظهر قدرته 
  .ما غلظ من األرض: ويبطن حكمته، والظهر أيضاً

  .والعهر الفجور، يعين به الزنا

  .وأما الفهر فيقال إنه جمامعة الرجل امرأته على عرك

  .وأما الكهر فاالنتهار

النهر، والسكون واحلركة يتعاقبان اهلاء، وليس أحدمها أوىل من اآلخر، ال يف : ا النهر فمعروف، ويقال أيضاوأم
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  .املعىن وال يف السماع، وكذلك البعر والشمع والزهر

فهو للمرأة إذا تزوجت، وهو الصداق، وهو ما يستحل به بضعها، وهو مصدر مهرا مهرا، وقد : وأما املهر
وهو قوهلم " خدمت"واملثل يدل على أن الكلمة من " فعلت وأفعلت"ا، كذا روى أبو يعقوب يف أمهر: يقال

احلمد هللا الذي فض خدمتكم، وفرق : قال خالد بن الوليد. اخللخال: كاملمهورة إحدى خدمتيها، واخلدمة
  .كلمتكم

معاومة من : يقولونفالن يعمل مشاهرة كالم صحيح، كما : فمعروف، ومجعه شهور، وقوهلم: وأما الشهر
العام، ومياومة من اليوم، وماليلة من الليل، ومساوعة من الساعة، وال تقل مساعاً فإن املعىن ينقلب، وقد رأيت 

: املشهور، وأشهرت خطأ، إمنا يقال: من قاهلا فسخر منه؛ والشهر أيضاً مصدر شهرت األمر شهراً، والشهري

  .حرمنا أي دخلنا يف احلرم، وكأن الشهر مسي به لشهرتهأ: أشهرنا أي دخلنا يف الشهر، كما قالوا

  .القهار، وهو الغالب: اخللوف، ويف أمساء اهللا تعاىل: وأما القهر فمصدر قهرته قهراً، واملقهور

  .فهذا آخر احلروف اليت تقدم الوعد بذكرها، ولعل اجلزء الثامن يتضمن نظائرها مع أشياء غريها، إن شاء اهللا

  .عبارة عن كل اسم علم ما يعقل" فالن"عبارة عن كل اسم منكور كما أن قولنا " هو"لسريايف قال أبو سعيد ا

  الطويل : وأنشد

  بأجرامه من قلة النيق منهوي  موطن لوالي كما هوى وكم

  الوافر : هو لعمران بن خطان: وأنشد اخلليل ويونس وقاال

  تنازعني لعلي أو عساني  نفس أقول لها إذا ما ولي

    : يف عساك وعساين ثالثة أقوال: ل أبو سعيدقا

أحدها قول سيبويه، وهو أن عسى حرف مبرتلة لعل ينصب ما بعدها وهو االسم، واخلرب مرفوع، والكاف امسها 
عساين، والنون والياء فيما آخره األلف ال تكون إال : وهي منصوبة، واستدل على النصب يف عساك بقول

  .للنصب

إن الكاف والياء والنون يف موضع رفع، وحجته أن لفظ النصب استعري للرفع يف : األخفشوالقول الثاين قول 
  .هذا املوضع كما استعري له لفظ اجلر يف لوالي ولوالك

إن الكاف والياء والنون يف عساك وعساين يف موضع نصب بعسى، فإن امسها فيها : والقول الثالث قول املربد
ير أبؤساً، وحكي انه قدم فيها اخلرب ألا فعل، وحذف الفاعل لعلم املخاطب عسى الغو: مرفوع، وجعله كقوهلم

  .به فعل صحيح ال يدخله االختالف فيه

هاته، فوجه إليه ابنه : عندي ذاك أيها األمري، قال: طلب عبيد اهللا بن زياد غالماً عاقالً، فقال سعيد بن فالن
أنا ابنه، : ما شأنك؟ قال: د بكى الغالم فقال عبيد اهللاوباعه بعشرة آالف رهم، وحصل املال، فلما خرج سعي

w  .انطلق لعنة اهللا عليه؛ رواه املدائين: قال
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مل يوجد ثالثة مكافيف على نسق غري عبد اهللا بن العباس، فإنه كف، والعباس بن عبد املطلب، وعبد : يقال
، ما لكم تصابون بأبصاركم؟ قال ابن يا بين هاشم: ومن ها هنا قال معاوية البن عباس: قال. املطلب بن هاشم

  .بدالً مما تصابون يف بصائركم: عباس

: مائة ألف درهم، فقال الزيات: واهللا إين حنثت يف ميني سبقت مين فما كفارا؟ قال: قال الواثق البن أيب دواد

 آلبائه، إن الكفارة على قدر يا أمري املؤمنني، ما هذه الكفارة له وال: ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني، فقال أمحد
  .املعرفة باهللا تعاىل، وال نعلم أحداً أعلم باهللا من أمري املؤمنني، فضحك الواثق وأخرج مائة ألف درهم

أنا ابن جماهد قال، ثنا ثعلب قال، حدثين حممد بن سالم قال، ثنا زائدة بن أيب : أخربنا أبو سعيد السريايف قال
إذا خفضت فال تنهكي : أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ألم عطيةالرقاد عن ثابت البناين عن 

هو من كه ينهكه : ، وقال- بفتح التاء واهلاء-هكذا قرأت عليه تنهكي . فإنه أضوأ للوجه، وأحظى عند الزوج
  .وأك من هذا الطعام أي أكل منه على املبالغة

الكتب توجد يف كل أوان، وتقرأ بكل مكان، على تفاوت ما : ولقال اجلاحظ يف كتاب احليوان يف اجلزء األ
  .بني األعصار، وتباعد ما بني األمصار

إن كان أجابك : احلمد هللا على إحسانه، خرجت أبغي جليساً صاحلاً، فقال حممد: قال رجل حملمد بن واسع
  .فإين بدعائك أسعد منك

كانت امرأة حتاجي الرجال، فال يكاد أحد يغلبها، فأتاها : من ملح أحاديث األعراب أم قالوا: قال األصمعي
كاد العروس أن يكون ملكاً، : كاد، فقالت: قل، فقال: حاجيتك، فقالت له: جين يف صورة إنسان فقال هلا

كاد، : كاد املنتعل أن يكون راكباً، فقال: كاد، فقالت: كاد البيان أن يكون سحراً، فقال: كاد، فقالت: فقال
عجبت : عجبت، فقال: حاجيتك، فرجع فقالت: اد املسافر أن يكون أسرياً، مث وىل ليذهب فقالتك: فقالت

عجبت من السبخة ال جيف ثراها، وال : عجبت، فقال: من احلجارة ال يعظم صغريها، وال يصغر كبريها، فقالت
ل حفرها، عجبت من حفرية بني رجليك ال يدرك قعرها، وال مي: عجبت، فقال: ينبت مرعاها، فقالت

  .فاستحيت وتركت احملاجاة

آشف نفسك فإن جنوت عرفنا : كانت ملوك الروم ال ترسم أحداً للطب حىت تلسعه حية وتقول له: يقال
  .حذقك وإال كانت التجربة واقعة بك

  .ويقال إن احليات إذا عشيت أبصارهن صرن إىل أصول الرازيانج فحككن ا أعينهن فأبصرن من ساعتهن

لكل شيء عالج ولكن رمبا جهل، كاحلقنة، زعموا انه مل يكن هلا أصل حىت رأوا طائراً حيقن : ألوائلقال بعض ا
وزعم األطباء أن القدح يف العني مل يعرف حىت رأوا كبشاً . نفسه من ماء البحر، ويقال إن هذا حكاه أفالطون
  .أعمى، وكان يرعى، فقدحت عينه شوكة فأبصر

ركب من هذه األطعمة ما يكون تقوية للمجاهدين، : طبيب يقدم إليه مائدة ويقولوكان بعض امللوك إذا أتاه 
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وإذاء للمترفني، وتدبرياً للناقهني، ودواء للمرضى، ومسا للعدى، فإذا فعل ذلك حباه وأعطاه، وإذا عجز أقصاه 
  .وحناه

    

بزيادة عشرات يف أرزاق أهل كتب معاوية إىل عاملة بالكوفة، وهو النعمان بن بشري األنصاري، : قال العتيب
ال أحسبكم ترون بعدي على هذا املبنر من : الكوفة، فلم ينفذها هلم، وكان النعمان إذا صعد املنرب بكى فقال

  الطويل : حيدثكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله، وكان يكثر تالوة القرآن، فقال ابن مهام السلويل

  فينا والكتاب الذي تتلواهللا تق  نعمان ال تحبسنها زيادتنا

  بما عجزت عنها الصالدمة البزل  قد حملت فينا أمانة فإنك

 وباب الخير أنت له قفل علينا  تك باب الشر تحسن فتحه فال

 لقوم غيرنا ولنا البخل نداك  نلت سلطاناً عظيما فال يكن وقد

 باله عند الزيادة ال يحلو فما  وأنت امرؤ حلو اللسان بليغه

 تقويمنا وهم عصل يهمهم  ما قد كان فينا أئمة وقبلك

 حسن القول خالفه الفعل ولكن  انتصبوا للقول قالوا فأحسنوا إذا

 أفاويق حتى ما يدر لها ثعل  دنيانا وهم يرضعونها يذمون

 وإني لمعروف أتى منكم أهل  معشر األنصار إني أخوكم فيا

  وعندكم األصلقلبي يحبكم  أجل إيواء النبي ونصره ومن

وذلك أن الغراب إذا فقص عن فراخه فقص عنها . يا رازق النعاب يف عشه: كان من دعاء مكحول: يقال
بيضاً، فإذا رآها كذلك نفر عنها، فتفتح أفواهها فريسل اهللا عليها ذباباً فيدخل أفواهها فيكون إذاءها حىت تسود، 

  .مث ينقطع الذباب ويعود الغراب

ب املنصور إىل سوار القاضي يف شيء كان عنده خبالف احلق، فلم ينفذ سوار كتابه وأمضى كت: قال األصمعي
يا أمري املؤمنني إمنا عدل سوار مضاف إليك وزين : احلكم عليه، فاغتاظ أبو جعفر عليه وتوعده، فقيل له

  .خلالفتك، فأمسك عنه

ليتنا مل خنلق، وليتنا إذ خلقنا مل : متن قال: قالوا: ؟أمتىن كما متنيتم: متىن قوم عند يزيد الرقاشي أماين، فقال يزيد
  .منت، وليتنا إذا متنا مل حناسب، وليتنا إن حوسبنا ال نعذب، وليتنا إن عذبنا مل خنلد

ما بات يل رجل على موعد مذ عقلت إال القليل، وذلك أنه : قال األصمعي، قال اخلليل، قال طلحة الطلحات
فر حباجته، فألنا أشد متلمالً من اخلروج إليه من وعدي خوفاً لعارض من خلف، يتململ على فراشه ليغدو فيظ

w  .إن اخللف ليس من أخالق الكرام
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يا معدن الوائد والنعم، ويا حمل احملامد والكرم، أملي متعلق بفضلك، ولساين طلق : وقال أعرايب يف دعائه
كذيب، صنتين عن املطالب جبودك، بشكرك، فال على رجائي أخاف التخييب، وال على أملي أخشى الت

  .وألبستين الكفاية برفدك

  .كاتب يف رأيك عوض من كل حظ، ودرك لكل أمل

  .كاتب جعل اهللا يدك باخلريات مبسوطة، كما جعل الرغبات بك منوطة

كاتب إن اآلمال يف غريك خواطئ وظنون، وهي فيك حقائق ويقني، ألن سؤددك مضمون بشرف درجتك، 
 بعلو رتبتك، ومن مل يرق به العز طأطأ به التواضعن ومن طالت به النعمة خفض به الشكر، ومكارمك مر نة

  .فليس كتف حتمل أعباء غري كتفك، وال ظل يستر مؤمالً غري ظلك

مؤملك يعتمدك واثقاً، وينقلب عنك إن عضدته إليك، فإن انفرد برجائك اكتفى بك، وكانت : كاتب آخر
  .ستعطفك عليكشفاعته فيك أقوى من شفاعة م

  .هو أحفظ الورى للذمم، وأعرفهم باجلود والكرم، وأمجعهم حلميد السجايا والشيم: قال أعرايب يف رجل

وإين أريد احلج، : ما ذاك بعجب، قال: يا أمري املؤمنني، أنا رجل من العرب، قال: اعتراض رجل املأمون فقال
إين جئتك مستجدياً ال : سقط عنك الفرض، قالقد : ليست يل نفقة، قال: الطريق أمامك ج، قال: قال

  .مستفتياً، فضحك وأمر له بصلة

كان بالبصرة رجل يلقب بقبة اإلسالم من موايل سليمان بن علي، وكان له ابن خليع، وكان أبوه ينهاه عن 
 مع خواص وال أحج إال: يا أبه، إين أريد احلج، فسر بذلك أبوه، قال: اون فال ينتهي، فجاءه يوما وقال له

ويلك : منهم أبو سرقينة، وعثمان خراها، أبو السالح، وعمر خرية، فقال له وأبوه: مسهم لن قال: إخواين، قال
واهللا ال أذنت لك باخلروج إىل مكة صحبة هؤالء، ولكن إن شئت أن خترجهم ! تريد أن تسمد الكعبة ؤالء؟

  .إىل ضيعيت فإا أحوج إىل السماد، فافعل

    

فلما أن عرفت فضلك، وسرت مسريك، . ما بعد، فإين استجبت إلخائك ثقة مين بكرمك ووفائكأ: كاتب
  .واستفرعتين مبودتك، واستغرقتين مقتك، فاجأتين بتغيري لونك، وانزواء ركنك، وفاحش لفظك، وشانئ حلظك

  الوافر : شاعر

 أن رأيك كان عجزا وتعلم  ستنكت نادماً في األرض مني

  .ة الفتنة، وأطلقوا أعنة البدعةعقدوا ألوي: كاتب

احلمد هللا الذي جعل الدنيا دار قلعة وجماز، وحمل شتات وأوفاز، ومضمار أهبة وجهاز، : قال بعض السلف
  .واآلخرة دار القرار، وقرة عني األبرار

راء، فيه جور مع األكفاء، وعجز عن األعداء، وإسراع إىل الضعفاء، وكلب على الفق: وصف أعرايب رجالً فقال
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  .وإقدام على الربية، واهتضام للرعية

كسروا أجنحة الضغائن يف قلوبكم، واغرسوا أشجار اإلحن يف صدوركم، وأوقدوا نريان : قال أعرايب لقومه
  .األحقاد بينكم

  .أنت تنظر بعني قد منعها اهلوى من العدل، وتقول بلسان قد حالت احملاباة بينه وبني حتري احلق: قال أعرايب

ذاك يف : يا عدو اهللا، أمل تذكره عندي بكل قبيح؟ فقال: ل رجال عند الفضل بن الربيع، فقال له الفضلمدح رج
  .السر، جعلت فداك

جييء إلينا : أين النشاب؟ فقال: وقع يف بعض الثغور نفري، فخرج رجل من أهلها ومعه قوس بال نشاب، فقيل له
  .ال يكون بيننا وبينهم حربف: فإن مل جيئ، قال: الساعة من عند العدو، قالوا

ألن صالتك : كيف؟ قال: لو رآك العجاج هلزج بك، قال: نظر اجلماز الشاعر إىل رجل خيفف الصالة فقال
  .أرجوزة

  .قال أعرايب لرجل أناله خرياً أبقاك اهللا للجميل حىت تعمر طريقه، وللفضل حىت يغمر به صديقه

طق وجاللة الصمت، ويف دمغة األقالم امتحان عقول األنام بالغة املن: يف القلم حكمتان: قال بعض السلف
والفرق بني النقض واإلبرام، ومسة أسنان األقالم يف صحون املكاتب أحسن من محرة اخلجل يف خدود 

الكواعب، ويف مشق القلم جمة األفعى وبلوغ غاية املىن، وسن القلم عند الغضب نار وعند الرضا جار، واخلط 
: الذكر والبيان، واللسان شافع ووجيه وافد نبيه، ورب إشارة أبلغ من عبارة، ونعم املرتبتاننتاج اليد وسراج 

  .الرواء األنيق واللسان الذليق، وطعن اللسان انكى من طعن السنان، وللخط وسيلة هي أهدى من احليلة

قيق خبلوصه وترقيه ولئن كان الشكر مين غري بادي الشخص لضؤولته يف جنب أياديك وعوارفك، إنه حل: كاتب
  .درجة الوفاء، واستيفاء حكم األداء

  .مقدار مردي السفية: كم بيننا وبني العصر؟ قال: قيل ملالح

  .ثالمثائة وثالثة عشر رغيفاً: كم كان عدد أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم بدر؟ قال: قيل لبنان

 ميل دعاء مواله، وأتضرع إليك تضرع من قد أقر باحلجة اللهم إين أدعوك دعاء ملح ال: قال أعرايب يف دعائه
على نفسه ملواله يف دعواه؛ إليه، لو عرفت اعتذاراً من الذنب أبلغ من االعتراف ألتيته، فهب يل ذنيب 

  .باالعتراف، وال تردين عن طلبيت عند االنصراف

  .األديب العاقل هو الفطن املتغافل: قال عبد الصمد بن أيب شبيب عن أبيه

رأس مال األدب املنطق وفصاحته، وال خري يف قول إال بفعل، وال يف مال إال جبود، وال يف صديق : قال األحنف
  .إال بوفاء، وال يف ثقة، وال يف ثقة إال بورع، وال يف صدقة إال بنية، وال يف حياة إىل بصحة وأمن

وإعالن الرضا عنه، حىت تبصر فرصتك، مث استطرد لعدوك، وبلج له حبسن املداراة : قال أعرايب: قال األصمعي
  .واثبه وهو على حال غرة، غري معتد لك

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  424   

الصرب احملمود أن تكون للنفس اللجوج غلوباً ولألمور املعضلة متحمالً، : مسعت أعرابياً يقول: قال األصمعي
  .وللهوى عند الرأي رافضاً، وللحزم عند اهلوى مؤثراً، وللهوى عند نازلة األمور مبارحاً

  .إخوان الصدق خري مكاسب الدنيا، هم زينة يف الرخاء، وعدة يف البالء: قال شبيب بن شيبة

  .الزهادة يف الدنيا مفتاح الرغبة يف اآلخرة: مسعت أعرابيا يقول: قال األصمعي

ا فينا الدنيا دول، والدار عارية، ولنا مبن قبلنا أسوة، وملن بعدن: مسعت حيىي بن خالد الربمكي يقول: وقال أيضا
  .عربة

الشر خموف من كل وجه، والنفع مرجو من كل ناحية، وما أكثر ما يأيت اخلري من : ومسعت أعرابيا يقول: قال
  .وجه اخلوف، ويأيت الشر من ناحية الرجاء

  .املعتذر من غري ذنب يوجب الذنب على نفسه: ومسعت أعرابيا يقول: قال

  . الرأيإرشاد املستشري قضاء حبق النعمة يف: وقال آخر

  .الكالم مصائد العقول: قال الشعيب

    

ال تكن مضحاكاً من غري عجب، وال مشاء إىل غري أرب، وأعلم انه من نأى عن احلق ضاق : قال أعرايب لرجل
  .مذهبه

  .إذا كنت فطناً فعد نفسك زمناً: قال األصمعي، قال أعرايب

ية اتكاالً على نظره يف جسيمها، ألن للّطيف موضعاً ال ينبغي للوايل أن يدع تفقد لطيف أمور الرع: قال األحنف
  .ينتفع به، وللجسيم مكاناً ال يستغىن عنه

  .إن جعلك الوايل أخاً فاجعله سيداً، وال حيدثن لك االستئناس به غفلة واوناً: قال خالد بن صفوان

واخليانة، ألنه جيتمع على من صحب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر عدواً ممن صحبه بالغش : وقال أيضاً
  .الناصح عدو الوايل وصديقه بالعداوة واحلسد، فصديق الوايل ينافسه يف مرتلته، وعدوه يعاديه لنصحيته

  .البالغة هلجة صوالة، وهي سرعة احلز وإصابة املفصل: مسعت أعرابيا يقول: قال األصمعي

، االنتقام عدل، والتجاوز فضل، واملتفضل قد جاوز يا أمري املؤمنني: قال رجل أليب جعفر ملا عفا عن أهل الشام
  .حد املنصف، فنحن نعيذ أمري املؤمنني أن يرضى لنفسه باوكس النصيبني، وأن ال يرتفع إىل أعلى الدرجتني

ليصف كل واحد منكم : عراقياً ورومياً وهندياً وسوادياً، فقال: مجع الرشيد أربعة من األطباء: قال األصمعي
الدواء الذي ال : الدواء الذي ال داء فيه حب الرشاد األبيض، وقال الرومي:  ال داء فيه، فقال العراقيالدواء الذي

حب الرشاد يولد : الدواء الذي ال داء فيه املاء احلار، فقال السوادي: داء فيه اهلليج األسود، وقال اهلندي
الدواء الذي ال داء : فأنت فما تقول؟ قال: عدة، قالواالرطوبة، واملاء احلار يرخي املعدة، واهلليلج األسود يرقق امل

  .معه أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه، وتتركه وأنت تشتهيه
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ذاك رجل آثر اهللا : تكلم رجل من احلكماء عند عبد امللك بن مروان يف معىن رجل فقال: قال شبيب بن شيبة
 ومل تعنه املطامع، نظر قلبه إىل إرادته فسما حنوها على خلقه، وآثر اآلخرة على الدنيا، فلم تكترثه املطالب،

ملتمساً هلا، فهو دهره حمزون، ببيت إذا نام الناس ذا شجون، ويصبح مغموماً كاملسجون، انقطعت من مهته 
الراحة دون منيته، فشفاؤه القرآن، ودواؤه الكلمة من احلكمة، واملوعظة احلسنة، ال يرى الدنيا منها عوضاً، وال 

  .أشهد أن هذا أرخى باالً مين وأنعم عيشاً: فقال عبد امللك. ح إىل ما لديه شوقاًيستري

طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان التيمي، وهو الفياض، وطلحة بن عمر : الطلحات املعروفون بالكرم: قال األصمعي
بد الرمحن بن عوف بن عبيد اهللا بن معمر التيمي، وهو طلحة اجلواد، وطلحة بن عبد اهللا بن عوف ابن أخي ع

الزهري، وهو طلحة الندي، وطلحة بن احلسن بن علي، وهو طلحة اخلري، وطلحة بن عبد اهللا بن خلف 
  .اخلزاعي، وهو طلحة الطلحات، ومسي بذلك ألنه كان أجودهم

فضل نساء السند على سائر النساء طول الشعور، ورخص املهور، ودقة اخلصور، واستواء : قال بعض السلف
  .د، وعظم األكفال، والصرب عند اجلماع، وحرارة األرحامالنهو

  البسيط : أنشد البن أيب خسثمة

  ما ضل من حسنها في ظلمة سار  لو برزت من خدر قيمها بيضاء

 وجدي بها أذكى من النار لكان  أن وجدي بها والنار في قرن لو

  الرجز : وأنشد للهجيمي

  تر سوءاً أن تقعإذا لم فاحذر  رأيت بازالً صار جذع إذا

  خذ من صفاء العيش من قبل الجزع  تأمن األيام فالدهر خدع ال

  الكامل ازوء : أنشد ابن األعرايب وقد مر من قبل تفسري هذه األبيات، وال أعلم كيف موقع الغلط فيها

 يكدح للحياة وحسبه خبالً حياته المرء

 ماضغه ويهدا بعدما انصاتت قناته يرفت

 ره ويكمه سمعه وتهي حصاتهناظ وبكل

 جلدته وتعرى من مالبسها شواته وتقف

 شاهده ويشهد غيبه وتموت ذاته ويغيب

 من برم بنوه به وتسأمه بناته ويمل

 الحياة له تدوم وليس يتبعها وفاته وهب

 شمل إال سوف يعقب بعد ألفته شتاته ال
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  ما خير عيش المرء منفرداً وقد فرطت لداته

 ب شوله عنه وأسلمه رعاتهعي كالفحل

: ال يصلح إال أن يكون رجال منك، قال: استشار عمر ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تولية محص رجال فقال

  .ال تنتفع يب لسوء ظنك يب: فكنه، قال

    

أكثر إنك كتبت إيل تسألين عن العلم، والعلم : كتبت إىل ابن عمر أسأله عن العلم فقال: قال حممد بن أيب قتيبة
من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقي اهللا كاف اللسان عن أعراض املسلمني، خفيف الظهر من 

  .دمائهم، فافعل

  املنسرح : لبعض أهل املشرق

 أما تخافون ويحكم خطره  راكبي البحر آملين غنى يا

 عنده ذوو األثره سؤاله  عدوا عن البحر واقصدوا ملكا

 الفضل أبحر عشره أنامل  لنااألرض سبعة و فأبحر

 للفقر جلدة النمره لبست  أنا الذي مذ لبست نائله

أف هلذا الكالم، ما ظننت أن أحداً يتهم : كيف تركت املعيشة ا؟ فقال: قدم هرم بن حيان من الشام فقالوا له
إياك ودمعة اليتيم، : الدرداءقال أبو ! اهللا جل جالله يف رزقه، أدلكم على طريق اجلنة وتسألونين عن طريق النار؟

  .ودعوة املظلوم، فإا تسري بالليل والناس نيام

  .سرف وخميلة: كل ما شئت والبس ما شئت، وما أخطأك اثنان: وقال ابن عباس رمحه اهللا

  .ليس من حبابك الدنيا طلبك ما ال بد منه: قال ابن عيينة

يرمحك اهللا يا مرثد، لقد شيعت عمرك : وشب فقالوقف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على قرب مرثد بن ح
لو : قال الربيع بن خثيم! بالتوحيد، وعفرت وجهك بالسجود، وإن قال الناس مذنب فمه، فأينا مل يذنب؟

  .كانت الذنوب تفوح ملا جلس أحد إىل أحد

أربعة رباعية، وستة الكالم يدور على مثانية عشر بناء مسي فاعله، ثالثة منها ثالثية، و: قال بعض النحويني
  .مخاسية، ومخسة سداسية

  .ظرف وكرم: عمل؛ وفعل حنو: جلس، وضرب، وحدث؛ وفعل حنو: فأما الثالثي ففعل حنو

: قاتل وعاجل؛ وفعل حنو: دحرج، ويلحق به حوقل، وجلب؛ وفاعل حنو: وأما الرباعي فأن يكون على فعلل حنو

  .أكرم وأقفل: كرم ويسر؛ وأفعل حنو

امحر واشهب؛ : استمع وارتبط؛ وافعل حنو: انطلق واندفع؛ وافتعل كقولك: انفعل كقولك: حنوواخلماسي 
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  .حترك وتكسر: تعاجل؛ وتفعل كقول: تدحرج وجتلبب؛ وتفاعل كقولك: وتفعلل كقولك

اعلّوط، : امحار وابياض؛ وافعول حنو: استغفر واستخرج؛ وافعال حنو: استفعل كقولك: والسداسي حنو
  .احرجنم واخرنطم: اخلولق واغدودق؛ وافعنلل حنو: ط؛ وافعوعل حنوواجلو

أما بعد، فإين قد وجهت إليك بفالن أنا، وأنا أنت، فكن : كتب بشر بن عياث إىل رجاء بن أيب الضحاك كتاباً
  .أنا أنت لفالن والسالم

 باطل ولو طلع من جبينه ال عز ذو:  يف مناظرة مع قوم-وأنا صيب- مسعت املنتصر يقول : قال أمحد بن يزيد
  .القمر، وال ذل ذو حق ولو أصفق العامل عليه

  الطويل : شاعر

  ولكن تفيض النفس عند امتالئها  وما الشكوى لمثلي عادة شكوت

  الرجز : وقال الراجز

 إذا أضاف جنبه لجنبي  الرفيق الصق بقلبي إن

  ليس كمن يفحش أو يحظنبي  نصحي وأكف شعبي أبذل

  . الغضب؛ هكذا مسعت الثقة:احلظنباء

إين أقف فيه، : ما تقول يف معاوية؟ قلت: ما قطعين إال غالم قال يل: قال اخلياط املتكلم شيخ أيب القاسم الكعيب
أفترى معاوية كان ال : ألعنه، قال: فما تقول فيمن حيبه؟ قلت: ألعنه، قال: فما تقول يف ابنه يزيد؟ فقلت: قال

  .حيب ابنه يزيد؟ فقطعين

  البسيط : شاعر

 الفراق إلى جيراننا صور يوم  يعلم أنا في تلفتنا اهللا

 حيث ما سلكوا أدنوا فأنظور من  وأنني حيث ما يثني الهوى بصري

  الكامل : أعرايب

 اللئيم حباله بلئام يصل  إن الكريم أخو الكريم وإنما

  الرجز : هشام بن أبيض أحد بين عبد مشس

 أيامه في نقضي وأسرعت  وإن أفنى الزمان نحضي إني

  موف لمن قارضني بالقرض  بعضي وأبقى بعضي وابتزني

   حبي ويضر بغضي ينفع

  الرجز : آخر
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 أروح مثل النقض منقها  أصبحت ال يحمل بعضي بعضي

 طولي وطوين عرضي طوين  الليالي أسرعت في نقضي إن

   انتحين عن عظامي نحضي ثم

  .علمي به مينعين منه: ر وأنت من العلماء به؟ قالمل ال تقول الشع: قيل للمفضل

  الطويل : أليب األسد

 مذهب بين المجرة والنسر لها  وإني على عدمي لصاحب خمة

    

من أعظم مكايد الشيطان ازدراؤك من علماء دهرك من عنده املخرج مما أشكل عليك، ومتك من : قال العتايب
  .يلزمك االقتباس منه

سامية العيون، الحقة البطون، مصغية اآلذان، أفتاء األسنان، ضخام الركبات، : فقالوصف أعرايب خيال 
مشرفات احلجبات، رحاب املناخر، صالب احلوافر، وقعها حتليل، ورفعها تعليل، إن طلبت نالت، وإن طلبت 

  .فاتت

  الطويل : شاعر

  ولم تك يوما غائباً حين تشهد  لم تشهد إذا كنت غائباً كأنك

  .كأن خدودهم ورق املصاحف، وكأن أعناقهم أباريق الفضة، وكأن حواجبهم األهلة: رايب قوما فقالوصف أع

  .أطراف احلديد خياره، مثل الطرف من الرجال، ومن اخليل الطروف: يقال

  .كان الناس ورقاً ال شوك فيه، وهم اليوم شوك ال ورق فيه: قال أبو الدرداء

 مبرداس بن حذامل الكندي فاستسقاه لبناً فصب له مخراً وعاله باللنب، فشربه مر عقال الناسك: قال ابن األعرايب
  الطويل : وسكر فلم يتحرك ثالثة أيام، فأنشأ مرداس يقول

 بلب الكاهلي عقال فمالت  عقاالً بالثوية شربة سقينا

  هي الخمر خيلنا لها بخيال  فقلت تجرعها عقال فإنما

 ستفق منها ثالث ليالي فلم  قرعت بأم الخل حبة قلبه

  اهلزج : آخر

 عنوان الذي أبدي ي  تنظر في عين أما

  ر في إسعاف ما أبدي  تفهم ما أضم أما

 ما دل على وجدي ر  دون الذي أظه وفي
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 المولى إلى العبد من  تسرق اللحظ عيوناً

  .نشيش مقلى، بني غليان قدر، على رائحة شواء: ما تشتهي؟ قال: قيل جلمني

 ممتاراً، فبصر بنار فأمها، مث أبت نفسه -وكانوا قد أجدبوا-خرج قيس بن زهري العبسي : بو مسحلقال أ
السؤال فصار إىل شجر ذات ورق هلا سم فأكل منها مث مال إىل الوادي فنام يف الشمس فمات، فقال الربيع بن 

  املديد : زياد العبسي يرثيه

 والمرء منطلق أنفاً  قيساً كان ميتته إن

 البطن يحتفق وشجاع  ناراً بالعراء بدت ءرا

  ولدت الوادي له ورق  حتى كاد ثمأبى جاء

 أغفى وهو مطرق ثم  جوف جفرته فحشاه

 حر ثوبه خلق رب  دريس ال يغيبه في

هذه كبيت : هذه كبيت وجاء ببينة، وقال اآلخر: اختصم إىل أسد بن عبد اهللا اثنان يف كبة غزل، فقال أحدمها
على ماذا كببت؟ فقال شيئاً آخر، : على لوزة، وقال لآلخر: على ماذا كببت؟ قال: نة، فقال ألحدمهاوجاء ببي

  .فنقضت الكبة فوجدت على لوزة، فأعطاها صاحب اللوزة

جاء طفيلي إىل باب عرس فمنع من الدخول، فأخذ إحدى نعله يف كمه وعلق اآلخر يف يده وأخذ خالالً وجعل 
إمنا منعتك من الغداء : يا هذا قد أكلت، فقال البواب: فمنع من الدخول، فقال للبوابيتخلل، ودنا من الباب 

  .فإذا تغذيت فادخل، فدخل وأكل

وجاء طفيلي آخر إىل باب عرس فمنع من الدخول، فرهن نعليه على سكرجات عند البقال وعاد إىل الباب 
ليس يرضوا، يريدون : ى البقال وقالفدخل، وجعل السكرجات يف كمه، مث قعد وأكل، فلما فرغ ردها عل

  .شامية جيدة

أهدى ملك الروم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم شعرياً من ذهب، فأرسل به إىل املشركني يكف به 
أذى رؤسائهم، وأىب كل رئيس أن يقبله، وكان نصيب بين عبد مناف إىل أيب سفيان فقبله، وخرج إىل البطحاء، 

خذ ما بدا لك وانظر إىل ما : غريها فأقبل يدعوهم، فإذا جاء الرجل قال له أبو سفيانواجتمعت قريش و
  .خلفك، واعلم ام كثري، فانصرفوا حامدين له

رب أمر قد نقضه اهللا، وعبد قد : األمري زياد، فقال: من هذا؟ قالوا: مر زياد بأيب العريان وهو مكفوف، فقال
ام عليه، وكتب ا إىل معاوية، فأمره معاوية أن يبعث إليه بألف دينار ومير به رفعه اهللا، فسمعها زياد فكره اإلقد

رحم اهللا أبا سفيان فكأا تسليمته : زياد، فقال: من هذا؟ فقالوا: فيسمع ما يقول، ففعل، مث مر به، فقال
  البسيط : ونعمته، فكتب ا زياد إىل معاوية، فكتب معاوية إىل أيب العريان
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  ان غيرتك أبا العريان ألوانا  لدنانير التي حملتما ألبثتك ا

  : فدعا أبو العريان ابنه فأملى عليه إىل معاوية

 شرا يجده حيث ما كانا ويسد  من يسد خيراً يجده حيث يطلبه

    

أما ديكك : يا أبا الغصن هل صاح الديك؟ فقال: نام جحا مع أمه فضرطت، فأحبت أن تعلم ما عنده فقالت
  .وأما ديوك الناس الفقد صاح، 

  .اسكيت أنا أيب: من ذا؟ قال: دخل جحا البيت فإذا جارية أبيه نائمة، فاتكأ عليها فانتبهت وقالت

أيها الناس اعملوا هللا تعاىل رهبة أو رغبة، فإنكم نبات نعمته وحصيد نقمته، : خطب عبد امللك بن مروان فقال
وا الرغبة فيما يورث العطب، فكل ما تزرعه لكم العاجلة جتنيه وال تغرس لكم اآلمال إال ما جتنيه اآلجال، أقل

دونكم اآلجلة، واحذروا اجلديدين فهما يكران عليكم باقتسام النفوس، وهدم املأسوس، كفانا اهللا وإياكم سطوة 
  .القدر، وأعاننا على احلذر، من شر الزمن، ومضالت الفنت

  .اس أمره ما مل تكحله ميل الدواةالقرط: قال أمحد بن عبد اهللا بن العباس الصويل

  الرجز : ورأى جرير رجال أسود وعليه ثياب جدد فقال

  أير حمار لف في قرطاس  لما بدا للناس كأنه

إذا أنا مت فاحرقوين واجعلوا رمادي يف صرة : مسعت ظلمة القوادة تقول: قدم أشعب بغداد أيام املهدي فقال
 جيتمعون، أعطوا منه اخلتانات ليذروا به على الصبيات املطهرات، فإن وتربوا به الكتب بني املتحابني فإم

  .يلهجن بالزب وال يفارقنه

  الوافر : قالت علية بنت املهدي

 يلوح على سطور وإيحاء  برمز في الحضور تكاتبنا

  بكف الوهم في ورق الصدور  سوى مقل تخبر ما عناها

أما : فذكر حديثاً فسمع صرير امليل يف األلواح فغضب وقالكنا عند شعبة، : قال روح بن عبادة القيسي
يا أبا بسطام، قد مسعنا اليمني فهل : واهللا ال حدثت اليوم إال ضريراً، فقام رجل فقال! حتفظون حديثاً واحداً؟

  .جيوز بأعور؟ فضحك وحدث وكفر عن ميينه

م، وال تستسلموا إىل الغفلة فتؤديكم إىل أيها الناس، عظوا أنفسك: خطب سليمان بن عبد امللك باجلابية وقال
احلسرة، وال تركنوا إىل اآلمال يف استسعاف التفريط فتبيدكم اآلجال بسيف املنون، أصارنا اهللا وإياكم ممن 

  .حسن يف اخلري أثره، دعاء مسموعاً، وعمالً مرفوعاً

اقل حيجزه عن مراتب املتقدمني ما ال تقدموا على أمر ختافون أن تقصروا دونه، فإن الع: قال الشعيب ألصحابه
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يرى من فضائح األولني املقصرين، وال تعدوا أحداً عدة ال تستطيعون، إجنازها، فإن العاقل حيجزه عن الكذب ما 
يرى من املذمة يف احللف، وال حتدثوا بني الناس من ختافون تكذيبه، فإن العاقل يلزمه الصمت ما يرى من مذمة 

حداً من الناس ختافون منعه، فإن العاقل حيجزه عما ناله السائلون ما يرى من الدناءة يف التكذيب، وال تسألوا أ
  .الطمع

اتقوا اهللا عباد اهللا، فكم من مؤمل أمالً ال يبلغه، وجامع ماالً ال يأكله، ومانع ما : خطب يوسف بن عمر فقال
ل إصره، وباء بوزره، وورد على ربه سوف يتركه، ولعله من باطل مجعه، ومن حق منعه، ولعدو خلفه، قد احتم

  .أسفاً الهفاً، خسر الدنيا واآلخرة، ذلك هو اخلسران املبني

  .ال تنطق بطرا، وال تسكت حصراً: قال داود بن علي يف خطبة له

  .أما إنك لست صدوق اللهجة، وال صحيح احلجة: قال أعرايب لصاحبه

ؤمتناً، وأساء به الظن من كان ظنه به حسناً، وإن أذنب إذا افتقر الرجل امه من كان له م: قال بعض السلف
غريه سبقت الظنة إليه، وليست كلمة هي للغين مديح إال وهي للفقري ذم، إن كان حليما مسي ضعيفا، وإن كان 

  .وقوراً مسي بليداً، إن كان صموتاً مسي عيياً، وإن كان لسناً مسي مهذاراً، وإن كان شجاعاً مسي أهوج

الفقر سالب للعقل واملروءة، مذهبة للعلم واألدب، معدن للتهم، جامع للمكاره، ألن صاحبه : دباءقال بعض األ
ال جيد بداً من اطراح احلياء، ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهب سروره مقت، ومن مقت أوذي، ومن 

  .أوذي حزن، ومن حزن ذهب عقله، واستنكر حفظه وفهمه، وكان األمر عليه ال له

قد طالت معاتبتنا إياكم بأطراف الرماح، وظبات السيوف، حىت صرنا شجى يف هلاتكم ما : عتبة ألهل مصرقال 
تسيغه حلوقكم، وقذى يف عيونكم ما تطرف عليه جفونكم، فحني اشتدت عرى احلق عليكم عقدا، واحنلت 

 الباطل، وأبعد عهدكم حديث عرى الباطل حالً، أرجفتم مبوت اخلليفة، وأردمت توهني اخلالفة، وخضتم احلق إىل
به، فأرحيوا أنفسكم إذ خربمت دنياكم وآخرتكم، واعلموا أن لنا سلطاناً على أبدانكم دون قلوبكم، فأصلحوا لنا 

  .ما ظهر نكفكم ما بطن، وأبدوا خرياً وإن أسررمت شراً، وباهللا نستعني

    

 الرب، وقد تقدمت مين إليكم عقوبات قد كنت يا أهل مصر، ال مربأ من الذنب، وال عتق من: وقال أيضاً عتبة
أرجو األجر يومئذ فيها، وأنا أخاف اليوم الوزر علي منها، فليتين ال أكون أصلحت دنياي بفساد معادي، وأنا 
أستغفر اهللا منكم، وأتوب إليه فيكم، وقد أصبحت أخاف ما كنت أرجو ندماً عليه، وأرجو ما كنت أخاف 

  . هلك بني عفو اهللا ورمحته، والسالم عليكم سالم من ال أراه عائداً إليكماعتباطاً به، وقد شقي من

يا ابن أخي، : جاء خالد بن صفوان إىل باب بعض والة البصرة فإذا هو بروح بن حامت فقال: وقال ابن األعرايب
: يها؟ قالواهللا ما غدوت قط وال رحت على أبواب هؤالء إال وأنت هناك، أكل هذا طلباً للدنيا وحرصاً عل

إن قلت ذاك يا ابن أخي، لقد : كفى بك حرصاً أن تراين يف هذه األوقات، قال: فأجللته عن اجلواب، مث قلت
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ذهب ذمار القلب، وحسام الصلب، ورونق الوجه، وماء الشباب، وقربت عهاد العلل، وواهللا ما مرت بنا ساعة 
  .اد عندنا إال حتلياً، وال عنا إال تولياًمن أعمارنا إال وحنن نؤثر الدنيا على ما سواها، فما تزد

سر ال طريق إىل إعالنه ألن فيه اجتياح النفس، وسر تفشيه إىل وكيلك : األسرار ثالثة: قال بعض السلف
  .لسقوط احلشمة ليفرح به، وسر عند العدو ليتغيظ منه

 خشيت اهللا يف اللني، مث لقد لنت للناس حىت: قال عبد الرمحن بن عوف، قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
أف هلم بعدك، : شددت عليهم حىت خشيت اهللا يف الشدة، فأين املخرج؟ فقام عبد الرمحن جير رداءه ويقول

  .اللهم تعلم أين منك فيهم أشد فرقاً منهم مين: وقال عمر

إىل زيد، فلقي كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا كثر عليه اخلصوم صرفهم : مسعت القاضي أبا حامد يقول
لو كنت أنا لقضيت لك، : قضى علي يا أمري املؤمنني، قال: ما صنعت؟ قال: رجالً ممن صرفهم إىل زيد فقال له

لو كنت أردك إىل كتاب اهللا وسنة نبيه فعلت، ولكين أردك إىل الرأي، : فما مينعك وأنت ويل األمر؟ قال: قال
  .والرأي مشترك

اجتمع رأيي ورأي عمر رضي اهللا عنه يف أمهات األوالد أن ال يبعن، مث :  عنهقال علي بن أيب طالب رضي اهللا
  .رأيت بعد أن يبعن

رأي رجلني يف اجلماعة أحب إيل من رأي رجل واحد يف الفتنة، هكذا حدثنا به أبو حامد، وقد : قال أبو عبيدة
  .جفا أبو عبيدة يف قوله، واهللا يرمحه

  .يكون شيء يف قلب العبد أوثق من ربهأن ال : ما لتوكل؟ قال: قيل للحسن

تزوج : أتريد أن تقتص أوتارك من الناس يب قال املدلئين: إن فالناً نال منك، قال: قال رجل للوليد بن عبد امللك
  .رفغ رفغ، قبح اهللا أما عودتك ما أرى: الوليد بن عبد امللك بن مروان امرأة من العرب، فلما صار إليها قالت

بأربعني : بكم اشترى أبوك هذه القطيفة؟ قال:  فضرطت، وأحبت أن تعلم ما عنده فقالت لهنام جحا مع أمه
  .درهم، وإن بقي ضراطك فيها أصبحت ال تساوي أربعة دراهم

  .انظر باهللا إىل ساقها كأنه أير مضبب: نظر ارة املخنث إىل جارية سوداء يف رجلها خلخال من الفضة فقال

: قد نرى نفثك أخضر، قال: وما ذاك؟ قالوا: إنك لعلى خري، قال هلم:  به قرحةقيل لرجل من دارم، وكانت

  .واهللا لو نفثت كل زمردة يف األرض ملت

ما بلغ من شدته؟ : الربد، قال: ما بطأ بك؟ قال: قدم رسول على احلجاج، فلما قرأ كتابه قال: قال األصمعي
  .هذا وأبيك الربد حقاً:  قال احلجاجصحو الليل، وغيم النهار، وقطر مطر تتبعه مشال؛: قال

ليست من احلوائج اليت : كلم احلجاج يف كذا وكذا، فقال: أتى رجل جبلة بن عبد الرمحن فقال: قال الصمعي
  .أعلمه أنا قضيناها وحنن كارهون: كلمه فرمبا يوافق قدر فيقضيها وهو كاره، فدخل فكلمه فقال: يقضيها، قال

وكنت أشد على رجل حبضريت، فسألته : مر يب رجل من بين متيم، قال: حابنا قالقال املفجع، حدثنا بعض أص
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أنت تصارعين؟ فخذ حبلقي واجهد جهدك، فأخذت حبلقه، فجعل يأكل وكأن حلقه ليست تطبق : الصراع فقال
  .يدي فيه

  .إذا كنت يف غري قومك فال تنس نصيبك من الذل: قال ابن األعرايب، قالت قريبة األعرابية

حدثين رجل من عبد القيس عن عبد الصمد بن املفضل الراقشي انه هنا فىت أراد البناء : ال ابن األعرايب أيضاًوق
  .بالربكة وشدة احلركة، والظفر عند املعركة: على أهله فقال

  .احلاجة مسألة، والدعاء زيادة، واحلمد شكر، والندم توبة: قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

    

احلوائج عند الشبان أسهل منها عند الشيوخ، أمل تسمع قول اهللا تعاىل عن يوسف يف :  اخلراساينقال عطاء
: يوسف" سوف أسغفر لكم ريي"، وقال يعقوب 92: يوسف" ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم"إخوته 

98.  

ان على النساء، أو ممتعض من مستبصر يف دينه، أو غري: ال يصدق القتال إال ثالثة: يقال: قال مصعب بن الزبري
  .ذل

رجل فوقك، ورجل دونك، ورجل مثلك، فتكربك على من هو فوقك : الناس ثالثة: قال إبراهيم بن العباس
  .جنون، وعلى من هو دونك لؤم، وعلى من هو مثلك ظلم

ن صفوان األهتمي كنت يوما جالساً يف املسجد اجلامع بالبصرة فإذا أنا خبالد ب: قال ابن عائشة، حدثين أيب قال
ابن من أنت؟ : قد أقبل إلينا، فلما رأيته زحفت عن صدر الس ووسعت له، فجاء وجلس مث أقبل إيل وقال يل

فأخربين عدة : واهللا إن كان أبوك ملثابة، قال: نعم، قال: ابن عم موسى؟ قلت: أنا حممد بن حفص، قال: فقلت
  .حد أحسن من هذامن شيوخ املسجد ام مل يسمعوا مدحاً حيرف وا

اللهم إنك للذي أنت أهل من عفوك أحق مين بالذي أنا له أهل من : قال جعفر بن حممد رضي اهللا عنهما
  .عقوبتك

  .نعمة ال تشكر، كسيئة ال تغفر: قال بعض السلف

  .كان الرجل فيما مضى إذا أراد أن يشني جاره أو صاحبه طلب حاجة إىل غريه: قال عروة بن الزبري

  .ابذل لصديقك دمك ومالك، وملعرفتك رفدك وحمضرك، ولعدوك عدلك وإنصافك:  السلفقال بعض

طرحنا احلشمة فيما بيننا وبني حفظتنا طرح من ال يؤمن أم معه يعلمون ما يقول : قال يزيد بن كثري العنربي
  .ويفعل

النجر، عظيم الكرب، كثري كان قصري الشرب، صغري القدر، ضيق النفس والصدر، لئيم : وصف أعرايب رجالً فقال
  .الفخر

ما رأيت رجالً أوليته خرياً إال أضاء ما بيين وبينه، وال رأيت رجال فرط مين إليه سوء إال أظلم ما : قال ابن عباس
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  .بيين وبينه

ما كان يف األرض يا : أيت الوليد بن عبد امللك برجل من عبس، فسأل عن حاله وذهاب عينه فقال: قال املدائين
املؤمنني عبسي أكثر ماالً مين وولداً، فأتى السيل ليالً فلم يبق يل ماالً وال أهالً وال ولدا إال بنيا صغرياً أمري 

وبعرياً، فحملت الصيب، وند البعري فوضعت الصيب وتبعته فنفحين برجله ففقأ عيين، فجرعت إىل ابين فإذا الذئب 
  .لزبري ليعلم أن يف الدنيا من هو أعظم مصيبة منهاذهبوا به إىل عروة بن ا: يلغ يف دمه، فقال الوليد

ألين من أمري على ثقة، ومن أمري : ومل؟ قال: ال، قيل: حتب أن حتشر يف مسالخ أيب بكر؟ قال: قيل أليب ذر
  .هذا جواب مستجفى. غريي على شك

أرأيت لو فعلت شيئاً : نعم، قيل: أترجو األجر فيما أحل اهللا لك؟ قال: قال سفيان بن عيينة، قيل لبعض السلف
فارج األجر فيما أحل اهللا، كما ختاف اإلمث : نعم، قال: هو حرام أكنت ختاف اإلمث فيما حرم اهللا عليك؟ قال

  .فيما حرم اهللا عليك

يا ابن آدم، كم من مدخل لو دخلت فيه افتضحت، صرفه عنك : مسعت شيخاً يعظ ويقول: قال عبد الرمحن
  .ربك

  . ال تدعوا العلم رغبة عنه، وال رضى باجلهل منه، وال استحياء من التعلم له:وكان زيد بن أسلم يقو

  .وقال بعض السلف إمنا حيمل العبد على الزهد يف العلم قلة انتفاعه مبا علم

ويل لك من يوم خيسر فيه : رجل مظلوم بطال، فقال سامل: من أنت؟ قال: نظر سامل بن عبد اهللا إىل رجل فقال
  .املبطلون

واهللا ال أسأل يف : ارفع حوائجك، فقال: يمان بن عبد امللك فدخل البيت فرأى سامل بن عبد اهللا فقالحج سل
  .بيت اهللا غري اهللا

قال وهب كونوا يف الدنيا كقوم أيسوا منها رغبة عنها، وإيثاراً لغريها، علموا فيها مبا يبصرون، وبادروا فيها مبا 
  . اآلخرةحيذرون، تتقلب أبدام بني ظهراين أهل

: إنا نراك تسر باملوت، فقال: حضر بشر بن املنصور املوت، فرأيناه يسر باملوت، فقيل له: قال سعيد بن جبري

    ! أجتلعون قدومي على خالق مرجو كمقامي مع خملوق خموف؟

ى القضاء أراد أهل البصرة أبا قالبة على القضاء فأىب وهرب إىل اليمامة، فأراده أهلها عل: قال عتاب بن أسيد
إن للقضاء : لعلك تراين مثل وايل البصرة ووايل اليمانة، فبكى الشيخ وقال: فهرب إىل الشام، فقال وايل الشام

مثل قوم ألقوا يف حبر، فمنهم السابح املاهر، ومنهم من : وما مثله؟ قال: مثالً فامسعه مين مث اعمل ا بدا لك، قال
حة فهلك يف أول وهلة، وأما السابح املاهر فيسبح يوماً أو يومني يف ال حيسن السباحة، فأما من ال حيسن السبا

  .البحر ومل يصب خملصاً فغرق يف الثالث؛ فرمحه الوايل وخلى سبيله

ابن آدم أذل وأحقر من أن يكون جريئاً على : ما أجرأ فالناً على اهللا، فقال: مسع القاسم بن حممد رجال يقول
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  .باهللا تعاىلما أغر فالناً : اهللا، ولكن قل

 فقال 103: آل عمران" وكنت على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها"مسع ابن عباس رمحه اهللا أعرابياً يقرأ 
  .خذوها من غري فقيه: واهللا ما أنقذهم منها وهو يعيدهم فيها، قال ابن عباس: األعرايب

ين أبسط لكم وجهي، وأبذل لكم إمنا أنا رجل منكم، ليس يل فضل عليكم، ولك: قال الشعث بن قيس لقومه
مايل، وأحفظ حرميكم، وأعود مريضكم، فمن فعل مثل هذا فهو مثلي، ومن زاد عليه فهو خري مين، ومن قصر 

  .أحضهم على السؤدد ومكارم األخالق: ما يدعوك إىل هذا؟ قال: عنه فأنا خري منه، فقيل له

أما حنن أيها األمري : بلغين أن السؤدد فيكم رخيص، فقال: قال اهليثم، قال أسد بن عبد اهللا لرجل من بين شيبان
  .واهللا إن السؤدد فيكم لغال: فال نسود إال من يوطئنا رحله، ويفرشنا عرضه، ويعطينا ماله، فقال

  .إنا معاشر قريش نعد احللم واجلود سؤدداً، ونعد العفاف وإصالح املال مروءة: قال ابن عمر

لى أشياء خمتلفة، فأما مضر فتسود أسنها، وأما ربيعة فتسود من أطعم منها، كانت العرب تسود ع: قال عوانة
  .وأما اليمن فتسود على النسب

يا أمري املؤمنني حبس املوجود سوء ظن : بلغين انك تسرف يف إنفاقك، فقال: قال املأمون حملمد بن عباد املهليب
  .باملعبود

مسعت زياد : حدثين ببعض أحاديثك، فقال: وية، فقال معاويةدخل دعفل بن حنظلة النسابة على معا: قال العتيب
كنت عشيقاً لعقيلة من عقائل احلي، أركب هلا الصعب والذلول، ال أليق مطرحاً : بن عبيد القيسي حيدث قال

فيه متجر وربح إال أتيته، يلفظين السهل إىل اجلبل واجلبل إىل السهل، فاحندرت مرة إىل الشام خبرثي وأثاث كثري 
أريد لبة العرب ودمهاء املوسم، وإذا بقباب شامية مع شعف اجلبل، جمللة باألنطاع، وإذا جزر تنحر وأخرى 

العجل العجل، وإذا برجل جهوري الصوت على نشز من األرض : تساق، وإذا وكلة وحثثة على الطهاة يقولون
فليخرج للعشاء، فأعجبين ما رأيت، أال من طعم : يا وافد اهللا الغداء، وإذا يآخر على مدرجة ينادي: ينادي

فمضيت أريد عميد احلي، فوجدته جالساً على عرش ساج، قد ائتزر بيمنة وتردى حبربة، وعلى رأسه عمامة 
سوداء تظهر من حتتها مجة فينانة، وكأن الشعرى تطلع من جبينه، وإذا مبشيخة جلة خفوق ماسكي الذقان ما 

عن أنصاف سوقهن، فأكربت ما رأيت، وقد كان مني إىل حرب من يفيض أحدهم بكلمة، وإذا خوادم حواسر 
: عله أو عساه، ودنوت مه فقلت: أحبار اليهود أن النيب التهامي هذا أوان مبعثه ووقت توكفه فخلته إياه، وقلت

، هذا هاشم بن عبد املناف: من هذا؟ فقال: لست به وليتين به، فسألت رجالً: السالم عليك يا رسول اهللا، فقال
ما رأيت كالماً أفصح من هذا، وأشهد أن قيساً قد ! الها اهللا: هذا واهللا السناء واد؛ فقال معاوية: فقلت

  .أخذت لباب الفصاحة

  " الطويل: "قال األصمعي، أنشد أعرايب خالد بن عبد اهللا

 حتى حسبتك تلعب وأعطيتني  لي بالجود حتى نعشتني تبرعت
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  حليف الندى ما للندى عنك مذهب  لندىالندى وابن الندى وأخو ا فأنت

  .فأجزل جائزته

  .العصا من العصية، هل تلد احلية إال حية: العرب تقول

  .طارت عصا فالن شققاً: يقال

  البسيط : ةينشد يف العصا

 تقادم منه اللهو والغزل فقد  ومن يدب على المنساة من دبر

  الكامل ازوء : وأنشد

 التفضل في إخائه لىوع  طبع الكريم على وفائه

  ق عن التعرض القتضائه  عنايته الصدي تغني

 ما تهلل من سمائه ل  وفتى كماء المزن أو

 وال تغير في إنائه م  يقذ في صوب الغما لم

    

 البعيدة من فنائه حرم  بوسائل ال قابلته

 وبحسن رائه وبحفظه  بوداده فأجابني

  ئهبهت الكرام على رجا  محاسنه فن كثرت

 الكريم إلى حيائه فكل  الكريم حياؤه حسب

  .من رمى أخاه بذنب قد تاب منه ابتاله اهللا عز وجل به: كان يقال: قال احلسن البصري

اكشفوا الثوب : ملا مات ذر بن أيب ذر اهلمذاين، وكان موته فجاءة، جاءه أبوه فدخل مرتله وهو مسجى فقال
 رمحك اهللا يا بين فلقد سررتين مولوداً وناشئاً، وما رأيتك قط يف منظر :عن وجهه، فكشفوه، فلما نظر إليه قال

  .أحب إيل من ساعتك هذه

مه، إنا واهللا ما ظلمنا وال قهرنا، وال ذهب حبق لنا، وال أخطئ بنا، وال أريد غرينا، : ونظر إىل أهله يبكون فقال
  .وال لنا معول إال على اهللا تعاىل

اللهم هذا ابين وفيته رزقه، وأكملت له أجله، اللهم مهما آتيتين له على :  فقامفلما وضعه يف قربه قام عليه
  .مصيبيت من أجر وثواب فهو له صلة مين، فال تعذبه، وال تعرفه قبيحاً إنك غفور رحيم

وال يا ذر ما بنا إليك فاقة، وال لنا إىل أحد سوى اهللا من حاجة، يا ذر واهللا ما ذهبت لنا برزق، : فلما دفن قال
أورثتنا كال، شغلنا احلزن لك عن احلزن عليك، يا ذر لوال هول املطلع وخمتربه لتمنيت ما صرت إليه، يا ذر ليت 
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اللهم إنك وعدتين بالصرب على ذر صلواتك : شعري ما فعلت وما فعل بك؟ وما قلت وما قيل لك؟ مث قال
وز عنه، فإنك أرحم يب وبه؛ اللهم هب ورمحتك، اللهم فقد وهبت ما جعلته يل من أجري على ذر لذر فتجا

  .لذر إساءته إىل نفسه وذنوبه إليك، فإنك أكرم مين وأجود

  .يا ذر انصرفنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك؛ إمنا حسبك موالك: فلما هم أن ينصرف قال

يف الصبح إذا تنفس، ما يل مرتل، إمنا أشتمل الليل إذا عسعس، وأظهر : أين مرتلك؟ قالت: قيل لزهراء األعرابية
  الطويل : كم بيننا وبني مرتلك؟ فقالت: مث اختذت مرتالً فقيل هلا

 على ذي حاجة فقريب وأما  فأما على كسالن وان فساعة

  املقتضب : هل تروي على وزن هذا البيت شيئاً وهو: قال السعيدي، قلت أليب أويس

 كالبرد عارضان  أعرضت فالح لنا

  املقتضب : صلى اهللا عليه وآله على سريين أخت مارية وهي تصفق وتقولدخل رسول اهللا : فقال

  إن لهوت من حرج  علي ويحكما هل

  .فصار سرورنا باحلديث أكثر من سرورنا بالبيت: ال، قال سعيد: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اليت يف فرحها : شوفاً؛ الرصوفرصوفاً أنوفاً ر: كيف وجدا؟ قال: تزوج رجل فقيل له: قال ابن األعرايب
  .الطيبة املقبل: اليت تأنف مما ال خري فيه، والرشوف: ضيق، واألنوف

تعتريين عنده أرحيية إن لقيت عندها أبليت، : قد غلب عليك الغناء، قال: قيل لعبد اله بن جعفر عليهما السالم
  .وإن سئلت أعطيت

ينفي احلسد عنك، واملنطق يبلغك احلاجة، والصمت يلبسك العلم يرشدك، وترك ادعائه : يقال: قال املدائين
  .احملبة

  .الولع باجلماع مقتبس من نور احلياة، فليكثر منه أو فليقل: قال إسحاق، قال جالينوس

  .ال تصادق خمنثاً فإنه يعد من اجلفاء مؤانسة بال نيك: قال إسحاق

 وطمح فطفح، فأفسد ما أصلح، فإن مل تعن إن الدهر قد كلح فجرح،: وكتب ابن السماك إىل عمرو بن بانة
  .عليه فضح

كان حيىي بن سعيد خفيف احلال، فاستقضاه أبو جعفر املنصور وارتفع شأنه فلم يغري من : قال حممد بن القاسم
  .من كانت نفسه واحدة مل يغريه املال واإلكثار: حاله، فقيل له يف ذلك فقال

  .ء به أمر إال كان معوله على حليتهما رأيت عاقالً ينو: قال يزيد بن املهلب

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إذا اهتم أكثر من مس حليته: ويقال

اليمن تقولك منا امللوك يف اجلاهلية، واألنصار يف اإلسالم، ومضر تقول منا النيب واخللفاء، فما تقول : قال يونس
w وجهه فاستملكته، فانا نادم تائب إىل اهللا تعاىل، ولست ربيعة؟ قال رجل لعمرو بن عبيد إين أصبت ماالً من غري
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فإن خفت : نعم، قال: إنه علم اهللا عز وجل منك أنك لو قدرت على رده ما رددته، قال: أقدر على رده، قال
  .أن يسألك اهللا عنه فخوفك أشد من أخذك املال

  . اهللا املغفرةالغرة باهللا أن يصر العبد على املعصية، ويتمىن على: قال بعض السلف

    

صدقوا، كأنك ال تعلم ذلك، إمنا : عثمان أشجع من علي، قال: زعموا أنك تقول: قال زيد لرجل من اخلوارج
: كانت شجاعة علي حني كان صحيح البصرية، فلما ذهبت بصريته وركن إىل الدنيا ذهب ذلك؛ وقيل لعثمان

حكم أبا موسى : نيه اهللا، حىت قتل؛ وقيل لعليال أخلع قميصاً قمص: اخلعها واذهب حيث شئت، فأىب وقال
  .وعمرو بن العاص وإال قتلناك، ففعل

قد خريت فال تأخذن خديعة وتدع شريعة، وال تأخذن ما : مسعت الربيع بن عبد الرمحن يقول: قال ابن سالم
  .يرديك وتدع ما ينجيك، وال تأخذن األرذل وتدع األفضل

واهللا لطاعيت أوجب عليكم من طاعة اهللا تعاىل، إن :  يقول، قال احلجاجمسعت أبان بن عثمان: وقال ابن سالم
أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول : " فجعل فيها مثنوية، وقال16: التغابن" فاتقوا اهللا ما استطعتم"اهللا تعاىل يقول 

اب فلم يدخل ادخل من هذا الب:  فلم جيعل فيها مثنوية، ولو قلت لرجل منكم59: النساء" وأويل األمر منكم
  .حلل يل دمه وقتله

الغىن كاملنعة، أي من كان له مال فهو كمن له قوم ينصرونه؛ املنعة مجع مانع كقوهلم لطالب : العرب تقول
- جائزة وهي فعلة من املنع، فأما املنعة -بالسكون- العلم طلبة والواحد طالب، وجهلة مجع جاهل، واملنعة 

  . حامت فمردود، هكذا قال أبو-بكسر امليم

 خر 9: املدثر" فذلك يومئذ يوم عسري"صلى بنا زرارة بن أوىف الصبح فقرأ املدثر فلما بلغ : قال ز بن حكيم
  .ميتاً فواريناه

  .ما ترك يل حزين يوم القيامة أسى على فائت، وال فرحا بآت: مات لبعض السلف ابن فعزاه رجل فقال

  .يا القناعة استقراًالعز والغىن جيوالن، فإذا لق: قال بعض السلف

إذا كنت من قيس ففاخر بغطفان وحارب بسليم وكاثر وازن، وإذا كنت من : كان يقال: قال سعيد بن حجر
متيم ففاخر بدارم وحارب بريبوع وكاثر بسعد، وإذا كنت من بكر ففاخر بشيبان وكاثر بشيبان وحارب 

  .بشيبان

لو اختذت لولدك من هذا املال ذهراً، :  بثمانني ألفاً، فقيل لهباع عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أرضاً: قال عوانة
  .بل أجعل هذا املال ذخراً يل عند اهللا وأجعل اهللا ذخراً لولدي، وقسم ذلك املال: فقال

إن اهللا عز وجل رضي اآلباء لألبناء فحذروهم فتنتهم، ومل يرض : قال حممد بن علي بن احلسني رضي اهللا عنهم
  . فأوصهم م وإن شر األمباء من دعاه التقصري إىل العقوق وشر األباء من دعاه الرب إىل اإلفراطاألبناء لآلباء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  439   

يا أمري املؤمنني إنك : أذن معاوية لألحنف، وجرير بن عبد اهللا بالباب، مث أذن جلرير فدخل فقال: قال العتيب
أحبكم غلينا :  يف حربك، فقال معاويةأذنت لألحنف قبلي وواهللا إنه لوافر النصيب من عداوتك، عظيم الشعلة

أشدكم علينا إذا هو صار معنا بعد عداوته لنا وعرف لنا حقنا وفضلنا بعد جهل مه به، فأما من تربص بنا 
  .األمور فال حاجة لنا فيه، كما مل يكن له حاجة فينا وال رأي لنا فيه كما مل يكن له رأي فينا، فسكت جرير

إن اهللا عباداً خشيتهم من غري خرس، وإم : د مسع قوماً يتكلمون يف القدر فقالقال ابن عباس رمحه اهللا وق
األلباء البلغاء العلماء ولكنهم إذا نظروا يف عظمة اهللا طاشت عقوهلم فرقاً، فإذا سري عنهم سارعوا إىل اهللا تعاىل 

  .باألعمال الزكية، فأين أنتم عنهم؟ فتفرقوا

القدر سر من سر اهللا تعاىل، وحرز من حرز اهللا، مكنون يف حجاب اهللا، : عنهوقال علي بن أيب طالب رضي اهللا 
مطوي عن خلق اهللا، سابق يف علم اهللا، قد وضع اهللا عن عباده علمه، ورفعه فوق منتهى رأيهم، ومبلع عقوهلم، 

 ما بني األرض فلم ينالوه حبقيقة الربانية، وال عظمة الوحدانية وعزة الفردانية، فهو حبر زاخر غامض، عمقه
والسماء، عرضه ما بني املشرق واملغرب، أسود كالليل الدامس، يعلو أوله ويسفل آخره، قعره مشس تضيء، وال 
ينبغي أن يراها إال الفرد القدمي، فمن طالعها فقد حاد اهللا يف ملكه، ونازعه يف سلطانه، وكشف عن سر ستره، 

  .وباء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري

يا أبا عبد الرمحن، لو لفظتك األرض إلينا لرايت ما يصنع بنا يزيد، ورأينا ما : وقف رجل على قرب معاوية فقال
  .صنع اهللا بك

  .مثل الشيطان كمثل الذئب يأخذ الشاة الشاذة القاصية، فعليكم باجلماعة: قال معاذ

هيهات غل يداً : جع قتال عدو اهللا، قالرا: وقال قطري بن الفجاءة لرجل من اخلوارج أسره احلجاج مث من عليه
  مطلقها، واسترق رقبة معتقها، وأنشد الكامل 

 بيد تقر بأنها موالته  أأقاتل الحجاج عن سلطانه

    

 على حسناته جهالته عفت  إذاً ألخو الدناءة والذي إني

 لمطرق مشهد وعالته فيكم  وما ظني بجبن إنني هذا

   الصف واحتجت له فعالتهفي  أقول إذا وقفت إزاءه ماذا

 من جارت عليه والته ألحق  جار علي ال، إني إذاً أأقول

 لدي فحنظلت نخالته غرست  وتحدث األقوام أن صنائعاً

مثل : رد أبو حنيفة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أربعمائة حديث أو أكثر، قيل له: قال يوسف بن أسباط
ال أجعل سهم يمة : للفارس سهمان وللراجل سهم، فقال أبو حنيفة:  اهللا عليهقال رسول اهللا صلى: ماذا؟ قال
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اإلشعار مثلة؛ وقال رسول اهللا : أكثر من سهم املؤمن؛ وأشعر رسول اهللا صلى اهللا عليه البدن، وقال أبو حنيفة
ر؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا إذا وجب البيع فال خيا: البائعان باخليار ما مل يتفقا، وقال أبو حنيفة: صلى اهللا عليه

  .القرعة قمار: عليه يقرع بني نسائه إذا أراد سفراً، وأقرع أصحابه، قال أبو حنيفة

لو أدركين رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله ألخذ كثرياً من قويل، وهل الدين إال الرأي : وقال أبو حنيفة
  . املفرد، فليستعن مكدود بوادع، ومشغول بفارغإن األمور ال تدرك بالرأي: احلسن؟ قال أبو عقيل العمي

أيها الناس، إنكم أغراض محام، وفرضة هلكة، وقد أنذركم القرآن وصفر برحيلكم : خطب احلجاج فقال
اجلديدان، وإن لكم موعداً ال تؤخر ساعته، وال تدفع هجمته، وكأن قد دلفت إليكم نازلته، فنعق بكم، وحثكم 

  .رحيل، وما أعددمت للتحويل؟ ومن مل يأخذ أهبة احلذر، نزل به مرهوب القدرحث مستقص، فماذا هيأمت لل

  اخلفيف : أنشد الصويل للعلوي يف تشبيه ثالثة بثالثة

 إلى التصابي رياحي وأراحت  خطرت خطرة فهاجت مراحي

 مثل ورد ونرجس وأقاح  ووجه ومقلتين وثغر ال،

 ة الحغيت فيها إلى مقال  ال تسليت عن هواها وال أص

  الكامل : ما رأيت بيتاً جيمع الشراب والشرب والساقي إال قول الشاعر: قال علي بن عبيدة

  قمر يدور على النجوم بشمس  وكأنهم وكأنه فكأنها

  اخلفيف : البن دريد

 من أراه مكان روحي مني  يوم يروعني بالتجني كل

 ن بوجه ومقلة وتثني  للهالل والظبي والغص مشبه

  فهو في الحسن غاية المتمني   شهوة الناس فيهاهللا جمع

 وأشتاقه ويصبر عني ني  أمن العدل أن أرق ويجفو

حبق رأس أمك عليك ملا : أيت وال برجل قد جىن فأمر بضربه فمد، فلما أخذه الضرب قال للوايل: قال املدائين
حبق حنرها، : اضرب، قال: قالحبق خديها، : اضرب، قال: حبق عينيها، قال: اضرب، قال: عفوت عين، قال

  .وحيكم خلوه لئال ينحدر: كل ذلك يقول اضرب، فقال الوايل

ما فاتين وال شهدا؛ : قال أبو بكر الصرييف لبعض الفضالء من احلشوية بلغين أنك ال حتضر اجلمعة، قال، فقال
  .يعين أنه ال يراها فيقول مل تفتين، وما شهدا للقائي األئمة: قال

أليس مل أقل ذلك إال : أحسنت؟ قال: كيف أقبل شهادتك وقد مسعتك تقول ملغينة:  السلف لرجلوقال بعض
  .بعد سكوا؟ فأجاز شهادته

wأمل تقل كذا وكذا؟ : تركته يأمر وينهى، فقام الواعية فقيل له: خرج شريح من عند زياد يف علته فسئل عنه فقال
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  441   

  .تركته يأمر بالوصية وينهى عن النوح: قال

ال خترجوا من : قتلناه وصلبناه، قال: ما تقولون يف عيسى؟ قالوا: أعرايب البحرين، فجمع اليهود فقال هلمويل 
  .السجن حىت تؤدوا ديته

يا أم املؤمنني ما تقولني يف امراة قتلت ابناً هلا صغرياً؟ : دخلت أم أفعى العبدية على عائشة رضي اهللا عنها فقالت
خذوا بيد : فما تقولني يف امرأة قتلت من أوالدها األكابر عشرين ألفاً؟ قالت: توجبت عليها النار، قال: قالت

  .عدوة اهللا

  الكامل ازوء : شاعر

 مفسدة الصنيعه والمن  من كرم الطبيعة الصبر

 قلة الجبل المنيعه من  أمنع انباً والخير

  من جرية الماء السريعه  والشر أسرع جرية

  داعية القطيعهيكون ق  لتعهد للصدي ترك

: استنكهوا اخلبيث، ففعلوا، فلم جيدوا له رائحة، قال: أخذ مزبد املديين وهو سكران، فقال الوايل: قال إسحاق

    فمن يضمن يل عشاي؟ : قيئوه، قال مزبد

 ، وجعلتم25 -24: املعارج" يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم: "ذكر اهللا عز وجل املثرين يف كتابه فقال

  . كذا كان يقول احلسن- انتم يف أموالكم حقاً للقيان

إن كذبت كذبة مل : كان عندنا باملدائن دهقان يقال له دينارويه، وكان خبيثاً، فقال له وايل املدائن: قال املدائين
هرب يل غالم فغاب عين دهراً ال أعرف له : أعرافها فلك عندي زق شراب ومسلوخ ودراهم، فقال دينارويه

قد مسعت : ، فاشتريت يوماً بطيخاً فشققت واحدة فإذا الغالم فيها يعمل قفافاً فإذا هو إسكاف، قال العاملخرباً
كان عندي برذون فدبر، فوصف يل قشور الرمان فألقيته على دبره فخرجت على ظهره شجرة رمان : قال. ذا

ع فيها القمل فطرحها فحملها القمل كان يل غالم وله فروة فوق: قال. وقد مسعت ذا: عظيمة، قال العامل
إين وجدت يف كتب أيب صكاً فه أربعة : فلما رأى أنه يبطل عليه كل ما جاء به قال. مسعت ذا: ميلني، قال

  .فهات الزق واملسلوخ والدراهم: ما مسعت ذا، قال: آالف درهم والصك عليك، قال

ن العاص، وكتب إليه كتاباً بالعزل، فلما قدم على استعمل معاوية أبا األعور السلمي على مصر بدل عمرو ب
عمرو احتال عمرو حىت وضع الكتاب من يده وشغله باألكل ودس من سرق كتابه، فلما فرغ ادعى العمل فقال 

  .إمنا جئت زائراً وحنن نصلك، فبلغ ذلك معاوية، فضحك من دهاء عمرو: له عمرو

  .ك، وأخليته من حقائق إنصافكوصل كتابك فرأيتك قد حليته زخارف أوصاف: كاتب

  .هذه نعم تفين األحقاب، وتسم األعقاب: قال أعرايب

wليكن حبك وبغضك قصداً، فإن الغرة كامنة، واجعل للرجوع والرتوع : كتب معاوية إىل زياد ملا واله العراق
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  .بقية يف قلبك، واحذر صولة االماك فإا تؤدي إىل اهلالك

ناولين : هذه وديعة، فجعلته بني ثين الفراش، فجاءت بعد أيام وقالت: نار وقالتجاءتين جارية بدي: قال أشعب
ارفعي الفراش وخذي ولده، وتركت إىل جنبه درمهاً، فتركت الدينار وأخذت الدرهم، وعادت : الدينار، فقلت

ما يبكيك؟ : قالتبعد أيام فوجدت معه درمهاً آخر فأخذته وعادت الثالثة كذلك، فلما رأيتها يف الرابعة بكيت ف
يا فاسقة، تصدقني بالوالدة : سبحان اهللا، أميوت الدينار يف النفاس؟ قلت: مات دينارك يف نفاسه، قالت: فقلت

النساء ال يقمن مع الرجال على غري نكاح، فأحب : مسع أعرايب قوماً يقولون: وال تصدقني بالنفاس؟ قال املدائين
يا هذا خل سبيلي فليس يل فيك : م، فسكتت، واعتزل فراشها فقالت لهإن أيري قد اصطل: جتربته فقال المرأته

حاجة، فداراها فأبت إال الفراق وطالبته بثمن خامت كان هلا عليه، فوثب عليها وأخذ برجلها ودفع فيها وهو 
  الرجز : يرجتز

 لم أجأ هناك بالعجارم إن  فلست بالجلد وال بالحازم

    وجأ ينسيك طالب الخاتم

كيف : فما قولك يف مثن اخلامت؟ قالت: ما أقبح مبثلي التردد إىل البعول، قال: ما رأيك؟ قالت: فرغ قال هلافلما 
  .قد وهبت لك مثن اخلامت: تقضيين وأنت مضيق، ولكن إذا اتسعت، وأقول واحدة

د واحد كان ميرو قاض فأتاه رجل من وجوه أهلها يدعي على رجل ماالً، وأتاه بشاه: قال النضر بن مشيل
أيها القاضي، أترى مثلي يف قدري وحايل يف العامة أدعي على هذا الرجل : وحلف له فأىب أن يقبل منه، فقال

احلمد هللا الذي وىل أحكامنا مثلك، فواهللا ما يل على هذا شيء، : هذا القدر اليسري باطالً؟ فزاده إباء فقال
  . شاهدي هذاولكنين أحببت أن أمتحنك وأعرف صالبتك يف احلق، وكذلك

إن سواراً حيايب يف احلكم، فتكلف عطسة ومحد اهللا تعاىل يف نفسه، مث عطس أخرى فحمد اهللا : قيل للمنصور
  .يزعمون أنك حتايب وما حتابيين يف عطسة: وأمسع، فشمته سوار يف الثانية، فقال املنصور

  .ما أعجب أحاديثنا إذا أضفتها إىل هؤالء

: هذا قدحي، علم أن نبيذهم قليل، وإن مسع:  أتى شرباً تسمع فإن مسع أحدهم يقولكان أبو األدباء الكويف إذا

  .ما هذا قدحي، علم أن نبيذهم كثري، فدخل

  السريع : لوالبة بن احلباب

 قد أثم المثلوب والثالب  عمرو وثالبته ثالبني

 على صاحبه كاذب كل  قلت له خيراً وقال الخنى

أخذا من قول : توليت اهللا وحذه، وحممداً عبده، وعلياً بعده وقال:  بن زيدكان على خامت احلسن بن احلسني
  .56: املائدة" ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون"اهللا عز وجل 
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واعجبا، حنن دعوناه إىل : إنكن صوحيبات يوسف، فقالت: مسع جعفر بن سليمان امرأة تتكلم بالرفث فقال
وكيف ذاك؟ : نيك اخلادم أوله بكاء وآخره ضحك، قيل: قال ابن القاص! للذة، وأنتم أردمت قتله، فكم بيننا؟ا

  .إذا ناك املرأة عضها فتبكي، وإذا صب ضرط فتضحك: قال

يا نظراء وأين كان عنك : رزقت أحس الناس وأنت ال تدري، فقال هلا: تزوج أعمى امرأة قبيحة فقالت له
  .القيادة عليهن: ما بقي من شهوتك للنساء؟ قال: لجمازالبصراء؟ قيل ل

  املتقارب : أليب عثمان الناجم

  وكم من حر مال له من طبق  فيشة ما لها حقة وكم

 بعميرة عند الشبق وذا  هذا يسحاقة يعلل

  .اجلود حارس األعراض: قال عبد اهللا بن جعفر، وكان نبيالً

لنا الوالة كف األذى سألناك بث الندى، وإذا سألناهم اإلنصاف سألناك إذا سأ: قال أبو العيناء لبعض الوالة
  .التفضل

  .كم من مهروب منه أصلح من مستغاث به: قال فيلسوف

  .ويقرب حيناً. مرحباً مبن حيل ديناً: كان أهل اجلاهلية إذا رأوا اهلالل قالوا

ال واهللا الذي ال غله إال هو، : متوت هي؟ قالأحتب أن : شكا رجل امرأته إىل أيب العيناء، فقال له أبو العيناء
  .أخشى واهللا أن أموت من الفرح: مل وحيك وأنت معذب ا؟ قال: قال

  .ألرث ديته فإنه فقري: وكيف ذلك؟ قال: ال، ولكين أحب أن يقتل، قيل: أحتب أن ميوت أبوك؟ قال: قيل لغالم

وحتتضرون، أي متوتون على خضرة : ت، قال الشيخقد آن لك أن جتزز، أي متو: قال فىت من العرب لشيخ منهم
  .الشباب

ملا فرغ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه من دفن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم سأل عن أمر السقيفة فقيل : قيل
من يقبل : ضل القوم واهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: منا أمري ومنكم أمري، قال: إن األنصار قالت: له

رسول اهللا صلى : من سبق؟ قال: حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فكيف تقع الوصاة م واألمر فيهم؟ قيل لبالل
  .وأنا أجبتكم عن اخلري: سألناك عن اخليل، قال: اهللا عليه وآله وسلم، قالوا

ما فيهما : ؟ قالفأيهما الظامل: بلى، قال: أليس احتكم العباس وعلي إىل عمر؟ قال: قال رجل هلشام بن احلكم
  .كما ختاصم امللكان وليس فيها ظامل: سبحان اهللا، كيف يتخاصم اثنان وليس فيهما ظامل؟ قال: ظامل، فقال

الشتاء، : الومسي، وكانون وكانون: العرب تسمي السنة شهرين شهرين، فتشربني وتشرين: قال األصمعي
  .اخلريف: احلميم، وآب وأيلول: وزالصيف، وحزيران ومت: الربيع، ونيسان وأيار: وشباط وآذار

  املتقارب : لعبد الصمد بن املعذل

w لعل المنية دون القفول  قفولي لها بالغنى ترجي
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 إن سواها سبيلي سبيلك  عدمي فاستراثت رحيلي رأت

 النسيب ورفد الخليل بجدوى  التي وعدتك الثراء لعمر

 لك غير الجميل واستجملت  قذفت بك صعب المرام لقد

  فليس غنى المرء حوز الخيول  أقني الكفاف وأرضى العفافس

 أستعد لذم البخيل وال  أتصدى لمدح الجواد وال

 العزيز محل الذليل تحل  أن بنات الرجاء وأعلم

 ليس مستغنياً بالقليل من  ليس مستغنياً بالكثير وأن

فعل، وأما اجلر ا فال خالف فيه بني عند سيبويه حرف جر ويل باسم وال " حاشا: "قال أبو سعيد السرياقي
  الكامل : النحويني؛ قال الشاعر

  ضنا عن الملحاة الشتم  أبي ثوبان إن به حاشا

وأكثر الناس خيالف سيبويه فيها، وهم مع خالفهم سيبويه خمتلفون فيها؛ فأما الفراء فزعم أن حاشا فعل، : قال
حاشا لزيد، : ألن الفعل ال يكون بغري فاعل، وزعم أن األصلوزعم انه ال فاعل له، وهذا طريف وهو كاحملال، 

هي حرف جر كما قال سيبويه وتكون فعالً : فكثروا الكالم ا حىت أسقطوا الالم وخفضوا ا؛ وقال املربد
  البسيط : حاشيت زيداً أحاشيه كقول النابغة: ينصب مثل خال وعدا، واستدل على ذلك بتصرف الفعل، وقوهلم

 أحاشي من القوام من أحد وال  فاعالً في الناس يشبههوال أرى 

    

أما : قال أبو سعيد. حاشا لزيد، لو كان حاشا حرف جر مل جيز دخوهلا على الالم: ومما احتج به يف قوله
حاشيت إمنا هو تصريف فعل من لفظ حاشا الذي هو حرف يستثىن به، : احتجاجه حباشيت فلقائل أن يقول

الستثناء وال حباشا، ومرتلة حاشيت من حاشا كمرتلة هلل، وحوقل، وبسمل، وقد صرق وليس حباشيت يقع ا
ومما يقوي قول أيب العباس أن أبا عمرو الشيباين وغريه حكى أن العرب ختفض ا : الفعل مبا ليس بفعل، قال

 أي يف ناحيته، كنت يف حشا فالن: حاشا هللا يف معىن برأه اهللا، وهي مشتقة من قولك: وقال الزجاج. وتنصب
  الطويل : كما قال الشاعر

  بأي الحشا أمسى الخليط المباين

قد تنحى من هذا صار يف : حاشا لزيد فمعناه تنحى زيد من هذا وتباعد عنه، وكما أنك إذا قلت: وإذا قال
بعض قال : الزجاج. ناحية منه، فكذلك حتاشا من هذا، أي قد صار يف حشا منه، أي يف ناحية، وعلى طريقة

اله اهللا، واله هللا، ويدخله : حاشا اهللا، وحاشا هللا، كما يقال: ويقال: حاشا يف معىن املصدر؛ قال: أصحابنا
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مه، وال يقال ذلك يف : غد، ويف مهالً: حشا اهللا وحشا هللا، كما يقال يف النقص يف غدو: النقص فيقال
 غري أو فيه، ورمبا تربئة اإلنسان من سوء، وتستعمل حاشا لتربئة االسم الذي بعدها عند ذكر سوء يف. احلروف

مث يربئون من أرادوا تربئته، وتكون تربئتهم هللا تعاىل على جهة التعجب واإلنكار على من ذكر السوء فيمن 
، ومذهب حاشا هللا كمذهب معاذ اهللا 51يوسف " قلن حاش هللا ما علمنا عليه من سوء"برأوه، قال اهللا تعاىل 
كار والتعجب، وإذا استثنوا حباشا فاستثناؤهم أيضاً ا على طريق التربئة لألسم السمتثىن ا وسبحان اهللا يف اإلن

  .من سوء أدخلوا فيه غريه

  .هذا آخر كالم أيب سعيد، سقته ألنه متام املعىن يف لفظ خمتلف فيه

كم فإين مسعت رسول أيها الناس خذوا على أيدي سفهائ: مسعت النعمان بن بشري يقول على املنرب: قال الشعيب
إن قوماً ركبوا البحر يف سفينة فاقتسموها وأخذ كل رجل مكاناً، فأخذ بعضهم الفأس : اهللا صلى اهللا عليه يقول

  .مكاين أصنع به ما شئت، فإن أخذوا على يده جنوا، وإن تركوه هلكوا: ما تصنع؟ قال: فنقر مكانه، فقالوا له

  .نفسي أعز علي من ذلك: ين أنك نلت مين، فقالبلغ: قال رجل من أهل الشام البن سريين

استدللت على كثرة عيوبك مبا تكثر من عيوب الناس، ألن طالب : عاب رجل رجالً عند بعض األشراف فقال
  .العيوب يطلبها بقدر ما فيه منها

ائي كان الرشيد جيمع العلماء ويسمع كالمهم، فحضروا ذات يوم وفيهم أبو يوسف صاحب أيب حنيفة، والكس
سل، : أسالك عن مسألة يف الفقه، قال: أحذق الناس به يكون معلماً، فقال له الكسائي: يذكر النحو، فقال له

أنا قاتل غالمك، وقال : ما تقول يف غالم لك قتل فامت به رجلني فسألتهما عن أمره فقال أحدمها: قال
فأيهما : أخطأت، قال: يعاً، قال الكسائيمج: أنا قاتل غالمك، أيهما القاتل عندك؟ قال أبو يوسف: اآلخر

أنا قاتل : أنا قاتل غالمك يريد أنا قتلته، والذي قال: أنا قاتلٌ غالمك، ألن قوله: والذي قال: القاتل عندك؟ قال
: األنعام" فالق اإلصباح وجعل الليل سكناً"سأقتل غالمك، فهو دد، قال اهللا تعاىل :  غري قاتل، أراد-بالتنوين-

  .عىن فلق اإلصباح، فندم أبو يوسف على كالمه امل96

  .القلم شجرة مثرا األلفاظ، والفكر حبر لؤلؤه احلكمة: قال عبد امللك بن مروان

  الطويل : وأنشد

  ولو عقلوا كانوا جميعاً على رحل  بدار ألهلها ما الدنيا لعمرك

 تنطوي األيام إال على ثكل وال  تبحث الساعات إال عن البلى فما

اللهم ذلل صعوبة هذا األمر، وسهل يل حزونته، وارزقين من اخلري أكثر مما أرجو، واصرف : دعا أعرايب فقال
  .عين من الشر أكثر مما أخاف

ومن حدود فضائل الرؤساء مقابلة سوء من أساء باإلحسان، وال نعمة أجزل من الظفر بارم، وال : كاتب
w  .وندمت، والسالمعقوبة رم أبلغ من الندم، وقد ظفرت 
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أخاف أن أمد يدي إىل ما : أنت أبر الناس وال نراك تواكل أمك، قال: قيل لعلي بن احلسني رضي اهللا عنهما
  .سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها

أصبحت وأرى غروب الشمس وطلوعها يأخذان مين كل يوم جزءاً، وكم : كيف أصبحت؟ قال: قيل ألعرايب
  . مدد حىت يبيد وينفدعسى أن يدوم عدد ليس له

    

أشهد أن السماوات آيات بينات، وشواهد قائمات، كل يؤدي عنك باحلجة، ويقر : قال حيىي بن معاذ الرازي
لك بالربوبية، وهي موسومة بآثار قدرتك، ومعامل تدبريك اليت جتليت ا خللقك، وأوصلت إىل القلوب من 

 فهي على اعترافها بك، ووهلها إليك شاهدة بأنك ال حتيط معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر، ورجم الظنون،
  .بك الصفات، وال حتدك األوهام

بالغته أعرابية، وطاعته أعجمية، وآدابه عراقية، : ما رأيت مثل خالد بن برمك: قال أبو عبيد اهللا الكاتب
  .وفصاحلته شامية، وكتابته سوادية

 لو أجنح يف قلب قائله أجنح يف قلوبكم، خذوا الذهب من إنه ليخيل يل أن كالمي: كان يزيد الرقاشي يقول
الذين يستمعون القول فيتبعون "احلجر، خذوا اللؤلؤ من البحر، خذوا الكلمة الطيبة ممن قاهلا فإن اهللا تعاىل يقول 

 أراك رفيقاً للمنعمني عليك، أفما هللا عندك مكافأة مطعمك ومشربك يف ليلك وارك، إن. 18: الزمر" أحسنه

سرك أن تنظر إىل الدنيا مبا فيها من ذهبها وفضتها وزخرفها، فاذهب إىل القرب فاحتمل ما فيه، لست آمرك أن 
  الطويل : حتمل تربته، ولكن حتمل فكرته، وأنشد

  فإنك ندمان المسيء وصاحبه  فإن لم تكن أنت المسيء بعينه

  السريع : آخر

 فروقاطعاً للسبسب الق  معمل الوجناء بالفجر يا

 الملمات على الحر يجني  من زمن جائر وهارباً

 أو جبل وعر ممتنع  به الليل إلى منزل يأوي

 ما كان إلى اليسر أحوج  فإن اليسر يأتي الفتى أبشر

 خير من الصبر بشافع  واصبر فما استشفعت في مطلب

ن ا احلكمة اليت آتاك اهللا ص: أتيت الليث بن سعد فأعطاين أربعة آالف دينار وقال: قال منصور بن عمار
  .تعاىل؛ وكان دخل الليث بن سعد يف كل شهر مخسة آالف دينار، وكان يفرقها يف الصدقة وصلة األرحام

  .خلف عبد اهللا بن مسعود تسعني ألف درهم: قال أبو حامد

  .ما دون أربعة آالف درهم نفقة، وما فوقها كرت: وقال علي بن أيب طالب عليه السالم
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  .ما رأيت سرفاً إال وإىل جانبه حق مضاع: اويةقال مع

  .احلالل يقطر، واحلرام يسيل: يقال

  .مل أرد رحباً، ومل أستر عيباً: كيف نلت هذا البسار؟ قال: قيل للزبري

اكتب علي حباجتك سجالً إىل أن أجد : كان سعيد بن العاص إذا سأله رجل حاجة من ماله ومل جيد قال له
  .فأعطيك

اهللا بن أيب بكرة جارية بستني ألف درهم فطلبت دأبة حتمل عليها فلم توجد يف الوقت، فجاء رجل اشترى عبيد 
  .قد وجب حقك علي اذهب إىل مرتلك: بدابته فحملت عليها، فقال عبيد اهللا

  .الندامة على الفائت تضيع وقت ثان: قال فيلسوف

لو وجدنا مركوباً غري هذه : ر وجارية وقالاستحمل رجل معن بن زائدة فأمر له بفرس عتيق ومجل وبغل ومحا
  .ألعطيناكه

  .كان متيم الداري يشتري مصلى بألف درهم، وكان ابن عباس يرتدي برداً قيمته ألف درهم

ما رأيت رجالً قط إال هبته حىت يتكلم، فإن كان فصيحاً عظم يف صدري، وإن كان : وقال حيىي بن خالد
  .مقصراً سقط من عيين

  الكامل : بدت يل إىل املتوكل على اهللا حاجة، فلذت بالفتح بن خاقان وكلفته إياها وأنشدته:  بكارقال الزبري بن

 يرجى النجاح بقوة األسباب  أنت بالسبب الضعيف وإنما ما

  يدعى الطبيب لشدة األوصاب  دعوتك للخطوب وإنما إني

  مل الكا: -من أمراء اجلبل من آل دلف-حملمد بن عبد العزيز بن سهل 

 أمالته الصبا فتأودا غصن  وظللت من ماء الكروم كأنني

 من حليهن آللئا وزبرجدا  بعيني الرياض فأجتني أرمي

 في لونه وموردا ومزعفراً  ناصعة وأصفر فاقعاً حمراء

 أصابته الصبا فتوقدا شرر  مبتسماً كأن ومبضه يفتر

  البسيط : وهو الذي يقول

 له ترة عندي وال ثار وما  لي وللنأي يرميني بأسهمه ما

  ال ينثني عنه أو تنأى به الدار  إذا اصطفيت خليالً أو أخا ثقة

    

ما احلرد، وما الربد، وما السرد، وما السرد أيضاً، وما الصرد، والصرد أيضاً، وما العرد، : ويقال يف مسائل اللغة
wالنرد، وما الشرد، وما اجلرد، وما اهلرد، وما الطرد، وما الغرد، وما الفرد، وما القرد، وما الكرد، وما الرد، وما 
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وتفسريها يتبعها بعد أوراق على العادة يف ذلك إن شاء اهللا، وإمنا باعدنا بني الفصول لتنفى السآمة ويثبت 
  .النشاط

 زيد أفضل اإلخوة جاز، والفصل بينهما أن إخوة: زيد أفضل إخوته مل جيز، فإذا قلت: لو قلت: قال السريايف

من إخوة زيد؟ مل جيز أن : زيد هم غري زيد، وزيد خارج عن مجلتهم، والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل وقال
عمرو وبكر وخالد، وال يدخل زيد يف مجلتهم، فإذا كان خارجاً : زيد وبكر وعمرو وخالد، وإمنا تقول: تقول

محارك أفره البغال ألن احلمار غري : ن يقالأفضل إخوته، كما مل جيز أ: عن إخوته كان غريهم فلم جيز أن تقول
زيد خري اإلخوة جاز ألنه أحد اإلخوة واالسم يقع عليه وعلى : البغال، كما أن زيداً غري إخوته، وإذا قلت

زيد وعمرو وبكر وخالد، : من اإلخوة؟ عددته فيهم فقلت: غريه، فهو بعض اإلخوة، أال ترى لو أنه قيل لك
رك أفره احلمري ألنه داخل حتت االسم الواقع على احلمري، فلما كان على ما وصفنا جاز محا: فيكون مبرتلة قولك

زيد أفضل رجل، ومحارك أفره محار، فيدل رجل على : أن يضاف إىل واحد منكور يدل على اجلنس فتقول
  .اجلنس، كما دل محار على اجلنس

  الطويل : وأنشد

 ة هداهماوحي دليالً بالفال  رب حي الزائري كليهما فيا

  مدى الدهر محتوم علي قراهما  ضيفان لي كل ليلة فليتهما

 منزل إال وعيني تراهما وال  ال ينزالن ببلدة وليتهما

أول الشعر إمنا يكون بكاء على دمن، أو تأسفاً على زمن، أو نزوعاً لفراق، أو : قال الناشئ أبو العباس الكبري
 إعذاراً إىل سفيه، أو تغمداً هلفوة، أو تنصالً من زلة، أو حتضيضاً على أخذ تلوعاً الشتياق، آو تطلعاً لتالق، آو

بثأر، أو حتريضاً على طلب أوتار، أو تعديداً للمكارم، أو تعظيماً لشريف مقاوم، أو عتاباً على طوية قلب، أو 
اً ألمثال سائرة، أو قرعا إعتاباً من مقارفة ذنب، أو تعهدا ملعاهد أحباب، أو حتسراً على مشاهدة أطراب، أو ضرب

لقوارع غائرة، أو نظماً حلكم بالغة، أو تزهيداً يف حقري عاجل، أو ترغيباً يف جليل آجل، أو حفظاً لقدمي نسب، 
  .أو تدويناً لبارع أدب

  الطويل : للناشئ

 أعدائي وتمنع جاري تخوف  الدهر مني بعزمة ألقتحمن

  اللئيم بثاريوآخذ من هذا  إلى هذا الكريم بنائلي وأفضي

 خمار أو لوضع إزار للوث  فال أهوت أنامل خلتي وإال

 لشرب عقار أو لخلع عذار  أبصار العداة ترقباً وحاشيت

w ضوء ناري فاستضاء بناري إلى  بر إن عشت عين باخل ألية
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 وإن ضافني أال يحل بداري  وإني ألوصي األهل إن رام زورتي

 ال يرى للزور حق مزار تىف  يزور القوم أو يستضيفهم وكيف

  .نيل ما يعرض من أجله العطب: ما غاية املراد يف الطلب؟ قال: قيل لصويف

  .ال، ما دامت يف سلطان احلس: هل سبيل إىل سكون النفس؟ قال: وقيل آلخر

جود ومل إن اهللا جل جالله أمر مبا مل يرد، وى عما أراد، أمر إبليس بالس: وقال علي بن أيب طالب عليه السالم
يرد أن يسجد، ولو أراد أن يسجد، ولو أراد أن يسجد ملا غلبت إرادة إبليس إرادة اهللا جل سلطانه، وى آدم 

  .عن أكل الشجرة وأحب أن يأكل منها، ولو مل حيب أن يأكل منها ملا غلبت حمبة آدم حمبة اهللا تعاىل

    

ح الكتاب حىت ترى شواهده وجتد دالئله، وتعلم هكذا أصبت هذا اجلزء وهو حق، فإذا سرك االتساع فيه فتصف
أن اهللا سبحانه أنشأ العبد مث تواله ومل خيله من يده، وأن العبد يتصرف بني علمه وإرادته وأمره ويه يف ظاهر 
تكليفه، وطرفامها بني احلالتني يلتقيان، وكلتامها مستويتان، واعلم أن اخللق ظهر منه وثبت به، وانقلب إليه، 

أنه أبدأه وأنشأه يف األول، وهو إذاه وأمناه يف الثاين، وهو قبضة ورقاه يف الثالث باستطاعته، واستبد أعين 
بقدرته، وانفرد حبوله وقوته، واستغىن عن موجده وحاظفه، وإمنا ركدت الشبهة على قوم من جهة أم ختطوا 

أن هذا القدر يفصل احلال بيننا وبني اهللا عز األمر والنهي ومها أس التكليف، وأوجبوا التمكني والتخيري، وظنوا 
واعلم أن اإلنسان مطلق يف صورة مقيد، وخمتار يف هيئة . وجل فال نؤتى إال من قبلنا، وال نالم إال على فعلنا

مضطر، ومرسل يف حلية ممنوع، يبني لك ذلك أنه ينقض حاله نقضاً، ويقيس متوسطة على طرفيه، فإنه يدلك 
العبارة املفصحة، انه ما فعل فعالً باختيار محداً أو ذماً اإلوقع إليه ما سبق اختيارة من خزاطره بالعربة الواضحة و

ودواعيه ما استحق به استحق به عذراً وتسليماً، لكنه عن طرق العلم واإلرادة حمجوب، وبلسان األمر والنهي 
ن نفسه مبا علم منه احتج جاهالً، حمجوج، ومىت حاول ذلك اخلروج عما أريد به حاول عسرياً، ومىت احتج ع

  .فليس له إال أن يقف حيث وقف، ويعترف مبا عرف، ويسكت عما خفي وال يستكشف

  الوافر : الناشئ

 حل المؤزر والنطاق إلى  من الحبيبة رجع كف عدمت

 بأوقات اغتباقي لندماني  وهنت فلم أصل وقت اصطباح

  في وفاقيبلغ النهاية ولو  آخيت في الدنيا بخيالً لئن

 باختالف واتفاق جميعاً  المرء يألفني فنجري أصافي

 في الوداد من النفاق أمنا  الود محفوظ إذا ما وعهد

w مزج الخليفة باختالق إذا  كل ذي بر وصول وأقطع
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 به بسوء االفتراق يسر  من معقب حسن اجتماع وكم

ليت أباك كان مات قبل هذا : عنه للحسنأخربين عن قول علي بن أيب طالب رضي اهللا : قال رجل لشريك
ليتين مت قبل هذا "أخربين عن قول مرمي : اليوم بعشرين سنة، أقاله إال وهو شاك يف أمره؟ فقال له شريك

  . أقالته شاكة يف عفتها؟ فسكت الرجل23: مرمي" "وكنت نسياً منسياً

  اخلفيف ازوء : وأنشد

 أمسى وأصبحا كيف  قل لماش على العصا

 موسى فأفلحا بعد  حوتها يد امرئ ما

: هذه عرضت على أا شاعرة، فقل شيئاً لتجيز، فقال أبو العيناء: عرضت جارية على املتوكل فقال أليب العيناء

  الرمل ازوء 

  أحمد اهللا كثيراً

  : فقالت

  حين أنشاك ضريرا

  .يا أمري املؤمنني قد أحسنت يف إساءا: قال

  الكامل : لدعبل

 باليأس تقطع عادة المعتاد  ت وقد ذكرتها عهد الصباقال

 بزياة المزداد موصولة  اإلمام فإن عادة جوده إال

  اخلفيف : أليب الغمر الرازي

 جاوب المطي المطي كما  ترتج أعطافه رجا مكفهر

 حان وضعه حولي جبل  كأنما في حشاه وتولى

 سيبه هني مري ملك  ظل يحكي بجوده جود كفي

رأيت رواشن األشنان واحمللب يف دار املأمون مقدمة بقطن، ومسعت املأمون يقول : عفر بن حممد األمناطيقال ج
أحسنت يا بين، إمنا يباهي بالذهب والفضة من قال عنده، فأما حنن فإمنا ينبغي أن نباهي : لصاحب الشراب

  .أى أمجلباألفعال اجلميلة، واألخالق املرضية، والشيم الكرمية، فذلك بامللوك 

  .ال تسبوا الغوغاء فإم يطفئون احلريق، وخيرجون الغريق، ويسدون البثوق: قال بعض السلف

  املتقارب : قالت أخت عمرو ذي الكلب

w خرق تشكى الكالال بوجناء  تجاوزت مجهوله وخرق
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  وكنت دجى الليل منه الهالال  النهار به شمسه فكنت

 ها منك داء عضاالنب إذاً  يا عمرو لو نبهاك فأقسمت

 مفيداً مفيتاً نفوساً وماال  إذاً نبها ليث عريسة

  .ال عدمت من قومي من إذا شاء حجبين: استأذن أبو سفيان على عثمان فحجبه فقال

    اخلفيف : وأنشد

 به جفاء شديدا وجفينا  أطلنا بالباب امس القعودا قد

  لعبيدان بلونا المولى عذرنا ا  العبيد حتى إذا نح وذممنا

جنبين دماء آل أيب طالب فإين رأيت آل حرب ملا قتلوا حسيناً نزع اهللا منهم : كتب عبد امللك إىل احلجاج
  .امللك

  اخلفيف : شاعر

  إنما عيش من ترى بالجدود  عش بجد وال يضرك نوك

 ل وذي عنجهية مجدود  ذي إربة مقل من الما رب

  البسيط : شاعر

 أتى قدر لم ينفع الحذر فإن  قدرينفع ما لم ينزل ال الحذر

 من سبب إال له قدر وليس  من قدر إال له سبب وليس

  بل الكريم الذي يؤذي فيصطبر  الكريم الذي يؤذي مجاوره ليس

 يقبل من ذي شيبة عذر وليس  الشباب لهم عذر وإن جهلوا إن

إال ذا، وأمي اهللا ما استفدنا منه علما وال ال نرضى : أتيتم بأيب موسى مربنساً فقلتم: قال ابن عباس رمحه اهللا
انتظرنا منه غائباً، وال أمنا ضعفه وال رجونا توبة صاحبه، وما أفسد مبا صنعا العراق وال أصحا الشام، وال أماتا 

  .حق علي وال أحييا باطل معاوية، وال يذهب احلق فلتة رأي وال نغمة شيطان

  السريع : الناشئ الكبري

  نقص وما جاوزه فضل  ما دونهالقصد شيء كل 

 جوراً وما بينهما عدل  هذين رأيناهما وكل

إين أيقظت رأيي وأمنت هواي، وأدنيت السيد املطاع : اكتب إيل سريتك، فكتب إليه: كتب الوليد إىل احلجاج
صماً يف قومه، ووليت اجللد احلازم يف أمره، وقلدت اخلراج املؤثر ألمانته، وجعلت لكل خصم من نفسي خ

wيعطيه حظاً من نظري ولطف عناييت، وصرفت السيف إىل املسيء، فخاف املريب صولة العقاب، ومتسك احملسن 
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  .حبظه من الثواب

  الرجز : شاعر

 بقي كما مضى وما  ما قد مضى قد انقضى

 ديون تقتضي مثل  وإنما أعمارنا

الفيل شيطان والبحر : يهوي به يف البحر، فقالرأيت زياد بن عالقة راكباً فيالً : جاء رجل إىل ابن سريين فقال
  .جهنم

  الكامل : لو كنت ال أعلم لكان أروح لقليب؛ وأنشد: قال بشر احلايف

 حبس الهزار ألنه يترنم  الصعود يرتع في الرياض وإنما

 كما قد ساءني ما أعلم جهلي  كنت أجهل ما علمت لسرني لو

إذا سأل العبد اهللا الشهادة وعلم أنه من خلوص نيته كتبها له وإن : لروي عن النيب صلى اهللا عليه وآله أنه قا
  .توفاه على فراشه

ألن بسم اهللا الرمحن الرحيم أمان، وبراءة : مل ال تكتب يف براءة بسم اهللا الرمحن الرحيم؟ قال: قيل البن عباس
  .نزلت بالسيف وال أمان فيها

  . الرجاء إال منكاللهم إنك أنت أنت، انقطع: من دعاء بعض السلف

اللهم إين أعوذ بك من نظرة غيظ نفذت من عني حاسد، غائبها احلرب، : وقال بعض السلف يف دعائه
  .وشاهدها سلم

  الوافر : وأنشد

 المؤمنين تجد مقاالً أمير  إذا امتنع المقال عليك فامدح

 مدائحاً وحملن ماال وضعن  ما إن تزال له ركاب فتى

  املتقارب : لدعبل

 النور يزهر من كل فن بها  خضراء زريبة ثاءومي

 كالشارب المرجحن تأود  ضحوكاً إذا العبته الرياح

  بديباج كسرى وعصب اليمن  صحبي نواره فشبه

 بجناب الحسن أشبه  بعدتم ولكنني فقلت

  الطويل : أنشد بعض من وفد على عثمان يف خالفته وقد سأله عن حصن بناحية هراة

 صيف زل عنها سحابها غمامة  اء كأنهادون السم محلقة
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 الطير إال نسرها وعقابها وال  وال يبلغ األروى شماريخها العلى

 نبحت إال النجوم كالبها وال  خوفت بالذئب ولدان أهلها وما

  اخلفيف ازوء : شاعر

 لألمر كاره وهو  خير الفتى ريما

  حيث تأتي المكاره  وأتاه السرور من

  ازوء الكامل : آخر

  لج الهوى بي في جماح  صاح قلبي غير صاح يا

  فالروح منه على رواح  كسي ثوب الضنى جسد

 ليس من المزاح والقتل  مزحت بهجره قالت

    

  .جيوز أن يكون فيعوالً وفعلوتاً وهو أويل ألنه من الزيت وقد لزم الواو" زيتون: "قال أبو سعيد

الشعر قيد الكالم، وعقال األدب، وسور البالغة، وحمل الرباعة، وجمال : لشعروقال الناشئ أبو العباس يف نقد ا
اجلنان، ومسرح البيان، وذريعة املتوسل، ووسيلة املتوصل، وذمام الغريب، وحرمة األديب، وعصمة اهلارب، 

  .وعذر الراهب، وفرحة املتمثل، وحاكم اإلعراب، وشاهد الصواب

  الوافر : شاعر

 قد طاف بالبيت العتيق ومن   عرقوالراقصات بذات أما

 دم الحياة إلى العروق دبيب  لقد دب الهوى لك في فؤادي

واهللا لو نظرت إىل أجفانه وقد جتافت عن سحابة عينه طل رذاذاً كأا تغازل : قال أعرايب آلخر يف حديث له
جنتيه ألمهيت حسرة على معشوقاً، تعاتب تارة وتصاحل أخرى، وكأن إنسان مقلته ناثر دراً على عروس و

  .حسرة، وأطلقت زفرة على زفرة، ولشققت مرارة على مرارة، وبكيت أهل العشق رمحة

إذا : واهللا ما حزين عليها ولكن يقال: ملا ماتت أخت بشر بن احلارث احلايف حزن بشر، فقيل له يف ذلك فقال
  .قصر العبد يف طاعة اهللا سلبه اهللا ما كان يأنس به يف دار الدنيا

 12: فصلت" وزينا السماء الدنيا مبصابيح"السماء، لقول اهللا تعاىل : أي شيء تتمىن له البصر؟ قال: قيل لبشار

  .وما زينة اهللا ووصفه جيب أن يكون حسناً

  السريع : ألحد بين طاهر بن احلسني

  عقل انصرف بالحجج القاهره  سائلي عن موقع الحظ وال يا
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 للدنيا ولآلخرة لعقلوا  للدنيا التي تنقضي الحظ

استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا مل يستقيموا لكم فضعوا السيوف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .على عواتقكم مث أبيدوا خضراءهم

  .ال زمن قريش ما استرمحوا فرمحوا، وقسموا فعدلوا، فإن مل يفعلوا فعليهم لعنة اهللا: وروي عنه صلى اهللا عليه

  الطويل : شاعر

 حباب صيغ من لؤلؤ رطب بدرع  عالها الماء قنع رأسها ولما

 من حب يزيد هوى حب وأعذب  أرق من الشكوى وأحلى من المنى

  .يقال مها للراضي

  املتقارب : إلبراهيم بن سيار النظام املتكلم

 المدام بدمع غزير وشبت  والراح في راحتي ذكرتك

 الفؤاد بدمع الضمير بكاك  فإذا ينفد الدمع فرط األسى

  الكامل : البن طباطبا العلوي

 حتى تلقاني بسيف عتابه  يكف ما قد سامني بغيابه لم

 في القلب دون حجابه ومحله  نفسي الفداء لغائب عن ناظري

 لوهبتها لمبشري بإيابه  تمتع مقلتي بجماله لوال

    

حمبوا ومكروهها، فأضحك وأبكى، وأمات : يع أفعالهإن اهللا تعاىل قد قسم الصنع بني مج: قال أبو عثمان
وأحيا، وعاىف وابتلى، وعاقب وعفا، ومل يعطل البالء من تكليف الصرب، كما مل يعطل النعمة من تكليف 

الشكر، وجعل الشكر ال ينال إال بالصرب، كما جعل الصرب ال ينال إال بالعزم وجعل العزم ال ينال إال بالعلم، 
م ال ينال إال بالعقل، وجعل اخلرية مقرونة باملكروه، كما جعل الشكر موصوالً باملزيد، وجعل كما جعل العل

طول النصب استنفاداً للقوة، فجعلنا نعاجل اجلمام بالكد، كما نعاجل باجلمام، وكل ذلك لريدنا إىل االقتصاد، 
إن اهللا تعاىل : ذلك قال احلسنويعرفنا أن الفضيلة يف تعديل األمور، وجعل النسيان حظاً من اخلرية، ول

ولوال ذلك ملا انتفع النبيون والصديقون بالعيش وهو األمل واألجل والنسيان، فجعل النسيان ركناً "........." 
من أركان املصاحل، ولو اجتمع يف حفظ اإلنسان وذكره توقع مكروه جيوز وقوعه، وفوت كل مرجو جيوز فوته، 

 تؤمن مكافأته، وجناها جان مث عجز عن جمازاته، مث ذكر ذلة املعجزة ومخول وذكر كل جناية جناها على من ال
ذي القلة، وذكر مع ذلك كل قاذورة كانت منه يف شبيبته، وكل فسولة كانت منه يف كهولته، لشغلة ذلك عن 

ه باملىن كسب ما ال بد منه من مرمة دنياه، وإصالح أمر آخرته، وكذلك صنيع اهللا يف اجلد واملزاح يف إمتاع w
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والضحك ومها وإن كانا يف ظاهر األمر ال يعجالن عليك نفعاً معروف املكان، فإما حيدثان خرياً يف باطن 
النفس، ويثمران نفعاً عند تعقب األمور، ألن املىن استراحة وتفرغ، والضحك سرور وتنشيط، وفرق بني األماين 

 ال جيوزها حد، وال حيلبها سبب، وإصالح موقع األماين واآلمال أن اآلمال مقيدة باألسباب، واألماين منطلقة
  .بتوقع األماين من النفوس صارت النفوس كلها ال متنع منها، وال ختلو من الذهاب معها

والنفس احلية احلاسة ال جيوز أن تبقى فارغة ممسكة عن مجيع األفعال، فتكون هي واملوتى سواء، ومىت مل حيضر 
أو منكر يف حاجة قائمة، عاجلة وآجلة، فال بد للقلب من أن ينصرف إىل عمل للقلب عزم على أمر معروف 

من األعمال، وليس بعد االعتزال إال املىن، فقد صارت األمنية من أكرب اآلفات، وأثبت األركان، وليس يف طاقة 
، ولكل يوم القلب أن يكون أبداً حمتمالً لوحشة الفكر وثقل االعتبار، وللنظر يف ملكوت السموات واألرض

أجل، ولكل استطاعة غاية فأطلق املباح، وألزم الفرض، وخري يف النفل وأرغب فيه ومل يفرضه، وأعطى عليه 
أنا أمزح وال : الثواب ومل يوجبه، وركب الدنيا على الصميمني والفصلني، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ري القاسية وال الغالية، وأمرت باإلفطار والصوم والصالة قد جئتكم باحلنيفية السمحة غ: أقول إال احلق، وقال
والنوم، ولو محل الناس أنفسهم على حد اجلد يف كل حال ومر احلق يف كل مذهب، ال حنلت القوى، 

خري األمور أوساطها، وشر السري احلقحقة، : دين اهللا بني الغايل واملقصر، وقالوا: وانتقضت املنن، ولذلك قالوا
ال تكن حلوا فتبلع، وال مراً فتلفظ، ولوال أن النفس مكدودة متعبة : هما يرمي الرامي، وقالوا يف املثلبين: وقالوا

ومعناة نصبة من حني ال يعرف، ومن ضربان عرق ال يفتر، واختالج عصب ال يسكن، ومعاجلة القلب اهلموم، 
فس من حد املنخرين، واستراحتها إىل ومدافعة الطباع األغذية، وطلب االستمرار من تنفس الرئة واسترواح الن

  .التثاؤب والتمطي، ومضادة الطبائع للنفس، ومنازعة الشهوات إىل ما تدعو إليه، ومعاجلة األمراض وأمل اجلسد

بني كافر جياهره، ومنافق يبغضه، وشيطان يفتنه، ومؤمن حيسده، مع غري هؤالء من : املؤمن بني أربع: وقال
  .وتعالنه أخرىاألمور اليت تساره تارة، 

 بكالم أي عثمان ويل فيه شركاء من أفاضل الناس، فال تنكر رواييت لكالمه فإن يل فيه - أيدك اهللا-أنا أهلج 
  .شفاء، وبه تأدباً ومعرفة، قد يسلم على أكثر الناس، ومل يرب إال على متخلف ساقط دونه

 يكون حمظوظاً منها، ألنه ال تكاد جتد أوضح الداللة على ضعف الرجل يف صناعته أن: قال أبو بكر بن دريد
  .متناهياً يف حذاقته إال وجدته متناهياً يف حرفته

إياك والعجلة فإن العرب كانت تكنيها أم الندامات ألن صاحبها يقول قبل أن يعلم، وجييب قبل أن : قال أعرايب
د احلمد، ومن كان كذلك يفهم، ويعزم قبل أن يفكر، ويقطع قبل أن يقدر، وحيمد قبل أن جيرب، ويذم بع

  .صحب الندامة، واعتزل السالمة

    الوافر : شاعر

 التجارب والزمان وأدبه  خال من دهره خمسون عاماً
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 وال للدهر من حدث أمان  أحد يدوم على وفاء فال

 فعلي بالدنيا هوان أال  إذا ما كان عندي قوت يوم

 عن كل مكرمة حران لهم  القوم قد مسخوا كالباً كأن

 بينت لو نفع البيان فقد  فدعني ال تعرضني لقوم

 فتى له هم وشان وكل  شأن طويت عليه همي ولي

وكيف ذاك؟ : ال أعدمني اهللا هذا االسم٬ قلت: قد رضيت بقول الناس إنك بخيل؟ قال: قلت مرة للحرامي: قال الجاحظ
وال يقال سخي إال وهو : فادعني بأي اسم شئت٬ قلتألنه ال يقال فالن بخيل إال وهو ذو مال٬ فإذا سلم لي مالي : قال

في قولهم : هاته٬ قال: بينهما فرق٬ قلت: ذو مال٬ فقد جمع هذا االسم المال والحمد٬ وجمع ذلك االسم المال والذم٬ قال
ع بخيل تثبيت إلقامة المال في ملكه٬ واسم البخيل اسم فيه حزم وذم٬ واسم الصخاء فيه تضييع وحمد٬ والمال ناف

ومكرم ألهله معز٬ والحمد ريح وسخرية٬ واستماعه ضعف وفسولة٬ وما أقل واهللا غناء الحمد عنه إذا جاع بطنه 
 .وعري جلده٬ وضاع عياله وشمت عدوه  

مثل قول علي : مثل ماذا؟ قال: أن يكون للكالم حد ال يدخل فيه غيره٬ قيل: ما البالغة؟ قال: قيل لجعفر بن يحيى
من سعى واجتهد٬ وجمع عدد٬ وزخرف ونجد٬ وبنى وشيد؛ فأتبع كل حرف من جنسه٬ ولم يقل أين : رضي اهللا عنه

 .سعى ونجد٬ وزخرف وعدد٬ وول قال زخرف وعدد لكان كالمًا٬ ولكن بينهما ما بين السماء واألرض  
مسيرة : ؟ قالفكم بين المشرق والمغرب: دعوة مستجابة٬ قيل: كم بين السماء واألرض؟ قال: قيل لعلي رضي اهللا عنه

 .كما يرزقهم في الدنيا على كثرة عددهم: فكيف يحاسب اهللا يوم القيامة الخلق على كثرة عددهم؟ قال: يوم للشمس٬ قيل  
 .أن يكون العمل على خالف العلم: أي األمور أعجب؟ قال: قيل ألفالطون  
 .فقدي له أشد أذى: أما تتأذى برائحة الودك؟ قال: قيل ألعرابي  
ألني كنت أعلم في حياته أنه : لم ال يشتد فرحك بأخيك في حياته كشدة حزنك عليه بعد وفاته؟ قال: قيل لفيلسوف

 .يموت٬ واآلن أعلم بعد وفاته أنه ال يعيش  
 .أتيت فالنًا قبل أن ينطق الديك فخرس عن جوابي٬ ورجعت إلى أهلي خفيف الظهر وافر العرض: قال أعرابي  

 . أصلحني قبل الموت٬ وارحمني عند الموت٬ واغفر لي بعد الموتاللهم: قال ابن السماك في دعائه  
 .أصبحت واهللا طويًال أملي٬ قصيرًا أجلي٬ سيئًا عملي: كسف أصبحت؟ قال: قيل لمحمد بن واسع  

أما بعد٬ فإنا ناس من أهل اآلخرة أسكنا الدنيا أموات أبناء : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عون بن عبد اهللا يعزيه بابنه
 .موات٬ فالعجب لميت يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت والسالمأ  

 .م تظهر أفعاله وأقواله متساوية متشابهة: من الحكيم؟ قال: قيل لفيلسوف  
أما بعد٬ فإن من عرف حق اهللا فيما أخذ منه عظم حق اهللا تعالى عليه فيما : كتب إبراهيم بن يحيى إلى بعض الخلفاء

 هو الباقي بعدك٬ والباقي بعدك هو الماضي قبلك٬ وأن أجر الصابرين فيما يصابون أبقى له؛ واعلم أن الماضي قبلك
 .به أعظم من النعمة عليهم فيما يعاقبون عليه  

إن أقوامًا غرهم ستر اهللا تعالى٬ وفتنهم ثناء الناس٬ فال يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك٬ : قال أبو تميم الهجيمي
 . مغرورين بالستر٬ مفتونين بالثناءأعاذنا اهللا تعالى وإياك أن نكون  

 .ينبغي للعاقل أن يفعل الواجب من غير أن يجب عليه٬ ويمتنع مما ال يجب من غير أن يمنع منه: وقال فيلسوف  
الدنيا دار صدق لمن صدقها٬ ودار عافية لمن فهم عنها٬ ودارغنى لمن تزود : وقال علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

تعالى٬ ومصلى أنبيائه٬ ومسجد أوليائه٬ واكتسبوا فيها الحسنة٬ ونالوا الرحمة٬ فمن ذا يذمها وقد منها٬ مهبط وحي اهللا 
آذنت ببينها٬ ودعت إلى خرابها٬ ترغيبًا وتخويفًا٬ فيا أيها الذام للدنيا متى استذمت إليك؟ متى غرتك؟ أبمنازل آبائك 

يا أهل الغربة٬ ويا أهل التربة٬ أما المنازل : مقابر فقالمن البلى أم بمضاجع أمهاتك في الثرى؟ ثم أشرف على أهل ال
فقد سكنت٬ وأما األزواج فقد هديت٬ وأما األموال فقد قسمت٬ هذا خبر ما عندنا٬ فليت شعري ما خبر ما عندكم؟ ثم 

 .أال إن خبر الزاد التقوى: والذي نفسي بيده لو أذن لهم في الكالم ألجابوا: التفت إلى أصحابه وقال  
     

ال تجاهد في الطلب جهاد المغلب٬ وال تتكل على القدر اتكال المستسلم٬ فإن ابتغاء الفضل من : قال الحسن البصري
السنة٬ واإلجمال في الطلب من العفة٬ وليست العفة بدافعة رزقًا٬ وال الحرص بجالب فضًال؛ الرزق مقسوم٬ واألجل 

 .محتوم٬ وفي الحرص اكتساب المآتم  w
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ال يتم بعد حلم٬ وال رضاع بعد فطام٬ وال صمت يوما إلى : اهللا٬ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال جابر بن عبد 
الليل٬ وال وصال في الصيام٬ وال نذر في معصية٬ وال تعرب بعد الهجرة٬ وال هجرة بعد الفتح٬ وال طالق قبل 

 .والد٬ وال يمين لمملوك مع سيده والسالمالنكاح٬ وال عتق قبل ملك٬ وال يمين لزوجة مع زوح٬ وال يمين لولد مع   
هذا آخر الجزء الخامس من كتاب البصائر٬ واهللا أسأل االنتفاع به والعمل ببعض ما فيه فإنه قد تحمل أدبًا جمًا٬ وعلما 

  .غزيرًا وفضًال بارعًا٬ وأساله عز وجل أن ينفعك به ويتم نعمه عليك إن شاء اهللا تعالى٬ واهللا الموفق
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   الرمحن الرحيم بسم اهللا
  رب أعن برحمتك 

  الجزء السادس

اللهم إين أبرأ من الثقة إال بك، ومن األمل إال فيك، ومن التسليم إال لك، ومن التفويض إال إليك، ومن التوكل 
إال عليك، ومن الطلب إال منك، ومن الرضا إال عنك، ومن الذل إال يف طاعتك، ومن الصرب إال على بابك، 

ل اإلخالص قرين عقيديت، والشكر على نعمتك شعاري ودثاري، والنظر يف ملكوتك دأيب وأسالك أن جتع
  .وديدين، واالنقياد لك شأين وشغلي، واخلوف منك أمين وإمياين، واللياذ بذكرك جيت وسروري

اللهم تتابع برك،، واتصل خريك، وعظم رفدك، وتناهي إحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت 
 نوافلك، ومل تبق حاجة إال قد قضيتها وتكلفت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا واملغفرة، فواضلك، ومتت

  .إنك أهل ذلك والقادر عليه وامللي به

 اجلزء السادس من كتاب البصائر والذهائر، وإليه وقع االنتهاء، وعليه وقف العزم، وعنده -أبقاك اهللا-هذا اجلزء 
ا يف النفس سكن معه، فقد كان جيول يف النفس ما يعسر تدوينه، ويصعب بلغ النشاط، ألن املراد مت به، وم

تضمينه، مع حتول احلال، وحنول البال، وذلك ألن الكتاب طال طوالً ميل الناسخ، ويضجر القارئ، ويقبض 
املنبسط، ويكل النشيط، ويفتر الشهوات، ويفل غرب احلريص، ويتعب الطالب والراغب، ويصري ما أردنا أن 

 سبباً الجتبائه سبباً الجتنابه، وما أحببنا أن يكون باعثاً على طالبه مؤيساً من وجدانه، وهكذا كل ما طال يكون
وكثر، وازدحم وانتشر، وليس يصري هذا عيباً إال عند فسولتنا يف طلب العلم، وسوء رغبتنا يف إفشاء احلكمة، 

اعتيادنا للهو، وجهلنا بعواقب الدنيا، ولو صدقت وقلة طاعتنا للحق، أعراضنا عن احلظ، واستبدالنا للخري، و
النية، وانبعثت اهلمة، وأذعنت الشهوة، وذلت النقيبة، وساعد التوفيق، كان ما استبعد يف هذا الباب قريباً، وما 

استوعر سهالً، وما استغلي رخيصاً، وما استثقل خفيفاً، وما استكثر قليالً، ولكن من يصرب على هذا السوم، 
إىل هذا احلكم، ويأنف من هذا الطعن، وينفر من هذه الالئمة، مع ضمريه املدخول، وعادته الفاسدة، ويصري 

ومنشئه الردي، وقرينه الفاضح، وحبه للراحة، واختطافه للذة، وتعجله للممكن، وتسويفه يف اخلري، وتوصله إىل 
الدهر، واختالف املقاالت، وتشابه الشر، وهذا قطرة من البحر، وحصاة من اجلبل، مع تنكر الزمان، وفساد 

اآلراء، وتكافؤ اجلدال، وتزاحم الشبه، وتراكم احلجج، وسوء بيان العلماء، وقلة إنصاف احلكماء، وقبح أخالق 
  .األدباء

أنا رأيت شيخاً قد انتهى يف السن، وبلغ الغاية يف احلكمة، وأشرف على اية التجربة، قد قسم حاله بني 
و وقيعة يف اإلخوان، أو شكوى من الزمان، هذا عني ما قد وجده واستفاده، وهو بزعمه إرجاف بالسلطان، أ

w فرد أوحدي، ونقاب لوذعي؛ وهكذا مشايخ دينك، وأنصار شريعتك، وأعالم ملتك، -وزعم ناصره
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    واملتكلمون يف بالدك، فماذا أتوقع لنفسي إذا كنت آخذاً عنهم، ومقتدياً م، ونازعاً إليهم؟ 

كيف صرت يف الشكوى أخطب من قس، وأبلغ من سحبان، وأنطق من شبيب، : وماً البن اخلليلقلت ي
وكيف ال أكون كذلك وأنا يف زمان إن ذكرت أهله مبا يستسرونه ويتباهون به، : وأفصح من صفوان؟ قال

: ؛ قلتويشتملون عليه ويتهالكون فيه، هتم فمي، وسفك دمي، وشهد علي بالكفر، ومل يرض يل إال بالصلب

اعلم أين قد أصبحت بني إمام ال يعدل، ووزير ال : فبح مبا يف نفسك، على اختصار لفظك، وإجياز قولك، قال
يفضل، وعامل ال يتأله، وناسك ال يترته، وغين ال يواسي، وفقري ال يصرب، وجليس ال حيلم، وواعظ ال يعف، 

لم، ومتعلم ال يتحرج، وقاض ال ينصف، وحاسد ال يكف، وصديق ال يعني، وجار ال يستر، وجاهل ال يتع
واشهد ال يصدق، وتاجر ال يتورع، وعدو ال يتقي، ومؤذ ال يفتر، فهل ترى ملثلي بعد ما عددته قراراً، أو جتد 

ألحد عليه اصطباراً؟ واهللا لو عن يل رأي يف الصرب عليه مللكته، ولو بدا يل طريق يف السكوت عنه لسلكته، 
  .قل مفتونولكين ذو صدر جياش، وع

وأقطع حديث هذا الرجل، فإنه كان يكثر من هذا الفن، ويأيت فيه بكل ما توهم وظن، وكان ذا عارضة 
عريضة، ولسان بليل، وقلب مكوي، وركية غزيرة، وله مذاهب استأثر ا، وتوحد فيها، وأشياء طريفة كان 

فرط يف التشنيع عليهم، وتناهى يف تتبع يكتمها، وال يعرب عنها، وكان من كبار املعتزلة، ولكنه خالفهم، وأ
ولقد قال هذا لرجل قوالً، ووجد عيباً، فركب جواداً، وسلك جدداً، وأصاب بدداً، وعرف داء، . قبائحهم

وطلب دواء، ولو استوى لك أن تكذبه، وتزيف قوله، وترد عليه دعواه لفعلت، ولكن كما قد علمت أن ما 
ا أنشر، وما أشار إليه أقبح مما نص عليه، وما روي عنه أفحش مما أفصح طوى أكثر مما نشر، وما دفن أخبث مم

  .به

 بسماع ما روي لك، وعرض على عقلك، ونيط بفهمك، وقرب من مسعك، والح - حفظك اهللا-فانتفع 
لعينك، وعاجل نفسك مبقت اهلوى، وأودع قلبك برد اليقني، وحدث سرك باإلقالع، وخف عاقبة اإلصرار، 

 السر واجلهر، والتفت إىل حظك باالختيار والقهر، وجانب كل ما جنبك اخلري، واهجر كل ما وراقب إهلك يف
أعلقك الذم، وأورثك الندم، وثبت على طاعة اهللا قدميك، واستحفظ نعم اهللا تعاىل قبلك، واشهد آالءه عندك، 

سمع ومطلع، واجعل أساس واعترف له بالربوبية، وتذلل بني يديه بشمائل العبودية، واعلم أنك منه مبرأى م
أمرك، ومخرية حالك، وزبدة تدبريك، وعمدة شأنك، الزهد يف الدنيا، وإزجاءها مبا طف منها، والرضا بالبلغة 

  .فيها، فإنك إذا فعلت ذلك هان عليك ما عداه، وقرب منك ما واه

زهد متلك هواك عن اجلماح، الزهد يف الدنيا باب السعادة، ودرجة السالمة، ووعاء النجاة، وظرف الراحة؛ بال
وطرفك عن الطماح، ونفسك عن اللجاج، وطباعك عن الغي، وظاهرك عن اهلجنة، وباطنك عن الفتنة، فبه 

هناك تتفرغ حلسابك، وتتصفح ما خيصك، اعتبار ما يكون صالحه . يذل لك كل ما نشأ عنه، وصار فرعاً عليه
ك، وريعه واقفاً عليك، فال تعتقد إال حقاً يصحبه الربهان، وال منوطاً بك، وفساده منفياً عنك، وآثاره راجعة إلي
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تقول إال صواباً يشهد له الدليل، وال تعمل إال صاحلاً يؤيده القول واحلق، ومىت خلصت إىل هذه الرتبة حفت 
بك السعادة، وتواصلت إليك الزيادة، وكان جليسك منك بني ملحوظ يقتدي بك فيه، وملفوظ ميتثل أمرك به، 

لن حتوز هذه احلال، ولن تفوز ذا الكمال، حىت تربأ من اجلدال يف الدين، وجر هذيان املتكلمني، وتبعد عن و
جمالس املشككني، وتألف عادة الصاحلني، وتأخذ دي املسلمني، وحتسم طبعك عن معرفة أسرار رب العاملني، 

  .يف هذا اخللق أمجعني

    

طفرة، واجلوهر والعرض، والكمون والظهور، واملداخلة وااورة، وما مراد نعم، وحىت تترك اخلوض يف اجلزء وال
اهللا يف كذا، وما علته يف كذا، وما سببه يف كذا، وواجب عليه أن يفعل كذا، ويستحيل عليه فعل كذا، ولو فعل 

ليك، كذا لكان كذا، وهذا حتكك باإلله، ومترس بالرب، وليس لك من ذلك إال ما ألقاه إليك، وعرضه ع
وسهله لك، ورفع الشبهة عنك؛ فأما ما غمض واستتر، وخفي واستسر، فإياك أن تتعرض له، وحتوم حوله، 

وتطلب قياسه ونظريه، فإنك إما أن تكل دون بلوغه، أو تضل قبل مناله، ألن اهللا تعاىل مل ينب هذه الدار، ومل 
ومل يستشر استحسانك واستقباحك، ومل يرتب هذا العامل، ومل ينظم هذا الفلك، على قدر عقلك الضعيف، 

جيعل لك إىل شيء من ذلك سبيالً إال على حسب ما أعارك من القوة، وأعلمك بالتكليف، وأهلمك بالتوفيق، 
فإن تعديت طورك، وتعليت قدرك، نكسك وردك على عقبيك، وأسرك بعجزك، وعراك من لبوس عزك، 

  .حدوثة للغابرين بعدكوجعلك عربة للناظر إليك، وآية للمعتربين بك، وأ

فاحذر التخطي إىل سياج ربك ومعامل إهلك، والزم حدودك يف عبوديتك، فبهذا أمرت، واستقم كما أمرت، 
لعل اهللا تعاىل يرى فقرك فيغنيك، وضعفك فيقويك، واحنطاطك فيعليك، وذر الذين خيوضون فيما ليس إليهم، 

  .يتكلفون ما ليس عليهم، فسيعلمون أي منقلب ينقلبون

حرس اهللا علينا وعليك الدين، ووفر حظنا وحظك من اليقني، وجعلنا وإياك من عباده املتقني، الذين ال خوف 
  .عليهم وال هم حيزنون

 وإن كان قد تأبط هزالً، واستبطن سخفاً، وحتمل مزاحاً، فإنه قد تضمن أدباً - حفظك اهللا-هذا الكتاب 
أمراً وزجراً، ودل على اخلري إجيازاً وإطناباً، ونشر حكم اهللا رواية وعلماً، وتوشح حكمة وفصاحة، ودعا إىل اهللا 

واستخراجاً، وأمتع النفس سراراً وجهاراً، فال جتعل نصيبك منه اخلطأ واخلطل، وقد اعترض لك منه العلم 
 وإمنا .والفائدة، وال حتكم على مصنفه وجامعه إال بعد أن تستظهر باحلجة، وتعتقد اإلنصاف، وتعتمد على احلق

أوصيك ذا خوفاً من أن يقول ما يقول من ال يشفق على عرضه، وال يتعقب فرطات حكمه، وال يفلي مواقع 
  .رأيه، وال ميلك خطام لسانه، وال يبايل مبا ووجه به

واستيقن أن الكتاب قد حوى من الذهن لواقحه، ومن العقل قرائحه، ومن العلم غنائمه، ومن الفهم نتائجه، 
 ذخائره، ومن الدهر سرائره، ومن األدب أرواحه، ومن البال خواطره، ومن الروية جواهرها، ومن ومن الصدر
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احلكمة حقائقها، ومن التجربة أعياا، ومن األمم ودائعها، ومن احلنكة فرائدها، ومن األخالق حماسنها، ومن 
ئقها، فهو إذن للكليل شحذ، العرب بياا، ومن الفرس سياستها، ومن اليونان دقائقها ومن الشريعة رقا

وللوسنان يقظة، وللعقل مسة، وللعي بالغة، ولألخرس ترمجان، وللناسي تذكرة، وللغزير جتربة، ولألديب عدة، 
وللعامل عمدة، وللخامل نباهة، وللمجهول عالمة، وللجاد حمجة، وللهازل مفكهة، وللناسك بصرية، وللعائل 

واضحة، وبرهان مبني، وقول متني، ونادرة ملهية، وموعظة مبكية، نصيحة، مجعت فيه كل عرة الئحة، وحجة 
  .وللرفيع فيه مرتع، وللمتوسط إليه مفزع، وللدين به مقمع، وأفنيت يف ذلك وأطنبت، وصعدت فيه وصوبت

فال حترمين عفوك عند زلة أفتضح ا عندك، وال تبخل علي مبدحك يف صواب عليك، وأجهزه إليك، وكن من 
، وأعوان احلق، ولعمري لك علي مقال فيه، ومتعلق به، ومدخل منه، ألين قد شعثت أعراض إخوان الصدق

قوم، وأعلنت أسرار ناس، وزدت يف بعض ذلك مستثيباً، ونقصت جمانباً، وأملمت معرضاً، وكاشفت مصرحاً، 
يف مجهور وطويت حمسناً، ونشرت مقبحاً، ولكن ذاك مع توخي احلق مقبول، ويف خالل الصواب مستحسن، و

  .الصدق نافع

ومن هذا الذي تصدى ملثل هذا الكتاب، مع طوله وكثرة عدد أوراقه، وتصرف راويه، واختالف أساليبه 
ومعانيه، مع ضيق الصدر، وغروب الصرب، وخفة ذات اليد، وسوء الظن باليوم أو غد، فلم يهرف، وملخرف، 

 يبعد من اخللف فيه، وحكم ال يربأ الشطط منه، ومل يظلم ومل جيزف؟ هذا ضمان ال يصح الوفاء به، ووعد ال
وإذا مزج حقه بباطله، وقرن خريه وشره، وأضيف سقيمه إىل صحيحه، كان قوام اجلميع للحق، وكنت إذ ذاك 

على أنا نلجأ إىل اهللا يف كل عسر ويسر، وعليه . يف طبقة من يسامح مبا كره له لبلوغه الغاية فيما أصاب فيه
  . وكبري، وإياه نستعني يف مجيع األمور، فبيده اخلري وهو على كل شيء قديرنتوكل يف كل صغري

    

يا ابن مسعود، اجلس للناس طريف النهار، وأقرئ القرآن : ملا وىل عمر بن اخلطاب عبد اهللا بن مسعود قال له
ديث، وحدث عن السنة وصاحل ما مسعت عن نبيك صلى اهللا عليه وسلم، وإياك والقصص والكلف وصلة احل

فإذا انقطعت بك األمور فاقطعها، وال تستنكف إذا سئلت عما ال تعلم أن تقول ال أعلم، وقل إذا علمت، 
واصمت إذا جهلت، وأقلل الفتيا، فإنك مل حتط باألمور علماً، وأجب الدعوة، وال تقبل اهلدية، وليست حبرام، 

  .ولكين أخاف عليك القالة، والسالم

لبصرة أفواه البحار ومواضع التجار، فأنزلوها سليمان بن علي، وإن الكوفة فم احلجاز إن ا: قال إبراهيم اإلمام
وطريق احلاج، فأنزلوها عيسى بن علي، وإن الشام عش بين أمية وباب املغرب ومادة العراق، فأنزلوها أبا جعفر 

  .املهدي؛ وأنزل كل رجل ممن ذكره يف املوضع الذي ذكر له

  .سواد معصفر الرجالال: قال علي بن عبد اهللا

  .البياض مجال ألحيائكم، وتكفن فيه موتاكم، ولو كان البياض صبغاً لتنافس فيه الرجال: قال عبد اهللا بن عباس
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ما أحسب غسل اليد قبل الطعام إال من : دعي ابن عون إىل وليمة فجيء مباء يصب على يده قبل الطعام فقال
  .توقري النعمة

  .أعطاين فالن بره تفاريق وعقوبته مجلة: ءقال املكي، قال أبو العبنا

  .له ضحك كالبكاء، وتودد كالسباب واالفتراء، ونوادر كندب املوتى: ذم أبو العيناء رجالً فقال

تقدمي احلرمة من جزيل النعمة، فأنت إىل التهنئة بالنعمة يف هذه املصيبة أوىل : عزى أبو العيناء رجالً بامرأته فقال
مد هللا الذي جعل لك أجرها، ومل جيعلك هلا ثواباً، وإن عظم الفقد لطول األنس والصحبة، منك بالتعزية، فاحل

  .فثواب اهللا أعظم وأجزل

  .كان العزاء لك ال بك، والفناء لنا ال لك: عزى أبو العيناء بعض الرؤساء فقال

  .اللهم ضوئ عنه، أي أظهره: ضل ألعرايب شيء فقال: قال األصمعي

  .فرط: الصغرية والرويبية يقال هلااألكمة : قال يعقوب

  .ماع مييع إذا سال، واماع السمن إذا ذاب وأماث

  .مر يذأل إذا مر مرا خفيفاً، ومنه مسي الذئب ذؤالة: إذا قرمط يف مشيته، ويقال: مر يدأل

  .التثفني أن متس الثفن األرض؛ السامد الشاخص من اخليل، واملذمر املوضع الذي يلمس

ومحاراً وظبياً وأرنباً وذئباً وثعلباً وضبعاً وضباً وورالً ويربوعاً وجراداً وطائراً وكمأة، والكمأة صاد ثوراً : يقال
  .صيد، وجىن نعامة وبيض نعامة

إجل من بقر، وربرب، وصوار، وعانة من محري، ورعلة من قطا، : القطيع من البقر والظباء؛ ويقال: السرب
  . طري، ويفء من غربان ومن نسورورجل من جراد، وخرقة من جراد، ويفء من

طاحت واهللا الغرائب من النساء فما : كيف صربمت وكيف كانت حالكم؟ قالوا: قيل لبين عبس: قال األصمعي
بقي إال بنات العم، وما بقي معنا من اإلبل إال احلمر الكلف، وما بقي من اخليل إال الكميت الوقاح، وطاح ما 

  .سوى ذلك من األهلني واملال

هلم بيوت تدخل حبوا إىل غري منارق وال شبارق، فصح األلسنة برد السائل، جذم األكف : أعرايب قوما فقالذم 
  .عن النائل

  .سكري ال يفيق، يتهم الصديق ويعصي الشفيق: سئل أعرايب عن ابن أخيه فقال

 باهللا أن أقول يف خالفة يوسف بن عمر، أو كسرى بن هرمز، وأعوذ: يف خالفة من ولدت؟ قال: قيل ألعرايب
  .على اهللا إال حقاً

  .الدراهم مواسم، تسم مجيالً أو دميماً، فمن حبسها كان هلا، ومن أنفقها كانت له: قال أعرايب

  الرجز : وصف أعرايب مملوكاً له فقال

 يزعزعه وما  الدلو يزعزع
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  ع البنان إصبعه  من جم يكفيه

 تتبعه الدالء  آذان تكاد

غبته يف املعروف يطلقان األلسن باملسألة، ويقربان الطالب من البغية، وعوائد إحسانه كرم الوزير ور: كاتب
  .وترادف امتنانه يضمنان النجح ويؤكدان الثقة

ما أحوجك إىل حمدرج : إذا حدثت فال تكذب، فقال له الشعيب: كان الشعيب جيلس إىل خياط، فقال له يوماً
يم الثمرة، ياخذ من عجب الذنب إىل مغرز العنق، فيوضع منك على شديد الفتل، لني املهزة، أصلع الرأس، عظ

  .شيء لنا فيه أرب، ولك فيه أدب: وما يا هو أبا عمرو؟ قال: مثل ذلك، فيكثر له رقصك من غري جذل، فقال

  .العبوس بوس، والبشر بشرى، واحلاجة تفتق احليلة، واحليلة تشحذ الطبيعة: قال أعرايب

  .عرب تتربك باجلنوب ألا جتمع السحاب وتؤلفه، وتتشاءم بالشمال ألا تفرقه وتذهبهال: قال بعض أهل العلم

    الطويل : حلميد بن ثور

 وإذا ريحي لهن جنوب إلي  ليالي أبصار الغواني ولحظها

أفئدة العلماء ينابيع احلكم، ومعادن، جواهر الفطن، إذا جرت مياه فكرها يف جداول : قال احلسني بن سعيد
ستنباط، مث مشت يف عروق مغارس اإلحساس، نضرت أصول بدائع الروية، وأورقت غرائب األفهام، وأمثرت اال

  .أفنان حكم اآلراء، فاجتنبها أنامل كرم الطباع، وتفكه ا أهل التجربة واالنتفاع

  .كالم نبيل وقمر رؤيته تعجب، وقد رأيت من يؤثره ويستحسنه

قائك، ومن ظمئي إىل غرتك أستحق الري من رؤيتك، فقصر يومنا أنا صب إىل قربك، صاد إىل ل: كاتب
  .الطويل بأنسك الذي يشفي الغليل

  .قد أهديت إليك موديت رغبة، ورضيت منك بقبوهلا مثوبة، وأنت بالقبول قاض حلق، ومالك لرق: كاتب

  الوافر : وأنشد أبو الفضل ابن العميد ألعرايب

  نزيعاًظل مغترباً بنجد  ذو شقة نفض يمان وما

 وقيداً قد أضر به وجيعاً  راعياً ال لين فيه يمارس

 سمعت له سجيعاً حجازياً  ما البرق الح له سناه إذا

  لو أن الشعب كان بنا جميعاً  لوعة مني ووجداً بأكثر

  .إين ألجد رائد ذلك: إين ألودك، فقال: قال رجل أليب ايب

  الطويل : وأنشد

 عامر من مسه بهوان أخو  إنماأهن عامراً تكرم عليه ف
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  .جمالسة األمحق خطر، والقيام عنه ظفر: قال أعرايب

  .أشد العرب بأساً العماليق، وأعظمهم أجساماً وأحالماً عاد، وأكثرهم جنداً ونفرياً محري: العرب تقول

عند من ال ال شيء أضيع من مودة عند من ال وفاء له، وبالء عند من ال شكر له، وأدب : قال بعض السلف
  .ينتفع به، وشعر عند من ال حصافة معه

  .إيت فالناً فإنه مل ينظر يف قفا حمروم قط: وقال أعرايب آلخر

: اخلمول كل اخلمول أال يعرف الرجل خبري فيؤمل، وال بشر فيحذر، قاتل اهللا اهلاجي حيث يقول: قال مثامة

  اهلزج 

 ال حلو وال مر ء  العلباء كالعلبا أرى

 د ال خير وال شر  ني الجارحمار من ب

أعجب ما يف هذا اإلنسان قلبه، وله مواد من احلكمة، وأضداد من خالفها، فإن : قال املربد، قال بعض السلف
سنح له الرجاء أذلة الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه احلرص، وإن ملكه اليأس قتله األسف، وإن عرض له 

نسي التحفظ، وإن ناله اخلوف شغله احلذر، وإن اتسع له األمر الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا 
استلبته العزة، وإن أقاد ماالً أطغاه الغىن، وإن عارضته فاقة فضحه اجلزع، وإن جهده اجلوع قعد به الضعف، 

  .وإن أفرط به الشبع كظته البطنة، فكل تقصري به مضر، وكل إفراط له مفسد

  الطويل : شاعر

 إلى إني بها لشريف خميص  ي دار غربةلعمري لئن أصبحت ف

 بطنه والثوب فيه نحيف أخو  أمر بأكناف القصور كأنني

 باب يعتري ويطيف لمدخل  أنا ممن تعتريه شراهة وما

 من الماء نزر بارد ورغيف  كرم يكفيه خمسين ليلة أخو

 بمن يلجا إليه لطيف وربي  شق فاه اهللا قدر رزقه ومن

  الوافر : وأنشد

 عالنية فقد بلغ الرسيس  حييت عنا يا لميس أال

 فإنه رجل سريس :فقلت  إليك كيما تنكحيني رغبت

  أنت الدردبيس: رضيت وقلت  جربتني في ذاك يوماً ولو

 أتيت قبتها أريس غداة  عني ابنة الطماح سعدي سلي

 نهضت ترنح أو تكوس إذا  تصرم ثالثاً من وقاعي ألم
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 وأنك عيطموس حيدحةد  أنني رجل دميم أغرك

    

حدثنا أبو يوسف القاضي عن حممد : حدثين عمر بن شبة، حدثين معمر بن عمر قال: قال ثعلب يف االسات
اشتكى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه شكوى أدنف منه، : بن عبد الرمحن بن سلمة عن مروان بن احلكم قال

واهللا ما أدري : يف جتدك؟ حىت إذا فرغ من مسألة العيادة قالكيف أننت ك: فأتاه عثمان عائداً وأنا معه، فقال
أنا مبوتك أسر أم ببقائك، ولئن مت ال أجد لك خلفاً، ولئن بقيت ال أعدم طاعناً عائباً يتخذك عضداً أو يعدك 

 كهفاً، ال مينعين إال مكانه منك ومكانه منه، فأنا منك كأيب العاق، إن مات فجعه وإن عاش عقه، فإنا سلم

فتسامل، وإما حرب فتباين، وال جتعلنا بني السماء واملاء، إنك واهللا إن قتلتين ال جتد مين خلفاً، ولئن قتلتك ال 
فحمد اهللا وأثىن عليه مث : أجد منك خلفاً، ولن يلي هذا األمر بادي فتنة وإن أمت الناس ا املرابض مع العرت؛ قال

فصرب مجيل " جوابك مشغول، ولكين أقول كما قال العبد الصاحل إن فيما تكلمت فيه جلواباً، ولكين عن: قال
إنا إذن واهللا لنكسرت رماحنا، ولنقطعن سيوفنا، وال تكون يف هذا : فقلت: ؛ قال18: يوسف" واهللا املستعا

  .حياة ملا وال خري ملن بعدنا

  الكامل ازوء : شاعر

 فللكالم الجزل صاغه م  إذا صيغ الكال إنا

 شاغل فيها فراغه غة  البالطبن بأنحاء 

  هة واإلصابة في البالغة  شرف البدي مستجمع

  .اآلساب: شعر الفرج، واجلميع: اإلسب: قال ثعلب

  الكامل : أنشد ثعلب لسلمي بن عويه

 ونباته النضر لذاته  ال يبعدن عهد الشباب وال

 الغمام صواحب القطر ماض  من الخدود كإي والمرشقات

 ومقاعد الخمر لحفيظة  ا التقتاوطراد خيل مثله

 عوليت في حرج إلى قبر  لوال أولئك ما حفلت متى

 انحنى لتقادم ظهري وأن  زنيبة أن رأت ثرمي هزئت

 يجيء وليلة تسري يوم  بعد ما عهدت فأدلفني من

 بعد تمامه يحري والمرء  كأني خاتل قنصاً حتى

  رفي ذاك من عجب ومن سخ  تهزني مني زنيب فما ال
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 اقتات من سنة ومن شهر ما  لم تري لقمان أهلكه أو

 عادت إلى نسر أيامه  نسر كلما انقرضت وبقاء

 محورته إلى قصر رجعت  طال من أبد على لبد ما

 ما آتي من األمر وعلمت  حلبت الدهر أشطره ولقد

بك، حفظك اهللا، وأبقى لك من بسم اهللا الرمحن الرحيم، وأمتع : كتب بعض احلمقى إىل آخر: قال أبو العيناء
النار سوء احلساب؛ كتبت إليك والدجلة تطفح، وسفن املوصل هيا هيا، واخلبز رطلني، فعليك بتقوى اهللا، 

  .وإياك واملوتفإنه طعام سوء، وكتب إلحدى وعشرين بقيت من عاشوراء سنة افتصد عجيف موىل أمري املؤمنني

محدوا ربكم، تشترون شاة سوداء، وتعلفوا حشيشاً أخضر، وحتلبوا لبناً ا: قال أبو توبة القاص: قال أبو العيناء
  .أبيض، وتتبخرون يف ثيابكم فيعبق البخور، وتفسون يف ثيابكم فال يعبق

رأيت رجالً وقد محل كرة بنصف درهم، فلما أراد الرجوع اكترى إىل ذلك املوضع محاراً : قال أبو العيناء
  .بأربعة دوانيق

بسم اهللا وأمتع بك؛ إن أخانا أحد خادمي أخذ : كتب بعض اهلامشيني إىل السندي بن شاهك: عيناءقال أبو ال
رجالً من الشرط بسبب كلب يقال له موسى، وموسى عندنا ليس بذاعر، فإن رأيت أن تأمر بسبيل ختليته فعلت 

  .إن شاء اهللا

أطال اهللا بقاءك يا عمي، وأدام عزك : ملوفقكتب أبو جعفر ابن املتوكل إىل أيب أمحد ابن ا: قال أبو العيناء
وأبقاك، أنا وحق النيب صلى اهللا عليه وسلم أحبك أشد من املتوكل، وأشد من والدي، وال أحتشمك أيضاً، وقد 

جابوا لك مطبوخ من عكربا، فأحب أن تبعث إيل منه مخس دنان، وإال ثالث مخاسيات، وال تردين فأحرد، 
  .حبيايت

  .يف جوهر من خال أنت، ويف حمل من مات مقيم:  الرحياينقال علي بن عبيدة

    

واهللا ما بنيت املنازل إال : كان بالبصرة أعرايب من بين متيم يطفل على الناس، فعاتبته يف ذلك فقال: قال األصمعي
من لتدخل، وال وضع الطعام إال ليؤكل، وما قدمت هدية فأتوقع رسوالً، وما أكره أن أكون كال ثقيالً على 

أراه خبيالً وأقتحم عليه مستأنساً، وأضحك إن رأيته عابساً، فآكل برغمه وأدعه لغمه، وما احترق يف اللهوات 
  اخلفيف : طعام أطيب من طعام ال تنفق فيه درمهاً، وال تعين إليهخادماً، مث أنشد

 أشم القتار شم الذئاب ي  كل يوم أدور في عرصة الحي

 ختان أو مجمع األصحاب أو  ما رأيت آثار عرس فإذا

 دفعاً أو لكزة البواب هب  أروع دون التقحم ال أر لم
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 مستأذن وال هياب غير  بما هجمت عليه مستهيناً

 ما قدموه لف العقاب كل  ألف بالرغم منه فتراني

 وغيظ الخباز والقصاب م  أدنى من التكلف والغر ذاك

: إيها واهللا، إين ألنشد وأقول، فقلت:  أتنشدينين؟ فقالت:رأيت أعرابية بالنباج فقلت هلا: قال األصمعي

  البسيط : فأنشديين، فقالت

  أن المحب إذا ما شاء ينصرف  بارك اهللا فيمن كان يخبرني ال

 الصبي بثديي أمه الكلف وجد  المحب إذا ما بان صاحبه وجد

  الوافر : فأنشديين من قولك، فقالت: فقلت

 الدهر مؤتنف جديد وطول  من هواه على التنائي بنفسي

 الروح عندي بل يزيد وعدل  ومن هو في الصالة حديث نفسي

: رأيت أعرابياً يرفع صوته على وال صرفه عند جعفر بن سليمان فقال: مسعت األصمعي يقول: قال أبو العيناء

  .واهللا إنه ليقبل الرشوة، ويقضي بالعشوة، ويطيل النشوة، ولقد بىن محاماً زندقة وكفراً

جلس إيل رجل تقتحمه العني، واهللا ما ظننته جيمع بني كلمتني، فاستنطقته فإذا نار تأجج، : قال األصمعي
الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكالم، والعطية : أحتسن شيئاً من احلكمة تفيدنيه؟ فقال: فقلت

 فيه أحسن من اإلمساك عنه بعد اإلقدام عليه؛ بعد املنع أمحد من املنع بعد العطية، واإلقدام على العمل بعد التأين
  .فعظم واهللا يف عيين حىت مأل قليب هيبة: قال

حججت، فبينا أنا باألبطح إذا شيخ يف سحق عباء، صعل الرأس أثط أخزر أزرق، كأمنا ينظر من : قال األصمعي
 بكر بن عبد مناف بن من بين ضمرة بن: ممن الشيخ؟ قال: فص زجاج أخضر، فسلمت فرد علي التحية، فقلت

من أهل : من أية؟ قلت: نعم، قال: أعرايب أنت؟ قلت: مث قال. مخيصة بن قارب: فما االسم؟ قال: كنانة، قلت
أحد بين بغيض، وأنا أقلب ألواحاً : أليهم؟ قلت: إىل قيس عيالن، قال: فإىل من تعتزي؟ قلت: البصرة، قال

وإنكم خملون إىل ذلك؟ : أكتب فيهن ما امسع من كالمكم، قال: ما هذه اخلشبات املقرونات؟ قلت: معي، قال
كانوا كالصخرة الصلدة تنبو عن صفحتها املعاول، مث : نعم وأي خلة، فصمت ملياً مث قال يف وصف قومه: قلت

-زمحها الدهر مبنكبه فصدعها صدع الزجاجة ما هلا من جابر، فأصبحوا شذر مذر، أيادي سبا، ورب قوم 

د أحسنوا تأديبه، ودهر غاشم قد قوموا صعره، ومال صامت قد شتتوا تألفه، وخطة بوس قد  عارم ق- واهللا
حسمها أسوهم، وحرب عبوس ضاحكتها أسنتهم، أما واهللا يا أخا قيس لقد كانت كهوهلم جحاجح، وشبام 

امع ذيلي فنهضت ألنصرف فأخذ مبج. مراجح، ونائلهم مسفوح، وسائلهم ممنوح، وجنام ربيع، وجارهم منيع
wإنا هللا، سينشد يف قيس واهللا : اجلس لقد أخربتك عن قومي حىت أخربك عن قومك، فقلت يف نفسي:فقال
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بلى واهللا، هم هضبة ململمة، : حسبك، ال حاجة يب إىل ذكرك قومي، قال يل: وصمة تبقى على الدهر، فقلت
 يف اليد؛ فقمت مسرعا خمافة أن يفسد علي العز أركاا، واد أغصاا، متكنت يف احلسب العد، متكن األصابع

  .ما مسعت

    

قدم علينا ابن عباس سنة إحدى وأربعني وهو كالقرحة املنبجسة، وكان عتبة قليل : قال أبو عطاء موىل عتبة
يا أبا الوليد، ما بالك حتد النظر إيل : الكالم، فنظر ابن عباس إىل عتبة حيد النظر إليه ويقل الكالم معه، فقال

أما قلة كالمي معك فلقلته مع غريك، وأما كثرة : قل الكالم معي؟ ألعقلة طالت أم ملوجدة دامت؟ فقال عتبةوت
نظري إليك فلما أرى من أثر سبوغ النعمة عليك، ولئن سلطت احلق على نفسك لتعلمن أنه ال يعرض عنك إال 

أظهر منك مكتوماً، فما أحب غريه؛ مبغض، وال ينظر إليك إال حمب، ولئن كان هذا الكالم شفى منك داء، و
 أي بلغت الغاية يف الغدر، ولو كنت - يقال أمهيت احلديدة إذا حددا-أمهيت يا أبا الوليد، : فقال ابن عباس

  الرجز : على يقني مما ظننت بك لكفاين، أو ألرضاين دون ما مسعت منك، فتبسم معاوية مث قال

   اصطكاكاجندلتان اصطكتا  دعوت عركاً ودعاً عراكا

   ينك العير ينك نياكا من

ال تدخلوا بني بين عبد مناف، فإن احللم هلم حاجز، والداخل بينهم عاجز، وإن فطنة ابن عباس مقرونة بعلمه، مث 
  الطويل : متثل

  وغث قريش حيث كان سمين  قريش مانع منك شحمه سمين

  . تغيري املنكرتعريف اجلاهل أيسر من: قال ابن عائشة، قال عمرو بن عبيد

يا بين، إنك مل خترف، أي مل : يا موالي، أعتقين أعتقك اهللا من النار، فقال له: قال بعض املوايل لعمرو بن عتبة
يا موالي، إن التمرة جتتين زهراً قبل أن تكون مغراً، :  فقال-أخرفت النخلة إذا بلغت أن خترف: يقال-تدرك 
  . قد وهبتك لواهبك يلقاتلك اهللا ما أحسن ما استعتقت،: فقال

هو : سألت الثقة عن هذا فأىب وقال. أتشتعر محارك؟ أي تعلفه الشعري: قال حممد بن سالم، قال حنوي لرجل
  .منكر، ولعله مقيس على كالم العرب، وهو جمهول األصل

إىل ما هو أن تنال ما حتب وإن قل، فإن من فارق ما حيب صار : سأل أيب رجل عن السرور فقال: قال العتيب
يكره، واحملبة ال ختتار الكثري رغبة عن القليل، وال تغرب عن القليل اختياراً للكثري، ولكنه أطباع خمتلفة، وأهواء 

  .مؤتلفة، توصف جبملتها، ويضيق القول يف تفسريها، وتوصف إذا كان، وال تعرف بصفة قبل أن تكون

وال ترض ا عوضاً منها، فإن اهللا تعاىل مل يرضها ثواباً ملن يا بين، اجعل دنياك وصلة إىل دينك، : قال العتيب البنه
  .رضي عنه من أهلها، وال عقاباً ملن سخط عليه فيها

w  البسيط : كان عمي ينفق ماله كأنه مال أعدائه، فكلمته زوجته يف ذلك فقال: قال العتيب
w
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 عادة والخير تعويد عودته  تلوم وتلحاني على خلق هبت

 ثنائي بها ما أورق العود يبقى  الي بمكرمةقلت اتركيني أبع م

 لنا أنفس عتبية عودوا قالت  إذا ما أتينا أمر مكرمة إنا

  اخلفيف : من الشعر القدمي قول القائل: يقال

 ما فات فيضها بانسجام جع  عين جودي على عبيل وهل ير

 ر وال صارخ وال ذو سنام  يثرباً وليس بها شف عمروا

 حفوا النخيل باآلجام ثم  ى معينلينها بمجر غرسوا

  الطويل : ويل عبد امللك بن عمري القضاء بعد الشعيب فقال هذيل األشجعي

  على ما ادعى من صامت المال والخول  وليد بالشهود يسوقهم أتاه

 من الداء المخامر والخبل شفاء  يقود إليه كلثما وكالمها

 ء وذا جدلوليد ذا مرا وكان  وليد عند ذاك بحجة فأدلى

 بحسن الدل منها وبالكحل فأدلت  لها دل وعين كحيلة وكان

 أحيانا إذا خصمها غفل وتومض  برحت تومي إليه بناظر وما

 قضاء اهللا في محكم الطول بغير  القبطي حتى قضى لها فأفتنت

 لما استعمل القبطي فينا على عمل  كان من في القصر يعلم علمه فلو

 وكان وما فيه التخاوص والحول  ء تخاوصحين يقضي للنسا له

 بأن يقضي تنحنح أو سعل فهم  ذات دل كلمته بحاجة إذا

 يرى كل شيء ما خال شخصها جلل  عينيه والك لسانه وبرق

  اهلزج : قال أبو العتاهية

 سيفك خلخاال به  فصغ ما كنت حليت

 لم تك قتاال إذا  تصنع بالسيف فما

    

سيعلم الظاملون حظ من نقصوا، إن الظامل ينتظر العقاب، : ضاء يلهج والء الكلماتكان شريح إذا جلس للق
  .وإن املظلوم ينتظر النصر

w  .تقبل شهادته إذا تاب: يقبل اله تعاىل توبته وتردون شهادته؟ وكان يقول: كان الشعيب يقول يف القاذف
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  .ال جتوز شهادة الظنة واحلنة واجلنة: قال عبد الرمحن األعرج

ان العشيب جييز شهادة الرجل على شهادة الرجل إذا كان قد مات، وال جييز شهادته إذا كان حياً ولو كان ك
  .بالصني

أتتوضأ : أخربين متيم بن سلمة أن رجالً شهد عند شريح وعليه جبة ضيقة الكمني، فقال شريح: قال األعمش
كم جبته إىل نصف الساعدين، فرد احسر عن ذراعيك، فحسر فلم يبلغ : نعم، قال: وعليك جبتك؟ قال

  .شهادته

ما دعوتكما وال أا كما أن ترجعا إن شئتما، وما أنا أقضي على هذا : وكان شريح يقول إذا ما أتاه الشاهدان
  .املسلم، إن يقض عليه إال خريكما، وإين متق بكما فاتقيا

  .يقرا حىت يفتكهاإذا ارن الرجل اجلارية فقبضها فليس للراهن أن : كان الشعيب يقول

كان لرجل قبل رجل حق إىل أجل، فغاب، فأتى أهله فتقاضاهم حقه على صاحبه، فقضوه إياه : قال ابن سريين
رد على الرجل ماله، وحلبسه بقدر ما : قبل حمله؛ مث إن الرجل قدم فأخربوه، فخاصمه إىل شريح، فقال شريح

  .تعجلته قبل حمله

عمر رجالً أن يشتري له متاعاً، فاشتراه له، مث أتاه فرضيه ابن عمر ودفع إليه أمر ابن : قال زياد بن سليمان
قد : الثمن، فانطلق إىل صاحبه فدفع إليه الثمن واستوضعه دينارين مث أتى ما ابن عمر فأخربه، فقال ابن عمر

  .رضينا املتاع، فبأي شيء تأخذ هذين الدينارين؟ ردمها على الرجل

انطلق فادفعه إىل صاحبه، فلم يفعل، واحتبس : يشتري متاعاً فاشتراه، فدفع إليه الثمن فقالوأمر رجالً أن : قال
يا أبا عبد الرمحن، أريد أن أذكر لك شيئاً : الدراهم عنده، فلما طال على صاحب املتاع جاء إىل ابن عمر فقال

ما : ال، فأرسل إليه فقال:  فالن؟ قالأو ما دفعه إليك: مثن ذلك املتاع، قال: ما هو؟ قال: وأنا منه مستحي، قال
  .منعك أن تدفع إىل الرجل ماله؟ أعطه مثله فليحبسه بقدر ما احتبست عندك من حقه

  .ومات موىل له فأتى مبرياثه فاشترى به رقاباً فأعتقهم: قال

ها باخليار، إن ساوم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أعرابياً بفرس له، فلما قامت على مثن أخذها عمر على أنه في
: فوقع يف بئر فهلكت الفرس، فقال األعرايب: شاء أمسك وإن كره رد، فحمل عمر عليها رجالً فسورها، قال

فاجعل بيين وبينك رجالً من املسلمني، . كال إين مل أضمنها قال األعرايب: ضمنت فرسي يا أمري املؤمنني قال
 يا أمري املؤمنني فرس الرجل ألنك أخذا على شيء معلوم ضمنت: فجعال بينهما شرحياً، فقص عليه القصة فقال

  .فقبل ذلك عمر رضي اهللا عنه وبعث شرحياً على قضاء الكوفة: فأنت هلا ضامن حىت تردها عليه؛ قال

ما تبني لك يف كتاب اهللا فال تسأل : ملا بعث عمر رضي اهللا عنه شرحياً على قضاء الكوفة قال له: قال الشعيب
  .وما مل يتبيه لك يف كتاب اهللا فاتبع سنة رسول اهللا، وما يتبني لك يف السنة فاجتهد برأيكعنه أحداً، 

  .اخلليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من اجلار، واجلار أحق ممن سواه: قال شريح
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تعاىل املكاره بسم اهللا الرمحن الرحيم، أستوهب اهللا : كتب زنقاح اهلامشي إىل علي بن حيىي املنجم: قال أبو العيناء
أحب سيدي أنت أن تسقيين زبيب وعسل، فإن عندي رجل يشرب املطبوخ إن : كلها يا سيدي فيك برمحته

  .شاء اهللا

فدتك نفسي برمحته، أنا وحدي واجلواري عندي، وأنا وإسحاق وأيب : وكتب أيضاً صديق له: قال أبو العيناء
  .العباس يف البستان، موفقاً إن شاء اهللا

: أردت الركوب يف حاجة إن شاء اهللا، فكتب إليه الرجل: وكتب أيضاً إىل صديق له يستعري دابة: لعيناءقال أبو ا

  .يف حفظ اهللا

شكا بعض جريان حممد بن عبد اهللا بن املهدي أذى غلمانه للجريان وسأله أن ينهاهم، فكتب : قال أبو العيناء
 بسبب اجلريان وهو مملوكني، وكم مثن دارك، ولو مثل صبحك اهللا، أنا يف اخلرب عن شكوى الغلمان: إليه حممد

قصر اخلليفة حىت مل أكن أمتنع من هبتها لغالمك، ولو خرجت عن دخول بغداد، أي واهللا؛ ولو كنت حارسي 
الكلب إذا كنت غاسياً عنها، وأعوذ باهللا لو كلمتك عشر سنني، فانظر اآلن أنت إيل، علي املشي إىل بيت اهللا، 

  .الق وثالثني حجة أحرار لوجه اهللا، وسبيلي يف دواب اهللا فعلت، موقناً إن شاء اهللاأعين به الط

    

إن كنت أصبت بسمعي، فلقد متعت ببصري، مث نادى : ابتلي بعض ملوك األعاجم بصمم فقال هلم: قال العتايب
  .من ظلم فليلبس ثوباً مصبوغاً، وليقم حىت أراه فأدعوه به، وأنظر يف أمره: مناديه

القرحة، وهو بياض : إذا مل يكن بالدابة شية فهو يم، ومن الشيات: ال بعض أهل اللغة يف شيات الدوابق
كالدرهم جببهة الفرس، يقال فرس أقرح، فإذا سال البياض على وجهه ومل ينتشر فهو أغر مشراخ، فإذا انتشر يف 

ع وأكرب من القرحة فهي الغرة؛ فإذا الوجه وذهب عرضاً فهو أغر شادخ، فإذا كان يف وجهه بياض كثري أوس
كان البياض يف العينني فهو مغرب، وإذا كان البياض مبقدار الدرهم على اجلحفلة فهو أرمث، وإذا كان البياض يف 

حد واحد فهو ملطوم، وإذا كان البياض يف البطن فهو أنبط، وإذا كان أبيض القوائم فهو حمجل، وإذا كان 
به شكال، وإذا كانت رجل واحدة بيضاء : ل، وإذا كانت رجاله بيضاوين قيلبإحدى رجليه بياض فهو أرج

فهو اليمىن أو اليسرى، وإذا كان أبيض اليدين فهو مقيد، وإذا كان البياض وإذا كان البياض يف اليدين ويف رجل 
به شكال : لقيل حمجل بثالث ومطلق واحدة بيد واحدة فهو اعصم وإذا كان يف اليد اليمىن والرجل اليسرى قب

  .خمالف

األدهم وهو األسود، واألدغم وهو الديزج إىل احلمرة يضرب، واألمحر وهو أدىن شيء إىل : ومن األلوان: قال
األبيض، : الدمهة، وكميت أشقر يعلوه سواد أو أصفر أشقر، وفرس ورد وهو بني الكميت واألشقر، واألشهب

األدغم وهو الذي لون وجهه ومناخره : ها سواداً، واألدهمأشد: الذي يف جسده ملع متفرقة، والغيهب: وامللمع
ديزج، وأدهم أورق وهو الذي يشبه الرماد، وأحوى أحم وهو الذي بني الدمهة واخلضرة، وأحوى أكهب وهو 
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قلة املاء وكدورة اللون، وكيمت أحم وهو قريب من احلوى، وكميت عندمي وهو كأنه خضب باحلناء يضرب 
األغبس وهو السمند، وأبرش أملع وهو الذي جيتمع فيه من كل لون نكتة، وأشهب أمحر إىل الصفرة، والورد 

وهو الذي يعلوه سواد، وأبلق مطرف وهو الذي اسود رأسه وذنبه أو امحر أو ابيض، وأبلق مولع وهو الذي بلقه 
 ابيض وجهه، الذي قد: يتشحط يف استطالة، واألصدأ الذي قد اشتدت محرته حىت قاربت السواد، واملربقع

  .الذي يف ذنبه وهج، والصنايب على لون اخلردل: واألشعل

أزرق العني اليمىن واليسرى، أو خبده األمين أو األيسر، أو بكلفه مسة أو دارة، فإذا مل يكن من ذلك شيء : ويقال
شفار فهو غفل؛ والذي يشبه اجللجون ومسند بالسواد وأشهب احلمرة ومسند ببياض، واملغرب الذي تبيض أ

  .عينيه

حضرت جملس ابن املغلس وعلي إذ ذاك مئزران، فرأيت شيخاً ياً قد وشحته الطرز، : قال القاضي أبو حامد
وذاك انه كانت عليه عمامة مطرزة، وإزار مطرز، وقميص مطرز وهو على مساور مطرزة، وكان يتكلم يف 

أنا أكلمك، إن ظاهر اآلية :  الكوع ينتهي، فقلتالتيمم إىل الكوع، وإن إطالق اليد يف اآلية إىل: التيمم ويقول
وال تكلم أيضاً إال من ثيابه ثيابك، وشيبته : أنا ال أكلم من ليس طبقته طبقيت، فقلت: ينتهي إىل املرافق، فقال يل

  .هات كالمك: شيبتك، فقام إليه إنسان ووصفين له فقال

ال خيلو إجياب الربا يف الرب من معان، إما أن حيرم : كلمت ابن املغلس يف القياس فقال: مسعت أبا حامد يقول
فإن قلتم باالسم، أو باالسم واملعىن، فاالسم غري : باملعىن وحده، أو باالسم واملعىن، أو باالسم دون املعىن، قال

ل موجود يف األرز، وإن قلتم باملعىن فما الفائدة يف النص على اسم الرب، وقد كان ميكن أن ينص على العلة؟ قا
آل " منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات: "إن اهللا وصف القرآن فقال: فقلت له: أبو حامد

 فبني أن منها ما جيل ومنها ما يدق، مث فضل العلماء بعضهم على بعض، ومل يكن هذا الفضل إال 7: عمران
يكثر صواب من أصاب احلق، ولو مل الجتهادهم يف إدراك املتشابه، فنص على الرب ليتفاضل يف إدراك املعىن و

كيف يصح القول باملعاين وقد كانت موجودة : قال ابن املغلس: يكن ذلك كذلك لسقط العلم؛ قال أبو حامد
  .قبل الشرع وال حكم، فسكت

    

ما الدليل على اهللا تعاىل وال تذكر يل العامل والعرض : سأل رجل جعفر بن حممد فقال له: قال أبو حامد
نعم، : فهل عصفت بكم الريح حىت خفتم الغرق؟ قال: نعم، قال: هل ركبت البحر؟ قال: فقال لهواجلسم؛ 

: فهل تتبعت نفسك أن مث من ينجيك؟ قال: نعم، قال: فهل انقطع رجاؤك من املركب ومن املالحني؟ قال: قال

مث إذا : "، وقال67: سراءاإل" ضل من تدعون إال إياه: "قال اهللا عز وجل. فإن ذلك هو اهللا تعاىل: نعم، قال
  .53النحل " مسكم الضر فإليه جتأرون

 وكان ابن -أعين ابن معروف-تكلم الداركي الفقيه يوماً يف جملس ابن معروف، وكان على قضاء القضاة 
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رايت أبا الفرج املالكي يناظر أبا : حلنت، فقال الداركي: الدقاق يكلمه، فلحن الداركي، فقال له ابن الدقاق
هذا أول : إنك تلحن، فلو أصلحت من لسانك، فقال له أبو إسحاق:  املروزي فقال له يف النظرإسحاق

انقطاعك، ألنك تعلم أين قد حلنت قبل هذا مراراً فلم تنكر علي، ملا لزمك املعىن اآلن صرت تعيب علي اللفظ، 
  .ا سبيالًأنا أحلن وأحلن، ولكن كلموين على املعاين إن كان لكم إليه: مث قال الداركي

كذا قال، وقد مضغ الداركي ذات بطنه ذا الكالم، ألن املعاين ليست يف وجهة واأللفاظ يف جهة، بل هي 
متمازجة متناسبة، والصحة عليها وقف، فمن ظن أن املعاين ختلص له مع سوء اللفظ وقبح التأليف واإلخالل 

  .باإلعراب فقد دل على نقصه وعجزه

أيها : ت امرأة بعلها إىل أيب عمر القاضي فادعت عليه ماالً فاعترف به فقالتقدم: مسعت أبا حامد يقول
القاضي، خذ حبقي ولو حببسه، فتلطف ا لئال حتبسه فأبت إال ذلك، فأمر به، فلما مشى خطوات صاح أبو 

: قالبلى، أصلح اهللا القاضي، ف: ألست ممن ال يصرب على النساء؟ ففطن الرجل فقال: عمر بالرجل وقال له

لك عليه : ما هذا أيها القاضي؟ فقال هلا: خذها معك إىل احلبس، فلما عرفت احلقيقة ندمت على جلاجها وقالت
  .حق وله عليك حق، وما لك عليه ال يبطل ما له عليك، فعادت إىل السالسة والرضا

  .ديننا أماتك اهللاال متت علينا : نظر عمر بن اخلطاب إىل رجل يظهر النسك، متماوت، فخفقه بالدرة وقال

يا هذا ال حيملنك اخلروج من أمر ختلصت منه : اعتذر رجل إىل سلم بن قتيبة من أمر بلغه عنه، فعذره مث قال
  .على الدخول يف أمر لعلك ال تتخلص منه

وكان الرشيد يأتزر يف الطواف، فيدير إزاره ويباعد بني خطاه، فإذا رجع بيده كاد يفنت من رآه، فعند ذلك 
  املتقارب : وقيل فيهمدح 

 الرواء جهير النغم جهير  الكالم جهير العطاس جهير

 الرجال بخلق عمم ويعلو  ويخطو على أألين خطو الظليم

: صعد فيه البصر وصوب؛ وقال: يقال: صعد يف اجلبل وأسهل يف احلضيض، وقال: يقال للرجل: قال يعقوب

  .اإلمياض خطرات الربق

واهللا ما خرجت أشراً وال : ن عبد امللك قام يزيد بن الوليد بن عبد امللك فخطب وقالملا قتل الوليد بن يزيد ب
بطراً، وال حرصاً على الدنيا وال رغبة يف املال، وما يب إطراء نفسي، وإين لظلوم هلا إن مل يرمحين اهللا، ولكين 

عليه، إذ ادمت معامل اهلدى، خرجت غضباً هللا ولدينه، وداعياً إىل كتاب اهللا جل وعز وسنة نبيه صلى اهللا 
وطفئ نور التقوى، وظهر اجلبار العنيد مستحالً كل حرمة وراكباً كل بدعة، ال يصدق بالكتاب، وال يؤمن 

بيوم احلساب، وإنه البن عمي يف النسب، وكفيي يف احلسب، فلما رأيت ذلك استخرت اهللا عز وجل يف أمره، 
إن لكم علي أال : أيها الناس.  ذلك بقوة اهللا وحوله، ال بقويت وحويلوسألته أن ال يكلين إىل نفسي، ودعوت إىل

wأضع حجراً على حجر، وال أستأثر بذهر، وال أنقل ماالً من بلد إىل بلد، حىت أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة 
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فأفتنكم أهله مبا يغنيهم، فإن فضل شيء نقلته إىل البلد الذي يليه ألهل احلاجة إليه، وال أمجركم يف ثغوركم 
وأفنت أهليكم، وال أغلق بايب دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم، وال أمحل عل أهل جزيتكم ما جيليهم ويقطع 
نسلهم، وإن لكم عندي أعطياتكم يف كل سنة، وأرزاقكم يف كل شهر، حىت تستدر املعيشة بني املسلمني، 

سن املؤازرة، وإن أنا مل أف لكم فيكون أقصاهم كأدناهم، فإن وفيت لكم بذلك فعليكم السمع والطاعة وح
فلكم أن ختلعوين، إال أن تستتيبوين فأتوب، فإن علمتم أن أحداً يوثق من صالحه، ويعطيكم من نفسه مثل ما 

  .أعطيتكم وأردمت أن تبايعوه، فأنا أول من بايعة ودخل يف طاعته

    

 اهللا تعاىل، فمن أطاع اهللا فأطيعوه، فإذا أيها الناس، إنه ال طاعة خللوق يف معصية اخلالق، وال وفاء بنقض عهد
  .عصى اهللا فهو أهل أن يعصى ويقتل؛ أقول قويل وأستغفر اهللا يل ولكم، إنه واسع كرمي

  .من نظر بعني اهلوى حار، ومن حكم على اهلوى جار: قال فيلسوف

  .رمبا أبصر األعمى رشده، وأضل البصري قصده: قال أعرايب

لعامة مدح، ومن توقاها محد، ومن محاها رأس، ومن نصب هلا افتضح، ومن تتبع من بر ا: قال حيىي بن خالد
  .عيوب الناس سقطت مروءته

إن يل قلب نزوعاً، وطرفاً دموعاً، فما يصنع كل واحد منهما : قال عمر بن شبة، قال أعرايب سئل عن حاله
  .بصاحبه، على أن داءمها دواؤمها، وسقمهما شفاؤمها

قف طرفك يف آالء اهللا وعظمته حىت كأنك مشاهد :  دلين على عمل واختصره، فقال له:قال رجل لذي النون
  .ملسألته، فإنك إذا فعلت ذلك حسمت عينيك عن النظر، وقلبك عن املطالبات للمعاصي بالفكر

أجل لكنه ملن خيص به، فغض بصر جسمك عما ليس لك : ما أحسن ساعدك؟ قالت: قال بعض النساك جلارية
  . لك بصر عقلك، فترى ما لك وما ليس لكحىت ينفتح

عشق العني سريع االحنالل بطيء العودة، فاحذر أن يؤول بك إىل عشق القلب فيصعب : وقال بعض الصوفية
  .املرام

ما هذا الشعل الذي قد : رأى سقراط رجالً من تالمذته يتفرس يف وجه أورجيا، وكانت فائقة اجلمال، فقال له
ال يصرين نظرك مركباً : أتعجب من آثار حكمة الطبيعة يف صورة أورجيا، فقال له: قالمنعك الروية والفكر؟ ف

لشهوتك، فيجمح بك يف الوحول الالزبة، ولتكن نفسك منك على بال، فإن آثار الطبيعة يف أورجيا الظاهرة 
  .متحق بصرك، وإن فكرك يف صورا الباطنة حيد نظرك

إياك وإعمال النظر إىل كل ما دعاك إليه طرفك، : لصويف أوصين، فقالقال مسلم اخلواص، قلت حملمد بن علي ا
وشوقك إليه قلبك، فإما إن ملكاك مل متلك شيئاً من جوارحك حىت تبلغ كرهاً ما يطالبانك به، وإن ملكتهما 

  .كنت الداعي هلما إىل ما أردت، فلم يعصيا لك قوالً، ومل يرداً لك أمراً
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إياك وإدمان النظر، : إىل أيب املثىن الشيباين وقد كرر النظر فيوجه غالم أمرد فقال لهنظر حممد بن سيار الصويف 
  .فإنه يكشف اخلرب، ويفضح الستر، ويطول به املكث يف سقر

العيون طالئع القلوب أرتج على عبد اهللا بن عامر بن كريز وهو على منري البصرة يف يوم أضحى، : قال فيلسوف
  . ال أمجع عليكم عياً ولؤماً، من أخذ شاة من السوق فهي له، ومثنها عليواهللا: فسكت ملياً مث قال

أنا وأخي توأمان، وخرجت أنا وهو من البصرة يف يوم واحد وساعة واحدة، ودخلنا : قال أبو العنبس الصيمري
ك بن سر من رأى يف يوم واحد، فويل هو القضاء، وصريت أنا صفعان، فمىت يصح أمر النجوم؟ كان عبد املل

كذبه يشكك يف صدقه، : مروان إذا أراد أن يويل رجالً عمل الربيد سأل عن صدقه ونزاهته وأناته، ويقول
  .وشرهه يدعوه يف احلق إىل كتمانه، وعجلته جم مبن فوقه على ما يؤمثه ويندمه

  .كان حامت إذا قاتل غلب، وإذا غنم أب، وإذا سئل وهب، وإذا سوبق سبق، وإذا أسر أطلق

أيها الناس، إن هذين : ا قدم طلحة والزبري البصرة قام مطرف بن عبد اهللا بن الشخري خطيباً يف مسجدها فقالمل
 ملا أضال دينهما ببلدمها جاءا يطلبانه يف بلدكم، ولو أصاباه عندكم ما زاداكم يف -يعين طلحة والزبري- الرجلني 

كم، وما جاءا إال ليناال دنيامها بدينكم، فال صالتكم وال صومكم وال زكاتكم وال يف حجكم وال يف غزو
  .يكونن دنيا قوم آثر عندكم من دينكم، والسالم

أراها فاترة الطرف، ذات شعر : كيف تراها؟ فقال: اشترى معاوية جارية وعنده صعصعة بن صوحان فقال له
ة، إن مت منها شيء وحف، وفم أملى كأقاحي تندى يف رجراج الثرى، رضا العني مقبلة، وشفاء النفس مدبر

شهي كمجاج حنل جين، فهل عنها يا : املنطق إن عذب، فاستنطقت فلما نطقت قال: ما هو؟ قال: واحد، قال
  .أما دون أن نبلو اخلرب ونقضي الوطر فلن تدركها: أمري املؤمنني مزحل؟ فقال

ي خوان، وال يكون الرمح ال تكون املائدة مائدة حىت يكون عليها طعام، وإال فه: مسعت بعض العلماء يقول
رحماً حىت يكون عليه سنان إال فهي قناة، وال تكون الكأس كأساً حىت يكون فيها شراب وإال فهو قدح، وال 

تكون األريكة أريكة حىت تكون عليها حجلة وإال فهو سرير، وال تكون الذنوب ذنوباً حىت يكون فيها ماء وإال 
  .لة شعيلة حىت يكون فيها نار وإال فهي فتيلةفهي دلو، وكذلك السجل، وال تكون الشعي

    

احرس عقلك من شهوتك، وشيبك من عادتك، ونفسك من اآلثام، وبدنك من اهلموم، : قال حيىي بن خالد
  .وصمتك من التيه، وكالمك من الزلل، وال حراسة إال بأناة

  . األمل، وينقطع األجلاللهم اغفر يل، فإن عدت إىل الذنب فعد بالغفران قبل أن يفىن: قال أعرايب

  .كتب فالن حمشوة من فصها إىل مقاطعها بذكرك وشكرك: كاتب

  الطويل : وأنشد

 ذاك اللون في رقة الخمر ورقة  هي الخمر في حسن وكالخمر ريقها
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 واحد سكر يزيد على السكر وفي  جمعت فيها خمور ثالثة فقد

واهللا ما عفا عين تقرباً إىل اهللا، وال : ر عفو املأمون عنه فقالوذك: مسعت إبراهيم بن املهدي يقول: قال أبو العيناء
فذكرت هذا احلديث ليعقوب بن : صلة للرحم، ولكن قامت له سوق يف العفو فكره أن تكسد بقتلي؛ قال

، أما املأمون فقد واهللا فاز حبفظها، كفر من كفر، 17: عبس" قتل اإلنسان ما أكفره: "سليمان بن جعفر فقال
  .ن شكروشكر م

  الرجز : افتقر أعرايب وساءت حاله، فكان يسأل ويقول: قال األصمعي

  من عرب الناس أو الموالي  فتى أروع ذو جمال أال

  وصبية قد ضاق عنهم مالي  اليوم على عيالي يعينني

 يا سادة الرجال إليكم  جدب وسوء حال وساقهم

 يجزيكم على اإلفضال واهللا  فقد مللت كثرة السؤال

ملا أفضى األمر إىل معاوية تكافت الشعراء عن مدحه حىت بدر األخطل : قال أبو العيناء، حدثنا األصمعي قال
  الكامل : ذات يوم وعليه ثوب خز ومطرف خز وعمامة خز، فركدبني الصفني مث قال

 المهابة نافع ضرار معطى  الوفود إلى إمام عادل تسمو

 الحليم وهيبة الجبار سيما  وترى عليه إذا العيون شزرنه

  .فتهافت الناس بعده يف مدحه

أنا : استأذن الشعيب على عبد امللك بن مروان وعنده األخطل فأذن له، فلما مثل بني يديه قال: قال األصمعي
من أشعر الناس؟ فقال : فعقدت أولة إىل أن قال: الشعيب يا أمري املؤمنني، قال عن علم بك أذن لك، قال الشعيب

صدقت، ولكن أمري املؤمنني سألين : كذبت يا شيخ، امرؤ القيس أشعر منك، قال:  أنا ومل أعرفه فقلت:األخطل
عن أهل زمانه فخربته، فإذا كذبت امرءاً فاعرف ما خطب قولك، فعقدت يف يدي ثانية أخطأت فيها، فنهض 

صريت أمري املؤمنني ويل من هذا يا أمري املؤمنني، فوجم، وعلمت أين قد أخطأت ثالثة، إذ : الشيخ فقلت
هذا األخطل؛ يا شعيب، ال يهولنك ما كان منك، فإن مع خطائك : مسأليت، فالتفت إيل عبد امللك فقال يل

  .صواباً كثرياً

    

كان املنصور ضم الشرقي بن القطامي إىل : حدثين عمي مصعب بن عبد اهللا عن اهليثم عن أبيه قال: قال الزبريي
، وأمره أن يأخذه باحلفظ أليام العرب ومكارم أخالقها ودراسة أخبارها وقراءة املهدي حني وضعه بالري

نعم أصلح اهللا األمري، ذكروا : يا شرقي، ارح قليب الليلة بشيء يلهيه، قلت: أشعارها، فقال له املهدي ذات ليلة
w ال يفارقانه يف هلوه وبأسه أنه كان يف ملوك احلرية ملك له ندميان قد نزال من قلبه مرتلة نفسه عند نفسه، فكانا
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فبينما هو : ومنامه ويقظته، وكان ال يقطع أمراً دوما وال يصدر إال عن رأيهما، فغرب كذلك دهراً طويالً؛ قال
ذات ليلة يف شغله وهلوه إذ غلب عليه الشراب فأثر فيه تأثرياً أزال عقله، فدعا بسيفه فانتضاه وشد عليهما 

م، فلما أصبح سأل عنهما فأخرب مبا كان، فأكب على األرض حزناً هلما وأسفاً عليهما فقتلهما، وغلبته عيناه فنا
وجزعاً لفراقهما، امتنع من الطعام والشراب، وتسلب عليهما، مث حلف أال يشرب شراباً خيرج عقله ما عاش، 

ما، وكان إذا سن امللك ووارامها وبىن على قربيهما قبتني، وسن أال مير ما أحد من امللك فمن دونه إال سجد هل
فغرب الناس بذلك دهراً ال مير بالقرب أحد صغري وال : سنة توارثوها وأحيوا ذكرها وأوصى ا اآلباء أعقام؛ قال

كبري إال سجد هلما، فصار ذلك سنة الزمة، وأثراً كالشريعة والفريضة، وحكم يف من أىب أن يسجد هلما بالقتل 
اب إليهما، كائناً ما كان؛ فمر ما يوماً قصار ومعه كارة ثيابه، وفيها مدقته، بعد أن حيكم له يف خصلتني جي
إنك مقتول، فأىب، فرفع إىل امللك وأخرب بقصته : اسجد، فأىب أن يفعل، فقالوا: فقال املوكلون بالقربين للقصار

 خصلتني فإنك الباطل قلت، فاحكم يف: قد سجدت ولكن كذبوا علي، قال: ما منعك أن تسجد؟ قال: فقال
فإين أحكم أن أضرب : ال بد من ذلك، قال: وال بد من قتلي بقول هؤالء؟ قال: جتاب إليهما وإين قاتلك، قال

يا جاهل، لو حكمت علي مبا جيدي على من ختلف كان أصلح، : رقبة امللك مبدقيت هذه ضربتني، قال له امللك
نرى أن هذه : ما ترون فيما حكم هذا اجلاهل؟ قالوا: زرائهما أحكم إال بضربة لرقبة امللك، فقال امللك لو: قال

سنة أنت سننتها، وأنت تعلم ما يف نقض السنن من العار والبوار وعظيم اإلمث، وأيضاً فإنك مىت نقضت سنة 
فاطلبوا إىل القصار أن حيكم مبا شاء ويعفيين من : نقضت أخرى، مث يكون ذلك ملن بعدك، فتبطل السنن، قال

ما أحكم إال بضربة يف رقبته، فلما رأى :  أجيبه إىل ذلك ولو بلغ شطر ملكي، فطلبوا إليه فأىب فقالهذه فإين
امللك ما عزم عليه القصار قعد له جملساً عاماً، وأحضر القصار فأبدى مدقته فضرب ا عنق امللك ضربة وخر 

ن جيرع فيها املاء بالقطن؛ فلما أفاق وتكلم امللك مغشياً عليه، فأقام وقيذاً ستة أشهر، وبلغت به العلة حداً كا
قد بقيت لك خصلة فاحكم فإين : وطعم وشرب سأل عن القصار، فقيل له إنه حمبوس، فأمر بإحضاره وقال

فإذا كان ال بد من قتلي فإين أحكم أن أضرب اجلانب اآلخر من رقبة امللك ضربة : قاتلك ال حمالة، فقال القصار
ويلك : ذهبت واهللا إذن نفسي، مث قال للقصار: لك خر على وجهه من اجلزع فقالأخرى، فلما مسع بذلك امل

ما أحكم إال يف : دع عنك ما ال ينفعك فإنه ال ينفعك ما مضى، فاحكم بغريه أنفذه لك كائناً ما كان، قال
اجلانب اآلخر مل ويلكم، إنه واهللا إن ضرب : هذه السنة، قال: ما ترون؟ قالوا: ضربة أخرى، فقال امللك لوزرائه

أخربين، أمل أكن : فما عندنا حيلة، فلما رأى ذلك قال القصار: أشرب البارد أبداً، ألين أعلم ما قد مر يب، قالوا
: قد كنت قلت ذلك فلم أصدق، قال: مسعتك تقول يوم جاء بك الشرط إنك سجدت وإم كذبوا عليك؟ قال

أشهد أنك أصدق من أولئك وأم كذبوا : أسه وقالنعم، فوثب من جملسه وقبل ر: فكنت قد سجدت؟ قال
  .عليك، فانصرف راشداً، فحمل كارته ومضى

    أحسنت واهللا، ووصله وبره : فضحك املهدي حىت فحص برجليه وقال
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إين قد أتيت : قدم على الليث بن سعد منصور بن عمار يسمع احلديث منه، فقال له: قال يونس بن عبد األعلى
: ما هو؟ قال: رضه عليك، فإن كان حسناً أمرتين أن أذيعه، وإن كان مما تكرهه انزجرت، قالشيئاً أريد أن أع

فتستمع : ليس شيء غري القرآن والسنة، وما خالف ذلك فليس بشيء، قال: كالم الفقه ومواعظ القصاص، قال
زل الليث يبكي ومن معه، وتتفضل، وكان عنده مجاعة فأشاروا عليه بان يسمع منه، فابتدأ مبجلس القيامة، فلم ي

  .وأمره يذيعه وال يضمره، وال يأخذ عليه أجراً، ووهب له ألف دينار

  .يقال إن منصور بن عمار كان كاتباً أليب عبيد اهللا كاتب املهدي

كانت اخليزران كثرياً ما تكلم موسى يف احلوائج، وكان جييبها إىل كل شيء تسأل عنه، : قال الزبري بن بكار
: لك أربعة أشهر من خالفته فانثال الناس عليها وطمعوا فيها، فكانت املواكب تغدو إىل باا؛ قالحىت مضى لذ

: ال أفعل، قالت: ال بد من إجابيت، قال: فكلمته يوماً يف أمر مل جيد إىل إجابتها سبيالً، فاعتل فيه بعلة، فقالت

ويلي على ابن الزانية، وقد علمت أنه : الفغضب موسى وق: فإين تضمنت هذه احلاجة لعبد اهللا بن مالك، قال
إذن واهللا ال أبايل، وغضب، وقامت : إذن واهللا ال أسألك حاجة أبداً، قال: صاحبها، واهللا لقضيتها لك، قالت

مكانك تستوعيب كالمي، واهللا، وإال فأنا نفي من قرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لئن : مغضبة فقال
د من قوادي وخاصيت وخدمي على بابك ألضربن عنقه وألقبضن ماله، فمن شاء فلريم ذلك بلغين انه وقف أح

من هذه املواكب اليت تغدو إىل بابك كل يوم؛ أما لك مغزل فيشغلك، أو مصحف يذكرك، أو بيت يصونك، 
تنطق عنده فانصرفت وما تعقل ما تطأ، ومل : قال. إياك مث إياك ما فتحت فاك يف حاجة مللي أو ذمي والسالم

  .حبلو وال مر بعدها

والك يا يوحنا، وأمت :  إىل طبيبه-وهو حممد بن أمحد بن علي بن املهدي-كتب زنقاح اهلامشي : قال أبو العيناء
نعمته عليك، قد شربت الدواء مخسني مقعداً، واملغص والتقطع يقتل بطين، والرأس فال تسل عنه، مصدعاً 

تباسك عين، فسوف أعلم أين سأموت وتبقى أنت فال أنا، فعلت موفقاً إن بعصابة منذ بعد أمس، فال تؤخر اح
  .شاء اهللا

مشمت اليوم منك، وحق اهللا، أعزك اهللا، رائحة طيبة، : وكتب زنقاح إىل صديق له يسأله خبوراً: قال أبو العيناء
  .وذلك، وحياتك، باطراح احلشمة، موفقاً إن شاء اهللا

إن أيب كنت به ومل يك يب، وهو أوىل بالكمال : ك أكمل منك، قال أبو العيناءكان أبو: قال رجل أليب العيناء
  .مين

وقف علي أعرايب ما أحسبه بلغ وال قارب، وخرج يل غالم أسود من املاء وقد اغتسل وهو : قال أبو العيناء
  الرجز : يرعد، وكان غالماً خبيثاً، فقلت وأومأت إىل األسود

  كأنه ذئب غضى أزل

  :  غالم أهب لك، فقالأجزيا يا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  479   

  بات الندى يضربه والطل

  .فعجبت من بديهته ووهبت له دراهم

خمنث مسلم مقر، خري من زنديق : أقبل جحظة ذات يوم يعظ عبادة املخنث، فقال له عبادة: قال أبو العيناء
  .فاجر مصر

أجل، ولكن : الم والعافية، قالأبشر فإن اهللا قد رزقك اإلس: قلت ملديين شكا سوء احلال إيل: قال أبو العيناء
  .بينهما جوع يقلقل الكبد

: الناس أعز اهللا األمري رجالن: كان يف أخالق احلسن بن رجاء شراسة ويف كفه ضيق، فكتبت إليه: قال املربد

  .فأصلحه اهللا ذا القول يل ولغريي مدة، مث رجع إىل طبعه. حر وعبد، فثمن احلر اإلكرام، ومثن العبد اإلنعام

  .إذا قال الرجل شعراً أو وضع كتاباً استهدف، فإن أحسن استشرف، وإن أساء استقذف: ال املربدق

  .هو عيار األشياء، وحلي األلسن، وجالء األمساع: وذكر أبو العباس يوماً النحو فقال

مدحاً، واملدح أحسن املراثي ما خلط مدحاً يتفجع، واشتكاء بفضيلة، ألنه جيمع إىل التشكي املوجع : وقال املربد
الباذخ اعتباراً، فإذا وقع نظم ذلك بكالم صحيح وهلجة معربة ونظم غري متفاوت، فهو الغاية من كالم 

  .املخلوقني

فالن نادم سادم، وندمان سدمان، واملرأة ندمى سدمى، وقوم ندامى سدامى، : العرب تقول: قال اللحياين
  .املهموم: والسادم

  املتقارب : الذي ال طعم له وأنشد: د؛ وسليخ مليخاحلزين وحيد حمي: وقال بعضهم

  فال أنت حلو وال أنت مر  مليخ كلحم الحوار سليخ

  .وفيه سالخة ومالخة؛ ويقال مليه سليه

    

ما تصنع يف ما كنك وسواك : بخ بخ وبه به إذا عظمت إنساناً، وعابس كابس؛ وحكي عن أعرايب: ويقال: قال
فعلت ذلك عن رغمه وشنغمه، ومعناه كله :  رغماً دغماً شنغماً؛ ويقال:وغطاك وأرغمك وأدغمك؛ ويقال

يوم عك أك إذا : له من فرقه أصيص وكصيص، أي انقباض وذعر؛ ويقال: إنه لفظ بظ؛ ويقال: واحد؛ ويقال
كان شديد احلر، وليلة عكة أكة، وقد عكت تعك عكة، والعكة شدة احلر مع لثق واحتباس ريح؛ وهو لك أبداً 

هكذا قاله . إنه لسملع مهلع، وهو من نعت الذئب: اً؛ وأنه لشكس لكس، أي عسر، ويقال للخب اخلبيثسرمد
  .اللحياين

  الطويل : وأنشد يف كتاب الشدة

 شعب األكوار بين الحوارك على  ونوم كحسو الطير نازعت صحبتي

w إذا حولت أم النجوم الشوابك  يشجون الفال في رؤوسه وشعث
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 الجهد أنفاس الرياح الحواشك من   كست حيث موتترجعوا وهناً إذا

 القور يثني زمل القوم حالك به  بهم أثباج ليل تخدرت طعنت

  .العارف ال يكدره شيء، ويصفو به كدر كل شيء: قال إبراهيم اخلواص

لبالء جر، فإن جر ا: رأيت أبا جعفر احلداد يف البادية، وقد انكسر ساقه وهو يتثىن وجيره فقلت له: قال أبو محزة
  .إمنا حتمل بالياه مطاياه: البالء ممدود، فالتفت إيل وقال

  .طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ليوم مل يره: وقال عيسى بن مرمي عليه السالم

  الطويل : هالل بن العالء

  فإن الغنى في النفس ال في التمول  إذا ما الدهر أوالك غلظة تحمل

 زين األخيار مثل التجمل وما  لئيم القوم كثرة ماله يزين

  الرجز : آخر

  واحتمت العين احتمام ذي السقم  الليل على من لم ينم تطاول

  الرمل : لبشار

  ونفى عني الكرى طيف ألم  يطل ليلي ولكن لم أنم لم

ن مجع عشراء، وهي الناقة اليت قد مضى هلا عشرة أشهر م: والعشار. التراب الدقيق، واملسحول أيضاً: اجلهار
  .اإلبل تبقى تسعة أيام ال تسقى مث ترد اليوم العاشر: ضرب من الشجر، والعشر: لقاحها، والعشر

  الكامل : وأنشد أيضاً فيه

 حين تبادر األشرار بالشعب  أجنوب لو أبصرتني وفوارسي

 تتبعهم وهم فرار والخيل  سعة الطريق مخافة أن يهلكوا

  خلفهم كرارالكريهة يوم  الغالم المازني فإنه حاشا

 طائش رعش وال خوار ال  الفؤاد إذا الكماة تقارعوا حوس

 يحمي إذا ما ضيع اإلدبار  كان أبوه في أعصاره وكذاك

 المنيح أعاده األيسار كر  خلف الموجفين إذا دعوا ويكر

 يكون الورد واإلصدار وبه  ألوية الحفاظ بحقها أخاذ

  كشف وال أغمارال فرسان  في كل غمرة مأزق يصلى بها ال

 ولكل يوم عظيمة سوار  سواراً إذا احمر القنا يدعون
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 المضاف وتدرك األوتار يحمى  أروع في اللقاء بخيله فيجيب

 تحت لوائه صبار للموت  الحقيقة بالتراث مطلب حامي

 ولبانه آثار بجبينه  ال يزال مقلص عبل الشوى إذ

 ها الكرام وقارفوارس وعلى  من وقع األسنة والقنا يدمين

 األسنة والقنا الخطار زرق  في فيلق لجب يشب ضرامه

 قد الحها التعداء والتكرار  على شوازب ضمر والمعلمون

 يجبنون وال هم غدار ال  السيوف تسل من أغمادها شبه

 بالصالحات يشار وإليهم  المكارم كابراً عن كابر ورثوا

 ملك الغشوم يجاروبهم على ال  قوم بهم منع اإلله حماءه

    

هذه أبيات قرئت على السريايف وأنا أمسع، من كتاب الشدة، ومد احلمى، وهو عند أصحابنا مقصور، والشعر 
عريب عليه فجاجة احملرمني وسيما العنجهيني، وال يطرد على مثله اعتراض، بل الواجب أن يقتدي به ويرجع 

ولكن أكره التثقيل والتطويل، فإن الكتاب قد أسأم القارئ إليه؛ ويف األبيات كلمات غريبة تقتضي التفسري، 
وأمل الناظر وخيب الطالب ومنع جانبه املستنسخ، والرأي فيما هذا حاله التخفيف واالسترسال، واألخذ مبا 

  .أمكن يف احلال، وعلى ذلك قد جرينا، وإليه انتهينا، واهللا املعني

  .ازعا ثوب العقوق حىت صدعاه صدع الزجاجة ما هلا من جابرتن: قال أبو العيناء يف رجلني فسد ما بينهما

  .خيطئ الفؤاد ويصيب األست: كيف هذا املاء؟ فقال: وقيل ألعرايب وهو على ركية ماء ملح: قال

مترة وسنانة غراء الطرف، صفراء السائر، عليها مثلها من الزبد أحب إيل : ما تقول يف اجلري؟ قال: قيل ألعرايب
  .همنه، وما أحرم

  .بأيب وأمي رسول رب العاملني، ختمت به الدنيا وفتحت اآلخرة: قال أعرايب

قال اهللا : ال، قال: يا أبا احلسن، أتدري مل اختذ اهللا إبراهيم خليالً؟ قال: قال يوسف بن أسباط لعلي النسائي
  .ألنك تأخذ وتعطي: ال، قال: يا إبراهيم تدري مل اختذتك خليالً قال: تعاىل

  .بلى واهللا، اليأس الصريح: ال أقل من الرجاء، قال: يبقيل ألعرا

من املائة : ما بني السبعني إىل املائة، واملقنب: ما بني األربعني إىل السبعني، والرعلة: املنسر: قال بعض أهل اللغة
  .أربعة آالف: األلف، واجلحفل: اخلمسمائة، والفيلق: إىل املائتني، واخلميس

  اهلزج : شاعر

w ولم تبن به مجدا  ت ذا مالما كن إذا
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 ولم تور به زندا  تحي به ذكراً ولم

 تكسب به حمدا ولم  تحرز به أجراً ولم

  وإن شئت فكن قردا  شئت فكن كلباً فإن

 أسنانه دردا ترى  شئت فخنزيراً وإن

 شئت فكن جداً وإن  شئت فكن هزالً وإن

 مخرأة يهدي إلى  شئت فكن سلحاً وإن

كنا على نبيذ لنا، فكان أحدنا إذا دخل الكنيف وجاءه : تذاكرنا ضيق املنازل، فقال اجلماز: قال ابن عمار
  .القدح مد يده إىل الساقي فناوله إياه

  .توبوا، واهللا ال أفلحت أبداً: رأيت جمنوناً يسوي رأس سكران ويقول: قال الفزاري

  .عز علي فقركم وغناي: ائطدخل لص دار قوم فلم جيد فيها شيئاً إال دواة، فكتب على احل

  اخلفيف : لبعض األشراف يصف كتاباً ورد عليه

  أم كتاب قد فض عن نظم شعر  شق عن آلل ودر صدف

 باب موزونة بقسطاس فكر  مقومات لدى األل وقواف

  الرجز : أنشد البن النقاش

 خذي فؤادي أو ذري  لها ال تكثري قلت

  في سفري أو حضري  حبك ما فارقني

 لي قالت حري عندك  شعري ما الذي تفلي

 نعم في السحر :قالت  فهاتيه إذاً :قلت

 بالنظر مغتبطاً  فلم أزل في ليلتي

 حسن وجه الخزر في  كبير أملس حر

 أتى في الخبر لما  منظره مشاكل

 مجثمه للكبر  األرنب في كأنه

 إال حر أم البحتري  تر عيني مثله لم

  .و الصرب عند مر النازلةكن حل: قال أعرايب لرجل

أنت : اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقيل له: قرأ عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يف الصالة: مسعت أبا حامد يقول

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  483   

  .وأبوك على طريف نقيض، زعم أبوك أن القرآن ليس مبخلوق، وأنت تزعم أن الرب خملوق

  .هو يف كتايب مضبوط: األلف مفتوحة، فقال: وفاكهة وإباً، فقيل له: وحكى أيضاً أن احملاملي احملدث قرأ

ما أقل : فصيام ثالثة أيام يف احلج وتسعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فقيل: حكي أن ابن أيب حامت الرازي قرأ
  .بصرك باحلساب

  .اجتناب أفعاله العامة من املروءة التامة: قال أعرايب

الق إن صعدت أو وقفت أو نزلت، فرمت بنفسها من أنت ط: نظر مزبد إىل امرأته تصعد يف درجة، فقال هلا
  .فداك أيب وأمي، إن مات مالك احتاج إليك أهل املدينة يف أحكامهم: حيث بلغت فقال

  الكامل : وأنشد يف سعد صاحب عبيد اهللا

 عليه منك وسم الئح كل  يا سعد إنك قد خدمت ثالثة

    

 الحبه فالشيخ شيخ ص رفقاً  تخدم رابعاً لتبيره وبدأت

 سعد ولكن أنت سعد الذابح  يا حاجب الوزراء إنك عندهم

ما هذا يا : كان عندنا شيخ من الشيعة يتأله، فرأى ابنه يوماً وقد أدخل غالماً ليعبث به فقال: قال ابن أيب حية
  .فادخل عليه ابن الفاجرة: إنه ناصي، قال: فاسق؟ قال

: ال واهللا، قال: أظنك أكلت؟ قال:  فأبطأ عنه، فلما جاء قالدعا حممد املخلوع عبد اهللا بن أيب عفان ليصطبح

يا أمري : نعم يا أمري املؤمنني، فدعا حبكاك فحك أضراسه السفلى، فلما ذهب ليحك العليا قال: أتصدق؟ قال
  .املؤمنني دعها لغضبة أخرى

، فشممته فإذا هو دخلت طاقات العلز فوطئت يف شيء حار، فمسسته فإذا هو لني: قال أبو مسعود الكسائي
  .مننت، فذقته فإذا هو مر، فنظرت إليه يف السراج فإذا هو أصفر، فأريته أبا الشيص فإذا هو خرا، وأنا ال أعرفه

: التواء اللسان عند إرادة الكالم، واحلبسة: يف الفاء، والعقلة: الترديد يف التاء، والفأفاة: التمتمة: قال أهل اللغة

: اللغة األعجمية، واللثغة: كالرتج مينع منه، واللكنة: دخال حرف على حرف، والرتةإ: تعذر الكالم، واللفف

  .عدل حرف إىل حرف

  .العذر اجلميل أحسن من املطل الطويل، فإن أردت اإلنعام فأجنح، وإن تعذرت احلاجة فأفصح: قال أعرايب

  اتث : جلعيفران املوسوس

 وحليفي ومؤنسي  سيدس وأليفي يا

  عند ابن سعد الوصيفي   خيرمن كل أيست

 بغير طفيف وال  ال بطفيف خرجت
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 في الكنيف خلفته  طعاماً يسيراً إال

  اهلزج : أبو العنبس

 حر تحتي وثلثاك  أفديك من بطن أنا

 على النحت قويان  غليظان وشفران

  وهي تدفع من تحت  أدفع من فوق أنا

  : أعرايب

  اً وطيء الجستحمل معشوق  إحدى بنات الفرس جارية

 أولجت فيه أعجراً كالقلس  بمسك أذفر وورس يطلى

   في العين بني عرس يشبه

  الرجز : أعرايب

  قد خرجت من أهلها بعيني  من شعب ذي رعين جارية

 ما خلي بين اثنين أشد  قوم خلوا بينها وبيني يا

  الرجز : آخر

  عزت عن الحسن ولم تشارك  من مالك بن مالك جارية

 تفعلي الخير فقد أنى لك إن  يا أختي لم بدا لك يحكو

 عطاء من جزيل مالك وال  ما أمدح من نوالك واهللا

 امتالء العين من جمالك إال  بيدك اليمنة وال شمالك

   عليك وعلى أمثالك ويلي

  الرجز : أعرايب

 ترفل بالعجيزة الكبيره  جارية إحدى بنات الحيره

  بالركب الوافر ذي الوثيره  رهالذي تأتيه بالبصي تأتي

 طيبة الخلوة والسريره  لدى النائك كالخميره تربو

ظلمت يف : أمظلوم أنت فتنصف؟ فقال له: أنا أمحد النيب، فحمل إليه فقال له: تنبأ رجل أيام املأمون فقال
براهيم النخعي عن رجل أنا أمحد النيب، فهل تذمه أنت؟ سئل إ: ما تقول؟ قال: ضيعيت، فتقدم بإنصافه، مث قال

  .هو كابن الظئرين يرضع من أيهما شاء: حييل صاحبه يف حقه على رجل آخر، فقال، قال شريح
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أقمه يف الشمس : إن هذا زعم أنه احتلم على أمي، قال: أتى رجل إىل علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه فقال
  .واضرب ظله

إن كان هو الداخل على الغنم فال ضمان على صاحب : وسئل الشعيب عن رجل مر بغنم فعقره كلبها فقال
  .الغنم، وإن مل يكن داخالً عليها فعقره الكلب فصاحب الكلب ضامن

  .طيبة ويثرب: مكة وبكة والنساسة وأم رحم وأم القرى ومعاد واحلاطمة؛ ومن أمساء املدينة: أمساء مكة

  .، ويصفيه نعمة ال إحالة هلاالعلم مينح ممتهن نفسه يف طلبه صبابة ال إذالة معها: قيل

بالكسر فيهما مجيعاً، وامللغ النذل؛ وإنه ملعفت ملفت إذا كان يعفت - ويقال إنه أمحق بلغ ملغ : قال اللحياين
ما عنده تعريج على : كل شيء ويلفته أي يدقه؛ وإنه لسغل وغل، وساغل واغل بني السغولة والوغولة؛ ويقال

  .ه حقري نقري، وحقر نقر؛ وإنه لعفريت نفريت، وعفرية نفريةأصحابه وال تعريج أي إقامة؛ وإن

    

تركتهم يف : تركتهم يف حيص بيص وكصيصة الظيب، ويف حيص بيص أي تركتهم يف ضيق، وحكي: ويقال
  .موضعه الذي يكون فيه: حيص بيص؛ وكصيصة الظيب وكصيصه

ل لبعض بيوته باباً إىل الطريق، مث قد خفت أن يكون املظلوم حيجب عين، فجع: قال ملك من ملوك األعاجم
من ظلم فليقف حيال هذا الباب إىل الطريق مرة يف كل يوم، فمن رآه واقفاً حبياله دعاه فنظر يف : نادى مناديه

  .درسيو ميدان: أمره؛ وكان ذلك الباب يسمى

علق عليه األجراس، قد خفت أن حيجب عين املظلوم، فعلق على أقرب البيوت إىل بيته ستراً، و: قال أنوشروان
  .من ظلم فليحرك هذا الستر حىت أمسع صوت األجراس فأدعو به: ونادى مناديه

أجبته إجابة وجابة، وأجرته أجريه إجاره وجاره، وأعرته : أغرت على العدو إغارة وغارة، ومثلها: قال يعقوب
  .عارة وإعارة، وأطفته إطافة وطافة، وأطعته إطاعة وطاعة

  الوافر : شاعر

 أنا إن دنوت بمستريح وما   إليكم إن غبت عنكمأحن

  أؤوب بحسرة القلب القريح  على علم بأني وآتيكم

هذه القصيدة مما ظلم صاحبها وأمخل ذكره، وصريها شاذة ال يعرف قائلها، ولوال : قال عبد الصمد بن املعذل
  الكامل : كراهيت ظلم األدب الدعيتها، وهي

 والعبت الغزال األكحال وطراً  قضيت من المدامة والصبا ولقد

 في ثم غمزته فتدلال في  في فيه العقار ومجه ومججت

 خداً وارتشفت مقبالً فلثمت  وأتيت أخرى فانثني متمايالً
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 الفؤاد معسال يراح له عذباً  من ريقه بلسانه وأباحني

 ومال وساءني أن يخجال خجالً  معصمه فصد بوجهه ولويت

 حتى إذا خافا األنيس تزيال  تدانيا فتقابال كمطوقين

 األعف من األمور األجمال آتى  عنه وقد قدرت ولم أزل فعففت

 هداب اإلزار مرجال لألرض  ولقد أروح إلى الندامى الحفاً

 سبط البنان مرفال متراخياً  ولقد أنازعها على عالتها

 للذته ويعصي العذال يمضي  مستهلكاً للمال في لذاته

 وقال رؤوسكم والجندال ولى  لحاه العاذلون وأكثروا وإذا

  صهباء أرخت عظمه والمفصال  مما تعتق بابل عاطيته

 مرارتها عليها الفلفال ذرت  تحذي اللسان كأنما جريالة

 الشمال فباخ منها ما عال برد  بنار الشعريين ومسها طبخت

 بنته العنكبوت مهلهال ستراً  لها حجج فمدت دونها ومضت

 تفاحاً بها وسفرجال وكأن  حتى إذا فضت تضوع ريحها

 يخالط عنبراً وقرنفال مسك  نكهتها إذا هي صفقت وكأن

 أحول وهو ليس بأحوال فيخال  طابت وأدمنها فأرخت طرفه

  ال: هات وكان قبل يقول: فيقول  ها خذها إليك وعاطني :وأقول

 تقوم ميله فتعدال حتى  زلت أعدل بالزجاجة ميله ما

 أخرى بها فتحلال ناولته  وإذا الزجاجة عقدت من صعبه

 منه باألخير األوال وشحذت  منها بها فشفيته داويته

 طبعه ما خفت أن ال يسهال من  مجاريها الشمول فسهلت وجرت

 تراءته العيون مكلال قمر  والتاج فوق جبينه فكأنه

 بالقاقوزنين القنقال وعدلت  شربت بكاسها وبطاسها ولقد

 لذة لي بعدها متعلال في  منها واشتفيت ولم أدع وشفيت

 وتلبثا لي ساعة ال تعجال  صاحبي قفا نحي المنزال يا
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 أال أعوج فأسأال فيشوقني  تذكرني المنازل أهلها إني

: اشترى رجل من رجل شاة فوجدها تأكل الذبان، فخاصمه إىل شريح فقال شريح: قال القاسم بن عبد الرمحن

  .لنب طيب وعلف جمان

  .ما أحرزت أم الولد يف حياة سيدها فهو هلا: وقال احلسن البصري

  .من ربط دابة على طريق من طرق املسلمني فهو ضامن: قال الشعيب

  .هو ضامن إذا أخذ أجراً: قال قتادة يف الطبيب إذا بط فقتل

    

السالم عليه : إن رجالً من أهل البادية أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال محزة الزيات عن محران بن أعني
  .لست بنيبء اهللا ولكن نيب اهللا: ى اهللا عليه وسلميا نيبء اهللا، ومهز، فقال النيب صل

أفما ترى إىل إنكار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهلمز، ألنه مل جيعله من أنبأتك باألمر، : قال بعض العلماء
وال جيوز أن يكون ذهب إىل ترك احلجازيني للهمز، ألنه لو ذهب إىل ذلك كان نيب اهللا إذا أعطى احلرف حقه، 

  .لست بنيبء اهللا، وقوله احلق: ء اهللا إذا خفف، فكيف يقولونبيي

: أخذ عبد امللك رجالً كان يرى رأي اخلوارج فقال: مسعت موىل آلل عمر بن اخلطاب يقول: قال األصمعي

  الطويل : ألست القائل

  ومنا أمير المؤمنين شبيب  ومنا سويد والبطين وقعنب

:  أي يا أمري املؤمنني، فخلى سبيله؛ قال ابن قتيبة- بالنصب-  شبيب -أمري املؤمنني- ومنا : إمنا قلت: الرجلفقال 

أما ترى تيقظه ونقله الكالم باإلعراب عن سبيل هلكته إىل سبيل جتاته؟ وهل جيوز لذي متييز ولب أن يقول إن 
- أشهد أن حممداً رسول اهللا : ابياً مسع مؤذناً يقولهذا ال يعرف املعىن الذي فرق بني اإلعرابني؟ وبلغين أن أعر

يفعل ماذا؟ ألنه إذا رفع كان خرباً، وإذا نصب كان وصفاً فاحتاج الكالم إىل خرب، ! وحيك: ، فقال-بالنصب
كان عبد اهللا أخانا، هذا كالم تام، فإنك رفعت : ومثل هذا يف الكالم الذي يتم وينقص باإلعراب قولك: قال

  .كالم فاحتاج إىل اخلرباألخ نقص ال

 مث تنبه على - بالنصب-" أنَّ ربهم"، فقال يف آخرها 1: العاديات" والعاديات ضبحاً: "وأم احلجاج قوماً فقرأ
خبري، فكان نقص الكالم أسهل عليه من : الالم يف خلبري، وأن إن قبلها ال تكون إال مكسورة فحذف الالم فقال

  .اللحن

صلباً، ظن أنه سأل عن هلكته كيف تكون، وإمنا سأله عن : لك؟ فقال األعرايبكيف أه: قال رجل ألعرايب
  .أهله

  .وهذا وأشباهه يدلك على معرفة العرب باملعاين اليت اختلف هلا اإلعراب، وتلك املعاين هي العلل: قال

w  .االستفهامجنس كذا، أرادت التعجب وذهب هو إىل : ما أطيب الرطب؟ فقال: وقالت بنت أليب األسود ألبيها
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فأما الرفع والنصب واخلفض واهلمز واإلدغام واإلمالة وأشباه ذلك فألقاب وضعها النحويون للمتعلمني من 
حركة كذا رفع، وكل فاعل : العجم واملنطيقيني ليقربوا ا عليهم البعيد وجيمعوا الشتيت، فإذا قال املعلم للمتعلم

ة كذا جر، وكل مضاف جمرور، وكذا ظرف، رفع، وحركة كذا نصب، وكل مفعول به نصب، وحرك
والظرف منصوب، وكذا حال، واحلال منصوب، كفاه ذه اجلمل على كثرته واعتبار بعضه ببعض؛ وأما العرب 

  .إين إذن لرجل سوء: أمز إسرائيل؟ قال: قيل ألعرايب: فإا ال تعرف مواضع هذه األلقاب

  .إين إذن لقوي: أجتر فلسطني؟ قال: وقيل آلخر

  .اهلرة مزها: أمز الفارة؟ قال: وقيل آلخر

  .فكالمها عرف موضع اهلمز، إال أنه مل يعلم املوضع الذي وضعه النحويون

رفعت العرب : ومل يؤت املبطلون للعلل يف غلطهم على العرب إال من جهة األلقاب، ألم رأوا التحويني يقولون
صب وال اجلر، فقضوا عليهم بالكذب وعلى عللهم بالبطالن، كذا بكذا، ورأوا العرب ال تعرف الرفع وال الن

ولو أنعموا النظر مليزوا بني املعنيني، ومثل هذا كمن حييل على العرب باالستدالل من غري مساع منها الشتقاق يف 
اجلوارح أا اليدان والرجالن، ألن االجتراح االكتساب، وهي الكواسب، وكذلك اجلراح يف البدن هي 

رأسه وبطنه، قلنا كذا جلده، : ت؛ وتقول يف جلده احلد إنه إصابة اجللد بالضرب، ملا مسعنا العرب تقولاجلنايا
  .أي أصاب جلده

إذا عشت عيش السفهاء ومت موت اجلهال، فماذا ينفعين ما مجعت من غرائب العلم؟ مدح : قال بعض السلف
 تغرهم السالمة املنطوية على اهللكة، ورحل عنهم أدبتهم احلكمة، وأحكمتهم التجارب، ومل: أعرايب قوماً فقال

  .التسويف الذي قطع به الناس مسافة آجاهلم، فأحسنوا املقال، وشفعوه بالفعال

وهل العيش إال فيها، : يا أمري املؤمنني، أتأذن يل يف املداعبة؟ فقال: دخل أبو حفص الكرماين على املأمون فقال
رفعت غسان فوق : ويلك، وكيف ذلك؟ قال: مت غسان بن عباد، قاليا أمري املؤمنني، ظلمتين وظل: قال

ألنك أقمته مقام هزؤ وأقمتين مقام : وكيف؟ قال: قدره، ووضعتين دون قدري، إال أنك لغسان أشد ظلماً، قال
  .قاتلك اهللا ما أهجاك: رمحة، فقال املأمون

    

  .علم، ويأخذ بال شكر، ويرد حشمةوقفت مع أخ يل يقول بال : ما وقفك ها هنا؟ قال: قيل ألعرايب

فجعله اهللا في بطنك حشاً وقذاذاً: ال، قال: فهل أطعمت يتيماً؟ قال: ال، قال: هل دعوت عليه أحداً من جيرانك؟ قال: وصف رجل طعاماً علمه، فقال له أعرابي
وما يدريك؟ : ما أرى به بأساً إال انه يعثر، قال: كيف ترى فرسي هذا؟ قال: عدي بن حامت البن أقيصرقال 
  .شعرته ميتة مل ينضجها الرحم، فكان كما قال: قال

يعصون اهللا : إن رقية امرأة هشام ماتت فأعتقت كل مملوك هلا، قال ميمون: قيل مليمون بن مهران: قال أبو حامت
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  . به وهو يف أيديهم بغري حق، فإذا صار لغريهم أسرفوا فيهمرتني، يتجملون

  البسيط : وأنشد

 جميل وإرفاق بما أجد رد  عندي لراجي من ثنتين واحدة

 عناء وال من وال نكد وال  ذاك أو هذا فال تعب معجل

األمور جارية بأقدار اهللا، والناس متصرفون مبشيئة اهللا، وهم بني متسخط : خطب زياد الناس فقال: العتيبقال 
وراض، وكل جيري إىل اجل وكتاب، ويصري إىل ثواب وعقاب، أال رب مسرور ال نسره، وخائف من ضرنا ال 

  .نضره

، ويسد على خصمه سواء احملجة، ويقبل من كان يفتح ببياته مغلق احلجة: مدح أعرايب رجالً فقال: قال الرياشي
  .العار وجوهاً مسودة، ويفتح للرب أبواباً منسدة

  الطويل : أنشد أبو عمرو بن العالء لنهار بن توسعة

 وإن أنت لم تسأل أمية أضعفا  يعطيك اللها ما سألته أمية

 إذا عبس الكز اليدين وقفقفا  ويعطيك ما أعطاك جذالن ضاحكاً

 الممسك الرعديد أعطى تكلفا إذا  مريئاً جود كف ابن خالد هنيئاً

  .ما بني جحفلة احلمار وخرطوم اخلرتير: ما بني اخللج وبني قريش؟ فقال: قيل لعلي بن أيب طالب

  .كان عمر ميزاناً ال يقول هكذا وال هكذا: قال أبو عثمان النهدي

  .دعا عمر حجاماً ليأخذ من شعره، فتنحنح عمر فضرط احلجام، فأعطاه أربعني درمهاً: قال الشعيب

يا أمري املؤمنني، أهذا يف العدل؟ أخذمت كسيب وأنا : جاء يهودي إىل عمر بالشام فقال: قال أبو عمران اجلوين
ما أنصفناك، ففرض له : فقال عمر! قوي، حىت إذا ما كربت سين، وضعف ركين، تركتموين أهلك ضيعة؟

  .فريضة وأمر عامله أن شهراً بشهر

إياكم والبطنة فإا مكسلة عن الصالة مفسدة للجسم مؤدية إىل السقم، : خطب عمر فقال: قال ابن عباس
وعليكم بالقصد يف قوتكم، فإنه أبعد من السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة، وإن العبد لن يهلك حىت 

  . دينهيؤثر شهوته على

  الوافر : ابن املعتز

 بعد ملبوس جديد وأخلق  ما المرء خلف أطيبيه إذا

 تردد في الوريد حشاشات  الحياة عليه إال تعذرت

 حين ينظر من بعيد وينظر  ويمشي حين يمشي من قريب
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لعن اهللا العراق، ال يشرب ماؤها أو يصلب، وال : ذكرت العراق ملخنث من أهل محص فقال: ابن املعتزقال 
  .يشرب نبيذها أو يضرب

هي الشميطاء اخلرفة، والعجوز املتدللة، والعمياء املكتحلة، والشالء املختضبة، هواؤها دخان، : وقال الصويف
صغر فيها أنفس املفضلني، جتارها أسد مفترسون، وصناعها ونسيمها ضرام، تنقبض فيها أنفس املستغنني، وت

  .لصوص خمتلسون، ومهجها أعفار متسرعون، وجارها حاسد، وهواؤها فاسد

  .يف عرق أهل بغداد زيت: وقال الصويف

: يا أمري املؤمنني باراك وباهاك، فدعاه وقال له: ملا بىن حممد بن عمران اليزيدي قصره حيال قصر املأمون قيل له

يا أمري املؤمنني، أحببت أن ترى أثر نعمتك علي غدوة وعشية فجعلتها نصب : مل بنبت هذا القصر حذائي؟ قال
  .عينيك، فاستحسن قوله وأجزل عطيته

  .اكسه باجلص وحله بالنقش، ففعل: مباذا؟ قال: اكسه وحله، قال: ملا بىن احلجاج قصره قال له رستم الدهقان

أرى قصراً أستعظم املؤونة على من : كيف ترى قصري؟ قال: شعث، وكان حيمقوقال احلجاج إلمساعيل بن األ
أعطت الدنيا مث استرجعت، : قال أعرايب! قبحك اهللا، ويلك، ما خالف بك إىل ذكر اهلدم؟: أراد هدمه، قال

  .والدنيا لئيمة االقتضاء

    

: ض امللوك ختتني من جلديت حنش، قالرأيت لبع: قال اجلاحظ عن بعض أصدقائه، قال: قال عبد اهللا ابن املعتز

ورأيت يف زمان أيب حباباً مينعين صباي يف ذلك الوقت من أن أحكم لطوهلا بعشرين ذراعاً، وقد قاربتها يف ظين، 
وكنت أراها يف صحن الكامل ملقاة قد أمنوا انسياا وضياعها من كربها، ورأيت عناقاً هلا شهر وهلا ضرع 

  .رس يكون فيها مخسة أرطالحتتلب، ورأيت شظية من ض

تعمد أن تكون من : كتب إيل القاسم بن أمحد الكاتب رقعة يسألين فيها أن أبعث له بسنور: قال ابن املعتز
اإلناث العفيفات عن األقذار، مساورة فراخ األطيار، وكشف القدور، وسوء اآلثار فيما حيضر من الطعام، 

  .ضطرام، وحرصاً على الظفر مبا يظهر، واالحتواء على ما يدخروبالحظ من االلتقام، مبداومة الصفاء واال

أخربين بعض الكتاب أن أبا العباس ابن الفرات أعلمه أن قيم الفيلة بسر من رأى أخربه أن : قال عبد اهللا بن املعتز
  .الفيل يأكل أربعمائة ومخسني رطالً ويشرب ألفاً ومخسمائة رطالً من املاء والنبيذ

  .ما يف الرؤيا أصح من اجلنابة: يفقال، وقال الصو

  الوافر : كتب ابن املهدي أليب يعقوب اخلرميي يف الشطرنج: قال عبد اهللا

 بينها كأس الذباح تساقي  قد رأيت إزاء خيل وخيل

 الكتائب للنطاح كتعبئة  وميسرة وقلب بميمنة

w  صحاحاً لم يصابوا بالجراح  ما قتلوا نشروا وعادوا إذا
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 لتلذذ والمزاح ولكن  عداوة كانت قديماً بغير

إذا مل يذهب يف : مىت أضرب محاري؟ قال: وقال عبد اهللا خبطه، قال رجل لعلي بن أيب طالب عليه السالم
  .حاجتك كما ينصرف إىل البيت

وما : إن رأى األمري أن يستهديين ما شاء فليفعل، قال أستهديك بغلة على شرطي، قال: قال بعض والة احلجاج
بغلة قصري ثفرها، طويل عناا، مهها أمامها، وسوطها جلامها، ما تستبني منها الغفلة، وال ز هلا : شرطك؟ قال

  .الركبة

  البسيط : العتايب

 أهالً به من ملم زار عجالنا  االخيال بنا ليالً فحيان طاف

  في النوم إذ زارنا لو زار يقظانا  ضر زائرنا المهدي تحيته ما

 تباعد مسراه ومسرانا على  اهتدى وسواد الليل معتكر أنى

 تحيته قلبي كما كانا ردت  األماني قد خيلن لي سكناً إن

 هاجت زيارته شوقاً وأحزانا  إذا هو ولى وانتبهت له حتى

ما منت، : ما رأيت مثل هؤالء الذين يتكئون يف املسجد، فإذا حضرت الصالة قال أحدهم: قال رقبة بن مصقلة
  .وقد خري

  الوافر : قال عبد اهللا خبطه، قال علي بن حممد بن نصر

  فضنت بالخيال على الخيال  خيالها يشفي سقاما وكان

  الوافر : التماروقال 

  وقد قبض الكرى مهج النيام  بها تنائف كل سهب قطعت

  .حد ال هم فيه، وحد ال عقل معه، فعليك باألول واتق الثاين: للنبيذ حدان: وقال، قال بعض الظرفاء

: إىل قدح مطبوخ، وقالهذا الليل إذا عسعس؛ وأومأ بيده : وقال ابن املعتز، قال الصويف ويف يده قدح دو شاب

  .وذاك الصبح إذا تنفس

  .كالمها يواري سوءة أخيه: وسألته عن أيب جهل وأيب هلب أيهما خري؟ فقال: قال

رجل شرب عشرة أقداح فلم يسكر، فشرب أحد عشر سكر، ما الذي حرم عليه؟ : قال محاد، قلت إلبراهيم
  .القدح الذي أسكره: قال

  الكامل ازوء : قال عبد اهللا، أنشد علوي عمرياً

 دعوت فال تذر وإذا  وإذا طرقت فما حضر
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إذا طرقك إخوانك فال تدخر عنهم ما يف املرتل، وال : وذاك مأخوذ من قول علي بن أيب طالب عليه السالم: قال
  .تكلف ما وراء الباب

  .دعاين فالن فقدم إيل قلية من سنجاب وقطائف ممقورة، أي قدمت حىت محضت: قال جحظة

  .إذا شرب هذا اجتمعت منه ضرطه: كان بعضهم ينفخ زبد القدح ويقول

  .ليكن النقل كافياً وإال أبغض بعضنا بعضاً: وقال بعضهم

 .بالرطل بعد خروجه مه بقليل، فإن ذلك من فعله يخبر بالراحة مما لقيال أحب المتبختر إلى المستراح والداعي : قال، وقال بعض الظرفاء

  .إذا مجشت فال تنهب مثل انون، ولكن لسع وطر: قال، وقال بعضهم

  .أحب املتبختر يف السمط: وقال آخر

    الطويل : شاعر! أال يكفيين أن أدوس األرض حىت أنطحها؟: أال تصلي؟ قال: قال، وقيل لبعضهم

 عن مكتومهم جاءك الهم وفتشت  ما بحثت الناس عن سر أمرهمإذا 

 بإظهاره خيراً يكون له سلم  فعاشر على اإلجمال كل مصاحب

 حرباً أو عدواً له رغم فترجع  وال تكشفن الدهر عن سر صاحب

  .أنا زنديق؛ واسم أيب العتاهية زند: أبا زند تق، فكان الناس يتأولونه: وكان على فص أيب العتاهيةقال، 

برد جسمه، وجمانسة لونه لون احلبة اخلضراء، : جيتمع يف الفرش الطربي فضيلتان يف الصيف: قال، وقال بعضهم
  .فالنفس تسكن إليه من جهتني

  . الشمس بستندوديف النبيذ الدوشاب يف: قال، وقال الصويف

انزل حىت أطعمك طعاماً صرفاً، وأسقيك نبيذاً صرفاً، : قال، وقال إسحاق بن إبراهيم املوصلي لسعيد بن وهب
  .وأغنيك غناء صرفاً، فأطعمه الكباب، وسقاه نبيذاً صرفاً بغري مزاج، وغناه مرجتالً

  .باب السالمة االقتصاد: وقال بعضهم

  .فرحة السكر قلة االحتشام، وفرحة اخلمار قلة اإلنفاق: وقال بعض املوسومني بالبخل

  .من كثرت نفقته كثر ندمه، ومن كثر ندمه قلت دعواته: وقال آخر

  .من جلس على املائدة فأكثر كالمه غش بطنه: قال، وقال الصويف

  اخلفيف : قال علي بن حممد بن نصر

 في الراح راحة للنفوس أن  الهم بالمدامة واعلم اطرد

 وجدنا دواءه في الكؤوس ت  رب هم أشد من غصص المو

يا قوم، أحذركم من نشاب معهم يف جعاب كأا : وقال أعرايب حيذر قومه وقد صافوا بعض أصحاب السلطان
مث يرسل نشابة كأا رشاء متقطع، نيوب الفيلة، وقسي كأا العتل، يرتع أحدهم فيها حىت يتفرق شعر إبطه، 
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  .فطاروا واهللا رعباً قبل اللقاء: فما بني أحدكم وبني أن تصدع قلبه مرتلة، أو تغلغل يف امته حاجز؛ قال

  الطويل : قال العباس بن عبد املطلب يوم حنني

 بزوراء تعطي في اليدين وتمنع  وكيف رددت الخيل وهي مغيرة

  إذا أدبرت عن عجسها وهي تلمع  السهام المرسالت كواكب كأن

  .قال، والعرب تقولك البازي أعجمي، والصقر عريب، والكالب للصعاليك والفتيان

على شجرة، فجاءت حية بلغين أن عصفوراً كان واقعاً : حدثين فىت من موايل األنصار قال: قال، وقال أبو حامت
فصعدت تريده، فلما دنت منه طار وطلب حسكة وجاء ا يف منقاره، وأرتقت احلية حىت دنت منه، فلما 

  .فتحت فاها ألقى فيها احلسكة، فما زالت تعاجلها حىت ماتت

وما أصنع : أما علمت أن املالئكة ال تدخل داراً فيها كلب؟ قال: اختذ أعرايب كلباً فقيل له: قال األصمعي
  .باملالئكة؟ يرون أسراري وحيصون علي

  .إن الناس قد مسخوا خنازير، فإذا وجدت كلباً فتمسك به: قال عبد اهللا، قال بعض املالح

ننصب الشباك على احلسي أو احلوض ونطويه ليناً بغري لف : سألت العقيلي كيف تصيدون القطا فقال: وقال
عه، فإذا أخذن املاء جذبنا العصا حببل يف آخرها فوقعت وامتدت أثناء حىت يطيع اجلاذب، وجنعل حتته عصاً ترف

  .الشباك، فإذا هن يتبحبحن حوله

  .تسمى الرمخة حفصة، وتكىن بأم عجيبة: قال أبو حامت

وسكن بعض الظرفاء طرفاً من أطراف بلدة كثرية اخلراب، فسمع بعض أهله صوت رمخة، فصاح ا : قال
هذا منها، فإنا حنن النازلون عليها، وإمنا ينكر صوا يف العمران، فأما اخلراب فإن ال تنكروا : وطردها فقال

  .أصواتنا فيه أنكر من صوا

وكان باملدينة رجل من موايل قيس أعرج، وكان مليحاً، فرأى طائراً لبعض موايل هشام بن عروة يف : قال
ئراً أملح منه، كأن جناحيه جناحا شاهني، وكأن يا أبا املنذر، برئت إىل اهللا إن كنت رأيت طا: القفص فقال

: ذنبه ذنب خطاف، وكأن عينيه عينا غرنوق، وكأن منقاره منقار باز، وإذا هدر تدىل عن محام، فقال هشام

  .وددت أنه يل وأن قلفيت مثل املنارة أخنت منها كل يوم أمنلة: يسرك أنه لك؟ قال

ني، ويتنفس من حتت درتني، ترويه الغبة، وتكفيه احلبة، إذا كأمنا ينظر من مجرت: وصف بعضهم طائراً فقال
  .أرسل مسوه، وإذا أقبل فدوه

    

: كنت قدام املتوكل يوماً، فرأى يف البستان طواويس قد نشرت، فأراد أن يقول: قال، وحدثين ابن محدون قال

وسكت، فلما شرب هذه التشاويش، فنظر إيل : قد تطوست، فقلت أنا: قد تشوشت هذه الطواويس، فقال
wهيه يا ابن محدون، قد : قد تطوست هذه التشاويش فقال: وعمل فيه النبيذ مسعين وأنا أقول سراً وأتبسم
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ومل يزل يرددها وأكاد أن أموت خوفاً، والفتح يدخل بيين وبينه ويسكنه حىت نسيها !! تطوست هذه التشاويش
  .وشغل عنها

  .انتهى ما حكيناه عن ابن املعتز

  .إخوان هذا الزمان دود وورد وزوان: ن على خامت أيب نواسكا: يقال

  .ليس للمضطر اختيار وال عليه اعتذار: قال نطاحة

  .سلطان العقل على باطن العاقل أشد من سلطان السيف على ظاهر األمحق: وقال نطاحة

أحد عن مسألة من ال يسألين : دخل قتادة الكوفة فرتل دار أيب بردة، فخرج عليهم وقال: قال أسد بن عمرو
يا أبا اخلطاب، ما تقول يف رجل غاب عن أهله أعواماً فظنت : احلالل واحلرام إال أجبته، فقام أبو حنيفة فقال

امرأته أنه قد مات فتزوجت، مث رجع زوجها األول وقد ولدت ولداً، فنفاه األول وادعاه الثاين، فكل واحد 
إن قال فيها برأيه : ا؟ ونظر أبو حنيفة إىل أصحاب قتادة وقالمنهما قذفها أو قذفها الذي أنكرها، ما جوا

ومل تسأل : ال، قال: وحيك، أوقعت هذه املسألة؟ قال: ليخطئن، وإن روى فيها حديثاً ليكذبن، فقال قتادة
اهللا ال و: إنا نستعد للبالء قبل نزوله، فإذا وقع عرفنا الدخول فيه واخلروج منه، فقال قتادة: عنها؟ قال أبو حنيفة

يا أبا اخلطاب، ما تقول يف قول : حدثتكم بشيء من احلالل واحلرام، فسلوين عن التفسري؛ فقام أبو حنيفة فقال
نعم هذا :  قال40: النمل" قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك: "اهللا تعاىل

ال، : وهل كان يعرف االسم سليمان؟ قال: عظم، قالآصف بن برخيا كاتب سليمان، وكان يعلم اسم اهللا األ
واهللا ال حدثتكم بشيء من التفسري، : أفيجوز أن يكون يف زمان نيب من هو أعلم من النيب؟ قال قتادة: قال

: ومل؟ قال: أرجو، قال: يا أبا اخلطاب، أمؤمن أنت؟ قال: سلوين عما اختلف فيه العلماء؛ فقام أبو حنيفة فقال

فهال قلت كما قال :  قال أبو حنيفة82: الشعراء" والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين: "عاىللقول اهللا ت
 فقام قتادة مغضباً، وحلف أن 260: البقرة" أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب: "إبراهيم حني قال اهللا تعاىل

  .ال حيدثهم بشيء البتة

  الطويل : وأنشد

 علينا وهو رحب األماكن فضاق  خال من كل خير فناؤه وبيت

  دمى في انقطاع الرزق ال في المحاسن  جنباته مع الجدران في كأنا

ما عرفنا اإلدخال ببغداد : نعمة؛ وكان يقول.... يقول...... أنا ال اشتهي أنيك غالماً : مسعت أبا اجلياب يقول
  .حىت جاءنا الديلم

الشيخ ميوت، والغريب : ال تؤاجروا إال مع الشيخ والغريب: مسعت غالماً ظريفاً خبراسان يقول: قال أبو الغادي
  .يغيب

w  الطويل :ملنصور
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 عند الفراق على رعب لتلثمه  من يهوي إليك بخده بإصغاء

 فقد تبنا من الذنب وزرنا  تجاوز لنا عن سالف الذنب منعاً

  اخلفيف : أليب علي ابن مقلةوأنشد 

 وال شامخاً إذا واتاني ر  ذا ذلة إذا عضني الده لست

 سد ماء جار مع اإلخوان  أنا نار في مرتقى نفس الحا

  الطويل : وأنشد أبو الفضل ابن العميد

 أجنى بشامها تهامية  فما مغزل ترعى وهاداً خصيبة

 التثمت أو زل عنها لثامها إذا  ال والركن من أم هاشم بأحسن

 بحبيك هذا أو يلم حمامها  خفت نفسي أن تكون شقية لقد

 ويا لك نفساً مستباناً سقامها  لك عيناً بالدموع شقية فيا

عندي واهللا حر أضيق من قلب البخيل، يعلوه وجه أحسن من العافية، حبلق ابن سريج، وترمن معبد، : قوادةقالت 
: وما أصفر سليم؟ قالت: وتيه ابن عائشة، وختنيث طويس، أمجع هذا كله يف بدن واحد بأصفر سليم، قيل هلا

  .دينار يومك وليلتك

  .حري ال يرد السالم إال مشافهة: أيري يقرأ على حرك السالم، قالت: قال رجل جلارية

  .ال بأس عليك، هذا ضراط مل ينضج بعد: أجد قرقرة وبربرة وجرجرة يف بطين، فقال الطبيب: قال رجل لطبيب

    

يا سفل السفل، انظروا يا قوم إىل فمه كأنه فقحة، انظروا إىل عينيه كأما : مسعت خمنثاً يشتم آخر ويقول
ون يا ملمع، يا أوحش من هول املطلع، يا زحري احلاج، يا خرا األعالج، يا خصيتني يف است مالح، يا طاع

  .مصاص األوداج، رأين يف بطنك ألف خراج

  .ال تنكر حلناً يف خالله فذاك هو املنقول

من عجائب الدنيا مرآه كانت معلقة مبنارة اإلسكندرية، فكان اإلنسان جيلس : قال عبد اهللا بن عمرو بن العاصي
ى من بقسطنطينية وبينهما عرض البحر؛ وفرس من حناس بأرض األندلس عليه راكب من حناس يشري حتتها فري

بكفه أن ليس خلفي مسلك، ومل يسلك أحد وراءه إال هلك؛ ومنارة من حناس عليها راكب من حناس بأرض 
، فإذا انقضت عاد، فإذا كانت األشهر احلرم هطل منها املاء فيشرب الناس ويسقون نعمهم وميألون حياضهم

األشهر احلرم انقطع ذلك املاء؛ وشجرة من حناس عليها سودانية من حناس بأرض رومية، فإذا كان أوان الزيتون 
صفر السودانية اليت من النحاس فتجيء كل سودانية يف اقطار األرض ومعها ثالث زيتونات، زيتونة مبنقارها 

wنية من النحاس فيأخذه أهل رومية، ويكفيهم سنتهم ألكلهم وزيتونتان بني رجليها، وتلقي ذلك على تلك السودا
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  .وسرجهم

نزل رجل من اخلوارج على أخ له من اخلوارج يف استتاره من احلجاج، وأراد املرتول عليه شخوصاً : قال املدائين
ر قال يا زرقاء، أوصيك بضيفي هذا خرياً، نفذ لوجهه، فلما عاد بعد شه: إىل بلد لبعض احلاجة فقال المرأته

ما أشغله بالعمى عن كل شيء، وكان الضيف أطبق عينيه فلم ينظر إىل : يا زرقاء كيف رأيت ضيفنا؟ قالت: هلا
  .املراة واملرتل إىل أن عاد زوجها

محلني على هذه اليمني ما لقيت : حلف أبو عباد الكاتب بالطالق أن يقلع عني كل غالم حيجب من حيبه وقال
  .د موت أيبمن شدة حجاب الناس يل بع

  .ما لقينا كتيبة فيها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إال أوصى بعضنا إىل بعض: قال بعض السلف

: كيف أنت؟ فالتفت فمات، فقيل البنه: جلي رجل إىل قوم، فصاح به إنسان من خلفه فقال له: قال أبو حامد

  .كيف مات أبوك؟ فحكى هلم كيف مات أبوه، فمات هو

  الكامل : وأنشد

 اآلباء للولدان كمحبة  حب األديب على األديب فريضة

 من اآلداب في بستان كانا  األديب مع األديب تجالساً وإذا

 جواهراً بلسان يتناثران  شيء أحسن منهما في مجلس ال

: بن حملم يف عبد اهللا بن طاهر، وكان شيخاً كبرياً سلم عليه عبد اهللا فلم يسمع، فلما أخرب أنشأ يقوللعوف 

  السريع 

 وقد له المغربان طراً  ابن الذي دان له المشرقان يا

  قد أحوجت سمعي إلى ترجمان  إن الثمانين وبلغتها

 كالصعدة تحت السنان وكنت  بالشطاط انحنا وبدلتني

 وثنت من عنان مقاربات  مني خطاً لم تكن وقاربت

 هم الجبان الهدان وهمه  من زماع الفتى وبدلتني

 لساني وبحسبي لسان إال  تدع في لمستمتع ولم

 األمير المصعبي الهجان على  به اهللا أثني به أدعو

 وطني قبل اصفرار البنان من  بأبي أنتما فقرباني

 حران والرقتان أوطانها  منعاي إلى نسوة وقبل

  املنسرح : يا أبا اهلذيل من الذي يقول: دخل أبو اهلذيل على الواثق، فقال له الواثق
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 تسجى له قتيل إال  ما مر في صحن قصر أوس

 وإن تولى فهن حول  يقف فالعيون نصب فإن

  الطويل : رجل يقال له أبو حيان الدرامي، وهو بصري يقول بإمامة املفضول، وله من كلمة: فقال أبو اهلذيل

  صحابته بعد النبي المكرم  واهللا قدمه على أفضله

 أوالهم بالتقدم ولكنه  بغضة واهللا مني لغيه بال

  املنسرح : أليب األسد

 تقنعني منك آخر األبد  أدرتني بواحدة ليتك

 فيها برداً على كبدي فإن  أال تبرني أبداً تحلف

 علي قرحاً نكأته بيدي  اشف فؤادي مني فإن به

  في ناظري حية على رصد  كان رزقي إليك فارم به إن

 الذي قد كفيت من أحد هذا  قد عشت دهراً وليس يقنعني

    

 من عثرة إلى سدد نهضت  أخطأت ال أصبت وال وكيف

 بالمطال لم أعد كددتني  كنت حراً كما زعمت وقد لو

 عدت إلى مثل هذه فعد  عدت ثم عدت فإن لكنني

 عبد ألعبد قفد أني  اآلن أيقنت بعد فعلك بي

 أبا الكلب ال أبا األسد أدعي  فصرت من سوء ما رميت به

  الراجز : آخر

  وجابر العظم إذا العظم انكسر  ناعش الجد إذا الجد عثر يا

 أنواء الربيع ما ابتكر وخير  ربيعي والربيع ينتظر أنت

يل، فصرت إىل بابه حبس يزيد بن املهلب ابن أخ : قال أبو العيناء، حدثين القحذمي قال، قال خالد بن صفوان
أنظم له كالماً كما تنظم الفتاة عقدها لعيدها، مث أذن يل، وبني يديه جارية كأا مهاة ويف يدها جممرة ذهب، 

واهللا ما رأيت صدأ املغفر وال عبق : فلما رأيتها سلبت الكالم الذي كنت أعددته، وحضرتين كلمتان فقلت
يسبقك إىل املرتل، فجئت إىل املرتل وقد : ابن أخي حمبوس، قال: تحاجتك؟ قل: العنرب بأحد أليق به منكم، قال

  .سبقين إليه
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دخلت إىل أمري املؤمنني املأمون فجعل يعممين بيده، وجارية على رأسه : قال أبو العيناء، قال حممد بن عباد
فال : يل، قالأنا أخربكم يا أمري املؤمنني، تتعجب من قبحي ومن إكرامك : مم تضحكني؟ فقلت: تبسم، فقال

  .تعجيب، فإن حتت هذه العمة جمداً وكرماً

  الطويل : قال أبو العيناء، أنشدين السندي

 وأكرم خالني وفي صدود  ألهوى ثم ال أتبع الهوى وإني

 العين عن بعض البكاء جمود وفي  وي النفس عن بعض التضرع غلظة

  الرجز : وأنشد أبو حملم

  قد أغتدي والليل في جريمه

  معسكراً في الغر من نجومه

  والصبح قد نشم عن أديمه

  يدعه بدفتي حيزومه

  دع الوصي لحيي يتيمه

  .الدفع: جانباه، والدعن: أراد حليي فحرك، ونشك فالن يف الشيء إذا بدأ فيه ومل يتممه، ودفنا الشيء: فقال

مسع أعرايب املغرية بن شعبة يقولك من زىن تسع زنيات وعمل حسنة واحدة حميت عنه التسع وكتبت له احلسنة، 
  .هلموا إذاً نتجر يف الزنا: فقال األعرايب

  : عال الرجل يعيل إذا تبختر يف مشيته، قال الشاعر: يقال: قال ابن دريد

  عيال بأوصال

شجرة يقطعها : بآصال؛ وعال يعول إذا جار، وأعال يعيل إذا كثر عياله، عال األمر إذا أثقل، والعالةوقيل 
تردد البكاء يف اجلوف، : الراعي فيطرحها على شجرتني متقاربتني ليكثف ظلها لغنمه، ولفاعل معول، والعويل

بطن من العرب ينسب : ثقل، واملعاولالفأس الذي تكسر به احلجارة، وهو مفعل من العول كأنه من ال: واملعول
  .عال يعيل عيلة إذا افتقر: معويل فقد أخطأ، ويقال: إليهم معول، ومن قال

قل من حاولت استيفاء احلق منه إال أنكرته، وقل من أنكرته إال أغضبته، وقل من أغضبته إال : قال فيلسوف
  .عاداك أو عاديته

 طائفة منهم من البدو إىل احلضر، فصرت إليهم ألسأل عن أهل أصابت األعراب جماعة، فتحولت: قال الكسائي
بيوتات كنت أعرفهم بالفصاحة، إذ مسعت شيخاً منهم ويف حجره صيب ابن أربع سنني، يزيد أو ينقص، يبكي، 

يا كلب، فأجابه صيب مخاسي عليه مدرعة شعر قد أخذت من صدره إىل حجزته، وسائر جسده : فنادى الشيخ
wواهللا ما فعلت ، غري أين كنت ماشياً وهو : ما لك أبكيت أخاك؟ فقال: ا أنا ذا يا أبة، فقاله: مكشوف، فقال
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يفوقين إذ بصرت بتمريات مطروحات، فأهويت حنوهن آلهذهن فعازين عليهن فدفعته عنهن، فأقبل إليك باكياً، 
ال واهللا يا أبة، إنه لباطل ما قال، ك: وقد واهللا يا أبة أعطيته شطر ما أخذت، ما وترته من ذلك شيئاً، فقال الصيب

لكين بصرت ن قبله، فأهويت آلخذهن، فلطمين لطنة أغطشت منها عيناي حىت، فابتزهن من يدي وحال دون 
أخذهن، فلطمين لطمة أغطشت منها عيناي حىت اغرورقتا بالدموع، فابتزهن من يدي وحال دون أخذهن، وال 

  .، إن كنت رزأته أو أرزأين منهن شيئاً؛ فكتبت قول الصبيني وانصرفتواهللا يا أبة، وإال فجعلن يل آخر زاد

  املتقارب : قال حيىي بن زياد

  إذا مل ذو النسك من نسكه  لذي طرب فاتك أقول

 أخاك على فتكه وعاون  النسك ويحك ال تبغه دع

 أكثروا فيه بل زكه وإن  تقع الدهر في صاحب وال

    

 مات ذو طرب فابكه وإن  تبكين على ناسك وال

 الندامة في تركه فإن  ونك من وجدت من العالمين

  .أي سأله فلم يعطه: كلم فالن فالناً فما أرجعه بشيء: يقال: قال يعقوب

الظيب أن يروح، قوس أيب طروح مروح تعجل : فافتخرت جاريتان من العرب بقوسي أبويهما، فقالت الواحدن
  .القفزة: النقزة: قوس أيب كزة لزة تعجل الظيب النقزة؛ هكذا رواه يعقوب وقال: وقالت األخرى

قل من يضبط يف وجهه صفرة الفرق، محرة اخلجل، وإشراق السرور، وكمد احلزن، وسكون الرباءة، : كاتب
  .واضطراب الريبة

يبدو يف حركاته إىل أن ميضيه؛ فكذلك قلقه يف وقت إمضائه قل من أمجع أمراً جليالً إال كاد القلق به : كاتب
  .كاد يكشف مستوره

عاث يعيث، وعثا يعثو، : املفسد، يقال: العاثي: خزن لسان الرجل، وخزن الرجل لسانه؛ وقال: قال يعقوب
  .وعثى يعثي

د أن يلسعوه أفعى مث إن أزدشري ومن تقدمه من ملوك الفرس كانوا ال يثبتون يف ديوام الطبيب إال بع: يقال
إن شفيت نفسك فأنت الطبيب حقاً، وإن مت كانت التجربة عليك ال علينا؛ وكان ملوك الروم إذا : يقال له

  .أنت مثلنا؛ فهذا كله من الظلم املربح والتحكم الفاحش: اعتل طبيب أسقطوه من يدوام وقالوا له

أمره أ، يركب فيها إذاء لتقويه أبدان ااهدين، وكان بعض ملوك العرب إذا جاءه طبيب قدم إليه مائدة و
وعالجاً للمرضى، وتدبرياً للناقهني، وتفكهاً للمترفني، وسبباً ممرضاً ومساً قاتالً لألعداء، فإذا فعل ذلك كله أثابه 

  .وإال صرفه
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ت يف اليوم العشرين وهذا امللك كان إذا أراد قتل إنسان خبز رغيفاً، فإذا أكله آكل اعتل بعد ثالثني يوماً، وما
  .واملائة، سواء، وهذا ال يقدر عليه إال املاهر بالطب

ومسعت ابن املرزبان الفقيه يف . حدثين ذا كله فريوز الطبيب، وكان ظريفاً وكان طويل اللسان كثري الكالم
ه وقف منه على ما طالت علي العلة إال من هذيات فريوز؛ وكان مع ذلك مولعاً بالكيمياء، وزعم ان: علته يقول

سر األسرار، وعلى غنيمة الغنائم، وعلى حقيقة األمر، وكان يعرف بالتزيد، وقل من طال لسانه وبذؤ لفظه إال 
  .كان مرمياً بالكذب، معروفاً باخلنا، ملوماً على الفحش

 وكنت أحب أن أشفي قرمك بالكالم يف الكيمياء، وأحكي لك مدار القول على صحته، وغاية ما ميكن يف

إبطاله أو حتقيقه، ولكن الكتاب قد نق يف آخره جداً لبقية أنا عاجز عن تتميمها والتلوم عليها، ومجع أطرافها 
وضم نشرها، وإذا رأيت لذلك وجهاً، ووجدت عليه معونة، وإليه داعياً، فعلت مفيداً ومستفيداً، فحظي فيما 

  .قتدين منهأبينه عند الدرس املذاكرة ضعفاً حظ الواقف عليه من امل

نعود اآلن إىل حال بالنا يف وآية البقية من الكتاب لعل مشله ينتظم، وأمري به يلتئم، فقد غمرين غامره، وأعياين 
خمتلفه، وسد متنفسي شتيته، وعرضين لسهام الطاعنني مجلته وتفصيله، واهللا يأخذ باليد، ويصل كفاية اليوم 

  .بكل فضل مليبالغد، فالرجاء فه قوي، وهو لكل خري أهل، و

كان القدح جمهوالً على قدمي الدهر إىل أن رأوا كبشاً كان عمي برتول املاء يف : يقال إن بعض األطباء قال
عينيه، فقدحته شوكة وهو يرعى فأبصر؛ وكان العالج باحلقنة جمهوالً إىل أن رأوا طائراً حيقن نفسه مباء البحر 

إذا عشيت أبصارها تطلب أصول الرازيانج وحتك أعينها ا فتبصر؛ األفاعي واحليات : فتعلم منه؛ وقال جالينوس
إن الطبيب احلاذق يشبه املالح احلاذق يف البحر، وحذق املالح قبل هيجان الريح ما يرى من خمايله، فإن : ويقال

  .وجد مرسى بادر إليه، وإن منعه عظم اللجة احترز بالرفق

    

يفة من أفطن الناس، وذلك أن رجالً كان يتجمل بالستر الظاهر كان أبو حن: قال احلسن بن علي قاضي مرو
والسمت البني، وكان يلبس على ذلك، فقدم رجل فأودعه ماالً خطرياً وخرج حاجاً، فلما قضى نسكه عاد إىل 

كف عنه وصر إىل أيب : صاحبه وطلب وديعته فجحده، فأحل عليه فتمادى، وكاد يهيم الرجل، واستشار ثقة له
ال تعلم ا : واؤك عنده، فانطلق الرجل إليه وخال به وأعمله شأنه وشرح له قصته، فقال له أبو حنيفةحنيفة فد

أحداً، وامض راشداً وعد إيل غداً، فلما أمسى أبو محيفة جلس كعادته واختلف الناس إليه، فجعل يتنفس 
 قد احتاجوا إىل رجل يعثوبه -يعين السلطان- إن هؤالء : الصعداء كلما سئل عن شيء، فقيل له يف ذلك قال

اختر من أحببت فما حيضرك إال جنم، مث أسبل كمه وخال بصاحب الوديعة وقال : قاضياً إىل مكان، فقال الناس
اسكت فإين أبلغ لك ما تريد، فانصرف الرجل : أترغب حىت أمسيك؟ فذهب يتمنع عليه، فقال له أبو حنيفة: له

امض إىل صاحبك : احلال احلسنة، وصار رب املال إيل أب حنيفة فقال لهمسروراً يظن الظنون باجلاه العريض و
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وال ختربه مبا بيننا ولوح بذكري، وكفاك، فمضى صاحب الوديعة إىل الرجل لك وفاه ماله، فصار الرجل إىل أيب 
، نظر إليه أبو استر عليه، وملا غدا الرجل إىل أيب حنيفة طامعاً يف القضاء: حنيفة وأعلمه رجوع املال إليه، فقال

  .إنه قد نظرت يف أمرك فرفعت قدرك عن القضاء: حنيفة وقال

ال ينبغي أن يقدم أحد بسقي الدواء للتجربة، فإنه رمبا ضر قوماً، مثال ذلك ماء احلندقوق فإنه إذا : قال بقراط
اعي عرض صب على موضع ش األفاعي والرتيال سكن الوجع من ساعته، وإذا صب على موضع مل تنهشه األف

  .له مثل ما يعرض من ش األفاعي، وقد حيتال قوم من األطباء يف سقي ذلك للمفلوج الذي قد يئس من برئه

الطبيب احلاذق يصري حبذقه السم دواء نافعاً، واجلاهل يصري الدواء مساً قاتالً، مثال ذلك أن اجلاهل : وقالوا
 رجل كثري احلرارة طلياً ثهيناً دخلت تلك األجزاء بالطب إذا أخذ الصندل فسحقه كالكحل مث طاله على بدن

والطبيب احلاذق يأخذ . الدقيقة يف منافس اجلسد ومسامه، فتهيج حرارة البدن مبا أدخل عليها من برد الصندل
العود اهلندي فيسحقه سحقاً جريشاً مث يطليه على البدن طلياً فيقاً، فيصل ا فيه من الرطوبة إىل حرارة البدن 

ولذلك : ا، وجيد احلر سبيالً إىل اخلروج، فتصري حرارة العودة مربدة للبدن بتدبري الطبيب احلاذق؛ قالفيربده
  .ملك عادل، وماء جار، وطبيب عامل، وواد عظيم: ال ينبغي لإلنسان أن يسكن بلداً ليس فيه أربعة أشياء: قيل

  الوافر : وقال معبد بن مسلم

 صحابة لهم جزاء فكل  اهللا الموالي عن أخيهم جزى

 شراً كما امتثل الحذاء وإن  فعلوه إن خيراً فخير بما

 اإلسالم والرحمن البواء به  أنصفتم والنصف يرضى فما

 النصح ثم ثنوا فقاءوا فمجوا  النصيحة من لدني أردتهم

 قبل التودد واإلخاء فما  وقلت فدى لكم عمي وخالي

  اسأت ولو غفرت لهم أساءوا  بهم وإن أحسنت قالوا وةكيف

  الكامل ازوء : جلاهلي

 صرفه إرماً وعادا لك  إن الدهر أه أأمام

 من مساكنه إيادا رج  وابتز داوداً وأخ

 قد جمع العتادا خيرات  فأدرك أسعد ال وسما

  عف نسجه وحوى التالدا  والحلق المضا البيض

 الخيل شقرا أو ورادا ن  كتائب يجنبو وله

 بعد صالحه فسادا دث  لهم والدهر يح فسعى
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 التذكر حين بادا إال  ذلك لم يكن وكأن

 تفضح أباك وال الرمادا  إن القدر لم أبني

 في الملمة أو يغادى رق  كن كأبيك يط أبني

لكل صباح صبوح، ومع املخض يبدو الزبد، ومن احلبة تنشأ الشجرة؛ ونسبخا إىل : قال أبو الفضل ابن العميد
  .العرب

أرأيتم لو كان ألحدكم عسل وله إناءان، أين كان : قال أنس بن مالك، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ك اهللا تبارك وتعاىل، ال جيعل العلم إال يف أنظف القلوب فكذل: يف أنظفهما أو أطهرمها، قال: جيعله عسله؟ قالوا

  .وأحبها إليه

    

مل يزل الناس على أن اإلميان قول وعمل حىت نشأ : مسعت مالك بن أنس يقول: قال إمساعيل بن أيب أويس
  .بالعراق مشؤوم يقال له أبو محيفة فابتلي وابتلي الناس به، وأكثر ما ابتلى به أهل خراسان

  .إذا جعلت املشرق على يسارك، واملغرب على ميينك، ففيهما بينهما القبلة:  عمرقال ابن

  .عذاب القرب: 124: طه" فإن له معيشة ضنكاً: "قال أبو هريرة

  .يا بين: قال أنس، قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .كان أحب الشراب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احللو البارد: قالت عائشة

  .مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصبيان يف املكتب فسلم عليهم: ال أنس بن مالكق

  .مثل الذي يعتق عند املوت مثل الذي يهدي إذا شبع: قال أبو الدرداء، قال النيب عليه السالم

  .االقتصاد نصف العيش، وحسن اخللق نصف الدين: قال أنس، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  الرجز : مدي ألعرايبأنشد اآل

 جاراتها القصار يعيبها  بيضاء في وجنتيها احمرار

   الليالي وهي النهار هن

البدن، وسائره حمل امللك من رعيته حمل الروح من البدن، فالروح تأمل ألمل كل عضو من أعضاء : قال فيلسوف
  .ال يأمل ألمل غريه، ويف فساد الروح فساد مجيع البدن، وقد يفسد بعض البدن وغريه من سائر البدن ليس بفاسد

أفضل الناس من كان سخياً شحيحاً، خفيفاً ثقيالً، جريئاً جباناً، أصم مسيعاً، قائالً عيياً، ضريراً : قال فيلسوف
اً بدنياه شحيحاً بدينه، خفيفت إىل طاعة اهللا ثقيالً يف معصيته، جريئاً يف أراد بذلك من كان سخي: بصرياً؛ يقال

احلق جباناً عن الباطل، أصم عن اجلهل مسيعاً للعلم، قائالً للصواب عيياً باخلطأ، ضريراً يف املنكر بصرياً يف 
  .املعروف
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ح، وهي الذراع وهو الذراع، هي السالح وهو السال: قال أبو حممد القرشي النحوي، وهو من القدماء، يقال
وهي الكراع وهو الكراع، وهي الطباع وهو الطباع، وهي اللسان وهو اللسان، وهي السبيل وهو السبيل، وهو 

الكأل وهو الكأل، وهو السوق وهو السوق، وهو الروح وهو الروح، وهي النخل وهو النخل، وهي النحل، 
  الوافر : فا وهو القفا؛ قال الشاعروهو النحل، وهي األنعام وهو األنعام، وهي الق

 للمحامل من حمار بأحمل  فما المولى وإن عرضت قفاه

هي الشعري وهو الشعري، وهو الرب وهو الرب، وهي السلم وهوالسلم، وهي الفرس وهو الفرس، وهو اخلمر : ويقال
اإلزار وهو اإلزار، وهو الرداء وهي وهو اخلمر، ومضى له سن ومضت له سن، وهي احلال وهو احلال، وهي 

الرداء، وهو السراويل وهو السروايل، وهو العراق وهي العراق، وهو الشام وهو الشام، وهي العقب وهو 
العقب، وهو العنق وهي العنق، وهي الدرع وهو الدرع، ودرع املرأة يذكر، وهو السلطان وهي السلطان، وهي 

الدلو، وهي اإلبط وهو اإلبط، وهي السلم وهو السلم ومعناه الصلح، السكني وهو السكني، وهي الدلو وهو 
وهي الوراء وهو الوراء، ويقال فالن وربه فالن، ووريئة تصغري؛ وهي القدام وهو القدام، وهو القمطر ويف 

القمطر، وهي الطست وهو الطست، وهو الفلك وهل الفلك، وهو اآلجر وهي اآلجر، وهي البسر وهو البسر، 
قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا : "ملنت وهي املنت، ويف الصاع والصواع، قال اهللا تعاىلوهو ا

، وسقط النار يذكر ويؤنث، 76: يوسف" مث استخرجها من وعاء أخيه: "، وقال تعاىل72: يوسف" به زعيم
عجز : يقال: عجز؛ قال األصمعيوهي العنكبوت هو العنكبوت، وهي العاتق وهو العاتق، وهي العجز وهو ال

  .ومثله عضد وعضد وعضد وعضد؛ ويقال هو منري وهو منر: املرأة وعجز وعجز وعجز؛ قال

  الكامل : العتيب

 عليك فإنه مذموم إال  بحسن في المواطن كلها الصبر

 كف علي من الزمان غشوم  من كان أغلفه الزمان فقد سطت

 إن المصاب بشيبه مرحوم  بكى لي من رآني رحمة حتى

 الذي الم الزمان ملوم إن  فدع الزمان فليس يعتب عاتباً

عليه عيلة وديناً كان طلحة بن عبد اهللا بن طاهر ينادم أمحد بن أيب خالد األحول، فأطال منادمته، وبلغه أن 
هللا : فوجه إليه أمحد بن أيب خالد ألف ألف درهم، فحلف الطاهري أن ال يقبلها، فبلغ إبراهيم بن العباس فقال

  .در أمحد متربعاً، ودر الطاهري مترتهاً

    

ادع به وهب له سبحيت هذه، فإن : جرى بني الرشيد وزبيدة حديث نزاهة نفس عمارة بن محزة فقالت له
مخسون ألف دينار، فإن ردها عرفنا نزاهة نفسه؛ فوجه وراءه فحضر، فحادثه ساعة ورمى بالسبحة إليه شراءها 
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نسيها، فأتبعوه خادماً بالسبحة : هي ظريفة تصلح لك، فجعلها عمارة بني يديه، فلما قام تركها، فقالت: فقال
  .دم إال بألف ديناروهبها يل عمارة، فما أخذا من اخلا: هي لك، فرجع فقال: فقال للخادم

: فقدت مشربة من فضة يف دار بعض الرؤساء اجللة، فوجه إىل ابن خامان املنجم فحسب فقال: قال جحظة

هذه : هل يف الدار جارية يقال هلا فضة؟ فأحضرناها فقال: املشربة سرقت نفسها، فضحك منه فغاظه ذلك فقال
خرج غضبان، فوصل مبال، فحلف بالطالق أنه ال يقبل الفضة أخذت الفضة، و: أخذا، فسألناها فأقرت، فقال

  .شيئاً

اخلامت اهللا عز : وافتقدت امرأة بعض التجار خامتاً من ياقوت كان يدها، فوجهت إىل أيب معشر، فحسب فقال
  .وجل أخذه، فتعجب منه، مث عادت تطلبه فوجدته يف أثناء ورق املصحف

ويف عرض الكتاب ما يستويف التعجب منك، ويوكل العجب  أخوات قد طال السمر ا، -حفظك اهللا- هلذه -
بك، وفيه املختلق وفيه احملقق، وعلم النجوم حق، أعين أن آثار األسباب العلوية واصلة إىل املواد السفلية ألن 

بعضها مرتبط ببعض، ولكل واحد منها مفعول فيها، ولكل مؤثر متأثر، واجلميع جار على نظامر ال خلل فيه ال 
ليه، ولكن إدراك خفاياها صعب عسري بل ممتع مستحيل، وذلك أن األدلة كثية، ويه مع كثرا خمتلفة، دخل ع

ومع اختالفها ملتبسة، مع التباسها خفية، ومع خفائها بعسدة نائية، وطالب حقائقها ذو قوة قصرية، ينفلت منه 
 ولكن الناس هلجون يف باب النجوم يف حال حتصيله أضعاف ما يظفر به، فلهذا ما يقل صوابه ويكثر خطاؤه،

خاصة برواية ما أصيب فيه وإخفاء ما أخطى به، وبسط العذر فيما عرض له تقصري وإطالة القول فيما صحبه 
أدىن بيان، لو مجع صواب البارع من أهل الصناعة ملا كان إال مثل صواب الزراق وصاحب اإلكران، واملولع 

ى أن أصحاب التحصيل منهم يعترفون بأن الغيب ال دليل عليه وال سبيل عل. باحلدس ومرسل اخلاطر حنو الشيء
  .بوجه إليه

وقد كان غالم زحل، وكان شيخ هذا الشأن، وله صواب مدون وخطأ مدفون، وحسن ظاهر، وقبح مستور، 
إن عضد الدولة سيدخل خبيله ورجله مصر ويطمئن ا مدة ويكون له ا : وصدق مروي وكذب متأول، قال

أنا أنا بغري النجوم فأزعم انه ال يكون من هذا قليل وال :  شهري، حدثين ذا شيخ موثوق به؛ قال، فقلت لهشأن
الناس : فما مرت الليايل حىت صح حدس هذا الشيخ، وبطل حكم ذلك الشيخ؛ وقد قال أرسطاطا ليس. كثري

  .كلهم يعلمون الغيب، ولكن بعد أن يتم األمر

زعم أنه لو صح علم النجوم وأمكن - يضاً يف لفظ أحكام النجوم كالماً طرياً وكان بعض أصحابنا يقول أ
إدراكه لكان اخلالف يف أمر الدين والدنيا يسقط، وذلك أنا مثالً إذا أردنا أن نعلم أن القرآن خملوق أو غري 

ال، وأبو بكر خملوق، أو الباري يرى باألبصار أو ال يرى، أو الشفاعة حق أو ال، أو عذاب القرب صحيح أم 
أفضل أم علي، أو احلجاج يدخل النار أو ال، وهل سفشو مذهب فالن أو ال، يرجع إىل الصناعة، ويستنبط منها 

احلق من الباطل، واليقني من الشك، وتنفى املكاره بالواجب، وال يباشر ما يالم فيه وال يأيت ما يندم عليه، 
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ول، وإقامة دعوة ال تدرس، وبث حال ال متحى، وتغليب من لنا وهكذا إذا أردنا أمر الدنيا يف عقد دولة ال تز
فيه هوى، وتقدمي من له عندنا يد، ومتليك من ننتعش بسلطانه، ويش يف كنفه، وهذا أمر معجوز عنه، ما يؤمن 

  .منه، وقد ضرب دونه األسداد

    

ن الفائدة، خال من العائدة، هذا العلم من شرف منصبه، ودقة مذهبه، وبعد مأخذه، عار م: وكان يقول أيضاً
ما فائدة علمك بالنحو، وما غاية غرضك : اعلم أنك لو قلت لنحوي: يبني لك ذلك مبثال أنصبه، ومثل أضربه

معرفة املعاين، وجتلية ملتبسها، والتوغل يف دقائق معاين كالم اهللا رب العاملني، وكالم املبعوث باحلق : فيه؟ لقال
ما أحسن ما توخيت، إنك : لمي بالنحو لبطل مراد كثري، وجهل باب كبري، فتقول لهإىل اخللق أمجيعن، ولوال ع

إن الدين حميط حبالل أو حرام، وواجب ومستحجب، : ما منتهى أمرك يف الفقه؟ لقال: لسعيد؛ ولو قلت لفقيه
ترى وعلة وحكم، وقضاء وفصل، وكل ذلك مقرون بعلم وعمل، ومىت جهلت العلم أفسدت العلم، وعند ذلك 
اختياره أشد اختيار، ورأيه أثقب رأي؛ وكذلك جواب الطبيب واملهندي، ومن شئت من أصحاب الصنائع 

املهيأة بالعلم، والعلم املوصول بالعمل؛ وما هكذا املنجم، فإنه إذا وجب عنده باقتران كوكبني، ومناظرة 
 عجز عن ذلك ألنه تابع للفلك، وليس شكلني، واجتماع حنسني أمر، فال سبيل له إىل اتقائه واهلرب منه، إمنا

  .الفلك تابعاً له؛ وإذا كان كونه يف العامل ضرورياً فصورة كونه تابعة ألصل كونه

النفس فوق الفلك، وقد أرى الشيء : وقد كان بعض املتحذلقني تعسف يف هذا املعىن قوالً، وذلك أنه قال
ر، فأكون منتفعاً مبا علمت؛ وهذا كالم ال نور عليه باحلساب على حنو ما، فأعدل عنه بقوة النفس إىل حنو آخ

وال حقيقة له، ألنه إن عدل من جهة إىل جهة فذلك العدول بأثر ظاهر أو علة خافية، وليس له منه أكثر من 
انقياده من جهة إىل جهة بقائد علوي ظاهر أو خفي، وإن عسر عليه العدول فقد جاء ما أقول من االضطرار 

  .الالزمالقائم والواجب 

األمور كلها جارية بالقضاء والقدر، فسألته عن معىن القضاء والقدر، فأملى علي ما أنا حاكيه : وكان يقول
زعم أن املرجع من هذين االمسني يف املعىن على : اآلن، وإن كنت قد أمللت مبا أطلت، وثقلت مبا نقلت

هها، فإن تعلق بعضها باالختيار فليس االختيار التحصيل إمنا هو إىل اتساق األمور واطادها وتتابعها على وجو
ليس العجر أن باالختيار كان اتساقه، ولكن العجب أنه كان على : أنشاه، ولكن باالختيار كان منشأه، وقال

  .االضطرار مساقه

  على اإلطالق، ووسيلة تتشبه بالفاعلً"ومن علم أن العقل قد قسم فاعالً على اإلطالق، ومنفعال: وقال أيضاً

فوقه فيفعل، وتتشبه باملنفعل فينفعل، فكأا تأخذ من األول، ويأخذ منها الثاين، وكأا تقبل من فوقها ويقبل 
  .مها ما حتتها، علم أن اطراد هذا الباب مل يدع لالختيار شعبة إال ما ترك االضطرار

ار، فكأن االضطرار يوجب ومن االضطرار أن يكون االمتيار، وليس من االختيار أن يكون اضطر: وقال أيضاً
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االختيار يف كونه اختياراً، وليس االختيار موجباً لألضرار يف كونه اضطرار من سنخ العامل وسوسه، واالختيار 
  .من حشو العامل وغروسه

واجب وممتنع : وإمنا أشكل املعىن يف هذه الدعوى من وجه طريف، وذلك أنه وضع الواضع أن األمور ثالثة: قال
 وممكن بينهما، وهذا املوضع صحيح لكنه راجع إىل الضرورة، أعين انه من الضرورة أن يكون -فانومها الطر-

املمتنع ممتنعاً واملمكن ممكناً والواجب واجباً، وكأن الضرورة قد عمت الثالثة، وقصرا على ما انقسمت عليه 
والذي يؤنسك ذه : متنع؛ قالحىت ال ينقلب الواجب عن حد الوجوب إىل حد اإلمكان، وال املمكن إىل امل

القضية، وجيعلك منها على جلية، أنك مىت فرضت الواجب واجباً مل تقسمه إىل واجب دون واجب، وكذلك 
املمكن على : إذا فرضت املمتنع ممتنعاً لن تقسمه ممتنعاً فوق ممتنع، وال جتدك تفعل ذلك يف املمكن، فإنك تقول

، وممكن قريب من اممتنع، وممكن متوسط على حسب القرب والبعد من ممكن قريب من الواجب: ثالثة أحناء
الطرفني، فقد وضح لك أن املمكن موقوف على تومهك وحرصك، وأنه مل يستقل بنفسه، ومل يتحيز بطبعه، ومل 

أنه ينفرد بقوامه، ولسنا نريد باملمتنع عيناً شأا االمتناع، فإنه لو كان كذلك كان ال يبعد أن ينقلب ما من ش
  .االمتناع مرة إىل ما شأنه الوجوب

    

قد حال الواجب يف : بل أشري باملمتنع إىل نفي صورة الواجب، وإىل رفع فواته، وإىل خلع ما مييل منه؛ قال: قال
كل شيء عدواً، وهو االضطرار، حىت كأن املمكن واجب أن يكون ممكناً، واملمتنع واجب أن يكون ممتنعاً، 

ون واجباً، ومىت كان كل شيء من ذلك واجباً كان العامل كله واجباً أي االضطرار، والواجب واجب أن يك
أال ترى أن العامل كله موجود، : وقال. ومىت كان كله واجباً فحكم كل جزء يشار إليه حكم كله إذا نص عليه

السعادة والشقاء فقد تناول الرزق واحلياة واملوت واإلصابة واحلرمان و: فحكم كل جزء منه أنه موجود، قال
والقبول واالطراح، وليس لشيء من مجيع ذلك يف هذا احلكم اختصاص خيرجه عن نظام العامل وتأسيسه يف 

كونه ووجوبه، وفرض األرض ووضع الواضع ال خيرج من عوارض العامل، ولكنه ال يدخل يف جوهر العامل، وإمنا 
  .يء متلوناً خمتلفاً وهو يف حقيقته منتظم مؤتلفذلك لعلو أفق العلوية، وقوة سلطان العلم، وبه يرى الش

هذا بعض كالم هذا الرجل، ولو استقصيته الحتجت إىل استئناف كتاب، واحتجت أنت إىل تفريغ بال، وفيا 
نقشته لك، ومنقته فيعينك، ما يبعث بصريتك، ويشحذ خاطرك، ويعرض احلق عليك، وجيمع فنون الدليل إليك، 

ب بال دأب وال تعب، وتتحكم حتكم اآلمر املتمكن، فاذكر عند هذه األحوال حق من فتناول ما تتناول عن كث
سعى لك، وسهر بسببك، وحبث من أجلك، مث نظمه بني يديك حىت استشففته متخرياً، وأخذت ما أخذت منه 

عد مقتدراً، فوفر عليه قسطه من تعظيمك، ونصيبه من حسن ذكرك وطيب تنائك، وال تفته صيانة العرض من ب
  .كما أفته منية النفس من قرب، وال تقبحه مبا استاقه إال أن جتمله مبا هو أحسن منه، والسالم

 هذا احلديث واضطراب حىت ليس يبني مكان جنابيت من اعتذاري، وال استسالمي من - أديك اهللا-تداعى 
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 وال الدرك األسفل قراراً، انتصاري، وذلك كله لعلل وأسرار لو شرا أو حبت ا مل ترض يل يف النار داراً،
واحلمد هللا على كل حال، فرضيها متصل باألمل، ومسخوطها مقرون باحلسرة، وظاهرها متلقى بالتسليم، 

وباطنها مردود إىل احلي القيوم، وسهلها متناول بالشكر، وعسريها حمتمل بالصرب، ولذيذها مستزاد باالفتقار، 
 باحلاجة، وبعيدها متمىن باالضطرار، فهو أهل احلمد ومستحقه، ومريرها متجرع باالضطرار، وقريبها مأخوذ

وحنن عبيده وخلقه، يؤيت امللك من يشار ويرتع امللك عمن يشار، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده اخلري 
  .وهو على كل شيء قدير

: ليه علته فقالحكي عن بعض األطباء أنه وصف إلنسان شكا إ: قال أمحد بن الطيب املنطقي يف مراح الروح

خذ من املقفس املرىب قدر روثة، وصب عليها ماء حاراً قدر حمجمة، مث دقه حىت يصري كأنه خماط مث اشربه، فقال 
  .أما دون أن أضرب بالسياط فال أفعل: املريض

وقد أحسن املريض فإن هذا وصف يستعجل مه سقوط القوة، ألن املريض إذا مسع مكروهاً غمه، : قال امحد
غمه غارت غريزته، وإذا غارت غريزته احنلت قوته، وإذا احنلت قوته ركبه املرض بأضعف أسبابه، والطبيب وإذا 

إياك والزهومة، : الرفيق املاهر خبدمة املرضى يقول لن يريد أن ينهاه عن أكل اللحم حلدة مرضه، واحتام حرارته
كل الدسم، والذي اه عنه أوالً هو الذي :  لهفإذا عزم على إطعامه اللحم عند الربء لرد قوته وحفظ صحته قال

  .أمره به آخراً، إال أنه مساه أوالً زهومة لتكريهه عند النفس، ومساه ثانياً دمساً لتقريبه من النفس

ومثل هذا من سوء االختيار يف اللفظ ما حيوى عن محزة بن نصر، مع جاللته عند سلطانه وموضعه : قال أمحد
: بكم اشتريتيه؟ قالت: كيف هذا الثوب؟ قال: لى امرأته، وعند ثوب وشي، فقالت لهمن واليته، أنه دخل ع

مل أدفع الثمن بعد، : قد واهللا وضعوا يف آستك مثل ذا، وأشار بكفه مقبوضة مع ساعده، فقال: بألف درهم، قال
: اسعة، قالتإن أخيت نضرط من آست و: فأختك قد اشترت شراً منه، قال: فخصاهم بعد يف يدك، قالت: قال

  .وهذا كالم اخلرس أحسن منه: ألن تلك يف آستها شعر، قال أمحد: ولكن أمك عرض عليها فلم ترده، قال

  البسيط : وأنشد للمرعق

 أقول فأستحيي من الناس فيما  عليك ولي حال تكذبني أثني

  يمشي فخاصمني في ذاك إفالسي  قلت إن أبا حفص ألكرم من قد

  الوافر : عطاء السنديأبو 

 ظلمت بها األخوة والثناء  حكتهن لرهط قيس ثالث

 اهللا نحتسب الجزاء وعند  رجعن على حواجبهن صوف

    

  .كواكب احلكم يف ظلم املداد: قال أعرايب نظر إىل خط

w  .خط األقالم صورة هي يف األبصار سود، ويف البصائر بيض: وقال أديب
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  .اخلط مركب البيان: قال أعرايب

  .خطك مغرس األحلاظ وجمتىن األلفاظ:قيل لوراق

  الكامل : أنشد أبو قالبة الرقاشي أليب حيان البصري

 الهوى يا صاحبي خساره ترك  صاحبي دعا المالم وأقصرا يا

 يمين ما لها كفاره لجت  كم لمت قلبي كي يفيق فقال لي

 أنت لم تعشق فأنت حجاره إن  أفيق وال أتر لحظة أال

 الحريق بدوه بشراره وكذا  أول ما يكون نظرة الحب

 أعني واسمعي يا جاره إياك  من أحب وال أسمي باسمه يا

  احملتث : ملنصور الفقيه

 كان منك إليا ما  يوحشنك مني ال

 خلق عليا أعز  فأنت مع كل جرم

يف السماء املصرفة ما إذا صغر منع الصرف، ويف السماء ما الينصرف، وإذا صغر : وقال أبو سعيد السريايف
فأما ما ينصرف وإذا صغر مل ينصرف فهو االسم املعرفة الذي : صرف، وفيها ما ال ينصرف يف مصغر وال مكرب

خيرجه عن بناء الفعل، فينصرف خلروجه عن بناء الفعل كرجل يف أوائله من زوائد الفعل، وفيه حرف زائد 
مسيناه يضارب أو نضارب فهو منصرف، فإذا صغرناه قلنا يضريب ونضريب كأنا صغرنا يضرب ونضرب 

ونضرب، وأما ما ال ينصرف فإذا صغرناه انصرف فنحو عمر وبكر، فإذا صغر تصغري كتصغري عمرو وبكر، 
ذلك رجل مسي مبساجد فال ينصرف ألن هذا البناء مينع من الصرف، فإذا فينصرف لزوال الفظ العدل، وك

وأما ما ال سنصرف يف مصغر وال مكرب فما . مسيجد كتصغري مسجد فينصرف: صغرناه أسقطنا األلف فقلنا
  : هذا تغيلب، قال الشاعر: كان يف أوله زيادة الفعل حنو رجل امسه تغلب ويزيد وما اشبه ذلك، تقول

  ت مني ومن تغيلباقد عجب

  .هذا زيدز زييد، ومررت بزييد: وأما ما ينصرف يف املصعر واملكرب كمحو زيد وبكر وما أشبه ذلك تقول

  اهلزج : ملنصور الفقيه

  ك والصحة واألمن  الفوت تأثى ل إذا

 فارقك الحزن فال  أخا حزن وأصبحت

خرج بعض ملوك األعاجم إىل نزهة فانفرد عن أصحابه وانتهى إىل بستان، فرأى فيه : عبد الرمحن بن كثريقال 
أيتها املرأة، إن مثلك ال ينبغي أن يكون يف هذا املوضع، فما أخرجك من مرتلك؟ : امرأة ذات هيئة فقال هلا
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إن زوجي مات وترك : ا ذاك؟ قالتوم: كذلك يكون الناس إذا مل يكن هلم من ينظر يف أمورهم، قال: قالت
علي عياالً وترك ضيعة كنا نعيش ا، فعدا علينا وزير امللك فأخذها، فأتيت إىل القاضي أستعديه عليه فلم 

خذي هذا : ينصفين، فأتيت احلاجب ليدخلين على امللك فلم يفعل، مث أتيت صاحب الشرطة فلم يفعل، فقال هلا
ليس يضرك : ما أرجو اإلنصاف، قال:  فأعطيه إياه فإنه سينصفك، قالتالكتاب وامضي به إىل احب الشطرة

هذا الكتاب إن مل ينفعك، وكتب هلا كتاباً وأعطاها إياه، فمضت به إىل صاحب الشرطة فناولته الكتبا، فقبله مث 
ي، مث قام إن هذا كتاب امللك أمرين أن أقوم لتجلدوين بالسياط حىت يستنقع عقيب يف دم: دعا باجلالدين فقال

إن امللك أمرين يف هذا الكتاب أن أسود وجهي وأركب اجلمل : فضربوه حىت استنقع عقباه يف الدم، مث قال
فلما انتهى إىل باب : وأحول وجهي إىل ذنب اجلمل، ويقاد اجلمل وأنا عليه حىت أنتهي إىل باب امللك؛ قال

خفت وزيرك، فأمر به فضرب عنقه : لم تنصفها؟ قالما محلك على أن أتتك امرأة متظلمة ف: امللك قال له امللك
مث أمر به فضرب عنقه، مث دعا بالوزير فضرب ! إمنا اختذتك حاجباً لتحجب عين املظلوم: مث دعا حباجبه فقال

إن امللك ال يدوم إال بالعدل، فإذا كان بالظلم فذلك غلة وليس : عنقه، مث رد الضيعة على املرأة وولدها وقال
  .مبلك

    

لقد شري بدين مرة زائداً على ما كنت أعهده يف كل حول، : هللا نعم ال حتصى يف أثناء املكروه: ال املأمونق
حىت نبا جنيب عن املهاد، وفقدت معه القرار ومتنيت املوت، فبينا أنا على ذلك ليلة، واحلشم نوم والدنيا مقمرة، 

 تنغصت باحلياة وبرمت بالعيش، حىت ثارت من أسفل وأنا ساقط القوة لطول احلمية وخوف الزيادة يف العلة، قد
إنا هللا، هذا املوت، ومل يكن يف طوق فأحترك أو : قائمة السرير عقرب شائلة الذنب تطري، فقلت يف نفسي

أنادي، فاستسلمت، فما زالت تعدو على سننها حىت بلغت أوائل جسمي، مث دبت على أطرايف، وبلغت ناحية 
ا كلها، وغمست محتها، فغشي علي من هول املنظر ومن أمل الضرب، واتصلت أضالعي، مث ضربتيين بقو

عشييت بالنوم، فلم أنتبه إال مع قرن الشمس، فلما أفقت مل أجد مما أمسيت عليه قليالً وال كثرياً، وضت من 
  .وقيت، واستعديت عاديت وراجعت صحيت وكأين مل أكن صاحب القصة

  السريع : منصور املصري

 كانت الدنيا إلنسان مذ  ما اجتمع المال وحسن الثنا

 به فاله عن الثاني ضنا  هذين تخيرته فأي

  الرجز : وله مصراع

  وال علي أن أصل  أن أزوركم علي

مشى بليل بشعلة كان الشعيب يضمن األجري املشترك كالصباع والقصار واخلياط سئل إبراهيم النخعي عن حائك 
w  .هو ضامن: نار فاحترق الغزل فقال
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  .كل أجري ضامن إال أجري يده مع يدك: قال الشعيب

استأجرت محاالً فحمل يل ستوقة فيها دهن، فوقعت منه فانكسرت، : قال ابن أيب املر قال أوب اخليثم العطار
  .فأردته على الصلح فأىب، فاختصمنا إىل شريح فضمنه قيمة الدهن

شهد رجالن عند شريح على رجل، فشهد : إذا خالفا ضمنا قال احلكم: شعيب يف املستعري واملستودعقال ال
أتقضي علي وقد : أحدمها بالف ومخسمائة دينار وشهد اآلخر بألف، فقضى شريح بأقل املايل، فقال الرجل

  .إما قد اجتمعا على ألف: اختلفا؟ فقال شريح

ضعوها، فإن هي قرت ودرت فهي له، وإن هي فرت : د هرة فقالاختصم إىل شريح يف ول: وقال جماهد
  .واسبطرت فليست له

أدخلوها داراً هلا بابان مث : اشترى رجل بغلة فوجدها محارة، فخاصم فيها إىل شريح فقال: قال ابن سريين
  . حبمارةأخرجوا البغال من باب واحلمري من باب، فإن اتبعت احلمري فهي محارة، وإن اتبعت البغال فليست

: تزوج رجل ابنة عبد خياط، فولدت غالماً فانتفى منه، فارتفعت إىل شريح فقال هلا: قال هشام بن حممد

لو كنت حالفاً حللفت أنه ابنك، ولكن الذي محلك على أن : اكشفي عن وجه الصيب فكشفت، فقال شريح
محلك على أن تنتفي منه؛ اذهيب تتزوج ابنة عبد خياط، وأنت رجل من العرب يف شرف من العطاء هو الذي 

  .فداعبيه

أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي أغصاا : قال عبد الرمحن بن عوف، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .احلسن واحلسني مثرا وشيعتنا ورقها

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل مث خيرج إىل الصالة وال يتوضأ: قالت عائشة

  .كفن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب يف ريطتني بيضاوين سحوليني ويف برد حربة: عباسقال ابن 

إا : إين حائض، قال: ناوليين اخلمرة من املسجد، فقلت: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت عائشة
  .ليست بيدك

  . عليه وسلم أشكل العينني منهوس العقبكان رسول اهللا صلى اهللا: مسعت جابر بن مسرة يقول: قال مساك

  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع اخلبز بالسكني: قال أبو هريرة

  .اشكنب درد؟ قم فصل فإن يف الصالة شفاء: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو هريرة

 خلف عن عبد اهللا بن بشري الطوسي قال، حدثنا حدثنا ابن بشران بأبلة البصرة عن ابن األنباري عن عبد اهللا بن
: كان أبو شيبة القاضي من أحلن الناس، كان يقول: عثمان بن عمر عن أبيه قال، مسعت يزيد بن هارون يقول

: حدثنا أيب إسحاق األسود عن عبد اهللا قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسمعه رقبة بن مصقلة فقال

  .ان حلنك من الذنوب لكان من الكبائر اليت ال يغفرها اهللايا أبا شيبة، لو ك
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ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تشقيق : وأنا مسعت ابن شاهني احملدث يف جامع املنصور يقول يف احلديث
احلطب، فقال قوم من بعض املالحني كيف نعمل واحلاجة ماسة إىل احلطب؟ وقال ابن شاهني مرة أخرى يف 

ويل شهود ذين اخلربين منهم عبد . ال تلبسها على عذرة: ، قيل4: املدثر" وثيابك فطهر: " تعاىلوجوه قوله
وإمنا ى النيب عليه الصالة والسالم عن تشقيق اخلطب كأنه كره للخطيب . العزيز بن اخلضر الكاتب التستري

ج إليه أخف على النفوس من الزائد، أن يتكلف، والتكلف مكروه ألنه زائد عما حيتاج إليه، واملنقوص عما حيتا
  .وذلك أن الزيادة على املقدار نقص مكرر، والتقصري عن املقدار نقص غري مكرر

-وأما التصحيف الثاين وإمنا هو فثيابك فطر أي ال تلبسها على عذرة، وذلك أن العرب تعد العذرة جناسة 

ملسمى أنبأ عليه بالكسر، وإذا أريد الصفة أنبأ  ويقال رجل جنس وجنس، فكأنه إذا لوحظ ا- وتسمي العذار جنساً
  .بالفتح

رأيت هنداً مبكة جالسة كأن وجهها فلقة قمر، وخلفها من عجيزا مثل الرجل اجلالس، : قال أبو هريرة
إن مل يسد : إين ألرى غالماً إن عاش ليسودن قومه، فقالت هند: ومعاوية صيب يلعب، فمر رجل فنظر إليه فقال

  .ماته اهللاإال قومه فأ

  الكامل : أنشد يف رجل ويل احلكم

  إذ صرت تقعد مقعد الحكام  وأندب مهجة اإلسالم أبكي

 بعض حوادث األيام وأراك  إن الحوادث ما علمت كثيرة

  الطويل : وأنشد أيضاً

 فلم أعمل لساناً وال طرفا بهت  من أهوى فلما رأيته تمنيت

  وحاولت أن يخفي الذي بي فلم يخفى  وأطرت إجالالً له ومهابة

  الطويل : وأنشد ألعرايب

 ويمسي ليس يملك درهما يظل  قد رأينا من فتى متجمل وكم

 يلقي قومه متبسماً ويصبح  يبيت يراعي النجم من جوع بطنه

 ولو مات جوعاً عفة وتكرما  يسأل األقوام ما في رحالهم وما

ترك رجل أباه : ما تقول يف رجل مات وترك أبيه وأخيه، فقال: قال محزة الزيات، قال رجل للحسن البصري
إين أراك كلما طاوعتك : فمما ألبيه وما ألخيه، فقال الرجل: فما ألباه وأخاه، فقال احلسن: وأخاه، قال

  .ختالفين

: كان املزين إذا فاتته اجلماعة صلى مخساً وعشرين صالة، فقال له حممد بن إسحاق بن خزمية: قال أبو حامد

ألن : مل؟ فقال: أيها الشيخ، جللوسك مع أصحابك أفضل من صالتك هذه، يعين التطوع، فقال له املزين w
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صدقت، ولكين أمجع : بته، فقالصالتك هذه ال تعدوك، وتعليمك إياهم يعدوك إليهم، فتعم بركاته وتتم عاق
ألقي عليهم املسألة ويعملون فكرم فيها، وآخذ يف تطوعي، فإىل أن يفرغوا أفرغ، فقال ابن : بني األمرين

ها هنا زيادة وهي أنك إذا ألقيت املسألة عليهم مث أقبلت بوجهك إليهم كنت معيناً هلم على استخراج : خزمية
  .كذلك هو: املسألة، قال

يف عرق صريح، وعقل صحيح، ولسان : جوامع شرف اإلنسان وكماله يف أربعة أشياء:  الفالسفةقال بعض
  .فصيح، وأخ نصيح

  .العاقل يلتمس علم ما أصابه بالطرية والفال، كما يلتمس علم ما مضى باإلشارة واألمثال: قال مزدك

ولته فأخذها فبددها هكذا وهكذا، ناولين كتبك، فنا: رأيت علي بن أيب طالب يف املنام فقال: قال الشافعي
حكى لنا هذه احلكاية ابن . سريفع اهللا شأنك وينشر علمك: فأصبحت أخا كآبة، فأتيت اجلعد فأخربته فقال

  .القطان الفقيه شيخ أصحاب الشافعي

  الطويل : ملنصور الفقيه

 لألمر المبرح فارج وأحمد  إذا نحن زرنا أحمد بن محمد

  ولم تتكسر في الصدور الحوائج  لديه بالذي في صدورنا نطقنا

ومعىن تستشب أي : امرأة متعاونة وهي اليت ال تستشب من صغر، وال يرغب عنها من كب، قال: قال يعقوب
  .تقول هي صغرية انتظر ا أن تشب

    

بقيت على باب الرشيد حوالً ال أصل إليه حىت حدثت مسألة، وذلك أن بعض أهله كانت له : قال أبو يوسف
أعلم أمري : جارية فحلف أن ال يبيعة إياها وال يهبها له، وأراد الرشيد شراءها فلم جيد أحداً يفتيه، فقلت للفضل

ادثة، فدخل فأخربه فأذن يل، فلما وصلت مثلت املؤمنني أن بالباب رجالً من الفقهاء عنده الشفاء من هذه احل
: يا أمري املؤمنني أأقوله لك وحدك أو حبضرة الفقهاء؟ فقال: ما تقول فيما قال الفضل بن الربيع؟ قلت: فقال

ال حيلة : حبضرة الفقهاء ليكون الشك أبعد واليقني أقعد؛ فأمر باحضار الفقهاء وأعيد عليهم السؤال فكل قال
: املخرج أن يهب لك نصفها ويبيعك نصفها، فإنه ال يقع احلنث، فقال القوم:  أبو يوسف فقالعندنا، فأقبل

يا أمري : أريد أن أطأها اليوم، قلت: صدق، فعظم أمري عند الرشيد، وعلم أين أتيت مبا عجزوا عنه، فقال
  .املؤمنني أعتقها مث تزوجها، فسري عنه

  .ق إذا طرأ على األمة سقط عنها االسترباءوإمنا قال ذلك ألن مذهب أيب يوسف أن العت

  .ال: سئل الشافعي عمن رؤي يف احلمام مكشوفاً هل تقبل شهادته؟ قال: قال املزين

  .العلم ما استودعته نفسك فحفظته عليك، مث أردت ذكره يف وقته فأدته إليك: قال الربيع، مسعته يقول

w وسلم برجل يف ظل شجرة يرش عليه املاء، فقال صلى اهللا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال جابر بن عبد اهللا
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إنه ليس من الرب الصوم يف السفر، فعليكم برخصة اهللا : صائم، قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: عليه وسلم
  .فاقبلوها

له أي اكتسى، أثل أه: تأثل: تأثل فالن أي نبت له نبت كثري األثلة، ويقال: املثمر، يقال: املؤثل: قال يعقوب
  .كساهم، بيت أثيل

  الطويل : وددت أا حظي من الشعر وهي: أنشد دعبل حلطان بن املعلى أبياتاً وقال

 الخنا والعلم والحلم والجهل وقيل  الخير والشر والحجا يذكرنيك

 في محمودها ولك الفضل وألقاك  عن مذمومها متنزها فألقاك

  بعرضك ال بالمال حاشا لك البخل  وأحمد من أخالقك البخل إنه

وأنا أحب أن يتقرر عندك أن أملي فيك أقعد من أن أختلس األمور منك اختالس ن : كتب عمرو بن مسعدة
  .يرى أن يف عاجلك عوضاً من آجلك، ويف الذاهب من يومك بدالً من املأمول يف غدك

كان الرشيد جالساً ذات يوم وعنده سليمان بن أيب جعفر وعيسى بن جعفر وعبد امللك بن صاحل، فقال الرشيد 
فيايف فاسحة، وجبال : فأرض كذا؟ قال: خضاب محر، وبراث عرب، قال: كيف أرض كذا؟ قال: لعبد امللك

مسايف : فأرض كذا؟ قال: لتربة محراء، وشجرة خضراء وسبيكة صفراء، قا: فأرض كذا؟ قال: متناوحة، قال
  .ما ينبغي أن نرضى ألنفسنا بالدون من الكالم: ريح، ومنابت شيح، فقال عيسى لسليمان

: أنتم جالء قليب، مث أقبل سفيان على أصحابه وقال: قال سفيان بن عيينة، قال عبد اهللا بن مسعود ألصحابه

  .ولكنكم غطاء قليب

شرة يتأت بك قليالً، وال حتمله شططاً فتعصف عليك رحيه، وأخر سامل الزمان حبسن املعا: قال بعض السلف
  .معاتبتك ال يكاشفك باملكروه، ووادعه بالرضا عنه تقل مهومك، فإنه إن عسفك مل تنتصر منه ومل تدفع ضيمه

اجلزارة حق اجلازر؛ وحقه الرأس والفراسني بأوظفها والفرع والعجب يف برمة من حلمها : قال يعقوب
نيا اجلزور أن بيبع الرجل ناقة من إبله تريد أن متوت ويستثين رأسها وضرعها وذنبها ومعه فقرة وشحمها؛ وث

  .العجب، وهي فقرة القحقح، بنظري أن يذهب ضرعها ورأسها

  الوافر : شاعر ميدح عبد اهللا بن طاهر

  إذا عزم األمير على انطالق  الشام يشمت بالعراق أظن

 تبقي علي من الفراق أما  محمد تفديك نفسي يقول

 تبلي المليحة بالطالق فقد  تدع العراق وساكنيها فإن

فما بكت : "تبكي على الرجل البقاع اليت كان يصلي فيها، ويصعد عمله منها، فذلك قوله: قال ابن عباس
  .29: الدخان" عليهم السماء واألرض
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 يف رجل دخل -أعوه اهللا-ما يقول القاضي : كان القاضي ابنقريعة يف جملس املهليب فوردت عليه رقعة فيها
احلمام وجلس يف األبزن لعلة كانت به، فخرجت منه ريح حتول املاء ا زيتاً، فتخاصم احلمامي والضارط 

    فادعى كل واحد منهما أنه يستحق مجيع الزيت حلقه فيه؟ 

قرأت هذه الفتيا الطريفة يف هذه القصة السخيفة، وأخلق ا أن تكون عبثاً باطالً، :  يف اجلوابفكتب القاضي
وكذبا ماحالً، وإن كان ذلك كذلك، فهو من أعاجيب الزمان، وبدائع احلدثان؛ واجلواب وباهللا التوفيق أن 

صدقا املبتاع له عن خبث للضارط نصف الزيت حبق وجعئه، وللحمامي نصف الزيت بقسط مائه، وعليهما أن ي
  .أصله وقبح فصله، حىت يستعمله يف مسرجته، واليدخله يف أغذيته

كان املهليب قد تقدم إىل ابن قريعة أن يشرف على البناء يف داره، وأن ال يطلق شيء إال بتوقيعه، فحضر يوماً 
بني عافاك اهللا، : ون يف البناء، فقالأصلح اهللا القاضي، إن يل مثن ثالثني بيضة استعملها املزوق: بعض السوقة فقال

أيها القاضي أعين بيض الدنيا، : إمنا مسعنا بيضاً، وأجناس البيض كثرية، قال: قد بينت أيها القاضي، قال: قال
وحيك، إن البيض منه اهلندي والنبطي والبطي واحلمامي والعصافريي ! فكأنا ادعينا أن يف اآلخرة بيضاً: قال

يل أعز اهللا القاضي مثن : فأعد دعواك، قال: بيض الدجاج النبطي، قال: بيضك؟ قالوالدجاجي، فأي بيض 
ذكر أبو جعفر البياض خبط ونبط أن له مثن ثالثني : اكتب: ثالثني بيضة ن يب الدجاج النبطي، فقال لكاتبه

 وجدته صادقاً فقد  إىل دفتر حسابك وميزان عملك، فإن-أعزك اهللا-بيضة دجاجياً، ال نبطياً وال هندياً؛ ارجع 
وجب له ما جيب للصادقني من الرب واإلكرام وإعطاء الثمن على الوفاء والتمام، وإن كان كاذباً فعليه ما على 

  .باعدك اهللا من حرميه ما اقل وفاءك لشيبك: الكاذبني من اللعن والرجم، مث احلرمان واالمتهان، وقل له

نعم إذا كانت : ما أحسن كثرة األيدي على املائدة، فقال: خبيلمسعت أبا حامد العلوي يقول، قيل على مائدة 
  .مقطعة

لعن اهللا فالناً يطر واهللا من : ومسعت آخر يقول. فالن يأخذ من احلايف نعله: وقال بعض الغوغاء يف كالمه
  .العريان كمه

  . ينصفه فيصرعهإن العرب كانت إذا أرادت أن يعني رجل رجالً، أي يصيبه بالعني، جيوع ثالثاً مث: يقال

  .إن أحق من خفف عنه، واكتفي باليسري مه، رئيس مكثور عليه، وسيد منظور إليه: قال أعرايب

كان إمساعيل القاضي ال جيلس يف العشر، فجاء خصمان إىل رجل كان على بابه يعرف بالرضيع، وضمنا له 
إذا امتنع من النظر : ني يديه، فقال هلماعلمنا ما نرتفع به إليه وتفصيلي ما شجر بيننا ب: عشرين درمهاً وقاال

أيها القاضي هل تأخذ من السلطان رزق هذه األيام؟ فتقدما وقاال ذلك، فلما مسع : بينكما يف هذه األيام فقوال
نعم : يا رضيع هذا من فعالتك؟ قال: إمساعيل جلس للحكم، فأول من تقدم الرضيع مع الرجلني، فقال القاضي

يا غالم : متنعت من احلكم فاضطررت إىل القوت، وضمنا يل عشرين درمهاً، فقال إمساعيلأصلح اهللا القاضي، ا
  .أخرج إليه عشرين ديناراً
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إن يف خلق : "ما الداللة على التوحيد؟ فقال: رأيت بعض الصحابة يف النوم فقلت له: مسعت أبا حامد يقول
  .190: آل عمران" بالسماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلبا

كنا جنالس أبا اهلذيل يف جملسه فجاءنا شاب له رواء ومنظر ومست، فقعد فأجللناه : قال أبو مسمع البصري
ليس للعجم كتاب أجل من الكتاب املترجم جباويدان خرد وقد استفصح مؤلفه بثالث : لظاهره، فقال أبو اهلذيل

، عاقالً مل يصرب على مضض املصيبة فال تصدقه، ومن أخربك من أخربك ا: كلمات ليس هلن نظري، منها أنه قال
أن عاقالً أساء إىل من أحسن إليه فال تصدقه، ومن أخربك أن محاة أحبت كنة فال تصدقه؛ فانربى الغالم وجثا 

من علينا ن، فقال، قال جدي رمحه اهللا، من : حدثين أيب عن جدي بثالث أحسن منهن، فقال أبو اهلذيل: وقال
ك أن اجلائع كالشبعان فال تصدقه، ومن أخربك أن النائم كاليقظان فال تصدقه، ومن أخربك أن الراضي أخرب

من : من أي بلد؟ قال: من بينهما، قلت: أمن العرب أنت أم من العجم؟ قال: كالغضبان فال تصدقه؛ فقلنا له
: أبو السرج، فقال له:  فالكنية؟ قال:جلام، قلنا: ما أمسك؟ قال: دوين السماء وفويق األرض، فقال له اجلاحظ

ليس الذنب لكم، الذنب يل كيف جالست أمثالكم : فما لك ال تنهق وأنت محار؟ فقام مغضباً جير إزاره ويقول
  .وأنتم ال تدرون ما طحاها

ق مع احل: إمنا بايع الناس أبا بكر رضي اهللا عنه ألم مسعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال ابن أيب بشر
  .عمر بعدي، فلما رأوا عمر مد ميينه لبيعة أيب بكر رضوا بذلك ملا سبق إليهم

    

شرف بواسطة وشرف بال واسطة، وإمنا أعز اهللا تعاىل اإلسالم : الشرف شرفان: قال أبو اجلهم السامي الصويف
ئط، وما هكذا علي، فإن خبالفة أيب بكر رضي اهللا عنه ألنه شابه شرفه شرف النيب عليه السالم يف عدم الوسا

  .شرفه كان بوسائط كثرية، فسبق لذلك

رحم اهللا فالنة إن كانت لقريبة بقوهلا بعيدة بفعلها، يكفها عن اخلنا إسالمها، ويدعونا : ذكر أعرايب امرأة فقال
  .إىل اهلوى كالمها؛ كانت واهللا تقصر عليها العني، وال خياف من أفعاهلا الشني

 فىت العسكر، ومعدن احلرمة، ووطن األدب، ومن كانت هذه صفاته فاخلروج عن -جعلت فداك-كاتبك أنت 
مودته مخور فضالً عن الدخول يف عداوته، وأنا وأنت أخوا مودة، ورحم املودة أمس من رحم القرابة، فكيف 

  الطويل : رميت بسهامك؟ أم كيف امتحنت بعداوتك؟ ولكنه كما قال الشاعر

  ويقدح في العود الصحيح القوادح  ير وجههابلى قد تهب الريح من غ

أو لك شغل : شغالً، قال اآلخر: أين تريد؟ قال: التقى متعاشقان فقال أحدمها لصاحبه: قال احلراين الصويف
  .غريي؟ اذهب فأنت حري باهلجر

ورأيت الناس فيه بني شامت نعم رأيته مصلوباً، : أرأيت عمي زيداً؟ قال: قال جعفر بن حممد أليب والد الكاهلي
  .أما الباكي فمعه يف اجلنة، وأما الشامت فشريك يف دمه: حنق وحمزون وحمترق، فقال جعفر
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ال تفرح بكثرة املال، وال تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة املال تنسي : قال عيسى بن مرمي عليه السالم
  .الذنوب، وترك ذكري يقسي القلوب

عما أنفق يف مرضه، وعما أنفق يف : ال يسأل العبد عن ثالث يوم احلساب: سالمقال زيد بن علي عليه ال
  .إفطاره، وعما أنفق يف قرى ضيفه

  .توأدت، يعين تأخرت وشغلت القلوب، هذا حني أبطأ عن صالة اجلمعة: قال عمر لعثمان رضي اهللا عنهما

  الطويل : أنشد سعيد بن محيد خلزامى جارية ابن املعتز

  دجى الليل حتى انجاب عني دياجره  يالً فنور ذكركمذكرتكم ل

 لذكركم أم يسجر الليل ساجره  ما أري أضوء مسجر فواهللا

 صريع مدام لم ينهنهه دائره  أسقى الشوق حتى كأنني وبت

 لي منكم خياالً أسايره تمثل  أكف الشوق لما ذكرتكم وظلت

 حيث يفنى ورده ومصادره إلى  كنتم أقصى البالد لزرتكم ولو

 مما تدانى أواخره أوائله  أرى قصراً بالليل حتى كأنما

  .أوله: أفانني الشباب: الفناء سعة أمام الدار، وقال: مسعت بعض العلماء يقول

نام وصامت وناطق، فالناس كالنبات، والصامت كاجلبل، والناطق مثل : األشياء كلها: ومسعت األنصاري يقول
قصر يف القسمة : فما تقول يف البهائم والطري؟ فسكت انقطاعاً؛ فحكيت أليب حامد فقال: اإلنسان، فقيل له

حلجر، والصامت كالبهائم والطري، وأما فافتضح بالوصمة، وإمنا النامي كالنبات والشجر، واجلامد كاجلبال وا
  .احلكل فال صوت هلا

  .إن وراكبها، أي أجل: لعن اهللا ناقة محلتين إليك، فقال عبد اهللا: سأل أعرايب ابن الزبري فحرمه، فقال األعرايب

ال ما هذان إ:  إن مبعىن ما، والالم يف موضع إال، كأنه قال63: طه" إن هذان لساحران: "وقال بعض العلماء
  .ساحران

  املنسرح : أىن مبعىن كيف ومن أي شيء، قال الكميت: ورجل أننة واجلمع أنن، وقولك

  من حيث ال صبوة وال ريب  ومن أين آبك الطرب أنى

: البقرة" أىن يكون له امللك علينا" أي من أين لك هذا؛ وقوله تعاىل 37: آل عمران" أىن لك هذا"وقوله تعاىل 

  . أي كيف يكون247

 على معىن كيف 223البقرة " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم: "وقال بعض العلماء يف قوله تعاىل
  .شئتم يف احلال واهليئة، وأىن شئتم، على معىن يف أي مكان شئتم يف القبل والدبر

w  الكامل : ل الشاعرمسعت األندلسي يقول، مسعت العماين يقول، مسعت الزجاج يقول يف قو
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  فاستجهلت حلماؤها سفهاؤها  قد سفهت أمية رأيها تاهللا

واستجهلت حلماؤها أي صارت يف : تاهللا قد سفهت أمية رأيها سفهاؤها فأبدل سفهاؤها من أمية مث قال: معناه
  .مجلة اجلهال

فبستك ناراً فهو : إذا جعلته أعجمياً مل تصرفه، وإن اشتققته من قولك: وسئل الزجاج عن قابوس فقال: قال
ألن العرب أخرجته من العجمة : ومل صرفته؟ قال: اصرفه ألنه جنس، قال: فجاموس؟ قال: فاعول صرفته، قيل

  .باأللف والالم فأجري جمرى أجناس العربية

    

ال ينبغي لك أن تفعل، تقول بغيت الشيء فانبغي يل، فعلى هذا : أن تفعل هو يف موضعال نولك : وقال الزجاج
مين، وهو يف موضع ال تناول أن تفعل وال ينال : ينبغي يل أن أفعل، أي يطاوعين هذا الفعل، وال حيسن قولك

  .لك أن تفعل، أي ال يصلح الفعل

  .زين نيفاً وعشرين سنةخترق كتاب سيبويه يف كم املا: قال أبو إسحاق الكالبزي

تعال : قال يل سيبويه حني أراد أن يضع كتابه: قال إمساعيل بن إسحاق القاضي، مسعت نصراً حيكي عن أبيه قال
  .حىت نتعاون على إحياء علم اخلليل، يعين بنصر نصر بن علي اهلضمي

  .ازداد نتناًإن املسك اخلالص كلما سحق ازداد طيباً، والرجيع كلما سيط : قال بعض األوائل

  .ال كل لسانك عن البيان، وال أسكتك الزجر واهلوان: قال أعرايب آلخر

أنت من جوارحي قليب، ومن عمادها روحي، ويف اهلوى منتهى : قال كسرى ملرمي بنت قيصر حني زفت إليه
  .منية نفسي

  .س منهمال احليلة فيما أعيا إال الكف عنه، وال الرأي فيما ال ينال إال اليأ: قال قيصر

  .فالن أسود الكبد، أي أحرقت العداوة كبده: قال أعرايب

 إذا توجهت كان اهللا 63: األنفال" حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني: "قال بعض النحويني يف قوله تعاىل
كافيك ومن اتبعك، فمن منصوب بكافيك، وإذا تومهت أن اهللا يكفيك ويكفيك من اتبعك فمن مرفوع 

  .بالفعل

ل رام فلما رآه أخوه كرك استقبله يف امليمنة، فاضطربا ملياً فلم ير إال ومها يتمارسان ويتغاالن وال مح: قال
أسدين غضبانني يتنازالن ويتصاوالن، وال فيلني سكرانني يتنايبان ويتراكالن، وال فحلني حانقني يتكادمان 

  .ويتساوران، وال أسودين بتالزمان ويتناهشان

 مل يوثق بعقله ومل ترج فيئته ضاع القول يف مكاملته، وضل الرأي يف خماطبته، ألن العاقل ال من: قال أبو عثمان
يبذر يف أرض ال تنبت، وال يغرس شجراً ال يثمر، وال هو إن مل يثمر ينتفع بعوده وورقه، واحلكماء عل حمكم 

  .أقواهلم أشح منهم على مقدار االستحقاق
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ل كسرى القاطول أضر ذلك بأهل األسافل وانقطع عنهم املاء حىت افتقرا ملا عم: قال إبراهيم بن عبد الصمد
أيها امللك، : وذهبت أمواهلم، فخرج أهل ذلك البلد إىل كسرى يتظلمون، فوافقوه يف مسريه، فعرضوا له وقالوا

من معه منك، فثىن رجله عن دابته وجلس على األرض، فأتاه بعض : وممن تتظلمون؟ قالوا: جئناك متظلمني، قال
ما : ال أجلس إال على األرض إذ أتاين قوم يتظلمون، مث قال: بشيء يقعد عليه فأىب أن يقعد عليه وقال

فإين آمر بسده حىت يرجع إليكم املاء : أحدثت القاطولن قطع عنا شربنا فذهبت رواتبنا، قال: مظلمتكم؟ قالوا
من يعمل جمرى املاء من فوق هذا القاطول، فعمل أيها امللك ال جنشمك هذا، ولكن مر : وتعود أحوالكم، قالوا

هلم جمرى مائهم من فوق القاطول شبه القروج فجرى فيه املاء فعمرت بالدهم ورجعت أحواهلم، وهو أول ما 
  .عرف القورج

وكانت ملوك الفرس إذا بلغهم أن كلباً مات بقرية ال يعرف ملوته سبب، كتب امللك أن خذوا أهل هذه القرية 
 أن الكلب مات حتف أنفه ومل ميت جوعاً، وكانوا يأخذون أهل احلروث حبرث نصف أرضهم يف العام بالبينة

  .وتبويرها يف القابل، فيحرثون ما بوروه، ويبورون ما حرثوا

  البسيط : أنشد أمحد بن الطيب لشاعر

 أعشق السمر المهالزيال لكنني  أعشق األبيض المنفوخ من سمن ال

 تكثرن علي القال والقيال ال  لي أنت خوان فقلت لهم فقيل

 من نحول الجسم مسلوال تخاله  الشريطي ال أبغي به بدالً شرطي

 البراز فدع أن أركب الفيال يوم  إني امرؤ أركب المهر المضمر في

  .املسيخ من األلوان املغسول من حوادث األبصار: قال أمحد بن الطيب

  السريع : أليب حفص الشطرجني

 في لونه قاعده قائمة  أشبهك المسك وأشبهته

 من طينة واحده أنكما  شك إذ لونكما واحد ال

  جمزوء اخلفيف : مصراع ملنصور الفقيه

  فهو للذم موضع  ذم من شئت منهم

    

كان األعشى كثري التطواف، فأصبح من ليلة كان يطوفها بأبيات علقمة بن عالثة، فلما : قال املفجع، قال املربد
هذه واهللا أبيات علقمة، وخرج فتيان احلي فقبضوا على األعشى ! واسوء صباحاه: نظر قائده إىل قباب األدم قال

أو :  الذي أظفرين بك بغري عقد وال ذمة، قال األعشىاحلمد هللا: فأتوا به علقمة، فلما مثل بني يديه قال علقمة
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ال ولكن ليبلو اهللا قدر حلمك يف، : لتقواك علي الباطل من غري جرم، قال: تدري مل ذاك جعلت فداك؟ قال
  املتقارب : فأطرق علقمة فانبعث األعشى يقول

 وما كان بي منكص إليك  قد صيرتني األمور أعلقم

 حلمه األحوص وقلدكم  عالثة أثوابه كساكم

 زلت تنمي وال تنقص وال  فهب لي ذنوبي فدتك النفوس

قد فعلت، وواهللا لو قلت يف ما قلت يف ما قلت يف عامر ابن عمي ألغنيتك حياتك، ولو قلت فيه ما قلته : فقال
  .يف ما أذاقك برد احلياة

أما بعد، فإن ناساً قبلنا ال يؤدون ما قبلهم من اخلراج إال أن : كتب عدي بن أرطاة إىل عمر بن عبد العزيز
أما بعد، فالعجب كل العجب من استئذانك إياي يف عذاب البشر، : ميسهم شيء من العذاب، فكتب إليه عمر

اك كتايب هذا فمن أعطاك ما قبله كأين جنة لك من عذاب اهللا، أو كأن رضاي ينجيك من سخط اهللا، إذا أت
  .عفواً فاقبله، وإال فاستحلفه، فواهللا ألن يلقوا اهللا خبيانتهم أحب إيل من أن ألقى اهللا بعذام

  الطويل : العتايب

 يتألف بالكرامة يألف ومن  ألفنا دياراً لم تكن من ديارنا

  البسيط : شاعر

 ارتعاداً وتصفيقاً بأسنان إال  الشتاء ولم أعدد له فنكاً جاء

  منكم على دمن أقوت بقضبان  لبست قميصي في أوائله وقد

  .السلطان والوالد والغرمي: ثالثة من عازهم عادت معازته إىل ذل: قال ابن عباس

  .دين خياف معاداً، وحر خياف عاراً، وسفلة خياف ردعاً: اخلوف على ثالثة أناء: قال فيلسوف

نار تأكل وتشرب وهي نار املعدة، ونار تأكل وال تشرب وهي نار الوقود، ونار : النريان أربع: قال فيلسوف
  .تشرب وال تأكل وهي نار الشجر، ونار ال تأكل وال تشرب وهي نار احلجر

  .الصورة ذكر، واهليويل أنثى، والطبيعة رباط بينهما: قال فوثاغورس

كتبت يف الوقت الذي فتح اهللا املصر على أعدائه والكفرة به، :  املأمونكتب املعتصم ملا فتح عمورية إىل
ودخلت عمورية وقتلت أكثر مقاتليها إال القل اليسري، وسبيت مجيع ذراريها، وجاءين هذا كتاب منه للخرب ال 

  .يعتد باألثر

احلسن الوزير وكتب ابن الفرات وعلي بن عيسى وحممد بن داود وحممد بن عبدون رقعة إىل العباس بن 
ما حالكم حال مستزيد، وال فوق ما أنا عليه لكم مزيد، فإن تكن : يستزيدونه فيها، فوقع خبطه عل ظهرها

االستزادة من مال فهو موور عليكم، وإن تكن من رأي فاألعمال لكم، ويل امسها وعلي عبئها وثقل تدبريها؛ 
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أمن بؤس كانت هذه االستزادة أم من بطر :  واعتداالًوأقول لعلي بن حممد من بينكم الذي ما يطيق نفسه تذلالً
  .النعمة ودالل الترفه؟ ويل يف أمر مجاعتكم نظر ينكشف عن قريب، وحسيب وحسبكم اهللا ونعم احلسيب

قد أعجبت بنفسك : وكتب النعمان بن عبد اهللا إىل ويل الدولة كتاباً يستزيده فيه يف رزقه، فوعق على ظهره
  .أن أعرفكها عرفتكتعرفها، فإن أحببت 

    

 كتاباً أستزيده يف رزقي، فوقع على ظهره تويع ضجر، - أعزه اهللا- كنت كتبت إىل الوزير : فكتب إليه النعمان
 إنه قد حدث لعبده عجب بنفسه، وقد صدق - أيده اهللا-مل خيرج فيه مع ضجره شيء من حياطته ونظره وقال 

دمته، وأعلى ذكري جبميل ذكره، ونبه على كفاييت باستكفائه،  لقد شرفين اهللا خب-صدق اهللا قوله وأعلى طوله-
ورفعين وكثرين عند نفسي، فإن أعجبت فبنعمة اهللا عندي، ومجيل تطوله علي، وال عجب؛ وهل خال الوزير من 
قوم يصطفيهم بعد قلة، ويرفعهم بعد مخول، وحيدث هلم مهماً رفيعة وأنفساً عليه، وفيهم شاكر وكفور، وأرجو 

 إن عرف نفسه وإال عرفناه إياها، فما أنكرها، وهي -أعزه اهللا- كون أشكرهم للنعمة أقومهم حبقها؛ وقال أن أ
 وأحدثت فيها ما مل تزل حتدثه يف نظرائها من سائر عبيده وخدمه؛ وأنكر -أيده اهللا-نفس أنشأا نعمة الوزير 

اخلرب اتمع عليه يقوم مقام العيان فيحققه من  يعلم أن - أيده اهللا- إخباري عما مل أشاهده، وهو -أيده اهللا-
مليشاهده وال ينكر عليه ذلك، وليس يف اململكة أحد يذكر ارتفاعاً إال حائن مغرور يصرعه حينه، واله يعلم ما 

  .يأخذ به نفسه من خدمة الوزير عنده، إما عادة ووراثة، وإما تأدباً وهيبة، وإما شكراً واستدامة للنعمة

أطال اهللا : أصلح قلمك واكتب: كنت أكتب بني يدي أيب سليمان فقال يل يوماً: هللا بن سليمانقال عبيد ا
 متصلة -أعزك اهللا-بقاءك، وأدام عزك وأكرمك، وأمت نعمته عليك، وزاد يف إحسانه إليك، كتب الوكيل 

وخطاباً يف هذا - بشكرك، والضيعة ضيعتك، وكل ما تأيته يف أمرها فموقعه حيسن مين، وشكري عليه يتضاعف 
قد ابتاع ضيعة بأحد املوضعني، : املعىن، وكانت هذه املخاطبة ال خياطب ا إال صاحب مصر أو فارس، فقلت

  .عنونه إىل الرخجي، وكان يتقلد النهروان األوسط: مث أصلح الكتاب وقال

تضمنه هذا الكتاب، ولئن  تقف على ما -أعزك اهللا-أنت : وقع عليه: مث رمى إيل كتاباً آخر لصاحب بريد فقال
عنونه إىل : كان ما تضمنه هذا الكتاب حقاً ألفعلن وألضعن؛ وخطاباً غلظ فيه، مث أصلح الكتاب وقال

إين أظنك قد أنكرت اخلطابني، هذه تناءتني : الرخجي، فعجبت من الكتابني، وكأنه علم ما يف نفسي فقال يل
  .خدمتها، وهذا حق سلطاين استوفيته

كنت حبضرة عبيد اهللا بن سليمان وهو يكتب للمعتضد أيام إمارته حني وردت عليه رقعة :  األصبغقال ابن أيب
قد فتحت للمظلوم بابك، ورفعت عنه حجابك، فأنا أحاكم : من أيب احلسني جعفر بن حممد بن ثوابة نسختها

سن ملكتك، فإا األيام إىل عدلك، وأشكو صروفها إىل فضلك، واستجري من لؤم غلبتها بكرم قدرتك وح
تؤخرين إذا قدمت، وحترمين إذا قسمت، فإن أعطت يسرياً، وإن ارجتعت كثرياً، ومل أشكها إىل أحد قبلك، وال 
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اعتمدت لالنتصاف منها إال فضلك، ويل مع ذمام املسألة لك، وحق الظالمة إليك، ذمام تأميلك، وقدم صدق 
 علي، حىت تكون إيل حمسناً، وأكون بك إىل األيام مقرباً، يف طاعتك، والذي ميأل من النصفة يدي، ويفرغ احلق

أن ختلطين خبواص خدمك الذين نقلتهم من حد الفراغ إىل الشغل، ومن اخلمول إىل النباهة والذكر، فإن رأيت 
أن تعديين فقد استعديت إليك، وتنصرين فقد عذت بك، وتوسع يل كنفك فقد أويت إليه، وتسمين بإحسانك 

يه، وتستعمل يدي ولساين فيما يصلحان له من خدمتك، فقد درست كتب أشالفك، وهم فقد عولت عل
القدوة يف البيان، واستضأت بآرائهم، واقتفرت آثارهم اقتفاراً جعلين بني وحشي الكالم وإنسيه، ووقفين منه 

  .على جاة متوسطة يرجع إليها الغايل، ويلحق ا املقصر التايل، فعلت إن شاء اهللا

  .هذا أحق بديوان الرسائل: جعل عبيد اهللا يرددها، ويستحسنها مث قالف: قال

  .هالك العرب أبناء بنات فارس: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

يا عمرو، : دخل عمرو بن معدي كرب على عمر بن اخلطاب وهو حيد الصمصامة، فقال له األشعث بن قيس
وماذا يريبك منه، فواهللا إنه لسيف مازين :  الدين؟ قال عمروإىل مىت حتد سيفك وقد فشا اإلسالم، وأظهر اهللا

اسكت فواهللا ما : بامرأة أبيه قط، وال ارتد عن اإلسالم، فقال له رجل زبيدي يا عمرو أللسيد تقول هذا؟ قال
فخجل يا عمرو أما عملت أا رمبا أضرطته؟ : أنت إال مبرتلة النعرة اليت تقع يف أنف احلمار، فقال له الزبيدي

  .عمرو

  .انقبض: األمحق؛ انكفت: املعلهج

    

كان عمر بن اخلطاب يعس باملدينة يف الليل، فارتاب باحلال فتسور، فوجد رجالً عنده امرأة : قال نور بن يزيد
ال تعجل علي يا : يا عدو اهللا، أكنت ترى أن اهللا يسرك وأنت على معصيته؟ فقال الرجل: وعنده مخر، فقال له

" وال جتسسوا: "قال اهللا تعاىل: ني، إن كنت عصيت اللهفي واحد فقد عصيته أنت يف ثالثأمري املؤمن

يا أيها : " وقد تسورت، وقال189: البقرة" وأتوا البيوت من أبواا: " وقد جتسست، وقال12: احلجرات
نت دخلت بغري  وأ27: النور" الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها

بلى يا أمري املؤمنني، واهللا لئن عفوت عين ال : فهل عندك من خري إن عفوت عنك؟ قال: سالم؛ فقال له عمر
  .أعود ملثلها أبداً، فعفا عنه

  .الزم احلق يرتلك احلق منازل أهل احلق، يوم ال يقضي إال باحلق: كتب عمر إىل معاوية

  .انتصف القوم منا: نه قال املشركونملا أسلم عمر رضي اهللا ع: قال ابن عباس

أسأت : اللهم زوجين العني، فقال عمر: نظر عمر إىل أعرايب يصلي صالة خفيفة، فلما قضاها قال: قال املدائين
  .النقد وأعظمت اخلطبة

افصلها يا : أهدى رجل إىل عمر جزوراً مث خاصم إليه بعد ذلك يف خصومة، فجعل يقول: قال أبو زياد الفقيمي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  522   

يا معشر املسلمني، إياكم واهلدايا، فإن هذا منذ أيام :  املؤمنني كفصل رجل اجلزور، فاغتاظ عليه عمر فقالأمري
  .أهدى إيل رجل جزور، فواهللا ما زال يرددها حىت خفت أن أحكم خبالف احلكم

عنه أليب لتنكحن أو ألقولن لك ما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا : قال إبراهيم بن ميسرة، قال يل طاووس
  .ما مينعك من التزويج إال عجز أو فجور: الزوائد

جلس رجل إىل عمر رضي اهللا عنه فأهذ من رأسه شيئاً فسكت عنه، مث صنع به ذاك يوماً آخر، فأخذ بيده 
انظروا إىل هذا، صنع يب مراراً، إذا أخذ أحدكم من رأس : ما أراك أخذت شيئاً، فإذا هو كذلك، فقال: وقال

  .اهم واهللا أمري املؤمنني عن امللق:  فلريه، قال احلسنأخيه شيئاً

القاضي ال يصانع وال يصارع، وال يتبع املطامع، : قال احلكم بن عتيبة، قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .مييل إىل أحد اخلصمني؛ كذا كان التفسري مع احلديث: يصارع

أيها الناس إين نظرت إىل اإلميان :  وأثىن عليه مث قالملا استخلف عمر صعد املنرب فحمد اهللا: قال أبو هريرة
تقوى اهللا يف مجع : ما هن يا أمري املؤمنني؟ قال: فوجدته يقوم على أربع خصال، فقام إليه عمار بن ياسر فقال

املال من أبواب حله، فإذا مجعته عففت عنه، وإذا عففت عنه وضعته يف مواضعه حىت ال يبقى عندي منه دينار 
األنصار : أعرف للمهاجرين حقهم وأقرهم على منازهلم؛ والثالثة:  درهم وال عند آل عمر خاصة؛ والثانيةوال

الذين آووا ونصروا، أحفظ وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم فأقبل من حمسنهم وأجتاوز عم مسيئهم 
أيف هلم بعدهم وأقاتل من ورائهم وال أكلفهم أهل الذمة، : وأكون أنا عياهلم حىت ينصرفوا إىل منازهلم؛ والرابعة

  . بالذنوب-جل امسه-إذا فعلت ذلك كنت معترفاً عند اهللا : إال طاقتهم؛ قال

اقرأوا القرآن تعرفوا به، واعلموا به تكونوا من أهله، إنه لن يبلغ من حق ذي حق أن : وقال أيضاً على املنرب
ن مال اهللا مبرتلة وايل ايتيم، إن استغنيت عففت، إن افتقرت أكلت يطاع يف معصيتة اهللا، أال وإين أنزلت نفسي م

  .القضم ال اخلضم: باملعروف تقرم البهمة األعرابية

هذا النوشجاين دخلت : ما بك؟ فقال: مات أبو عبيد سنة تسع ومائتني وله أربع وتسعون سنة، وقيل له يف علته
  .ت منه فكان سبب عليتإليه مسلماً فجاء مبوز كأنه أيور املساكني، فأكثر

هذا وجه األمر، وهذا وجه احلق، ومث وجه اهللا عز وجل، : اسم السالم هو السالم، كما تقول: قال أبو عبيدة
  .أي اهللا

    

كنت يف جملس املربد فجرى ذكر قول أيب عبيدة يف أن االسم هو املسمى، فقال : قال حممد بن يزيد الواسطي
اسم السالم، اسم اهللا، والسالم من : أخطأ أبو عبيد، والذي عندنا أنه أراد بقولهغلط أبو عبيد القاسم و: املربد

هذا الذي أختاره وخيتاره أصحابنا، فأمسكت : األسامي اليت تسمى ا اهللا عز وجل يف كتابه، مث التفت إيل وقال
أما أبو : يء عقدك؟ قلتوأي ش: ومل ير يف وجهي قبوالً؛ فلما رضيته وإن كان قد ذهب إليه أصحابنا، فقال يل
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عبيد فمذهبه يف هذا خطأ، وقد غلط على أيب عبيدة ألن الذي قاله أبو عيب فذهبه يف هذا خطأ، وذد غلط على 
أيب عبيدة هو اللفظة املوضوعة عالمة لتقضي األشياء، فتختم ا الرسائل واخلطب والكالم الذي يستويف معناه 

 واملوضوعة كالعالمات لتضي األشياء، فتختم ا الرسائل وليس هلا مسمى غريها وهي مثل حسب وقط
واخلطب والكالم الذي يستويف معناه وليس هلا مسمى غريها وهي مثل حسب وقط واملوضوعة كالعالمات 

مث . ال عدمتك: لتقضي األشياء وختم الكالم، فهي اسم ال مسمى له غريه، فأعجب أبا العباس ذلك وقال يل
وذاك األول، وإن كان ذهب إليه بعض أصحابنا، فإنه قول من ال يفهم الشعر : ول فقلترجعت إىل املعىن األ

اسم اهللا عليك، وإمنا يسمى اهللا تعاىل فيما : ومعاين الشعر، ولبيد أفصح من أن يقول عند توديعه وتناهي مكانه
 حسبك، فما سرين ذه الفائدة محر يا أبا عبد اهللا: يداوله النمو والربكة والزيادة أو يعوذ حلسنه ومجاله، فقال يل

  .النعم

  الطويل : أنشد األصمعي جلارية من العرب

 جديداً كل يوم سماعها إليه  عداك اهللا عني رسالة تحمل

 مراعيها وطال نزاعها إليها  وخبر عن الوعساء أن قد توجهت

 عزيز علينا أن يحم انقطاعها  قطع البين المشت أكفة لقد

متادى : السهلة؛ واستناع: ؛ والسرح- وهو مدح-الفتالء اليت يتجاىف كتفاها عن زورها : قال ابن دريد
  .واستنعى

إذا نقص من أحدمها : العميان أكثر الناس نكاحاً، واخلصيان أصح الناس أبصاراً، ألما طرفان: قال األصمعي
  .زاد يف اآلخر

واهللا يا أمري املؤمنني ما مشمت : قبل األصمعي يد الرشيد بعقب كالم قرظة به فقال له: قال إسحاق املوصلي
طيباً قط أطيب من نسيم يدك، فطيب اهللا نفسك كما طيبها، وأنعم بالك كما أنعمها، وأالن زمانك كما أالا 

  الطويل : وما قال له؟ فأنشد: ن الزبري، قالضد ما قال األسدي البن مطيع العدوي حني جلس ليأخذ البيعة الب

 بيعة قلبي لها غير آلف إلى  ابن نطيع للبياع فجئته دعا

  بكفي ليست من أكف الخالئف  فأبرز لي حشناء لما لمستها

جريراً من قدمه؟ ألي شيء قدم : ما رأيت رجالً قط أحسن ترمجة للكالم من األصمعي، سألته: قال أبو حامت
أثقبهم، يقال رجل هلجة إذا كان : أهلجهم: كان أغزرهم وأغزهلم، وأقلهم سرقة وأهلجهم هجاء؛ أبو حامت: قال

  .منكراً

  الوافر : أنشدين أشعر ما تعرف يف اون، فأنشدته: قال األصمعي، قال يل الرشيد

  نشاوى ما نفيق من الخمور  ترني وعمار بن بشر ألم
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 بالصغير وبالكبير ونصقى  نشرب اإلسفنط صرفاً وكنا

 هنالك باأليور رفعناها  ما قبحة وقعت لنيك إذا

  شديد الرهز ليس بذي فتور  بكل مدور صلب متين

  السريع : قول بكر بن النطاح: مث قلت: قال

 نيكاً بألفين فنكتها  أعطيتها خمسة وقحبة

 حمار بين وقريم طلع  تركته يطلع من فرجها

  ملن هذا البيت؟ خملع البسيط : قال يل املأمون أيام الرشيد: قال األصمعي

  دعا إلى أكله اضطرار  كنت إال كلحم ميت هل

  الطويل : كالم شريف كأنه قول الشاعر: البن أيب عيينة املهليب، قال: قلت

  إلى سيد لو يظفرون بسيد  بقوم سودوك لفاقة وإن

  الرمل ازوء : قال األصمعي، قال أبو فرعون العدوي

  منقعاً في اآلدب سرد  في بيت ورد ليتني

 ما يحرد كرد سنه  أعمل فيه قاعداً

 مقمور بدرد ولحا  حرها بأيري فأجا

: الغلمة، ومنها يقال: احلرمة: وقال. يلتفت: مييل، ويعيج: يعوج: إذا انثىن؛ وقال: مر يتساوك: األصمعيقال 

  .استحرمت املعز

    

كم تترحم على : قال أيب رمحه اهللا، فقال له الفضل: حدث رجل عند املنصور فأكثر من قوله: قال األصمعي
  . اآلباء ما نسيتهالو ذقت حالوة: أبيك يف جملس أمري املؤمنني؟ فقال

  الرجز : قال األصمعي، مسعت أبا فرعون الساسي يقول

 معلق الزنبيل والجراب  لقد غدوت خلق الثياب

  أسمع ذات الخدر والحجاب  بدق حلق األبواب طبا

  الرجز : قال، وله

  سريعة الرد على المسكين  عجوز خبة زبون رب

 غدوت باسطاً يميني إذا  أن بوركا يكفيني تظن
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   كل علجة تؤذيني عدمت

  .القبض؛ جذا جيذو جذواً إذا انتصب: ضرب من طيب، الكفت: البنك

فإذا راهق فهو غالم، فإذا صيب، فإذا فطم عن اللنب فهو وليد، : يقال لإلنسان ما دام رضيعاً: قال بعض األدباء
: خرج شعر وجهه فهو شاب، مث يكون جمتمعاً، مث يكون كهالً، مث شيخاً، فإذا خالطه البياض فهو أمشط، تقول

وخطه الشيب، وإذا كان لون وجهه إىل البياض قيل آدم، فإذا كان إىل السمرة فهو أمسر، وينسب املماليك إىل 
لى شاربه قيل طر شاربه، فإذا ظهر الشعر على وجهه قيل بقل وجهه، فإذا أجناسهم مث خيلون، فإذا بدا الشعر ع

جببهته غضون، فإذا كان بني حاجبيه : كان واسع اجلبهة قيل رحب اجلبهة، فإذا كان فوق جبهته خطوط قيل
أبلج، فإذا اتصل الشعر بينهما فهو مقرون، فإذا كان على حاجبه شعر كثري فهو أزب، فإذا كان : فرجة قيل

احلاجب سابغاً فهو أزج، فإذا مل يكن على حاجبيه شعر فهو أمرط وأمنص، فإذا كان واسع العينني فهو راعني، 
فإذا كان أحجر فهو غائر، فإذا خرجت مقلته وظهرت فهو جاحظ، وإذا صغرت عينه وضاقت فهو أحوص، 

فإذا كان غري مرتفع رجل أحول ورجل أخوص ورجل أصم، : فإذا نظر إىل جانب األذن فهو أخزر، ويقال
األنف فهو أفطس، وإذا كان قصري األنف ليس بعريض فهو أذلف، فإذا كان فيها خطط دم فهو أشكل، 

الذي قد انكسرت سنه، فإذا انكسرت سنه عرضاً قيل قد انقصت سنه، : الذي انقلعت ثناياه، واألثرم: واألهتم
فهو أثلم، فإذا اتصلت أسنانه فهو مرصف، وإذا انقاصت؛ فإذا كان غليظ الشفتني : فإذا انشقت طوالً قيل

كانت متفرقة فهو أفلج؛ فإذا ذهب الشعر عن مقدم رأسه فهو أجلح، فإذا كان أكثر من ذلك فهو أصلع، فإذا 
ذهب من قبل الصدغني كان أنزع؛ فإذا مل يبصر بالليل فهو أعشى، وإذا مل يبصر بالنهار فهو أخفش، فإذا 

اء فهو أعمش، فإذا كثر سواد العني فهو أكحل، فإذا كثر سوادها وصفاء بياضها فسدت عينه وسال منها امل
فهي حوراء، يقال رجل أحور، وامرأة حوراء؛ فإذا كان يف الفم زيادة سن فهو أشغى؛ فإذا كان مسترخي اللثة 

رف األنف فهو أهدل؛ فإذا كان صغري األذن فهو أصمع؛ فإذا كان واسع الفم فهو أجدع، فإذا كان مقطوع ط
فهو أخرم؛ فإذا كان مقطوع األذن فهو أصلم؛ فإذا كان واسع الفم رحب الشدقني فهو أشدق؛ فإذا كان 

مقطوع الشفة السفلى فهو أفلح، فإذا كان مقطوع الشفة العليا فهو أعلم، فإذا اجتمعت شفتاه فهو أفوه؛ فإذا 
 أعسم، فإذا فسدت يده واسترخت فهو كانت عيناه ممسوحتني فهو مطموس؛ فإذا يبس كفه أو ذراعه فهو

أشل؛ فإذا كان بوجهه خال أو شامة أو وشم أو أثر كي أو حرق كتب بذلك أو أثر جدري أو ضربة فكذلك؛ 
أعسر يسر، : وإذا كان قصري العنق فهو أو قص، وإذا كان طويل العنق فهو أجيد، وإذا عمل بيمينه ويساره قيل

رجل أجذم :  أعسر، ورجل أخلف وامرأة خلفاء؛ ويقال ملن قطعت يده:وإذا عمل بيساره وضعفت مينيه قيل
أبح الصوت وأجش الصوت وأغن : تعلوه محرة، تعلوه صفرة؛ ويقال: وأقطع وأكوع وأتك وأصرم؛ ويقال

  .وأخن

هذه ألفاظ مهدت للكاتب إذا توىل العرض أو أعان صاحب العرض، وهي نافعة، ولوال أين توخيت حكاية ما 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  526   

ب لبسطت فيه، ولكين قد امشأزيت من كل ما يؤدي إىل تثقيل، وإن جاوز الفائدة وجلب النفع وذخر قال األدي
  .الفضل

  الرجز : أنشد األصمعي أليب فرعون الساسي

 يسقط الخردل من بنانه ال  يا رب جبس قد عال في شانه

 من ليث على دكانه أشجع  يريم الدهر من مكانه وال

 يعطني الفلس على هوانه لم  ال يطمع السائل في رغفانه

   رب فالعنه بترجمانه يا

    

مسعت أبا عمرو بن : ما رأيت مثل األصمعي قط، أنشد بيتاً من الشعر فاختلس اإلعراب؛ وقال: قال أبو العيناء
إن العرب جتتاز باإلعراب : سوار أن أباه قالوحدثين عبد اهللا بن : كالم العرب الدرج؛ قال: العالء يقول

العرب ترفرف على اإلعراب وال : وحدثين عيسى بن عمر أن ابن أيب إسحاق قال: اجتيازاً؛ قال األصمعي
ومسعت احلسحاس بن حباب : العرب تشام اإلعراب وال ت حتققه؛ قال: ومسعت يونس يقول: تتفيهق به؛ قال

إعراب العرب اخلطف واحلذف؛ : ومسعت أبا اخلطاب يقول: ا مل ترد؛ قالالعرب تقع باإلعراب وكأ: يقول
  .فتعجب الناس منه: قال

  الطويل : ما أحسن ما قال األعشى: قال األصمعي

  ولست بمخالف لقولي مبدل  إذا ما قلت قوالً فعلته وإني

تقدم وكيل مؤنسة إىل شريك بن عبد اهللا، وكان الوكيل يدل عليه مبكانه من مؤنسة : الزبري بن بكارقال 
توقل يل هذا وأنا وكيل مؤنسة؟ فقال : وخدمتها ويسطو على خصمه، فقال له شريكك كف ال أم لك، فقال

تبت إىل املهدي تشكو يا غالم اصفعه، فصفعه عشر صفعات، فانصرف إىل صاحبته فعرفها ما ناله، فك: شريك
وقد كان شريك قبل ذلك دخل على املهدي فأغلظ له، وكان فيما قال . شريكاً وتذكر ما صنع بوكيلها، فعزله

خلالفك على اجلماعة وقولك باإلمامة، قال، : ومل يا أمري املؤمنني؟ قال: مثلك يوىل أحكام املسلمني؟ قال: له
ة فكيف أخالفها وعنها أخذت ديين؟ وأما اإلمامة فما أعرف إماماً إال ما أعرف ديناً إال عن اجلماع: فقال شريك

كتاب اهللا وسنة نبيه، فهما إمامي وعليهما عقيديت، وأما ما ذكره أمري املؤمينن أن مثلي ال يتوىل أحكام املسلمني 
مساك عنه؛ فذاك شيء أنتم فعلتموه، فإن كان خطأ لزمكم االستغفار منه، وإن كان صواباً وجب عليكم اإل

وما قاال؟ : أقول فيه الذي قال فيه جداك العباس وعبد اهللا، قال: فما تقول يف علي بن أيب طالب؟ قال: املهدي
أما العباس فإنه مات وعلي عنده أفضل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد شاهد أكثر : قال

وأما عبد اهللا فضارب عنه . هم إىل أن خرج من الدنيااملهاجرين حيتاجون إليه يف احلوادث، ومل حيتج إىل أحد من
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بسيفني وشهد حروبه كلها، وكان فيها رأساً متبعاً وقائداً مطاعاً، فلو كانت إمامته جوراً كان أول ما يقعد عنه 
أبوك، لعلم أبيك بدين اهللا وفقهه يف أحكام اهللا؛ فسكت عنه املهدي، وخرج شريك؛ وكان العزل بعد هذا 

  .جبمعة

وإمنا حترك أبو حامد عند هذا احلديث ! ما أعجب الدنيا وأسباا: رأت هذا احلديث على أيب حامد فقالق
يا شريك بن عبد اهللا، من أين يصح لكأن العباس مات : للقضاء، فإنه أن قيماً ذه الصول والفروع، مث قال

يشري إىل البقية بعد الصدر األول؛ على وعلي عنده أفضل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اللهم إال أن 
ا، عليك فيه كالماً، وكيف يسلم لك فضل رجل باعتقاد رجل؟ أال تعلم أن العباس لو مل يفضل علياً لكان علي 

فاضالً ألنه غرر به وحسده، ولو كان فهي خري لقعد موضع أيب بكر وموضع علي، ولكن سبق موضع سيادته 
 يف اإلسالم، ومىت فزع إىل العباس يف ترتيب الناس؟ يكفيه أنه مل يدخل يف يف اجلاهلية سؤدد من سوده اهللا

الشورى ومل يشهد بدراً، ومل يبادر احلظ باالستبصار يف الدين وال بالرأي يف الدنيا، وحقه موفور، ومكانه من 
أما عبد . ازه قومالشيخوخة والتقدم مشهور، ولكن أين الفقه والورع واالجتهاد والتدبري والسبق؟ ذاك تراث ح

اهللا فقد ضارب عنه بسيفني، لكنه قعد عنه أحوج ما كان إليه، وانفرد بإمارة البصرة واستأثر بأمواهلا وأعماهلا، 
فلما استقدمة وطلب منه ما اجتمع من مال اهللا تعاىل ومال املسلمني طوى األرض إىل مكة وبلغ الطائف، 

أن دخل إىل معاوية وسامل وطلب العطاء وقارب وأعطى من واستكثر من السراري إىل أن عمي، وهذا بعد 
  .نفسه وتغافل؛ أهكذا تكون نصرة األئمة يف مصاحل األمة؟ ما أحوجه إىل العفو والرمحة

دعونا نسكت عن مساوئ الناس مبحاسنهم، فلو قد أثرنا الدفائن ونثرنا الكنائن كان : أعين أبا حامد-مث قال 
  .ا ويسخن اآلخرللعقل والعني ما حيري أحدمه

    

وقال كالماً آخر مل يلتق طرفاه طوالً، ألنه أخذ يف مبادئ اإلسالم، فذكر أهل الدين وإخالص املوقنني وجود 
املستبصر واستسالم املتوكل وروغان الضعيف وخب املنافق وتربص احلاسد وفرح الشامت، وصرف القول 

 من الشك، وكان ذا عارضة عريضة ولسن بني وصدر تصريفاً خيلص الزبد احملض من املمذوق، ومييز اليقني
مجوع وقلب ذكي وهلجة بسيطة، مع لكنة خراسان وفجاجة العجم وقلة فصاحتهم، ألنه كان من مرو الروذ 

ورحل إىل العراق وهو باقل الوجه جمتمع القوة، وكان من العرب من بين عامر وامسه أمحد بن بشر، ومات 
  .الميائةبالبصرة سنة اثنتني وستني وث

وحكى لنا يف هذا اليوم أن صاحل بن عبد اجلليل، وكان مفوهاً ناسكاً، دخل على املهدي وسأله أن يأذن له يف 
يا أمري املؤمنني، إنه ملا سهل علينا ما توعر على غرينا من الوصول إليك، قمنا مقام : تكلم، فقال: الكالم، فقال

سلم بإظهار ما يف أعناقنا من فريضة األمر والنهي النقطاع عذر املؤدي عنهم وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
الكتمان يف البينة، ال سيما حني اتسمت مبيسم التواضع ووحدت اهللا، ومحلت كتابه إيثاراً للحق على ما سواه، 
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 فجمعنا وإياك مشهد من مشاهد التحميص ليتم مؤدينا على موعد األداء عنهم، وقابلنا من موعود القبول، ما

: أوردنا حتميص اهللا إيانا يف اختالف السر والعالنية؛ وقد كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون

من حجب اهللا عنه العلم عذبه على اجلهل، وأشد مه عذاباً من أقبل إليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدي إليه علم 
 ما أدى اهللا إليك من ألسنتنا قبول حتقيق وعمل ال فلم يعمل به، فقد رغب عن هدية اهللا وقصر ا، فأقبل على

قبول رياء ومسعة، فإنه ال خيلفك منا إعالم على ما جنهل أو مواطأة على فضل ما تعلم، فقد وطن اهللا جل امسه 
وإما : "نبيه عليه الصالة والسالم على تزوهلا تعزية عما فات، وحتصيناً من التمادي، وداللة على املخرج فقال

 فأطلع على قلبك مبا ينور به القلب من إيثار احلق ومباينة 36: فصلت" ك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللايرتغن
  .اهلوى، فإنك إن مل تفعل مل تر هللا أثرة على قلبك

يا صاحل، : فبكى املهدي حىت هم من كان على رأسه بضرب صاحل وظنوا أنه يسكت حني ذهب به البكاء فقال
ن مبا آمرهم ومبا أنوي يف رعييت لظننت أين ألقى اهللا عز وجل وأمر أمة حممد صلى اهللا لو وجدت رجاالً يعملو

عليه وسلم أقل ذنويب وأهون حسايب، ولكن دلين على وجه النجاة، فإن مل أعمل كنت أنا اجلاين على طهري 
لو كنت أعلم : اة، قالأنت يا أمري املؤمنني أعلم مين مبواضع النج: واملؤثر هواي على رضا ريب، قال له صاحل

مبوضع النجاة ما كنت أوىل بعظيت، وما هو إال أن أركب سرية عمر بن اخلطاب، وال يصلح عليها أحد من أهل 
هذا العصر، وذاك أن الناس يف الزمن املاضي كان يرضي أحدهم الطمر البايل، وتقنعه الكسرة اليابسة واملاء 

 ومائدة أحدهم يف اليوم مبثل غىن ذي العيال يف زمن عمر؛ أو القراح، وهم اليوم يف مضاعف اخلز والوشي،
أسيح يف األرض ذات العرض، فإىل من أكلهم؟ إىل ولد أيب طالب؟ فواهللا ما أعلم للمسلمني راحة فيهم وال 

ولو أنين محلت الناس على سرية العمرين يف هذا العصر كنت أول مقتول، وذلك أن الفطام عن . فرجاً عندهم
طام شديد، وال يصرب عليه إال املربز السابق، فأىن ذلك اليوم، يا صاحل؟ واهللا لقد بلغين أن لسعيد بن سلم هذا احل

ألف سراويل، وحلازم ألف جبة، ولعمارة بن محزة ألف دواج، وهي أقل ملكهم، فما ظنك يب وهم عددي 
أين محلتهم على التقشف والنسك وناسي وسهام كنانتس ومن أشبههم كمعن بن زائدة وعبد اهللا بن مالك، فلو 

وأخذت ما يف أيديهم فوضعته حيث راه أنت وأنا، هل كانت نفس أبغض إليهم من نفسي، أو حياة أثقل عليهم 
يا أمري املؤمنني، إنه ليقع يف خلدي أنك قبلت قويل قبول : من حيايت؟ فأطرق صاحل مفكراً مث رفع رأسه وقال

: شهيدي على ذلك اهللا، فقام صاحل فدنا من املهدي فقيل رأسه وقال: ملهديحتقيق ال قبول رياء ومسعة، فقال ا

أعانك اهللا يا أمري املؤمنني على صاحل نيتك، وأعطاك أفضل ما تأمله يف رعيتك، ووهب لك أعواناً بررة صاحلني، 
يه إال سبقين إليه، واهللا ما ترك شيئاً عل: ما صنعت؟ قال: فقال له أصحابه. يعلمون مبا جيب عليهم فيك، مث خرج

  .وال شيئاً له إال أوضح العذر فيه

  الطويل : منصور الفقيه

 ما القى فقالت جوانبه ألعلم  سألت رسوم القبر عمن ثوى به
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 إخوانه وأقاربه بمعروفه  أتسأل عمن عاش بعد وفاته

  الوافر : وله

  على نقصان همته دليل  الفتى فيما زول منافسة

 فوائد الدنيا قليل وكل  القليل أقل منه ومختار

  الطويل : وله

 باديه وال خير في النصل يروعك  هو إال مثل سيف مفضض فما

 ملم فالفضيحة في السل لدفع  فإن هز لم يهتز أو سل في الوغى

  البسيط : وله

  خضوع حر لغير حر  من طعم كل مر أمر

ما والك : فما البارح؟ قال: ما السانح؟ فقال ما والك ميامنة، قال: سأل أبو عمرو بن العالء رؤبة بن العجاج
  .القعيد: مياسرة، والذي يأتيك من أمامك، النطيح، والذي يأتيك من خلفك

قال إبراهيم بن شهاب، قال أبو احلسن الربذعي، حدثين أبو يعقوب الشحام عن أيب اهلذيل عن عثمان الطويل 
هل تعرف يف كالم العرب أن أحداً فرط فيما ال يقدر : جاء عمرو بن عبيد إىل أيب عمرو بن العالء فقال: قال

 أفرط فيما 56: الزمر"  ما فرطت يف جنب اهللايا حسرتا على: "فأخربين عن قول اهللا تعاىل: ال، قال: عليه؟ قال
  .قد أبان لكم أبو عثمان لقدر حبرفني: فدر عليه أو فيما مل يقدر عليه؟ فقال أبو عمرو بن العالء ألصحابه

كنت امضي أنا وشعبة إىل أيب نوفل بن أيب عقرب فيسأله شعبة : مسعت أبا عمرو بن العالء يقول: قال األصمعي
ن أنا عن الشعر والغريب، فيقوم شعبة مل حيفظ شيئاً مما سألته عنه أنا، وأقوم أنا ومل أحفظ عن احلديث، وأسأهل

  .شيئاً مما سأله عنه شعبة

أعز اهللا القاضي، هذا : رأيت امرأة قدمت زوجها إىل أيب جعفر األري املالكي، وكان على قضاء احملول فقالت
أعز اهللا : ما تقول؟ قال:  حلماً منذ أنا معه، فقال القاضيزوجي ليس ميسكين كما جيب، حسبك أنه ما أطعمين

وتنايكنا ستاً، احسيب أنا أكلنا : ويلي، أليس كان طعامنا رائب؟ قال: القاضي، البارحة أكلنا مضرية، قالت املرأة
  .مضرية بعصبان

  الطويل : شاعر

  وأزلمت نفسي تركها فاستمرت  عن اللذات لما تولت سلوت

 أطعمت تاقت وإال تسلت فإن  وما النفس إال حيث يجعلها الفتى

w  البسيط : وأنشد
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 فجنت روحاً وريحاناً بجنة  عنا شمال طاف طائفها حيتك

 وتناجى الطير إعالنا موسوساً  هبت سحيراً فهاج الغصن صاحبه

 من هزه عطفيه نشوانا والغصن  كأن طائرها نشوان من طرب

  .األيام مستدعات األعمال، ونعم األرضون ملن بذر فيها اخلريات: قال علي بن عبيدة

أين الربذون الذي : أين الشعري الذي وعدتين به، فقال: قال رجل حملمد بن أيب أمية الكاتب: وقال الصويل
  املتقارب : ضمنت يل؟ أنت واهللا كما قال ابن هرمة

 من صلة المادح ويفرق  المديح أبو خالد يحب

  وتفرق من صولة الناكح  تحب لذيذ النكاح كبكر

  الوافر : أمتدح عبد الواحد بن سليمان مبا مل يقل مثله يف غريه: قال عبد اهللا بن إبراهيم اجلمحي، قيل البن هرمة

  أغص حذار سخطك بالقراح  الواحد الميمون إني أعبد

    

وحيك ليس : أصابين أزمة وقحمة باملدينة، فاستنهدتين بنت عمي للخروج فقلت هلا: إين أخربكم القصة: فقال
أنا أشيع صحابتك مبا أمكنين، وكانت عندي ناب يل، فنهضت ا : عندي ما يصل جناحي، فقالت يل

ىت وقعت دمشق فأويت إىل ابن خرمة، ح: وهيتهجد النوام وتؤذي املساء وليس من مرتل أنوله إال قال الناس
مسجد عبد الواحد بن سليمان يف جوف الليل، فجلست يف املسجد إىل أن نظرت إىل بزوغ الفجر، فإذا الباب 

ينفلق عن رجل كأنه البدر، فدنا فأذن مث أهذب ركعتيه فتبينته فإذا هو عبد الواحد، فقمت فدنوت منه وسلمت 
آن لك أن تزورنا، طالت الغربة واشتد الشوق فما : أمي، فقاللبيك بأيب و: أبا إسحاق؟ قلت: عليه، فقال

ال تسألين بأيب أنت، فإن الدهر قد أخىن علي فما وجدت مستغاثاً غريك؛ فواهللا إين ألخاطبه إذا : وراءك؟ قلت
بثالثة فتية قد خرجوا كأم األشجان فسلموا، فاستدىن األكرب منهم فهمس إليه بشيء دوين، ودون أخويه، 

ى إىل مرتله ومل يلبث أن خرج ومعه عبد ضابط حيمل حزمة من ثياب حىت ضرب ا بني يدي، فهمس إليه فمض
ادن يا أبا إسحاق فإين : ثانية فعدا، فإذا به قد رجع ومعه مثل ذلك، فضرب به بني يدي، فقال يل عبد الواحد

واهللا ما سللنا لك هذا إال من أشداق أعلم أنك مل تصر إلينا حىت تفاقهم صدعك، فخذ هذا وارجع إىل عيالك، ف
قم فارحل فأغق من وراءك، فقمت إىل الباب فلما نظرت إىل ناقيت ضقت، : عيالنا، ودفع إيل ألف دينار وقال يل

ما هذه؟ واسوأتاه، يا غالم قرب إليه مجلي فالناً، فواهللا ألنا كنت باجلمل أشد سروراً مين : فلما نظر إليها قال
  .واهللا ما أنشدته ليلتئذ بيتاً واحداً!  تلومونين أن أغص حذار سخط هذا باملاء القراح؟بكل ما نلت، فهل

  السريع :أنشد األصمعي لشاعر

w أب متهم الغيب وابن  غريب ناصح الجيب رب
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  مشتمل الثوب على العيب  عياض له منظر ورب

 شباب وعلى شيب على  في الدنيا على نقلة والناس

  الطويل : أنشد املربد لبشار

 دهره إن الكريم معين على  من كعب أعينا أخاكما خليلي

 أن يرجى نداه حزين مخافة  تبخال بخل ابن قزعة إنه وال

 ولم يدر أن المكرمات تكون  عبيد اهللا لم يلق ماجداً كأن

 تلقه إال وأنت كمين فلم  جئته في حاجة سد بابه إذا

 كل معروف عليك يمين وفي  فقل ألبي يحيى متى تدرك العلى

  .ليس عليك بأس ما مل يكن منه يأس: وقع أبو صاحل ابن يزداد يف وزارته إىل عامل

  .قد حتاوزت لك، وإن عدت أعدت إليك ما صرفته عنك: ووقع أيضاً إىل عامل

  .أدللت فأمللت، فاستصغر ما فعلت تبلغ ما أملت: ووقع أيضاً إىل عامل اعتد بكفاية وزاد

  الرجز : وأنشد

 وقوفاً بفناء األبواب إن  يا عمر بن عمر بن الخطاب

 عند الحر قلع األنياب يعدل  الحاجب بعد البواب يدفعني

    

كانت يف بعض الديارات راهبة قد انفردت بعبادا، وكانت تقري الضيف وجتري املنقطع، وكانت : قال املاهاين
النصارى تتمثل بعبادا وعفافها، فمر بالدير رجل كان من شأنه أن يدخر الوفواكه، فيحمل يف الضيف فواكه 

: ار موقر من كل فاكهة حسنة، فقال للغالمالشتاء، ويف الشتاء فواكه الصيف إىل امللوك، ومعه غالم له ومح

: كيف تصل إليها وهي يف اية العفاف والعبادة؟ فقال: وحيك، أنا منذ زمان أشتهي هذه الراهبة، فقال العالم

خذ معك من هذه الفاكهة وأنا أسبقك إىل سطح الدير فإذا مسعتين أحتدث معها بشيء فأرسل ما معك من 
ابن سبيل وقد انقطع يب، : من هذا؟ قال:  الدير، وجاء الرجل فدق الباب فقالتالروزنة؛ فأصعد الغالم سطح

وهذا الليل قد دمهين، ففتحت ودخل، وصار إىل البيت الذي الغالم على ظهره، وأقبلت هي على صالا، 
عثين اهللا ألين ملك ب: ومل؟ قال: أنا ال آكل، قالت: كل، فقال: لعله حيتاج إىل عام، فجاءته به وقالت: وقالت

أليس كان طريقك على اجلنة فهال جئت معك : تعاىل إليك ألهب لك ولداً، فارتاعت لذلك وجزعت، وقالت
اللهم بعثين إىل هذه املرأة، وهي بشر، وقد ارتابت فأرها يا رب : فرفع الرجل رأسه وقال: بشيء منها؟ قال

فرمى الغالم برمانة من فوق، وأتبعها بسفرجلة، مث برهاناً، وأنزل عليها من فاكهة اجلنة فتزداد بصرية ومعرفة، 
wما بعد هذا ريب فشأنك وما جئت له، فشال برجليها وجعل يدفع فيها وهي متر : بكمثراة، مث خبوخة، فقال
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جند ف كتابنا أن للمالئكة أجنحة وأراك بال : ما تلتمسني؟ قالت: يديها على جنبيه كأا تطلب شيئاً، فقال هلا
  .صدقت، ولكنا معشر الكروبيني بال جناح: جناح، فقال

ملا وىل خالد بن عبد اهللا القسري بالل بن أيب بردة، وكان محزة بن بيض صديقاً له صار إليه، وأقام على بابه 
  البسيط : أياماً ال يؤذن له، فكتب رقعة

 إليه التقى والمجد والدين قرم  لألمير جزاك اهللا صالحة قل

  صهباء ينقب عن خرطومها الطين  ترى حرجاً في شرب صافية فهل

 ناكها قوم مساكين مسكينة  ترى حرجاً في نيك أرملة وهل

ما كنت واهللا ألصل إليك يا فاسق إال : ابن بيض واهللا، أدخلوه، فلما دخل ابن بيض قال: فلما قرأها بالل قال
  .بالشر

كان املغرية بن شعبة من كبار املدنني للشراب، مل ينهه اإلسالم وصحبة الرسول عليه السالم حىت قال لصاحب 
قدمت إىل الشراب ومعي درمهان زائفان، فأعطين زكرتني، فأعطاه، فصب يف إحدامها ماء، وحىت : له يوم خيرب

ارجتع ما : مها زئفان، فقال:  فردمها وقالكل بدرمهني، فكال يف زكرته، فأعطاه الدرمهني: بعض اخلمارين فقال
أعطيتني فكاله وأخذه، وبقيت يف الزكرة بقية فصبها يف الفارغة، مث فعل ذلك بكل مخار خبيرب حىت مأل زكرته 

  .ورجع ومعه درمهاه

  .وهذا الفعل جيمع نذالة وإمثاً وخبثاً وسقوطاً

  اخلفيف ازوء : حممد بن عبد اهللا احلمصي

 ل وسدد وقارب  اس بالجميالن عاشر

 وجد بالمواهب م  من أذى الكرا واحترس

 يقم بالنوائب لم  يسود الجميع من ال

 عى ذمام األقارب  ويحوط األدنى وير

 ذو تجارب عالم  فإنني فتفهم

 الكريم الضرائب ف  ال تواصل إال الشري

 خير غائب وله  له خير شاهد من

    واجتنب وصل كل وغد دنيء المكاسب

 نار الحباحب قد  نيرب ال يزال يو

w بعرض المكالب ن  تبع عرضك المصو ال
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 غير هائب وله  للشر كاره أنا

املؤمنني قد نقص من املاس يا أمري : سرق رجل من جملس معاوية كيساً فيه دنانري، ومعاوية يراه، فقال اخلازن
  .صدقت وأنا صاحبه، وهو حمسوب لك: كيس دنانري، قال

  الطويل : شاعر

 متى تنظر إلى الماء يبرد سالأل  وهبت شماالً ما اهتدى اللص هديها أن

 الشرب تندى م نسيم لها ندي على  رقاق القمص وهي خفيفة تكاد

 كان من أطراف قطن مزبد ولو  وما أدركت في مرها لم تطر به

    

: اخلطيطة: نرعى اخلطائط ونرد املطائط، وتأكلون خضماً ونأكل قضماً، والوعد اهللا، قال يعقوب: قال أبو ذر

: اإلبل يف احلياض فيخثر بأنفاسها، واخلضمما تسأره : أرض مل يصبها مطر بني أرضني قد مطرت؛ واملطيطة

  .أكل الشيء اليابس: أكل الشيء الرطب، والقضم

  .هذا معلقم أي فيه مرارة: قال يعقوب

  .أطعم أخاك عقنقل الضب: روى الرئيس ابن العميد يف أمثال العرب إذا حثت على املواساة يف الشيء القليل

ال يقوم ذا األمر إال ابن إحدامها، أي ابن الداهية اليت هي : الأطعم أخاك من كلية األرنب ويق: ويقال: وقال
  .إحدى الدواهي

  .يوهي األدمي وال يرقعه: ويقال ملن يفسد وال يصلح

  .الصيب أعلم مبصغى خده، أي هو أعلم مبن ينفعه: ويقال

  .سطي جمر، ترطب هجر، أيتوسطي ارة، ألا إذا توسطت السماء أرطب النخل جر: ويقال

  .ال ميلك حائن دمه: يقال

  .رب حام ألنفه وهو جادعه: ويقال

  .جاء فالن يضحك ظهراً لبطن، أي يلتفت مييناً ومشاالً: ويقال

  .اخللق احلسن: أدبر غريره، وأقبل هريرة، والغرير: ويقال للشيخ

  .خل بني أهل اخلالعة واانة، ويريد أهل الفحش واخلنا: ويقال

  .لنب قد محض:  حازراً، إذا توعد، واحلازرألصحبنه صبوحاً: ويقال

  .ما أسن الرجل إال تقبل أباه: ويقال

  .مل يبق من شيخك إال حبقه: ويقال

  .أرض من العشب باخلوصة: ويقال

w  .ال تكن كالباحث عن الشفرة: ويقال
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  .يكسو الناس واسته عارية، يعين املغزل: ويقال

  .كل مبلغ، واللدود دواء يصب يف إحدى شقي اإلنسانجرى منه كالمي جمرى اللدود، يعين بلغ : ويقال

  .بينهم داء الضرائر: ويقال

  .أنت كاخلروف، أين مال اتقي األرض بصوف: ويقال

  .ما كانوا عندنا إال كلفة الثوب: ويقال

  .والغزل واحملاضنة واملراودة والسمودة واحدة

  .ذهبت دماؤهم درح الرياح، أي طلت: ويقال

  .الغىن: الغىن، وهو أيضاً من قنع، والقنع: عة لكل كرمي مقنعة؛ واملقنعةإن يف املرق: ويقال

رجل أرعل، وامرأة : احلماقة، يقال: زادك اهللا رعالة كلما ازددت مثاله؛ والرعالة: ويقال يف الدعاء السوء
  .رعالء، وقوم رعل

  .إذا قل األعوان كل اللسان: ويقال

  .بقلة شهر وشوك دهر: للجرادة: ويقال

يا بين عم سحنوا : إنه بارد الكمرة، فقال زوجها لبين عمه: لت فارك ألمها بعدما نشزت على زوجهاوقا
  .الكمر، فذهبت مثالً

  .فالن بني العصا وحلائها، إذا كان جيد املرتلة ثابت املودة: ويقال

  .تركته على مثل مشفر األسد، يف الشدة واخلوف: ويقال

ال أظهر رمحة وال نأم نأمة وال وشم يل ومشة وال هم يل ببنت شفة وال نغى كلمتته فميا وجم يل ومجة و: ويقال
  .يل نغية

  .قد قلينا صفريكم: ويقال

  .قوم ميصون الثماد وآخرون حلوقهم يف املاء: ويقال

  .ليس الرقاد للفىت مبغنم: ويقال

  .استر عورة أخيك ما يعلم فيك: ويقال

  .رب خميل خملف: ويقال

  .ادحرمبا صدقك امل: ويقال

  .حىت مىت نكرع وأنت ال تنقع: ويقال

  .يسقيه من كل يد بكاس، والقلب بني طمع ويأس: ويقال

  الرجز : مثل ميثلون به

  واليأس مما ال ينال أروح  ال يقصى وال يسرح مالك
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  .يقضي ويسرح: هكذا كان فس مسودة ابن العميد يقصى بالصاد ولعله

  .اهتك ستور الشك بالسؤال: ويقال

  الرجز : ويقال

  النحب يكفيك النطى المحيال

  .مشر إذا جد بك لسري: ويقال

  .كل مبذول مملول: ويقال

  .ما شهم محار؟ أي ما ذعرك: ما هذا الرب الطارق؟ ويقال: ويقال

  .الليل جنة كل هارب: ويقال

  .اللهم قدر األية، واألية مصدر أوى أي رحم: ويقال

  .الصدق يف بعض املواطن عجز: ويقال

  .األيام عوج رواجع: ويقال

  .ال تنفع حيلة من غيلة: ويقال

  .ال تطمع يف كل ما تسمع: ويقال

  .ال علة، ال علة، هذه أوتاد وأخلة: ويقال

  .دع الوعيد يذهب بالبيد: ويقال

  .ق ولو يف احلريقحافظ على الصدي: ويقال

  .هال على إبل بالدهناء؛ الدهناء متد وتقصر: ويقال

  .أنف يف السماء واست يف املاء: ويقال

  .أنت بني كبدي وخليب: ويقال

  .إىل ها هنا هو ما نقلته من مسودة ابن العميد، وكان فيها أيضاً أبيات، وهي يف تشبيه الذوائب بالكرم والعناقيد

  البسيط 

  من الجوازئ بين الحل والحرم   ببراق عوارضهالحليم تسبي

 المواشط بالحناء والكتم أيدي  كقضيب الكرم عقده وفاحم

  الكامل : آخر

 أغم كأنه كرم جعد  ويضل مدارها المواشط في

    

  البسيط : ولشاعر
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 وما وارين بالخمر وبالعيون  قلبي بأطراف مخضبة يسبين

 من كرم دومة بين السيح والجدر  جعدا رواء في أكمته وارين

  يرمون عن وارد األطراف منهمر  نواطيره في كل مرقبة ترى

  الرجز : لبعض قريش

 كأنها سقيم صحيحة  فوعها كروم جارية

    كالشمس تنشق لها الغيوم

  الطويل : البن مطري

  تعكف تعكيف الكروم ضفائره  بعيني مغزل وبارد سبتني

  الطويل : كثري

  كجنة غربيب تدلت كرومها  بالمدرى أثيثاً نباته وتدرأ

  الطويل : ملعن بن أوس

 إذا دبت غدائره كرم عليها  ووحف تنثنى في العقاص كأنه

  البسيط : البن مقروم

 فوق متنيها العناقيدا تخاله  قامت تريك غداة البين منسدالً

  الطويل : ابن مقبل

  وطرفاً يريك اإلثمد الجون أخضرا  أبدت جيد أدماء مغزل عشية

 من كرم دنا فتهصرا عناقيد  وأسحم مجاج الدهان كأنه

البخيل الذي :  قال103: الكهف" قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال: "سئل بعض األعراب عن معىن هذه اآلية
  .يأكل ماله غريه

كان خالد بن صفوان بن األهتم من مسار أيب العباس، ففخر ناس من بلحارق بن كعب وأكثروا، فقال أبو 
: خالد: فأنتم أعمام املؤمنني وعصبته، قال: أخوال أمري املؤمنني وأهله؛ قال: مل ال تتكلم يا خالد؟ قال: العباس

انوا بني ناسج برد، وقائد قرد، ودابغ جلد، دل عليهم هدهد، وغرقتهم فأرة، وملكتهم ما عسى أن أقول لقوم ك
  .امرأة

  .أصبحنا ما يرود لنا فرس، وال ينام حرس: قالت أعرابية

إن ترسل إليها أيها األمري فهي أوفر من الرمانة، وإن تدعها : اشترى بعض األمراء أرضاً بالبادية فقال له صاحبها
w  .ست النمرفهي أمنع من آ
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  .البالغة ما فهمته العامة ورضيته اخلاصة: قال احلسن

  .إياك والتتبع لوحشي الكالم طمعاً ف نيل البالغة، فذلك العي األكرب: قال ابن املقفع

تفيأ ظل اخلفض والدعة، وتبوأ حمل اخلصب والسعة، فذا للغرض املقصود بك خمالف، وأنت مبا فيه من : كاتب
  .العضيهة عارف

  .د من زادت جماري القدر يف استبصاره، ووقعت حوادث الغري موقعها من اعتبارهالسعي

  .ال عارض جنابك خورن وال رد باعك قصر

  .وانتقض من األسباب ما هو منتظم، وامتد من األطماع ما هو من حسم

  .وضعت خدي لأليام أستعيد منها عهد االجتماع، وأستعيذ ا من برح الرتاع

  .ء عقيدته، ونقصان إصابته لزيادة طاعته، فسفحت العيون دماً، واستبيح من العزاء محىوهب كدر قوله لصفا

  .سقطة صريعها ال يستقل، وسليمها ال يبل

  .يستويل يف النصح على األمد، ويستمر يف الذب على الوعث واجلدد

  .محداً يصعد يف أطيب الكلم إىل اهللا، ويرجع بأدوم املزيد من اهللا

  .ك لكل أمر جامع يف احلظ منك، باحلظ لك، وقضاء احلق عليك باحلق فيكنسأل اهللا توفيق

حنن نستعذب مزيد الثناء عليك كما نستحسن جديد البالء منك، مث ال ترى كثري يكافئ صدق اجتهادك، كما 
  .أنك ال ترى كثري البالء يبلغ كنه اعتقادك

خيليك من باع طويل إىل كفاية ا أسندناه إليك، وكلما نيأل اهللا أن ال خيلينا من لسان طويل يف الثناء عليك، وال 
  .جربناه أمحدناه، وكلما أمضيناه ارتضيناه

حىت إذا كان طول االستعمال يؤثر يف حده، لطف اهللا تعاىل برده إىل غمده، فصان حده من أن ينفتل، ومحى 
  .متنه من أن حيتمل

ل الشكر لنا ممن يف وزن الرب منك، فال النعماء ومن خصائص ما رفع اهللا تعاىل بني األولياء قدرك أنه جع
نقصت، وال حقوقها خبست، بل كرم منها ورد وصدر، وطاب غرس ومثر، وزكا أول وآخر، وصفا باطن 

  .وظاهر؛ تلك مرتلتك اليت تبوأا ي اجلماعة، وتوطأا يف صدث الطاعة

  . بالوالء معمور، وعقد بالصفاء خمبورأهنأ التهاين موقعاً، وأزكاها موضعاً، نئة كان مصدرها عن صدر

  .سيفك من دمائهم ينطف وأقدامهم من خوفك ترجف، م حرس اهللا أكنافها، وعليهم ادر أخالفها

  .به يرجع كوكب الوحشة لألفول، ويزحزح موكب األنس للقفول

يف أهل املشرق هذا الكاتب الذي رويت عنه هذه الفصول هو أبو القاسم اإلسكايف كاتب خراسان، ومل يوجد 
أكتب منه يف زمانه، وهذا خمتار مما مر يف طريقته، على أنه مردود الفن بالعراق، وذلك لتكلف يسري يعتري 

  .كالمه، وتباعد يف التأليف عن العادة
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سرف رجل درة رائعة جلعفر بن سليمان اهلامشي، وباعها السارق ببغداد مبال جليل، فعرفها أصحاب اجلوهر، 
: قدم إليهم يف البحث عنها، فحملوا الرجل إىل جعفر، فال بصر به عرفه فاستحيا منه، فقال للسارقوكان قد ت

ال تتعرضوا له؛ فباعها الرجل : بلى أصلح اهللا األمري، فقال: أمل تك طلبت مين هذه اجلوهرة فوهبتها لك؟ قال
  .مبال عظيم

تغدى مع مجاعة، فلما حان انصرافه شغل حشمه كان سليمان بن عبد امللك خرج يف أيام أبيه لرتهة، فقعد ي
بالترحال، فجاء أعرايب فوجد منهم غفلة، فأخذ دواج سليمان فألقاه على عاتقه، وسليمان ينظر إليه، فصاح به 

: ال، وال كرامة لك، قد خلعه علي األمري، فضحك سليمان وقال: ألق ما معك ويلك، قال: بعض احلشم

  .يب كالريحصدق، أنا كسوته، ومر األعرا

دعه، فما فعل هذا إال من : واستلب رجل رداء طلحة بن عبيد اهللا، فذهب ابن أخيه يتبعه، فقال له طلحة
  .حاجة

  .من أنس بالساعات، أباح نفسه للغوائل: قال عيب بن عبيدة

ا عدو ي: أخذ رجل مع زجنية قد أعطاها نصف درهم، فلما أيت به إىل الوايل أمر بتجريده وجعل يضربه ويقول
  .أصلحك اهللا فبنصف درهم أيش كنت أجد؟ فضحك وخاله: اله، أتزين بزجنية؟ فلما أكثر قال

إذا : قبحك اهللا من شيخ، فقال: وجد قوم زجنية مع شيخ يف مسجد ليلة اجلمعة، وقد نومها على جنازة، فقيل له
ففي املسجد؟ : ين بعربية؟ قالوامن منكم يزوج: فزجنية؟ قال: كنت أشتهي وأنا شيخ ال ينفعين شبابكم، قالوا

إن : فليلة مجعة؟ قال: من يعطيين سريره؟ قالوا: فعلى جنازة؟ قال: من منكم يفرغ يل بيته ساعة؟ قالوا: قال
  .شئتم فعلت ليلة السبت، فضحكوا منه وخلوه

  البسيط : تسدى فالن فالناً إذا أخذه من فوقه وأنشد البن مقبل: يقال: قال يعقوب

  يت وهناً ذلك البيناأنى تسد

ما أشد : ويقول العرب للكلب. مولع بالصيد حريص عليه: كلب فغم: وتسدى يف املشي إذا انبسط قال يعقوب
  .فغمتين ريح إذا سدت خسا شيمك: فغمه؛ ويقال

  .الثكول: لص كذا إىل كذا إذا ضم بعضه إىل بعض؛ وأنشب أظفاره أي أعلقها؛ اهلبول: ويقال

رجل أنسى ونس إذا اشتكى نساه؛ كما يقال أرمد ورمد، وأحدب وحدب، وأمحق ومحق، وأخرق : ويقال
املص، وبه مسي احلجام؛ مسعت غيطلة القوم أي : وخرق، وشيء أخشن وخسن، وأنكد ونكد، واحلجم

  .غيظل: أصوام، وكل شجر ملتف

مسيت الصفرية ألن املال يتصفر فهيا، أي : ، ويقالحنو من عشرين يوماً يف آخر القيظ، وقيل الربد: أيام الصفرية
  .حتسن ألوانه
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  .قد عجر لقتال القوم إذا أمجع قتاهلم، وقد عجر الفرس بذنبه إذا شال به أي رفع: ويقال للرجل

  .جاء بثريد مصمعة إذا دققها وأحد رأسها، ومنه مسيت الصومعة؛ وحرب صمعاء أي شديدة: ويقال

املزامحة، : إنه لذو كدنة، واجلحاف: حفة، جيحفه؛ يقال للرجل إذا كان غليظاًمزامحة السيل، ج: اجلحاف
أي يذهب به؛ : فالن يقلف ما مر به: قال الكاليب. سيل جحاف وجراف وقعاف: الكسر، يقال: واملوادحة

  .ناس قد أجحف م الدهر: ويقال

وصل : ن شيخ بن عمرية السديكتب أبو شراعة الشاعر البصري إىل عيسى بن موسى بن موسى ابن صاحل ب
كتابك بسالمة اهللا لك، وإجرائه إياك على مجيل العافية، فسرين وآنسين، أال وإن عهدك وودك كرها إيل الناس 

  .بعدك، فال أجالس إال مذموماً، وال أعاشر إال ملوما، وال أبيت بعد فراقك إال مهموماً

أما بعد، فإن يف التمسك : ن قتيبة يستهديه نبيذاًوكتب أو شراعة إىل سعيد بن موسى بن سعيد بن مسلم ب
حببلك دليالً على حظ املائل إليك، ومتييز املختار لك، وإن املخصوص من ذلك بنعمة أجهدت الشكر، وأكلت 

وللنبيذ خطالت يغتفرها هلوك، وجيل عنها . الوصف، وما خسر قسم الزائر لك، وال اعتاص املتخلف عنك
جتنبت قربك، وال شربت إال على رؤيتك، فاسقين رياً، فإن امللوك ال يستحىي من صحوك، ولو كنت تشرب ما 

: مسألتهم، وإن برك لريفع اخلسيسة، ويتمم النقيصة؛ أسترعي اهللا جنابك، وأستمتعه ميل العافية لك، وفيك أقول

  اخلفيف 

  ء وأسقاك ذو العلى من سمائه  سعيد الندى فداك األخال يا

 الخبر رغبة في إخائه زادني  فتى ما اختبرته قط إال يا

 صب بدينه ووفائه فهو  الدين والوفاء عليه غلب

 جواد لذاته في عطائه د  بالحمد مصغ إلى المج مستهام

 الحر من بشاشة مائه وجهه  سيل كاد أن يتجلى فإذا

    

أمري املؤمنني أفضل من آبائه قدراً، : تنازع أمحد بن أيب خالد والسندي بن شاهك بني يدي املأمون فقال أمحد
يا أمحد، إن : بل أمري املؤمنني دون آبائه، وفوق غريه، وأرفع أهل دهره، فقال املأمون: وأرفع حمالً، فقال إبراهيم

  .ت تنقضينإبراهيم يبنني وأنت دمين، ويربم حبل مريريت وأن

إين واهللا أحب الدراهم، ولوال : أمر يل أمحد بن أيب خالد مبال فامتنعت من قبوله، فقال يل: قال أمحد بن رشيد
  .أنك أحب إيل منها ما بذلتها لك

  .غررتنا باهللا فحبسناك هللا: وقع أمحد بن أيب خالد

  الرجز : أليب شراعة البصري
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  قالت أبعد ثمد تخله

  ومستراد جدب تمله

  بان عليك من نعيم دله

  حين عداك نهلة وعله

  ومن جاوزر البحر كفاه قله

  ويحك هذا خير موسى كله

  من جبل يؤوي معدا ظله

  قد أصبحت سادتها تحله

  وكلهم أضحى عليه كله

  ال نزر النيل وال معتله

  مستلين العطف يعم غله

  أخوك عند النائبات كله

  .أنا للعناية بك معتقد، ويف حاجتك جمتهد، وللجهد فيها مستنفد: كاتب

  .أنت عند األمل موثل، وعند األجل معقل: قال أعرايب لرجل

  .بنا إىل معروفك حاجة، وبك على صلتنا قوة، فانظر يف ذلك مبا أنت وحنن أهله: كاتب

أحدمها لك، واآلخر بك، فأما األمل لك فقد بلغته، وأما األمل بك فأرجو أن : كان يل فيك أمالن: كاتب
  .حيققه اهللا ويوشكه

  .أعارين اهللا حياتك وأعاذين من ارجتاعها، وأمتعين بدوام نعمتك وأجارين من انقطاعها: كاتب

، وأسري تطلقه، وال أزال عن الدنيا ظلك، وال أطال اهللا بقاءك لرجاء تصدقه، وأمل حتققه، وعان تعتقه: كاتب
  .أعدم أهلها فضلك

أطال اهللا بقاء الوزير لظلم يزيله، وعرف ينيله، وحلم يطيله، وعثار يقيله، وضر حييله، وعدو يديله، : كاتب
  .وصديق يذيله

  .وكان موقع وعده املنتظر عائدته، موقع رفده احملتضر فائدته: كاتب

سع منيل، والعقل أهدى دليل، واألدب آنس خليل، والقناعة أوطأ مقيل، والتوكل آمن واهللا تعاىل أو: كاتب
  .سبيل، واإلخالص أمضى حويل، والرب أحفظ كفيل

أما بعد، فإن أمري املؤمنني قد شغلين بوالية الفرات عن الكسب على عيايل، : وكتب بعض العمال إىل املهدي
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ن الرزق يغنيين ا، وال يضطرين بالفاثة إىل الشيطان ونزغاته، فإن فإن رأى أمري املؤمنني أن يأمر يل بسعة م
  .املضطر إىل امليتة يأكل ما يأكل منها حالالً، وإن املعاىف يزداد بالغىن عفافاً، فعل إن شاء اهللا

 به اكتب إىل يزيد كتاباً، فكتب وطول، مث أتى: ملا قتل عبيد اهللا بن زياد مسلم بن عقيل بالكوفة قال لكاتبه
لعبد اهللا يزيد أمري املؤمنني من عبيد اهللا بن : اكتب: طولت، مث دعا بكاتب فقال: عبيد اهللا فعرضه عليه فقال له

زياد، سالم عليك؛ أما بعد، فإن مسلم بن عقيل قدم الكوفة مشاقا، فآواه أهل الشقاق فبغيته، فلما خشي أن 
 فهزمه اهللا فاجنحر جمحر الريبوع، فلما خنس يف ذنبه أطلع أظفر به خرج يف شرذمة قليلة، ال ناصرة وال منصورة،

  .رأسه فجدعه اهللا وقتله، وقتل هانئاً مع، واخلرب مع رسويل فليسأله أمري املؤمنني عما أحب

من عبد اهللا يزيد أمري املؤمنني إىل عبيد اهللا بن زياد، سالم عليك؛ أما بعد، فإنك مل تعد أن : فكتب إليه يزيد
حب، فعلت فعل احلازم الناصح، وصلت صولة الشجاع الباسل، فقد أغنيت وكفيت وصدقت ظين تكون كما أ

  .بك، والسالم

رأيت إبراهيم بن العباس وهو حدث خيط بني يدي أمحد بن أيب خالد، وهو إذ ذاك : قال احلسني بن الصحاك
تنشيء اجلواب عنه، وتنفذه إيل ينبغي أن : وزير، فرمى إليه أمحد بكتاب من قاضي الري إىل املأمون وقال له

قد قرأ أمري املؤمنني كتابك، وفهم : فأخذ إبراهيم الكتاب فقلبه وكتب على ظهره من غري تفكر. ألحرره
اقتصاصك، وأمر بإجابتك، فليكن عدلك يف أقتضيتك، وحسن سريتك يف رعيتك، ما يقربك إىل اهللا تعاىل 

فإن : "ر يف سريرتك طاعة اهللا ورضاه، ويف عالنيتك خشيته وتقواهويدنيك من أمري املؤمنني ومجيل رأيه، فاستشع
قال املربد، قال احلسني بن الضحاك، قال يل حيىي بن . 128: النحل" اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون

  .يا أبا علني واهللا لستولني هذا احلديث على ديوان هذا الشاب: خاقان

  الطويل :  يتمثر ذا البيتكان سيبويه كثرياً ما: قال املربد

  نجا وبه الداء الذي هو قاتله  بل من داء به خال أنه إذا

  .مات سيبويه بشرياز وله مثان وثالثون سنة

    

  .كان األخفش أعلم الناس بالكالم، واحذقهم فيه باجلدل، وكان غالم أيب مشر على مذهبه: قال املربد

جنبوين ثالثة : ملا جاءنا األخفش ليؤدبنا قال: قال املربد، حدثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي، قال أمحد بن املعذل
  .هم كذا، وليس لفالن خبت: أن تقولوا بس، وأن تقولوا: أشياء

: ؟ قالما يقولون: أتدري ما يقول القدريون؟ قلت: قال املازين، حدثين األخفش قال، قال يل أبو حية النمريي

  .إن اهللا يكلف العباد ما ال يطيقون، وصدق واهللا القدريون، ولكن ال نقول كما يقولون: يقولون

يا أبا حامت، ما صنعت يف كتاب : كنت واألخفش عند سعيد بن مسعدة وعنده التوزي، فقال يل: قال أبو حامت
فإن اهللا تعاىل : مذكر، قال: وي؟ قلتفما تقول يف الفرد: قد عملت يف ذلك شيئاً، قال: املذكر واملؤنث؟ قلت
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يا غافل، أما : ذهب إىل اجلنة فأنث، قال التوزي:  قلت11: املؤمنون" هم فيها خالدون: "يقول يف الفردوس
  .يا نائم، األعلى ها هنا أفعل وليس بفعلي: الفردوس األعلى؟ فقلت له: تسمع الناس يقولون

الفراء سنة سبع ومائتني بعد دخول املأمون العراق، ومات النضر بن مات األخفش بعد الفراء، ومات : قال املربد
  .مشيل سنة أربع ومائتني

هذا امرؤ ال أحب :  يزعمون أا على اجلماعات حنو4: الشعراء" فظلت أعناقهم هلا خاضعني: "قال األخفش
  .الشر

  .كان أحد بنات مساجد اهللا، كأنه جعله حصاة: وذكر رجل لرقبة بن مصقلة فقال

  املنسرح : استنش ين املأمون فأنشدته: قال النضر بن مشيل

 أديب يعلم األدبا ه،  امرؤ أزل، وذاك من الل إني

 وإن كنت نازحاً طربا ر  بالدار ما اطمأنت بي الدا أقيم

 شيئاً إال إذا رهبا يعطيك  ال يطلب العالء وال والنذل

 مشياً إال إذا ضربا يحسن  الحمار الموقع السوء ال مثل

 الدين لما اختبرت والحسبا ال  أجد عروة الخالئق إ ولم

 بعنس رحالً وال قتبا شد  يرزق الخافض المقيم وما قد

 ومن ال يزال مغتربا حل  ويحرم الرزق ذم المطية والر

  الكامل : أراد فالن ظالمي، أي ظلمي؛ أنشدين بعض بين أسد: يقال: أبو زيدقال 

 ولطوا دونها بظالم جشعاً  أكل المغالق صرمتي إذ أمحلوا

زيد سنة مخس مات أبو . مسعت جراهة القوم وجراهيتهم، أي أصوام وجلبتهم، ومسعت وجأم: قال أبو زيد
  .عشرة ومائتني وله مخس وتسعون سنة

  .يا بين إذا كتبت كتاباً فاحلن فيه فإن الصواب حرفة واخلطأ أجنح: قال أبو زيد، قال أبو عبيدة، قال يل أيب

  الكامل : أنشدنا السريايف خلارجي يف زيد بن علي بن حسني بن علي ابن أيب طالب عليه السالم ملا قتل

  أوالد درزة أسلموك وطاروا  يابا حسين والحوادث جمة

 كان لوردهم إصدار علقتك  حسين لو شراة عصابة يابا

 عاراً عليك ورب قتل عار  يقتلوك فإن قتلك لم يكن إن
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عصابة : حقه، أرادمزاح عن : اخلياطون، وإمنا يعين أرذال الناس وسفلتهم، وشراة عصابة: أوالد درزة: وقال لنا
  .حنن شراة أي حنن شرينا أنفسنا أي بعناها يف ذات اهللا: شراة، وإمنا قالوا

  الكامل : وأنشدنا أبو سعيد

  يوم الخميس لغير ورد الصادر  أوالد درزة أسلموه مبسالً

 مسخنة لعين الناظر بمكان  ابن فاطمة الكريم جدوده تركوا

  .إىل بعض اخلوارج أيضاًوعزاها 

  البسيط : احلقد، والضبة كذلك؛ ويروى لعلي بن أيب طالب عليه السالم: الضب: مسعت بعض العلماء يقول

  فال وربك ما بروا وال ظفروا  قريش تمناني لتقتلني تلكم

 ودقين ال يعفو لها أثر بذات  قتلت فرهن ذمتي لهم فإن

  .أن ذات ودقني هي الضبة، يقال هلا حران، فكأنه كىن عن احلقد بصفة دالة وكناية مستترةزعموا 

الكالم مبين على احلركة والسكون، فاحلركة يبتدأ ا، وبالسكون يوقف، ولو كان متحركاً كله : قال ثعلب
  .الملقلق اللسان وطاش، ولو كان ساكناً ما كان كالماً، وباجتماع احلركة والسكون يكون ك

  وأنشد السريع 

 في غلظ المردي يريده  شيخ لنا يعرف بالخلدي

  فناكني واألير من عندي  يوماً إلى داره أدخلني

    

ممتنع، مثاله لو كان يف تقدير : قسمة التقدير يف املمكن على أربعة أوجه؛ فاألول: مسعت علي بن عيسى يقول
تقدير ممكن، مثاله لو سقط حجر من رأس : هذا احملل حركة وسكون لكان متحركاً ساكناً يف حال؛ والثاين

تقدير ممكن مبمتنع، مثاله لو آمن أبو هلب مل يكن العامل عاملاً بأنه ال يؤمن، فهذا : جبل لوصل إىل األرض؛ الثالث
ر ممتنع مبمكن، مثاله لو كان اإلنسان قدمياً، وكل قدمي جسم، لكان اإلنسان تقدي: تقدير ممكن مبمتنع؛ الرابع

  .جسماً، فهذا تقدير ممتنع مبمكن

  .أصحابنا ال يرون له طبقة يف املنطق، وهو يتسع كما ترى

يا قوم، إن يسار النفس أفضل من : وعظ أعرايب قومه فقال: قال املفجع، حدثنا الكدميي، حدثنا األصمعي قال
ر املال، فمن مل يرزق غىن فال حيرمن تقوى اهللا، فرب شبعان كاس من النعيم كان غرثان عريان من الكرم، يسا

وإن املؤمن على خري حني ترحب به األرض وتستبشر به السماء، وإن يسأ إليه يف بطنها فقد أحسن إليه على 
  .ظهرها، ومن عرف الدنيا مل يفرح فيها برخاء ومل جيزع فيها عند بلوى

تعرضت : ذهبت الشام؛ ومسعت من يقول: رحت إليهم، مثل قولك: رحت القوم، وأنت تريد: قال الكسائي
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  .أي التمسته: معروفهم

  .أخرطت خريطة وأشرجتها، مبعىن واحد: ويقال

  البسيط : أي عبدته، وأنشد: أعبدت العبد: ويقال

 أباعر ما شاءوا وعبدان فيهم  حتام يعبدني قومي وقد كثرت

  .ضربت به األرض: ضربته ابة واجلبوب وهي األرض، تريد: ويقال

  الرجز : قال املفجع، قال أعرايب يهجو أمه

  تعدو على الضيف بعود منكسر  أصداغها ال تختمر شائلة

 نحرت في بيتها عشر جزر لو  يفر أهلها كل مفر حتى

 ثج ودمع منهمر بحلف  من لحمهن تعتذر ألصبحت

: قال. قد قام شعرها من اخلصومة والغضب، ال تلبس مخارها من مبادرا إىل الشر: يريد بالبيت األول: وقال

اعتذر الشيء وتعذر إذا أعجز فلم يقدر : يقال. ويريد بالبيت الثاين عصاً قد تكسرت من طول ما تضرب ا
  .عليه، وتتابع األميان كاملاء الثجاج أنه ما عندها شيء

  الرجز : قال، وقال العنربي

 ابن عم الليل وابن خاله أنا  يريني الليل من أهواله ماذا

  لست كمن يفرق من خياله  دجا دخلت في سرباله إذا

  الرجز : وأنشد أيضاً

 طيب النفس بالعناق يقرن  خليل لك بالعراق رب

 تالقي قدمي وساقي وما  تعلم الليلة ما أالقي لو

  لم تطعم النوم من اإلشفاق  من الحفا وعدم السواق

  .الرأس، ومجعه أكواباإلبريق وهو الذي ال خرطوم له واسع : الطبل، والكوب: املزبلة، والكوبة: الكوبة: قال

قال : أريد أن أسوق ها هنا فصالً يف الطب تباعد عن بابه يف اجلزء التاسع واعترض النسيان دونه وباهللا أستعني
  .اجتالب الصحة: أحدمها حفظ الصحة، واآلخر: وأما العمل فينقسم قسمني: بعض األطباء

 الصحيحة وذلك بتعديل األسباب العامية حفظ الصحة على األبدان: وحفظ الصحة ينقسم إىل ثالثة أقسام
اهلواء واألكل والشرب والنوم واليقظة واالستفراغ واالحتقان واحلركة والسكون واألعراض : املشتركة وهي

  .النفسانية

التقدم حبفظ األبدان اليت متيل عن حال الصحة، ويكون ذلك إما باستفراغ اخللط الغالب على البدن، : والثاين
w  .البدن مادة حممودةوإما بإيداع 
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  .تدبري األبدان الضعيفة كأبدان املشايخ، وأبدان الصبيان، وأبدان الناقهني: والثالث

  .أحدها التدبري، واآلخر األدوية، والثالث عالج البدن: وأما اجتالب الصحة فبثالثة أشياء

  .العلم والعمل: فهذه أقسام جلزأي الطب

ج، والثاين تغري االتصال، والثالث مرض مشترك، وسوء املزاج إما أن أحدها تغري املزا: وأجناس املرض ثالثة
يكون حاراً أو بارداً أو رطباً أو يابساً، وهذه مفردات، وإما أن يكون حاراً يابساً، أو حاراً رطباً، أو بارداً رطباً، 

  .أو بارداً يابساً، وهذه مركبة

: عبد امللك، واعتذر إليه، وال تعرفه أين وجهتك، فقلت لهامض إىل موسى بن : قال يل املتوكل: قال أبو العيناء

  .وعلي أن أحترس مما أخاف منه: إمنا عليك أن تنفذ فيما تؤمر به، فقلت: تستكتمين حبضرة ألف؟ قال

  .من ذل البذل أنك تقول نعم مطأطئاً رأسك، ومن عز املنع أنك تقول ال رافعاً رأسك: قال الكندي

    

دخلت على الرشيد فجهرين ومأل قليب، فلما حلن خف علي : لي، حدثنا سعيد بن سلم قالقال أبو رواحة الباه
  .أمره

ما حتنأت امرأة منا وال امتشطت وال اكتحلت بعد قتل : قالت فاطمة بنت علي بن احلسني رضي اهللا عنهم
  .احلسني حىت بعث املختار برأس عبيد اهللا بن زياد

أما بعد، أصلح اهللا أمري املؤمنني، فإن النفاق قد فرخ بيضه يف : امللككتب احلجاج إىل عبد : قال أبو مسهر
العراق، وشب فيها وأشيب، ووكر فيها وقر، وأوطن عقر دارها، ونفث محته عل أهلها، فلكل ناعق جميب، 
ولكل داع ملب، فإن رأى أمري املؤمنني أن يأذن يل يف اجتثاث هذه العروق النامجة، استئصال هذه املقادح 

  .الناشبة فعل، فإن يف ذلك صالح جنده ودمهائه

أما بعد يا حجاج، فمه، فال أرب ألمري املؤمنني يف تسليط عاديتك، وإعمال فورتك، : فكتب إليه عبد امللك
  .وغرسال حيفك، ال يفعل ذلك أمري املؤمنني ما مخدت نارها، وقل شغب من فيها

راضهم، فاكفين آدام، علمهم كتاب اهللا جل وعز، فإنه إنك قد كفيت أع: قال العباس بن حممد ملؤدب بنيه
عليهم نزل، ومن عندهم فصل، فإنه كفى باملرء جهالً أن جيهل فضالً عند أحد، وفقههم يف احلالل واحلرام فإنه 

  .حابس أن يظلموا، وغذهم باحلكمة فإا ربيع القلوب، والتمسين عند آثارك فيهم جتدين

  الوافر :  أبيه، مسعت زياداً األعجم ينشدقال احلباب بن احلسحاس عن

  ألنكع من كالب بني تميم  تر أنني وترث كوسي ألم

يا أبا أمامة، إنه عسى أن تنكع فال تعجل حىت يتبني : قال القحذمي عن بعض أشياخه، قال جرير لزياد األعجم
  .كل ما شئت إذا كنت كلباً: لك، فقال زياد

أيها الناس، إن يكن ألحدكم رزق : شهدت عمر بن عبد العزيز خيطب خبناصرة ويقول: قال عدي بن الفضل
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  .يف رأس جبل أو حضيض أرض يأته، فأمجلوا يف الطلب

  .ما أحدث الناس مروءة أحب إيل من طلب النحو: وقال الزبريي

  .إين ألجد للنحو سهوكاً كسهك العمر: قال أبو األسود الدؤيل

كتايب هذا، ومل حيدث علينا بعدك إال خرياً، واحلمد هللا، إال أن : كتب أمحق إىل أبيه من البصرة: بو العيناءقال أ
  .حائطنا وقع فقتل أمي وأخيت وجاريتنا، وجنوت أنا والسنور واحلمار، فعلت إن شاء اهللا

ما رأى مثل نفسه، دخل : لتذاكرنا فضل املربد عند املعتضد فقا: قال الصويل، قال أمحد بن حممد بن إسحاق
أعزك اهللا، لوال جترع مرارة الغضب مل نلتذ : إىل عيسى بن فرخانشاه وقد رضي عنه بعد أن غضب عليه فقال له

  البسيط : حبالوة الرضا، وال حيسن مديح الصفو إال عند ذم الكدر، ولقد أحسن البحتري حيث يقول

  هذا الرضا وامتحاناً ذلك الغضب  ما كان إال مكافاة وتكرمة

 سبباً ما مثله سبب محبوبها  كان مكروه األمور إلى وربما

 وري زناد خلفه لهب وذاك  مخايل برق خلفه مطر هذي

 الغيث قطر ثم ينسكب وأول  الفجر يبدو قبل أبيضه وأزرق

  الرجز : أطال اهللا بقاءك، وأحسن عنا جزاءك، فأنت كما قال أبو نواس: له عيسىفقال 

  من ال يعد العلم إال ما عرف

  كالبحر ما نشاء منه نغترف

  رواية ال تجتنى من الصحف

  .وأنا أصل البحتري لتمثلك بشعره، ووصله بنحو من صلته

كان أبو العباس من العلم وغزارة املعرفة، وكثرة احلفظ وحسن اإلشارة، وصحة اللسان : قال القطربلي يف كتابه
وبراعة البيان، مع ركانة االسة وكرم العشرة، وبالغة املكاتبة وحالوة املخاطبة، وجودة اخلط وصحة القرحية، 

  .وتقريب الفهام وواضح الشرح، على ما ليس عليه أحد

  السريع : ثعلب أعلم أهل زمانه فقال:  ابن كيسان، قلت للمربدقال

  ومشتكى الصب إلى الصب  بالمبتسم العذب أقسم

 زاده إال عمى القلب ما  كتب النحو عن الرب لو

  السريع : فأعدت على ثعلب بعد إحلاح منه فأنشدين

 عنه النفس والعرضا فصنت  عبد بني مسمع شاتمني

  من ذا يعض الكلب إن عضا  أجبه الحتقاري له ولم
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  .من تكون زائدة، وتكون جتنيساً، وتكون ابتداء غاية، وتكون تبعيضاً: قال شيخ من النحويني

" ويرتل من السماء من جبال فيها من برد: " وقوله تعاىل18: املؤمنون" وأنزلنا من السماء ماء"فقول اهللا تعاىل 

  . ابتداء غاية من حال تبعيض ومن برد جتنيس43: النور

    

يغضوا أبصارهم، ألنه مل حيظر :  ومل يقل30: النور" قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم"وقيل يف قوله تعاىل 
  .عليهم غض األبصار يف ملك اليمني

الفحم واحلمم، وهذا : ما األسودان؟ قال: قلت له: ء التاسع وهيسألت ابن اخلليل عن مثنيات مرت يف اجلز
  .خالف ما قاله اجلمهور

  .السرور والنعم: فما األبيضان؟ قال: قلت

  .الثكل واليتم: فما األسوءان؟ قال: قلت

  .العي والبكم: فما األعجمان؟ قال: قلت

  .العرب والعجم: فما األفخران؟ قال: قلت

  . احلب والعقم:فما األنقصان؟ قال: قلت

  .الطبل والعلم: فما األشهران؟ قال: قلت

  .اجلدب والعدم: فما األخبالن؟ قال: قلت

  .اآلل واحللم: فما األكذبان؟ قال: قلت

  .العهد والقسم: فما األصدقان؟ قال: قلت

  .اللحم والوضم: فما األوضران؟ قال: قلت

  .البشر والسلم: فما األرفعان؟ قال: قلت

  .املقت والسأم: ان؟ قالفما األوحش: قلت

  .امللك واحلشم: فما األوفقان؟ قال: قلت

  .البيض واهلمم: فما األعودان؟ قال: قلت

  .اليأس والندم: فما األنكدان؟ قال:قلت

  .السيل والضرم: فما األعدمان؟ قال: قلت

  .السيف والقلم: فما األقطعان؟ قال: قلت

  .احلصن واحلرم: ا األمنعان؟ قالفم: الدين واحلسب قلت: فما األقومان؟ قال: قلت

  .اد والكرم: فما األنفسان؟ قال: قلت

  .اهلام والقمم: فما األعليان؟ قال: قلت
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  .الراح والنعم: فما األشبهان؟ قال: قلت

  .النفس والندم: فما األنفسان؟ قال: قلت

  .البحر والدمي: فما األغزران؟ قال: قلت

  .الدع واهلتم: فما األشينان؟ قال: قلت

وكان قد ألقى علينا هذه احلروف مث سألناه عنها فأجاب، وال أدري أهو أبو عذرا أم ال، وكان حافظاً غزير 
  .احلفظ حديد اخلاطر حاضر البديهة، وقد رويت عنه طرائف

قد سقطت اليمني، : سئل أبو حامد، وأنا أمسع، عن رجل حلف أن ال يدخل هذه الدار، فهدمت مث بنيت، فقال
: قال. ل مل حينث، ألن هذه غري تلك؛ أال ترى أنه لو دخلها مهدومة مل حينث، وكأنه دخل داراً أخرىومىت دخ

وهكذا إن حلف ال يلبس هذا القميص، ففتق مث خيط، أو ال يستعمل هذه السكني فرتعت مث عملت، وال يلبس 
  .هذا اخلامت فكسر مث صيغ

ا األوىل فإن الداخل حينث ألا هي، وإن بنيت يف احلال إن أعيدت الدار على هيئته: فقال له بعض احلاضرين
وإمنا حلق الدار ما حيلق الرجل من املرض؛ أال ترى أن رجالً لو : الثانية خمالفة ألشكاهلا املتقدمة مل حينث؛ قال

 حلف أن ال يكلم زيداً، مث مرض زيد مث برأ، أن احلالف على ميينه مل حينث ومىت فاحته الكالم حنث، كذلك

: هدم الدار كموت زيد، واستهدامها كمرضه، فقال: لو ولدت على احلقيقة لقلت: قيل له. الدار، فضحك منه

ال شك أن زيداً لو مات مث عاش بقدرة اهللا أن احلالف على ميينه ال حينث، ومرضه يقوم مقام موته؛ فقال له أبو 
ال، فإنه ليس على هيئته حني :  قالفإن حلف ال يكلم عمراً فمات عمرو فكلمه زيد، هل حينث؟: حامد

  .انعقدت اليمني، فسخف به ومل يكلم

 لئن شكرمت هداييت ألزيدنكم 7: إبراهيم" لئن شكرمت ألزيدنكم: "معىن قوله: قال جعفر بن حممد رضي اهللا عنه
  .والييت، ولئن شكرمت والييت ألزيدنكم قريب، ولئن شكرمت قريب ألزيدنكم رؤييت

الفحشاء مشاهدة الدنيا : 45: العنكبوت" إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر" يف قوله قال اجلنيد الصويف
بالرتاع إليها، واملنكر مطالعة اآلخرة باالقتصار عليها، والصالة تنهى عنهما مجيعاً، ويشري إىل توحيد احلق مبحو 

  .اخللق

ري وفوائد مجة، وكان ظيب أين سأتفرغ للصوفية إشارات سليمة وألفاظ صحيحة ومرامات بعيدة، وفيها حشو كث
إلفراد جزء من الكتاب لوساوسهم وملحهم، ونوادرهم وحقائقهم، لكين عجزت عجزاً أوضح عذري، 

وكشف حجيت، ولو لقط من أثناء الكتاب ما يشاكل عبارم ويطابق إشارم لكان له موقع وأثر، وإذا أتاح اهللا 
ظم جزء من حنو هذا الفن، نعم، وأتكلف أيضاً جزءاً ثانياً يف غرائب يل فرجاً وقيض يل خمرجاً فرعت مهيت لن

  .كالم الفالسفة، فإن التصوف والفلسفة يتجاوران ويتزاوران، وإن كان قد مر يف الكتاب ما يعجز مجعه

  .كما أن اخلنفساء تكره الرائحة الطيبة، كذلك من ال لطافة له يكره املوسيقى: قال فيلسوف
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  .جاعت نفسي قط إال صفا ذهينما : وقال سقراط

  .النفس إذا فارقت اجلسد صارت خالصة خالدة، ألا إذا فارقته ال تأمل: قال بوزون

  .والدليل عليه أين جزء ولست بكل: لست صورة ولكين متصور، قال: قال أفالطون

    

  البسيط : قال ابن دريد، أخربين أبو حامت، أنشدين أبو عبيدة لقطري بن الفجاءة

  مهري من الشمس واألبطال تجتلد  ا رب ظل عقاب قد وقيت بهاي

 اقتساراً وأطراف القنا قصد خيلي  يوم حمى أرعيت عقوته ورب

 اصطالء الوغى وناره تقد لهوي  لهو ألهل الخفص ظل به ويوم

 القناع وبحر الموت يطرد عنها  مشهراً موقفي والحرب كاشفة

 بمطابا غارة تخد مخرتها  هاجرة تغلي مراجلها ورب

 أسد تقتادها أسد كأنها  أودية األفزاع آمنة تجتاب

  على الطعان وقصر العاجز الكمد  أمت حتف أنفي ال أمت كمداً فإن

 في كأسه والمنايا شرع ورد  أقل لم أساق اقتل شاربه ولم

  .هذا هو الشعر، ال ما تعللون به أنفسكم من أشعار املخانيث: قال يلمث 

: ويقال: رحبت األرض إذا اتسع ربيعها واتصل، فتشبع النعم أينما دارت؛ قال: قال يعقوب، قال أبو صاعد

أرض ملتفعة خضراء : يقال: أرض ملتفعة إذا كان بقلها بعضه إىل جنوب بعض ملتصقاً؛ قال، وقال أبو القاسم
ائتصر النبت إذا كانت عروقه : يقال: إذا وصفت باخلضرة وأرض مستطيلة باخلضرة؛ قال، وقال أبو حامد

ائتصر النبت إذا طال، وهو من : يقال: أرض مؤتصرة الكأل؛ أبو عمرو: مؤتصرة أي متقابلة قوية ثخينة، ويقال
  الوافر : هدب أصري إذا كان ثخيناً، وأنشد: األصري، يقال

  لكل منامة هدب أصير

قرئ على السريايف وأنا أمسع، قرأه عبد السالم البصري، أخربكم ابن دريد قال، أنشدين بندار بن إبراهيم 
  الطويل : الكرخي

 أو أدنى أو يزيد أقله كشبر  طويل مستدير وطوله أي

 بذي نفع إذا لم تبله وليس  وفي رأسه شق وثقب بطوله

  .هكذا قال

  .وإليك القبيب: أسأل اهللا أن يبغض إليك النبيذ، فقال: سكر مزبد يوماً وجاء إىل امرأته فقالت: وقرئ عليه
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ما أنأ بشهور سائر السنة من أجله فكيف أحبه؟ ومر ابن أيب : أحتب رمضان؟ قال: قيل ملديين: قال، وقرئ عليه
يا عبد القيس كنتم فسائني يف :  إليهم فقالعلقمة على مجاعة من عبد القيس، فضرط بعض فتيام فالتفت

  .اجلاهلية فصرمت ضراطني يف اإلسالم، وإن جاء آخر خريتم

أدخل يا أمري املؤمنني وأنا أكسى من الكعبة وأخرج : مل ال تدخل على حممد بن حيىي؟ قال: وقال الرشيد جلمني
  .وأنا أعرى من احلجر األسود

حىت تتنظف وأسقيك فيها : إىل كم تلبقها؟ قال: غسل آلسته فقالرأى رجل مزبداً وهو يستنجي ويطيل ال
  .سويقاً

الكامل : دخلنا على ابن الرومي يف مرضه الذي تويف فأنشد لنفسه: ومسعت أبا سعيد يقول، قال ابن السراج
  ازوء 

 أطيبها خبيث فكأن  سئمت مآربي ولقد

  مثل اسمه أبداً حديث  الحديث فإنه إال

  .أناظرها يف شيء من النكاح: ما تريد منها؟ قال: رؤي مزبد مع امرأة، فقيل له: وقرئ على أيب سعيد

  .الفطام قبل اللطام: ما تقول يف القبلة؟ قال: وقيل له: وقرئ

ذكروا أنه كان لرجل ولدان فقتل أحدمها أخاه، فعفا األب عن االبن الثاين ووهب له : ومسعت أبا سعيد يقول
ال يقبل قول األب وليس إال أن يقاد بأخيه، فقتل، فزعموا أن أبامها ذهل عقله، :  فذكر ذلك للملك فقالجرمه،

  .كان يل ولدان قتل أحدامها أخاه، وقتل اآلخر امللك: وكان يدور يف الطرقات ويقول

مبتدأ، والثاين جتعل األول : هذا هذا هذا هذا هذا هذا، فقال: هل يصح أن يقال: وجرت يف جملسه مسألة وهي
هاذي يهاذي من املهاذاة، والرابع توكيداً للفعل، واخلامس مفعوالً به، : توكيداً، والثالث فعالً من قولك

  .والسادس توكيداً للمفعول به

  الرمل ازوء : مسع اجلاحظ رجالً ينشد

 وأليفي وحليفي  الراح شقيقي إنما

  وهو خيشي في مصيفي  فروي في شتائي فهو

  .لو عرف النبيذ حسن رأيك فيه حلاباك وقت السكر: فقال له

كان احلارث بن هشام املخزومي يف وقعة الربموك، ويها أصيب، فأثخنته اجلراح، فاستسقى ماء فأيت به، فلما 
امض به إىل عكرمة : اإلناء على الساقي وقالتناوله نظر إىل عكرمة بن أيب جهل صريعاً يف مثل حاله، فرد 

ليشرب أوالً فإنه أشرف مين، فمضى به إليه فأيب أن يشرب قبله، فرجع إىل احلارث فوجده ميتاً، فرجع إىل 
  .عكرمة فوجده ميتاً

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  551   

    

  ويل الط: قوله: وما مها يا بين؟ قال: أمسع األصمعي يردد بيتني ال أرى فيهما ما يرى، قال: قال غالم ألبيه

  إلينا وعصر العامرية من عصر  اهللا أياماً مضت لسن رجعاً سقى

 الليالي والشهور وال أدري تمر  أعطيت البطالة مقودي ليالي

  .يا بين، لو كنت عاشقاً لرأيت فيهما أضعاف ما يرى: فقال

  الطويل : أنشد أبو العيناء قول الشاعر

 أنا أدري أيها هاج لي كربي فما  أربع مني حلت منك أربع وفي

 النطق سمعي أم الحب في قلبي أم  أوجهك في عيني أم الريق في فمي

  .فقال لقد قسمها قسمة حسنة

  الطويل : دخل ابن أيب علقمة على بالل بن أيب بردة ومحزة بن بيض ينشده

 عند األكرمين نوامي نوافق  ال يرد مدحي فإن مدائحي ومن

 نفاق بنات الحارث بن هشام  نوافق عند المشتري الحمد بالندى

كان يزوجهن ويسوقهن ومهورهن إىل : يا ابن أخي، وما بلغ من نفاق بنات احلارث قال: فقال ابن أيب علقمة
  .ببناته لتنافست فيهن املالئكة املقربونيا ابن أخي، واهللا لو فعل هذا إبليس : بعولتهن، فقال له ابن أيب علقمة

  الطويل : أنشد ثعلب

 باألركان من هو ماسح ومسح  قضينا من منى كل حاجة ولما

  وال ينظر الغادي الذي هو رائح  وشدت على حدب المطايا رحالنا

 بأعناق المطي األباطح وسالت  بأطراف األحاديث بيننا أخذنا

  الكامل : وأنشد

  والمرء يصلحه الجليس الصالح  عاتب المرء الكريم كنفسه ما

  وأنشد الطويل 

 لها هل يقدح اللوم في البحر فقلت  المتك يا فيض في الندى وألئمة

  ومن ذا الذي يثني السحاب عن القطر  لتثني الفيض عن عادة الندى أرادت

 ماء المزن في البلد القفر مواقع  جود الفيض في كل بلدة مواقع

 الفيض القوا عنده ليلة القدر إلى  وفود الفيض يم تحملوا كأن
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يا أمري : فقالخاصم أمحد بن يوسف رجالً بني يدي املأمون، فكان قلب املأمون على أمحد، فعرف أمحد ذلك 
املؤمنني، إنه يستملي من عينيك ما يلقاين به، ويستثري من حركتك ما جتنه له، وبلوغ إرادتك أحب إيل من بلوغ 

إراديت، ولذة إجابتك آثر من لذة ظفري، وقد تركت له ما نازعين فيه، وسلمت إليه ما طلبين به؛ فشكر له 
  .املأمون ذلك

الغموم وتثري اهلموم، ومتر العذب وتؤمل القلب، وتقدح يف النشاط وتطوي البغضاء جتلب : قال أمحد بن يوسف
  .االنبساط

  الكامل : أنشد لنهار بن توسعة

 كالفجر مد عموده المنجابا  صدر السيف ثم تبعته قدمت

 وقلب لم يكن وجابا سيف  في مظلم األرجاء يؤنسني به

أمحد بن يوسف يكتب بني يدي املأمون، فطلب املأمون منه السكني، فدفعها إليه والنصاب يف يده، فنظر كان 
على عند فعلت ذلك ليكون احلد ألمري املؤمنني على أعدائه؛ فعجب املأمون من : إليه املأمون نظر منكر فقال
  .سرعة جوابه وشدة فطنته

قد أحلك اهللا من الشرف أعلى ذروته، وبلغك من الفضل أبعد : وكتب أمحد بن يوسف إىل إبراهيم بن املهدي
غايته، فاآلمال إليك مصروفه، واألعناق حنوك معطوفة، إليك تنتهي اهلمم السامية، وعليك تقف الظنون احلسنة، 
وبك تثىن اخلناصر بعد األكالرب، وحنوك تساق الرغائب وتستفتح أغالق املطالب، وال يستبطئ النجح من رجال، 

  . تعروه النوائب يف ذراكوال

مل يبق علي من لباس الزمان إال العلة واخللة، وأشدمها علي أهوما على الناس، : قال عبد اهللا بن طاهر يف علته
  .ألن أمل جسمي باألوجاع أهون علي من أمل قليب باحلق املضاع

  .قد أزبأر شعره: يقال: قال يعقوب

ديراً واحداً إذا اعتم نبتها وخضل وندي، والتبس يف غضاضة وري؛ أصبحت األرض غ: قال ابن األعرايب، يقال
  .أرض مأبورة، إذا عالها املاء: ويقال

ميوت عنه النساء، : أي حبجر ميأل الكف؛ ورجل مثفى: أثفت القدر وثفيتها وأثفيتها، ورماه بأثفية: قال يعقوب
  .متوت عنها األزواج: وامرأة مثفاة

  .ر تطرف باملكاره، واخلالئق بني أجفانهعني الده: قال علي بن عبيدة

    

واهللا لو وزنت كلمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبحاسن الناس لرجحت، وهي : قال إبراهيم بن العباس
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم؛ هذا أبو عباد كان كرمي العهد كثري البذل سريعاً إىل : قوله

w  .ك سوء خلقه، فما يرى له حامدفعل اخلري، فطمس ذل
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ما يبني لنا منك حسن أثر، وال يأتينا عنك سار خرب، وأنت مع : وقع ابن يزداد يف وزارته إىل عامل اعتد بباطل
ذا متدح نفسك، وتصف كفايتك، والتصفح ألفعالك يكذبك، والتتبع آلثارك يرد قولك، وهذا الفعل إن اتكلت 

  .أحلقك العجز، فليكن رائد قولك مصدقاً ملوجود فعلك، إن شاء اهللاعليه وأخلدت إليه، أعلقك الذم و

  الطويل : شاعر أعرايب

 تبدو غداة التغالب مكاسرة  تعذلن النبع فالنبع إنما ال

 وليس األسود الغلب مثل الثعالب  بغاث الطير مثل صقورها فليس

 البحور في الندى كالمذانب وليس  وليس العصي الصم كالجوف خبرة

  .من مل يرو أشعار احملدثين مل يظرف: قال القاسم بن معن

ليس بقدم العهد يفضل القائل، وال حيدثان عهد يهتضم املصيب، ولكن يعطى كل ما يستحق، أال : قال املربد
  الطويل : ترى كيف يفضل قول عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير على قرب عهده

  نخيلة نفس كان نصحاً ضميرها  سخطي فغير بحثكم تبحثتم

 أن يستمر مريرها عريكتها  يلبث التخشين نفساً كريمة ولن

 لم تكدر كان صفواً غديرها إذا  النفس إال نطفة بقرارة وما

  الكامل : وأنشد لبشار

 بأحر من حرق الهوى المتضرم  واهللا ما جمر الغضا متوقدا

 وقلبي يستشيط على دمي إال  واهللا ما رمت السلو عن الهوى

 إليه فأخري أو قدمي إال  ما لي عن هواك معرج واهللا

  ليلي الطويل عجبت أن لم ترحمي  عبد لو أبصرتني وتقلبي يا

 علمت بذاك أو لم تعلمي أجلي  أني من من هواك مسابق أيقنت

  الرمل : األندلسنأنشدين 

 سداد ال سداد من عوز من  لي صديق وهو عندي عوز

تذكر شيخاً وتتنحى عنه، أي هو فوق : وكان يقال للرجل: قال أبو عمرو الشيباين يف كتاب العار والساعد؟
  .له مجة فينانة، هي مجة كثرية الذوائب: ذلك؛ ويقال

  .اخلبيث: فما امللط؟ قال: ما يقال للشاطر؟ قال، امللغ، قلت: قلت للسريايف

  الطويل : وقال كعب بن زهري

w أخزه لما تغيب في الرجم ولم  ابن الذي لم يخزني في حياته أنا
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 ومن يشبه أباه فما ظلم بهن  شبيهات بما قال عالم أقول

 ينتزعني شبه خال وال ابن عم ولم  وأشبهته من بين من وطئ الحصى

  البسيط : وقال أعرايب

 ما في استراط الرويثيين تفتير  أغلظ خزيرك واعلم حين تصنعه

 العالبي وأألوداح توتير وفي  بالعيمهم للقم وامتقعت طالت

  طاح الرويثي فيه وهو محضير  توقد النار دون الزاد جامعة لو

 أخرى تليها قيس أظفور وبين  بين لقمته األولى إذا أخذت ما

يا : كنت أدخل على املأمون يف مسره، فدخلت عليه ذات ليلة، وعلي قميص مرقوع فقال: قال النضر بن مشيل
أمري املؤمنني، أنا شيخ ضعيف وحر يا : نضر، ما هذا التقشف؟ أتدخل على أمري املؤمنني يف هذه اخللقان؟ فقلت

حدثنا : وأجرينا احلديث، فجرى ذكر النساء فقال. ال، ولكنك قشف: مرو شديد فأتربد ذه اخللقان، قال
إذا تزوج الرجل املرأة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هشيم عن جمالد عن الشعيب عن ابن عباس قال

صدق أمري املؤمنني، حدثنا عوف بن أيب مجيلة عن احلسن عن :  عوز، قلتلدينها ومجاهلا كان يف ذلك سداد من
يا نضر، كيف قلت؟ : علي بن أيب طالب احلديث كان فيها سداد من عوز، وكان متكئاً فاستوى جالساً فقال

ؤمنني إمنا حلن هشيم، وكان حلانة، فتبع أمري امل: وكيف؟ قلت: يا أمري املؤمنني، السداد ها هنا حلن، قال: قلت
: البلغة، وكل ما سددت به شيئاً، قال: القصد يف الدين والسداد: السداد: فما الفرق بينهما؟ قلت: لفظه، قال

  الوافر : نعم، هذا العرجي يقول: أو تعرف العرب ذلك؟ قلت

 كريهة وسداد ثغر ليوم  أضاعوني وأي فتى أضاعوا

    

  .قبح اهللا من ال أدب له، مث وصلين خبمسني ألف درهم: قال

  الرمل ازوء : شاعر

 ب على الخد األسيل  كاللؤلؤ الرط دمعة

  ن من الطرف الكحيل  في ساعة الب هطلت

 في وقت الرحيل اق  يفتضح العش إنما

الرمل : أبو مسلم بن أيب معمر، أنشدين أبو احلسني ابن أيب البغل وقد رد عن طريق أصفهان إىل بغدادقال 
  ازوء 

 في بعد المكان س  كان مكان الشم أمل
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 بلمس وعيان ر  فدنا حتى إذا صا

  ر فعدنا في األماني  يد الده استردته

  الطويل : أعرابية

 وأيديهم ثمال ذوي الفقر سمام  من النفر الشوس الذين طعامهم

  وجوداً على المتناب في العسر واليسر  مناعون للبيض والقنا مغاوير

 فينا في الجفان وفي القدر ويرخص  لنعلي بالعبيط لضيفنا وإنا

 وما نعضي عيوناً على قهر غريباً  حتى ما تهر كالبنا وننتاب

 إذا بل في أطرافنا سبل القطر  حتى يترك الضيف فضلنا وتطعم

 رام نبحاً لم يعش في بني نصر وإن  ألضياف كلبي تألفا يبصبصن

  .كان أنبل من أن يكذب: أكان أبو حنيفة يكذب يف احلديث؟ قال: قيل ليحىي بن معني

  .كان أبو حنيفة يفيت ديانة، وكان الشافعي يفيت تفقها: قال ابن راهويه

  .أبو حنيفة يف العلماء كاخلليفة يف األمراء: قال أمحد بن حرب

  .كان أبو حنيفة يقال له الوتد لكثرة صالته: وقال أبو عاصم النبيل

باً بك من بيت، ما أعظمك وأعظم مرح: نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الكعبة فقال: قال ابن عباس
دمه وماله وأن : حرمتك، واهللا إن املؤمن أعظم حرمة عند اهللا منك، ألن اهللا حرم منك واحدة ومن املؤمن ثالثة

  .يظن به ظن السوء

بلغين أنك تغتاب الناس، : ما قطعين أحد قبل املهتدي، قال يل: مسعت أبا العيناء يقول: قال عبد الرمحن بن أمحد
  .ذاك واهللا أشد لتغيظك على أهل العافية: يبطل ما قيل علي شغلي بعيين، قال: تفقل

أكان أبوك مثلك يف البيان؟ قال؟ واهللا يا أمري املؤمينن لو رأيته لرايت واهللا عبدا لك ال : قال املتوكل أليب العيناء
  .ترضاين أكون عبداً له

أن "يا بين، إن اهللا قرن طاعته بطاعيت فقال تعاىل : ، قال يل أيبأنا أول من أظهر العقوق بالبصرة: وقال أبو العيناء
وال تقتلوا أوالدكم "يا أبة إن اهللا ائتمنين عليك ومل يأمتنك علي فقال :  فقلت14: لقمان" اشكر يل ولوالديك

  .31: اإلسراء" خشية إمالق

، إن الشريف فروقة ذو إحجام، وإن اللئيم يا أمري املؤمنني: إين ألفرق من لسانك، قال: قال املتوكل أليب العيناء
  .ذو منة وإقدام

هم الذين جلوا بكالمهم األبصار العليلة، وشحذوا مبواعظهم األذهان الكليلة، : ذكر أبو العيناء الصحابة فقال
wونبهوا القلوب من رقدا، ونقلوها من سوء عادا، فشفوا من داء الشقوة، وغباوة الغفلة، وداووا من العي 
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  .لفاضح، وجوا سبل الطريق الواضح، رمحة اهللا عليهم أمجيعنا

ما رأينا شيئاً مينع سؤدداً إال وجدناه يف : قال أبو العيناء، قال أبو زيد البلخي النحوي، قال أبو عمرو بن العالء
لندوة وما أول ذلك احلداثة متنع السؤدد وقد ساد أبو جهل قريشاً وما طرشاربه، ودخل دار ا: سيد من السادات

استوت حليته؛ والبخيل ال يسود وقد ساد أبو سفيان بن حرب؛ والعاهر ال يسود وقد ساد عامر بن الطفيل؛ 
والظامل ال يسود وقد ساد كليب وائل وحذيفة بن بدر؛ واألمحق ال يسود وقد ساد عيينة بن حصن، وقليل القوم 

  .ود وقد ساد عتبة بن ربيعةال يسود وقد ساد شبل بن معبد بال عشرية؛ والفقري ال يس

  الرجز : واألخالق املانعة للسؤدد الكذب والكرب والسخف والتعرض للعيب وفرط العجب؛ وأنشد

 سفيه دائم النباح ومن  بد للسؤدد من أرماح ال

    ومن عديد يتقى بالراح

السخاء والنجدة والصرب : إن أهل اجلاهلية ال يسودون إال من تكاملت فيه ست خصال: أبو عمرو بن العالءقال 
  .والبيان واحللم ومتامهن اإلسالم

ما تقول يف احللف حبق رسول : حمدثة، فقيل له: وسئل أبو عمرو بن العالء عن أكرمك اهللا فقال: قال األصمعي
  .حلفة حمدث: اهللا؟ فقال

    

ضرب يف اهللا بالسياط عبد اهللا بن ذكوان أبو الزناد، وربيعة بن : عبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاينقال 
أيب عبد الرمحن، ومالك بن أنس، وأبو عمرو بن العالء، ضربه عبيد اهللا بن زياد، وسعيد بن املسيب، وعطية 

وحبس الربيع بن أنس ثالثني .  الرمحن بن أيب ليلىالعويف، وثابت البناين، وعبد اهللا بن عون، ويزيد الضيب، وعبد
سنة حىت مات يف احلبس؛ وحبس إبراهيم بن الربيع التيمي يف حبس واسط فمات فرمي به يف اخلندق، ومل 

يستجرئ أحد أن يدفنه حىت مزقته الكالب؛ وإبراهيم الصائغ ضرب حىت مات؛ وأمحد بن حنبل ضرب 
  .بالسياط

إمنا خطبك إيل رجالن، خطبك السم ناقعاً وخطبك األسد :  إن عتبة بن ربيعة قال لبنته:قال أبو عمرو بن العالء
الذي أكل أحب إيل من الذي يؤكل، فتزوجها أبو سفيان وهو : عادياً، فأيهما أحب إليك أن أزوجك؟ قالت

  .األسد العادي؛ والسم الناقع هو سهيل بن عمرو

كانت وقعة احلرة باملدينة وا ألف عني تنظر، قد رأت : العالءقال عبد الوارث بن سعيد، قال أبو عمرو بن 
صدق أبو عمرو، : رسول اهللا، قتل أكثرهم، واهللا لو أا عني واحدة لوجب أن تصان وحتمى؛ قال عبد الوارث

  .وكان واهللا ثقة صدوقاً

  الرجز : أبو عمرو عن رجل قال

w  يأكل منها وهو ثان جيده  من كانت له كرديده أفلح
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  .الغدرة من التمر: الكرديدة

  .ما معىن بشع؟ فعجبت من ذلك: هذا بشع، فقال: ذاكرين أبو حنيفة بشيء فقلت: قال أبو عمرو بن العالء

إنه خلطاب لو ساعده : مسع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم يف الفقه ويلحن، فاستحسن كالمه واستقبح حلنه، فقال
  .إنك أحوج إىل إصالح لسانك من مجيع الناس:  أليب حنيفةصواب، مث قال

ما معىن ننكسه، إمنا التنكيس لترديد الفعل إمنا هو ننكسه، ألن اهللا جل امسه : قال أبو عمرو بن العالء لألعمش
  .مل يفعل هذا باملعمر إال مرة

  .حممد وأن علي غرم كذا وكذاوددت أن لك بالغة : قال الفضل بن مروان، قال يل املأمون، كان الرشيد يقول

كالم بليغ وليست له حالوة، مثله مثل طعام طيب : مسعت حممداً يقول وقد عرض عليه كتاب: قال الفضل
  .ليست له لطافة

دع اإلطناب والزم اإلجياز، فإن لإلجياز إفهاماً كما : مسعت حممداً يقول لكاتب بني يديه: وقال عبد اهللا بن صاحل
  .بهاماًأن مع اإلسهاب است

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من : اكتب: كنت واقفاً على رأس األمني فقال لكاتب بني يديه: قال أبو سهل الرازي
عبد اهللا حممد أمري املؤمنني إىل طاهر بن احلسني؛ أما بعد، فإن األمر قد خرج بيين وبني أخي إىل هتك الستور، 

سحيق البعيد، لشتات ألفتنا، واختالف كلمتنا، وقد وكشف احلرم، ولست آمن أن يطمع يف هذا األمر ال
رضيت أن تكتب يل أماناً فأرج إىل أخي به، فإن تفضل علي بالعفو فأهل ذلك هو، وإن قتلين فمروة كسرت 

وأمر خبتم الكتاب . مروة، وصمصامة قطعت صمصامة، وأن يفترسين األسد أحب إيل من أن تنهشين الكالب
اآلن حني احنرف عنه مراقه وفساقه، وبقي خمذوالً معلوالً، يلوذ : فلما قرأه طاهر قالوأرسله مع ثقة إىل طاهر، 

فما اجلواب؟ : ها أنا ذا قد نزلت على حكمك، فقلنا له: ال واهللا، أو جيعل يف عنقه ساجوراً ويقول! باآلمال؟
 واهللا ما أبايل وقعت على كذب العبد السوء العاض هن أمه،: ما مسعتم، فانصرفنا إىل حممد باخلرب فقال: قال

  .املوت أو وقع علي املوت

  الوافر ازوء : أبو العتاهية

 اهللا ينتظر وأمر  األيام والغير هي

 فأين اهللا والقدر  أتيأس أن ترى فرجاً

قربي، واخرج أنت عن إذا دليتين يف قربي فأدخل عمرو بن العاص القرب ووله أن يسويين يف : قال معاوية ليزيد
ففعل يزيد ما أمره به معاوية فلما نظر عمرو : احلفرة واسلل سيفك وأمر عمراً يبايعك، فإن فعل وإال دفنته قبلي

  .يا يزيد، هذا من عمل صاحب احلفرة وما هو من كيسك: إىل السيف بايعه وقال

على حلمه إذا غضب، وصدقه إذا : أحبه على ثالث خصال: كيف حبك لعلي؟ قال: قال معاوية خلالد بن معمر
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  .قال، ووفائه إذا ويل

  البسيط : أنشد أبو حامت السجستاين لشاعر

 البرية مسكين ابن مسكين من  بأن الذي ترجو وتأمله واعلم

  وأسمج الكبر في من صيغ من طين  أقتل الحرص في الدنيا لصاحبه ما

    

 ما ها هنا وقعت على من يعقل، وهن 3: النساء" فانكحوا ما طاب لكم من النساء"مسعت السريايف يقول 
والسماء وما "النساء، واألصل أن ما تقع على من ال يعقل ومن على من يعقل، فإن هذا جائز؛ أال ترى إىل قوله 

:  أي وبنائها؛ قال"والسماء وما بناها: "ومن بناها، وإن كان قد قيل فيه وجه آخر وهو: ، أي5: الشمس" بناها

الذي طاب لكم من النساء، فإن قيل على هذا الوجه، فكيف : وجيوز أن تكون ما ها هنا مبرتلة الذي، كأنه قال
من يف الدار صحيح، : هذا جيوز ألنه عبارة عن اجلنس، أال ترى إىل قولك: تكون مبعىن الذي وهو للمذكر، قيل

، ويكون ها هنا 14: الطور" النار الذي كنتم به تكذبون"قال تعاىل مع علمك أن يف الدار امرأة أو رجالً وكما 
  .وهذا وجه صاحل: عائداً على نفس اللفظ؛ قال

وانكحوا من النساء ما : وجيوز على معىن ثالث وهو أن تكون ما عبارة عن أي وقت وزمان كأنه قال: قال
  .إن صح هذا فهو جيد: طاب أي وقت طاب، وقال

: كان عندنا صيدناين يقال له أبو شجاع، وكان يتمثل لدوائه ودواء غريه ويقول: قولمسعت علي بن عيسى ي

مثال ذلك مثال رجلني على أحدمها جبة خلق وعلى اآلخر جبة خز دخال محاماً، فخرجا وقد سرقت جبتامها، 
  .در جبتهواجبتاه، يريد أنه يبكي كل واحد منهما على ق: واجبتاه، وهذا يبكي ويقول: فهذا يبكي ويقول

أحدمها انه على طريق األمر :  وجهان97: آل عمران" ومن دخله كان آمناً"يف قوله تعاىل : ومسعته يقول
: ومن دخله يأمنونه؛ وحكي عن بعض القرامطة أنه قال ملا دخل مكة وقتل الناس ا: واحلكم كأنه يف التقدير

يا هذا إمنا هو : بيل، وأطلنا العويل، فقال له بعض احلاج، واهللا لقد أخفنا الس"ومن دخله كان آمناً"أمل يقل اهللا 
  .فكأمنا ألقمه حجراً: أمنوه، قال: على طريق األمر

والوجه الثاين أن املعىن على ظاهره، وذلك أن اهللا تعاىل جبل اخللق يف أول الفطرة على الطهارة واخلري، إال : قال
ومن دخل كان آمناً على حسب ما فطر عليه :  هذا التأويلأم رمبا أكرهوا أنفسهم على النجاسة والشر، فعلى

  .وتقدم إليه؛ أال ترى أن الشاة والذئب واحلمام تأتلف يف احلرم

حلن الكرباء النصب واجلر، وحلن األواسط الرفع، وحلن السفلة : مسعت السريايف يقول، مسعت نفطويه يقول
  .الكسر

ما رأينا أفصح من ابن داود مطبوعاً، وال أفصح من : لونمسعت ابن مهدي الطربي يقول، مشايخ بغداد يقو
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  .نفطويه متكلفاً

  الطويل : شاعر

 ولم أكفهم إني إذن للئيم  كان قومي قلدوني أمورهم لئن

 بي األمر العظيم تميم وتعصب  إذن أدعى أميراً وأرتجى عالم

  وال حطت منكم ما يحوط كريم  لتميم ما حميت ذماركم فقل

 له بين الضلوع نئيم بخوف  أنا لم أغضب جذاماً وحميراً إذا

 به بين التراب تعوم تظل  عبد القيس بن بحر ذلة وأقذف

وإنك لتعلم أن العودة واهللا إنك هلني املزدرد لني املسترط، : اعتلت امرأة، فقدم إليها فالوذج، فنظرت إليه وقالت
  .إىل مثلك لتطول مدا، فما مينعين أن أتلقى حرارتك حبلقوم هلجم، وبلعوم سرطم، مث يقضي اهللا يف قضاءه

  .لو تغذى أحدنا بالدنيا وما فيها ألحب أن يتعشى باآلخرة: هل استمريت ما أكلت البارحة؟ فقال: قيل ألعرايب

  .ال عقلاملائدة بال بقل كالشيخ ب: وقال بعضهم

وال تولني األحكام بني الناس جاهالً باألحكام، وال حديداً طائشاً عند : وكتب عبد امللك إىل احلجاج كتاباً فيه
اخلصام، وال طعماً هلعاً يقرب أهل الغىن، ويبش بأهل السعة، يكسر بذلك أفئدة ذوي احلاجة، ويقطع ألسنتهم 

ن اجلاهل ال يعلم، واحلديد ال يفهم، والطائش القلق ال يعقل، عن اإلفالج باحلجة واإلبالغ يف الصفة، واعلم أ
  .والطمع الشره ال تنفع عنده احلجة وال تغين فيه البينة، والسالم

  .قد وليناك كذا ملا بلوناه من مجيل أثرك، ورضيناه على االمتحان من خمتربك

اته، ويتجنب الزيغ وشبهاته، وال يعتمد على احلق وبين: وفصل آخر يف حديث القضاء من إنشاء بعض البلغاء
يقطع ضعيفاً عن حجته، وال يطمع خصماً يف مرتلته، وينعم النظر يف مشكالت األحكام، آخذاً باالحتياط، 

معتقداً لإلقسام، جمتهداً يف الفصل بني اخلصوم، واألخذ من الظامل للمظلوم، ويستبطن أهل احلجى، ويستظهر 
  .بذوي النهى

    

هذا ما عهد عبد اهللا اإلمام أمري املؤمنني إىل فالن حني رداه رداء الشرف، وبوأه املتبوأ : ملعىنفصل آخر يف هذا ا
العايل املنيف، واعتمد عليه يف القضايا واألحكام، وأطلق له النظر مبا أمر اهللا عز وجل يف أموال الوصايا 

ئب، وعلمه الذي قد مجع أطرافه، وبذ به والوقوف واأليتام، لدينه املعرى من الشوائب، وورعه املربإ من املعا
أشكاله وأخالفه، واقتصاده الذي هو عنوانه، وعليه جيري أصحابه وأعوانه، وتأنيه يف إمضاء احلكومات، ودرئه 
احلدود بالشبهات، واقتداره على كف أربه، واشتماله على ما يقربه من ربه، وأمري املؤمنني يسأل اهللا تعاىل أن 

عروها فند، ويصل له وبه صالحاً يبقى على األبد، ويعني فالناً على ما حتمله، فإنه عبء ثقيل، يوفق آراءه وال ي
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  .وأمر عظيم جليل

  الطويل : شاعر من الكتاب

 أصبحت نار العشيرة أنورا فقد  أعاتك أدني من أبيك السنورا

 من األخبار حتى تفطرا علينا  بعبد القيس ما في صدورهم وجاش

 غضاباً ليس تنكر منكرا علينا  ضرنا أن القبائل أصبحت وما

 اضطرب الخيالن حتى نؤمرا إذا  نعد الناس منبر ملكهم وأنا

 كثروا منهم أعز وأكبرا وإن  وأنا إذا ما خيرونا وجدتنا

 قلدوني األمر أروع أزهرا وقد  سالحي أكف قومي أمورهم فهاتي

 غداً إن أقدموا وتأخرا أبوك  أخو القوم الكرام وشيخهم وبئس

 منها قاعداً وتنمرا تسنم  هو لم يركب قرا الحرب كلما وإن

  ولو خاض بحر الموت حوالً مكدرا  يسأم اإلقدام في الروع آمناً وإن

: الشعراء" فما لنا من شافعني وال صديق محيم"عليك باإلخوان، أمل تسمع قوله تعاىل : قال بعض السلف

100-101.  

  .إن اهللا تعاىل خلق النساء من عي وعورة، فداووا العي بالسكوت، واستروا العورة بالبيوت: قال بعض السلف

إذا أغنيت عبدي عن طبيب يستشفيه، وعما يف يد أخيه، وعن : مكتوب يف الصحف األوىل: قال بعض السلف
  .ه، وعن جار يؤذيه، فقد أسبغت عليه النعمباب سلطان يستعدي

أسد جائح، وكبش ناطح، وكلب نابح، : رأى أعرايب يف دهليز دار ابن زياد صورة أسد وكلب وكبش، فقال
  .أما إنه ال يتمتع ا أبداً؛ فما لبث عبيد اهللا إال أياماً

  . وناد فلعل وعسىقم يف مغاين األسى، على الترب واحلصا،: مسعت احلراين الصويف مبكة يقول

  .ألنه تظلم منا إىل اهللا تعاىل قبل أن يتظلم إلينا: خذلتم مث مسيتم فالناً خمذوالً، فوقع: رفع إىل كسرى

التوبة للمذنب كالدواء للمريض، فإن صحت توبته كمل اهللا : ووقع الفيض يف وزارته على ظهر رقعة معتذر
  .ءهتعاىل شفاءه، وإن فسدت نيته أعاد اهللا تعاىل دا

معاتبة األخ أخاه خري من فقده، ومن لك بأخيك كله؛ أطع أخاك ولن له، وال تسمع فيه قول : قال أبو الدرداء
حاسد وكاشح، غداً يأتيك أجله فيكفيك فقده، ويكفيك مضض احلسرة عليه بعد فقده إذا قصرت يف حقه 

لو كان املراء :  اخلطاب رضي اهللا عنهحال حياته، فكيف تبكيه بعد املوت ويف احلياة تركت وصله؟ قال عمر بن
  .قوم من قدح لوجد له غامز

wأنت من دارم : من متيم، قال: يا أعرايب ممن أنت؟ قال: وقف أعرايب على خالد بن سلمة املخزومي فقال له
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: ال، قال: فأنت من سعد األكربين؟ قال: ال، قال: فأنت من حنظلة األشدين؟ قال: ال، قال: األكرمني؟ قال

خالد بن سلمة املخزومي، : من هذا الذي على بابه جالس؟ قالوا: هب ال تبال أن تكون عربياً؛ فتنحى فقالاذ
: فمن أمية املستخلفني؟ قال: ال، قال: من هاشم املرسلني؟ قال: من قريش، قال: ممن أنت؟ قال: فرجع إله فقال

  .تبال أن تكون قرشياًفاذهب وال : ال، قال: فمن عبد الدار املستحجبني؟ قال: ال، قال

ملودتك، : ملن؟ قال: قد جئتك خاطباً، قال: جاء رجل إىل مطيع بن إياس فقال: قال ابن األعرايب عن املفضل
  .قد أنكحتك إياها، وجعلت الصداق أن ال تقبل يف مقالة قائل: قال

  .مرت الطري هلا خوات ومرت الطري هلا خواته، أي حس وصوت: يقال: قال املفجع

الطرف امللهي، وود القوم يف السري إذا ساروا سرياً ضعيفاً، وبينهم هوادة من هذا أي سكون، :  املهود:وقال
  .واليهود منه

    

القوة، واحليل : احليل: ما له حيلة وال حول وال حمالة وال حويل وال حيل، إذا كان ال يتجه ألمره؛ وقال: يقال
  .يلة، حكاه أبو العباس عن إسحاق بن إبراهيم املوصليأيضاً احلجر الناتئ من اجلبل، واجلميع احل

  .قارعة الطريق أي حمجته: وقال

بفتح اهلاء، - هداهد :  سواء كل واحد، فإذا مجعوا قالوا-بضم اهلاء-هدهد، وهداهد : تقول العرب: وقال
طاء، واجلمع رجل حالحل للملك الكثري الع: عراعر، وكذلك: سيد القوم، فإذا مجعوا قالوا: عراعر: وكذلك

  .حالحل، وهذه أحرف يسرية جاءت ناردة

نيه طلسة وغربة، وغبشة كل ذلك للذي يضرب إىل السواد واحلمرة؛ ويف الضبع غربة : وتقول العرب يف الذئب
  .وشكلة، وهو لون فيه سواد وصفرة قبيحة

ين أمك عل لغة رسول اهللا ال ولك: أتتهمين على دين اهللا؟ قال: مسعت رجالً يقول أليب زيد: قال أبو العيناء
  .صلى اهللا عليه وسلم

دخل خالد بن صفوان احلمام وفيه رجل مع ابنه، فأراد أن يعرف خالداً : قال أبو العيناء، حدثين القحذمي قال
با ابن صفوان، هذا كالم قد : يا بين، ابدأ بيداك وثن برجالك، مث التفت إىل خالد وقال: ببالغته فقال البنه

  .هذا كالم ما خلق اهللا له أهالً:  فقال خالدذهب أهله،

  البسيط : خطب رجل يف حسبه شيء إىل رجل شريف قد مسته حاجة، فأنشأ يقول: قال أبو العيناء

  ما أرخص الجوع عندي أم كلثوم  للذين سعوا يبغون رخصتها قل

 ساقت أباها إليه جلة كوم  الجوع خير لها من فعل منقصة

  .حممد بن إسحاق البصرة، فكان فتياا يضعون له املراثي لبنات عبد املطلب فيصلها هو بالسرية والغزواتقدم 

wألن أمره مستبهم ال يدري من أين : سألت األصمعي مل مسي الشجاع مة، قال: قال أبو العيناء، قال الثوري
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  .يتأتى له

  .إن الذي على رأسك لك: اسره يف الكراء، فقالمحل يزيد بن مرة شيئاً على رأس محال، فع: قال األصمعي

إذا غفر : لو سألت اهللا أن يقضي دينك، قال: كان على أيب دين، فكان يستغفر، فقلت: قال املعتمر بن سليمان
  .يل قضى ديين

  .فالن نظورة قومه، أي املنظور له من بينهم: العرب تقول: قال أبو مرثد

ما رأيت أروى ألشعارنا من أيب مسلم، من رجل يرتضخ لكنة، : قولمسعت رؤبة بن العجاج ي: قال أبو زيد
  .فهو أفصح الناس

  .شر األمور التخليط الذي ال ينقطع: قال حيىي بن خالد

  .احذروا العرب فإا مل تزل تبغينا مذ بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم فينا: يف أول كتاب إبراهيم اإلمام

  .اق الرجل يف ولده أن ال يكون باراً م رفيقاً عليهميعرف نف: قال جعفر بن حممد

إذا أسف اهللا على خلق من خلقه فلم يعجل هلم النقمة مبثل ما أهلك به األمم من الريح وغريها، : قال ابن عباس
  .خلق اهللا هلم خلقاً من خلقه يعذم م ال يعرفون اهللا تعاىل

كتاباً من أهل الكرخ إىل علي بن حممد بن جعفر عليهم ملا وجد عمر بن فرج : قال عبد الصمد بن موسى
قد : له: ومل يشعه، ودعا علي بن حممد فقال- حممد أوىل من ستر هذا : السالم جاء به إىل املأمون، فقال املأمون

وقفنا على أمرك، وقد وهبنا ذلك لعلي وفاطمة، فاذهب فتخري ما شئت من الذنوب فإنا نتخري لك مثل ذلك 
  .من العفو

كان متطبب حممد بن إبراهيم أبو خالد نصرانياً مث أسلم، فغلب على حيىي بن خالد : قال عبد الصمد بن موسى
إن لك علي حقاً أرعاه، فوجه إليي من يفهم عين : مث على الرشيد، فلما حضرته الوفاة وجه إىل حممد بن إبراهيم

حممد بن إبراهيم إليه، فأمرت الغالم بدواة وجهين : حىت أوصيك بشيء أنصح لك فيه، فحدثين أيب موسى قال
ال جتامع حىت يأيت عليك من الوقت الذي جتامع : أقرئه السالم، واألمر أيسر من أن نكتبه، قل له: وقرطاس فقال

فيه إىل ذلك الوقت مقدار ثالثة أيام بلياليها، فإنك إن فعلت مل يضررك، وذلك أن املين إمنا يكون من الدم، وال 
م يف أقل من هذه املدة، ومىت فعلت قبل ذلك استكرهته فقلعته قلعاً تؤذيك عاقبته بعد؛ وال تغلظ على يصري الد

أضراسك لقمة فتلقيها إىل معدتك فتضر ا ألن املعدة أرق منها، وإذا مل تقدر عليها األضراس فاملعدة أجدر؛ 
ن لألبدان خبثاً فانفضه عنك؛ واعلم أنه والدم فمىت هاج بك فأخرجه؛ واحلمام فتعاهده يف كل مخسة أيام، فإ

  .ليس شيء أنفع يف اجلوف من الرائحة الطيبة، فال تبت ليلة حىت تستعمل الطيب وتعرض نفسك على اخلالء

    الطويل : ضمرة بن رجاء

 مني العيون اللوامح معالمه  أك بدلت البياض فأنكرت فإن

w يستشن الجفن والنصل جارح وقد  يستجد المرء حاالً بحالة فقد
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 وال أثرت في الخطوب الفوادح  وما شان عرضي من فراق علمته

  الطويل : شاعر

  له جانب الظلماء في الليل مذهبا  تعناه المبيت فلم يدع وسار

 شهبتها العين باللمح كوكبا وقد  رأى ضوء نار من بعيد فأمها

 لساري ليلة إن تأوبا مناراً  فقلت ارفعاها بالصعيد كفى بها

 شآمية علياء أو حرجف صبا  له بالقفر ناراً تشبها رفعت

 له أهالً وسهالً ومرحبا رجعت  أتانا والسماء تبله فلما

  .مكذوب علي وعليك أصلحك اهللا: بلغين أنك مأبون، قال: حممد بن عبد امللك أليب العيناءقال 

: دخل مالك بن هبرية السكوين على معاوية فأدناه، وكان شيخاً كبرياً، فخدرت رجله فهزها، فقال له معاوية

  .البادئ أظلم: ة وقالمتصالن مبثل عجيزتك، فخجل معاوي: ليت لنا يا أبا سعيد جارية هلا مثل ساقيك، قال

  .ال تسأل عما تعلم: يا شيخ ما تصنع؟ قال: دب رجل إىل آخر فقال له املدبوب عليه

كانت لفىت من قريش وصيفة نظيفة مجيلة : حدثين رجل من أهل األدب قال: قال إسحاق بن إبراهيم املوصلي
فحملها إىل العراق يف زمن احلجاج الوجه حسنة األدب، وكان الفىت ا معجباً، فأضاق واحتاج إىل مثنها، 

وباعها، فوقعت إىل احلجاج فكانت تلي خدمته، فقدم عليه فىت من ثقيف، أحد بين أيب عقيل، فأنزله قريباً منه 
وألطفه، فدخل عليه يوماً والوصيفة تغمر رجل احلجاج وكان للفىت مجال وهيئة فجعلت الوصيفة تسارق الثقفي 

فخذ بيد هذه الوصيفة فاسكن إليها واستأنس ا إىل : ال، قال: ألك أهل؟ قال: لفىتالنظر، وفطن احلجاج فقال ل
أن أنظر لك يف بنات عمك إن شاء اهللا، فدعا له وأخذ بيدها مسروراً وانصرف إىل رحله، فباتت معه ليلتها، 

ذمة ممن آوى برئت ال: وهربت مه بغلس، فأصبح ال يدريي أين هي؛ وبلغ احلجاج ذلك فأمر منادياً ينادي
أي عدوة اهللا، كنت عندي من أحب : وصيفة، من صفتها وأمرها كيت وكيت، فلم تلبث أن أيت ا فقال هلا

الناس إيل، واخترت لك ابن عمي شاباً حسن الوجه، ورأيتك تسارقينه النظر، فدفعتك إليه وأوصيته بك، فما 
كنت : هات، قالت:  مث اصنع ما أحببت، فقاليا سيدي، امسع قصيت: لبثت إال سواد ليلتك حىت هربت، قالت

لفالن القرشي، وكان يب معجباً فاحتاج إىل مثين، ومحلين إىل الكوفة، فلما صرنا قريباً منها دنا مين فوقع علي، 
فلم يلبث أن مسع زئري األسد، فوثب عين إليه واخترط سيفه فحمل عليه وضربه فقتله، مث أقبل إيل وما برد ما 

اجته، وكان ابن عمك هذا الذي اخترته يل ملا أظلم الليل قام إيل، فإنه لعلى بطين إذ وقعت فارة عنده فقضى ح
من السقف عليه، فضرط مث وقع مغشياً عليه، فمكثت ليالً طويالً أقلبه وأحركه وأرش على وجهه املاء وال يفيق، 

يا :  ذا أحداً فإنه فضيحة، قالتوحيك ال تعلمي: فما ملك احلجاج نفسه وقال. فخفت أن تتهمين به فهربت
  .لك ذلك: سيدي على أن ال تردين إليه، قال
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خرج أبو احلارث مجني مع عيسى بن موسى إىل الصيد فخال به، فاحنىن عيسى على قربوس سرجه فافلت منه 
ئن بلغين إنك ستجعل هذه نادرة تأكل ا، وإين أعطي اهللا عهداً ل: ضرطة، فالتفت إىل أيب احلارث مجني فقال

سبحان اهللا أيها األمري، وأنا ال أدري مبن أتعبث وحديث من : أنك حدثت ذا ألضربن عنقك، فقال مجني
ال واهللا ما : فبادر أبو احلارث فقال: كم اصطدمت؟ قال: فلما انصرفا قام إليهما بعض أهل الدار فقال! أحتدث؟

  . عيسىاصطدنا شيئاً، وما كان معنا انفلت، وأشار إىل حنو بطن

  .وما خري آست ال تضرط من خشية را: وحيك، أتضرط يف صالتك؟ فقال: ضرط أشعب يف صالته فقيل له

  .سبح لك أعالي وأسفلي، ففنت الناس يف صالم: وضرط الدالل يف سجوده فقال

  الرمل : أبو عداس النمريي

 علمت الرشد فاستقبل لغد إن  أيها الالحي على ما قد مضى

 هم نادوا وواراني البلد إن  يعرف قومي خلتي إنما

 الناهل عن حوض الثمد ذبك  الناس عن أعراضهم سأذب

 مثل كالب معد وسنان  حسن تشقيقه بلسان

    

  ما تعرى من زمان محتصد  إن الحزم في عاداته نفس

 إنما العاجز من ال يستبد  مرة واحدة فاستبدي

أخربين عن الطبائع األربع، هي من : قال أبو العيناء، قال ابن ماسويه الطبيب، قال يل أخ لعبيد اهللا ابن حيىي
أنا طبيب؟ : ال يعرف الطبائع؟ فقال يلأخو وزير اخلليفة : مل تضحك؟ قلت: عقاقري اجلبل؟ فضحكت، فقال

أخذوا مايل وقلعوا أسناين، إال أن داري مل : وشكا بعض الكتاب يف نكبته، وكان قد زور، فقال: قال أبو العيناء
  .تربح مكاين

العدل وخامت : فخامت للخراج نقشه: كان أنوشروان أربع خواتيم: مسعت احلسن بن سهل يقول: قال أبو العيناء
  .الوحى، وما خنن من هذا يف شيء: األناة، وخامت للربيد نقشه: العمارة، وخامت للمعونة نقشه: نقشهللضياع 

دخلت يوماً على الرشيد وهو يف طارمة وعلى باا شيخ جليل قد ألقيت له طنفسة خارج : قال أبو دلف
: األكراد، فقال قائلخراب يباب، أخرا األعراب و: كيف أرضك؟ قلت: الطارمة، فلما سلمت قال الرشيد

أأكون سبباً إلفساده : وكيف؟ قلت: يا أمري املؤمنني، إن صدقك فأنا سبب إصالحه، قال: هذه آفة اجلبل، فقلت
قال الطالقاين كنا عند ابن منارة الكاتب وعنده ابن ! وأنت علي، وال أكون سبب إصالحه وأنت معي؟

يا : أريد أن أعبث به، فنهاه ابن منارة فلم يقبل، فلما جلس قال له: املرزبان، فدخل أبو العيناء فقال ابن املرزبان
ومل أنت : اليت ليست جببة وال دراعة، فقال أبو العيناء: وما اجلباعة؟ قال: أبا عبد اهللا، مل لبست جباعة؟ قال
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  .الذي بني الصفعان والندمي، فوجم لذلك وضحك أهل الس: وما الصفدمي؟ قال: صفدمي؟ قال

قد مدحت : ل بن هارون إىل احلسن بن سهل كتاباً عمله يف مدح البخل، واستماحه فيه، فوقع احلسنبعث سه
ما ذم اهللا، وحسنت ما قبح اهللا، وما يقوم بفساد معناك صالح لفظك، وقد جعلنا ثوابك قبول قولك، فما 

  .نعطيك شيئاً

سم الواحد، إذا خص عضواً منه أمل اجدين وإياك كاجل: اعتل بعض إخوان احلسن بن سهل، فكتب إليه احلسن
  .عم سائره، فعافاين اهللا بعافيتك، وأدام يل اإلمتاع بك

: أمر حيىي كاتبني له أن يكتبا يف معىن واحد، فأطال أحدمها واختصر اآلخر، فقال للمختصر: قال سعيد بن محيد

  .ما أجد موضع نقصان: ما أجد موضع زيادة، وقال للمطيل

  .ىي خري لعدوه من صداقة غريه لصديقهعداوة حي: قال بعضهم

: أنت اخلاذل ألمري املؤمنني ومقاتلنا بصفني؟ فقال: دخل األحنف بن قيس إىل معاوية بعدما مت له األمر فقال له

يا أمري املؤمنني، إن القلوب اليت أبغضناك ا لبني جواحننا، والسيوف اليت قاتلناك ا لعلى عواتقنا، ولئن مددت 
  .أفعل:  غدر، لنمدن باعاً من ختر، وإنك جلدير أن تستصفي قلوبنا وكدرها بفضل حلمك، قالشرباً من

مرة املذاق، إذا مشرت عن ساق، من صرب فيها : سأل عمر بن اخلطاب عمرو بن معد يكرب عن احلرب فقال
  .عرف، ومن ضعف عنها تلف

ت أن ب لوعدك تذكراً من نفسك، وتذيق يا أمري املؤمنني، إن رأي: كلم الفضل املأمون يف وعد رجل تأخر
  .سائليك حالوة تعجيلك، وجتعل فعلك حاثاً لقولك، فافعل

  .كن بالباب يأتك اجلواب: وقع الفضل إىل مستميح

: وقف أمحد بن أيب خالد بني يدي املأمون، وخرج حيىي بن أكثم من بعض املستراحات وقعد، فقال له املأمون

يا أمري املري املؤمنني، إن حيىي صديقي وأخي، ومن أثق : س على طرفه، فقال أمحداصعد إىل السرير، فصعد وجل
به يف أمري كله ويثق يب، وقد تغري عما أعهده عليه، فإن رأيت أن تأمره بالعود إىل ما كان عليه فإين له على 

لكما عندي أحد، فما هذا يا حيىي، إن فساد أمر امللوك بفساد احلال بني خاصتهم، وما يعد: مثله، فقال املأمون
واهللا يا أمري املؤمنني إنه ليعلم أين له على أكثر مما وصف وأين أثق مبثل ذلك منه، : الرتاع بينكما؟ فقال حيىي

ولكنه رأى مرتليت منك هذه املرتلة فخاف أن أتغري له يوماً فأقدح فيه عندك فتقبل مين فيه، فأحب أن يقول هذا 
 نعم، : أكذلك يا أمحد؟ قال: اية مساءيت ما قدرت أن أذكره عندك بسوء، فقال املأمونليأمن مين، وإنه لو بلغ

  .أستعني اهللا عليكما، ما رأيت أمت دهاء وال أبلغ فطنة منكما: فقال

  الرجز : كان أبو فرعون األعرايب يرقص ابنته ويقول

  فديت بنتي وعدمت أمها  ريحانتي أشمها بنيتي
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  .إن أخذت عفو القلوب زكا ريعك، وإن استقصيت أكديت: علي بن عبيدةقال 

    

واعجبا ممن بلغت السماء حكمته، وأقطار األرض مملكته، وذانت له امللوك عنوة، : ملا مات اإلسكندر قالت أمه
 عين أصبح نائماً ال يستيقظ، وصامتاً ال يتلكم، وحمموالً على يدي من كان ال يناله نصره؛ أال من مبلغ

اإلسكندر بأن قد وعظتين فاتعظت، وعزيتين فصربت، ولوال أين الحقة بك ما فعلت ما فعلت، والسالم عليك 
  .حياً وميتاً، فنعم احلي كنت، ونعم امليت أنت

لو عصيت خملوقاً ما أحببت لقاءه فكيف : ومل؟ قالت: ال، قيل: أحتبني املوت؟ فقالت: قيل ألم هارون الرشيد
  .أتى امة: ام الرجل فهو متهم، من التهمة، وأم: قال املفجع! ؟وقد عصيت اهللا

أقر به، واخترف الرجل فهو خمترف إذا : أتى به متربعاً، وأذعن به: أسرع، وأمعن حبقي: وقال أمعن يف األرض
  .اخترف من الكسب

  .الرائحة الطيبة: ما أطيب أرجيته وأرجه، واألرج: ويقال

  .ت أي حجزتوزعت بينهما وورع: ويقال

  الرجز : وأنشد

  هل أغدون يوماً وأمري مجمع  ليت شعري والمنى ال تنفع يا

  .أمجعت على األمر، وأزمعت عليه: جممع، ومل يقل جمموع، كأنه أرد جممع عليه؛ يقولون: قال

، وأزمعه 71: يونس" فأمجعوا أمركم: "أمجعت األمر، وهو الفصيح، قال اهللا تعاىل: غلط املفجع يف هذا، يقال
  .مسموع أيضاً

  .مل أره منذ زمنة يا هذا، يريد منذ زمان: قال املفجع

  .هذا مطيبة لنفسي وخمبثة جلسمي: وقال

أظن معىن قوهلم تأنقت يف الشيء : ومسعت أبا موسى يقول: تأنقت هذا املكان أي أحببته واخترته؛ قال: ويقال
  .غ يف الشيءمأخوذ من النيق، وهو أعلى اجلبل، كأنه بال

  .الحق مطيتك مخففة، وقد تثقل: وسمعته يقول: قال

  .وقعوا يف مرطلة، يعين طيناً ووحالً، وقد مرطلت األرض عليهم: وقال

  .ما قارنتهم بالدنا أي ما وافقتهم، وهذا أمر ال يقاييين وال ينايينين، أي ال يصلح يل وال يالئمين: وقال

  .كلما قيل له شيء يأباه: أخذه إباء شديد، معناه: وقال

  .وجرت الدواء إذا شربته: ومسعت من يقول

  .أخلف اهللا عليك وخلف أيضاً: ومسعت: قال

wبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : روى أبو عبيدة العسكري يف تارخيه عن أيب وائل عن حذيفة قال
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 عثمان رضي اهللا عنه عشرة آالف دينار، فصبت بني يدي رسول اهللا صلى عثمان يستعينه يف غزاة، فبعث إليه
غفر اهللا لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما أخفيت وما أبديت، : اهللا عليه وسلم، فجعل يقلبها ويقول

  .وما قدمت وما أخرت، ما يبايل عثمان ما عمل بعد هذا

  .على فاحشة، فأتاهم وقد تفرقوا، فحمد اهللا وأعتق رقبةبلغ عثمان أن قوماً : قال، وقال سعيد بن املسيب

إذا كانت اهلدية من الصغري إىل الكبري، فكلما لطفت ودقت : أهدى املوبذ إىل املتوكل قارورة دهن وكتب
كانت أى وأحسن، ومن الكبري إىل الصغري فكلما عظمت وجلت كانت أنفع وأوقع، وأرجو أال أكون قصرت 

ك، وال أخرين زمان دلين عليك، وال قعد يب رجاء حداين على بابك، وحسب معتمدك ظفراً يب مهة صريتين إلي
  .بفائدة وغنيمة، وجلأ إىل موئل وسند

يكفيين كفارة : مل فعلت؟ قالت: صوم يوم عرفة كفارة سنة، فصامت إىل الظهر مث أفطرت، فقيل هلا: قيل ملغنية
  .ستة أشهر

 موسر فأسلم، وحضر شهر رمضان فلم يطق الصوم، فرتل إىل سرداب له كان يالري جموسي: قال أبو العيناء
أبوك الشقي يأكل خبز : من هذا؟ فقال الشيخ: وقعد يأكل، فسمع ابنه حساً من السرداب، فاطلع فيه وقال

  .نفسه ويفزع من الناس

ذب األلفاظ، كان عيسى بن دأب كثري األدب ع: حدثين عمي مصعب، حدثين موسى بن صاحل قال: قال الزبري
وكان قد حظي عند اهلادي حظوة مل تكن ألحد، وكان يدعو له مبتكأ، ومل يكن يطمع يف هذا أحد من خلق 

ما استطلت بك يوماً وال ليلة، وال غبت عين إال متنيت أال أرى غريك، وكان : اهللا يف جملسه، وكان يقول له
  . االنتزاع لهلذيذ املفاكهة طيب املسامرة كثري النادرة جيد الشعر حسن

ثقف نفسك باآلداب قبل صحبة امللوك، وال تنظر إىل من نال احلظ بالسخف، فإن كل أحد : قال علي بن عبيدة
  .يوزن بقدره إذا خرج مما كان فيه

    

كان الربيع بن زياد العبسي ندمياً للنعمان بن املنذر، وكان يسمى : وقال البكائي عن أبيه، وكان أدرك اجلاهلية
 عليهم أبو براء عامر ابن مالك بن - ثالثون رجالً-ه وبياضه ومجاله الكامل؛ فقدم وفد من بين عامر من شطاط

وهو مالعب األسنة، مخسة منهم من بين احلريش، وثالثة من بين عقيل من بين خفاجة، - جعفر بن كالب 
، ولبيد بن ربيعة بن وخندف بن عون بن شداد بن احمللق ومالك بن ربيعة وهو فارس مدرك، وقتادة بن عوف

وكان الربيع من أكرم الناس على النعمان، فضرب النعمان . مالك، وهو يومئذ غالم، وأم لبيد نفرية بنت حذمي
قبة على أيب براء وأجرى عليه وعلى من معه، فلم يزل الربيع يتنقصه عنده حىت نزع القبة عن أيب براء وقطع 

أخربوين لعل لكم عندي : قال! إليك عنا:  ما لكم تتناجون؟ قالوا:الرتل، ومهوا باألنصراف، فقال هلم لبيد
فقل يف : نعم، قالوا: وهل عندك ذاك؟ قال: عندي، أرجز به غداً حني يقعد امللك، فقالوا: فرجاً، فأخربوه، فقال
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كي ناراً، املقيم هذه البقلة الرذلة ال تستر جاراً، وال تؤهل داراً، وال تذ: هذه البقلة نبلوك ا، أي جنربك، فقال
عليها قانع، واملغتر ا جائع، أقبح البقول مرعى، أقصرها فرعا؛ القوا يب أخا بين عبس، أرجعه عنكم بتعس 

فغدوا وقد جلس النعمان وإىل جانبه الربيع، وأقبل لبيد وقد دهن أحد . ونكس، وأتركه غداً من أمره يف لبس
كذلك كانت تفعل الشعراء يف اجلاهلية إذا أرادت اهلجاء، فمثل شقي رأسه وأرخى إزاره وانتعل نعالً واحدة، و

  الرجز : بني يديه مث أنشأ يقول

 رب هيجا هي خير من دعه يا  لبيد ثم هذا منزعه أنا

 بني أم البنين األربعه نحن  كل يوم هامتي مقزعه في

  والضاروبن الهام تحت الخيضعه  الجفنة المدعدعه المطعمون

 أبيت اللعن ال تأكل معه مهالً  خيار عامر بن صعصعه نحن

 وإنه يدخل فيها إصبعه  آسته من برص ملمعه إن

 يطلب شيئاً ضيعه كأنما  حتى يواري أشجعه يدخلها

إنك هلكذا؟ فقالك كذب أيها امللك، فطرده وقرب وفد بين عامر : هلذا طامع ما أطعمه فأقامه النعمان وقالأف 
  الرمل : وأعاد على أيب براء القبة، فذلك قول لبيد

  حين يدعون ورهط ابن شكل  حامية من جعفر ومعي

 بين غاب وعصل وليوث  من عقيل صادق وقبيل

  البسيط : النعمان للربيعفقال 

 علي ودع عنك األباطيال تكثر  شرد برحلك عني حيث شئت وال

 جاوز النيل يوماً أهل إمليال ما  رميت بشيء لست ناسيه فقد

 اعتذارك من شيء إذا قيال فما  قيل ذلك إن حق وإن كذب قد

احلمد هللا الذي وفقك لعبادته، وأكرمك دايته، وطهر من االرتياب قلبك، : ابن مكرم إىل نصارين أسلمكتب 
  .ومن االفتراء عليه لبك

ال عليك، خذ قلمك واضمم : ضرط كاتب عمر بن عبد العزيز بني يديه، فرمى بقلمه وقام خجالً، فقال له عمر
  .كثر مما مسعتها من نفسيإليك جناحك، وأفرخ روعك، فما مسعتها من أحد أ

  .املقرف يعرف املقرف: فرسك هذا مقرف، فقال: يقال سليمان بن ربيعة لعمرو بن معدي كرب

كان أبو جلدة اليشكري خبراسان مع شرب يف بيت، فخرج ليبول فضرط، فضحكوا منه، فأخذ السيف وقام 
يا أبا جلدة، إن : القيس فإنه قالعلى الباب، وحلف ليضربن من مل يضرط، فضرط سائرهم إال رجل من عبد 
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أمل : عبد القيس ليسوا بأصحاب ضراط، فهل لك أن تقبل عشر فسوات بضرطة؟ فأعرض عنه أبو جلدة وقال
  .يكن لؤماً بكم أن تضحكوا مما تفعلون

    

أنت رجل : رفع الواقدي إىل املأمون رقعة يذكر فيها ما عليه من الدين وقلة الصرب، فوقع املأمون يف ظهر رقعته
السخاء واحلياء؛ فأما السخاء فهو الذي أطلق ما يف يدك، وأما احلياء فبلغ بك ما أنت عليه، وقد : فيك خلتان

أمرنا لك مبائة ألف درهم، فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد يف بسط يدك، وإن كنا مل نصب إرادتك فتماسك على 
 بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك أن نفسك، وأنت كنت حدثتين وأنت على قضاء الرشيد عن حممد

يا زبري، إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش، يرتل اهللا تعاىل للعباد أرزاقهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للزبري
وكنت أنسيت هذا احلديث، فكانت : على قدر نفقام، فمن كثر كثر له، ومن قلل قلل له، قال الواقدي

  . إيل من صلتهمذاكرته إياي أعجب

ال : وهل ترك لنا عقيل من مرتل؟ مث قال: يا رسول اهللا، أين نرتل غداً إن شاء اهللا؟ قال: قال أسامة يوم الفتح
  .ورثه عقيل وطالب: فمن ورث أبا طالب؟ قال: يرث الكافر املؤمن وال املؤمن الكفار؛ قيل للزبري

  . املهم أضر باملهممن شغل نفسه بغري: ومسعت أبا عبيدة يقول: قال الثوري

إذا كان امللك حمصناً لسره، بعيداً من أن يعرف ما يف نفسه، متخرياً : مسعت أبا عبيدة يقول: قال أبو حامت
  .للوزراء، مهيباً يف أنفس العامة، مكافئاً حبسن البالء، ال خيافه الربيء وال يأمنه املذنب، كان خليقاً ببقاء ملكه

  الطويل : شاعر

 وجدت فيه مقاالً عواذله وقد  األعداء طراً بنفسهوقد أشمت 

 من الناس إال واحد العقل كامله  ولم يزع النفس اللجوج عن الهوى

  الطويل : مل يقل هشام شعراً إال بيتاً، وهو: قال اهلدادي

 بعض ما فيه عليك مقال إلى  إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى

  .وكل مكروه ختم مبحبوب وانتهى إىل السالمة فاهلم عنه زائل، واألجر عليه حاصل: ابن املعتزقال 

  السريع : شاعر

 أفضل من شركه توحيده  أفرد من أهوى ألن الهوى

 سلط الدمع على هتكه ما  أراد اهللا ستر الهوى ولو

من مل يكن يف طبعه االقتدار على نفسه حبسن سياستها، : رجل إىل أخ له يعذله على غلبة اهلوى عليه فقالكتب 
  .واالنتصاف من هواها، منعه احلزم قيادة، وجاذبه الفهم خطامه، وحرمه الدهر حسن الذكر
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  .ليس كل من شاء انتصف من هواه، وقهر غضبه رضاه: فأجابه املعذول

  نسرح امل: للهيثم بن خالد

 وقعت عينه على عدمي مذ  صديق ما مسني عدم ولي

 هذا تهلل الخدم وقبل  بالغنى تهلله بشرني

  تعرف قبل اللقاء في الحشم  الزائرين بينة ومحنة

النكبة اليت نسخته يف الشهر الذي حني ننتقل إليه تكون : وجد على ظهر كتاب من كتب ذي الرياستني خبطه
نسأل اهللا دفعها، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وأتوكل على اهللا، واألغلب علي إن صح من حساب 
  .الفلك شيء أن األمر واقع، فنسأل اهللا أن يثبت قوانا حىت ننتقل إىل داره اليت وعدها اهللا أولياءه على خري سبيل

  الطويل : أليب البيداء الرياحي

 أن يحيا فهات نبيذا وسرك  ما أبو البيداء رمت عظامهإذا 

 أو خر الذباب وقيذا تقطر  نبيذ إذا مر الذباب بدنه

  مررت بكناس يف بعض الطريق وهو ينشد الطويل : قال األصمعي

  وحقك لم تكرم على أحد بعدي  نفسي إنني إن أهنتها وأكرم

  .عن الوقوف على باب مثلك: عن أي شيء أكرمتها وهذه اجلرة على رقبتك؟ فقال: فقلت

غسل علي بن أيب طالب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان إذا اجتمع املاء يف جفون عينيه : قال جعفر بن حممد
  .حساه علي

  .ؤجلوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة، إلزالة اجلبال أيسر من ملك م: قال علي عليه السالم

ال ولكين سعيد : أنت الشقي بن كسري؟ قال: ملا أدخل سعيد بن جبري على احلجاج قال: قال عبد امللك بن احلر
  .بل اختر أنت فهو قصاص: اختر أي قتلة فإين قاتلك، فقال له: بن جبري، فقال احلجاج

  .ن حليته حلية تيسمسعت شريكاً يقول رأيت أبا حنيفة يطوف على احللق كأ: قال جعفر بن بكر بن صاعد

    

ما رأيت أحداً أرأف برعيته وال خرياً من أيب بكر الصديق رضي : قال عبد امللك بن عمري، قال قبيصة بن جابر
اهللا عنه؛ وال رأيت أحداً أقرأ لكتاب اهللا وال أفقه يف دين اهللا وال أقوم حبدود اهللا وال أهيب يف صدور الرجال من 

داً أشد استحياء من عثمان بن عفان؛ وال رأيت أحداً أشجع قلباً وال أوسع علماً عمر بن اخلطاب؛ وال رأيت أح
من علي بن أيب طالب؛ وال رأيت أحداً أعطى للمال عن ظهر يد من غري سلطان أصابه من طلحة بن عبيد اهللا؛ 

 وال رأيت أحداً وال رأيت أحداً أحلم من معاوية؛ وال رأيت أنصع ظرفاً وال أسرع جواباً من عمرو بن العاص؛
املعرفة عنده أنفع إال املغرية بن شعبة؛ وال رأيت أحداً أحلم طبعاً وال أخصب رفيقاً وال أشبه سرا بعالنية من 
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  .زياد بن أبيه

مسعت األعمش يقول قد رددمتوها علي حىت صارت يف فمي أمر من العلقم، ما أطفتم : قال حفص بن عتاب
  .بأحد إال محلتموه على الكذب

قوم استكتموين أمساءهم ما داموا أحياء، فإذا ماتوا فأنا : من حدثك؟ قال:  ابن سريين حيدث باحلديث فيقالكان
  .أرى أن أكتم أمساءهم

  .كان طلحة يشبه بعضه بعضاً: قال ابن شربمة

  .لو أصبت تسعاً وتسعني وأخطأت واحدة محلوا الواحدة: قال الشعيب

رأيتكم فأبغضتكم :  مسع حساً قام ودخل، فلم يلبث أن خرج فقالجئنا مرة إىل األعمش، فحني: قال وكيع
  .فدخلت إىل من هي أبغض منكم فخرجت إليكم

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع بني البطيخ والرطب: قالت عائشة

  . وطبيخ؛ هكذا قال يعقوب-بكسر الباء- يطبخ : يقال

  .من أبغضين، فجعله اهللا حمدثاً: قال مسعر

كان ابن عمر تأتيه اجلوائز يف كل عام من معاوية وابن عامر وأرزاق ما بني سبعة وسبعني ألفاً وثالثة : ل نافعقا
  .ومثانني ألفاً، ما حيول عليه احلول وعنده منها درهم

ليس لك : اشهد يل مبا مسعت، فقال عطاء: وقع رجل يف رجل يف جملس عطاء، فجاء ذلك الرجل إىل عطاء فقال
  .ادة، وإمنا كانت أمانةعندي شه

لو قتل عثمان ما حبقت فيه عناق، فلما كان يوم اجلمل فقئت عني عدي، : قال الشعيب، قال عدي بن حامت
: يا أبا طريف، هل حبقت يف عثمان عناق؟ قال: وقتل ابنه طريف يوم الزبري، وهرب ابن له إىل معاوية، فقيل له

  .أي والذي يف السماء بيته، والتيس األكرب

  .كنية الدجال أبو يوسف؛ وال أدري من أين له هذا: قال الشعيب

  .املعرفة تنفع عند الكلب العقور، واجلمل الصؤول، فكيف بالرجل املسلم: إن آذنك حيايب، فقال: قيل للمغرية

 أن أنت الذي تزعم: مسعت أبا نعيم يقدم إدريس اخلزاز إىل شريك عنده بشهادة فقال: قال أبو السائب اهلمذاين
ومر على اخلطأ، . املرجئ إمنا أخذ من الرجاء: الصالة ليست من اإلميان؟ مسعت أبا حنيفة املتكلم يقول يف جملس

أرجه "وليس كما وهم، أي ذهب ومهه إليه، املرجئ مهموز، وتليني اهلمزة جائز، وحذفها لغة، وقد قرئ 
 الكالم يف عفو اهللا عن صاحب الكبرية، إن املرجئ مؤخر. ، ومعىن الكلمة التأخري111: األعراف" وأخاه

واملعتزيل يقطع بتخليده يف النار، وليس دخول الرجاء يف املعىن على االتساع مبا نشتق الكالم منه يف اإلرجاء؛ 
 ومرجوون أيضاً، ال اختالف 106: التوبة" وآخرون مرجون ألمر اهللا: "الراجي غري املرجئ، واهللا تعاىل يقول

  .املتكلم حمتاج إىل معرفة األمساء والصفات، ليكون كالمه عل أصل ممهود، وأساس موتود. لفظتنييف املعىن بني ال
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قات يقوت : ال وقائت نفسي القصري، ال ومعيشيت يريد؛ والقائت من قولك: تقول العرب يف أمياا: وقال ثعلب
  .85: النساء" هللا عل كل شيء مقيتاًوان ا: "ما يقتات به، واملقيت كاحلافظ، هكذا قيل يف قوله: قوتاً، والقوت

ال والذي خلق الرجال للخيل، وشق اجلبال للسيل؛ ال والذي شقهن مخساً من : تقول العرب: وقال ثعلب
  .واحدة، زعم أنه يراد ذه اليمني أن الكف شقت منها األصابع

  . على أمم من طريقتكمرن: ويقال: ال والذي وجهي أمم بيته، أي مقابل بيته، قال: وقال أيضاً: قال

صار أمياً، : ماله آم وعام، وقد تفسري هذا، وأعيده أيضاً، أما آم: وتدعو العرب على اإلنسان فيقال: قال ثعلب
  .واألمية صفة تعتور الذكر واألنثى، وأما عام فمعناه صار مشتهياً للنب، كأنه دعا عليه أن يفتقر وال يكون له لنب

ب وذرب، وما له شل عشره، يراد األصابع، وما له يدي من يده، وأبرد اهللا ما له حرب وحرب، وجر: ويقال
  .حمه أي هزله، وأبرد اهللا غبوقه، أي ال كان له لنب حىت يشرب املاء

    

  .قل خيسه، أي خريه، باخلاء منقوطة من فوق: ويقولون: قال ثعلب

ة، وللجسد بإزائها التمام والكمال؛ للنفس احلكم: فضائل النفس أربع وفضائل اجلسد أربع: قالت الفالسفة
  .وللنفس العدل، وللجسد احلسن واجلمال؛ وللنفس الشجاعة، وللجسد القوة؛ وللنفس العفة، وللجسد الصحة

هذا كالم شريف واعتبار صادق، فكن جامعاً بني فضائل نفسك وحماسن جسدك بالرغبة التامة يف العلم، والنية 
ح يف االستنباط، والعهد احملفوظ يف العشرة، واخلري املعمول يف اخللوة، وال الصادقة يف العمل، والفكر الصحي

متكن اهلوى من نفسك، وام كل من حسنه عندك فقربه إىل قلبك، وأروح روحك من حبس جسدك بكد 
  .جسدك

تكونوا إذا أكثرمت مجع النساء يف منازلكم انقسمت عقولكم، وإذا انقسمت عقولكم مل تقدروا أن : قال أفالطون
  .حكماء

  .وكان أفالطون إذا أراد تعليم تالمذته ميشي معهم إكباراً للحكمة

  .ما الفقر، واألفر، والوفر، والزفر، والسفر، والضفر، والشفر، والعفر، والغفر، والكفر، والنقر، والذفر: يقال

واألدم مجع، .  أكله حبتاً ال أدم معهأكل خبزة قفاراً، إذا: فاملكان اخلايل الذي ال نبات فيه، ومنه يقال: فأما القفر
  .هكذا مسعت ممن يوثق به. كتاب وكتب: واإلدام واحد، كقولك

  .أفر يأفر: وأما األفر فالعدو، يقال

خبفة - فر عرض فالن أي ال تدنسه، ووفرت عرضه : فالن ذو وفر أي ذو مال، ويقال: وأما الوفر فاملال، يقال
شعر : والوفرة. في غري العرض، ومنه التوفري واالستيفار من الوفارة والوفور ف-بتشديد الفاء-الفاء؛ وأما وفرت 

  .كاجلمة

  .شد الشيء على إحكام: وأما الزفر والزفري والزفر أيضاً
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  .وأما السفر فاملسافرون

حنن نتضافر : ضفرت املرأة شعرها وهلا ضفريتان، والظاء فيه خطأ، والكتاب يقولون: وأما الضفر فالفتل، يقال
فأما الظاء فإن املعىن يستحيل ألنه يصري من . لى هذا األمر، وهو صحيح، ألن املراد نتقابل أي نتفادى ونتعاضدع

  .هذا ظافر ذا، وهذا ظافر ذا، وليس الغرض ذلك: الظفر، فكأنه يكون

  .ما بالدار شفر أي أحد: وأما الشفر فإنه يقال

  .يته على عفر أي على بعدلق: البعد، يقال: وأما العفر فالتراب، والعفر

 وهو الصحيح، والغفر أيضاً هو - بكسر الزاي- زئري اخلز : غفر اهللا لك غفراً، والغفر: فمصدر قولك: وأما الغفر
: ستر اهللا عليك ذنوبك، وكذلك الزئري، يقال: غفر اهللا لك، فكأنك قلت: الغطاء، واألصل التغطية، فإذا قلت

  . قال يعقوباصبغ الثوب فإنه أغفر للوسخ؛ كذا

  .خيرجكم الروم منها كفراً كفراً: وأما الكفر فالقرية، ومنه اخلرب

  .وأما النفر فمصدر نفر الناس إىل مكة يف املنسك

  .يا ذفار لألمة، مبنية، وهي خفيفة، يراد ا املنتنة: وأما الذفر فالننت، ومنه

 وغراريت ألمثر نفسي من فضله، وأحلي أتيت أبا عبد اهللا بن عرفة أيام حداثين: قال بعض مشايخ البصرة
يا بين هل لك حاد مستحث : جوهري بأدبه، فلحظين متومهاً للنجابة، حاكماً علي حبسن االستجابة، وقال يل

أي : قل نعم، فإن النعم اإلبل والبقر، وأراد نشري وبسطي ذا الرد، قال: نعم، فقال: على طلب العلم؟ فقلت
بل : ل واحلرام، أو أن تتعمق يف الكالم، أو أن تواصل هذا األدب والبيان؟ فقلتأقوى يف نفسك أن تعلم احلال

أما إنك إذ أبيت إال ذلك ملا جتد يف طباعك : ما اختال سحابك وال خلب برقك، فقال: مواصلة األدب، فقال
استغن جبليل النحو من الرتاع إليه، واالشتمال عليه، فخذ من الشعر القدمي أفصحه، ومن اخلرب املأثور أملحه، و

عن دقيقه، وليكن علمك اللغة، واحرص أن تعلم، وال حترص أن ترسم، واكتف بأدىن علمك، وال تترأس على 
  .من دونك، بل إن كان معه شيء فأره أنك دونه حىت تأخذه منه، فإن من استعجل الرياسة قبل حينها ذل

  .فل فإنه يستفيد منك ويتخذك عدواًال تردن على أحد خطأ يف ح: قال أبو حامت، قال أبو عبيدة

    

هذا آخر اجلزء السادس وهو مقطع الكتاب، وقد غرست فيه وصايا شريفة، وحكماً عزيزة، وآداباً غريبة، 
وأصوالً قوية، وفروعاً بديعة، مىت ذللت بروايتها لسانك، وشحذت حبفظها طباعك، وراسلت مبحاسنها 

وا آدابك، كنت خمصوصاً بالسعادة، معاناً بالتوفيق، متفقاً عليه سجراءك، وثقفت بأحسنها نفسك، وحربت بعي
يف الفضل، مشاراً إليه بالنبل، مدركاً اية األصل، جمتنياً مثرة العمر، رفيعاً عند السلطان، ياً بني اإلخوان، خميباً 

، واحلذر من العاقبة الزهد يف هذه الدار املؤوفة: والذي ال أمل تكراره عليك وإعادته عليك. عند اخلصوم
املخوفة، والبدار إىل ما أراح الروح من كد اجلسم، وأودع النفس روح اخللد، فنيل كل شيء عداه جلل، 
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قرن اهللا تعاىل اهلداة بنا وبك، وأفرغ التوفيق علينا وعليك، ورضي عنا وعنك، ومجلنا . وطلب كل ما سواه خلل
  .وإياك بالتقوى، وختم لنا ولك بأمحد العقىب

  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصواته على خري خلقه حممد النيب وآله وصحبه وأزواجه وسالمه
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  

  رّب أعن 

  الجزء السابع

هذا أبقاك اهللا هو اجلزء السابع من بصائر احلكماء وذخائر األدباء، وهو يطلع عليك بوجٍه مشوف، وطراز 
أردانه الطّيب، وينطق عن نفسه بألفاٍظ كأا حواشي برد، أو مقاطف ورد، فقد اختصر مكشوف، ينفح من 

فقراً بديعةً، وملعاً ثاقبةً، وآداباً مجةً، وحكماً نافعة، مل أقنع لك بتدوينها دون تبيينها، وال بطرحها دون شرحها، 
سان الدهر، والتقطتها من اختالف الليل وال بتزويرها دون تقريرها، وال بتنميقها دون حتقيقها، تلقّفتها من ل

والنهار، وأخذا من الصغار والكبار، ومن يهب اهللا له عيناً وموقاً، وقلباً علوقاً، ولساناً نطوقاً، مسع ووعى، 
  .وقال ورعى، نسأل اهللا من فضله، إنه ذو الفضل واد

لو : لقد شقيت يف مجعه، قلت:  يلوكان بعض أهل الشرف واألدب نظر فيما ارتفع من هذا الكتاب فقال
إنك مجعت بني : قال. لقد سعدت يف مجعه لكان أحلى يف عيين، وألوط بقليب، وأوجل يف منافس روحي: قلت

وكد فيه كدك، نفى املنفي واختار املختار، . الفضل واهلزل، وبني العلم واجلهل، ومن مشّر يف كتاب تشمريك
العة الكلمة السخيفة واللفظة الشريفة، ومن مزج هذه ذه كمن مزج فالعطن يضيق عن متام العزم يف مط

فقلت له معتذراً بلساٍن ذي . الشراب الصايف بالكدر، ومبا يكدره ويعني شاربه ومينع من تورده واالرتواء به
 وال أيها السيد اجلحجاح والفاضل املناح، لو متكنت من هذا الرأي ملا صددت عنه: كلول، وحد ذي فلول

وهذا . أخذته على ما عن وجرى. آثرت عليه؛ لكني ملّا اقتبست ذلك من تصفّح العامل واستريته من مسألة العامل
أيدك اهللا كالم رجٍل مل يذق حالوة البيان، وال ظفر بعز احلجة، وال فرق بني ما يعانيه من جهة اهلزل، وبني ما 

ف لذلك املتاع، وهذا التبسم لذلك الوجوم، وهذا النطف لتلك يكلّفه من جهة اجلد، وال علم أن هذا الظّر
الدماثة، وهذه اهليبة لذلك االنبساط، وهذه الرياضة لتلك العافية، ومن كان معجوناً من أخالط، ومركّباً على 

اختالف، وأسرياً للعوارض، فال بد يف كلّ حركٍة وسكون، وقوٍل وعمل، ونقص وكمال، وفضيلٍة ورذيلة، من 
  .حمبوٍب يناله، ومكروٍه ينال منه

اعلم أين قد ختمت هذا اجلزء جبملٍة من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى : نرجع إىل مسرنا فقد تباعدنا منه
آله، سوى ما سار يف جريدة الكتاب، إذا بلغت إليها، وأشرفت عليها، علمت أني منحوس احلظّ من زماين، 

، ألين ال ألقى آخذاً بفضلي، ساتراً لنقصي، ومىت بت القضاء على العامل بادعاء ما حمسود بني أصفيائي وإخواين
ال حيسنه، وجزم عليه احلكم بالعجز عما ال يقوم به، فقد سقطت بينته فيما حيسن، وبارت بضاعته فيما 

ال .  قدر التضجيعيتصرف، وإمنا اإلنصاف إذا فقد اإلسعاف، وأن يكون الثناء على قدر البالء، والتقريع على w
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  .تكذب، فما السعيد إال من نظر اهللا تعاىل إليه، ونقله سعيداً إىل ما لديه

    

اللهم ال حترمنا السالمة إن منعتنا الغنيمة، وال حتوجنا إىل منازلة خلقك يف إبطال باطٍل وحتقيق حق، وتولّنا 
 اهلمة، ومنتهى البال، وصفاء النفس، وخلصان اللهم أنت مناط. بالكفاية، واحرسنا بالعصمة، واغمرنا بالرمحة

نعوذ بك من أمٍل نزداد به إمثاً، ومن استدراٍج نكتسب به ظلماً، ومن . الروع، وويلّ النعمة يف األوىل واآلخرة
  .طاعٍة يشوا رياء، ونعوذ بك من كل ما أبعد عنك، وأيأس منك

لعلٍم يهديك إىل اهللا، وعمٍل : ا، وال جناة لك إال معهماتأهب أيها الرجل ألمرين جسيمني، ال أمان لك إال م
عليك : ينجيك من اهللا، فبالعلم تقصد وباألعمال تصل، وبالعلم تعرف وبالعمل جتزى، وال تستغن بقول من قال

م جبمع املال فما املرء إال بدرمهه، فاملال عرض والعلم جوهر، واجلوهر ما قام بنفسه والعرض ما ثبت بغريه، والعل
من قبيل العقل واملال من قبيل اجلسم، واجلسم فاٍن وتابعه معدوم، والعقل باٍق وصاحبه موجود، وشهادة املال 

زور وشهادة العلم حقيقة، وبينة كاذبة املال وبينة العلم صادقة؛ والعلم حيتاج إىل املال ولكن للزينة، واملال حيتاج 
يزينك بعد كمالك؟ اعلم أن األقطع حيتاج إىل كم لقميصه ال ليتم إىل العلم ولكن للتمام، فكم حاجتك إىل ما 

وال تطلب العلم إال بعد أن تعشق احلق عشقاً، ومتوت على احلجة موتاً، وتنفر من الباطل نفوراً، . ولكن للزينة
عمل زاداً، ومتقت الشبهة مقتاً، فعند ذلك ترى منالك منه، وراحتك به أمتّ من تعبك عليه؛ وحينئٍذ ترى ال

وأس هذه الفضائل وقاعدة هذه احملاسن الزراية على نفسك، والتودد إىل بين جنسك، واإلقبال . واإلخالص عتاداً
على يومك دون األسف على أمسك، وقطع حبائل الدنيا عن قلبك، والتوجه يف السر واجلهر إىل ربك، وبعض 

ففروا إىل اهللا تعاىل مجيعاً ودعوا مزابل الدنيا لكالا . ن العقىبهذا كاٍف ملن سبقت له من اهللا احلسىن، وأمل حس
  .املتناهسة، فإنّ الدنيا تنكل طالبها، وتغص شارا، وتذبح عاشقها والغايل يف حبها

: ال واهللا؛ قال: أعندك اخلرب؟ قال: أنا مسعت بدوياً من ناحية فيٍد حني قتل الوزير ابن برمويه يقول لصاحٍب له

واهللا ما عال حىت : هو ما أقول لك، مث أطرق هنيهةً وقال: ما تقول؟ قال: هذا الوزير الشرير قد ذبح، قالإنّ 
ساخ، وال غال حىت باخ؛ نعوذ باهللا من سوء العاقبة ومشاتة ابن العم، وعثار اإلنسان لليدين والفم؛ واهللا من قتل 

  .قتل، ومن أكل أكل

 من كالم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وأله وصحبه وسلّم، وهو الكالم الذي أرى أن أجعل فاحتة هذا اجلزء فقراً
يتلو كتاب اهللا اًء وحسناً، ومنفعةً وخرياً، وحكمةً وبالغةً، وهو الكالم الذي إن فاته من القرآن عينه فلم يفته 

ح عليه، وسناء اهلدى يقتبس نور احلق يلو: أثره، وإن بعد عنه يف آيته مل يبعد يف داللته، وهو الكالم الذي فيه
  .منه

أشرف احلديث كتاب اهللا؛ وأوثق العرى تقوى اهللا؛ وخري امللل ملّة إبراهيم عليه : "قال صلّى اهللا عليه وآله
السالم؛ وأحسن السنن سنة حممٍد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم؛ وأشرف احلديث ذكر اهللا تعاىل؛ وأحسن القصص 
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 عواقبها؛ وشر األمور حمدثاا؛ وأحسن اهلدي هدي األنبياء؛ وأشرف القتل قتل هذا الكتاب؛ وخري األمور
الشهداء؛ وأعظم الضاللة ضاللةٌ بغري هدى؛ وخري اهلدى ما اتبع؛ وشر العمى عمى القلب؛ واليد العليا خري من 

 حتصيها؛ وشر الندامة ندامة يوم اليد السفلى؛ وما قلّ وكفى خري مما كثر وأهلى؛ ونفس حتييها خري من إمارٍة ال
القيامة؛ وشر الناس من ال يأيت اجلمعة إال دبراً، وال يذكر اهللا إال سحراً؛ وخري الغىن غىن النفس؛ ورأس احلكمة 

خمافة اهللا؛ والنوح من عمل اجلاهلية؛ والغلول من حر جهنم، والشعر مزامري إبليس؛ واخلمر جوامع اإلمث؛ والنساء 
شيطان؛ والشباب شعبةٌ من اجلنون؛ وشر املكاسب الربا؛ وشر املآكل أكل مال اليتيم؛ والسعيد من حبائل ال

وعظ بغريه؛ والشقي من شقي يف بطن أمه؛ وشر الروايا روايا الكذب؛ وكلّ ما هو آٍت قريب؛ وسباب املؤمن 
  .نا اهللا وإياك به؛ هكذا وجدت هذا احلديث نفع"فسوق وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه

    

الدنيا وإن طالت قصرية، واملاضي للمقيم عربة، وامليت للحي عظة، وليس : قال علي بن أيب طالب عليه السالم
ألمٍس مضى عودة، وال املرء من غده على ثقة، وكلٌّ بكل الحق، واليوم اهلائل لكلٍّ آزف، وهو اليوم الذي ال 

اصربوا على عمٍل ال غىن بكم عن ثوابه، وارجعوا عن ".  أتى اهللا بقلٍب سليٍمإال من"ينفع فيه مالٌ وال بنون 
اعلموا أنكم يف نفٍس . عمٍل ال صرب لكم على عقابه؛ إن الصرب على طاعة اهللا تعاىل أهون من الصرب على عذابه

فس أن حيصى، وللسلألجل من أن يتناهى، وللن وإنّ "بب أن يطوى معدود، وأمٍل ممدود، وأجٍل حمدود، وال بد
  ".عليكم حلافظني كراماً كاتبني

صدقاً يف املعىن وترتيباً يف اللفظ، وكلّ كالمه حلو : انظر إىل انتثار اللؤلؤ يف هذا الفصل، فإنك ترى ما يعجب
ه، بليغٌ جزل شريف، يأخذ من الرباعة أى شعارها، ويرتقي إىل أشرف درجاا، إال ما يلفّقه املبطلون فتنسبه إلي

  .فإنك جتد يف ذلك أثر التكلّف، ولو حفظ عليه ما له من احملاسن الستغين عن افتعال الباطل ودعوى الزور

يا بين كن سبعاً خالساً أو ذئباً : مسعت بدوياً ورد من املنتهب يقول البنه: ومسعت أبا العباس القناد الصويف يقول
  .ناقصاًخانساً أو كلباً حارساً وإياك أن تكون إنساناً 

يسخي بنفس العاقل عن احلظوة يف البالغة ما خياف عيب املنطق، فإذا اضطره األمر إىل ما مل : قال بعض السلف
  .جيد معه بداً من املنطق، اقتصر على اجلملة دون التفسري

يكفر من مدحك مبا ليس فيك فال تأمن ته لك، ومن أظهر شكر ما مل تأت إليه فاحذر من أن : قال فيلسوف
  .نعمتك

  .ارتع يف رياض هذه اآلداب واحلكم؛ وإذا فقدت العقول قوا من احلكمة ماتت موت األجساد عند فقد الطّعام

  .ارتفاع موضع العقل على سائر احلسيات اليت هو املدبر هلا كارتفاع العينني على سائر األعضاء: قال الفيلسوف

ال املكره عليه كالطائع، وال احملتاج إليه كالغين، وال املعطي من ليس متعمد الذّنب كاملخطئ، و: قال فيلسوف
قلٍّة كاملعطي من سعة، وال اجلائر حمكّماً كاجلائر غري حمكّم، وال اخلائن مؤمتناً كاملقتطع من غري أمانة، وال 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  578   

  .احلالف على الكذب مصبوراً أو الشاهد بالباطل منصوصاً كمن ال ينص الشهادة وال يصرب اليمني

  .اللهم اجعلنا أهدى من نظر إليه وأذكر من طلع عليه: كان علي بن أيب طالب عليه السالم إذا نطر اهلالل قال

  .ليس ينبغي أن مينع من معاشقة النفس النفس ولكن من معاشقة البدن البدن: قال فيلسوف

  .دعها حياًءال تصلّها رياًء وال ت: قال" وال جتهر بصالتك وال ختافت ا: "وقال احلسن

  .هذه إشارةٌ مليحة، لكن الشائع من تأويله غريه

أمرين أن أكتب يف حاجٍة إىل أٍخ له فكتبت على : تعلّمت البالغة من مروان بن حممد: قال عبد احلميد الكاتب
، بسم اهللا الرمحن الرحيم، أما آن للحرمة أن ترعى، وللدين أن يقضى: اكتب ما أقول لك: قدر الوسع، فقال يل

  .وللموافقة أن تتوخى؟

ما يف الرأس بالغرغرة، وما يف املعدة بالقيء، وما يف أسفل : اجلسد كلّه يعاجل على مخسة أضرب: قال بقراط
  .املعدة باإلسهال، وما بني اجللدين بالعرق، وما يف العمق وداخل العروق بإرسال الدم

يا غالم، خذ : تعيرين ما ساد به أبوك؟ قال الزيادي: لقا! يا ابن الزانية: قال رجلٌ من آل زياد لعارٍم البصري
مسعت من يقول يف قوله تعاىل ! أي غلمانك؟الذي خيلفك يف أهلك، أم الذي يأتيك من خلفك؟: برجله، فقال

  ".حتى إذا كنتم يف الفلك وجرين م بريٍح طيبٍة"هو مثل قوله " وإن منكم إال واردها"

أتدع مسجد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وصحبه : جه إىل الشام، فقال له رجلٌأخذ عمر بن اخلطّاب يف التو
أدع مسجد رسول اهللا لصالح أمة رسول اهللا، ولقد مهمت أن أضرب رأسك بالدرة حتى ال : وسلّم؟ فقال

  .جتعل الرد على األئمة عادةً فيتخذها األخالف سنة

  .عت الكندي يقول املسترسل موقّى، واحملترس ملقّىمس: وقال ابن األشتر العلوي الكويف

  .ال تكلّف راجيك خدمة املطالبة: قال سعيد بن العاص

ة منك: قال أعرايبة عليك املنإنّ اهللا تعاىل ميتحن باملن.  

  .لأما بعد، فإن استطعت أن ال تكون لغري اهللا عبداً، وأنت ال جتد من العبودية بداً، فافع: كتب رجل إىل آخر

  .اللهم إني أعوذ بك من نزول الشر وسوء الفهم: دعا أعرايب فقال

    

وأنا : بلغين أنك يا أبا علي تنيك غالمك هذا الليل؛ فقال احلسن: قال ابن أيب حفصة الشاعر للحسن بن شهريار
  .إمنا محد الصمت عند هذه املواضع، واجلواب منصور. بلغين أنه ينيكك بالنهار

أميوت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله : إن إبراهيم حيلف أنّ أباه موسى حي؛ قال: ا عليه السالمقيل للرض
العجب أن اهللا يكرم ذا الدين العجم أوالد الدهاقني ويصرفه عن : وصحبه وسلّم وال ميوت موسى؟ مث قال

  .قرابة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم

  .تصبح لك مسرةً ومتسي مساءة: هكذا الدنيا: رع عن ابٍن له فقالعزي السائب بن األق
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يا أبا عمران، أما ختشى أن يكون هذا من : أتيت أبا عمران احلريب، فقرب إيلّ الفالوذج، فقلت: قال صاحل املري
  .يا صاحل، املاء البارد أطيب منه: الطّيبات؟ فقال

من اللحم املقادمي وال تشتر من املآخري، فإن املقادمي أقرب من املرعى اشتر لنا : قال الرضا عليه السالم لغالمه
  .وأبعد من األذى

  .من ولّيناه شيئاً من أمورنا فليجعل الرفق بني األمانة والعدل: قال معاوية

: ازقال اجلم! من، وملن، ويف أي مكان، وأي ليلة: لسع زنبور عروساً يف ليلة زفافها يف فرجها، فقالت املاشطة

اجعل معهما شيئاً يقال له : بالقرآن ودعاء الوالدة؛ قلت: بأي شيٍء تداوي عينك؟ قال: قلت لرجٍل رمد العني
ليس يف الناس أحد إال وفيه شبه من شجرٍة أو دابٍة، فمنهم الغشوم كاألسد، : قال فيلسوف! العرتروت

مود املخرب كشجرة الدفلى، ومنهم احملمود واخلاطف كالذّئب، واخلب كالثعلب، ومنهم حسن املنظر غري حم
الظاهر الرديء الباطن كالثّمرة املرة؛ ومنهم الرديء الظاهر احملمود الباطن كاجلوزة، ومنهم احملبب إىل كلّ أحٍد 

  .كاألترجة اجلامعة مع احلسن طيب الطّعم والريح واللّون

ذا ورد على العاقل من املكاره ما حيتاج معه إىل احليلة، احلزن مدهشةٌ للعقل مقطعةٌ للحيلة؛ إ: قال بعض السلف
  .قمع احلزن باحلزم

ال يعد امللك الكذوب ملكاً، والناسك اخلادع مليكاً، واألخ اخلاذل أخاً، ومصطنع الكفور : قال فيلسوف
  .منعماً

  .بعد اجلاهل من أن يلتحم به األدب كبعد النار من أن تشتعل يف املاء: قال فيلسوف

  .إذا كان العامل غري معلٍّم قلّ غناء فعله وعلمه، كما يقل غناء املكثر البخيل:  فيلسوفقال

  .أي واهللا، ومساوئي: مذ هنت دقّت حماسنك؛ قال: قيل ألعرايب

أحدمها مطبوع واآلخر مسموع؛ فاملطبوع منهما كاألرض، واملسموع كالبذر : العقل صنفان: قال فيلسوف
املطبوع عملٌ وال يكون له غناٌء دون أن يرد عليه العقل املسموع فينبهه من نومه، واملاء، فال خيلص للعقل 

  .ويطلقه من عقاله، ويستخرجه من مكامنه، كما يستخرج البذر واملاء ما يف قعر األرض

يكتفي اللّبيب بوحي احلديث، وينبو البيان عن قلب اجلاهل؛ إذا دخلت املوعظة أذن اجلاهل مرقت: قال أعرايب 

  .من األخرى

سرية الصاحل زينةٌ لعقبه، وحياة الفاجر فضيحة الدهر: قال أعرايب.  

كما أن من السحاب ما ينقشع عن غري مطر، فكذلك وعد الكذوب من غري وفاء؛ وكما أنّ : قال بعض الفرس
ن احلمار البليد ال اإلكثار من األكل غري رفٍق من اآلكل، فكذلك اإلكثار من النطق غري رفٍق من املتكلّم، وكما أ

  .خيف راكبه إال بالعصا، فكذلك اجلاهل ال يقبل األدب إال من حذر الضرب

  .مينع اجلاهل أن جيد أمل احلمق املستقّر يف قلبه ما مينع السكران من أمل الشوكة تدخل يف يده: قال فيلسوف
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  .عند تصحيح الضمائر يغفر اهللا الكبائر: قال ابن املبارك

ما عند وكالئنا : يد اخلروج إىل القاطول، فقال حيىي بن خالد لرجاء بن عبد العزيز وكان على نفقاتهأراد الرش
فلما كان من الغد، غدا إليه رجاٌء فقبل يده، . فتسلّمتها يا رجاء: سبعمائة ألف درهم؛ قال: من املال؟ فقال

م الرجل أنا قد وهبنا له املال، وإنما أمرناه قد توه: وعنده منصور بن زياد، فلما خرج قال حيىي بن خالد ملنصور
قل له يقبل يدي كما قبلت يده : إذاً يقول لك: أنا أعلمه ذلك؛ قال: بتحصيله عنده حلاجتنا إليه، فقال منصور

  .فال تقل له شيئاً، وقد تركت املال له

  الطويل : لعبد اهللا بن احلسن

 إذا جاء الكتاب المنزل أموت  بالقتل يوماً وإنّني تخوفني

 سابٍح أدناك مما تؤمل على  إذا كنت ذا سيٍف ورمٍح مصمٍم

    

  من المال ما يكفي الصديق ويفضل  إن لم تركب الهول لم تنل فإنّك

فزوال نعميت وأبقى خري من أما تفكّر يف زوال نعمتك؟ ال بد من الزوال، : قيل البن اجلهم بعدما أخذ مجيع ماله
  .زوايل وتبقى

فأوحى اهللا ! يا رب، لو عافيت عبدك: مر بعض األنبياء عليهم السالم برجٍل قد نبذه أهله من شدة البالء، فقال
أحتب أن ينقلك اهللا عما بك من البالء؟ : أحتب أن أنقله إىل غري حاله؟ فأتاه فسأله فقال: عز وجلّ إىل ذلك النيب

  .من متنى على اهللا عز وجلّ أىب ذلك منه: قالف

  جمزوء الرمل : شاعر

 وخذ عفو الزمان ز  الدهر إذا ع سامح

  ص وأثرى ذو التواني  أعدم ذو الحر ربما

استشعار الغش، وأنا أعوذ باهللا من انتحال الشره مع إضمار احلرص، وإظهار مقت املنافقني مع : فصل يل
واالنتساب إىل الكرم واجلرية مع األفعال الدنية واألخالق الردية؛ وأعوذ باهللا من انتحال احملاسبة مع إمهال 

النفس، وادعاء التحصيل مع إطالق اللّسان، وشدة الرهف مع كالل احلس، والتشبث بسالمة الصدر مع لؤم 
  .الطّبع

، وأظهرنا بكذا، أي انتهينا إليه يف الظّهرية؛ وإبل فالٍن ترد ظاهرةً إذا وردت ظهر فالن حباجيت، أي نسيها: يقال
  .الظاهرة؛ وظاهر فالنٌ فالناً إذا ماأله وصار معه: كلّ يوٍم نصف النهار، واسم هذا الظمء

: الأيت معن بن زائدة بثالمثائة أسٍري من حضرموت، فأمر بضرب أعناقهم، فقام منهم غالم حني سال عذاره فق

أنشدك اهللا أن : اضربوا أعناقهم، فقال الغالم: أنشدك اهللا تقتلنا وحنن عطاش، فقال اسقوهم؛ فلما سقوا قال
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  .أحسنت، وأمر بإطالقهم: تقتل ضيفانك، قال

أنت واهللا ممن إذا سأل أحلف، وإذا شئل سوف، وإذا حدث حلف، وإذا حلف : قال أعرايب يف وصف رجل
  .، وإذا ركع ربض، تنظر نظر احلقود، وتعترض اعتراض احلسودأخلف، وإذا صلّى اعترض

ال بأس عليك، : أفزعه وآخذ السكّني، ففزعه بلحيته، فقال الصيب: نظر رجل حلياين إىل صيب ومعه سكّني فقال
أصيب رجلٌ يف سجن احلجاج قد حبس عشرين سنةً، فنظر يف قصته، فإذا هو قد بال يف رحبة ! ليس أذحبك

أما : ضرط رجلٌ حبضرة امرأته فقالت! واهللا لو أحدث يف الكعبة ما استحق أكثر من هذا: فقال املنتوفواسط، 
  .إمنا أردت أونسك: تستحي؟ فقال

: قال األحنف! ذهب االستواء من األرض؟: تصعد أو ترتل؟ فقال: أميا أحب إليك: قيل جلمٍل: يف أمثال العرب

  . يؤمن شرهرب بعيٍد ال يفقد خريه، وقريٍب ال

  .شر مالك ما لزمك إمث مكسبه، وحرمت لذة إنفاقه: يقال

  .جيد البليغ من أمل السكوت ما جيد العيي من أمل الكالم: يقال

  .أمسك مذموم فيك، ويومك غري حمموٍد لك، وغدك غري مأموٍن عليك: قال عبد اهللا بن ثعلبة

  .بأدركت أهل العلم وفاتين أهل األد: قال ابن املبارك

  .إنّ اهللا تعاىل يعطي العبد مكراً به، ومينعه نظراً له: قال احلسن

" اللهم أمنا مكرك"الواجب : قال". اللهم ال تؤمنا مكرك"رأيت ابن خفيف الصويف وقد سئل عن دعاء اإلنسان 

  ".فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون"فإن اهللا تعاىل يقول 

  .ه إن شاء اهللاهذا فصلٌ لطيف ولعلّي أعيد

  .من مل ميت فجأةً مرض فجأةً: قال احلسن

  .ما أحسنوا وأساؤوا: إىل مىت متدح الناس وتذمهم؟ فقال: قال املتوكّل أليب العيناء

  .من جهل حرمة إنصافك مل يرع حق إفضالك: وقال احلسن بن سهل

  .مهّةرغبتك يف الزاهد فيك ذلّ نفس، وزهدك يف الراغب فيك قصر : قال اخلليل

  .لوال أنّ ذكر اهللا تعاىل علي فرض ما تفوهت به تعظيماً له: قال عمر بن عبد العزيز

  .زعم أنّ اهللا تعاىل أجلّ من أن يتوسل إليه بشيء: قد رأيت من ترك العبادة البتة وقال شبيهاً ذا املعىن

وال أنّ هذا الكتاب تذكرةٌ جلميع ما وهلذا القائل شركاء يف أصناف الناس، لكنه كان على حلية الصوفية، ول
حوته األذن وحفظه القلب وثبت يف الكتب على طول العمر ما جاز إفشاء هذه األسرار على رؤوس األشهاد، 

  .ولكن الغرض سليم من اآلفة، واهللا ويلّ الرمحة والرأفة

  . مين بالعافيةملّا رأيت األمور العالية مشوبةً باملتالف، اخترت اخلمول ضناً: قال العتايب

  .هذا من حر الكالم. من طلب عزاً بباطل أورثه اهللا تعاىل ذال حبق: قال ابن لبابة
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  .العدو الضعيف احملترس أحرى بالسالمة من القوي املغتر: وقال فيلسوف

    

  .احملدث خادم واحملدث خمدوم: قال فيلسوف

  .م على ترك الدنياطلبت العلم للدنيا فدلّين العل: قال ابن املبارك

  .إذا وقع شيٌء لعلٍّة زال بزواهلا، وإذا وقع لغري علٍّة فهو الذي يبقى: قال فيلسوف

  .ال تلحفوا إذا سألتم، وال تبخلوا إذا سئلتم: قال عبد امللك

  .قدم إلينا مائدة تباعد ما بني أنفاسنا: قال حامت الطائي لغالمه

  .، ما فعله من العرب إال طمع، ومن العجم إال طبعمهالً: أراد رجلٌ أن يقبل يد هشام فقال

  .إنا نصونك عنها ونصوا عن غريك: أعطين يدك أقبلها، قال: قال رجل للمنصور

ألنك شبهت : إذا شبهت قاربت، وإذا شبهت طبقت؛ قال: كيف ترى تشبيهي؟ قال: قال الكميت لذي الرمة
  .هذا هو احلق:  فقد بالغت؛فقال ذو الرمةما رأيت وأنا شبهت ما مسعت، فإذا قاربت

التشبيهات على ضروٍب خمتلفة، فمنها تشبيه الشيء بالشيء صورةً : قال ابن طباطبا العلوي يف كتاب عيار الشعر
وهيئةً، ومنها تشبيهه به معىن، ومنها تشبيهه به لوناً، ومنها تشبيهه به صوتاً، ومنها تشبيهه به حركةً وإبطاًء 

 ورمبا امتزجت هذه املعاين بعضها ببعٍض، فإذا اتفق يف الشيء املشبه بالشيء معنيان أو ثالثة معاٍن من .وسرعةً
  .هذه األصناف قوي التشبيه، وتأكد الصدق، وحسن الشعر، للشواهد الكثرية املؤيدة له

ء بالبحر واحليا، وتشبيهه أما تشبيهه الشيء بالشيء معىن ال صورةً فتشبيه اجلواد الكثري العطا: وقال أيضاً
الشجاع باألسد، وتشبيه اجلميل الرواء الباهر بالشمس والقمر، وتشبيه املهيب املاضي يف األمور بالسيف، 

وتشبيه العايل اهلمة بالنجم، وتشبيه احلكيم باجلبل، وتشبيه احليي بالبكر، وتشبيه العزيز الصعب املرام باملتوقّل يف 
اد هذه املعاين بأشكاهلا على هذا القياس، كاللئيم بالكلب، واجلبان بالصفرد، والطائش اجلبال، وتشبيه أضد

وقد فاز قوم خبالٍل شهروا ا يف اخلري والشر، . بالفراش، والذّليل بالنقد والوتد، والقاسي باحلديد والصخر
ليها وذكروا بشهرا جنوماً يقتدى م، وصاروا أعالماً فيها، فرمبا شبه م فيكونون يف املعاين اليت احتووا ع

فأصبحوا أعالماً يشار إليهم، كالسموأل يف الوفاء، وحاٍمت يف السماحة، وقس يف الفصاحة، ولقمان يف احلكمة، 
فهم يف التشبيه جيرون جمرى ما قدمت ذكره من البحر واجلبل والشمس والقمر والسيف، ويكون التشبيه م 

 كما شبه ؤالء يف -، وكذلك أضداد هؤالء القوم املذمومني فيما شهروا به يف حال الذم مدحاً كالتشبيه ا
  . كباقٍل يف العي وهبنقة القيسي يف احلمق والكسعي يف الندامة واملرتوف يف اجلنب ضرطاً-حال املدح 

  .أنت أحسن من جىن الورد ومن جناز الوعد: قال بعض األدباء ملغنية

هتك ستر العافية عن عقله:  كتاباً من صنعة ابن اجلهم فقالقرأ الكندي.  

احلمد هللا الذي أحوجه إىل : كان عندي الساعة ابن الزيات فذكرك بقبٍح، فقال: قال الواثق البن أيب داود
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  .الكذب علي ونزهين عن قول احلق فيه

أعني الرقباء : أبا احلسن ما تشتهي؟ فقاليا : دخلت على علي بن عبيدة الرحياين عائداً فقلت له: قال اجلاحظ
  .وأكباد احلساد وألسن الوشاة

وكان خبراسان مع املأمون، وشغف . لعلي بن عبيدة هذا كتاب يسمونه املصون حيوي آداباً حسنة وألفاظاً حلوة
  .وكان من الظرفاء، وتنسك آخر عمره. أهل خراسان بكالمه

  .خلس عند الدرك وغصص عند الفوت: لس أو غصص؛ معناهاغتنموا الفرص فإا خ: قال الشافعي

  .انظر إىل هذا اإلجياز واإلبالغ

  .الذهب لئيم، يدلّك عليه مصريه إىل اللئام، والشيء يقع إىل شكله ويرتع إىل جنسه: قال النظام

ا، فلو علم اهللا تعاىل أنّ حيتاج الوايل إىل أن يستعمل مع رعيته يف عدله عليها اإلحسان إليه: قال عمر بن اخلطّاب
  ".إنّ اهللا يأمر بالعدل واإلحسان"العدل يسع الناس ملا قرن اإلحسان به فقال 

ك؟ قال: قيل ألعرايبإنك أعطيتنا اإلسالم من غري أن : فادع، فقال: نعم، قيل: أحتسن أن تدعو رب اللهم
  .نسألك، فال حترمنا اجلنة وحنن نسألك

كان خويف من أن ال ألقاك متمكّناً، ورجائي خاطراً، فإذا متكّن اخلوف : صديق لهكتب علي بن عبيدة إىل 
  .ظننت، وإذا خطر الرجاء خفت

    

رأيت رجالً يسأل الناس ويستقري بيوت احلمام بيتاً بيتاً، يأخذ : رأيت أربعة أشياء عجيبة: قال اجلاحظ
لقرآن والصبايا الغناء؛ ورأيت حجاماً رافضياً حيجم إىل مواعيدهم إىل أن خيرجوا؛ ورأيت معلّماً يعلّم الصبيان ا

الرجعة نسيئةً من فرط إميانه؛ ورأيت أربعة محالني حيملون جنازةً كلما أعيوا وضعوها عن رؤوسهم وجلسوا 
  .يتحدثون حىت بلغوا شفري القرب

 ال يعمل هلا، وأجلٌ ينقضي، دنيا ال تؤايت، وآخرةٌ: ما هذا الذي أثّر فيك؟ قال: قيل أليب سعيد وهو مهموم
  .وذنوب ال حتصى

للغىن والعز والراحة، فمن زهد فيها استغىن، ومن قنع عز، ومن قلّ : الدنيا تطلب لثالثة أشياء: قال فيلسوف
  .سعيه استراح

حركات اإلنسان ملحوظة، وأعماله حمفوظة، وتصرفه بني ويلّ مشفٍق وعدو : قال أمحد بن إمساعيل الكاتب
طرق، وللسانه فلتات، ولقلبه هفوات، ومن اهلمة ما يسمو به ويرفعه، ومنها ما يعره ويضعه، وإن مل حيذر م

  .زواجره أوبقت دينه وأنغلت أدميه

  .تعلّموا العلم، فإن كنتم ملوكاً فقتم، وإن كنتم وسطاً سدمت، وإن كنتم سوقةً عشتم: قال ابن املقفّع

  .كران أن تعزب عنه اهلموم، ويظهر سره املكتومعالمة الس: قال الفضل الرقاشي
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حد السكران أن :  يقول وقد جرت مسألة السكر وحده- وكان خراسانياً - مسعت بعض أصحاب أيب حنيفة 
  .ال تعرف األرض من السماء، وال الفرو من القباء، وال الطاعة من اإلباء

  .العقل املركّبال سبيل إىل العقل املستفاد إّال بصحبة : قال العتيب

  .الرأي يسد ثلم السيف، والسيف ال يسد ثلم الرأي: قال الفضل بن سهل

  .من أدخل نفسه فيما ال يعنيه أبتلي فيه مبا يعييه: قال ابن املقفّع

  .دفع الشر جمازاة، ودفع الشر باخلري مكرمة: قال اإلسكندر

  .م خرياًرحم اهللا عبداً كسب طيباً، وأنفق قصداً، وقد: قال احلسن

  .أنت أعلم مين وأنا أفقه منك: قال العباس البنه

  .من أعمال الرب اليت ال ترتفع إىل اهللا تعاىل شعر طاهٍر يف الزهد: قال املأمون

مل مل متدح سليمان بن وهب وهو واٍل ومدحته وهو معزول؟ فقال عزله أكرم من : قيل للشاعر املعروف باجلمل
  .مه ال عمله، وكرمه معه ويلّ أم عزلوالية غريه، وإمنا أمدح كر

  .إذا علمت أنك مسيء، وتكون مسيئاً إذا ظننت أنك حمسن: مىت أكون حمسناً؟ قالت: قال رجل لعائشة

العامل واملتعلّم شريكان يف األجر، والقارئ واملستمع شريكان، والدالّ على اخلري وفاعله : قال أبو الدرداء
  .شريكان

سب أصل الرجل، واحلسب فعله: باتقال أبو حنيفة صاحب النالن.  

أبو حنيفة هذا من كبار الناس وعلمائهم، وكان ثقةً مأموناً زاهداً حكيماً، وكان بدوي الكالم، رفيع الطبقة؛ 
  .ولد بالدينور ومات ا

  .ما رأينا مالّحاً متغير النكهة إلدمان أكل الصحناء: قال اجلاحظ

فأنت الذي تزعم أنّ اهللا تعاىل حيب : ت الذي تزعم أنّ اهللا حيب أن يعصى؟ قالأن: وقف غيالن على ربيعة فقال
انظر إىل املعىن كيف يتردد يف هذا الكتاب عن السلف بألفاظ خمتلفة، واحلق يف ذلك قائم، ! أن يعصى قسراً؟

  .ملا دعا إىل اهلدىوهو سر من أسرار اهللا واخللق، ال ينكشف إّال ملن كان صايف القلب من اهلوى، قابالً 

    

إرادةٌ منك وإرادةٌ بك، فأما إرادته منك فإنه أباا لك بلسان التكليف : اعلم أنّ احلق قد توالّك بإرادتني
والتوقيف، وأما إرادته بك فإنه لواها عن كلّ تعريف وتكييف، مث أقامك بينهما على حد أزاح فيه عللك، 

يك، مث أثبت حجته عليك، فلم تبق بقيةٌ تقتضيها آالء اإلهلية بلسان وأوضح إليه سبلك، مث ساق حقوقك إل
احلكمة وتستوجبها العبودية يف حال احلاجة إّال أدناك إليها، وأناف بك عليها، فإن قابلت األمر باالئتمار، 

استحققت والنهي باالنتهاء، والدعاء باإلجابة، واهلداية باالهتداء، فقد صادفت إرادته منك وإرادته بك، و
مبصادفتك إرادته منك باألمر والنهي ما وعدك، وإن أعرضت عن األمر عاصياً، وركبت النهي جمترئاً، 
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واستخففت حبقّه متمرداً، فقد نفذت إرادته بك، ومتّ علمه فيك، ولكن ثبتت حجته عليك ملا أسلفك من 
بعلمه فيك وإرادته بك، ألن هذا باب كان خافياً التمكني وأعارك من الطّاقة، وليس لك أن حتتج يف املقام الثاين 

عنك مطوياً، ومل تكن حمتاجاً إليه، وال متعلّقاً به، وال مستحقاً له، فقد بان لك أنك مل تدخل بعلمه فيما اك 
عنه، وال كانت إرادته بك علّةً لك يف معصيتك، ألنّ هذه اإلرادة من هذا العامل تكشف لك بعد موافقتك النهي 

انبتك األمر، وقبيح بك أن تركب ما تركب جاهالً باحلجة، حىت إذا متّ ركوبك، وتقضى عليه زمانك، وجم
وعالك الندم، ولزمك التعقّب، أحلت أمرك على علمه فيك وإرادته بك، هالّ وقفت عن قبول أمره ومساع يه 

أعرتين من القوة، وخلقت يفّ من الطاقة، إهلي، مل تزح عليت مبا : حني أمر، وى وزجر، ودعا وبين، وهالّ قلت
وأسلفتين من التمكني، وعرفتين من األخبار، فأنا صائر مع هذا كلّه إىل ما أنت عاملٌ به؛ ومىت فعلت هذا وقلته، 

علم العقالء أنك متجن، ال حتب صالحاً، وال تتقي فالحاً، وأنك مقترح اقتراحاً، إن صح لك سقط عنك لسان 
النهي، وزال باب املدح والذم، واستغين عن الثواب والعقاب، وكنت مجاداً ال ختاطب وال تعاتب، األمر و

وعريت من جلباب معرفة اهللا عز وجلّ، وجهلت نعم اهللا عندك، وعميت عن حكم اهللا تعاىل فيك، ومن بلغ 
اد اجلاهلني باهللا، الساخطني هذا املكان أسقط عن مكلّمه مؤونة البيان، وعن نفسه كلفة التبيني، وكان يف عد

 بصرك، وانتصف من هواك، وفارق إلفك، وترتّه -  حفظك اهللا -فافتح . لنعم اهللا، املتعرضني لعقاب اهللا تعاىل
  .عن تقليدك، وحص عن املعرفة، الئذاً باهللا تعاىل، مستعيناً به، فهو ويلّ خلقه، ناصر الالجئني إليه

ك، وميزك وفضلك، وأضاء قلبك باملعرفة، وفجر فيك ينبوع العقل، ونفى واعلم أن اهللا خلقك، ورزقك وكمل
عنك العجز، وعرض عليك العز، وبين لك الفوز، بعد أن وعدك وأوعدك، وبعد أن وعظك وأيقظك، وبعدما 

حطّ عنك ما أعجزك عنه، وأمرك بدون ما أقدرك عليه؛ وإمنا حاشك ذا كلّه إىل حظك وجناتك، وعرضك به 
أفتجسر من بعد هذه النعمة املتوالية، وهذه اآلالء املتتالية، أن تتوهم أنه اقتطعك عن . عادتك وخالصكلس

مصلحتك أو خبل عليك برأفتك؟ إنّ هذا ال يظن بوالدك الذي نسبته إليك عارية، وإضافتك إليه جماز، فكيف 
حو إساءتك، وإقالته ترفع عثرتك، تظن بإلٍه أنعمه تسابق أنفاسك، وأياديه تفضل عن حاجتك، وعفوه مي

وإزاحته تتقدم علّتك، وصنعه يزيد علثاً قداحك، وعطاؤه يفوت امتياحك، إن أطعته فحظّك حترز، وإن عصيته 
  .فإىل نفسك تسيء، جعلنا اهللا وإياك من العارفني حبقّه، الطالبني ملرضاته

تعالوا ننعت الطعام إيه :  وحجازي وجندي فقالواشروي وشامي: اجتمع أربع نفر: قال أبو عبيدة: قال الرياشي
أطيب الطعام مويدة موسعةٌ زيتاً، آخذ أدناها فيضرط أقصاها، تسمع هلا وجباً يف احلنجرة : فقال الشامي. أطيب

م بنات املخاض يف اجلرف، قال الشرويمسناً وعسالً: كتقح موسع ،ة عرعلى مج ،يف يوم قر أطيبالطعام خزير .

رس: قال احلجازيأطيب الطعام حيس طيس بإرساله مخس، يغيب فيه الض .أطيب الطعام بكرةٌ : قال النجدي
دعوين أنعت : سنمة، معتبطةٌ نفسها غري ضمنة، يف غداٍة شبمة، بشفاٍر خذمة، يف قدوٍر حطمة، قال النجدي

اك، واجحظ عينيك، وأخرج أصابعك، إذا أكلت فابرك على ركبتيك، وافتح ف: قل؛ قال: لكم األكل، قالوا
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  .وأعظم لقمتك، واحتسب نفسك

  .كان ابن عمر إذا مسع هذا يضحك

  الوافر : وأنشد

  وصار الناس أعوان المريب  وأعلنت الفواحش في البوادي

    

 في القوم من تلك العيوب لما  ما عبتهم عابوا مقالي إذا

  وصار الناس كالشيء المشوب  وودوا لو كفرنا الستوينا

 فصار سقامنا بيد الطّبيب  نستطب إذا مرضنا وكنّا

 نغص بالماء الشّروب ونحن  فكيف نجيز غصتنا بشيٍء

التمكني من احلسن ال جيوز أن يكون التمكني من القبح قبيحاً، ولو وجب ذلك لكان : قال علي بن عيسى
  .حسناً، فيكون حسناً قبيحاً، وهذا متناقض

أي : ما أخجلين قطّ إّال رجلٌ دخل إيلّ وقد ولد يل مولود وعندي منجم يعمل مولده، فقال: قال أبو العيناء
عاىل ما خلق اهللا ت: سله قبل هل هو منك؟ يقال: يعمل مولداً البين هذا، فقال: شيٍء يعمل هذا املنجم؟ فقلت

: شيئاً أطيب من الروح، أال ترى أا إذا كانت يف اجلسم كان طيباً، وإذا خرجت منه صار ميتاً؟ قال اجلماز

  .أعطين به كسباً وبصرفه جزراً: رأيت بالكوفة رجالً وقف على بقّال، فأخرج إليه رغيفاً صحيحاً فقال

ة فقال القناد الصويف وسأله عن احملبة، وقلٍب : ادوقف رجل على القنا مذبة، وحليٍة كأا دبقد جاءين برأٍس كأ
  .عليه مكبة، يسألين احملبة، وقيمته حبة

  .ال تركب احلمار فإنه إن كان فارهاً أتعب يدك، وإن كان بليداً أتعب رجلك: قال عبد احلميد الكاتب

  .إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش: يقال

  الوافر : شاعر

 اهللا والقدر المتاح فأين  ن يقارنك النجاحأتيأس أ

  .الذّباب: مل أرد ذاك؛ من يواكله؟ قال: املالئكة، قال: من حيضر مائدة فالن؟ قال: قيل لرجل

أما بعد، فإنّ اجلواد مودود، والفاضل حممود، واحلاسد مكدود، واحلريص جمهود، والكرمي : كتب بعض السلف
  .مقصود

كان واهللا إذا أضاع األمور مضيعها وأزور عن احلسناء ضجيعها، يهني نفساً كرميةً : مدح أعرايب رجالً فقال
اً عن الشرو على قومها، غري مبقيٍة لغٍد ما يف يومها؛ وكان أموراً باخلري.  

وبلغ منهم؛ وكه املرض، النهيك الشجاع، وهي النهاكة؛ وك فالنٌ يف بين فالن إذا وقع فيهم : قال األصمعي
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  .واستبانت عليه كة املرض؛ وك هذا الطعام أي بالغ يف أكله

تركت فالناً مبلوغاً مشتركاً أي مهموماً؛ والكأل يف بين فالٍن شرك أي طرائق مستطيلة؛ واحدها شراك؛ : ويقال
نٌ فالناً يف البيع؛ ومالٌ فيه أشراك، وبيين وبني فالن شركةٌ وشرك سواء؛ وأشرك فالنٌ نعله وشركها؛ وأشرك فال

  .دخل فيه معه: واحدها شرك، مبرتلة أعدال وعدل، وشركه يف األمر

مررات حبرٍة فيها فلوق، أي شقوق وصدوع، وهي أرض فيها حجارة سود؛ وحرة مضرسة إذا كانت : ويقال
وإمنا أمر باللغة .  كله عن األصمعيهذا. فيها أحجار ناتئةٌ، كاألضراس؛ وفالن ضرس شرس أي صعب اخللق

  .على قدر ما يصادف منه مساعي وحمفوظي، فال يضيقن صدرك، فكلّ هذا فائدةٌ وأدب وبراعة وحكمة

لو كان ملككم حازماً ما أدخل بني شعاره ودثاره : ملا قتل كسرى بزرمجهر أراد أن يتزوج ابنته، فقالت للثّقات
  .موتورةً

  .يف طلب احلوائج فإنّ العجل إذا أحلّ على أمه مبص الثّدي رفستهال تفرطوا : قال فيلسوف

  .كم بقاء حاٍل تذوب وال تثوب، وتتلف وال ختلف: كاتب

  الطويل : شاعر

  وال بد من شكوى إذا لم يكن صبر

  .إن اهللا عز وجلّ إذا استرذل عبداً زهده يف العلم: يقال

إين ألتعجب جداً من أمرين، أحدمها أمر الطبيعة، مع شرفها يف نفسها، وترتيبها ملرادها، : قال فيلسوف
 مع -  كيف أبت طاعة النفس وعصت أمرها - واستمرارها على عادا يف نظم ما تنظمه، وإصالح ما تصلحه 

لقد شغفت بالطبيعة حىت انقادت : ستلطّف النفس يف دعائها وحسن فطنة الطبيعة يف اهتدائها، واآلخر أمر النف
: فقد عرضت التعجب. هلا يف بعض املواضع فهلكت بانقيادها إليها ومظاهرا، حىت آلت إىل عاٍمل مظلم دنٍس

تارةً من النفس كيف ال تستغين عن الطبيعة وتارة من الطبيعة وكيف ال تقتدي بالنفس، وما هذه احلال اليت 
  .زاجر من عقل: ما يذهب بشهوة الطّني؟ قال:  البوار؟ قيل لطبيبأورثت النفس اهلالك والطبيعة

أنا جليس ريب، إذا شئت أن يناجيين قرأت كتبه، وإذا شئت أن : ما أصربك على الوحدة؟ قال: قيل لراهب
  .أناجيه صلّيت

  الطويل : اصدقيين عن قول كثيٍر فيك: دخلت عزة على أم البنني فقال

 وعزة ممطوٌل معنى غريمها  ى غريمهقضى كّل ذي دين فوفّ

    

  .أجنزيها وعلي إمثها: وعدته قبلةً فحرجت منها، قالت: ما هذا الدين؟ قالت

  .فقد األحبة غربة: أحسن كلمٍة للعرب: يقال

wلكن إن لوح له : الطّوسي، فقال له محيد "جوع كلبك يتبعك: "صدق القائل: قال املنصور للقّواد- ب136
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  .برغيٍف يتركك

هم أوالدها أفيالم املرء على حب : أما ترى حب الناس للدنيا؟ قال عليه السالم: قال احلسن ألبيه عليهما السالم
: أنت القائل ويل مصر مثل ابن طاهر من نظراء طاهر قلت: دعاين املعتصم فقال: والدته؟ قال عيسى بن منصور

  .ووالّين مصرنعم، فاستحسنه 

  .بلغ من طيب تراا أنّ الرجل يسجد فال يشتهي أن يرفع رأسه: وصف رجل صنعاء فقال

  .الشيب علّةٌ ال يعاد منها وهي غليظة، ومصيبة ال يعزى عنها وهي جليلة: قال بعض احلكماء

  .خروجي منها: ما أحسن ما رأيت ا؟ قال: قدم رجلٌ من اليمامة فقيل له

قال الفضل بن ! هات! هات: كفاك من كرم املالئكة أنه مل يبلهم بالنفقة وقول العيال:  فقالمدح رجل البخل
  .القرآن ال يبلغه عقلٌ وال يقصر عنه فهم: سهل

  .القرآن فيه خرب من قبلكم، ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم: قال علي بن أيب طالب عليه السالم

  .هل، وأرجحه العقلمعيار أطاشه اجل: وسئل عن اللسان فقال

لو كنت يف قتلة احلسني وأمرت بدخول اجلنة ملا فعلت، حياًء من أن تقع عيين على : قال عمر بن عبد العزيز
  .عني حممٍد صلّى اهللا عليه وسلّم

  .مسيت فاطمة فاطمة عليها السالم ألنّ اهللا تعاىل فطم حببها من النار: قال بعض الرافضية

  .صحبة عشرين يوماً قرابةٌ: يه السالمقال جعفر بن حممد عل

  .حليته يف جوفه يعين القرآن: أجيوز أن حيلّى املصحف بالذّهب؟ فقال: قيل البن عباس

  .مكذوب علي وعليك: بلغين أنك مأبونٌ، فقال: قال ابن مكّرم أليب العيناء

نار احلرب، ونار الشر، :  قال اجلاحظكم ناراً يف اللغة؟: اجتمع اجلاحظ واجلماز بالبصرة فقال اجلماز للجاحظ
نار حر : وما ذاك؟ قال: تركت أبلغ النريان وأوسعها، قال: قال. ونار احلباحب، ونار املعدة، والنار املعروفة
أما نار أمي فقد قضيت أنّ هلا خزاناً؛ : أمل يأتكم نذير؟ قال اجلاحظ: أمك اليت إذا ألقي فيها فوج سأهلم خزنتها

: هل من مزيد؟ قال علي بن أي طالب عليه السالم: هل امتألت؟ فتقول:  نار حر أمك اليت يقال هلاالشأن يف

  .الدنيا واآلخرة كاملشرق واملغرب، إذا قربت من أحدمها بعدت من اآلخر

 املودة اليت يفسدها: أشتهي أن أشتري داراً يف جوارك حىت ألقاك كلّ وقت؛ قال: قال رجلٌ لضيغم العابد

  .تراخي اللقاء مدخولةٌ

  .مثلي هفا ومثلك عفا: كتب رجلٌ إىل صديق له

ا تدخل : "قال" قل هو اهللا أحد"إين أحب من القرآن : قال رجلٌ للنيب صلّى اهللا عليه وآله وصحبه وسلّم
  ".اجلنة

  .حسن اجلوار عمارة الديار: قال جعفر بن حممد عليهما السالم
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ال؛ فقيل له : هل للقاتل توبةٌ؟ قال: نعم؛ مث جاءه آخر فقال: هل للقاتل توبةٌ؟ قال: قال رجلٌ للحسن البصري
  .توسمت يف األول أنه قد قتل فقلت نعم، وتوسمت يف الثاين أنه يريد أن يفعل فقلت ال: يف ذلك فقال

  . تعاىل عليهانعمة محدت اهللا: ما معىن هذا الكالم؟ قلت: احلمد هللا عليك، قال: قلت للرشيد: قال إسحاق

فأين : فأين العلل؟ قال: ليست يل، قال: أتبيعين شاةً؟ قال: -  وكان الراعي مملوكاً - مر ابن عمر براٍع فقال له 
  .اللهم قد رزقتين العتق األصغر فارزقين العتق األكرب: اهللا؟ فاشتراه وأعتقه، فقال العبد

منجم، فأخذ تفاحةً من الس فقال : رتلته؟ قالمن ذا الذي قد رفعت م: قال أبو اهلذيل للحسن بن سهل
مل : خذها من الرأس، فأخذ غريها، فقال: تأكلها، فرمى ا، فقال املنجم: انظر إليها آكلها أم ال؟ فقال: للمنجم

ال آكلها، فإن رميت ا أصبت، وإن أكلتها كانت اليت قلت، : أخاف أن تنظر فتقول: مل تأخذها؟ فقال
  .فتصيب

: جيب قتل كلّ زانية؟ قلت: قالت. ألنك زانية: مل؟ قلت: أشتهي أن أقتلك، قالت: قلت جلاريٍة:  العطويقال

  .فعليك مبن تعول: نعم، قالت

  .هذا نسج يف أيام بين أمية وقد آمتحى طرازه: وقدم إىل عبادة رغيف يابس فقال

  .ضرسه: ضرب عليه؟ قالابن أيب العالء املغين عندنا عليل اليد، مب ي: قيل لعبادة

    

إن األفالك العلوية تأىب بك إّال مسوا يف : كان الكندي يستحلي جارية، فقال هلا يوماً: قال أمحد بن الطّيب
  .إن العثانني املسترخيات، على صدور أهل الركاكات، باحللق مؤذنات: وكان كبري اللحية، فقالت. اهليولية

  .لمتوكّل بيت ماٍل يسميه بيت الشمال، كلّما هبت تصدق بألف درهمكان ل: قال علي بن حيىي املنجم

  .أنت واهللا ثقيل الظّلّ، مظلم اهلواء جامد النسيم: وقال الكندي لرجل

فما اسم اهللا : ملك من مالئكة اهللا، قلت: من أنت؟ قال: قلت لشخٍص رأيته يف النوم: قال أنس بن مالك
  ".موسى إني أنا اهللايا "اهللا، مث تال : األكرب؟ قال

  .اعترض يوم اجلمل يف حلقي: جزعت عائشة عند املوت، فقيل هلا يف ذلك، فقالت

الذي يطلبه رضوان يف اجلنة فال جيده، ويطلبه مالك يف : من الغريب؟ فقال: سئل أبو جعفر الشاشي وأنا حاضر
يف األرض وال جيده، فقال أهل الس وقد النار فال جيده، ويطلبه جربيل يف السموات وال جيده، ويطلبه إبليس 

، فضج الناس "يف مقعد صدٍق عند مليٍك مقتدٍر: "يا أبا جعفر، فأين يكون هذا الغريب؟ قال: تفطّرت قلوم
فكان يتصرف ويتكلم بالرقائق وحيوش القلوب إىل باب اخلري وكان مع هذا يتجاهل ويقول ما ال . بالبكاء

  . وكان يقبل على ذلك ويفدىحمصول معه وال فائدة فيه،

 ورأيته ببخارى يف آخر أيام نوح وأول أيام عبد امللك، وأنا إذ ذاك صغري، لكني -قال أبو العباس البخاري 
أحفظ ستني ألف حكايٍة للزهاد : حفظت ما قال، وورد الري يف سنة سبٍع ومخسني وثالمثائة وكان يقول
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  .لو كنت شاعراً لرثيت املروءة: قال مالك بن دينار: -والنساك 

  .اهللا والنيب: أنا ال أعرف إّال الشيخني: قال بعض املغفّلني وقد جرى ذكر الصحابة

  .كفّارة عمل السلطان اإلحسان إىل اإلخوان: قال جعفر بن حممد عليهما السالم

 الربيع، قال الفضل بن كان سعيد بن وهب من الظّرفاء، وكان خليط أيب العباس الفضل بن حيىي والفضل بن
صحبين سعيد على البطالة فأودعته ماالً عند النكبة ظننته أنه ال يرجع إيلّ أبداً، مث طلبته منه، فأتى به واهللا : الربيع

  الرمل : مث دخل قلبه فحج ماشياً وقال. خبواتيمه، وخاننا من كان عندنا أوثق منه

جن من ماء القليباآل واطرقا  اعتورا رمل الكثيب قدمي 

الدنيا وفي واٍد خصيب نضرة  يوٍم رحتما فيه على رب 

  صخب المربع كالظّبي الربيب  حسن من محسٍن وسماٍع

 وخذا من كّل فن بنصيب  ذاك بهذا واصبرا فاحسبا

 اهللا يعفو عن ذنوبي ولعّل  أمشي ألنّي مذنب إنّما

  .إن هذا شيٌء ما مسعناه حىت دخلنا العراق: عمر بن علي عن الوصية فقالسئل 

أنا أحسن : لو تركت حليتك طالت، أما ترى عبد اهللا بن الربيع ما أحسنه؟ قال: قال املنصور البن عياش املنتوف
 املؤمنني، احلق حليته يا أمري: أما ترى هذا الشيخ يا أمري املؤمنني ما أكذبه؟ فقال ابن عياش: منه، قال عبد اهللا

  .وأقمه إىل جانيب مث انظر أينا أحسن، فضحك املنصور حىت استلقى

أنا أحدثك أنك قد : إنّ الشيطان قد أولع يب يوسوس يل أني قد طلّقت امرأيت؛ فقال له: قال رجل أليب حازم
  .فانتبه الرجل وذهبت وسوسته: قال! فتكذّيين وتصدق الشيطان؟: سبحان اهللا يا أبا حازم، قال: طلقتها؛ قال

نيعة؟ قال: قيل ألعرايبمن إذا أعطي شكر، وإذا حرم صرب، وإذا قدم العهد ذكر: من أجدر الناس بالص.  

ةً؟ قال: قيل ألعرايبمن إذا قرب منح، وإذا بعد مدح، وإذا ظلم صفح، وإذا ضويق مسح: من أكرم الناس غر.  

من إذا سأل خضع، وإذا سئل منع، وإذا ملك خنع، ظاهره جشع وباطنه :من أألم الناس؟ قال: قيل ألعرايب 
  .طبع

كيف أصبحت أيها األمري؟ : دخل أعرايب مليح على يزيد بن املهلّب، فقال له وهو على فراشه والناس مساطان
  .لو كنت كما أحب كنت أنت مكاين وأنا مكانك، فضحك منه يزيد ووصله: كما حتب، فقال: فقال يزيد

  .احلركة ترى: كان هشام ال يقول برؤية احلركة، فلما ذهب بصره قال-

أين يف القرآن : وقال له" من محل ظلماً"أال : تعين، فقال اآلخر" محل"أين يف القرآن : حاج معلّم آخر فقال
  ".فتقبلها ربها بقبوٍل حسٍن: "مبعىن فقال" حسن"
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لقد عجبت من : ت عن الصواب، فضحك، فقال له رقبةتياسر: وأخطأ رجلٌ عند رقبة بن مصقلة فقال
ضحكك من غري عجب، وصمتك من غري تفكٍّر؛ أما اهللا ما وجهك بالوجه املستصبح، وال حديثك باحلديث 

  .فأضحك من حضر! فعلى مثلي إذن يسلح: املستملح، وال أنت بذي السخاء املستمنح، فقال الرجل

خعيفما تقول يف امرأٍة ورثت ماالً من : علم عندك شيئاً إّال وقد أخذته؛ قالما أ: قال األعمش إلبراهيم الن
هذه امرأةٌ أعتقت عبداً مث تزوجته مث مات، فورثت الربع بالتزويج والباقي : ال ادري؛ قال: زوجها كلّه؟ قال

  .بالوالء

  .أنا مستريح إنّ تركتين: قال! قم صلّ واسترح: قال غالم مثامة له

إن أردت : هذا على ضربني: جيوز أن تؤخر ما قدم اهللا تعاىل وتقدم ما أخر اهللا عز وجلّ؟ قال: ةقال رجل لثمام
  .أن أصير رأس احلمار ذنبه فال، وإن أردت أن أقدم معاوية على على عليه السالم فنعم

فما بال اهللا يذهب : نعم؛ قال: يا مثامة، ما تقول يف رجٍل لطم عني رجٍل فقلعها، أظلمه؟ قال: وقال له رجلٌ
ألنّ اهللا تعاىل أعطاه عينني فأخذ واحدةً، وأنت فلم تعطه شيئاً، وإنّ اهللا تعاىل يعوضه؛ : بعينه وال يظلمه؟ قال

الفرق أنّ الذي عوضه اهللا تعاىل ال ميكن أحداً أن يأخذه، وما : فأنا أعوضه مخسة آالف درهم، قال: قال
  .عوضته تقدر على أخذه

ألنّ اهللا تعاىل :  غري ما ذكر مثامة، وذلك أنّ مثامة قال-  فيما مسعت عن العلماء - لّة يف هذه املسألة الع- ب187
: فإن اهللا تعاىل يعوضه، قال: أعطاه عينني وأخذ واحدٍة إنه ال يقول قد يعمى من عينيه دفعةً واحدة؛ وقال أيضاً

وأصحاب التناسخ إذا !  شيئاً، ألن التعويض قد حصلالفرق كذا وكذا، والفرق ال يغين عنه: فأنا أعوضه؛ قال
  .مسعوا العوض طاروا عجباً

ومل وجب أن يفعل ما هو شنيع يف النظر وقبيح يف العقل من أجل التعويض؟ : ومسعت بعضهم يقول-ج187
يف ومن طالبه بالعوض؟ ومن رضي أن يهان ويؤذى ويفقر ويسلب النعمة وتتواىل عليه احملن على أن يعوض 

: وهل هذا إال كمن يصفع آخر، فإذا غضب املصفوع وأنف واستشفع الناظرون إليه قال الصافع: اآلخرة؟ قال

 أعين ما نزل بعمٍر ومن - فهو استصالح لزيٍد : فقيل هلذا الرجل. فإني أعوضه وأكرمه وأخلع عليه وأهب إليه
مل وجب؟ هل هو إال كقّراد يضرب الكلب لريقص وهذا أيضاً : البلوى واحملنة وشتات األهل ومشاتة العدى؛ قال

فأين النظر الذي : القرد، فإذا رقص وبلغ منه مراده طرح للكلب كسرٍة وأحسن إليه مستأنفاً؟ وكان يقول
يقتضيه الكرم؟ أين الواجب الذي يقتضيه العدل؟ وكان يومي ذا إىل أن كلّ هذا جزاٌء وقصاص، ألن خالق 

  .مهم وفجائعهم، وإمنا اكتسبوا على األيام ما جوزوا به فكوفئوا عليههذا اخللق غين عن آال

واجلواب عن الذي مر به مثامة أنّ فاقئ عني زيٍد وآخذ مال عمرٍو متعد حدود اهللا الذي خلقه ورزقه، -د187
ان كان غري ظاٍمل أال ترى أنه ملا أطلق له ذبح احليو. وأمره واه، وبالتعدي استحق اسم الظّلم واستوجب العقاب

ألنه راعى األمر ووقف مع اإلباحة وأتى املأذون فيه، فلما جتاوز الرسم وتعدى احملدود مسي بالعاجل ظاملاً، 
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واقتص منه يف اآلجل عدالً؛ وليس كذلك إهلنا عز وجلّ، ألنه خلق زيداً وكان له أن ال خيلقه، مث وهب له ما 
دائم كرماً، مث ابتاله اختياراً، مث قبضه إليه نظراً، ومل يتعد يف ذلك أمر آمر وال رأى متفضالً، مث عرضه للنعيم ال

زجر زاجر، بل تصرف يف ملكه بعلمه وقدرته، غري مسؤوٍل عما فعل، وال معترٍض عليه فيما أتى، ولو كانت 
نه كان ال يفعل إّال ما أذن أفعاله موقوفةً على جتويز عقلك وإباحته، وإطالقه وإجازته، لكان ناقص اإلالهية، أل

  .فيه العقل

    

واعلم أنّ العقل، وإن كان شريفاً، فإنه خلق اهللا، حكمه منوط خبالقه، وحاجته إىل اخلالق كحاجة الناقص 
للعاقل، والنقص ال حق به وجائز عليه، وإمنا هو ضياٌء بيننا وبني اخلالق، به نتعاطى ونتواطى، ونتعامل ونتقابل، 

ما أجازه : اره نفصل ونعدل، ودايته نرشد ونكمل، فأما أن يكون العقل حكماً بيننا وبني اهللا تعاىلوعلى مقد
كيف يكون هذا وهو إله من قبل العقل والعاقل واملعقول، . اهللا حسن فعله وما أباه قبح فعله، فهذا ما ال يكون

ه ال قاطعةً عنه، ودالةً على قدرته ال مضلّةً عن وإمنا أبدع هذه كلّها داعيةً إليه ال معترضةً عليه، وواصلةً ب
العقل آلةٌ أعطيناها إلقامة : وما أحسن ما قاله أبو زيد البلخي، قال. حكمته، ومتيقّنةً ملا بان ال شاكّةً فيما أشكل

  .بيةالعبودية ال إلدراك الربوبية، فمن طلب بآلة العبودية حقيقة الربوبية فاتته العبودية ومل حيظ بالربو

أين يذهب ؤالء القوم؟ أما يعلمون أنه كما يرد على العني ما يغشى بصرها من نور الشمس، كذلك يرد على 
العقل ما يغشى بصريته من نور القدس؟ ما أحوج هؤالء املدلّني بعقوهلم، الراضني عن أنفسهم، العاشقني 

السانح األول، وال يسكنوا إىل اللفظ املتأول، وال آلرائهم، أن ينعموا النظر، ويطيلوا الفكر، وال يسترسلوا مع 
  .يعولوا على غري معول

 لو أردت أن تقف على أسرار ملك زمانك، وعلى خفايا أمر سلطانك، وعلى حقائق -  حفظك اهللا -وأنت 
أحوال إخوانك، مل تستطع ذلك ومل تقدر عليه، على أم أشكالك وبنو جنسك، أو ليس قد علمت أن امللك 

و وقف حارس داره على ما يقف عليه وزير مملكته، واطلّع من دون بابه على ما يطلّع عليه من دون شعاره، ل
لكان ناقصاً مرذوالً، ومل يكن فاضالً وال مفضوالً، وأنّ احلال اليت قد لبسها، واألمر الذي قد اعتنقه يقضي 

ا، وطي أشياء عن بعض اخلواص، ونشر أشياء على كتمان أشياء عن مجيع األولياء، وإفشاء أشياء إىل مجيع الرعاي
بعض العوام، ولو تساوت رتب مجيع الناس معه شركوه يف امللك، وكان ذلك داعية اهللك، وأن لو بسط اجلميع 

إىل معرفة ما غيب ساووه يف اإلالهية، وهذا حمال، ولو حسم األطماع عن معرفة ما ميكن لكان غري داٍع إىل 
إىل أنسه، وال باعٍث على اإلقرار باإلهيته، واإلعتراف بربوبيته، فأودع العقول ما متّت به نفسه، وال حائش 

فمن ظن أنه قد جهله من . العبودية، ودفع عنها ما تعلّق باإلالهية، مث أمدها باإلحسان والتفضل على دائم الزمان
صدق، تقود العقول إىل اإلقرار باالضطرار مجيع الوجوه أبطل، ألن آثاره ناطقةٌ باحلق، وشواهده قائمةٌ بال

واالختيار؛ ومن ظن أنه قد عرفه من مجيع الوجوه أبطل، ألنّ اهللا تعاىل ال يستوىف مبعرفة عارٍف كما ال ينفى 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  593   

إن جحدته فأنت مكابر، وإن ادعيت اإلحاطة به فأنت كافر ولكن بني ذلك قواماً، فإنه أهدى : حبرية واقف
ك، وأطرد لشكّك، وأنفى لوحشتك، وأبعد لنفورك، وأجلب لطمأنينتك، وأقرب إىل ما لقلبك، وأربط جلأش

  .تضمن األمر، ووقف عنده النهي

 عن سري عقلك فيه، وتسليط ومهك عليه، -  جلّت عظمته -واعلم أنه لو كشف الغطاء عنك أعظمت اهللا 
  . واد، حتلم يف رقاد، وتقدح بغري زنادوظنك أن لو فعل كذا لكان أمجل، ولو مل يفعل كذا لكان أفضل؛ إنك يف

هيهات ال راد لقضائه، وال معقّب حلكمه، وال سائل عن فعله، وال باحث عن سره، وال معارض ألمره، جلّ 
، "خملصني له الدين" "ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه"عما جيوز على خلقه، مما هو أوىل حبقيقته؛ له اخللق واألمر، 

  .، وكونوا من وعده على نظر، ومن وعيده على خطر، والسالمفاعرفوه بعلم اليقني

لو كنت يف موضعك : أخطأت، فقال الشافعي: سأل رجلٌ من أصحاب أيب حنيفة الشافعي عن مسألٍة، فقال له
  .مث كلّمتك مثلما كلمتين الحتجب إىل أدٍب، فاستحسن الناس كالم الشافعي

جاً، وكان من سراة الناس مع الشرف والسخاء والبيان والعفّة والفقه وكان الشافعي حبراً ثجاجاً وسراجاً وها
العجيب ونصرة احلديث، مع الورع والديانة والستر، واألمانة والعفّة والرتاهة وظلف النفس والرتاهة، حىت إنه ما 

  .سن خمارج تأويالتهرؤي ممن تعاطى الفقه وبىن عليه مثله بياناً وعلماً وفهماً، ومسي ببغداد ناصر احلديث حل

    

: لو ذهب الناس كلّهم مذهب أيب حنيفة مل يكن للشريعة نور وال للسنة ظهور؛ قال: وكان أبو حامد يقول

وذلك أنّ احلديث يف مذهبه قليل، كما أنّ القياس والرأي واالستحسان كثري، والفقه قاعدته معرفة سنن رسول 
  .حكام من قوله وفعله يف مجيع أوقاتهاهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، واستنباط األ

لوال حممد بن احلسن وأبو يوسف وجانبامها من السلطان، لذهب هذا املذهب وبطل، : وكان أبو حامد يقول
 وقد - لوال أنّ الشافعي أتى بالواضحة واجللية ومبا ليس عليه غبار، كيف كان يشيع ويقبل وينصر : وكان يقول

 على قصر عمره وبعده من السلطان وزهده يف الدنيا؛ ذلك فضل -نيفة وأصحاما استقّر الفقه مبالٍك وأيب ح
  .اهللا يؤتيه من يشاء

 أعين أعالم الدين وأرباب الفقه، وكان على ذلك كثري الطّعن - وكان أبو حامد قليل الطّعن على أئمة الشريعة 
وكشفوا غطاءه، وأراقوا ماءه، وجلحوا لعبوا بدين اهللا عز وجلّ، وهتكوا حجابه، : على املتكلّمني، يقول

  .الوجوه، وجروا القلوب، وبثوا الشكوك، وكثّروا املسائل، وأطالوا األلفاظ، ولبسوا على الناس

لست أمسك عن هدمها حىت أوتى : سئل عمرو بن عبيد عن كنائس اليهود وبيع النصارى يف دار اإلسالم فقال
ة، ولكن أهدمها حىت أوتى باحلجوليس مبعروٍف حىت أعلم أنه باحلج حىت أعلم أنه معروف ا منكرة، ألنّ كو

  .منكر

. كن مع السائل فإنه املستخرج، واملسألة علّة اجلواب، وليس اجلواب علّةٌ للمسألة: وكان عمرو بن عيد يقول
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  .كن مع ايب: وكان واصل يقول

إنه ألطّ حبق نطقت به أدلّته، :  وقبائح القول، فقالإياك: تقدم اثنان إىل عيسى بن محزة، فاستطال أحدمها فقال
  .فال تلطّ أنت بسفٍه تلزمك عقوبته: فقال عيسى

  .سوى بني الناس كلّهم يف الظّلم: ما رأيت أعدل من حيىي بن أكثم القاضي يف ظلمه، وكيف؟ قال: قال رجل

هل جاء : إن القاضي يقول: ل كاتبهجا معك شهودك كلّهم؟ فسكتت؛ فقا: تقدمت امرأةٌ إىل قاٍض فقال هلا
أال قلت كما قال كاتبك؟ كرب سنك، وذهب عقلك، وعظمت حليتك، : شهودك معك؟ قالت نعم؛ مث قالت

  .فغطّت على عقلك؛ ما رأيت ميتاً يقضي بني األحياء غريك

  .إن قوي عليك كابرك، وإن أعجزته ماكرك: وصف رجلٌ النجار املتكلّم فقال

ليسا بسواء ألنّ ماء اخلمر منه، وماء الزبيب داخلٌ : الزبيب عندي مثل اخلمر، وقال اآلخرنقيع : وقال رجل
  .عليه

  .إين أسألك عما أعرف، ألمسع حسن ما تصف: قال املعتصم البن أيب داود

  .غرق أبو اهلذيل ومات النظّام: كتبت إليك وقد مضت دولة الكالم:كتب رجلٌ من البصرة

  .صدقت؛ أي إني يف تصديقك كاذب: كلّ شيٍء تقوله كذب، فكتب إليه: ملك فارسكتب ملك الروم إىل 

واهللا لئن مل تستقم ألمريك ألوجهن إليك رجالً يضع سيفه يف : بلغ عمر اعتراض عمرو على سعد، فكتب إليه
  .هددين بعلي واهللا: رأسك فيخرجه من بني أرجلك؛ فقال عمرو

  .فوا فإنّ معاوية وعمراً بالشامال ختتل: قال عمر ألهل الشورى

قد مسعت مييين، فأميا أحب : كان هارون حلف أن يقتل كلّ من شكا علي بن عيسى، فشكاه رجلٌ، فقال له
ال، ولكن يكون خصمي : مل؟ أهو أرأف بك مين؟ قال: ابعث يب إليه، قال: إليك، أقتلك أو أبعث بك إليه؟ قال
كون خصمي يوم القيامة ابن عم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله وسلّم؛ رجلٌ من العامة أحب إيلّ من أن ي

من حسن الصورة أمحق: فعفا عنه قال أعرايب قبيح الصورة عاقلٌ خري.  

  .الشجاعة والصرامة والنجدة من أخالق امللوك واجلود واحلكمة والسمو من أخالق الوزراء: قال فيلسوف

  ....ليك حاجة، وليس بنا عنك غىن، فإن رضيتساقتنا إ: قال أعرايب لرجل

    

 وما رأيت رجالً أقوى منه يف اجلدال وال أخبث مأخذاً للخصم، - مسعت بشر بن احلسني قاضي القضاة يقول 
وله مع أيب عبد اهللا الطربي حديثٌ يف مناظرٍة جرت بينهما، وقد جرى حديث جعفر بن أيب طالب وحديث 

إذا أنعم النظر علم أنّ إسالم : ينه وبني علي عليهما السالم، فقال القاضي أبو سعدإسالمه، وهل يقع التفاضل ب
جعفر كان بعد بلوٍغ، وإسالم البالغ ال يكون إال بعد استبصار وتبين ومعرفٍة بقبح ما خيرج منه وحسن ما 

 عن تبيني إىل حني بلوغه يدخل فيه، وإنّ إسالم علي خمتلف يف حاله، وذلك أنه قد ظن أنه كان عن تلقني ال
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مث . وأوان تعقّبه ونظره؛ وقد علم أما قد قتال، وأنّ قتل جعفر شهادةٌ باإلمجاع، وقتلة علي فيها أشد االختالف
وعلى أنه لو انعقد اإلمجاع . خص اهللا جعفراً بأن قبضه إىل اجلنة قبل ظهور التباين واضطراب احلبل وكثرة اهلرج

س على أنّ القتلتني شهادةٌ، لكانت احلال اليت دفع إليها جعفر أغلظ وأعظم، وذلك أنه قتل وتظاهر مجيع النا
مقبالً غري مدبٍر، وأما علي فإنه اغتيل اغتياالً وقصد من حيث ال يعلم، وشتان بني من فوجئ باملوت وبني من 

اإلميان فضم اللواء إىل حشاه؟ مث قاتله ظاهر عاين خمايل املوت وتلقّاه بالصدر والنحر وعجل إىل اهللا عز وجلّ ب
 صبالن هادة وأقدم عليه بتأويل، وقاتل جعفر كافرن صلّى إىل القبلة وشهد الشمم رك باهللا، وضارب عليالش

أما تعلم أن جعفراً ذو اجلناحني وذو اهلجرتني إىل احلبشة وإىل املدينة؟ وهذا كله وأضعافه كان . الذي ال حييل
  .ده سرداً؛ وكان بين اللفظ كثري اإلنصافيسر

إن كان ما نسبه إليه بشر بن احلسني يف معىن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم من حقيقٍة فهو كالم 
 داً منه فهو "إىل أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علٍم شيئاً"خرف زائل العقل قد رد؛ وإن كان ما نسبه إليه تزي

عيوب عند القياس، وهو أنشأ مذهب داود إنشاًء، وعادى عليه، وواىل فيه، وبذل عليه، فكثر ارتباكه جاهلٌ م
  .ومخدت آثاره

 وهو ابن إحدى عشرة سنة، وقيل عشر سنني، وأنّ - على ما روي - أما يعلم أبو عبد اهللا أنّ إسالم علي كان 
 خياطب به إال مكلّفاً، ال سيما يف أول دعوته وأوان مبعثه؟ النيب صلّى اهللا عليه وسلّم ال يدعو إىل اإلسالم وال

وختصيص النيب صلّى اهللا عليه وآله إياه بدعوته دون غريه ممن هو يف سنه يدلّ على أنه كان كامل العقل عارفاً مبا 
ن النيب صلّى اهللا مثّ ما روي ع. حيسن ويقبح يف أمر الدين، وقد يكون ذلك عن وحٍي من اهللا عز وجلّ يف أمره

يا علي أنت مني مبرتلة هارون : "عليه وآله وسلّم فيه يدلّ على أنه أفضل من أخيه، وهو قوله عليه وآله السالم
، فقد أثبت له مجيع منازل هارون من موسى إىل النبوة، وليس بعد موسى أفضل "من موسى إال أنه ال نيب بعدي

  .من هارون

 إين ال أعجب من رجٍل تكلّم بني قوٍم فأخطأ يف كالمه، أو قصر يف حجة، ألنّ ذا احلجة :قال عبد اهللا بن األهتم
قد تناله اخلجلة، ويدركه احلصر، ويعزب عنه باب من أبواب الكالم، أو تذهب الكلمة؛ ولكن العجب ممن أخذ 

  .جه من وجوههدواةً وقرطاساً وخال بعقله، كيف يعزب عنه باب من أبواب الكالم أو يذهب عنه و

  السريع : شاعر

 في الناس لم يخلق ومثلها  أعجبها حسنها جاريةٌ

 تضحك من منطقي فأقبلت  أنّي محب لها خبرتها

  كالرشإ الوسنان في قرطق  نحو فتاٍة لها والتفتت

 إلى وجهك ثم اعشق انظر  لها قولي لهذا الفتى قالت
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حاشية الربد، : أمحد بن يوسف على املأمون وعريب تغمز رجله، فخالسها النظر وأومى إليها بقبلٍة، فقالتدخل 
أنت تزعم أنك فطن، يذهب عليك : فلم يدر ما قالت، فلما خرج لقي حممد بن يسري، فحدثه احلديث، فقال له

  الطويل : مثل هذا؟ أرادت قول الشاعر

 البرد اليماني المسهم كحاشية  نٍةرمى ضرع ناٍب فاستمر بطع

يا أمري املؤمنني، أعطين لنفسي وألخ : كان عمر بن اخلطاب يقسم على كلّ رأس نصف دينار، فأتاه أعرايب فقال
نصفه : يا غالم أعطه ديناراً: اللهم نعم، قال: قالأخوك احلبشي زق متعمم يف البيت، : يل حبشي، فقال له عمر

  .قسمه، ونصفه لصدقه

رأيت غلمانه خيدمون : صف لنا أحسن ما كان يف مرتله، فقال: تغدى سليمان عند يزيد بن املهلّب، فقيل له
  .باإلشارة دون القول

    

  .فعلتلو شئت أن أخلق مثلك من خرائي وأنفخ فيه من فسائي ل: قال أبو هفّان لرجٍل

  .يف مدحك: فيم تكذبان؟ قال: نظر رئيس إىل أيب هفّان وهو يسار آخر فقال

نعم يا : شيخ لنا مصاب، قال أبو هفّان: من هذا؟ قال: نظر أعرايب إىل أيب هفّان يتكلّم، فقال حملرز الكاتب
  .أعرايب، بابن أخي هذا؛ فانقلبت النادرة على حمرز

  .فكاد ميوت من حرارة النادرة وتغلغها إىل صميم فؤاده! ويلي، عبديةٌ أنا؟: قالت! ايةيا فس: قال أبو هفّان ملغنية

ما : - وكان غريباً -التقى يف بعض بالد اهلند رجالن، فقال أحدمها لآلخر : مسعت أبا عبد اهللا الطّربي يقول
م أنك قد أصبته فتوه: - وكان أحكم - جئت أطلب علم الوهم، قال له السائل : أقدمك بالدنا؟ قال
  .وانصرف، فأفحم

كان أبو عبد اهللا هذا كثري النوادر، فصيح اللسان، وكان رئيساً يف الباطنية، وكان جريء املقدم، متقى اللسان، 
وكان ابن العميد حيبه ويقدمه، وله إليه رسالةٌ مشهورةٌ تتضمن عتباً ممضاً، وأجابه أبو عبد اهللا عنها فما عجز عن 

 على أنّ الكتابة مل تكن ديدنه، ولكنه كان عجيب الكالم يف كلّ فن، وكان معتمده على اإلام دون .موازنته
لو استقبلت من أمري : ومسعته يقول. اإلفهام، وسأحكي عنه ألفاظاً علقتها منه يف إشارات الصوفية إن شاء اهللا

وزت ادعاء النبوة، ولكني مزقت ثوب ما استدبرت يف دعوى حاٍل، ومتهيد أمٍر، واصطالح طريقة، ملا جتا
فأنت مع نظرك يف احلكمة، واقتباسك من الفلسفة، ومتيزك إىل اخلاصة، : الشباب، وودعت راحلة األمل؛ قيل له

تتمىن حاالً صاحبها عند نفسه كاذب وعند بين جنسه مكذوب، مع علمك أنّ دين اإلسالم ال يتداعى بنيانه، 
هذا كالم من مل يعرف النبوة ما هي والنيب : نه مبين على أساٍس قوي، وأصٍل سوي، فقالوال تتزعزع أركانه، وأ

 من هو، وما السبب يف ظهور األديان والنحل، وإفشاء املقاالت وامللل، وما موجبات هذه األمور، وما خواص
ستواؤه واستمراره، وما الغاية هذه العلل، وما دواعي مجيع ما يف العامل، وكيفية نظم ما فيه واطّراده، وكيف ا
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املنتهى إليها، والغرض املقصود حنوه، وما حمصول اإلنسان من احلياة، وما فائدته يف كونه، وما األمر الذي إليه 
توجهه وهو ال يدري، وبه تعلّله وهو ال يشعر، وما مثرة اجلاهل، وأين العامل منه يف اآلجل، وهل ما شاع باخلرب 

وإن بطل القسمان األوالن هل يصح القسم الثالث، . دود كلّه، أو مقبولٌ بعضه ومردود بعضهمقبولٌ كلّه، أو مر
أبالعقل، أم بالظن، أم بسكون النفس عند إخبار املخرب، وقلق : وإن صح فبماذا يبني املقبول منه مما يرد منه

 املستمعني، ومل حيصل من مجيع ما هول به النفس عند رواية الراوي؟ فأتى من هذا النمط مبا حير احلاضرين وأملّ
  .شيٌء

ولقد قاوم بالري أبا يعقوب . وكان إذا ركب هذا املركب سبق يف عنٍق ال يباريه جواد، وال تسري وراءه ريح
اجلبائي شيخ القوم، بل أوىف عليه، فكشف عنه، ودلّ على خايف أمره، ومستكن شأنه، ومات سنة تسٍع ومخسني 

وكان قد أخذ احلديث عن أيب خازم وتفقّه للشافعي، وناظر يف األصول، إّال أنه باين اجلميع ذه . وثالمثائة
الغرائب اليت مل حيل منها يف الدنيا بطائل، ومل يتزود ا لآلجل، وعاش عاشقاً لفضله، حمجوباً عن اهللا عز وجلّ 

  .،وهو أوىل به، وهو أحكم احلاكمنيبنعمته، جاهالً بالشكر املوجب مزيده، وصار إىل اهللا عز وجلّ

ما تقول يف رجٍل اشترى شاةً فضرطت فخرجت :  فقال له- وكان فقيه مصر -دخل أبو يونس على املأمون 
ألنه باع شاةً يف استها : ومل؟ قال: على البائع؛ قال: على من الدية؟ قال: من استها بعرةٌ ففقأت عني رجٍل

  .منجنيق ومل يربأ من العهدة

لقد مات رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم بني سحري وحنري، فمىت أوصى إليه؟ كأا تعين : ت عائشةقال
  .علياً عليه السالم ذا الكالم

  ".استفرهوا ضحاياكم فإا مطاياكم على الصراط: "قال النيب صلّى اهللا عليه وآله

  .خري األسود كليته: قال هشام بن عمار

  .أول شغب الرجل تعلّقه باأللفاظ: لّمقال هشام املتك

أنت أعلم : قال رجل هلشام بن احلكم! ومىت مل يكن؟: مىت كان اهللا عز وجلّ؟ قال: قال رجلٌ البن أيب داود
رأيت كلّ حاذٍق يزعم أنه ناظرك وتغلّب عليك، فلوال أنك : كيف ومل تكلّمين؟ قال: الناس بالكالم، قال له

  . بذلك أبداًالغاية عندهم ما فخروا

    

أما إنك تقطعين حبجٍة وجبت لك، ولكن : سأل غالم أمرد النظّام عن مسألة فقطعه، فقال له إبراهيم النظّام
  .قطعتين باحلرية فيك

، هو اخلطّاف؛ أما "وإذ ختلق من الطّني كهيئة الطّري"الطّري الذي خلقه عيسى عليه السالم يف قوله تعاىل : يقال
  .اآلدميني؟ وذاك أنه أضعف من كلّ طائٍر يف مقدارهترى فيه ضعف 

  .هذا واهللا كالم عجيب.كلّ قتيٍل يقتص له يوم القيامة إال قتيل الدنيا، فإنه يقتص منه: قال املسيح عليه السالم
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  .هذا تسمده فسوة: نظر ابن أيب عتيق إىل بستاٍن صغري فقال

  املديد : شاعر

  أن يغادي طرف من رمقا  لمن تمت محاسنه ما

 أن نعمل الحدقا ولنا  أن تبدي لنا حسناً لك

هذه مسألةٌ جواا فيها؛ ملّا قلت أنت ما الفرق : ما الفرق بني اإلنسان واحلمار؟ قال: قال رجلٌ أليب اهلذيل
  .بينهما كنت قد فرقت

الدليل على احلدوث أنّ الواهم يتوهم فيحدث إنسانٌ وشجرة، فقضى ذلك على مجيع ما : قال بعض املتكلّمني
  .ترى أنه حمدث، ألنه أحدثه توهماً، وكلّ متماثلني يلتقيان يف حكٍم واحد

كون فاعلي الدليل على أنّ صانعي ليس مثلي أني عاجز عن أن أفعل مثلي، فمحالٌ أن ي: قال بعض املتكلّمني
  .مثلي

قد بلغت من "ملا قال موسى للخضر عليهما السالم : اعتلّ أبو جعفر األحول يف قول القاضي واهللا واهللا ثالثاً قال
  .كان هذا يف ثالث قد قطع عذراً" لدني عذراً

  .مل يبلغنا بعد: ما هو؟ قال: نعم، قيل: أحدث شيٌء؟ قال: قيل ملرجٍف

: علي عشرة دراهم إّال مخسة إّال درمهاً فتكون له أربعة؟ فقال: تثناء إذا قال لهمل حكمت لالس: قيل أليب جعفر

؛ فاستثىن من املستثىن، وال يستثىن الكثري من القليل " إال آل لوط جنيناهم بسحر إال أمرأته"من كتاب اهللا تعاىل
  .أحسنت: وإمنا يستثىن القليل من الكثري، فقال املأمون

  .فيها من كلّ بلٍد بلد:  يل فارس، قالصف: قال هارون حلمويه

انظروا إىل ابن دعيها كيف قتل :  احلسني بن علي عليه السالم قال أعرايب- لعنه اهللا - ملا قتل عبيد اهللا بن زياد 
  .ابن نبيها

 سريع ذنب الصامت جرح: أفجمع أياماً؟ قال أبو اهلذيل: يقال مجع فالنٌ ماالً، قال: قيل لبعض احلكماء الزهاد
  .االندمال، وذنب الناطق جرح رحيب اال

إن للعرب البديهة، وللعجم الروية، فخذ من العرب آداا ومباين كالمها، وخذ من : كتب العتايب إىل املأمون
  .العجم مكايدها ونتائج فكرها، جتتمع لك فصاحة العرب ورجاحة العجم

ور مل حترقه النورة، ومن تنور وهو عرق أحرقته النورة ألجل تفتح من صب عليه ماًء بارداً مث متسح وتن: يقال
  .مسام البدن

واهللا لقد : إنّ هذا يزعم أنّ اجلنة متصلةٌ حبر أمه، فقال املوبذ: اجتمع اجلاثليق واملوبذ عند املأمون فقال اجلاثليق
  .من ذلك املوضع فزال عنا الشكأفحشت علي، ولقد كنا نظن أنّ األمر كما وصف حىت رأينا إهلك خرج 

w  .إن أبا بكٍر ولدنا فرق علينا رقّة الوالد، وإن عمر ولدناه فعقّنا عقوق الولد: قال خالد بن الوليد
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  .ألنّ األبدان تعمل بالقلوب، فلما عملت القلوب سكنت األبدان: مل مل تعملوا بأبدانكم؟ قال: قيل لصويفّ

  .فإين أاك عن نيك أمك:  ما تنهاين عن شيٍء إال ركبته، قالواهللا: قال راوية الفرزدق للفرزدق

استجاب : غير اهللا ما بك من نعمٍة، قال:  فقالت له- وكان يف خلٍق ال يواريه -خاصمت امرأةٌ مدنيةٌ زوجها 
  .اهللا دعاءك، لعلّي أصبح يف ثوبني جديدين

  .حلر، واالستكنان من املطراالستذراء من الربد، واالستظالل من ا: قال بعض أهل اللغة

  .حتت مئزرك يا ستي: يا شيخ، أين درب احلالوة؟ قال: مرت امرأةٌ مجيلة باليعقويب فقالت له

إنك مستكثر مين ما تستقلّ من نفسك، هل : ما أكثرك يف كلّ طريق، فقال له رقبة: قال رجل لرقبة بن مصقلة
إني تفضلت على عبادي : " اهللا عليه وعلى آله عن اهللا عز وجلّرأيتين يف طريق إال وأنت فيه؟ قال النيب صلّى

سلّطت الدابة على احلب، ولوال ذلك لكرته امللوك كما كرتوا الذهب والفضة؛ وأنتنت اجلسد، : بأربعة أشياء
ولوال ذلك لنا دفن محيم محيمه؛ وأسليت املصاب عن املصيبة، ولوال ذلك النقطع النسل؛ وأقصيت األجل 

وبسطت األمل، ولوال ذلك خلربت الدنيا وما طاب عيش."  

    

األمراء باجلور، والعرب بالعصبية، والدهاقني : يهلك اهللا عز وجلّ ستاً بست: قال جعفر بن حممد عليهما السالم
  .بالكرب، والتجار باخليانة، وأهل الرستاق باجلهل، والفقهاء باحلسد

كان واهللا ذا طي لسره، منوماً بإعطاء ماله، فارغ القلب : عد أن قتله فقالذكر عبد امللك بن مروان االشدق ب
  .بفهم من حدثه، مشغول القلب مبعرفة ما أشكل عليه

مل قرأ أبوك تسع وتسعون نعجةً أنثى؟ أترى ال يعلم الناس أن النعجة : قال احلجاّج لرجٍل من ولد ابن مسعود
أال يعلم أن سبعةً وثالثةً " اٍم يف احلج وسبعٍة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملةٌثالثة أي"قد قرئ قبله : أنثى؟ فقال

  .عشرةٌ؟ فما أحار احلجاج جواباً

  .لو ملكت منك ما ملكت مين ما أخرجتك من يدي، فأعتقها: أراد رجلٌ بيع جاريٍة فبكت فسأهلا، فقالت

ل من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان، فاحتجت أو: اللسان العريب إلمساعيل، وقالت القحطانية: قالت املضرية
  .عريب: يعريب، ومل يقولوا: لو كان هذا هكذا لقالوا: املضرية فقالت

  .ما بقي أحد يأنف أو يؤنف منه: قال هارون بن مسلم

 حني"احلني يف اليوم والليلة وهو قوله تعاىل : قال ابن عباس يف رجٍل حلف أن ال يكلّم فالناً حىت حني فقال

واحلني يف كل سنٍة " متتعوا حتى حٍني"واحلني يف ثالٍث، وهو قوله تعاىل يف قوم هود " متسون وحني تصبحون
  ".تؤيت أكلها كلّ حٍني"وهو قوله تعاىل 

متاعها الدهر مزبد، وإبطاها منتنان، وجسدها ال يقبل : قال اجلماز لعلي الرازي، وأراد شراء جارية حبشية
  . امحرت عيناها واخضرت وجنتاها، وإذا جتردت فكأا خناعةٌ على يد أسودالطّيب، وإذا شربت
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عتق ما ميلك إن مل تكن ضرطتها يف الليلة الشاتية يف البيت أنفع من عدل : تزوج مدينٌّ سوداء فعوتب فقال
  .فحم

 إبراهيم، واهللا لو كانت يف احلسن كيوسف، ويف العظم ككبش: وساوم مديين دجاجٍة بعشرة دراهم فقال
  .وكانت كلّ يوٍم تبيض ويلّ عهٍد للمسلمني، ما ساوت أكثر من درمهني

الغضب واحلزن من جوهٍر واحد، فإذا كان ممن فوقك كان حزناً، وإذا كان ممن هو دونك : قال حيىي بن خالد
  .كان غضباً، فترك الصرب على الغضب سوء قدرة، وترك الصرب على احلزن سوء استكانة

إن طحنته وإّال دعوت اهللا : أنا مشغولٌ عنك، قال: اطحنه؛ قال:  بن حبيب إىل طحان طعاماً فقال لهمحل رزام
فادع اهللا أن يصير حنطتك دقيقاً : نعم، قال: أومستجاب الدعوة أنت؟ قال: عز وجلّ على محارك ورحاك، قال

  .فهو أروح لك

غداً :  له من قصب، وكانوا إذا شربوا قال بعضهم لبعٍضكان بالبصرة فىت يغشاه الفتيان يف كوٍخ: قال األصمعي
فيصري كوخه قصراً من ساعته، مث . علي أجرة البناء: علي اجلص، ويقول آخر: علي ألف آجرٍة، ويقول آخر

  : يصبح فال يرى شيئاً من ذلك، فقال يف ذلك

 ثم يصبح جذم خص ويبنى  كوخٌ يهدم كّل يوٍم لنا

 نبني بآجر وجص غداً  ما دارت األقداح قالوا إذا

  يزجون الشتاء بغير قمص  يشيد البنيان قوم وكيف

أبا سعيٍد، لكنا نبين لك قصراً ال ختاف فيه ما خاف الفىت، : فحدثت الرشيد، فاستضحك وقال: قال األصمعي
  .مثّ أمر له بألفي دينار

يا : اشتريت جاريةً سندية، فأردت أن أطأها، وكان شعر حرها كثرياً فلم يدخل أيري، فقالت: قال اجلماز
  .موالي، زبك عمياء

: فبين لنا ذلك، قال: بنظري إىل األعناق، قيل: مب تعرف اهلجن من العتاق؟ قال: قيل لسلمان بن ربيعة الباهلي

 قدمت اخليل إليها واحداً واحداً، فما ثىن سنبكه مث شرب هجنه، فدعا بطسٍت من ماٍء فوضعت على األرض، مث
وما شرب ومل يثن سنبكه جعله عتيقاً، وذلك ألنّ يف أعناق اهلجن قصراً فهي ال تنال املاء إّال على تلك احلال 

  .حىت تثين سنابكها، وأعناق العتاق طوالٌ فهي تشرب وال تثين سنابكها

سلحفية؛ والعلجوم ذكر الضفادع؛ والشيهم :  السالحف، واألنثى سلحفاة ويقالالغيلم ذكر: قال أهل اللغة
ذكر القنافذ؛ واخلزر ذكر األرانب، ومجعه خزان؛ والظّليم ذكر النعام؛ والقطّ والضيون ذكر السنانري؛ واحليقطان 

افس، وهو أيضاً اخلنفس؛ ذكر الدراج؛ والعضرفوط ذكر العظاءة؛ واحلرباء ذكر أم حبني؛ واحلنظب ذكر اخلن
    واليعاقيب ذكور احلجل، واحدها يعقوب، والسلك الذكر من فراخها، واألنثى سلكة؛ واخلرب ذكر احلبارى؛ 

wوالفياد ذكر البوم، ويقال هو الصدى؛ وساق حر ذكر القماري؛ واليعسوب ذكر النحل؛ هذه كلّها ينبغي أن 
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فظ، واهتدى إليها الظن، فم القبيح باإلنسان أن ال يعرف ما قرب تكون يف صميم صدرك، قد غلب عليها احل
  .من احليوان

األنثى من الذّئاب سلقةٌ وذيبة؛ واألنثى من الثعالب ثرملة : واحفظ أيضاً إناث أشياء من هذا الضرب؛ اعلم أنّ
اوزت فهي األروى؛ وثعلبة، والذكر ثعلبان؛ واألنثى من الوعول أروية، وثالث أراوي إىل العشرة، فإذا ج

واألنثى من القرود قشبة وقردة؛ واألنثى من األرانب عكرشة؛ واألنثى من العقبان عقبة؛ واألنثى من األسود 
لبؤة؛ بضم الباء واهلمزة؛ واألنثى من العصافري عصفورة؛ ومن النمور منرة؛ ومن الضفادع ضفدعة؛ ومن الربذون 

  .حرح وذّروحبرذونة؛ وواحد الذّراريح والذّراح ذر

 ؛ - بضم القاف وفتحها - يقال إن اهلوزة قي القطاة؛ والقطامي الصقر : واحفظ ما هو من أمساء الناس من ذلك
وعكرمة هي احلمامة؛ واهليثم فرخ العقاب؛ وسعدانة هي احلمامة؛ واحليدرة األسد؛ وكذلك اهليصم وأسامة 

دابة تكون يف الرمل، ومجعها شبثان، : لثوم الفيل؛ وشبثوالدهلمس وهرمثة والضيغم؛ وأما شل فالذئب؛ وك
  . وهو البلح- خفيفةً - كأا مسيت بذلك لتشبثها مبا دبت عليه؛ وأما سيابة فواحدة السياب 

  .وأما محزة فبقلة

  الوافر : شاعر

 قد دعوتك للبراز كأنّي  للنّدى ففررت منه دعوتك

  رأيتك قد خريت على الطّراز  أن كسوتك ثوب مدٍح ولما

وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته، ويقف على حسن جتاورها : قال ابن طباطبا يف عيار الشعر
فيها، وال جيعل بني ما قد ابتدأ وصفه وبني متامها فصالً أو قبحه، فيالئم بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كالمه 

من حشو ليس من جنس ما هو فيه فينسي السامع املعىن الذي يسوق القول إليه، كما أنه حيترز من ذلك يف كلّ 
هل يشاكل ما : بيت، فال يباعد كلمةً عن أختها وال حيجز بينها وبني متامها حبشٍو يشينهها، ويتفقّد كلّ مصراٍع

 قبله، فرمبا اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما يف موضع اآلخر، فال يتنبه على ذلك إّال من دق
الشعر على جهٍة ويؤدونه على غريها : ورمبا وقع اخللل يف الشعر من جهة الرواة والناقلني له. نظره ولطف فهمه

  الطويل : سكقول امرئ القي. سهواً فال يذكرون حقيقة ما مسعوه منه

 أتبطّن كاعباً ذات خلخال ولم  لم أركب جواداً للذٍة كأنّي

 كري كرةً بعد إجفال لخيلي  ولم أسبإ الزقّ الروي ولم أقل

أشكل وأدخل يف هكذا الرواية، ومها بيتان حسنان، ولو وضع مصراع كلّ واحٍد منهما يف موضع اآلخر كان 
  : استواء النسج، وكان يروى

 كري كرةً بعد إجفال لخيلي  كأنّي لم أركب جواداً ولم أقل
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  ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال  أسبأ الزقّ الروي للذٍة ولم

  املتقارب : وكقول ابن هرمة

 بكفّي زنداً شحاحا وقدحي  وإنّي وتركي ندى األكرمين

  وملبسٍة بيض أخرى جناحا  بيضها بالعراء كتاركٍة

  الطويل : وكقول الفرزدق

  سرابيل قيٍس أوسحوق العمائم  إذ تهجو تميماً وترتشي وإنك

 أذاعته رياح السمائم سراب  كمهريق ماٍء بالفالة وغره

  : جيب أن يكون بيت ابن هرمة مع بيت الفرزدق، وبيت الفرزدق مع بيت ابن هرمة فيقالكان 

 بكفّي زنداً شحاحا وقدحي  وتركي ندى األكرمين وإنّي

  سراب أذاعته رياح السمائم  ماٍء بالفالة وغره كمهريق

 الخ ... ... ...  ..إذ تهجو تميماً وإنّك

 بيض أخرى جناحا وملبسٍة  كتاركٍة بيضها بالعراء

  .حىت يصح التشبيه للشاعرين، وإّال كان تشبيهاً بعيداً غري واقع موقعه الذي أريد له

  الطويل : وإذا تأملت أشعار الشعراء مل تعدم فيها أبياتاً خمتلفة املصاريع، كقول طرفة

  ولكن متى يسترفد القوم أرفد  بحالٍّل التّالع مخافةً ولست

  الطويل : واملصراع الثاين غري مشاكٍل لألول؛ وكقول الشاعر

  فياف تنوفاتٌ ويهماء خيفق  امرءاً أهواه بيني وبينه وإن

    

  وأن تعلمي أن المعان موفّق  أن تستجيبي لصوته لمحقوقةٌ

  البسيط : وأن تعلمي أن املعان موفّق غري مشاكل ملا قبله؛ وكقوله: فقوله

  لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا  أبلج يستسقى الغمام به أغّر

  .فاملصراع الثاين غري مشاكل لألول، وإن كان كلّ واحٍد منهما قائماً بنفسه

وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً يتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله، فإن قدم بيت على بيٍت 
دخله اخللل، كما يدخل الرسائل واخلطب إذا نقص تأليفها فإن الشعر إذا أسس فصول الرسائل القائمة بأنفسها، 

املوسومة باختصارها، مل حيسن نظمه، بل جيب أن تكون وكلمات احلكمة املستقلّة بذاا، واألمثال السائرة 
wالقصيدة كلّها ككلمة واحدٍة يف اشتباه أوهلا وآخرها نسجاً وحسناً وفصاحةً وجزالة ألفاٍظ ودقّة معاٍن وصواب 
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تأليف، ويكون خروج الشاعر من كل معىن يصفه إىل غريه من املعاين خروجاً لطيفاً على ما شرطنا؛ هذا كله 
  .صاحب كتاب العياركالم 

يا امه، مل : قالت بنييت ألمها: ما ذاك يا أبا حممد؟ قال: خرج األعمش يوماً إىل أصحابه وهو يضحك فقالوا له
سفه علينا األعمش يوماً فكلّمتنا امرأةٌ من وراء : قال داود بن الزبرقان! جتدي أحداً تزوجينه إال هذا األعمش؟

  . ما مينعه من احلج مذ ثالثون سنة إّال خمافة أن يالطم زميله أو يشامت رفيقهاحتملوه، فواهللا: الباب وقالت

: هذا شيٌء قد كفيته لسماحة وجهك، قال: أعوذ باهللا من الزنا، فقالت امرأة إىل جانبه: قال سعيد بن املسيب

  .أما ما دام إبليس حياً فال أصدقك

وما هو؟ يأنس إىل من ال يعرف : عجباً فاحذروه؛ قالوا لهإن يف األير يا قوم : قال أعرايب بعدما خرف
  .ويستوحش ممن يعرف

واهللا ما أدري مب أكافئك، إّال أنين وددت أنّ يل أيراً مثل : مر سائلٌ مبخنٍث فأدخله وسقاه ومحله على نفسه فقال
  .إذن كنت أمكّنك من اسٍت مثل باب خراسان: منارة املسيب، قال املخنث

: كيف أصبحت؟ فقال: دخلت على إمساعيل بن صبيح وهو مريض فقلت: بن إسحاق بن عطيةقال حممد 

  .أصبحت جترب علي األطباء

أما تستحيي من مشيتك ترفع مع مثل هذا؟ : رفع خمنث إىل السندي بن شاهك ومعه غالم، فتبعته امرأةٌ فقالت
  .ن ترفعي إىل ملك الرومأما واهللا لو استقبلك مبثل ما استدبرين به ماباليت أ: فقال

  جمزوء الرجز : شاعر

 يجري بالقدر واألمر  مفتاح الظّفر الصبر

  ر ليس يغني من حذر  ما كان من خيٍر وش

  .ال تقطع القريب وإن أساء، فإنّ املرء ال يأكل حلمه وإن جاع، وال يقطع يده وإن ضربت عليه: يقال

الق عدوك حبسن البشر، وأخف عنه ضمري الصدر، وتربص به دوائر الدهر، وال تظهر له : قال بعض العرب
  .سرك فيكيدك، وال متكنه من قيادك فريديك، وكثري النصح يدعوك إىل كثري التهمة

هم اهللا، فإنّ اهللا ملا دعوهم، أبعد: فقالت. إن قوماً يشتمون أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله: قيل لعائشة
  .قطع عنهم العمل أحب أن ال يقطع عنهم األجر

  .يا أمري املؤمنني، أنا ال أركب زورقاً بال دقل: أهب لك هذا اخلصي؟ قال: قال املتوكّل لعبادة

يعتذر فيما نسأل أمري املؤمنني ما ال نقدر عليه، و: ما لك مغتماً؟ قال: قال عبد امللك بن مروان البن زبان القيين
  .ما أحسن ما سألت؛ ووصله: قد ال يعذر، فقال

  .أستجري بك يف ما قاسيت من مقارعة الدهور، وأستعني بك على ما عانيت من ملمات األمور: كاتب

w  .من استجار بك من الزمان، فقد أخذ لنفسه بأوثق األمان: قال أعرايب آلخر
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ر لك عند النعمة، ألنك يف احلالني معاً الرجاء والعدة، واملوئل الشكوى إليك عند النائبة على قدر الشك: كاتب
  .والعمدة، وكلّ حق قضيته ألوليائك يف عارفة تصطنعها، ونكبة تدفعها، فهو دون قدرتك، وفوق شكرهم

  .حماسن غريك مساٍو عند حماسنك، ألنّ إحسانك إمجالٌ وإحسام جتملٌ: آخر

تخييب، وال على أملي أخشى التكذيبال على رجائي أخاف ال: أعرايب.  

إذا طلبت عند غريك ما مل أنله، نلت منك ما مل أطلبه، وإذا وجدت عندك ما مل أرجه، عدمت من : كاتب
سواك ما رجوته، فاليأس من خريك أجدى من الطّمع يف فضل غريك، ألنك تقول وتفعل، وسواك يقول وال 

سواك بالقليل، ألنّ الذي أدركته منك من غري تأميٍل له، عوض مغٍن يفعل، وألنك تعتذر من اجلزيل إذا تطاول 
  .مما خانين من الرجاء يف سواك

    

صافحتين األيام بكف الغىن إذا قبلتين، ووقفت يب عند أملي إذ حسن رأيك يفّ، وصاحلتين مبا استصلحت : كاتب
  .من أمري

ن أملي فيك قنيةٌ، ورجائي لك ذخر، ألين أعد يأسي من عطائك أرجى من رجائي لعطاء غريك، ال: أعرايب
  .وعدك غىن ومطلك إجنازاً

ينبغي للشاعر يف عصرنا أن ال يظهر شعره إّال بعد ثقته جبودته وحسنه وسالمته : قال ابن طباطبا يف عيار الشعر
 نفسه أنّ الشعر موضع ال يضع يف. وأمر بالتحرز منها، وي عن استعمال نظائرها. من العيوب اليت قد نبه عليها

اضطرار، وأنه يسلك سبيل من كان قبله، وحيتج باألبيات اليت قد عيبت على قائليها، فليس يقتدى باملسيء، 
وإمنا االقتداء باحملسن، وكلّ واثق فيه خجلٌ إال القليل، وال يغري على معاين الشعراء فيودعها شعره، وخيرجها يف 

ليت يتناول منها ما يتناول، ويتوهم أنّ تغيريه األلفاظ واألوزان مما يستر عليه سرقته، أوزان خمالفٍة ألوزان األشعار ا
أو يوجب له فضيلته، بل يدمي النظر يف األشعار اليت قد اخترناها لتلصق معانيها بفهمه، وترسخ أصوهلا يف قلبه، 

إليه نتائج ما استفاده مما نظر من تلك وتصري مواد لطبعه، ويذرب لسانه بألفاظها، فإذا جاش فكره بالشعر، أدى 
األشعار، وكانت تلك النتيجة كالسبيكة املفزغة من مجيع األصناف اليت خترجها املعادن، وكما اغترف من واٍد 

قد مدته سيولٌ جارية كثرية من شعاب خمتلفة، وكطبيب يركب على أخالط من الطّيب كثري، فيستغرب عيانه، 
قد حفّطين أيب ألف :  ذلك إىل ما حيكى عن خالد بن عبد اهللا القسري فإنه قالويغمض مستنبطه؛ ويذهب يف

تناسها، فتناسيتها، فلم أرد بعد ذلك شيئاً من الكالم إّال سهل علي؛ فكان حفظه لتلك اخلطب : خطبٍة مث قال يل
  .سنه وخلطابتهرياضةً لفهمه، وذيباً لطبعه، وتلقيحاً لذهنه، ومادة لفصاحته، وسبباً لبالغته ول

واعلم أنّ شعراء العرب أودعت أشعارها من األصناف والتشبيهات واحلكم ما أحاطت به معرفتها، وأدركه 
عياا، ومرت به جتارا، وهم أهل وبر، صحوم البوادي، وسقوفهم السماء، فليس تعدو أوصافهم ما رأوه 

من شتاٍء وربيع، وصيٍف وخريف، من ماٍء : هافيهما ويف كل واحدة منهما، يف فصول األزمان على اختالف
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وهواء، ونار وجبل، ونباٍت وحيواٍن ومجاد، وناطٍق وصامت، ومتحرك وساكن، وكلّ متولد، من وقت نشوته 
ويف حال منوه إىل حال انتهائه، فضمنت أشعارها من التشبيهات إىل ما أدركه من ذلك عياا وحسها، إىل ما 

حممود األخالق ومذمومها، يف رخائها وشدا، ورضاها وغضبها، وفرحها وغمها، يف أنفسها وطبعها من 
وأمنها وخوفها، وصحتها وسقمها، واحلاالت املتصرفة ا يف خلقها وخلقها، من حال الطفولة إىل حال اهلرم، 

ا اليت أرادا، فإذا ويف حال احلياة إىل حال املوت، فشبهت الشيء مبثله تشبيهاً صادقاً، ذهبت إليه من معانيه
تأملت أشعارها وفتشت مجيع تشبيهاا وجدا على ضروٍب خمتلفٍة سنشرح أنواعها، فبعضها أحسن من بعض، 

وبعضها ألطف من بعض، فأشبه التشبيهات ما إذا عكس لن ينتقض بل يكون كلّ شبه بصاحبه مثل صاحبه، 
ه الشيء الشيء صورةً وخالفه معىن، ورمبا أشبهه معىن ويكون صاحبه مثله مشبهاً به صورةً ومعىن، فربما أشب

وخالفه صورةً وربما قاربه وداناه أو سامته وأشبهه جمازاً ال حقيقةً، فإذا اتفق لك يف أشعار العرب اليت حيتج ا 
ته خبيئة، إذا تشبيه ال تتلقّاه بالقبول، أو حكايةٌ تستغرا، فاحبث عنه ونقّر عن معناه، فإنك ال تعدم أن جتد حت

وربما خفي عليك . أثرا عرفت فضل القوم ا، وعلمت أم أرق طبعاً من أن يلفظوا بكالٍم ال معىن حتته
مذهبهم يف سنن يستعملوا بينهم، وحاالت يصفوا يف أشعارهم وال ميكنك استنباط ما حتت حكايام، وال 

  .وه، لطف موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمكيفهم مثلها إّال مساعاً، فإذا وقفت على ما أراد

للكالم جسد وروح، فجسده : والكالم الذي ال معىن له كاجلسد الذي ال روح فيه؛ كما قال بعض احلكماء
النطق وروحه معناه، فأما ما وصفته العرب وشبهت بعضه ببعض مما أدركه عياا فكثري ال حيصى عدده، وأنواعه 

  .لك ونبين حاالته وطبقاته إن شاء اهللاكثريةٌ، وسنذكر بعض ذ

    

وأما ما وجدته يف أخالقها، ومتدحت به، ومدحت به من سواها وذمت من كان على ضد حاهلا فيه، فخاللٌ 
الشجاعة والسخاء واحللم والعلم واحلزم والعزم : اجلمال والبسطة؛ ومنها يف اخللق: مشهورةٌ، منها يف اخللق

مانة والقناعة والغرية والصدق والصرب والورع والشكر واملداراة والعفو والعدل واإلحسان والوفاء والعفاف واأل
وصلة الرحم وكتم السر واملؤاتاة وأصالة الرأي واألنفة والدعاء وعلو اهلمة والتواضع والبيان والبشر واجللد 

قرى األضياف وإعطاء : ن األصنافومما يتفرع من هذه اخلالل اليت ذكرناها م. والتجارب والنقض واإلبرام
العفاة ومحل املغارم وكظم الغيظ وقمع األعداء وفهم األمور ورعاية العهد والفكر يف العواقب واجلد والتشمري 

وقمع الشهوات واإليثار على النفس وحفظ الودائع واازاة ووضع األشياء مواضعها والذّب عن احلرمي 
ذب واطّراح احلرص وادخار احملامد واالحتراز من العدو وسيادة العشرية واجتناب واجتالب احملبة والترتّه عن الك

احلسد والنكاية يف األعداء وبلوغ الغايات واالستكثار من الصديق والقيام باحلجة وكبت احلساد واإلسراف يف 
 النافر وحفظ اجلار واإلقدام اخلري واستدامة النعمة وإصالح كل فاسد واعتقاد املنن واستعباد األحرار ا وإيناس

وأضداد هذه اخلالل البخل واجلنب والطّيش واجلهل والغدر واالغترار والفشل والفجور والعقوق . على بصرية
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واخليانة واحلرص واملهانة والكذب وفيالة الرأي واهللع وسوء اخللق ولؤم الظفر واجلور واإلساءة وقطيعة الرحم 
 والدناءة والغفلة واحلسد والبغي والكرب والعبوس واإلضاعة والقبح والدمامة والقماءة والنميمة واخلالف والطّبيعة

ولتلك اخلالل احملمودة حاالت تؤكدها وتضاعف حسنها وتزيد يف جاللة . واخلور والعجز والعي واالستحالل
احلطّ ممن وسم بشيٍء منها املتمسك ا واملفتخر باالحتواء عليها، كما أنّ ألضدادها أيضاً حاالت تزيد يف 

فاجلود يف حال العسر موقعه فوق موقعه يف حال اجلدة ويف : ونسب إىل استشعار مذمومها والتمسك بفاضحها
حال الصحو أحسن منه يف حال السكر، كما أن البخل من الواجد القادر أشنع منه من املضطّر العاجز، والعفو 

 العجز، والشجاعة يف حال مبارزة األقران أحد منها يف حال اإلحواج يف حال القدرة أجلّ موضعاً منه يف حال
ووقوع الضرورة، والعفّة يف حال اعتراض الشهوات والتمكن منها أفضل منها يف حال فقدان اللذات واليأس من 

 هذا التمثيل نيلها، والقناعة يف حال تربج الدنيا ومطامعها أحسن منها يف حال اليأس وانقطاع الرجاء منا؛ على
  .مجيع اخلصال اليت ذكرناها

. فما قبله واصطفاه فهو واٍف، وما جمه ونفاه فهو ناقص: وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب: وقال أيضاً

 والعلة يف قبول الفهم الثاقب للشعر احلسن الذي يرد عليه ونفيه للقبيح منه، واهتزازه ملا يقبله وتكرهه ملا ينفيه أنّ

كلّ حاسة من حواس البدن إمنا تقبل ما خيتص ا ويتصل ا مما طبعت له إذا كان وروده عليها وروداً لطيفاً 
فالعني تألف املرأى احلسن األنيق، وتقذى باملرأى القبيح الكريه؛ . باعتدال ال جور فيه وموافقٍة ال مضادة معها

يث؛ والفم يتلذّذ باملذاق احللو وميج البشع املّر؛ واألذن تتشوف واألنف يقبل املشم الطّيب ويتأذى باملننت اخلب
للصوت اخلفيض الساكن وتتأذى باجلهري اهلائل؛ واليد تنعم باللّمس اللّني وتتأذى باخلشن املؤذي؛ والفهم يأنس 

ائر اخلطأ من الكالم العدل الصواب احلق اجلائز املعروف ويتشوف إليه ويتجلّى له ويستوحش من الكالم اجل
فإذا كان الكالم الوارد على الفهم منظوماً مصفّى من كدر . الباطل واحملال اهول املنكر وينفر منه ويصدأ له

العي، مقوماً من أود اخلطأ واللّحن، ساملاً من جور التأليف، موزوناً مبيزان الصواب لفظاً ومعىن وتركيباً، اتسعت 
هم وارتاح له وأنس به، وإذا ورد عليه ضد هذه الصفة وكان باطالً حماالً جمهوالً، طرقه ولطفت مواجله، فقبله الف

انسدت طرقه، ونفاه الفهم، واستوحش عند حسه، وصدئ له، وتأذّى به كتأذّي سائر احلواس مبا خيالفها على 
، والنفس تسكن إىل كلّ وعلّة كلّ حسن مقبوٍل االعتدال، كما أنّ علّة كلّ قبيح منفي االضطراب. ما شرحناه

ما وافق هواها، وتقلق مما خالفه، وهلا أحوالٌ تتصرف ا، فإذا ورد عليها يف حالٍة من حاالا ما يوافقها اهتزت 
  .له وحدثت هلا أرحيية وطرب وإذا ورد عليها ما خيالفها قلقت واستوحشت

    

ند الفهم ال حتد كيفيتها، كمواقع الطّعوم الطيبة ولألشعار احلسنة على اختالفها مواقع لطيفةٌ ع: وقال أيضاً
املركّبة اخلفية التركيب اللذيذة املذاق، وكاألراييح الفائحة املختلفة الطّيب والنسيم، وكالنقوش امللونة التقاسيم 

 عليه واألصباغ، وكاإليقاع املطرب املختلف التأليف، وكاملالمس اللذيذة الشهية احلسن، فهي تالئمه إذا وردت
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 فيلذّها ويقبلها ويرشفها كارتشاف الصديان للبارد الزالل، ألنّ احلكمة -  أعين األشعار احلسنة على الفهم -
  .غذاء الروح، فأجنع األغذية ألطفها

إنّ للنفس كلمات روحانية من جنس ذاا، وجعل ذلك برهاناً على نفع الرقى : قال بعض الفالسفة: وقال
مل له، فإذا ورد عليك الشعر اللطيف املعىن، احللو اللّفظ، التام البيان، املعتدل الوزن، مازج وجنوعها فيما تستع

الروح والءم الفهم وكان أنفذ من نفث السحر وأخفى دبيباً من الرقى وأشد إطراباً من الغناء، فسلّ السخائم، 
وقد قال . ه وإهلائه، وهزه ولذاذتهوكان كاخلمر يف لطف دبيب. وحلّل العقد، وسخى الشحيح، وشجع اجلبان

  ".إنّ من البيان لسحراً: "النيب صلّى اهللا عليه وآله

وحلسن الشعر وقبول الفهم إياه علةٌ أخرى وهي موافقته للحال اليت يعد معناه هلا، كاملدح يف حال املفاخرة، 
ال مباراة املهاجي واحلطّ منه، وحضور من يكبت بإنشاده من األعداء ويسر به من األولياء، وكاهلجاء يف ح

حيث ينكي فيه استماعه له، وكاملراثي يف حال جزع املصاب به، وكذكر مناقب املفقود عند تأبينه والتعزية 
عنه، وكاالعتذار والتنصل من الذّنب عند سلّ سخيمة اين عليه املعتذر إليه، وكالتحريض على القتال عنه التقاء 

. ، وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشق واهتياج شوقه وخضوعه وحنينه إىل من يهواهاألقران وطلب املغالبة

وإذا وافقت هذه املعاين هذا اخلالل تضاعف حسن موقعها عند مستمعها ال سيما إذا أيدت مبا جيلب إىل القلوب 
االعتراف باحلق يف من الصدق عن ذات النفس، بكشف املعاين املختلجة فيها، والتصريح مبا كان يكتم منها و

  .مجيعها

ومن أحسن . والشعر هو ما إن عري من معىن بديع مل يعر من حسن الديباجة، وما خالف هذا فليس بشعر
املعاين واحلكايات يف الشعر وأشدها استفزازاً ملن يسمعها االبتداء بذكر ما يعلم السامع له إىل أي معىن يساق 

 العبارة عنه والتعريض اخلفي الذي يكون خبفائه أبلغ يف معناه من التصريح القول فيه قبل استتمامه، وقبل توسط
فموقع هذين عند الفهم كموقع البشرى عند صاحبها لثقة الفهم حبالوة ما يرد عليها . الظاهر الذي ال ستر دونه
  .من معنامها انقضى كالمه

  .قد دلّ هذا الرجل على مواضع لطيفة واستحق املديح حبسب اإلصابة

اللهم اخزنا وإياهم، نسأهلم إحلافاً ويعطوننا كرهاً، فال : سأل أبو فرعون رجالً فمنعه وأحل عليه فأعطاه فقال
  .يبارك اهللا لنا وال يأجرهم عليه

إمنا يكفيين : كان عبد اهللا بن الزبري إذا صعد املنرب محد اهللا وأثىن عليه وخطب الناس وأخذ يف سورة األنعام وقال
  البسيط : اليسري، إمنا بطين شرب؛ فلما مات أصابوا يف خزانته مخسة آالف طليسان، فقال فيه الشاعرمن الدنيا 

 فضالً كثيراً للمساكين أفضلت  لو كان بطنك شبراً قد شبعت وقد

ليس يشبعه لكن هاقين خرج  بطنك باعالعراق وال مال الد 

w فؤادي مثل الخز في اللّين حتى  زال في سورة األنعام يدرسها ما
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 نبك منك على دنيا وال دين لم  تصبك من األيام جائحةٌ إما

هذا من غرائب ما يروى، وهو كالسر من أسرار هذا اخللق، ولئن كان حقاً فما ينقضي العجب من قوٍم هذا 
  .حديثهم وذاك كالمهم

  .ثبت اهللا ودكم، وأغزر رفدكم، وأمن وفدكم، وأعلى جدكم، ومجل أمركم: دعا أعرايب فقال

  .ثالثة عشر شهراً: كم صيفكم مبكّة؟ قال: قيل البن جريج

  .إن اشتهيت فكله: سأل رجل الشعيب عن أكل الذباب فقال

قال ! ل حلمه؟ ارض منه بالكفافوحيك ويدعك الشيطان تأك: وسأل آخر الشعيب عن أكل حلم الشيطان فقال
  .من ولد يف الفقر أبطره الغىن، ومن ولد يف الغىن مل تزده النعمة إال تواضعاً: أعرايب

    

يا هؤالء، كم تقفون ها هنا؟ اختاروا : كان أمحد بن يوسف وناس خيتلفون إىل باب املأمون، فقال البواب يوماً
: يةً من الباب، وإما نزلتم فجلستم يف املسجد حىت يدعى بكم، قالواإما أن ميزمت لوقوفكم ناح: واحدةٌ من ثالث

فدخل أمحد فحدث املأمون فضحك وأمر للبواب ! جئتمونا بكالم الزنادقة؟: واخلصلة الثالثة؟ فما يأ له، فقال
  .لوال أا نادرة جهٍل الستحق ا أكثر من ذلك: بألف درهم وقال

  .بون استقبال املصائب بالتجمل، ومواجهة النعم بالتذلّلكانوا يستح: قال القاسم بن حممد

هكذا . لو مل يكن يف املوت إّال أنك ال تقدر أن تنفّس لكفى: مسع ابن خلف اهلمذاين قوماً يذكرون املوت فقال
  .حدثنا أبو نصر األمناطي اهلمذاين

   البسيط: وعد حيىي بن خالد رجالً مراراً ومل يف، فرفع إليه رقعة فيها

 ال يخلفن ميعاداً والبرمكيات  البرمكّيون ال يوفون ما وعدوا

  .وددت أين افتديت هذا البيت ما أملك؛ وهرب الرجل: فلما قرأها اغتم وقال

ما كنت ألنقض : فقالكان لشريين موىل بكرم عليها، فسأهلا مسألة امللك ترفيهه أياماً، فقالت له يف أمره 
أنت وذاك، وال أرى لك، فإنه سفيه وال آمنه، فأبت، فأذن هلا، : فأنا أسأله ذلك، قال: عهدي مع فالن، قالت

إين وإياك تولّينا للملك عملني جيب علينا تنظيفهما، فمىت وقع : فكتبت إىل الرجل تسأله ترفيهه، فكتب إليها
مر اخلراج واستنظافه، ووليت أمر حرك وتنظيفه؛ فإن كنت مشفّعةً يف فيهما شفاعةٌ وقع التقصري، وقد وليت أ

التقصري يف عملك أحداً أعلمتين ألشفّعك فيما سألت، وأنا متوقّع ما يرد به كتابك فأعمل حبسبه؛ فكتمت 
  .الكتاب، وسأل أنوشروان فأنكرت الكتاب واجلواب

 احلرب، ووقايةٌ من األحداث، ومكنة من احلر، ومدفأة جنةٌ يف: العمامة خري ملبوس: قال أبو األسود رمحه اهللا
  .يف الربد، ووقار يف الندي، وزيادة يف القامة، وهي تعد من تيجان العرب

w  الوافر : شاعر
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  على كرٍم وإن سفروا أناروا  لبسوا عمائمهم ثنوها إذا

 بالطّعان هم تجار ولكن  ويشتري لهم سواهم يبيع

 ألكرم الثّقلين جار فأنت  ما كنت جار بني خريم إذا

  .ليس سرور النفس باملال، ولكن باآلمال: قال فيلسوف

  .نقل املسرور عن سروره أسهل من نقل املهموم من مهومه: ويقال

همي أميا أبروتساويا فيه : اختلف أصحاب الس فقالواالوالد أم الولد إذا اجتمعا يف الرب : ألنّ بر ،إن الوالد أبر
  .الوالد طبيعةٌ، وبر الولد فرض، والفرض ثقيل

  .خرينا واهللا: ملا مرض محيد الطّوسي مرضه الذي مات فيه، ذهب ليقبض إحدى رجليه فلم يقدر فقال

  .حك منهارفق بالصيب فإنه أول مرة ختناه، فض: خنت صيب من آل مجيل، وحضر حممد بن مجيل فقال للحجام

  الطويل : شاعر

 من عقد الحبال أخا أسر وأطلقن  تكن األيام قيدن مطلقاً فإن

  وتختله من حيث يدري واال يدري  زالت األيام تستدرج الفتى فما

  املنسرح : شاعر

 منزل خمارٍة وخمار  من منزْل بذي قار أحسن

 من أينٍق وأكوار أحسن  وشرب كرخيٍة معتّقٍة

من دمنٍة وآثار أحسن  تفاحٍة ونرجسٍة وشم 

 رشإ عاقد لزنار من  ال تزال تخلسها وقبلةٌ

  ومن سراٍب هناك غرار  من مهمٍه أضّل به أحسن

  بنان رود الشّباب معطار  عوٍد إذا ترجعه وضرب

 هنٍد وأم عمار وأم  عندي من أم ناجيٍة أحسن

عظّم اهللا مصيبتك وأعان أخاك على ما يرد عليه من يأجوج : دخل ابن خلف اهلمذاين إىل رجل يعزيه فقال
من خطّ أيب سعيد نقلت ! مل تضحكون؟ إمنا أردت هاروت وماروت: ومأجوج؛ فضحك من حضر فقال

دخل عبد : -  وكان شيخ زمانه ثقةً ومعرفةً وديناً وفضالً، ومات يف رجب سنة مثان وستني وثالمثائة -السيرايف 
فإياك واملدح فإنه : هو ذاك، قال: بلغين أنك قد هلجت بقول الشعر، قال: الرمحن بن أم احلكم على معاوية فقال
جاء فإنك حتنق به كرمياً، وتستثري به لئيماً، وإياك والتشبيب بالنساء فإنك طعمة الوقاح من الرجال، وإياك واهل

تفضح الشريفة، وتعر العفيفة، وتقّر على نفسك بالفضيحة؛ ولكن افخر مبفاخر قومك، وقل من األشعار ما تزين 
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  .به نفسك، وتؤدب به غريك

    

: مروان، فلما أراد أن يقوم وضع يده على فخذه فقالدخل حممد بن احلنفية رضوان اهللا عليه على عبد امللك بن 

  .أردت أن أمسك لتمسين منك رحم؛ فأمر له بعشرة آالف دينار: ما هذا؟ فقال

أنا واهللا يا أمري املؤمنني أودك مودةً : دخل أيوب بن جعفر بن سليمان على املأمون، فقال له يف بعض خطابه
رك شكر من مل يعرف اإلنعام بعد خالقه إّال منك، وال التفضل من حرة، وأبغض أعداك بغضةً مرة، وأشك

  .إنك لتقول فتحسن، وتغيب فتؤمتن، وحتضر فتزين: سواك؛ فقال املأمون

  .العاقل ال جيزع من جفاء الوالة وتقدمة اجلاهل عليه، ألنّ األقسام مل توضع على قدر األحالم: قال بزرمجهر

املسيء ميت وإن كان يف منازل :فقال احلكماء.لوال يوم القيامة ألجبتك: فقالوشتم رجلٌ عمر بن عبد العزيز 
الصرب على أٍخ تعتب عليه خري من صديٍق : األحياء واحملسن حي وإن كان يف منازل األموات قال الفضل بن حيىي

  .تستأنف مودته

 داري داراً، فجناية يدك علي يا هذا، إنك اخترتين جاراً واخترت: كان أبو سفيان إذا نزل به مستجري قال
  .دونك، وإن جنت عليك يد فاحتكم حكم الصيب على أهله

من يشتري ثالث كلماٍت بألف دينار؟ فتطّري منه، إىل أن اتصل قوله : كان على عهد كسرى رجلٌ يقول
 يف الناس ليس: الواحدة: قل، فقال: حىت حيضر املال، فأحضر، وقال له: بكسرى، فأحضره وسأله عنها فقال

فألبسهم على : صدقت، مث ماذا؟ قال: وال بد منهم، فقال: هذا صحيح، مث ماذا؟ قال: كلّهم خري، فقال كسرى
أردت أن أرى : فلم طلبته؟ قال: ال حاجة يل فيه، قال: قد استوجبت املال فخذه؛ قال: قدر ذلك، فقال كسرى

  .ل، فأىبمن يشتري احلكمة باملال؛ فاجتهد به كسرى يف قبض املا

  .ال حيتمل الفقر إّال بإمياٍن صلب: كان يونس يقول: قال

إمنا يبني الفقري من الغين عند االنصراف من : ملا افتتحت بلخ يف زمن عمر، وجد على باا صخرةٌ مكتوب عليها
  .بني يدي اهللا عز وجلّ بعد العرض

صار على طرف البساط تكلّم، فمأله سروراً، مث دخل عطية بن عبد الرمحن الثّعليب على مروان بن حممد، فلما 
قد عرف أمري املؤمنني مكانك يف قومك وفضلك يف : ايذن يل يا أمري املؤمنني أقبل يدك، فقال له مروان: قال

نفسك، والقبلة من املسلم ذلّة، ومن الكافر خدعة، وال حاجة بك إىل أن تذلّ أو ختدع، وأنت األثري عندنا على 
اء من خدعة كانت مضمونة من شكل خبط السرياين وفتحها لغة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلً حاٍل اخل
  .وضمها جائز

وما : يا أمري املؤمنني، ثالثٌ بلبلن القلوب، قال: جاءت امرأةٌ من عبس إىل أمري املؤمنني فقالت وهو على املنرب
وحيك، إمنا أنت امرأةٌ، فامضي :  البلية، فقال هلارضاك بالقضية، وأخذك بالدنية، وجزعك عند: مات هي؟ قالت
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! ال واهللا، ما من جلوٍس إّال يف ظالل السيوف: فقالت! واجلسي على ذيلك ودعي ما لست منه وال هو منك

أما بعد، فإن كان إخوان الثّقة كثرياً فأنت أوهلم، وإن كانوا قليالً فأنت أوثقهم، وإن : كتب رجلٌ إىل صديق له
  .واحداُ فأنت هوكانوا 

ما : باملرصاد؛ وقال: يا عامر، أين ربك؟ قال: - وكان ظاهر األعرابية - قال عثمان لعامر بن عبد قيس العنربي 
  ".كتب ربكم على نفسه الرمحة"اخلري؟ قال خري 

فبلغ .  رماحناإمنا قتله من ألقاه على ظباة سيوفنا وأسنة: قال عمرو بن العاص ملا قتل عمار بن ياسر رمحه اهللا
ورسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وصحبه وسلّم إذن قاتل عمه محزة إذ أتى به إليكم : ذلك علياً عليه السالم فقال

  .يوم أحد فقتلتموه، وكذلك كلّ من استشهد معه صلّى اهللا عليه وعلى آله وسلّم

شياء كنت أستصغرها فال أسأل عنها، فبقي ما شيٌء كنت أحب علمه إّال علمته، إّال أ: قال عمر بن عبد العزيز
  .جهلها

اللهم، : كان حيىي بن خالد جيري على سفيان الثوري كلّ شهٍر ألف درهم، فسمع حيىي سفيان يقول يف سجوده
ما صنع اهللا بك؟ : إنّ حيىي كفاين أمر دنياي فاكفه أمر آخرته، فلما مات حيىي رآه بعض إخوانه يف منامه فقال له

  .يل بدعوة سفيانغفر : فقال

  .خراساين اآلباء، بغدادي املنشأ، هامشي الوالء: ممن أنت؟ فقال: دخل يوسف بن يعقوب على الرشيد فقال

  .هللا در الربامكة، عرفوا تقلّب الزمان فبادروا بالفعل اجلميل قبل العوائق: كان ابن داود يقول

م نفٍس قتلتها طالباً للراحة منها أصبحت اليوم وهي أكثر أيها اجلبار، ك: وقف رجلٌ على قرب بعض اجلبابرة فقال
  .شغلك

    الطويل : أنشد

 عليهم باألغر ابن حاتم فخرنا  فاخرتنا من معد قبيلةٌ إذا

سالم  رياط الحمد في دار قومه يجر ويختال في عرض من الذم  

عقد معاوية لعمرٍو على مصر، جعل وردان مواله يضع عقبه على عقب عمرٍو وال يعلم ما أراد بذلك؛ فلما ملا 
  .أردت أن تستدعي منه ما يبقى لعقبك من بعدك: خرج سأله فقال

صرب فريضٍة وصرب نافلٍة؛ فالفريضة تركك احلرام خلشية اهللا، والنافلة تركك احلالل للرغبة فيما : الصرب صربان
  .د اهللاعن

  ".يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا"ليس أحد دون أحد؛ قال اهللا عز وجلّ : من أفقر الناس؟ قال: قيل البن عيينة

  الطويل : أم احلباب بنت غالب الكالبية

 أهل جي بالسيال كثير وإذ  إذ جي بحر بالدها تذكّرتك

w إذا صّل اللّجام تطير تكاد  إذا فزعوا طاروا إلى كل شطبة
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 أشرجت فوق الكمي غدير إذا  مثنّاة دالٍص كأنّها وزغٍف

أي رب، عظم الذّنب من عبدك، : مسع رجلٌ موسى بن جعفر عليهما السالم يقول يف سجوده آخر الليل
  .فليحسن العفو من عندك

  اهلزج : وأنشدت

 ورحال فنزاٌل  أنا ابن الليل والخيل

 ولألقران قتّال  بذّال ولألموال

 العم والخال فنعم  نماني السيف والرمح

 ترفعني حال وال  تخفضني حاٌل فما

  .ألنّ االبتداء بغي: مل صار اجلواب منصوراً؟ قال: قيل لبعض احلكماء

كتب املأمون إىل عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن احلسن ابن احلسن بن علي بن أيب طالب عليهم السالم يسأله 
عافانا اهللا وإياك من كلّ فتنة، فإن يفعل فأعظم ا منة، وإن مل : عن القرآن وما يقول فيه، فكتب إليه عبد اهللا

ةً اشترك فيها السائل وايب، فتعاطى السائل ما ليس له، حنن نرى الكالم يف القرآن بدع. يفعل فهي كاهللكة
وتكلّف ايب ما ليس عليه، وال خالق إّال اهللا عز وجلّ، وما دون اهللا تعاىل فهو خملوق، والقرآن كالم اهللا 

لقرآن باسٍم من تعاىل، فانته بنفسك واملخالفني إىل أمسائه اليت مساه اهللا عز وجلّ ا تكن من املهتدين، وال تسم ا
، جعلنا اهللا وإياك من "وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون"عندك فتكون من الضالّني، 

  ".الذين خيشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون"

ر عنهم ا ملّا علم اهللا تعاىل أنّ أعمال العباد ال تفي بذنوم، خلق العلل واألمراض ليكفّ: قال أبو العباس
  .السيئات

ألين إن أحسنت : وكيف ذلك؟ قال: ما أحسنت إىل أحٍد وال أسأت، فقال املأمون: قال املوبذ حبضرة املأمون
أيلومين الناس على حب من هذا عقله؟ سخط الرشيد : فإىل نفسي، وإن أسأت فإليها؛ فلما ض قال املأمون

واهللا يا أمري املؤمنني ما : ما يبكيك؟ قال:  فلما رآه بكى، قفال لهعلى محيد الطّوسي، فدعا له بالسيف والنطع،
: أفزع من املوت ألنه ال بد يل منه، وإمنا بكيت أسفاً على خروجي من الدنيا وأنت ساخطٌ علي، فضحك وقال

  البسيط 

  إن الكريم إذا خادعته انخدعا

  البسيط : مل تركت السلطان أحوج ما كنت إليهم حمتاجاً فال يغنيين عنهم الذي تركتهم له أنشد:الرجلقيل 

  رثّ السالح وال في الحي مغمور  زيداً فلم أفزع إلى وكٍل نبهت

w بوجوٍه كالدنانير أنصاره  سالت عليه شعاب الحي حين دعا
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  .قد أمنت كلّ مذنب، وشكرت كل بري، وجربت كلّ ويلّ: املنصوروقّع 

  الطويل : أنشدت

  فهل لي عن صبٍر على ذاك من بد  يدي جرحتني أخطأت أم تعمدت

 به طبا ولكنّه جلدي وكنت  غير جلدي رابني لحزرته ولو

إنّ الناس يتوسلون إليك بغريك فينالون معروفك، وإين أتوسل إليك بك : أبو يعقوب األزدي لبعض الوالةقال 
  .ليكون شكري لك ال لغريك

اجعلين مع عمرو بن العاص، فلعمري ألعقدنّ له حبالً ال : قال عبد اهللا بن العباس ألمري املؤمنني عليه السالم
: لست من مكره ومن مكر معاوية يف شيء، فقال: له علي عليه السالمينقطع وسطه، وال ينتهي طرفه، فقال 

  .واهللا ال تزال حىت يغلب حقّك بالباطل

    

ملا دخل حذيفة املدائن خطب فحمد اهللا عز وجلّ وأثىن عليه وصلّى على النيب صلّى اهللا عليه وآله وصحبه وسلّم 
  ".كم إىل دار املقامة، فأعدوا اجلهاد لبعد املفازةإن الدنيا دار هدنة ومرتل قلعة، والسري ب: "مث قال

  الطويل : كان رجلٌ من أهل اليمامة يهوى ابنة عم له، فبلغه أا استبدلت بدالً فقال

 فإني ناظر من قرينها :فقلت  أناس إن ليلى تبدلت وقال

 للبلى بيعةٌ ال تشينها وكانت  يك ذا فضٍل علي عذرتها فإن

 تعست ليلى فشلّت يمينها :أقل  وإن كان من أوباش من تجمع القرى

ابعث إيلّ باملنرب واقلعه؛ فأصاب الناس ريح مظلمةٌ حىت ظهرت الكواكب اراً مث : كتب معاوية إىل مروان
! منرب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله ومحله إليه؟إنكم تزعمون إنّ أمري املؤمنني أمرين بقلع : اجنلت، فقال مروان

  .أمري املؤمنني أعلم باهللا عز وجلّ، إمنا برفعه عن األرض، مث عمل عليه ست درجات، فما زاد أحد بعده

  .اللسان خادم الفؤاد: ومن كالم اخللفاء

  الكامل : ومن جيد صفات السيوف

  كالنهي رقرقه هبوب شمال  لبست لحربكم فضفاضةً إنّي

 بتمويٍه وال بصقال عهد  ومهنّداً كالبرق ليس لحده

 لمعة آل: حين تراه وتقول  هزته إذا ما شمته ترضيك

  .احلجر الواحد املغصوب يف احلائط عربون اخلراب: مكتوب يف اإلجنيل

  الوافر : عيسى بن عقبة

w  فالقت مثل فرقتنا الركاب  بكينا يوم فرقة آل حزوى
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 ظللنا ال يسوغ لنا شراب  خطراتها خطرت علينا إذا

ال يتصور لك التواين بصورة التوكّل فتخلد إليه وتضيع احلزم، فإنّ اهللا عز وجلّ ورسوله : قال ابن الزيات الوزير
، فجعل "وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكّل على اهللا"صلّى اهللا عليه وآله أمر بذلك؛ قال اهللا عز وجلّ 

اعقلها : "التوكّل بعد العزم، واملشورة قبله، وقال النيب صلّى اهللا عليه وآله وصحبه وسلّم لصاحب الناقة
  ".وتوكّل

  .اآلمال مصائد اآلجال، تطول وال تتطاول

  .توقّي الصرعة أسهل من طلب الرجعة

  .ألنفسأيدي العقول متسك أعنة ا

  .اجلاهل صغري وإن كان كبرياً

  .الكرب ذلٌ ملن تعزز به

  الطويل : وأنشد

  حساٍم ولم يغلق عن الضيف بالعذر  باب رزٍق قد فتحت بصارٍم وكم

 نفسي بانهزاٍم وال فقر فحدثت  أخذت كفّي بقائم نصله وما

  الطويل : وأنشد

 قمن جنح الليل منبهرات إذا  ورعى اهللا األوانس كالدمى سقى

  قطاف الخطا يرفلن في الحبرات  مسن قدام البيوت عشيةً إذا

 باألهواء مبتدرات إليهن  بحبات القلوب فأقبلت ذهبن

إنك : فقال له حيىيإنك لتبتسم ابتسام آمٍن، : لقي حيىي عيسى صلّى اهللا عليهما فتبسم حيىي، فقال له عيسى
  .الذي يصنع حيىي أحب إيلّ: لتعبس عبوس قانٍط، فأوحى اهللا عز وجلّ إىل عيسى

مهالً : خطب عبد امللك بن مروان، فلما انتهى إىل موضع العظة من خطبته قام إليه رجل من آل صوحان فقال
ن، أفنقتدي بسريكم يف أنفسكم، أم مهالً، إنكم تأمرون وال تأمترون، وتنهون وال تنتهون، وتعظون وال تتعظو

اقتدوا بسريتنا فأنى وكيف، وما احلجة، وأين النصر من اهللا عز وجلّ يف : نطيع أمركم بألسنتكم؟ فإن قلتم
أطيعوا أمرنا، واقبلوا نصيحتنا، : االقتداء بسرية الظّلمة اخلونة الذين اختذوا مال اهللا دوالً، وعباده خوالً؟ وإن قلتم

خذوا احلكمة حيث :  غريه من يغش نفسه؟ وكيف جتب الطاعة ملن مل تثبت عدالته؟ وإن قلتمفكيف ينصح
وجدمتوها، واقبلوا العظة ممن مسعتموها، فعالم قلّدناكم أزمة أمورنا، وحكّمناكم يف دمائنا وأموالنا وأدياننا؟ وما 

، فتحلحلوا هلم عنها، وإّال فأطلقوا تعلمون أنّ فينا من هو أفصح بصنوف اللغات، وأعرف بوجوه الكالم منكم
عقاهلا، وخلّوا سبيلها، يبتدر إليها من شردمتوهم يف البالد، وقتلتموهم يف كلّ واد؛ وأما لئن ثبتت يف أيديكم 
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ال يغادر صغريةً وال كبريةً "الستيفاء املدة، وبلوغ الغاية، وعظم احملنة، إنّ لكلّ قائٍم يوماً ال يعدوه، وكتاباً يتلوه 
  .هكذا وجدت خبطّ السريايف، وما رأيت له إسناداً". وسيعلم الذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبون" "ال أحصاهاإّ

    

والذي يزيد يف التعجب قيام هذا الرجل إىل . ولقد ملكين العجب ذا الكالم، فإين ما مسعت أحسن موقعاً منه
 السم، سبحان اهللا ما كان أبلّ ريقه، وأجلح ذلك العفريت ذا الكالم الذي ينفذ منفذ السهم ويعمل عمل

وجهه، وأقوى منته، وأصدق نيته، وأقتل مرته؛ وما تكاد ترى مثل هذا يف زمانك، أي واهللا وال من دونه وال 
لقد خس حظّ األديب، وخوى جنم األدب، وانثلم ركن الدين، وخاس عهد . من حيكي هذا القول بعينه

  . أتباع مرغوب إليه ومرهوب منهاملسلمني، وأصبح أهل زمانك

  الكامل : ومن إنشادات إسحاق بن إبراهيم

  قلص لها تحت الركاب عرام  إليك مع الذّميل رمت بنا إنّا

 كان من در يكون كالم لو  ومدائحاً من لؤلٍؤ يحملننا

  الطويل : الصمة القشريي

 لنا حزوى وأعالمها الغبر والحت  رأينا سبخة الرمل أعرضت ولما

  جرت فاستقرت في مفاصلنا الخمر  شربنا سجال الشوق حتى كأنما

 الدمع ّأال ينطق الطّلل القفر من  يظّل لعينيك اللجوجين واكفٌ

 ال ولكن أول الكمد الهجر أال  تقول الهجر يشفي من الجوى عالم

  الطويل : أنشد

 بجبينها هشيم حماط كأن  رأت هند أنابيب رأسه ولما

 رياطٌ من األحساب أي رياط  بكت عين هنٍد عن بياٍض وتحته

  البسيط : شاعر

 وذو هيدب داٍن له درر معن  ما كان في األرض ّإال اثنان قد علما

 وكان معن حياً للجود ينتظر  البهائم هذا وهي راتعةٌ يحيي

 فليس جود وال معن وال مطر  األرض قد ولّت غضارتها فأضحت

  الطويل : انشد

 حين خذالن اليمين شمالها على  وقد كنت أرجو منكم خير ناصٍر

w فكونوا ال عليها وال لها ذماماً  انتم لم تحفظوا لمودتي فإن
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إمنا مسنت من فرط : تزعم انك واين وقد ذهبت طوالً وعرضاً، فقال: مدينٌّ امرأةً، وكان مسيناً، فقالت لهعشق 
  .احلب، ألين آكل وال أشعر، وأشبع وال أعلم

كلّ شيٍء إذا كثر رخص إّال العقل، فإنه إذا كثر غال هذا من جيد الكالم؛ هكذا كان خبط أيب سعيد : يقال
  .فنقلته على هيئته

  الكامل : أنشد

 لرجائه آمالي فتنبهت  بالحسن عمران الندى ناهضت

 جمع خزائن األموال تفريق  عدةٌ وفي نطقاته سكناته

 صولة الحدثان واإلقالل من  وإذا استجرت أجار عدمك ماله

يا أمري املؤمنني، دخلت على : الواثق رجالً إىل رجٍل يعرف مقدار عقله، فمضى وعاد، فسأله عنه فقالوجه 
  .رجٍل يف حصٍن من عقله

مات بعض األكاسرة، فوجدوا له سفطاً، ففتح فإذا فيه حبة رماٍن كأكرب ما يكون من النوى، ومعها : قال موبذ
  .خراجه بالعدلهذا حب زمٍن عمل يف : رقعةٌ فيها مكتوب

  .تعز عن الشيء إذا منعته لقلّة ما يصحبك إذا أعطيته، وما خفّف احلساب وقلله خري مما كثّره وثقّله

عليك باحلجاب، فإنما جترأت الرعاة على السباع بكثرة نظرها إليها؛ وهذا خيالف ما روي عن : قال زياد البنه
  .عبد العزيز لوال حجابه، إن داود ابتلي باخلطإ حلجابهنعم الرجل عمر بن : سعيد بن املسيب أنه قال

صرباً ال : ، وقال"فاصرب صرباً مجيالً: "الرضا بال عتاب، ويف قوله: ، قال"فاصفح الصفح اجلميل: "يف قوله
  .شكوى معه

إن القاضي إذا أسجل عجل، : أحسنت، فقال الرجل: حج أبو دلف القاسم بن عيسى، فامتدحه شاعر فقال
  .أخاف العرج؛ فأمر له خبمسني ألف درهم: إيت الكرج فقال: ال أبو دلففق

  .من كان عاقالً: قال" لينذر من كان حياً"

الدنيا تضر مبقدار ما نفعت، وتفجع مبقدار ما متعت، وتغص مبقدار ما أساغت، وتسيء مبقدار ما : بعضهم
  .أحسنت

  .ن تاجر اهللا يف أرضهاملستدي: قال جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم

  املتقارب : خالد الكاتب

 بطرٍف له أحور سباني  من المسك والعنبر مثاٌل

  جرت بين سمطين من جوهر  ذقت من ريقه خمرةً وكم
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أمل املصائب، : قالوما هي؟ : لوال ثالث تثقل املؤمن هلام سروراً؛ قيل له: مسع حيىي بن معاذ الرازي يقول
  .وتذكّره الذنوب، وشغله بطلب املعاش

  .احلكمة عروس العلم: ومن كالمه

    

  .عامل اهللا باإلخالص، والناس باملداراة، والنفس بالزراية عليها: حيىي بن معاذ

ناً إذا رأيناكم كان أحسنكم جهرةً أقربكم من قلوبنا، فإذا كلّمناكم كان أحسنكم بيا: قال عمر بن اخلطاب
  .أزلفكم عندنا، وإذا خربناكم كانت اخلربة من وراء ذلك

دخلت هذا القصر فرأيت عجباً؛ رأيت عبيد : -  وأومأ بيده إىل قصر اإلمارة بالكوفة -قال عبد امللك بن عمري 
لت اهللا بن زياد جالساً على سريره وبني يديه ترس فيه رأس احلسني بن علي عليهما السالم ولعن قاتلهما، مث دخ

هذا القصر فرأيت املختار جالساً على السرير وبني يديه ترس فيه رأس عبيد اهللا بن زياد، مث دخلت هذا القصر 
فرأيت مصعب بن الزبري بن العوام وهو جالس على السرير ويب يديه ترس فيه رأس املختار، مث دخلت القصر 

  .ه ترس فيه رأس مصعبفرأيت عبد امللك بن مروان جالساً على السرير وبني يدي

  .هكذا وجدت خبطّ السيرايف، واخلرب مشهور، إال أنين أنست خبطّه

قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله : كان أيب ال يتخذ السالح يف بيته ويقول: قال جعفر بن حممد عليهما السالم
  ".من اختذ شيئاً احتاج إليه، وأنا ال أحب أن أحتاج إىل السالح: "وسلّم

  .عليك تقريب الطعام، وعلينا تأديب األجسام: حثّ رجلٌ رجالً على األكل من الطعام فقال

ويل أجره؟ فغضب : اضرب عنقه، فقال احلرسي: ملّا أيت احلجاج بكميل بن زياٍد وابن ضابئ قال لبعض احلرس
م أن يشركنا فيه؛ اضرب عنقه، ولك إذا قلنا إن اهللا تعاىل ساق إلينا أجراً نتفرد به سألنا أحده: احلجاج وقال

  .ثلث أجره ويل ثلثاه

  .حسنه: ما الدليل على أنّ املشتري سعد؟ قال: قيل البن الدكني

  .مات اهلادي وويل الرشيد وولد املأمون يف ليلٍة واحدة

عفةٌ :  فقالما منعك من مراسلة النساء احلسان مع مجالك ورغبتهن يف أمثالك،: كان مسلم اليتيم مجيالً فقيل له
  .طباعية، وغريةٌ إسالمية، وكرم موروث، ومعرفةٌ بقبح العار

 -  وكان عامل مروان على العراقني -وجه أبو مسلم قحطبة بن شبيب الطائي حيارب يزيد بن عمر ابن هبرية 

هل مسعتم هذا واهللا اإلدبار، وإال ف: فغرق قحطبة وازم يزيد بن عمر، فكتب إىل مروان باخلرب، فقال مروان
  .كانت حرما فيما أظن بالفلج، كذا كان خبطّ السريايف! مبيٍت هزم حياً؟

  .ألجلس فواله: مل قمت؟ قال: قام رجلٌ لبعض الوالة فقال له

  املتقارب : شاعر
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  من الدهر في شدٍة يصبروا  القوم إن نابهم حادثٌ هم

 قاصدين ولم يبطروا مشوا  نعمةٌ مسهم بردها وإن

 كالربيع إذا أيسروا وهم  عسرهم كالغنى خضارمةٌ

 بينهم فما قصروا وكانوا  للمكارم آباؤهم سعى

  الطويل : آخر

 آلل وهت من سلكها تتحدر  والدمع يجري كأنّه تودعني

 نعم سقماً إلى يوم أحشر :فقلت  هل أنت بي متبدٌل وتسألني

 هيهات مات التصبر: لها فقلت  تصبر ال تمت بي صبابةً: فقالت

  .أيام الشورى: مىت ولدت؟ قال عند معترك املنايا، يريد: قيل لعبد امللك بن مروان

أنت : فحيته ا فقال اكنت عند احلسني عليه السالم، فدخلت عليه جاريةٌ بيدها رحيانٌ : قال أنس بن مالك
كذا أدبنا اهللا تعاىل قال اهللا عز : حتييك جارية بطاقة رحيان ال خطر هلا فتعتقها؟ فقال: حرةٌ لوجه اهللا فقلت له

  .وكان أحسن منها عتقها" وإذا حييتم بتحيٍة فحيوا بأحسن منها أو ردوها"وجلّ 

  . كالمهم، وسو بينهم وبني السفلة يف أحكامكحاب علية الناس يف: وقّع هارون إىل عامله بالكوفة

تركت ظاملهم مقهوراً، : كيف تركت الشام؟ فقال: قدم بريد من الشام على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر
اهللا أكرب، واهللا لو كانت ال تتم خصلةٌ من هذه : ومظلومهم منصوراً، وغنيهم موفوراً، وفقريهم حمبورا؛ فقال عم

  .د عضٍو من أعضائي لكان ذلك علي يسرياًإّال بفق

  البسيط : شاعر

 ظننت بهم خيراً وإن ظرفوا وإن  تعرف الناس أعالهم وأسفلهم ال

  في الجاه والمال حاجات فينكشفوا  تكلّفهم عند امتحانهم حتّى

ما كان كثري العيون، أملس املتون، ال ميجه السمع، وال يستأذن : ما أجود الشعر؟ قال: لعمارة بن عقيلقيل 
  .على القلب

  .زاد يف طول الثياب شرباً: قال" إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم"يف قول اهللا تعاىل 

    

ين إسرائيل كفروا النعمة ما قال اهللا تعاىل حيسن االمتنان إذا وقع الكفران، ولوال أنّ ب: قال بعض احلكماء
  ".اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم"

  .إن كان حلسوداً" رب اغفر يل وهب يل ملكاً ال ينبغي ألحٍد من بعدي"يقول سليمان : قال احلجاج على املنرب

wقاء األمري أمري املؤمنني، إنا أطال اهللا ب: دخل على املهدي وفد من خراسان، فقام إليه رجلٌ من أهل مسرقند فقال
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قوم نأينا عن العرب، وشغلتنا احلروب عن اخلطب، وأمري املؤمنني يعرف طاعتنا، وما فيه مصلحتنا، فيكتفي منا 
  .أنت أخطب من مسعت: باليسري من الكثري، ويقتصر على ما يف الضمري دون التفسري، فقال له املهدي

 هكذا كانت هذه اللفظة خبطّ السريايف ونقلتها كما - زل له إىل اهللا حاجة من كانت فيه هللا حاجةٌ مل ت: يقال
وجدا، وأنا أستجفي ما دوا، واملغزى فيها صحيح، وإن كانت العبارة نابيةً، ولوال أني وجدا خبطّ هذا 

ألوهام، وعنته األلسن، على أنّ اهللا تعاىل يتعاىل عن مجيع ما حوته الضمائر، وصاغته ا. الرجل ما جتوزت روايتها
  .وحنته اإلشارات، فليس يلحقه نقص الناقصني، وال يكمل بكمال الكاملني

قد أكذب اهللا ظنك، وقد : أنك تقتلين، فقال: ما ظنك يب؟ قال: قال عبد امللك بن مروان لزفر بن احلارث
  .عفوت عنك

ليها مث راح إىل ربه خمفا؛ ما يل أراكم أخصب من كانت الدنيا عنده وديعةً أداها إىل من ائتمنه ع: قال احلسن
ليت شعري مىت أشفي غيظي؛ أحني أقدر فيقال هالّ غفرت، : شيٍء ألسنة وأجدبه قلوباً؟ قال عمر بن اخلطاب

أنت احلال، فانظر كيف : كيف احلال؟ قال: قال عبيد اهللا بن حيىي أليب العيناء!! أم حني أعجز فيقال هال صربت
  . صلتهأنت يل؛ فأحسن

  املنسرح : وأنشد

 في القلب حيثما سلكا ذكرك  بدر ليٍل توسط الفلكا يا

 عقلي عليك مشتركا تركت  تك عن ناظري نأيت فقد إن

 جفني عليك ما ملكا أسلم  أسلمت عيني للسهاد كما

 دمعة إال لشانئ فبكى  ما كنت أرجو السلو من سنن ال

 إال نظرت لي ولكا بعدك  بدا لي شيء سررت به وال

  الطويل : اخلليل

  رجاؤك خير من عطاء سواكا  أيها المهدي غير مدافٍع أال

 ما سمع العباد ثناكا وأطيب  موصوٌل بقولك كلّه ففعلك

  .الغىن طويل الذيل مياس: العرب تقول

كيف : بلغين أن اهللا عز وجلّ يقول: ذكر عند سالم بن أيب مطيع الرجل تصيبه البلوى فتبطئ عنه اإلجابة فقال
  الكامل : أرمحه من شيء به أرمحه؟ شاعر

 فيسنح ذكرها بحيالها شبحاً  ألدرع الفالة وما أرى إنّي

 اتصال كاللها بكاللها بعد  فأنص راحلتي بها وأهزها

w بأذٍن الستماع مقالها مصٍغ  والعيس تدرع الفال وكأنّني
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 بها متعلّقٌ بمثالها داٍر  فكأن طرفي حيث كنت وإن نأت

  .قيمة كلّ امرٍئ ما حيسنه: قال أمري املؤمنني علي عليه السالم

فأولئك مع الذين "كنت أقرأ يف املصحف فانتهيت إىل قوله تعاىل : كتب احلجاج إىل عبد امللك كتاباً يقول فيه
يا : فجعل عبد امللك يقول: واخللفاء قال: فأردت أحلق به" أنعم اهللا عليهم من النبيني والصدقني والشهداء

من : من أيّ  شيء خلقنا؟ قلت:  أخ صغري فقال يلكان يل: قال إياس! للحجاج ما أكفره وأجسره قاتله اهللا
أفيعيدنا الذي خلقنا كما كنا؟ : نعم منها خلق اهللا تعاىل آدم، قال: من هذا؟ قلت: طني، فتناول مدرةً فقال

فينبغي أن خنافه : ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن، قال: مل؟ قلت: نعم، قال: قلت
  .قلت، أجل، فمات وهو صغريإذن؟ 

  الطويل : شاعر

 نفسي إن نأيت حنينها ويعتاد  أناقش من ناجاك مقدار لحظٍة

عليك عيونها إليك  وجوهاً يصطبحن بنظرٍة وإن لمحسود 

  البسيط : أتفتر عن واضحة، وقد كسبت الذنوب الفاضحة؟ شاعر: قال علي بن أيب طالب عليه السالم

شد متّبعكّل ما يأتي ويجتنب يزينه  موفقٌ لسبيل الر 

  صرف الزمان كما ال يصدأ الذّهب  خالئقٌ بيض ال يغيرها له

    

توق من إذا حدثك كذبك، وإذا حدثته كذّبك، وإذا ائتمنته خانك، وإذا ائتمنك : قال أمري املؤمنني عليه السالم
  .امك

أما : من احلجاج بن يوسف إىل من بلغه كتابه: قطع على قوٍم بالبادية فكتب احلجاج إىل بين عمرو بن حنظلة
بعد، فإنكم أقوام قد استحكمتم على هذه الفتنة، فال على حق تقيمون، وال على باطٍل متسكون، وإين أقسم 

أيامى، أال وأيما رفقٍة مرت بأهل ماٍء فأهله ضامنون باهللا تعاىل لتأتينكم مين خيلٌ تدع أبناءكم يتامى ونساءكم 
  .فكانت الرفقة إذا وردت أهل املاء أخذوها حىت يؤدوها إىل املاء اآلخر. هلا حىت تأيت املاء اآلخر والسالم

ك اشكه إىل عمك معاوية لينتقم ل: نازع عبد امللك بن مروان عبد الرمحن بن خالد بن الوليد فأرىب عليه فقيل له
حقد السلطان : فلما استخلف قيل له يف ذلك فقال. مثلي ال يشكو، وال يعد انتقام غريي يل انتقاماً: منه، فقال

عجز.  

  .من طالت حليته تكوسج عقله: قال بعضهم

  .بئس املعني على الدين، قلب خنيب وبطن رغيب: قال أبو الدرداء

  .أوطانه، ويصبو إىل إخوانه، ويبكي على ما مضى من زمانهمما يستدلّ به على شرف الرجل أّال يزال حين إىل 
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أنا وإن كنت مستبطئاً لنفسي يف مكاتبتك ومواصلتك فإني غري مستبطئ هلا يف العلم : كتب رجلٌ إىل أخيه
  .بفضلك والتوفّر على إخائك

  .إنّ الرجل يعذر أّال يصيب احلق، وال يعذر إذا مسع الصواب أن ال يعرفه: قال األحنف

نفسه يف دينه، ودنياه، وشيطانه؛ فاالحتراس من النفس بقطع الشهوة، : أعداء اإلنسان ثالثة: قال بعض الزهاد
  .ومن الشيطان بتعمد املخالفة، ومن الدنيا بالزهد فيها

  الكامل : شاعر

 التّهلّل والعبوس األربد وعلى  يعطي على الغضب المشدد والرضى

 غيمه وبأحمٍر وبأسود من  كالغيث يسقي العالمين بأبيٍض

  جمزوء الوافر : آخر

 ماالً وال نشبا له  خلقان لم يدعا له

يملك الغضبا  ليس يملكه سخاء وحلم  

وحلم لم يكن ذال  لم يكن لعبا وجود 

  .أن يقبل إذا أعطي ويرضى إذا منع: ما عالمة حقيقة التعبد؟ قال: لصويفّقيل 

االقتصاد يف العيش ضيعةٌ مل تتكلّف منها؛ متتع القلوب يف الدنيا غفلتها عن اآلخرة؛ : ومن كالم حيىي بن معاذ
  .الزهد حلو مر، أما حالوته فامسه واملذاكرة به، وأما مرارته فمعاجلته

: أتزوج إليكم على شريطة، فقالوا: ل بيت يلقّبون الناس على الوجه، فخطب إليهم رجلٌ وقالكان بالبصرة أه

  .فتلقبك رأساً برأس، فعرف بذلك اللقب: على أن ال تلقّبوين وتدعوين رأساً برأس، قالوا: وما هي؟ قال

قال إىل عني " صرك اليوم حديدفب" أي إذا دفع إىل مالك؛ وقوله تعاىل " فإذا جاءت الطّامة الكربى"قوله تعاىل 
  .امليزان

من أصبح ال حيتاج إىل حضور باب سلطاٍن حلاجة، أو طبيب لضر، أو صديٍق ملسألة، فقد عظمت عنده : يقال
  .النعمة

وكيف ذاك؟ : املوت، قيل: املوت أو احلياة؟ قال: أيما خري لإلنسان: قيل لبعض أهل البيت صلوات اهللا عليهم
ليزدادوا "فإن كان براً فاملوت خري له، وقال يف الفجار " وما عند اهللا خري لألبرار" عز وجلّ قال ألنّ اهللا: قال
  .فالن ال يزداد إمثاً خري له" إمثاً

  .احلاجات تطلب بالرجاء وتدرك بالقضاء: يقال

  .كلّ مكسوب مسلوب: من كالمهم

وممن تعلّمت : نعم، قال: ن أن تصلي؟ قاليا حامت، أحتس: دخل حامت األصم على عاصم بن يوسف فقال
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إذا حان وقت الصالة أتوضأ وأدخل املسجد وأقوم فأرى : فكيف تعمل؟ قال: من شقيق، قال: الصالة؟ قال
اخلالق عز وجلّ فوقي، والصراط حتت قدمي، واجلنة عن مييين، والنار عن يساري، وملك املوت وراء ظهري، 

 يف قليب، مث أكبر تكبرياً باخلوف، وأقرأ قراءةً بالترتيل، وأركع ركوعاً بالتمام، والكعبة قبليت، ومقام إبراهيم
يا حامت، مل أصلّ هذه : وأسجد سجوداً بالتواضع، وأتشهد تشهداً بالرجاء، وأسلّم بالرمحة؛ فبكى عاصم وقال

  .الصالة منذ ثالثني سنةً على هذه الطريقة

  .يكفيك من التوسل إليه صدق التوكّل عليه: قالعظين، : قال رجل إلبراهيم بن أدهم

    

واهللا : خطب الناس فقام إليه رجل فقال عبد امللك: أول من قطع ألسن الناس عن اخلطبة عبد امللك: قال املدائين
 بعد ما أنا باخلليفة املستضعف وال اإلمام املصانع، وإنكم تأمرونا بأشياء تنسوا من أنفسكم؛ واهللا ال يأمرين أحد

  .مقامي هذا بتقوى اهللا إّال أوردته تلفه

  .اللهم تفرد مبوته فإن القتل كفّأرة: ملا تولّع زياد بشيعة أمري املؤمنني عليه السالم، قال احلسن

  .السماع: قال" يف روضٍة حيربون"وقال حيىي بن أيب كثري يف قول اهللا عز وجلّ 

  .رٍق المع، ويفٍء زائلوجدت الدنيا كحلم نائم، وب: قال ابن السماك

  الكامل : ثعلب

  يمحو الرسوم من الحبيب الظاعن  غيثٌ سحابٍة: مكروهان غيثان

 مصوناً من سرير صائن تبدي  أو غيث عيٍن أسبلت عبراتها

 خراب محاجٍر ومحاسن فيها  خراب للديار وهذه هذا

أنا ال : إمنا تزري على أبيك، فقال: استخلف املهدي أخرج من يف السجون من أصحاب اجلرائم فقيل لهملا 
  .أزري علىأيب، وإمنا أيب حبس بالذّنب وأنا أعفو عنه

قدمت خري مقدم، : ويل رجلٌ أصبهان، فدخل عليه الناس يثنون ويقرظون، فدخل يف أخريات الناس رجلٌ فقال
كراً، أو تسئ جتد عندنا غفراً، والثناء من بعد البالء، والتزكية بعد االختبار، والشهادة إن حتسن جتد عندنا ش

  الطويل : شاعر! ما هذا رجل؛ هذا بلد: باإلحسان تقع بعد االمتحان؛ فقال الوايل

  أضاعوا بدار السلم حرزاً ومعقال  عياذاً بالفرار وقبلها وعاذوا

 إليكم عدوة الشر أعجال وكانت  عمنا أيقظتم الشر بيننا بني

 عنّا قبل أن يتكهال حسمناه  ولما أشبوا الحقد تحت صدورهم

وحقّنا ال ينكر، جئناك يا أمري املؤمنني، حنن من تعرف، : قدم قوم من بين أمية على عبد امللك بن مروان فقالوا
فتطاول عبد امللك : قال. من بعد منت بقرابٍة، فمهما تعطنا من خري فنحن أهله منك، كما أنك أهل الشكر منا
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  .يا أهل الشام، هؤالء قومي وهذا كالمهم: وقال

ناس، إين أعظكم أيها ال: "أول كالم احلسن البصري أنه صلّى بأصحابه يوماً مث انفتل إليهم وأقبل عليهم وقال
وأنا كثري اإلسراف على نفسي، غري مصلٍح هلا، وال حامل هلا على املكروه من طاعة ربها، قد بلوت نفسي يف 
السراء، فلم أجد هلا تكبري شكٍر عند الرخاء، وال كبري صرب عند البالء، ولو أنّ الرجل مل يعظ أخاه حىت حيكم 

عة ربه، لقلّ الواعظون السامعون الداعون إىل اهللا باحلثّ على طاعته؛ أمر نفسه، ويكمل يف الذي خلق له من طا
أيها الناس، . ولكن يف اجتماع اإلخوان واستماع احلديث بعضهم من بعض حياةٌ للقلوب، وتذكري من النسيان

  .؛ مث أمسك"إمنا الدنيا دار من ال دار له، وا يفرح من ال عقل له، فأنزلوها مرتلتها

اللهم ال جتعل الدنيا يل سجناً، وال فراقها علي حزناً، أعوذ بك من دنيا : اء أمري املؤمنني عليه السالمكان من دع
  .حترمين خري اآلخرة، ومن أمٍل حيرمين خري العمل، ومن حياٍة حترمين خري املمات

  .املوت الذّريع: قال" وما نرسل باآليات إّال ختويفاً"قال احلسن يف قوله تعاىل 

إن كان وال بد : أرانيك اهللا يا أبا أيوب على قضاء أصبهان، فقال له سليمان: ل رجلٌ لسليمان الشاذكوينوقا
  .فعلى خراجها، فإنّ أخذ أموال األغنياء أسهل من أكل أموال األيتام

طالبتك إهلي وسيدي، إن طالبتين بشري طالبتك بتوحيدي، وإن طالبتين بذنويب : مسع أبو سليمان الداراين يقول
  .بكرمك، وإن حبستين يف النار أخربت أهلها مبحبيت لك

إحدى محقات أيب عبد الرمحن، فدخل، فلما وصل : استأذن عبد اهللا بن عمر على احلجاج ليالً، فقال احلجاج
من مات ومل يبايع : "ذكرت قول رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم: ما جاء بك؟ قال: إليه قال له احلجاج

أتتخلّف عن بيعة علي بن أيب طالب وتبايع عبد امللك؟ بايع : ، فقال له"إمام عصره وزمانه مات ميتةً جاهليةً
  .رجلي فإنّ يدي عنك مشغولة، ومد إليه رجله

رمحك اهللا، لقد كنت أمسع لصدرك : أيت املنصور برأس بشري الرحال، وكان خرج مع حممد بن عبد اهللا، فقال له
  .نها إال برد عدٍل، أو حر سنانمههمةً ال يسك

    

استكثر من الزاد، واستظهر باألدالّء، وإذا : أوصى أبو بكر خالد بن الوليد ملا وجهه إىل بعض غزواته فقال له
جاءتك رسل أعداءك فامنع الناس من حمادثتهم حىت خيرجوا جاهلني، وأقلل الكالم، فإمنا لك ما وعي عنك، 

  .نين ال آمن عليك من اجلولة، وال تقاتلن على جزٍع فإنه فات بعضدكوكن بعيداً من احلملة، فإ

ال تبلغ م النفاق، وال تقصر م عن : علّمين كيف أسلّم على اإلخوان، قال: قال رجلٌ خلالد بن صفوان
  .االستحقاق

يف أي شيٍء كان :  فقالتيا أمي، ما رأيت أصغر زباً من أيب،: دخل صيب مع أبيه احلمام فعاد إىل أمه فقال
إن اهللا عز وجلّ يعطي الكثري من اخلري باليسري من العمل، : ألمك خبت حىت يكون هلا يف هذا؟ قال عبد احلميد
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  .ويعفو عن العظيم من الذّنب بالصغري من الطّلب، وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن

: ى ووصف مديين لرجٍل مغنيةً حبسن املسموع فقالفته اهللا فتاً، وحته حتا، وجعل أمره شت: من دعاء العرب

  .واهللا لو مسعتها ما أدركت ذكاتك

  البسيط : وأين احلياء مما كانت له املغفرة؟ أبو الشيص: أبشر باملغفرة، قال: قيل أليب األسود عند املوت

 هالّ سألت أبا بشٍر فتعطاها  يا من تمنّى على الدنيا منى شططا

  دانت لك األرض أدناها وأقصاها  أخذت بحبٍل من حبائله إذا

 وال ارتقى غايةً ّإال تخطّاها  هبت الريح ّإال هب نائله ما

: فما منتهى الرجاء؟ قال: إجالل اهللا تعاىل عن مقام السؤال؛ قيل: ما منتهى اخلوف؟ قال: قيل لزياد النمريي

  .تأميل اهللا تعاىل على كل حال

  .يقتحمون احلرب حىت كأنما يلقوا بأنفس أعدائهم: وصف أعرايب قوماً فقال

يا أمري املؤمنني، إن اهللا تعاىل أعطاك فضل الدنيا وكفاك : دخل األوزاعي على املهدي فوعظه وذكّره، فقال له
  .طلبها، فاطلب فضيلة اآلخرة فقد فرغك هلا؛ فاستحسن قوله

إين : مام مع سليمان بن عبد امللك ومعنا عمر بن عبد العزيز، فقال يل عمردخلت احل: قال يزيد بن املهلّب
أحدمها سر واآلخر عالنية؛ أما العالنية فإن هذا سيولّيك العراق، فاتق اهللا، وأما السر فإين كنت : حمدثك حديثني

عاش أيب ورب : فقال ابنهفيمن دلّى الوليد بن عبد امللك يف حفرته، فلما صار يف أيدينا اضطراب يف أكفانه 
  .كالّ، ولكن عوجل أبوك ورب الكعبة: الكعبة، فقلت

كان جوثة الضمري صديقاً لعبد امللك بن مروان وخرج مع ابن الزبري، فلما قتل ابن الزبري استأمن الناس وأحضر 
: سمع عذري، قالال تعجلن حىت ت: كنت مين حبيث علمت فأعنت ابن الزبري، فقال: جوثة، فقال له عبد امللك

هل رأيتين يف حرٍب أو سباٍق أو نضاٍل إّال والفئة اليت أنا معها مهزومةٌ حبريف؟ وإمنا خرجت مع ابن : هاته، قال
  .واهللا كذبت، ولكن عفوت عنك: الزبري لتقتله على رمسي فضحك عبد امللك وقال

احلمد هللا الذي جعل العبيد :  فقالتاحتاجت امراةٌ العزيز إىل يوسف تسأله، فلما رأته عليه السالم عرفته
  .بطاعتهم ملوكاً، وامللوك مبعصيتهم عبيداً

  .لو دام ما انتقل إلينا: ما أحسن هذا امللك لو دام لنا، فقالت له: قال كسرى لشريين

ألنه أخذ بنصيبه من غموم الدنيا ويضاف إىل ذلك غمه : ما بال احلسود أشد الناس غماً؟ قال: قيل لفيلسوف
  .لسرور الناس

    

اللهم إن كان ذنيب أخافين فإنّ حسن ظني بك قد أجارين؛ اللهم إني قد جعلت : من دعاء حيىي بن معاذ
wاالعتراف بالذّنب وسيلةً يل إليك، واستظللت بتوكّلي عليك، فإن غفرت فمن أوىل بذلك منك، وإن عاقبت 
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تك بعد ممايت، ومل تولين غري اجلميل يف حيايت، فمن أعدل يف احلكم منك؟ اللهم إين ال أيأس من نظرك ورمح
تتابع إحسانك إيلّ يدلّين على تفضلك علي، فكيف يشقى من أسلفته مجيل النظر؟ اللهم إن نظرت إيلّ باهللكة 

عيون سخطك فلم تغفل عن استنقاذي منها عيون كرمك؛ اللهم إن كنت غري مستأهٍل لكرمك ومعروفك فكن 
 الكرمي ليس يضيع مجيع مستحقيه إهلي سترت علي يف الدنيا ذنوباً أنا إىل سترها يوم القيامة أهالً للتطّول، فإنّ

أحوج، وقد أحسنت يب إذ مل تظهرها لعصابٍة من املسلمني، فال تفضحين يف ذلك اليوم على رؤوس العاملني، يا 
من ثوابك، لوال ما اقترفته من أرحم الرامحني؛ إهلي إن كان ذنيب عرضين لعقابك، فقد رجوت الدنو برجائي 

الذنوب ما خفت من العقاب، ولوال ما عرفت من الكرم ما رجوت الثّواب؛ إهلي لو عرفت اعتذاراً من الذنب 
أبلغ من التنصل واالعتراف به ألتيته، ولو عرفت شفيعاً حلاجيت ألطف من االستخذاء لك عملته، فهب يل ذنيب 

نصراف؛ إهلي إن كنت ال ترحم إّال أهل طاعتك فإىل من يفزع املذنبون، باالعتراف وال تسود وجهي عند اال
إما طائعاً فأكرمت، وإما عاصياً : وإن كنت ال تكرم إّال أهل خدمتك فبمن يستغيث املسيئون؟ اجعلين عبداً

  .فرمحت

ه، وأعود اآلن هذا آخر ما نقلته من خطّ السريايف، ومل أضف إليه شيئاً من مواضع أخر، وحكيت خطّه وشكل
على أين شديد املراعاة لقلبك يف مجيع ما . إىل الطريقة األوىل يف اعتراض ما جيري حسب ما ينتظم املعىن فيه

  .مجعته وقلته، أنفاً واستحياًء وإعظاماً وإكراماً

  .أوهلا فوت، وآخرها موت: صف لنا الدنيا، فقال: قيل لبقراط

  .فيقاً بعد شدةّ، ألنّ الشدة بعد الرفق عز، والرفق بعد الشدة ذلٌّكن شديداً بعد رفٍق ال ر: قال بزرمجهر

أما بعد، فإني كتبت إليك كتاباً يف القضاء ملآلك ونفسي فيه خرياً؛ الزم : كتب عمر بن اخلطاب إىل معاوية
 أو اليمني إذا تقدم إليك خصمان فعليك بالبينة العادلة: مخس خصاٍل يسلم لك دينك وتأخذ فيها بأقصى حظّك

القاطعة، وأدن الضعيف حىت يشتد قلبه وينبسط لسانه، وتعهد الغريب فإنك إن مل تتعهده ترك حقّه ورجع إىل 
أهله، وإمنا ضيع حقّه من مل يرفق به، وآس بينهم يف لفظك وطرفك، وعليك بالصلح ما مل يستنب لك فصل 

  .القضاء وإياك والقضاء بني اثنني وأنت غضبان

ال مينعكم ما تعلمون فينا أن تقبلوا أحسن : ل بن أيب بردة فعرف أنّ الناس قد استحسنوا كالمه فقالخطب بال
  .ما تسمعون منا

ما ذنب الثياب؟ أقبلوا على القلوب : وعظ عيسى عليه السالم بين إسرائيل فبكوا وأقبلوا ميزقون الثياب، فقال
  .فعاتبوها

ال أقوم، : قم، فقال: ال أجلس، فقيل له: اً فقيل له يوماً اجلس فقالكان رجلٌ من أهل محص شديد اخلالف جد
قال أبان عن ! آمني، بعدك بألف سنة: قال! أماتك اهللا: قال رجل ملزبد! وما ال أصنع؟: فما تصنع؟ قال: قيل

يا : رأة؛ قالوايف الدار والدابة والسيف وامل: الشؤم يف أربع: "أنس، قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم
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تكون ضيقةً : فما شؤم الدار؟ قال: تكون غالية املهر سيئة اخللق ال تلد؛ قالوا: رسول اهللا، وما شؤم املرأة؟ قال
: تكون حروناً عند القتال يف سبيل اهللا عز وجلّ؛ قالوا: فما شؤم الدابة؟ قال: على أهلها هلا جريان سوء؛ قيل

  ".طبوع يسلّه صاحبه يف غري سبيل اهللا عز وجلّ فهو شؤم عليهكل سيف م: فما شؤم السيف؟ قال

هو : وحيك أيش هذا؟ هذا مما يؤكل؟ فقال: قلت لرقيع كان يف جواري وهو يأكل قشور املوز: قال أبو العيناء
  .على كل حال أطيب من اهلندبا

: أي شيء طبعها؟ قال:  لغندربعثت الزرجونة مع غندر غالمها بقارورة فيها ماؤها إىل الطبيب، فقال الطبيب

خرا البنت : رقيق غليظ أي شيء هو؟ قال: خرا يا بغيض، قال: وحيك عن طبيعتها سألت، قال: قحبة، قال
  .يعرف ال ينكر

    

ليس هذا حبل، هذا سبحة العجوز؛ هكذا قال، : جاء مزبد إىل بئٍر ليستقي منها فوجد احلبل كثري العقد فقال
 وخالف احملكي، والغرض غري ما قيل على ما قيل، ومىت حرف زال عن االستطراف، إال ومىت أعربت برد اللفظ

  .أن يكون البيان عن عريب فصيح اللهجة أو أعرايب بين اللسان، فإن ذاك مىت حتّرف أيضاً فسد

ب  فقلت لصاح- وكانت جسيمةً ضخمة - رأيت جاريةً سوداء يف درب الزعفراين : حدثين بعض أصحابنا قال
  .من جانٍب يف حليتك: ما يف الدنيا أضرط من سوداء، فقالت: يل

واهللا هلممت أن أوكّل بك من يصفع رقبتك وخيرج : مسعت جاراً يل أمحق وهو يقول جلار له: قال أبو العيناء
  .هذا اجلنون من أقصى حجر خبراسان

  .ما أشغلين ب تبت: العن معاوية، قال: قيل لبعض ولد أيب هلب

من عدا إىل تلك البدرة وسبق : وكّل ببدرٍة فوضعت يف أقصى الدار، ودعا بعبادة وبالزرجونة فقال هلماأمر املت
يا : ويلك تسبقك امرأة؟ فقال: وأخذها فهي له، فتعاديا مجيعاً فسبقته الزرجونة فأخذت البدرة، فقال املتوكل

  .سيدي هذه تعدو ببدادين وأنا أعدو خبرجني، وبيننا كثري

ممن : بينا أنا يف طريق مكّة يف يوٍم حار إذا شيخ قد جلأ إىل ميٍل وعليه مشلةٌ خلقة، فقلت له: و العيناءقال أب
حنن نأتيكم يف : منكم معاشر احلجاج، قلت: فمن أين معاشكم؟ قال: من هذه القفرة، فقلت: الرجل؟ فقال

زقنا من حيث ال ندري أكثر مما رزقنا من حيث إنّ اهللا عز وجلّ ر: السنة ثالثة أسهر فالباقي من أين؟ فقال
لوال أن اهللا تعاىل أرضى بعض : هل لك يف أرض الريف واخلصب، أرض العراق أو الشام؟ قال: ندري؛ قلت

  .العباد بشر البالد، ما وسع خري البالد مجيع العباد

  .فلو رآك إذاً للطعك: حيب اخلرا قالكان أبوك : كان أيب حيبين، فقال ابن مكرم: قال أبو العيناء يف كالٍم له

  .أسوي ألمك مهزة: أيش تعمل ها هنا؟ قال: قال رجلٌ آلخر يف احلمام

يا عروة ما كان أكلك باجتحاف، وال شربك باشتفاف، وال لبستك : ملا مات عروة بن الورد قالت سلمى
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  .يلةً ختافبالتفاف، وال نومك بالتحاف، وال كنت تشبع ليلة األضياف، وال تنام ل

  .وصل إيلّ كتابك ال عدمتك إّال برؤيته: فصلٌ لكاتب

  .نعم إذا أجدبت أرضها وجف خنلها: أجتلب التمر إىل هجر؟ قال: قال أعرايب آلخر يف كالٍم له

  الطويل : شاعر

 لهم بيني وبين أخي فرق وقلت  لك القصوى لتدرك فضلها تركت

 عن حقّي فتم لك الحقّ تغاضيت  يك بي عنها نكوٌل وإنّما ولم

  إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق  بد لي من أن أكون مصلّياً وال

  .من وراء اليمن بطالعني، يريد بشهرين: أين مرتلك؟ قال: قلت ألعرايب: قال أبو العيناء، قال األصمعي

  .أي والذي أسأله أن يردين إليكم: أحتب الشهادة؟ فقال: غزا قاص فقيل له

  .تريد أن تبين على رأسي غرفة: فقالت!ما أدق رأسها: عرضت على مديين جاريةٌ فقال

فلم أنت منطلق : كما حتب، فقال: كيف أنت؟ فقال له أبو العيناء: دخل أبو العيناء على ابن مكرم فقال له
  الطويل : ؟ شاعركاحلزنبل

 أقام كقبض الراحتين على الجمر  رب هم يمنع النوم برحه أال

  وأبديت عن ناٍب ضحوٍك وعن ثغر  له وجهي ألكبت حاسداً بسطت

 عليه طاعة الدمع أن يجري ملكت  وشوٍق كأطراف األسنّة في الحشا

  .اللهم ارزقين نفساً طيبة مطمئنة قانعةً بعطائك، راضيةً بقضائك، موقنةً بلقائك: أعرايب فقالدعا 

فتعساً ونكساً ملن : ما أعرفك، قال: أنا املساور بن هند، قال: ال، قال: أتعرفين؟ قال: قال مساور بن هند لرجل
  .ال يعرف القمر

  . أني نصيبه وكفايننصييب منه: ما نصيبك من احلق؟ قال: قيل لصويفّ

  املديد : أبو العتاهية

 وادفع الدنيا بما اندفعت  الدنيا بما انقطعت اقطع

 الدنيا إذا امتنعت واترك  الدنيا إذا سلست واقبل

  والغنى في النفس لو قنعت  النفس الغنى أبداّ تطلب

    

أما بعد، فإنّ مثل الدنيا : كتب علي بن أيب طالب عليه السالم إىل سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وهو باملدائن
مثل احلية لين مسها، قاتلٌ مسها، فأعرض عما يعجبك منها، لقلّة ما يصحبك عند مفارقتها، وضع عنك مهومها 

w أحذر ما تكون هلا، فإنّ كلّ من اطمأنّ إليها وإىل سرورها ملا تؤمن به من سرعة فراقها، ولتكن أسر ما تكون ا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  628   

  .أشخصته إىل مكروهها

  .احلق: ما الفرق بينك وبينك؟ قال: قيل لصوفّي

  البسيط : قال اجلماز لقينٍة

  من شدة الحب حتى صار حرانا  تقولين فيمن شفّه حزن ماذا

  : فقالت

  جهد الصبابة أوليناه إحسانا  إذا رأينا محبا قد أضر به

ما افتقرت كف ختتمت بفريوزج، وتفسريه ظفر؛ هكذا قال أبو جعفر ابن : قال جعفر بن حممد عليهما السالم
أدري كيف حقيقة هذا، وللرافضة أخبار كثرية بابويه، وما حلقت شيخاً أكرب منه وال أطول باعاً يف العلم، وما 

يرووا عن جعفر بن حممد عليه السالم مل يقلها قط، وال حمصول هلا، وال فائدة معها، وال حقيقة لشيٍء منها، 
  .أنت ردي الدين وهلذا ترد على الصادقني: وتى رددا عليهم غضبوا وشنعوا وقالوا

ال، فقال : فقالوا. هل تعرفون هلا معىن: يا موسى، فقال: قعةٌ مكتوب فيهاخرج املأمون يوماً إىل ندمائه ومعه ر
يا موسى إنّ "يا أمري املؤمنني، هذا إنسان حيذّر إنساناً، أما مسعت اهللا تعاىل يقول : إسحاق بن إبراهيم الطاهري

 جارييت، كتبت إىل صدقت، هذه صرف: فقال املأمون" املأل يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحني
  .أختها متيم جارية علي بن هشام أننا على قتله فحذرته؛ فما ردعه ذاك عن قتله

قتلت رجالً من مسلمي اجلن، : روي أن جاراً كان يتراءى لعائشة، فأمرت بقتله، فرأت يف املنام قائالً يقول هلا
إمنا كان جييء فيستمع القرآن؛ :  وسلّم، فقيللو كان مسلماً اطّلع على نساء رسول اهللا صلّى اهللا عليه: قالت

  .فتصدقت باثين عشر ألف درهم

مات فيه بالطاعون اجلارف تسع عشرة : مل كره الناس أن يدخلوا بنسائهم يف شوال؟ قال: قيل لداود بن رشيد
  .ألف عروس

  .السماء واكفةٌ واألرض راشفةٌ: وصف أعرايب مطراً فقال

اوسية "وكتب يف أخرى " الدين واإلسالم وحممد وآله"م كتب رقعتني، إحدامها ملا عزم نوخبت على اإلسال
ادفنهما حيث شئت، فدفنهما وخرج، ودخل نوخبت فأخذ : ودعا برجل من املسلمني فقال" وحمبة الشمس

م وحممد اإلسال"احلق يف املشرق، وأخرج الرقعة فإذا رقعة : االرتفاع، فوجد السعود كلها يف ناحية املشرق فقال
  .وكان ذلك سبب تشيعه" وآله

قال يل أبو العمثيل شاعر بين طاهر النعمان اسم من أمساء الدم، ومل يعن شقائق النعمان : قال ابن جدار املصري
  .حدثت به األصمعي وكتبه: بن املنذر؛ قال أبو العمثيل

كلّ مرسٍل مقبوالً وال كلّ عارٍض هذا غريب جداً، وليته وصله بشاهٍد أو حديٍث أو مثاٍل أو كتاب، فليس 
w  .ثابتاً، ولوال الشاهد واملثل وقفت الرواية وانتهى العلم وسقط التفاضل
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  .خري أموال الناس أشبههم بالناس، يعين النخل: قال أعرايب

: ديقال اليزي" وترى الفلك مواخر فيه"لتردد الناس فيه، ومنه قول اهللا عز وجلّ " ماخور"قول الناس : قال ثعلب

خمرت السفينة إذا شقّت املاء جبؤجؤها، واملواخر هي الشواق.  

    

ما جيل من األجيال وال أمة من األمم إّال وهلم أمور قد اصطلحوا عليها وسنن قد ألفوها، : قال بعض العلماء
 ولكن تقامسوا حيمدون يف بعضها ويذمون، ومل حيو جيلٌ منها مجيع احملمود، وال احتازت أمةٌ منها مجيع املذموم،
على ذلك . احملامد واملذام تقامساً باجلواهر والطبائع، وباإلكراه واالختيار، وبالدواعي الظاهرة واألسباب اخلافية

جتد اهلند والروم والفرس والعرب، وهؤالء هم أرباب مجيع الفضائل، والناس عليهم عيالٌ من بعد ألم األركان 
انظر إىل العرب مع . عداهم تابع هلم وآخذٌ منهم وسالك سبيالً من سبلهموالعمد واجلراثيم واألصول، ومن 

فضلها وذكائها، ولساا وبياا، وسيفها وسناا، وصربها وعزائها، وسخائها وشجاعتها، ورأيها وبديهتها، 
هذه وذه وفكرها وغوصها، ومعرفتها اليت هي خالص اجلوهر وزبدة الطبيعة، ألنّ أمرهم يف القدمي جرى على 

األسباب عرف، وذلك أنّ فساد احلاضرة ونفج املترفني وحمب الراحة ورعونة أصحاب النعم كانت بعيدةً عنهم، 
وكانوا يف مجيع متصرفهم واختالف أحواهلم ال يعرفون إّال التساجل بالبيان والعقل، والتباهي بالصواب واألدب، 

له، وعلى هذه احلال، فإذا فصلت أحواهلم وميزت أمورهم وكانوا يف كلّ فصٍل على أقصى حدوده وأعلى قل
أصبت أشياء هي يف جانٍب من العقل وعلى بعٍد من احلق، مثل كيهم السليم من اإلبل إذا أصاا العر ليذهب 
العر عن السقيم؛ هذا زعمهم وعلمهم وعليه بصريم وعملهم؛ وكشق الرجل برقع حبيبته وشق احلبيبة رداء 

بها، وقوهلم إا مىت مل تفعل هذا وهو مىت مل يفعل ذاك عرض السيف بينهما واستحالت احملبة بغضاً، حبي
  الطويل : واالستحالء مقتاً، والقبول رداً، وفيه قال عبد بين احلسحاس

  ومن برقٍع عن طفلٍة غير عانس  قد شققنا من رداٍء محبٍر وكم

 حتى كلّنا غير البس دواليك  شقّ برد شقّ بالبرد برقع إذا

  الطويل : وكما علّقوا احللي على السليم رجاء إفاقته؛ قال النابغة

  لحلي النساء في يديه قعاقع  يسهد من بيت العشاء سليمها

يزعمون أن ذلك : فقأوا عني الفحل إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً، فإن زادت على األلف فقأوا العني األخرىوكما 
  .يدفع عنها العارة والعني

هي خرزةٌ حتلّ مباٍء مث تسقى أصحاب اهلوى؛ فزعموا أنه يسلو : وكما سقوا العاشق ماء السلوان؛ قال األصمعي
سلي يسلى سلوا، ويقال : ويقال:  سلوا إذا ذهلت نفسه عنه؛ قالويقال سال يسلو: قال. صاحب العشق بذلك

  الرجز : سلى يسلى سلياً، قال رؤبة: أيضاً

w  ما بي غنى عنك ولو غنيت  أشرب السلوان ما سليت لو
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  .وكما أوقدوا خلف املسافر ناراً إذا كرهوا إيابه

  .وكما ضرب الثور إذا امتنعت البقر من املاء

  .اليت ال يعيش هلا ولد: وكما زعموا أنّ املقالت إذا وطئت رجالً شريفاً مقتوالً عاش ولدها، واملقالت

  .وكما زعموا أنّ الرجل إذا خدرت رجله فذكر أحب الناس إليه ذهب عنه اخلدر

 مىت مل أبدليين ا أحسن منها؛ ويزعمون أن الصيب: وكما حيذف الصيب سنه إذا سقطت يف عني الشمس ويقول
  .يفعل هذا مل تنبت أسنانه إّال عوجاً وال تعلق

 إذا ركبه رجلٌ فعرق الفرس اغتلمت امرأته - واهلقعة دائرة تكون بالفرس -وكما قالوا إن الفرس املهقوع 
  الطويل : وطمحت عينها إىل غري أيب مثواها، وقد قال رجلٌ من العرب

 وازداد حرا عجانها حليلته  إذا عرق المهقوع بالمرء أنعظت

  الطويل : فأجابه آخر

  وقد يركب المهقوع زوج حصان  وقد يركب المهقوع من لست مثلةً

يستسقون بذلك، وكما عقدوا السلع والعشر يف أذناب الثريان وأضرموا النار فيها وأصعدوها جبالً وعراً 
  .ويدعون اهللا عز وجلّ، هذا إذا أحمل البلد وعز القطر

  .وكما أن من ولد يف القمر رجعت قلفته وكان كاملختون

وكما عقدوا الرتيمة بغصن الشجرة عند السفر وتفقّدوها عند اإلياب، فإذا وجدوها على حاهلا قضوا بأنّ احلليلة 
  .فجورهامل ختن، وإن وجدوها منحلّةً حكموا ب

وكما زعموا أن الداخل إىل بلد خموف الوباء جيب أن يقف على أوائل البلد فينهق كما ينهق احلمار، ومىت فعل 
  .ذلك أمن وباءها

وكما زعموا أن من علّق على نفسه كعب أرنٍب مل تقربه اجلن.  

    

هر، والعادة فيه مقبولة، وهذا فأما ما كان مثل إمساكهم عن بكاء القتيل إىل أن يؤخذ بثأره، فالغرض فيه ظا
الضرب معروف السبب، صحيح العلّة، وليس من األول يف شيٍء، ألنّ تلك دلّت على سفه األحالم وعلى جهل 

  .الطباع وعلى فساد املعرفة

  .وهكذا الفرس يف كثٍري من أمورها وعاداا وأخبارها ورواياا

  .مم رأيت العجائب وعرفت الغرائبومىت حسنت غايتك بتصفّح أسرار العامل وأخالق األ

  .وللهند ما يريب على مجيع الناس؛ وأقلّهم ختليطاً الروم، وذلك أيضاً ألسباٍب؛ على أم ما خلوا وال عروا

  الكامل : شاعر

w كخصال عبد اهللا أنصت واسمع  من يؤمل أن تكون خصاله يا
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 الحجيج إليه فاقبل أو دع حج  في المشورة والذي فألنصحنّك

  واحلم ودار وكفّ واسمح واشجع  اصدق وعفّ وبر واصبر واحتمل

  البسيط : للخنساء ويقال أليب املثلّم اهلذيل

 للدهر صخر مال قنيان لكان  لو أن للدهر ماالً كان متلده

 الف الكريمة ال سقطٌ وال وان  آبي الهضيمة حمال العظيمة مت

 الوسيقة جلد غير ثنيان تاق  حامي الحقيقة نسال الوديقة مع

 مشربٍة قطّاع أقران وراد  رباء مرقبٍة منّاع مغلبة

 أوديٍة سرحان فتيان هباط  أنديٍة حمال ألويٍة شهاد

 في ريطتيه نضح أرقان كأن  القرن مصفراً أنامله التارك

 التّالد وهوب غير منّان من  ما ال تكاد النفس تبلغه يعطيك

  .ببذل الندى، وكف األذى، ونصرة املوىل:مب سدت قومك؟ قال: قيل لعاصم بن عيسى

فاندم، وإذا منيت فاكتم، إذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا أسأت : من كالم األولني على وجه الدهر
  .وإذا قريت فأفضل، وإذا منعت فأمجل

يف تعليم ما ال ينسى وليس : يف أي شيٍء كنت اليوم؟ قال: قيل أليب هاشم الصويف وقد جاء من ناحية النهر
  .السباحة: وما هو؟ قال: لشيٍء من احليوان عنه غىن، قيل

الشجاع ميوت فيذهب ذكره؛ قال : الشجاع، قال: بعضهمأي الرجال خري؟ قال : قال بعض امللوك لوزرائه
الذي : فمن؟ قال: التقي تقواه لنفسه، قالوا: التقي، قال: السخي ينفذ ما عنده؛ قال آخي: السخي، قال: آخر

  .ميوت ويبقى تدبريه

  الكامل : شاعر

  طوراً تجود له وطوراً تسلبه  زالت الدنيا تقلّب بالفتى ما

 به األيام طال تعجبه تأتي  لم يزل متعجباً من حادثً من

إين شيخ كبري : مل ترض أن وليت القضاء ملنصور حىت وليت للمهدي؟ فقال: قال الثوري لشريك بن عبد اهللا
وعليك دينك أفضل من أن تلقاه وأنت واهللا ألن تلقى اهللا ومعك دينك : وعلي دين ويل عيال، فقال سفيان

  .عاملٌ هلم

ليته كان : هو وإن كان صغرياً فهو ذكي، قالت: تزوج رجلٌ صغري األير امرأةً، فلما دخل ا اعتذر إليها فقال
من أراد اإللقاح فليقطر على احلشفة زئبقاً خالصاً ويذر : قال الكندي! كبرياً وهو أبله، أيش علي من بلهه؟
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  .يئاً من املسك ليطرد برد الفرج رحيه فإنه يلقحعليها ش

أحسنت، لو سرقت ما منت هذا النوم : أنامه كلّه، قال: كيف نومك بالليل؟ قال: قال كسرى لبعض عماله
  .كلّه

  .كان به عقلٌ مينعه من أن خيدع، ودين مينعه من أن خيدع: ذكر املغرية عمر فقال

: فقد رأينا من هو أعلم منك مل ينل ما نلت؛ قال: بالعلم؛ قالوا: مر؟ قالمب نلت هذا األ: قيل ليزيد بن املهلّب

  .ذلك علم أخطئ به مواضعه، وهذا علم أصيب به فرصته

  .بأن أحقّق قوله: مباذا؟ قال: سأكافيه، قيل: فالنٌ حيسن القول فيك، قال: قيل لفيلسوٍف

ليس ينبغي أن أغضب، وإن كان كاذباً فباحلري أن ال إن كان صادقاً ف: مل مل تغضب؟ فقال: أغلظ سفيه فقيل له
  .أغضب

هذه صفة : إين اشتريت من هذا غالماً صبيحاً فصيحاً صحيحاً، فقال: تقدم إىل الشعيب رجالن فقال أحدمها
  .حممد بن عمري سيد بين متيم

  .ثأر اهللا من الظاملني: كان على سيف بعض الشراة مكتوباً

  الطويل : شاعر

وع ماٍض كأنّه حساممن اهللا في قبض النفوس رسول  غداة الر  

ألنّ كلّ بلٍد خبزه أكثر من أهله وبغداد أهله : ال، قال: أتدري مل غال السعر ببغداد؟ قال: قال رجل آلخر
  .أكثرن خبزه

    

  .البادية أفسح، واجلسم فيها أصح: أحتن إىل احلاضرة؟ فقال: قيل ألعرايب

  .يل حرمةٌ سالفةٌ، وفيك أملٌ قدمي، ومها يقتضيانك حقاً ال تدفعه، ويطالبانك بذماٍم ال تنكره: كاتب

ألنه " مل قلت: "أحب إيل من أن يقول" هالّ قلت: "ألن يقول اهللا عز وجلّ يل يوم القيامة: قال واصل بن عطاء
  .س غري ذلك يزيدهالّ قلت، فلي: مل قلت؟ طالبين بالربهان، وإذا قال: إذا قال

لو كان غري : ؛ قال"ال تأخذه سنةٌ وال نوم"استدلّ هشام بن احلكم على أنّ الباري جلّ جالله جسم بقوله 
  .جسٍم مل يكن هذا مدحاً

ال أدري ما فائدة هشام : أال تعلم أنه لو كان جسماً مل كان هذا منفياً؟ وكان يقول: وقال أبو حامد املروزوذي
  .جسم وهو يعلم اضطراراً أن نفي هذا االسم على احلد املقتضى أدخل يف التوحيديف اعتقاده أنه 

ما أحسن حسن الظن إّال منه العجز، وما أقبح سوء : -  وكان يكتب إلبراهيم بن املهدي - قال سهل األحول 
  .الظن إّال أن فيه احلزم

إنّ الذين اختلفوا فيه لفي شكٍ منه "اهلاء للظن هذه " وما قتلوه وما صلبوه: "قال بعض الناظرين يف معاين القرآن

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  633   

  .ذلك الظن" ما هلم من علٍم إّال اتباع الظّن وما قتلوه يقيناً

: مل ؟ قال: ال أذهب، ابعثوا غريي، قالوا: اذهب فاشتر الكفن واحلنوط، قال: مات أخ جلحا فقالت له أمه

  .أخاف أن تفوتين اجلنازة

ارفقوا به : عض أمراء البصرة فقدم إلينا جدي مسني، فضرب القوم بأيديهم إليه فقالأكلت مع ب: قال أبو العيناء
  .فإنه يمة

  .ما الدخان على النار بأدلّ من الصاحب على الصاحب: قال ابن مسعوٍد رمحه اهللا

  .الطرجهارة: الصواع" تفقّد صواع امللك"قوله تعاىل : قال بعض املفسرين

  .هو الرائح الباكر، احلالب العاصر، واحلاذف الكاسر:  فقالسئل أعرايب عن راٍع

  .ال تستصغروا أحداً فإنّ العزيز رمبا شرق بالذباب: قال صاحل بن سليمان

بأيب أنتم، كيف أشبه مبي يضرط فيشمت، :  فقال- يعين رجالً موسراً - مل ال تكون كفالن؟ : قيل ملزبد
  .ليس ابن أمك كابن علّة: وأعطس فألطم؟ العرب تقول يف أمثاهلا

  .لو أراد اخلري أن يتلبس لبوساً حسناً ما تلبس إّال بك: قال بعض البلغاء لرجٍل يصفه

  جمزوء الكامل : شاعر

 التعرض للحتوف ّإال  يبق من طلب الغنى لم

  ت الموت يلمع في السيوف  وإن رأي فألفعلن

 وال هم شريف طلٍب  امرٌؤ لم أوت من إني

 عن القوي إلى الضعيف ل  قدر يزو لكنّه

استقلل كثري ما تعطي واستكثر قليل ما تأخذ، فإنّ قرة عني الكرمي فيما يعطي، : كتب كسرى إىل هرمزد
  .فإنه ال عفّة مع شح، وال أمانة مع كذٍبوسرور اللئيم فيما يأخذ؛ وال جتعل الشحيح أميناً، وال الكذاب صفياً، 

  الكامل : قال شاعر يف وصف سيف

 رقرقه رياح شمال كالنّهي  إني لبست لحربكم فضفاضةً

 بتمويٍه وال بصقال عهد  ومهنّداً كالملح ليس لحده

 لمعة آل: حين تراه وتقول  هزته إذا ما شمته ترضيك

  الرجز : يصف بعرياًشاعر 

 حين يقال سيروا يمده  الزمام والتصدير كأنّما

 به في لجٍة قرقور عام  ساٍج جوفه منجور عمود

w    في ذي صراري له صرير
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أصفك بصفتك، فإن يا أمري املؤمنني، إين أريد أن : دخل سعيد بن عتبان اجلعفري على هشام بن عبد امللك فقال
ينحرف كالم فلهيبة اإلمام وتصرف األعوام، فرب جواد عثر يف استنانه، وكبا يف ميدانه، فرحم اهللا عبداً أقصر 

  .عن لفظه، وألصق األرض بلحظه؛ فخاف هشام أن يتكلّم بكالٍم يقصر به عن جائزته، فعزم عليه فسكت

  .ي فأثردأرى دخان جار: ما بلغ من طمعك؟ قال: قيل ألشعب

يا أمري املؤمنني،اذكر مبقامي هذا مقاماً ال يشغل اهللا عنك فيه كثرة من : قام رجلٌ إىل عمر بن عبد العزيز فقال
  .خيتصم إليه حني تلقاه بال ثقٍة من عمل، وال براءٍة من ذنب؛ فبكى حىت غشي عليه، مث قضى حاجته

    

أنه على فيٍل والشمس والقمر يف حجره، فأرسل إىل ملا انصرف أبو مسلٍم من حرب عبد اهللا بن علي رأى ك
اعهد عهدك : قل، فقال: الرسم، فقبض عشرة آالف درهم، فقال: عابٍر يألفه ويسكن إليه فقص عليه فقال

ومجع : "وقال" أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أمل جيعل كيدهم يف تضليل"فإنك هالك، قال اهللا تعاىل 
  ". اإلنسان يومئٍذ أين املفرالشمس والقمر يقول

وكيف ال أكون قليالً ومعي حرية : إين رأيتك سألت فالناً حاجةً فرأيتك قليالً، قال: قال مالك بن طوق للعتايب
اللهم إين آمر بطاعتك وربما قصرت، وأى عن معصيتك : احلاجة، وذلّ املسألة، وخوف الرد؟ قال ابن السماك

  . تعلم إني إمنا أدور على أن أعظّمك يف صدور خلقك، فارمحين بذلك يا أرحم الرامحنيوربما اقترفت، وقد

ال : اجعلوا ألكربكم خري املواضع، فال أحدهم: تقدم إىل سوار بن عبد اهللا ثالثة إخوة يف قسمة مرياٍث فقال
  .فخرج خريها لهألني حبظّي أوثق مين بعقلي، فأقرع : وحيك مل؟ قال: أفعل حىت تقرع بيننا، قال

إذا تقدم يف األعمال قبل وقتها انتفع ا يف وقتها، وإذا عملت يف وقتها انتفع ا بعد وقتها، وإذا : قال رام جور
  .عملت بعد وقتها مل ينتفع ا

  اخلفيف : شاعر يف املأمون

 خلّفوا أباه بطوس مثلما  خلّفوه بعرصتي طرسوس

  البسيط : شاعر يهجو قوماً

  غسل القدور وال غسل المناديل  المطابخ ال تشكو والئدهم بيض

  .احلوت الذي كان مع موسى عليه السالم كان مشقوق البطن مملوحاً: قال ابن عباس رمحه اهللا

وإىل جانيب حيىي بن كنت أصلّي يف يوم عيد خلف املأمون : كان حممد بن أيب خالد من أحسن الناس وجهاً؛ قال
أنا واهللا ميت من حبك يا : أكثم ومن اجلانب اآلخر عمرو بن مسعدة، فلما سجد قال يل حيىي يف سجوده سراً

  .حبييب

  .أظن حيىي بن أكثم مل يعبأ بصالة العيد ألا سنة، ولعلّه لو كان يف فريضٍة ملا عمل هذا، إن صحت احلكاية

w  الوافر : د اهللا بن بشرلعمرو بن دعبل يف حممد بن عب
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  مصافحة الكواكب دون لمسه  محمٍد ضخم ولكن رغيف

 مخافة آكٍل من دون عرسه  رغيفه معه ضجيعاً يبيت

 عرضه من دون فلسه ويبذل  رغيفه بخالً عليه يصون

 ولكن شانه بدناة نفسه  محمد حسن طرير ووجه

 ويبسها بيبسه لجفّفها  غمس ابن بشٍر في بحاٍر ولو

  .إنّ الباقي وإن كان عزيزاً ألهل أن يطلب، وإن الفاين وإن كان موجوداً ألهل أن يرفض: قال أعرايب

سبحان اهللا، ما يبغي ألحٍد : أميا أفضل عندك اليمن أم العراق أم الشام؟ فقال: قلت البن فضالة: قال أبو عبيدة
يعين الشام، " ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم: "أن يسأل عن هذا وقد بينه اهللا تعاىل يف كتابه فقال

يعلّمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت "وقال " بلدةٌ طيبةٌ ورب غفور"وقال يف اليمن 
  .يعين العراق" وماروت

وما هو؟ : نعم، قال: هل أنكرت علي يوم دخويل إىل املأمون شيئاً؟ قال: ل العتيب ألمحد بن أيب خالد األحولقا
  .ضحك من شيٍء فكان ضحكك أكثر من ضحكه: قال

  .وهب اهللا لك يف اجلنة غرفةّ بال سقف: وهب رجلٌ لقاص خامتاً بال فص فقال

  .وال يكاد يوجد: الغراب األعصم وهو األبيض الرجلني؛ قالاملرأة الصاحلة ك: قال يل ثعلب: قال جحظة

ثالث غالٍّت يف ثالثة بلداٍن : وأنا أقول والرجل الصاحل يف هذا املكان كالكربيت األمحر قال ميمون بن هارون
  .الزيتون بفلسطني، والتمر بالبصرة، واألرز باألهواز: متساويات

ال تسألين عن صنيع :  إخوتك حيث طرحوك يف اجلب؟ فقالكيف صنع بك: قال رجلٌ ليوسف عليه السالم
  .إخويت ولكن سلين عن صنيع ربي

اخلادم املعروف بالصغري يف أحسن زي ه؟ : قال املتوكّل للفتح بن خاقان وقد خرج عليهم وصيفيا فتح أحتب
  .أنا ال أحب من حتب، ولكين أحب من حيبك ال سيما مثل هذا: قال

  . شريف اجلوهر على احمللّهذا جواب عقٍل

يا أبا اهلذيل، اإلميان برجوع هذا : حضر رجلٌ جنازةً فنظر إىل حلد امليت، فلما دلّي يف احلفرة قال أليب اهلذيل
  .الذي أنشأه يعيده: صعب، فقال أبو اهلذيل

    

 جيري ف ميناقضة الرجل هذا جواب مستوىفً النّ النشأة الثانية مقيسةٌ على النشأة األوىل، ولكن اجلواب الذي
إن كان اإلميان برجوع هذا صعباً فإمهاله على ما كان له وعليه أصعب، ألنّ هذا : غري هذا، يقال للرجل

املتعجب ال بد له من إثبات إحساٍن وإساءٍة وجوٍر وعدٍل وخٍري وشر وحق وباطل، وكلّ هذا قد تصرف فيه 
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إّال دون إبطاله مجلةً، ألنّ الفاعل قد فعله يف األول وصرفه يف هذا امللحد، فليس رجوعه ليجزى مبا صنع 
الوسط، وأضاف إليه أشياء ووقف عليه أشياء، ومتام احلكمة فيما ابتدأ به مرتبطٌ بإعادته وجمازاته، وإّال فقد 

عله عما خلت احلال األوىل من غرض احلكماء، وعادت العاقبة إىل لعب السفهاء، واخلالق البارئ املصور جلّ ف
يشينه ويشكّك يف حكمته ويذهل العقل عن معرفته، وإمنا ذهلت العقول وكلّت املعارف عما تفرد به يف ذاته، 

فأما ما وصله باخللق فقد أثار دفائنه وفتح خزائنه وقاد العقول إىل حتصيله، وصرف اللسان على إيضاحه، وبعث 
وإمنا فنت هؤالء القوم يف هذه األمور .  ولطٍف وكفايٍة وصنعاخلواطر يف انتزاعه، وقرن التكليف يف ذلك بتأييٍد

لتسرعهم باحلكم قبل عرفان العلة وقضائهم باألمر قبل استقرار األصل واستراحتهم إىل السابق من غري ااٍم له، 
أنّ إىل وهذا بالٌء قد عم وداٌء قد دب؛ نعم وهل يصار إىل الوجدان إّال بعد أن يبتلى بكرب الطلب، وهل يطم

ما نشأ من األصل إّال بعد التعب مع تأسيس األصل، وهل يتنعم باحملبوب إّال بعد عائٍق شوق إليه وختوف من 
جعلنا اهللا ممن إذا قصد احلق أصاب، وإذا دعي . االنقطاع عنه؟ هكذا الترتيب يف الشاهد وبه يذلً كلّ جاحد

  . وكفانا مؤونة اهلوى، فإنه أسحر من الشيطان الرجيمإىل اخلري أجاب، وإذا أملّ بالشبهة أقلع وأناب،

حاجيت صلة مثلي، فأعطاه : اذكر حاجتك، فقال: أتى عمرو بن معدي كرب جماشع بن مسعوٍد بالبصرة فقال له
عشرة آالف درهم وفرساً من بنات الغرباء وسيفاً قاطعاً ودرعاً حصينة وغالماً خياراً؛ فلما خرج من عنده قال 

هللا بنو سليٍم ما أشد يف اهليجاء لقاءها، وأكرم يف اللّزبات عطاءها، : كيف وجدت صاحبك؟ قال: له الناس
: وأثبت يف املكرمات بناءها، لقد قاتلتها فما أجبنتها، وسألتها فما أخبلتها، وهاجيتها فما أفحمتها، وأنشد

  الطويل 

  وصاحب هيجا يوم هيجا مجاشع  مسؤوالً نواالً ونائالً وهللا

أي ما وجدم جبناء وال خبالء وال مفحمني، : نقلت هذا من خطّ ابن السراج النحوي؛ ومعىن قوله أجبنتها
خبلته انقلب املعىن إىل أنك تنسبه إىل البخل وبطل معىن وجدته، وهكذا نظائر هذا : ومىت شددت احلرف فقلت

  .احلرف

: لرمحن بن سليم الكليب على املهلّب بن أيب صفرة فرأى بنيه قد ركبوا عن آخرهم فقالقدم عبد ا: قال املدائين

  .أنس اهللا بتالحقهم اإلسالم، فواهللا لئن مل يكونوا أسباط نبوٍة إم ألسباط ملحمٍة

نية، احلذر ال يغين من القدر، والدنية أغلظ من امل: قال قبيصة بن مسعود الشيباين يوم ذي قار حيرض قومه
واستقبال املوت خري من استدباره، والطعن يف الثّغر خري منه وأكرم من الدبر، يا بين بكر حاموا فما من املنايا 

  .بد؛ هالك معذور خري من ناٍج فرور

كان احلجاج يستثقل زياد بن عمرو العتكي، فلما أتى الوفد الذين قدموا على عبد امللك بن مروان من عند 
يا أمري املؤمنني إنّ احلجاج سيفك الذي ال ينبو، وسهمك الذي ال يطيش، : زياد حاضر قال زياداحلجاج و

  .وخادمك الذي ال تأخذه فيك لومة الئم؛ فلم يكن بعد ذلك أحد أخف على قلبه منه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  637   

نب لو كان يل ذ: تكلم حبجتك، فقال:  فقال له- وكان واجداً عليه - دخل جرير بن عبد اهللا على املنصور 
  .تكلّمت بعذري، ولكن عفو أمري املؤمنني أحب إيلّ من براءيت

أصبحت واهللا فاضحاً متعباً، أما متعباً فلكلّ واٍل بعدك أن : قال رجلّ ملالك بن طوق حني عزل عن عمله
  .يلحقك، وأما فاضحاً فلكلّ واٍل قبلك حلسن سريتك

    

وبين أمية فتشاحوا وتضايقوا، فارتفعوا إىل عمرو بن عتبة وقع مرياث بني ناٍس من آل أيب سفيان : قال العتيب
إن لقريش لدرجاً تزلق عنها أقدام الرجال، وأفعاالً ختضع هلا رقاب األموال، وألسنا تكلّ عنها الشفار : فقال

املشحوذة، وغاياٍت تقصر عنها اجلياد املنسوبة، فلو كانت الدنيا هلم ضاقت عن سعة أحالمهم، ولو احتفلت 
الدنيا ما تزينت إّال م، مث إنّ ناساً منهم ختلّقوا بأخالق العوام وكان هلم رفق يف اللؤم، وخرق يف احلرص، لو 

  .أمكنهم لقامسوا الطّري أرزاقها، إن خافوا مكروهاً تعجلوا له الفقر، وإن عجلت هلم نعمةٌ أخروا عنها الشكر

ضى وتوخى لك من فضله وسعته ما ال تدي إليه مسألتك، وال أعطاك اهللا حىت ترضى، وزادك بعد الر: كاتب
حييط قلبك ملعرفته، وأضعف لك أضعافاً جتوز مىن املتمنني واستزادة املستزيدين، وجعل ذلك موصوالً بالنعمة 

  .والثواب الذي ذكره وذخره للمحسنني

أن يأذن ألهل املدينة، فقال جعفر بن وقف أهل املدينة وأهل مكة بباب أيب جعفر، فأذن الربيع ألهل مكة قبل 
: إنّ مكّة العش، فقال جعفر عليه السالم: أتأذن ألهل مكة قبل أهل املدينة؟ قال الربيع: حممد عليهما السالم

  .عش واهللا طار خريه وبقي شره

  .إن الدين فوق القصري ودون الغلو: قال احلسن

أيكون من أنت : ابن ابين، قيل به: ابن من ؟ قال: تيم لنا، قالي: من هذا؟ قال: قال ابن عائشة لرجٍل معه صيب
وقف أعرايب ! قد مسى اهللا عز وجلّ نبيه يتيماً وعبد املطلب حي، فمن أعلى من عبد املطلب؟: أبوه يتيماً؟ فقال

، أكلين الفقر، وأذلّين شيخ هم، غابر ماضني، ووافد حمتاجني: على املدائين وكان مها واملدائين يأكل متراً، فقال
  .الدهر، فأعن ضعيفاً؛ فأعطاه

أماترى اهللا عز زجلّ قد أمكن : أدخل على الفضل بن سهل ملك التبت وهو أسري فقال: قال سهل بن هارون
أجعل النفس اليت وهبتها بذلةً : منك بغري عهٍد وال عقد، فما شكرك إن صفحت عنك ووهبت لك نفسك؟ قال

  .شكراً هللا عز وجلّ؛ فكلّم املأمون فصفح عنه: ال الفضللك مىت أردا؛ فق

ون عليه عظام الذنوب، وحتسن لديه قباح العيوب، ولئن كان يف األرض : ذم أعرايب رجالً قال: قال العتيب
  .سباخ إنه ملن سباخ بين آدم

ن القرآن، قال اهللا عز وجلّ نعم، م: أحرام؟ قال: حرام، فقال الرجل: سئل يزيد بن هارون عن أكل الطّني فقال
  .ومل يقل كلوا األرض" يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالالً طيباً"
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  .اللهم كما كتبت لن عنده رزقاً فاكتب له عندك أجراً: دعا أعرايب لرجٍل فقال

  .واصي الرجاليا بين إذا ملكت مثن غالٍم فاشتر به غالماً فإنّ اجلدود يف ن: قال سهل بن صخر البنه

  .لوال أم يتكامتون عيوبه ملا شربوه: ذكر الشراب عند حممد بن واسع فقال

الشح أضر منه، ألن الفقري إذا : الفقر، قال كسرى: أي شيٍء أضر على اإلنسان؟ قالوا: قال كسرى ألصحابه
  .وجد اتسع والشحيح ال يتسع وإن وجد

  .لئال يتمانع الناس املعروف: م اهللا الربا؟ فقالمل حر: قيل جلعفر بن حممد عليهما السالم

أمل تسألين آنفاً؟ : تعرض أعرايب ملعاوية يف طريٍق وسأله، فمنعه، فتركه ساعة مث عاوده يف مكاٍن آخر، فقال له
  .بلى، ولكن بعض البقاع أمين من بعٍض؛ فوصله: قال

ته أطرب من اإلبل على احلداء ومن الثّمل جليسه لطيب عشر: وصف العباس بن احلسن العلوي جليساً فقال
ما احلمام على اإلصرار، والدين على اإلقتار، وشدة السقم يف اإلسفار، إال أخف : وذم رجالً فقال. على الغناء

  .من لقاء فالن

صيناً واهللا ألنا أشبه بك منك بأبيك، وألنت كنت أشد حت: واهللا ما تشبهني، فقال: قال احلجاج بن خيثمة البنه
  .ألمي من أبيك وأمك

اإلماء ألذّ جمامعة وأغلب شهوةً وأحسن يف التبذل وآنق يف التدلل؛ فقال : ذكر اإلماء عند بعض اخللفاء فقال
  .تردد ماء احلياء يف وجه احلّرة أحسن من تبذّل األمة: بعض احلاضرين

 صارت إليه اخلالفة إّال اخلشن، وال يأكل إن أبا جعفر املنصور ال يلبس مذ: قيل جلعفر بن حممد عليهما السالم
إمنا يفعل ذلك خبالً : مل يا وحيه، مع ما مكّن اهللا له من السلطان وجيب إليه من األموال؟ فقيل: إّال اجلشب، فقال

  .احلمد هللا الذي حرمه من دنياه ما له ترك دينه: ومجعاً للمال؛ فقال جعفر

  .ثمر بفعٍلأما بعد فحق ملن أزهر بقوٍل أن ي: كاتب

    

ومل تقول هذا؟ : أعائداً جئت أم شامتاً؟ فقال عمرو: ملا مرض معاوية دخل إليه عمرو بن العاص فقال معاوية
فواهللا ما كلفتين رهقاً، وال أصعدتين زلقاً، وال جرعتين علقماً، فلم أستثقل حياتك وأستبطئ وفاتك؟ فقال 

  الوافر : معاوية

  وهل بالموت يا للنّاس عار  من خالٍد إما هلكنا فهل

ال متازحوا فيستخف بكم الناس، وال تدخلوا األسواق فترق أخالقكم، وال ترجلوا فتزدريكم : قال سلم بن قتيبة
  .أكفاؤكم

أما : واهللا لئن تعرضت لعني وفني وذكاء سني لتولني عين، فقال له ثابت: قال عامر بن الطفيل لثابت بن قيس
  .ترضت لشبايب وشبا أنيايب وسرعة جوايب لتكرهن جنايبواهللا لئن 
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: أقم، فلما كان اليوم الثاين خاصم احلاجب، فقال له: ورد العطوي على وايل األهواز بكتاٍب مزوٍر فقال له

  .فاستطرفه ووصله! فأردت مين أن يكون كتايب مزوراً، وكالمي ضعيفاً؟: قال! أختاصم احلاجب؟

وكلّ ما ال : ما ال يتصور يف الوهم مثل قائم قاعد، قال: ما احملال؟ فقال: جعفر بن حربسأل داود بن فالن 
فإن اهللا عز وجلّ على زعمك حمالٌ، فإنه ال يتصور يف الوهم؛ فما أحار : نعم، قال: يتصور يف الوهم حمال؟ قال

أي ظن " إنه ظن أن لن حيور" وجلّ حار حيور أي رجع يرجع، وقال اهللا عز: يقال. ما رد جواباً: جواباً؛ معناه
واحلائر كأنه املتراجع املتدافع املتتابع، وكذلك املاء، وقد مر فيما سلف من هذا الفصل أشف من . أنه ال يرجع

  .هذا

    

اعلم أنّ اهللا تعاىل علي بذاته وصفاته وحقيقته ومعناه : وأما املسألة واجلواب ففيهما شيٌء ما استويفّ- ب625
كل ما حناه الفهم، وحصله التمييز، ودلّ عليه الوهم، وحلظه العقل، وساق إليه التعارف، وقربه القول، ومتثّله من 

فزعم السائل أنه مىت مل تقم يف النفس صورته فهو حمال جدلٌ، واجلدل حمطوطٌ عن . القلب، وحتدث به النفس
 لعلٍّة صرحيٍة وسبٍب قائٍم وحلاٍل - ا أخربنا عنه  على م-اإلنسان يف معرفة صانعه وإثبات منشئه، وليس اهللا 

معروفٍة، فإنه لو كان على ما هو عليه كشيٍء من هذه األشياء لكان منقوصاً من ذلك الوجه، بل النقص 
والكمال فعالن له، يوسف ما من وهبهما له وساقهما إليه، وعلى ما ميكن أن يقال نقول يف ذلك مبا يغنيك 

أما تعلم أنه لو قام يف النفس، أو التبس يف العقل، أو متثّل يف القلب، : بعدت عن الطمأنينة إليهعن الشك فيه وإن 
أو برز بالتحصيل، أو أشري إليه يف جهٍة أو نفي من ناحية، أو أثبت يف حال، كان تصرف هذا كله علّةً ونقصاً، 

عاملني به إىل أنه ال علم هلم به، فكان وأنه مىت فرض كذلك فقد جهل من حيث قصد العلم به؛ وإمنا انتهى ال
عجزهم عن حلوقهم حلوقاً، وجهلهم ما يستحيل تصويره علماً، ووقوفهم عند ايام تعبداً، وحبثهم عما وراء 
ذلك اجتراءاً، وسؤاهلم عما طوي عنهم فضوالً، وتشكّكهم بعد الربهان خذالناً، وسكوم إىل الظن خسراناً، 

أتراك ال تعرف حقيقته وال تعقل صفته إّال بعد أن تكون موسوماً بسماتك ومردوداً . ه تاناًوتصريفهم القول في
إىل أحكامك؟ هيهات، إنه لو قبل نعتاً من نعوتك لكان خلقاً مثلك ومل يكن خالقاً لك، وإمنا وجب أن يترقّى 

كيف يشبهك وهو بعيد عنك وعن صفاتك ألنه فاعلك وفاعلها، فكيف يستعري وصفك وهو غين عنك؟ أم 
منك؟ أم كيف يهتدي عقلك إليه وعقلك خلق مثلك، وهو مبتلى مبثل عجزك ومرمي بقصور غايتك؟ وهل 

استفدت عقلك املضيء إّال منه؟ وهل وجدت لسانك املبني إّال عنده؟ وهل جلأت يف النوائب إّال إليه؟ أغرك منه 
ه لك، ومناجاته إياك؟ الزم حدك، وارجع إىل صفتك، واقض إحسانه إليك، وإنعامه عليك، ورفقه بك، ودعاؤ

حق عبوديتك، واطلب املزيد بامتثال األمر، وتسكني النفس، ورعاية ما هو متصلٌ منه بك، وثابت له عندك، 
 لظهرت فضيحتك لشائع جهلك؛ ولو طالبتك مبا له عليك لقيدك - على قربك منك -فلو قد سألك عنك 
 لنفسك؛ بل لو حاسبك على ما جتتنيه لنفسك، وختتاره جلمالك وتراه ذخراً حلياتك لبان العي عن االحتجاج
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خلل عقلك، وتلجلج فصيح لسانك، وحار ثاقب نظرك، ودحضت ثوابت حجتك، ولكنت أول من يلوذ به، 
زعون وال يتبدلون، هناك تعلم أنّ امللوك ال ينا. دامع العني، دامي الفؤاد، سليب العدة، ملطوم اخلد، نادم القلب

فحسبك منه أنه الطف سرك، وفتح ناظر قلبك، وعرض أصناف نعمه عليك، لتكون . وال جيادلون وال ميتهنون
  .لنفسك خرياً مما أنت عليه، وتفارق ما أنت فيه ملا أنت أحوج إليه

 يتقي اهللا من تقية الناس الذي يلقى من ال: قال أبو خازم! اذن تستوي: قلب اهللا الدنيا، فقال املأمون: قال رجل
  .أشد مما يلقى من يتقي اهللا من تقية اهللا

إىل أين تقوم : كان خلزمية بن خازم كاتب ظريف أديب، وكان يتنادر على خزمية كثرياً، فقام يوماً بني يديه فقال
  .أبين لك صرحاً: يا هامان؟ فقال الكاتب

ت األعايل الحق التوايل، فهو غاٍد عليك أو ساٍر، سري احرجنأ من السحاب متكفّ: قال أعرايب يصف مطراً
  .السبالن ويلّ الغدران

  .العقول خزائن احلكمة: قال جعفر بن حممد عليهما السالم

يا ابن الزانية، أي شيء : مسعت أعجمياً يقول وهو جيمش جاريةً لعائشة بنت املعتصم: قال جعفر بن قدامة
  .ينفعك إذا أذحبتين

ذكرت حاجة أيب فالن املكين ليعرق ال ليكرم، فال وصلها اهللا بالنجاح، وال : عتز إىل رجٍل يذمهكتب ابن امل
يسر باا لالنفتاح؛ وذكرت عذراً يفصح به عن نفسه، فواهللا ما يفصح عنها لكنه يصح عليها؛ وأنا واهللا 

 ة، متلقّف للمعايب، مقلّبه خبيث النيس بالتخلق وجه أصونك عنه، وأنصح لك فيه، فإنللسانه بامللق، يتأب
اخللق، موجود عند النعمة، مفقود عند الشدة، قد أنس باملسألة، وضري بالرد، فال تعق عقلك باختياره، 

  .والتوحش النعمة بإذالهلا به، والسالم

  .ئهم أقدركلفتموين شططاً، أنا على عد عقال: عد لنا جمانني البصرة، قال: قيل نوٍن كان بالبصرة

    

  .ألنا جنيع كبده، ونعري جلده، ونطيل كده: مل يقال أباعك اهللا يف األعراب؟ قال: قيل ألعرايب

  .كان إذا تكلّم أفاد، وإذا سئل جاد، وإذا ابتدأ أعاد: وصف أعرايب رجالً فقال

  الرجز : شاعر

  إن لم يكن فيك صبوح كاف  إبلي روحي إلى األضياف يا

 ومغرٍف غراف وغارٍف  بالقدر واألثافي فأبشري

حسن اإلنسان أن يكون ذا اعتداٍل يف الصورة، وقبوٍل يف الرواء، ومنظر مليح : ما احلسن؟ قال: قيل لفيلسوف
  .الشمائل

إن كنا عصيناك فقد تركنا من معاصيك أبغضها إليك، وهو : قال عمر بن ذر ا اللهماإلشراك بك، وإن كنw
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قصرنا عن بعض طاعتك فقد متسكنا بأحبها إليها، وهو شهادة أن ال إله إّال اهللا وأن رسلك جاءت باحلق من 
  .عندك

  .أدخل لسانك وذقه: كيف جوفك؟ قال: قفلت ملخنث: قال أبو العيناء

ال يصلح للملك، : ن الفيلسوففال: طلب اليونانيون ملكاً للملك بعد أن مات ملكهم، فقال بعض احلاضرين
ألنه كثري اخلصومة، وليس خيلو يف خصومته من أن يكون ظاملاً، والظامل ال يصح للملك لظلمه، : ومل؟ قال: قيل

  .أنت أحق بامللك ممن ذكرنا: أو يكون مظلوماً، فأحرى أن ال يصلح لضعفه، فقيل له

ألكلك شهوايت؛ وقلت لعبادة : هذه الصفرة يف وجهك؟ قالما : قطعين ثالثة؛ قلت مرةً لصويف: قال أبو العيناء
  .خبأا لثالثك: أين الصيحة؟ فقالت: ومعي ثالثة؛ وقلت ملغنية غنت: من حتيت، فقال: وقد تأوه مرةً من شيء

: وقع يف بعض العساكر بالليل هيج، فوثب خراساينٌّ إىل دابته ليلجمها فصير اللجام يف الذنب من الدهش فقال

هب جبهتك عرضت ناصيتك كيف طالت؟ ها أنا عارض عليك من كالم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم 
مجلةً شريفةً تكون لك مادةً يف الباطن، ومجاالً يف الظاهر، وعمدةً عند الشبهات، وحجةً يزم املنازعات، وهو 

ن حق التقوى، جيمع لك األدب والتأديب، ويدلّك الكالم الذي قد بان عليه النور، وأيد بالربهان، واستخلص م
وليس على ما يأيت به عثمان مزيد، " البيان والتبين"على الصالح والتسديد، وقد سبق أبو عثمان إىل مجعه يف 

فإنه الشيخ املقدم والبليغ املعظّم؛ لكني أرى أن ال أخلي هذا الكتاب من شعبٍة كبرية من ذلك، وأمر أيضاً 
  . مفسراً وشارحاً ومنتصراً وناصحاً، فقد نسب إليه عليه وآله السالم ما يكثر قدره وال يلصق البتة بهبأطرافه

املؤمن مألفةٌ وال خري فيمن ال يألف : قال صلّى اهللا عليه وآله، ورزقنا النظر إليه والوقوف يوم القيامة بني يديه
ألفته آلفه إلفاً وإالفاً، وألفته أولفه : مة ونسابة، تقولوال يؤلف؛ دخلت اهلاء للمبالغة كما دخلت يف راوية وعالّ

وهذا اخلرب مينع من . استعلمته واستعطفته، وكأنه أراد ذا أن املؤمن يفزع إليه ويقتبس منه: إيالفاً، وألّفته وتألّفته
ذا مناٍف للتعزب االعتزال والتفرد وإن كانت السالمة يف الغالب فيهما، ألنه ال يألف حىت خيالط، وكل ه

واالنقطاع عن الناس، واحلكمة أيضاً يف نظام العامل تقتضي معونة كلّ من لبس قميص احلياة خاصةً إذا كان 
إما بالنسب وإما باألدب وإما بالبلد وإما بالصناعة وإما : شريكك يف الصورة، أعين إذا كان قريباً منك

يتعص ة، وهلذا السرخطيط وإما باملشام بالتب هذا ألهل بلده وأرباب صناعته وبين جنسه، ويستدعي أيضاً عو
  .لنفسه

مل عرضت املنافسة واشتد احلسد وكثر التتبع حىت أفضى ذلك يف بعض املواضع إىل البوار : وقد يقال هنا أيضاً
ن هذا سيمر مع وأفضل ما يتولّد منه اهلجر الطويل واملنازعة الشديدة؟ واجلواب ع. والقتل واجلالء واهلالك

. اخواتة يف املوضع الذي نفددة جلميع مسائل هذا الكتاب مما مسعنا ووعيناه وغري ذلك مما أثرناه واستنبطناه

  .فالتمس هناك ذاك، فهذا موضع قد جردناه لكالم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله

الزجر فلمن قارن قرناء السوء، وأما املرء مع من أحب، وهذا يتضمن زجراً وبشرى، فأما : وقال عليه السالم
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  .البشرى فلمن اقتدى بأهل التقوى

    

حبك الشيء يعمي ويصم؛ دلّ على أن حمبتك ميتزج ا اهلوى، وجتاذا الشهوة، وتذل معها : وقال عليه السالم
مثيل باللفظ والزجر باملعىن، وهذه احملبة النفس، ويكلّ عندها العقل، فذاك هو اإلعماء واإلصماء، وإمنا أراد الت

ذه الصفة مقصورة على ما اتصل بالدنيا وأسباا، فأما أمور اآلخرة وطرائق الدين فإنّ حبك هلا ال يعمي وال 
  .يصم، بل يزيدك يف مسعك وضياء بصرك ونور قلبك وطهارة خاطرك

.  على عز املوافق لك وقلة املتحمل عنكالناس كإبٍل مائة، ال تكاد جتد فيها راحلةً؛ دلّ بذلك: وقال عليه السالم

الناس كأسنان املشط، ألن قوله الثاين مقصور على ما هلم وعليهم من األحكام : وليس هذا القول منافياً لقوله
اليت قيدهم اهللا فيها بالتكليف، وقرن أمورهم فيها بالوعد والوعيد، وإّال فاالختالف بينهم قائم، وقد تفاضلوا 

  .تباينوا مبراتب التقوىبالعافية، و

املؤمن مرآة املؤمن؛ دلّ ذا على أن املؤمن ينظر إىل أخيه فيقوم نفسه به، وكذاك ذاك مع : وقال عليه السالم
وقد دلّ على األلفة، ألن الفارد ال . أخيه، وكأما يتواعظان ويتواصيان، وهذا كالم جامع خلري الدنيا واآلخرة

ورمبا مسعت من . رؤية مفعال، كاآللة يف مفعل كاملقطع، ومجعها مراٍء على وزن مراٍعمرآة له، واملرآة من ال
وأما املرايا فجمع مري، واملري الناقة اليت حتلب كأا . ، وذلك خطأ، ذكره أبو حامت وأبو زيد"مرايا" هؤالء 

ت أنثت؛ وباالستعارة يقال  ال مهزة يف هذه احلروف، إن شئت ذكّرت وإن شئ- مريتها وامتريتها : متري، يقال
مريته واستمريته، كأنك تستدعي اجلري من اجلواد كما تستدعي الدر من الناقة، : يف الفرس إذا كان جواداً

أال ترى أن العرايا واحدا :  لكنها شذّت عن باا-  باهلاء - وكان القياس يف املرايا أن يقال يف واحدا مرية 
 فكأا شذّت ألنه ال مذكّر هلا، - وهي اجلارية املشتراة -سرية، والشرايا واحدا شرية عري، والسرايا واحدا 

فقام التذكري فيها مقام التأنيث، ولو زامحها املذكّر ذه الصفة ألخذت عالمتها حبق واجب، وكأا قامت مقام 
رأيته، أي أصبت :  املالحن يقالهذا مذهب يف. حائض، ملا أمن من اللّبس، ألن الرجل ال يشاركها: قولك

 فمعناه حدثت وأسندت وأنشدت، -  بالتخفيف -فأما رويت . رئته، وهو مرئي مثل مرعي، وكذلك من الرؤية
 فاملاء الذي - بفتح الراء - وأما الرواء . شددته بإسناده وأحكمته": رويت احلديث"احلبل، فكأن معىن : والرواء

 ومنه قوله -  مثل الرعي -وكذلك الري .  فاملنظر، وكأنه من الرؤية-  الراء ومهزة  بضم-يروي، وأما الرواء 
معىن أخذ : ثالثة معان" رأيت"على مذهب من قال رأيته؛ فقد اجتمع يف " ورئياً"وقد يثقّل فيقال " أثاثاً ورياً"

من أين : ة؛ والعرب تقولمن الرؤية بالبصر، ومعىن أخذ من الرأي وهو مايرى القلب، ومعىن أخذ من الري
 فما يروى به النار؛ هكذا عند - بالتخفيف - وأما الرية . ريتكم، أي من أين ترتوون، أي من أين مستقاكم

  .هي بالتشديد كالنية من نويت": النبات"األصمعي، وقال أبو حنيفة صاحب 

تتبع به صحيح الكتب، فاجتهد يف وقد مضى هذا كاملستقصى بعد أن عرض على القوام ذا الشأن وبعد أن 
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معرفتها وحفظ نظائرها، فإن األدب أنس إن شئت أنساً، وكرتٌ إن طلبت كرتاً، ومجالٌ إن أحببت مجاالً، ومثوبةٌ 
  .إن قصدت ثواباً؛ حفظك اهللا معيناً، وأعانك ناصراً

، والتوحيد عقيدته، والزهد يف ؛ هذا وسفه ملن كان اإلميان لبوسه"املؤمن من أمنه الناس: "وقال عليه السالم
الدنيا قاعدته، وكأنما أخذ هذه الصفة من اللفظ، ألنّ من أمن الناس أمنوه، أي إذا مل خيفهم مل خيافوه، وعلى 

السالم املؤمن، : وكان بعض السلف يقول. هذا يؤخذ من األمن، وكأنّ األمن من اإلميان، والباب فيهما واحد
لوا خوفهم بالطاعة، وكأنّ هذا يوجد يف صفات ويصري ا مؤمناً للمؤمنني فيكون لفظ أي يؤمن اخلائفني إذا وص

فعلة من األمن ولفظ فعلهم فعله من اإلميان؛ وكذلك وصف اهللا تعاىل اآلخرة بدار السالم وبدار القرار وبدار 
بفتح امليم " لسالم لست مؤمناًوال تقولوا ملن ألقى إليكم ا"وقرأ ابن القعقاع . اخللد، ألن هذه ممزوجة من اخلوف

  . وهذا يؤخذ من األمن كما قلت لك-

    

؛ قال هذا يف امرأٍة كانت تغشاه يف مرتل عائشة، فكأا "حسن العهد من اإلميان: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
":  اإلميانإن هذه كانت تأتينا أيام خدجية، وإنّ حسن العهد من: "فقال عليه السالم. وجدت يف نفسها من ذلك

دلّ ذا القول على حفظ احلالة السالفة ومراعاة من شوهد، وحثّ أيضاً على مجيع ما كان موصوالً به قريباً 
إنّ أحدكم ليبلغ : "منه، ألن اللفظ مطلق إطالقاً، ويف ضمنه إيضاح عن حسن اخللق، وقد قال عليه السالم

  ".وإنك لعلى خلٍق عظيٍم" وقد قاله اهللا عز وجلّ وكيف ال يقول هذا". حبسن خلقه درجة الصائم القائم

ملا ض رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم بعبء الرسالة، وأدى ما : مسعت القاضي أبا حامد يقول- ب651
فيها من حق األمانة، وبلغ احلد فيما رمسه التكليف وورد به األمر، أمره اهللا عز وجلّ بأشياء تكميالً لشأنه 

، فلم يقنع للعدو إّال مبرتلة الويلّ "فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ"وقال " خذ العفو"لةً على فخامة أمره فقال ودال
 أي قريباً؛ فلما قضى ما عليه يف مجيع ذلك أثىن عليه وعجب منه واستثبته فيه بقوله عز -حىت يكون محيماً 

  .معظّمه، وناهيك مبحسٍن اهللا تعاىل مثن عليهوناهيك بعظيٍم اهللا " وإنك لعلى خلٍق عظيٍم"وجلّ 

لوال أنّ الدين مقدم الشأن لقدمت اخللق عليه ألني أجد اخللق إذا اعتدل وحسن : وقال بعض مشاخينا-ج651
  .وظهر، جامعاً لقرة العني، وسرور البال، وطيب احلياة، وإحراز اخلري، والسالمة من القيل والقال

إمنا صار مرتبة اخللق هذه املرتبة ألن اخللق تابع للخلق، فكما ال يتم املشار إليه حبسن : وكان بعض األوائل يقول
  .اخللق إّال بأن يكون سوي اخللق، كذلك ال يكمل سوي اخللق إال بأن يكون حسن اخللق

اخللق نكون يف باخللق يستفاد الكون، وباخللق يستفاد اخللد؛ وكأنّ معىن هذا الرمز أنا ب: وقال بعض الصوفية
هذه الدار، وباخللق ننتقل إىل أخرى اآلثار، هذه بائدةٌ وتلك باقية؛ والكامل يف األخالق واسع، وفيما أشرنا إليه 

مقنع.  

دع ما يريبك ملا ال يريبك، فمن رعى حول احلمى يوشك أن يقع فيه؛ هذا دليلٌ على : "وقال صلّى اهللا عليه وآله
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اجل إذا وقعت العناية من الناظر فيه، ألنه ما من شيٍء من أمر الدنيا والدين إّال وفيه ما أمٍر جامٍع خلري اآلجل والع
ومن متسك مبعىن هذا . الشك: رابين يريبين، وأراب هو إذا أتى بريبٍة أو دخل يف ريبة؛ والريب: يريب؛ تقول

 أن فيما ينظر فيه مما يعلم أو يعمل اخلرب يف مقاصده كلها كان السلم والسالمة واألمن واألمانة صواحبه، وذلك
ما يريب كما أن فيه ما يبني، فاألوىل عند كل معتقٍد أن يتوقّف عنه إذا راب، كما أنّ الواجب أن ميضي عليه 

  .وما أحوج املتكلّمني إىل املصري إىل هذا، فإنهم ميرون على غلوائهم كأنهم ال يريبهم رائب. إذا وضح

؛ هذا قاله أليب عزة الشاعر، وذلك أن النيب صلّى اهللا عليه "ال يلدغ املؤمن من جحٍر مرتني: "وقال صلّى اهللا عليه
وآله أسره يوم بدر، فسأله أن مين عليه على أن ال حيضض وال حيرض وال يهجو رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله؛ 

 كبري، فعاد إىل احلال األوىل، وأخفر فلما خلص إىل مكة خدعه املشركون وأرغبوه، وكان ذا عياٍل كثري وكرٍش
فلما أسر من بعد أيت به إىل .  ونبذ العهد، وكفر اليد، وجحد املنة، واستحق اللعنة- هكذا يقال باأللف -الذّمة 

واهللا ال رجعت إىل مكة، وال قعدت بفناء الكعبة : "النيب صلّى اهللا عليه وآله، فطلب العفو، فقال عليه السالم
يقال سخرت منه وبه، واألول أفصح؛ ". سخرت من حممد مرتني، مث أمر فضرب عنقه: رضيك وتقولمتسح عا

فكأنّ املعىن يف اخلرب أن املؤمن حازم، وأنه إذا أيت من شيء مرةً حذره وأعد له، وكان منه على يقظٍة واحتراس، 
جلموح، غري راٍع ما عليه، وال مرٍع وما هكذا الفاجر، فإنه جيهل حظّه، وينسى نصيبه، ويذهب يف هواه طلق ا

ال يؤتني : ولفظ اخلرب على مذهب اخلرب، ولكنه قد اشتمل على النهي وصورة النهي، كأنه قال. على ما هو إليه
  .أحدكم من سوء نظره وقلّة احتراسه

    

من ال يرحم ال : يف قوله؛ املعىن "من ال يرحم ال يرحم: ال ترتع الرمحة إال من شقي؛ مث قال: "وقال عليه السالم
ال ترتع الرمحة إال من شقي، وذلك أن الرمحة إذا نزعها اهللا عز وجلّ منه فإنه يشقى : يرحم أبني منه يف قوله

كيف ال يكون قاسياً من نزعت الرمحة منه، وكيف ال يكون : واملعتزيلّ يقول لك. بضد الرمحة وهي القسوة
ما وجه : ليس اخلرب حقا، فإن قيل على التهمة الواقعة لك: ما تقول؟ قالف: ضريراً من سلب بصره؟ فإذا قيل له

القول؟ فليس يضيق مثل هذا اإلطالق عند مجيع األمة عن تأويل يطّرد فيه املعىن ويتم عليه املغزى، فيقول على 
 قلبه،وهذا بعد استحقاق كأنّ املراد أن الفاسق القاسي يعاقبه اهللا عز وجلّ على ذنوبه برتع الرمحة من: التكليف

  .العبد ذلك مبا اجترم واجترح

كأنّ من شقي بسعيه وقدم القيامة صفراً من اخلري كمن : وسألتبعض احلكماء والعلماء عن هذا فتعسف، وقال
نزعت الرمحة من قلبه، أي مل يعامل مبا يستحقه السعيد؛ فعلى هذا الرمحة من اهللا تعاىل جزاٌء إال أا مرتوعةٌ عن 

  .هذا؛ وكلّ هذا واٍه ضعيف، والكالم على مجلته مفيد املعىن مقبول املراد غري مأيب وال مردود

ولست أحب من هؤالء العلماء هذا التنقري فيما هذا سبيله، فإنه أخذٌ بالكظم وحنق على اجلرة وصد عن سبيل 
؛ وإن هذا الباب سيجر اإلنسان إىل تفتيش العلم والعمل، وشغلٌ مبا ال جيدي ولعله يضر، وبئس الشيء التكلّف
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ليس هذا : كالم اهللا عز وجلّ، وتكشيف كالم رسول اهللا صلّ ى اهللا عليه وآله،ومن ها هنا اجترأ هذا فقال
  .كالم اهللا، وليس هذا قول رسوله صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، وأنّ التايل قد حرف، وأنّ الراوي قد خرف

هذا صراط علي مستقيم، يضيف الصراط إىل علي؛ :  يقرأ-  وكان من بلد املنصور -دينة أنا مسعت رجالً بامل
 بالكسر - مستقيم : فأعرب آخر الكالم، فقال: ابن أيب طالب عليه السالم، قلت: من تريد بعلي؟ فقال: فقلت

نعتاً للصراط وإما " علي" فتكون " هذا صراطٌ علي مستقيم"إن القراءة قد استمرت على حنوين، إما :  فقلت-
"مستقيم أليق منها : فقال يل. ؛ وما عرض لكسر مستقيم"صراطٌ علي أراك ال تفهم، أما تعلم أن االستقامة بعلي

واملستقيم هو علي راط هو عليراط؟ على أن الصبالص.  

الفتنة فيه إىل زيادة، وإىل اهللا املشتكى وقد غر جبهلهم واجترائهم وسوء تأويلهم وارتكام دين اهللا تعاىل القومي و
وعليه التوكّل يف حفظ ما أمرنا حبفظه، وترك ما أمرنا بتركه، فما نقدر على خري إّال بإذنه، وال ننصرف عن 

  .شيٍء إّال بصنعه، وهو ولينا وموالنا

ليس هذا على أن اهللا يتئد ؛ و"التؤدة من اهللا عز وجلّ والعجلة من الشيطان: "قال صلّى اهللا عليه وآله وسلّم
والشيطان يعجل، ولكنه على وجه العقل قريب من احلق صحيح يف العقل، وذلك أن التؤدة كلها من اهللا تعاىل 
أي بإذنه وداللته وإرشاده، وكأن العجلة من الشيطان أي بتسويله وتزيينه ومراده، ألنّ الشيطان يتوقّع زلّتك، 

لك يف تؤدتك وتثبتك وأناتك، فهو يتمنى ذلك يف عجلتك؛ فحثّ عليه السالم ويتمنى غرتك، لكنه ال جيد ذ
على التؤدة ألن التوقّي معها، والسالمة مع التوقّي، وى عن العجلة ألن الزلّة مع العجلة واهلالك مع العثرة، 

 وقد مر من قبل -  يقصر وميد -خوذ من الونا اتأد يتئد اتئاداً وتأيد يتأيد تأيداً، وتأنى يتأنى تأنياً، وهو مأ: يقال
استأن، ويقال إين يف أمرك، أي ارفق، فأما إن : استأىن يستأين استيناًء واألمر منه: أشبع من هذا؛ ويقال منه أيضاً

  .حان حيني، كما تقول آن يئني، فأما يؤون فيترفّق: فبمعىن حن إذا أمرت، ألنك تقول

    

سئل ابن اخللفاين عن هذا احلديث سنة إحدى ومخسني وثالمثائة، . الدنيا سجن املؤمن: وقال صلّى اهللا عليه وآله
حديثٌ حسن اإلسناد، الناس قد تقبلوه ورووه، وليس فيه ما يوهي أصالً ويرد نصاً ويفحش : وأنا أمسع، فقال

جاٍف، وا متربم، يرى الروح تأويالً، وتأويله ظاهر وذلك أنّ املؤمن فيها غريب ألنه فيها مستوحش، وعنها مت
يف جوار اهللا الكرمي، ونعيمه املقيم، حيث ال لغو فيها وال تأثيم، وهو كاحلبيس عن مقره وموطنه، وقد وصل 

والدنيا جنة الكافر ألنه ال يلحظ معاداً، وال يشتاق ثواباً، وال خياف حساباً، حيب العاجلة وتذره : باحلديث
الدنيا خري مطية : وكأنّ هذا اخلرب غري مناٍف لقوله. ما تعجل وصفا، وطاب وكفىاآلخرة، يرى السعادة في

املؤمن، هذا إذا كان قاله، فإين ال أثق جبميع ما روي، وال أجيز كلّ ما أخرب، وإمنا ألوذ بالقول مفيداً أو 
منا مل يناف األول الثاين ألنّ مستفيداً، وأرجو أن تسلم العاقبة مع سالمة النية وحسن القصد يف القول والعمل، وإ

 د لآلجلة، وبرغبته عنها يستحقاملعىن يف الثاين مستقلٌّ بنفسه، وذلك أنّ املؤمن ها هنا حيرث لآلخرة، ومنها يتزو
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  .الدرجة العالية

 ودلّ ؛ هذا حثٌّ على اخلري وتشبيه ملن وطّأ الطريق إليه"الدالّ على اخلري كفاعله: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
الطالب عليه مبن تفرد بفعله، واشتراك بني من دلّ وبني من قبل ليقع التعاطف، ويعم التالطف، وليكونوا كنفس 

ال تقاطعوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخواناً؟وإمنا صح التشبيه : أال تراه كيف ى عن التباين يف قوله. واحدة
ا دلّ وهذا مبا قبل فاعالن خرياًألنّ الداللة من الدالّ على اخلري خريوقبول الداللة من القابل خري، فكأنّ هذا مب ،.  

؛ قد أطال الناس القول يف هذا وما تباعدوا عن ذلك، ويف "املؤمن ينظر بنور اهللا تعاىل: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
  .اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا: اخلرب زيادةٌ وهي

نور اهللا جلّ جالله هو املعىن الذي خلص من اهلوى ودواعيه، وترتّه عن : راء العلماء يقولونمسعت بص- ب658
الرياء وطرقه، فإنه كالضياء يف أفق القلب، به يستدرك املؤمن غائب األمر، ويتحقّق باطن احلال، ويطّلع على 

 فخصه بالوصف وأبانه ولعله أشار باملؤمن إىل بعض من حضره،: ومسعت البقّال يقول. مكنون النفس
هذا هو إشارةٌ إىل اقتباس النفس من العقل : وقال بعض الفالسفة. بالتشريف، وهذا فيه بعد فإن اللفظ مرسل
. الرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة: ولذلك قال عليه السالم: وإلقائها إىل اإلنسان ومن ذلك الرؤيا؛ قال

اف للتمثيل، وقد مر من ذلك يف هذا الكتاب ما هو كالبيان عن هذه وللعابر أيضاً تصيد للدليل واستشر
سلين عنها بني يدي : سأل رجلٌ أبا عبد اهللا الزبريي الضرير عن رؤيا رآها، فقال الزبريي: األصول، ويف مثله

ت كأني قاعد إين رأي: وكان املستعري معدالً؛ فغدا إىل جملس القاضي وواىف املعدل، فابتدر فسأل وقال. القاضي
أيها القاضي : عند اهللا عز وجلّ، واهللا تعاىل خيلق السموات واألرضني، فأعظمت ذلك، فما تأويله؟ قال الزبريي

ورؤياه تدلّ على أنه شاهد " ما أشهدم خلق السموات واألرض"أسقط عدالة هذا الرجل فإنّ اهللا تعاىل يقول 
لّ من كان أخلى باالً مع اهللا عز وجلّ، وأشد التفاتاً إىل وك. زوٍر؛ ففحص القاضي عنه فوجد ذلك كذلك

اآلخرة،وأقلّ التباساّ بالدنيا، فإنّ كالمه أصوب، وحاسته أحد، وخاطره أثقب، وحكمه أنفذ، وظنه أصدق، 
كان ذلك على وجه الدهر وأشب الدهر : وحدسه أفتق، وقد شهدت التجربة بذلك على جري الدهر؛ يقال

اإلصابة، ومنه افتراس األسد فريسته؛ هكذا حفظته عن الثقة العامل، وإذا : والفراسة. سالف الدهروجري الدهر و
انضمت الثقة إىل العدل والعلم، سعد الرجل، وذلك أنك ال تشاء أن جتد عاملاً ال ثقة له، أو ثقةً ال علم له إّال 

ن الزاهد، فقد يستعمل الثقة العامل الدين وال ديانة وجدت، فأما العزيز فالعامل الثقة، وأعز منه الثقة الورع الدي
له، وال ورع معه، مدا جلاهه وبسطاً ألمره وتألفاً لطالبيه واختداعاً للراغبني فيه، وآفات العلماء ال حيصيها إّال 

دي؛ رب السماء، وما أحب بسط اللسان فيهم، رعايةً لذمام العلم وأخذاً بأدب النفس، ومصرياً إىل أحسن اهل
ستر اهللا عليهم فضائحهم، ونقلهم إىل ما يرضى عنهم، إنه مالكهم، والقائم عليهم وجعلنا ممن تغمده بعفوه، 

  .وقربه من جناته، وآواه إىل جنته
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  ".إنك ال جتد فقد شيٍء تركته هللا عز وجلّ: "قال صلّى اهللا عليه وآله

  ".املنتعل راكب: "وقال عليه السالم

  الطويل : اإلعطاء؛ وأبو متام يقول: العطاء، واإلرفاد: يقال رفدته، والرفد. كثري بأخيه يكسوه برفدهاملرء : وقال

  أحن إلى اإلرفاد منك إلى الرفد  نصٍر ال تسله فإنّه أسائل

  ".ال خري لك يف صحبة من ال يرى لك مثل ما ترى له: "وقال صلّى اهللا عليه وسلّم

معىن : اعقلها وتوكّل؛ قال البقال: يا رسول اهللا، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: قال رجل: قال أنس
هذا القول أن التوكّل جمانب لإلمهال والكسل؛ بل هو بعد إعمال احلزم وبذل الكيس ونفي اللّوم ورفع أسباب 

  .الندم

ألنه يعقلها ومل يستغن عن حفظها، فقد حيلّ : العقل؟ قيلفما وجه التوكّل بعد : ولقد مسعت ابن اخلليل يقول
العقال من أراد وينجو؛ وإمنا أراد عليه السالم أن ال تبقى على صاحبها بقيةٌ من أسباب الندم وال حال تبعث 

  .الالئمة عليه، ولكن يبلي العذر، وينتظر القدر، ويتبع األثر واخلرب

 تتوسط االسترسال واالعتمال، لئالّ يكون املتوكّل باعتماله ساكناً التوكّل حالٌ: ومسعت بعض الصوفية يقول
إليه، وال بتوكّله مهمالً له، ولكن يقبل أدب اهللا عز وجلّ يف حفظ ما استحفظ، مث يلوذ به فيما ال يستطيع 

  .حفظه إّال مبعونته

: ء ثالثة أو ال جييب ثالثة؛ رجٍل يقولإن اهللا ال يقبل دعا: قال النيب صلّى اهللا عليه وآله: وكان أبو حامد يقول

إمنا جعلت طالقها يف يدك وأحبت ذلك، لئال تظن أين قد : اللهم خلّصين من هذه املرأة، فإنّ اهللا تعاىل يقول
: ابتليتك فتطلب الفرج ممن قد سبق له الفرج وال جييب دعاء من يقول اللهم خلصين من هذه األمة، فإنه يقول

يعين التاجر الذي :  قال-اللهم اردد علي مايل : ها أو تعتقها؛ وال جييب دعاًء من يقولقد جعلت لك أن تبيع
قد ندبتك إىل الشهادة حفظاً ملالك واحتياطاً يف أمرك، فتركت األمر وخالفت :  فإنه يقول-اشترى ومل يشهد 

ى األماين، ليس لك عندي إّال ما عرفت؛ وهذا كله حقهي، مث عطفت تتمنوجلّ إىل الن واالستعانة باهللا عز ،
وأحق أحق.  

ال حكيم إّال ذو أناة، وال حكيم إّال ذو : ال حكيم إّال ذو عثرة؛ وقال يف مكان آخر: وقال صلّى اهللا عليه وآله
جتربة؛ ويف اللفظ األول معىن لطيف وهو أن احلكيم قد يعثر فال خيرج بذلك من احلكمة والصفة املستحقة، 

ن تعلّت رتبته يف الفضائل، وطالت يده يف التجارب، فإنه يبني بعجزه عن حال من ال يزلّ وال فكأنّ العبد إ
يهفو، وهذا أيضاً دليلٌ على انتفاء العصمة من صفات اإلنسان، أعين أنه ال حيوي معىن يصري به ممن ال جيوز عليه 

ا نعت إله اخللق، وهم لفرط غلّوهم يف اخلطأ وال يقع معه نسيانٌ على ما زعمت الرافضة يف إمامها، فإنّ هذ
ولقد قلت لسيٍخ . أئمتهم يلحقوم بصفات ربهم وال يبالون، كلّ ذلك جتليحاً وجرأةً، وهلذا نشأت فيهم الغالية

ألن جعفر بن حممد الصادق عليه السالم : مل قال هؤالء إنّ علياً عليه السالم إله؟ قال: منهم وكأين أتغاىب عليه
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هذا كله : قال. ومل إذا قال جعفر ذلك كان كذلك؟ ومن أين لك أن اإلمام قال ذلك: ي إله؛ قلتعل: قال هلم
  .من كالم الناصبة

ال جيوز أن يتعبد اهللا أحد من اخللق مبحبة أحٍد من اخللق، ألن ذلك : وكان اخلليل بن أمحد السجستاين يقول
ل احملبة وال البغضة، وإمنا احملبة والبغضة والشهوة  ال يفع-  بزعمه -خارج من احلكمة، وذلك أنّ اإلنسان 

تلك احملبة : فإنا حنب الرسول وقد أمرنا بذلك، قال: والكراهية عوارض لإلنسان من قبل اهللا عز وجلّ؛ فقيل له
و الطاعة يف كنايةٌ عن الطاعة؛ أال ترى أن اهللا عز وجلّ حيب على هذا املعىن، وقد قرن احملبة باالتباع، واالتباع ه

فكيف تكون حمبتنا هللا كنايةً : فرسول اهللا حمبوب على ذلك؛ قيل له" قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعون"قوله تعاىل 
  ".حيببكم اهللا"كما كان حب اهللا لنا كناية عن ثوابه لنا يف قوله : عن طاعتنا له؟ فقال

اخلرب كاملعاينة؛ إنّ اهللا عز وجلّ قال ملوسى عليه ليس : "قال ابن عباس، قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله
  ".إنّ قومك فعلوا كذا وفعلوا كذا فلم يبال، فلما عاد وعاين ألقى األلواح وأخذ برأس أخيه: السالم

    

إمنا صار العيان يورث االضطرار ألنه يشارط احلواس، واحلواس سريعة التقلّب : وقد مسعت بعض احلكماء يقول
اخلرب يصحب العقل، والعقل كهف الدعة، وجوهر القرار، ومعدن السكون، وهلذا ترى هدي العاقل والتبدل،و

أهدى من ظاهر األمحق، ألنّ األمحق ال صمت له، وال مست معه، واحلواس طالئع العقل ورواده، وأقرا إىل 
فعلم؟ واإلنسان قد يفقد البصر أال ترى أنّ من مسع ففهم أشرف ممن أبصر . العقل ما سلك إليه طريق السمع

ويوضح هذا أن البصر : قال. وجيوز الفضل بكمال العقل، وقلّ ما يوجد من عدم السمع ففاز بشرف العقل
يلقط من املشاهدات ما قابله، والسمع حييط بكل ما يرعاه ويهديه إىل العقل، فكأنّ السمع أخدم للعقل، وعلى 

  .به منه عنايته بهقدر خدمته له قربه منه، وعلى حسب قر

البصر يف اجلسم مبرتلة العقل يف النفس، كأن العقل عني النفس، والبصر عني : ومسعت غري هذا الفاضل يقول
  .اجلسم، وهلذا ما يستدلّ بسكون الطّرف وحسن تدوير احلماليق على زيادة اإلنسان ونقصه

عت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله بدور الظالم حىت مس" زر غبا تزدد حبا"ما زلت أمسع : قال عبد اهللا بن عمر
زوار، والصحيح : زار يزور زيارةً، ورجل زور وهم زور، ومجع آخر، يقال: وجنوم اإلسالم قال ذلك؛ يقال

أخذ من هذا : فالنٌ زير نساٍء: يقال. زائر وزائرون؛ والزوار واملزاورة مثل احلوار واحملاورة واخلصام واملخاصمة
أي بائتإذا كن غاب واإلغباب فهو أن تزور مرةً وتترك أياماً، ومنه حلم ؛ فأما الغبواملعىن .  يزرنه ويزورهن

فأما . الفاضل؛ واملزر نوع من النبيذ: كنايةٌ عن الطّراوة واخلفّة على قلب املزور ممن يزوره، واملزير" تزدد حباً"يف
  .مزار؛ هكذا قال السريايف: ، وكذلك قوهلم- بية فليس بعر- يف الشتم -ما أمزره : قول العامة

؛ كأن اخلري باالعتياد ليس أن اخلري عادة، وليس هذا حد "اخلري عادةٌ والشر جلاجة: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
 والشر أيضاً إمنا هو. اخلرب وال حقيقته، ولكن اخلري بالعادة، ولوضوح املعىن أيضاً ما جاز أن يرسل اللفظ هكذا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  649   

باللّجاجة، وما أكثر من يهم بشيٍء من الشر طلباً للتشفّي حىت إذا قرع بابه وفّر أنيابه تتابع وجلّ واستشرى، 
 وأمعن واستقصى وبالغ، ومل يكن بلوغ تلك الغاية من أربه، وال إليه ساق عقدة عزمه، ولكن جتاوز احلد

 عند كل راٍء وسامع، وبئس اخللق هو، وحسبك أنه أجلّ وجلّ والتج واجلّج، واللجوج ذميم: يقال. باللجاجة
  .مركب إىل النار، وجملبة للعار، ومذهبةٌ لألقدار واألخطار؛ واللجاجة كأا ضيق النفس عن احتمال احلق

  ".اخلري كثري ومن بعمل به قليل: " وقال صلّى اهللا عليه وآله

  .من املعترب؟ فقال الفقيه عن اهللا عز وجلّ:  النفيساملعترب كثري واملعترب قليل؛ وقلت أليب: قال احلسن البصري

؛ كأنه أرشد من استشري إىل األمانة مبا وصفه به ألنّ املستشري مل يلق إليه "املستشار مؤمتن: "وقال صلّى اهللا عليه
،  مثل املعونة وقد جيز بسكون الشني أيضاً-  بضم الشني -واملشورة . ذات صدره حىت جعله أميناً يف نفسه

وأصل اشتقاق الكلمة من شرت الدابة إذا حركته لشور ما عنده؛ ومنه شرت العسل، أي أخذته ورقيت إليه، 
هو صير شير إذا كان : استشار الرجل إذا حسنت شارته، يقال: والسني لطلب الفعل يف قولك استشرته، ويقال

  .حسن الصورة والشارة

املعروف كل ما عرفته : ؛ قال ابن قتيبة"غين أو فقري فهو صدقةكلّ معروٍف تصنعه إىل : "وقال عليه السالم
  .النفس واطمأن إليه القلب، واهللا معروف بسكون البال وفزع اإلنسان إليه، واملؤمن عارف بذلك

عناين هذا األمر كأنه أشار إليك بطلوعه : ؛ تقول"من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه: "وقال صلّى اهللا عليه
: بضم العني، وقال لغريه" الفصيح"عنيت حباجتك، هكذا قال ثعلب يف : ك أو باحتياجك إليه يعنيك؛ ويقالعلي

  .-بفتح العني- جيوز عنيت 

    

ترك ما ال يعين صعب، وكان بعض املشايخ ممن يتحلى باحلكمة ويتظاهر : مسعت بعض أصحاب الورع يقول
ذاك كأين ال أعلم أنك جتد من : ما أحر هذا احلمام؟ قال هذا: جبنبهبالفضيلة دخل محاماً فوجده حاراً، فقال ملن 

حرارة هذا البيت ما أجد، حىت تتجرد هلذا القول وتشغل نفسي ذا اخلرب، وتقيد لسانك ذا اللفظ، فما الذي 
فراط يف التوقي؛ من التوقّي ترك التجني، وترك اإل: أفاد هذا أحدنا؟ ولقد أخذ هذا الشيخ مأخذاً صعباً؛ وقيل

أال من : وكأنّ هذا الرجل قريب من صاحب الزبيبة، فإن رجالً رؤي مبىن وعرفات وبيده زبيبة وهو ينادي
أمسك، فإنّ هذا من الورع الذي ميقته اهللا عز وجلّ، ولنفس حصةٌ وهلا استراحة : ضاعت له زبيبة؟ فقيل له

مع التعمل دماثة، ولإلنسان من كلّ شيٍء حظّ، ولكل وعليها منها كدب ومع التزمت ومع التقبض هشاشة و
شيٍء منه نصيب، ولو كان اإلنسان مصبوباً يف قالب واحد، ومصوغاً على خطٍّ واحد، ولو كان اإلنسان 

واحداً، ومسلوالً عن طبيعة واحدة، لكان هذا يستمر بعض االستمرار، ويتجوز فيه بعض التجوز؛ فأما وهو 
مركّب على طبائع، وجمموع متضادات، فاال بد أن مييل إىل شيء، ومييل به شيء، ويرى مؤلّف من أخالط، و

مرة طافياً ومرة راسباً، ومرة راضياً ومرة غاضباً، ومرة هادئاً ومرة صاخباً، ومرة قانعاً ومرة ساخطاً، ومرة 
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د أن يترجح بالزيادة والنقص، والربح الحقاً ومرة غالطاً، وأنه ما دام بني أشياء متعادية وأحواٍل مترامية، فال ب
على أنّ هذا الشيخ قد . والوكس، إىل أن يأخذ اهللا جلّت عظمته بيده، وجيذب بضبعه، ويؤويه إىل رضوانه

  .استفاد مبا كان منه لوماً لنفسه، وتنبيهاً هلا من رقدته، ووصيةً لغريه، وذكراً مأثوراً من بعده

  ".ا التجبر يف القلوبإمن: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".سوداء ولود خري من حسناء ال تلد: "وقال عليه السالم

  ".املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زوٍر: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".أعظم النساء بركةً أقلّهن مؤونةً: "وقال عليه وآله السالم

 وعليه قرأنا مجيع ما -؛ قال لنا أبو الشيخ األصبهاين "اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
تفسري هذا احلديث يف : مسعت علي بن حزم يقول: اتصل يف هذا اجلزء من أمثال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله

فمن كان له يف الناس وجه قيل : إن للناس وجوهاً، فأكرموا وجوه الناس؛ فقال: قول عمر بن اخلطاب، فإنه قال
  .الن حسن الوجهف

هذا الذي قاله الشيخ عن هذا الشيخ حسن مرضي، كأنه ذهب إىل من كان له جاه وكان وجهاً ووجيهاً، 
فمسألته تعطفه صيانةً جلاهه وطلباً ملرتلة اخلري عند اهللا تعاىل بذمائم عند الناس، فإن عباد اهللا يف أرض اهللا شهود 

  .اهللا على خلق اهللا تعاىل

السابق إىل النفس من هذا اخلرب هو احلسن املتعارف؛ وإمنا اختص رسول اهللا صلّى : كماء يقولومسعت بعض احل
اهللا عليه وآله ذوي الوجوه احلسنة ألنّ حسن الظاهر دليلٌ على صحة الباطن، أي ألنّ حسن املرأى شاهد على 

 احلسن موصولٌ باحلياء؛ هلذا قلّما ترى إن: وقال أيضاً. اعتدال العقل، والعقل يأمر باملواساة ويبعث على اخلري
التجليح يف ذي الوجه الصبيح، ومىت متّ حياء الوجه ورق عليه اللسان عن الرد وحرج الصدر باحلق، صار ذلك 

  .سبباً للرمحة وداعية إىل النجاح

فن طويل الطّرفني، والكالم يف هذا ال. وهذا جواب قريب مقبول، ليس للقلب عنه نبو، وال للعقل عليه مستكرةٌ
جم الفوائد، ولكني قد مللت مبا أمللت، فلهذا أروي بعض ما أطوي وال أفسر خيفة اإلطالة اجلالبة للماللة، 

باخلري والشر وبئس الشيء امللل يف العلم واقتباسه، والكسل يف العمل وإخالصه، لكين من البشر، ممزوج.  

  ".لٌ ال ينفدالقناعة ما: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".ما عال من اقتصد: "وقال عليه السالم

  ".أي داٍء أدوى من البخل: "وقال عليه السالم

  ".ال جيىن من الشوك العنب: "وقال عليه السالم

  ".رأس العقل بعد اإلميان باهللا عز وجلّ التودد إىل الناس: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ". قوٍم فأكرموهإذا أتاكم كرمي: "وقال عليه السالم
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  ".اليسر مين والعسر شؤم: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".الناس معادن: "وقال عليه السالم

  ".ما قلّ وكفى خري مما كثر وأهلى: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".من صمت جنا: "وقال عليه السالم

    

  ".ود فيهالعائد يف هبته كالكلب يقيء مثّ يع: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".البس جديداً وعش محيداً، قال صلّى اهللا عليه وآله لعمر: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

؛ أراد ذه الداللة على وطاءة "املؤمن كاجلمل األنف حيثما قيد انقاد وإذا أنيخ استناخ: "وقال عليه السالم
ه إّال اهتز، وال تدعوه إىل رشٍد إّال أسرع جانبه ومساحة أخالقه وسهولة أمره، وأنك ال زه إىل خٍري لك أو ل

إليه، وأنه كثري االسترسال، ظاهر التوكّل، قد ألقى مقاليده إىل اهللا عز وجلّ، وإىل أوليائه؛ وما جتد هكذا الفاجر 
ه املنافق، فإن الشراسة فيه غالبة، واالحتياط واحلزم والتحرز منه بنجوة، يتوهم أنه إمنا يعيش بتأتيه وقدرت

إنّ اهللا عز وجلّ مالك النواصي، ومصر ف اجلوارح، . واستطاعته، وهذا ظن ال حقيقة له، ورأي ال حمصول معه
  .ومقلّب القلوب، وباعث اخلواطر

 هو الذي يشتكي أنفه، هكذا هو من البعري واإلنسان وكلّ ذي أنٍف؛ واألنف - بقصر احلرف - واألنف 
يشكو بطنه ويشتكي من بطنه، هذا كله لكنةٌ والعربية ما : اك أن تقولكالظّهر وهو الذي يشتكي ظهره، وإي

وقوهلم أنف فالن من القبيح كأنه لوى أنفه عنه، ويلّ األنف يف هذه احلال كنايةٌ عن زي الوجه، وزي . سلف
ا أما تأنف من كذ: الوجه كنايةٌ عن اإلعراض، واإلعراض كناية عن االنصراف وترك القبيح، وإذا قيل لك

فالن أنف إذا كان يعاف القاذورة، : وكذا؟ فهذا يراد بك، واألنف موضع اخلرتوانة، واخلرتوانة الكرب، يقال
أنفت الرجل :  ؛ وتقول-  وهو السائل -وفالن نطف إذا كان يأيت القاذورة، كأنه يسرع فيها ويسيل كالناطف 

جبهته وبطنته وصدرته، إذا : لعامة، وهو نظري قولك واهلمزة مفتوحة، والضمة لكنةٌ يف ألسنة ا- إذا ضربت أنفه 
كان فالن يف أنف شبابه يفعل كذا وكذا، أي يف عنفوانه أو أوله؛ وأما : وتقول. ضربت جبهته وبطنه وصدره

قولك فعلت كذا وكذا آنفاً، أي منذ اآلن، واستأنفت األمر أي أعدته، كأنك طلبت أنفه أي أوله؛ وقد أناف 
ناف : سنة، أي أشرف عليها، كأنّ املعىن من شرف األنف وإشرافه على الوجه، وفيه لغة، يقالفالن على مائة 

 -أيضاً، ومنه عبد مناف كأنه مصدر ناف؛ وكٌأل أنف أي مل يرع بعد، وفالن قد أوىف على نيٍف وستني سنة 

  .إليك وأنت مستريحفتأمل هذا األدب واحفظ هذا العلم، فقد سيق . تشدد الياء؛ هكذا قال أبو حامت

برك واستناخ، وقد شذّ عن وجه القياس : أنيخ فناخ، إمنا يقال: إذا أنيخ استناخ، هكذا يقال وال يقال: وأما قوله
  .إّال أنه حمفوظ

  ".املؤمن القوي أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
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  ".عملفضل العلم خري من فضل ال: "وقال عليه السالم

  ".رب مبلّغ أوعى من سامع: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

يتعرض من : "يا رسول اهللا، وكيف يذلّ نفسه؟ قال: ؛ قيل"ال ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه: "وقال عليه السالم
  ".البالء ملا ال يطيق

: نيب صلّى اهللا عليه وآلهمسعت من احلجاج كالماً أنكرته، فأردت أن أغير عليه، فذكرت قول ال: قال ابن عمر

، اخلرب، فأمسكت؛ فرحم اهللا ابن عمر، وهل جيوز ترك األمر باملعروف ذا "ال ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه"
التأويل؟ أما إنه مىت شاع هذا بني الناس وجنحوا إليه، وعملوا عليه، ظهر الفساد يف الرب والبحر، وتعجل كلّ 

يده ولسانه عما فرض اهللا عز وجلّ عليه من إقامة املعروف وإماتة املنكر؛ أما إنه واحٍد يف راحته وعزه، وقبض 
موقوف على التأويل فإنك ال جتد قائالً قوالً وال فاعالً فعالً إّال وهو يف حاله تلك يبسط عذراً، ويدعي سرّا 

يف احلال ما سقط منه عند ولعلّ هذا احلديث واهي اإلسناد، فاسد املخرج، أو قد صحبه . ويتعسف تأويالً
  .الرواية، وما أظن أكثر من هذا؛ على أن حسن الظن أحسن

  ".من رزق من شيء فليلزمه؛ حثّ ذا على استجالب الرزق: "قال صلّى اهللا عليه وآله

  ".الشاهد يرى ما ال يرى الغائب: "وقال عليه السالم

    

؛ أشار عليه السالم ذا النعت إىل سالمة صدر "اجر خب لئيماملؤمن غر كرمي والف: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
املؤمن ألنّ إميانه يبعثه على حسن الظن واالسترسال، فيكون بعض ذلك غرارة، إّال أن غرارة بإمياٍن أنفع يف 

اعة فيما الدين والدنيا من حذاقٍة بفجور؛ احلزم كلّه حرس حرمي الدين وإن أباح سر الدنيا، واإلضاعة كلّ اإلض
 من حب العاجلة، ولعمري - مع إميانه القوي، وسره املرضي - خلب وأمهل الدين، وكلّ هذا يراه اإلنسان 

  .فطام النفس عنها شديد، ولكن الثّواب على قدر املشقّة واجلزاء على قدر العمل

 -  بفتح الغني - حاهلا؛ فأما الغر  كاملصدر هو -  بفتح الغني - والغر يف اللغة هو الغرير وهو املغتر، والغرارة 

 أيضاً بضم الغني - طويت فالناً على غره، أي لبسته على دخل، والغرور : فاحلد، وهو ثين الثوب، العرب تقول
 بكسر -هو الدنيا، وأما الغرارة :  يقال هو الشيطان، ويقال- بفتح الغني - مصدر عر يغر غروراً، والغرور -

  .فيه التنب وما أشبهه فالظّرف حيمل -الغني 

كونوا بلهاّ كاحلمام، كان : وكان أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله إذا تالقوا تواصوا، وكان فيما يقولون
فوضوا أموركم إىل اهللا عز وجلّ وال تتجاوزوا يف االحتياط واحلزم والترقيح يف املعيشة ما يليق بإميانكم : املعىن

والعرب تعتد يف أمثاهلا . تعايش الناس ملء مكيال، ثلثاه فطنةٌ وثلثه تغافل: ل السلفوقد قا. وحيفظ مروءاتكم
عظّموا أقداركم بالتغافل، فقد قال اهللا عز : االستقصاء فرقة؛ وقال جعفر ابن حممد الصادق عليهما السالم: قوهلا

  ".آخذيه إّال أن تغمضوا فيهولستم ب" قال اهللا تعاىل : وقال املبرد". عرف بعضه وأعرض عن بعٍض"وجلّ 
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واعلم أنّ هذا التأديب جيمع خري الدين وروح الدنيا، وهلذا نوى أن املتكلمني يف الدين واملتجادلني بني املسلمني 
وهلذا قلّ التألّه . يأخذون أنفسهم وقرناءهم يف باٍب من االستقصاء ضيق، ال يدخله املتطامن فضالً عن املنتصب

.  اهللا عن قلوم، وكثر التأويل يف كلّ أمورهم عليهم، وطمع فيهم الشيطان يف مجيع أحواهلمفيهم، ورحلت هيبة

واهللا لقد تصفّحت خلقاً ال أحصي عددهم ببغداد منذ سنة مخسني إىل يومنا هذا، فما رأيت منهم من ترجى له 
لّى للعني وطهر للحس، على أنه يرمى السالمة إّال رجاًء قليالً، منهم أبو القاسم الواسطي، بل هو أشفّهم فيما جت

فأما جعل فمن دونه، فنسأل اهللا عز . بالنفاق، ويقرف بالقبيح، وال سليم على الناس، وال معصوم من اخللق
  .وجلّ أن ال يهتك أستارنا كما هتك أستارهم، وال يقبح أخبارنا كما قبح أخبارهم

كبة أيب عمرو األصبهاين، وزير علي بن ركن الدولة شؤم كان سبب ن: حدثين القاضي املوفّق املراغي قال
النصييب أيب إسحاق، غالم جعل، وذلك أنه فتح عليه باب اخلنا، وسوغ له التهالك يف اون، وهون عليه أمر 

الدين، ومنعه من أسباب البر والصدقة والتعبد، فقسا قلب ذلك الرجل، ومجدت كفّه، وجعد بنانه، وطال 
  .ه، وعظم طغيانه، فأخذه اهللا تعاىل أخذةً، جعلها نقمةً له وموعظةً للناظر إليههذيان

لو صح أمر الدين يف نفسي ملا : مسعت النصييب يقول وقد انتشى من الصرف من اخلمر: وكان القاضي هذا يقول
ره بيننا وبني اخلصوم وجدتين عاكفاً على هذا، لكني ما أجد صحةّ وال أعرف حقيقةً، وأما الكالم الذي ندي

فأين الدرب : عند الدرب املرصص، فيقول السائل: أين الباب اصص؟ فيقول له ايب: مثاله مثال قول القائل
  .عند الباب اصص: املرصص؟ فيقال

    

ون هذا قليلٌ من كثري ما ينطوي عليه هذا وأشباهه من الناس، والطريف أنّ القوم يقطعون بالوعيد، وحيكم
بالتخليد، ويأخذون بأشد التشديد، مث يركبون من الدنيا سنامها ويقتحمون من النار جامحها؛ على هذا جتد 

 لفّهما، وما أدري ما أقول يف هذه الطائفة الداعية إىل احلق اد ومن لفي وابن عبالقاضي األسداباذي قاضي الر
ولوال أني أجد . ذا إّال العناد وجماهرة رب العاملني باإلحلادما ه. بزعمها، العاكفة على الفسوق والكفر باختيارها

هليباً يف نفسي من هذه األمور املتناقضة، ملا شغلت خاطري م وال أعملت لساين فيهم، فلهم رب جيزيهم 
ال جزاءهم وحياسبهم حسام، ولكني يدركين أسف على دين اهللا عز وجلّ كيف يتلعب به قوم ال خالق هلم، و

من عقيدة معهم، وإمنا أتوا من الفضل الذي تقدم هذا الكالم، وهو أم رضوا من أنفسهم يف الدين بالكالم فيه، 
والتشكيك عليه، وإنشاء مسائل ال يسأل عنها أحد، وال يدلّ عليها وسواس، وادعوا أن اإلقبال على هذا النوع 

 ،للحق للتوحيد، ومعرفةٌ باألصول، وإثبات مث فارقوا العمل وإخالصه، وأعرضوا عن اآلخرة وطلبها تصحيح
ومىت واقفتهم شاغبوك وصاخبوك ورموك بدائهم، وازدمحوا . بالتهجد والصوم وطول الصمت وبذل النفس

  .عليك بكيدهم

 أعين اجلدل والنقار - هذه اخلصلة القادحة يف عقد الدين، الفاضحة ألصول األخالق -  أيدك اهللا - فجانب 
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 واعلم أنّ اهللا عز وجلّ ورسوله صلّى اهللا عليه وآله قد أوضحا لك منهج السالمة، وسلكا بك - ستقصاء واال
طريق الرشد، فما الح لك من ذلك فقل به واعمل عليه، وما أشكل فقف عنه ولذ باهللا فيه، واتق اهللا عز وجلّ، 

ني مل أجد فساد الدين والدنيا إّال من هذه اخلصلة فإنّ له مقاحم هي مهالك؛ وإياك والتهاون مبا ألقيت إليك، فإ
  .النكدة

ما لك من مالك إّال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو : "وقال صلّى اهللا عليه وآله لرجٍل من جهينة
  ".أعطيت فأمضيت

ع فإنه فقر عليك باليأس مما يف أيدي الناس، وإياك والطم: أوصين، فقال: "وقال عليه السالم لرجٍل قال له
  ".حاضر

ليس يعين يف منازهلم : ؛ سألت القاضي أبا حامٍد عن هذا فقال"أنزلوا الناس منازهلم: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
عند اهللا، فإنّ تلك مطويةٌ عن معارف اخللق، وإمنا ذلك على ما ظهر من حليهم، ونطق به شاهدهم، ودلّ عليه 

ب القاضي ببغداد يشنأ رجالً، فدخل إليه املشنوء يوماً فلم حيفل به أبو السائب وكان أبو السائ. ما تعاطوا بينهم
أيها القاضي، أنزل الناس : ومل يرفع إليه طرفه، فوجد الرجل من ذلك، فجر احلديث إىل أن قال أليب السائب

ذ بيد الشيخ إىل الكنيف يا غالم، خ: منازهلم، فقد وصى رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله بذلك، فقال أبو السائب
فما أعرف له مرتالً غريه، وقد أمسكت عن إقامة السنة فيه فأىب، فأخذ الشيخ إىل الكنيف وبقي يومه حىت كلّم 

وكان أبو السائب داهية األرض، وكان قد ربع اآلفاق وتصوف، وعرف األمور وقلب . أبو السائب فيه فأطلقه
  .الدهور

؛ هذا قاله لرجٍل خطب كرمية قوٍم، فأحب عليه السالم بذلك "أومل ولو بشاٍة: "رجٍلوقال صلّى اهللا عليه وآله ل
أومل يومل إيالماً مثل آمل يؤمل : التئام الشمل وإشادة األمور ومتام األلفة واجتالب احملمدة واستدعاء الربكة؛ يقال

فأما أمل يأمل أملاً فاملؤمل؛ وقيل يف األليم إنه . إيالماً، ولكن األشهر يف أومل الوليمة، واإليالم على بابه يف قياسه
  .املؤمل، كذا فسر أرباب الكالم يف القرآن

وكان سالم والد أيب عبيٍد مملوكاً، وكان ال يفصح، فأسلم قامساً يف املكتب، وكان يضربه ويطالبه مبا يتعلم؛ 
مث إن اهللا تعاىل أنبت أبا .  والعني ألفاًإمنا أدربك حىت تأمل أي أضربك حىت تعلم، فجعل الضاد داالً: وكان يقول

عبيٍد نباتاً حسناً، وكفله وتوالّه، وفتح عليه باباً يف تفسري غريب حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله مل يسبقه 
إّال إليه أحد، والناس من بعده سلكوا طريقه، وكان ثقةً عاملاً ورعاً، وكتبه كلها جليلة القدر خطرية، ال يقوم ا 

  .عامل

  ".الصرب عند الصدمة األوىل: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".أفضل العمل أدومه وإن قلّ: "وقال عليه السالم

  ".مداراة الناس صدقة: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
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  ".ما تقص مالٌ من صدقة: "وقال صلّى اهللا عليه وآله بدور الظالم وجنوم اإلسالم

    

 هذا احملال بعينه وكذب من الرواية؛ كيف يضاف إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله :مسعت بعض الناس يقول
الذي هو احلق من اهللا، الباطل؟ كيف ال ينقص مالٌ من صدقة؟ إذا أخذت من درهم دانقاً فما ينقص منه دانق؟ 

تراكم، والعجب أنه من وإذا أخذت من عشرٍة درمهاً فما يصري تسعة؟ وهذا إمنا قاله عن عطن ضيٍق وجهٍل م
الشعراء ويترفّض ويدعي حتقّقاً مبذاهب اإلمامية، ولكن هذا من مثرة عقٍل سخيف، وكذلك جتد أكثرهم؛ وإمنا 

املعىن على االختصار إمنا هو على أن الناقص عند املصدق مرعي عند اهللا عز وجلّ باخللف عليه والربكة فيه، 
لى الظاهر اللفظ، ألن التناقض منفي عن كالم كثٍري من السفهاء فضالً عن وهذا الباطن فيه يويف يف وضوحه ع

كالم احلكماء واألنبياء عليهم السالم، فضالً عن كالم سيد األنبياء عليه السالم، وأمثال هؤالء الذين رجوا 
خوام من الشياطني يف احلكم، وشدوا باب التأويل، ومنعوا من موارد العلم، وصدوا عن سواء السبيل، أعانوا إ

  .الضالل والتضليل

  ".من صدق اهللا جنا: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

القرية؛ : الكفور مجع كفر، والكفر: ؛ وقال أهل العلم باللغة"سكّان الكفور كسكّان القبور: "وقال عليه السالم
لّ عليه السالم على أنّ سكّان األطراف خترجكم الروم منها كفراً كفراً، أي قريةً قريةً، وكأنه د: ورووا أيضاً

والقرى يبغي هلم أن خيالطوا احلاضر للتعلم والتفقه والتأدب والتنبه، فباالجتماع والتالقي يقع التفاصح عن 
التغطية، ومنه كفر فالنٌ كأنه ستر نعمة اهللا عليه باجلحود والعنود، ومنه : والكفر. املعاين، والتعاون على الرب

الزارع، هكذا قاله الناس، وزعموا أنه من : تكفّر يف درعه، والكافر: سالح أي الداخل فيه، ويقالالكافر يف ال
  .هذا املعىن

ورأيت كثرياً من املتكلمني يسرعون إىل تكفري قوٍم من أله القبلة خلالف عارٍض يف بعض فروع الشريعة، وهذا 
سان من دين جيمع أحكاماً كثرية، وقد حتلّى منه اإلقدام عندي خموف العاقبة مذموم البدي، وكيف خيرج اإلن

بأشياء كثرية ليست خطأ منه، وليس املعارض له بالتكفري بأسعد منه يف نقل االسم إليه؛ كذلك أبو هاشم يكفر 
أباه أبا علي اجلبائي وأبو علي يكفّر ابنه، وحدثين أبو حامد املروروذي أن أختاً أليب هاشم تكفّر أباها وأخاها؛ 

ما أصحاب أيب بكر ابن اإلخشيذ كاألنصاري وابن كعب وابن الرماين وغريهم، فكلّهم يكفّرون أبا هاشم وأ
! وأصحابه وجعالً وتالمذته، وخذ على هذا غريهم، وما أدري ما هذه احملنة الراكدة بينهم، والفتنة الدائرة معهم

 مىت تذال األعراض وقد محاها الدين، إىل مىت أين التقوى والورع والعمل الصاحل ولزوم األوىل واألحوط؟ إىل
تك األستار وقد أسبلها اهللا عز وجلّ؟ إىل مىت يستباح احلرمي وقد حظره اهللا إيل مىت تسفك الدماء وقد حرمها 

 كانّ اهللا تعاىل مل يأمرهم باأللفة واملعاونة، ومل حيثّهم على املرمحة والتعاطف، وكأنّ! اهللا ما أعجب هذا األمر

  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله مل حيذّرهم التفرق يف الدين والطعن على سلف املسلني
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  ".الشديد من غلب هواه: "وقال عليه السالم

  ".املستشري مغاث: "وقال عليه السالم

  ".الولد رحيان من اجلنة: "وقال

  ".خريكم خريكم ألهله: "وقال

  ".السفر قطعةٌ من العذاب: "وقال

  ".خريكم من طال عمره وحسن عمله: " السالموقال عليه

  ".حسن اجلوار عمارةٌ للديار: "وقال

  ".األنصار شعار والناس دثار: "وقال

  ".ال سهل إّال ما جعلت سهالً: "وقال

  ".خري النساء الولود الودود: "وقال

  ".اإلبل عز والغنم بركة: "قوال

    

حنلة املرأة، وكأنّ النحلة : املعىن ما وهب له، والنحلة: ، يقال"ما حنل والد ولده أفضل من أدٍب حسن: "وقال
اليت هي العقيدة ومجعها النحل إمنا هي كاهلبة من اهللا عز وجلّ، انتحل فالنٌ كذا أي ذهب إليه واشتمل عليه، 

 يف - فأما حنل اإلنسان. وتنحل إذا تكذب يف الدعوى، يقال ما انتحل ولكن تنحل إذا أظهر غري ما أضمر
 وهزله اهللا يدلك عليه، وهو مهزول اللحم، - بضم اهلاء، وال يقال هزل بفتح اهلاء -  فمعناه هزل - الّالزم 

 يدلك - الطّري؛ والطري بتشديد الياء : والغريض. واللحم اهلزيل كأنه الغثّ الذي ال شحم له أو ليس بغريض
 فالذي يطرأ بلداً أي يرد ويقدم؛ - باهلمزة -فأما الطارئ ". لتأكلوا منه حلماً طرياً وتستخرجوا"عليه قوله تعاىل 

الغض، واهلمزة زيدت يف اإلغريض لفرق، وإّال فالغريض األصل الذي : اجلمار، والغريض: والغريض اإلغريض
: ول فالغىن واإلصابة؛ تق-  بتخفيف الدال -  فإما اجلدة - واجلدة بتشديد الدال -هو الطّراوة، والطّراوة اجلدة 

وعد يعد عدةً، ووصف يصف صفةً، ووزن يرن زنةً، وومق ميق مقةً، ووثق يثق : وجد جيد جدةً، كما تقول
نعوذ باهللا من طئة الذّليل أي أخذته شديدة ومسه : الثقل يف األذن وغريها، ويف املثل: ثقةً، ووقر يقر قرةً، والقرة

ا اإلجازة يف احلديث أو يف الطريق فأما اإلجهاز ففي اجلريح خشن كاجلبان الظافر، فإنه جيهز وال يقال جييز، إمن
والطّراوة غري . إذا مل يترك على جراحته، ولكن أيت عليه، وال يكون اإلجهاز إال بعد أن يثخن ويؤتى عليه

: لالطّالوة، يقال طالوة وطالوة، فأما حالوة فبفتح احلاء، وإن رفعت احلاء حتول املعىن إىل حالوة القفا، تقو

إمنا : الغضاضة؛ وقال: الغضوضة؛ هكذا قال أبو حنيفة، وأىب أن يقال: الطّراوة. طرحته على حالوة القفا
وقد يكون الشيء طريا ال طالوة له، . الغضاضة هي فيما يغص من اإلنسان أي يوكس حقّه ويستهان بقدره

أرض دمثةٌ إذا كانت سهلة : السهولة، يقال: ماثةالدماثة والقبول؛ والد: املاء والترقرق، ويف اإلنسان: والطّالوة
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احملافر واملواطئ وكانت كرمية النبات؛ هكذا يقول أبو حنيفة أعين الدينوري أمحد بن داود صاحب كتاب النبات 
 واألنواء، وكان ثقةً صدوقاً عاملاً شديد التحقّق باحلكمة، وله هلجةٌ بدويةٌ وبيانٌ شاٍف ووصف مستقصى، يزيد

املضي يف :  االسحنفار- ذه اخلاصة على علماء كانوا قبله، فإنك لن جتد لواحٍد منهم غزارته واسحنفاره 
له مضاء وغناء، وكأنّ املضاء كالنفاذ، واملضي كالنفوذ، وليس بينهما فضلٌ مشعور به ولكن : الكالم؛ ويقال

  .للنفس عندمها وقفةً وحترياً

  .لطاعم الشاكر مبرتلة الصائم الصابرا: وقال عليه وآله السالم

منا ينمو منواً : حسن امللكة مناء؛ النماء ممدود، وهو االسم، ويقال منى ينمي منياً، وهو املختار، ولغة أخرى: وقال
ال تقطعوا نامية اهللا عز : الزيادة؛ ويقال منى إيلّ حديث كذا، فكأنه زاد فشوه حىت بلغه؛ ويقال: ومناًء؛ والنماء

أمناه اهللا، وهو أقيس وهو : مناه اهللا، وقد قيل: وجلّ، زعم الرواة أنه عىن به النهي عن اخلصاء؛ ويف الدعاء يقال
  .أقلّ

من سكن البادية غلظ، كأنه إمنا تستفاد الرقّة باحلاضرة : من بدا جفا؛ زعم العلماء أن معناه: وقال عليه السالم
ظهر، كأنه من خرج : تفهيم واستفهام، والرقّة تابعةٌ هلذه احلال، ومعىن بداألم أهل احملاضرة؛ واحملاضرة فيها 

بدا يبدو فهو باد : وتقول منه. إىل ظاهر املدن، ألنّ من سكن هناك فهو ظاهر ال يستره اجلدار وال يكنه البنيان
  .وبداًء، والقصر عند غريه مرذولبدا يل كذا يبدو بداً : يقال: واملصدر البدو، فأما البدء فاالبتداء؛ وقال سيبويه

والناس يقولون إنّ طائفة من الشيعة تقول بالبداء، وزعموا أنّ أصل هذا القول نشأ عن املختار، فإنه كان يعد 
  .أخلف اهللا: بدا هللا، خيفة أن يقال: أصحابه عن اهللا عز وجلّ الظّفر، فإذا حال معىن الوعد قال

    

ن البن آدم واديان من ذهٍب البتغى إليهما ثالثاً، وال ميأل جوف ابن آدم إّال لو كا: وقال عليه وآله السالم
كان هذا يف القرآن، وعلى ظاهره مسحة تلك الطريقة، واهللا أعلم : التراب ويتوب اهللا على من تاب؛ يقال

مون هم املقدمون حبقيقة احلال فيه، وإمنا تقول ما قالوا ونسكت عن ما سكتوا، ولسنا أعلم ممن سلف، بل األقد
املوردة الستواء : سواء، والشريعة: ومعىن شرع. واألولون هم األولون، وإمنا حنن هلم تبع، واجلميع يف احلق شرع

  .الشاربة يف االرتواء

تدمع العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب؛ يعين أن البشرية تعجز عن حتمل : وقال عليه وآله السالم
 حيجزه عن تكره القضاء، فيبدي من احلزن ما تقتضيه الرمحة، ويضمر من التسليم ما يوجبه حال احلكم، والعقل

  .العصمة

، الفأل هاهنا مهموز، فأما الرجل الفال إذا كان فائل "أخذنا فألك من فيك: "وقال صلّى اهللا عليه وآله لرجٍل
  .به من اإليضاح والشرحالرأي فال مهزة فيه، وقد مر الكالم يف هذه الكلمة آخذاً بنصي

فمن "، أي ألبسه ذلك، أي جزاه جزاءه، وكأنه بيان قوله جلّت عظمته "من عمل عمالً رداه اهللا عمله: "وقال
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حسن املشية : حسن الردية كما يقال: يقال يف اللغة" يعمل مثقال ذرٍة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرٍة شرا يره
 الفضلة، والتفضل هو التبذل بالثوب الواحد، كأنه خالف احلفلة، ألنّ  وحسن-  من النوم -وحسن النيمة 

أرداه اهللا أي أهلكه، وتردى هو أيضاً معناه : احلفلة للمباهاة، والفضلة للمباسطة؛ وأما الردى فاهلالك، يقال
ن فإين سألت عنه ترادى فال: فأما قول العامة. والتردي كأنه من عٍل يكون" واملتردية"هلك، ومنه قوله تعاىل 

كالم مهزولٌ ال جمال له يف شريف كالم :  فقال- وكان إمام عصره حفظاً وضبطاً وعرافةً وثقةً - السريايف 
  .العرب

غبار اجلهاد ذريرة اجلنة؛ حدثنا ذا احلديث ميسرة بن علي إمام جامع قزوين يف سنة : وقال عليه وآله السالم
  .الرازي، وسألت عنه ابن اجلعايب فزوى وجهه كأنه مل يره صحيحاًمخسني وثالمثائة عن حممد بن أيوب 

ال أصل : يا عمار تقتلك الفئة الفئة الباغية، قال: وعلى ذكر ابن اجلعايب، فإين سألته عن قوله عليه السالم لعمار
بالغيب، وقد قال هو من املعجزات ألنه إخبار : كذا قاله، وأما غريه فإنه قال. له وال فضل، وإمنا ولّده مولد

يا عمار تقتلك : "عمرو بن العاص ملا قيل ملعاوية إنّ ابنه يذكر مساعه من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يقول
، فأجابه بأن قاتله من جاء به إىل القتال؛ فإن كان األمر على ما قاله فالشهداء الذي قتلوا يف غزوام مع "الباغية

  .ه كلهم هو قتلهم، واهللا املستعانالنيب صلّى اهللا عليه وآل

؛ "إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلّون عند الطمع: "وقال عليه السالم لألنصار يصفهم مادحاً ومبيناً ملا رأى منهم
الفزع ينقسم مرةً إىل الروع : قد فسر املربد هذا يف أول كتابه الكامل وأوضح املعىن فيه، وعلى التقريب نقول

إلنسان حىت تعتريه احلرية وخيامره الرعب، فكأنه فاحتة املكروه، وينقسم مرةً إىل أنه إغاثةٌ الذي يبقى فيه ا
أي أنتم عند املعونة : وهذا املعىن من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله يف تقريظ األنصار. وإصراخ ومعونة وإجناد

وهذا من روائع . رض من أكثر الناسوالنصرة تكثرون لشرفكم وشجاعتكم، فأما عند الفيء والقسمة وما ع
  .الكالم الذي هو بنفسه يدلّ على علو قائله وشرف الناطق به

اخلسيس، وسفسف : ؛ السفساف"إنّ اهللا عز وجلّ حيب معايل األخالق ويكره سفسافها: "وقال عليه السالم
  .فالنٌ يف كذا إذا أدق نظره وتتبع حواشيه خيفة أن يفوته منه شيٌء

خري القرون القرن الذي : "؛ ليس هذا منافياّ لقوله"أميت كاملطر ال يدرى آخره خري أن أوله: "يه السالموقال عل
ال يزداد الزمان إّال : "، وليس هذا أيضاً منافياً لقوله يف وصف الزمان"بعثت فيهم مث الذين يلوم على ذلك

وإذا عربت جبواب ما تقدم من املسائل ". شرار الناسصعوبةً، وال الناس إّال شحاً، وال تقوم الساعة إّال على 
  .رأيت الكالم يف هذا واقعاً موقعه ومستمراً مريره

  ".ال عيش إّال عيش اآلخرة: "وقال عليه السالم

  ".خزائن اخلري والشر مفاتيحها الرجال: "وقال

  ".أعظم النكاح بركةً أيسره مؤونةً: "وقال
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  ".قيدوا العلم بالكتاب: "وقال

  ".كاد الفقر أن يكون كفراً: "وقال

  ".مهّة العلماء الرعاية ومهّة السفهاء الرواية: "وقال

    

  ".التمسوا الرزق يف خبايا األرض: "وقال

  ".ذو الوجهني ال يكون عند اهللا وجيهاً: "وقال

املذكّر، وحران ال ؛ واحلرى العطشى، واملعروف احلّران يف "يف كل كبٍد حرى أجر: "وقال عليه وآله السالم
 حير حرة - إذا عطش - ال ينون آخر الكلمة، ولعلك إن مل تأخذه من حر : ينصرف، ومعىن قوله ال ينصرف

انصرف، ألنك جتعله إذ ذاك من حرن فهو حران مكان حرون؛ أال ترى أنك إذا صرفت حسان وتيان وحيان 
 أخذت حسان من حسن حيسن حسناً فهو حسان كان وزمان عن باب فعالن إىل باب فعال صرفت، فإنك إذ

فعاالً وصرفت، وإذا أخذته من حس كان فعالن ومل يصرف؛ وإذا أخذت حيان من حان فهو حيان كان فعاالً 
 وهو بائعه - وصرفت، وإذا أخذته من احلياة أو احليا كان فعالن ومل يصرف، وكذلك إذا أخذت تيان من التني 

الً وصرفت، وإذا أخذته من يتّ كان فعالن ومل يصرف، وكذلك زمان إن أخذته من زمن  كان فعا-وجامعه 
 كان فعالن ومل يصرف، والكالم يف زمان سيمر يزم باملكان إذا أقام كان فعاالً وصرفت، وإن أخذته من زم

 حير، وما هاهنا فاصلٌ حر يومنا إذا وهجت مشسه، وحر اململوك حبر وحر اليوم: ومن هذا احلر، يقال. أشبع
وهذا غاية ما أقدر عليه، وأجد سبيالً إليه، وإمنا أتكلف ما . طبيعي وال شاهد عقلي، والسماع يف مثله عزيز

  .يستطاع

فخذ من كلّ ما يقرع مسعك ويروق فهمك صافيه، ودع علي كدره واغفر يل خطئي يف هذا الكتاب لصوابه، 
  .ه، واعلم أن من طلب عيباً وجدهوال تنكر حسين فيه لقبيحي من

العدو؛ كأنه من كشح عين إذا أعرض أي : ؛ الكاشح"أفضل الصداقة على ذي رحٍم كاشٍح: "وقال عليه السالم
وكشحته إذا ضربت كشحه، كما تقول بطنته . ألنه أضمر العداوة يف كشحه: ومسعت من يقول. طوى كشحه

ضع منه، أعين البطن والرأس والفؤاد والكبد، وكذلك طحلته، من ورأسته وفأدته وكبدته إذا ضربت هذه املوا
وناقة مكشوحةٌ إذا كويت يف كشحها، ومجع . الطّحال، وكأن بابه متلئب أي مطّرد ومتتابع؛ هكذا حفظت

أصبح فالنٌ وصاحبه يتكاشحان وال يتناصحان، : الكشح كشوح، وقد مسعت أكشاحاً، والعرب تقول
  .نويتكاشران وال يتعاشرا

مجع النيب صلّى اهللا : ، وكان أبو حامد يقول"أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم فقد اهتديتم: "وقال عليه السالم
عليه وآله وأصحابه ذه الكلمة حتت الشرف والعمل والعلم، وهذا هو التزكية، وناهيك مبن رسول اهللا صلّى 

اضل قائماً بينهم، وهكذا يوجب حكم املثل من قوله أيضاً، ألن اهللا عليه وآله مزكّيه والداعي إليه، وإن كان التف
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النجوم جتتمع يف اإلزهار واإلضاءة مث إا تتفاضل يف ذلك، وليس فيها ما ال يهتدي به، وال يبصر بضيائه، وال 
ا، ومن كان منهم أقدمهم مولداً، وأكربهم سن. يقتبس من نوره؛ هكذا أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله

وأسبقهم هجرةً، وأكثرهم جتربةً، وأشدهم مالبسةً، كأيب بكر الصديق، كان أوىل باالقتداء به واملصري إىل قوله 
  .وفعله وهديه

 أنه سيكفر فريتد ويضلّ - بزعم الرافضة -كيف يطلق عليه السالم هذا القول وهو قد عرف : وكان يقول
 وسلّم يف إرشادها وهدايتها إىل اهللا عز وجلّ وإنقاذها من النار، وحيمل أمةً قد تعب حممد صلّى اهللا عليه وآله

على الضاللة والردة والكفر والفسوق؟ هذا ال يسع توهمه فكيف اعتقاده واإلميان به؟ فقيل أليب حامد وأنا 
خلرب الواحد هذا اخلرب ال يقتضي هذا الكالم كله وهذا التهجني للقوم مجلة، ألنه من اآلحاد، واملذهب يف ا: أمسع

معروف، ألنه ال جيب به علم، وإن كان يصار به إىل عمل النقطع بصحة موقعه من اهللا عز وجلّ ورسوله صلّى 
إن اخلرب ملا أسند إىل ما عرف من حال الصحابة يف هجرا ونصرا وسابقتها : اهللا عليه وآله، فقال أبو حامد

من أفعال وأخالق وعقود، وما أثىن اهللا عز وجلّ عليهم ا، وعلمها وعملها وغنائها ومجيل بالئها وغري ذلك 
ومتّت كلمة اهللا تعاىل معها، وطارت الشريعة يف آفاقها، وثبتت على عهدها وميثاقها، وساحت على فسيطها، 

 أعين يف حكم ما لو قاله مل يردده - وظهرت على األديان كلّها، وجب أن يكون صحيحاً أو يف حكم الصحيح 
  . ينثلم به ركن، ومل حيله عقل، ومل يأبه فهمأصل، ومل

    

وعلى أنا لو نفينا هذا اخلرب، ورجنا هذا املعىن، وعدلنا أيضاً عن السرية احملكية، والقصة : وقال- ب753
ري املروية، لكان فيما يوجبه حال نيب أتى من اهللا تعاىل باحلق املبني، واملصلحة الشاملة، واملنفعة الكاملة، واخل

الفائض، ودعا باللطف، وصدع باألمر، وكان اهللا تعاىل متولّي حراسته، وعاصم نفسه، وناشر رايته، ما يقتضي 
  .هذا املعىن يف اخلرب وإحقاقه

وإمنا الطعن على السلف من عادة قوٍم ال خالق هلم، وال علم عندهم، ومل يطّلعوا على خفيات : قال-ج753
 ومل مييزوا احلال بني نيب جاء من عند اهللا تعاىل هادياً للخلق، وسائقاً إىل اجلنة، األمور، وعلى أسرار الدهور،

والطاعن على السلف قد أشار إىل . وبني متنبئ خمرق باحليلة، ولبس باملداهنة، ودلّى بالغرور، وزخرف بالباطل
 اهللا علينا دينه بسالمة القلب على من نصر  حرس-هذا املعىن وإن مل يفصح به، وأملّ ذا البالء وإن مل يتربع فيه 

رسوله عليه السالم، وسلك سبيله، واتبع دليله، وقبل منه دقيقه وجليله، وال جعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا، إنه 
  .بنا رؤوف رحيم

  ".إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخالقكم: "وقال صلّى اهللا عليه وسلّم

  ".استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإنّ كلّ ذي نعمٍة حمسوٍد: "لسالموقال عليه ا

  ".واهلرج بغي الفساد. العبادة يف اهلرج كاهلجرة إيلّ: "وقال عليه السالم
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  ".من أحب أخاه فليعلمه؛ حثّ ذا على املواصلة: "وقال عليه السالم

  ". استمداد الرزقمن رزق من شيٍء فليلزمه، حثّ ذا على: "وقال عليه السالم

  ".اإلميان قيد الفتك؛ هذا لئال يقدم املغيظ باهلوى على احملظور: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".حلق الذّكر رياض اجلنة، والذاكر يف الغافلني كاحملارب يف املنهزمني: "وقال عليه السالم

  ".م كما قسم بينكم أرزاقكمإنّ اهللا جلّت عظمته قسم بينكم أخالقك: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".صنائع املعروف تقي مصارع السوء: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".التائب من الذّنب كمن ال ذنب له: "وقال

  ".أبغض الرجال إىل اهللا عز وجلّ األلد اخلصم: "وقال عليه السالم

  ".سانأخوف ما أخاف على أميت منافق عليم الل: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".رحم اهللا عبداً قال خرياً فغنم أو سكت فسلم: "وقال عليه السالم

    

؛ احلرف مهموز يف األصل وتليينه جائز، ولكن ال تعتقدن "صلة الرحم مثراةٌ يف املال منسأةٌ يف األجل: "وقال
ان تثنية للنسا، والنسا هو عرق عند التليني أنّ احلرف من النسيان، وال تقولن يف النسيان النسيان فإن قولك النسي

 ويقال الفخذ أيضاً، والفخذ يذكّر على مذهب الفراء خللو اللفظ من عالمة التأنيث، - مقصور يستنبطه الفخذ 
رجل : ومن النسيان تقول. ويؤنث عند غريه إلضمار التأنيث، وكأن العرب فيها على مذهبني، وللفخذ نظائر

أنسأ اهللا أجله، : منسأة يف األجل، فمن نسأ اهللا يف أجله أي أخره، ويقال أيضاً: هنٍس ورجالن نسيان؛ فأما قول
مهموز، وما أعرف قارئاً ذهب إىل ترك " إنما النسيء زيادةٌ يف الكفر"املعىن يف اللفظني واحد، وقوله تعاىل 

الفرق عرضي تابع للمعىن، وهكذا تركوا اهللا فتركهم، وإمنا : فال مهز، وفسر" نسوا اهللا فنسيهم: "اهلمزة، فأما
 هي املرأة العفيفة واحلصن - بفتح احلاء - وهو الفرس، واحلصان - بكسر احلاء -جتد هذا اجلنس كاحلصان 

ومن هذا الضرب احلية واحلي واحليا واحلياء وحيان وحيوة وحيوان . واحملصنة، والفتح يدل على أا استعفّت
ك أن معىن احليا شائع يف أثناء هذه األمساء، كأم رأوا الغيم حييا له البشر والنعم، واحلي الذي هو القبيلة، وذل

فأفردوا له امساً من احلياة، مث وجدوا احلياء يف الوجه ال يكون إّال من شرف النفس ونقاء اجلوهر، فدلّهم ذلك 
بته ووره يشبه بامليت، وكأنهم على أنّ صاحب هذا النعت أحىي ممن ال حياء له، ألن خالع احلياء يف قلة رق

 فتم بينهم التعايش -  أي جتاوروا -وجدوا مجاعة ناٍس من بطٍن واحٍد إذا انتسبوا إىل أٍب أو اجتمعوا أو اجتوروا 
وأما حيوة يف . واحلياة، وكأنهم رأوا احلية طويلة العمر كثرية احلركة، فأفرغوا عليه مسةً تدلّ على خصوصيتها

وهذا شكلٌ من الكالم لوال أني قد مسعته . أا حياة سكّنت ياؤها واجتلبت هلا الواو والبناء على حالهاألمساء فك
لكن هذا الكتاب قد جعلته . ووعيته واستخرجته وتدبرته وعرضته على العلماء ويسرته لكان اإلقالل منه أسلم

ت من فهمي، وذهنه أنفذ من ذهين، وحفظه خزانة لنفسي، ومرجعاً لدرسي، ففي نظرائي وأشكايل من فهمه أثب
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أغزر من حفظي، وقلبه أذكى من قليب، لكين آثرت أن يكون يل فيمن دوين أثر، كما كان ملن فوقي عندي أثر، 
وإذا تيقظت قليالً رأيت أهل الفضل كنفس واحدة تستنسخ الفضائل على الزمان يف ذوي األرواح الطاهرة 

فأقلل من الطعن إن ظفرت مبا حيسن يف عقلك طعناً، . حوذة والعقول السليمةواجلواهر النرية والطبائع املش
وخاصم نفسك عين فإنه أشبه بكرمك، وأبعد لإلدالة منك، ومن عاب عيب، ومن هاب هيب، ومن صان 

كما تدين تدان، وكما : صني، ومن أعان أعني، واحلر أوقف بالطبيعة، والقصاص فأمتّ يف الشريعة، وقد قيل
  . حتصدتزرع

؛ ولوال أن التكليف واملدح والذم والكرامة "حفّت اجلنة باملكاره وحفّت النار بالشهوات: "وقال عليه السالم
واإلهانة ال تتم أحكامها وال يثبت نظامها إّال بأن تكون اجلنة املرغوب فيها والنار املرهوب منها، على ما وصف 

باخللق، وباين الدار أعلم بالدار، ورب املرتل أعرف باملسكن، وليس عليه السالم ملا كانت، فإنّ رب اخللق أعلم 
  .السالمة إال يف التسليم

؛ هذا الكالم كمايةٌ عن مصري الرزق إىل العبد كمالً "الرزق يطلب العبد كما يطله أجله: "وقال عليه السالم
فكأنه دلّ على أنه ال بد للعبد الرب كمصريه إليه، إما باالكتساب واالحتساب، وإما بغري اكتساب وال احتساب، 

  .إما أن ترزق وإما أن تصرب وإما أن تقبض: والفاجر من استيفاء أكله إىل آخر أجله، وكان بعض الصوفية يقول

    

والكالم يف الزرق خفي، والبحث عنه شاق، واملدخل فيه غامض، والناس على طبقام ميوجون فيه بالصحيح 
واحلق الذي ال يطور به الباطل، واحلجة اليت ال تتخوا شبهة، أنّ اإلنسان منذ . د والسليموالسقيم، والفاس

يسقط من بطن أمه إىل أن يلحد يف ضرحيه مكفولٌ به، مصنوع له، وأنّ كافله وصانعه يدبره مبشيئته وإرادته 
د ليعرف شكره، ولن يصفو من على ما سبق من علمه وحكمته، فالعبد مرةً حمروم ليبتلى صربه، ومرةً واج

: الدنس وال يعرى من لباس اهلوى وال يصلح لسكىن اجلنة إّال ذا النوع من التقليب، وهذا الشكل من الترتيب

بني حاٍل يكون فيها مرناً بشكٍر ميتري له املزيد، وبني أخرى يكون ممتحناً فيها بصٍرب يوجب له املزيد، فليس 
فما أحسن مبن . أنه يف الغىن أبطر ويف الفقر أضجر، وحكم اهللا ينفذ فيه على كرٍه منهينفك من النعمة، إّال 

أوسع اهللا عليه يف ذات يده أن يكون مراعياً حلق اهللا عليه، وما أوىل مبن ضيق عليه أن يكون واثقاً من اهللا مبا 
  .فيما حرم وهو ال يشعرلديه، فلعلّ الصنع له فيما زوي عنه وحجب وهو ال يدري، ولعلّ النظر له 

لو كان للوزير يب عناية ما كان عين نايب الطّرف، وال كنت : وأنا أستحسن قول رجٍل قال لعبيد اهللا بن سليمان
أيها الرجل، على رسلك، فعسى نظري لك يف اإلعراض عنك، ولعل : من دركي منه على حرف؛ فقال عبيد اله

 بك إىل أوان إسعافك، فإنّ تقربك إيلّ بتفويضك أجلب للنيل استصالحي إياك باالنقباض منك، ثق باهتمامي
  .إليك من تباعدك عين باقتضائك، واعلم أين وزير

 فصلٌ عجيب سقته إليك لتعلم أنّ اإلشارة يف هذا املعىن إذا نقلتها إىل ما بينك ويب اهللا عز - أيدك اهللا -هذا 
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أقدر على صرف املكروه واجتالب احملبوب من وجلّ علمت أنه أحق بتفويضك وسكونك وتسليمك، وأنه 
  .عبيد اهللا بن سليمان، واستلطف يف قوله واعلم بأين وزير فإنه ينبهك على أمر خطري

كيف ال أثق باهللا جلّ جالله وأعتمد عليه، ولقد رأيته يؤتيين ما أحب فيما أكره : ومسعت بعض مشاخينا يقول
  .أكثر مما أصيب أنا ما أحب فيما أحب

  ".الزكاة قنطرة اإلسالم: "ل عليه السالموقا

  ".من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له: "وقال

؛ هين لين هني لني على وجه واحد، وكذلك ميت وميت؛ "املؤمنون هينون لينون: "وقال عليه وآله السالم
ياة، والتخفيف على أنه التشديد يدلّ على أن املوت قد حلّ به وفارق احل: وكان البديهي الشاعر العروضي يقول
واهلني بالتخفيف يدلّ على أن ذلك منه سجية، والتشديد يدل على أنه : مقتبلٌ كائن مع حياته وحركته؛ قال

وهذا نوع من التعسف ال يصحبه دليل، وال يشهد له تأويل، إمنا كان يهذي مبثل هذا ويكثر منه، . متكلف
  .وأقبح بالتكلّف، خاصةً بذي اللّسن العامل

؛ هذا رواه لنا ابن خملد بفارس، ومر يب بعينه يف "ال تطرحوا الدر يف أفواه الكالب: "وقال صلّى اهللا عليه وآله
  .كالٍم لعيسى بن مرمي عليه السالم طويل

  ".بعثت باحلنيفية السمحة: "وقال

غبطاً ال أن أهبط هبطاً، أسألك غبطاً أي أن أغبط : ؛ نصبه على املصدر كأنه"اللهم غبطاً ال هبطاً: "وقال
 هو املكان الذي يهبط منه، وهبط أي نزل، - بالفتح - ؛ واهلبوط -  بضم اهلاء -ومصدر آخر وهو اهلبوط 

هبطه أيضاً، وقد مسعت يتهبط، فأما أهبطه فهبط فبابه جمرى بين، : ومنه مهبط جربيل عليه السالم؛ ويقال
  .ف الصعودواهلبوط خالف الصعود، كما أن اهلبوط خال

  ".أصحايب كامللح يف الطّعام: "وقال عليه السالم

  ".مروا باخلري وإن مل تفعلوه: "وقال عليه السالم

  ".أهل القرآن أهل اهللا: وقال عليه السالم

  ".الصدق والرب يف اجلنة: "وقال عليه السالم

  ".علّق سوطك حيث يراه أهلك: "وقال عليه السالم

  ".واضع شرف املؤمنالت: "وقال عليه السالم

  ".ال خري يف العيش إّال لسميٍع واٍع: "وقال صلّى اهللا عليه وآله

  ".استرتلوا الرزق بالصدقة: "وقال عليه السالم

  ".لكلّ شيٍء عماد وعماد الدين الفقه: "وقال عليه السالم

  ".ال خري يف املراء وإن كان يف حق: "وقال عليه السالم
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  ".نظر إىل من حتتك وال تنظر إىل من فوقكا: "وقال عليه السالم

  ".املعروف باب من أبواب اجلنة: "وقال عليه السالم

  ".خيانة الرجل يف علمه أشد من خيانته يف ماله: "وقال عليه السالم

  ".السؤال نصف العلم: "وقال عليه السالم

  ".الدعاء سالح املؤمن: "وقال عليه السالم

    

  ".الس أمانةا: "وقال عليه السالم

  ".الظّلم ظلمات يوم القيامة: "وقال عيه السالم

  ".الدين احلب والبغض يف اهللا: "وقال عليه السالم

  ".احلكمة ضالّة املؤمن: "وقال عليه السالم

  ".أحبب للناس ما حتب لنفسك: "وقال عليه السالم

  ".النصر مع الصرب والفرج مع الكرب: "وقال عليه السالم

 باحلاء غري معجمة، وسألت -إمنا هو مح العبادة : ؛ رأيت بعض املتكلّمني يقول"لدعاء مخ العبادةا: "وقال
فأما املخ . فأما مح الثوب قد درس، ويقال أمح. املح صفرة البيض: العلماء عنه فكرهوا قول هذا الرجل وقالوا

لّ ذا القول على أن الدعاء خالصة العبادة فكأنه عليه السالم د.  فهو ما جتده يف العظم- باخلاء معجمةً -
ألنّ العبادة وإن طالت مىت خلت من الدعاء مل يكن هلا دعامةٌ تثبت عليها، وال عمادةٌ ترجع إليها، وذاك . ولبها

أن الدعاء يستخلص القلب ويبعث على املذلّة، ويستخرج سر النفس، ويبين ذلّ العبد إذا سأل من عز الرب إذا 
  ".ادعوين أستجب لكم"وقد ندب اهللا عز وجلّ إىل الدعاء بقوله . سئل

ادعوين أستجب لكم فندعوه فال :  يقول- وكان على مذهب ابن الراوندي -ومسعت ابن البقال الشاعر 
إنّ هذا الوعد من اهللا عز وجلّ يف االستجابة مشروطٌ : يستجيب لنا، وإن تكلّمنا سخفنا؛ فقال له بعض أصحابنا

وانكحوا األيامى منكم : "وهذا كما قال" فيكشف ما تدعون إليه إن شاء"شيئة، يصح ذلك إذا قرأت قوله بامل
عليم احلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم اهللا من فضله واهللا واسعقد نرى من : ، فقد يقال"والص

نّ اإلغناء ال يتعلّق بالعرض واألثاث واخلرثي والنعم ينكح ويتزوج مث ال يغنيهم اهللا؛ وهذا االعتراض يبطل أيضاً أل
 وقد يعرى من هذا كلّه من جتده طيب - أعين فقر النفس -واخليل؛ قد حيوي هذا كلّه من حيكم عليه بالفقر 

غىن غىن ليس الغىن من كثرة العرض، إمنا ال: النفس ريح القلب واثقاً باهللا عز وجلّ، وهلذا قال صلّى اهللا عليه وآله
نعم، على أنّ اإلغناء قد يقع من اهللا عز وجلّ، ولكن العبد ال يستغين به، فإذا اعتربت اإلنسان بعد . النفس

اإلغناء، وضممت كال إىل نظريه على ما يوجبه النظر الصحيح، علمت أنّ الذي قاله اهللا حق، وأن الذي هذى 
  السريع : غي لك أن حتفظه يف هذا املوضعوغىن النفس ما ينب: به الطاعن باطل؛ قال الشاعر
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 فمن للطارق المعتم قلت  قالت أما ترحل تبغي الغنى

 قلت نعم جهد الفتى المعدم  قالت فهل عندك شيء له

 طعم الضيف ولم أطعم قد  وحقّ اهللا من ليلٍة فكم

رهم  الغنى للنفس يا هذه إنليس الغنى في الثوب والد  

  السريع : وقال آخر يف نظريه

 صاحب إمالٍق وإقالل  تكثري لومي على أنّني ال

 الضيف على حال يأكله  قوت يومي سعةٌ للذي في

 وأنه في أنعم البال  ضر ضيفي أنّني معدم ما

  ليس الغنى في كثرة المال  الغنى في النفس يا هذه إن
والصوفية تزعم أن الفقر في الجملة أفضل من الغنى في الجملة؛ والكالم فيه سيمّر في عرض ما نفرده لهم٬ ونرويه 

 .عنهم٬ ونقوله مضافًا إلى ما يطّرد على طرائقهم من هذا الكتاب٬ إن شاء اهللا تعالى  
 ".األمور محدثاتهاخير الهدي هدي محمد٬ وشّر : "وقال عليه السالم  
 ".داووا مرضاكم بالّصدقة٬ ورّدوا نائبة البالء بالدعاء: "وقال عليه السالم  
 ".أشراف أّمتي حملة القرآن وأصحاب الليل: "وقال عليه السالم  
 ".الشتاء ربيع المؤمن٬ يقصر نهاره فيصوم ويطول ليله فيقوم: "وقال عليه السالم  

 ".أنا عند حسن ظّن عبدي بي فليظّن بي ما شاء؛ حسن الّظّن من العبادة: "وقال عليه السالم عن اهللا عّز وجّل  
 ".صل من قطعك٬ وأعط من حرمك٬ واعف عّمن ظلمك: "وقال عليه السالم  

 ".رحم اهللا امرءًا أصلح من لسانه: وقال صّلى اهللا عليه وآله  
 ".التوبة من الّذنب ّأال تعود فيه: "وقال عليه السالم  
 ".كفى بالمرء فتنًة ان يشار إليه باألصابع: "موقال عليه السال  

 ".حّببوا اهللا إلى الناس يحببكم: "وقال  
 ".األنبياء قادة والفقهاء سادة: "وقال  

عش ما شئت فإّنك ميت٬ واجمع ما شئت فإنك تارك٬ ودع ما شئت فإنك مستريح٬ وقّدم ما شئت : "وقال عليه السالم
 ".فإنك واجد  

 ".ما أعطى وما أخذهللا : "وقال عليه السالم  
     

 ".من يزرع سّيئًا يحصد ندامة: "وقال عليه السالم  
 ".الخلق الحسن يذهب الخطايا: "وقال عليه السالم  
 ".البالء موّكل بالمنطق: "وقال عليه السالم  
 ".نعم صومعة الرجل بيته: "وقال عليه السالم  
 ". به يومًا ماما استودع اهللا عبدًا عقًال ّإال استنقذه: "وقال عليه السالم  
 ".إياك والمدح فإّنه الّذبح: "وقال عليه السالم  
 ".األنساب علٌم ال نيفع وجهٌل ال يضّر: "وقال عليه السالم  
 ".عمٌل قليٌل مع علٍم خيٌر من كثيٍر مع جهل: "وقال عليه السالم  
 ".من سعادة ابن آدم رضاه بما قسم اهللا عّز وجّل له: "وقال عليه السالم  

 ".أمرنا أن نكّلم الناس على قدر عقولهم: "اهللا عليه وآلهوقال صّلى   
 ".اللهّم أعط كّل منفٍق خلفًا؛ اللهم أعط كّل ممسٍك تلفًا: "وقال  

 ".أكثروا ذكر هادم اللّذات: "وقال عليه السالم  w
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أي : لكالمباطن هذا ا: ؛ سمعت بعض الصوفّية المشهورين يقول"صوموا تصّحوا وسافروا تغنموا: "وقال عليه السالم
صوموا عن الفحشاء تصّحوا بالطاعة٬ وسافروا إلى اهللا تعالى بالهمم الجامعة تغنموا رضاه عنكم ونظره إليكم٬ فإّن 

وهذا الباطن ال يدفع . ذلك أعلى من الجنة وأشرف من الخلد٬ بل كّل ذلك تابٌع لرضاه عنك ونظره إليك وقبوله إياك
لمنهج فهم أسعد قوم٬ وهم أسعد من قوٍم اّدعوا الباطن فنحلوا الباطل٬ وهم طائفٌة ذلك الظاهر٬ وما دام القوم على هذا ا

 .من الّشيعة لهم دعوى ال برهان معها٬ وتمثيالٌت ال منفعة فيها٬ وقد مقتهم أصناف الناس لقبح ما أتوا به من اإللباس  
 ".من خزن لسانه رفع اهللا تعالى قدره وشأنه: "وقال عليه السالم  

 ".الجماعة رحمٌة والفرقة عذاب: " اهللا عليه وآلهوقال صّلى  
 ".مقّصٌر سخيٌّ أحّب إلى اهللا عّز وجّل من مجتهٍد بخيل: "وقال عليه السالم  
 ".أشقى األشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة: "وقال عليه السالم  
 ".من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير: "وقال عليه السالم  

الفتنة إذا أقبلت : "اعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يداك واعد في الموتى وقال عليه السالم:السالموقال عليه 
 ".شبهت٬ وإذا أدبرت أسفرت  

 ".السلطان ظّل اهللا في أرضه: "وقال عليه السالم  
 ".كتب اهللا المصيبة واألجل٬ وقسم المعيشة والعمل: "وقال عليه السالم  
 ".أحسنوا جوار نعم اهللا عّز وجّل: "موقال عليه السال  

  بالضم  الخالي٬ والّصفر  بكسر الصاد ؛ الّصفر "أصفر البيوت جوٌف صفٌر من كتاب اهللا تعالى: "وقال
الذي يصفر؛ ويقال لبائع : والصفير من الفم والصّفار. معروف٬ والعامة تلحن٬ هكذا قاله أبو حاتم٬ وكان عالمًا متقنًا

: وفي المثل أيضًا. ما بقي عنده شيء: صفر وطبه كأنه كناية عن قولهم:  صّفار٬ ويقال أيضًا في المثلالّصفر أيضًا
هذا ال يلتاط : فأما صّفرته كما تقول حّمرته فكالٌم شائع؛ ويقال في المثل. واهللا ما كفأت له إناًء وال أصفرت له فناء

من جوفه : المستسقي٬ والمصفور: يلصق بفؤادي٬ والمصفورهذا ال تهواه نفسي وال : بصفري٬ كأنه عبارة عن قولهم
 .غليٌظ  

 ".ال تحقرّن من المعروف شيئًا: " وقال عليه السالم  
 ".أفلح من رزق لّبًا: " وقال عليه السالم  

 ".لو دخل العسر جحرًا لدخل اليسر وراءه حتى يخرجه: "وقال  
 ".هّدية األحياء إلى األموات االستغفار لهم: "وقال  
 ".الموت تحفة المؤمن: عليه السالموقال   
 ".طلب العلم فريضة على كّل مسلٍم: "وقال" في المعاريض مندوحٌة عن الكذب: "وقال  

؛ وقد يسمع من أصحاب الحديث من يقول ما "البّر ما اطمأّن له القلب واإلثم ما حّك في النفس: "وقال عليه السالم
إنما يقع حاك في مشيته إذا تقّلع وحّرك كتفيه٬ فأما هذا فهو حّك كأنه ضّد وذلك باطل؛ :  ؛ قال أبو حاتم  باأللف  حاك 

 .الطمأنينة٬ أي اإلثم ما صحبه قلٌق واضطراب  
لذوي الهبات؛ فكأنه جاز هذا فيهم ألّن ذوي الهبة هم : ٬ ويروى أيضًا"تجافوا لذوي الهيئات عن زّالتهم: "وقال

دنًا لهم٬ إنما يعتريهم الّذنب الفينة بعد الفينة٬ أي زمانًا بعد زمان٬ ليس أصحاب الزي والمروءة٬ وزّالتهم ال تكون دي
المنكر من شأنهم وال القبيح من أخالقهم٬ وإنما يلحقهم ما يلحقهم للبشرية٬ ولهم أحسن رجعٍة وأفضل إقالع وأجمل 

 .مإنابة؛ فأمر صّلى اهللا عليه أن يتجافى لهم عن زّالتهم لحالهم النائبة عن حال غيره  
     

لّي الواجد ظلم؛ : قال عليه السالم: ٬ ويروى أيضًا هذا المعنى بلفظ آخر٬ يقال"مطل الغنّي ظلم: "وقال عليه السالم
الغني٬ وهو الذي له وجٌد أي غنّى أي ما يجده٬ وله جدٌة : المطل ألنه مصدر لوى يلوي لّيًا وليانًا؛ والواجد: والّلّي

جدان فمقصوٌر على وجد يجد وجدانًا٬ وهو نقيض العدم؛ والوجود من ألفاظ المتكّلمين أيضًا٬ وهو ذاك بعينه٬ فأّما الو
 .شنيٌع قد أباه العلماء  
 ".هذا خبٌر يتضمن حثا على الّثبات على الشرط والوفاء بالعهد. المؤمنون عند شروطهم: "وقال عليه السالم  
 ".إّن اهللا عّز وجّل يحّب إغاثة اللهفان: "وقال عليه السالم  
أراد صّلى اهللا عليه وآله لحوق الولد بظاهر : ؛ قال القاضي أبو حامد"الولد لفراش وللعاهر الحجر: "وقال عليه السالم

عهر بها يعهر عهارة : وتقول. الفراش٬ وإن جاز أن ال يكون مخلقًا من مائه٬ وجعل الخيبة للعاهر وهو الزاني
ومن مّد الّزناء عنى به الفعال الذي . لّزنا ولكنها مقصورٌة على اإلماءوعهورة٬ فأما المساعاة فهي أيضًا كنايٌة عن ا

يتّم بفاعلين كالخصام والّطعان٬ ومن قصر أراد االسم؛ وقد قيل مثل هذا في الّرضا٬ والقصر الوجه؛ فأما الّسرى فقد 
 . إلى الّرجم٬ وخولف في ذلكوللعاهر الحجر إشارٌة: وكان بعض العلماء يقول. استوى فيه الوجهان وهما المّد والقصر   w
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وذلك أن الوالء إنما هو ترتيب . ؛ الواو مفتوحة فإذا كسرت انقلب المعنى"والوالء لمن أعتق: "وقال عليه السالم
واليت بين كذا وكذا مواالًة ووالًء٬ وفالٌن يقرأ على الوالء؛ والوالء أيضًا المواالة : الشيء على خطٍّ واحد؛ تقول

إنه ال يذّل من واليت وال يعّز من عاديت٬ واألصل من ولي الشيء يلي كأنه : ٬ ومنه في دعاء الوتروالنصرة والموّدة
هي الموّدة٬ والنصرة :  يقال  بكسر الواو هي الّنصرة٬ والوالية :  يقال بفتح الواو والوالية . لصق به وقرب منه

ٌة عليها ومشيرٌة إليها٬ ال تتم ّإال بها٬ ّإال أّني حكيت ما والمودة يتقاربان ألّن إحداهما شريكة األخرى وقسمتها وداّل
 .وعيت  

؛ أي من رّد غيبة أخيه٬ والغيبة حاٌل "من ذّب عن عرض أخيه كان ذلك له حجابًا من النار: "وقال عليه السالم
 ما يغاب فيه٬ وفي تعرض للغائب على قبٍح٬ والغيبة مصدر غاب يغيب غيابًا وغيوبًا وغيبًة ومغيبًا وغيبًا٬ والغيابة

فأما ذب يذّب ذبا٬ وفالن حسن الّذّب عن حرمه٬ فإّن أصله من الّذباب٬ . ٬ والجب قليت كالبئر"غيابة الجب: "التنزيل
وذلك إّنه طّن على سمعك أو لهج بطيرانه في وجهك طردته بيدك٬ ونفضت عليه طرف كّمك٬ فسّمي هذا الفعل ذبا٬ 

 .لطافة اللفظ ووضوح الغرضثم أسبغ المعنى فيما وسعه ل  
وهذا النظر أصٌل كبير من أصول الكالم٬ ألنك إذا جددت في الفحص عن دفائن هذا الباب انثال عليك من الشاهد 

أال ترى أنك إذا استوضحت جلّية المعاني في . والمثل والّدليل والعلل ما يقّوي في نفسك حكم االشتقاق وتتّبع المعاني
والِغيرة والغارة وغار الماء وأغار الجبل والغوار والمغاورة٬ وغار وأنجد٬ وتغايرت الّضرائر٬ يغير والَغيرة : قولهم

فتأّمل ذلك ببصيرتك فقد فتحت لك بابها٬ ورفعت ! هذا غير هذا؟:  وجدتها مشتّقًة من قولكوغّيره طول العهد 
 .العمل عليه ولو كره ذلكسجفها٬ وذّللت الطريق إليها٬ وإّن االشتقاق مضطرٌّ إلى المصير إليه و  

وكان نفطويه ممن يأبى االشتقاق٬ ويزعم أن األسماء كانت توافت متشابهًة في الّصورة والّصيغة وّإال فال  ب850
اشتقاق٬ ألنك متى أّسست االشتقاق في أسماء أساسًا لم تنته منه إلى حّد٬ وذلك أنك تّدعي أن هذا االسم شّق من هذا 

ق لهذا المعنى٬ فيلزمك أن تمّر أبدًا على ذلك٬ ألّن الثاني ليس بأولى بأن يكون مأخوذًا من الثالث االسم٬ وهذا اللفظ أطل
من األول من الثاني٬ وال الثالث أولى بأن يكون مأخوذًا من الرابع من الثاني من الثالث؛ هكذا حكاه لنا أبو القاسم 

بٍع وستين وثالثمائة٬ وشاهدته٬ وكان جّيد الكالم فسيح الّتميمي اللغوي٬ وكان قدم بغداد مع عضد الّدولة سنة أر
العارضة٬ وكان يقرف بالكذب مع هذا كّله٬ والكذب شيٌن٬ وحسبك خساسًة بخلٍة ماحقٍة لكّل خّلٍة حسنة٬ أعاذنا اهللا 

 .تعالى منه وال اضطرنا إليه  
     

تفع جملًة لبطل االنتفاع كله بالّدين والدنيا؛ منافع الكذب في وزن منافع الّصدق٬ ولو ار: وكان ركن الّدولة يقولج850
فأما أبو عبد اهللا المحتسب بفارس٬ . هذا قاله بالفارسية٬ ولكن حكاه لي ابن مكّرم الكاتب٬ وكان خّصيصًا به أثيرًا عنده

من إن منعت من الكذب انشّقت مرارتي٬ وإني ألجد به مع ما يلحقني : وكان يعرف بجراب الكذب٬ فإني سمعته يقول
عاره ما ال أجد من الّصدق مع ما ينالني من نفعه؛ وهذا غاية الّشقاء ونهاية الخذالن٬ وال حول وال قوة ّإال باهللا العلّي 

 .العظيم  
 .فأما صاحب المنطق فإنه جعل االشتقاق فنا من الفنون في الكالم٬ وقد بّينه في كتابه في المقوالت: نعم  
ابع٬ وقد اشتمل على ما يخطب لي وّدك الشارد٬ ويعيد إلّي قلبك النافر٬ ويبّلغني منك  آخر الجزء الس أيدك اهللا هذا 

فتصّفح اآلن أوراقه٬ وامتط النشاط٬ فتجد . في نفسك ما أتمنى لها من خيٍر تكون أنجحنا به٬ وفضٍل تصير أوحدنا فيه
لن تنتفع : واعلم واحدة ثم اصنع ما شئت. ّلهنمطًا نمطًا وفنًا فنًا٬ يأسرك ويحّيرك كله٬ وانتظر الثامن٬ فقد ارتفع ج

بالعلم ما طلبته بشمخ أنف٬ وصعر خد٬ٍّ وعّزة نفس٬ ال واهللا حتى تضع في التماسه رداء الكبر عن عاتقك٬ وتستنفد 
وصّلى اهللا . فيه غاية جهدك٬ فلعّل اهللا يزّكيك ويشّرفك في الّدين والدنيا٬إنه على كّل شيٍء قدير٬ وبكل شيٍء بصير

  .على نبّيه محمد وآله أجمعين٬ وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
   رّب أعن برحمتك 

  

  الجزء الثامن

أبتغي، اللهم لك أذلّ، وبك أعز، وإليك أشتاق، ومنك أفرق، وتوحيدك أعتقد، وعليك أعتمد، ورضاك 
وسخطك أخاف، ونقمتك أستشعر، ومزيدك أمتري، وعفوك أرجو، وفيك أحتير ومعك أطمئن، وإياك أعبد، 

إياك أستعني، ال رغبة إّال ما نيط بك، وال عمل إّال ما زكّي لوجهك، وال طاعة إّال ما قابله ثوابك، وال سامل إّال 
  . وال مغبوط إّال من سبقت له احلسىن منكما أحاط به لطفك، وال هالك إّال من قعد عنه توفيقك،

إهلي، من عرفك قاربك، ومن نكرك حرم نصيبه منك، ومن أثبتك سكن معك، ومن نفاك قلق إليك، ومن 
عبدك أخلص لك، ومن أحبك غار عليك، ومن عظّمك ذهل فؤاده عند جاللك، ومن وثق بك ألقى مقاليده 

  .إليك

، وبطنت باحلكمة فوجب التسليم لك، وبدأت باإلحسان فسارت إهلي، ظهرت بالقدرة فوجب االعتراف بك
اآلمال إليك، وكنت أهالً للتمام فوقفت األطماع عليك، وحبثت العقول عنك فنكصت على أعقاا باحلرية 

فيك، وذلك أنّ سركال يرام حوزه، وشأنك ال حيول كنهه، وفعلك ال جيحد تأثريه؛ لك األمارة والعالمة، وبك 
  .ة واالستقامة، وإليك الشوق واحلنني، وفيك الشك واليقنيالسالم

 هو اجلزء الثامن من كتاب البصائر، بصائر أهل العلم واألدب، واحلكمة والتجربة، -  أبقاك اهللا -هذا اجلزء 
 وأسراراً نسأل اهللا تعاىل متام الكتاب، فإنه قد حوى معاين سابقةً إىل النفوس بالقبول، وأغراضاً جاريةً مع الفهم،

 ك فيه مللٌ عارض، وسخفنةً يف العلم، فارغب فيه رغبة عاشق، وال تسل عنه سلوة قاٍل، وال يزهدخفي
متوسط، فإنّ العاقبة فيهما غري ما الح لك منهما، واعلم أنك مداوى ما وبغريمها، واختالطك ينتفع بكل ما 

ت صرفاً لعشت بالصرف، ولو كنت صفواً لكمل تسمع وتعي، ومزاجك يعتدل بكلّ ما ترى وتروي، ولو كن
أمرك بالصفاء، ولكنك مؤلف من نقص وكمال، ومقرونٌ بعجٍز وقوة، ومقلّب بني العطب والسالمة، وحممولٌ 
على النزاع والسآمة، ولكلٍّ منك نصيب، ولك يف كلّ منه حظّ، وأنت يف هذه النقيبة مرشح لطهارٍة ال جناسة 

ىل غايٍة ال آفة فيها، فانتبه للخافية اليت فيك، واحلظ املعىن الذي يوفيك تارةً مث يستوفيك، معها، ومسوق إ
واعجب من فناٍء يثمر البقاء، ومن كدٍر يورث الصفاء، ومن كد ينقطع إىل راحة؛ وتعٍب ينتهي إىل استراحة، 

تصل بغىن، ومن رق يشرف على حرية، ومن إاٍم يؤدي إىل إيضاح، ومن ضرورٍة تتعلّق باختيار، ومن حاجٍة ت
وعذ باهللا تعاىل عند خوفك، وثق . ومن سخٍط يرقيك إىل رضى، فليس للتعجب موقع أحسن من هذا االعتبار

wبه عند أمنك، وانتسب إليه انتساب من كان به، وبقي بإبقائه، ووجد بإنشائه، وعرف بتعريفه، ووقف بتوقيفه، 
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واعلم أنك منقولٌ عن قليل إىل حاٍل ال تشهد فيها .  معامله، وراقبه يف سره وجهرهولزم حدود أمره، وانتهى إىل
  .إّال ما قدمت من إحسانك وإساءتك

    

 كيف أختلّص من حديٍث إىل حديث، وأركّب معىن على معىن، عجزاً عن إمتام ما أبدأ -  أيدك اهللا -أما ترى 
 أناد بنقصي يف هذا الكتاب بني الناس، فقد واهللا مترست بأمٍر قصاراي فيه به، وقلقاً إىل ما ال أصل إليه؛ وليتين مل

أن أجبه بالتعنيف، وأواجه بالالئمة، وإن جلفت بالقذع وذكرت بالشنآن، ومن يل حباكٍم منصف، وصديٍق 
 يرتصد عثريت، ملطف، وعدو مبٍق، وصاحٍب مشفق، بل من يل مبداهٍن ال يكاشفين، ومنافٍق ال يوافقين، وجاٍر ال

ورفيٍق ال جيهل علي، بل من يل بشامٍت يرحم، وظاٍمل يتندم، وهل مكلّمك وسامعك إّال من إن بعد رجم، وإن 
 قدنا حنض، وإن متكّن استأصل، وإن عاقب أسرف، وإن ملك أباد، وإن قدر انتقم، وإن انتقم أتى على الد

ى من فساد الزمان، واضطراب الوقت، وانتكاث مرائر واجللّ، وذهب باحلرث والنسل، ولكن أضر يب ما أر
الدين، وتصوح رياض الدنيا، ودروس أعالم التوحيد، وانقراض أهل العلم، وحتاسد أبناء الفضل، وتنابذ ذوي 

  .اآلداب، وتداعي رباع اجلميل، وتأود أغصان اخلري، وادر شقائق الشيطان، وختاذل أهل التحرج

التقى، وال استحال بال املؤمن، وال أخرس لسان الورع، وال قصر زند ااهد، وال قسا قلب فواهللا ما شني وجه 
الراحم، وال جفّت أقالم كف الباذل، وال عرق جبني السائل، وال خابت حقيقة املستبصر حىت خلت عراص 

تعني يف احلكمة بالسفه، الشريعة من قوامها، وآذنت الدنيا أهلها بالسيف، وخاض أهل العلم يف الباطل، واس
وتوصل بالطاعة إىل املعصية، وسلك باألمانة طريق اخليانة، واغتر بالدنيا املشبهة باملاء امللح، والربق الّالمع، 

  .والسحاب اخلائل، والظل الزائل، وأحالم النائم، والعسل املدوف بالسم

اآلخر باطن، فظاهره آلةٌ لباطنه، وباطنه عدةٌ آلخرته أحدمها ظاهر، و: واعلم أن اهللا تعاىل جعل للمؤمن نورين
فمن أفاعيل الظاهر طلب معاشه، واستصالح أموره، ودفع املضار عن بدنه، والتحفّظ من املوارد . ومعاده

املخوفة يف عاجلته؛ ومن أفاعيل الباطن طهارة قلبه، وإخالص نيته لربه، وتوهم ما وعده على طاعته من ثوابه، 
ار العفو يف االنتقام، واألناة على اإلقدام، ونفي األحقاد، وإطفاء نار اجلسد، وإيثار الصدق وإن ظنه ال واختي

ينجيه من عدوه، والوفاء ملن وثق به، واحلياء من كشف أحٍد عن ذنبه، وخلع طاعة الشهوات، وقمع حومة 
، وتفضيل العلم، وأخذ النفس بوظائف الشهوة، واستشعار القناعة، ورفض معاشرة احلرص، وإجالل العلماء

الكرم وفرائض الذّمام؛ وهذا النور الروحاينّ على حسب ما يعطي اإلنسان منه يكون مرغبه يف العمل الصاحل، 
  .وحبه للسالمة من األدناس، ومتسكه مبحاسن اخلصال

من الكد الذي ال اية له، ويبلغ وإذا استحكم علم اإلنسان، ودقّت رويته، كان جلّ سعيه فيما حيرز به نصيبه 
ما يقيم بدنه وإن قلّ قدره، لعلمه بزوال اللذّات، وتصرم الشهوات، وأنه وإن رخص يف املواتاة مل تكن لذلك 
اية، ال ميلّ ما يطرف به، ويستطرف ما يف يد غريه، وهذا ينفد األوقات، ويستغرق األعمار، ولذلك وجب 
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ض الدنيا، واألخذ منها بالبلغة، واالنشغال جبميعه يف إحراز حظّه الذي يستريح على ذي اللّب واملعرفة رف
بالوصول إليه من األمل، ووجب عليه الصرب على مكابدة النوائب النازلة، والفجائع الواردة، إذ علم أنّ هلا 

ده اليقني استخف املكاره، انقطاعاً ال حمالة، وأنّ الدولة تسلبها، واأليام تزيلها وتغيبها، فإذا صحح هذا عن
واستحقر بعزائه املصائب، ومل يعرج من الدنيا إّال على بلغة، مث يكون كالغريب احملتبس عن أهله ووطنه، األسري 

  .يف يد عدوه، ال يتهنأ بشيء من عيشه، وال يستريح إّال إىل احليل يف التخلّص مما حلّ به من الذّل واألسر

قدري خمفض عن هذا ! ي، ومن يل ذه الديباجة اخلسروانية، وذه احلكمة الروحانيةليس هذا الفصل من كالم
وما ضارعه، لكني وجدته منسوباً إىل احلسن بن سهل، ولعله أخو ذي الرياستني، فرمسته يف هذا الكتاب حىت 

  .كأني ناهبت ونافست، وادعيت الكمال وأشرت إىل العصمة

    

المهم يف معاتبيت صادراً عن صدوٍر نقية، فقد واهللا أتعبوين، وأكلوين وشربوين، فمن وأرجو أن يكون اختالف ك
كلّ : ما أحسن هذا الكتاب لوال ما حواه من السخف والقاذورة، وذكر اهلنات وألفاظ السفلة؛ وقال آخر: قائٍل

 والعلم ال خيتلط باجلهل، ما فيه حسن لو خال من اللغة والنحو، فليس هذا املوضع اجلد ال ميتزج باهلزل،
مجيع ما فيه أحسن من كالمك؛ ومن : واحلكمة ال ترتل يف جوار السفه، والرشد ال يتصل بالغي؛ ومن قائٍل

ما مزية هذا الكتاب على مجيع ما تقدم من الكتب، وهل فيه فن إّال وهو متقضى يف معدنه، مأخوذٌ من : قائٍل
 إّال وهو حيب الزيادة - مع هذا االحتفال - سانٌ جلمع كالٍم وتأليف كتاٍب أهله على أحسنه، وهل ينتدب إن

 وكالم كثري قد أمهلت روايته على -على النقص، ويود رفع جهٍل قد ثبت، ويقصد رقع واهيٍة قد تركت 
 ذمام احلكمة وجهه، وبرمت باعتقاده فضالً عن إثباته، ومجيع ما قيل موهوب هلم رعايةً آلدام، وحمافظةً على

 علماً بأن حجيت داحضةٌ، وبرهاين -وملا احتجت إىل هذا السلم . بيين وبينهم، ومسائلتهم قبول االعتذار إليهم
 ق، -مدخولٌ، وبياين قصريار، وأنّ الالئمة ستشمت، واالستقصاء سيفرثقةً بأنّ الزمان يديل، والفلك دو 

  .والظلم سيصرع، واإلساءة ستندم

دار بن غامن احللواين الكاتب لنفسه يف حاٍل التاثت بينه وبني منافٍس له يف الرتبة، حاسٍد له على النعمة أنشدين بن
  املنسرح : يقال له عمرو

 سلمه ويمتنع وأبتغي  يختار عمرو عداوتي سفهاً

 بيني وبينه جذع فالدهر  إلى بغيه سيصرعه كله

 من حجٍة إن مسعت أشرق وجهي، وأضاء بصري، وتقوم - مع التقصري -أني ما أخليت هذا الكتاب على 
منآدي، ومنى قدري، ومن عذر إن تفضل بقبوله حسنت حايل، واطمأنّ بايل، وسقط ما علّي، وثبت ما يل، 

م اهللا صالح النية وشرف ولكن اإلنصاف معدوم يف الوهم واحللم، فكيف يلتمس يف التحقيق واليقظة؟ وإذا عل
w  .العزمية فكلّ ما عداه جلل
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قال أمحد بن الطّيب، يف كتاب وضعه، قوالً مىت سقته هاهنا كان يل عذراً عن اخلصم إن آثر البقيا، ومل ينتهز 
قوماً واعلم أنّ : الفرصة يف العداوة، وأحب يل السالمة بعد العثرة، كما متنى لنفسه االستمرار بعد التوفيق؛ قال

: ومن أمحد بن الطّيب؟ فإن قيل هلم: أمحد بن الطّيب قالوا: من واضع هذا الكتاب؟ فإن قيل: سيقولون

ومن السرخسي موىل أمري املؤمنني؟ فتكون مسألة السائل كأنها حباهلا، وقد : السرخسي موىل أمري املؤمنني، قالوا
ن خيطّي به أحد امسه واسم أبيه ووالءه والبلد الذي فيه مولده وأمحد بن الطّيب ال حيب أ. استفرغ ايب جهده

ومولد أبيه، مث بعد ذلك قيمته ومقداره من العلم، بعد أن يكون املقوم منصفاً غري جائر، وسليم الطبع غري 
 على مل نر كلمةً أحص: قال أصحابنا: قيمة كلّ امرٍئ ما حيسن؛ وقال: حسود، فإنّ عليا رضي اهللا عنه يقول

طلب العلم من هذه الكلمة، فمن نظر يف كتابنا هذا نظراً ظاهراً أمتعه ولذّه وأهلاه وسره، وصار له جليساً 
  .فصيحاً، وحمدثاً بيناً، وأنيساً خملصاً، حيفظ سره، ويأمن غيبه، ويسقط باب التحفّظ عنه

  .حمادثة جليس: ما بقي من لذّتك؟ قال: قيل لعمر بن عبد العزيز

  .شر اإلخوان من تكلّف له:  علي رضي اهللا عنهوقال

  اتث : شاعر

 أعظم الحدثان من  لو قيل لي خذ أماناً

 من اإلخوان ّإال  أخذت أماناً لما

  .ما زلت أدخل فيما يرغب يب عنه حىت استغنيت عما يرغب يل فيه: قال سهل بن هارون

الرواضع اليت تأخذ من معظم النهر، فشبه تلك الرواضع من : احلديث شجون، والشجون: قال األحنف بن قيس
  .ر ماٍء بعوارض احلديث إذا افنت

إذا طال القول حىت يبعد أوله من آخره، فقد وجد السامع عذراً يف التقصري عن فهمه، وإذا كان العتب بني : قال
 العذر للسامع يف عدم العذر والفهم رجع العتب إىل القائلالسامع والقائل، وصح.  

إنما : مل تسمع أكثر مما تتكلّم؟ فقال: -  هكذا رأيت خبطّ ابن السريايف بفتح الياء -وقيل لبعض اليونانيني : قال
  .خلق اهللا تعاىل يل لساناً واحداً وأذنني ليكون كالمي أقلّ من استماعي

  .، وإذا تكلّم عجل، وإذا محل على القبيح فعلاألمحق إذا حدث ذهل: ويقال

    

حبق ما مسيتم خرس : حتدثنا عند األوزاعي ومعنا أعرايب من بين عليم ال يتكلّم فقلنا: وقال عمرو بن هشام: قال
اعي إنّ احلظّ للمرء يف إذنه، وإنّ احلظّ يف لسانه لغري، وقد ذكرنا ذلك لألوز: العرب أال تتحدث مع القوم؟ فقال

  .وأبيه لقد حدثكم فأحسن: فقال

  .ألني رأيتها يف الصدور أوجل، ويف اافل أبلج: ما صيرك إىل القصار بعد الطّوال؟ قال: وقيل للفرزدق

wألنها يف اآلذان أمضى، وبأفواه الرواة : ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ قال: وقالت مليكة بنت احلطيئة بأبيها
w
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  .أعلق

إذا أحطت معناك، وأصبت مغزاك، كان الفضل : مل تترك اإلطالة يف حمافل اخلطابة؟ فقال: لبارقيقيل لسراقة ا
  .تكلّفاً

  .حسبك من الشر غرةٌ الئحة، أو مسةٌ فاضحة: قال! لو أسهبت: وقال أبو سفيان بن حرب لعبد اهللا بن الزبعرى

  .وافيه لقالئد، وإنّ ألفاظه لعالئققاتله اهللا، أما واهللا إنّ ق: وذكر خالد بن صفوان رجالً فقال

وحنن نعلم أنّ الشعراء يقولون دائماً، واخلطباء خيطبون أبداً، والناس يتمثّلون كثرياً، والقول : قال أمحد بن الطّيب
كثري، ويف كلّ وقٍت خرب طائر، وسنةٌ حمدثة، وسياسةٌ جديدة، وآراء خمتلفة، وأهواء مبتدعة، وحمن من اهللا كما 

  .، ال مينع منها، وال يسأل عنها، فليس ملذهبنا هذا يف كتابنا رباطٌ يربط به، وال اية يوقف عندهايريد

  .هذا آخر كالم أمحد، ولنا به أسوة، ومن مجلة ما قاله عذر

 وتعود إىل العادة يف نشر البصائر غري مكترثني ملا يقال، وال عابثني مبا يتكلّف، فإنّ من أعار الناس أذنه حشوها

نسأل اهللا رب . شرا، وأوسعوه غيظاً، ومل يصغوا له إّال بعار األبد، وخسران الدهر، وفوت الدنيا، وذهاب الدين
  .السماء واألرض، وخالق املاء واهلواء، أن يكلف ويوكل بك عيناً حانية، ويداً ناصرة، إنه ويلّ اإلجابة

عظنا يا رسول اهللا عظٍة ننتفع : عليه وعلى آله، فقلتوفدت إىل رسول اهللا صلّى اهللا : قال قيس بن عاصم-1
يا قيس، إنّ مع العز ذال، وإنّ مع : "ا، فإنا قوم نعيش يف البادية، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم

حسنٍة ثواباً، وإنّ احلياة موتاً، وإنّ مع الدنيا آخرة، وإنّ لكلّ شيٍء حساباً، وإنّ على كلّ شيٍء رقيباً، وإنّ لكلّ 
لكلّ سيئٍة عقاباً، وإنّ لكلّ أجٍل كتاباً، وإنه ال بد لك يا قيس من قريٍن يدفن معك، هو حي وأنت ميت، فإن 
كان كرمياً أكرمك، وإن كان لئيماً أسلمك، مث ال حيشر إّال معك، وال تبعث إّال معه، وال تسأل إّال عنه، فال 

  ".ن صلح أنست به، وإن فسد مل تستوحش إّال منه، هو عملكجتعله إّال صاحلاً، فإنه إ

2-زكاة اللسان تعليم البيان: قال أعرايب.  

ما أشبه الدنيا وخداعها إّال بقحبٍة حسناء تغازلك وتشري إليك وترغب فيك، حىت إذا : قال يل بعض الفقهاء-3
فضية، وزودتك الندم وعض األنامل من أجبتها ودنوت منها صاحت بالوايل، وصرخت بالناس، وأسلمتك إىل ال

  .الغيظ

فال زلت مشموالً بالنعم، مغموراً بالكرم، حىت يكون كلّ يوٍم من أيامك موفياً يف الفضل على : كاتب-4
أمسه، مقصراً عن فضيلة غده، ووصل اهللا تعاىل لك إهلام الصرب على ما زرئته، بإيزاع الشكر على ما منحته، 

  .موعوده، ويوجب لك بالثاين مزيدهلينجز لك باألول 

5-حوا األبدان: قال أعرايبحوا األذهان كما ترورو.  

  .إن الغنم إذا مل يصفّر ا مل تشرب: مل جو قومك؟ قال: قيل لعقيل بن علّفة-6

ذّنب، ال عذر يل فأعتذر، وقد أحاط يب ال: ملّا أخذ عبد احلميد بن ربعي وأيت به املنصور ومثل بني يديه قال-7
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إن مل يكن : إني لست أقتل أحداً من آل قحطبة، أهب مسيئهم حملسنهم، قال: وأنت أوىل مبا ترى، قال املنصور
اخرج فإنك : يفّ مصطنع فال حاجة يب إىل احلياة، ولست أرضى أن أكون طليق شفيٍع وعتيق ابن عم، قال

  .جاهل، أنت عتيقهم ما حييت

ألين أعدو لنفسي، وأنت تعدو : مل؟ قال: إنك ال تلحقين، قال: الغزالعدا كلب خلف غزاٍل فقال له -8
  .لصاحبك

أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر نياتكم كما حتيون موات البلد بنوامي البذر، فإنّ نفساً تنقذ من : قال فيلسوف-9
  .الشبهات أفضل من أرٍض تصلح للنبات

  .موع كفضل النصل الصنع على الغمد الوضيعفضل العلم املسموع على املال ا: قال بعض البلغاء

من كان موىل نعمتك فكن عبد شكره: قال أعرايب.  

    الطويل : قال احلكيم بن عياش الكليب

  ولم أر مهديا على الجذع يصلب  لكم زيداّ على جذع نخلٍة صلبنا

 وعثمان خير من علي وأطيب  بعثماٍن عليا سفاهةً وقستم

اللهم إن كان عبدك كاذباً : بلغ قوله جعفراً الصادق، رضي اهللا عنه، فرفع يديه إىل السماء ومها ترعشان فقال
يف سككها إذ افترسه األسد، واتصل خربه جبعفٍر فبعثه بنو أمية إىل الكوفة، فبينما هو يدور . فسلّط عليه كلبك

  .احلمد هللا الذي أجنزنا ما وعدنا: فخر هللا ساجداً وقال

هر: قال أعرايبمر، صابراً على السجليس امللوك ينبغي أن يكون حافظاً للس.  

  . إذا لعبوهوباً ملا سلب، سلوباً ملا وهب، كالصيب: كيف رأيت الدهر؟ قال: قلت أليب النفيس الرياضي

  .يا هذا، ما أكثر عنايتك برفع سور جسمك: رأى فيلسوفاً إنساناً مسيناً فقال له

  .ألنه ال ينتهي إىل اخلري فيحكي: إنّ فالناً حيكي عنك كلّ سوٍء، فقال: وقيل لفيلسوف

نفسك راحلتك، إن رفّهتها اضطلعت، وإن نفّهتها انقطعت: قال أعرايب.  

ة يف إملامها واحنسارها، ونبأ الشكاة يف حلوهلا وارحتاهلا، فكاد يشغل القلق بأوله عن اتصل يب خرب الفتر: كاتب
السكون آلخره، وتذهل عادية احلرية يف ابتدائه عن عائدة املسرة يف انتهائه، وكان التصرف يف كلتا احلالتني 

  .ارتياعاً لألوىل، وارتياحاً لألخرى: حبسب قدرمها

ق إن تكلّم فضحه محقه، وإن سكت فضحه عيه، وإن عمل أفسد، وإن ترك ضيع، ال األمح: قال بعض السلف
يغنيه علمه، وال ينتفع بعلم غريه، وال يستريح زاجره، تود أمه أنها ثكلته، وتتمىن امرأته أنها فقدته، يأخذ جليسه 

 وإن كان أكربهم أفسد من منه الوحشة، ويتمنى جاره منه الوحدة، إن كان أصغر أهل بيته عنى من فوقه،
  .دونه

wإّين أخاف عليك الفقر : كان جرير بن إمساعيل جواداً مباله معطاًء، فالمه روح بن حامت املهلّيب على ذلك وقال له
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  .إّين أكره أن أترك حقاً قد وقع، خوفاً ألمر لعله ال يقع: وتعس الدهر، فقال جرير

واهللا إني : لعلّي قد أثقلت عليك، فقال األعمش: أطال، مث قالدخل أبو حنيفة على األعمش وهو عليلٌ فجلس و
ال أماري صديقي، : قال عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري! ألستثقلك وأنت يف مرتلك فكيف وأنت يف مرتيل؟

  .إما أن أكذبه وإما أن أغضبه

  .وضع، ولذوي احلاجات مواد ومنتجعأنت لألحرار غياثٌ ومفزع، وألهل النعم حملٌّ وم: قال أعرايب لسيد قومه

كما أنّ البدن اخلايل من النفس تفوح منه رائحة الننت، كذلك النفس العدمية لألدب يظهر منها : قال فيلسوف
  .دليل النقص

  .ليس املؤمن من ينقص على النفقة ماله: وقال فيلسوف

  .سن استعمال ما تكسبهلتكن عنايتك حبسن استماع ما تفهمه يف وزن عنايتك حب: قال فيلسوف

أبو حنيفة النعمان بن ثابت موىل تيم اهللا بن ثعلبة بن بكر بن وائل؛ قال له رجلٌ من خيار بين تيم : قال الواقدي
  .أنا واهللا لك أشرف منك يل: ألست موالي؟ قال أبو حنيفة: اهللا

نة، ومات ببغداد، وصلّى عليه ولد أبو حنيفة سنة مثانني، ومات سنة مخسني ومائة، وعاش أبو حنيفة سبعني س
  .احلسن بن عمارة

بت ليلة بالبصرة مع مجاعٍة من املسجديني، فلما حان وقت السحر : قال أمحد بن الطيب، قال بعض أصحابنا
  الطويل : أليس أبوك الذي يقول: كم هذا النوم عن أعراض الناس؟ قيل لعبيد ابن أيب حمجن: حركهم واحد فقال

  تروي عظامي بعد موتي عروقها  مت فادفني إلى جنب كرمٍة إذا

 إذا متّ أن ال أذوقها أخاف  وال تدفني بالفالة فإنني

  البسيط : بل قوله أمجل من هذا حني يقول: فقال

 القوم ما ديني وما خلقي وسائلي  تسألي القوم عن مالي وكثرته ال

 تطيش يد الرعديدة الفرق إذا  يعلم القوم أنّي من سراتهم هل

 الرمح أرويه من العلق وعامل  أعطي السنان غداة الروع حصته

 ظلمت شديد الظّلم والحنق وإن  اإلياسة عما لست نائله عفّ

 السر فيه ضربة العنق وأكتم  الماقط المكروه غمته وأكشف

  .يف أجٍل مستأخر: يف أي عدٍد حتب أن تلقى عدوك؟ قال:  لعباد بن احلصني، وكان أشد أهل البصرةقيل

    

اللهم ال جتعل البواب لكّازاً يف الصدور، دفّاعاً يف الظّهور، طراحاً : قصد قوم من الطّفيليني وليمةً فقال رئيسهم
wغرةٌ مباركة، : ا إذنه؛ فلما دخلوا تلقّاهم فقال متكلّمهمللقالنس، هب لنا رأفته ورمحته ويسره، وسهل علين

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  675   

جعلك اهللا كعصا موسى، وخوان إبراهيم، : موصولٌ ا اخلصب، معدوم معها اجلدب؛ فلما جلسوا اخلوان قال
 افتحوا أفواهكم، وأقيموا أعناقكم، وأجيدوا اللّف، وأترعوا األكف،: ومائدة عيسى يف الربكة؛ مث قال ألصحابه

  .وال متضغوا مضغ املتعلّلني الشباع املتخمني، واذكروا سوء املنقلب، وخيبة املضطرب، كلوا على اسم اهللا تعاىل

كتبت عن أفقه الناس أيب حنيفة، وأعبد الناس احلسن بن صاحل، وأزهد الناس الثّوري، : قال عبد اهللا بن املبارك
  .وأورع الناس عبد العزيز بن أيب رواد

: اذكروا فيه من اخلري ما شئتم؛ قال بعض أهل العصبية: يف ماذا؟ قال: كان أبو حنيفة آيةً، قيل: ملباركقال ابن ا

  .وما أراد اهللا الشر، فقبله" وجعلنا ابن مرمي وأمه آيةً: "فقال اهللا تعاىل: إنما أراد الشر، قيل له

تكلّم، : وج زفر فحضر أبو حنيفة فقال لهكنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة، فتز: قال عمر بن سليمان العطّار
هذا زفر بن اهلذيل، وهو إمام من أئمة املسلمني، وعلم من أعالمهم يف حسبه وشرفه وعلمه، : فقال يف خطبته

: ما يسوءنا أن غري أيب حنيفة خيطب حني ذكر خصاله ومدحه، وكره ذلك بعض قومه وقال: فقال بعض قومه

  .لو حضرين أيب لقدمت أبا حنيفة: فقال! ثل أيب حنيفة خيطب؟حضر قومك وأشراف بين عمك، م

أخرج املردي : فقالت له أخرى! الغريق: اشترى حممود الوراق جاريةً، وكانت بطنها واسعةً، فلما ركب صاح
 تباعد ما بني حيىي بن خالد وعلي بن عيسى بن ماهان، فوجه علي أبا نوٍح ليعرف ما يف نفس! وأنت على الشطّ

عافانا اهللا وإياك، كن على يقٍني أني بك ضنني، وعلى التمسك مبا بيين : حيىي، فكتب حيىي على يد أيب نوح
وبينك حريص، أريدك ما أردتين أريدك ما نبوت عني، ما كان ذلك بك مجيالً، فإن جاءت املقادير خبالف ما 

هاجتين على الكتابة إليك مسألة أيب نوٍح إياي أحب من ذلك مل أعد ما حتمد، ومل أجتاوز إىل شيٍء مما تكره، 
  .إعالمك رأيي وهواي، فما تبدلت وال حلت، فجمعنا اهللا وإياك على طاعته

  .ولد أبو بكر األنباري سنة سبعني ومائتني، ومات سنة مثاٍن وعشرين وثالمثائة

يف الرخاء، شكور يف البالء صبور، صفة املؤمن إميانٌ يف تقى، وحزم يف يقني، وقصد يف لني، وقور : قال وهب
  .إن أنعم عليه شكر، وإن ابتلي صرب، ال حيقر من دونه، وال يزري على من فوقه

  .املؤمن من خيالط ليعلم، ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفهم، وخيلو لينعم: قال وهب

جر من غري مطر؟ وهل هل يكون الش: كانت مرمي عند زكريا، فلما نبا بطنها ومحلت قال هلا زكريا: قال وهب
نعم، اهللا خلق اجلنة بغري مطر، وخلق البذر : يكون الزرع من غري بذر؟ وهل يكون الولد من غري ذكر؟ قالت

  .قبل أن خيلق الزرع، وخلق آدم من غري ذكر

  .اجلاهل حصر، واحلكيم حاكم، ومل يعرف قدر اجلاهل من مل جيرعه احللم غصص الغيظ: قال الشعيب

  .إثبات احلجة على اجلاهل سهل، ولكن إقراره ا صعب: يوسف القاضي صاحب أيب حنيفةقال أبو 

  .طلبك ما ال يواتيك، ونظرك فيما ال يعينك: ما الكلفة؟ قال: قيل لفيلسوف

 أمر يتبين فيه رشده فاتبعوه، وأمر تلبس فيه غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه: األمور ثالثة: وقال عيسى بن مرمي
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  .فردوه إىل اهللا تعاىل

فالنٌ لبس املعصفر، وفالنٌ : قال يل إياك أن تقتدي بزالّت أصحاب رسول اهللا فتقول: قال املعتمر بن سليمان
  .كانت له مجة، وفالنٌ شرب النبيذ، وفالنٌ لعب الشطرنج، وفالنٌ امتخط يف الكتاب، وفالنٌ انتعل السبت

حاً مراً سهالً، بينه وبني القلب نسب، وبني احلياة سبب، إنما هو عيادة كان واهللا مس: وصف رجلّ رجالً فقال
  .مريض، وحتفة قادم، وواسطة قالدة

شاهدنا يف هذا املسجد قوماً كانوا إذا خلعوا احلذاء، وعقدوا احلبا، وقاسوا أطراف احلديث، : وقال محاد الراوية
  .ة يعين مسجد الكوف-حيروا السامع، وأخرسوا الناطق 

  .أنت بستان الدنيا، فقال العلوي وأنت النهر الذي يشرب منه ذلك البستان: قال رجلٌ لبعض العلوية

  .وأنت بؤبؤ تلك العني: أنت واهللا عني الدنيا، فقال: قال رجلٌ أليب عمر الزاهد صاحب كتاب الياقوت يف اللغة

    

كيف : أكان يتهم يف اللغة؟ قال: داً إّال يف الدارين، قلتمل يكن زاه: سألت أبا سعيد السريايف عن أيب عمر فقال
ومسعت غري أيب سعيد يقول ما هو قريب من هذا، وطائفةٌ من الناس تأىب هذا فيه، وتزعم ! ال يتهم من يكذب؟
  .أنه كان ثقةً مأموناً

اً يف العسس، فأراد أن يعاقبه فقال الطّاليبطالبي اسيأفسد ديين بفساد دنياك مللكت من واهللا لوال أن: أخذ عب 
لساين أكثر ما ملكت من سوطك؛ واهللا إن كالمي لفوق الشعر، ودون السحر، وإنّ أيسره ليثقب اخلردل، 

  .وحيطٌ اجلندل، فاستحىي منه وخلّى عنه

  الرمل : وهي مصنوعة: قال سوار بن أيب شراعة، أنشدنا الرياشي لعمرو بن حلّزة أخي احلارث بن حلّزة، قيل

 الدهر بالنّاس فنون وخطوب  يكن ّإال الذي كان يكون لم

  مرمٍض قد سخنت منه عيون  قرت عيون بشجى ربما

 األيام للنّاس طحون ورحى  الناس على أقدارهم يلعب

 رأينا قطّ دهراً ال يخون ما  األيام مغتر بها يأمن

 للملمات ظهور وبطون  فما أعجبها والملمات

 نفسه بيض وجون وتواري  اإلنسان صفو وقذى إنّما

 كانت من الشان شؤون ربما  ال تكن محتقراً شأن امرٍئ

ميتحن اإلنسان كما أنّ أواين الفخار متتحن بأصواا فيعرف الصحيح منها من املنكسر، كذلك : قال فيلسوف
  .مبنطقه فتعرف حاله وطريقته
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  .احتمال الفقر أحسن من احتمال الذلّ، على أن الرضا بالفقر قناعة، والرضا بالذلّ ضراعة: قال فيلسوف

  الرجز : شاعر

 حضنيها على البطحاء تجر  صادقة األنواء سحابةٌ

  تثني بها األرض على السماء  بناٍر وثنت بماٍء بدت

   بين الضحك والبكاء تجمع

  البسيط : للمأمون

  سبط اليدين بشرب الراح مفتون  ونديٍم ذي محافظٍة وصاحٍب

 الصباح دفيناً في الرياحين تحت  ورواق الليل منخرقٌ نادمته

 فقلت قم قال رجلي ال تواتيني  خذ قال كفّي ال تطاوعني فقلت

 كما تراني سليب العقل والدين  غفلت عن الساقي فصيرني إنّي

  .احلذر احلذر، فواهللا لقد ستر حىت كأنه غفر: قال أعرايب يف خطبته

  .حمامياً وال وافياًتومهتك شهماً كافياً، فوجدتك رمساً عافياً، ال : وقّع ابن الزيات إىل عامٍل له

  .أفضل ما أعطيه اإلنسان اللسان، ويف ترك املراء راحةٌ للبدن: قال بعض السلف

: كقول الشاعر: حنو ماذا؟ قال: ضوالّ الكالم أحب إيلّ من ضوال اإلبل، قيل به: قال املربد، قال بعض السلف

  الطويل 

  أرى بجميل الظن ما اهللا صانع  ألرجو اهللا حتى كأنّما وإنّي

  الطويل : أنشد ثعلب لعلي بن مالك العقيلي

 فاستعجمت عند خالئي فأخليت  مع الحداث ليلى فلم أبن أتيت

 جواباً كال اليومين يوم عياء  فقمت فلم أصبر فعدت ولم أحر

 لم يكونا عندنا بسواء وإن  فيا عجباً ما أشبه اليأس بالغنى

لقد عشت يف زماٍن وأدركت أقواماً لو احتفلت الدنيا ما جتملت إّال م، وإني لفي زماٍن ما أرى : قال بشار
عاقالً حصيفاً، وال فاتكاً ظريفاً، وال ناسكاً عفيفاً، وال جواداً شريفاً، وال خادماً نظيفاً، وال جليساً طريفاً، وال 

  .خلربة رغيفاًمن يساوي على ا

أنت مشجوج؟ : فمن خلقها؟ قال أبو اهلذيل: ال، قال: أفعال العباد خملوقة؟ قال: سأل رجلٌ أبا اهلذيل فقال له
ليس من : أتعجب من رجٍل يتهيبك مع قبح صورتك؟ قال: فمن شجك؟ قال رجلٌ البن سيار: ال، قال: قال

  .حسنه يهاب األسد
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  . كان له أين مل تثبت له عنيلو: أين احلق؟ قال: قيل لصويفّ

احلركة والسكون من : احلركة والسكون، فقال السائل: ما الدليل على حدث العامل؟ قال: قال رجلٌ أليب اهلذيل
جئتين : العامل، فكأنك قلت الدليل على حدث العامل العامل دل على حدث العامل بغري العامل فقال أبو اهلذيل

  .واٍب من غري العاملبسؤاٍل من غري العامل جئتك جب

    

عرفنا ما رأيت من زوجتك، فما : عثر رجلٌ على امرأته وهي على فاحشٍة فطلّقها، فاجتمع أهلها إليه وقالوا
سبحان اهللا، امرأةٌ كان زمامها بيدي وكنت بعالً هلا مل أبح مبا كان منها، فلما بانت مني، : رأيت فيها؟ قال

  . ذلك أبداًال يكون! وصارت غريبةً أفضحها؟

؛ وجاء آخر "فيها فاكهةٌ وخنلٌ ورمانٌ: "صف يل اجلنة؟ فقال: جاء رجلّ إىل النيب صلّى اهللا عليه وسلّم فقال له
؛ وجاء آخر فسأله عن "سدر خمضود، وطلح منضود، وفرش مرفوعة، ومنارق مصفوفة: "فقال مبثل قوله، فقال

فيها ما ال عني رأت، وال أذن : "؛ وجاء آخر فسأله فقال"عنيفيها ما تشتهي األنفس وتلذّ األ: "ذلك فقال
إني أمرت أن أكلم الناس على : "ما هذا يا رسول اهللا؟ قال: فقالت عائشة". مسعت، وال خطر على قلب بشر

  ".قدر عقوهلم

 تصحبها حض منصور بن عمار الناس على الغزو يف فناء دار الرشيد بالرقة، وطرحت امرأةٌ من حاشيته صرةً
رأيتك يا ابن عمار حتض على اجلهاد، وقد ألقيت إليك ذؤابيت فلست أملك واهللا غريها، فباهللا : رقعةٌ قرئ فيها

 لس بالبكاء، وضجا إّال جعلتها قيد فارس غاٍز يف سبيل اهللا تعاىل، فعسى اهللا جلّ جالله يرمحين بذلك، فارتج
  .بالنحيب، وتعجب الناس من ذلك

بل : "اليت ال يبقى هلا ولد، قال عليه السالم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: "نيب صلّى اهللا عليه وسلّمقال ال
  ".الرقوب الذي مل يقدم من ولده شيئاً

ما بقي : ؟ قالت"ما عندك منها: "ذحبت عائشة شاةً فتصدقت ا، وتركت كتفاً منها، فقال النيب صلّى اهللا عليه
  ".كلّها بقي إّال كتف: "الإّال كتف، ق

  اخلفيف : شاعر

  فقد من قد رزئته اإلعدام  أعد اإلقتار عدماً ولكن ال

يا بين، ارفق بنفسك؛ وكان يوماً خلف اإلمام يصلّي فسمع : كان الفضيل يعظ ابنه كثرياً على الزهد ويقول
يا أبت، لكين : فقال: حور مقصورات يف اخليام: "أما مسعت قوله: سورة الرمحن، فظلّ يتلوى وأبوه ينادي

  ".يعرف ارمون بسيماهم: "مسعت قوله

  ".لبيك حقاّ حقاّ تعبداً ورقّاً: "مسع من النيب صلّى اهللا عليه وعلى آله يف تلبيته يقول: قال ابن سريين

خفّض : ابن عم يل بلسانه، فقالسلقين : ما شأنك؟ فقال: رأى ابن عباس عروة بن الزبري يوماً متنكراً فقال له
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عليك، فما من قوٍم فيهم غرةٌ إّال وإىل جانبه عرة، وما ذئب أغبس جائع بأحلّ على فريسته وال أك هلا من ابن 
سري دينٍّ على ابن عم عم.  

صلّى اهللا عليه ما أقول يف رجٍل قال رسول اهللا : ما تقول فيه؟ قال: سئل عبد اهللا بن املبارك عن معاوية وقيل به
ربنا لك احلمد؟ سئل بعض العلماء عن اآليات التسع اليت : ، فقال من ورائه"مسع اهللا ملن محده: "وآله يف صالته
العصا، واليد، واجلراد، والقمل، والضفادع، والدم، والبحر، ورفع الطور، وانفجار : ما هن؟ قال: كانت ملوسى

  .الطوفان والطمس: احلجر، وقيل بدل البحر اجلبل والبحر

  الطويل : مسعت الشيخ اإلمساعيلي ينشد

 للمرء وهو جليد وأصرعه  قاتل اهللا الهوى ما أشده أال

  فأصبح بي يذهب حيث يريد  دعاني إلى ما يبتغي فأجبته

  .رأساًيا هذا خندق على وجهك ال يتحول : نظر رجلٌ من اّان إىل رجٍل كثري شعر الوجه فقال

ألن الفلك أحد أّال يبقي : ومل؟ قال: ال، قيل: أّال تكلّم امللك يف إطالقك؟ قال: قيل لفيلسوف، وكان حمبوساً
على حد.  

اللهم ال حتوجين إىل أحٍد من خلقك، فقال رسول اهللا صلّى اهللا : وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف دعائه
  ".، إنّ اهللا جلّ ثناؤه خلق اخللق ومل يغن بعضهم عن بعضمهالً يا علي: "عليه وآله وسلّم

: رأيت يف النوم كأني أنبش عظام النيب صلّى اهللا عليه وعلى آله، فسألت فقيل: قال ابن سالّم، قال أبو حنيفة

  .هذا رجلٌ حييي سنته

  .من يزرع خرياً حيصد غبطةً، ومن يزرع شراً حيصد ندامةً: يقال يف األمثال

  الطويل : شاعر

  ندمت على التقصير في زمن البذر  أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً إذا

هذا صحيح، ألنّ النيب صلّى اهللا عليه وعلى آله : علي قاسم اجلنة والنار، قال: سئل أمحد بن حنبل عن قول الناس
  ".يبغضك إّال منافق، فاملؤمن يف اجلنة واملنافق يف النارال حيبك إّال مؤمن وال : "قال لعلي بن أيب طالب

    

حىت يسفر وجهك : فكم أضحك؟ قال: فوق اجلوع ودون الشبع، قال: كم آكل؟ قال: قال رجلٌ لبعض الزهاد
حىت ال : فكم أخفي عملي؟ قال: ال متلّ البكاء من خشية اهللا، قال: فكم أبكي؟ قال: وال يسمع صوتك، قال

حىت يأمتّ بك احلريص، وينقضي عنك قول : فكم أظهر من عملي؟ قال: اس أنك تعمل حسنةً، قاليرى الن
  .الناس

  .إنّ الشيطان يلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالكرة: قال بعض النساك

w  .من سبقك بالود فقد استرقّك بالشكر: قال بالل بن سعد
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  ".ا تطيل اهلم واحلزن، والزهد فيها راحة القلب والبدنالرغبة يف الدني: "قال النيب صلّى اهللا عليه

لو رأيت يسري ما بقي من أجلك، لزهدت يف طول ما ترجو من أملك، ومللت إىل الزيادة : قال بعض الصاحلني
يف عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، فإنما تلقى غداً ندمك، وقد زلّت قدمك، وأسلمك أهلك 

 وانصرف عنك احلبيب، فال أنت إىل الدنيا عائد، وال يف عملك زائد، فاعمل يا وحشمك، وتربأ منك القريب،
  .مغرور ليوم القيامة، قبل حلول احلسرة والندامة

  .من هوان الدنيا على اهللا جلّ جالله أن ال يعصى إّال فيها، وال ينال ما عنده إال بتركها: وقال بعض السلف

  .ارب منها جرحته، وإذا أدركها الطالب هلا قتلتهإذا أدركت الدنيا اهل: وقال فيلسوف

واهللا ما هو من خشونة املطعم وال من خشونة امللبس، وال قشف الشعر، وال : سئل الزهري عن الزهد فقال
  .قحل اجللد، ولكنه ظلف النفس عن حمبوب الشهوة

 ال يعرفك، وأسألك األمن منك حني اللهم إين أسألك اخلوف منك حني يأمنك من: دعا أعرايب يف الكعبة فقال
  .خيافك من يغتر بك

  .لو علمت ما الفقر لشغلك اهلم لنفسك عن الغم يل: ما أشد فقرك، فقال له: نظر رجلٌ إىل فيلسوف فقال له

  .أمل أعلفك وأسقك وأحسن إليك: مسع أبو الدرداء وهو يقول لبعٍري له

: خلّ وبقل، قيل: فعوف عن احلسن؟ قال: مسن وعسل، قيل: ما تقول يف يونس عن احلسن؟ قال: قيل لشعبة

  .دعين ال أتقيأ: قال: فأبان عن احلسن

  .ألنّ االحتالم عرس النساك إذا علم اهللا تعاىل منهم العفاف: إنّ ابن سريين ما احتلم قطّ، قال: قيل للحسن

ألمجعن مع الغيظ أجراً، أنت : ك، قالأردت أن أغيظ: مل أرسلت الشاة على العلف؟ قال: قال أبو ذر لغالمه
  .حر لوجه اهللا تعاىل

  .أي سؤالك إياي ما ليس لك به علم": إنه عملٌ غري صاٍحل: "قال قتادة يف قوله عز وجلّ

كنت عند عبد امللك بن مروان فدخل عليه رجلٌ حسن الفصاحة، فقال له عبد : قال حممد بن شهاب الزهري
أما علمت أني أمرت أن : يف مائيت دينار، قال: يف كم ديونك؟ قال: مائتا دينار، قال: كم عطاؤك؟ قال: امللك

يا أمري املؤمنني، إن تكن : أمن العرب أنت أم من املوايل؟ قال: ما علمت ذلك، قال: ال يتكلّم أحد بإعراب؟ قال
  ".بيلسان عريب ميٍنب: " تعاىلصدقت، قال اهللا: العربية أباً فلست منها، وإن تكن لساناً فإني منها، قال

إذا كانت حيايت حياة سفيٍه، ومويت موت جاهل، فما يغين عني ما مجعت من طرائف احلكماء؟ : قال ابن عيينة
ثاين اثنني إذ مها يف الغار، وثاين اثنني : قال اهللا تعاىل يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه: قال عبد اهللا ابن إدريس

  . بدر، وثاين اثنني يف القرب، وثاين اثنني يف اخلالفة، وثاين اثنني يف اجلنةيف املشورة يوم

إنّ يف أحكام الدنيا وما أنزل اهللا تعاىل ما يستدلّ به على غيب ما ال يرى من يقني اآلخرة : قال احلسن البصري
 األخرى، وما أشبه من عرف وعدل أحكامها، فما كان أشبه من أقر بالنشأة األوىل أن يستدلّ بذلك على النشأة
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النشور من النوم أن يستدلّ بذلك على النشور من املوت، وما أشبه من عرف خلق أوله أن يستدلّ بذلك على 
خلق آخره، وما كان أشبه من عرف ربه أن يعترف مبا وعده من خٍري أو شر، وما كان أشبه من عرف رضاه أن 

 توكّل له برزقه أّال يتهم برزقه، وما كان أشبه من عرف ما يضره أن ال ال خيلّ بعمٍل يعمله، وما كان أشبه من
  .يؤثره على ما ينفعه، وكان أشبه من عرف ما ينفعه إّال يدع ما ينفعه

ويلك جمهول، واالستواء غري معقول، واإلميان به : سأل رجلٌ ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن االستواء فقال
  .واجب

: مسعنا حذيفة حيلف لعثمان على أشياء ما قاهلا، وقد مسعناه قاهلا، فقيل له يف ذلك فقال: وقال الرتّال بن سربة

  .أشتري ديين بعضه ببعٍض خمافة أن يذهب كلّه

  .من مسع بفاحشٍة فأفشاها فهو كالذي أنشأها: قال شبيل بن عوف

    

باجيد كيف يرتل حاجته بالعبيدعجباً ملن وجد عند املوىل كلّ ما يري: مسعت هاتفاً يقول: قال الن.  

ارية هلا مل يعط منها شيئاً إّال أكثر منه، ليس هلذه غاية، وال هلذه : قال أبو سليمان الدنيا على احملبمن طلب الد
  .اية

إنه مل يشكرين على املرة : ما هذا؟ فقال: دعا رجلٌ فيلسوفاً فأجابه، مث دعاه مرةً أخرى فأىب عليه، فقيل له
  .األوىل

لكين أعطى منها : إين ال أريد من الدنيا أكثر مما أعطى، فقال يل: قلت أليب سليمان: قال أمحد بن أيب احلواري
  .أكثر مما أريد

منهم من يزهد يف الدنيا وال تفتح له روح اآلخرة فهو يغتم يف : الزهاد يف الدنيا على طبقتني: قال أبو سليمان
هواا، وليس شيٌء أحب إليه من املوت ملا يرجو من نعيم اآلخرة، ومنهم من دنياه ألنّ نفسه قد يئست من ش

  .يزهد وتفتح له روح اآلخرة فليس شيٌء أحب إليه من البقاء ليطيع

دا ومها يشتهيان شهوةً وكالمها هلا : قال أمحد بن أيب احلوارييقول يف رجلني تعب اريمسعت أبا سليمان الد
الذي خرجت من قلبه أفضل، ألنه مل خيرجها : أحدمها ومل خترج من قلب اآلخر، قالتارك، فخرجت من قلب 

فاختلفنا يف املسألة بعباّدان وخرجنا إىل البصرة ولقينا رباحاً القيسي فوافقين : فّال شيٌء من اآلخرة، قال أمحد
  .عليها

من : "ركت من أجله، وذلك أنه قالإنّ اهللا تعاىل أكرم من أن يعذّب قلباً بشهوٍة ت: كان أبو سليمان يقول
  ".صدق يف ترك شهوٍة كفي مؤونتها

  .أرجو أن أكون قد بلغت من الرضا طرفاً ولو أدخلين النار لكنت بذلك راضياً: وقال أبو سليمان

قطيالس ريه يريد أن يؤنسك بنفسه: قال السإذا رأيت اهللا تعاىل يوحشك من اخللق، فاعلم أن.  
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قدم علينا ها هنا بعبادان راهب من الشام ونزل دير أيب كبشة، فذكروا حكمة : زياد أبو يعقوبقال إمساعيل بن 
إنّ هللا عباداً مست م مهمهم حنو عظيم الذّخائر، قالتمسوا : كالمه، فحملين ذلك على لقائه، فأتيته وهو يقول

لون عن قريٍب أن تأخذوا ببعض أمرهم فإنهم من فضل سيدهم توفيقاً يبلغهم مسو اهلمم، فإن استطعتم أيها املرحت
قوم قد ملكت اآلخرة قلوم فلم جتد الدنيا فيها ملبثاً، فاحلزن بثّهم، والدمع راحتهم، والدؤوب وسيلتهم، 

. وحسن الظن قربام، حيزنون بطول املكث يف الدنيا إذا فرح أهلها، فهم فيها مسجونون، وإىل اآلخرة منطلقون

  .موعظةً أنفع يل منهافما مسعت 

  .كنا ال حنمد ذا فضٍل عند فضله، فصرنا اليوم حنمد ذا شر ال يفضل عنه شر: قال معاوية بن قرة

هذه منازل البلوى، وقبو األحياء، وجتربة األصدقاء، : يقال إنّ يوسف عليه السالم كتب على باب السجن
  .ومشاتة األعداء

 يقطع بني متصلها تفاوت األعمار، وال يعفّي آثارها بلى األبدان، وليس كلّ معادن البهاء ال: قال بعض السلف
من حيكي احلكمة كان من أهلها، أولئك أبناء الدنيا وخول اجلهل، احملجوجون باستعارة امسها، املسلوبون منفعة 

 قلوم، الذين أخلق عندهم عواقبها، ولكن أبناء احلكمة الذين حبوا مبوت الدنيا يف عقوهلم، ونعموا بتخليتها من
  .جديد العرب، وغيبها عنهم مشاهدم غيب املعاد، وانتقاهلم إىل دار اليقني

نعم، أما : أيها امللك بالغت يف عقوبته، قال: غضب اإلسكندر على شاعٍر فأقصاه وفرق ماله يف الشعراء، فقيل له
  . يشفعوا فيهإقصائي إياه فلجرمه، وأما تفريقي ماله يف أصحابه فلئالّ

ال حيمد، ألنّ الصحو عقلٌ والسكر مباين : إنّ فالناً جيود يف السكر مبا يسح به يف الصحو، قال: وقيل لإلسكندر
  .للعقل

ما حيزنين موته كما حيزنين أنين مل أبلغ من بره ما كان أهله مين، فقال له : بلغ اإلسكندر موت صديٍق له فقال
ما حيزنين مويت كما حيزنين ما فات من إظهار بأسي : القول بقول ابين وهو جيود بنفسهما أشبه هذا : فيلسوف

وبالئي يف العدو.  

فمنهم من إذا قرأ بكى، : أهل قيام الليل على ثالث طبقات: قال أمحد بن أيب احلواري، مسعت أبا سليمان يقول
ما أقوى على : ما تفسريه؟ فقال: ، فقلت لهومنهم من إذا قرأ صاح، ومنهم من إذا قرأ تفكّر ومل يبك، فبهت

  .كان واهللا عارفاً له لكنه كان ال يطيق أن يتكلم به: تفسريه؛ قال أمحد

إن بعدت الدار من الدار : كتب أبو الدرداء إىل سلمان الفارسي يدعوه إىل األرض املقدسة، فكتب إليه سلمان
  .لفه من األرض يقعفإنّ الروح من الروح قريب، وطائر السماء على إ

    

باملدينة جابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن عمر مبكّة، : كان آخر من مات من أصحاب النيب صلّى اهللا عليه وآله
  .وأنس بن مالك بالبصرة، وعبد اهللا ابن أيب أوىف بالكوفة، وأبو أمامة الباهلي بالشام
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التوحيد، وصفوته من أهل التوحيد أهل السنة، وصفوته صفوة اهللا تعاىل من خلقه أهل : يقال: قال بعض السلف
من أهل السنة أهل الورع عن حمارم اهللا تعاىل، وصفوته من أهل الورع أهل الزهد، وصفوته من أهل الزهد أهل 

  .البصرية، وصفوته من أهل البصرية أهل اخلضوع والتواضع

عباس العتيب، وكان من الصاحلني، وعنده مجاعةٌ، وكان دعانا حممد بن ال: قال حممد بن حبيب، حدثين أيب قال
اجعلها أنت بيدك : فيهم أمحد بن عبد الرزاق، فقدم إلينا خبيص فأخذ أمحد لقمةً من القصعة فناولين إياها وقال

ة يوم من لقّم أخاه لقمةً حلوةً وقاه اهللا تعاىل مرار: أتدري مب فعلت هذا؟ إنه يروى: ففعلت، قال يل. يف فمي
  .القيامة، فأحببت أن تلقمنيها حىت يوقيك اهللا تعاىل مرارة يوم القيامة

السريع : لسعية بن غريض اليهودي  

 دار تعفّت بعد إخوانها  هاجك بالروض وقريانها

 منها بجوالنها مولعٍة  عليها كّل حنّانٍة تسري

 أعين خزانها كأنّما  األجزاع مجهولٍة مفصوة

 بين تراقيها وأردانها  كعاٍب خانه سلكه جزع

 خزاماها وحوذانها نفح  يهدي لها األرواح من ريحها

  املتقارب : وله أيضاً يف رواية ابن حبيب

 اليوم أديانها وعاودك  هاج نفسك أشجانها لقد

قطعت منك أقرانها وقد  ليلى وما ذكرها بذكر 

 البيد تعزف جنّانها من  سبسٍب مرعٍش ودويٍة

  يل تمرح في اآلل أشطانها  كأتان الثّمي وعيرانٍة

 ذهب الحي ما شانها وقد  عليها فساءلتها وقفت

قد : قد كلّمتك يف فالن، فقال الرجل: كنا عند املربد يوماً فاجتاز به رجلٌ فقال له أبو العباس: الصويلقال 
هللا درك، أنت : مسعت وأطعت، وشغلت بضاعته، فما كان من نقٍص فعلي، وما كان من زيادٍة فله، فقال املربد

  الوافر : كما قال زهري بن أيب سلمى

  أجاءته المخافة والرجاء  سار معتمداً إلينا وساٍر

 علينا نقصه وله النّماء  ماله فغدا سليماً ضمنّا

السيد احلمريي عنا احلمد هللا الذي شغل : كان جرير والفرزذق يقوالن: قال املربد، قال رجلٌ من الرافضة
ومل يسمعا به، كان بعدمها، : فسمعا به، قلت: إنهما مل يرياه، قال: مبذهٍب وإّال مل نكن معه يف شيء، قلت له
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أضغاث أحالٍم : "فرأياه يف النوم فقاال هذا، فقلت: ما كان الوحي يرتل عليها، قال: فقدما قوالً فيه، قلت: قال
أنت واهللا تنصب منذ : ميني فاجرةٌ، قال: واهللا لقد تلي هذا فيه، قلت: فقال" ملنيوما حنن بتأويل األحالم بعا

  .اليوم

  الوافر : أنت واهللا كما فقال البحتري: وقف أمحد بن الطّيب السرخسي على املربد يوماً مسلماً، فقال املربد

 مفرقةٌ وأنت لها جماع  خصال النّبل في أهل المعالي

  البسيط : قصدين رجلٌ فاستشفع يب يف حاجٍة وأنشدين لنفسه: املربدقال 

 بقربى ولكن قد فشت نعمك وال  إنّي قصدتك ال أدلي بمعرفٍة

  ذّل الغريب ويغشيني الكرى كرمك  حيران مكروباً يؤرقني فبتّ

 فاحتل لتثبتها ال زلزلت قدمك  زلت أنكب حتى زلزلت قدمي ما

 يداك وال انقادت له شيمك به  هممت بغير العرف ما علقت فلو

  .فبلّغته مجيع ما قدرت عليه: قال املربد

  .إنّ قاتل دارا ال يعيش: قال اإلسكندر ملّا قتل دارا

  .ألني جعت يف السوق: مل تأكل يف السوق؟ قال: قيل لديوجانس

يا هذا أخفيت شيبك فهل تقدر أن ختفي هرمك؟ ورأى ديوجانس رجالً : ورأى رجالً قد خصب شيبه فقال
  .لو قبلت األدب رزقتها: يدعو ربه أو يرزقه احلكمة فقال

  .ال ترم لعلّك تصيب أباك وال تعلم: ورأى غالماً أسود يرمي باحلجارة فقال

  .ألمكنعم الشاهد أنت : ورأى صبياً يشبه أباه فقال

حدثنا أبو حفص الغفاري عن رجٍل من األنصار قال، أخربين من مسع األحوص بن مالك رافعاً : قال الرياشي
    الطويل : عقريته يقول

  وقصر شعوٍب أن أكون بها صبا  ما جاورت غمدان طائعاً لعمرك

ى أضرعتني ثالثةً ولكنا فجاوزتها  حمت بنا غباستمر ثم 

 المكاكي أنقرت بلداً خصباً أنين  إخواٍن كأن أنينهم ومصرع

  : املرتل، ومنه مسي الرجل، ومنه قول اآلخر: أقامت، واملنقر: املكاكي مجع مكّاٍء، وأنقرت: قال املفجع

  ونقّري ما شئت أن تنقّري

  اخلفيف : ومنه قول عمر بن أيب ربيعة: قال

  ن فحاجرنني بعبد مناف  ال بد أن أنقّر عنك قلت
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أن أعرف مرتلكن أي ال بد.  

  الكامل : املنية، قال املناينّ: شعوب: وقصر شعوب بالرفع، ويقال: فريوى يف شعر األحوص: قال

 المنايا للرجال شعوب إن  شعوب بماله وبأهله ذهبت

 عود تعاوره الرعاء ركوب  من ريب النون كأنّه والمرء

  حتى يصاب سواده المنصوب  لكّل مصيبٍة يرمى بها نصباً

  : هو موضع؛ قال ويروى: ومن روى وقصر بالنصب قال: قال

 ثم استمرت بنا غبا مجرمةً  ولكن حمى أضرعتني ثالثةً

  .يعين ثالثة أشهر تامة

: حدثنا أبو يعقوب النحوي قال، حدثنا الرياشي قال، مسعت القحذمي حيدث عن ابن دأٍب قال: قال املفجع

قد وجدته : فقدت امرأةٌ من جبيلة أخاً هلا، فجعلت تنشده يف قبائل العرب حىت انتهت إىل حي من األحياء فقالوا
   الطويل: ومل جتديه، وجاءوا ا إىل قٍرب مكتوٍب عليه

 وتأبى نفسه وهو ضائع يجود  لليلى قبر من لو رأيته أليحا

 ولم تذرف عليه المدامع حميم  سقيطٌ كجثمان الخلى لم يلطف به

 ولم يدفع لك الضيم دافع لليلى  لرأيت الذّّل والضيم قد بدا إذاً

الشخص، : اجلثمان: ومسعت املربد يقول: اخللى ها هنا هو العود املقطوع من النبات؛ قال: املفجعقال 
  .الغصص، وأصله عويد يعترض يف احللق: والشجى ها هنا: اجلسم: - بالسني - واجلسمان 

  الكامل : وأنشد البن دريد

 ائتالف لم يرع بفراق أي  بوادر دمعك المهراق نهنه

رواشف اآلماق للشّوق  ال تغلبنك على العزاء خواطر هن 

 تامت الدنيا بغير عراق كم  ذا تحن إلى العراق وأهله كم

وأنست باهللا تعاىل، استوحشت من الناس : من أين يا داود وإىل أين؟ قال داود: لقي رجلٌ داود الطّائي فقال
  .نبهك اهللا إذ نبهتين: يا داود، هذا إن قبلك، فصاح صيحةً وخر مغشياً عليه مث أفاق فقال: فقال

  .أرجى عملي عندي خويف أن ال يقبل: أي عملك أرجى إليك عندك؟ قالت: قيل لرابعة

ين حبه عندك؛ اللهم ما رزقتين مما أحب اللهم ارزقين حبك وحب ما ينفع: "وقال النيب صلّى اهللا عليه يف دعائه
فاجعله فراغاً ملا حتب ا أحبي مموما زويت عن ،فاجعله قوةً يل فيما حتب."  
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إنما : إني خفت عليك العجب من كثرة الناس، فقال: نظر بعض العارفني إىل آخر يف حمفٍل يدعو إىل اهللا فقال له
  الطويل : ره من غريه ففيم العجب؟ وأنشديعجب املؤمن أمر هو منه، فأما من أم

الخطايا من ثيابك يسطع وريح  وصفت التّقى حتى كأنّك ذو تقى 

 امرٍئ يعنى بما يتوقّع وكّل  تعن باألمر الذي هو واجب ولم

يعشو إذا أصابه شيٌء عشا : الذي ال يبصر بالليل، يقال: الذي ال يبصر بالنهار، واألعشى: األجهر: قال ثعلب
ال يعشى إّال من بعد ما يعشو، : فضعف بصره، وعشي يعشى إذا كان الضعف يف البصر خلقةً؛ وقال األصمعي

  .أي ال يعمى إّال من بعد ما يضعف بصره

: يا أبا أمية، لعهدي بك وإنّ شانك لشوين، فقال شريح: تقدم األشعث بن قيس إىل شريٍح قاضي الكوفة فقال

  .ا حممد، أنت تعرف نعمة اهللا تعاىل على غريك، وجتهلها من نفسكيا أب

  .نطيع اهللا فيه مقدار ما عصى اهللا فينا: إنّ فالناً ينتقضك، فقال: قيل البن عيينة

  .وكان من سؤدد العباس يف اجلاهلية أن جفنته كانت تروح على فقراء عبد مناف، ودرته على سفهائهم

  .تار اجلين، مع الرازقي الشهي، بأحب إىل الفاجر الشقي، من أن يغتاب املؤمن التقيما املش: قال ابن السماك

  .شرت العسل فهو مشور: املشتار، وقد جاء يف شعر عدي بن زيد، واملشهور: هكذا قال

    

 صلّى اهللا عليه قد بلغك أنّ النيب: أهدي إىل عمر بن عبد العزيز تفاح لبناينّ، وكان قد اشتهاه، فرده، فقيل له
إنّ اهلدية كانت لرسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم هدية، ولنا : وآله وسلّم كان يأكل اهلدية، فقال عمر

  .رشوة

مات ابن عم أليب حملّم السعدي يقال له اخلليل بن أوس من أهل عسكر مكرم وخلّف عشرين ألف : قال املربد
من هذا العلج حىت : من يرثين غريه؟ فدفعوا املال إليه فأىب أن يأخذه وقال: قالدينار فأوصى ا أليب حملّم، و

يا رقيع، خذ املال وارجع قرشياً إن شئت أو متيمياً، فكلٌ أحٍد : أرثه؟ واهللا ما وشجت بنا رحم، فقال أبو هفّان
هد الناس فيها، وزهدت يف املال رغبت يا أبا حملّم يف الدعوة حني ز: يقبلك وحيلف عنك، فأىب، فقال أبو العيناء

  الوافر ازوء : وعنفته يف ترك املال فما قبل فغاطين فقلت: حني رغب فيه الناس، قال املربد

 لم يرني وقد أمنا ن  دعي سعٍد حي يقول

 له وأين أنا فقلت  أنا السعدي إن سكتوا

  الكامل : هو كما قال األخطل: املعتضد بني يدي املربد فقالذكر 

 المهابة نافٍع ضرار معطى  العيون إلى إمام عادٍل تسمو

 الحليم وهيبة الجبار سمة  وترى عليه إذا العيون رمقنه
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  .إنّ كأسك لعلى عدواء: قال يل عمارة بن عقيل وكانت يف يدي كأس مائلةٌ: املربدقال 

حذفوا اهلاء من طالق ألنه مبعىن شخص طالق، وكذلك رجلٌ ضحكة، وأبطل : قال ابن األنباري، قال املربد: قال
  .ا حمالنسمة قائمة، وهذ: زيد قائمةٌ على معىن: يلزمه أن يقول: أصحاب الفراء هذا وقالوا

  الرجز : قال عبد الصمد بن املعذّل

  إن قاس في النّحو قياساً أفسدا  رب إن كنت ترى المبردا يا

  وإن تحسى الكأس يوماً عربدا  الشّعر إذا ما أنشدا ويكسر

 عوج كأمثال المدى أنيابه  له حية قفٍّ أسودا فاقدر

 جرعه كأس الردى بنابه  نكز الفيل العظيم األربدا لو

  .ال تزد الشر شراً: رأى فيلسوف معلّماً يعلّم جاريةً ويعلّمها اخلطّ فقال

  .نار على نار، واحلاملة شر من احملمولة: ورأى جاريةً حتمل ناراً فقال

  .زادت على كدٍر كدراً، والشر بالشر يهلك: ورأى مرةً امرأةً قد محلها السيل فقال

  .ما خرجت لترى ولكن لترى: ورأى امرأةً يف ملعٍب فقال

  .ما علم اهللا منا أكثر مما تقول: ومسع رحالً يذكره بسوٍء فقال

 والشرب فال تبكي، وإن كان رأيك إن كان من رأيك معاودة األكل: ورأى امرأةً تبكي على ميٍت فقال هلا
  .الصرب عنهما فعليك بالبكاء

  .نصف الشر شر: ورأى امرأةً عوراء تصنع نفسها فقال

العرس، واإلعذار، واخلرس، والوكرية، والنقيعة، : اسم كلّ طعام يدعى عليه اجلماعة: قال الزبري بن بكّار
طعام يتخذه الرجل إلعذار الصيب : أومل على أهله؛ واإلعذار: طعام الوليمة، يقال: والعقيقة، واملأدبة؛ فالعرس

ما يتخذ من جنب عرض املغنم قبل أن يقسم؛ : طعام يتخذه إذا بىن داراً؛ والنقيعة: وهو ختانه؛ والوكرية
  .شعر رأس الصيب إذا ولد: طعام يتخذ إذا عق عن الصيب أي حلقت عقيقته، والعقيقة: والعقيقة

  الرجز : بكّارللزبري بن 

  وطال ما قد غر بالسهو األمل  مطايا الحين أشباه ذلل إن

وصل وإن الثأى ال خانةٌ وال خذل على  حزب اهللا إخوان. 

  الرجز : ألمحد بن املعذّل

 أنت من الحياة في أصيل  النفس اسمعي لقيلي أيتها

 يغرنك مدى التأميل فال  صب األمل الطويل وأنت

w    وقد دنت شمسك من أفول
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  .السيء اخللق والنون زائدةٌ: سألت السريايف عن الزنباع ما هو، قال

  الطويل : أليب الوليد احلارثي، وهو عبد امللك بن عبد الرحيم

 لو يرعوون لممهل وأمهلتهم  لعمري لقد بلّغت قومي أناتهم

 عن قول عاٍن مكبل بأسماعهم  وأسمعتهم رفع النداء فأعرضوا

 من يعثر به الدهر يخذل ولكن  بهم أن لست من سرواتهم وما

 أعبهم وّإال أشكهم أتململ  أساءوا فإن أشك اإلساءة منهم

 عدلوا عنّي هواهم بمعدل وال  فما أنصفتني في الحكومة أسرتي

    

  وما اعتدلت حاالً مسيٍء ومجمل  لقوا وجه إجمالي بوجه إساءتي

  .واله للحكمة أزلّ عن قلوم من املداد عن األدمي الدهني: قال عبد الكرمي بن أيب العوجاء يف وصف قوم

  .رأيت شريب مخٍر نزع، ولصاً أقلع، وصاحب فواحش راجع، ومل أر كاذباً رجع: قال حيىي بن خالد

  .ما سقط غبار موكيب على حلية أحٍد إّال أوجبت حقّه: وقال حيىي بن خالد

  الكامل : ليحىي بن خالد

  رأسي بكثرة ما تدور رحاهما  شيب والنهار كالهما اللّيل

 جهراً ونحن نراهما ولحومنا  نفوسنا ودماءنا يتناهبان

 وتأخّرت أخراهما أوالهما  إحدى الميتتين تقدمت والشّيب

اخلطّ جسم روحه الكالم، وال ينتفع جبسٍم ال روح : وقّع حيىي بن خالد يف رقعة رجٍل مليح اخلطّ، رديء الكالم
  .فيه

  .وكيف ال أعرف من أجاعين وأعراين وأدخلين يف حر أمي: ما نظنك تعرف اهللا، قال: قيل البن سيابة

  املنسرح : قال عتبة األعور يف سيابة والد إبراهيم، وكان حجاماً

  كم من كمي أدمى ومن بطل  أوهى النّجاد عاتقه أبوك

 يمس من ثائٍر على وجل لم  من ماله ومن دمه يأخذ

  السريع : عليه مكتوبأخذ حيىي بن خالٍد بيدي فأقدمين على قٍرب باحلرية فإذا : قال أبو حامت، قال األصمعي

 بحيث شاد البيعة الراهب  إن بني المنذر عام ابتنوا

 يقطبه القاطب وعنبٍر  بالكافور أردانهم تنفح

w راووقها ساكب وقهوةٌ  واللحم لهم راهن والخبز
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  لم يجب الصوف لهم جائب  والكتّان أثوابهم والقطن

 ال يبقى له صاحب والدهر  أكالّ لدود الثّرى فأصبحوا

  الطويل : كتب رجلٌ إىل حيىي بن خالد رقعةً فيها

 إلى رد الشّفيع سبيل وليس  شفيعي إليك اهللا ال شيء غيره

واهللا لو : مضى، فقال حيىيفأمره بلزوم الدهليز، فكان يعطيه يف كلّ صباٍح ألف درهم، فلما استوىف ثالثني ألفاً 
  .أقام إىل آخر العمر ما قطعتها عنه

  املتقارب : أنشد ثعلب

  حللنا الحبى وابتدرنا القياما  بصرنا به طالعاً فلما

 الكريم يجّل الكراما فإن  تنكرن قيامي له فال

عوتب العتايب يف خماصمة : كمأ عند ثعلب فغضب على املدائين النحوي مث سكن بعد إفراٍط فقال: الصويلقال 
  .إذا تشاجرت اخلصوم، طاشت احللوم، ونسيت العلوم: رجٍل وقد زاد يف القول فقال

  الوافر : أنشدين شيخ من أسارى بين منري أيام الواثق وهو مشور على بعري مع مجاعٍة: قال العرتي

 إلي من جدد الثّياب أحب  للبسي برنسي ونقاء عرضي

 الثّوب مطبوع اإلهاب نقي  المرء مختاالً بطيناً يروح

  .منطٍو على خبور: ما مطبوع اإلهاب؟ فقال: فقلت له

لؤلؤ منثور، أو وشي كالم ابن املقفّع صريح، ولسانه فصيح، وطبعه صحيح، كأنّ كالمه : قال أبو العيناء
  .منشور، أو روض ممطور

أصدقهم : أي الشعراء أغزل؟ فقال: لقيت النسابة البكري مبىن فقلت: حدثين رجلٌ من قريش قال: وقال أيضاً
وجداً الذي إن مسعت شعره أويت لقائله، أما نفث يف مسعك قول حجازيكم عبد اهللا جدعان النهدي، 

  الوافر : ال وكان فاراً يف بالد فزارةواستخفّه مرةً الوجد فق

  وأسعدت الجبال به المروت  وأقره الشمل الشّتيت بكى

الهوى علقٌ بنجٍد حجازي  ما يعيش وال يموت جوي 

إلى الوجد المبيت ويسلمه  تغاديه الهموم لها أجيج 

 يمدها بشط البحر حوتُ  فؤاده كف غريق كأن

 وقلب سوف يألم أو يفوت  منك عين ذات سجٍل لهنٍد

w على شفائهما مقيت فليس  إذا اكتنفا بضرهما سقيماً
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ألني : ومل؟ قال: للكرام، قالأعز اهللا األمري لست يومي أكيالً : دعا عيسى بن علي ابن املقفّع إىل الغداء فقال
  .مزكوم، والزكمة قبيحة اجلوار، مانعةٌ من معاشرة األحرار

إذا نزل بك مكروه فانظر، فإن كان له حيلة فال تعجز، وإن كان مما ال حيلة له فال : وكان ابن املقفّع يقول
  .جتزع

    

وحشي الكالم طمعاً يف نيل البالغة، فإنّ ذلك العي إياك والتتبع ل: قال ابن املقفّع لبعض الكتاب: قال األصمعي
  .األكرب

ي بنفس العاقل عن الدنيا علمه بأنّ األرزاق مل تقسم فيها على قدر : قال ابن املقفّع: قال العتيبإنّ مما يسخ
  .األخطار

: فقال له وهبكنت جالساً مع وهب بن منبه إذ جاء عطاٌء اخلراساين فجلس معنا، : قال أبو سنان الغساين

وحيك يا عطاء، تأيت من يغلق عليك بابه، ويظهر لك فقره، ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه، ويظهر 
وحيك يا عطاء، إن كان يغنيك ما يكفيك فإنّ أدىن ما فيها يغنيك ما ! ادعوين استجب لكم؟: لك غناه ويقول

وحيك يا عطاء، إنما . ما يكفيك فليس فيها شيٌء يغنيكيكفيك فإنّ أدىن ما فيها يغنيك، وإن كان ال يغنيك 
  .بطنك حبر من البحور، وواٍد من األودية ال ميأله إّال التراب

من استغىن بأموال الفقراء افتقر ا، وكلّ بيٍت بين بقوت الضعفاء جعل : وجدت يف بعض الكتب: قال وهب
  .آخره خراباً

  الطويل :  هاتفبينما ركب يسريون إذ هتف م: قال وهب

  قضى وطراً من حاجٍة ثم هجرا  إنّما الدنيا مقيٌل لرائٍح أال

 كّل ما قدمت تلقى موفّرا أال  ال وال يدري على ما قدومه أال

  .الدنيا غنيمة األكياس، وعطية اجلهال: وجدت يف بعض الكتب: قال وهب

  .كلّ حي ميت، وكلّ جديٍد باٍل: قرأت يف بعض الكتب: قال وهب

إنّ يهودياً يقال به حنني خنس بامرأٍة مسلمٍة محاراً فقمص فصرعها فوقعت : قال عروة بن رومي اللخمي
فلما . ليس على هذا صاحلناهم، قد خلع ربقة الذّمة من رقبته فاصلبوه حياً: فانكشفت، فكتب إىل عمر فكتب

اآلن متوت فما تصنع باخلفّني؟ فاجترما عنه فجعل :  على خشبٍة أتته امرأته وعليه خفّان جديدان فقالتنصب
  .انقلبت خبفّي حنني: الناس يقولون

  .ويعقوب بن السكّيت قد قال غري هذا، ولكن قرأت هذا يف أخبار املفجع

: مجعه مرةً بعد مرةً، ومن قرأ" مجع ماالً: "من قرأبالتخفيف مجعه مرةً واحدةً، و" مجع ماالً"من قرأ : وقال ثعلب

w  .أراد أهله وناصريه" وعدده: "جعله عدةً، ومن قرأ" وعدده"
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  .هي أقلّ من أن يكون هلا مثل: ما مثال الدنيا؟ قال: قيل لصويفّ

: أيضاًحفشت األدوية إذا سالت كلّها، وحفشت املرأة على زوجها إذا أقامت عليه ولزمته، واحلفش : يقال

  .البيت القريب السمك من األرض

  .هذا كلّه قاله املفجع. السطر من الشجر: األسلوب: وقال

  الوافر : وأنشد

  جنوح الهبرقي على الفعال  أتته وهي جانحةٌ يداها

  .نصاب الفأس، وأما الفعال بالفتح فالكرم، هكذا قال الناس: والفعال بكسر الفاء

  .ما احليلة؟ ترك احليلة: قيل لناسٍك

  .كأنّ خدودهم ورق املصاحف، وكأنّ أعناقهم أباريق الفضة، وكأنّ حواجبهم األهلّة: وصف أعرايب قوماً فقال

الدنيا غرت أقواماً فعملوا فيها بغري احلق، ففاجأهم املوت فخلّفوا ماهلم ملن ال حيمدهم، : قال أبو حازم األعرج
من ال يعذرهم، وقد خلفنا بعدهم، فينبغي أن ننظر إىل الذي كرهناه فنجتنبه، والذي غبطناهم به صاروا إىل 

  .فنستعمله

املزح متفاوت األشكال يف السخف، كما أنّ اجلد متفاوت األقدار يف الوزن، فلم نقصد : كتب اجلاحظ يف امللح
ه يف آجل، بل إنما أردنا أن يكون ذلك الضحك إىل الباطل، وال إىل ما ال يرد نفعاً يف عاجل، وال مرجوع ل

وإنّ اهللا فقري وهم " يد اهللا مغلولةٌ"إمجاماً للقوة، وتنشيطاً على العمل، وقد حكى اهللا تعاىل عن اليهود قوهلم 
أغنياء، فكانت احلكاية كفراً مسخوطاً، وكذباً مرفوضاً، ولست تعرف فضل النعمة عليك يف حسن البيان حىت 

عمة يف االقتصاد، ومن مل يعرف تعرف شدومىت مسعت التهكّم يف القول، عرفت فضل الن ،ة يف قبح العية البلي
ذاك أجدر أن : فالنٌ ال يعرف الشر قال: وقيل لعمر. السوء مل جيتنبه، ومن مل يعرف اإلضاعة مل يعرف احلزم

  الطويل : يقع فيه؛ قال النابغة

  وال يحسبون الشر ضربة الزب  يحسبون الشر ال شر بعده وال

  الطويل : وآلخر

 يعرفون الخير ّإال تدبرا وال  وال يحسبون الشر حتى يصيبهم

  البسيط : نعوذ باهللا من الرأي الدبري؛ وقال جثّامة بن قيس: وكانت العرب تقول

  حتى يرى لوجوه الشّر أسبابا  يفجأ المكروه صاحبه وقلّما

    

فكيف يل يف دهٍر قد درست فيه أعالم الكرم، وعفت معامل اخلري، وانقطعت مواد النبل، وصار الشر : كاتب
  .وسيلةً، والدناءة ذريعةً، واللؤم حزماً، واجلود ضعفاً
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قابل اجلفاء بترك العتاب فأغتنم لست أقتضي الوفاء بكثرة اإلحلاح فأثقل عليك، وال أ: قال أعرايب لصاحٍب له
  .القطيعة منك

  .لوال أنك أمسكت من رمق املكارم لقامت عليها املآمت: قال أعرايب ليحىي بن خالد

  .من كان ألهله كهفاً انسد، وجبالً اد، وجنماً انقض، وعزاً تقوض: قال أعرايب

ة بالفرحة، ووصل املصيبة باملوهبة، وجرب الرزية احلمد هللا الذي أعقب العربة باحلربة، وأبدل الترح: كاتب
بالعطية، ويف كتاب اهللا سلوةٌ من فقدان كلّ حبيب وإن مل تطب النفس به، وأنس من كلّ فقيٍد وإن عظمت 

  .اللّوعة به

  .كتايب عن قلٍب باخع، وطرٍف دامع، وفؤاٍد الئع: كاتب

ه من دماغه، وقربت كبده من دماغه، فلما تقارب ألنه قرب فؤاد: مل صار األحدب أخبث الناس؟ قال: قيل
  .األعضاء كان أخبث الناس

  .كنا نستعني على حفظ العلم حبسن العمل: قال بعض الصاحلني

  .اعلم أنك تأكل ما تستمري، وما ال تستمريه فهو يأكلك: قال بعض األطباء

  .كأنقها فإنها رحيانة وجه: نظر أعرايب إىل رجالً يغسل يده فقال

  .أقلل طعامك، حتمد منامك: وقيل

ا يزيد يف طيب الطعام مؤاكلة الكرمي الودود: وقال أعرايبمم.  

  السريع : وأنشد إلمساعيل بن صاحل بن علي اهلامشي

 بفرقٍة قد شتّتت شملي  من رماني الدهر من فقده يا

 وقرةً للعين بالوصل  أيام اجتماع الهوى ذكرت

 األيام بالذّجل نطالب  في غرة دهٍر لنا ونحن

 بعد العز بالذّّل علي  فكدت أقضي من قضاء الهوى

 بل هو موصوٌل بال فصل  ذكري لك عن خاطر وليس

النثر، وإن راع ظاهره هذا البيت املعىن، وله كتبنا ما تقدمه، فال تضجرنّ من الشعر، فلم حنب أن ينوب عنه 
  .وحسن

يا أنيس املفردين، حططت رحلي بفنائك، وأنفذت زادي يف لقائك، واستسلمت : مسع أعرايب يف الطّواف يقول
  .لقضائك، فما الذي يكون من جزائك؟ اجعل حظّي من وفاديت عتق رقبيت من النار

: لرخصة باخلضخضة، واللتان ألهل الكوفةالقول بالقدر، وا: دع ألهل البصرة خصلتني ومها: قال األوزاعي

السماع وإتيان النساء : الظّرف واملتعة، ألهل املدينة: تأخري السحور، وشرب النبيذ، وألهل مكة خصلتني ومها
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  .إيثار السلطان وبغض بين هاشم: يف أدبارهن، واللتان ألهل الشام

رائب احملدثني كذّب، ومن أخذ بدقائق من أخذ باختالف الفقهاء يف األحكام فسق، ومن أخذ بغ: يقال
  .املتكلمني كفر

إمام تطيعه ويضلّك، وزوجةٌ تأمنها وختونك، وجار إن علم خرياً ستره : أربع قواصم للظهر: قال احلسن البصري
  .أو شراً نشره، وفقر حاضر ال جيد صاحبه عنه متلدداً

إني واهللا أنفس بك على : ما يبكيك؟ قال: فبكى األعرايب فقالسأل أعرايب احلكم بن عبد املطّلب فأوسعه خرياً، 
  .األرض أن تأكلك

أما علمتم أنّ امللك إذا ملك قصر أجله، : أشقى الناس يف الدنيا امللوك، فتغامز القوم فقال: قال أبو بكر الصديق
  . ما عندهووكّلت به الروعة واحلزن، وكثر يف عينه قليل ما يف يد غريه، وقلّ يف نفسه كثري

كان واهللا مطلول احملادثة، ينبذ الكالم إليك على أدراجه كأنّ يف كلّ : وصف أعرايب رجالً فقال: قال إسحاق
  .ركٍن من أركانه قلباً

  .من الطّلّ: مطلول

  الكامل : أنشدين أبو صدقة الزهري لفالن: قال الفراء يف النوادر

 بالحلي والحنّاء أطرافها  عجبت لكاعٍب مردونٍة إنّي

 قلب المسلم القراء بالحسن  تصطاد القلوب وتستبي بيضاء

 مطلياً بأي طالء كالعبد  أزيد أنت ما لك هكذا قالت

 أو مس جلدك هانٌئ بهناء  لونك أو طليت برامٍك كالقار

 ما ينأى من األنباء أخبرك  ال تعجبي منّي فدى لك واسمعي

 في عدٍة ونماء وغرارتي  أن وضاءتي في ميعتي أخبرك

إن رغير سواء والقوم  الجميل يكون وهو مقص فيما تم 

 الكريم وليس بالوضاء خلق  يلحقه بفتيان النّدى والمرء

    

  .الوضاء واحلسان والكرام والكبار، من الوضيء واحلسن والكرمي والكبري

اشتكى الوليد عبد امللك وبلغه قوارص وتعريض من سليمان بن عبد امللك ومتن ملوته ملا له من لعهد : قال ثعلب
  الطويل : بعده، فكتب إليه يعتب عليه ويف آخر كتابه

 طريقٌ لست فيها بأوحد فتلك  رجاٌل أن أموت وإن أمت تمنّى

w لئن متّ الداعي علي بمخلد  علموا لو ينفع العلم عندهم وقد
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 يوماً على غير موعد سيلحقه  تجري لوقٍت وحتفه منيته

 ألخرى مثلها فكأن قد تهيأ  فقل للذي يبقى خالف الذي مضى

قد فهمت ما كتب به أمري املؤمنني، فواهللا لئن متنيت ذلك، تأميالً ملا خيطر يف النفس، إني : إليه سليمانفكتب 
ألول الحٍق به، وأول منعي إىل أهله، فعالم أمتنى ما ال يلبث من متناه إّال ريثما حيلّ السفر مبرتٍل مثّ يظعنون عنه؟ 

ساين، ومل ير يف وجهي، ومىت مسع من أهل النميمة، ومن ال روية له، وقد بلغ أمري املؤمنني ما مل يظهر على ل
  الطويل : أسرع ذاك يف فساد النيات، والقطع بني ذوي األرحام، وكتب يف آخر كتابه

  يصبها وال يسلم له الدهر صاحب  يتتبع جاهداً كّل عثرٍة ومن

قد فهم أمري املؤمنني كتابك فما أحسن ما اعتذرت به، وحذوت عليه، وأنت الصادق يف : إليه الوليدفكتب 
املقال، الكامل يف الفعال، وما شيٌء أشبه بك من اعتذارك، وما شيٌء أبعد منك من الشيء الذي قيل فيك، 

  .والسالم

، ومسعتها وهي تقرأ عليه اثنتني روى هذا ثعلب يف االسات، وكان أبو بكر ابن مقسم يرويها- ب227
ومخسني، وعاش بعدها وكان شيخاً مكفوفاً حني حلقته، ومل أر شيخاً أوطأ منه وال أهدأ، وله قراءات اختارها 

ظلم يف هذه القصة كما ظلم ابن شنبوذ حني آذاه : وأنكر الناس عليه ذلك، وله ملحمةٌ، وأكثر الناس يقولون
بوذ وابن مقسم مل يقرأا ما قرأا باألثر واحلجة والرواية، ومل خيترعا ومل خيتلقا، ومل ابن جماهد، وذلك أن ابن شن

يرتل اهللا تعاىل اختيار ابن جماهد من السماء، وإنما اجتهد كما اجتهد من تقدم، فليت شعري ما الذي هاجه 
العزيز : مكان"  أنت الغفور الرحيمإن تعذّم فإنهم عبادك وإن تغفر هلم فإنك"على حماربة ابن شنبوذ حني قرأ 

ال أصفه بالعلّو بل : بالغني معجمةً وقال" إنه كان من الغالني"احلكيم، وحني قرأ ابن مقسم يف وصف فرعون 
، وهذا النهي وإن توجه إىل أهل الكتاب فإنّ "ال تغلوا يف دينكم"الغلّو، ألنّ اهللا تعاىل قد ى عن الغلّو يف قوله 

والبن مقسم يف القرآن كتاب يسميه األنوار يقدم على كتب . يعم اخللق، ألنّ العلّة قائمةٌ واحلج بينةاملعىن فيه 
  .كثرية

أما أنا فلم أر يف القرآن كتاباً أبعد مرمى، وال أشرف معاين من كتاٍب أليب زيد البلخي، وكان فاضالً -ج227
ٍم دقيق لطيف، وأخرج سرائر ودقائق ومساه نظم القرآن، يذهب يف رأي الفالسفة، ولكنه تكلّم يف القرآن بكال

وللكعيب أيب القاسم كتاب يف التفسري يزيد حجمه على كتاب أيب زيد، . ومل يأت على مجيع املعاين املطلوبة منه
ملّا ظهر أمحد بن سهٍل أراده على . ومات أبو زيد يف سني نيف وثالثني وثالمثائة، ويقال له جاحظ خراسان

  .لوزارة فأىب، فوزر أبو القاسم، وكتب أبو زيد، وهلك أمحد عن عمٍر قصريا

إذا كانت يف رجٍل خلةٌ من خالل اخلري غفر له ما سواها هلا، وال أعطي : قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .فقد ديٍن وال عقل، ألنّ فقد الدين خوف،وال عيش خلائٍف، وفقد العقل موت، وال يعايش ميت

wهذا رواه يل بعض اوس لبزرمجهر، ورواه يل بعض العلوية جلده، ورواه يل آخر مرسالً، واهللا أعلم وأحكم 
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بالصواب، فاحلكمة نسبتها فيها، وأبوها نفسها، وحجتها معها، وإسنادها متنها، ال تفتقر إىل غريها ويفتقر 
رمي الرؤوف بالعباد أن ال جيعل حظّنا منها القول دون إليها، وال تستعني بشيٍء ويستعان ا؛ نسأل اهللا الرب الك

  .الفعل، واهلداية دون االهتداء

لئالّ يوجب عليه : مل أومت النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم من أبويه؟ قال: سئل علي بن احلسني رضي اهللا عنهما
  .هذا معىن لطيف، وأظن أنه حيتاج إىل تفسري. حق ملخلوق

ظني باهللا حسن، وبالنيب املؤمتن، وبالوصي ذي املنن، وباحلسني : ن جعفر رضوان اهللا عليهماوقال موسى ب
  .واحلسن

    

هو الرجل يقضي ألخيه احلاجة مث يقبل ": أكّالون للسحت::وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف قوله
  .هديته

وهذا غريب جداً وما أحب . أسفر الصبح: ، هو"لتنوروفار ا: "وقيل عن علي رضي اهللا عنه يف قوله جلّ ثناؤه
أن أثق بكلّ غريٍب، ألنّ القصة يف التنور أظهر من أن حيمل اللفظ على ااز بغري حجةّ، ويعدل عن املعىن 

الظاهر بغري بيان، ولو جاز لشنع القول وشاع الظن.  

، والكتم، والعظم، والقصم، والرقم، والوقم، والوسم، ما العثم، والعتم، والعجم، والعذم، والكظم، والعلم: يقال
  .والوشم، واهلتم، والطّعم، والرشم، والغشم

  .ما احلق، والزق، والدق، والرق، والشق، والعق، والنق: ويقال

  .ما الشطّ، والبطّ، واخلطّ، واحلطّ، والغطّ، والقطّ، والعطّ، واملطّ، واألطّ: ويقال

أما العثم ففساد اجلرح؛ وأما : رف باجلواب قبل أن نتعرض فيها إىل ما يشغل عنها، ويبعد منهانصل هذه األح
 -  بسكون اجليم - جاءنا عامتاً، ومنه اشتقّت العتمة؛ وأما العجم فهو العض :  فهو البطء، ويقال- بالتاء -العتم 

 وعجمت الكتااب إذا رزته، - باأللف - ضد العرب، وأعجمت الكتاب : وأما العجم فالنوى، والعجم
التوسع يف األكل؛ وأما الكظم فحبس النفس عند الغيظ؛ وأما العلم فمصدر : سوء الفهم؛ العذم: والعجمة

 فالفرس ذو العالمة، وأما العلم فهو مسة الشيء -  بكسر الالم -علمت الشيء بالعالمة وعلمت، وأما املعلم 
ضافة إىل النفس العاملة، والعامل هو الذي قد علم أي صار ذا عالمٍة باحلق، وعالمته، وال يكون علماً إّال باإل

وأعلمت فالناً خرباً كأنك ومسته بالعالمة؛ والكالم يف هذا النمط يطول، وعن غرض الكتاب خيرج؛ وأما الكتم 
يكتم البياض؛ وأما  ما خيصب به الشعر، وذلك ألنه -  حبركة التاء -فمصدر كتمه، والكتمان االسم، والكتم 

إنّ العظم يف الشيء العظيم يشار به إىل هذا، والكامل بعضه دائر إىل بعض؛ : العظم فمعروف، ومسعت من يقول
فالنٌ : املرقوم، والرقوم مجع رقيم، وهي العالمات على الثّياب وغريها، ويف األمثال: وأما الرقم فالعالمة، والرقيم
 حذقه وتلطّفه وسحره واحتياله؛ وأما الوقم فمصدر وقمت عدوك إذا ذلّلته، واألمر يرقم على املاء، يشار به إىل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  696   

جم يا هذا، وبابه باب وعد يعد، ووصف يصف، ألنّ الواو : قم يا هذا، كقولك يف وجم إذا طرقته كآبةٌ: منه
وأما الوسم فالعالمة، فاحتة هذه األلفاظ فهي تزول يف األمر لضعفها، والعدو موقوم كما ترى، وأنت الواقم؛ 

 عالمة، ألنّ عني الشيء توجد -  بالتخفيف - االسم، والسمة والسم أيضاً : سم يا هذا ناقتك، والسمة: تقول
لعن اهللا الوامشة واملستومشة؛ وأما اهلتم : عاريةً من الدائر عليه املشار إليه؛ وأما الوشم فالغرز يف الكف، ويف اخلرب

الرجل، والفاعل هتم، واملفعول مهتوم؛ وأما الطّعم فما يوجد يف : رته، واألهتمفمصدر هتمت فاه أي كس
فالنٌ طيب الطّعمة، وفالنٌ خبيث الطّعمة تريد احلالل : اللّهوات من املآكل، وبضم الطاء هو املطعوم، وتقول

إذا جعلت عليه عالمةً، رمشت كذا وكذا : واحلرام، وإن أردت غري ذلك جاز جمازاً؛ وأمأ الرشم فإنك تقول
واهللا ألرمشنك بأنياٍب، أي ألهجونك، هكذا دلّ كالمه ألن صاحبه طالبنا خبفارٍة : ومسعت بدوياً يقول آلخر

  .فنهاه هذا القائل فلم ينته فتوعدنا؛ وأما الغشم فالظّلم، والغاشم الفاعل

رض، والشهوة يف طلب العلم فريضةٌ، والعائق ونقول يف باٍب آخر على اختصار، فإنّ الكالم متراد، وامللل معت
قائم.  

هذا االسم شهرته يغين عن اإلفصاح، وسيمر يف نظائره أوضح مما مير ها هنا إن شاء اهللا؛ وأما : ما احلق: يقال
؛ وأما الدقاق فجمعقاق، وأما الزه كان مزقوماً، وكذلك الزق ألنفمصدر زقّه يزقّه زقّاً، والز ق؛ الزفمشهور ق

مصدر : خالف العتق؛ والشق: -  بالكسر -ذكر السالحف، والرق : وأما الرق فما يكتب فيه، والرق أيضاً
قفس والبدن، ومنه قوله تعاىل: شققت الثوب والطريق والعود، وأشققت أيضاً، وأما الشمل يكونوا : "فنصب الن

يف رجله : من هذا، ويقال" ومن يشاقق اهللا"  وبينك شق األبلمة املال بيين: ويقال" بالغيه إّال بشق األنفس
شقاق، والشقائق والشقاق معروفان، والشقّة الطريق الذي يشق على سالكه لبعده؛ وأما : شقوق، وال يقال

أيضاً وهو كا لقطع وهلذا يقال عق فالن أمة أي شق رمحها: العق قفالش.  

    

  .إن نقيقهن تسبيح: يد؛ وأما النق فمصدر نق الضفدع إذا صاح، ويف اخلربشعرات رأس الول: والعقيقة

ونصل الكالم مبا تاله من هذه احلروف مثّ خنرج إألى ما جرى الرسم به من النثر والنظم، فيوشك أن يكون هذا 
 أيضاً شق السنام، ولكلّ وأما الشطّ فحرف الوادي، وهو: التطويل جالياّ لضيق الصدر ومانعاً الستعمال العلم

وأما البطّ فالوز، وهو أيضاً شق القرحة، والقرحة . سناٍم شطّان كأما ناحيتان، وكذلك حرف الوادي
مبطوطةٌ؛ وإما اخلطّ فما خيطّ الكاتب، والفرق بني الكتابة واخلطّ أنّ اخلطّ قد يكون كتابٍة، والكتابة ال تكون 

غال، والسعر مسي سعراً للحرارة، أال : إذا نزل، خالف قولك: طّ السعر واحنطّفمصدر ح: وأما احلطّ. خطّاً
وفالنٌ " وإذا اجلحيم سعرت: " مصدر سعرت النار إذا أضرمتها، قال اهللا تعاىل- بفتح السني -ترى أن السعر 

فمصدر غططته يف املاء، ما حترك به النار، كاحملراث؛ وأما الغطّ : مسعر حرٍب أي يج به احلرب، واملستعار
 وأنت غاطّ وغات، وهو مغتوت ومغطوطٌ؛ وأما القطّ فالضرب، ومنه قول ابن -  بالطاء والتاء - وغتته أيضاً 
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 الكتاب، هكذا -  بالكسر - كانت ضربات علي أبكاراً، كان إذا اعتلى قد، وإذا اعترض قطّ، والقطّ : عائشة
أدمي معطوط، ورداٌء معطوط، وأما املطّ فاملد؛ : ؛ وأما العطّ فالشق، يقال"ناعجل لنا قطّ: "قيل يف قول اهللا تعاىل

  .أطّت بك الرحم: إذا حترك أو صاح، ومنه: وأما األطّ فمصدر أطّ يئطّ

  .احلمد هللا الذي ال حيمد على املكروه غريه: نظر رجلٌ دميم يف املرآة فولّى وجهه وقال

واهللا ما يتهم غريه، وال ذهب بابين : ال يتهم اهللا يف قضائه، فقال: عض إخوانه فقالتويف ابن ألعرايب فعزاه ب
  .سواه

عري أعرايب فطلب خلقاناً فحرم، فتماوت، فجمعوا له ما اشتروا به كفناً، ووضعوه عند رأسه، وذهبوا ليسخنوا 
  .املاء، فوثب األعرايب وأخذ الثّياب ومل يلحق

ليته أصلح حايل وجعل : أمحد اهللا الذي رفع السماء باال عمد، فقال: ماً فقال له صاحبهشكا مزبد ضيق حاله يو
  .على كلّ ذراٍع عدة أعمدة

  .إذا كنت حتب اهللا وهو يبتليك فاعلم أنه سيعافيك: قال بعض الصوفية

ل، وفوق معرفة يعرض من هذا املعىن عجب عاجب، فلوال أنّ اهللا تعاىل يفعل ما يفعل من وراء عقل العاق
العارف، لكان البال يتقسم من هذا وشبهه، ولكان من أنعم النظر علم أنّ اهللا تعاىل أوضح ما أوضح تسويغاً إىل 

االعتراف به، وستر ما ستر استئثاراً حبقائقه، فالعقول بآثاره مشوقة، وعن حقائق الغايات معوقة، فمن أمهل ما 
ن فقد حاول املمتنع، أخربك مكنون غيبه فيك، وخربك يف ظاهر ظهر فقد جهل املمكن، ومن حبث عما بط

إعالمه لك، فكان اإلخبار ملكان اإلهلية، وكان اإلعالم ملكان العبودية، فال تدع عبوديةً هي قائمةٌ بك ومنطويةٌ 
ة، مملوك السر، فيك، إلالهيٍة غائبٍة عنك عاليٍة عليك، فاستقني أنك مطلق الظاهر، مأسور الباطن، خمير العالني

ولو متكّنت كلّ التمكّن كنت غنياً بنفسك، مستقال بشأنك، ولو حصرت كلّ احلصر كنت غري خماطب وال 
مثّ قوم اختيارك باالحتجاج عليك، ورفع . مطالب، وإن أفنيت حالك بني اختياٍر ظهر لك، واضطراٍر بطن فيك

هد حسنتك فتفرح، ولو جربنا باجلرب ما وجدت اضطرارك باجلهل عنك، وصرت ترى إساءتك فتندم، وتش
 - وقوم . ندامٍة وال فرحاً، ولو متنينا باالختيار ما سألت التوفيق، فهو أمر مسند إىل اهللا تعاىل لعلمه الغائب عنك

 توحيدك، وصحح عقيدتك، وصف فؤادك، وزك عملك، واثبت لربك على قدم الصدق، واستقص -أيدك اهللا 
  . نفسك، فإنّ من تعرضه عليه لصري بك، ومىت رأى استقصاءك أغضى، ومىت رأى إغفالك ناقشحسابك على

  الطويل : ألشجع

  على كّل حاٍل هجرها وصدودها  فإن تك قد صدت فخير من النّوى

 بعد يأٍس أن ينالك جودها عسى  حيث كانت من بالٍد فإنّه فكن

 علينا ليها وجحودها ويأبى  ما تهوى بحسن عداتها تقرب

w شيٍء مقلتاها وجيدها وأحسن  ريٍق ريقها بعد هجعٍة وأطيب
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سد ليل، ورأيت بارق رأيت حدائق وجناناً كأنها حدائق خنل، ورأيت مجعاً كأنه : العرب تقول: قال ثعلب
 ارة، ورأيت رجالً حتته بكرها مجها فتاة، ورأيت فتاةً كأنه بارق غيم، ورأيت بكرةً كأنسيوٍف يف أيدي قوٍم كأن

ال قح كالعقرب، ورأيت جراداً كأنه أعصاب العجاج، ولفيفاً من الناس مثل السيل والليل، ومررنا على إبل 
ع واهلوادج، ورأيت رجالً كأنه رمح رديين، وكأنه الشطن تاماً طويالً، ورأيت سيفاً فالٍن وكأنّ أسنمتها الصوام

 ورأيت درعاً كالنهي، - وكلّ منشق منعق -سيف كأنه العقيقة أي الربق : كأنه شهاب، وكأنه مقباس؛ ويقال
  .وكحباب املاء؛ هذا كلّه قاله ثعلب يف االسات

   البسيط: أنشد الزبري

 أيسر مما أملت جشم والموت  فكّل فتى ال بد مخترم اصبر

 لم يمت عبطةً فالغاية الهرم من  والموت أيسر من إعطاء منقصٍة

  الرمل : أنشد ثعلب

  إذ هووا في هوٍة منها فغاروا  النّاس على عليائها بينما

 المرء ثوب مستعار وحياة  نعمة قوٍم متعةٌ إنّما

إذا قال الكذب رده : ، قال"وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حاللٌ وهذا حرام: "وقال يف قوله تعاىل
  .وقرئ الكذب رده على ما قال: على األلسنة، والكذب مفعول به، قال

الستباحة: قال ابن األعرايب يبن احلسن رضوان ملّا وجه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة املر علي أهل املدينة ضم 
ما : اهللا عليهما إىل نفسه أربعمائة امرأة يعوهلن إىل أن انقرض جيش مسلم بن عقبة، فقالت امرأةٌ من قريش

  .عشت واله بني أبوي مبثل ذلك التتريف

  .شعر حجن، معقّف بعضه على بعض: ويقال: قال

. أخرجوا دكم فإنه أعظم للربكة، وأحسن ألخالقكم: ه قالقال ثعلب، قال عمرو بن عبيد عن احلسن أن

  .هات دك بكسر النون: العرب تقول: وقال

  .املتفرقون: السادة، والقدد: ، الطرائق"طرائق قدداً"وقال 

  .ثوب ذو عبدٍة إذا كان قوياً جلداً: اجللد، يقال: العبدة: وقال

  .عني عن األمر إذا منع منه: ويقال: قال

أنشدين سليمان بن داود امعي لعمر بن مدبر العجالين يرثي عبد العزيز بن مروان وأبا زبان :  وقال الزبري:قال
  الطويل : األصبغ بن عبد العزيز بن مروان

 أبي زبان يستعتب الدهر وبعد  يا عبد العزيز بحاجٍة أبعدك

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  699   

 سقيت بالنّيل بعدكما مصر وال  صلحت مصر لخلٍق سواكما فال

  يموت به العصفور وانجدب القطر  مجراه من األرض يابساً وأصبح

 ذا الذي يهدى له بعدك الشّعر ومن  ذا الذي يبني المكارم والعلى فمن

 ال ترجى عوان وال بكر وبعدك  ال يرجى وليد لنفعه وبعدك

 بغاة الخير وانقطع السفر وأكدى  الزوار بعدك أمحلوا وأصبحت

 جميعاً حين غيبك القبر فمتن  حليف العرف والمجد والنّدى وكنت

  البسيط : أنشدين عبد اهللا بن شبيب قال، أنشدين حممد بن احلسن العقيلي: قال ثعلب

 اغتدى الطّيب إال من تراقيك وال  ما استضحك الحسن ّإال من نواحيك

 كما ابتسم المرجان من فيك دهراً  مقلتيك رأينا الحسن مبتسماً عن

 قلباً ثوى رهناً بحبيك علي  بهجة الشّمس ردي غير صاغرٍة يا

 رأيت الذي استحسنته فيك ّإال  استحسنت مقلتي شيئاً فأعجبها ما

 ويضحك عن دعٍص تولّيك لدٍن  إذ منك يبتسم اإلقبال عن غصٍن

قبةٌ من أدم، ومظلّةٌ من شعر، وخباٌء من صوف، وجباد من وبر، وخيمةٌ من شجر، : بيوت العرب ستةٌ: وقال
  .وأقنةٌ من حجر

شيٍء ألذّ يف العني؟ قال: قيل ألعرايب شيء أحلى : نظرةٌ على خطرة، قيل: أي كسر : يف القلب؟ قالفأي
  .اجلفون، ومراسلة العيون

أكرب الكبائر الشرك باهللا تعاىل، والقنوط من رمحة اهللا عز وجلّ، واليأس ن روح اهللا عز : قال سفيان بن عيينة
ومن يشرك باهللا فقد " "فال يأمن مكر اهللا إّال القوم اخلاسرون: "ذكره، واألمان من مكر اهللا جلّ ثناؤه، مث قرأ

ةحرالّون" "وال ييأس من روح اهللا إّال القوم الكافرون" "م اهللا عليه اجلنه إّال الضومن يقنط من رمحة رب."  

    

والنية أن تنوي أن تطيع اهللا فيما تستقبل، : ثنتان منجيتان، وثنتان مهلكتان؛ فاملنجيتان النهي والنية، قال: وقال
  .العجب والقنوط: عليك؛ واملهلكتانوالنهي أن تنهى نفسك عما حرم اهللا 

هل حرمت الصدقة على أحٍد من األنبياء قبل حممد صلّى اهللا عليه وآله وسلّم وقبل عترته : سئل سفيان بن عيينة
وهم ال يعرفون يوسف، " وتصدق علينا إنّ اهللا جيزي املتصدقني: "أمل تسمع قول إخوة يوسف: الطّاهرة؟ قال

  .م وعلى يعقوبيريدون أن يتصدق عليه

ألنه احلشر إىل : سئل سفيان بن عيينة عن الكراهية لرفع الصوت وكثرة الكالم عند امليت ويف اجلنازة قال
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" يومئذ يتبعون الداعي ال عوج له وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إّال مهساً: "اآلخرة، أمل تسمع قوله

  .فلتعظيم املوت استحب قلّة الكالم

اجعلين على خزائن "أمل تسمع قوله : ، قال"ال يضر املدح من عرف نفسه: "صلّى اهللا عليهوسئل عن قوله 
ي حفيظٌ عليموقول العبد الصاحل"األرض إن ، " :ي لكم رسولٌ أمنيأمني، فمن عرف أنّ ما "إن أي لكم ناصح ،

ليه غريه عرفت أنّ ذلك ستر اهللا تعاىل ، وإن أثىن ع"وأما بنعمة ربك فحدث"به من نعمٍة فمن اهللا تعاىل فال بأس 
، وكان حممد صلّى اهللا عليه لسانه الذي أنطقه "وجعلنا هلم لسان صدٍق علياً: "ونعمته، أمل تسمع قول اهللا تعاىل

ةً قانتاً هللا حنيفاً ومل يك من املشركني: "اهللا تعاىل عنه، فأكذب من قال فيه غري احلقوقال"إنّ إبراهيم كان أم ، :

إني ألعلمكم بكتاب اهللا تعاىل : وقال ابن مسعود. ، فهذا اللسان الصدوق"ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً"
فمن . إنّ بني جنيب علماً مجاً فسلوين قبل أن تفقدوين: وما أنا خبريكم؛ وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

اغفر : نه قد عرف نفسه، وال يضر ثناٌء من أثىن عليه كقول عمرعرف أنّ األمر من اهللا تعاىل مل يضره املدح، أل
  .يل ما ال يعلمون، وال تؤاخذين مبا يقولون، واجعلين خرياً مما يظنون

  .هذا الكالم أليب بكٍر وقد رواه لعمر، واهللا أعلم حبقيقة اخلرب

أمل تسمع قوله : اهللا، ومالكه الدعاء، قالفإذا بدء األمر من اهللا، ومتامه ب: سئل سفيان بن عيينة عن قول مطّرٍف
  ".أال له اخللق واألمر تبارك اهللا رب العاملني، ادعوا ربكم تضرعاً وخفيةً: "تعاىل

  .ما الكرب، واجلرب، والنرب، والدبر، والسرب، والشرب، والغرب، والعرب، والسدر، واهلتر، والغمر، والزبر: يقال

سى بن دأٍب يكىن أبا الوليد، وكان من رواة األخبار واألشعار، وكان معلّماً، وكان عي: قال عبد اهللا بن جعفر
  .من علماء احلجاز

  اهلزج : أنشد ابن دأب: قال أبو عبيدة

  بسر الحسب المحض  وهم من ولدوا أشبوا

  اهلزج : أخطأت استه احلفرة، إمنا هو أشبوا أي كفوا، أما مسع قول الشاعر: أبا عمر بن العالء فقالفبلغ 

 من القوة والحزم  وذو الرمحين أشباك

  الطويل : أليب غامن

 معمور الجوانب محكم وقبرك  غانٍم أما ذراك فواسع أبا

 كان فيه جسمه يتهدم إذا  وهل ينفع المقبور عمران قبره

  البسيط : للعتيب

  هيهات مات ومات الغصن والورق  الشباب الذي كنّا تلذّ به أين

  اخلفيف : وله
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  ما تساوي عقولهم شسع نعلي  في عصبٍة بهائم نوكى أنا

  البسيط : وله

 ال يستوي هادم يوماً وبنّاء  لي أبنيه ويهدمني وصاحب

 نأيت فثم الغمر والداء وإن  رآني فعبد خاف معتبةً إذا

 الستراق الطّرف حوالء كأنّها  ال يقطع العين منه عن مالحظٍة

  . أي كيف هيئتهم-  حمرك وخمفّف -كيف سيماؤهم : يقال: قال يعقوب

  .ريح الغصن يراح فهو مروح إذا صفقته الريح: ويقال

يا عجباً : ملّا اضطر كسرى أبرويز إىل اهلرب من بني يدي رام شوبني اتبعه باخليل، فجعل يقول بأعلى صوته
للدهر الفاسد املنكر كيف تشتمل فضائحه حىت يصري العاقل جاهالً، والبصري أعمى، واحملسن مسيئاً، والسليم 

، والقاصد حائراً، واملنصور خمذوالً، واملهتدي ضاالً، سقيماً، والرب فاجراً، والويفّ غادراً، والشكور كفوراً
  .واملتماسك مهتوكاً

    

قد تعجب كسرى من متعجب منه، فإنه لو اندفع اخلطباء الربعة، وأصحاب اللّسن دهرهم األطول - ب269
وذلك أنّ : اًوأزيد شيئ. يف القول والتعجب ما بلغوا شطر ما عليه حال الدهر، وإني لشريك كلّ متعجٍب منه

 ا، والنائم حتت أفيائها، واملنغمس يف حبرها، والطّالب ملا منع منها أشد نيا، واحلامليب من الراكن إىل الدتعج
جداً، وما أخلق العاقل املتصفّح أن يهجر اللؤم واللّئيم والدنيا اللئيمة، فطلبها لؤم، ومل يطلبها إّال من هو أألم 

ن وفت، وملن صفت، وعلى من بقّت، وإىل من أحسنت؟ هيهات، من ذا الذي لبس وشيها منها، وإّال فحدثين مل
فلم يبطر، ومن ذا الذي مثل من مخرها فلم يسكر، ومن ذا الذي محي عنها فلم يضجر، ومن ذا الذي نظر إىل 

ص، ومن ذا الذي زخرفها فلم يغتر، ومن ذا الذي مسع غناءها ومل يرقص، ومن ذا الذي متّ عليها وا فلم ينق
قد ريث فالنٌ نظره يريثه ترييثاً؛ نظر العتايب إىل رجٍل من أصحاب الكسائي : ربح فيها فلم خيسر؟ قال يعقوب

  .وقد رنق النظر، وأصله من ترنيق الطّري إذا جعلت ترفرف وال تسقط. إنه لرييث النظر: فقال

جعلته يف القراب، : له، واخترطه، وامتلخه، وقربت السيفانتضى سيفه، وانتضله، وامتشقه، وامتش: قال يعقوب
وفالنٌ يتربض ما عند فالٍن أي يأخذ من القليل . وألقيمن أودك ودرأك وجنفك. اجلربان: وهو اجلربان، وختفّف

برضت له أبرض برضاً، ونضضت له أنضّ، أصله من البئر النضوض والربوض، وهي اليت : بعد القليل، ويقال
 بالذال - رجلٌ منجد : ويقال. عجمته العواجم: ويقال. أطرافه: ذالذل الثّوب: ويقال. اؤها قليالً قليالًيأيت م

 باملد -وفهمت ذلك يف عروض كالمه، ويف فحوى كالمه .  وجمرس، ومقلّس، ومنقّح؛ هكذا قال-منقوطةً 
والضم.  

w  الرجز : قال الراجزإنّ علي منه أوقاً أي ثقالً، وقد آقين يؤوقين، : ويقال
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 عبئها وأوقها وحملوك  إليك حتى قلّدوك طوقها

أنت ناٍخ وأنا راٍخ فهل من تواٍخ؟ ى رسول اهللا صلّى اهللا عليه ان يصلّي وهو زناٌء : وقال بعض األعراب آلخر
  . أي وهو حاقن-  مفتوح الزاي ممدود خمفّف -

أنا صديق : من ذا؟ قال: أبصري من القارع، فأتت الباب فقالت:قرع رجلٌ باب أحد األولني فقال جلاريته
قويل له واهللا إنك لصديق، فنهض الرجل وبيده سيف وكيس، يسوق جاريته، وفتح الباب : ملوالك، قال الرجل

ت أمرك بني نائبةْ فهذا املال، أو عدو ال يك ما ساءك، فإني قد قسم: راعين أمر، قال: ما شأنك؟ قال: فقال
  .فهذا السيف، أو أيٍم فهذه اجلارية

إنّ الشراب على طبائع اإلنسان، وذلك أنّ الطّايف كالزبد هو الصفراء، والراسب كالثّفل هو : قال فيلسوف
  .السوداء، والقوام الدم، وما رطب فهو الرطوبة

ا مرس، فكيف نلتبس؟ كان أفالطون يعذل على تقدمي أرسطاطاليس أيام أنت شرس وأن: قال أعرايب لصاحٍب له
إني لست أقدمه ولكن نفسه قدمته، وإن أردمت تصديق ذلك : اختالفه إليه واقتباسه منه مع تالمذته، فقال يوماً
اء السم: ما أعجب األشياء؟ فقال بعضهم: سل، فقال: سألتكم الساعة عن مسألٍة لتذاكروا فيها، فقالوا

أعجب : اإلنسان، وحضر أرسطاطاليس فسأله فقال: األرزاق، وقال بعضهم: بعضهم: والكواكب، وقال
  .األشياء ما مل يعرف سببه

حويبن اجلعد جاريةً بثالمثائة دينار، فقال له ابن قادم الن ذه اجلارية؟ فقال: اشترى علي شيٍء تصنع لو : أي
ب على اإلخوان جلرا جيربناه عليككان هذا مم.  

: أها هنا فرق بني قام زيد وعمرو مجيعاً، وقام زيد وعمرو معاً، فضج، فقلت: قال ثعلب، قال رجلٌ البن قادم

  .مل تضج، معاً يقع القيام يف حالٍة، ومجيعاً يكون معاً يف وقتني

: عنه فكتب إليه ابن حسانقدم حممد بن حسان الضيب على أيب املغيث الرافقي فمدحه فوعده بثواب، فتأخر 

  البسيط 

 لقد جفّ منه الماء والعود حتّى  عديت بالمطل وعداً راق مورقه

 عقارب في أثنائه سود لوال  للفظك ما أحلى مخارجه سقياً

  السريع : للعباس بن األحنف

  والحزم سوء الظن بالناس  إذ أحسنت ظنّي بكم أسأت

 مملوء من الياس والقلب  شوقي فآتيكم يقلقني

    

كان عمران املؤدب جيالس أبا مسري الكاتب مع ندمائه، فسقاهم يوماً نبيذاً جيداً، فجعل أبو مسري : قال الصويل
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خال ما نطقت حبرٍف حىت كأنك باقلٌ عياً، فلما غلطت قد سقيتنا ألف زق : يصف نبيذه ذلك، فقال له عمران
  .يوماً بنبيٍذ جيٍد صرت ذا الرمة مشبباً مبي، ومجيالً واصفاً بثنية، وكثيراً خمرباً عن عزة

  الطويل : إلسحاق

صرماً وهجرانا وأبدلنا  على من ملّنا وتجافانا سالم بالود 

 في كّل حاٍل وينسانا ونذكره  مسيئاً من نسر بقربه أليس

  سواك وال أحببت حبك إنسانا  حّل في قلبي محال حللته فما

  املتقارب : سعى إسحاق بن إبراهيم التميمي مع بعض الرؤساء مشيعاً فقال: قال الزبري بن بكّار

 مثل افتقاد الديم وفقدك  فراقك مثل فراق الحياة

  أفارق منك وكم من كرم  عليك السالم فكم من وفاٍء

  الكامل : للزبري بن بكّار يف قثم بن جعفر

 عرصة داره بسالم ودعت  رأيت أميرانا متجهماً لما

 عن رتب الدناة مقامي وأزلت  ورفضت صفحته التي لم أرضها

 اإلباء على الملوك أمامي سنّوا  آبائي الذين تقدموا ووجدت

إنّ هللا تعاىل قبلك تبعات، ولك : غضب حيىي بن خالد على بعض كتابه، فكتب إليه الكاتب: قال علي بن ميثم
  .قبله حاجات، فأسألك بالذي يهب لك التبعات، ويقضي لك احلاجات، إّال وهبت تبعتك قبلي؛ فرضي عنه

  .ما رأينا العقل قطّ إّال خادماً للجهل: وقال حيىي بن خالد

  .ليته فسر وذكر الوجه والعلّة، وما أكثر ما يرسلون الكالم إرسال اآلمن من التتبع

من مكة، : من أين قدمت يا زهري؟ قلت: قدمت على عبد امللك بن مروان فقال يل: قال ابن شهاب الزهري
: من املوايل، قال: أفمن العرب هو أم من املوايل؟ قلت: ت عطاء بن أيب رباح، قالفمن خلّفت يسودها؟ قل: قال

: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: قال. إنّ أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا: بالديانة، قال: فبم سادهم؟ قلت

مبا سادهم : بم سادهم؟ قلتف: من املوايل، قال: أفمن العرب هو أم من املوايل؟ قلت: طاووس بن كيسان، قال
من : أفمن العرب هو أم من املوايل؟ قلت: يزيد بن أيب حبيب، قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: به عطاء، قال

من املوايل، عبد : أمن العرب هو أم من املوايل؟ قلت: مكحول، قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: املوايل، قال
: أمن العرب هو؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: فمن يسود أهل اجلزيرة؟ قلت: نويب أعتقته امرأةٌ من هذيل، قال

بل من : أفمن العرب هو؟ قلت: الضحاك بن مزاحم، قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: بل من املوايل، قال
: ، قالبل من املوايل: أفمن العرب هو؟ قلت: احلسن البصري، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: املوايل، قال

ويلك فرجت : من العرب، قال: أفمن العرب؟ قلت: إبراهيم النخعي، قال: ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت w
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يا أمري املؤمنني، إنما هو : عني، واهللا ليسودنّ املوايل العرب حىت خيطب هلا على املنابر والعرب حتتها، قال، قلت
  .دين، من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط

  الكامل : يٍض اليهوديالبن غر

 ال ذليل أذل من وادي القرى إذ  تبوأ في مبارك ذلٍّة إبٌل

 شرار من تحت الثّرى والميتون  عار على موتاهم أحياؤهم

 تفارقهم تفارق عن قلى ومتى  تصاحبهم تصاحب خانةً وإذا

 عوى ذئب لصاحبه عوى وإذا  يفزعون إلى مخافة جارهم ال

  فإذا افتقرت فقد هوى بك ما هوى  إخوان صدٍق ما رأوك بغبطٍة

 هل لحتٍف راصٍد من متّقى أم  في السماء لصاعٍد من مرتقى هل

 سوف تعركه الخطوب فيبتلى أن  رأيت معمراً فلتعلمن وإذا

 سيان فيه من تصعلك واقتنى  درك من سبيٍل واضٍح هللا

 بأرض ثمود حتى ال يرى يلحق  من يغلبوا يهلك ومن ال يغلبوا

 يغضبها الكريم على القذى والعين  يزري بالفتى عن قومه الفقر

 يكون كأنّه شيء يرى حتّى  يبسط للّئيم لسانه والمال

    

 يوماً فتدركه العواقب قد نمى  فارفع ضعفيك ال تصغّر ضعفه

 أن الغني يصير يوماً للثّرى  جد بفضوله فلتعلمن والمال

 األنامل يقفعّل عن النّدى كز  يديك لسائليك وال تكن وابسط

تلف حبل إخائه رثّ القوى لم  الكريم إذا أردت وصاله إن 

 فيأتي بعد ذلك ما أتى جهدي  أرعى أمانته وأحفظ عهده

 عليك بما فعلت فقد جزى أثنى  أو يثني عليك وإن من يجزيك

ومل ال تصلّي : مل ال تقول هذا بالكرخ؟ قال: سب إبراهيم بن رستم يوماً معاوية، فقال له رجل: قال أبو العيناء
  البسيط : أنشد أبو العالية المرأٍة من اخلوارجأنت على حممد صلّى اهللا عليه وعلى آله بالقسطنطينية؟ 

 مصاليت في الهيجاء كاألسد بيضاً  نجلتهم كسيوف الهيد أربعةً

w  أخنى على القوم ما أخنى على لبد  إذا كملوا في السن واتّسقوا حتى
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 الحزن واإلعوال والكمد طويلة  عليهم فإنّي من تذكّرهم لهفي

 اجترت النّيب أو حنّت إلى ولد ما  أفتأ الدهر أبكيهم بأربعٍة ال

كنت بفلسطني فبنيت ظلّةً من قصٍب فأورق، : قال أبو العباس بن حممد: قال أبو العيناء، مسعت األصمعي يقول
  الطويل : فأنشدين

  وأن العقيق ذا الظّالل وذا البرد  تعلما أن المصلّى مكانه ألم

رقيقاً مثل حاشية البرد وليالً  به لو تعلمان أصائالً وأن 

نعم، ال : هل من حاجٍة؟ قال: لقيت عمرو بن سعيد وأنا أريد احلج فقلت: حدثين دعبل قال: قال أبو العيناء
  .تدع يل فإنّ دعاءك إغراء

  البسيط : لألعشى

  أن هالك كّل من يحفى وينتعل  كسيوف الهند قد علموا وفتيٍة

: وإن اخلفيفة تكون يف معىن ما قال اهللا تعاىل. لكن اهللا، ولكن الشياطني: رفع هالك حني خفّف النون، وكذلك

إن زيد : مكسورةٌ ال تكون إّال ويف خربها الالم، يقولونأي الكافرون، وإنّ وهي " إن الكافرون إّال يف غروٍر"
إن زيداً ملنطلق يعملها : ملنطلق، وال يقولونه بغري الٍم خمافة أن تلتبس باليت معناها ما، وقد زعموا أنّ بعضهم يقول

  . بالتوكيدوما زائدةٌ بالتوكيد، والالم زائدةٌ" إن كلّ نفٍس ملّا عليها حافظٌ: "على املعىن، وهي مثل قوله

عيبين، وتعايشوا باملروءة حىت ذهبت املروءة، مثّ تعايشوا : قال الشين حىت ذهب الدتعايش الناس زماناً بالد
  .باحلياء حىت ذهب احلياء، مثّ تعايشوا بالرغبة والرهبة، وسيتعايشون باجلهالة زماناً طويالً

  .ضحكة مستعرب: صف لنا الدنيا وأوجز، فقال: قيل حلكيم

  .لو مل يعذّب اهللا تعاىل على معصيته لكان ينبغي أن ال يعصى شكراً على نعمته: قال عيسى بن مرمي عليه السالم

أسود ال ينام الليل، فقال له: قال أمحد بن أيب احلواري ه كان له غالممل ال تنام يا : بلغين عن رباح القيسي أن
، وإذا ذكرت النار اشتد خويف، وإذا ذكرت املوت طار النعاس إني إذا ذكرت اجلنة اشتد شوقي: غالم؟ قال

يا غالم، حقيق على من : عني يا موالي، فمن كانت هذه حالته كيف يهنيه العيش يف الدنيا؟ فبكى رباح وقال
عتق يا موالي، هذا ال: ما يبكيك؟ قال: كانت له هذه املعرفة أن ال يستعبد، اذهب فأنت حر، فبكى الغالم فقال

اللهم إني أرى من فضلك ما مل أسألك، فعلمت أنّ لديك من : دعا أعرايب فقال! األصغر فمن يل بالعتق األكرب؟
  .النعم ما ال أعلمه، فصغرت قيمة مطليب فيما عاينته، وقصرت غاية أملي عما شاهدته

 فأترك، فإن أحلحت يف سؤالك اللهم ما أعرف معتمداً من الزيادة فأطلب، وال أجد غىن: ودعا آخر فقال
  .فلفاقيت إىل ما عندك، وإن قصرت يف دعائك فلما تعودت من إسدائك

اللهم حطين بأمانك، وأرخ علي سترك، وال تصرف عني وجهك، وال تسلّط علي من ال : دعا آخر فقال
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  .خيافك، وال تولّين غريك يا من يتولّى الصاحلني

در فغفر، وسبحان من حييي املوتى ومييت األحياء، وهو على كلّ شيٍء سبحان من عال فقهر، وق: دعا آخر
  .قدير

    

اللهم إنّ ذنويب ختّوفين منك، وجودك يبشرين عنك، فأخرجين : مسعت أعرابياً يدعو ويقول: قال األصمعي
 يف الدنيا باخلوف من اخلطايا، وأوصلين جبودك إىل العطايا، حىت أكون غداّ يف القيامة عتيق كرمك، كما أنا

  .ربيب نعمك

أما بعد فإنك يف دار متهيد، وأمامك مرتالن ال بد لك من سكىن أحدمها، ومل يأتك أمانٌ : كتب زاهد إىل آخر
  .فتطمئن إليه، وال براءةٌ فتقصر، والسالم

اجة وقد فاحت كان مبدينة السالم رجلٌ ذو يسار، فبينما هو يف مرتله وقد جلس يأكل مع امرأته وبني يديه سكب
أطعموين من فضل ما رزقكم : رائحتها، إذ دنا سائلٌ من الباب، وعساه كان ممن امتحن بنكبٍة بعد نعمٍة فقال

اهللا تعاىل، فقامت املرأة وغرفت من القدر، وأخذت رغيفني لتناوله، فلما رأى الزوج ذلك حلف عليها أن ال 
استوىف الرجل طعامه، وصعد السطح لبعض حوائجه فعثر بشيٍء تدفع له شيئاً، فمضى السائل خائباً حزيناً، و

مثّ إنّ السائل ملا . فسقط إىل األرض فوقص ومات، وحازت املرأة مرياثه، وتصرفت فيه، وضرب الدهر ضربانه
، لقي من قبح الرد وشدة الشهوة إىل ذلك الطّعام الذي شم رائحته عاد إىل مرتله وأخذ مضربةً كان قد اشتراها

فأراد أن يفتقها ويغسلها ويبيعها فوجد فيها ألف دينار، فأخذها وغير حاله ا، مثّ طلب امرأةُ يتزوج ا، فقالت 
ها هنا امرأةٌ صاحلةٌ وقد ورثت، فما تقول يف مواصلتها؟ فأنعم، فسعت الدالّلة بينهما حىت : له بعض الدالّالت

ما أشد ما مضى على رأسك؟ فحدثها بوقوفه على باب :  فقالت املرأةاتفقا واجتمعا، فلما دخل ا حتدثا يوماً،
فاعلم أنّ هذه الدار هي تلك، وأنا املرأة، وأنّ زوجي صعد يف ذلك : دار وامرأةٌ تأكل مع زوجها، فقالت املرأة

راً، اليوم السطح فسقط ومات، وقد أورثك اهللا تعاىل داره وماله وزوجته، فسجد الرجل هللا جلّ جالله شك
  .وحدث إخوانه فتعجبوا

  .ذاك عند عقد احلىب: أين احللم يا أبا حبر؟ فقال: قاتل األحنف مرةً واشتد فقيل له

فسوء اللحن أشد ! مه: أخطيت وأسئيت، فقال عمر: ومر عمر على رماة غرٍض، فسمع أحدهم يقول لصاحبه
  .من سوء الرماية

قم فقد أضجرت أمري : حضره، فقال شرطي على رأسه للرجلوتضجر عمر بن عبد العزيز من كالم رجٍل 
  .أنت واهللا بتكذيبك أشد أذى منه: املؤمنني، فقال عمر

فيه كياد خمنث، وحسد نائحة، وشره قوادة، ودلّ قابلة، وملق داية، وخبل كلب، : وصف ابن سيابة رجالً فقال
  .وحرص نباش
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  .ئه، كثرت ألوان دوائهمن مل بني له سبب دا: قال خالد بن صفوان

  .من كانت مهّته أكله، كانت قيمته خراه: مسعت أبا النفيس الرياضي يقول

يا أبا عبد اهللا، هل رأيت قاضياً : قال رجل من ولد عيسى بن موسى لشريك بن عبد اهللا حني عزل عن القضاء
  .نعم، وويلّ عهٍد خلع: عزل؟ قال

  .داً إال أصلحه، وال دخل التمر جوفاً صاحلاً إال أفسدهما دخل الزمان جوفاّ فاس: قال جالينوس

كان جالينوس ألثغ وكان مولعاً بالعنب، وكان بقراط أحدب وكان مولعاً بالتني، وكان : قال احلسن بن سهل
  .أفالطون فقرياً وكان مولعاً باللّواط

  .شراب بني طعامنيطعام بني شرايني، وشر الشراب : ما شر الطّعام؟ قال: قيل البن ماسويه

هل لك يف ابن : قل، قال هلا: عندي سر أفأقوله؟ قالت: قدم أعرايب على ابنة عمه خيطبها فتمنعت عليه، فقال هلا
عم كاٍس من احلسب، عاٍر من النشب، يتصلصل معك يف إزارك، ويدخل احلمام طريف ارك، يواصل بني ثالٍث 

  .يا ابن عمي، ال يسمعن هذا أحد، وأنا أمتك:  قالتيف واحٍد، فمىت عجز فأمرك بيدك،

  .ال يصحبين ضخم جبان، وال حسن الوجه لئيم، وال صغري رغيب: أراد ملك سفراً فقال

وما يستحسن منه؟ فواهللا إنّ فيه خلصاالً لو كانت إحداهن يف : رأى رجل اهلالل فاستحسنه، فقال له رجل
يدخل الروازن، ومينع من الدبيب، ويدلّ على اللصوص، ويسخن املاء، : قالوما هن؟ : احلمار لرد ا، قال

  .وحيرق الكتان، ويورث الزكام، وحيلّ الدين، ويزهم اللحم

  .إنّ علياً طلب الدنيا بالدين فجمعت عليه، وإني طلبت الدنيا بالدنيا فنلتها: قال معاوية

وما تصنع مبناظريت؟ أشغب بك : عمت أنك خصمت صاحيب فيه؟ قالهل لك يف املناظرة فيما ز: قال ابن عباس
  .وتشغب يب، فيبقى يف قلبك ما ال ينفعك، ويف قليب ما يضرك؛ فسكت ابن عباس

    

ألنها : ما بال العرب مست أوالدها أسداً ومنراً وكلباً، ومست عبيدها مباركاً وساملاً؟ قال: سأل العتيب أعرابياً
  . ألعدائها، ومست عبيدها ألنفسهامست أوالدها

بعثت بابين إليك مؤثراً لك به، فإني وإن كنت ولدته فنعمتك ربته، وحياطتك كنفته، وسواٌء عند : كاتب
  .األحرار ربيب النعم، وسليل الوالدة

  .حبواشي ثيابهاملتأني يف عالج الداء بعد ما عرف وجه عالجه كاملتأني يف إطفاء النار وقد أخذت : قال فيلسوف

  .ال يقوم عز الغضب بذلّ االعتذار: قال أعرايب

  السريع : البن أيب احلقيق اليهودي

 ال تشتري العاجل باآلجل  يا أخت بني مالٍك لباب

w وما يجد الوصل للواصل  هل لي عندكم نائٌل لباب
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 فضل الشّافي على القاتل قد  داويه وال تقتلي لباب

 قد يلفى لدى السائل والعلم  إن تسألي خابر أكفائنا

 وما العالم كالجاهل عنّا  من كان بنا عالماً ينبئك

 المنصت للقائل واستمع  أنّا إذا جارت دواعي الهوى

 القاصد والمائل بمنزل  القوم بألبابهم واصطرع

 نلطّ دون الحقّ بالباطل  نجعل الباطل حقّاً وال ال

 فنحمل الذّم مع الحامل  أن تسفه أحالمنا نخاف

 بحكم العادل الفاضل نرضى  إذا نحكم في ديننا إنّا

 تسلّي لومة العاذل وما  النفس على ما مضى تعذلك

 داء كمثل السقم الداخل  إن طالب المرء ما قد مضى

ا ليس شيئاً سوى وإنلو  ........................ 

 ربما علّلت بالباطل يا  منك بما لم أنل علّلتني

 هو منظور إلى قابل أم  في العام موعودكم أناجز

جاء بأمٍر عظيم، ال، : أختاف اهللا؟ فليسكت، فإنه إذا قال: إذا قيل ألحدكم: قال الفضيل بن عياض ألصحابه
  .وإن قال نعم،فاخلائف على خالف ما هو عليه

  .من اكتسب فوق قوته فهو خازنٌ لغريه: قال بعض الزهاد

  .من كانت له غلّةٌ يستغلها فإنما يستغلّ عمره: يقال

رض، وال احذر يا أمري املؤمنني أن تصري إىل جنٍة عرضها السماوات واأل: عظين، قال: قال الرشيد البن السماك
  .يكون لك موضع قدم

  .يا ربيع بعنا اآلخرة بنومة: ملا احتضر املنصور قال

  .واحيائي من رسول اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله: واحتضر الرشيد فقال

  .يا من ال يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه: واحتضر املأمون فقال

 شيء، وال ألحٍد عندي شيء، وال لنا عند أحٍد مبا أوصي؟ ما يل: أوص بشيٍء، قال: قيل لزاهٍد وقد احتضر
  .شيء

  .خيلق األبدان، وحيدث األحزان، ويباعد األمنية، ويقرب املنية: كيف ترى الدهر؟ قال: قيل لزاهد

توكّلت عليك، لو توكّلت عليك ملا خفت وال رجوت : يا رب إني ألستحيي أن أقول: قال الفضيل بن عياض
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  .غريك

يا أمري املؤمنني، بالدك عامرة، : أقبلت هديةً؟ قال: ك بن مروان عامالً بلغه أنه قبل هديةً فقال لهاستوفد عبد املل
أما واهللا لئن كنت قبلت هديةً كافأت : نعم، فقال عبد امللك: أجب عما تسأل عنه، قال: ورعيتك راضية، فقال

إنك للئيم، وإن كنت قبلتها ومل تعوضه منها إنك خلائن صاحبها بأن ولّيته من عملنا ما مل تكن لتولّيه لوال هديته 
حسود، وإن كنت أعطيته مثل ما أخذت وأطعمت يف نفسك رعيتك وعرضتها خلليفتك إنك ألمحق، ومن أتى 

  .شيئاً ال خيلو فيه من محٍق أو لؤٍم أو خيانٍة حقيق بأن ال يقر على عمل

قالسئل جعفر بن حممد رضي اهللا عنهما عن الن ،بل من الطّري، لوال ذلك مل : حل، أمن الطّري هو أم من اهلوام
  .يفهم

لو كان علي باملدينة يأكل حشفها : بلغنا أنك تقول: شهدت احلسن يوماً وقد قال له رجل: قال عنبسة القطّان
ىل غري سؤوٍم عن أمر اهللا، يا لكع، واهللا لقد فقدمتوه سهماً من مرامي اهللا تعا: كان خرياً له مما صنع، فقال احلسن

وال سروقٍة ملال اهللا تعاىل، أعطى القرآن عزائمه فيما عليه وله، فأحلّ حالله وحرم حرامه، حىت أورده ذلك 
  .رياضاً مونقةً وحدائق مغدقةً، ذاك ابن أيب طالب؛ روى هذا ثعلب يف االسات

    

عمٍل حمفوظ، واملوت يف رقابنا، والنار من ورائنا، يف أجٍل منقوص، و: كيف أصبحت؟ قال: قيل لبعض التابعني
  .وال ندري ما يفعل اهللا بنا

  .كان مفزعاً لألمة، رفيع اجلمة: وصف أعرايب رجالً فقال

ملّا هلك احلسن بن علي دفنه احلسني بن علي وحممد بن احلنفية رضي اهللا عنهم، فلما حصل يف حفرته دمعت 
رمحك اهللا يا أبا حممد، فلقد عزت حياتك وهدت وفاتك، ولنعم الروح روح تضمنه : لعينا حممٍد واستعرب مث قا

بدنك، ولنعم البدن بدنٌ تضمنه كفنك، وكيف ال يكون كذلك وأنت سليل اهلدى، وحليف التقوى، خامس 
بت ميتاً، أصحاب الكساء، غذتك أكف احلق، وربيت يف حجر اإلسالم، ورضعت ثدي اإلميان، طبت حياً وط

  .وإن كانت أنفسنا غري طيبٍة بفراقك، وال شاكٍة يف اخليار لك

ظاملٌ لنا حقّنا، وبالغٌ بنا فوق قدرنا، ومعٍط : حنن من أمتنا بني أربعة أصناف: قال حيىي بن زيد رضي اهللا عنهما
  .ما جيب لنا، وحاملٌ علينا ذنب غرينا

  .ع سلمه، ويتواصف حلمه، وال يستمرأ ظلمهذاك واهللا ممن ينف: وصف أعرايب رجالً فقال

إن كان مهّك للدنيا فقد فرغ اهللا منها، وإن كان مهّك لآلخرة فزادك اهللا : قالت أعرابيةٌ لزوجها ورأته مهموماً
  .تعاىل مهّاً ا

  .الدنيا محقاء ال متيل إّال إىل أشباهها: يقال

  الطويل : مسلم بن الوليد
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 علمت ما أحدثته المقادر وما  أرادت رجوع القلب بعد انصرافه

اللّيالي سليمةً يغر الفتى مر  ا قليٍل عواثر وهنبه عم 

صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك، فخذ مما يف يديك ملا بني يديك، فعند املوت يأتيك : قال احلسن بن آدم
  .اخلرب

  الطويل : شاعر

 أعرافها ونحورها مضرجةٌ  ملموم الكتائب خيله وأرعن

 األفاعي سردها وقتيرها عيون  مذاالت العيون كأنّها عليها

 بأجراس اللّيوث زئيرها رماها  إذا استجرست أصواته أذني سامٍع

رأيت على األعمش فروةً مقلوبةً، صوفها خارج، فأصابنا مطر، فمررنا بكلٍب فتنحى : أبو بكر بن عياشقال 
  .ال حيسبنا شاًء: األعمش وقال

لو علم اهللا تعاىل أنّ الصوف إىل داخل : كان ببغداد جمنونٌ يلبس فروةً مقلوبةً، فإذا قيل له يف ذلك قال: وقال
  .أجود عمله إىل داخل

  الطويل : شاعر

 به ماء الوجوه الهواجر وعزت  ويوٍم عبوري توقّد نجمه

 ملكت قبض النّفوس الخناجر وقد  به ليالً من الشّمس داجياُ بعثت

 غباٍر أنشأته الحوافر وسقف  فيه للسوابغ حجةً فنازعن

 المنايا مسبطر وثائر ونقع  فلك حول األسنّة دائر له

 ترعاها اللّيوث الخوادر طوالع  كأن نجوم الليل فوق رماحه

 فاستباحتها المنايا الغوادر به  أجزن قضايا الموت في مهج العدى

  .مترتّه األحلاظ، وجمتىن األلفاظ: قال احلسن بن رجاء يف خطّ كاتٍب

  .القلب معدن، والعقل جوهر، واللسان مستنبط، والقلم صانع، واخلطّ صنعة: قال بشر بن املعتمر

لو كان نباتاً لكان زهراً، ولو كان معدناً لكان ترباً، ولو كان شراباً لكان : وصف أمحد بن إمساعيل خطّاً فقال
  .صفواً

  .اخلطوط رياض العلوم: قال أبو العيناء

  .خلطّ مسط احلكمة، به تفصل شذورها، وينتظم منثورهاا: وقال جعفر بن حيىي

هذا وشي حمبوك، وهذا ذهب مسبوك، تسابقتما إىل غاية، : ختابر غالمان يف خطّيهما إىل سهل بن هارون فقال
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  .فوافيتما يف اية

  .ءأما من الكرم يف عراء، وأما من اللؤم يف خرا: كيف وجدت فالناً؟ قال: قيل لرجٍل على باب رئيس

  الكامل : شاعر

هاج الحمام طرادها أبراجها  تطالعها الكواكب والقنا وكن 

 سيوف حماتها أغمادها سلبت  جاءوا بتيهاء المنون طليعةً

 الحديد فأظهرته عتادها حلق  كتائبها الجبال وسربلت ورثت

 وميض قتيرها وسرادها بعضاً  موج البحر يقفو بعضه فتحال

 فأثقب قدحها إيقادها زنداً  قدحت عليها الشمس وقت طلوعها

 زيماً كما زفت الجنوب جرادها  أطار على الدروع شرارها حتى

    

عجنوا يف الدين عجناً، يا شريك، لقد أدركت رجاالً : قال األعمش لشريك بن عبد اهللا النخعي احملدث القاضي
لو سألت رجالً واحداً منهم عن مسألٍة أو فريضٍة ما أحسنها، وما من مكرمٍة إّال وهي معقودة مبفارق رؤوسهم، 

  .ما يسرين برجٍل مهم عشرة مثلك، بل مائة ألف

  الوافر : أنشد سعيد بن املسيب بني القرب واملنرب

  رقيق الحد ضربته صموت  نخوة المختال عنّي ويذهب

 إذا القى الكريهة يستميت  ماجٍد ال عيب فيه بكفّي

  .ما شاء اهللا كان: مث قال

  الوافر : وأنشد أيضاً

 إنّما لكم مبيت لقالت  وصرف لو تبين لهم كالماً

 النّوم، نشوتها هبيت بعيد  تريك قذى بها إن كان فيها

  وأبت بما هويت وما رزيت  بشربها نفسي ومالي بذلت

اجتمع القراء يف مرتل إسحاق بن احلسني ليضعوا كتاباً يف : مسعت عمي يقول: كان أبو هشام الرفاعي يقول
  .رحم اهللا امرءاً كف يده، وأمسك لسانه، وعاجل ما يف قلبه: السنة، فقال األعمش

  .إذا رأيتم الشيخ ال حيسن شيئاً فاصفعوه: قال األعمش

الناس جمانني، جيعلون اخلشن إىل ما داخل : وكان األعمش يلبس قميصاً مقلوباً قد جعل دروزه خارجةً، ويقول
  .مما يلي جلودهم
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دة، وامتد بك انسخ كلّ ما جتده مكتوباً إذا اتسعت لك اجل: كان الكندي يقول يل كثرياً: قال أمحد بن الطّيب
  .الزمان، فإنّ مكان ما تكتبه أسود من دفتٍر، خري منه أبيض

  .موائد اهللا، فمن أتاها أصاب منها: وصف احلسن األسواق فقال

من أحب أبا بكٍر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر : كان أيوب السختياينّ من الزهاد والعقالء، وهو الذي قال
  .أحب عثمان فقد استنار بنور اهللا، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقىفقد أوضح السبيل، ومن 

من أبغض أصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه فليس له يف يفء املسلمني حق، ألنّ القرآن نطق : قال مالك بن أنس
، مث "ين تبوءوا الدار واإلميانوالذّ: "، وذكر املهاجرين فقال"ما أفاء اهللا على رسوله: "بذلك، قال اهللا عز وجلّ

فمن كان يف قلبه عليهم وعلى أحٍد منهم شيٌء " والذّين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا: "قال
  .فال حق له يف الفيء

نها يا هذا ليست البالغة خبفّة اللّسان، وال بكثرة اهلذيان، ولك: مسع خالد بن صفوان رجالً يتكلّم فيكثر فقال
  .إصابة املعىن، والقصد إىل احلجة

كان واهللا منهرت الشدق بعذوبة املنطق، ذلق احلدة، جزل األلفاظ، عريب : وذكر خالد بن صفوان رجالً فقال
اللسان، رقيق احلواشي، خفيف الشفتني، بليل الريق، دائم النظر، قليل احلركات، حسن اإلشارات، حلو 

 كثري الرقّة، ذرب اللسان، حيياً صموتاً قؤوالً، يهنأ اجلرب، ويداوي الدبر، ويصيب الشمائل، حسن الطّالوة،
 كس يف خليقته، متبوعاً غري تابع، كأنه علممر يف مروءته، وال بالشاملفاصل، مل يكن باهلذر يف منطقه، وال بالز

  .يف رأسه نار

  . غري سوال، قواالً عند ذوي األفهام، جلداً ألد اخلصامكان واهللا قراًء غري نزال، معطاًء: وذكر خالد آخر فقال

  املتقارب : شاعر

 يدر أنّي له أعشق ولم  هواك فلبيته دعاني

 قدمي ألسن تنطق إلى  فقمت وللشوق في مفرقي

  الطويل : شاعر

  تمشّي حميا الكأس في جسم شارب  قلبي حبها ومشى به وأشرب

 دب في الملسوع سم العقارب كما  يدب هواها في عظامي ولحمها

  السريع : شاعر

 أن ينطق فاستحيا وهم  من طرفه الوحيا نازعني

 من ذا وبذا أحيا أموت  جرد لي سيفين من هجره

  البسيط : شاعر
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 طائر قد بات في شبك كأنّه  اهللا من قلبي لفرقته أستودع

  معلّقٌ بين قرن الشّمس والفلك  كأن فؤادي من تذكّره ومن

شحذت سيفي، وذلّقت لساين، وها أنا يف طلبك: قال أعرايب.  

  .فالنٌ قليل الرجوع، بطيء النزوع: وقال آخر

  .فالنٌ البحر الطّامي يوم الوغى والغيث اهلامي ليل القرى: قال أعرايب يف وصف آخر

من ذا الذي صفا فلم يكن فيه عيب، وخلص فلم يكن فيه شوب: قال أعرايب.  

  .فالنٌ حتف األقران غداة النزال، وربيع الضيفان عشية النزول: وقال آخر

لكلّ كاٍس حاٍس، ولكلّ عاٍر كاٍس: وقال أعرايب.  

    

  .لسانه حديد، وجوابه عتيد: قال أعرايب يف آخر

اريفالنٌ أج: وقال أعرايبم الساري، وأقتل من السور من األسد الض.  

ال أمس ليومه، وال قدمي لقومه: قال أعرايب.  

  .حواجب مزججة، وثغور مفلّجة، وخدود مضرجة: قال أعرايب يف وصف غواٍن

ن عرفه : قال أعرايبما أفسح صدره، وأرحب بشره، وأبعد ذكره، وأعظم قدره، وأعلى شرفه، وأكثر ضففه مم
  .مل يعرفه، مع حسن االستيفاء، وسعة الفناء، وعظم اإلناءو

  الطويل : شاعر

 تالعب فيه شمأٌل ودبور  منزالً بالدير أصبح خالياً أيا

نواهد تتبختر في فنائك حور ولم  كأنّك لم تقطنك بيض 

 عند األنام كبير صغيرهم  أمالٍك عباشم سادةٌ وأبناء

وإن لبسوا تيجانهم فبدور  إذا لبسوا أدراعهم فضراغم 

 يوم النّوال بحور ولكنّهم  أنّهم يوم اللّقاء قساور على

 خصيب والزمان طرير وأنت  الملك غض والخالفة لدنةٌ إذ

  وعيش بني مروان فيك قصير  مرتاض ونبتك يافع وروضك

اليوم يعقبه غد رويدك إن  صروف النائبات تدور وإن 

دى: قال أعرايباإلبل إىل احلدا، والروض إىل الن إىل املكارم كما حتن حنن.  

  .كان واهللا مريع اجلناب، درور السحاب: آخر

ث، : قال أعرايبث، وأحسنهم استماعاً إذا حدوأمسكهم عن املالحاة إذا فالنٌ أفصح خلق اهللا تعاىل إذا حدw
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خولف، يعطي صديقه النافلة، وال يسأله الفريضة، له نفس عن العوراء حمصورة، وعلى املعايل مقصورة، 
كالذّهب اإلبريز الذي يعز كلّ أوان، والشمس املنرية اليت ال ختفى بكلّ مكان، هو النجم املضيء للحريان، 

  .والبارد العذب للعطشان

  .ليثٌ إذا عدا، وغيثٌ إذا غدا، وبدر إذا بدا، وجنم إذا هدى، وسم إذا أردى:  وصف آخرقال أعرايب يف

من القبيح أن نكسح من كرومنا فصل الورق والقضبان وال نكسح من أنفسنا الشهوات، ومن : قال أفالطون
  .فسناالقبيح أن منتنع من الطّعام اللذيذ لتصح أبداننا وال منتنع من القبائح لتصفو أن

  .إين ألعجب من الناس وقد مكّنهم اهللا تعاىل من االقتداء به ويقبلون إىل االهتداء بالبهائم: قال فيلسوف

  .ال ينبغي ألحٍد أن يطلب شيئاً من احلكمة والفضائل قبل أن ينفي عن نفسه العيوب والرذائل: قال فيلسوف

األشياء الرديئة العامل، فينبغي أن نفر من العامل، والفرار من ينبغي لنا أن نفر من األشياء الرديئة، و: قال أفالطون
  .العامل هو االقتداء باهللا تعاىل

اء، والدهر خيلط صاحلاً بفساد، وهو طعمان: قال أعرايبراء من الضرللس لٌ ذو انقالب، وال بدإن الدهر حو :

  .معسول وممرور

  .يا موالي تعبداً، وأخي تودداً: كاتب

  .أنت قرة عيين ونورها، وأنس نفسي وسرورها: أعرايبقال 

  .أنت من أفتخر بأنوائه، وأهتدي بضيائه، وأتزين بإخائه، وأستظهر على الزمان بوالئه: كاتب

  .أنت جة الدنيا وزهرا، وروضة نفسي ومنيتها وبستاا، وروح حيايت ورحياا: كاتب

  .سي وقمريأنت مسعي وبصري، ومش: قال أعرايب آلخر

  .كما أنه ليس بني الطّوف واللص صداقة، فكذلك ليس بني احلكمة واجلهل صداقة: قال فيلسوف

  .إذا قيسوا إىل الناس فهم كاآلهلة، وإذا قيسوا إىل اآلهلة فهم كاملالئكة: مباذا تشبه احلكماء؟ قال: قيل لفيلسوف

  .شهوات وأنا موالهاهو عبد ال: ما الفضل بينك وبني امللك؟ قال: قيل لفيلسوف

  .امللك ال حيب من هو أكرب منه: إنّ امللك ال حيبك، قال: قيل لفيلسوف

  .من جاد مباله، وصان نفسه من مال غريه: من اجلواد؟ قال: قيل لفيلسوف

  .مل أعلم أن هذا يكون: مل تذكر يف شرائعك عقوبة من قتل أباه، قال: وقيل لسقراط

إني رأيت كأني أنظر يف لوٍح :  رجلٌ من آل حكيم بن حزام إىل أيب أويس فقالجاء: قال ثعلب يف االسات
سبحان : يذهب بصرك، قال: ال بد منه، قال: إنّ العبارة حكم، وأكره أن أفسره لك، قال: من ذهب، فقال

  .ما هو إّال ما أقول لك، فعمي بعد قليل: اهللا، قال

رأيت كأني بلت خلف املقام أربع مرات، : د امللك بن مروان فقالجاء رجلٌ إىل سعيد بن املسيب من قبل عب
  .يلي أربعةٌ من صلبه اخلالفة: فإنه عبد امللك، قال: كذبت لست صاحبها، قال: قال له
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بضعةٌ من رسول اهللا : فاستعرب سعيد بن املسيب فقال" قل هو اهللا: "رئي علي بن احلسني مكتوباً على صدره
  .ه وعلى آله، نعى إليه نفسهصلّى اهللا علي

  الرجز : ملروان بن أيب حفصة

 لسامي النّاظرين أشوس إنّي  تحبسوني فالكريم يحبس إن

وال مدنّس ال  حتى تجيش األنفس مصابر ساقطٌ علج 

    عرضي نقي وأديمي أملس

  .إنا واهللا ما نعلّمكم ما جتهلون، ولكنا نذكّركم ما تعلمون: الفضل بن عيسى الرقاشيقال 

لقد أعطاك اهللا ديناً لو مل تشبع معه من خبز الشعري كان قد : شكا رجلٌ إىل احلسن الفاقة فقال: قال ابن عجالن
  .أحسن إليك

  البسيط : قال عمري بن احلباب

 السيوف إذا ما جرتم عبر وفي  أبلغ أمية أن األرض واسعةٌ

  ما إن يزال لها في دورنا شرر  حتّى متى وعالم اليوم ناركم

 بوائق ال تبقي وال تذر منّا  أخاف عليكم أن تنوبكم إنّي

 أغر أمام الحي يقتفر قرم  تروا عارضاً منا يقودهم وإن

  حتى يموت وفيه الرمح منكسر  ال ينثني الدهر عن أمٍر يهم به

  .خياطب ذه األبيات عبد امللك بن مروان

  .الكرمي يرعى حق اللفظة وحرمة اللّحظة: قال أعرايب

الدور، فصار هلا جراٌء كانت لنا هرةٌ ليس هلا جراٌء، فكانت ال تكشف القدور وال تعيث يف : قال ابن عيينة
  .فكشفت القدور وأفسدت الدور

قد وجدمت مقاالً فقولوا، مىت رأيتم أبا عياٍل أفلح؟ قال : ملا قبض ابن عيينة صلة اخلليفة قال أصحاب احلديث
كان فيما بلغين يف داره صغرياً، وجملسه يف حلقته كبرياً، : أكنت تعرف احلسن؟ قال: هشام خلالد بن صفوان

فكيف كان؟ قال، كان أعمل الناس مبا أمر به، وأترك الناس ملا ي عنه، وكان إذا قعد على أمٍر قام به، : قال
  .وإذا قام على أمٍر قعد به، وكان معلّماً بالنهار وراهباً بالليل

 لو يا أمري املؤمنني،: أيت عمر بن اخلطاب مباٍل، فقام إليه عبد الرمحن بن عوف فقال: قال سلمة بن سعيد
كلمة ما عرضها ولقنها إال شيطان لقاين اهللا :حبست من هذا املال يف بيت املال لنائبٍة تكون أو أمر حيدث فقال

ومن يتق اهللا : "حجتها، ووقاين فتنتها، أعصي اهللا تعاىل العام خلوف القابل؟ أعد هلم تقوى اهللا، قال اهللا تعاىل w
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  .يكونن املال فتنةً على من يكون بعديول" جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب

إن صدقت : رأيت حدياً جاءت حىت وقعت على شرف املسجد، فقال: جاء رجلٌ إىل سعيد بن املسيب فقال
رؤياك تزوج احلجاج يف أهل هذا البيت، فتزوج احلجاج أم كلثوم ابنة عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب فأولدها 

  .بنتاً

يا هذا، بعثه اهللا : رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف املنام، فقال: د بن املسيب فقالجاء رجلٌ إىل سعي
  .بشرياً ونذيراً، فإن كنت على خٍري فازدد، وإن كنت على شر فتب

ريايفّ: قال النحويما يستعمل ذلك : اعلم أن أسري مبعىن سرت إذا أردت بأسري معىن سرت؛ قال أبو سعيد السإن
ذا كان الفاعل قد عرف منه ذلك الفعل خلقاً وطبعاً، وال ينتظر منه يف املضي واالستقبال، وال يكون لفعل فعله إ

  الكامل : مرةً من الدهر، من ذلك قول بعض بين سلول

  فمضيت ثمت قلت ال يعنيني  أمر على اللئيم يسبني ولقد

ولقد مررت، ومل يرد أنّ ذلك كان منه مرةً، وال أنه ال يعود إليه، وإنما أراد أنّ ذلك سجيته أبداّ؛ قال : يريد
  الكامل : جرير

  ولقد يكون على الشّباب نضيرا  جعادة ما لجسمك شاحباً قالت

كان حنني صاحب خفي حنني من أهل اليمامة، وكان حيمل العطر فيطوف به يف : خالد بن كلثوم الراويةقال 
بالد العرب، فطنب له بعض اخلراز، فألقى يف طريقه حني بدا من أهله فرد خف جديد، وألقى الفرد اآلخر على 

لفرد، ونزل فعقل ناقته شفقةً عليها، ومضى اآلن ننتفع بذلك ا: قدر ميل، فأقبل حنني فلما رأى الفرد اآلخر قال
فأخذ الفرد اآلخر، وصاحب اخلفّني قد كمن له، فلما تولّى حنني ركب البعري فذهب مبا عليه وبه، فرجع حنني 

  .إىل أهله باخلفّني من مجيع ما محل، فصار خفّاه مثالً

    

 بالنهار يف حوائجهم، ونادى بالتصرف يف الليل كان يف الزمان األول ملك ى الناس أن ينتشروا: قال املدائين
والنوم بالنهار، وأقام احلرسي يدور بالنهار، فأخذ احلرسي رجالً على محار فأتى به امللك، فأمر بعقوبته، فقال 

فأنا رجلٌ مسافر أدجلت هذا الوقت كما كنا نبكّر يف : ال، قال: له، أصلحك اهللا، هل يت عن الدجلة؟ قال
  .صدق، خلّوا سبيله: نصف الليل، قال

إنما مسيت : سأل رجلٌ أبا عمرو بن العالء عن اخليل مل مسيت خيالً فعي بذلك عمرو، وكان عنده أعرايب فقال
  .خيالً الختياهلا واختيال راكبها

: صغر سنه، وقالوا هكذا قال العلماء بالفتح واملد إذا أردت أيام - وقال عمر بن عبد العزيز جلاريٍة يف صبائه 

أعضك اهللا تعاىل بكذا، فقال له :  حبضرة مؤدبه- الصبا يف هذا املعىن خطأ، إنما الصبا اللّهو والدد والغزل 
wفليكن اهللا تعاىل أجلّ يف صدرك، فما : إنّ األمري أجلّ من ذاك، قال: أعضك عبد العزيز، فقال: قال: املؤدب
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 ،أخىن الرجل يف منطقه: يقالعاود كلمة خنا، اخلنا مقصور.  

  .شع دمه يشع أي تفرق: يقال

  الكامل : طويت فالناً على بللته أي بنيته على بقية وده؛ وأنشد: ويقال

  وعرفت ما فيكم من األدغال  طويتكم على بلالتكم ولقد

  .والعرب تزعم أنّ اللنب يطوي البطن، وأنّ نبات األرض ينفخه

  .سرب يف اعوجاٍج من داخل األرض؛ اندحل الطائر يف وكره، واندحل السبع يف وجاره: الدحل

  .خذه على هديتك وفديتك: يقال

أما : واهللا ما يسرين أن كنت ضيفك ليليت هذه، فقال له األعرايب: مر أعرايب يف أطمار رثٍّة برجٍل فقال له الرجل
 آكلكم - إذا وجدنا -بطن من أمك قبل أن تضعك بساعة، إنا واهللا واهللا لو كنت ضيفي لغدوت من عندي أ

  .للمأدوم، وأطعمكم للمحروم، هكذا قال، وإن كان من اإلطعام، وقد مسع من غري واحٍد

إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأةً فلينظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينهما؛ أدم الرجل املرأة إذا خالطها : ويف اخلرب
  .كحهاأي إذا ن

  .أنا ال أصادق إّال من يغفر زللي، يسد خللي، ويقبل عللي: قال خالد بن صفوان

  .أن تعطي ملن ال تعرف، وإنك ال تبلغه حىت تتخطّى به من ال تعرف: ما حق اجلود؟ قال: وقيل ليزيد بن معاوية

  .، أي خصهم"خلّل باخلزرج": ، مث قال"اصرخ بالناس: "وقال النيب صلّى اهللا عليه وآله يوم حنني للعباس

  .سواط: يقال للجاهل الكثري الترداد

  . الالّم خمفّفة-أي خصيته : ملست الغالم: يقال

. معناه من التربيح أي اشتد: برح اخلفاء يعين صار األمر يف براٍح، أي ظهر لشدته ونكرائه، وقيل: قال األصمعي

  .برح اخلفاء أي استبان املكتوم: وقال يعقوب

  .ع الرجل إذا حتيرقب

يا أمري املؤمنني، أي خٍري فيمن ال يدعي : بلغين أنكم من كندة؟ قال: وقال عبد امللك بن مروان أليب احلارث
  .رغبةً، أو ينفي حسداً

  .حذام وقطام: طمار، معرفةٌ مبنية على الكسر كقولك: طمر الرجل إذا انتفخ، وفرس طمر، واملكان العايل

  الطويل : شاعر

 هانٍئ في السوق وابن عقيل إلى  فإن كنت ال تدرين ما الموت فانظري

 يهوي من طمار قتيل وآخر  تري جسداً قد خدد السيف لحمه

  .من طمار، مرتلة ما ال ينصرف: ومتيم تقول: قال املربد

wأحفوا الشوارب واعفوا : ويف اخلربأي عن املسألة؛ " يسألونك كأنك حفي عنها: "قال املربد يف قوله تعاىل
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  .اللّحى

  .ما ملئت دار حربةً، إّال وستمتلئ عربةً

  .أي أظهروا، من األضداد، أي بدا ذلك يف أسرم" وأسروا الندامة"

  .الوزير، والوزير مأخوذٌ من الوزر: الضيزن

امرأيت، واهللا : من أم أوىف؟ فقال: ل لهاللهم اغفر الم أوىف، فقا: رأى عمر بن اخلطّاب رجالً يف الطّواف يقول
  .على ذاك إنها لورهاء مرغامة، أكولٌ قمامة، ال تترك هلا حامة، ولكنها حسناء فال تفرك، وأم بنني فال تترك

ال يستخرجها من الرجال إّال أسود احليف، يريد من حنكته : سألنا أبو عبيدة عن مسألٍة مث قال: قال التوزي
  .ىت اسودت نواحي أنثييهالسن ح

ال واهللا ولكن : أنت مثل البغلة ال تلدين، قالت له: قال مصعب بن الزبري لسكينة بنت احلسني رضي اهللا عنهما
  .أىب كرمي أن يقبل لؤمك

  .كأنها بعرةٌ عليها رعاف: نظر اجلماز إىل سوداء عليها معصفرات فقال

    

  .من حسنك تعوذين: ال بزق علي، قالتما أمر بأحٍد إّ: قالت اخلنفساء ألمها

  الكامل ازوء : شاعر

 من جيٍل فجيل اس  رأيت الدهر يفني الن لما

 من ولّى سبيلي وسبيل  أنّي هالك وعلمت

 عن قاٍل وقيل وعزفت  نفسي عشوةً أوطأت

  نشأت على الدهر الطويل  مشمولةً وشربتها

 الخفي المستحيل شيء  فليس تحس كال رقّت

 كالرشأ الكحيل ألحاظ  كفّ ظبٍي فاتر ال من

يف الغربة موصول: قال أعرايب الفقري من األهل مصروم، والغين.  

أوحش قومك ما كان يف إحياشهم أنسك، واهجر أوطانك ما نبت عنها نفسك: قال أعرايب.  

كيف ال أشتاق إىل رملٍة كنت جنني ركامها، ورضيع غمامها: أتشتاق إىل وطنك؟ قال: قيل ألعرايب.  

ة، ويكسب اجلدة: قال أعرايباجلد االغتراب يرد.  

  الرمل ازوء : شاعر

 فاألسى غير صغير  إن يكن مات صغيراً

w يوم ريحان القبور  كان ريحاني فصار ال
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  الطويل : ساب كميت بن معروف األسدي أمةً لقوٍم فقالت: العتيب، مسعت أيب يقولقال 

 الذّنابى ال بريش القوادم بريش  لعمري لقد راش ابن سعدة ريشه

 العادي باٍن وهادم وللشّرف  لك معروفٌ بناء هدمته بنى

هو : إنه خبطّه، قال: قرئ على ثعلب من كتاب خبطّ ابن األعرايب خطأٌ فرده، فقيل له: أبو موسى احلامضقال 
  .دعوه ليكون عذراً ملن أخطأ: أفنغيره؟ قال: خطأ، قيل

  الرجز : ملا سقطت ثنية معاوية أسف عليها ملا فاته من البيان، فتمثّل

بعضي وتركن بعضي أخذن  الليالي أسرعت في نقضي إن 

    تركن رنقي وشربن محضي

  الطويل : شاعر

هضبات األجرع المتقاود ذرى  بعيني أن من مكانه يقر 

  سليمى وقد مّل الكرى كّل واحد  أرد الماء الذي وردت به وأن

 كان مخلوطاً بسم األساود وإن  وألصق أحشائي ببرد ترابه

  البسيط : الرياشي لنهار بن توسعةأنشد 

 المهلّب بعد اهللا والمطر ّإال  أضحى العراق سليباً ال ضياء له

 يعيش به األنعام والشّجر وذا  يجود ويحمي عن ذماركم هذا

  الرجز : وأنشد أيضاً

  الناس إخوان وشتّى في الشّيم

معناه أنهم من أدٍمي : سألت عنه أعرابياً فصيحاً فقال: الناس أسواٌء، كذا أنشد البغداديون؛ قال الرياشيويروى 
جيمعه : واحد، أي من تراب جيمعهم كلّهم آدم، وإن اختلفت شيمهم، وفسر البغداديون على خالف هذا، قالوا

  .بيت األدم، ألنّ بيت األدم فيه كلّ ضرٍب من رقاع األدم

كنت عند الرشيد يف شهر رمضان، فأيت بسكران فهم به مث سأل عنه : ل أبو حامت، حدثنا األصمعي قالقا
قد شرب اخلمر يف رمضان فضربه مثانني للسكر، ومائةً حلرمة . كفاك علي بن أيب طالب ذلك بالنجاشي: فقلت

كالّ إنها : سلح سلح، فيقول: بهشهر رمضان، ومحله على محٍل وطاف به يف الكوفة، فجعل الصبيان يصيحون 
  البسيط : ميانيةٌ، ووكاؤها شعر؛ وهجا أهل الكوفة فقال

  فال سقى اهللا أهل الكوفة المطرا  سقى اهللا قوماً صوب غاديٍة إذا

w حتى إذا ال ترى ماء وال شجرا  الريح تسفي في عيونهم وأرسل
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 يكونوا لمن عاداهم جزرا حتى  ألقى العداوة والبغضاء بينهم

  والدارسين إذا ما أصبحوا السورا  إذا ما جن ليلهم السارقين

 والنّاكحين بشطّي دجلة البقرا  على طهٍر نساءهم والتّاركين

  البسيط : مث ذهب إىل معاوية وقال يف علي، وكان قد قال معاوية

 لنفسك أي األمر تأتمر انظر  أيها الملك المهدي عداوته يا

 العرانين ما ساواهم بشر هم  يقيناً بأن المجد في نفٍر واعلم

 يديك فإن الخير مبتدر فابسط  نفست على األقوام مجدهم فإن

  كما تفاضل ضوء الشّمس والقمر  الفتى أنت ّإال أن بينكما نعم

 حتى أبين ما آتي وما أذر  امرٌؤ قّل ما أثني على أحٍد إنّي

    

 تذمن حتى تبله الخبر وال  ال تحمدون امرءاً حتى تجربه

  الكامل ازوء : قال أبو علي ابن مقلة، قال يل اهلداوي، أنشدنا الرياشي

 بن الوليد بن المغيره د  يا عين بكّي للولي

د أبا الوليد هو العشيره  الوليد بن الولي إن  

  ن وجعفراً غدقاً وميره  كان غيثاً في السني من

من جديد الغريب: قال أعرايب خلق القريب خري.  

  الكامل ازوء : قال العتيب، قال أبو دواد

 رعاد بروقه أكناف  سقّى الرباب مجلجل أل

با جونويمريه خريقه وهناً  تكفكفه الص 

 إذا درت عروقه حتى  العسيف عشاره مري

 ضاق فما يطيقه بالماء  إذا ما جلده حتى

 يماينةٌ تسوقه ريح  له من خلفه هبت

 فسح واهيةً خروقه ء  عزاليه السما حلّت

  .العجز مقرونٌ به الشقاء، واحلزم موكّلٌ به النجاء؛ مثرة احلزم السالمة، ومثرة العجز الندامة: أعرايبقال 

آفة احلزم ترك االستعداد، وآفة الرأي سوء االستبداد: قال أعرايب.  w
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احلازم ال تدهش له عزمية، وال تكهم له صرمية: قال أعرايب.  

ومن : عاً إىل الصني من األبلّة، وكان قد اجتمع ركب فيه عشر سفٍن، قالمحلنا مرةً متا: قال بعض جتّار البحر
رمسنا إذا تزجهنا يف مثل هذا الوجه أن نأخذ قوماً ضعفاء، ونأخذ بضائع قوم، فبينا أنا قد أصلحت ما أريد إذ 

: ما هي؟ قالف: يل حاجةٌ قد سألتها غريك من التجار فلم يقضها، قلت: وقف علي شيخ فسلّم فرددت فقال

تأمر حبمل هذه الرصاصة : اضمن يل قضاءها حىت أذكرها، فضمنت، فأحضر يل رصاصةً من مائة منا، وقال يل
قد ضمنت يل، وما : يا هذا، ليس هذا مما أفعله، قال: فقلت. معك، فإذا صرمت يف جلّة كذا فاطرحها يف البحر

لك املكان عصفت الريح وهاج البحر، فاشتغلنا بأنفسنا زال يب حىت قبلت وكتبت يف روزناجمي؛ فلما صرنا يف ذ
يا : ونسيت الرصاصة، مث خرجنا من اللّجة وسرنا حىت بلغنا موضعاً، فبعت ما صحبين، وحضرين رجلٌ فقال يل

مل أمحل رصاصاً قال بلى الشيخ فذكرت : معنا رصاص، فقلت: ال، فقال غالمي: هذا، أمعك رصاص؟ قلت
أحضرها، وساومين الرجل ا : ا إىل ها هنا وما يلحقين أن أبيعه ففيه ما ينفعه، فقلت للغالمفقلت خالفناه؛ بلغن

فبعتها مبائٍة وثالثني ديناراً وابتعت ا للشيخ طرائف الصني، وخرجنا فوافينا املدينة، فبعت تلك الطرائف فبلغت 
قد : قفت بباب دار، وسألت عنه فقيل يلسبعمائة دينار، وصرت إىل البصرة إىل املوضع الذي وصفه الشيخ، وو

إنّ : فتخبرت فقيل: ال نعلم إّال ابن أٍخ له يف بعض نواحي البحر؛ قال: فهل خلّف أحداً يرثه؟ قالوا: تويف، قلت
داره موقوفةٌ يف يد أمني القاضي، فرجعت إىل األبلّة واملال معي، فبينا أنا ذات يوم جالس إذ وقف على رأسي 

وبعت رجالً هناك رصاصاً؟ : نعم، قال: وخرجت إىل الصني؟ قلت: نعم، قال: نت فالن؟ قلتأ: رجلٌ فقال
أعلمك أني قطعت تلك الرصاصة ألستعمل : أنت هو، قال: أتعرف الرجل؟ فتأملته، فقلت: نعم، قال: قلت

: فاك اهللا، فقلت لهشيئاً منها فوجدا جموفة، ووجدت فيها اثين عشر ألف دينار، وقد جئت باملال فخذ مالك عا

أتعرف الشيخ؟ : فتبسم الرجل مث قال: وحيك، ليس املال يل، ولكنه كان من خربه كذا وكذا، وحدثته، قال
هو عمي وأنا ابن أخيه، وليس له وارثٌ غريي، وأراد أن يزوي هذا املال عني، وهو هربين من : ال، قال: قلت

فأعطيته الدنانري كلّها ومضى إىل البصرة : ال ما ترى على رغمه؛ قالالبصرة سبع عشرة سنةً، فأىب اهللا تعاىل إّ
  .فأقام ا

    

كان يل عم مبروروذ، وكان وجيهاً يف البلد، وكان شديد املقت يل فاحش : حدثنا القاضي أبو حامد قال
 كالٍم، اإلعراض عني؛ واتفق أني حضرت بعض العشيات جملس رئيس البلد، ودخل عمي بعدي وكنت يف

من هذا الفىت الكامل الفاضل؟ فواهللا ما رأيت أحداً يف سنه أكثر عقالً، : فسمع بقية ما كنت فيه، فقال للرئيس
ومن أبو حامد؟ : إنه أبو حامد، قال: وال أحسن كالماً منه، وإنما أنكرين االختالط ظالم الليل، فقال الرئيس

ا أعرف نسمةً أبغض منه إيلّ، وإنك لو عرفت باطنة ملا استحسنت لعنه اهللا وقبحه، فم: ابن أخيك، قال: قال
وكان القاضي أبو . ظاهرة وض متلوياً من حسد نار به ومناقضٍة أتى ا، وحاٍل فجأته، وكامن ظهر عليه
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هنب واهللا ال ورثتين، وأل: حامد حيدثين ذا العم، وكان شديد العداوة، قاطع الرحم، قبيح اجلفاء، وكان يقول
  . ولساسته، وال أتركه لك، مثّ أىب اهللا ذلك-  وكان أمري بغداد -مايل لبختيار 

وحدثين أبو حامٍد حبديثه مع عمه حني حدثته أنّ عمي كان قاعداً يف بعض العشيات يف قطيعة الربيع، : قال
إنّ ابن أخيك با أبا : جلساؤهفاجتزت به متوجهاً إىل جملس أيب احلسن ابن القطّان الفقيه الشافعي، فقال له 

العبأس جمتهد يف طلب العلم، يغدو ويروح، ولقد مسعنا تالوته للقرآن فاستجدناها، ولقد مسعنا منطقه فاستأنسنا 
هذا كلّه كما تقولون، ولكن له عيب واحد، : به، وقد كتب احلديث الكثري، وسافر وتصوف، فقال للجماعة

وقد رأينا أعماماً . كلّ يوم أربعة أرغفٍة، فورد على اجلماعة ما حيرها وأضحكهايأكل يف : وما هو؟ قال: قالوا
وإنما سقت هذا ناهياً عن قطيعة الرحم، . قطعوا أرحاماً، فقطع اهللا أعمارهم، وأقفر ديارهم، وأورثهم خسارهم

 اهللا تعاىل نفزع يف كلّ ما دق وحاثّاً على حفظ القرابة، مذكّراً عواقب القطيعة، وحمذّراً من قبيح القالة، وإىل
  .وجلّ، فهو املنتهى وإليه الرجعى

: يا عم، أموت والناس حييون؟ قال:  فقال- هكذا الفصيح يفتح اهلمزة - احتضر ابن أٍخ أليب األسود الدؤيل 

  .كما حييت والناس ميوتون

النتظار، فأما أهل القبور فندموا على أهل القبور على االختبار، وأهل الدور على االضطرار وا: قال ابن السماك
ما قدموا، وأما أهل الدور فيقتتلون على ما عليه أهل القبور ندموا، فال هؤالء إىل هؤالء يوجعون، وال هؤالء 

  .ؤالء يعتربون

  الوافر : شاعر

 أنا من بني رجل الحمار إذا  أنا ابن محفٍّض والسكب خالي

 عظمت مراهنة الخطار إذا  إلى العلى بأٍب وجد أسود

 في الملمات الكبار تميماً  شيوخاً طال ما سادوا وقادوا

 أهل القديم وال نجار إلى  فال تمدد يديك بال قديٍم

 الغايات أفالء المهار لدى  يستطيع إلهاب المذكّي فال

أسطاع يسطيع إسطاعاً، واسطاع يسطيع اسطياعاً، : إسطاعاً لغة، فال تنكر الضم يف الياء، فإنه يقاليسطيع 
  .طلب الطّاعة: واستطاع يستطيع استطاعةً، واالستطاعة

    

وقال . واالستطاعة عند املعتزلة قبل الفعل، زعموا، كما أن العني قبل اإلدراك، واليد قبل الضرب- ب478
بعد الفعل، واحلق من ذلك أنّ االستعداد والتهيؤ : تطاعة مع الفعل، وبعض جمان املتكلّمني يقولاالس: خصومهم

قائمان باإلنسان التام املزاج العلة، فإذا أنشأ الفعل تقدمته مهّةٌ، وبعثته إرادةٌ، وساعدته قوةٌ، ومتّمته استطاعةٌ، 
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به، مسي قادراً، ومرةً مستطيعاً، ومرةً قوياً، والصفات تعتوره فبانتظام هذه القوى فيه، وانبعاثها منه، والتصاقها 
من بعد على قدر درجاته يف هذه األحوال، وهذه القوة واالستطاعة هو عواري عند اإلنسان، تزداد مرةً بامتداد 

إلطالق، بل كان املعري، وتنقص على ذلك التقدير، وهلذا مل يكن اإلنسان قادراً على اإلطالق، وال عاجزاً على ا
وعاًء هلما، حمموالً عليهما، ولو عري من القدرة رأساً ملا كلّف، ولو ملك االستطاعة رأساً ملا جلأ إىل اهللا وال 
تضرع، فهو بني قدرة من أجلها أمر، وبني عجٍز من أجله اضطر وعذر، ولو كان مستطيعاً على احلقيقة لبطر 

 كلّف وال أمر، فسبحان من خلق هذا اخللق، وصرفهم على الكمال وأشر، ولو كان عاجزاً على احلقيقة ملا
والنقص، وضرم بالسعادة والنحس، وأجلاهم إىل النفس واحلدس، ليعرفوا بكماهلم كمال مكملهم، ويعرفوا 

ل بنقصهم استئثار مدبرهم، فيعتمدوا عليه، ولوال هذا التدبري املنطوي على احلكمة، اجلاري على نظام العقو
السليمة، لكانت قدرم تنسيهم عجزهم، وإذا نسوا مواضع العجز فتنوا مبواضع القدرة، أال ترى أنّ اخللق مع 

تعاور اآلفات عليه، وتسارع النكبات إليه، وحتكّم البالء فيه، وتفسخ عزائمه وتداعي أواخيه، كيف يثبون 
هدوا من دهرهم فقد محيم، وال اختطاف عزيز، ويأشرون، ويبطشون وينتقمون، ويتظاملون، حىت كأنهم مل يش

وال ابتذال ذخر، وال ارجتاع موهبة، وال هدم بنية، وال قطع أمنية، وال حلول قارعة، وال زوال ملك، وال عثار 
خالق اخللق أعلم مبا أودع طينتهم، ومزج به أرومتهم، وقصر . مستمر، وال انتكاس متطاول، وال خرس منطق

عث إليه أبصارهم، وكتب عنده آثارهم، وأحصى عددهم، وتابع مددهم، ورتب كالً مرتبةً إن عليه طباعهم، وب
جتاوزها هلك، وإن قصر ليم، وإن ثبت عندها جنا؛ له امللك والعظمة، والقدرة والسطوة، واحلكمة واللّطف 

، إنه صارف الشر عنا، وموصل والنعمة، والعفو والرمحة، فإياه نسأل خري ما عنده، وإليه نفزع من شر ما عندنا
اخلري من لدنه إلينا، وهو على ما يشاء قدير، وجبميع عباده خبري بصري، جيمع بني احملروم واملرزوق يف شرك 

االختبار، ويؤلّفهم يف نظام األمر والنهي، ويطالبهم بالصرب والشكر، وميدهم باللّطف والرفق، ويضمن هلم الربح 
  . اخلالص والثّوابوالنجح، ويدخر هلم

فاعترب أيها السامع أفاعيله، وتصفّح حقائقه، واستجل أسراره، واسنت حكمه، وتزود الشكر على أوائل إحسانه 
إليك، وفواتح إنعامه عليك، واجعل املتجلّي منها مثاالً ملا خفي، واخلايف مسلّماً مبا وضح، فإنّ هذا االعتبار يثمر 

 الصدق، وينقلك إىل عامل احلق، وال يغرنك ما أنت به باٍق ها هنا، فإنّ البقاء ها لك عاقبة احلمد، ويرتلك دار
هنا فناء، إّال أنّ فناءك هنا بقاٌء هناك، ومىت الح لك الرمز واحلق الذي يتضمنه، صرفت سعيك وجدك 

 وال تطّلع على هذه وتشمريك واستعدادك، وزادك إىل حظٍّ أنت به باٍق وثابت معه، ولست تفهم هذه املعاين،
املعايل ما دمت أسري ما تراه عينك، وتلمسه يدك، وتتمناه شهوتك، ال واهللا حىت تتخلّى منك، أعين من جلبابك 

وقشرك وغشائك، نعم وحىت تتعرى من جسدك، أعين من جواحنه وزينته وكرامته، وتأخذ مما ال بد لك منه، 
  .هلككمكرماً بذلك ذاتك، ومهيناً ملا دنسك وأ
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واعلم أن بقاءك بصفاتك، وصفاءك بتفاين هذه األشياء عنك، واعلم أنّ فناءك بكدرك، وكدرك بتعاور هذه 
األشياء عليك، فانج ما كنت على جوادك، فيوشك أن يعثر بك فيلقيك يف هوٍة ال تنتعش منها أبداً، فإن 

ى عقلك، فاعلم أنك ميت وإن كنت باشرت الشكوك بقلبك، وطرحت املواعظ عن مسعك، وثقلت النائح عل
يف مسك حي، وعليلٌ وإنّ كنت يف ثياب صحيح، وخمذولٌ وإن تتابع لك النصر، وحمروم وإن اتسع عليك 

الرزق، وحمبوس وإن كنت يف صورة مسيب، ومرحوم وإن كنت يف ظاهر مرضي عنه، ومعذب وإن طال بك 
 منك، وانقطع الرجاء عليك، وما أحوجك عند هذه العاقبة إىل نائحٍة االستمتاع، فعليك السالم، فقد وقع اليأس

 ،ك إىل الشماتة بك أقرب، وباالنتقام بك أحقد حماسنك، وما أخوفين أنتبكي عليك، وتندب شبابك، وتعد
ألنّ من عشي عن الذّكر، وألف إمهال الفكر، وأغفل حق النعمة بالشكر، وسكن مساكن الظاملني، ووقف 

قف العائدين، وجتاهل وهو يعلم، وتعامى وهو يبصر، وتغافل وهو يدري، وتشكّك وهو يتيقن، ومتارض موا
  .وهو صحيح، وتناكر وهو عارف، حقيق بأن يشمت به العارف حباله، املطلع على أمره

  .اللهم ال ترسلنا من يدك، وال تلنا بكيدك، وكن بنا أرأف منا، إنك أهل ذلك، والالّطف به

يسطيع، ولو لت على حسب إراديت ألفردت هذا الكالم : افتر هذا احلديث الطويل عن تفسريه قوله-ج478
عن املكان وتثبت فيه، وملا قنعت له خباطٍر عابر، وهاجٍس سانح، ولفٍظ مل خيدمه التنقيح، ومل يشقّق عليه الرأي، 

خمر، وعلى هذا جرى الكتاب من أوله، واهللا تعاىل أسأل ومل يستعن عليه بالسهر، ومل جيتلب إليه املعىن املبيت امل
  .بلوغ آخره، مشفّعاً بالقول والعمل، غري مغتر بامتداد أجل، واختيال أمل

ال تسرع إىل ذمي حىت تقف على عذري، وتعرف حقيقة أمري، فواهللا لقد أصبحت وما يل صديق -د478
تع به، وال حالٌ أغبط ا، وال مرتبةٌ أحسد عليها، وملّا أفضى يب أتنفّس معه، وال عدو أنافسه، وال غىن أستم

الزمان إىل هذه اخللّة املشكوة، وأفضيت بنفسي ما حوى هذا الكتاب معلالً نفساً قد باءت بسخٍظ من اهللا إن مل 
 جلّ امسه، فال تزدين تكن شاكرةً هللا تعاىل، مسلّمةً ألقدار اهللا عز ذكره، راضيةً بقضاء اهللا، عارفةً باختيار اهللا

بلومك حرقةً، ومبنازعتك أسفاً، وبلجاجك ضجراً؛ واعلم أين بشري أزلّ إن قلت، وأضل إذا ارتأيت، وأخطئ 
إذا توخيت، وأصيب إذا وفّقت، وأحقّق إذا أهلمت، وأنال إذا قربت، وأسعد إذا لوطفت، وأختلّص إذا رمحت، 

نصبت نفسك يف موضعي مل ختل من لساٍن هو أعضب من لسانك، ومديٍة فإذا ملت فليكن لوماً هوناً، فإنك لو 
  .هي أحز من مديتك

أهلب يلهب، أي أمحى العادي نفسه فهو مبرتلة ناٍر تلهب، : إهلاب املذكّي، هو العدو، يقال: وقوله-ه478
مجع فلو، وال : ن؛ واألفالءذكّى الرجل وغريه إذا أس: املسن، فيقال: أهذب أيضاً يف هذا املعىن، واملذكّي: ويقال

: فليت رأسه بالسيف، والفوايل: فلواً، ويقال إنه قبل له فلو ألنه افتلي عن أمه أي أخذ وقطع، ومنه يقال: تقل

تفلّى فالنٌ وتفلّت املرأة، وفلت األم رأسها، وفلّت : نساٌء يفلني ثيان ويطلنب ثيان ويطلنب هوام أبدان، يقال
  الطويل : آثار يف السيوف من طول الضراب، وإياه عىن الشاعر: القوم املنهزمون، والفلول: والفلّرأسها، 
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 فلوٌل من قراع الكتائب بهن  وال عيب فيهم غير أن سيوفهم

 بكسر -وأما الفلّ . ال عيب له إّال يف كماله: كما تقول. أي ال عيب فيهم، ألنّ من هذا عيبهم فال عيب فيهم
أخذ منه حديثاً، : املفالّة أي املقاطعة، واستفلّ فالنٌ فالناً جمازه:  فأرض ال متطر وجعه أفالل، والفالل-الفاء 

قطعةٌ من الشعر مجعها فالئل، وفلّ فالنٌ غرب : وفالن ال يستفلّ صرب صدره، وال يستغلّ عزم صدره، والفليلة
يفيل يف الرأي إذا زلّ، وفالنٌ فيل الرأي وفائل الرأي، وفالنٌ يستفيل رأي فالٍن، فالٍن أي قطع حده، فأما فال 

  الطويل : قال الشاعر يف فال يفيل

 رد أمر اهللا فيه سبيل إلى  وسميته يحيى ليحيا فلم يكن

 أدر أن الفال فيه يفيل ولم  تيممت فيه الفأل حتى رزقته

: عوقان مستنبطان الفخذين؛ وأما املهار فجمع مهٍر وهو الذي مل يرض بعد ومل يركب، ويقال أيضاً: والفائالن

  الكامل : أمهار، ويف احلماسة

  يقذفن بالمهرات واألمهار

    

  .ويقال يف اجلمع فعالٌ كثري، ومنه رماح وأرماح، وشرار وأشرار، وخيار وأخيار، وليس لباب اجلمع قياس

أفتخاف أن تعيش وليس : ال، قال: أتوقن أنك تعيش إىل غٍد؟ قال: نظر رجلٌ زاهد إىل آخر مغتماً بالرزق فقال
أفخوفك هذا يذهب بقلّته ويأتيك : أخاف أن يكون قليالً، قال: فأي شيٍء ختاف؟ قال: ال، قال: لك رزق؟ قال

  .لتحفت عليه بال منفعةفأراك قد اختذت احلزن ضجيعاً، وا: ال، قال: بكثرته؟ قال

  .أصاب الدنيا من حذرها، وأصابت الدنيا من أمنها: قال فيلسوف

  .ألنه ذاق من طعم الدنيا ما مل يذقه الشاب: ما بال الشيخ أحرث على الدنيا من الشاب؟ قال: قيل لزاهد

دار، أكان يترك يف األوىل شيئاً؟ لو أراد رجلٌ أن ينتقل من داٍر إىل : عوتب سهيل بن علي يف كثرة الصدقة فقال
  .ال واهللا

  .حولته إىل الدار اآلخرة: يا هذا أين متاعك؟ قال: دخل لص على بعض الزهاد فلم ير يف داره شيئاً فقال

هو احملبوبة اليت ال حتب أبداً، املزومة اليت ال تلزم أحداً، يوىف هلا فتغدر، ويصدق : ذكرت الدنيا عند احلسن فقال
  .ا فتكذبهل

ال تلبسوا اللّئام مالبس احلكم، فإنّ أجسادهم أخشن من أن تتزين بربودها، ورقام أنذل من أن : قال فيلسوف
  .تتحلّى بعقودها

  السريع : للمأمون

 من هم به ساهرا أبيت  ترى ذا الفلك السائرا أما
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 أرى خلقاً به خابرا فما  فيه وفي أمره مفكّراً

  وكيف أضحى للورى حاضرا  يخبر عن لطف تدابيره

 في أبراجه سائرا أكون  ليت شعري هل أرى مرةً يا

 ومع غائره غائرا طوراً  مع طالعه طالعاً أكون

 المستور والظّاهرا وأعرف  أرى جملة تدبيره حتى

  .ما كلّ رقبٍة حتسن فيها القالئد، وال كلّ نفٍس حتتمل عليها الفوائد: أعرايبقال 

  .ال تشم األخشم رحياناً، وال تنل السفية برهاناً: قال فيلسوف

دعا الرشيد بعبد امللك بن صاحل وعنده والة أمره وقواد جنده، فجيء به يرسف يف : قال أبو عبد اهللا بن حرون
  الوافر : يدي الرشيد أنشد الرشيدقيده، فلما مثل بني 

  عذيرك من خليلك من مراد  حياته ويريد قتلي أريد

واهللا لكأين أنظر إىل شؤبوا وقد مهع، وإىل عارضها قد ملع، وإىل الوعيد قد أروى ناراً، فأقلع عن رؤوٍس بال 
الوعر، وصفا لكم الكدر، ونذار نذار من غالصم، ومعاصم بال راجم؛ مهالً مهالً بين هاشم فيب سهل لكم 

  .حلول داهيٍة إد، خيوٍط باليد، لبوٍط بالرجل

اتق اهللا يا أمري املؤمنني فيما استرعاك، : بل فذّاً، فقال:يا أمري املؤمنني، أتكلّم فذّاً أم تؤاماً؟ فقال: فقال عبد امللك
يلغ الدم، فواهللا لقد حدوت القلوب على طاعتك، وال جتعل الشكر مبوضع الكفر لقول قائٍل ينهس اللّحم، و

  الرمل : وذلّلت الرجال مبحبتك، وكنت يف ذلك كما قال أخو بين كالب

 ومقامي وجدل بلساني  سيٍء فرجته ومقاٍم

  زّل عن مثل مقامي وزحل  يقوم الفيل أو فياله لو

لقد دعوت به وأنا أرى مكان السيف من صليف رقبته مثّ ها أنا قد رثيت له، : به فرد إىل حمبسه مث قالفأمر 
  .وليس من االحتياط أن يترك

تفسري حروٍف يف هذا الكالم للرشيد قد اشتمل على عربيٍة علويٍة، وقد روي أول الكالم لعبد احلميد، - ب489
أما قوله : أضع ذا من الرشيد، ولكن للصناعة موضع ال تأيت عليه اخلالفةوالنسب إليه أكثر، وهو به أليق، وما

 بالسني غري - رسف : ميشي مشي املقيد، وصورته شائعة ألنّ املقيد يقصر خطوته، يقال منه: يرسف فمعناه
  .؛ واملاشي كذلك راسف- معجمة

    

مثلهم يف : " ألنّ املثال يقابل املماثل، وقيل يف قولهوأما قوله مثل بني يديه فمعناه وقف وقام، وكأنه صار مثاالً،
wأي صفتهم، ومجع املثال مثل؛ وفيما ترجم من كالم أفالطون أنّ األشياء قبل الوجود " التوراة ومثلهم يف اإلجنيل
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األشياء قبل : كانت مثالً يف نفس الباري، فعلى ذلك اخترعها، وهذا رأي فاسد خيالٌ مضمحلّ ألنّ قوله
جود باطلٌ عنده، ألنّ القبل من األشياء، ويستحيل أن تكون األشياء تسبق شيئاً من مجلة األشياء، وهذا ال الو

مثالً يف : قبل الوجود مغالطةٌ ألنّ الوجود أيضاً مغمور باالسم العام لألشياء، وأما قوله: قوام له من العقل، وقوله
األشياء كانت :  إالّ أشياء، وكأنه قال- إن كانت أيضاً -ثل نفس الباري، فما أبعد هذا من احلق، هل كانت امل

يف نفس الباري، وامئٌ : أشياء يف نفس الباري، ومىت جاز مع هذا أن تكون نفس الباري ظرفاً للمثل، ألن قوله
ا، ذا، ومشري إىل هذا، وعاطف على هذا، فإن كان ضيق العبارة أفضى به إىل هذا، فليأت ببيان أمتّ من هذ

وباعتذاٍر يقرب هذا، وليس الفن غرضي هاهنا، ولكن عن هذا على عادة ما تضمن هذا الكتاب، فتكلمت 
  .حسب الطاقة، نافياً عن اهللا املستحيل، وناصراً للتوحيد

 أي بين اهللا أمراً يف معرٍض ليس عندكم، وعلى هذا" وضرب اهللا مثالً"أمثلة : أمثال، ومجع األمثال: ومجع املثال

إنما مثلك مثل رجٍل قال كذا وفعل كذا، ويقول كذا ويفعل كذا، فيعرض شأنك عليه يف : تقول لصاحبك
  .صورٍة يسرع إليها ومهه، ويقرب منها فهمه، فتسقط املنازعة ويتسهل املراد

اهللا عنه البيت لعلي بن أيب طالب رضي : فأما البيت فقدمي، أعين الذي أنشد الرشيد، ومسعت بعض الشيعة يقول
والدليل على : قاله لعبد الرمحن بن ملجم لعنه اهللا، حني علم أنه ضاربه على هامته، وسائلٌ دمه على شيبته، قال

البيت لعمرو بن معدي : ذلك قوله من مراد، وعبد الرمحن مرادي، وأصحابنا يأبون هذا الكالم، ويقولون
ذا الكالم رموا قائله ببغض علي، وقذفوه بكلّ قبيح، والفتنة كرب، وقد جاء يف ديوانه، ولكن الشيعة إذا مسعوا ه

منهم شديدة، والبالء عظيم، ولو مل يكن من عجائبهم إالّ تشريف علي، ونشر فضائله، واالقتداء بأفعاله، لكان 
  .ذلك حقّاً وصدقاً وطاعةً، ولكن يتصل ذا ما يهدم هذا، ونعوذ باهللا من احلور بعد الكور

معناه من يعذرك، وإنّ الفعل أوجب النصب ألنك لو خفضت : ه عذيرك فإمجاع من النحويني، قالواوأما نصب
بغري خافٍض ولو رفعت استحال خرباً، وليس الغرض املرمي وال املراد املغزو أن يكون عذيرك من خليلك من 

يريد يب شراً، أي هات اآلن من يعذرك مراد، فلما بطل الوجهان صح الثالث أعين النصب، كأنه أريد به خرياً و
  .ومن عاذرك، وكأنّ العذير هاهنا فعيل مبعىن فاعل، وهلذا نظائر

خرجت يف شؤبوٍب من : وأما قوله شؤبوا فجمعه شآبيب وهي الدفع، ويسمع أيضاً يف وصف الناس، يقال
  .الناس أي دفعة، يف قطعٍة، يف فوٍج

ا قوله قد مهع فمعناه سال، وأمه يعرض أو يطول ألنه يكون ذا وأما العارض فهو الذي يستطري من الربق كأن
التمع فالنٌ إذا أبصر شيئاً حيسر عينه، ومعناه يكلّ : ملع معناه الح وأخذ العني، ويقال. طوٍل مرةً وذا عرٍض مرةً

 الناظر، وصار املغرب أي يأخذ حدا ويذهب بضيائها ويفرق شعاعها، والشعاع إذا تفرق من منبثّ البصر كلّ
 ال جيود إبصاره، ألنّ شفر عينه - أشفار على اجلوار جاز :  أعين من اشقرت أهداب عينه، وإن قيل- من الناس 

يفرق الشعاع املنبثّ املضاء، فأما السواد فجامع ألقطار الضوء وناظم ما تفرق من النور، ومسدد بالنظر حنو 
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 ال يدخل فيما حنن منه بسبيل، فما أصنع وحالوة احلديث قد أخذت بسمعي املقابل، وهذا أيضاً تطويلٌ
ورت النار ووريت، يقال : وبصري، وعرضتين لالئمة من يعز علي؟ وأما قوله أورى ناراً فمعناه استخرج، يقال

، أي وريت بك زنادي، وزهرت بك ناري، فأما وراين ورياً، ينصبون على مذهب الدعاء: يف كالم العرب
  .عمراً وشباباً: ألزمك اهللا تعاىل هذا، ويف خالفه يقولون

فأما الغالصم فجمع غلصمة، وهي العجر اليت على ملتقى اللّهاة واملريء، إذا ازداد اآلكل اللقمة فزلّت عن احللق 
  .ودخلت يف الغلصمة، واحلنجرة رأس الغلصمة؛ هذا لفظ األصمعي

  .لسوارين وأسف ذلك قليالًوأما املعاصم فجمع معصٍم وهو موضع ا

    

وأما الرباجم واحدا برمجةٌ، وهي ملتقى رؤوس السالميات من ظهر الكف، إذا قبض اإلنسان كفّه نشزت 
  .وارتفعت، وا مسيت الرباجم من بين متيم؛ هذا أيضاً لفظ األصمعي

: خلشن وعر ال جمازاً وال حتقيقاً، يقالوأما قوله الوعر فاخلشن، وال يقال إالّ يف الطريق، وال يقال يف الثوب ا

وعر طريق . ورأيت شاعراً قال- حبركة العني - وقد مسع وعر ،أوعار فعيب عليه وقيل : ، وطرق ،وعر طرق
أنتم ال : قوم قائم، ال تصف الواحد بصفة اجلماعة، وال تصف اجلماعة بصفة الواحد، فقال: أنت ال تقول: له

نائم وقد قال اهللا تعاىلتقولون قوم " :مقتحم ودار الكالم وانتهى"فوج ،.  

 بشري، فإنه مقصورإال أنه مع حتذير، وليس كذلك الت ذير واإلنذار، وكأنّ اإلنذار إعالموأما قوله نذار فمعناه الن
أرجو أن : توهذا حمذور، فقل" فبشرهم بعذاب أليم: "فلم قال اهللا تعاىل: على إعالم اخلرب، ومسعت من يقول

إنما قال اهللا هلم ذلك على وجه التهزؤ م، أال ترى أنه : أحكيهما لك وأعرضهما على عقلك، ليكونا عندك
يا عاقل، كانياً عن محقه، ألنك : وهو الذّليل اللئيم، كما تقول للرجل" ذق إنك أنت العزيز الكرمي: "قال تعاىل

إليه، ولو أفصحت باللفظ األخص عن املعىن األخص عاد سفهاً تكره اللفظ لبشاعته، وتضمر املعىن للحاجة 
إنّ هذا اإلعالم قد تعلّق خبٍرب ألنه قد حاشهم إىل اجلنة ذا التحذير، : واجلواب اآلخر أنه قال. وصار خصومةً

  .معىن بشرته أي أظهرت على بشرته ذلك: ويقال

إم أشارو ذا البناء إىل تكرير الفعل : طام وحذام وقيلحذار ونزال وتراك، وق: وأما كسر نذار فبناٌء، نظريه
  .احذر، واترك، واهللا أعلم: كأنهم قنعوا به عن قوهلم

آدين األمر أي أثقلين، يؤودين، وقد رد هذا مجاعةٌ من العلماء : وأما قوله داهيٍة إد فهي الشديدة، من قوهلم
قال يقول فهو قائلٌ، وأدري يأدو إذا قتل الصيد فهو آد، يا هذا، ال يكون منه إد إمنا يكون آيد، مثل : وقالوا

من كان : وقد يلتبس األمر على من مل يكن ذا مهارٍة يف هذه املواضع اخلفية؛ وكان القاضي أبو حامد يقول
حن أبداً، نصف طبيٍب فإنه يقتل العليل، ومن كان نصف فقيٍه فإنه حيلّل احملرم، ومن كان نصف حنوي فإنه يل

ومن كان نصف لغوي فإنه يصحف أبداً؛ هذا قوله وليس الكمال مأموالً للخلق، لكن احلكم للغالب األكثر، 
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  .والشائع األفشى

  .وأما قوله خبوٍط باليد فهو ضروب باليد على جهٍل مبواضع الضرب، وكذلك اللّبوط بالرجل

ق يف ذات اهللا تعاىل الواحد الفرد، وال ندري مل ذاك، ويطلق الوتر وأما قوله أتكلّم فذّاً فالفذّ الواحد، وال يطل
وإن مل يكن واحداً باإلطالق، بل يكون واحداً وثالثةً ومخسةً وسبعةً، وعلى هذا جراً؛ وأما الفرد يف أمساء اهللا 

احد، ومل يوضح وجه وال يقال يف اهللا تعاىل هو فريد وحيد، وإن قيل فرد و: قال أبو حامد. تعاىل فسائغٌ شائع
املنع من ذلك، والنفس تشهد بصحة ما قال، ولكن الربهان مفقود، وشهادة النفس مع فقد الدليل كصدودها 

  .بعد ظهور الدليل

وأما قوله تؤاماً فإنّ أصحابنا يقولون هذا خطأ، ألنّ الواحد ال يكون تؤاماً، إنما يكون االثنان توأمني، هكذا قال 
لعله أراد تؤاماً على اجلمع :  توأم هذا، أي هذا ولد مع هذا، واعتذر لعبد امللك بعض أصحابنا فقالهذا: يعقوب

  الرجز : كما قال الشاعر

 إذ أسلمه النّظام كالدر  لنا ودمعها تؤام قالت

    على الذين ارتحلوا السالم

  .ودراً توائماً، كأنه مجع تائمٍة وإن مل يسمع: كأنه أراد بالتؤام التوائم، والتؤام يف شعر املرقّش األصغر: قال

  .تناهست الكالب اجليفة، ومجعها جيف: وأما قوله س اللحم فمعناه يأخذه بأسنانه ومقادمي فمه، ومنه

    

ما يلغ فيه الكلب، الالم مفتوحة، :  وجرع فيه، وامليلغةوأما قوله يلغ الدم فهو من نعت الكلب إذا احتسى الدم
والشافعي يروي . الكلب، ويف الناس استعارةً إذا كثر سفكهم للدماء: صاحب الكلب، والوالغ واملولغ: واملولغ

خرباً يف جناسة الكلب، ويوجب غسل اآلنية من ولوغه سبع مرات، أوالهن أو أخراهن بالتراب، وأبو حنيفة 
ه على النجاسة وال يغسل هكذا، ويرى له مثناً، والشافعي يرى له قيمةً لنجاسة عينه، ومالك يرى أنّ يواطئ

الكلب طاهر وحلمه مأكولٌ، ووجوه اختالف الفقهاء متقاربةٌ، وأدرم مستوسقة، وإنما البالء كلّه من أصحاب 
 ال يثبت إالّ بنصرم، واحلق ال يعرف إالّ الكالم الذي يظنون أنّ التوحيد ال يصح إال بنظرهم، والدين

مبقاييسهم، وهم عن أسرار التوحيد يف أبعد مطرٍح وأنأى مرتح، واهللا تعاىل أجلّ من أن يصحح توحيده عقول 
  .خلقه، ومقاييس عباده، وظنون العاجزين عن احلقائق، وآراء املضروبني بالنقص

  اهلزج : وأنشد أليب علي البصري

 حجاجاً وزوارا ة  بعدكم مك أتينا

 أشعاراً وأبشارا س  لرب النّا وحرمنا

 إقباالً وإدبارا م  ولبيناه ال نسأ
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 ه قدماً كان غفّارا  يغفر إن الل لكي

 قد أشعرن إشعارا ن  وسقنا البد وقلّدنا

 إلى الجمرة أحجارا  جمٍع تزودنا ومن

 أركاناً وأستاراً ة  من الكعب ومسحنا

 أحمد زوارا طفى  وجئنا القبر قبر المص

 هذا لك إقصارا ث  الناس هل أحد وقال

 من قلبك إضمارا ة  أحسنت للتّوب وهل

 حادي إبلي حارا ة  شارف الحير فلما

 م لإلصباح أو غارا  كاد يغور النّج وقد

 وال تحفل بمن سارا  فقلت أحطط به رحلي

 منّا وآثارا لفت  عهوداً س فجددنا

 لنا كانت وأوطارا  لباناٍت وقضينا

 وخمارا وبستاناً  وما ذقنا بها لهواً

 حاربته جارا وإن  حكّمته جار إذا

 ء أدنيت لها النّارا  ظنّك بالحلفا فما

 أخبارا ودامجناك  لك أخباراً كشفنا

السريعة؛ : قبعثراة؛ واليعملة من النوق: اجلمل الشديد، واألنثى: نبت؛ والقبعثري: احللفاء: قال أبو عمر اجلرمي
ذكر العظاء؛ : نبات، والعضرفوط: األرض الغليظة؛ والقرنوة: احلجر وغريه، وهو احلجر اللين؛ واحلديبة: والريمع

يريدون : مشأل يريدون الشمال، وزرقم: الرعدة، وزيادة اهلمزة وامليم غري أول من الشاذ القليل حنو: واألفكل
اجلبل العظيم، مأخوذٌ من اجلحفل، وهي : الناقة السريعة، وكذلك العسول؛ واجلحنفل: األزرق؛ والعنسل

دخال األذن، : مشيةٌ فيها اعتراض من املرح؛ والعقربان: مأخوذ من االرتعاش؛ والعرضنة: يبة؛ والرعشنالكت
داهيةٌ مرمريس إذا كانت شديدة، : شجر؛ قال واملرمريس من املراسة، يقال: ذكر العقارب؛ والشطب: وقيل

  .زيدت يف موضع الفاء فموضعها فعفعيل

  اخلفيف : الذي يقول:  قالمن أشعر الناس؟: قيل أليب حامت

 كالوشي وشي البرود وحديثٌ  مبسم كغر األقاحي ولها
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 ونالت زيادة المستزيد ب  في السواد من حبة القل نزلت

 يأكلن صبر الجليد زفراتٌ  عندها الصبر عن لقائي وعندي

خرجت يف ليلٍة حندٍس قد ألقت أكارعها على األرض فمحت صور األبدان، فما كنا نتعارف إالّ : أعرايبقال 
  .باآلذان، فسرنا حىت أخذ الليل صبغه

  املتقارب : ألعرايب كان يتعشق امرأةً

 من بارٍق خلّب وأكذب  وأحلى من الشّهد موعودها

 وصالً من الكوكب وأبعد  إلى المرء من نفسه وأدنى

ال جيوز مجع ندمان على ندمان، وإمنا ندمان : من نادمك؛ قال ابن درستويه: الندمان واحد ومجع: قال ثعلب
فالنٌ حسن : ندمان بكسر النون، فأما ندمان فال يكون مجعاً، ومجع الندمان ندامى، ويقال: واحد، ومجع ندمي

  .الندامة والردافة

العر :؛ الثّماليل: اجلرب، والعروال يكوى من العر ،ما يكوى من العرالعطبة اليت تأخذ : تسلّخ جلد البعري، وإن
  .فيها النار

    

  الرجز : البن مشاس السعدي

 معسكراً نشّم في أديمه  قد أغتدي والليل في جريمه

 الصبي لحيتي يتيمه دع  بضفّتي حيزومه يدعه

  الرجز : شاعر

  قد برحاها بالفؤاد وحلم  ألم بزينب بالركب لمم

 إالّ بعفاٍف وكرم يلم  يكن خيالها إذا ألم ولم

  .قس شربك بفترك، لعلّك تصيب مكان رشدك: قال فيلسوف

  الطويل : قرئ من قرب يعقوب بن اللّيث الصفّار

نيا وطيب نعيمها سالمكأن لم يكن يعقوب فيها مملّكا  على الد 

  وال رام ما رام الرجال مصعلكا  كأن لم يقد جيشاً من الدهر ساعةً

  الطويل : وقرئ على قرب البصري العلوي صاحب الزنج

 رحلنا وخلّفناك غير ذميم  سالم اهللا يا خير منزٍل عليك

w  فمن ذا الذي من رميها بسليم  تكن األيام أحدثن فرقةً فإن
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  اخلفيف ازوء : وأمر أبو العتاهية أن يكتب على قربه

 عي بعده وعي ثم  أذن حي تسمعي

  فاحذري مثل مصرعي  رهن بمضجعي أنا

 منه أو دعي فخذي  زاد سوى التّقى ليس

 ما شئت فاصنعي كيف  ميتٌ براجٍع ليس

  الكامل ازوء : شاعر

 عليك الناظر فبكى  السواد لمقلتي كنت

 كنت أحاذر فعليك  ما شاء بعدك فليمت

  البسيط : آخر

  أم حار حتى حسبت النّجم حيرانا  تطاول الليل ال تسري كواكبه

  البسيط : فأجابه آخر

  ليل المحب طويٌل حيث ما كانا  ما طال ليلي وال حارت كواكبه

قصدين أمحد بن حنبل فسألين أن أخرج إليه شيئاً من العلم، : قال أبو سعيد اخلراز، قال أبو عبد اهللا ابن اجلراح
مل أر فيه : فأخرجت إليه كتاب العقل لداود بن احملبر، فانتخب منه أحاديث ورد الكتاب، فسألته عن ذلك فقال

ومن أين عرفت؟ قال ألين استعملته فوجدته كلّه : كلّه صحيح، قال أمحد: ال ابن اجلراحأحاديث صحاحاً، ق
  .صحيحاً، فقال رد الكتاب إيلّ حىت أنتفع به كما انتفعت

أيها الناس كأنّ : "خطبنا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم على ناقته اجلدعاء وليست بالعضباء فقال: قال أنس
نا كتب، وكأنّ احلق فيها على غرينا وجب، وكأنّ الذي يشيع من األموات سفر عما قليل املوت فيها على غري

إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأنا خملّدون بعدهم، قد نسينا كلّ واعظة، وأمنا كلّ جائحة، 
م أهل الذّلّ واملسكنة، وخالط طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس، وأنفق من ماٍل كسبه من غري معصية، ورح

أهل الفقه واحلكمة، طوىب ملن أذلّ نفسه، وحسن خليقته، وأصلح سريرته، وعزل عن الناس شره، طوىب ملن 
  ".عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة، ومل يتعدها إىل البدعة

: اليوم يتكلّم، فقال: يم بين احلسني بن علي رضوان اهللا عليهما، وقلناأتيت الربيع بن خث: قال هبرية بن خزمية

 اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما -ومد ا وصوته- ! أقتلوه؟
  .كانوا فيه خيتلفون

ن اجلهل فؤادك، واجعل هواك إن كنت تريد أن تكون عاملاً فسلّس للعمل قيادك، وسلّ ع: قال شعيب بن حرب
w  .تبعاً للعلم
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  .كأنّ القوم أهلموا العلم وأبكموا الكالم، وحنن أهلمنا القول وأبكمنا العمل: قال يوسف بن أسباط

: إنّ الصمت حكم وقليلٌ فاعله، فقال طاووس: إن لقمان قال: لقي أيب طاووس فقال له أيب: قال ابن أيب جنيح

  .م واتقى اهللا خري ممن صمت واتقى اهللايا أبا جنيح، إنّ من تكلّ

  .الصمت ال يعدو فضله صاحبه، والكالم ينتفع به من يسمعه، ويرجع إليه فضله: قال األحنف

ويلك يا ابن الكواء ما أنا عن نفسي براٍض فأحتول عن : ما نراك تذم أحداً، قال: قال ابن الكواء للربيع بن خثيم
  . الناس خافوا اهللا تعاىل على ذنوب العباد وأمنوه على ذنومإنّ! ذمي إىل ذم الناس؟

ذروا ما قد علمتم وكلوا ما قد جهلتم إىل عامل اخلري، فما كلّ الذي نزل على حممد صلّى اهللا عليه : وقال الربيع
ه، وما خيارنا اليوم وسلّم علمناه، وال بالذي علمنا عملنا، وما نتبع اخلري حق اتباعه، وما نتقي الشر حق تقات

  .خبيار، ولكنهم خري ممن هو شر منهم

    

  الرمل : من جيد قويل: قال بشار

 قارعني الهم رجع وإذا  الشّوق وال ينفسني أنفس

  وإذا صارعني الخب صرع  القرن إذا نازلته أصرع

 حراث المنايا في الفزع أنا  عمرك اهللا أما تعرفني

 يروعك وإن هز قطع لم  كالسيف إذا وادعته أنا

تعلّموا العلم فإنه زين للغين، وعونٌ للفقري، إين ال أقول يطلب : قال أبو عمرو بن العالء، قال حممد بن عبد العزيز
  .به ولكن يدعوه إىل القناعة

سألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم عن يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات، أين يكون : قالت عائشة
  ".على الصراط: "الناس؟ فقال

أبناء دينك آنس بك من أبناء نسبك: قال أعرايب.  

جهك؟ فصاح ما هذا السواد الذي أراه بو: أصاب وجه سعيد بن جبري شيٌء من سواد القدر، فقالت له ابنته
خفت اهللا أن يكون قد سود وجهي يف الدنيا قبل الوصول : وسقط مغشياً عليه، فلما أفاق سئل عن ذلك فقال

  .إىل اآلخرة

إذا استكملت املعرفة يف القلب سلب العارف : سألت أبا سليمان الداري عن قوله: قال أمحد بن أيب احلواري
  .العمل

 علّة هذا فإنه شنيع، وقد رأيت من أبناء التصوف من هجر العبادة مبثل هذا ما كان أحوج أبا سليمان أن يوضح
  .القول، وإذا أفردنا الكالم يف فنوم أتينا على شبههم بظنوم إن شاء اهللا

w  .اعتقد لولدك كتب آداٍب تنعم أرواحهم، ال عقد ماٍل تنعم أشياحهم: قال فيلسوف
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ث نفسك بدخول اجل: قيل ألعرايبة؟ قالهل حتدي سوف أخطو يف رياضها، وأشرب : نواهللا ما شككت قطّ أن
من حياضها، وأستظلّ بأشجارها، وآكل من مثارها، وأتفيأ بظالهلا، وأترشف من قالهلا، وأستمتع حبورها يف 

 من وأي حسنٍة أعلى شرفاً، وأعظم خطراً: أفبحسنٍة قدمتها أم بصاحلٍة أسلفتها؟ قال: غرفها وقصورها، قيل له
خلق اهللا : أفال ختشى الذّنوب؟ قال: إمياين باهللا تعاىل، وجحودي لكلّ معبوٍد سوى اهللا تبارك وتعاىل، قيل له

املغفرة للذنوب، والرمحة للخطأ، والعفو للجرم، وهو أكرم من أن يعذّب حمبيه يف نار جهنم، فكان الناس يف 
، وكانوا ال يذكرون حديثه إالّ اجنلت غمامة اليأس عنهم، لقد حسن ظن األعرايب بربه: مسجد البصرة يقولون

  .وغلب سلطان الرجاء عليهم

ما املعذول، وما املعدول، واملعلول، واملعبول، واملعتول، واملعزول، واملفضول، واملقلول، واملسلول، : يقال
لول، واملغلول، واملكبول، واملشلول، واملطلول، واملهبول، واملهطول، واملعقول، واملألول، واملقذول، واملف

واملضلول، واملغمول، واملعسول، واملغسول، واملفسول، واملقصول، واملسمول، واملنصول، واملغزول، واملتلول، 
واملبلول، واملثلول، والول، واحمللول، واملخلول، واملدلول، واملرمول، واملزمول، واملشمول، وامللمول، واململول، 

املأبول، واملرطول، واملتبول، واملنسول، واملنحول، واملبتول، واملنبول، واملنجول، واملوبول، واملهزول، و
واملمطول، واملقبول، واملنضول، واملكفول، واملرتول، واملأمول، واملأزول، واملشكول، وسيمر لك شرح هذه 

أما املعذول فامللوم، : دكالكلمات على إجياٍز، فإنّ األطناب فيه يثقل عليك، ويوكل الضجر بك، وأكثره عتيد عن
 عذالً، والعواذل مجع عاذلة، وأبو العواذل من أدباء اجلبل، واعتذل فالنٌ - الذّال مضمومة -عذلته أعذله : يقال

  .إذا قبل العذل وأصغى إليه

ون فالنٌ يعدل عندي ابين، أي يك: عدلته فاعتدل وانعدل، ويقال:  فهو للمال، يقال-  من العدل -وأما املعدول 
  .عدل ابين، أي مثل ابين، واألعدال مجع عدٍل، ألنّ احلمل عدالن، وكلّ واحٍد من العدلني مثل صاحبه

وأما املعلول فما عللته من الشراب، وهو سقيك املاء مرةً بعد أخرى، وشربه ثانيةً بعد أوىل، وقول املتكلّمني 
  .خطأ من العلّة

  .ز ك أغصاا وخبطك ورقهاوأما املعبول فهو من عبلك الشجرة، وهو ه

الضخم، كأنه اجلايف : ، والتاء تضم وتكسر، والعتلّ"فاعتلوه إىل سواء اجلحيم: "وأما املعتول فاملدفوع، من قوله
  .فأس عظيمة: الشديد، والعتلة

 ونظائر عزل الوايل أي صرف عن عمله، وانعزل فالنٌ خطأ، وكان السريايف يأباه: وأما املعزول فمعروف، يقال
  .جائز مقبول: له، كقول العامة ينذبح وينقتل وينحفظ وينضبط وينصرع، وقال غريه

    

فالنٌ يقول بإمامة املفضول، هذا : فاضلته ففضلته، فأنا فاضلٌ وهو مفضول، وقوهلم: وأما املفضول فمن قولك
اعد من حومة ما حنن عليه لسقنا الكالم يف يراد به كأنّ أبا بكٍر قد فضله علي فهو مفضولٌ، لكنه إمام، ولوال التب
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  .الفضل ما هو، والفاضل من هو، واملفضول كيف هو، وإن أمكن ذلك أتينا به متوخني فائدتك إن شاء اهللا

قول العامة هذا على املقلول خطأٌ ال : وأما املقول فالذي تضرب قلّته، ال أعرف غريذلك، وسألت السريايف فقال
  .البتةوجه له يف العربية 

رجلٌ مسلولٌ إذا ناله السلّ، : غالم مسلول، وسلّت بيضتاه، ويقال: وأما املسلول فاملستخرج باجلذب، يقال
  .وهو داٌء يدق به اجلسم ويذوب معه البدن

شللت : شلّ العري أتنه إذا طردها وكسعها وكذلك الشجاع إذا هزم منازله، ويقال: وأما املشلول فمن قولك
  . لقطت بإبرتك غرزها دفعةً واحدة ومل تفردالثوب إذا

  .دم مطلولٌ أي باطلٌ ال طالب له: وأما املطلول فهو الذي أصابه طلٌّ، يقال

  .وأما املهبول فاملفقود باملوت، يقال هبلته أمه إذا ثكلته، والولد مهبول

  .وأما املهطول فهو مكانٌ أتى عليه مطر هاطل

مسي العقل عقالً ألنه حيبس صاحبه عن : هو العقل أيضاً، وقيل: عقال، واملعقولوأما املعقول فاملشدود بال
  .التقحم

  .وأما املألول فهو من تضربه باأللّة وهي احلربة، فأنت آلٌّ

  .وأما املقذول فمن تضرب قذاله، وهو ما اكتنف قفاه

  .وأما املفلول فهو املكسور

كأنها كفّت عن " يد اهللا مغلولةٌ: "عنقه الغلّ، أو غلّت يده، قالت اليهود فمن علّق على - بالغني - وأما املغلول 
  .ضيق الرزق

  .القيد: وأما املكبول فاملقيد، والكبل

  .ضاللته فضللته أي كنت أضلّ منه: وأما املضلول فمن قولك

  .وأما املغمول فاملغطّى املستتر

  .وأما املعسول فما خلط به العسل

  . فمعروف-  بالغني -وأما املغسول 

البتة :  فهو الرذل الفسل، وهو الركيك الرأي الذي ال خري عنده وال غناء البتة، وقولك-  بالفاء -وأما املفسول 
  .بالفتح، والتعريف ال وجه له غري ذلك، هكذا قال اخلليل

  .وأما املقصول فاملقطوع، والقصيل هو احلشيش ألنه مقطوع

  .مسل السلطان عني فالٍن إذا أعماه، وال يقال ذلك حىت يدخل ميلٌ قد أمحي يف عينيه: قالوأما املسمول فإنه ي

  .وأما املنصول فما أصلحت عليه نصلك، وهو يف السهم أشيع

غازلت املرأة أي مايلتها يف الغزل أي قاربتها يف فعلها : وأما املغزول فهو من غزلت املرأة قطنها، وكأنّ قوهلم
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  .غشاء القلب: خلبتها من هذا، ومعىن خلبتها أصبت خلبها، واخللبحىت ختلتها و

  .أي صرعه، وأنت التالّ يا هذا وهو متلول" وتلّه للجبني: "وأما املتلول فمن قوله تعاىل

  .وأما املبلول فمن بللت الشيء بال، والبلّة حالةٌ، والبالل منه

  . وهدمهثلّ اهللا عرشهم إذا حطّه: وأما املثلول فمن قولك

  .إذا أخذته وأكلته: وأما الول فمن قولك جلت الشاة طعمها

 بكسر -وأما احمللول فمن حللت أحلّ إذا فتحت أو أنزلت أيضاً، واحلالل منه ألنه مفتوح مأخوذ، واحلالل 
  . النازلون-احلاء 

  .وأما املخلول فما شددته باخلالل

  . وأنت دالٌّوأم املدلول فمن دللته على شيٍء فهو مدلولٌ

  .وأما املرمول فما أصلحت من اخلوص

  .وأما املزمول فما زملته أي محلته، وكذلك ازدملته

 وهو أفصح، وقد أجاز الفتح - بكسر امليم - وأما املشمول فما أصابه الشمأل، وهو أيضاً من مشله الشيء 
  .يعقوب

  .ململته أي أقلقته: وأما امللمول فمن قولك

  .فمن امللل، معروفوأما اململول 

استكثرت : استوبلت هذه األرض: وبلت هذه األرض إذا مطرت وبالً، وقوهلم: فمن الوبل، يقال: وأما املوبول
  .وبلها فكرهتها، وطربستان كذلك، واجتويتها إذا كرهتها مع مدافعتها

  .وهو استعارةهذا كالم مهزولٌ، : وأما املهزول فمن قلّ حلمه وذهب مسنه، ومسعت بدوياً يقول

  .فالنٌ من آبل الناس: وأما املأبول فمن أبل يأبل، إذا قام باإلبل وأحسن رعيها، يقال

  .رطلته، أي أخذته بيدك وقدرت وزنه: وأما املرطول فمن قولك

  .وأما املبتول فاملقطوع

  .وأما املنسول فما نسلته الناقة وغريها

  .وكذا، إذا وهبته له أو نسبت إليه كالماًحنلت فالناً كذا : وأما املنحول فمن قولك

  .وأما املتبول فمن التبل وهو احلقد

  .وأما املنبول فالذي يرمى بالنبل، وأنت النابل والنبال

    

  .جنله بالرمح أي طعنه، وجنّله: وأما املنجول فمن قولك

  .وأما املمطول فمن تدافعه مباله عليك، وتطيل زمان تردده إليك
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  . املقبول فمن قولك قبلته قبوالًوأما

  الطويل : الرمي، قال الشاعر: ناضله فنضله، والنضال: وأما املنضول فمن قولك

  ولكن عهدي بالنضال قديم

كفيالً، واهللا تبارك وتعاىل كفيلٌ وكفلت به إذا صرت " وكفّلها زكريا: "وأما املكفول فمن كفلته، قال اهللا تعاىل
  .أي كافل، فهو فعيل مبعىن فاعل

  .وأما املرتول فاملكان ترتله

ا املأمول فاملرجووأم.  

  .أزلوا ماهلم أي حبسوه عن املرعى: وأما املأزول فاحملبوس، يقال

  .وأما املشكول فما شددته بشكاٍل كالدابة، وكذلك شكلت الكتاب وأعجمته

 على هذه احلروف حسب الطاقة، فخذ ما حال بعينك، وراق قلبك، وقوم أوداً إن مر بك، واجرب وقد أتينا
  .نقصاً يظهر لك، وكن للخري أهالً، وباجلميل خليقاً

: يا أبا عبد الرمحن، هل كان عثمان ممن شهد بدراً؟ فقال: وقف رجلٌ على عبد اهللا بن عمر بن اخلطّاب فقال

اللهم : هل كان عثمان ممن تولّى يوم التقى اجلمعان؟ فقال عبد اهللا: اهللا أكرب، قال: قالال، فرفع الرجل صوته و
اللهم ال، فرفع : هل كان عثمان ممن شهد بيعة الرضوان؟ قال عبد اهللا: اهللا أكرب، مث قال: نعم، فقال الرجل

وأما قولك :  فلما وقف قال له عبد اهللاردوه علي،: اهللا أكرب، مث ولّى الرجل فقال عبد اهللا: الرجل صوته وقال
هل كان عثمان ممن شهد بدراً فإنه ملّا أذن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف اخلروج إىل بدر، استأذنه عثمان 
يف املقام على بنت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يف املرض الذي ماتت فيه، فأذن له، فلما فتح اهللا تعاىل عليه 

  .، وكان ممن شهد بدراً"وأجرك"وأجري يا رسول اهللا، قال :  لعثمان بسهٍم، مث قال له عثمانضرب

إنّ الذين تولّوا منكم : "هل كان عثمان ممن تولّى يوم التقى اجلمعان فإنّ اهللا تعاىل يقول يف كتابه: وأما قولك
  ".ا اهللا عنهميوم التقى اجلمعان إنما استرتهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف

 ضوان فإنّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ملّا خرج معتمراً إىل مكّة ومنعته قريشن شهد بيعة الروكان عثمان مم
دعونا حىت ندخل فنطوف سبعاً وننحر هدينا : اذهب إىل قريٍش فقل هلم: "أن يدخل إىل مكّة قال أليب بكر

: فقال عمر:  يل ا عشرية، فلو أرسلت عمر بن اخلطّاب، فقال لعمرإنه ليس: ، فقال له أبو بكٍر"وخنرج عنهم

إني أخافهم على نفسي، فلو أرسلت عثمان فإنّ له ا عشرية، فقال لعثمان، فذهب عثمان إىل قريٍش وواعده 
 صلّى العصر، فلما صلّى النيب صلّى اهللا عليه وسلّم وعلى آله خشي أن يكون عثمان قد احتبس، فدعا رسول اهللا

، فكانت يد "هذه يدي عن عثمان: "اهللا عليه وسلّم أصحابه للبيعة فبايعوا، فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  .رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم خرياً من يد عثمان

أفمن :  قالاهللا أكرب، مث: اللهم ال، فرفع صوته وقال: أخربين هل أنت من املهاجرين؟ قال: مث قال عبد اهللا
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اهللا أكرب، قال أفمن الذين : اللهم ال، فرفع عبد اهللا صوته وقال: األنصار الذين تبوءوا الدار وآووا ونصروا؟ قال
وال من الذين جاءوا : اهللا أكرب، فقال: اللهم ال، فرفع صوته وقال: تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم؟ قال الرجل

  .؟ اخرج ال أم لك"فر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميانربنا اغ: "من بعدهم يقولون

  .ملا صلب زيد بن علي رضي اهللا عنهما ما أمسى حىت نسج العنكبوت على عورته: قال ابن كناسة

إنه عىن األرض املطمئنة : إنّ عاملي كتب إيلّ يذكر أنه زرع كلّ خق ولق، فقال: وقال يوسف بن عمر
  .والناشزة

  البسيط : شدوأن

 مزار وال رسم وال طلل فال  شطّ المزار بخذوا وانتهى األمل

 أم نستمر فيأتي دونه األجل  رجاء فما ندري أندركه إالّ

اللّؤم، دنس اجليب، مولعاً وجدته قليل الكرم، حاد : كيف وجدت فالناً، أعين رئيساً، فقال: قلت لبعض األدباء
  .بالعيب، كأنه خلق عبثاً، سفهه ينفي حكمة خالقه، وغناه يدعو إىل الكفر برازقه

لذّة العفو أطيب من لذّة التشفّي وذلك ألن لذة العفو يلحقها محد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم : قال املنتصر
  .الندم

    البسيط : للحكم بن قنرب املازين

 قلبي إلى أوجاعه وجعا وزاد  ويلي على من أطار النوم فامتنعا

 أو البدر من أزراره طلعا حسناً  الشمس في أعطافه لمعت كأنّما

 الذّنوب ومعذور بما صنعا منه  بالذي يهوى وإن كثرت مستقبٌل

 القلوب وجيه حيث ما شفعا من  وجهه شافع يمحو إساءته في

اجلس، فاستعظمت ذلك، فأعاد : بعثين أيب إىل املعتمد يف شيٍء فقال: قال حممد بن عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان
  .يا حممد إنّ أدبك يف القبول مين خري لك من أدبك يف خاليف: فاعتذرت بأنّ ذلك ال جيوز، فقال

اهبه رابع، تتداولين أيدي أقداره بالتذليل، وأنا يف رياض نعم اهللا راتع، ويف سوابغ مو: كتب القاضي الزجناين
وتتناولين عيون عنايته بالتأميل، فأنا يف طريق االستسالم ألقضيته كالرضيع موقناً بأن ال كائن إالّ ما يقضيه، وال 

  .حادث إالّ ما ميضيه، وهللا حقيقة األمر املطلق، والشكر احملقّق

  الكامل ازوء : شاعر

حطّت ركائبه ذليل  الغريب بحيث ما إن 

 أبداً كليل ولسانه  ويد الغريب قصيرةٌ

w وليس له خليل أبداً  حيث رأيته وتراه
w
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 وناصره قليل بعضاً  والنّاس ينصر بعضهم

  .يا أمري املؤمنني افتح، فإنّ احلديث يفتح بعضه بعضاً: قال عبد امللك لرجٍل حدثين، قال

: ؟ قال"كم دون لسانك من حجاب: "تكلّم رجلٌ عند النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم فقال النيب عليه السالم

  ".إنّ اهللا يكره االنبعاق يف الكالم: "شفتاي وأسناين، فقال

  .لو قلت عشراً ما مسعت مين واحدةً: إن قتل كلمةً مسعت عشراً، فقال: قال رجلّ آلخر

  .الرجل نفسه، فمن جاد مباله فقد جاد بنفسهمال : قال أبو مسهر

هذا ضيق، فتطيروا من : اضطر الناس يف قدمي الدهر إىل ملٍك فجاءوا بوغٍد ووضعوا التاج على رأسه فقال: يقال
أريد أضيق من هذا، فنفوه : هذا واسع، فيكون ضد قوله األول، فقال: ذلك، وجاءوا بتاٍج وطمعوا أن يقول

  .اهللا وغد، وقد خفنا شؤمكأنت و: وقالوا

البنته: قال ابن األعرايب ي أريد أن أشتري فحالً فصفيه يل، فقالت: قال اخلسين، غائر :إناشتره أسجح اخلد
  .العينني، مؤلّل األذنني، أعكى أكوم أرقب أحزم، إن عصي غشم، وإن أطيع جترمث

صالها نفّاج، وعينها وهاج، :  فصفيها، قالت:ال، قال: أخمضت ناقتك؟ قالت: قال ابن األعرايب، قال هلا
وكيف عقلتها؟ قالت عقلتها عقالً استرخت : قد عقلتها، قال: قد خمضت فاعقليها، قالت: ومشيها تفاج، قال

  .له أزري، واضطربت له عذري

  الرجز : شاعر

 كالوطب حين اثرنمطا فبطنها  بقل الريف حتى تحبطا تأكل

    أو جائش المرجل حين عطعطا

: وما األمت؟ قال: ال جتد أمتاً، قيل: وكيف تدغص؟ قال: أن تأكل حىت تدغص، قيل: ما احلبط؟ قال: فقيل له

: وما اطمحرار السقاء؟ قال: اطمحرار السقاء، قيل: فما األثرمناط؟ قال: البقية تبقى يف اجلراب حني متلؤه، قيل

: وما اخلثر؟ قال: يصري مبرتلة اللّنب اخلثر، قيل: وكيف يكرثئ؟ قال: شدة انتفاخه إذا راب ورغا وكرثأ، قيل

  .يسيل: وكيف مصل ماؤه؟ قال: الذي مصل ماؤه، قيل

  .شرب حىت اطمخر، ونقع ونصع حىت كأنه ظرف: قال أبو عبيدة

ما ورثت األسالف األخالف كرتاً أفضل من الكتب، وال حلّت اآلباء األبناء حلياً أزين من : فيلسوفقال 
  .األدب

يا أمري املؤمنني، أأبر بنو املغرية أم بنو خمزوم؟ قال وكيف ذاك؟ : قال عمرو بن معد يكرب لعمر بن اخلطّاب
يل : يل أو لك؟ قال: إنّ يف ذلك لشبعاً، قال: تضيفت خالد بن الوليد فأتاين بقوٍس وكعٍب وثور، قال: قال

حال يا أمري املؤمنني، إين آلكل اجلذعة من اإلبل أنتقيها عظماً عظماً، وأشرب السحيل من اللّنب : ولك، قال
w  .أسفل اجللّة من التمر: القطعة من السمن، والقوس: سقاء عظيم، والكعب: والسحيل. رثيئةً أو صريفاً
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ريح املالئكة ريح الورد، وريح األنبياء ريح السفرجل، وريح احلور ريح : مد رضي اهللا عنهماقال جعفر بن حم
  .اآلس

ما تقول يف رجلني زوج كلّ واحٍد منهما اآلخر أمه فولد لكلّ : امتحن حيىي بن أكثم رجالً أراده للقضاء فقال
  .ٍد منهما عم اآلخركلّ واح: واحٍد ولد من امرأته، ما قرابة ما بني الولدين؟ فقال

البيت شبعان: قال طفيلي يف من أن يكون ربعلى الض ليس شيٌء أضر.  

    

  .تسريح اللّحية يذهب الغم، واخلالل جيلب الرزق: قال جعفر بن حممد رضي اهللا عنهما

  .صبحتك األفاحل، وكلّ طٍري صاحل: صبحتك األنعمة، وطيبتك األطعمة، وتقول: كانت حتية العرب

أي أغطيةٌ، مجع غالف، فإن سكّنت الالم فهو مجع " وقالوا قلوبنا غلف: "قال بعض العلماء يف قوله جلّ وعال
  .أغلف، أي مغطاة

أي يبقى ربك، ويدلّك على أن الوجه هو نفسه رفع ذو " ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام: "وقيل يف قوله
  .ألن االسم غريه"  اسم ربكتبارك: " وقال يف السورة. ألنه نعت الوجه

  .على القطع واالبتداء، واستواؤه إقبالٌ" الرمحن على العرش استوى له ما يف السماوات: "وقال الفراء يف قوله

لقد كنت يف غفلٍة من : "الداللة على أن علم اآلخرة يقني وعلم الدنيا مدخولٌ قوله تعاىل: وقال بعض العلماء
" خيافون يوماً تتقلّب فيه القلوب واألبصار: "، وكذلك قوله تعاىل"فبصرك اليوم حديدهذا فكشفنا عنك غطاءك 

  .تنقلب عن احلال اليت كانت عليها من االرتياب والشكوك إىل احلق واليقني ملا يظهر من آيات اهللا

ة يضع على : قال أبو طاهر ابن محزة العلويثين ثقةٌ أنه رأى رجالً من أصحاب اإلماميحكم بزرمجهر أسانيد حد
  .أحلق احلكمة بأهلها: ما هذا؟ فقال: أهل البيت رضوان اهللا عليهم، فقيل له

إنّ اهللا : فأين هو؟ قال: قد رفع عن إقليم آدم، قلت: أين صاحبكم؟ قال: قلت لبعض اإلمامية: وقال ابن محزة
 إقليم آدم، ومل يعلموا أنّ اهللا خلق آدم جلّت عظمته خلق سبعني إقليماً، يف كلّ إقليٍم من الناس أكثر مما يف

  .وولده حجةً عليهم هللا تعاىل غري هؤالء

ال والرمحن ال فعلت كذا، مث فعل، إن كان أراد سورة الرمحن فال : لو أنّ رجالً حلف فقال: وقال املريسي
  .كفّارة عليه، ألنه حلف بغري اهللا، وإن كان أراد الرمحن فعليه كفّارة

هذا باطلٌ ألنه : خالق كلّ شيء، يدلّ اشتماله وعمومه على أنه خالق لنفسه، قيل له: إن قيل: علماءقال بعض ال
  .خالفت الناس كلّهم، وأنت ال تريد أنك خالفت نفسك: مبرتلة قولك

دفع إلينا سليمان : وجدت يف كتاب جدي، مسعت أمحد بن املعذّل يقول: قال أبو بكر حممد بن أمحد بن شيبة
كان محاد بن زيد ربما حدثنا :  داود صحيفةً فيما كان صار إىل أيوب من كتب أيب قالبة، قال لنا سليمانبن

 من عثمان إىل أهل البصرة يف شأن املصاحف، وما مجع منها، وكتب من عمر، وكتاب ببعض ما فيها، وكتاب
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  .كثرية من عمر إىل عماله

رحيم، من عثمان أمري املؤمنني إىل من بالبصرة من املؤمنني واملسلمني، بسم اهللا الرمحن ال: وكان كتاب عثمان
سالم عليكم؛ أما بعد، فإنّ هذا األمر حمفوظ، من يرد فيه اإلصالح يهده اهللا ويصلحه، ومن يسئ فإنّ سوءه 

يس عليه سبيلٌ وأطيعوا فمن أطاع فل" قد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنني"على نفسه، فاتقوا اهللا تعاىل فإنّ اهللا 
وإنّ اهللا قد أفضل عليكم " فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجراً عظيماً"

أن هداكم من الضاللة، وبصركم من العمى، وأوسع عليكم من الرزق، واستخلفكم يف األرض، فانظروا كيف 
  .، فاشكروا هللا نعمته فإنه زائدكم ما شكرمت، إنّ اهللا غفور شكورتعملون، وإنّ اهللا قد أحضركم القتال يف سبيله

أما بعد ذلك فأعينوا أمريكم على أمر اهللا تعاىل، وآزروه مؤازرةً حسنةً مجيلة، ومن رأيتم ينتهك حدود اهللا 
 املسيء كمرتلة فاكوه وال اونوا، فإنه من يقم على أمر اهللا جلّ امسه فإنّ اهللا تعاىل ناصره، وليست مرتلة

ة ووعد املسيء النار، قال اهللا وقوله احلقاحلات : "املصلح، وعد اهللا املصلح اجلنأم جنعل الذّين آمنوا وعملوا الص
  ".كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار

    

فيها كثري من الناس أما بعد ذلكم فإين كتبت إليكم يف شأن املصاحف، ومل أفعل فيها الذي فعلت حىت اختلف 
 -فظلموا أنفسهم فيها، وحىت إن الرجل ليحلف باهللا ما يسرين أني كتبت من مصحف فالٍن فإنّ يل ماالً عظيماً 

وإنّ كتاب هذا املصحف من فضل اهللا جلّ امسه على . يرضى ما عنده، ويزكي نفسه، ويسخط ما عند صاحبه
 وال خيتلفون فيه كما اختلف أهل الكتاب قبلهم، وإنا قد حرصنا عباده، ومتام نعمته عليهم يكون أمرهم مجيعاً

أن نستثبث فيه وإن عمر أمري املؤمنني كان من آنسنا بالقرآن، وأحرصنا على تعليمه، وقد كان كتب عامته من 
ده علماً فم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله، فجمع به رهطاً من املسلمني ممن نفع بقراءته، وظنوا أنّ عن

وإنا حرصنا على أن تكتب هذا . بالكتاب منهم، فقام هو وهم فكتبوا مجيعاً، وحرصوا أن يستثبتوا بقرب العهد
املصحف من نسخة ذلك الكتاب الذي أكتبه منه عمر أمري املؤمنني من فم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وعلى آله، 

 كتبت املصاحف بإقامة البينة، وإين واهللا ما ألوتكم ونفسي وحرصنا على حفظه، وأحلقنا فيه قرآناً أنزل بعد ما
من خري، وما هدانا هلذا إالّ اهللا تعاىل بعد ما أشفقت من اختالف الناس يف القرآن، وإنّ اهللا عز وجلّ أنزل 

لى ذلك الكتاب على عبده باحلق فيما ليس فيه اختالف، وإنّ لكم يف القيام عليه حياةً وخرياً كثرياً، فليقم ع
  .سراركم، ويلن قلوبكم، ويزك عملكم

وأما بعد ذلك، فإني أحسب عامة أمركم خرياً، وإنّ عامةً منكم حيرصون على السمع والطّاعة وجياهدون يف 
سبيل اهللا، وينشطون للخري إذا دعوا إليه وحيرصون على أن يكون أمر الناس صاحلاً، وإنّ خالل ذلك من الناس 

نفسهم يتعمقون ويتبعون السمعة ليتبعهم جهلة الناس، وحيسبون أنّ عندهم شيئاً، وإنما جيين الظامل قوماً ظلمةً أل
وقد بلغين أنّ أقواماً منكم يتكلّفون ويقولون ما ليس هلم ". وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلٍب ينقلبون"على نفسه 
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ذر إىل اهللا تعلى مث إليكم يف شأنكم، أو ينتهوا عن به علم، وإني مل أكن سابقاً إليهم ببعض العقوبة حىت أع
  .ظلمهم، فإين ال أحب أن يلجوا يف الشرك

 وأما بعد ذلكم فقوموا على ما أمرتكم به يف شأن املصحف، ومن كان منكم سامعاً مطيعاً عنده مصحف
 أيب فاطمة يف شهر فليكتبه عليه يف أقرب ذلك، وأمرت من حويل فكتبوا على ذلك والسالم؛ وكتب أنس بن

  .ربيع األول سنة ثالثني

أخذوا بصدوٍر ال أعجاز هلا، وأعجاٍز ال صدور هلا، لو كانوا من الطّري لكانوا رمخاً، ولو : قال الشعيب يف الشيعة
  .كانوا من البهائم لكانوا محراً

القول بالبداء، واألخرى : امهاإنّ الرافضة احتالت ألنفسها حبيلتني ال يطاقون معهما، إحد: قال سليمان بن جرير
  .إذا وقع اختالف قالوا بالتقية، فهاتان خصلتان

: مبا فضلتم الناس؟ قال: مسعت بعض الشيعة حيكي قال، قال أبو حنيفة يوماً جلعفر بن حممد رضي اهللا عنهما

  .فضلناهم بأنّ األمة كلّها متنت أنها منا، ومل نتمن أنا منها

أن تعظ باجلميل، وتأمر باخلري، وتنهى عن : يا أبا حنيفة، ما األمر باملعروف؟ قال: هللا عنهوقال جعفر رضي ا
  .ليس كذا، إن املعروف أمري املؤمنني، واملنكر الذي ظلمه وجحده مرياثه ومحل الناس على بغضه: املنكر، قال

صحة البدن : ؟ قال"يومئٍذ عن النعيملتسألن : "يا أبا حنيفة، ما النعيم الذي يسأل الناس عنه يف قوله تعاىل
  .ال، ولكن النعيم أهل البيت رضي اهللا عنهم: والقوت من الطعام والشراب، قال

ألنّ : ال أدري، قال: يا أبا حنيفة، أخربين عن سليمان بن داود كيف تفقّد اهلدهد من بني الطري كلّها؟ قال
فلم ال يرى الفخ حني يأخذ : قارورة، فضحك أبو حنيفة قالاهلدهد يرى املاء يف األرض كما يرى الدهن يف ال

  .إذا نزل القدر عمي البصر: بعنقه؟ قال

ال : يا أبا حنيفة، ما امللوحة يف عينك، واملرارة يف أذنيك، والعذوبة يف ريقك، واملاء واحلرارة يف اخلياشيم؟ قال
 عن احلبلى؟ وأين مكان الكاتبني من ابن آدم؟ فبم ألقى اهللا احليض والدم على املرأة، ومل حبس: أدري، قال

وأخربين عن سورٍة أوهلا حتميد وأوسطها إخالص وآخرها دعاٌء، وعن حرف أوله كفر وآخره إميان، وعن وضع 
  .ال أأدري: الرجل يده على مقدم رأسه عند احلزن، واملرأة على خدها؟ قال

    

لعينني فألنهما شحمتان، ولوال ذاك لذابات يف حر الشمس؛ وأما أما امللوحة يف ا: قال جعفر رضي اهللا عنه
املرارة يف األذنني فحجاب للدماغ، ولوال ذلك لسارعت اهلوام إىل األذن؛ وأما العذوبة يف الريق فلمعرفة الطّعوم؛ 

ألقى اهللا تعاىل على املرأة من وأما املاء واحلرارة يف اخلياشيم فراحةٌ للدماغ، ولوال ذلك ألننت الدماغ؛ وأما ما 
احليض فمن أجل حواء حني عقرتالشجرة؛ وأما الدم الذي حبسه اهللا تعاىل عن احلبلى فرزق للمولود؛ وأما وضع 
الرجل يده على رأسه واملرأة على خدها فمن أجل آدم وحواء عند ركوما املعصية؛ وأما موصع الكاتبني فعلى 
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سورة اليت أوهلا حتميد وأوسطها إخالص وآخرها دعاٌء ففاحتة الكتاب؛ وأما احلرف الذي أوله الناجذين؛ وأما ال
  .كفر وآخره إميانٌ فكلمة اإلخالص

فكيف أمر اهللا تعاىل يف القتل بشاهدين، ويف الزنا : بل القتل، قال: يا أبا حنيفة، القتل عندك أشد أم الزنا؟ قال
فكيف جعل اهللا للمرأة : بل النساء، قال: لنساء أضعف عن املكاسب أم الرجال؟ قالبأربعة؟ يا أبا حنيفة، ا

فلم يغتسل من املين وال : بل الغائط، قال: سهماً واحداً وللرجل سهمني؟ يا أبا حنيفة، الغائط أقذر أم املين؟ قال
العلم : لحمامة؟ قال فيلسوفومل صارت احلمامة تفتدى بشاٍة وليست الشاة مثالً ل: يغتسل من الغائط؟ قال

  .على حنو القوت، أو على حنو الكفاية، أو على حنو الغىن ليصح الترتيب: يلقى طالبه على ثالثة أوجٍه

اإلنسان إما أن يكون ملك النفس واحلال، أو يكون ملك النفس غري ملك احلال، أو يكون : وقال فيلسوف
  .ملك احلال غري ملك النفس

  .تركت الداخل راجياً، واخلارج راضياً: كيف تركت الناس؟ قال: ة من دار املهدي فقيل لهخرج شبيب بن شيب

  .رأيت الداخل ساقطاً، واخلارج شاخصاً: كيف رأيت الناس؟ قال: خرج املسييب من دار ابن عباد فقلت له

  .طرف الصداقة أملح من طرف العالقة، والنفس بالصديق آنس منها بالعشيق: قال ابن وهب

  .إذا أقبلت الدول كثرت العدد وقلّ العدد، وإذا أدبرت كثر العدد وقلّت العدد: وقرئ خبطّه

ينبغي للملك أن يتفقّد أمر خاصته يف كلّ يوم، وأمر عامته يف كلّ شهر، وأمر سلطانه يف كلّ : قال املدائين
  .ساعة

 إىل هيئيت ولكن انظر إىل مهّيت، وإن -   أصلحك اهللا-ال تنظر : لقي رجلٌ بعض األمراء يف أطماٍر رثٍّة وقال
  الطويل : رأيت أن تسمين بعرفك، وتترع قليب من شكرك، وجتعله علماً يدلّ على جمدك، فإين كما قال األول

 حّل أمر ساحتي لجسيم إذا  فإن أك قصداً في الرجال فإنّني

  الكامل ازوء : شاعر

  ش وطول عمٍر قد يضره  يهوى أن يعي المرء

 بعد حلو العيش مره تي  بشاشته ويأ تبلى

 ما يرى شيئاً يسره ى  األيام حتّ وتسوءه

 وقائٍل هللا دره ت  شامٍت بي إن هلك كم

  : بعصابٍة، فأنشدهمخرج النابغة اجلعدي على الناس وقد فين وذهب به السن، عاصباً رأسه : قال أبو عبيدة

  ...المرء يهوى أن يعيش

من زعم أنّ أبا العيناء دون عبد احلميد يف الكتابة إذا أحس بكرٍم فقد كذب، وذلك أنه كتب : قال ابن مكرم
مباٍل يبيعان له ما ميلكان من عقاٍر وأثاٍث وعبٍد إىل عبيد اهللا بن سليمان وقد نكبه وأباه املعتمد ومها يطالبان 
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 أطال اهللا -وقد علمت : وأمٍة، وكان هلما خادم أسود عرضاه للبيع فطلب خبمسني ديناراً، فكتب إليه أبو العيناء
زيد  أنّ الكرمي املنكوب أجدى على األحرار من اللئيم املوفور، ألنّ اللئيم يزيد مع النعمة لؤماً، وال ت-بقاءك 

احملنة الكرمي إالّ كرماً، هذا متكلٌ على رازقه، وهذا يسيء الظّن خبالقه، وعبدك إىل ملك كافور اخلادم فقري، 
ومثنه على ما اتصل به يسري، فإن مسحت به فتلك منك عاديت، وإن أمرت بأخذ مثنه فماله منك ماديت، أدام اهللا 

عمة نكبتك، وأدام عزه إليه باخلادم. ك وكرامتكلنا دولتك، واستقبل بالنفوج.  

إنما الدنيا أملٌ خمترم، وأجلٌ منتقص، وبالغٌ إىل داٍر غريها، وسري إىل املوت ليس فيه : قال عمر بن اخلطّاب
  .تعريج، فرحم اهللا امرءاً فكّر يف أمره، ونصح لنفسه، وراقب ربه، واستقال ذنبه

    

كان واهللا الكرت الكبري، والبحر الغزير، والغيث املطري، والشجاع : يقولكان ابن عباس إذا ذكر علي عليه السالم 
اخلطري، الذي مل يكن له يف الورى نظري، مؤدب األدباء، وسيد اخلطباء، وقائد النجباء، ومن إذا عرضت مشكلةٌ 

  .أجاب عنها والناس سكوت

  الوافر : شاعر

 للكتابة والعماله فقبحاً  تبحبح في الكتابة كّل وغٍد

  إلى األبناء من فرط النّذاله  اآلباء نسبتهم جميعاً ترى

  املتقارب : أليب الشيص

 زر جيب قميص الظّالم وقد  مزجت المدام بريق الغمام

 الصبح سربال ليل التّمام عن  فشابت نواصي الدجى وانفرى

 عن لسان الضرام وأضحكتها  صحن قارورٍة حبوتهما

فعوٌل بعينيه فعل المدام  يطوف علينا بها أحور 

  من الورد واآلس في يوم رام  نسجنا له حلّتين غزاٌل

وكان صواباً مل أمحد إذا أنا فعلت ما أمرت به وكان خطأً مل أذمم عليه، وإذا فعلت ما مل أؤمر به : قال احلكيم
  .عليه، أي ال أتعدى

  الطويل : شاعر

 به النفاس مسكاً تضوعا ترود  رقيق الطّرتين كأنّما وليٍل

 ظالم الليل برداً موسعا كساها  فيه آفاق السماء كأنّما ترى

تقاربت كأن ا فيه درعا مساقطه  الثّريعن سلكه فتجم 
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 مثل الريم ريع فأتلعا أغازل  بقطريه وأحببت طوله أخذت

 لك نفسي ظاعناً ومودعا فدى  أقول له والصبح يطرف ناظري

أتأمل ما أستحسنه مما أحلّ اهللا، ومل ال : نظر إبراهيم بن سيار النظّام إىل وجٍه صبيٍح وأحلّ، فقيل له يف ذلك فقال
  الطويل : وفيه دليلٌ على صنعة اهللا تعاىل، وفيه اشتياق إىل ما وعد اهللا تعاىل؟ أليب احلسن البصري

 ويا سؤل نفسي ما جنيت على نفسي  ضرة الشمس المضرة بالشّمس أيا

  قطعت مجاري الماء عن ذلك الغرس  الهوى حتى إذا تم واستوى غرست

  .ال زلت يف عداد من يسأل ويبحث، وال زلنا يف حملّ من يشرح ويوضح: قال اجلاحظ

  .ليس مع العيان وحشة، وال مع الضرورة ومجة، وال دون اليقني وقفة: وقال

  .وويلٍّ حيتاج إىل املادةالناس بني معانٍد حيتاج إىل التقريع، وحماج حيتاج إىل اإلرشاد، : وقال أيضاً

طويل العنان يف اللّؤم، قصري الباع يف الكرم، وثّاباً على الشر، زمناً : كيف رأيت فالناً؟ قال: وقلت لبعض األدباء
  .على اخلري، كافراً بالنعم، متحكّكاً بالنقم

 جيب أن يكتب بالغوايل يف هذا كالم: كان عندي ثالثة تالمذة فجرى كالم فقال أحدهم: وقال علي بن عبيدة
هذا كالم جيب : هذا كالم جيب أن يكتب بأنامل احلور يف ورق النور، وقال الثالث: خدود الغواين، وقال الثاين

  .أن يكتب بأقالم النعم على ورق الكرم

لشك، وقد أسقط عنه مؤونة الروية، وأورثه إلف السكون، وكفاه خالج ا: وقال اجلاحظ يف فصٍل من كتاب
  .واضطراب النفس، وجوالن القلب

  .هذا كالم جيب أن يكتب بدموع اهلجران على خدود القيان: مسع بعض األدباء كالماً فقال

  السريع : شاعر

 جفاني بالهوى أسرها لما  أقلقني هجرها جاريةٌ

 أمرك اليوم وما أمرها ما  قال لي العاذل في حبها قد

  أم وجهها المشرق أم نحرها  أضناك أم دلّها أقدها

 أم ريقها البارد أم ثغرها  طرفها الفاتر أم ظرفها أم

 أنبته صدرها مدوراً  حسن تفّاٍح بدا مونقاً أم

 حران وثلثي رها ونصف  قلت له أعشق ذا كلّه

 على غالم قد استنقع يف الفرات فقالمر ي أخاف، : يا غالم، اخرج أسائلك، فقال: شبيب بن يزيد اخلارجيإن
: فواهللا ال أخرج اليوم، فقال شبيب: نعم، قال: ومن أي شيٍء ختاف؟ قال فأنا يف أمٍن حىت أخرج؟ قال: قال

w  .، ومضى وخرج الغالمأوه، خدعين الغالم، وأمر رجالً حيفظه لئال يصيبه أحد مبكروٍه
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من هاهنا خيربنا على كم هذا امليل من الربيد؟ فلم جيد : مر سليمان بن عبد امللك مبيٍل يف بعض أسفاره فقال
: ما رأيت؟ قال: وكيف وأنت ال تقرأ، فعدا مث عاد فقال: أنا أخربك، قال: أحداً، فقال أعرايب يعدو بني يديه

قد أخربت وأبلغت، هو مخسةٌ من : كأطباء الكلبة ومثل رأس القطاة مبنقارها، فقالرأيت حمجناً، وحلقةً وثالثةً 
  .الربيد

إليك؟ قال: قيل ألعرايب اد أحبالز ضيج: أيالغريض الن.  

ا نقوهلا وأكبادنا حتترق: ما بال مراثيكم أجود، قال: قيل ألعرايبألن.  

  خملع البسيط : شاعر

  كانوا هم الكهف والحصون  من فراق قوٍم واحسرتا

 والخفض والسكون واألمن  والموت واألسد والرواسي

 توفّتهم المنون حتى  تتنكّر لنا الليالي لم

 ماٍء لنا عيون وكّل  ناٍر لنا قلوب وكّل

  .فيك ملق اإلماء، ودخن األعداء: قال أعرايب آلخر

  .أقبلوا كالفحول، ميشون مشي الوعول، فلما تصافحوا بالسيوف، فغرت املنايا أفواهها: ذكر أعرايب قوماً فقال

  الطويل : أنشدين شيخ من غين لنافع بن خليفة الغنوي

  نرى الظّلم أحياناً يشّل ويعرج  بني عمنا ال تظلمونا فإنّنا

  فريسة لحٍم ليس عنها مهجهج  أعراض الرجال كأنّها ويترك

  من الجهد يستحيي وال يتحرج  جوٍع ال يكاد فقيرها وكربة

 عد فيها الطّعم والمتولّج إذا  ولم يعلق بثوبي عارها تجلّت

اخلري فيما بني ذلك وهو جعل اهللا البهاء واهلوج يف الطويل الكبري، والدمامة يف القصري، ومجع : قال بعض السلف
  .الربع

خلق اهللا تعاىل املعتق من طينة : كيف صار موىل القوم منهم؟ قال: قيل جلعفر بن حممد الصادق رضي اهللا عنهما
  .املعتق، مث أجراهم يف أصالب الرجال وأرحام النساء، فأخرجهم اهللا تعاىل بالوالء، فلذلك صار موىل القوم منهم

قو: قال أعرايبا اسحر من هاروت وماروتاتنيا فإا الد.  

استطرد لعدوك واتقه بإظهار الرضا عنه واملداراة، حىت تصيب الفرصة فتأخذه : كان يقال: قال بعض السلف
  .على غرة

ك: قال أعرايبه عدوك أنأعظم خبطرك أن ال يرى عدو.  w
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ورة الباطنة: قال أعرايبورة الظّاهرة ترمجان الصالص.  

  .حيسب من منعه عدم املال من اجلزاء أن يبسط جدة الشكر بالثّناء:  أعرايبقال

من ظفر بالغىن أتبعه، ومن فاته أنصبه: قال أعرايب.  

  .لوال أن اخلالف موكّلٌ بكلّ شيٍء لكانت منفعة اإلهليلج يف اللّوزينج: وقال أبو مرحوم الصويف

  .ينا، مل يضرنا فقد ما زوي عناإن عوفينا من شر ما أعط: قال أبو حازم األعرج

يف رجله جنف، ويف أيره قلف، ويف أنفه ذلف، ويف مشيه : صفه، قال: أضلّ أعرايب غالماً له فنشده فقيل له
  .دلف

ساء: وقالت أعرابيةٌ خلصياسكت فما لك حزم الرجال وال رقّة الن.  

أنا يف سفٍر ال ينقضي، وغديٍر ال : كيف حالك؟ قال: لهباع أعرايب غالماً له فجعل سقّاًء، فلقيه األعرايب فقال 
  .يرتح، وقوٍم ال يروون

أكره أن : ما لك ال تتعشني؟ قالت: ونظرت امرأةٌ إىل زوجها خيضخض، فلما حضر العشاء اعتزلت، فقال
  .أزاحم ضريت على املائدة

صبنا أكثر مما أصابنا، بعثنا بشاتنا إىل لو قسم البالء بني الناس باحلصص مل ي: وقال املدائين جلعفر بن سليمان
  .التياس مع اجلارية، فعادت الشاة حائالً واجلارية حامالً

    

إن : كتب رجلٌ إىل هشام الواسطي أن اكتب إيلّ مبا أنت عليه، فإنا نلقى من القدرية والرافضة شدةً، فكتب إليه
حممٍد صلّى اهللا عليه وسلّم فال تكفّرنّ أحداً من كنت حتب أن تكون على ما كان عليه السلف من أصحاب 

هذه األمة بذنٍب يكون منه، ومن زعم أنه يكون يف قدرة املخلوق ما ال يريد اخلالق فقد عجز اخلالق، ومن تربأ 
 والوالية من أيب بكٍر وعمر وعثمان فقد تربأ من علي، ومن تربأ من علي فقد تربأ من هؤالء كلّهم، والرباء بدعةٌ،

إني أتربأ من فالٍن وأتولّى فالناً، فإن حاجك حماج ممن حسن مذهبه وذهب : بدعةٌ، وذلك أن يقول الرجل
هذا موضع الرضا عنهم فأين موضع " لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة: "عقله، فاتل عليه

الصالة خلف : ثالٍث ال يضرهن عدل عادٍل، وال جور جائٍروأخربك ب. السخط؟ فإن كفر ذا فقد كفر بالقرآن
  .كلّ بر وفاجر، واحلج مع كلّ بر وفاجر، واجلهاد مع كلّ بر وفاجر

  .لو مل يؤخذ ذا احلديث لعطّلت األحكام

  الوافر : لعمارة بن عقيل

 الرحم فارية األديم قطوع  ينفك من سعٍد إلينا وما

 العفو أذرب للظّلوم وبعض  كأن لم يفعلوها ونغفرها

w عليك غداً وأمنع للحريم  ورميك من رماك أخفّ ثقالً
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رعف به الدهر، فليتين قد أودعته القرب، فإنه بقاٌء ال يقاومه الصرب، وفائدةٌ : كيف ابنك؟ قال: قيل ألعرايب عذاب
  .ال جيب فيها الشكر

  الرجز : رقّص أعرايب ابنه فقال

  قد ذاق طعم الفقر ثم ناله  حب الشّحيح ماله أحبه

   أراد بذله بدا له إذا

  البسيط : آخر

  ضاقت علي برحب األرض أوطاني  إذا رأيت ازوراراً من أخي ثقٍة

 غضبى وقلبي غير غضبان فالعين  صددت بوجهي كي أكافئه فإن

  .املستقيم: سلقى بناءه يسلقيه أي جعله مستلقياً ومل جيعله شكّاً، والشك: يقال

جرى بني أي الصقر بن بلبل وبني ابن ثوابة كالم أرىب فيه ابن ثوابة عليه، وكان أبو العيناء منقطعاً إىل أيب 
ر من كالمك إالّ أنه سهل عليه دمك أن يسفكه، وعاف ما منع أبا الصق: الصقر، فقال البن ثوابة منتصراً له

ما أنت والدخول بيين وبني : حلمك أن يأكله، ومل جيد لك شرفاً فيهدمه، وال فضالً فيثلمه، فقال له ابن ثوابة
حيق ملن ذهب بصره، وضعفت قوته، وجفاه سلطانه، ونقصت عمالته، أن : هؤالء يا مكدي؟ فقال أبو العيناء

 إخوانه فيأخذ من أمواهلم فيستعني ا على دهره، ولكن أسوأ حاالً مني من يسترتل املاء من أصالب يعود على
ما استب اثنان إالّ غلب أألمهما، فقال أبو : الرجال يف بطنه فيعظّم إجرامهم، ويقطع أنسام، فقال ابن ثوابة

  .فبذلك غلبت أبا الصقر: العيناء

  املتقارب : شاعر

 ما ليس باآلفل وأعقب  ما ليس بالقافل ترحل

 من الخلف النازل ولهفي  على السلف الراحل فلهفي

 المولّهة الثّاكل بكاء  على ذا وأبكي لذا أبكي

  وتبكي على ابٍن لها واصل  من ابٍن لها قاطٍع تبكّي

وأي منفعٍة يف أن يعلّق رجلٌ من إحدى : ليس شيٌء إالّ وفيه منفعة، فقال له رجل: صاحل بن عبد القدوسقال 
  .سبحان اهللا، ال يعرق إبطه: يديه، فقال

اللهم ارزقين، فإن كنت ال ترزقين لكراميت عليك فقد رزقت من هو خري مين : كان أبو خزمية املديين يقول
  . ال ترزقين هلواين عليك فقد رزقت من هو شر مني وهو فرعون ذو األوتادسليمان بن داود، وإن كنت

اآلخرة : هون فإنّ اهللا يدخر لك ثواا، فقال له أبو خزمية: وشكا أبو خزمية يوماً نكبات الدهر فقال له رجل
يقال يف ! أكرمهما عليه؟فإنه ليس يعطيين من أبغضهما إليه، يعطيين من : بل اآلخرة، قال: خري أم الدنيا؟ قال w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  749   

معلمني، من سيماء وسيمياء، ومن قال مسومني أراد مرسلني، مأخوذٌ من اإلبل السائمة " مسومني: "قوله تعاىل
  .املرسلة يف مراعيها، فأما احلجارة فمسومةٌ ال غري أي معلّمةٌ

  .اللهم أبح ذماره، وعجل بواره، وباعد داره: دعا أعرايب على رجٍل فقال

  .قد تقمص الشحناء، وادرع البغضاء، وتسربل العوراء: وصف أعرايب رجالً فقال

  .هو أفعوان البالد، وعقربان الصالد: وصف أعرايب آخر فقال

    

  .تكتب فرسانه، وحترب أقرانه، واستعد شبانه: وصف أعرايب جيشاً فقال

  .لذئب العسالهو كاملخدر األكّال، وا: وصف أعرايب رجالً فقال

باهللا تعاىل واثق، وبنفسي سابق، وإىل املبادهة تائق: قال أعرايب.  

العلم ال ينفد وال يبيد، وال يندم حامله، وال يعطب من متسك به، وال يفتضح من استند إليه، : قال بعض السلف
  .وال تسقط منفعته، وال خيسر جامعه

  . األكباد، صهب السبالزرق العيون، سود: تقول العرب يف صفة األعداء

إنه ال يزال منكم عبد أمحق، حمجوم القفا، معلم الكم، : مل ال جتتمع مع الناس؟ قال: قيل أليب املدور السعدي
  .يكىن أبا إمساعيل وأبا إبراهيم وأبا إسحاق، يدلظين مبنكبه، أي يدفعين

  .استأسرته: عنا يعنو إذا صار أسرياً، وأعنيته: يقال

  .لممت القوم أي دعومه: يقال

ما أملّت باملنكب، والذّوائب : ما جاوزت األذن، واللّمة: الوفرة ما مل جيز األذن، واجلمة: قال بعض اللغويني
  .ما حلق الكتفني: والغدائر

 وثالثةٌ أيام الشهر ثالثةٌ غرر، وثالثةٌ نفل، وثالثةٌ تسع، وثالثةٌ عشر، وثالثةٌ بيض، وثالثةٌ دآدي،: وقال العلماء
ثالثٌ غرر، وثالث : حنادس، وثالثةٌ سرار، وثالثةٌ حماق؛ وأيام الشهر كنايةٌ عن الليايل، وإذا قلت الليايل قلت

  .صمت البيض، والصوم ال يكون ليالً: نفل، وقد يقال هلا أيام، أال ترى أنك تقول

  الطويل : بثّ رجلٌ يف وجه أيب عبيدة مكروهاً فأنشأ يقول

 حراٍم أو ضباغٌ وأذؤب سباع  أن لحمي إذ وهى لعبت به لو

 أودى بلحمي أكلب ولكنّما  لهون وجدي أو لسلّى مصيبتي

فما كان إالّ ساعة حىت واهللا لقد أتته اخلالفة يف يوم مجعة، : كيف كانت بالغة األمني؟ قال: قيل لبعض العلماء
أيها الناس، وخصوصاً يا بين : نودي الصالة قائمة، فخرج ورقى املنرب، فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه مث قال

العباس، إنّ املنون مراصد ذوي األنفاس، حتم من اهللا ال يدفع حلوله، وال ينكر نزوله، فارجتعوا قلوبكم احلزن 
wفتعجب الناس من جرأته، وبلّة . قي، جتزون ثواب الصابرين، وأجور الشاكرينعلى املاضي إىل السرور بالبا
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  .ريقه، وجودة عارضته

  .من عالمة الرشد أن تكون النفس إىل بلدها تواقة، وإىل مسقط رأسها مشتاقة: يقال

  .احفظ بلداً رشحك غذاؤه، وأكنك فناؤه: وقال آخر

الكرمي إىل جنابه،: وقال أعرايب األسد إىل غابهحين كما حين .  

أيها الناس، احللم شرف، والصرب خلف، واجلود سؤدد، واملعروف : خطب الناس هاشم بن عبد مناف فقال
كرت، واجلهل سفه، والعجز ذلّة، واحلرب خدعة، والظفر دول، واأليام عرب، واملرء منسوب إىل فعله، ومأخوذٌ 

 واستشعروا احلمد تفوزوا به، ودعوا الفضول جتانبكم السفهاء، بعمله، فاصطنعوا املعروف تكسبوا احلمد،
وأكرموا اجلليس يعمر ناديكم، وحاموا عن اخلليط يرغب يف جواركم، وأنصفوا من أنفسكم يرفق بكم، 

  .وعليكم مبكارم األخالق فإنها رفعة، وإياكم واألخالق الدنية فإا تضع الشرف ودم احمللّ

  الكامل : شاعر

 ذاك تعجب المتعجب ولمثل  عجباً لحفظي سرها في غيبها

 بين مشرٍق ومغرب شتّان  مشرقةً ورحت مغرباً بكرت

 بين مصدٍق ومكذّب والقلب  آلمل من حبيبي نظرةً إنّي

  اخلفيف : آخر

 خلقت لإلمالق وأراني  المال واليسار لقوٍم خلق

  خلقوا بعد قسمة األرزاق  فيما أرى بقية قوٍم أنا

يا أهل الديار املوحشة اليت نطق باخلراب فناؤها، وشيد يف التراب بناؤها، فمحلّها : قال الرقاشي يف قصصه
اإلخوان، وال يتزاورون تزاور اجلريان، قد طحنهم مقترب، وساكنها مغترب، أهل حملٍّة ال يتواصلون تواصل 

  .الدهر بكلكله، وأكلهم الثّرى جبندله، فعليهم منا الترحم والسالم، ومن ربهم العفو واإلكرام

  .انتقم من حرصك باليأس، كما تنتقم من عدوك بالقصاص: قال فيلسوف

ظرف يف الفماجلمال يف األنف، واملالحة يف العينني، وال: وقال أعرايب.  

  املتقارب : شاعر

 بها وبتأنيبها فأهالً  تؤنّبني بالبكاء أتتني

 بعيٍن تراني بها أتبكي  وفي قولها حشمةٌ تقول

 الدموع بتأديبها أمرت  فقلت متى استحسنت غيركم

    البسيط : جاء جمنون إىل باب رئيس فقال

w نعوذ ألنّا قد تعدينا لسنا  إذن فإنّا قد تغدينا عليك
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  داء بصدرك ما صمنا وصلّينا  يا أكلةً سلفت أبقت حرارتها

: دخلت مارستان بلٍد فرأيت جمنوناً ظريفاً نظيفاً، فسألته أن ينشدين، فأنشدين يف ورٍد يقطّع جسده: قال املاهاين

  املنسرح 

 للناظرين من ورقه يجتثّ  ترى الورد في أكفّهم أما

  والقلب يهوى الهوى على حرقه  نار الهوى تلذّعه كالقلب

ال ترض قول أحٍد حىت ترضى فعله، وال ترض فعل أحٍد حتى ترضى قوله وعقله، وال ترض : قال بعض السلف
  .عقل أحٍد حىت ترضى حياءه

  الوافر : ابن آدم مطبوع على كرم ولؤم فإذا قوي احلياء قوي الكرم وإذا ضغف احلياء قوي اللؤم شاعر: قال

 فرٍش من السفر البعيد على  قلب تقلّبه الليالي له

ونفس على دني هيد  ما تقرد والزمن العيش المصر  

نيط بالبأس الشديد  ال يطيف به التّمنّي وهم وعزم 

 كريهٍة أو يوم جود ليوم  الدنيا إذا ما سيل عنه فتى

 ما يخاف من الوعيد وقلب  وكفٌّ ما تمّل من العطايا

يألين إن جئتك : مل ال تغشانا فيمن يغشانا؟ فقال: قال موسى بن عيسى أمري الكوفة أليب شيبة قاضي الر
فقربتين فتنتين، وإن أقصيتين حزنتين، وليس عندي ما أخافك عليه، وال عندك ما أرجوك له، فألي شيء أغشاك؟ 

  .فسكت موسى

  الوافر : شاعر

 ولم تستحي فافعل ما تشاء  لم تخش عاقبة الليالي إذا

 الدنيا إذا ذهب الحياء وال  واهللا ما في العيش خير فال

 العود ما بقي اللّحاء ويبقى  يعيش المرء ما استحيا كريماً

يا هذا إن كان مصيبتك بابنك مل حتدث لك موعظةً يف نفسك، : عزى صاحل املري رجالً عن ابنه فقال
  .فمصيبتك جللٌ عند مصيبتك بنفسك، فإياها فابك

وإنما : حد الفضيلة اعتياد فعٍل ممدوٍح يقتفى به أثر سلٍف مرضي، وهي واسطة بني رذيلتني؛ قال: قال فيلسوف
عدلٌ ألنه واسطة بني رذيلتني لفساد كلتا : فقلت: قلت اعتياد فعٍل ألنه ميكن فعلها وفعل ضدها، قال

  .حاشيتيهما، أعين السرف والتقصري

سر املدغل أخوف منكم من املكاشف املعلن، فإنّ مداواة العلل الظّاهرة أهون من كونوا من امل: وقال فيلسوف
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  .مداواة ما خفي وبطن

  .أعجب العجب ترك العجب من العجب: وقال أرسطاطاليس

ك: قال أعرايبمن أن يعاب عي بيانك خري عليك باألدب، فألن يذم.  

فيوحده، : يطع اهللا: قال" هللا ورسوله وخيش اهللا ويتقهومن يطع ا: "قال الباقر رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل
فيما بقي من عمره، فأولئك هم الفائزون غداً : على ما سلف من ذنوبه، ويتقه: فيصدقه، وخيشى اهللا: ورسوله

  .باجلنة

 عن صحبت الناس مخسني سنةً ما ستر أحد يل عورةً، وال رد عين غيبةً، وال عفا يل: قال سفيان بن عيينة
حلوة، لسعى يفّ حىت : حامضة، وقال: مظلمٍة، وال قطعته فوصلين، وأخص إخواين لو خالفته يف رمانٍة فقلت

  .يشيط دمي

  .أصابت إمساعيل بن يسار خصاصةٌ فطين على نفسه حىت مات هزالً، ومل يسأل الناس

إن أطعت الغضب أضعت األدب: قال أعرايب.  

  .كاتب كتمان السرأول صناعة ال: قال بعض احلكماء

  .رب ارحم ترحم، واغفر ما تعلم وما ال تعلم: قال بعض املغفّلني يف الطّواف

  .بئس اجلار الغين، يأخذك ما ال يعطيك من نفسه، فإن أبيت مل يعذرك: قال عمر بن اخلطّاب

  .بئس اجلار الغين يبعث عليك ما ال يعينك عليه: قال أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه

إنما صار هذا مذ تزوجت : أنت عفيف النفس زاين احلرم، قال: ألست عفيفاً؟ قال: قال ابن مكرم أليب العيناء
  .أمك

من أطلق من عمله بصر يف عمله، ومن مد عينه إىل الناس كثر غمه وقلّ شكره، ومن أمن : قال بعض السلف
الشهوات مات قلبه، ومن مل يعزم على الصرب مل يظفر مبا البالء كان جزوعاً إذا نزل به، ومن عود نفسه أكل 

حيب.  

    

إنا جدراء أن نتخذ مرآةً من احلكمة جملوةً فنبدأ بالنظر إىل األمور فيها قبل اعتقاد شيٍء منها : قال أرسطاطاليس
 اخلسران، وقد يتعجب، واعتماله يف مهومنا، وذلك أنا قد رأينا ناساً يفرون من العيوب واجلهالة، وقد حيتويهم

  .احلكماء من أمور هذا العامل وال يدرون كيف يتأولون له، ألنّ أحاديثه ملتبسة، والبغية فيه مكتومة

  .مات فالنٌ وإنّ حكمته مل متت: العلماء يشهدون حيث يقال: قال فيلسوف

فقد أمكن من نفسه: قال أعرايب ومن اغتر ،اً فقد اغترمن استضعف عدو.  

أمور أبداً تبع ألمور، فاملروءة تبع للعقل، والعقل تبع للمودة، والعمل تبع للعلم، واجلد تبع : بعض السلفقال 
  .للتوفيق

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  753   

منعتهم مايل، : كيف مل يسد هذا مع بيانه، فقال خالد: نظر أعرايب إىل خالد بن صفوان وهو يتكلّم فقال
  .وكرهت السيف

  الطويل : البن دريد

  وما أرض حجٍر من سمائي وال أرضي  تيمم أرض حجٍر تسد بها وقالوا

 عيشي الغض في الزمن الغض تملّيت  أرض العراق التي بها ولكنّما

 في عيني بها طارف الغمض ورنّق  أرٍض مس جلدي ترابها وأول

  املتقارب : شاعر

 على نقمٍة تصرف وإما  الحمد إما على نعمٍة لك

  وتعرف من حيث ال توصف  تطاع ألنّك ال تستطاع

أي : أي امض فيه، واستجد الناس السلطان أكاالً: متض يف كتابك: قال النضر بن مشيل يف كتاٍب يسميه املنطق
فالن طاعم : فتعشوا، وبأغديام فتغدوا، وقالجاءوا بأطعمام فتطاعموا، وبأعشيام : وقالوا. يأكل أمواهلم

ما لك ذا األمر : رجلٌ شبعان، وامرأةٌ شبعى لألمة، واحلرة ال يقال هلا ذاك؛ وقال النضر: من طعامكم، وقال
ةٌ؛ ويقال: يدأي ما لك به ضباطةٌ وال قو :ه من اللّوعة؛ وقال: رجلٌ ملوعاجلائع: اهلائع: أي أصابه غيظٌ كأن.  

سريع : ما ميكن أن يكون يف الدنيا مثل النظّام، سألته وهو صيب عن عيب الزجاج، فقال: وقال أبو عبيدة
وذكر . صعبة املرتقى، وبعيدة املهوى، خشنة املس، قليلة الظّلّ: الكسر، بطيء اجلرب؛ ومدحوا النخلة عنده فقال

االستبداد صواب رأيه فتعاطى ما ال حيسنه ورام ما ال توحد به العجب فأهلكه، وصور له : اخلليل عنده فقال
  .يناله، وفتنته دوائره اليت ال حيتاج إليها غريه

لينة كالزبد، حلوة : كيف ترى هذه السهام؟ فقال: وقال املريسي أليب اهلذيل حبضرة املأمون بعد كالم جرى
  .ادفت مجاداًألنها ص: ما أحسست ا، قال: كالشهد، فكيف ترى سهامنا؟ قال

  املنسرح : شاعر

 من والٍد على ولد أشفق  أخاً كان لي وكنت له أيا

  خطوي وشد الزمان من عقدي  إذا قارب الحوادث من حتّى

 ويرمي بساعدي ويدي عيني  عنّي وكان ينظر من أحوّل

  .الذي شج أمك يف موضعني:  ؟ قال-  يعين استه - من شجك هاهنا : رجل ملزبدقال 

بل : أهذا أخشن أم الطّالق؟ قالت: قال هلا!! ما أخشن هذا القميص: قالت امرأة الغاضري، وقد قطع هلا قميصاً
  .الطالق

wانقطع العتاب بيين :  لغةٌ، قالإنها:  بالظاء، قال-الظّيب : قل: أيضحى بالضيب، فقال له عمر: قال رجلٌ لعمر
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  .وبينك

نعم ال كثّر اهللا يف املسلمني : يا أبا سعيد أنا أفسو يف ثويب وأصلّي، جيوز؟ قال: قال رجلٌ للحسن البصري
  .مثلك

  الكامل ازوء : أبو العتاهية

ويسعدها القمر نيا  الشّمس تنعى ساكن الد 

 الجنادل والمدر ركم  الذين عليهم أين

 يهز أجنحة السحر ي  غلس العش أفناهم

 قلبك من حجر وكأن  ما للقلوب رقيقةً

 كّل يوٍم يعتصر دك  ولقّل ما تبقى وعو

  .داٌء: والقداد. رب آكل عبيٍط سيقد عليه، وشارب صفٍو سيغص به: قال ابن الزبري يف جواٍب ملعاوية

  .رزقنا اهللا مكافأتك: أجرك اهللا تعاىل، فقال: قال رجل لناجية املدائين ملّا مات أبوه

  الوافر : شاعر

 دنّها وسط الدنان تضوع  ورب مدامٍة كفتيت مسٍك

  وإن مزجت كلون األرجوان  الجلّنار إذا أديرت كلون

ت بأمٍر كخدقيب على مكان ففاجأها  حبيبٍة همالر 

    

  سرقناهن من ريب الزمان  الرقّتين لنا لياٍل وبين

التذكّر واألماني وعنوان  تاريخ الليالي جعلناهن 

الكامل : البن غريض اليهودي  

 تؤبنني به أنواحي ماذا  ليت شعري حين أندب هالكاً يا

 أخذت الحقّ غير مالح ولقد  كففت عن العشيرة ريبتي ولقد

 من ذي الغرب بعد طماح وأكفّ  قد كنت شهماً في الحروب ومدرهاً

 علي بقينٍة وبراح يغدى  قد بتّ فيها ناعماً ولليلٍة

بين نشواٍن وآخر صاح ما  في فتيٍة بيض الوجوه مساعر 

 ورجا الخلود كضارٍب بقداح  إن امرءاً خاف الحوادث جاهالً
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! يا رب أنت تنهى عن الفساد، فهذا حسن؟: خرج رجلٌ مرةً إىل الصحراء فرأى يف زرعه فساداً من برٍد فقال

شرب النبيذ احلديث الصايف أوفق للكبد، والعتيق أوفق للمعدة، ومن شرب العتيق فليقطع فيه : قال بعض األطباء
  .التفاح والسفرجل

تلني بشرته، وخيشن قلبه، وتتسع مقعدته، وتسترخي معدته، وتطول ساقاه، :  اخلصي مثان خصاليف: يقال
ويقصر أعاله، ويسوء خلقه، وتذهب رمحته، وذلك أنه مل يدرك أباه فيعرف رمحة اآلباء لألبناء، ومل يولد له 

 أوله ينكح، ويف أوسطه يزين، ويف يف: فيعرف رقّة اآلباء على األبناء، وينتقل يف عمره إىل ثالث خصاٍل مذمومٍة
  .آخره يقود

  .اللهم ارزقين ضرساً طحوناً، ومعدةً هضوماً، ودبراً نثوراً: قال أبو عبيدة كان أبو هريرة يقول

ثريدةٌ دكناء من الفلفل، رقطاء من احلمص، ذات حفافني من : أي الطعام أحب إليك؟ قال: قيل أليب مرة
 يعين السبابة والوسطى، وأشد ذه -أصدع اتني : وكيف أكلك هلا؟ قال: عراق؛ قيلاللحم، هلا جناحان من ال

  . يعين اخلنصر، وأضرب فيها ضرب وايل السوء يف مال اليتيم-  يعين اإلام، وأمجع ما شذّ منها ذه -

أنا صادق كثر عتبك، وإن أيها امللك إن قتلتين و: أخذ ملك من العجم رجالً وجد عليه فأمر بقتله، فقال الرجل
  .تركتين وأنا كاذب قلّ وزرك، وأنت من وراء ما تريده، والعجلة يوكّل ا الزلل، فعفا عنه

أيها األمري، ما أقبح بك أن أقوم يوم : أيت مصعب بن الزبري برجٍل من أصحاب املختار فأمر بضرب عنقه فقال
أي ر سل مصعباً ملاذا : يستضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقولالقيامة إىل صورتك هذه احلسنة، ووجهك هذا الذي 

أعطوه مائة ألف : أيها األمري، اجعل ما وهبت يل من حيايت يف خفض عيٍش، فقال: أطلقوه، فقال: قتلين، فقال
: لقوله: ومل؟ قال: أشهد اهللا تعاىل أني جعلت البن قيس الرقيات منها مخسني ألف درهم، قال: درهم، قال

  فيف اخل

  ه تجلّت عن وجهه الظّلماء  مصعب شهاب من الل إنّما

  .فيك موضع للصنيعة، وأمره مبالزمته ومؤانسته: فضحك مصعب وقال

  الطويل : شاعر

كان بكفّه ومولى مالس من ذيفانه فقضاني سقاني  لو أن 

اهللا عنه نفعه وجزاني جزى  ببغضي واألواصر بيننا معنّى 

 يدي من دونه ولساني وأن  يرى أنّا إلى وقت غايٍة أليس

 لم يسلم من الحدثان وأقبرت  وأنّي وإن أمسيت رمساً بقفرٍة

  الوافر : قال القطامي من قصيدة

 قعدوا كأنّهم النّسار إذا  علمت كهولهم القدامى لقد

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  756   

 الفراعنة الكفار وغرقت  البحر عن أصحاب موسى وشقّ

 ال تجاوزها اإلبار أماكن  المرء ينفذ بعد حيٍن وقول

  كما صاحت على الحدب الصقار  من نوازله صريفاً تسمع

  .مجع صقر، وهلذا رويناه: النسار مجع نسر، والكفار مجع كافر، واإلبار مجع إبرة، والصقار: قال

  الطويل : شاعر

كانتا واهللا صاباً وعلقما وإن  سأشرب كاسيك اللّتي أنت شارب 

 ولو أدخلتها جحر أرقما عناك  كفّي إثر كفّك في الذي وأدخل

اللّزب، واألسد اخلادر عند أنت واهللا كالقمر الزاهر عند الشرب، والسحاب املاطر لدى : قال أعرايب لصاحٍب له
  .احلرب

  .مسقاط اللّيل، معثار الذّيل: كيف امرأتك؟ قال: قيل أليب عمرة

  .الراحة للرجال غفلة وللنساء غلمة: يقال

    

الشيب خطام املنية، ووافد احلمام، وتاريخ الكتاب يف عنوان العمر، وبريد الفناء، ورائد املوت، ومتهيد : ويقال
  .مراحل اآلخرةاهلالك، وأول 

  البسيط : هلالل بن العالء الرقّي

 نفسي من غم العداوات أرحت  عفوت ولم أحقد على أحٍد لما

 الشر عنّي بالتّحيات ألدفع  إنّي أحيي عدوي عند رؤيته

 كأنّه قد مال قلبي محبات  وأظهر البشر لإلنسان أبغضه

  وفي الجفاء لهم قطع األخوات  داء وداء النّاس قربهم والنّاس

 أسلم من أهل المودات فكيف  أسلم ممن لست أعرفه فلست

  الطويل : لبعض املتكلّمني

 لم يركّب فيهم علم ذلك بما  إذا أمر اهللا الورى ونهاهم

  وإالّ فال عتب على كّل هالك  بد عندي من دليٍل يدلّهم فال

  .هو عند العقاب أعذر: إنّ فالناً يثلبك فلو عاقتبه، قال: قيل لإلسكندر

 أن يرى الناس ذلك، فأمر ملا فتح قتيبة مسرقند أفضى إىل أثاٍث مل ير مثله وإىل آالٍت مل يسمع مبثلها، فأحب
 ،قاشيبالفرش ففرش، وأحضر قدوراً يرتقى إليها بسالمل، ودخل عليه احلضني بن املنذر بن احلارث بن وعلة الرw
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ال ترده فإنه خبيث، فأىب عليه فأذن له، وكان : فلما رآه عبد اهللا بن مسلم سأل قتيبة أن يأذن له يف كالمه فقال
أمن الباب دخلت يا أبا ساسان؟ : تسور حائطاً إىل امرأٍة قبل ذلك، فقال للحضنيعبد اهللا يضعف، وكان قد 

ما : هي أعظم من أن ال ترى، قال: أرأيت هذه القدور؟ قال: أجل، أسن عمك عن تسور احليطان، قال: قال
: ن، قال عبد اهللاال وال عيالن، ولو كان رآها مسي شبعان ومل يسم عيال: أحسب بكر بن وائٍل رأى مثلها، قال

  الطويل : أتعرف الذي يقول

  تجر خصاها تبتغي من تحالف  وولّينا وبكر بن وائٍل عزلنا

  الوافر : أعرفه وأعرف الذي يقول: قال

  وباهلة بن يعصر والركاب  من يخيب على غني وخيبة

  الطويل : أتعرف الذي يقول: قال له

 عرقت أفواه بكر بن وائل وقد  كأن فقاح األزد حول ابن مسمٍع

  الكامل : أعرفه وأعرف الذي يقول: قال

  لوال قتيبة أصبحوا في مجهل  قوم قتيبة أمهم وأبوهم

  .وحجز قتيبة بينهما

ب اليشكريالرجز : قال قتادة بن مغر  

 تعشّوا بصالً وخال إذا  عبد القيس القت ذالّ رأيت

 يسلّون الفساء سالّ باتوا  ومالحاً قد صالّ وجوفياً

    سّل النّبيط القصب المبتالّ

  ".اخليل بطوا كرت، وظهورها عز: "قال النيب صلّى اهللا عليه وآله وسلّم

  ".الراسخات يف الوحل، املطعمات يف احملل: "وقال عليه السالم يف النخل

  ".يغرس يف أرٍض خوارة، ويشرب من عٍني خرارة: "وقال عليه السالم

  .إياكم واملشارة فإنها تيمت الغرة، وحتيي العرة: "وقال عليه السالم

اختصم بالل بن جرير وبكر بن األحنف احلماين يف ماء، فخشي باللٌ أن يذكر أمه وهي أم حكيم، وكانت أمةً 
إين ألعلم واهللا أنك ستذكر أم حكيم، إا لسبيئة زمام، : ولدت بالالً ونوحاً، فقال باللللحجاج فوهبها جلرير ف

وعطية ملك، وبنت دهقان، وزوج كرمي، ليست كأمك تغدو على أثر ضأا باملروت، واهللا أعلم مبا وجد عليها 
  .فحلف ليهبنها ألألم العرب، فلم جد أألم من أبيك فوهبها له

إذا كان احلديث جلفاً، وامليعاد خلفاً واملقيت إلفاً، :  لعبد اهللا بن الزبري صحيفةٌ فيها مكتوبوجد يف صندوٍق
w  .والولد غيظاً، وغاص الكرام غيضاً، وفاض اللئام فيضاً، فأعرتٌ جفر، يف بلٍد قفر، خري من ملك بين النضر
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بذنب، وال يكشف إالّ بتوبة، وقد توجه يب القوم اللهم إنه ال يرتل بالٌء إالّ : قال العباس حني استسقى به عمر
  .إليك ملكاين من نبيك، وهذه أبداننا بالذّنوب، ونواصينا بالتوبة، فاسقنا الغيث

أفضل النساء أطوهلن إذا قامت، وأعظمهن إذا نامت، وأصدقهن إذا قالت، اليت إذا : قال بعض قدماء العرب
 صنعت جودت، اليت تلزم بيتها، وال تعصي بعلها العزيزة يف غضبت حلمت، وإذا ضحكت ابتسمت، وإذا

  .قومها، الذّليلة يف نفسها

    

سطةٌ يف العشرية، وصهر بالرسول، وعلم بالتأويل، وصرب : لعلي أربع خصاٍل ضوارس قواطع: قال بعض السلف
  .نةإذا دعيت نزال؛ سطةٌ من وسطة، كعدٍة من وعدة، وصفٍة من وصفة، وزنٍة من وز

  املتقارب : شقيق بن السليك الغاضري

 ابتنيت فال بالبنينا وإما  ما نكحت فال بالرفاء إذا

 الحليلة منه جنونا تجن  أصلع في غربٍة تزوجت

 لجنبيك سوطاً أمينا أعد  ما نقلت إلى بيته إذا

 ما دنوت لتستنشقينا إذا  أخبث أضراسه يشمك

لن طينا  المساويك في شدقه كأنأكرهن حم إذا هن  

ثناياه غسالً لجينا وبين  توالي أضراسه كأن 

ما استنبط الصواب مبثل املشورة، وال حصنت النعم مبثل املواساة، وال اكتسبت البغضة مبثل : قال بعض السلف
  .الكرب

يا أمري املؤمنني، اعتذاري مما تقرعين به رد عليك، وإقراري : أيت اهلادي برجٍل مذنٍب فجعل يقرعه فقال الرجل
  الطويل : مبا تعتد به علي يلزمين ذنباً، ولكين أقول

 تزهدن عن المعافاة باألجر فال  فإن كنت ترجو في العقوبة راحةً

  الطويل : عبد الصمد بن املفضل الرقاشي الري وخالد بن ديسم العريب على الديوان، فكتب إليهقدم 

 وضاق علينا كسبها ومعاشها  إن الري قد أجحفت بنا أخالد

 لنا برقاً وكفّ رشاشها أضاءت  أطمعتنا منك يوماً سحابةٌ وقد

عيشها يأتي فتروي عطاشها وال  فال غيمها يضحي فييأس طامع 

 فلم يبق إالّ عظمها ومشاشها  طال إتعابي إليك مطيتي وقد

 أللفيتها قد حد عنك انكماشها  ولو طاوعتني النّفس في بدو أمرها
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 ال يبدو علي رياشها مواعيد  بها غنماً ونفعاً ونائالً فأقلل

 ولدتني ذهلها ورقاشها وقد  بالباب وهب وعامر أيدفعني

لقد جعت حىت أكلت النوى احملرق، ومشيت حىت انتعلت الدم، وحتى سقط من رجلي : سأل أعرايب فقال
عمر بن عبد العزيز بعث أهل بيت حنض حلم، ومتنيت أنّ وجهي حذاٌء لقدمي، فهل من أٍخ يرحم؟ ملّا استخلف 

أما بعد، فإني قد بعثت إليك بآل أيب : احلجاج إىل احلارث بن عمرو الطائي، وكان على البلقاء، وكتب إليه
عقيل، وبئس واهللا أهل البيت يف دين اهللا تعاىل وهالك املسلمني، فأنزهلم بقدر هوام على اهللا تعاىل وعلى أمري 

  .املؤمنني

يا بنت أخي، إنّ الناس أعطونا : فقال هلا معاوية! واأبتاه:  املدينة فدخل دار عثمان فقالت ابنته عائشةقدم معاوية
طاعةً وأعطيناهم أماناً، وأظهرنا هلم حلماً حتته غضب، وأظهروا لنا طاعةً حتتها حقد، فإن نكثنا م نكثوا بنا، 

  . املؤمنني خري من أن تكوين امرأةً من املسلمنيفال يدري أعلينا يكون أم لنا، فألن تكوين بنت عم أمري

هو يف أقصى امليمنة جاحناً على سية : ملا صاف قتيبة بن مسلم الترك وهاله أمرهم، سأل عن حممد بن واسع فقيل
  .لتلك اإلصبع الفاردة خري من ألف سيٍف شهٍري، وسهٍم طرير: قوسه، ينضنض بإصبعه حنو السماء، فقال قتيبة

إن كنت حافظاً للسلطان يف واليتك، حذراً منه عند تقريبه، أميناً له إذا ائتمنك، تشكر له : ض القدماءقال بع
وال تكلّفه الشكر لك، تعلّمه وكأنك تتعلم منه، وتؤدبه وكأنه يؤدبك، بصرياً واه، مؤثراً ملنفعته، ذليالً إن 

  .ضامك، قانعاً إن حرمك، وإالّ فابعد منه كلّ البعد

هل تعرف فقحة أمك يا فىت؟ : كأنّ غضون قفاه فقاح، فقال: جتاز أبو األسود الدؤيلّ بقوٍم فقال بعضهما
  .فأخجله

يا : يا أبا حمرز، علقمة بن عبدة جاهلي أو من ضبة؟ فقال له خلف: سأل كيسان خلفاً وكان به صمم فقال له
  .جمنون صحح املسألة حىت يصح اجلواب

دغر األرضأص: قال أعرايب ابنا مطر.  

وقال أعرايب :أوثرهن وخريهن ،النساء فرش.  

يا أبا املصبح، لئن أصبت إمرةً إا : كان أعشى مهدان منقطعاً إىل عتاب بن ورقاء التميمي، وكان ينادمه، فقال
  الوافر : قاللك خاصة، خامتي يف يدك تقضي يف أمور الناس؛ فاستعمل على أصفهان، فجاءه األعشى فجفاه ف

  وما أمي بأم بني تميم  إمارتها تميم تمنّيني

    

 الشّراك من األديم ولكن  أبو سليماٍن خليلي وكان

 قبل ذلك في نعيم وكنّا  أصبهان فأهزلتنا أتينا
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  وأنت على بغيلك ذي الوشوم  يا خويلد إذ غزونا أتذكر

 في الطريق المستقيم ويعثر  رأسه في كّل وعٍث ويركب

 وإالّ سحق نيم نصيبي  عليك إال طيلسان وليس

ملا مات النيب صلّى اهللا عليه وعلى آله ومسع بذلك نساٌء من كندة وحضرموت، خضنب أيديهن وضربن 
  الكامل : بالدفوف، فقال رجلٌ منهم

 البغايا رمن كّل مرام أن  أبا بكٍر إذا ما جئته أبلغ

 أيديهن بالعالّم وخضبن  من موت النبي شماتةً أظهرن

  كالبرق أومض في جفون غمام  هديت أكفّهن بصارٍم فاقطع

  البسيط : شاعر

  يوماً بأنجح في الحاجات من طبق  من صديٍق وإن تمت صداقته ما

 يخش نبوة بواٍب وال غلق لم  تلثّم بالمنديل منطلقاً إذا

 يكرمون النّاس أو فرق لرغبٍة  ال تكذبن فإن النّاس مذ خلقوا

بنات الكداد، أصحر عري من : ما هذا يا ابن صفوان؟ فقال: مر خالد بن صفوان على أيب اجلهم وحتته محار فقال
  .السربال، حمملج القوائم، حيمل الرجلة، ويبلّغ املرتل، ومينعين من أن أكون جباراً عنيداً

من يعرف عدونا الذي أنفذنا إليه جيشنا؟ فقال بعض بين : بعث النعمان إىل احلارث بن أيب مشر جيشاً وقال
أبيت : صف، فقام الردمي وهو عمرو بن ضرار فقالقطف نطف، صلف ق: صفه، فقال: أنا، فقال النعمان: عجل

  .صدقت، كذا ينبغي أن يكون عدونا: هو واهللا حليم النشوة، شديد السطوة، قال: اللّعن، أوطأك العشوة

  الوافر : لورد بن عاصم املربسم يف احلسن بن زيد العلوي

 قال فالحسن الجميل ومهما  حقٌّ وليس عليه حقٌّ له

 ألهلها وهو الرسول عليه  وقد كان الرسول يرى حقوقاً

  الوافر : فطلبه فهرب منه، مث مل يشعر يوماً إالّ وهو بني يديه يقول

 لي بصفّين القبور وتشهد  ستأتي عذرتي الحسن بن زيٍد

قبور مجيرها حفظ المجير يكون  لو بأحمد أو علي 

 برفع من رفعا جدير وأنت  أبواك من وضعا فضعه هما

  .فاستخف احلسن كرمه، فقام فبسط رداءه وأجلسه عليه وأمنه

لب : لبيك، فقال: لببت الشيء ألبه لباً إذا شددته حببٍل أو خيط؛ ونادى أعرايب غالمه فقال: قال بعض أهل اللغة w
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 ،ولزم أبا سعيد احلبل جنبيك؛ هكذا قال أبو حممد األندلسي ،وكان كبرياً يف اللغة، ورد بغداد وهو حنوي
  البسيط : السريايف، وأنشد لبعض أهل املغرب

  أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن  والغول والعنقاء ثالثةٌ الجود

  اخلفيف : وأنشد آلخر منهم

 صير البين للمنون منونا  لو قضى اهللا للمنون بحتٍف

أشح الناس، وهذه شيمة أهل املغرب، وكان ربما قرض البيت، إال أنه كان ركيك الشعر رديء النثر وكان 
  .سيء العبارة، كثري احلفظ جيد اإلتقان، ومات ببغداد سنة مخٍس وسبعني وثالمثائة

  الطويل : للوليد بن عقبة

 زعافاً يقطر السم نابها وكان  إذا ما حيةٌ أعيت الرقى وكنّا

 إذا ما جاء نفساً حسابها جرياً  لها تحت الظالم ابن ملجٍم دسسنا

 كريٍم بعد وقٍت ثوابها بكفّ  حسٍن ذقها على الرأس ضربةً أبا

 موالي غمرٍة ال نهابها ونحن  ابن عفّاٍن فلم تبق دمنةٌ أمات

 سلخت شاةٌ فطار انكعابها كما  فألقى على المصري ثوب ظالمٍة

رب: قال أعرايبر الصإالّ مشم ال يكشف منسدل اهلم.  

  .مسموعان: قد سألت السريايفّ عن االنسدال واالنشمار فقال- ب739

  .الصرب ربيع القلب: قال بعض الفرس

  .الصرب يقلّم أظفار اخلطوب: وقال آخر

  اخلفيف : كان أبو طالب ندمياً ملسافر بن أيب عمرو، وهلك مسافر فرثاه أبو طالب فقال

 وليتٌ يقولها المحزون رٍو  ليت شعري مسافر بن أبي عم

 في مرمٍس مدفون وخليلي  الركب سالمين جميعاً رجع

    

يف الفم اثنتان وثالثون سناً، ثنيتان من فوق وثنيتان من حتت، ورباعيتان من فوق ورباعيتان : قال بعض أهل اللغة
من حتت، ونابان من فوق ونابان من حتت، وضاحكتان من فوق وضاحكتان من حتت، وثالث أرحاٍء من فوق 

  . حتت، وناجذان من فوق وناجذان من حتتوثالث أرحاٍء من حتت، وثالث أرحاٍء من فوق وثالث أرحاٍء من

جعلنا إمهالنا لك وتعطّفنا ورفقنا بك مطيةً ملطلك، وسبباً : وقّع أبو صاحل حممد بن يزداد إىل عامٍل أخر أمراً
لدفعك ما لزمك ووجب عليك، فامح ببدارك إساءتك، وبتعجيلك مدافعتك، وأحضر حسابك مفصالً يف باقي 

w  .عنٍف بك، واستقصاٍء عليك، إن شاء اهللاأسبوعك، وال حتوج إىل 
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 أذم الدهر بذمه إياك، وأنتظر لنفسي لك عقباه، وأمتنى زوال -  أيدك اهللا - ما زلت : وكتب إىل جعفر بن حممود
حال من ال ذنب له إىل رجاء عاقبٍة حممودٍة تكون لك بزوال حاله، وتركت اإلعذار يف الطّلب على اختالٍل 

  . باملعروف عندي إالّ عن أهله، وحبساً لشكري إالّ عن مستحقهشديٍد إليه، ضناً

مل أؤخر ذكرك تناسياً حلقّك، وال إغفاالً لواجبك، وال إرجاًء ملهم أمرك، ولكين رجوت اتساع : فوقّع جعفر
 وأقرا احلال بانفساح األعمال، ألخصك بأسناها خطراً، وأجلّها قدراً وأعودها بنفٍع عليك، وأوفرها رزقاً لك،

مسافةً منك، وإذا كنت ممن حيفزه اإلعجال، وال يتسع له اإلمهال، فسأختار لك خري ما يشري إليه، وأقدم النظر 
  .فيه، وأجعله أول ما أمضيه، إنّ شاء اهللا

أيهاالناس، سافروا بأبصاركم يف كر اجلديدين، مثّ ارجعوها كليلةً عن بلوغ األمل، : خطب يزيد بدمشق فقال
نّ املاضي عظةٌ للباقي، وال جتعلوا الغرور سبيل العجز عن اجلد فتنقطع حجتكم يف موقٍف اهللا تعاىل سائلكم وإ

أيها الناس، أمس شاهد فاحذروه، واليوم مؤدب فاعرفوه، وغد رسولٌ فأكرموه، . فيه وحماسبكم على ما أسلفتم
بدانكم، والصراط ميدان يكثر فيه العثار، والسامل وكونوا على حذٍر من هجوم القدر، فإن أعمالكم مطيات أ

  .ناٍج والعاثر يف النار

ملا ويل عبيد اهللا بن سليمان الوزارة، أوصلت إليه كتاباً من عبيد اهللا بن عبد اهللا : قال حممد بن العالء السجزي
  الطويل : بن طاهر، وفيه يقول

  نحب ونكرمفيمن وأسعفنا  أبى دهرنا إسعافنا في أمورنا

 ودع أمرنا إن المهم المقدم  له نعماك فيهم أتمها فقلت

  .إن دعت القلوب مل تبطء عنها، وإن قتلت مل يعد عليها: ذكر أعرايب امرأةً فقال

امرأةٌ شريفةٌ من أشراف ما منعك أن يكون عندك : قال جعفر بن معاوية خلالد بن صفوان: قال اهليثم بن عدي
ابغين امرأة بكراً كثيٍب وثيباً كبكر، ال ضرعاً : فأي النساء تريد؟ قال: فابغين امرأةً، قال: أهل البصرة؟ قال

صغريةً وال عجوزاً كبرية، عاشت يف نعمٍة وأدركتها حاجة، فخلق النعمة معها وذلّ احلاجة فيها، وحسيب من 
مها، وحسيب من مجاهلا أن تكون فخمةً من بعيد، مليحةً من قريب، ترضى مني حسبها أن تكون واسطةٌ يف قو

بالسنة، وترفع عني املنة، إن عشت أكرمتها، وإن مت ورثتها، ال ترفع رأسها إىل السماء رفعاً، وال تضعه يف 
زماٍن حىت يبايعوها على يا أبا صفوان، الناس يف طلب هذه منذ : فقال جعفر. األرض وضعاً، أديبةً عاقلةً فصيحة

  .اخلالفة فال يقدرون عليها، فاسل فإنك حامل

    

أما بعد، فإنّ اهللا إذا أراد أمراً : ملّا سير علي بن اجلهم إىل خراسان كتب إىل بعض إخوانه على لسان غالٍم له
 عدداً، وأحاط بكلّ شيٍء جعل له من قضائه سبباً جيري بعلمه، وينتهي إىل قدره، وال إله إالّه، أحصى كلّ شيٍء

wعلماً، وجعل لكلّ قدراً، ومن أسباب قدره أن سهل يل بعدك من الشعر ما أخاطب به الشاهد وأكاتب الغائب، 
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وأجتدي به وأستزيد، وأبلغ ما أريد، وهو يؤنسين إذا أوحشت، ويطيعين إذا عصيت، ويصدع عني إذا شيت، 
 يرد األندية، ويلج األخبية، سائراً يف البالد، مسافراً من غري زاد، بليغ اخلطبة، مجيل العشرة، كرمي الصحبة،

راضياً إن رضيت، مؤذياً إن أوذيت، جازياً مبا أوليت، باقياً إذا أفنيت، معترضاً يف األمسار، عاملاً باألخبار، ومعزياً 
ذا قيد رتك، وإذا أغمد عن األوتار، حيضر إن غبت، وجيسر إن هبت، وال حيظر باحلظر، وال يوزع بالزجر، إ

بتك، وإذا جرد فتك، يلقح به الغزل ويعلل به الشمل ويأنس به الوجل وقد أحتفتك منه ببعض ما جيدد عندك 
ذكرنا، وتعرف به خربنا، وهو شعر قلته يف مقاٍم واحٍد مل أزل أعجب منه، وسأصف لك املقام لتحمد اهللا تعاىل 

يسابور، وقصدنا باب األمري، وقد احتشد لنا الناس وكان من قدر ذلك يتوهم ملّا كان اليوم الذي وردنا ن: عليه
مع اخلرب الشائع الذي محلنا له أنّ الداعي علينا سيكثر، وأنّ الشامت بنا سيظهر، إذ كنا يف حاٍل مل حيمل على 

 حممٍل قليل الوطاء، مسلوب مثلها بابك وال املازيار، وما منهما إالّ قد رأينا؛ فبينا الناس كذلك إذ اقبل به يف
الغطاء، فلما توسطنا اجلماعة، ونظروا إليه، فلم يكن يف ظاهره ما يسمج، وال يف قدميه ما ينكر، وال يف مساعيه 

ما ينقم، وال يف قدر الذّنب الذي ذكر أنه فعله ما يبلغ به ذلك عند الناس، وجد الويلّ إىل الدعاء له باخلري 
ر، وارتج اجلميع بالدعاء له، فصار ما نعي عليه معونةً له، وأىب اهللا تعاىل، احملسن إلينا، سبيالً، وساعده من حض

أن يسلبه الستر اجلميل، إذ سلبه اآلدميون الغطاء، وأالّ يزيل نعمه إذ زال كلّ ما كان فيه، وأال جيعل ألعدائه إىل 
  .الشماتة به سبيالً، والسالم

  .صغري اهلمة إالّ رأيته مذموم األحدوثةما رأيت : قال عمر بن اخلطّاب

: تقاصر لينالك السوط، فقال: جلد صهيب املديين يف الشراب، وكان جسيماً، وكان اجلالّد قصرياً قميئاً فقال له

  .واهللا لوددت أني أطول من عوج، وأنت أقصر من يأجوج! ويلك، إىل أكل الفالوذج تدعوين؟

  .بلغين أني كنت صبوراً: كيف كان جلدك على وقع السياط؟ قال: ضرب طويس يف الشراب فقيل له

  املتقارب : شاعر

 يدّل على همته وهدياً  أديٍب ترى همةً لكّل

 األمور على فطنته يداري  ار مثل فتى ماجٍد ولم

 العدو إلى غفلته ويرجي  يجازي الصديق بإحسانه

    .ويلبس الدهر تبانه ويخضع للقرد في دولته

 يدور على لذّته فكلٌّ  بلوت الرجال وجربتهم

ار ألعرايبا من طعامك وطعام أبيك فال: هل أصابتك ختمةٌ قطّ؟ قال: قال متيم بن نصر بن سيأم.  

  الكامل ازوء : شاعر

  عيناه من عيني دموعا  فتناولت ودعته
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  نبقى كما كنا مجيعا =أسف الزمان علي أن

 وأحلّه البلد الشّسيعا  في غربٍة وأحلّني

 كذا تفرقنا سريعا ن  وما كنت أحسب أن يكو

الطويل : قبحاً لدهٍر ال تصفوا أيامه، وال تنصف أحكامه، وأنشد: قال أعرايب  

 دماً من داخل الجوف منقعا أثرن  فإن تك أحزان وفائض عبرٍة

  وأعظم منها ما احتسى من تجرعا  من عاصٍم واحتسيتها تجرعتها

 جميعاً أو ذهبن بنا معا فعشنا  المنايا خلّفت لي عاصماً فليت

عليك فإن عقاربه إنّ فالناً وإن ضحك إليك، فإنّ قلبه يضحك منك، ولئن أظهر شفقته : قال أعرايب لرجل
  .تسري إليك، فإن مل تتخذه عدوا يف عالنيتك فال جتعله صديقاً يف سريرتك

  الكامل ازوء : شاعر

 وجفن عيني بالدموع ع  قلبي بالولو وكلت

  ل وال طريق إلى الرجوع  ال سبيل إلى الوصا إذ

 يشبها بين الضلوع ق  ولوعات الفرا أما

 من النّزاع إلى النّزوع ت  مال قلبي ما حيي ال

    

  ني بعده طيب الهجوع  وال ذاقت جفو كالّ

نظر بعض األفاضل إىل رجلني أحدمها قد محل ديكاً ليقاتل به واآلخر قد محل حمربةً وورقاً : قال أمحد بن الطّيب
  .إنّ سعيكما لشتى: ليستفيد أدباً فقال

الوافر : لسلمان الفارسي  

 افتخروا ببكٍر أو تميم إذا  اإلسالم ال أب لي سواه أبي

 يدعوا بها غير األثيم وال  الجاهلية لم أجبهم بدعوى

  ليلحقه بذي الحسب الصميم  القوم ينصر مدعيه دعي

هذا : أال تغطّيه لئال يقع فيه الذّباب؟ فقال: دخلت على األعمش وعنده نبيذٌ يف إناء فقلت: سليمان التميميقال 
  .أكرم من أين يقع الذّباب

كان بني األعمش وبني رقبة ابن مصقلة معارضةٌ، كتب إليه األعمش كتاباً : مسعت عمي يقول: قال أبو هاشم
wيريبين منك أباً حممٍد أنك تضرع يف وعيدك، وتستعني بأمثال غريك، لو شئت يتوعده، فأجابه رقبة، أما بعد، 
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ما لنا وخلطباء : ألضربن قذالك بتصريف املقال، مث ألتبعنها بنوافذ األمثال؛ فوضع األعمش يده على رأسه وقال
  .عبد القيس

جاء األعمش يف جبة فرٍو وقد امجع الفقهاء وأحضروين، ف: قال عيسى بن موسى وهو يلي الكوفة البن أيب ليلى
أبا : إن أردمت أن تعطونا شيئاً وإال فخلّوا سبيلنا، فقال عيسى: ربط وسطه بشريط، فأبطأوا، فقام األعمش وقال
  .هذا سيدنا، هذا األعمش: ليلى، قلت لك تأتيين بالفقهاء فجئتين ذا؟ فقال

عمش أن اكتب إيلّ مبناقب عثمان ومساوئ علي، كتب هشام بن عبد امللك إىل األ: قال أبو معاوية الضرير
هذا جوابه، فرجع الرسول وعاد فأتى األعمش فقال : قل له: فأخذ القرطاس فأدخله يف فم الشاة فأكلته وقال

: يا أبا حممد أنقذه من القتل، فلما أحلّوا قال له: إنه بدا يل أن يقتلين، وحتمل عليه بإخوانه، فقالوا: الرسول

سم اهللا الرمحن الرحيم، أما بعد، فلو كانت لعثمان مناقب أهل األرض ما نفعتك، ولو كان لعلي ب: اكتب
  .مساوئ أهل األرض ما ضرتك، فعليك خبويصة نفسك والسالم

مسعت خرباً استكّت منه مسامعي، واستهلّت له مدامعي: قال أعرايب.  

لقد جاءكم : مالك بن أنس، فطلع علينا أبو حنيفة فقال مالككنا عند املقام وفينا : قال أبو عبد الرمحن املقرئ
  .رجلٌ لو ناظر الشيطان قطعه

ا: قال عبد العزيز الدراوردي كان مالك ينظر يف كتب أيب حنيفة ليتفقّه.  

له: أرأيت أبا حنيفة؟ قال: قلت ملالك: قال الشافعي اريةمن ذهٍب الحتجنعم رأيت رجالً لو قال إنّ هذه الس.  

  .قال مالك، إن أبا حنيفة قال يف اإلسالم ستون مسألةً

  .ال أنقم على أيب حنيفة أنه رأى كما أرى: قال األوزاعي

شكوت إىل هشام بن عروة ما ألقى : قال حيىي بن الزبري بن عبادةبن محزة بن عبد اهللا بن الزبري، وكان من العباد
ذا كنت مع إخويت، مث إين أصبحت ألبنائهم أباً، وملنازهلم يا ابن أخي اصرب عليهم فهك: من بعض أهلي فقال

  .رباً

كنا نعطي الغسال الدراهم الكثرية حىت يغسل ثيابنا يف أثر ثياب عمر بن عبد العزيز من : قال هارون بن صاحل
  .كثرة الطّيب فيها

لفالنة مسكتان من : الت؟ فق"ما يبكيك: "دخل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم على عائشة وهي تبكي فقال
  ".خلّقيهما بزعفران يأتيان كأنهما ذهب: "ذهٍب ويل مسكتان من ورٍق، قال

  .كانت جلسة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أن حيتيب بيديه وينصب ركبتيه: قال مالك بن أنس

ني، أعالها كعباً، أنت سيدها يا أمري املؤمن: كيف تركت قريشاً؟ قال: دخل املسور على معاوية فقال له
  .وأسودها أباً، وأرفعها ذكراً، وأجلّها قدراً
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  رب أعن 

  الجزء التاسع

مالئكتك، اللهم أسألك خفايا لُطفك وفواتح توفيقك، ومألوف برك، وعوائد إحسانك، وجاه املقدمني من 
ومرتلة املصطفني من رسلك، ومكانة األولياء من خلقك، وعاقبة املتقني من عبادن؛ أسألك القناعة برزقك، 

والرضا حبكمك، والرتاهة عن حمظورك، والورع يف شبهاتك، والقيام حبججك، واالعتبار مبا أبديت، والتسليم ملا 
 أختذ احلق جنة عند ما خف وثقل، والصدق سنة أخفيت، واإلقبال على ما أمرت، والوقوف عما زجرت، حىت

فيما عسر وسهل، وحىت أرى أن شعار الزاهد أعز شعار، ومنظر الباطل أشره منظر، فأتبختر يف ملكوتك 
  .بالدعاء إليك، وأبلغ الغاية القصوى بني خلقك بالثناء عليك، متيقناً أن االقتصاد أوطأ سبيالً وأعز حرمياً

    

 أنه يتم مبا يسر الناظر، وأرى العجز قد قهر، -  أعين الكتاب - من البصائر، وكان عذري فيه هذا اجلزء التاسع 
واالستعفاء قد حسن، والعذر قد وجب، ألن البقية من مذاكرة األدب إذا اختصها هذا اجلزء بقيت بقية يف 

وقال يل . الفالسفةالصوفية، وقد كان الوعد سلف إفرادها عن سائر الفنون، وبقيت بقية أخرى من فلسفة 
قدم من هذين الفنني ما إذا ختلص من اجلملة كان ألثره وقع، فاقتصرت على ذلك، ولعمري إن : بعض إخواين

الوصف على ما يأيت عليه، ولكن ليس الرأي على ما أرشد إليه، ألين فقري إىل ما يستغين هو ونظراؤه عنه، 
ية من سواي، وأنا جار على املصلحة املنوية يف هذا وضماين ال يزول برأي غريي، وحاجيت ال تسقط بكفا

ومل خيتر هذا التطويل، ألن الرغبة . الكتاب لنفسي وملن جيري جمراي، ويعتذر إىل من خالفين يف هذا الرأي
، وتذلل كل صعب، وتزيل كل زهد، وترسل على اجلساء ناعماً، "ثقيل"الصادقة يف العلم ختفف علي كل 

 رائعاً، وبعيد املطلوب دانياً، ووعر احملتاج إليه سهالً، وأيب املتمين مسحاً، وعصي املراء منظر الشوهاء" جتعل"و
واعلم أن احملظوظ من أنعم بالعلم عليه، ووفق لإلخالص فيه، وحشي سره طمأنينة، وبوشر قلبه . طيعاً

حيسن هذا احملظوظ عشرة بالسكون، ورفع مهه عن اإلشناق إىل ما ال يليق به واستشراف ما ال يصل إليه، ولن 
هذه النعمة، وال يستمتع بنضرا، وال حيمد غبها، دون أن يكون رائضاً للسانه على الشكر، وعامراً لصدره 

باإلخالص، وهاجراً للهوينا يف ما اجتلب الزيادة، جمانباً للتفريط يف ما وكل به املقت والتصق به العار أو وصمته 
ات كلها دون أن يعلم أن الدنيا دار عمل، واآلخرة دار جزاء، وأن من فاتته يف القالة؛ ولن ينتفع ذه املقدم

العاجل صنع له، وأن ما نال منها وبال، وأن القرار يف دار اآلخرة اليت من سلك سبيلها جنا، ومن راغ عن سنتها 
  .ضل وغوى

wها وإن اتصل ناقص، وظلها  هذه الوصايا، وأدب سرك ذه املواعظ، واستيقن أن زائد-  حفظك اهللا - فاعرف 
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وإن امتد قالص، ومقيمها وإن تلوم شاخص، وكن مقبوض الكف، مغضوض الطرف، إال عما أباح اهللا ورخص 
من حزب " ليس"فيه وأذن لك أن تتناوله؛ واحذر االماك فإنه شوط عسري، وغاية ذات ندامة، وضرب 

ل، والصحيح من االعتقاد، وال تبحث عما زوى الفضالء، واعمر عمرك بالصاحل من العمل، والصادق من القو
اهللا سره عنك، ونزه حكمته عن حتصيلك، واستأثر بغيبه عن احتجاجك بقلبك، وال تعترض على خالقك 

اللتباس يرد عليك، أو لشبهة تغالب فطنتك، فإن النظام جار على التمام، واخلري واصل إىل اخلاص والعام، فامحد 
يف دهر الفساد، وزينك بالكرم يف زمان اللؤم، وحبب إليك اإلحسان بني أهل اهللا الذي أفردك بالصالح 

  .اإلساءة

وسل اهللا مزيداً لك، ورفقاً بك، وأخذاً بيدك، وعافية يف جسمك، وحراسة للنعمة عندك، وصرفاً للصروف عن 
  .ساحتك، فإنه جواد واجد، ملك ماجد

ارص لساين، وسيئات عملي، وخوادع أملي، فكن اللهم إين أشكو إليك سوانح نفسي، وفلتات ضجري، وقو
يل نصرياً ويب رحيماً، فال قوة يل إال بك، وال توفيق إال منك، وال منال إال على يدك، قلبين بني ما حتب 

وترضى، وقربين من حياضك املمدودة، ورياضك املمطورة، واسقين بكاس الرضا سلوة عن الدنيا، وامح أثرها 
ضاياك قريناً لصربي، وأحيين يف طاعتك ناضر الوجه، صريح اللب، مرجواً مأمون من صدري، واجعل نازل ق

الغوائل، مث اقبضين إىل مقام الصادقني، واحشرين يف حزبك، أال إن حزب اهللا هم الغالبون؛ وصل على أمني 
درين خلقك، وحامل وحيك، الواسطة بينك وبني عبادك، ما ملع بارق، وذر شارق، إنك على ذلك أقدر القا

  .وأجود اجلائدين

من سقى هامة صاديةً، : مخس من أتى اهللا ن أو بواحدة منهن أو جب له اجلنة: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أو أطعم كبد هافية، أو كسا جلدة عارية، أو محل قدماً حافية، أو أعتق رقبة عانية

    

 له ما يسقي به نفسه، وأسقى أي حصل له ماء سقى أي جعل: قوله سقى و أسقى، وقد فصل قوم بينهما، فقال
: واهلامة الصادية.  فنصيبه الباقي من املسقي، فأما السقي فمصدر على بابه املعتاد- بكسر السني-سقيا، والسقي 

. صدي يصدى صدى وهو صاٍد: والصدى مقصور، يقال: اإلنسان العطشان، ويف سقي املاء آثار مأثورة

 لقاؤك، على االستعارة، فهو كالم العرب، وأما الصدى فهو الذي جييبك إذا أن صاد إىل:والكتاب يقولون
ناديت بني جبلني، وذلك تراجع الصوت على احلقيقة ليس إن حيواناً يرد عليك وتقول يف األول أن صاٍد 

" افيةكبداً ه: "وقوله. فالن صدى ماٍل إذا كان سائساً له ال هم له سواه: وصديان وهي صادية وصديا، ويقال

فالن قلبه هاٍف وأمره غاٍف وسره واٍف، هكذا مسعت احلراين مبكة، : من اجلوع فإن الكبد فو أي ختف، يقال
وإمنا قلت هذا ألن بعض ما يضيق عطنه عن . وأما الرقبة العانية فهي املماليك، ألم أسرة قبضة. وكان فصيحاً
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  .، وهذا يعوزه متييز تصحيح الكالم من سقيمهفإن أعتق عانياً ال جيوز: االتساع يف االستعارة قال

  : خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ذات يوم وعليه حلة، فنظر الناس إليه مستريبني، فلما رآهم كذلك أنشد

  يبقى اإلله ويفنى المال والولد  شيء فيما ترى إال بشاشته ال

ما : وقال بعض جفاة النساك: هكذا مسعت ابن اجلعايب يروي، قال. ما الدنيا يف اآلخرة إال كنفجة أرنبواهللا 
وهذا أيضاً جهل آخر، قد لبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احللة، وركب اجلواد، . لبس عمر حلة قط

لقوة عزميته يف اإلميان، ولشدة وشرب احللو والبارد، وباشر النساء، ومل يله عن اهللا عز وجل يف خالل ذلك، 
منته يف التقوى، وكذلك الصاحلون من هذه األمة على درجام، ال يصغر شيء من هذا، ومىت كان التناول هللا 

  .والترك هللا مل يكن للباطل بني ما اهللا وما باهللا موقع، وال للحق فيه مرتع

ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى . آمل: فاندفع يقرأنعم، : لو قرأت لنا شيئاً من القرآن فقال: قيل حلامت األصم
. صدقتم: ليس هكذا قال:قالوا. للشقيني الذين ال يؤمنون بالغيب وال يقيمون الصالة ومما رزقناهم يكرتون

ولكن كذا أنتم قال حيىي بن وثاب يف بغداد مدينة السالم وقبة اإلسالم معدن اخلالف ومعقل األناقة جعلها اهللا 
  .ى ولشيعته مهوىخلليفته مثو

يقال فالن كالبدر ليلة متامه وكدرة شق عنها الصدف، وفالن أمضى من السيف، وأدفأ من النار، :قال ثعلب
  ولسان فالن كاملربد ووجه فالن كاملسن، وجبينه كاللجني قال الناشئ الكبري 

 ثم اكتفى بالعفو منه صفا فعف  فاٍن فمن عد الغنى كدراً العيش

 يمضي فيدرك حقاً بعده خلفا  يديك بمن تهوى فما أحد أشدد

 والحر يستأنف العتبى إذا أنفا  الحر إن أنكرت شيمته واستعتب

 وجدت له عن حظه جنفا إال  تجد من له في قصده سبق ولم

 يوماً وأنصفه في الود أو نصفا  من ذا الذي نال حظاً دون صاحبه

 إذا أعجبته حاله انحرفا حتى  خير في رجل يعطيك مهجته ال

  : وله

  أرتنا زمام الحر في قبضة العبد  تكن األيام خانت فربما فإن

  : وله

 ودنا وكنا للديانة موسما  ملكنا وكل المماليك ميسما

  : فاخبزي فطري لليثي يف قتل حممد بن زيد وآله: ليس لنا دقيق، قال: اخبزي، قالت: جحا ألمهقال 

 واجتث أصلكم ر  زيد رماكم الده آل
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  رم والسمر شملكم  القتل بالصوا بدد

 اآلن قتلكم أحدث  أرى الذنب للذي ال

 ذاك قبلكم أسسوا  بل أراه لمعشر

  : صار امرؤ القيس مبدينة تدعى أنقرة مرض وأحس باملوت فقالملا 

 مثعنجره وطعنة  رب خطبة مسحنفره

 بأنقره متروكة  مدعثرة وجفنة

  : ورأى قرباً ملرأة من بعض بنات ملوك الروم فقال

 وأني مقيم ما أقام عسيب  إلى الخطوب تنوب أجارتنا

  وكل غريب للغريب نسيب  إنا غريبان هاهنا أجارتنا

ألن رحيك إذا عرقت : ما تكره النساء مين؟ قالت له: وكان وسيماً جسيماً وكان مع ذلك مفركاً،قال المرأة
    صدقت : ريح كلب، قال

  .الذكي، واألزيب من الرياح: الدعي، وهو يف بيت األعشى: األزيب: الشبادع العقارب، وقال: قال ثعلب

اشتريت جارية فأصبت منها ما يصيب الشيخ من الشابة، مث خرجت حلاجيت ورجعت وقد : قال شبيب بن شيبة
ال جزاك اهللا خرياً، ما زدت على أن هيجته وتركته يتقطع يف أوصايل قال : ما لك؟ قالت: عصبت رأسها، فقلت

مجل منها قط، فوقفت أنظر إليها رأيت بطريقي مكة أعرابية تبيع اخلوص مل أر أ: األصمعي، قال أبو عبيدة
كيف يرضى : زوجي، قلت: متعجباً من مجاهلا، إذا أقبل شيخ فقري فأخذ بأذا فسار ا، فقلت من هذا؟ قالت

  : إن له قصة، مث أنشدت: مثلك مبثله؟ قالت

 إلى شيخ من القوم تنبال تزف  عجباً للخود يجري وشاحها أيا

  فويل الغواني من بني العم والخال  إليه أنه ذو قرابة دعاني

  : قرأت يف جمموع البن املعتز من أخبار شارية املغنية

 كان بابكم لي طريقا وما  طريقي على بابكم جعلت

  وصافيت من لم يكن لي صديقا  األقارب من أجلكم صرمت

  .إن الغناء زاد الراكب: عمر بن اخلطاب راكباً بفالة يتغىن فقالمسع 

  .واهللا ما فيك من العقل شيء إال مبقدار ما جتب به احلجة عليك، والنار لك: قال أبو العيناء لرجل

  .إن الشكر من اهللا بأحسن املواضع، فازدد منه تزدد به، وحافظ عليه حتفظ به: كاتب
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  .مىت كانت اهلمة فوق النعمة كان الفقر أحسن من السؤال: كماءقال الناشئ الكبري، قال احل

  : شاعر

 وجر غير مأخوذ بال ولم وأعدل  عبدك فاحكم فيه واحتكم العبد

 ولو حكمت ألعدائي بسفك دمي  رد عندي لما تأتي به أبداً ال

 إذا شئت أن أبرا من السقم وصل  اصدد إذا شئت أن يعتادني سقم

  من نور طيفك لي في النوم لم أنم  ونور وجهك لوال ما أؤمله

قدم علينا رجل من ولد معدان :  قال، حدثين كرامة قال- يعين أبا متام-قال أمحد بن أيب طاهر، حدثين حبيب 
: كيف تركت آل برمك؟ قال: كثري، فقلت لهبن عبيد املغين بغداد، وكان شاعراً قد ناله من الربامكة مال 

فحدثت ذا احلديث ثعلبة بن الضحاك : قال كرامة. تركتهم وقد أنست م النعمة حىت كأا منهم أو بعضهم
قدم علينا فالن يف عنفوان : وما هو؟ قال: قد مسعت من بعض أعرابكم حنواً من هذا، قلت: العامري فقال

إين أرى النعمة قد لصقت ؤالء القوم حىت كأا :  عبد اهللا القسري فقالخالفة هشام، فرأى آل خالد بن
  .فإن صاحب هذا الكالم ابن عم صاحب ذلك احلديث يف ما أرى: منهم، قلت

قدم علينا شيخ من : قال أمحد، حدثين حبيب قال، حدثين أبو حمسن األزدي، قال، حدثين عمرو بن سراقة قال
 سأل رجل عبيد اهللا بن أيب بكرة فأغناه، فجاء الرجل بعشريته شاكرين له، فالتفت :أزد البصرة وكان حدثاً قال

قد أمنك اهللا من هذا أيها الشيخ، : فقال له!! ما أخوفين أن يكون احلمد يف الرياء: عبيد اهللا إىل بعض ولده فقال
 زمان ساكن، والزمان دهر الدهر: صدقت ويلك، أما ترى قليل ما أعطيناه وكثري ما أخذناه؟ قال أذاراي: قال

  .يفسد ما حيركه

من زعم أن احلركة يلزمها اخلفة والثقل من جهة اإلبطاء والسرعة وهي متناهية ذات أشكال : قال أفالطون
  .كثرية، وليس متناه ذو أشكال كثرية إال وأشكاله منفصلة، مل تنفصل إال عن شيء لزم بعضها دون بعض

أحدمها من تلقائنا واآلخر من تلقاء الطبيعة، فالذي من تلقاء الطبيعة كلي، : اإليضاح على حنوين: قال أفالطون
  .والذي من تلقائنا جزئي

  .لوال أن العقل شكله شكل فلكي لكان منقطعاً، وهو مع أنه يوصف باحلركة على حنو ما ساكن: وقال

ذيلي على األذى، وأقول إىل كم أغضي اجلفون على القذى، وأسحب : قال علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه
  .لعل وعسى

  .رب مطرق على شجى، ومعنق على وجى: مسعت بدوياً ببطن خنل يقول يف كالم له

هو نبعة أرومته، وأبلق كتيبته، ومدره عشريته، ونام الذي عنه يفترون، وبام : قال أعرايب يف وصف سيده
  .الذي إليه يضطرون

w القناع، وإذا فاضل ترك اخلداع، وإذا حارب حسر اللثام، وإذا إذا ناضل كشف: قال أعرايب يف وصف رجل
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  .سامل أصلح النظام

  .إن مد باعه إىل الكرم قصر، وإن أطلق لسانه يف اجلدل حصر: مسعت بدوياً بفيٍد يقول يف وصف آخر

  .ال حزم ضرس، وال سهل دهس: بأوطاس، قال: أين أنتم؟ قالوا: وقال دريد بن الصمة هلوازن يوم حنني

    

  .ال يشق غباره، وال ينال طواره وال يرتق فتقه، وال يبلغ عمقه: قال أعرايب

  .أمارة االغترار باهللا، اإلصرار على سخط اهللا: قال بعض النساك

  .سخيف ال يرعى، حقه ال يرعى: قال أعرايب

  .ما أسهل السرب على املاتح، وأهون املصيبة على النائح: مسعت أبا فرعون التميمي يقول

  .املتعلم حيتاج إىل مل، كما أن الفيلسوف حيتاج إىل ما: فالطونأ

  .تبيان املسالة حسن الوضع: وقال أيضاً

  .اإليضاح ال يكون من املمكنات ولكن من املضطرات: وقال صاحب املنطق

فوق جوهر السماء جوهر ال عظم له وال قدر من األقدار، : قال أرسطاطاليس يف كتابه الذي بعد الطبيعة
تحيل بنوع من االستحاالت، ال اية لقوته، ومن أجل ذلك يفعل فعله بال زمان، وهو فعال بذاته، فلذلك يس

  .هو دائم الفعل، وليس فعله حبركة، وال فيه شيء بالقوة، لكن األشياء فيه بالفعل، وقوته منبعة يف العامل دائماً

على اخلري ال الشر، لكين وجدا مليحة .  أنه كانكتب بعض األدباء إىل ابن سعدان يف وزارته رقعة دل ا على
وال يضاف إىل .  وإن كان منبوذاً بالعراء، مقصوداً باجلبه، ال يلحظ بعناية-أطال اهللا بقاءه-عبد موالنا : التلطف

لي كفاية، فإنه لنصح جيبه، ونقاء ضمريه، وتعصبه هلذه الدولة امليمونة، وعشقه هلذه األيام املأمونة، يستقري اجل
متعرفاً ويستنبط اخلفي مستشفاً، مث ينهيهما على رسم اخلدمة، ليكونا مادة لرفع ويل وتقدميه، وقمع عدو 

الزالت كف - وتقوميه، وكان كذا وكذا، وأيت ذلك على مذهب اخلدم ليكون رأيه من ورائه، فإن رأى 
 أن يعرف انتصايب للخدمة، - للديدانالسعادة له مصافحة، ولسان الدولة ناصحة، ما تعاقب اجلديدان وتصافح ا

  .ونفيي والقذى عن اململكة، فعل إن شاء اهللا

ما أحسن ما احتال يف شكوى حاله بني أضعاف مدحه، جئين برقاعه وحاجته، فقضى : فلما قرأ أبو عبد اهللا قال
  .كل حاجة كانت له

عم أحد األبوين، والتثبت أحد العفوين، القلم الدوائ كالولد العاق وقالوا القلم أحد اللسانني، وال: قال كاتب
واملطل أحد املنعني، وقلة العيال أحد اليسارين، والقناعة أحد الرزقني، والوعد أحد الصرفني، واإلصالح أحد 

  .الكسبني، والراوية أحد اهلاجيني، واهلجر أحد الفراقني، واليأس أحد النجحني، واملزاح أحد السبابني

هذا حمكي عن ابن دريد، وهو : املزاح مسي مزاحاً ألنه أزيح عن احلق، فقال:  قالسألت السريايف عن قول من
  .تكون زائدة" أزيح"ومن " مزحت أمزح"باطل، امليم من سنخ الكلمة يف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  772   

فلو : خلل كثري، قلنا له" اجلمهرة"كان أبو بكر ضعيفاً يف التصريف والنحو خاصة، ويف كتاب : وقال أبو سعيد
حنن إىل ستر زالت العلماء أحوج منا إىل كشفها، : ذا اخللل وفتحت لنا باباً من العلم فقالفصلت بالبيان عن ه

حراسة العلم أوىل من : قد كان ينبغي لنا أن نقول له: وانتهى الكالم، فلما ضنا من جملسه قال بعض أصحابنا
  .حراسة العامل، ويف السكوت عن أيب بكر إجالل ولكن خيانة للعلم

القلم خادم السيف إن بلغ مراده، وإال فإىل السيف : سيف صاحب قلم، فقال صاحب السيففاخر صاحب 
  .معاده

  : شاعر

  ومحا سطور الفضل واآلداب  تعس الزمان لقد أتى بعجاب

 رددتهم إلى الكتاب فيهم  بكتاب لو انطلقت يدي واتى

 بينهم خلقوا بال أذناب من  نعم من األنعام إال أنهم

  ".أعظم النساء بركة أحسنهن وجهاً وأرخصهن مهراً: "قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".أفضل ما أفاد املسلم بعد اإلسالم امرأة مؤمنة، إذا رآها سرته، وإذا أقسم عليها برته: "وقال عليه السالم

  .التزويل هو أن ميتد األير وال يشتد، واإلكسال أن جيامع الرجل وال يرتل: يقال

فاد املال نفسه لفالن يفيد إذا ثبت : يقال: أفدت املال أعطيته غريي، وأفدته استفدته، قال الناس: قال الكسائي
  .له مال، واالسم الفائدة، وفاد الرجل إذا مات

  ".منا النساء لعب، فليستحسن الرجل لعبتهإ: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .خري نساء ركنب اإلبل هن صواحل قريش،أحناهن على والد، وأرعاهن على زوج يف ذات يٍد: وقال عليه السالم

مات أعرايب عن أعرابية يقال هلا طيبة، وخلف عليها بنياً، وتزوجت املرأة سراً والغالم ال يعلم، وكانت ختتضب 
  : م ما ال يعجبه، وكان الرجل يأتيها ليالً وينصرف مع الصبح، فقال الغالموتكتحل ويرى الغال

  ياطيب ما هذا بفعل حانيه

 يوم حلة مدانية أكل

 عينين وكف قانيه وكحل

    

  إما على بعل وإما زانيه

  واهللا ما أرضى بهذا ثانيه

  .حنت النعجة فرييدون اشتهت الذكر: املتعطفة، واملصدر احلنو، فأما قوهلم: احلانية

wناصعة اللون، جيدة الشطب، نقية الثغر، حسنة العني واألنف، ظريفة : يف وصف اجلارية يقال: قال أعرايب
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  .فيها تلع:الطويلة العنق، ويقال:التليعة: اللسان، واردة الشعر، يقال يف اللغة

إذا عذب طرفاها، وسهل خداها، ود ثدياها، ولطف كفاها، وبض : ن وصف النساء؟ فقالأحتس: قيل ألعرايب
  .ساعداها، وعرض وراكها، والتف فخذاها، واخدجل ساقاها، فهي هم النفس ومناها

للمسلم على أخيه حقوق ال براء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
يغفر زلته ويرجم عربته، ويقدم نصيحته، ويدمي صلته،ويعود مرضته وجييب دعوته : أداء أو عفو، ومنهامنها إال ب

ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته، وحيسن نصرته، وحيفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، 
. امه، ويواليه وال يعاديهويشمت عطسته، وينشد ضالته، ويرد سالمه، ويطيب كالمه، ويرب إنعامه، ويصدق أقس

وينصره ظاملاً ومظلوماً، وأما نصرته له ظاملاً فريده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوماً فمفهوم، وال خيذله، وحيب له 
  .من اخلري ما حيب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه

حقوق أخيه شيئاً فيطالب به يوم إن أحدكم ليدع من : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله يقول: مث قال
  ".القيامة فيقضى له عليه

قال روح . قال احلكم األعرايب" إن أحدكم ليدع تشميت أخيه إن عطس فيطالب به يوم القيامة: "وقال أيضاً
يا ابن أخي، واهللا ما : بينا أنا واقف على بعض والة البصرة إذ أقبل خالد بن صفوان، فنظر إيل وقال: بن حامت
 وال هجرت إىل باب أحد من الوالة إال رأيتك واقفاً عليه، أكل هذا حب منك للدنيا وحرص عليها؟ بكرت

واهللا ياعم، : فأجللته عن اجلواب وقلت إمنا هو عم، ولعله أراد أن ينفرين ليعلم ما عندي يف جوابه، فقلت: قال
إن قلت ذاك لقد ذهب ماء الوجه يا ابن أخي، : حسبك برؤيتك إياي عليها طلباً منك للدنيا، فضحك وقال

وسناء البصر، واقترب العهد العلل،واهللا ما أتت علينا ساعة من أعمارنا إال وحنن نؤثر الدنيا على ما سواها، مث ما 
  .نزداد هلا إال حتلياً، وال تزداد عنا إال تولياً

  . يربحن، وأجيعهن فال ميرحنأعريهن فال: وما مها؟ قال:احلافظني، قيل: ما خلفت ألهلك؟ قال: قيل ألعرايب

  : وقال كعب بن جعيل

 آيات بها يتوسم وللخير  مدحت قريشاً واصطفيت ابن خالٍد

 عين الماء إذا يترسم وصادف  كمرتاد بمنقاره الثرى وكنت

 بمكة يوم ذو أهابي أيتم  الجياع والمراضيع إ ن غياث

 جمادى عنكم والمحرم ينبأ  فإن يسأل اهللا الشهور شهادةً

 طفق المعطي يضن ويسأم إذا  من خير من وطئ بالحصى بأنكم
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اذهبوا : فاشتكى ابن ملك الديلم فقالت أمه: غزا قوم الديلم فأسروا، وأسر الديلم شديد، قال: قال ابن أيب بردة
أنشدك اهللا ال تعرضنا : هاتيه، فقال له رفيقه: رجلبه إىل العرب لعل عندهم دواء، فجاءت به امرأة فقال هلا 

  : هاتيه، فجعل يعوذه ويقول: للهلكة، قال

 زال فيه سقمه يتردد وال  أم ذا المولود ال شب قرنه أيا

  لشيخين من همدان قيس ومرثد  أم ذا المولود جودي بكسرة ويا

  .فما أتت له ثالثة حىت برأ، فخلي عنهم كلهم: قال

    

وخماطبات النساء حتلو يف الشعر وتعذب يف القريض، ال سيما لغانية قد أطر ": نقد الشعر"قال الناشئ يف كتاب 
الفتاء شارا، وزوى اإلباء حاجبها، وأشط اجلمال قوامها، وأفرد احلسن متامها، وأجنل اهلوى عينيها، وأمرض 

يها، وأرابت الصبابة ألفاظها، وفتر الرنو أحلاظها، وأرهف الظرف أعطافها، وأالنت النعمة أطرافها، الزهو جفن
ولذ للراشف مبسمها، وأطرد ماء النعيم بني رياضها وجناا، وترقرق جريال الشباب على سحناا، وجدل 

آكمها، وظمأت للذيول للضم قدها، ومالت للجاذب مجائرها، ودالت للقاضب غدائرها، وشخصت للوفور م
فضوهلا، وسهلت للعيون حجوهلا، وطابت للمتنسم مالغمها، وأرجت للمتنعم فواغمها، فكيف إذا هي برزت 

بل كيف إذا هي . من حجاا وسفرت عن نقاا، وادت بني أتراا، وقد هز الريح أرداا، استعز املراح أكناا
ه صدوغاً، وتأوهت منه عزوفاً، وقد قطب التيه جبينها، واستغض أملها سائلها، وأكلها مقاوهلا، وأعرضت عن

األنف عرنينها، واستخفها الطرب، واستهواها العجب، فافترت مبتسمة عن شتيت أنياا، ومعسول رضاا، 
وكيف تقر نفس عاشقها إذا هي لسنته بعتاا، وحلنته بسباا، وقد الثت ذوابل أثواا، وحسرت فواضل 

طفقت تعد ذنوبه حبناجرها، وتأىب معاذره مبكاسرها،وهل تطوع هلا أمنية إذ أعتبته من صدها، وبذلت أسالا، و
له مصون ودها، مث أسعفته بزورة وسنت هلا عني راقبها، وغيلت ا نفس عاقبها، قد التفعت إليه مالء ليل، أو 

صرت له أعاليها وأسافلها، وأوجل الوجل وطئت إليه أعقاب قيل، قد خزل األين أياطلها، وبل البهر غالئلها، وق
فرائصها، وأوجى العجل أخامصها، مث طفقت تستعتب نفسها وتستكفها، حىت إذا أمسحت ا قرونتها، 

وأسجحت له سجيتها، وسكن إىل اإليناس قلقها، وأسرع إىل اإلبساس علقها، نامسته من حديثها مبا هو أقر 
  : ولنا يف هذا الباب ما مل خيرج عن مذهب القوم، منه.  ودوام نعمائهالعينه، وأشهى إىل نفسه من طول بقائها،

  لردوا النواظر عن ناظريك  لو أنهم يعقلون فديتك

 وحي قلبك في مقلتيك من  يقرءوا ويحهم ما يرون ألم

 ذا يكون رقيباً عليك فمن  جعلوك رقيباً علينا وقد
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سعيد بن فالن عبيد اهللا بن زياد أن يتغدى عنده، فأجابه وأمر حبمل البسط والفرش، ووجه إليه اخلبازين سأل 
: هات ما عملت، وبعث إىل مرتله فحمل وأكل، فلما فرغ قال له سعيد: والطباخني، فلما دخل عبيد اهللا قال

  .دعنا خنرج: أصلح اهللا األمري، ال خيرج من مرتيل شيء، قال

إين أريد أن أصل رجالً له حق وصحبة بألف : قال سلم بن زياد لرجل يقال له طلحة اخلزاعي: ائينقال املد
: رجل مبائة ألف؟ قال:كثري قال:فخمس مائة ألف، قال: قال. أرى أن جتعل هذه لعشرة: ألف، فما ترى؟ قال

ال : أقلين، قال:  قالهي لك فما أردت غريك،: قال. نعم: وا يقضى ذمام رجل له صحبة؟ قال: نعم، قال
  .فعلت أبداً

معاوية، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، والسائب : دهاة العرب أربعة كلهم ولدوا بالطائف: قال األصمعي
  .بن األقرع

ملا أيت سليمان بن عبد امللك برأس قتيبة كتب لوكيع بن أيب سود عهده على خراسان، فقال يزيد بن : قال
إن رددت أمري املؤمنني عن رأيه يف وكيع فلك مائة ألف، فقام ابن األهتم فتكلم : ن األهتماملهلب البراهيم ب

يا أمري املؤمنني، إن وكيعاً أدرك يف الثأر، وبالغ يف الطاعة، فجزاه اهللا : بكالم تفرق الناس عن استحسانه فقال
انبتاا من صاحبتها، وإن وكيعاً مل خرياً، غري أين لو خفت من إحدى يدي خالفاً على أمري املؤمنني ألحببت 

ويلك فمن : ميلك مائيت عناق قط فحدث نفسه بالطاعة، فال تأخذنا حبديث إن كان منه، فقال سليمان
  .العبد يف الطاعة، واألخ يف النصيحة، يزيد، فواله: خلرسان؟ قال

  . ابن سريجأحب إيل من صوت" يا غالم، هات الطعام"واهللا لقولة : قال بعض جلساء األمراء

كان احلجاز يوضع له يف كل يوم ألف خوان ألهل الشام، على كل خوان قفيز من دقيق وسبعة أرطال : قال
قديد وجنب شواء ومسكة وجرة لنب وجرة ماء وعسل، فشكوا يوماً قلة املرق، فدعا صاحب الطعام وضربه 

  : هل لك يف ثريدة؟ قال:ت ألعرايبقل: يشكون قلة املرق وأنت على دجلة؟ قال األصمعي: مائيت صوت وقال

  في صحفة مكمومه  محمومه ثريدة

 عراقا وجللت  ألحفت رقاقا قد

    

  : أتى أبو دالمة ابا جعفر املنصور وهو سكران،فأمر حببسه يف السجن، فلما أصبح وصح كتب إليه

 حبستني وخرقت ساجي عالم  المؤمنين فدتك نفسي أمير

 شعاعها لهب السراج كأن  صهباء صافية المزاج أمن

 برزت تقرقر في الزجاج إذا  به القلوب وتشتهيها تسر

  لقد صارت على النطف النضاج  طبخت بنار اهللا حتى وقد
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 بعض عمال الخراج كأني  إلى السجون بغير جرم أقاد

 حبست مع الدجاج ولكني  معهم حبست لطاب عيشي ولو

 بأني من عذابك غير ناج  كانت تخبرني ذنوبي وقد

 لخيرك بعد ذاك الشر راج  أني وإن القيت شراً على

خلطوا عمالً : "قد قال اهللا تعاىل: فقال! كم تكون تاركاً للتوبة مماطالً به؟: قلت لبعض أصحابنا: قال ابن املعتز
: ، وعسى إطماع، والكرمي إذا أطمع فعل، قلت102:التوبة"  عسى اهللا أن يتوب عليهمً"صاحلاً وآخر سيئا

  .يراه فيغفر له: ، فقال8:الزلزلة" ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره: "فأين قول اهللا تعاىل

  .ال ترتل اهلم إىل قلبك إال على أشخاص، فإن اهلم يتعلق بعضه ببعض: قال بعض أصحابنا: قال ابن املعتز

  .ال تباغض نفسك فال بد من أن تغتر قليالً وإال فسدت دنياك وأسأت معاشرة نفسك: قال الصويف

: حاجة، قال: ملا جاء جعفر بن حيىي من الرقة شيعه عبد امللك بن صاحل، فلما أراد االنصراف قال: قال ابن املعتز

  : أن تكون كما قال الشاعر: وما هي؟ قال

 أنا للواشي ألد شغوب كما  وكوني على الواشين لداء شغبة

  : بل نكون كما قال الشاعر: فقال جعفر

  نفع الواشي بما جاء يضر  الواشي أتى يسعى بها وإذا

  .وإمنا أراد أن يؤنب جعفراً فأنبه جعفر: قال ابن املعتز

  : أليب نواس

 نازعتها الريح فضل البنائق وال  لم يشقها سحب ذيلها مقرطقة

 أنقاس بإصبع الئق بقية  كأن مخط الصدغ في صحن وجهها

قرأت خبط أيب املعسكر املسمعي، حدثين أبو عبيد قال، حدثنا أبو سعيد البصري قال، حدثنا : وقال ابن املعتز
خالد بن عبد اهللا القسري على امرأة وثب : احلسن بن عرفة قال، حدثين عيسى بن يونس عن األوازي قال

إن شاءت فلتقتص مين، فتبسم : فقبلها، فشكته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل إليه فاعترف وقال
  .ال أعود يا رسول اهللا: أو ال تعود، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

  .وال أدري من هذا القسري وكيف هذه الرواية

  : يد الكاتببشر بن يز

 الجفون ولوال المقل ولوال  دمن الدار لوال الخدود أيا

  ولوال السوالف من ذات دل  األقاحي ولوال النحور ولوال
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 ضفائر وحف رجل ولوال  القدود ولوال الخصور ولوال

 الفراق ولوال القبل بعد  التعانق عند اللقاء ولوال

 الربوع ومحو الطلل ورسم  على العاشقين الديار لهانت

  : آخر

  عذل العذول وغرة الشمس  رب كأس قد سبقت بها يا

 وطيباً قبلة الخلس قصراً  اليوم الطويل بها وكأنما

  : آخر

 هم باإلسفار أو لم يسفر قد  والصبح ينفض رأسه صبحتهم

  صبح كناصية الحصان األشقر  منهزم الظالم يشله والليل

  : لعمارة بن طارق

  وقبل عصفور األذان الناطق  قبل الصباح الفائق فصبحت

 كالزند أمام السائق والنجم  كالسربال ذي البنائق والصبح

  .ذو اهليدب املنبعق، األضخم املؤتلق، والصخب املنبثق: أي الغيث أحب إليك؟ قالت: جلمعة اإلياديةوقيل 

  : شاعر

 كل رائح وغاد صيب  يا بغداد من بالد جادك

 لي إلى ظلك من معاد هل  يا ليت شعري والحنين زادي

 حران إليك صاد لقلب  ما هجت على البعاد هللا

 موحشة األطواد وقفرة  من ربعك بالبوادي بدل

 متعبة اإلصعاد ورملة  مجهولة مجدبة حماد

 خطوط أقالم بال مداد  في كثبانها الجعاد تخال

    

يأكله استلقى على ظهره ونفخ يف إذا جاع الثعلب ومل يقدر على صيد ": احليوان"قال أرسطاطاليس يف كتاب 
  .بطنه، فتحسبته الطري قد مات فيقعن عليه، فيثب ويأخذ بعضها

تصري مرةً أنثى وتصري مرة ذكراً، وتبدل يف كل سنة، تلقح أحياناً كالذكر، وتقبل اللقاح : وقال يف الضبع أيضاً
قمرة ميشي على اإلجار وطئت ظله كاألنثى، الختالط جوهرها وتلونه، وزعم أا إذا رأت الكلب يف ليلة م

wفوقع، وأن من كان معه لسان ضبعة فمر بني الكالب مل تكلب عليه، وأن من مر يف مكان كثري الضباع وأخذ 
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  .بيده أصالً من أصول احلنظل هربت من بني يديه

خفي عليه مكان إن يرى إنساناً قد خافه اجترأ عليه، وإن محل عليه تأخر عنه، وذكر أنه : قال، وقال يف الذئب
الغنم عوى حىت تسمع الكالب صوته وتنبح فيقصدها للغنم اليت معها فإذا اقرب من الغنم عوى فتقصد الكالب 
صوته وجتتمع إىل ناحيته، مث خيالفها فيقصد ناحية خالية منها فيختطف من الغنم، وزعم أن الذئب إن وطئ على 

  . فيضعها يف جحره لئال يأتيه الذئب فيأكل جراءهالعنصل مات من ساعته، والثعلب يأيت ذه البقلة

أنه إن ظعن ظعن كله مثل العسكر العظيم، وإن حل حل مجيعه، وإن وقع يف املزارع ال يتحرك : وقال يف اجلراد
فهذا يكذب بالوحي إىل اآلدميني، : ساعة وقوعه حىت يأتيه وحي من السماء، وليس من طبيعته، وقال البن املعتز

  .ىل اجلرادويصدق به إ

  : وأنشد للراعي

 محل يألسان األفاعي بجرداء  وبات الحاطبان وراءها فبت

 من العيدان رطباً وذاويا وضما  برحا حتى أجنا فروخها فما

  على اللحم حتى تترك العظم باديا  حمشاها بالوقود تغيظت إذا

  : وله

 وأما نبتها فأنيق أثيث  من األثل أما ظلها فهو بارز

 ما في ظلهن فتوق نواعم  هدبات فوق ميثاء سهلة لها

  .مجع هدبة، وهي أغصان األثل واألرض

  : شاعر

 أرى إلى نجد سبيال ولست  إنني ألحب نجداً لعمرك

 من وسادي أن تميال وضما  اقعدا لي علالني خليلي

  على األحشاء والصبر الجميال  تريا جنوحي واعتمادي ألم

نعم، فأخرج : يا أعرايب، هل من قرى؟ قال: خرج املهدي يتصيد، فعاربه فرسه حىت دفع إىل خباء أعرايب، فقال
بنبيذ يف زكرة فسقاه قعباً، فلما شرب املهدي له فضلة من ملة فأكلها، وفضلة من كرش فيه لنب فسقاه، مث أتاه 

بارك اهللا لك يف موضعك، مث سقاه : أنا من خدم اخلاصة، فقال: ال، قال: يا أعرايب، أتدري من أنا؟ قال: قال
ال بل أنا من قواد : قال: نعم، زعمت أنك من خدم اخلاصة: يا أعرايب، أتدري من أنا؟ قال: آخر فلما شربه قال

يا أعرايب، أتدري من : رحبت دارك، وطاب مزارك، مث سقاه قدحاً ثالثاً، فلما فرغ منه قال: ، فقالأمري املؤمنني
واهللا لئن : ال ولكين أمري املؤمنني، فاخذ األعرايب الزكرة فأوكاها وقال: زعمت أنك من القواد، قال: أنا؟ قال

wيل وأبناء امللوك واألشراف، فطار لب شربت الرابع لتقولن إنك رسول اهللا، فضحك املهدي، وأحاطت به اخل
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  .ال بأس عليك، وأمر له بصلة: األعرايب، فقال له املهدي

  : لعوف بن حملم

 للنوى من ونية فتريح أما  كل عام غربة ونزوح أفي

 أرين البين وهو طليح فهل  لقد طلح البين المشت ركائبي

 وذو الشجو الحزين ينوح فنحت  بالري نوح حمامة وأرقني

 ونحت وأسراب الدموع سفوح  أنها ناحت ولم تذر عبرة على

 دون أفراخي مهامه فيح ومن  وناحت وفراخاها بحيث تراهما

  فتلقى عصا التطواف وهي طريح  عسى جود عبد اهللا أن يعكس النوى

 الفتى للمقترين طروح وعدم  الغنى يدني الفتى من صديقه فإن

: احفظ فينا وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال: قال أنس بن مالك ملصعب بن الزبري يف رجل من األنصار

  .فرتل مصعب عن سريره ومترغ يف التراب ووضع خده على األرض وقضى حاجته

  : مرداس السلمي

 منه غراب وناهق يروعني  خصيب ماؤه تحت بقله وغيث

  يدافع ركني سائم الطرف ناتق  والطير في وكناتها تبطنته

 طراف مددته الجوالق سراة  أعوام كأن سراته قويرح

    

  :  من ولد بشر بن مروان يصف محاراً اصطاده-قال حممد بن يزيد األموي البشري

 دفع الدماء له إزار ومن  مفارقاً للعين يكبو يظل

  رواق في حواشيه احمرار  النقع ممتداً عليه كأن

  .أيها الناس، اتقوا الغبار فإنه سريع الدخول بطيء اخلروج: قال احلجاج

  : شاعر

 حديثك كله حسناً وأرى  أستلذ حديث غانية ال

  ومطلتني فكفى بذا حزنا  ووعدتني وعداً فخست به

   :آخر

 فلم أبك كالفرس األبلق  الجياد وفرسانها بكيت
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  من الجري والحسب المعرق  المنايا فماذا رمت رمته

 إذا شاهد الجري لم يسبق  طويل الذراع قصير الكراع

 من لونه المشرق أساريع  تجول على متنه كميت

 متى ما تخص بحره تغرق  به الريح مغلولة وكانت

 انهل كالعارض المطلق إذا  الشآبيب من جريه وأدنى

كان زكريا بن حسان من بين ربيعة بن مالك : أخربين امساعيل بن حيىي قال، حدثنا مؤرج قال: قال ابن املعتز
زماناً طويالً فظن أن قد هلكن، فأتاهن فمكث -غرس فسائل له حىت إذا حسنت رمى عنهن يعين سافر عنهن 

  : فرآهن يتسامني فقال

 العذارى برزت من الحجل غيد  وهي تناهى بالعبل كأنها

 لم يثنها متن الحيل أرشية  للورد إذا الساقي غفل يرسلن

 ال ثمد وال وشل معتلج  تنفي حصى البيداء عن نجل غلل

 خائف على وجل فمرتقيها  فهي ترامى ثقالً بعد ثقل

 ناء من األرض بعيد المنتقل  يهو منها يهومن مهوى زلل من

" كانوا قليالً من الليل ما يهجعون: "من فضائل الليل التهجد الذي مدح اهللا أنبيائه به فقال: قال ابن املعتز

، ويف الليل تنقطع األشغال، وجتم األذهان، وتدر اخلواطر، ويتسع جمال القلب، والليل أضوأ يف 17:الذاريات
إن ناشئة الليل هي : "مذاهب الفكر، وأخفى لعمل الرب، وأعون على السر، وأصح لتالوة الذكر،قال اهللا تعاىل

  : ، وقال الشاعر6:املزمل" أشد وطأ وأقوم قيالً

  إذا هم أمضى، أو غنيمة ناسك  أر مثل الليل جنة فاتك ولم

  .وفيه ينجو اهلارب، ويدرك الطالب، ويفرق بني الشجاع واجلبان

  : قال أبو دلف

 ورحال فنزال  أنا ابن الليل والخيل

 حمال ولألثقال  قتال ولألبطال

  : بشار

  فاشرب هنيئاً خال لك العطن  نام واش وغاب ذو حسد قد

  : آخر

w ملتف الستور والليل  نبهته ومنادم
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  طرباً بأجنحة النسور  متعلق فكأنه

أما ننظر إىل الظباء، طوىب ملن كان جليس هؤالء، : رأى أبو نواس يف سوق الكرخ غلماناً فقال: قال أبو هفان
  .واحسريت عليهم إذ ال سبيل إليهم

أما فالن فإن يتقيأ يف ثيابه فقال وهذا يدعو : صفوهم، فقالوا: إن بنيك يشربون، فقال: قيل لعبد العزيز بن عمر
وأما فالن فأسكن ما : هذا النبيذ، قالوا: النبيذ قالوا وأما فالن فإذا شرب خرق ثيابه وثياب من معه وعربد، قال

  .دع النبيذهذا ال ي: يكون وأحلمه، وال ينال أحداً بسوء، قال

  .سلفين سالم شهر وأرحين! كم تسلم علي؟: سلم رجل على إبراهيم القارئ فقال

  .وما زلت فأراً منك: ما زلت أطلبك، فقال: قال رجل للشعيب

  .اإلخوان مبرتلة النار، قليلها متاع، وكثريها صداع: قال آخر

  .اًكانت املودة قبل اليوم حمضاً، فليتها اليوم كانت مذق: قال األحنف

  : البن مهام السلويل

 ما سال الناس ألح وإذا  حصر إن يسيل خيراً لم يجد

  عض من نال وإن جاع رمح  السوء إن أشبعته كحمار

 لون لونت قوس قزح كل  األشياء من أخالقه أقرب

  .ما احتنك قط رجل إال أحب اخللوة: وقال آخر

  : مسع الصويف قول إبراهيم بن العباس الصويل: قال ابن املعتز

  وخفض قليال من مدى غلوائكا  جعفر خف نبوة بعد دولة أبا

 رجائي في غد كرجائكا فإن  يك هذا اليوم يوماً حويته فإن

  .هذا رجل موسر من الفطنة: فقال

  .ذاك يف عقله مخسون كلباً سوى السنانري، كذا قال ابن املعتز: وسألت الصويف عن ابن منارة فقال

    

  .ال جتالس عدوك فإنه حيفظ عيوبك، ومياريك يف صوابك: وقالوا

  .من استضاف خبيالً استغىن عن الكنيف: وقالوا

  .البغيض إذا بغض نفسه فإن أعوانه على ذلك كثري: وقال آخر

هذا كتاب :ما هذا؟ فقال: دخلت على ابن منارة وبني يديه كتاب فقلت: اهللا بن أمحد بن يوسفقال عبد 
فأنت إذن : الناس كلهم جهال، قلت: الناس ينكرون هذا، فقال: عملته مدخالً إىل التوراة، فناظرته فيه وقلت

 ثبت أنك جاهل قد: صدقت، قلت: فينبغي أن يكون ضدهم جاهالً عندهم؟ قال: نعم، قلت: ضدهم؟ قال
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  .بإمجاع الناس والناس جهال بقولك

  .أرانا نعاشر قوماً تطرح قوائم: عثر بعض أصحابنا يف جملس مث عثر بعده آخر، فقال الصويف

  : منصور بن باذان

 المنازل طينه من  يخفى عليكم وليس

  في البحر صرتم سفينه  رأيتم دخاناً ولو

إمنا بنيت املنازل لتدخل، ووضعت املوائد لتؤكل، وما يل ال : عوتب أعرايب على التطفيل فقال: األصمعيقال 
  .أدخل وأقعد مستأنساً، وأبسط وجهي إذا كان رب البيت عابساً

حتتاج إىل خل، ونشل اآلخر : تطفل قوم على مزبد وهو يطبخ قدراً له، فنشل أحدهم قطعة حلم فأكلها وقال
حتتاج إىل ملح، فأخذ مزبد قطعة فأكلها : حتتاج إىل أبزار، وفعل آخر مثل ذلك وقال: ها وقالأخرى فأكل

  .حتتاج إىل حلم، فضحكوا وقاموا عنه: وقال

يا مزبد ب يل هذه : رأى رجل مزبداً بالرها وعليه جبة خز، وكان قد خرج إىل الرها فحسنت حاله فقال له
" ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة:"إن اهللا تعاىل يقول: لرجلما أملك غريها، قال ا: اجلبة؟ فقال

إن اهللا تعاىل أرحم بعباده من أن يرتل هذا بالرها يف كانون وكانون، وإمنا نزلت باحلجاز :  فقال مزبد9:احلشر
  .يف حزيران ومتوز

واهللا ما قتلته إال :  فقال اخلمارأنت قتلته،: مات رجل باحلرية يف بيت مخار، فأخذه أهله وقالوا: قال املدائين
أي صالة تصلي؟ : وأخرى تداويت منها ا قيل لبعض أصحاب النبيذ: وما هي؟ قال: كلمة كان يرددها، قالوا

ما كانت لنا يف : تعرف وتنكر، فالعتمة؟ قال: فاملغرب؟ قالوا فاملغرب؟ قال: الغداة والظهر والعصر، قالوا: قال
  .حساب قط

  .السكر بشيء أفضل من نومة يطفأ ا ما التهب من شر طبيعتهمل يداو : وقيل

إمنا : ما أطيب طبيخك لوال أنك تصغر الربمة، فقال: حدثين بعض أصحابنا قال قلت لطباخ مرة: قال ابن املعتز
  .يكمل طيب الربمة بأن يأكل منها القوم لقمة لقمة فيستطيبوا، وهؤالء إذا طلبوا أخرى مل جيدوها

  .العصب: العقب. ما عمل هذا إال من عقب: بعضهم لوزينج غليظ القشور فقالقدم إىل 

  : قال ابن أيب برذعة

 أيام السرور الطرائف غرائب  عد عيش ناعم وتذوكرت إذا

 يوم من العيش سالف وأطيبها  خير أيام الحياة التي خلت فمن

 نال ورد الماء هيمان خائف كما  به من غرة الدهر خلسة أصبنا

 لكل مسعد ومساعف وكل  وستر اهللا يجمع شملنا خرجنا
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 األرض الفضاء الزخارف وألبست  اخذت زهر الرياض حليها وقد

 أيدي الربيع اللطائف تؤلفه  لجين وعقيان ودر وجوهر

 من سوانا قبل ذلك طائف بها  وأهدت إلينا األرض عذراء لم يطف

 دمع من المزن واكف ويعقبها  وجه من الشمس طالع يباكرها

 لنا الكافور والمسك دائف وداف  جماالً واعتداالً ونضرة فتمت

 هز قضبان المتون الروادف كما  بنا منها غصون نواعم ومالت

  وصيف جفت في الشكل عنه الوصائف  يدير علينا الكأس رطب بنانه

 كؤوس ألسرار القلوب كواشف  إلينا من يديه وطرفه تسير

 لدينا وال وجه من العيش كاسف  فرحنا وما فعل الزمان مذمم

 على وشي الرياض المطارف وجرت  غصون البان بين رحالنا ومالت

 وال مثلنا لو أخطأتنا المتالف  مثل ذاك اليوم لوال انقضاؤه وال

  .ما يف بييت طحني وال خبيز: مسعت مدينية تقول: وقال

  : شاعر

 السحائب بالبكاء شآبيب  إلى الروض الذي قد أضحكته

    

الزيت قنمة، ومن يدك من اللحم غمرة، ومن الشحم زمهة، ومن : تقول العرب: قال ابن األعرايب عن املفضل
  .الدهن منسة، ومن اخللوق ردعة، ومن احلناء عصمة، ومن اللنب ضرة، ومن السمك صمرة، ومن احلديد سهكة

  : أنشد التوزي

  إن لم يكن فيك صبوح كاف  إبلي روحي إلى األضياف يا

 ومغرف غراف وقادح  بالقدر واألثافي فأبشري

. ليس للسمك نوم وال صوت، ومنه ما يعظم حىت يصري كاجلزائر واجلبال: أرسطاطاليس يف كتاب احليوانقال 

  .وذكر أن من أجناس السمك وما ال قشور له وال أجنحة، ال زمة قعر املاء الدهر كله

إىل فوق تشبه وزعم أن دابة حبرية تزمر أصواتاً طيبة تكاد حبالوا ولذا تسلب أفهام السامعني، من سرا 
  .اإلنسان، ومن السرة إىل أسفل تشبه الفرس

وزعم أن السرطان يلتذ أكل حلم الصدف الذي فيه اللؤلؤ، وأنه ال يقدر عليه حىت يفتح صدفته، فإذا فعل جعل 
أحدمها : بينهما حجراً، وزعم أن السرطان يسلخ جلده يف السنة سبع مرات، ومن قبل ذلك يعمل حلجره بابني w
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  . املاء، واآلخر إىل الشمس، فإذا سلخ جلده سد الشارع الذي إىل املاء لئال يدخل السمك إليه فيأكلهشارع إىل

كم رأيت من البالد؟ ال تسأل فإين شيطاين كان من : سألت الصويف عن بلدان طوف فيها فقلت: قال ابن املعتز
  .الفيوج

  .هذا النسيم جيندر الروح: وقال مرة عندي وحنن بسر من رأى

  : ال التمار يصف نصيبني يف قصيدةق

 بماء المسك تسقى أبداً  كأن رياضها أرض

  تذبت من الكافور عرقا  وكأن تربة أرضها اج

  : يعقوب بن الربيع

 عند مجتمع الرفاق ية  لما وردت الثعلب

 نسيم أرواح العراق ز  وشممت من أرض الحجا

 بجمع شمل واتفاق ب  لي ولمن أح أيقنت

 كما بكيت من الفراق ء  من فرح اللقا وضحكت

هي موضع التميمة، وواسطة القالدة، ا تالحقت : وقال اجلاحظ يف بعض كتبه وذكر العراق فقال: قال
  .الطبائع، وصرحت عن اللب األصيل واخللق اجلميل

  .ارحتلت عنه ربات اخلدور، وأقامت به رواحل القدور: وصف أعرايب بلداً فقال

  .الكوفة امرأة حسناء عاطل، والبصرة عجوز قد أوتيت من كل شيء: قال احلجاج

ما حسنت فيه حايل، وعرض فيه : أي البالد أحب إليك؟ قال: قال عبد امللك للحارث بن خالد بن العاص
  .جاهي

  .لكمأة بيض األرضا: قال بعض الظرفاء

  .بكرنا ومسي خلفه ويل، فاألرض بساط أحكم نسجه وأبدع وشيه: وصف أعرايب غيثاً فقال

يشبه عيون : النرجس أشبه بالعيون من الورد، فقال املتعصب عليه: قال بعض من تعصب للنرجس على الورد
  .املرضى وأصحاب الريقان ومن قد غلبت عليه املرة

  .رج باملقفع الزمنوكان املأمون يشبه األت

  .لعن اهللا املرزجنوش والزادرخت، كأن هذا آذان الفار، وكأن هذا كف بق:قال بعضهم

  .السرو ذنب ابن عرس: ومرة كان يقول. كأنه نساء عليهن حداد: وكان بعضهم يبغض السرو ويقول

النرجس روح : رياً؟ فقالمل تؤثر النرجس على غريه وال تنتفع به يف حال سوى مشه ط: قلت للصويف يوماً: وقال
  .كله، فإذا مات مل خيلف عندنا جسماً
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  .كأنه دخان خيرج من كوة: قال أبو احلارث مجني، ورأى سرواً

إن قلت هو متصل فبذاك يشهد انتظامه، وإن قلت متبايناً فعلى ذاك يدل انقسامه، : وصف أعرايب املاء فقال
يب األرض من سقامها، تقذف مبا تضمنت بطوا على أوائله جاذبة ألواخره، وأعجازه طوع صدره، هو طب

  .ظهورها

  .ما ظنكم بشيء إذا أجن وصار ملحاً أخرج العنرب وأمثر اجلوهر: وصف بعض الظرفاء املاء فقال

  .فأرسل اهللا سبحانه سبحاناً مستكفاً نشره، ضخاماً قطره، جواداً صوبه:قال ابن األعرايب يف نوادره عن أعرايب

  : شاعر

 فيها البرق بالضياء يضحك  تهادى في محل نائي جاءت

  كلمحة من ذي هوى مرائي  تلمح باستحياء وتارة

 في حلة خضراء وأصبحت  منها األرض في قباء تلوح

  : يا حربة يف الصيف والشتاء العتايب

 أكنافه على اآلفاق سود  للفرقدين والليل ملق قلت

  بين شخصيكما بسهم الفراق  ما استطعتما فسيرمى أبقيا

 قالئد األعناق وعراها  من ظن أن يفوت المنايا غر

    

  .درهم ندر عن سكة: شبهه يل، فقال:وقلت لبعض أصحابنا، وقد خرج القمر من الكسوف: قال

  .قد هراق الليل أوله، إذا مضت منه ساعة: العرب تقول

أخربين األسدي عن الرياشي عن حممد بن سالم عن يونس بن حبيب عن أيب عمرو بن العالء : قال ابن املعتز
ليس لكم زرع وال ضرع فكيف : دفعت إىل ناحية فيها نفر من األعراب، فرأيتها جمدبة فقلت لبعضهم: قال

نسأل اهللا ! يا هناه:  فقالفكيف صربكم عليه؟: حنرش الضباب ونصيد الدواب فنأكلها، قلت:تعيشون؟ فقال
  .بل رضيت، هكذا خبط ابن املعتز: خالق األرض هل سويت، فيقول

إذا اشتد ضرس اجلوع فليس شيء بأجود : أي الطعام أحب إليك؟ فقال: وقال بالل ابن أيب بردة البن السماك
عد الكربى زاد ذلك فيما فإن جاءت صغار القصاع ب: من ثريدة قد أكثر بلها وسطع رحيها، مث أطرق قليالً وقال

فما تقول يف لوزينجة الن قشرها، وغرقت يف سكرها ووهن لوزها فقلت ما أشد الوصف إذا عدم : قال. وى
  .املوصوف إىل ها هنا من كتاب ابن املعتز

وهذه نتف ألفتها ها هنا، فبعضها مسموع من العامة، وبعضها مروي عن اخلاصة اليت تروي عن العامة، وهي 
جمرى األمثال املبتذلة، فيها طيب ومع الطيب عربة، ومع العربة فائدة، وقد خلت من األصول الدالة على جتري 
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الفروع، ومن العلل املقتضية لألحكام، وقد عرضتها على علية الناس أسأل عن أسرارها ومدارها، وكيف كان 
ع معانيها، فلم أحلق الناس إال رجالً قدميها وفاحتتها، وكيف انتشرت اآلن بني العامة، وكيف أشكل على اجلمي

إذا دخل : يقولون-1: واحداً يف اجلهل ا وبأسباا، وقد سردا لتشركنا يف التعجب والطيب إن شاء اهللا
  .الذباب يف ثياب أحدهم مرض

  .آخذ دراهم: وإذا حكته يده قال-2

  .أمشي إىل مكان بعيد: وإذا حكته رجله قال-3

ل حلم، هكذا يقولون، فال تؤاخذ العامة باللحن، فإن الصواب يف املعىن واإلعراب يف آك: وإن حكه أنفه قال-4
  .اللفظ عريان من قضاتك وعدولك وشيوخك

  .آكل السمك: وإن حكه وسطه قال-5

سوف أبكي، : أرى إنساناً مل أره منذ حني، وإذا اختلجت من أسفل قال: وإن اختلجت عينه من فوق قال-6
  .أسأل اهللا السالمة

  .دلين على كرت: وقع على خبيت، وعض اام نفسه وقال: وإذا وجد ثقالً يف املنام من املرة السوداء قال-7

  .قاهلا ثالث مرات. حية: طويلة وإذا غلط أحدهم فقال: حية ويقولون: وال يقول بالليل-8

  .الشيطان يعمل عمله: وإذا أشار إىل صاحبه بالسكني غرزها يف األرض وقال-9

  .يا رب خلصه: ا كسف القمر ضربوا بالطست وقالواوإذ- 10

  .وإذا أراد أحدهم أن يبول بالليل بصق أوالً مث بال-12ترى من ذكرين؟ : وإذا طنت أذن أحدهم قال- 11

  .خري خري، وأنت شر طري: وإذا صاح الغراب قالوا- 13

  .كذب علي أحدحىت ال ي: وإذا أراد أحدهم أن يشد زره إذا انقطع أخذ يف فيه تبنة وقال- 14

  .مترة: عقرب، ويزعمون أا تعرف امسها فتهرب، ويقولون: وال يقولون- 15

  .وإذا ذكروا اجلن بالليل أخذوا بأطراف آذام- 16

  .هي منازل القمر: ويكرهون البول يف امليزاب ويقولون- 17

  .دية منلة مترة: ويقولون- 18

  .يف كل رمانة حبتني من اجلنة: ويقولون- 19

  .حىت ال أبغضه: سح أحدهم يده بثوب صاحبه بصق وقالوإذا م- 20

  .حىت ال يصري منش: وإذا رش أحدهم على وجه إنسان ماًء قبل يده وقال- 21

  .منا السكني ومنك اللحم: وإذا صاحت البومة قالوا- 22

  .رسول العقرب: مباركة ميمونة وإذا رأوها يف ليايل الصيف قالوا: وإذا رأوا اخلنفساء يف ليايل الشتاء قالوا- 23

هذه الساحرة تطري، ال إله إال اهللا، كأمنا طرياا ثوب يشق، : وإذا طار اخلفاش بالليل فسمعوا صوته قالوا- 24
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  .117:األعراف" وبطل ما كانوا يعملون"باطل : ويكبون الطست ويقولون

  . يثبتون حاله يف الرمادوإذا غاب ألحدهم غائب صوتوا يف البئر وخنلوا الرماد بالليل، وزعموا أن اجلن- 25

  .انشرخ رأسه، وربطوه بتكة: وإذا صدع أحدهم قالوا- 26

  .ويطرحون يف حب الدقيق جوزة هلا ثالثة خطوط يزعمون فيها بركة- 27

  .جييء غداً مطر: وإذا رأوا الشمس حارة قالوا- 28

: قعت إىل أسفل قالواينقص من أهل البيت واحد، وإذا و: وإذا طارت من السراج شرارة إىل فوق قالوا- 29

  .جييء غداً زائر

  .هدية: وإذا غسلت السنورة وجهها قالوا- 30

  .ويزعمون أن عوج بن عنق كان يصيد السمك م قرار البحر بيده ويشويه يف عني الشمس- 31

  .ويزعمون أنه ال يرتفع إىل السماء من الدخان إال قتار الكندر- 32

    

  .دراهم من صوفه، فإذا اشتروا ا حتولت عند البائع ورق آسإن للزنادقة كبش تنتثر ال: ويقولون- 33

  .وإن الشيطان حيسد على الزكام والدمل- 34

  .وإن األسد حمموم بالنهار فإذا كان الليل أفاق- 35

  .وإن احلمار ال يدفأ إال يوماً من أيام متوز، وهو يف سائر أيام السنة مقرور- 36

  .ناً من سبع دور ودهنوا به رأسهوإذا نكس أحدهم يف مرضه أخذوا له ده- 37

  .وإذا خرج بأحدهم دمل شد على تكته عفصة غري مثقوبة- 38

  .وإذا بكى الصيب لطخوا أسفل رجليه بنيلج- 39

  .وإذا أصابته العني أخذوا له من بول سبعة أنفس أحدهم حبشي ماء وصبوه عليه- 40

  .قد بيديه أربعاً وثالثني وزعم أنه يسكنوإذا حم أحدهم الربع خبروه بقرن كبش، وإذا أخذه الفواق ع- 41

كيف أمسيت ال أصبحت، : وإذا خرج به قوباء خط حوهلا خامت سليمان ومسحه بالتراب وقال بالغداة- 42
  .وإذا لسعته عقرب غسلوا احلصى وسقوه ماءه-43كيف أصبحت ال أمسيت؟ : وبالعشي

  . وأكلهخبأ يل إنسان شيئاً طيباً: وإذا خرج على لسانه بثرة قال- 44

  .وإذا اشتكى فم معدته ذهبوا به إىل اللواية- 45

  .وإذا رأوا يف الدار حية خبروها بقرن أيل وقشور البيض- 46

  .وزعموا أن من أكل حلم سنور أسود مل يعمل فيه السحر- 47

  .الصالة الصالة: يف السماء نار وصاحوا: وإذا رأوا يف األفق محرة قالوا- 48

رون يف البخت، وأنت ترى أحدهم إذا عثر بصاحبه أخذ يده وصافحه، ورمبا ويضربون بالشعري وينظ- 49
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  .لئال نتخاصم: قالوا

  .وزعموا أن عبد اهللا بن هالل صديق إبليس كان يغوص بالكوفة يف الطست وخيرج من ساعته بتاهرت- 50

و فوق الناقص الغيب، وهذه أبواب خفية ليس يثبت معها روية، وال يصح ملن اعتقدها عزم، ورمبا غلط فيها من ه
  .ودون النحرير الذكي فيحسبها حقاً

  .ال تري الصيب بياض أسنانك فرييك سواد آسته. 1: ومن أمثال العامة

  .النار، احترق فمه: ليس من قال. 2

  .اخلنفساء يف عني أمها مليحة. 3

  .من يشتهي الداح ال يقول أواح. 4

  .متره وزنبوره كلما يكرب يدبر. 5

  . إىل احملراب وهو خيرا يف اجلرابأنا أجره. 6

  .نفس العجز يف القبة. 7

  .من يأكل وال حيسب، خيرب بيته وال يعلم. 8

  .إن كان معلم وإال فدحرج. 9

  .من صري نفسه خنالة حبثتها الدجاج. 10

  .أنذل من فار احلبس. 11

  .أعتق من احلنطة. 12

  .أمحق من اجلمل. 13

  .يضربون أسته ويصيح راسه. 14

  .ن مل ير اللحم أعجبته الريةم. 15

  .من يقفز على وتدين يدخل يف أسته واحد. 16

  .من يأكل بيدين خيتنق. 17

  .ما أطيب العرس لوال النفقة. 18

  .من كان له دهن كثري يطلي أسته. 19

  .من كان دليله البوم كان مأواه اخلراب. 20

  .كل التمر على أنه كان مرة رطب. 21

  .رقهاإيش الذبابة وإيش م. 22

  .ليت كل أرملة مثل بنت امللك. 23

  .إذا كان بولك صايف فاضرب به وجه الطبيب. 24
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  .البحر مالن ماء والكلب يلحس بلسانه. 25

  .من شاء سلح على أصحابه وقال يف بطنه وجع. 26

  .خبز مل ختبزه أمك كله بأضراسك كلها. 27

  .لو كان يف البومة خري ما تركها الصايد. 28

  .ذا وجه فليس يف الدنيا استإن كان . 29

  .أهلك اهللا بدنك، وال يسر كفنك، وال آجر من دفنك. 30

  .كف إمنا وجهك خف. 31

  .راسك يف است القس كلما عرق اندس. 32

  .ليت اليسار استقبلين من باب الدار. 33

  .سد البالوعة واسقين بالبري. 34

  .من يغسل يده من اخلري: وإذا كانت يد أحدهم غمرة قال- 51

ضحك األفعى : شوك، وإن ضحك قالوا: خرا، وإن سعل قالوا:تعست، وإن جتشأ قالوا: وإن عطس قالوا- 52
  .إن صدق الوعد مطرنا خرا: يف جراب النورة، وإن قرقر البطن قالوا

يا موالي ليس لنا : كان لرجل جاريتان فأرادت إحدامها أن تكيد األخرى، وكان قد واقعها موالها، فصاحت
  .د فين اخلبز، فنام أيره وض عن اجلاريةدقيق وق

    

قد ضربت من أمثال العامة أشياء تتصل بأغراض صحيحة على سوء التأليف، وخبث اللفظ، وفيها فوائد عجيبة، 
فاعرف اخلبيث والطيب، واختر أنفعهما لك يف موضعه وأجدمها عليك عند استعماله، فلم ينبث هذا كله هذا 

يز، وليكون بعضه باعثاً على بعض وناهياً عن بعض، وباختالف األشياء ختتلف الظنون يف العامل إال ليعرف ومي
فال تصرف وجهك عن . وتنقسم اآلفكار يف طلب احلق وترخي الصواب وليس احلق شخصاً يف حمل يطوي إليه

يك وحمموالً على اللفظة السخيفة والكلمة الضعيفة، فإن املعىن الذي فيهما فوق كراهتك، وليس العامل تابعاً را
استحسانك واستقباحك، بل جيل عن مقاحم فكرك، ويعلو على غايات فهمك، فإنك ترى لنفسك حمالً ليست 
به فتقول هذا حسن وهذا قبيح، دون أن تقف على حقائق ذلك احلسن والقبح بعقل ما شانه اهلوى، وال حتيفه 

 بالتخليط الرديء واملرة املسرفة، ومن لك بالكمال؟ اإللف وال ضيعته العادة، وال أفسده أقران السوء، وال مين
وأنت متردد بني غالب عليك، وقادح فيك، وآخذ منك، وهابط ! بل من لك ببعض هذه األحوال؟ هيهات

بك، إال أن يأخذ اهللا بيدك، ويصرف كيد السوء عنك، وحيبس فعال الشيطان دونك، ويكون لك قائماً 
  .بالصنع، هادياً إىل النجاة

  :  النجم الفضل بن قدامة يف بازأليب
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 جاء منقضاً كمثل النجم قد  يغذى بطري اللحم أزرق

  به تضاح من دم المستدمي  الكلوب أقنى الخطم بأحجن

  : ينتزع األرواح قبل النظم وله يف املنجنيق

 في رأسها أمراس جنية  حين ثناها الناس كأنها

 منها الحجر الكباس يخرج  بها سكون وبها شماس

  ال واضع الترس وال تراس  تمر ال يحبسها الحباس

 من وقعتها الوسواس يأخذ  الجبين مهزم مرداس ضخم

الذمة، والصدقة للنعم، اإلتاوة للملك، واخلراج للسلطان، والفيء للمسلمني، واجلزية من أهل : قال بعض العلماء
والزكاة للمال، والفطرة للصوم، والكفارة لإلميان، وجزاء الصيد للمحرم، والرب لبين القرىب، والرزق ملن متون، 

والفقة ملن يعنيك، والصداق والصدقة للنساء، واملتاع والتحميم للمطلقة، والعدة نفقة اإلعتداد، والربح للتاجر، 
  .غنيمةواملرباع للسيد وهو ربع ال

قد كشرت الفتنة أضراسها، وحسرت راسها، ومشرت أرداا، وهيجت فتياا، وذمرت فرساا، : قال أعرايب
  .ونازلت أقراا

ما اجلرب، واجلراب، واجلريب، واحلرب، واخلرب، والذرب، والسرب، والشرب، والصرب، والطرب، : يقال
  .رب، والكرب، والكرب أيضاً، واألرب، والدربوالضرب، والعرب، والعرب أيضاً، والغرب، والقرب، واهل

وسيأيت جواب كل حرف على حدة، وإن أملك بعض اإلمالل أفادك كل اإلفادة، وال تبد هذا العجز الذي يدل 
  .على خور طباعك وسوء سليقتك، وانتهز فرصة العلم فرمبا حتمد عاقبة العمل به

  .ر، وأنت يف طلبها مع اإلستغناء عنها مغرورأنت يف طلب الدنيا مع احلاجة معذو: قال بعض السلف

  .أحسن الدنيا أقبحها عن مبصرها، وذلك أا تشغل عما هو أحسن منها: قال احلسن

: ، فقال209: البقرة" فإن زللتم من بعدما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا غفور رحيم: "مسع أعرايب رجالً يقرأ

  .هذا نعم، هذا يكون مع التهدد: قال" عزيز حكيم"هوإمنا : ال يكون هكذا، هكذا يهدد، فقيل

: إذا جربت أبله، واجلراب: رجل جرب وامرأة جربة وجرىب، وأجرب الرجل: أما اجلرب فالداء املعروف، يقال

قطعة من األرض ومجعه : الفتح من حلن العامة، ومجعه جرب، واجلريب: بكسر اجليم، وأبو حامت يقول-املزود 
  .ما مسع: ؟ قال"جراب"هل يقول فيمن يتحذ اجلرب : ض العلماءوقلت لبع. جربان

    

مسي : حرب فالن ماله فهو حريب وحمروب، والفاعل حارب، وقال بعض النساك:وأما اخلرب فمن قولك
احملراب حمراباً الن الشيطان حيارب فيه بالطاعة هللا تعاىل، ويقال أن هذا التأويل مهزول، وإمنا احملراب أشرف 
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.  البيت، وحماريب اليمن هي أمكنة شريفة يف القصور، وكأن احملراب يف املسجد من ذلك ملوقف اإلماممكان يف

من بات يف املسجد وحفزته بطنه ومل : احملراب عند بعض الفقهاء ليس من املسجد، وهلذا قيل: وقال أبو حامد
 يقل ذلك هلذه العلة، إمنا قيل ذلك ألنه ومل: قال أبو حامد. ميكنه اخلروج فأوىل به أن تقع ذات بطنه يف احملراب

مكان اإلمام وحده، فإذا أصابه ذلك أصاب واحداً وهو ينتبه عليه، ويستدرك احلال هكذا، ولو وضع يف ناحية 
  .أخرى فإنه يصري سبيالً إىل جناسة أكثر من واحد من حاضري الصالة

ب ضد العامر، واخلرابات كالم مهزول، كذا وأما احلرب فذكر احلبارى، وقد مسعت مجعه على خربان، واخلرا
اللص ومجعه خراب، وكأنه : واخلارب. اخلرابات ببخارى كاملواخري بالعراق: وقال بعض اجلوالني. قال الثقة

، وخرمة منكر، هكذا قيل يف هذا املعىن، وإمنا - بالباء-فالن ما عرفت له خربة : يقال. استحق ذلك الفساد حاله
الذي إن خرم أنفه، واملسور بن : ثقب، واملخارم يف الطرق، وهي املهاوي واملقاطع، واألخرماخلرمة من خرم إذا 

فالن من خراب : خمرمة، وكأن هذين االمسني أخذا من سار يسور إذا عال، ومن خرم إذا أثر، والكتاب يقولون
  .البالد، وشذاذ املدن، وأخابث الناس

لسانه ذرب إذا كان حديداً، والسنان : ر املاء، ولذلك يقالوهو حدو: وأما الذرب ففساد يف املدة، وقيل
  .أي احملدد، واألسنة املذربة: املذرب

 هكذا خيتار العلماء وكذلك السرقني والدهليز، وكل - بكسر السني-وأما السرب فالنفق، وهو كالسرداب 
 وكأن النفق ملا كان شقاً املاء املنصب،: والسرب. ذلك خارج عن العربية يف األصل وجمرى فيها باالستعمال

ومن هو مستخف بالليل وسارب : "اجلاري، كذا قيل يف قوله تعاىل: أسرب يف األرض كاملاء، والسارب
: ، كأنه البس اخلفاء، هو الكساء، ومجعه أخفية، وقيل له خفاء ملا خيفى فيه، وسارب بالنهار10:الرعد" بالنهار

حنن جباة املال، ومحاة السروب، : وفة سنة مخس وتسعني ومائتنيأي ظاهر وقال بعض القرامطة حني دخلوا الك
  .القطيع من الغنم والظباء وغري ذلك: واحدها سرب، والسرب

ما يشرب به، واملاء : جرعك املاء، وأنت شارب واملاء مشروب، واملشرب: أما الشرب فجمع شربة، والشرب
وقد تعجب بعض العلماء من . لندماء كالصحبا: ما أمكن شربه على كراهية، والشرب: الشريب واملشروب

شارب؟ ومل : هو ساٍق، فلما قيل: شارب، وقالوا: قول الناس ببغداد للذي يريد أن يسقي الناس وحيمل املاء
يظهر خفي هذا إىل الساعة، ورجل شريب إذا كان كثري الشرب كسكري ومخري وفسيق، وباب هذا موقوف 

هو إكيل من األكل، وال عليم من العلم، فاحفظ السماع وافرد : كعلى السماع وال يقال بالقياس كقول
  .القياس، وال حتمل أحدمها على اآلخر

مسعت . حنو أيده السماع ودل عليه الطباع، فالقول حسن واملصري إليه جائز: واعلم أن القياس يف اللغة من حنوين
ياس باطل يف اللغة، ألن اللغة يف األصل الق: وكان أبو حامد املروروذي يقول. هذا من أيب سعيد السريايف

اصطالح، ويف الفرع اتباع، والقياس استحسان وانتزاع، ولو وضعت اللغة بالقياس لصرفت بالقياس، فلما 
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وضعت باالصطالح أخذت بالسماح، والكالم يف اللغة طويل، ألن العلم بأحواهلا واعتياد أهلها وأخذ بعضها 
نطق وحني فتح الفاتح فاه، وعزا بعقله معىن وتوخاه، مث صاغ له لفظاً ومساه، عن بعضها يف أصل اخللق وأول ال

وأفرده بنفسه عما عداه، وقطع الصوت وأفرده من غريه باإلشارة إليه، وكيف فهم عنه السامع وكيف قرع 
 أذنه، وكيف وصل إىل صميم عقله، وكيف عرف به مراد قلبه، وكيف وقع التمازج به واالتفاق عليه؟ علم

إهلي، وسر خفي، وأمر غييب، ال يقف عليه وال حييط بكنهه إال خالق اخللق، ومبدئ العامل، ومنشئ الكون، 
  .ومالك اجلملة

  .وأما الصرب فالصمغ

الكرمي طروب، أي املاجد مرتاح إىل اخلري هشاش، واألطراب مجع : وأما الطرب فاخلفة يف الفرح، قال معاوية
هو األبيض احملبب الذي كأن فيه حبوباً، : ك وأما الضرب فالعسل، ويقالطرب، وتطرب الرجل إذا تكلف ذل

  .وال أحفظ فيه أكثر من هذا

    

وأما العرب فهذا اجليل يف هذه اجلزيرة، وهي ألف فرسخ، والعرب أيضاً مجع عربة، وهي ناعورة، ومسيت بذلك 
  .إذا فار الدم منه: العرقنعر فالن، وفالن تعار يف الفنت، ونعر : ألا تنعر أي تصوت، ويقال

وفالن أعرايب إذا كان بدوياً، وهو . هي النفس، واحدا عربة، واخليل العراب معروف: والعرب أيضاً، يقال
أعرب الفرس إذا :اإلفصاح،وهذا مل يفصح الكالم، مث حبركاته وسكناته يقع البيان، ويقال: والنقطة. عريب أيضاً

والعرب مجع عروب، وهي احملبة لبعلها، هكذا فسر يف الترتيل . عرابصهل فعرف بصهيله أنه من اخليل ال
  .واحلكمة والبيان القومي

  .وأما الغرب فشجر معروف

  .وأما القرب فليلة ورود املاء من صبيحتها

  .وأما اهلرب فمعروف

  .حبل يشد حببل الدلو: وأما الكرب فأصول السعف، والكرب أيضاً

  .وأما األرب فاحلاجة

  .درب يدرب درباً:  فاملهارة، يقالوأما الدرب

قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لعاصم بن زياد احلارثي، وكان عاصم قد لبس : كتبت من حظ ابن املعتز
أترى أن اهللا تعاىل أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أنت واهللا أهون . يا عاصم: اخلشن وترك املالء

وحيك يا عاصم، إن اهللا فرض على أئمة العدل أن : أنت آثرت لبس اخلشن، قاليا أمري املؤمنني، ف: عليه، قال
  .فألقى عاصم العباء ولبس املالء: يقدروا أنفسهم بالعوام لئال يتبيغ بالفقري فقره، قال

زكاة القدرة كان أنبل، هذا عندي، وال أثق جبل ما عندي وقال علي رضي : ولو قيل. العفو زكاة العقل: وقالوا
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: اجلزع والشره والبخل واحلسد فروع أصلها كلها واحد قيل البن صوحان، وذكر يوماً من أيام علي:  عنهاهللا

  .كنت مع اخلواص أضرب خيشوم الباطل: أين كنت؟ قال

إنك لكالعشواء ختبط يف جلبوب ليل خداري، هكذا كان : قال عبد اهللا بن الزبري بن العوام لعمرو بن العاص
  .خبطه، ولعله جلباب

لكل نعمة عاهة، وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون، طغام مثل النعام، أتباع : قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
  .كل ناعق، يعين بالنعمة اخلالفة فيما أظن

  .ذبان طمع وفراش نار: قال أبو محزة الشاري، وذكر بين أمية

  : للناشئ الكبري

 .ونحن بدورها ونجومها إال  تبن في الدنيا سماء مكارم لم

 أبالسها فنحن رجومها يوماً  سمت يوماً للمس أديمها وإذا

  من كل حادثة فنحن حريمها  سمعت بنعمة محروسة وإذا

 فمنا تستهل غيومها تندى  أليحت لألنام بوارق وإذا

  : فيما تزندق فيه أبو العتاهية قوله: قال ابن املعتز

 ال تراه العين أمضى وأجوز فما  إذا ما استجزت الشك في بعض ما ترى

  : ملا قال: قال ابن املعتز

 فلن ترى إال بخيال ت  فاضرب بطرفك حيث شئ

  .فاكذبوين بواحد: خبلت الناس، قال: قيل له

كانت أم جعد، وهي امرأة من غدانة بن يربوع واقعت أوس : وحدثين أبو سعيد عن األثرم قال: قال ابن املعتز
  : بن حجر يف اجلاهلية فقالت

 ورأسه وظله حافره  عيراً هو أير كله أنعت

  أنعظ حتى طار عنه جله  حمى خيبر تمله كأن

  .يدخل يف فقحة أوس كله

  : فهرب أوس منها فاتبعته وهي تقول

 فشق بظري أيره نايكته  أطلب أوساً ال أريد غيره

  : شاعر

 األرض كالعنق المطوق فويق  بأير بغل مسبطر مررت
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 أن صار كالسهم المفوق إلى  إن زلت أمرسه بكفي فما

  ضربت به حر أم أبي الشمقمق  أن ربا ومذى وأمذى فلما

لو كنت ملوالً ما صربت على : ال، ولكنك ملول، قال: قال ابن أذينة لعبد العزيز بن مروان يف كالم جرى
  .مواكلتك سنة وأنت أبرص

  : لعبادة بن الرب اجلعدي

  جميع الهوى قد راجع النفس طيبها  ليت شعري هل أبيتن ليلة أال

ما زيد كعمرو وال شبيه به فرق، أن : ما زيد كعمرو وال شبيهاً به، وبني قولك: بني قولك: بعض النحوينيقال 
وهذا فيه حتكم، وكثري من . القول األول يف النصب نفي لزيد عن مشاته، ويف اجلر نفي عن كونه شبيهاً به

  .أصحابنا ال يطمئنون إىل هذا الفرق

أنت الكامل لوال أبوك، كأنه إشارة إىل فضله :  أنت لو ال أن أباك أبوك هو:معىن قولك: قال بعض النحويني
  .التام إال من جهة الوضع من أبيه

    : شاعر

 الكرى في عينه تمضمضا إذا  ما ذاق طعم النوم أو ما غمضا

  : أليب خنيلة

  ما شمت إال نظرة في غمد  ها أنا سيف من سيوف الهند

 ما سرك عندي عندي وكل  فإن تقلدني فعد لي حدي

يا أمري املؤمنني، هؤالء : دخل عبد الرمحن بن قديد العذري على معاوية يستعدي على هدبة بن اخلشرم فقال
  .وطئوا حرميي، وروعوا حرمي، وقتلوا أخي

  .ما زلت فيهم مخرية سوء يبقيها املاضي للباقي حىت أورثوها فالناً فعجنها بيده وأكلها بفيه: ذم أعرايب قوماً فقال

  .انظر إىل استعارة العرب وإىل اقتدارها يف الكالم وركوا كل منت ووجيفها يف كل واد

م حق، وال يرتق م فتق، وذلك ملا اللهم اجعل أهل العراق صخرة جتري عليها دماؤنا، فما ينال : قال احلسن
  .تفرق عنه أصحابه

لعنكم اهللا فما اكثر : أعينوا اجلائع الضعيف، فقال البواب، وكان مسيناً: وقف أعرايب بباب بعض امللوك فقال
واهللا لو فرق قوت جسمك يف أبدان عشرة منا لكفانا شهراً، وإنك لعظيم السرطة، جسيم : جائعكم، فقال
  . ذري جبيفتك بيدر لكفتهالضرطة، ولو

  .إذا تناجى القوم يف دينهم دون العامة فهم على تأسيس ضاللة: وروي عن عمر أنه قال

wلقبح منظرك، وسوء خمربك، واهللا إنك ما علمت لدائمة الذرب، : ومل تطلقين؟ قال: طلق أعرايب امرأته فقالت
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نامل، متقاربة القصب، جبهتك نابية، وعورتك كثرية الصخب، مبغضة يف األهل، مشنوءة عند البعل، قصرية األ
وأنت واهللا إن نطق القوم : بادية، أكرم الناس عليك من أهانك، وأهون الناس عليك من أكرمك، قالت

أفحمت، وإن ذكر اجلود انقمعت، ضيفك جائع، وجارك ضائع، القليل منك إىل غريك كثري،والكثري من غريك 
  .إليك قليل

إذا ظهر فيكم ما ظهر يف بين :  اهللا مىت يترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ قاليا رسول: قيل: قال أنس
إذا ظهر اإلدهان يف خياركم، والفاحشة يف شراركم، وحتول امللك : وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال: اسرائيل، قالوا

  .إىل صغاركم، والفقه يف رذالكم

  .راء أو أمحقال يرد جوائز األمراء إال م: قال احلسن البصري

. ملا قتل املختار أخذ رأسه ومحل بدنه على بغل، فكان كلما مال مسك بأيره، فكان أيره سكانه: قال األصمعي

  .هذا لفظ األصمعي

  : أليب اخلطاب النحوي

 من التنازع والعتاب يكون  واهللا لوال خوف هجر أما

 فكرت فيه بالجواب إذا  لست أدري كيف آتي وأمر

 من هموم واكتئاب لنفسي  مقالة فيها شفاء لقلت

 المكروه أولى بالصواب على  ولكن سوف أصبر فاصطباري

واملركب الوطيء، واملرتل عجباً للفىت املترف الذي تعود النعيم يف الدنيا، والطعام الطيب، : قال ابن السماك
الواسع، كيف ال يعمل ها هنا خمافة أن يفوته ذاك يف اآلخرة، وعجباً للفقري اهود الذي ال يقدر من الدنيا على 

  .حاجته كيف ال يعمل رجاء أن يذهب إىل نعيم وروح ويستريح مما هو فيه

تين على باب احلجاج، وخرج احلجاج فأردت أن إياكم والطمع فإنه دناءة، واهللا لقد رأي: قال عبيد اهللا بن زياد
فألقه فإنا قد أمرناه أن يعطيك : ال، قال: يا ابن ظبيان، هل لقيت يزيد بن أيب مسلم؟ قلت: أعلوه بالسيف فقال

عهدك على الري، قال فطمعت فكففت، وإنه عاد إىل يزيد بن أيب مسلم فلم يكن معه عهد وال شيء، وإمنا قال 
  .ذراً منهاحلجاج ما قال ح

  : شعر

 إال لماماً قليالً ثم ينطلق  ما يألف الدرهم المنقوش خرقتنا

 إلى سبل الخيرات تستبق ظلت  إنا إذا كثرت يوماً دراهمنا

على موسى؟ ويلك ما علمت ما أنزل اهللا :  رجالً يقطف عنباً فقال-ضيعته-وجد عمرو بن العاص يف الوهط 
من تسور وهطني وأخذ قطفني فإنه يدخل نارين فقال ال واهللا على عيسى قال من سرق : ما هو؟ قال: قال
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  .واهللا أنزل اهللا تعاىل هذا وال ذاك: مصرين، وأنفق وهطني، فإنه يدخل نارين، فقال عمرو

    

دخول يف القضاء خمافة أن أدخل فيما إنه إمنا محلين على ال: ملا ويل سوار القضاء كتب إىل أخ له يسكن الثغور
فإين : وذكر كثرة العيال، وشدة الزمان، وجفوة السلطان، وقلة املواساة، فرق له وكتب إليه-هو أعظم منه 

أوصيك بتقوى اهللا تعاىل يا سوار، الذي جعل التقوى عوضاً من كل فائدة من الدنيا، ومل جيعل شيئاً من الدنيا 
دنيا عقدة كل عاقل، ا يستنري وإليها يستروح، ومل يظفر أحد يف عاجل الدنيا وآجل عوضاً من التقوى، فإن ال

اآلخرة مبثل ما ظفر به أولياء اهللا الذين شربوا بكأس حبه، وكانت قرة أعينهم يف ذلك، ألم أعملوا أنفسهم يف 
لقوت املعلق، وجعلوا حرمي األدب، وراضوها رياضة األصحاء الصادقني، وظلفوها عن الشهوات، وألزموها ا

اجلوع والعطش شعاراً هلا، حىت انقادت وأذعنت هلم عن فضول الشهوات، فلما ظعن حب فضول الدنيا عن 
قلوم، وزايلته أهواؤهم، وكانت اآلخرة نصب أعينهم، ومنتهى أملهم، ورث اهللا تعاىل قلوم احلكمة،وقلدت 

ه الشعث ويشبعون الصدع، فما لبثوا إال يسرياً حىت جاءهم قالئد العصمة، وجعلت نوراً للعامل الذي يلمون من
من اهللا موعود صادق اختص العاملني به والعاملني له، فإذا سرك أن تسمع صفة األبرار األتقياء فصفة هؤالء 

  .فاستمع، ومشائلهم فاتبع، وإياك يا سوار وبنيات الطريق

  : لزياد األعجم يف قتيبة بن مسلم: قال األصمعي

  وال سبقت شمالك من شمال  سبقت يمينك من يمين افم

  .املرأة السوداء بنت السيد أحب إيل من املرأة احلسناء بنت الرجل الدينء: قال عبد امللك بن عمري

فبلغك أن : أما بلغك أن القصص بدعة، وكان عريفاً، قال: قال رجل البن السماك: قال عبد امللك بن صاحل
  !.العرافة سنة؟

تقدم رجل من التجار إىل العريان بن اهليثم، كان التاجر فصيحاً صاحب : كان لقيط راوية أهل الكوفة، قال
أصلحك اهللا، إين ابتعت من هذا عنجداً واستنسأته شهراً أؤديه مياومة، ومل : غريب، ومعه خصم، فقال التاجر

ن وجهي، وأنا مهيء ماله إىل انقضاء ينقض األجل، ولقد أديت بعض حقه فليس يلقاين يف لقم إال فثأين ع
أي عاض بظر أمه، تتكلم ذا الكالم؟ ضعوا : رجل من التجار، قال: من أنت؟ قال: األجل، فقال له العريان

لو ترك الغريب يف : أصلحك اهللا إن إزاري مرعبل، فضحك العريان وقال: ثيابه،فأهوت الشرط إىل ثيابه فقال
  .موضع لتركه ها هنا، خلوا عنه

أصلحك اهللا، أي : أنظر إيل، فأخذ بيده وحبس عروقه فقال: أصابت أبا علقمة احلمى فأرسل إىل الطبيب فقال
أصلحك : أجد رسيساً يف أسناخي، وأزاً فيما بني الوابلة إىل األطرة من دأيات العنق قال: شيء يوجد لك؟ فقال

إن شئت ولد آدم وإن : الناس بنو آدم،قالو! وأين سعد من قريش؟: أبو علقمة: اهللا هذا وجع القريس، قال
  .شئت ولد عيسى، ليس عندنا هلذا الكالم دواء
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اشدد قصب املالزم، وأرهف ظىب : أخرج منك دماً قليالً أو دماً كثرياً؟ فقال: دعا أبو علقمة حجاماً فقال له
 تسفف، فقام احلجام املبازع، وخفف الوقع، وعجل القطع، وال تستكرهن أبياً، وال تدون ايتا واسفف وال

ال تفرق : أسفف أي قارب بني الشرط، وال تسفف، يقول: يقال. جعلين اهللا فداك، ليس يل علم باحلرب: وقال
  .بني الشرط

  : ألمية أبيات ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن إنشادها وهي: قال الزبري بن بكار

 من مرازبة جحاجح قل  ببدر فالعقن ماذا

 مخاريق دحادح ليل  وشبان بها شيب

 حنان من طرف األواشح  البرقين فال فمدافع

 بني الكرام أولي المنادح م  بكيت على الكرا هال

  ع األيك في الطير الجوانح  الحمام على فرو كبكا

 نات يرحن مع الروائح  حرى مستكي يبكين

 ويصرف كل مادح حذر  يبكهم يعول على من

 يبين لكل الئح ولقد  ال يرون كما ارى أو

 كة فهي موحشة األباطح  قد تغير بطن مك أن

 نقي اللون واضح ريق  كل بطريق لبط من

 اآلمرين بكل صالح ن  الفاعلي القائلين

 ق اللحم شحماً كاألنافح  المطعمين الشحم فو

 إلى جفان كالمناضح س  الخميس إلى الخمي خف

    

  يعفو وال رح رحارح  بأصدار لمن ليست

لو صور الصدق لكان :مسعت رجالً يقول: حدثين حبيب قال، حدثين بعض املشايخ قال: قال أمحد بن أيب طاهر
  .أسداً، ولو صور الكذب لكان ثعلباً، وما صاحبهما منهما ببعيد

كان فينا شيخ شريف، فأتلف ماله يف اجلود، فصار : وحدثين حبيب قال، حدثين رجل من احلي قال: قال أمحد
  .نصرة احلق أفضت يب إىل الكذب: أصرت كذاباً؟ قال: يعد وال يفي، فقيل له

  .ال ولكن مايل كذبك: كذبتين، فقال: وعد رجل رجالً فلم يقدر على إجناز ما وعد، فقال: قال

w  .دعامة العقل احللم، واملسألة مفتاح التوثق، ويف املشورة مادة الرأي: ثم بن صيفيقال أك
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اعزل حريث بن جابر، فإين ما أذكر فتنة صفني إال كانت حزازة يف قليب، فكتب إليه : كتب معاوية إىل زياد
  .خفض عليك يا أمري املؤمنني، فقد بسق حريث بسوقاً ال يرفعه عمل، وال يضعه عزل: زياد

  .كالم الناس أشجار وكالمهم مثار: وذكر أعرايب قوماً فقال

كان حلو الصداقة، مر :  فقال-وسئل عن مجاعة من الصحابة-كيف كان طلحة : وقيل لصعصعة بن صوحان
  .املذاقة، ذا أة شاحطة

 أنفسكم على مطية تألفوا النعمة حبسن جماورا، والتمسوا املزيد فيها بالشكر عليها، وامحلوا: قال عمرو بن عتبة
  .التوبة: ما هذه املطية؟ قال: ال تبطئ إذا ركبت، وال تسبق وإن تقدمت، قالوا

  .أما إذا حكمتم أبا موسى فأدفئوا ظهره بالرجال: قال األحنف يف صفني

  .املواعيد رؤوس احلوائج واإلجناز أبداا: يقال

  .لبهذا رخيص املسمع، غايل املط: مسع أعرايب شعراً جيداً فقال

غنانا علويه يف مرتل إسحاق، وكان اليزيدي معنا، فقال له اليزيدي، وكان علويه يضرب : قال أبو العيناء
  .أسأل اهللا الذي جعل سرورنا بيسارك أن يعطيك كتابك بيمينك: باليسار

  .هلألنه الطريق صاحب، وع اإلخوان ندمي، ويف اخللوة أ: مل فضلت الغالم على اجلارية؟ فقال: قيل لرجل

حسنة بني سيئتني، : كيف نفقتك علة عيالك؟ فقال: قال عبد امللك بن مروان لعمر بن عبد العزيز وهو صيب
: الفرقان" والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواماً"أخذه من قول اهللا تعاىل : فقال ملن حوله

67.  

 له ما استطعتم، وتعرضوا لنفحات رمحة اهللا، فإن اهللا تعاىل التمسوا اخلري دهركم، وتومسوا: قال أبو الدرداء
  .نفحات يصيب ا من يشاء من عباده، وأسأل اهللا تعاىل أن يستر العورة، ويؤمن الروعة

  .ما أعم األشياء نفعاً؟ فقد األشرار: قيل لفيلسوف

أعزك اهللا، :  عرجاء، فقالتأصلح اهللا القاضي، زوجتين هذه امرأة: قدم بعضهم عجوزاً داللة إىل قاض فقال
  .زوجته امرأة جيامعها مل أزوجه محارة حيج عليها

  .إذا كان لك فكرة، ففي كل شيء لك عربة: يقال

  : شاعر

 فالدمع ما بين موقوف ومسفوح  األحبة واألرواح تتبعهم بان

  ما يصنع السقم في جسم بال روح  نخاف عليك السقم قلت لهم قالوا

  .ما رأيت أوقر من علمه، وال أطيش من قلمه: قال العباس بن احلسن يف كاتب

  .اإلنسان مستور ما أتبع قبيحه حسناً: قال فيلسوف

w  .رب جواد عثر يف استنانه، وكبا يف عنانه، وقصر يف ميدانه: قال أعرايب
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  .أخطأت أنت حني تظن أين ال أخطئ: أخطأت، قال: قال رجل أليب سعيد احلداد

  .قل له يسحر لنفسه قباًء وسراويل: غالمك ساحر، قال: رجل لرجلقال 

  .أنت ممن ال يعبد اهللا إال بكفيل: أريد أن أعتقد لولدي ما يعيشون به بعدي، فقال له زاهد: قال رجل

 ما يفتح: "قوله: أربع آيات يف كتاب اهللا إذا قرأن ما أبايل على ما أصبح وأمسي: كان عامر بن عبد اهللا يقول

وإن ميسسك اهللا : "، وقوله عز وجل2:فاطر" اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده
وما من دابة : "، وقوله7:الطالق" سيجعل اهللا بعد عسر يسراً: "، وقوله107:يونس" بضر فال كاشف له إال هو

  .6:هود" يف األرض إال على اهللا رزقها

إن كنت ال حتسن أن تكتب فهذه زمانة، وإن كنت : يق له وقد تأخر عنه كتابهكتب بعض الكتاب إىل صد
تكتب وال تكاتب إخوانك فهذا كسل، وإن كان ليس لك قرطاس ودواة فهذا سوء تدبري، وإن اعتذرت بعد ما 

  .كتبت إليك فهذه وقاحة

  : شاعر

 النساء من القبائل بكت  تبسم سيفه وإذا

  ء نهضن في سود الغالئل  تخضب بالدما وإذا

 نائل في كف سائل من  شيء أحسن عنده ال

    

يا رب، هذا محار وله دابة، وأنا : نظر ابن سيابة إىل مبارك التركي وحتته دابة، فرفع رأسه إىل السماء وقال
  !!.إنسان وليس يل محار

بقيت له : فمن أين معاشك؟ قال: قد تبت، قال: يا فالن أيش حالك؟ قال: تاب خمنث فلقيه خمنث آخر فقال
  .إذا كانت نفقتك من ذلك الكسب فلحم اخلرتير طري خري منه قديد: فضلة من الكسب القدمي، قال

  : د شعراً، وأنشدتهدخلت يوماً إىل الفتح بن خاقان أسأله إيصايل إىل املتوكل ألنش: قال ابن أيب فنن

 بن خاقان لي شافع وفتح  إذا كنت أرجو نوال اإلمام

 منزلنا واسع وللضيف  للغريم أتاك الغياث فقل

شيئاً أيها األمري، ما أكلت : وكان الفتح يشرب، فأمرين باجللوس وقدم إيل النبيذ وأمرين بالشرب، فقلت: قال
: فجاءين بعض اخلدم فأخذ بيدي إىل خزانة وقدم يل طعاماً، فأكلت وعدت إىل مكاين فجلست، فقال يل الفتح

أما إحدامها ففيها مائة دينار وهي جلائزتك، وأما األخرى : خذ ما حتت مصالك، فنظرت فإذا بصرتني، فقال
  . شيئاًإين ما أكلت: ففيها مائة دينار حلسن أدبك وقولك

  : جحظة
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 فيها طربي وضاع  غنت فهاجت حربي

 من ذهب وثغرها  من فضة فشعرها

إمنا كنت أغتم لو : ما يف محارك عيب إال أنه ناقص اجلسم حيتاج إىل عصا، قال: قيل ملزيد وقد اشترى محاراً
  .كان حيتاج إىل بزماورد، فأما العصا فأمرها هني

وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ترتله إال بقدر : "إن اهللا تعاىل يقول يف كتابه: خطب معاوية الناس فقال
إنا واهللا ما نلومك يا : ، فعالم تلومونين إذا قصرت يف اعتياتكم؟ فقام إليه األحنف فقال21:احلجر" معلوم

: نه فجعلته يف خزائنك وحلت بيننا وبينه، قالمعاوية على ما يف خزائن اهللا ولكن على مانزله ألينا من خزائ

  .فكأمنا ألقمه حجراً

  .من عيب الدنيا أا ال تعطي أحداً استحقاقه، إما أن تزيده وإما أن تنقصه: قال بزر مجهر

  .جعل عزي يف ظل سيفي ويف رأس رحمي: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال : فهال هجوته؟ قال: حرمين، قال:  فما فعل معك؟ قال:نعم، قال: أمدحت فالناً؟ قال: قال مسلمة لنصيب
كفك : سلين، قال: ألين أحق باهلجو منه إذ رأيته أهالً ملدحي، فأعجب به وقال له: ومل؟ قال: أفعل، قال

  .بالعطية أبسط من لساين باملسألة، فأمر له بألف دينار

  .من مشى على األرض عثر: معة؟ قالما الذي علقك يف هذه الصو: صاح رجل براهب يف صومعته فقال له

  .تزوج: وددت لو أنكم قلتم: مات عدوك، قال: قيل لرجل

  .األمري أطول عقالً وأنا أبسط قامة: أنا أطول أم أنت؟ قال: قال احلجاج يوماً لرجل

وأي شيء حسنها؟ ما : وصف النظام الكواكب وحسنها، وكان اخلاركي حاضراً، وكان يتهم بالزندقة، فقال
  .ها هنا ثالثة، وها هنا أربعة، وها هنا اثنتان: هها إال جبوز كان يف كم صيب فتناثر فوقع متفرقاًأشب

أنا واهللا أرحم هذا القائل، وهو بالغيظ عليه أوىل، بل تنفيذ حكم اهللا فيه أحق، فقد احلد يف الدين وأرصد 
نتشر موشح بالباطن املنتظم، وأن هذا البادي للمؤمنني، وشبه على الضعفاء املبتدئني، أما يعلم أن هذا الظاهر امل

املتباين مربوط بذلك اخلايف املتصل، وأنه لو جرى األمر على وصف هذا املقترح، وترصيع هذا املعترض، لكان 
النقص يعتوره، واخللل يدخله، وحق لعقل قصري، واعتبار ممزوج، وفكر مضطرب، أن يؤدي صاحبه إىل هذا 

  .االختالط

    

خلقه عن إدراك خلقه، وعال عن إحاطة شيء بكنهه، فليس لعقل جمال يف سره، وال لوهم منال من هيهات جل 
غيبه، وال ملعترض ثبات عند اختالف أفانني قدرته، وإمنا عليك أن تعرف نقصك يف كمالك، وعجزك يف 

 قدرتك، وسفهك يف حكمتك، ونسيانك يف حفظك، وخبطك يف توفيقك، وجهلك يف علمك، ونيلك عند

wبأسك، وتكك يف احتراسك، وإخفاقك مع حتققك، ونكولك يف تصميمك، فإذا عرفت هذه املعاين، وسكنت 
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هذه املغاين، وضح لك خفي الغيب ببادي الشهادة، وتداركت األدلة بشفاء اليقني، ورحلت عن صدرك غلبات 
وأوصلتك إىل حقائق ما تراءى اهلم، وتشاهدت السواء يف كثرا بتوحيد الواحد، وأشارت إىل الفيض الغامر، 

لعينك، وختيل لومهك، وهجس ببالك، وخنس عن عقلك، ونفى عن طرفك فيما حلقك الشك، ومتيز من ومهك 
ما استحال بتحصيلك، وطرد عن قلبك ما طرقك بالشبه، هنالك تعلم أن العامل يف إحدى جهتيه يشكل على 

نصف التشكك فيه، ألنه إن كان فيما يوجد من انتثاره ما العاقل الفحص عنه، ويف اجلهة الثانية حيرم على امل
يفدح يف حقائق التوحيد، ففيما يوجد من انتظامه ما يفتح أبواب التحقيق، وإن كان فيما ترى من اختالفه ما 

يبعث احلرية، ففيما يعقل من اتساقه ما يفضي إىل التمييز، وإن كان فيما جيهل سره ما يتصل بالراحة، وإن كان 
 احلرمان غيظاً فإن بعض النبل غبطة، وإن كان طرف العجز جاذباً إىل اليأس إن يف طرف القوة ما بعض

يستحصف به أسباب األمل، فال ترع، فليس ما جل عنك وجب أن يبطل عليك، وال ما دق عن فهمك وجب 
 موضع استقصاء أن يبهرجه نقدك، حاكم نفسك إىل نفسك، وعقلك إىل عقلك، فإما إن نكال عن الشهادة يف

العالنية فإما ميران الشهادة يف موضع ثقة باحلقيقة، وال تكن إلباً عليهما فتخسر وأنت حاكم، وحتشر وأنت 
  .واهم

  .ما تكلم أحد بالفارسية إال خب، وال خب إال ذهبت مروءته: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  : شاعر

 .يجتث للقاطفين من ورقه  ترى الورد في أكفهم أما

  والقلب يهوى الهوى على حرقه  نار الهوى تلذعه كالقلب

  .إين ال أعلم: لوال قويل إين ال أعلم شيئاً إين أعلم لقلت: قال أفالطون

  .ما كسبت فضيلة من العلم إال علمي بأين ال أعلم: قال فيلسوف

العامل قد يكون معانداً من حيث خيالف ما يعلمه، فأما اجلاهل فال يكون منصفاً جلهله : قال بعض أصحابنا
  .باإلنصاف وفقد علمه بشرفه

  .معىن صح بالقياس، ولفظ وضح بعد التباس: ما السرور؟ قال: قيل لعامل

  .ضرب سريع، وقرن صريع: ما السرور؟ قال: قيل لشجاع

  .إكرام ودود، وإرغام حسود:  قالما السرور؟: قيل مللك

  .عدو تداجيه، وصديق تناجيه: ما السرور؟ قال: قيل لعاقل

  .رفع غلة، وسد خلة: ما السرور؟ قال: قيل ألكار

  .جملس يقل هذره، وعود ينطق وتره: ما السرور؟ قال: قيل ملغن

  .عبادة خالصة من الرياء ورضى النفس بالقضاء: ما السرور؟ قال: قيل لناسك

w  : لعطويل
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 فخير العلقين في يدك صبر  يا نفس دومي على العبادة والص

 فهمتي فوق كاهل الفلك  إني وإن كنت البساً سمال

اجلايل عن مسقط رأسه وحمل رضاعته كالعري الناشط عن بلده الذي هو لكل عري فريسة، : قال بعض األدباء
  .ولكل رام دريئة

  .تربة الصبا تغرس يف القلب حرمة وحالوة، وكما تغرس الوالدة رقة وجفاوة: قالت الفرس

  .فطرة الرجل معجونة حبب الوطن: قال فيلسوف

  .جيب أن يداوى كل عليل بعقاقري أرضه، فإن الطبيعة تتطلع إىل هوائها، وترتعو إىل غذائها: وكان بقراط يقول

  .م كقناعتهم بأوطام ما اشتكى عبد الرزقلو قنع الناس بأرزاقه: قال ابن عباس

  : شاعر

  وخمارها صعب شديد  الوالية طيب سكر

 تعاين ما تريد حتى  في درك الشقا الزلت

  : قرأت يف موضع: قال ابن جريج

 بد في الدنيا من الغم ال  عش موسراً إن شئت أو معسراً

 الذي زادك في الهم زاد  زادك في نعمة فكلما

 اليطلبون العمل للعلم  رأيت الناس في عصرنا إني

 وعدة للغشم والظلم  مباهاة ألصحابه إال

  .ما السيف عن الظامل بصائم، وال الليل عن النهار بنائم: قال أعرايب

    

إما مؤخراً يف نفسه قدمه حظه، أو مقدماً يف نفسه أخره : إنك لن جتد الناس إال أحد رجلني: قال فيلسوف
  .دهره، فأرض مبا أنت فيه اختياراً، وإال رضيت اضطراراً

: ما تقبيح صوريت إىل فأذم، وال حتسني صورتك إليك فتحمد، قال: ما أقبح وجهك، قال: قال رجل لسقراط

  .فإذا عبت الصنعة مع علمك فقد عبت الصانع: قد علمت، قال

  .ألنكم جتلون عن دقيقي وأدق عن جليلكم: مل؟ قال: ال، قيل: أال حتدثنا؟ قال: قيل لفيلسوف

  .ليعن بذلك من حيتاج إىل املكان: ما تأمرنا أن نصنع بك إذا مت؟ قال: قيل لسقراط

  .من مل يؤدب يف صغره مل يفلح يف كربه: قال أعرايب

  .دع الوعد يتربص ثالثاً، فإن كثري العطاء قبل الوعد صغري، وجليله حقري: ض الرؤساءقال بع

w  .ما زلت أقوت عيين النوم حىت وقعت يف جلته وعرقت يف حبره: قال أعرايب
w
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  .الوعد شبكة من شباك الكرام، يصطادون ا حمامد اإلخوان: قال حيىي بن خالد

  .مطرةالوعد سحابة واإلجناز : قال املوبذ مبرو

  .لقح املعروف باملوعد، وأنتجه بالفعال، وأرضعه بالزيادة: وقال آخر

  .ذاك برازخ اإلميان: سئل ابن مسعود عن الوسوسة جيدها الرجل فقال

  .عني العقل أبصر من عني اجلسد: يقال

  .حلاك اهللا ما ثناك اخلبز: نظر أعرايب إىل بعض أوالد امللوك فرآه مسيناً فقال

اخلط هو مقدار ذو نعت واحد، وهو الطول بال عرض وال عمق، وهو ال يدرك على : قاقال قسطا بن لو
االنفراد بالعقل والوهم ال باحلس، وأما وجوده باحلس فإنه يف البسيط إذ هو ايته، فإن البسيط إذا ألقي منه 

أعين ال طول وال فالنقطة هي شيء ال بعد له، : عرضه بقي طوله فقط، وذلك هو اخلط؛ واية اخلط نقطتان
  .عرض وال عمق، وهي موجودة على االنفراد بالعقل والوهم ال باحلس، وأما وجودها باحلس فهو يف اخلط

سهل اهللا لكم سبل الطلب، ووقاكم مكاره الزلل؛ : قال ابن املعتز يف رسالة يذكر فيها حماسن أيب متام ومساوئه
شعراء إفراطاً ظاهراً، وهو أوكد أسباب تأخري بعضكم إياه رمبا رأيت من تقدمي بعضكم الطائي على غريه من ال

  : عن مرتلته يف الشعر ملا يدعو إليه اللجاج، فأما قويل فيه فإنه بلغ غايات اإلساءة واإلحسان، فكأن شعره قوله

 فعلك بي تترى مساويه فإن  إن كان وجهك لي تترى محاسنه

مجعنا حماسن شعره ومساوئه يف رسالتنا هذه، ورجونا بذلك ارتداع املسهب يف امتداحه، ورد الراغب عنه وقد 
إىل إنصافه، واختصرنا الكالم إشارة لقصد ما نزعنا إليه، وتوقياً إلطالة ما يكتفى باإلجياز فيه، ولئن قدمنا 

  . ألدعى للقلوب إليهمساوئه على حماسنة ففي ذلك اجلور عليه، وإن قرب العهد مبحاسنه

  .إذا استشرت الشر شري: قال أعرايب

أرهب أهل اخليانة وأرغب أهل األمانة، فإن الربيء، إذا مل يأمن العقوبة وخاف : كتب عبد امللك إىل احلجاج
  .مثل ما يؤتى إىل أهل اخليانة، طأطأ ركضاً يف السرقة

  . ونسجه اإلخالصكالم أحلمه التقوى: ما البالغة؟ قال: قيل لعمرو بن عبيد

  .الدنيا والده املوت: قال عامر بن عبد القيس

  .احلب أعمى: قال عياض بن عبد اهللا

  .املساجد سوق اآلخرة: وقال بعض الزهاد

أسكن الناس فوراً، وأبعدهم غوراً، : أخربنا عن زيد، فقال: سئل أعرايب عن أخوين له فقيل له: قال العتيب
كان واهللا شديد العقدة، لني العطفة، يرضيه أقل ما يسخطه، : ربنا عن اآلخر، قالفأخ: وأثبتهم عند احلجة، قالوا

  .واهللا إن أفضل ما يف معرفيت ما: فأخربنا عن نفسك، قال: قالوا

قدمت إليك أخوض املتالف، وأقطع جلج السراب مرة، وألتحف بالليل أخرى، : قال رجل لعتبة بن أيب سفيان
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  . من اليأس إىل رجائكمضمراً حسن الظن بك، هارباً

ما نال أحد منها حربة إال أعقبته عربة، ومل ميأل من سرائها بطناً إال منحته من ضرائها : وصف قطري الدنيا فقال
ظهراً، ومل جيد منها غنيمة رخاء إال هطلت عليه مزنة بالء، ومل ميس منها أمرؤ يف جناح أمن إال أصبح على 

  .قوادم خوف

أحتول : ب نوادر القضاة أنه حضر وليمة على مائدة وأعرايب حياذيه على مائدة أخرى فقالذكر املدائين يف كتا
  .ما بنا إليك من وحشة فال جتعلنا سلماً للشهوة: إليك يا أبا العباس؟ قال

  .هللا درك، وقبل شهادته: إا مل حتقد علي، قال: إنك لتنشط للشهادة، قال: تقدم رجل إىل شريح ليشهد فقال

سيف اليمن قضاعة، وهامتها مهدان، وسنامها مذحج، ورحيانتها كندة، ولكل قوم : ل عن اليمن فقالسئل رج
  .قريش، وقريش اليمن األنصار

    

إنك قد أوتيت علماً فال تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى يف الظلمة يوم : كتب بعض احلكماء إىل أخ له
  .يسعى أهل العلم بنورهم

ال يتكلم أحد بكلمة حىت يزمها وخيطمها، فعسى أن يكون يف القوم من هو أعلم منه، فإن : قال النضر بن معبد
  .سكت سكت وهو قادر عليه، وإن بكته وجد للتبكيت موضعاً

امحدوا اهللا تعاىل على النعمة اليت أصبحتم ترتضعون درا، وتتفيئون ظلها، وتفترشون وسادها : قال داود بن علي
  .ومهادها

  . الدنيا سوق الشر:وقال آخر

  .الدنيا عني تبصر ا اآلخرة: وقال آخر

  .الصدق يدل على اعتدال وزن العقل: ويقال

  .اإلسناد كسوة احلديث: وقال آخر

  .كونوا جدو القلوب خلقان الثياب، جتفون يف األرض وتعرفون يف السماء: وقال ابن مسعود

لهية، وذاك حني تشبعون من الطعام وجتوعون من إين أخاف عليكم شهوة خفية ونعمة م: قال شداد بن أوس
  .العلم

واهللا : ملا ماج أهل مكة لوفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم استبشر أبو سفيان بن حرب، فقام سهيل بن عمرو فقال
إين ألعلم أن هذا الدين سيمتد امتداداً كالشمس يف طلوعها إىل غروا، فال يغرنكم هذا من أنفسكم، وأشار 

  .يب سفيان، فإنه يعلم من هذا األمر ما أعلم، ولكن حسد بين هاشم جامث على صدرهإىل أ

كال : ملا دنا خالد من أصحاب مسيلمة انتضوا سيوفهم قبل أن يلتقوا، فقال خالد، فشل قومك يا جماعة، قال
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ولد آدم، فقال ألم حظي من : ما أشد ما حتب قومك، قال: ولكنها اليمانية ال تلني حىت تشرق متوا، قال
  : خالد يوم ذلك

  والحرب ورهاء العقال مطلقه  السهام بالردى مفوقه إن

ال جتالسوا أصاب األهواء فإين ال آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم، أو : وخالد من دينه على ثقه قال أبو قالبة
  .يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون

إن اهللا تعاىل ال يقبل من األعمال إال ما صفا ورق وصلب، فأما صفاؤها فلله، وأما رقتها فلإلخوان، وأما : وقال
  .صالبتها فعلى الكفار

  : من خط ابن املعتز

 باآلل أو مردى معمماً  رأين علماً ممتداً إذا

 مجلالً كتابة أو بردا  يحسبه الرائي حصاناً وردا

  : عن عرنينه أو صدا آخرصددن 

 لالقح منها وحائل ح  ألفنان الرما قلق

 بعيد هرولة العساقل ي  إذا صغت المط حتى

  ق ذي األعالي واألسافل  أشب يخر ومعطل

  ك بغيهب هدب العياطل  بت أدأبه إلي قد

  : آخر

 والمكرمات في قلقك للجود  لوعة للندى وكم قلق تم

  في نومك المعتري وفي أرقك  اهللا منه عافية ألبسك

 حبل اللئام من عنقك نزعت  ينزع من جسمك السقام كما

أن خيرج ابتلع ثعلب عظماً فبقي يف حلقه، فطلب من يعاجله وخيرجه، فجاء إىل كركي فجعل له أجراً على 
: هات األجرة، فقال الثعلب: العظم من حلقه، فأدخل رأسه يف فم الثعلب وأخرج العظم مبنقاره مث قال للثعلب

أحتمل كتاباً إىل : قيل لثعلب! أنت أدخلت رأسك يف فمي وأخرجته صحيحاً، ال ترضى حىت تطلب أجراً زيادة؟
  .طر عظيمأما الكراء فواف تام، ولكن اخل: الكلب وتأخذ مائة؟ قال

  .يف دكان الفراء بعد ثالث: يا أخي، أين نلتقي؟ فقال: ووقع يف شرك صياد ثعلبان فقال أحدمها

إذا حلق هو مثل أمس، وانتفت هي مثل اليوم، : مىت يكون الرجل أطيب للمرأة؟ قالت: قالت قحبة لصاحبتها
وكانتا يف غرفة حتتها !! ة أصبقتلتيين، الساع: فدخلت أصول شعرته يف أصول شعرا، فقالت هلا األخرى
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رأيت عجوزاً : قال اجلماز!! يا قحاب، ثياب الناس يف الدكان، ال يكف علينا: خياط وقد مسع ما قالتا فصاح
  .من تصدق علي أطعمه اهللا من طيبات باب الطاق: تسأل وتقول

  : شاعر

 ال تنم للديدبان وقالوا  الديدبان على يفاع أقاموا

 بالبنان على البنان فصفق  أبصرت شخصاً من بعيد إذا

 الصالة بال أذان يقيمون  تراهم خشية األضياف عجلى

!! أعجب هذاما : ال تنصرف إىل مرتلك إىل نصف النهار، فقال: قيل للحسن بن شهريار، وكان كاتباً لوصيف

رفع وكيل لبعض بين هاشم يف حساب ثالمثائة درهم يف جالء ! فإن مل جييء نصف النهار إىل بعد العصر أقعد؟
  .واهللا لو صدئ القمر جللي بأقل من هذا: مرآة، فقال مجني

    

اف النعاس إين أخ: أما تتقي اهللا تتغىن وأنت حمرم؟ فقال: قلت ملديين وهو حمرم يتغىن على محاره: قال بعضهم
  .جربناه فوجدناه يزيد يف النوم: فأين أنت عن القرآن؟ قال: وأن أقع عن محاري، قلت

لو ترك الشيطان شيئاً : خرجت مع ابن عمر إىل السوق فرأى جارية صغرية تغين فقال: قال عبد اهللا بن دينار
  .لترك هذه

  : أعندك شيء يشبه قول األعشى: قال أعرايب خلمار

 ذاقها من ذاقا يتمطق إذا  من دونها وهي دونهتريك القذى 

  : ليس هذا أريد، أعندك ما قال األخطل: نعم، وناوله قدحاً، فشرب وقال: قال

 مخدع بين جنات وأنهار في  صهباء قد عنست من طول ما حبست

  .نعم: قال

  .رأيت قرب أيب حمجن بأرمينية عليه شجرات كرم: قال عبد اهللا بن املعتز، قال عبد العزيز بن مسلم

: كنت يف منظره وإذا على غلوى شيخ معه صيب يف يوم بارد، فكنت أمسع الشيخ يقول للصيب: قال اجلماز

صيب فروته سقاه قدحاً منها، قال أعطين فرويت، فيناوله شيئاً ال أثبته، فنظرت عند الشيخ قنينة كلما طلب من ال
  : الشاعر

  فقد لبسنا الفرو من داخل  شربنا خمسة خمسة إذا

نعم لباس املرء التقوى، ونعم حشو الدرع السخاء، وأنبل باحلياء خلقاً، وبالوقار : من كالم العرب: قال أعرايب
  .مجاالً، وبصدق احلديث مروءةمهابة، وبالبيان ارتفاعاً، وبالتواضع عزاً، وبالوفاء 

w  .العجب ممن يشتري املماليك بالدراهم كيف ال يشتري األحرار باملكارم: قال بعض السلف
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ال خيرجن أحد : سرق رجل من جملس أنوشروان جام ذهب، وأنوشروان يراه، فتفقده صاحب الشراب فقال
  . ورآه من ال ينم عليهال تعرضوا ألحد فقد أخذه من ال يرده،: حىت يفتش، فقال أنوشروان

زور رجل كتاباً عن املأمون إىل حممد بن اجلهم يف دفع مال إليه، فارتاب به حممد فأدخله على املأمون، فقال 
فلعل هذا مما نسيت، : ال، قال: يا أمري املؤمنني، أكل معروفك تذكر؟ قال: مل أذكر هذا، فقال الرجل: املأمون

  . يف الكتابلعله، ادفع إليه يا حممد ما: قال

من املسمى بامسنا؟ ادفعوا : يا عبد العزيز، فوقف وقال: مر عبد العزيز بن مروان مبصر فسمع امرأة تصيح بابنها
  .إليه مخسمائة دينار؛ فما ولد يف تلك األيام ولد مبصر إال مسي به

 داراً وفرشاً وآلة وخدماً، واهللا لقد دخلت إليه فرأيته أسرى الناس: مدح رجل رجالً عند خالد بن عبد اهللا فقال
  .لقد ذممته، هذه حال من مل تدع فيه شهوته للمعروف فضالً، وال للكرم موضعاً: فقال خالد

وسيليت أين أتيتك عام : سلوه ما وسيلته؟ قال: بالباب رجل راغب فقال: قيل للحسن بن سهل: قال أبو العيناء
  .وصلهمرحباً مبن توسل إلينا بنا، و: أول فربرتين، فقال

فالن : هاا، قال: صار عطاء بن أيب رباح إىل رجل من أشرف قريش فقال إين أتيتك دية فتفضل بقبوهلا، فقال
جزاك اهللا على هديتك خرياً، فما أحسبنا ننهض مبجازاا، فقال : كانت عليه نعمة فزالت فلو نظرت له، فقال

  .بل جزاك اهللا على قبولك إياها أفضل اجلزاء: عطاء

ل ما ترى يف عصرنا من يقبل هدية مثل هذه، واهللا إين ألستحيي من رواية هذه املكارم يف عصر يتباهى فيه وق
 حيث يوصي -باللؤم، ويتبجح بالسخف، وحيتج باحلزم يف البخل، وقد تواصي الناس بكالم الكندي لعنة اهللا 

خذ شاههم، فإن مالك إذا خرج عن يا بين، أما بعد فكن مع الناس كالعب الشطرنج، حتفظ شاهك وتأ: ابنه
يدك مل يعد إليك، وأعلم أن الدينار حمموم فإذا صرفته مات، وأعلم أنه ليس شيء أسرع فناء من الدينار إذا 

ومثل الدرهم مثل الطري الذي هو لك ما دام يف . كسر، والقرطاس إذا نشر، واجللد إذا قشر، والثوب إذا قصر
  : ملتلمسيدك، فإذا طار صار لغريك قال ا

  وال يبقى الكثير مع الفساد  المال تصلحه فيبقى قليل

 في البالد بغير زاد وسير  المال أيسر من بغاة لحفظ

  : وأعرف بيتاً قد بيت أكثر من مائة ألف يف املساجد، وهو قول القائل

 ذا يسار أو تموت فتعذرا تعش  فسر في بالد اهللا والتمس الغنى

  .فاحذر يا بين أن تلحق م فتكون منهم

  .حلا اهللا هذا املوصي وقبح هذه الوصية وأبعد قائلها والعامل ا

  .إمنا أمهل فرعون مع دعواه لسهولة إذنه وبذل طعامه: قال علي كرم اهللا وجهه

: قالكم صمت من هذا الشهر؟ : إذا استشرت فانصح، وإذا قدرت فاصفح قال ماجن آلخر: قال بعض السلف w
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    ! وتدعين امرأتك أصوم منه شيئاً؟

  : لعبد الصمد بن املعذل

 ترع الذي سلفا ولم  صرفت الود فانصرفا

 ولم تمت أسفا عليك  فلم أمت أسفا وبنت

  : البن أيب فنن

 ممهدة للمجتدين قبابها  وعرصة مجد يكسب الحمد ربها

 تالها بالنجاح إيابها وفود  صدرت عنها وفود تتابعت إذا

 وتصدقها أفراسها وعيابها  وجوه الصادرين بشارة أرتها

 عيناها ويصرف نابها تخاوص  حصناً دون كل ملمة جعلتك

  وال خير في ذي دعوة ال يجابها  لما أن دعوت مشمراً ولبيت

  : وله

 الشباب ما ال يرام وارتجاع  شرتي وولى العرام أقصرت

 يخلقن واأليام والليالي  مرة الليالي جديداً أخلقت

 الغانيات مني السالم وعلى  ما عهدته من شبابي فعلى

 قوم وإنهم لنيام زق  الماجد المجد وقد ير يحرم

 النفس إنها أقسام تهن  فدع الحرص والحريص وال تم

 اهللا سره اإلعدام سبة  من عاش ماله فإذا حا سر

  : قل بيتني الساعة، فقال: أرق املأمون ذات ليلة فوجه إىل حممد بن حازم الباهلي، فلما دخل عليه قال

  واألرض قد تأمل غيث السما  سماء ويدي أرضها أنت

 بها عندي حسن الثنا تحصد  يداً عندي محمودة فازرع

  : عشرة آالف درهم، فقد أىب إال أخذ مالنا وخديعتنا، فقال حممد: فقال املأمون

 فيما تحب يسارع فرأيته  الكريم أتيته بخديعة وإذا

 الكريم بفضله يتخادع إن  فاعلم بأنك لم تخادع جاهالً

  .أخرجوه ال يفين بيت املال: فأمر له بعشرة آالف درهم أخرى وقال

  : أنشد أبو العالية الشام لنفسه: قال املربد
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 عند من يرجى ببغداد طائل وال  فما بغداد دار إقامة ترحل

 من حلية المجد عاطل وكلهم  بالد ملوك سمنهم في أديمهم

 سماح من أناس ونائل وقل  وال غرو أن شلت يد الجود والندى

 عجيباً أن تغيض الجداول فليس  إذا غضغض البحر الغطامط ماءه

أهدى عبيد اهللا بن السري إىل عبد اهللا بن ظاهر ملا دخل مصر مائة مملوك، مع كل مملوك ألف دينار، وأرسلها 
  .36النمل " بل أنتم ديتكم تفرحون"لو كنت أقبل هديتك ليالً قبلتها اراً، : ليالً، فردها عبد اهللا وقال

قد أظلنا اهللا خبالفة أمري أمري : ملا خطب للمأمون على منابر خراسان، كتب إليه احلارث بن سبيع السمرقندي
املؤمنني حتت جناح الطمأنينة، وبلغنا ا مدى األمنية، فأدام اهللا من كرامته ما يتظلل به أقاصي وأداين رعيته، 

: أتعرف قيمة هذا الكالم؟ قال:  فقال املأمون للفضل بن سهلوجعله أعز خليفة، وجعلنا أمسع وأطوع رعية،

  .نعم يا أمري املؤمنني، يلقيك إياه بالسرور، فأعجبه قوله واستحسنه

  : أليب العالية الشامي

 أو استطاع من األقدار ممتنعا  ذا الذي رد هتم الموت إذا وقعا من

 سيشرب من أنفاسه جرعا كل  هيهات ما دون ورد الموت من عصر

 در در الردى ماذا به فجعا ال  عظم رزء يزيد إذ فجعت به يا

 نعى منه ناعيه غداة نعى ماذا  هللا در أخ من زائر جدثا

 من استكان لريب الدهر أو خشعا  كنت أمنح لومي قبل مهلكه قد

 رمت فيها الصبر فامتنعا بنكبة  رمتني المنايا من مصيبته حتى

 الليالي لما القيته تبعا كر  ظعنت وخلفت المقيم على أخي

 لما استجبت لداعي الموت حين دعا  أضفت إلى اإلحشاء من حرق ماذا

 تقطع من غمر األسى قطعا كادت  منحت قلوباً فيك موجعة وما

 إذا هيجته حرقة دفعا دمعاً  بالعين إذ هيجت عبرتها أغريت

 قلبي بها إذ بنت فانصدعا قرعت  غيبة منه ما أرجو اإلياب لها يا

 طوى يأسها من أوبك الطمعا لما  توافق بي حتفاً بال أجل كادت

    

 عليه صروف الدهر فانقطعا دبت  يا حبل عز أذود الحادثات به
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أصحى صدى الترب في لحد ثويت 
 به

 من ماء وجهك بعد الصوب قد نقعا 

 أقول له عند العثار لعا وال  بعدك ال أبكي على بشر آليت

بيت املال وانتبهوه، إن اجلند قد شغبوا علي، وطلبوه أرزاقهم وكسروا أقفال : كتب صاحب أرمينية إىل املنصور
  .لو عدلت مل يشغبوا، ولو قويت مل يتوثبوا: فعزله ووقع يف جوابه

  .آتاك اهللا سعة تصون عرضك وتقي دينك: ووقع املنصور يف رقعة رجل سأله شيئاً

إن ينصركم اهللا فال : "كتب صاحب جيش عبد امللك بن مروان خيربه بكثرة من لقي من جيش الروم، فوقع إليه
  .آل عمران" مغالب لك

ما يفتح اهللا للناس من رمحة : "ووقع املنصور يف قصة رجل ذكر أن أمري املؤمنني أمر بأرزاق وأن الفضل أبطأ ا
 أهدى رجل إىل عمرو بن سعيد يف يوم نريوز وهو وايل كسكر وكور دجلة عصافري 2:فاطر" فال ممسك هلا

  : على طبق حتت مكبة ورقعة فيها

 ال ليأكلها األمير ليضحك   مالحاًبعثت بها عصافير

  عصافيراً على طبق تطير  أهدى سواي إلى أمير وما

  .فلما وضع بني يديه ورفع املكبة طارت العصافري، فأخذ الرقعة فقرأ الشعر وضحك وأمر له جبائزة

وما أنت واحلمري :  فقالجعلت فداك، سخرت احلمري والبغال،: ما وراءك؟ قال: نظر ثعلب إىل مجل يعدو فقال
  .أخاف جور السلطان: والبغال؟ فقال

أما تستحي أن تبول يف احملراب؟ : دخل كلب مسجداً خراباً فبال يف حمرابه، ويف املسجد قرد نائم، فقال للكلب
إىل : إىل أين؟ قال: رأى كلب رغيفاً يتدحرج فتبعه فقال له! ما أحسن ما صورك حىت تتعصب له: فقال الكلب

  .قل إىل عمان إن تركتك: نهروان، قال الكلبال

  .من فزعه: فلم تضرط؟ قال: أفزعه، قيل: ملاذا رأيت السبع تنبح؟قال: قيل للكلب

  .خياف أن تتلوث دراعته، فهو يتوهم أنه بدراعه: ما بال الكلب إذا بال رفع رجله؟ قال: قيل لرجل

  : أنشد عبد الصمد

  ذباحلنا سم ه  يا غزاال لحظ عيني

 منك جراح وبنا  ترد الطرف إال ما

 الحسن مباح ولك  للحسن مصون أنت

  : أنشد ثعلب

w كحاشية اليماني المخلق رسما  السلو وال أزال أرى لها كيف
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 طالعة رخيم المنطق كالشمس  لواضحة الجبين غريرة ربعا

  والعيش صاف العدى لم تنطق  كنت أعهدها به في غرة قد

 الشتات برحلة وتفرق داعي  حتى إذا نطقوا وأذن فيهم

 ذو حية من سمها لم يفرق  الديار فزرتها وكأنني خلت

  .خذ على رسلك، أي على هينتك: العرب تقول: قال ثعلب

لقي أبو علي البصري علي بن اجلهم، فتجهمه علي يف بعض ما جرى بينهما، فقال له أبو : قال ابن أيب الرعد
ال تزد يا أبا احلسن يف أعدائك فلعله أن يقع عليك مطبوع من الشعراء يسهل عليه من حوك القريض ما : علي

بون فينبو بك منهم املطمئن، فقال ابن يعسر على غريه، واعلم أن مع امللوك ماللة فال تأم من حيث ال حي
  .نصيحة، وإن كان خمرج الكالم خمرج دد: اجلهم

  : ملا قال علي بن اجلهم وهو حمبوس يف تشبيه نفسه بالسيف: قال يل ابن أيب فنن: قال ابن املعتز

 وأي مهند ال يغمد حبسي  قالت حبست فقلت ليس بضائري

  .أذعن له شعراء زمانه

إال يكن أخا بالنسب فإنه أخ باألدب، أما سمعت ما خاطبني به: لو كان أخاك ما زاد على هذا، فقال علي: سمعت علي بن الجهم يصف أبا تمام ويمدحه، فقال له رجل

! فكيف دمي؟أما واهللا ما أعرف أحداً أجعل عرضي دونه، : أال خترج؟ فقال: قيل لألعمش أيام زيد بن علي

ألن بذل املوجود وترك طلب املفقود : مل رددت هدييت؟ قال: أهدى ملك هدية إىل فيلسوف فردها إليه فقال
يكونان عن غىن النفس وعزها، وأخذ املوجود وطلب املفقود يكونان عن فقر النفس وشحها، فما أحب أن 

  .تسخو وأشح، وتغىن وأفتقر

    

مل أفعله : مل فعلت هذا؟ قال: دها ومل يقبلها، فتنكد امللك من ذك وقالأهدى ملك آخر إىل فيلسوف هدية فر
حلال رفعت نفسي عن امللك، وال جلهل عرض مبعرفة احلظ وحسن موضعه، ولكنين قفوت يف الفضل فضلك، 

وحثين على املكارم كرمك، فآثرتك مبا آثرتين به، وسخت نفسي لك مبا سخت نفسك به، ومل أحب أن أكون 
  .، ورهني إحسانمظنة فضل

  : أنشد املأمون

w  وتغرب الشمس فال تقوم  ال تختلف النجوم واهللا
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 ألمر شأنه عظيم إال  وقمر في فلك يعوم

  : تقصر دون علمه العلوم طرد أعرايب الطري عن زرعه يف جدب وقال

  ومن طرادي الطير عن أرزاقها  من نفسي ومن إشفاقها عجبت

 تبري اللحم عن عرقاها حمراء  سنة قد كشفت عن ساقها في

أكنت أنت وأمحد بن حيىي مجيعاً مع حممد بن عبد : واملوت يف عنقي ويف أعناقها قال ابن درستويه، قيل للمربد
  .نعم، كنت معه جليساً وندمياً، وكان معه معلماً ومؤدباً: اهللا بن طاهر؟ قال

: أمسعين فالن يف نفسي مكروهاً فاحتملته مث أمسعين فيك فجعلتك أسويت فاحتملته، فقال له: قال رجل للمربد

  .لسنا بسواء، احتمالك يف نفسك حلم ويف صديقك غدر

:  اقتضاء من جتب مطالبته لضروب- جعلين اهللا فداك -اقتضائي إياك : كتب املربد إىل بشر بن سعد املرثدي

  : ي عليك يف احلاجة، وقصدي إياك ا مع كثرة الصديق وإمكان الشفيع، وقد قلتأحدها العتماد

  وهضم أخوة أو نقض عهد  وقاك اهللا من إخالف وعد

 في الذؤابة من معد وبيتك  المرتضى أدباً وعلماً فأنت

 األسر من سبب وود شداد  أواصر الزمات وتجمعنا

 ضمنتها بشر بن سعد وقد  لم تأت حاجاتي سراعاً إذا

 وأرجوه لحل أو لعقد  الناس آمله لنفع فأي

وما كنت أخاف خلفاً ممن كرم أدبه، وشرف مركبه، وطاب حسبه، وإن كان قد أحوج إىل أن يعاتب بقول 
  : الشاعر

  والتناسي شر من النسيان  أم نسيت إخائي أتناسيت

 كان ظين فيك علمي بك أنه لو توسل يب إليك ألضعاف ما سألتك ملا احتيج فيه إال إىل اخلطاب اليسري، ولقد
  : فال تنكر هذا اإلطناب يف العتاب، فإمنا يهز الصارم ويذكر املؤمن، وقد قال الشاعر

 يأتي ما أتى ال تعاتبه صديقك  أعاتب ليلى إنما الهجر أن ترى

  : اهللا فيك أن تعتقد يف قول الشاعروأعاذين 

  فامض على مطله وال تجد  مطلت امرءاً لحاجته إذا

  : قد أكثرت هازالً يف التوبيخ، واستحييت عائباً من التأنيب، والذي عندي يف احلقيقة قول أيب العتاهية

  فأنت منهن بين النجح والعذر  تكربنك حاجاتي أبا عمر ال

w تعذر فاحمله على القدر وما  يقض منها فإن اهللا يسره ما
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يف صحة من عقله، وجواز أم : احتيج أن يكتب على املعتضد كتاب ويشهد فيه عليه العدول، فكتب ابن ثوابة
يقال للخليفة، فضرب عليه هذا ال جيب أن : له وعليه؛ فلما عرضت النسخة على عبيد اهللا بن سليمان قال

  .يف سالمة من جسمه وأصالة من رأيه: وكتب

  .رأي الشيخ خري من مشهد الغالم: وقع علي بن أيب طالب إىل احلسن ابنه

قد سأهلا : "كتب عمرو بن العاصي إىل معاوية يسأله أن يعطي عبد اهللا بن كريب ر معقل فإنه قد سأله، فوقع
 قرئ للمأمون توقيع بنقطة، وذلك أن رجالً كان سابق 102:املائدة" كافرينقوم من قبلكم مث أصبحوا ا 

: احلاج فورد مرة بعدما ورد غريه وكتب قصة يطلب رزقه، فلما قرأ املأمون وقع بنقطة ثانية حتت الباء فصار

  .سايق احلاج

لح اهللا امللك، إن السباع أص: اشتكى األسد علة شديدة، فعاده مجيع السباع إال الثعلب، فدخل عليه الذئب فقال
ما : قد زارتك وعادتك ما خال الثعلب فإنه مستخف بك، فبلغ ذلك الثعلب فاغتم به، فلما جاءه قال له األسد

أصلح اهللا األمري، بلغين وجعك فلم أزل أطوف يف البلدان أطلب دواء لك حىت : يل مل أرك يا أبا احلصني؟ فقال
أرسل الساعة إليه : وكيف يل بذاك؟ قال:  مرارة الذئب، قال األسد:وأي شيء هو؟ قال: وجدته، فقال له

والثعلب عنده، فأتى الذئب فوثب األسد عليه، وكان ضعيفاً من وجعه فلم يتمكن منه وسلخ جلد إسته وأفلت 
يا صاحب السراويل األمحر، إذا جلست عند امللوك فاعقل كيف تتكلم؛ فعلم : الذئب، وخرج الثعلب يصيح به

  .ب الثعلب دل عليهالذئ

    

عندي مائة حيلة ودستان، : عرفين ما عندك من حيل ثعالب الشام، فقال: لقي ثعلب عراقي ثعلباً شامياً فقال
واهللا ألصحبنه حىت أستفيد منه، فلزمه؛ فبينما مها كذلك وقد اصطحبا يف سفر حىت قال له : فقال العراقي

ال يهمنك أمره فإن عندي حيالً، فما : ة يف التخلص منه؟ قاليا أخي، إن لقينا األسد كيف احليل: العراقي
واهللا ما عندي حيلة يف هذا الوقت، : خذ يف احليلة، قال: انقضى كالمه حىت طلع األسد، فقال العراقي للشامي

من أين أقبلتما؟ : قال إنا هللا، ومل أخطرت نفسك وغررت أخاك؟ اآلن ال تنطق حبرف، فلما دن األسد قال هلما
إن أخي هذا يكون بالشام وأنا بالعراق يف مايل، وإن : يف ماذا؟ قال: إياك أردنا وإليك قصدنا، قال: ال العراقيق

هلم إىل سيد السباع ليحكم بيننا، : أبانا مات وورثنا شويهات، فجاء أخي هذا يريد أن يذهب ا فقلت له
عجل يف أكل هذين لكن أصرب عليهما ساعة حىت ال أ: فمهما قال التزمناه، وكان األسد جائعاً فقال يف نفسه

يف هذا البستان، وأشارا إىل بستان حصني له جمرى : أين الشاء؟ قاال: أقف على أمر الغنم ومها يف قبضيت، قال
ادخل وأخرج : نعم، فقال للشامي: أرسل أخي حىت خيرج الغنم فيقسمها امللك، قال: ماء ضيق، وقال أحدمها
قد قلت للملك إنه ظامل، فتأذن يل : شامي واقبل يأكل من الثمار، فلما أبطأ قال العراقيالغنم وعجل، فدخل ال

ادخل وعجل، فدخل الثعلب البستان وأقبل يأكل : حىت أدخل خلفه وأخرجه إليك مع الشاء قميئاً ذليالً؟ قال
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نا قد اصطلحنا فامض يف يا أبا احلارث، اعلم أ: من الثمار حىت شبع، مث أشرف من احلائط على األسد فقال له
إمنا أنت قاض وما رأيت قاضياً يغضب : دعة اهللا، فجعل األسد يضرب بذنبه األرض ويستشيط، فقال له الثعلب

  .من الصلح غريك

ومىت : حري خيتلج، قالت: ومن أين علمت؟ قالت: اعلمي أن صديقي يوايف غداً، قالت: قالت ماجنة جلارة هلا
: قال اجلماز! سبحان اهللا، جتمش بالتقوى؟: غطي صدرك، قالت: رجل المرأةصار حرك يعرب الرؤيا؟ قال 

ال : كلي من هذا الزقوم واشريب من هذا املهل، قلت: إذا دخلت جهنم فقال يل مالك: مسعت ماجنة تقول
  .الشأن يف معرفتها بكنييت: وحياتك يا أبا نصر ما أشتهيه وأخاف يغثي نفسي، فيقول

ومن : مظلوم يا أمري املؤمنني، قال: ى املنصور فجلس جملسه، فقام رجل فصاح فقالدخل عمارة بن محزة عل
قم يا عمارة فاقعد مع خصمك، فقال : عمارة بن محزة ظلمين وغصب ضيعيت، فقال املنصور: ظلمك؟ قال

له، إن كانت الضيعة له فلست أنازعه، وإن كانت يل فقد جعلتها : وكيف؟ قال: ما هو يل خبصم، قال: عمارة
  .وال أقوم من مكان شرفين به أمري املؤمنني ألجل ضيعة

: قال! ما لكم؟ قالوا يا عدو اهللا، تتكلم؟: هجم قوم على زجني ينيك شيخاً، فهرب الزجني وعلقوا الشيخ، فقال

 وعلى ما يل ال أتكلم؟ ما لنا ال نناك؟ من أجل أنا فقراء؟ احتسبوا على الفضل بن الربيع وعلى احلارث ابن زيادة
  . إمنا حيتسبون علينا ألنا فقراء- وعد قوماً من العسكر -غطريف بن أمحد 

: أين كنت فإين مل أرك منذ أيام، فأراد أن يقول التواين فقال: دخل رجل على حممد بن سليمان فقال له حممد

  .أنت علينا أهون: التهاون، فقال حممد

  .إن كان نبيذ فجرب، وإن كان قتال فغربإن كان أكل فقرب، و: صف نفسك، قال: قيل ألعرايب

كنت أغشى جملس جعفر بن القاسم، وكان يتقلد إمارة البصرة للواثق، وأنا حدث السن، ليس يف : قال املربد
ما أخرك : الس أصغر مين سناً، وكان خيلطين حبداثيت وخياطبين، مث تأخرت عنه ألسباب، فلما عدت قال يل

واهللا ما أغيب عن األمري إال بود حاضر، : وتوان مرة وتقصري مرة، فقلت: رة، قالعله مرة وغيبة م: عنا؟ قلت
  : وال أعصيه إال بنية طائع فضحك مث أنشد بيتني إلبراهيم بن املهدي، أحدمها

 إال بنية طائع أسبابها  ما إن عصيتك والغواة تمدني

أعز اهللا األمري، إذا كان سارق لفظ ال يفوتك فكيف يفوتك سارق مال؟ فضحك وقال أنا احب : فقلت
  .حضورك

أنت اليوم عامل : ال تظن أن قويل لك: أنت اليوم عامل، مث قال: وقال يل يوماً وقد استحسن كالمي: قال املربد
، وقد كان له األمر قبل 19:االنفطار" واألمر يومئذ هللا: "أنك مل تكن عندي قبل كذلك، إن اهللا تعاىل يقول

  .ذلك
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إين قد تزوجت امرأة وزوجت ابين أمها، وال غىن يل عن رفد أمري : دخل رجل على عبد امللك بن مروان فقال
: إن أخربتين ما قرابة ما بني أوالدكما إذا ولدتا فعلت ذلك، فغلب ذلك الرجل فقال: املؤمنني، فقال عبد امللك

، هذا محيد قد قلدته سيفك، ووليته ما وراء بابك، فسله عنها فإن أجاب لزمين احلرمان، فسأل يا أمري املؤمنني
يا أمري املؤمنني، إنك ما قدمتين على العلم وال نصبتين له، بل قدمتين على العمل بالسيف : محيداً فقال محيد

عروكة، يكون أحدمها عما لآلخر واآلخر يا ابن امل: والطعن بالرمح، إال أين أجيبه، مث أقبل على الرجل وقال له
أجاب وأصاب، وسكت وجهلت، ولكنك تستحق ما طلبت منا : خاالً له، فاخنزل الرجل، فقال عبد امللك

  .بامتحاننا إياك وصربك علينا

إين أريد أن أتوب فأيش تشري علي؟ أحلق رأسي وحلييت أو أشتري سلماً أو : جاء رجل إىل سيفويه القاص فقال
فر مزبد من وايل املدينة وتوارى، وطلبه الوايل، فبينما هو يف الطلب إذ مسع من املقابر صوت ! إىل واسط؟أحندر 

طنبور، فأقبل حىت وقف على قرب حمفور وفيه سراج، وفوق القرب بواري، فكشف فإذا مزبد قائم وبيده طنبور يف 
ال واهللا ال أخرج إليك وال هذا من عملك، إمنا : اخرج يا عدو اهللا، قال مزبد: جوف القرب وعنده نبيذ، فقال له

  .عملك يف العمارة، وليس لك علي سلطان

أما بعد يا أهل املدينة، فواهللا لقد رفقت بكم حىت أخرقتكم، ولبستكم : كتب يزيد بن معاوية إىل أهل املدينة
يد أحلم من معاوية، مث حىت أخلقتكم، واهللا ألبو سفيان أحلم من حرب، وملعاوية أحلم من أيب سفيان، وليز

  : أنشد

  زيادة باع عن يد المتطاول  إذا ما حلمنا كان آخر حلمنا

سالم : بسم اهللا الرمحن الرحيم، من عبد اهللا يزيد أمري املؤمنني: وقد كتب إليكم أمري املؤمنني كتاباً فامسعوه
رأسي مث على عيين مث على أنفي مث على حنري، وواهللا لئن عليكم، أما بعد يا أهل املدينة، فواهللا لقد محلتكم على 

جعلتكم حتت قدمي ألطأنكم وطأة املتثاقل، وألشردنكم عن أوطانكم، وألتركنكم أحاديث وأيادي سبا، تنسخ 
  : فيها كتبكم ككتب عاد ومثود، مث أنشد

 وقد يستجهل الرجل الحليم  الحلم دل علي قومي أظن

 علي ومستقيم فمعوج  ومارست الرجال ومارسوني

عندي قدران طبختهما بيدي حيكيان املسك األذفر، فإن رأيت أن : كتب مويس بن عمران إىل اجلاحظ يدعوه
املصر من التوبة، وينقض عزمه األواه جملسك الس الذي مينع : فكتب إليه اجلاحظ. تصري إيل متفضالً فعلت

احلليم، وأنا علة من قرين إىل قدمي من محلي على نفسي ما ليس من عادا، فهب يل نفسي هذا األسبوع مث أنا 
  .بني يديك تقتادين حيث شئت، فعلت إن شاء اهللا

يب بدراً وأحداً واخلندق وحنيناً يا أمري املؤمنني، أنا فالن بن فالن، شهد أ: قام رجل إىل عمر بن عبد العزيز فقال
wمشاهد واهللا ما تشبه مرج راهط :  ومل ألبس اخلز ومل أركب ومل أتزوج، فقال عمر-  وجعل يعدد املشاهد -
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وال دير اجلماجم، واهللا ألكسونك وألزوجنك وألمحلنك، فكساه وزوجه ومحله وأثبت امسه يف شرف العطاء، 
  .نمبثل هذا فليمت إلينا املتوسلو: وقال

    

كنت رمبا جالست عبد امللك بن مروان وقبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبري يف ظل الكعبة : قال مالك بن عمارة
أيام املوسم، فنخوض مرة يف الفقه ومرة يف املذاكرة ومرة يف أخبار الناس وأشعار العرب، فكنت ال أجد عند 

 يف فنون العلم، وحسن استماعه إذا حدث، أحد ما أجد عند عبد امللك، من اتساعه يف املعرفة، وتصرفه
واهللا إين بك ملسرور ملا أرى من : فتفرق أصحابنا ذات ليلة وبقيت أنا وهو، فقلت: وحالوته إذا حدث؛ قال

إنك إن تعش قليالً فسوف ترى العيون إيل : كثرة تصرفك، وحسن حديثك، وإقبالك على جليسك، فقال يل
 كان ذلك فال عليك أن تعمل إىل فال مآلن يديك فلما أفضت اخلالفة إليه اتيته طاحمة، واألعناق إيل قاصره، فإذا

مل يثبتين معرفة، أو عرفين فأظهر : فكان أول ما وقعت عينه علي وهو على املنرب، كشر يف وجهي وبسر، فقلت
ذ خرج آذانه يل نكره، لكين مل أبرح من مكاين حىت قضى الصالة ودخل املقصورة، فلم يلبث إال ريثما دخل إ

تراءيت يف : أين مالك بن عمارة قلت ها أنا ذا فأخذا بيدي فادخلين إليه فلما رأين مد يده إيل مث قال: فقال
موضع مل جيز فيه إال ما رأيت من اإلعراض واالنقباض، فأما اآلن فحي هال بك، كيف كنت بعدي وكيف 

أجل، هو أعملين :  أتذكر ما كنت قلت لك؟ قلت:خري، وعلى ما حيب أمري املؤمنني، فقال: كان مسريك؟ قلت
واهللا ما هو مرياث ادعيناه، ولكين أخربك عن نفسي بشيء مسيت يب إىل موضعي : إليك يا أمري املؤمنني، قال

ما داهنت ذا ود وال قرابة قط، وال مشت مبصيبة عدو، وال أعرضت عن حمدث حىت ينتهي، وال قصدت : هذا
ذاً ا وال واثباً عليها، وكنت من عبد مناف يف بيتها، ومن بيتها يف واسطة قالدا، لكبرية من حمارم اهللا تلذ

يا غالم بوئه مرتالً يف مرتيل، فأخذ الغالم بيدي : وكنت أرجو ذه أن يرفع اهللا تعاىل مين وقد فعل، مث قال
 حضر طعامه أو قعد انطلق، فكنت يف أخفض حال وألني بال، حيث يسمع كالمي وأمسع كالمه، فإذا: وقال

إن شئت صرت إىل أمري املؤمنني فإنه قاعد لبطانته، فأمشي بال حذاء وال رداء، : ألصحابه أتاين الغالم فقال
فريفع من جملسي، ويقبل علي وحيادثين ويسألين عن احلجاز مرة وعن العراق مرة، حىت إذا مضت عشرون ليلة، 

أي : على رسلك أيها الرجل، فقعدت، فقال: وم فقالتعشيت يف آخرها معه وقام من حضر، وضت ألق
األمرين أحب إليك؟ املقام قبلنا، فلك النصفة يف احملافظة واملخالطةت واملعشرة، أم الشخوص فلك احلباء 

 وعائد إليهم، فإن أمرين باملقام - أكرمه اهللا -خرجت من أهلي على أين زائر ألمري املؤمنني : والكرامة؟ فقلت
بل أرى لك الرجوع إىل أهلك فإم متطلعون إىل قدومك، : ه على املال واألهل والولد، قالاخترت فناء

فتحدث م عهداً وحيدثون بك مثله، واخليار يف زيارتنا واملقام فيهم إليك، وقد أمرت لك بعشرين ألف دينار 
أجل، وال خري فيمن : ت؟ قالأراك يا أمري املؤمنني ذاكراً ما قل: ومحلتك وكسوتك، أتراين مألت يديك؟ فقلت

فودعته وقبضت املال وانصرفت، : ال يذكر إذاً وعد، وال ينسى إذا أوعد، ودع إذا شئت صحبتك السالمة؛ قال
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  .فكان آخر العهد به

خرج إمساعيل بن إبراهيم إىل أخيه إسحاق بن إبراهيم، عليهم السالم، يطالبه مبرياثه عن أبيه إبراهيم عليه السالم 
وعزيت : فأوحى اهللا إىل إمساعيل! ما ترضى وأنت ابن أمتنا أن ال نستعبدك حىت تأيت وتطلب مرياثاً؟أ: فقال

  .وجاليل ألخرجن من صلبك من يستعبد أوالد إسحاق إىل يوم القيامة

أحب احلر النجيب، السهل القريب، السخي األريب، : أي الرجال أحب إليك؟ قالت: قيل جلمعة اإليادية
  .ب، الشجاع املهيباملصقع اخلطي

  : شاعر

 ولكن كبرا أن يقال به كبر  أريب يغض الطرف ال من غضاضة

من مل يصلح : قال فضيل بن عياض! أدولب: أنت تأكل عظاماً وخترا عظاما، فأيش رحبك؟ قال: قيل للكلب
  .على تدبري اهللا مل يصلح على تدبري نفسه

  .لو استطعت لطلقت نفسي: لو تزوجت، قال. قبل ملالك بن دينار

  .اهلدية السحر احلالل: قال عبد امللك بن مروان

  .صرد اهللا عليك املشرب، وأفقدك األقرب: دعا أعرايب على آخر فقال

  .إن كنت كاذباً فال سقيت هاطل الدر، وال وقيت حادثة الدهر: ودعا أعرايب فقال

 جادتك السماء بقطرة، وال باتت بفنائك ذات بعرة، وال حلبت ذات خف درة، فأماتك ال: قال أعرايب آلخر
  .إن كنت ظلمتين مد شعري أو صاع بر: اهللا م وحسرة، باذالً خيار األسرة، وال دراً عنك من ذي شر شره

    

من تعلمون؛ وقيل يف قوله ، أي أنه 30: النمل" إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم: "قيل يف قوله تعاىل
" تراهم سكارى: "، فلما عرف املعىن محل على أن قوله2:احلج" وترى الناس سكارى وما هم بسكارى: "تعاىل

، ال ميوت موت الراحة، وال 74:طه" ال ميوت فيها وال حييا: "من اهلول وليسوا بسكارى من الشرب؛ وقوله
  .حييا حياة املنفعة

واهللا ورسوله أحق : "إسحاق ذبيح اهللا ومل يذبح قال: الشيء مقام الشيء، منه قوهلميقوم : وقال بعض العلماء
  .، ومل يقل يرضومها إذ كان رضاه رضى رسوله62:التوبة" أن يرضوه

إن األشياء املألوفة واملعروفة واملأكولة واملشروبة ومجيع األغذية حالل حىت : سئل عمرو بن عبيد عن النبيذ فقال
ا، وليست حبرام حىت جييء ما حيللها، وكانت اخلمر حالالً حىت جاء ما حرمها، فإن وجدنا يف جييء ما حيرمه

غريها مثل ما وجدنا فيها فسبيله سبيلها، وإال فاحلرام حرام واحلالل حالل؛ إن اهللا تعاىل حرم اخلمر لعلل معروفة 
 فيه حالل ومسكرة يف الوقت الذي وعللك جمهولة، فلذلك صار حترميها تعبداً، وقد جدنا مسكرة يف وقت هي

يليه وهي فيه حرام، ومل حيسوا من طبائعهم تغرياً، ولو كانت العلة اإلسكار وما يصنع السكر يف األموال وما 
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حيدث من الشغل عن الصالة والذكر لكان هذا موجوداً يف طبعها وطبائع شاربيها قبل جترميها، فدل ذلك على 
  .رمت لعلل معلومة، وال يقيس على اهول إال جاهلأا حرمت لعلل جمهولة كما ح

أحدمها : حرام يف حجة العقل وحرام يف حجة السمع، فالذي يف حجة العقل على ضربني: احلرام حرامان: وقال
حرام بعينه ويف عينه فقط، واآلخر حرام لعلة مركبة فيه؛ فاحلرام يف عينه كالكذب والظلم وما ال جيوز أن ننتقل 

، واحلرام اآلخر كذبح البهائم وذبح إبراهيم إلسحاق، ألن الذي حرمه على اإلنسان عجزه عن تعويض عنه أبداً
املذبوح وأنه ليس له امتحان غريه بشيء حيدثه، وال نعرف مقادير االمتحان ومصاحله، فلما أمر به مالك 

  .التعويض والذي له أن ميتحن ويعرف ظاهر املصلحة وباطنها حسن ذلك وجاز

منه حرام لغري علة ومنه : منصوص ومستخرج، فاملنصوص على ضربني: واحلرام يف السمع على ضربني: قال
حرام لعلة، فما كان منهما لغري علة مل يكن ألحد أن يقيس عليه، وليس فيه متعلق، وما كان ذا علة فالقياس أن 

  .كل شيء فيه تلك العلة أنه حرام مثله

أحب الرحب الذراع، الطويل الباع، السخي النفاع، املمتنع الدفاع، : قالتأي الرجال أحب إليك؟ : قيل هلند
  .الدهثم املطاع، البطل الشجاع

زار رجل عمر بن عبيد اهللا بن معمر القرشي وهو على فارس فلم حيل منه بطائل، فأنشد : قال اهليثم بن عدي
  : يقول

 بقولي عذرة أو مواربا ولط  أبا حفص تجهم مقدمي رأيت

  أرى ذاك عاراً أو أرى الخير ذاهبا  فال تحسبني إن تجهم مقدمي

 عنها واستدام المعاتبا ترحل  إذا ما بلدة لم تواته ومثلي

ال، : وبينك قرابة؟ قالما محلك على هذه األبيات؟ أبيين : مث مضى، فبلغت األبيات ابن معمر، فرده، وقال له
كنت أدخل : ما هو؟ قال: نعم، قال، قال: فذمام؟ قال: ال، قال: فجوار؟ قال: ال، قال: فصهر؟ قال: قال

لقد متت مبا حيفظ، كم أقمت : املسجد كل مجعة فأختلل الصفوف حىت آيت صفك فأجلس إىل جانبك، قال
  : كساه ومحله، فقالأربعني ليلة، فأمر له بأربعني ألف درهم و: ببايب؟ قال

  عن الزور يأتيه الجواد ابن معمر  اهللا خيراً والجزاء يكفه جزى

 بما شئت من مال وبرد محبر  إذ عاتبته ثم نالني تذمم

  .زجل ركام ملتف، أسحم وحاف مسف، يكاد ميسه من قام بالكف: أي السحاب أحسن؟ قالت: قيل جلمعة

  : شاعر

 واكتسى بالنور عاريها مخضرة  أما ترى األرض قد أعطتك عذرتها

w ابتسام في نواحيها وللربيع  بكاء في جوانبها فللسماء
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  : مضرس بن ربعي

 على قوسين طماحاً نزوحا  بنيت لهم خباء وفتيان

 النزو قماصاً رموحا شديد  رابطون به فلو كأنا

  سموم تسفع الوجه الوضوحا  وتهتكه علينا تبوئه

 النوم عندهم ربيحا وكان  أن تمشى النوم فيهم فلما

 أنظرته حتى يسيحا وما  سماءه والظل آز هتكت

    أي مرتفع : آز

عليك، ولو طمعت يف لو كنت أعلم أنك حتب معرفة خربي مل أخبل به : قال ابن املعتز يف خماطبه بعض أصحابه
جوابك لسألت عن خربك، ولو رجوت العتىب منك ألكثرت عتابك، ولو ملكت اخلواطر مل آذن لنفسي يف 

ذكرك، ولوال أن يضيع وصف الشوق ألطلت به كتايب، ولوال أن عز السلطان يشغلك عين لشغلك سروري به، 
  .والسالم

  : أنشد املرزباين

 البلوى ألعوزك المزيد من  أني أستزدتك فوق ما بي فلو

 مثل عيشي لم يريدوا بعيش  ولو عرضت على الموتى حياتي

أحب كل صبيب دالح، مثعنجر نضاج، متجاوب نواح، كأن برقه : أي السحاب أحب إليك؟ قالت: قيل هلند
  .مصباح

واهللا الذي ال إله إال هو ما اختذت يف إبلي قط عصا غري : تفاخر رجالن من بين هالل فقال أحدمها: قال املفجع
  : وإما قول الشاعر. تعست، والذي ال إله إال هو ما اختذت يف إبلي عصا قط: هذه مذ كنت فيها، فقال اآلخر

 أرادت رشداً أغواها إذا  صلب العصا بالنخس قد دماها

   من إلفه أخاها تحسبه

الرشيد والغوي : فالن صلب العصا إذا كانت فيه بقية من قوة، وقال: فإنه يعين بالعصا ها هنا نفسه، يقال
  .إذا رعت هذا عطفها إىل هذا خمافة أن تبشم: ضربان من النبت، فيقول

 الذي ركب صغرياً فقطعه ذلك عن النماء وأوهنه، وال يكاد -  باجليم والذال - بعري جذع : يقال: قال املفجع
  .جسمه ينمي

  .حموى وحواء، مثل حوى وأحويه للموضع الذي جيتمعون فيه: ويقال

  .احلرص والفجور: القنوع واحلسد، واثنان ال يفترقان أبداً: اثنان ال جيتمعان: وكان يقال

wأبغض كل بليد، وارم الوريد، ال ينجيك هارباً، وال يظفرك طالباً، وال : أي اخليل أحب إليك؟ قالت: جلمعةقيل 
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  .يسرك شاهداً وال غائباً

  .كل ناقة علكوم، علنداة كتوم، مثل البازل احملجوم، القطم العيهوم: أي النوق أحب إليك؟ وقالت: وقيل هلا

ال تفرضن على نفسك وعداً ال تنوي إجنازه، فيعود ما طلبت من احملمدة الوعد نافلة واإلجناز فريضة، ف: كاتب
وفور العرض خلف من اكتساب املال والذم، وقد تعرض للذم من : ذماً، ومن املصافاة معاداة، فإن األول يقول

  .تربع باملواعيد

يذوب امللح يف املاء؟ ما بال قلوبكم كأا قلوب طري تنماث يف اهلوى كما : قال رجل ألعرايب من بين عذرة
  .ألنا واهللا نرى حماجر أعني ال تروا: قال

  .من يسمع وقع أضراس الناس على طعامه وال تنشق مرارته: من أشجع الناس؟ قال: وقيل لبخيل

عز نفسك مبا تعزي به غريك، واستقبح من فعلك ما تستقبحه من مثلك، وتناول حظك إذا قرب منك : كاتب
ى عنك، واعلم أن أمض املصائب فقد سرور وحرمان أجر، فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب قبل أن تطلبه وقد نأ

الصرب ينجز لك املوعود، واجلزع ال يرد عليك املفقود، فليسبق صربك جزعك، تسلم من املصيبة : وزر؟ كاتب
  .باألجر، وإال رجعت إليه بعد الفوت حسرياً

م ينفع، وعلم يزين، الرافع الفقه، والنافع الطب، واملزين علم يرفع، وعل: العلوم ثالثة: قال بعض احلكماء
  .األدب

مع هذا : كان مبرو قاص جيد الكالم، فكان إذا طال جملسه بالبكاء خيرج من كمه طنبوراً صغرياً وينقره ويقول
  .الغم الطويل حيتاج إىل فرح ساعة

: ورمبا غلب فعيل؛ فمما يشتركان فيهفعيل يكون مبعىن فاعل، ورمبا اشتركا فيه : مسعت بعض املشايخ يقول

كثر فهو : ضمن فهو ضامن وضمني، ورشد فهو راشد ورشيد، وعلم فهو عامل وعليم؛ ورمبا غلب عليه فقيل
  .كثري، وقل فهو قليل، وصح فهو صحيح، ومرض فهو مريض، وعتق فهو عتيق

    

وهذا اجلنس . لسليم فليس من هذافهو خضيب ودهني وكحيل وقتيل ولديغ، فأما ا: ويكون فعيل مبعىن مفعول
وقد كانت . إذا كان فيه نعت املؤنث مل تلحقه اهلاء، وإمنا مل يلحقوها به ألم عدلوه عن مكحولة ومدهونة

اهلاء سبقت إىل فعيل الذي يشارك فاعال، يف مثل مريضة وضمنية، فحذفوها، وهذا ليفرقوا بينهما، فإن مل يذكر 
شعري وقفري وبعري : ويكون امساً غري مشتق مثل. فالن، فلحقتها اهلاء وقد جاء بغري هاءهذه قبيلة بين : املؤنث قيل

قليب، كأا مسيت ألنه قلب ما : وجريب ونصيب، ويقع فيه ما أصله مشتق فيجري جمرى االسم احملض مثل
ل وصريف وخبري يق وشحيج وصهي: ويكون مصدراً يف األصوات وغريها مثل. أخرج منها، مث صار امساً الزماً

: ويكون مبعىن مفاعل، وهو من املعارضة يف مثل. محري ونفري ومعري: ويكون مبعىن اجلمع وهو قليل مثل. ورجيب

  .شريك وأكيل وشريب وقسيم: شبيه ونظري وعديل وقرين، ومنه
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أمن : بمبدع، وكقوله عمرو بن معدي كر:  يعين117:البقرة" بديع السماوات: "ويكون مبعىن مفعل حنو قوله
  .أي مؤمل: 104: البقرة" عذاب أليم"أراد املسمع، وقال أبو عبيدة يف : رحيانة الداعي السميع قال أهل اللغة

  .أعقدت العسل فهو معقد، وحبل برمي أي مربم، وعتيد أي معتد: عقيد، فإم يقولون: ويكون مبعىن مفعل مثل

موسى كليم اهللا، وكذلك جريء يف معىن : ا قيلوكلته فهو وكيل وموكل، ومن هذ: ويكون مبعىن مفعل مثل
  .وكيل، ألنك جرأته على خصمه

  .استوزر فهو وزير، واستشهد فهو شهيد، واستأجرت أجرياً فهو أجري: ويكون مبعىن مستفعل، مثل

  .صفي من مصطفى، وعميد من معتمد: ويكون مبعىن مفتعل مثل

متر : الشاة تعد للذبح، والبكلية: وأكيلة الذئب، والذبيحةفريسة السبع، : ويكون مبعىن مفعول امسا الزماً مثل
القطعة امللفوفة من القطن املندوفة، ومثلها من الشعر : خيلط بلنب، والربيكة، دقيق خيلط مع لنب ومتر، والسبيخة

  .وجيوز أن تكون فريسة مبعىن مفترس ومفترسة كالذخرية مبعىن مدخرة. القليلة

  .م وعقام، وخبيل وخبال، وكهيم وكهامعقي: ويكون مبعىن فعال مثل

  .لسان ذلق وذليق، وج ويج، ولبق ولبيق، وشنع وشنيع: ويكون مشاركاً لفعل مثل

  .كاحلريق والوعيد: ويقع موقع املصدر

" وحسن أولئك رفيقاً: "صديق ورفيق، وقد جيمع، قال اهللا تعاىل: ويكون واحداً ومجعاً يف الصفات مثل

  .68:النساء

فقهت وعلمت، وإذا : نعتاً، فإذا أخربت أنك قد دخلت حتته وحلقت بأهله ضممت عني الفعل، تقولويكون 
  .قد علمت ذلك: أخربت أنك علمت شيئاً بعينه أو أشياء قلت

  .80:يوسف" خلصوا جنيا: "عدي وذكي وعري وجني قال اهللا تعاىل: ويكون مبعىن مجع مشتق من امسه مثل

يا أبة استأجره، إن خري من : "يا خالد، لو رأتك بنت شعيب ما قالت:  فقالمر الفرزدق خبالد بن صفوان
وأنت يا أبا فراس، لو رأينك صوحيبات يوسف ملا أكربنك وال : ، قال26:القصص" استأجرت القوي األمني

  .قطعن أيديهن

  : جلميل بن معمر

  أناخ فأحيا العرق وهو دفين  بقلبي يا بثينة كالذي هواك

  .عرق النخلة والشجر والزرع وغري ذلك:  أناخ املطر، والعرقالذي

: استفرغنا اهود، فلما بلغنا احملدود، كنا كما قال الشاعر: أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: قيل حلماد الراوية

طة السال: ما البالغة؟ قال: قيل لبعض أعراب بلحارث بن كعب: إذا قطعنا علما بدا علم ابن األعرايب قال
  .اجلرأة على الكالم: واإلصابة واجلزالة؛ أراد بالسالطة

  : وأنشد
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  مقالتهم ألقوا على غاربي حبلي  عصيت العاذلين ولم أبل ولما

 شيمتي أو أن قيمها مثلي على  مني تود لو ابنها وهازئة

  .ولست أعرف معىن هذا الكالم ألين ال أرى حريصاً إال وقحاً. احلرص والقحة: شيئان ال يتفقان أبداً: ويقال

  .املقدم يف احلذق متأخر يف الرزق: ويقال

  .تصحيح األقسام واختيار الكالم: ما البالغة؟ قال: قيل حلكيم

 حبيبة يل شبهتها ا فتبعت السهم رميت ظبية فلما نفذ السهم ذكرت: كان أبو حية النمريي كذاباً، قال مرة
  .فأخذته

عن يل ظيب فرميته فراغ عن سهمي فعارضه، فراغ ثانية فلم يزل السهم يراوغه حىت صرعه : وقال مرة أخرى
  .ببعض اخلبارات

  : شاعر

 مرتهن بما هو كائن والمرء  الشباب وكل شيء بائن بان

  إن المقيم على الحوادث ظاعن  به أيامه وشهوره ظعنت

    

 منه كل صاف آجن فاليوم  ذهب الشباب وغاض ماء فرنده

 تكون له عليك محاسن ولقد  محاسنه وطار عرابه درست

 إن الزمان لكل حر خائن  الزمان أخاك في لذاته خان

  .لو أمرنا باجلزع لصربنا، واعلم أن هذه األمور ال متلك وال تدرك إال برحب الذراع: يونسقال 

  .ال يزال الناس خبري ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا: ويقال

  .إن مع الثروة التحاسد والتخاذل، ومع القلة التحاشد والتناصر: يقال

  : قال طريح

 أذيع وإن لم يعلموا كذبوا شرا  إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا

  .من عاب سفله فقد رفعه، ومن عاب شريفاً فقد وضع من نفسه: قال أعرايب

  : شاعر

  ولم يرزق اهللا ذاك البخيال  حسن الثناء البخيل يؤمل

 كثيراً ويعطي قليال يمن  يسود أخو بطنه وكيف

  : شاعر
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 يمين الجود منك سوار وعلى  في عنق الزمان قالدة نعماك

 وكأن مدحك بيننا استغفار  رسخ امتداحك في ثرى أكبادنا

أصاب رجل رغيفني وعراقني فأكل رغيفاً وعراقاً، وأدركه بنوه وكانوا ثالثة، وكلهم طلب ما بقي وذكر 
أنا : به، فقال األولليصف كل واحد منكم كيف يأكله، فأيكم كان أعرف بأكله فهو أحق : حاجته، فقال

أنا آكله حىت مير به املار فال يدري أعظم العام هو أم عظم العام : آكله حىت ال أدع فيه للذرة مقيال، وقال الثاين
  .أنت صاحبه: األول، وقال الثالث، أما أنا فأجعل عظمه إداماً للحمه، فقال له

  .اجللل الذاهب عن املقدار صغراً أو كربا: قال أعرايب

  :  ميدح الفضل بن حيىيشاعر

  غداة غدا الفضل بن يحيى إلى الحفره  الفضل واإلسالم واليأس والندى مضى

 كن أيام الحياة له حبره كما  له في قبره مؤنساته فصرن

 بوجه الفضل ظاهرة النضره وكانت  الدنيا قتاماً لفقده وألبست

 رمت أمراً دونه تحسر القدره لقد  للذي يسعى ليدرك شأوه فقل

  .خوت النجوم ختوية إذا انصبت لتغور: يقال

  : لعتبة بن أيب هلب

  صدق الكالم ورأينا حتم  أناس من سجيتنا إنا

  : شاعر

  ة بعض ما يحكى عليه  حسب الكذوب من البلي

 غيره نسبت إليه من  سمعت بكذبة فمتى

يا أمري املؤمنني، وجه الكذاب ال يقابلك، : كذبت، فقال: الرشيد للفضل بن الربيع يف بعض ما كلمه بهوقال 
  .ولسانه ال يقاولك

قد سوم فالن غالمه تسومياً، إذا تركه يصنع ما يشاء، وسوم نفسه، وأسام الرجل : يقال: قال ابن األعرايب
  .ماشيته، وفالن يأىب أن يسام خطة الضيم

  .إن الرثيئة مما يفثأ الغضب: تثا على الرجل رأيه إذا اختلط، أصله من رثيئة اللنب؛ ويف املثلآر: ويقال

  .الرأي احلزم، فإذا وضح احلزم فاعزم: قال كسرى

: ابتك القوم: قيل للشام شام ألنه شام الكعبة، وبكة، قيل إن األصل هو الباء ألن الناس يبك بعضهم بعضاً، يقال

ال : االجتماع، ومنه: ملا جيمع فيها من احلصى، والتجمري: ملا ميىن فيه من الدم، واجلمراتإذا ازدمحوا، ومىن 
w  .جتمروا املسلمني فتفتنوهم وتفتنوا نساءهم، أي ال جتمعوهم يف املغازي، ولكن ليخلف قوم قوماً
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  .القطع: أي لن تقطع األرض، واخلرق: 37: اإلسراء" إنك لن خترق االرض: "قال أبو عبيدة يف قوله

  : وأنشد

  أفنوا عدوهم اصطالما  قومي معشراً هللا

 سناناً أو حساما إال  يتركون لوارث ال

 عاماً فعاما تمريهم  مقربات بالقنا أو

 خلقوا كراما لكنهم  ما ذاك من عدم بهم

    

وىل احلجاج بن يوسف وهرام بن يزداد أصفهان، وكان ابن عم كاتبه زاذان فروخ اوسي، فكتب من أصفهان 
: إىل احلجاج كتاباً وصف له فيه اختالل حال أصفهان، وسأله النظر إليهم بنقص خراجهم، فكتب إليه احلجاج

مال، وأكثرها خراجاً بعد فارس أما بعد، فإين استعملتك يا وهرام على أصفهان، أوسع اململكة رقعة وع
واألهواز، وأزكاها أرضاً، حشيشها الزعفران والورد، وجبلها الفضة واإلمثد، وأشجارها اجلوز واللوز والكروم 

الكرمية والفواكه العذبة، ذباا عوامل العسل، وماؤها فرات، وخيلها املاذيات اجلياد، أنظف بالد اهللا طعاماً، 
ا تراباً، وأوفقها هواء، وأرخصها حلماً، وأطوعها أهالً، وأكثرها صيداً، فأخنت يا وهرام وألطفها شراباً، وأصحه

 وال - عليها بكلكلك حىت اضطر أهلها إىل مسألتك ما سألت هلم، لتفوز مبا يوضع عنهم، فإن كان ذلك باطالً 
وهرام أنا ننفذ لك ما  فزد وتعلم، وإن صدقت يف بعضه فقد أخرجت البالد؛ أتظن يا -أبعدك عن ظن السوء 

موهت وسخرت من القول وقعدت تشري علنا به؟ فعض يا وهرام على هن أبيك وحرامك، وامي اهللا لتبعثن إيل 
  .خراج أصفهان كله وإال جعلتك طوابيق على أبواب مدينتها، فاختر لنفسك أوفق األمرين أو رد، والسالم

ال تفعل فهي يف التخت : يف رزمة، قال:  رزمة أو ختت؟ قلتثيابك يا أمحد يف: قال بن أيب فنن، قال يل املتوكل
  .أبقى وأنقى

  .ابن أيب فنن فأرة مسك: وقال املتوكل

  : واهللا ألؤدبنه، فحجبين، فكتبت إليه: عتب علي املعتصم فقال: قال احلسني بن الضحاك

  وبه استعذت وعذت من غضبه  اإلمام أشد من أدبه غضب

 اإلله عليه في كتبه أثنى  أصبحت معتصماً بمعتصم

 النجاة به سوى سببه أرجو  ال والذي لم يبق لي سبباً

 من أشفى على عطبه ولكل  لي شفيع غير رحمته ما

  .مبثل هذا الكالم يستعطف الكرام: فالتفت إىل هارون الواثق فقال

wمنع املوجود سوء ظن : بلغين أن فيك سرفاً، فقلت: قال حممد بن حممد بن عباد البصري، قال يل املأمون
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  .باملعبود

  : ألشجع

 يصنعون كما يصنع وال  الملوك مدى جعفر تريد

 معروفة أوسع ولكن  وليس بأوسعهم في الغنى

 يجمعون وال يجمع وهم  ينالون غاياته وكيف

  : آخر

 ممتثل في األمم وأمرك  لم عرتك الهموم وقائلة

 الهموم بقدر الهمم فإن  فقلت دعيني على غصتي

ويعجب ما ويعجب رأيت هذين البيتني يف دفتر يف جلود كتب أيام بين مروان، ورأيت بعض الرؤساء يدعيهما 
ال تتكلم، فإن ما : إن احلال فيما أنشد كيت وكيت، فقال يل: له من ذلك، فقلت لبعض الشيوخ من ندمائه

وقفنا موقفنا هذا قط إال أسعطنا املكروه، ومحلنا على الكذب، وكلفنا حتسني القبيح وحتقيق الباطل، وما عيب 
عليها الناقصة منها، ولو عرفت يا بين ما نعرف ملا خففت إىل ما الرئاسة إال ما يشوا من هذه اخلالل احلائفة 

خنف إليه؛ امحد اهللا على ما انطوى عنك، وسله السالمة فيما بدا لك، واعلم أن من أراد فناء الرؤساء صرب على 
  .اخلشناء والعوصاء

ان ممحل أخطأه أظلين من موالي عارض غيث أخلف ودقه، وشاقين الئح غوث كذب برقه، فقل يف حر: كاتب
  .النوء، وحريان مظلم خذله الضوء

  .هذا منط متكلف

ال تدع إحسانك عندي خداجاً، وال ختلج معروفك إيل خالجاً، وال تسمين أن : قال أعرايب للحسن بن سهل
  .التمس ما قبلك عالجاً

الشريف من أجل إقبالك على السفلة من أجل غناه، وإعراضك عن : أربعة أشياء من الدناءة: قال بعض السلف
  .فقره

  .الداللة على أن اهللا تعاىل أمر إبراهيم مبا ال يريده أنه فداه بذبح عظيم: قال بعض العلماء

    

إن السياسة صناعة، مث هي من أجل الصناعات قدراً وأعالها خطراً، إذ : قال أبو زيد البلخي يف كتاب السياسة
فيها من العباد، وكل صانع من الناس فليس يستغين يف إظهار كانت صناعة ا تتهيأ عمارة البالد، ومحاية من 

أحدها مادة له آلة ومادة يعمل ا؛ والثاين صورة ينحو بفعله حنوها؛ : مصنوعه عن مخسة أشياء تكون علال هلا
 والثالث حركة يستعني ا يف توحيد تلك الصورة باملادة؛ والرابع غرض ينصبه يف ومهه من أجله يفعل ما يفعل؛
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ومثال ذلك من صناعة البناء أن املادة اليت يعمل منها البناء هي التراب . واخلامس آلة يستعملها يف حتريك املادة
والطني واحلجارة واخلشب، والصورة اليت ينحوها بومهه صورة البيت، والفاعل هو البناء، والغرض الذي من 

ومثال ذلك من صناعة الطب . ا يعمل هي آالت البناءأجله يفعل سكىن البيت وإحراز ما حيرز فيه، واآللة اليت 
أن املادة اليت يفعل به الطبيب إمنا هي أجساد الناس احملتملة الصحة والسقم، والصورة اليت ينحوها الطبيب بومهه 

ة إمنا هي الصحة، والفاعل هو الطبيب املعاجل، والغرض الذي بسببه يفعل الطبيب إمنا هو بقاء جسم املعاجل املد
. اليت تتهيأ له أن يبقاها، والشيء الذي يتخذه الطبيب آلة يف املعاجلة وإفادة الصحة هو كالفصد وسقي األدوية

إن املادة فيها أمور الرعية اليت يتوىل امللك القيام ا، والصورة فيها : فإذا نقل هذا املثال إىل صناعة السياسة قلنا
ري الصحة، ألن املصلحة هي صحة ما، والصحة مصلحة ما، وكذلك إمنا هي املصلحة اليت ينجو حنوها وهي نظ

املفسدة سقم ما، والسقم مفسدة، والفاعل هو عناية امللك مبا يباشره من أمور الرعية، وغرضه فيما يفعله هو 
 وفعل السائس: بقاء املصلحة ودوامها، والشيء الذي يقوم له مقام اآللة يف صناعته إمنا هو الترغيب والترهيب

أحدمها التعهد واآلخر واالستصالح؛ أما التعهد فحفظ : الذي نظري املعاجلة من الطبيب ينقسم بكليته إىل قسمني
املستقيم وأمور الرعية على استقامة وانتظام من اهلدوء والسكون حىت ال يزول عن الصورة الفاضلة؛ وأما 

ونظري هذا التعهد واالستصالح يف . االلتئاماالستصالح فرد ما عارضه منها الفساد واالختالل إىل الصالح و
 حفظ الصحة وإعادة الصحة، وكما أن الطب -  اليت هي سياسة األجساد -صناعة السياسة من صناعة الطب 

  .كله مدرج يف هذين البابني، كذلك السياسة كلها مدرجة يف نظرييهما، يعين التعهد واالستصالح

  .ملة ال يقطر عليها شيء إال شربتهكنت كالر: وصف أعرايب نفسه باحلفظ فقال

بأن ال يذكر العلة، ومنها أن ينقض العلة، ومنها أن ينهي : اادل يعرف بأحد الوجوه السبعة: قال بعض العلماء
الكالم إىل حمال، ومنها أن ينتقل يف الكالم، ومنها أن يقول شيئاً يلزمه القول مبثله فيمتنع، وأن جييب عن غري ما 

  .أن يسكت للعجزيسأل عنه، و

أما بعد، فقد دلف إليك أملي مستجرياً بك من اإلعدام، على راحلة من الرجاء، حيدى بيمن الطائر، : العتايب
  .حىت أناخ بفناء جودك، فتعجل شكر ما أملته منك، جتن حلو ما استغرست لك

مىت : قال رجل للفرزدق!! ذايا ابن النمامة، أمك أخربتك : يا أقلف، فقال زياد: قال الفرزدق لزياد األعجم
  .مذ ماتت عجوزك، ال رضي اهللا عنها: عهدك بالزنا؟ قال

غشم الليل وأغشم، وعتم وأعتم، ودجا وأجى، وغسق وأغسق، وجنح وأجنح، وغطش وأغطش، وغبش : يقال
  .وأغبش، كل هذا إذا أظلم

 اآلراء إلجياد جملبة املراد، مكسبة للوداد، التعاون على الرب داعية التفاق اآلراء، واتفاق: قال أبو احلسن العامري
وكما أن شر الناس من من أبغض الناس، كذلك خري الناس من نفع الناس، وال نفع مع السباب والتباغي، وأرفع 
الناس نية أقدرهم على استصالح الربية، ومن عجز عن تقومي نفسه اخلاصة فهو عن تقومي غريه أعجز، والتسرع 
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آفة من آفات النفس، والطمأنينة ا قبل االختبار مضادة لطريق احلزم، واإلصرار على التوقف إىل تكذيب األقول 
مذلة لسلطان العقل، ومن مل خيلص لسانه لضمريه مل خيلص ضمري غريه له، ومن صرب على استرباء حقائق 

 املطلوب منه، ومن اهتم األحوال فقد أيد نفسه بالسالمة من الضالل، ومن خفي موقع الطلبة قبله مل ينفعه قرب
لغري ما خلق له فقد بدل جوهره جبوهر سواه، وكما أن نور احلق أشرق وأجلى، فهو للعقول الرمدة أضر 

  .وأعشى، واملفلوج شخصه ال تستقيم حركاته، وهيهات من نيل السعادة مع اهلوينا والبطالة

    

ل واجلنب واحلسد، يدل احلسد من الصغري على البخ: ثالثة أشياء تستجيب من الصغري وتكره من الكبري: يقال
مهة وهو قبيح من الكبري، والبخل يدل منه على حزم ألنه فيه حفظ وهو عيب من فوقه واجلنب يدل على عقل 

  .ألن فيه حراسة نفسه

ألن أيب كان سبب حيايت الفانية، ومؤيب : ما بال تعظيمك ملؤدبك أشد من تعظيمك ألبيك؟ قال: قيل لبزر مجهر
  .بب حيايت الباقيةس

  : شاعر

 فاته هذا وذاك فقد كفر فمن  وما المرء إال اثنان عقل ومنطق

 الدين والدنيا قليال إذا حضر من  سيما إن كان ممن نصيبه وال

وساحمتك مساحمة قد بلغت لك أقصى مرادك، وأنلتك غاية بغتك، : كتب علي بن عيسى الوزير يف توقيع له
  : حماب لك معين بك، وأنت مع ذلك تستقل كثريي لك، وتستقبح حسين فيك، فكيف وأنت كما قال رؤية

 ظمآن وفي البحر فمه يصبح  كالحوث ال يكفيه شيء يلهمه

 بما ال أجيب إليه غيرك عاملتك  وإذا تأملت حقيقة أمرك علمت أني

   .أعامل بمثله سواك وال

  : شاعر

  أغناه جنس علمه عن جنسه  العاقل إبن نفسه العالم

 أولى به من أمسه فيومه  إنما حياته لنفسه من

 من تكرمه لنفسه وبين  بين من تكرمه لغيره كم

  .هذه األبيات يرويها أصحابنا البن معروف القاضي، وما مسعناها منه

أصابتنا ريح ببغداد جاءت مبا مل تأت به : قال الزبري بن بكار، حدثنا العتيب قال، حدثين احلسن بن وصيف قال
فجعلت أطلب املهدي خوفاً من أن يسقط عليه شيء، فألفيته : ريح قط حىت ظننا أا تؤدي بنا إىل القيامة؛ قال

w تشمت بنا أعداءنا من األمم، وإن كنت يا رب اللهم احفظ فينا نبيك عليه السالم، وال: ساجداً وهو يقول
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أخذت العوام بذنيب فهذه ناصييت بني يديك يا ارحم الرامحني مع الدعاء كثري حفظت هذا منه فلما أصبح تصدق 
ففعل جلة قواده وبطانته واخليزران ومن أشبه هؤالء : بألف ألف درهم وأعتق مائة رقبة وأحج مائة رجل؛ قال

ألخصب من صبيحة :  ما فعل، فكان الناس بعد ذلك إذا ذكروا اخلصب قالوا يف أمثاهلميف خاص ماهلم كنحو
  .ليلة الظلمة

  : شاعر

 للمعيشة من بيان بأجمع  شيء أردت به اكتسابا وما

 سبع ذلك في مايه مع  خمسة في سبعة ما

 إليه جزء ثمانيه ت  ذلك إذا أضف وكمثل

 س وربع ألف ال ميه  نصف ألف في القيا ما

 فصح حسابيه منه  ألقيت ربع ثالثة

 في نصف ثلث ثمانيه  ما حصلته وضربت

 متواليه بكماله  صورة طبعه فاتته

  وسوى من سوى سواك لئيم  غير الذي سواك كريم إن

  .أي حبستها على املوت. برك اجلمل، وربضت الشاة، وجثمت األرنب، وجثمتها أنا إذا صربا: يقال

حيكى أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكالب فاختذ أنفاً من روق فأننت، فأمره النيب صلى اهللا : قال الزهري
 الشجر، فأما الورق فإنه ال اختذ أنفاً من الورق أي ورق: عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ قال األصمعي

كنت أحسب قول األصمعي صحيحاً : إن األصمعي عين بالورق الرق الذي يكتب عليه، قال ابن قتيبة:يننت؛ قيل
أنه ال يننت حىت خربين خبري أن الذهب ال يبليه الثرى وال يصدئه الندى وال تغلبه األرض وال يأكله التراب وال 

ف شيء شخصاً وأثقل شيء وزنا، وقليلة يلقى يف الزنبق فريسب، وكثري غريه يتغري رحيه علىالدول، وأنه ألط
الفضة تصدأ وتننت وتبلى يف احلرارة؛ وكتب عمر بن عبد العزيز يف اليد إذا قطعت أن : يلقى فيه فيطفو؛ وقال

  .ختتم بالذهب فإنه ال يقيح

  .إذا نقي: سئل احلسن البصري عن السلف يف الزعفران فقال

حبفظ األنساب وضياع أنسام، وعفتنا عن حرمنا إذا نكحوا :  يفضل العرب على العجم بثالث:قال دغفل
  .حرمهم من األمهات واألخوات، والفصاحة طبيعتنا والبيان سجيتنا

  : شاعر

  وكم الئم قد الم وهو مليم  له عذراً وأنت تلوم لعل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  829   

  .دود يكون يف أنوف اإلبل والغنم، وال يكون يف البقر، الواحد منها نغفة: النغف: ابن األعرايبقال 

  .حملف وحمنث: والعرب تقول للشيء املختلف فيه: قال

    : شاعر

 لهند في خفاء وفي ستر هواي  سأبدي عند أول سكره أراني

  وإن غضبت حلمت أمري على السكر  رضيت كان الرضا سبب الهوى فإن

  .الزانية: املومسة. ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن كسب املومسة واحلجام

النضنضة بطرف اللسان والشفتني، واملضمضة بالفم كله، والنضح كالرش، والنضخ كالتبليل، والقضم : يقال
  .باألسنان، واخلضم بالفم كله

  .ألنه نأى واغترب: لغراب غراباً؟ قالمل تسمى ا: قيل ألعرايب

الرائحة الطيبة، فأما : نعم، واملعزي من املعز؛ والذفر: الذفرى من الذفر؟ قال: قال األصمعي، قلت أليب عمرو
  . فإنه الننت خاصة- بتسكني الفاء - الذفر 

ة أنه ينقص كل يوم من سأل املنصورعمرو بن عبيد عن قوله عليه السالم فيمن اقتىن كلباً لغري زرع وال حراس
  .كذا جاء، وال أدري مل قال ذلك: أجره قرياط؛ قال

ال زمام وال خزام وال رهبانية والتبتل وال سياحة يف اإلسالم، وهو معىن قوله : قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله
  .عز وجل ما جعل عليكم يف الدين من حرج

ملقدس وهو ابن مثاين حجج فنظر إىل عبادها وقد لبسوا مدراع دخل حيىي بن زكريا بيت ا: قال عبد اهللا بن عمر
الشعر وبرانس الصوف، وقد ثقبوا وسلكوا فيها السالسل وشدوها إىل سواري املسجد، فهاله ذلك ورجع إىل 

درعاين : ما خلقنا للعب، فأتى أبويه فقال هلما: يا حيىي، هلم فلنلعب، فقال: أبويه، فمر بصبيان يلعبون فقالوا
شعر، ففعال، مث رجع إىل البيت املقدس فكان خيدمه اراً وليالً حىت أتت له مخس وعشرون حجة، وأتاه ال

  .اخلوف فساح ولزم أطراف األرض، يف حديث طويل

كان من حديث يسار الكواعب أنه كان عبداً لبعض العرب، وكان ملواله بنات، فجعل يتعرض هلن ويريدهن 
اشرب ألبان هذا اللقاح، ومن يف ظالل هذه اخليام، وإياك والتعرض لبنات يا يسار، : على أنفسهن، فقلن

  .األحرار، فأىب، فلما أكثر واعدنه ليالً فأتاهن وقد أعددن له موسى، فلما خال ن قبض عليه فجبنب مذاكريه

  : شاعر

 عنه النفس والعرضا فصنت  عبد بني مسمع شاتمني

  من ذا يعض الكلب إن عضا  أجبه الحتقاري به ولم

  .لقد ظننت أن اهللا قد غفر هلم، ذكرت أين فيهم فكففت: مسع مطرف بن عبد اهللا ضجيج الناس بالدعاء فقال

wللحكم ابن يتعاطى إن الدنيا قد استودقت، وإن الناس قد انغطوا، فما ظنك بعد هذين؟ كان : قال بعض السلف
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  .يا بين دع الشراب، فإمنا هو قيء يف شدقك، أو سلح يف عقبك، أو حد يف ظهرك: الشراب فقال

ما انتفعت بكالم أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله كانتفاعي بكالم علي بن أيب : قال ابن عباس
 يفوته، ويسوؤه فوت ما مل يدركه، فليكن أما بعد، فإن املرء يسره درك ما: طالب رضي اهللا عنه؛ كتب إيل

سرورك مبا نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما أتاك من الدنيا فال تكن به فرحاً، وما 
  .فاتك منها فال تكن عليه جزعاً، وليكن مهك ملا بعد املوت

تصدق بربع مالك بقول اهللا : ، قالإين نذرت أن أتصدق جبزء مايل: ملا استقضي حيىي بن أكثم جاءه رجل فقال
  .260:البقرة" فخذ أربعة من الطري فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل منهن جزءاً: "تعاىل

نذر املتوكل يف علة إن وهب اهللا تعاىل له العافية أن يتصدق مبال كثري، فعويف، فأحضر الفقهاء فاستفتاهم فقال 
 جتب، وقال آخر شيءاً آخر، فقال رجل من آل الرسول صلى اهللا تصدق مبائيت درهم ألن الزكاة فيها: قائل

ما نعرف هذا يف كتاب اهللا تعاىل : إن كنت نويت الدنانري فتصدق بثمانني ديناراً، فقال الفقهاء: عليه وعلى آله
" م حننيلقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويو: "بلى، قال اهللا تعاىل: وال سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  .، فعدوا وقائع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله فإذا هي مثانون25:التوبة

  : شاعر

 بيننا كبد تذوب وفيما  يلج بي الهوى وتلج نفسي

لو كان الرهن حاضراً لكان بيعه أهون علينا من : استقرض كويف من جار له شيئاً فطلب رهناً، فكتب إليه
  .استيجاب محدك

  .فقر يوجعك خري من غىن يطغيك، وغىن حيجزك عن اإلمث خري من فقر حيملك على اإلمث: قال األول

  .من مل يتحرز من عقله بعقله، هلك من قبل عقله: قال ابن السماك

    

أطعم الناس أبو سفيان يف حجة الوداع فقصر طعامه فاستعان برسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله فأعانه بألف 
  .بأيب أنت وأمي، حاربناك فما أحببناك، وسألناك فما أخبلناك: قال أبو سفيانشاة، ف

  .يا بين، ارحم الفقراء لقلة صربهم، وارحم األغنياء لقلة شكرهم، وارحم اجلميع لطول غفلتهم: قال لقمان البنه

 علينا هذا لفضله، عرج: مر خبالد بن صفوان صديقان، فعرج أحدمها عليه وطواه اآلخر، فقيل له يف ذلك، فقال
  .وطوانا ذاك لثقته باملودة

  .من قدم أرضاً فأخذ من ترابها فجعله في مائها ثم شربه عوفي من وبائها: قال ابن شهاب

  .أن يطاع فال يعصى: ما جزاء من إذا سئل أعطى؟ قال: قيل لزاهد

  .عن معرفة الرب، وابتغاء النسل، وطلب املعاش، وحذر املوت: أمت البهائم إال عن أربع: قال ابن عباس

wالرب ها هنا سائسها ومالكها، فأما معرفة اهللا تعاىل فإن الكبار من العقالء ميوجون فيها : قال القاضي أبو حامد
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ول هلا، وإمنا هي ذوات حواس تصادف حبواسها ما ويضجون بسببها، فإن أصل املعرفة هو العقل، والبهائم ال عق
الءمها، فإذا توالت املصادفة األلفة بينها وبني األشياء، وأما ما ارتفع عن احلس فإا منه يف جانب بعيد، ومكان 

  .سحيق

يا شيخ، أتطمع أن تأكل من هذه الشجرة اليت قد : مر أنو شروان بشيخ يغرس شجرة جوز، فوقف عليه وقال
ال أيها امللك، ولكن الدنيا دفعت إلينا عامرة فإين أحب أن أردها وهي : غرسها وسقيها وتعهدها؟ قالتوليت 

أيها امللك، ما أسرع ما أمثرت هذه : وأعطاه أربعة آالف درهم، فقال! زه: عامرة، فأعجب املك بكالمه وقال
لك، لكل شجرة يف كل سنة محل أيها امل: وأعطاه أربعة آالف درهم أخرى، فقال! زه: الشجرة، فقال كسرى

  .وأعطاه أربعة آالف درهم، وسدوا فمه، وانصرف! زه: واحد وهذه محلت مرتني، فقال

  .اللهم هنئنا عطاءك، وال تكشف عنا غطاءك: ادع اهللا لنا، فقال: قيل لفتح املوصلي

: وال ثالث خصال، قالما أكرمك ل: مدح بعض الشعراء اجلنيد، وكان من كبار العمال، فأجازه، فقال الشاعر

مث : تأمر للرجل باجلائزة السنية مث تشتمه فتكدر ذلك عليه، قال: ويلك وما هي؟ وهل بعد ثالث من خري؟ قال
: مث ماذا؟ قال: وتضع الطعام فيدخل الناس فال ترتهلم منازهلم، ولو أنزلت كان أشرف لك، قال: ماذا؟ قال

يا : بعشرة آالف درهم، قال: فبكم أمرنا لك؟ قال: ، قالجواريك خيترقن الصفوف فال تأخذك لذلك غرية
غالم ادفع إىل هذا املاص بظر أمه عشرة آالف أخرى، مث أعادها حىت بلغت تسعني ألفا أخرى، فوضعت بني 

أما قولك إين أضع الطعام وال أنزل الناس منازهلم فلقد فكرت فرأيت يف الناس من له : يديه؛ مث أقبل عليه فقال
هم غري ذلك، فوكلتهم إىل أنفسهم، ألن من احنط عن أعلى غاية كان النقص أوىل به، فهم بأنفسهم مهة وفي

أخرب مين م؛ وأما قولك إن جواري خيترقن الصفوف فال تأخذين لذلك غرية، فلو أن واحدة رأت يف عينها من 
  :  الشاعر يقولهو أحسن مين فاختارته وهبتها له؛ وأم العطية مع الشتم فكيف رأيتها؟ فأنشأ

 يزين منه قديمه كرمه  الجنيد الكريم أوله إن

 ألفا طوبى لمن شتمه تسعين  يعطي على شتمة وإن صغرت

 يمنع من كل ريبة خدمه  وجه الجنيد قد عرفوا وحسن

 بالطعام من طعمه طباخه  يبالي إذا بال هممه وما

سليمان بن عبد امللك إذا حضر طعامه فتحت األبواب ورفعت الستور ودخل الناس، فإذا انقضى ذلك كان 
يا أمري : إن أمري املؤمنني مرتفع من جملسه، فهل ألحد منكم حاجة؟ فقام رجل ذات يوم فقال: نادى مناديه

 ضرب علي أجل إن جزته فرق بيين املؤمنني، إن يل يف بيت مالك مائيت دينار، وأنا اآلن مملك بابنة عم يل، وقد
يا ابن اللخناء، أقسطار أنا حىت أسلفك؟ : وبينها، فإن رأى أمري املؤمنني أسلفين هذه املائتني فأقضي عين، فقال

بل أهب لك مائيت دينار ومائيت دينار، وجعل يكررها حىت انقطع نفسه على ثالثة آالف دينار، فقبضها الرجل، 
wصدق، وددت أين افتديتها بأضعاف : فأين قوله يا ابن اللخناء؟ فبلغ ذلك سليمان فقال: لفأتاه الناس يهنئونه قا
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  .ذلك ومل أقلها

    

لعن اهللا القدرية، وما قالوا كما قال اهللا، وال كما قالت املالئكة وال كما قالت األنبياء، وال كما : قال ابن عباس
وما : "النار، وال كما قال الشيطان الرجيم، قال اهللا تعاىلقال لوط، وال كما قال أهل اجلنة، وال كما قال أهل 

: ، وقال األنبياء32: البقرة" علم لنا إال ما علمتنا: "، وقالت املالئكة30: اإلنسان" تشاؤون إال أن يشاء اهللا

لو أن يل : "لوط: ، وقال34":هود" وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم"
: األعراف" وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا: "، وقال أهل اجلنة80:هود" بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد

  .39:احلجر" رب مبا أغويتين: "، وقال الشيطان106:املؤمنون" غلبت علينا شقوتنا: "، وقال أهل النار43

  : شاعر

 إذ ضاقت علي المآكل ثيابي  لعمري لئن بيعت في أرض غربة

 له حلية من نفسه وهو عاطل  أنا إال السيف يأكل جفنه فما

على اليمن والسعادة والطري الصاحل، والرزق : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله إذا دعا ملتزوج قال
  .الواسع، واملودة عند الرحم

  .وكان صلى اهللا عليه وسلم ينهى أن يقال بالرفاه والبنني ويقول بأوىف التحيات وأعذب الكالم

بلغين ما يسر اهللا لك من اجتماع الشمل، وضم األهل واإللف، فشركتك يف النعمة، : كتب رجل إىل صديق له
ىل ما أنت فيه مبا قسم لك وسامهتك يف السرور، وشاهدتك بقليب، ومتثلت ما أنت فيه بعيين، فهنالك اهللا تعا

  .بالسرور واحلبور، ودفع احملذور، على مر األزمنة والدهور

أتيتكم من عند : اخطب علي هنداً بنت أمساء وال تزد على ثالث كلمات، فأتاهم فقال: قال احلجاج البن القرية
أقر اهللا : ع إىل احلجاج فقالبل جنيب، فرج: من تعلمون، واألمري يعطيكم ما تسألون، أفتجيبون أم تردون؟ فقالوا

عينك، ومجع مشلك بالسرور والغىن على أسعد السعود، وإمين اجلدود، وأبرك العقود، وجعلها اهللا تعاىل ولوداً 
  .ودوداً، ومجع بينكما على الربكة واخلري

فأفردوا لنا قال جعفر بن حممد الفاطمي عن أبيه عن جده قال حججت ومعي مجاعة من أصحابنا، فأتينا املدينة، 
مكاناً نرتله، فاستقبلنا عالم أليب احلسن موسى بن جعفر على محار له حضر يتبعه الطعام، فرتلنا بني النخل، 

وجاء هو فرتل، وأيت بالطست واملاء، وفبدأ فغسل يديه، وأدير الطست عن ميينه حىت بلغ آخرنا، مث أعيد إىل من 
كلوا باسم اهللا، مث ثىن باخلل، مث أيت بكتف :  فبدأ بامللح وقالعن يساره حىت أتى على آخرنا، مث قدم الطعام

: كلوا باسم اهللا فإن هذا الطعام كان يعجب رسول اهللا صلى عليه وعلى آله، مث أيت بسكباج فقال: مشوية فقال

كلوا : كلوا باسم اهللا فهذا طعام كان يعجب أمري املؤمنني رضي اهللا عنه، مث أيت بلحم مقلي فيه باذجنان فقال
كلوا : بسم اهللا فهذا طعام كان يعجب احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، مث أيت بلنب حامض قد ثرد فيه فقال w
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كلوا بسم اهللا : بسم اهللا فإن هذا الطعام كان يعجب احلسن بن علي رضي اهللا عنهما، مث أيت بأضالع باردة فقال
كلوا بسم اهللا فإن هذا :  مث أيت جبنب مربد فقالفإن هذا طعام كان يعجب علي بن احلسني رضي اهللا عنهما،

كلوا بسم اهللا فإن هذا طعام كان يعجب : طعام كان يعجب حممد بن علي، مث أيت بلون فيه بيض كالعجة فقال
ورفعت املائدة فذهب أحدنا ليلتقط ما . كلوا بسم اهللا فإن هذا طعام كان يعجبين: جعفراً، مث أيت حبلواء فقال

. مه، إن ذلك يكون يف املنازل حتت السقوف، فأما يف مثل هذا املكان فهو لعافية الطري والبهائم: الكان حتتها فق

وأيت . إن من حق اخلالل أن تدير لسانك يف فمك، فما أجابك ابتلعته، وما امتنع فاخلالل: مث أيت باخلالل فقال
يا : مث غسل من عن ميينه إىل آخرهم، مث قالبالطست واملاء، فابتدأ بأول من على يساره حىت انتهى إليه فغسل، 

أيأيت أحدكم إىل كم أخيه أو : على أفضل ما كان عليه أحد، قال: عاصم، كيف أنتم يف التواصل والتيار؟ قال
فلستم على ما أحب من : ال، قال: مرتله عند الضيقة فيستخرج كيسه ويأخذ ما حيتاج إليه فال ينكر عليه؟ قال

  .التواصل

لصانع املعروف إجالل القلوب، وثناء األلسن، وحسن األحدوثة، وذخر العاقبة، وفخر : لسلفقال بعض ا
  .األعقاب

  : شاعر

 وأما وجهه فجميل فحلو  ولم أر كالمعروف أما مذاقه

  ن صرفاً غري ممزوج _سقاين من كميت اللو: آخر

  على ناي وتصنيج  دارت الكاس فلما

    

 أمثال الدواويج ت  جعلنا القمص في اللبا

احلمد هللا على عامر مهاجرتك، وسالمة بدأتك ورجعتك، وعظم املنة بأوبتك، فشكر اهللا سعيك، وتقبل : كاتب
نسكك، وجعلك ممن انقلب مفلحاً منجحاً، قد رحبت صفقته، ومل ترب جتارته، وال أعدمك تقبل عملك، وتوفيقاً 

يرتبط نعمتك، وهناك اهللا تعاىل ذلك، وطيبه لك يف الدنيا مع األهل ومجع الشمل، وال حيوك دينك، وشكراً 
  .أعدمك مزيداً منه

  .مجة املصائب، كدرة املشارب ال متتعك بصاحب: قال أعرايب يف ذم الدنيا

  .من علم أن رزقه طالبه أراح بدنه من الدؤوب ونفسه من الذنوب: قال أعرايب

  .جاىف اهللا عن ميتكم ثقل الثرى، وأعانه على طول البلى: دفنون ميتاً فقالتنظرت أعرابية إىل قوم ي

  .ذاك واهللا مضغة من ذاق لفظها، وإنه مع ذلك عذب يف أفواه األصدقاء: ومدح أعرايب رجالً فقال

  .مل يزل ينهب الدهر ما له حىت مال له الدهر، فبخل الدهر عليه ومل يبخل على الدهر: وقال أعرايب يف آخر

w  .كأنه واهللا باز على مرقب، بيده رمح طويل يقصر به اآلجال: نظر أعرايب إىل فارس فقال
w
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  .هو واهللا إذا لوين أحلى من اجلىن، وإذا خوشن أمر من األالء: وقال أعرايب

، مودته مشوبة الفعال، ومساؤه قليلة البالل، وأرضه دائمة اإلحمال، هو اليد اجلذاء: وذكر أعرايب مودة رجل فقال
  .واألزمة احلصداء، أبعد مقاله قريب، وأقرب فعاله بعيد، يقول ما ال يفعل، ويفعل ما ال يقول

من اتسع يف اإلفضال اتسعت فيه األقوال، من شاكر مثن، ومادح مطر، ولسنا نصفك مبا يعن لنا ويبدو : كاتب
وب، واستجالب مطلوب، ولكنا على ألسنتنا، مما يتقرب به ذو الرغبة، ويفزع إليه ذو الرهبة، الشتراك مرغ

  .ننطق عن سريتك بإفصاح، ونبني عنها بإيضاح، يكف شغب الكائد، ويطيل غم احلاسد

  .طالب الفالح كالضارب بالقداح، سهم له وسهم عليه: قال أعرايب

  : شاعر

  ضاقت علي األرض كالخاتم  لما توسطتهم وعصبة

 يخرجوا بعد إلى العالم لم  كأنهم من بعد أفهامهم

 عار على آدم ألنهم  يضحك إبليس سروراً بهم

  .إن عرفناه أبالنا، وإن أنكرناه أصالنا: أتعرف ربك؟ قال: قيل ألعرايب

ولت احلمد : مبن اهللا ال مبنك، حىت سألت أبا زرعة الرازي فقال: مازلت أستجفي عائشة يف قوهلا: قال مسلم
  .أهله

ما وجب : محل إىل محاد القرشي دنانري فردها فقال له أصحابه، وكانوا أضيافه على كسر قد بدع ا كبة غزل
  .إين مل أختر الفقر للغىن، إمنا اخترت الفقر للفقر: أن ترد، فقال

منني مكاين إن رأيت أن تعلم أمري املؤ: كان العتايب واقفاً بباب املأمون، فواىف حيىي بن أكثم، فقال له العتايب
سلكت يب غري : قد علمت، ولكنك ذو فضل، وذو الفضل معوان، قال: لست حباجب، فقال: فافعل، فقال
إن اهللا أحتفك منه جباه ونعمة، وهو مقبل عليك بالزيادة إن شكرت، وبالتغيري إن كفرت، وأنا لك : طريقي، قال

أنت تأىب علي، ولكل شيء زيادة وزكاة، وزكاة اليوم خري منك لنفسك، ألين أدعوك إىل ما فيه ازدياد نعمتك و
  .اجلاه رفد املستعني؛ فدخل على املأمون فأخربه اخلرب، فأمر للعتايب بثالثني ألف درهم

عزمت : بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه باملدينة اشترى خامتاً قيمة فصه ألف درهم، فكتب عمر رضي اهللا عنه
لتها يف ألف بطن جائع فقري، واستعملت خامتاً من ورق وجعلت فصه عليك ملا بعت خامتك بألف درهم، وجع

  .رحم اهللا امرءاً عرف قدره: منه ونقشت عليه

  : شاعر

 روم وزنج: رأسي خيالن حل  شعرات في الرأس بيض ودعج

 من بعده شاه مرج وعالني  عن لمتي غراب شبابي طار
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 لي عشر وعشر وبنج إنما  الشيب لم والعت برأسي أيها

ذاك واهللا رضيع اجلود واملفطوم به، عقيم من اخلنا، معتصم بالتقوى، إذا خرست األلسن : قال أعرايب يف رجل
  .عن الرأس حذف بالصواب كما حتذف األرنب، فإن طالت الغاية، ومل يكن دوا اية متهل أمام القوم سابقاً

  .إذا أخذ زبل العصافري وديف بلعاب اإلنسان وطلي على الثؤلول قلعه: قال بعض األطباء

وما ينكر األمري أن يكون : يا عنبسة، بلغين أنك تشبه إبليس يف قبح وجهك، قال: قال احلجاج لعنبسة بن سعيد
    ! سيد اإلنس يشبه سيد اجلن؟

، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله قمة جبل 214: عراءالش" وأنذر عشريتك األقربني: "ملا نزل قوله تعاىل
يا آل عبد مناف، إين نذير، وإمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل يربأ أهله، فرأى العدو فخشي : فعال أعالها ونادى

اجلداول، مسيت بذلك ألا تدبل أي تصلح، قال : الدبول! يا صباحاه: أن يسبقوه فجعل يهتف وينادي
داملت : إذا أصلحت بالسرجني، وكل شيء دبلته ودملته فقد أصلحته، ومنه يقال: ض مدبولةأر: الكسائي

شجر الغضا وكل شجر له شوك، مثل : ومدفن املدينة يسمى بقيع الغرقد، والغرقد. الصديق إذا استصلحته
  .الطاحل والسلم والسدر والسمر

  .اجد، والظمآن الوارد، والعقيم الوالدإن اهللا تعاىل أفرح بتوبة العبد من املضل الو: قال أعرايب

  .رب حرب أنفع من سلم، وجهل خري من علم: قال أعرايب

قد سرين ردك يل عما التمسته منك ليكون ذلك عقوبة يل على سوء اختياري لك، وتأديباً على قصدي : كاتب
  .بأملي إياك

  .رب صبابة غرست من حلظة، ورب حرب جنيت من لفظة: قال أعرايب

  .رب وحدة خير من جليس، ووحشة أحسن من أنيس: أعرابيقال 

  .رمبا أخطأ البصري قصده، وأصاب الغوي رشده، وشد األشل زنده: قال أعرايب

أطوف يف الرباع احمليلة، والرياض املعشبة، فيسهل علي : كيف تصنع إذا عز عليك قول الشعر؟ قال: قيل لكثري
  .أرصنه، ويسرع إيل أحسنه

ما استدعي شارد الشعر مبثل املكان اخلايل، واملستشرف العايل، واملاء اجلاري، وله أوقات : قال بعض السلف
  .يسرع فيها أتيه، ويسمح فيها أبيه

كتبت عن عافية يف البدن، وسقم يف احلال، فأنا بني شكر وشكوى، وبالء مجيل وبلوى، أستحق : كاتب
ا استخبارك عن أمري فظاهر أمري بالسالمة يسرك، وأما باطن حايل بالشكر الزيادة، وبالسقم العيادة، أم

  .فباالختالل يسوءك

كتبت وأنا سامل يف نفسي، فأما ما تتم به السالمة فقد أخطأين موقعه، ألين ببلد ليس فيه عمل جيدي، : كاتب
w  .بكرمه وكفايتهوال حر يسدي، وأنا أمحد اهللا محداً يصونين عن العمل إال لطاعته، ويغنيين عما سواه 
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  .من تنعم بك بدنه، تعبد لك قلبه، ومن جهد ظاهره فيك، ثقل باطنه عليك: قال أعرايب

  .اجعل يل وكيالً من نفسك يقوم عندك بعذري، وخياصمك إىل كرمك يف أمري: قال أعرايب آلخر

  .أصبحوا يف زهرة رياضك راتعني، ويف غمرة حياضك شارعني: كاتب

  .ن ال يتكل عندك على املعذرة، بل يعتمد منك على املغفرةهذا مقام م: قال أعرايب

ملا أيت احلجاج باألسرى من أصحاب ابن األشعث، جعل يعرضهم على السيف حىت انتهى إىل : قال ابن الكليب
ذكرت يف عسكر ابن األشعث بسوء : وما هي؟ قال: أصلح اهللا األمري، إن يل حرمة، قال: شاب فيهم فقال

واهللا لقد كذبت يف مقالتك، وأفكت يف نطقك، واهللا ما يف احلجاج مغمز : ئم وقلت للشامتفرددت عنك الشتا
ومن : وال مطعن يف حسب وال نسب، وال مفسد يف بطن وال ظهر، فإن شئت يف غري ذلك فقل، فقال احلجاج

ما تقول فيما : جهذا يعلم ما أقول، فقال احلجا: يعلم ما تقول؟ فرمى الرجل بطرفة إىل رجل بالقرب منه فقال
  .خيلى عن هذا لذبه عنا، وهلذا حرمه حفظ شهادته؛ فخلوا عنهما: صدق أيها األمري، فقال: قال؟ قال

قدم على أسد بن عبد اهللا خبراسان رجل، فانتظر قعوده للناس فكان حيجب عنه، فلما دخل إليه : قال املدائين
أخذت بركابك يوم كذا، قال صدقت، قل : دك؟ قالوما ي: أصلح اهللا األمري، إن يل عندك يداً، قال: قال

فإنا قد أمرنا لك ا وأقررنا : ألكسب مائة ألف درهم، قال: ومل؟ قال: توليين أبيورد، قال: حاجتك، قال
ومل وقد أعطيتك ما أملت، وسرغتك ما أمرت : أصلح اهللا األمري، مل تقض ذمامي، قال: صاحبنا على عمله، قال
إما لعجز أو : احملاسبة أن صرفناك عنها، قال ومل تصرفين وال حيب الصرف إال ألمرينلك به، وأعفيتك من 

  .فأنت أمريها ما دامت خراسان لنا، فلم يزل عليها حىت عزل أسد: خليانة، فإن سلمت منهما مل أصرف، قال

قرابة : اك فالنة، قالولدتين وإي: وما قرابتك؟ قال: جاء رجل إىل نصر بن سيار فذكر قرابة، قال: قال املدائين
 -مائة ناقة ومائة نعجة رىب : حاجتك؟ قال: إن القرابة مثل الشن البايل يرقعه أهله فينتفعون به، قال: عورة، قال

  .أما النعاج فخذها، وأما النوق فنأمر لك بأمثاا:  قال-إي معها أوالدها

    

: هاا، قال: مري، إن يل حرمة أفاذكرها؟ قالأصلح اهللا األ: حضرت جملس زياد وحضره رجل فقال: قال الشعيب

رأيتك بالطائف وأنت غليم ذو ذؤابة وقد أحاط بك مجاعة من الغلمان وأنت تركض هذا مرة برجلك وتنطح 
هذا مرة برأسك وتكدم هذا مرة بأسنانك، وكانوا مرة ينثالو عليك وهذه حالتك وحاهلم، ومرة يندون عنك 

: قووا عليك، فجئت حىت أخرجتك من بينهم وأنت سليم وكلهم جريح، قالوأنت تتبعهم حىت كاثروك واست

يا غالم : حاجة مثلي الغىن عن الطلب، قال: حاجتك؟ قال: أنا ذاك، قال: صدقت أنت أنت ذاك الرجل؟ قال
أعطه كل سفراء وبيضاء عندك، ونظر فإذا قيمه ما ميلك يف ذلك اليوم أربعة ومخسون ألف درهم، فأخذها 

إي واهللا لقد رأيته وقد اكتنفه صبيان : أنت رأيت زياداً وهو غالم ذه احلال؟ قال: ، فقيل له بعد ذلكوانصرف
  .صغريان كأما من سخال املعز، فلوال أدركته لظننت أما يأتيان على نفسه
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دنوت من : الوما هي؟ ق: يا أمري املؤمنني، إن يل حرمة، قال: وقف رجل على معاوية وهو يف جملس العامة فقال
واهللا لو كانت هند : ركابك يوم صفني وقد قربت ذابتك لتنهزم، ورأى أهل العراق الفتح والظفر، فقلت لك

بنت عتبة مكانك ما هربت، واختارت أن متوت كرمية أو تعيش محيدة؛ أين رب وقد قلدتك العرب أزمة 
 ثبت وثابت محاتك إليك ومتثلت بقول اخفض صوتك ال أم لك، مث: أمورها، وأعطوك قياد األعنة؟ فقلت يل

  : عمرو بن اإلطنابة

  مكانك تحمدي أو تستريحي  كلما جشأت وجاشت وقولي

صدقت، ولوددت أنك خفضت من صوتك، يا غالم أعطه مخسني ألف درهم، ولو أحسنت األدب : قال
  .ألحسنا لك الزيادة

اصطناعنا له : رفع إىل أنو شروان أن العامة تؤنب امللك يف تقدميه فالنا وليس له شرف أصيل وال نسب، فوقع
  .نسب

هذا الذي قاله لطيف حلو، له وجه عريض يف التأويل، وعليه حجة قوية يف اجلدال، وقد كان بعض أصحابنا 
هر النفيس، وسبيل امللك أن يكون كالناقد االصطناع ال يشرف اجلوهر اخلسيس، واالطراح ال يضع اجلو: يقول

الذي ينفي الزائف ويقتين اجليد، فما انتكثت الدول وانتقضت امللل إال ذا التأويل الذي ينشئه هوى امللك يف 
واحد بعد واحد، على أنا ال جنحد أن تكون النجابة يف بعض اخلاملني، والفسالة يف بعض املشرفني، ألن الغرائز 

لفات، وكل من شوطه على حد إن زاد مكرها يف وقت نقص خمتاراً يف وقت، وأصل كل معروف والنحائر خمت
نكرة، وآخر كل معروف نكرة، ولكن األوىل بالقياس على عادة الناس تقدمي من له قدمي، فليس طالب الذهب 

  .من معدنه كطلب املعدن يف األرض، على أن هه القضية يف زماننا مطوية، وهذا الشأن متروك

من مل يظهر ذنبه مل تظهر من : رفع إىل كسرى أن النصارى الذين حبضرة باب امللك يقرفون بالتجسس، فوقع
  .عقوبة له

هؤالء مبرتلة مداخل الضياء إىل البيت : ورفع إليه أن بعض الناس ينكر إصغاء امللك إىل أصحاب األخبار، فوقع
  .ند العقالءاملظلم، وليس بقطع مواد النور مع احلاجة إليه وجه ع

أما األصل يف هذا التدبري فصحيح، ألن امللك حمتاج إىل األخبار، ولكن األخبار تنقسم إىل : قال بعض أصحابنا
خرب يتصل بالدين، والواجب عليه أن يبالغ وحيتاط يف حفظه وحراسته ونفي القذى عن طريقه : ثالثة أوجه

 يف ذلك خوفاً من كيد ينفذ وحيلة تتم؛ وخرب يدور وساحته، وخرب يتصل بالدولة ورسومها، فينبغي أن يتقظ
بني الناس يف متصرفهم وشأم وحاهلم، حىت إذا زامحتهم فيه اظطغنوا عليك ومتنوا زوال ملكك، وأرصدوا 

وإمنا حلق الناس من هذا اخلرب هذا العارض ألن يف منع امللك إياحم عنه . العداوة لك، وكانوا عليك مع عدوك
اً على قلوم، وهليباً يف صدورهم، فال بد هلم يف الدهر الصاحل، والزمان املعتدل، واخلصب وتتبعه هلم كرب

املتتابع، والسبيل اآلمن، واخلري املتصل، من فكاهة وطيب واسترسال وأشر وبطر، وكل ذلك من آثار النعمة 
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ن تنكر هلم فقد جعلهم أعداء، الدارة، والقلوب القارة، فإن أغضى امللك بصره عل ىهذا القسم عاش حمبوباً، وإ
  .والسالم

: ورفع إىل أنوشروان أن عامل األهواز قد جىن من املال ما يزيد على الواجب، وأن ذلك جيحف بالرعايا، فوقع

يرد هذا املال على هؤالء الضعفاء، فإن تكثري امللك بظلم رعيته مبرتلة من حيصن سطوحه مبا اقتلعه من قواعد 
  .بنيانه

    

حيتاج هلذا العمل إىل رجل يف : ه أن األمر كان خرج باختيار رجل للشرطة، وقد مسي لذلك فالن، فوقعورفع إلي
طباعه البغضة لألشرار، واستقصاء أصول األموال، والغلظة على الظلمة، والرقة على الضعفاء، وهذا رجل خيتار 

  .لغري هذا العمل

ار إليه هو زيد، وكسروا الالم ليزول اللبس، وأصلها الفتح، إن هذا لزيد، إذا كان املش: قال أبو سعيد السريايف
: ألن الباب يف احلروف املفردة أن تبىن على الفتح، فإذا وصلتها باملكين عادت إىل أصلها من الفتح، وذلك قوله

  : نشدإن هذا ألنا، وإن هؤالء لنحن، وإن هذا هلو، وأ: إن هذا له، وإن هؤالء لنا، ألنك تقول يف مكين املرفوع

 لألعادي أن تنيخ رقابها أبت  وإني امرؤ من عصبة خندقية

من عظمت مؤونته على نفسه قل نفعه : عاتبت غسان بن عباد يف اقتصاده يف ملبسه فقال: قال حيىي بن غسان
  .على غريه

  : أنشد السريايف

 عيرانة كالقصر ذي البنيان  فصددت عن أطاللهن بجسرة

 بسقائف مكسوحة ودهان  الهندي طابق ظهرها كسفينة

 أسفع الخدين شاة إران أو  هي بعد غب كاللها فكأنما

يأرن أرنا واالسم نشاط، إرن : يعين ثوراًوحشياً، ويسمى الثور الوحشي شاة، والبقرة الوحشية شاٍة، وإران
أمون كألواح اإلران نسأا : سرير امليت، ومنه قول طرفة: اإلران: كناس الوحش، يقال: اإلران: اإلران، يقال

ها أناذا وها حنن أوالء، وها هو ذاك، وها أنت ذا، وها أنتم أوالء، وها أننت أوالء، فها للتنبيه، : فأما قوله
ء اإلشارة ذا وذلك، وإن شئت جعلت الضمري املقدم هو اخلرب، واإلشارة هي واألمساء بعدها مبتدآت، واخلرب أمسا

  .االسم

أنا هذا، وجيوز أن يكون : وأما ها فيجوز أن يكون مع ذا وفصل بينهما أنت، واملراد ا أن يكون ذا، والتقدير
  : حيتج بقول زهريالتنبيه للضمري أما يشتركان يف اإلام، فأما من قدر ها مع ذا وفصل بينهما فإنه 

  فاقصد بذرعك واننظر كيف تنسلك  ها لعمر اهللا ذا قسماً تعلما
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هذا هلا وهذا يل، : فقلت هلم هذا هلا وها وذا ليا والتقدير: تعلما هذا لعمر اهللا قسماً، وحيتج أيضاً بقوله: وإمنا هو
هاأناذا، أي احلاضر أنا، وإمنا يقع : أم غائب، يقالهاأناذا، إذا طلب رجل مل يدر أحاضر : وإمنا يقول القائل

  .جواباً؛ مت كالم السريايف

وعن : عففت عن أموالنا وعن دمائنا، فقال: ملا عزل إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة شيعوه فقالوا: قال أبو العيناء
  .أبنائكم، يعرض بيحىي ابن أكثر يف اللواط

 اجلاهلية يكتين بأيب السائب وبه اكتنبت، وكان خليطاً لرسول اهللا كان جدي يف: قال أبو السائب املخزومي
نعم اخلليط كان : صلى اهللا عليه يف اجلاهلية، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله إذا ذكره يف اإلسالم قال

  .أبو السائب، ال يشاري وال مياري

ويف القصاص، ويف الشعراء ويف الرماة، ويف أدخل ابن جندب على املهدي يف القراء، : قال الزبري بن بكار
  .املغنني، فأجازه فيهم كلهم

يا أهل الكوفة، حبكم واهللا : ملا حضرت الوليد بن عقبة الوفاة أتاه أهل الكوفة يدعون له ويثنون عليه فقال
ل الكوفة صلف، وبغضكم تلف؛ وإين لفي آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة، اللهم إن كان أه
  .صدقوا يف شهادم فأصلين نار جهنم، وإن كانوا كذبوا علي فاجعل ذلك كفارة ملا تعلم من ذنويب

دخل بالل بن أيب بردة مسجد دمشق ولزم سارية، وكان حيسن صالته وتسبيحه : مسعت القاضي أبا حامد يقول
يا أمري :  املسلمني شيئاً فقال له خادمحىت عرف ديه، فرآه عمر ابن عبد العزيز فهم بأن جيعل إليه من أمور

املؤمنني، يف األناة خري كثري، ويف العجلة ندم، فأرسلين إليه واسألين عنه أعرض عليك ضمريه، فإن كان على ما 
حتلى به يف ظاهره كنت من تقدميه وتوليته على يقني، وإن كان خبالف ذلك كفيت نفسك االهتمام به، 

خذ فيما أهلمك اهللا، فجاء اخلادم إىل بالل بن أيب بردة وصلى جبنبه، وسلم عليه :  عمرواملسلمني الفتنة، فقال له
وأنسه، وأخذ يف شجون احلديث يسترتله، وألقى إليه يف عرض احلديث ذكر الوالية، وعرفه ما فيها من العز يف 

 إن شرعت يف ذلك؟ قال فما يل: الدنيا وعرض اجلاه ومعونة املسلمني، فقبل ذلك بالل وهش له، فقال اخلادم
حلاه اهللا، أتانا : عشرة آالف درهم، فوافقه وانصرف إىل عمر وعرفه احلال وحكى الصورة، فقال عمر: بالل

  .بدينه يطلب دنيا ال تبقى له

    

أنت أوىل من ألقينا : خرجت مع أيب عبيدة من املسجد فتوكأ علي مث قال: قرأت خبط ابن املعتز، قال التوزي
  .يهعبالتنا عل

  .اللهم إين أعوذ بك من خطرات اإلمث ونظرات السوء: وقال أعرايب

  .إن بين أمية أدجموا باحللم إدماجاً: قال إبراهيم النخعي

قدموا الدارع، وأخروا احلاسر، وأميتوا األصوات، والتووا يف أطراف : قال علي كرم اهللا وجهه يف خطبته بصفني
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  .األسنة، وادرعوا العجاج

أكره أن : ألست قد دعيت؟ قال: يا جارية، هايت قدحاً من سويق، قال: ن إذا دعي إىل وليمة قالكان ابن سريي
  .أجعل حدة جوعي على طعام النماس

  .اإلنسان يهدم عمره مذ سقط من بطن أمه: قال احلسن

ه، لكين أما إين أحفظ من: ما مثلك يكتب من هذا، فقال: رئي بعض العلماء وهو يكتب من فىت حديثاً فقيل له
  .أردت أن أذيقه كأس الرياضة ليدعوه ذلك إىل االزدياد من العلم

  .اعلم أن عدوك األقرب اخلرق، وجندك األعظم الرفق: كتب أنو شروان إىل أصبهبذ خراسان

  .مل ميل إىل املغالبة إال من أعياه سلطان احلجة: قال ابن عباس

  .إن العمل كري، فانظر كيف خترج منه: تعملهكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول للرجل إذا اس

  .الصحة واألمن والغىن والشباب: أركان النعيم

  : لرجل من بين أسد

 صدرت عنها األسنة ترعف إذا  تغمضوا فالحرب كأس مريرة فإن

 الغول لألقوان حين تشوف هي  ركبوا لم يركبوها وطية إذا

 بصرى والقنا المتقصف صفائح  التقت األبطال كان سجالها إذا

 وقرح القوم ال يتقرف رواء  األقوام ممن يعلها ويوردها

  .وتعدي الصحيح فهو أجرب أكلف  أالفا وتعتام سادة تفرق

. ما له عرب وسهر، وما له بئي بطنه، مثل بعي، أي شق بطنه، وما له عرن يف أنفه أي طعن: يقال: ثعلبقال 

  .ما له مسحه اهللا برصاً واستخفه رقصاً: ويقال

أطفأ اهللا : أرانيه اهللا أغر حمجالً، أي مقتول حملوق الرأس مقيداً؛ ويقال: أخافه اهللا وأهانه؛ ويقال: ويقال: قال
: جذه اهللا جذ الصليان؛ قال، ويقال: خلع اهللا نعليه، أي جعله مقعداً؛ ويقال: مى عينيه؛ ويقالناره، أي أع

إذا هريق دم اإلنسان : سقاك اهللا دم جوفك؛ قال ابن صاعد: وصف اهللا يف حاجتك، أي لطف لك فيها؛ ويقال
  . ألبان اإلبلمعناه دعا عليه بأن يقتل ابنه فيضطر إىل أخذ ديته فيشرب من: هلك؛ وقال غريه

نعوذ باهللا : تأوبك اهللا بالعافية وقرة العني؛ نعوذ باهللا من السيل اجلارف واجليش اجلائح؛ يقال: وقال ابن مهدي
  .من أمواج البالء وبرائق الفنت وخيبة الرجاء

  : أجز يل هذا البيت: قلت نون يوماً: قال املربد

 فاليوم الشك ماطر وإبراقه  أرى اليوم يوماً قد تكاثف غيمه

  : فقال
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  كما حجبت ورد الخدود المعاجر  وقد حجبت فيه السحائب شمسه

  : البن أيب فنن

 أود قومته فتقوما وذي  رب مكروب أجيب دعاؤه أال

 أن يغتال أو يتهضما بحزمك  للحادثات منعته ومستسلم

 للمعروف إال تكرما وبذلك  لك حزم الرأي إال صرامة أبي

 لسان الذي يثني وإن كان أعجما  غر قد بسطت ببذلها خالئق

 لديك صفايا ما يحاذرن مقسما  جمعت بها شمل المعالي فأصبحت

 همة يمسي له النجم توأما وذو  بأيدينا إليك فراغب مددنا

 مردودة حيث يمما بضاعته  أدب لوال رجاؤك أصبحت وذو

تزوج رجل من بكر بن وائل امرأة : مسعت أبا عثمان املازين يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قال املفجع
  : من بين دارم، فأراد نقلها إىل أهله، وكان معها بكر فجعل البكر حين، فقالت

 في بكر لمغتربان وإياك  أيها البكر اليماني إنني أال

  وإنا على البلوى لمصطحبان  وأبكي إن ذا لبلية نحن

  .االقتصار على ما دون احلق: ؛ اإلغماض"267:البقرة" إال أن تغمضوا فيه: "وقال

اخلاطب أحلى شيء لساناً، وعلى لسان كل : يقال: حدثنا الرياشي عن حممد بن سالم قال: قال أبو حنيفة
  .خاطب مترة، وهو من احلالوة

    

ومسعت . 61:األنفال" وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا: "مسعت أبا زيد يقول، الكالبيون يقولون: قال أبو عثمان
؛ 77"الفرقان" فسوف يكون لزاماً: "ومسعته يقرأ: ، قال16:هود" وحبط ما صنعوا فيها: "أبا السمال يقرأ

 بفتح - 29: الكهف" قل احلق: "عته يقرأومس: ؛ قال38: الصافات" إنكم لذائقوا العذاب األليم: "ومسعته يقرأ
كلب وكليب، : ما جاء من اجلمع على فعيل:  قال الرياشي5:اإلسراء" فحاسوا خالل الديار: "، ويقرأ-الالم 

  : وعبد وعبيد، وطس وطسيس، ويد ويدي، وأنشد

 له عندي يديا وأنعما فإن  فلن أذكر النعمان إال بصالح

  .الطنب؛ ويقال بيت خملوب أي مطني: واحلرمد والثأط واحلمأة واخللب: قال

  .وقيل بلدامة، وهو املضطرب: ما تدىل من الصدر؛ قال األصمعي: البلذم: قال التوزي

  .قدر لزبة أي عظيمة، وغنم خليطة إذا كانت عظاماً: يقال
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  .هلسان املرء سيف خيطر يف جواحن: وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .الدناير والدراهم خواتيم اهللا يف أرضه، فمن ذهب خبامت اهللا قضيت حاجته: قال وهب

  .كان أبو سفيان طويل األناة بعيد القعر، نائم اهلوى يقظان الرأي: قال معاوية

  .أدروا للمسلمني لقحتهم، أي العطاء: قال عمر

  .املطر بعل األرض: قال ابن عباس

  .كل صالة ليس فيها قراءة فهي خداج: لى آلهوقال النيب صلى اهللا عليه وع

  .خري الناس رجل ممسك بعنان طرفه، كلما مسع هيعة طار إليها: وقال عليه السالم

  .األنصار كرشي وعيبيت: موضع سره؛ قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله: مجاعته، وعيبته: كرش الرجل: يقال

  :  فقال صاحلوكان جرير بن حازم يتنقص صاحل بن عبد القدوس،

 أم على غش يداجيني أناصح  للذي لست أدري من تلونه قل

 تشج وأخرى منك تأسوني يد  ألكثر مما سمتني عجباً إني

 آخرين وكل عنك يأتيني في  عند أقوام وتمدحني تغتابني

 لسانك عن شتمي وتزييني فاكفف  شيئان شتى بون بينهما هذان

 شيء مع البغضاء يرضيني وليس  أرضى عن المرء ما أصفى خليقته

  .أنا لومة وأخي عذلة، أي أنا اعذله وهو يلومين: العرب تقول: ثعلب: قال

ألنك بارد املشاهدة، حار : أبة؟ قالمل يا : يا بين، إنك ال تصلح ملشاهدة امللوك، قال: قال أبو العتاهية البنه يوماً
  .النسيم، ثقيل الظل

  .رب كلمة تقول لصاحبها دعين: من أمثال العرب

  .ما شبهت الشباب إال بشيء كان يف كمي فسقط: قال أمحد بن حنبل

قد : تقبل يد أيب مسلم؟ فقال: قدم أبو مسلم فتلقاه ابن أيب ليلى فقبل يد أيب مسلم، فقيل له: قال ابن شوذب
: أتشبه أبا مسلم بعمر بن اخلطاب؟ فقال: تلقى أبو عبيدة بن اجلراح عمر ابن اخلطاب فقبل يده، فقيل له

أمل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب مبىن، فقال لألنصار: أفتشبهونين بأيب عبيدة؟ قال ابن عباس
م اهللا تعاىل يب؟ أمل تكونوا أذالء فأعزكم اهللا تعاىل تكونوا ضالالً فهداكم اهللا تعاىل يب؟ أمل تكونوا خائفني فأمنك

أمل يطردك قومك فآويناك، وكذبوك : تقولون: ما نقول؟ قال: ما يل أراكم ال جتيبون؟ قالوا: يب؟ مث قال
قل ال أسألكم : "أنفسنا وأموالنا لك يا رسول اهللا، فأنزل اهللا تعاىل: فجثوا على الركب، قالوا: فصدقناك؟ قال

  .23:الشورى" جراً إال املودة يف القرىبعليه أ

ما : "نسخت بقوله تعال" قل ال أسألكم عليه أجراً إال املودة يف القرىب: "قال ابن عباس يف قوله: قال الضحاك
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  .47: سبأ" سألتكم من أجر فهو لكم

صدقهم كفاكم أن الصدق حممود إال منهم، وأن أ: ذكر السعادة يف جملس بعض األشراف فقال أحد القوم
  .أخبثهم

  : لعيسى بن أرطأة يف املهدي

 العباس عن مفتره وابتسم  قر الملك في مقره اآلن

  إلى بني العباس أهل سره  هامة مقشعرة وسكنت

 دجا الليل بمكفهره وقد  ومنهل طعنت في مغبره

 في فره وكره كأنه  ينفح ثني دره بناعج

 إمام عمنا ببره إلى  أدرته يدا مدره قدح

  : للعقيلي أستاذ علي بن اجلهم

  بأقالم شيب في صحائف أنقاس  ألفات قد كتبن على راسي أرى

 الليالي تستمد بأنفاسي فكف  تسأليني من يمل حروفها فإن

 من بعد لين وإيناس قشعريرة  في جلود الغانيات لشيبتي جرى

    

  مجاري نعيم الماء من قضب اآلس  كنت أجري من هواهن مرة وقد

حدثنا أبو عمران أمين بن نابل عن قدامة بن عبد اهللا بن : دخل سفيان الثوري على املهدي وهو مبكة فقال له
العقبة يوم النحر ال ضرب وال طرد، وال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمي مجرة : عمار الكاليب قال

إليك إليك؛ وقد رأيت الناس يضربون بني يديك؛ وجاء عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أنفق يف حجة 
ما أحسب هذا إال سرفاً يف أموال املسلمني، وما أراك تدري كم أنفقت؛ فقال : حجها مثاين عشر ديناراً وقال

لو كان املنصور حياً مث أخربك ملا لقي ما :  ما احتمل هذا الكالم منك، فقال سفيانلو كان املنصور حياً: املهدي
  .ستقر بك جملسك

الناس بني نعمة ومصيبة، وفيهما االبتالء واحملنة، مث ال تلبث املصيبة إذا أخذ فيها بأدب اهللا : قال الفضل بن سهل
ا، ولن تلبث النعمة إذا ضيع ما جيب فيهما من تعاىل أن تعود نعمة قد تصرمت أيام كرهها وبقي مأمول أجره

  .احلق أن تعود مصيبة تنصرم أيام بشاشتها وتطول يف العاقبة حرية أهلها

  : شاعر

 عين فاتها ما تؤمل معاذير  فال تنكري فيض الدموع فإنها

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  844   

  .عريب مقتصد أحب إيل من موىل جمتهد: قال احلسن

رملة يضل فيها سالكها مث صارت داهية، هكذا قال ثعلب : واحلبوكرى: داهية؛ قال: حبوكرى وأم حبوكرى
  .يف أمساء الدواهي

  .إنه لضب تلعة، ما يؤخذ مذنباً وال يدرك حفرياً، أي ال يؤخذ بذنبه وال يلحق لبعد خفرته: قال ثعلب

  : كذوب ممزج أي ميزج حقاً بباطل، وأنشد: لكذب واختلق، وإنه لزلوق أي كذوب، ويقا: يقال: قال ثعلب

  أطلس وغد في دريسي منهج  التقبلن قول عذوب ممزج

احلمار والفرس والشاء، : ال أبقى اهللا لك سارحاً وال جارحاً، أي ال أبقى اهللا له ماالً، واجلارح: يقال: قال ثعلب
  .اجلوارح جلروح آثارها يف األرض، وليس لآلخر جروحوليست اإلبل والرقيق من اجلوارح، وإمنا مسيت 

ملا بلغ النيب صلى اهللا عليه وعلى آله هجاء األعشى علقمة بن عالثه ى أحداً من أصحابه أن : قال ابن عباس
إن أبا سفيان شعث مين عند قيصر : يا رسول اهللا، ما السبب؟ قال: يروي هجاءه أو يهجوه أحد منهم، قالوا

  .قمة وكذب أبا سفيانفرد عليه عل

  : قام شاب من األنصار إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال: قال ابن عباس

  يوم السقيفة والصديق مشغول  بالئي إذ فاجاك ذو سفه اذكر

: رضي اهللا عنهوكان الفىت قد رد عن عمر قول سيفه من موايل األنصار كالماً أغلظ فيه لعمر فقال عمر : قال

أال إن : أدن مين، فدنا منه الشاب فأخذ بيده حىت استشرف الناس وقال: أنا ذاكر لبالئك، مث قال بأعلى صوته
هل : "هذا رد عين سفيها من قومه يوم السقيفة، مث محله على جنيب وزاد يف عطائه وواله صدقة قومه، وقرأ عمر

  .60: الرمحن" جزاء اإلحسان إال اإلحسان

وما هي؟ قال : أيد اهللا األمري، يدي عندك بيضاء، قال: رجل لسعيد بن العاص وهو أمري الكوفة فقالعرض 
كبت بك دابتك فيما بني احلرية والكوفة، وقد تقدمت غلمانك، فهويت إليك فجذبت بضبعك، وهززتك 

حجبت : اك؟ قالفأين كنت عين من ذ: مراراً، مث سقيتك ماء، مث دنوت من ركابك فأخذته حىت ركبت، قال
قد أمرنا لك مبائيت ألف درهم وما ميلكه احلاجب تأديباً له إذ حجب مثلك وهذه وسيلتك؛ فإذا ما : عنك، قال

  .ميلك احلاجب أضعاف ما أعطاه

عرضت عليك موديت فأعرضت عين، وأعرض غريي عنك فتعرضت له، فاهللا املستعان على فوت ما : كاتب
  .بته منكأملته لديك، وبه التعزي عما أص

مسعت أعرابية من بين أسد، وقد كانت عمرت، ونظرت إىل نساء يف هوادج، ورجاهلن يطردون : قال الكسائي
من أمسى واهللا يف مثل حايل فقد هلك، ومن كان مثل : ن، وقد تركت العجوز وهم يريدون جنعة، فقالت

رانني كرمية، من قبائل شريفة، تعين ملكن واهللا ع: ما ملكن؟ قالت: هؤالء فقد ملك، فقال هلا رجال احلي
w  .أزواجهن
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كنت بالبادية فتضيفت امرأة فدخلت اخلباء فجعلت ترقق زوجها عن قرى : قال األصمعي، قال عيسى بن عمر
أنا ابن : أنا ابنة األقيل، املعم املخول، فإن كنت جتهلين فسل؛ ومسعت الزوج يقول: ويريغها، فسمعتها تقول

  .مث أتتين بقرص مثل فرسن البكر البكر فأكلته. خلالبالل، الكرمي العم وا

  : قد رأيتك حلقي غامطاً، وللسانك علي باسطاً وأنشد: كاتب

  فلست من التحير في مضيق  أنكرت أحوال الصديق إذا

    

  فأسبغ فاجتنبه إلى طريق  طريقاً كنت تسلكه زماناً

  : آخر

 بالحامد للصبر فلست  يحمد الصبر وأسبابه من

 في الطعم من الصبر أمر  فكم ساقني الصبر من جرعة

  : أنشد أمحد بن الطيب أليب اخلطاب الطائي

 لون الغوالي ولن المسك والعود  تعشقتها سمراء قلت لهم قالوا

 ولو خلت الدنيا من السود عندي  إني امرؤ ليس شأن البيض مرتفعاً

  : آخر

  بمال وأن الملح حمل بدرهم  تر أن المسك قدر حفينة ألم

  .نور العني يف سوادها: النور يف السواد، يعين: ما تقول يف السواد؟ قال: قال أبو يوسف القاضي البن يك

  .لو اقتسمتها الغواين خيالناً حلظني ا: نظر ابن أيب عتيق إىل جارية سوداء حالكة فقال

  : شاعر يهجو فىت من بين هاشم

 ذات حر عبل وأمه  أبو فهو من هاشم أما

  فضاع فيها كرم الفحل  مقرفة حصنها منجب

  : أنشد أمحد بن الطيب

  وصاحب إسهاب وآخر كاذب  الناس إال خادع ومخدع وما

جائز أن : أبو بكر األصم وهشام بن احلكم صاحب اإلمامية والتشبيه يقوالن يف املسخ بالقلب ويقوالنكان 
يقلب اهللا خردلة يف عظم جبل من غري أن يزيد فيها جسماً أو عرضاً، أو ينقص منها جسماً أو عرضاً، 

د إال فيها ولو فارقتها مل تقم واألجسام هي األشياء ذات الطول والعرض والعمق، واألعراض صفاا اليت ال توج
  .بأنفسها
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إن اهللا ميتحن مبا شاء من شاء، كيف شاء، ومىت شاء، أين شاء، وليس لنا : وأما أنا فأقول: قال أمحد بن الطيب
أن نقترح يف شيء من حمنة الزمان وال املكان، وال املمتحن، وال صورة املمتحن، ألنه العامل مبصاحلنا، القادر على 

والنا، الذي يرفع بعضنا فوق بعض ليتخذ بعضنا بعضاً سخرياً، فاملمتحن بالعلم والتمكن غري املمتحن تصريف أح
  .بالنقص والتوهني، وليس ألحد على اهللا حجة، تعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً

  : دخل ابن سعية اليهودي على معاوية فأنشده: وقال أبو العيناء، قال األصمعي

 ألفا من كمي ومعلم ثمانون  ري رواق تحفهده ولكنما

  إذا استمطروا جادت سماؤك بالدم  قود الخيل أوتارها القنا يقودون

 شبابي أو يولون مأتمي بماء  مجداً ما حييت وسؤدداً سأطلب

  .حنن أحق ذا من أبيك: ملن هذا؟ قال أليب، فقال: فقال معاوية

إن الغضبان : قال صاحب كتاب األخالق يف احليلة لتقبيح الغضب عند سريع الغضب: قال أمحد بن الطيب
خارج الصورة عن االعتدال أما تراه جاحظ العينني، بادي العروق، دار األوداج، مضطرب األوصال، مشوه 

ية، عامر الفكرة، ظاهر العجز، البنية، خمتلف احلركة، مكدود النفس، حار املزاج، مضطرم احلرارة، مدخول الرو
  .جاهالً بقدر احلق

أما ترى هذه احلمية، أم : وإن قال آخر يف مقابلة القول يف وصف املغضب وحتسني الغضب عنده: قال أمحد
ترى حسن الوفاء، أما ترى الليث العادي، كذا واهللا حيمي الذمار، ويأنف األحرار، وهلذا قيل، النار وال العار، 

ال : ني النائم إذا استيقظت الغطارفة الذادة، عني الساكن إذا حتركت القادة، هذا واهللا كما قال جريرهذه واهللا ع
  : أبتدي ولكن أعتدي وكما قال ابن أم كلثوم

  فنجهل فوق جهل الجاهلينا  ال يجهلن أحد علينا أال

  : وكما قال اجلعدي

 تحمي صفوة أن يكدرا بوادر  وال خير في حلم إذا مل تكن له

ألن األمر إذا غشيك : ومل ذاك؟ قال: ما يسرين مبالبسة األمور محر النعم، قيل له: قال عبد اهللا بن صفوان
  .فشخصت له تركك، وإذا تطأطأت له ختطاك

وقوف اإلنسان : فما أكمل العقل؟ قال: معرفة اإلنسان بقدره، قال: ما أفضل احلكمة؟ قال: وقال قيصر لقس
استبقاء : قال. فما أصوت املروءة: حلم اإلنسان عند استماع شتمه، قال: فما أوفر احللم؟ قال: حلمه، قالعند 

البذل قبل : فما أحسن السخاء؟ قال: ما أعطي احلق منه، قال: فما أكل املال؟ قال: اإلنسان ماء وجهه، قال
أقرم من احللم : فأي امللوك خرياً؟ قال: ه، قالتقوى اهللا وإخالص العمل ل: فما أنفع األشياء؟ قال: املسألة، قال

  .عند املقدرة، وأبعدهم من اجلهل عند الغضب، ومن يرى أنه اليضبط ملكه إال بالعدل بني رعيته
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  .أفضل احلكماء من وهب له علم بال وعي فاختار الصمت على الكالم إال يف موضعه: قال بعض احلكماء

له أخربين عما بلوت من الزمان وتصرفه، واختربت من :  الروم أيضاً فقالوروى أن قساً دخل على هرقل ملك
قد صحبنا الزمان فوجدناه صاحباً خواناً، ووجدنا األنساب ليس باآلباء واألمهات ولكنها : أخالق أهله؟ قال

  : األخالق احملمودة، ويف ذلك أقول

 شربت الصريح من حلبي ثم  حلبت الزمان أشطره لقد

 الفتى إنني من العرب قول  أر الفضل والتشرف في فلم

 محموده على الحسب يزيد  ترى سامياً إلى خلق حتى

 عقل جد مضى وعقل أب من  ينفع المرء في فهاهته ما

  يعرف عند التحصيل في النسب  ما المرء إال ابن نفسه فبها

 الفيته تربة من الترب  إذا الدهر غال مهجته حتى

وقد قال قس هذا، وأنا ال أقول كما قال، بل أقول إذا كان الفىت يف بيت شرف ومل يكن له يف نفسه : قال أمحد
وكانت له فضيلة يف نفسه، كان نقص أبيه فضيلة، كان شرفه زائداً يف نقصه، وإذا كان الفىت يف بيت نقص 

وابن السري إذا : زائداً يف شرفه، ولكن التام الكامل، والشريف الراجح، واألديب الشريف، كما قال األول
  : سرى أسرامها ومذهب قس العامري الذي يقول

  وفارسها المتالف في كل موكب  وإن كنت ابن سيد عامر إني

 اهللا أن أسموا بأم وال أب أبى  سودتني عامر عن وراثة فما

 أذاها وأرمي من رماها بمقنب  أحمي حماها وأتقي ولكنني

  : وقال آخر

 إال بآخر مكتسب بمرتفع  الحسب الموروث ال در دره وما

  من المثمرات اعتده الناس في الحطب  العود لم يثمر وإن كان شعبة إذا

 ولم يعلوا بأم وال بأب كرام  قوم ساوروه بأنفس وللمجد

ال رشد قائده، وال سعد رائده، وال أورى قادحه، وال أذكى رائحة، وال أصاب غيثاً، :دعا أعرايب على آهر فقال
  .وال وافق إال ليثاً

  .بعض الكالم ينسب إىل علي رضي اهللا عنه، وهو باملنسوب إليه أشبه

  .جهل يكفي خري من أدب حيوج، ونقص ميثر خري من علم خيدع: قال أعرايب
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  .من غره السراب، تقطعت به األسباب: قال أعرايب

  .لكل قضاء جالب، ولكل در حالب: وقال أعرايب

  .عداوة ذي القرابة، كالنار يف الغابة: وقال أعرايب

  .لكل كالم وعاء، ولكل بذر مزرع: وقال أعرايب

  . أي امرىء باشرته فلم ينتصح، وغلق سنيته فلم ينفتح:وقال أعرايب

  .رب منع أكرم من عطاء، وشوك أمهد من وطاء: وقال أعرايب

  .ليس كل طالب يصيب، وال كل غائب يؤوب: وقال أعرايب

  .إذا أوقدوا أشبوا، وإذا اصطنعوا أربوا: وقال أعرايب

  .ويستدل بناره الركبرحم اهللا فالناً، كان يهتدي برأيه الصحب، : وقال أعرايب

إن العزيز يزداد بالعفو عزاً، والذليل يزداد بالعفو ذالً؛ وهذا : وأنا أستحسن قول القائل: قال أمحد بن الطيب
إن ابن الوضيع إذا كان أديباً كان نقص أبيه زائداً يف فضله، : شبيه مبا يقوله جالينوس يف طالب األدب وهو قوله

والعلة يف صحة هذا القول واضحة بينة، وذلك أن . ب فشرف أبيه زائد يف نقصهوابن الشريف إذا كان غري أدي
الشرف يف اآلباء دال على مكان األبناء، فإذا دل الشرف على ناقص يف نفسه كان الشرف سبباً لوقوف الناس 

  .على عيوبه

د تعجباً، إذ كانت األسباب ويف الباب اآلخر أن الناس فيما أتى من غري معدنه يف غري منبته أشد كلفاً، ومنه أش
دونه منقطعة، وحباله من الفضل منفصمة، فليس خيلص ابن الناقص إىل الزيادة والتقدمي بنفسه إال بنفس قوية، 

ومهه بعيدة، وعناية شريفة، فلذلك شهد الناس بالتقدمي لشريف لو كان أديباً، ألن املمكن أهون مطلباً من 
لوعر، فتكلف الصعب صعب، وتكلف الصعب يف طلب اجلميل أفضل أمراً املتعذر، والسهل أسهل مراماً من ا

  .ممن أتاه الفضل عفواً، إال السعيد الفاضل واملقدم الكامل الشريف األديب

  : للنظام

 يذلوا وإن عزوا ألقوام حتى  لن يدرك المجد أقوام وإن كرموا

 ذل ضعف ولكن ذل أحالم ال  ويشتموا فترى األلوان كاسفة

 النائبات بإسراج وإلجام في  دعا الجار لبوا عند دعوته وإن

    

 أسيافهم أغرين بالهام كأن  مستلئمين لهم عند الوغى زجل

  .اليزال الوجه كرمياً ما بقي حياؤه، والغصن نضرياً ما بقي حلاؤه: قال أعرايب

  .الوجه املصون باحلياء، كاجلوهر املكنون يف الوعاء: قال أعرايب

w  .رونق صفحة الوجه عند احلياء، كفرند صفحة السيف عند اجلالء: قال أعرايب
w
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  .ما املتبختر يف وشي ردائه، بأحسن من املتقارب يف قيد حيائه: قال أعريب

  . السيف ملقارعة األعداءاشحذ بالعدل على الطاعة قلوب األوداء، كما ترهف: قال أعرايب

  : أنشد أمحد بن الطيب

 الظلم مرتعه وخيم فإن  تعجل على أحد بظلم وال

 أحد فإن الفحش لوم على  تفحش وإن ملئت غيظاً وال

 الذنب يغفره الكريم فإن  تقطع أخاك ألجل ذنب وال

  يعود به على الجهل الحليم  قتل السفاهة مثل حلم وما

 زوامل السر الكتوم فخير  استودعت سراً فاكتمنه إذا

  .فوت املعروف أيسر من مراس التسويف: قال أعرايب

  .هذا كالم مل يغتصب تعسفاً، ومل يقتضب تكلفاً: مسع أعرايب كالماً فقال

  .االستطالة عند النعمة طبع، وعند النكبة ضرع: قال أعرايب

  .أنا أستغين حبفي حلظك عن جفي لفظك: قال أعرايب

كما أن بوادي اخلري من اهللا، : فأعلمنا رأيك فيه، فقال: ذكر القدر يف جملس عمر بن عبد العزيز فقال من حضرة
  .فكذلك بوادي الشر منه، وقد سبق به علمه

: ري، فهاب وجوه أهلها تلقيه وقالواقدم البصرة أمية بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد منهزماً من أيب فديك احلرو

احلمد هللا الذي هزمك، أو احلمد هللا الذي جناك؟ مث بلغهم أن خالد بن صفوان خرج يتلقاه، : ما عسى أن نقول
بارك اهللا لك أيها : ما تراه يقول له؟ فلما طلع قال له خالد: فخرجوا إليه ليشهدوا فضيحته، بزعمهم، وقالوا

د هللا الذي نظر لنا عليك، ومل ينظر لك علينا، فقد تعرضت للشهادة جهدك خبذالن من األمري يف مقدمك، واحلم
  .ال يعييه كالم بعد هذا: فرجعوا وهم يقولون. معك لك، فعلم اهللا فاقتنا إليك

  .هو كالسيف إن مسست متنه كنت راضياً، وإن ملست حده كان ماضياً: قال أعرايب

  .ء أس، وعند كل مأمت عرسلكل توبة غرس، ولكل بنا: قال أعرايب

  .استظهر على الدهر خبفة الظهر: قال أعرايب لصاحب له

  .زلة اجلبان يف التقصري، وزلة الشجاع يف التغرير، وزلة البخيل يف التقتري، وزلة السخي يف التبذير: قال أعرايب

  .هجني عاقل خري من هجان جاهل: قال أعرايب

  . حقكال تبذل رفدك ملن ال يعرف: قال أعرايب

  .رب نطق صدع مجعاً، وسكوت شعب صدعاً: قال أعرايب

  .رب حافظ مضيع: قال أعرايب
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  .هذا غناء لوال أنه فناء، وعالء لوال أنه بالء، وبقاء لوال أنه شقاء: هذا غىن إال أنه مىن وقال آخر: قال أعرايب

  .رملة حضنتين أحشاؤها، وأرضعتين أحساؤها: قال أعرايب يف كالم له

  .قطعت أوصايل إذ صرمت وصايل: عرايب لصاحب لهقال أ

  .اجلهل أخصب رحالً، واألدب أكثر حمالً: وقال آخر

  .ثوب السفيه قمل، وقلب اجلاهل نغل: وقال آخر

  .الدنيا مرتل نقلة، وحمل مثلة: وقال آخر

  .أما فالن فركوب لألهوال، وأما فالن فألوف للظالل: وقال آخر

  : لدعبل اخلزاعي

  وأهل سلمى بسيف البحر من جرت  نا فمغزانا بأنقرةغزو إذا

 شوقي وقد أبعدت ملتفتي أنضيت  هيهات بين المنزلين لقد هيهات

 الريح عنه كلما جرت تقصر  محال بقطر األرض منتبذاً جلت

 بنص وجذب العيس بالبرة إال  فما ينال بها الهيمان مورده

 تعصبت جهالً، قول ذي بهت قالوا  أهلي ولم أظلم بحبهم أحببت

 إذا ما رجلهم هوت وأستقلهم  حماهم وأرمي في معارضهم أحمي

 وقلبي وما تحويه مقدرتي نعم،  لساني بتقريظي وممتدحي لهم

 للرحم الدنيا من الصلة البد  أصل رحمي إن كنت قاطعها دعني

 لحقت على األيام من ترة وال  العشائر ما رجيت عارفة لوال

 يفرق بين الزوج والمرة حقا  عشيرتك األذنين إن لهم فاحفظ

 كندة واألحياء من علة وآل  بنو حمير واألسد أسرتهم قومي

    

 السيوف فأردوا كل ذي عنت سلو  الحلوم فإن سلت حفائظهم ثبت

 وقل ما تثبت األقدام في البغت  أثبت الناس أقداماً إذا بغتوا هم

 الشدائد من ألواء فانجلت على  نفسوا كرب مكروب وكم صبروا كم

 وكم قطعت ألهل الغل من حمة  عين ذي حول فقأت ناظرها كم

 المخالب يعدو عدو منفلت فيه  من عدو تحاماني وقد نشبت كم
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 لماتا ومات الوغد ذو الرمة شعري  عاش كبشا تميم ثمت استمعا لو

 فبات وجاش القلب لم يبت خوفي  بالعدوة القصوى يؤرقه وصار

 لضغم أبي شبلين منهرت خوفاً  بنات القلب طائرة تقدمته

  ما غض طرفاً ولم يجزع ولم يصت  لو أزم الليث الهصور به كالليث

 المعالي ولو خالفتها أبت إلى  تنافسني في كل مكرمة نفسي

 للنفس كانت طريق اللين والدعة  قد وطئت على أحشاء متعبة كم

 صلتا فأداني إلى السعة بالسيف  زحمت طريق الموت معترضاً وكم

 خنته وقت ميسوري ومعسرتي ما  يعلم أني منذ عاهدني والجود

 الجنان على كفي ومقدرتي ماضي  يعلم أني حين يطرقني والضيف

 ما يشتهي والنفس ما اشتهت ينال  هواه ويهوى ما أسر به أهوى

 بزاد وتشييع ومعذرة إال  يرحل الضيف عني غب ليلته ما

 بين أجر ألقاه ومحمدة ما  العواذل أودى المال قلت لهم قال

 بخلت به والجود مصلحتي إذا  مالك، قلت المال يفسدني أفسدت

 حيث شاء فيجريهن في هبتي من  ربي ألقوام يقدرها أرزاق

 فإن الحمد ذو مقة وليحمدوه  اهللا ما شكري بزائدهم فليشكروا

 راضه قلبه أجراه في الشفة ما  تعرضن بمزح المرء سفه ال

 لم ترد إنماءها نمت مشبوبة  قافية بالمزح جارية فرب

 قافية من بعدما مضت كرد  السلى مستتماً بعد قطعته رد

 يقال له والبيت لم يمت ومن  إذا قلت بيتاً مات قائلة إني

علم الطبائع، وعلم : والعلم ثالثة: العلم، والعمل؛ قال: الطب ينقسم قسمني ومها: بعض شيوخ الطبقال 
  .األسباب، وعلم العالمات

على األسطقسات، وعلم املزاج، وعلم األخالط، وعلم األعضاء، وعلم القوى، وعلم : وعلم الطبائع سبعة أقسام
  .األفعال، وعلم األرواح

  .البادية والسابقة والواصلة: واألسباب ثالثة: قال

  .احلاضرة والسالفة واآلتية: والعالمات ثالث
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والنار حارة يابسة، واهلواء حار رطب، واملاء بارد : النار واهلواء واملاء واألرض؛ قال: واالسطقسات أربعة
  .رطب، واألرض باردة يابسة

عة مفردة، وهي احلار والبارد والرطب واليابس، واحد معتدل ومثانية غري معتدلة، وهذه الثمانية أرب: واملزاج تسعة
  .احلار اليابس، واحلار الرطب، والبارد اليابس، والبارد الرطب: وأربعة مركبة وهي

الدم واملرة الصفراء، والسوداء والبلغم؛ فالدم حار رطب، واملرة الصفراء حارة يابسة، والبلغم : واألخالط أربعة
  . يابسةبارد رطب، واملرة السوداء باردة

. بسيط ومركب؛ فالبسيط كالعظم والعصب والعروق، واملركب كالرأس واليدين والرجلني: واألعضاء قسمان

الدماغ : ومن األعضاء أعضاء رئيسة، وأعضاء مرؤوسة، وأعضاء ليست برئيسة وال مرؤوسة؛ فالرئيسة أربعة
ن الدماغ خيدمه العصب، والقلب خيدمه والقلب والكبد واألنثيان؛ واملرؤوسة ما خيدم هذه الرئيسة، وذلك أ

الشرايني، والكبد خيدمه العروق، واالنثيان خيدمهما أوعية املين؛ وما ليس برئيس وال خادم كالعظام والغضاريف 
  .والشحم واللحم واألعضاء اليت هلا قوى رئيسة كاملعدة والكلى

    

لقوة اجلاذبة، والقوة املمسكة، والقوة اهلاضمة، ا: طبيعية ومسكنها الكبد، والقوى الطبيعية سبع: والقوى ثالث
القوة احملسنة، والقوة : والقوة املغرية، والقوة الدافعة، والقوة املولدة، والقوة الغاذية؛ والقوى النفسانية ثالث

وى السمع والبصر والشم واملذاق واللمس؛ والق: فأما القوى احملسنة فهي احلواس اخلمس. املدبرة، والقوة احملركة
الفكر، والوهم، واحلفظ؛ والوهم يف مقدم الدماغ، والفكر يف وسطه، واحلفظ يف آخره؛ والقوة : املدبرة ثالث

  .احملركة واحدة، وهي اليت تكون عنها احلركة اإلرادية، واالنتقال من مكان إىل مكان

ب واإلمساك؛ أحدمها بسيط واآلخر مركب؛ فالبسيط ما يكون من قوة واحدة كاجلذ: واألفعال صنفان
إحدامها جاذبة، واألخرى ممسكة، وكنفوذ الغذاء فإنه يتم : واملركب ما يكون بقوتني كالشهوة، فإا تتم بقوتني

  .بالقوة اجلاذبة والدافعة

الروح الطبيعية اليت تكون يف الكبد، وتنفذ القوة الطبيعية مع الغذاء يف العروق إىل مجيع : واألرواح ثالث
الروح النفسانية اليت تكون يف الدماغ؛ والثالثة من األرواح وأمهها اليت تنفذ احلس واحلركة يف :ة األعضاء؛ والثاني

  .العصب إىل مجيع األعضاء

فهذه أقسام اجلزء األول من قسمي الطب وهو العلم، وسيأيت على أثره بعد قسم العمل كالم رائق، وحكمة 
أطلت هذا الفصل يف الطب حىت كأن الكتاب : ائبوقد يقول الع. معشوقة، ولفظ مطرب، وبالغة شريفة

نصب هلذا الغرض، أو أريد به هذا الباب؛ واعلم أن األمر ليس كذلك، ولكن عن هذا الفصل ودل على حسن 
  .ونفع، فوجب يف الرأي أن يصحب مجيع الغرر اليت تقدمته ليكون الكتاب آخذاً من كل أدب بنصيب

 جعل على كل كلمة حكمة، وعلى كل قول دليالً وحجة، ومع كل إن اهللا تعاىل: مسعت األنصاري يقول
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دعوى برهاناً وبينة، وعند كل شبهة وقفة ومهلة، ويف كل نازلة نصاً أو علة، ومل يسقط شيئاً عن مرتبة البيان، 
ق كما مل يرفع أحداً مرتبة التبيني، فمن أحب أن يظفر باحلق فليطمع نفسه فيه، مع التجرد يف الطلب، والتحق

بالغرض، ومفارقة العادة وما عليه املنشأ، وال يأنس بتقليد العامل حىت يتبني كما يتبني العامل، وال يستوحش من 
  .وحدته إذا عرف املطلوب من نفسه بكمال عقله مع وضوح حجته

ن، ما األسودان، واألبيضان، واألسوءان، واألعجمان، واألذفران، واألربدان، واألنقصان، واألشهرا: ويقال
واألخبالن، واألكذبان، واألدفعان، واألوحيان، واألوقفان، واألعوران، واألنكدان، واألعذبان، واألقطعان، 

واألمنعان، واألقويان، واألنفسان، واألعليان، واألشبهان، واألشرفان، واألغرران، واألشنبان، واألهينان؟ وسيمر 
  .بك تفسري هذه املثاين مستقصى بعد أوراق يسرية

: احتجت إىل ماء يف البادية فجاء أعرايب ومعه قربة ماء مألى فقلت: مسعت أبا حنيفة يقول: حيىي بن نصرقال 

يا أعرايب هل لك يف سويق : خبمسة، فما كسته فأىب النقصان، فدفعت الثمن إليه قم قلت: بكم تبيع؟ فقال
واهللا ال شربتها إال : اسقين شربة، قلت: إي ورب الكعبة، فقدمته إليه يف حفنة، فلما استوىف منه قال: طيب؟ قال

  .خبمسة، فما زال كذلك حىت اشترى مين شربة خبمسة، ففضل املاء عندي، وعادت الدراهم

أتستحيل أن تعدي غالمك؟ مل ال تركبه؟ : كان أبو سيف القاضي راكباً وغالمه يعدو وراءه، فقال له رجل
  .فيعدو معي كما يعدو مع احلمار لو كان مكارياً: عم، قالن: أجيوز عندك أن أسلم غالمي مكارياً؟ قال: قال

  .مجع األشياء من حلها ووضعها يف مواضعها: ما رأس الزهادة؟ قال: قيل لربيعة بن أيب عبد الرمحن

يا هذه، : دخلت البادية فرأيت أعرابية من أحسن الناس وجهاً حتت أقبح الناس وجهاً فقلت: قال األصمعي
يا هذا، لبئس ما قلت، لعله أحسن فيما بينه وبني اهللا ربه فجعلين ثوابه، : ت هذا؟ قالتأترضني أن تكوين حت

  .فأسكتتين واهللا: وأسأت فيما بيين وبني ريب فجعله عقوبيت، أفال أرضى مبا رضي اهللا تعاىل يل؟ قال

لصحابة خترينا، وإذا جاء إذا جاء عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله شيء أخذناه، وإذا جاء عن ا: قال أبو حنيفة
  .عن التابعني زامحناهم

    

أهل الكوفة صاروا موايل أليب حنيفة ألن الضحاك احلروري دخل الكوفة عنوة فجلس يف اجلامع : قال أبو معاذ
: أريد أن أكلمك بكلمة، قال: فحكم بقتل الرجال وسيب الذراري، فخرج أبو حنيفة إليه بقميص ورداء فقال

ألن القوم مرتدون، فقال أبو : شيء استحللت دخول هذه البلدة وترويع النساء والصبيان؟ قالألي : هات، قال
: كيف قلت؟ أعد علي، فأعاد، فقال الضحاك: مل يزل كان هذا دينهم، أو كانوا على غري هذا؟ فقال: حنيفة

  .أخطأنا، أخطأنا، أغمدوا سيوفكم وارجعوا

أترغب عما حنن : يفة إىل القضاء فأىب فحبسه، مث دعا به فقال لهدعا أبو جعفر أبا حن: قال خارجة بن مصعب
قد حكم علي أمري املؤمنني : كذبت، فقال أبو حنيفة: أصلح اهللا أمري املؤمنني، ال أصلح للقضاء، فقال: فيه؟ فقال
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 ال أصلح، إين: بأين ال أصلح ألنه نسبين إىل الكذب، فإن كنت كاذباً فإين ال أصلح، وإن كنت صادقاً فقد قلت
  .فرده إىل احلبس

هذا سفيان، مث سقط آخر : هذا أبو حنيفة، مث سقط آخر فقيل: رأيت جنماً سقط فقيل: قال أبو حيىي احلماين
  .هذا مسعر، فمات أبو حنيفة مث سفيان مث مسعر: فقيل

 آالف درهم، فقيل كتب رجل كتاباً على لسان أيب حنيفة إىل وايل جرجان فوصله بأربعة: قال عبد اهللا بن داود
  .إن كان ذاك مما ينفعكم فافعلوا: أليب حنيفة فقال

  .ما صليت صالة إال وأنا أستغفر اهللا من تركي األمر باملعروف والنهي عن املنكر: كان أبو حنيفة يقول

  .ابن أيب ليلى استحل مين ما ال أستحل من سنور: وكان أبو حنيفة يقول

إن هذا عظيم، فقال أبو : املعلم فعلمه احلمد فوصله خبمسمائة درهم، فقال املعلمأسلم أبو حنيفة ابنه محاداً إىل 
أدركت الناس فما رأيت أفضل وال أعقل وال : قال يزيد بن هارون! يا هذا، ليس للقرآن عندك قدر؟: حنيفة

  .أورع من أيب حنيفة

  .46: القمر"  والساعة أدهى وأمربل الساعة موعدهم: "قام أبو حنيفة ليلة ذه اآلية: قال حممد بن احلسن

نعم مل : إنك قد أكثرت حلي هذه اجلارية، فقال: أيها امللك، إين مررت مبصور فقلت: قال فيلسوف لإلسكندر
  .ميكين أن أجعلها حسنة فجعلتها غنية

كن، ألنه اجلمال الظاهر احلسن يقدر املصور أن حيكيه باألصباغ، فأما اجلمال الذي لألنفس فال مي: قال فيلسوف
  .لإلنسان بالطبع

 كذا كان امسها، مجع بنت، وكانت جارية -لو ساعدنا الزمان جلاءت بنات : قال احلسن بن وهب يف جملسه
  : ما أحسن ما قال يف هذا ابن أيب أمية:  فما تكلم حىت دخلت فقال-كاتب راشد 

 ما بين اللسان إلى القلب وذكرك  وفاجأتني والطرف نحوك شاخص

 غفلتي عنها وقد نزلت قربي ويا  فرحة جاءت على إثر ترحة فيا

هي من كالم : هذه رسالة أفادنيها أبو سليمان وزعم أا ألرسطاطاليسن وقرأها بعض مشايخ الفلسفة فقال
    : بعض امللوك، وال أقف منها على أكثر مما حكيت، ولوال جاللتها يف نفسها ما سقتها ها هنا، قال

أما بعد، فإن حقاً على املرء أن ينظر إىل حماسن الناس ومساوئهم، وموقعها منهم يف منافعها ومضارها، فيلتمس 
املنافع لنفسه من مثل ما نفعهم، وينفي املضار عنها من مثل ما ضرهم، فيوظف لألمور وظائفها وجيعل بني 

 علم ما يعلم من األمور بالعمل، واستجالب علم ما طبقاا حدوداً يزايل بينها، مث يأخذ نفسه بتأديبها يف إحياء
جهل منها بالتعليم، مث ال يكون تأديبه لنفسه يف غري وقت واحد وال معلوم، فإنه واجد يف كل حني من أحايني 
الدهر، وطبقة من طبقاته اليت هو راكبها يف كل حال من حاالت نفسه اليت تتحرك من ضروب النصب واللهو 

wمي هلا حىت ال يكون ألهل طبقة من الطبقات، رفيعة كانت أو وضيعة، عليه يف طبقته اليت موضع تأديب وتقو
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-البصائر والذخائر  855   

يشاركهن فيها فضل، فإن امرءاً ال يلتمس أن يكون له فضل على طبقة من الطبقات إال دعاه فضله عليهم إىل 
ب الراحة يذهب بالراحة الرغبة عنهم حىت يترقى يف مرتلته إىل مشاركة أهل املرتلة اليت فوق مرتلته، كأن طل

ويورث النصب، وترك التأديب ضرر، وذو الضرر نصب عليل فقري، فمنهاج التأديب تيقظ املرء لطلب األدب، 
مث ال مينعك عصيان النفس من إدامة تيقظها، فإن احلاجة إليها مع حبها للراحة سيحملها على طلب الراحة 

 أول ما تؤخذ به إعطاء الدين حقه وإشعار النفس حظها، ببعض الطاعة، فإذا مهت النفس ببعض اإلجابة كان
مث االستكثار من فوائد اإلخوان، فإن كثرم تقيل العثرة، وتنشر احملمدة، وتعهد اإلخوان باملالطفة، فإن التارك 

عهد متروك، مث تعهد إخوان اإلخوان، فإن إخوان اإلخوان من اإلخوان مبرتلة العلم املستدل به على الوفاء، مث ت
أهل املكاثرة املشبهني باإلخوان بالصرب عليهم، إما طمعا يف حتويل ذلك عنهم صدقاً، وإما اتقاء كلمة فاجرة 
أتت من لفظ مائق، مث تعهد الضعفاء على املسكنة وأهل الزمانة عند الضعف، والعقب عند املوت، مث حسن 

لى نفسك يف التقصري، مث تعهد امللوك التعاطي إن كان لك فضل بإسقاط املنة وإحراز الفضل، والسخط ع
بالتقريظ واملالزمة، فإن مهتها يف أنفسها االمتداح، ويف الناس االستعباد، مث تعهد النصحاء باخللوة، فإن نصيبهم 
منك واستفادتك منهم يف اخللوة، مث تعهد الصلحاء باملصافاة لتعرف باخلري وتتسم به، مث تعهد األكفاء باملكارم 

 العمل وتثمر اإلخاء، مث تعهد احلامد بتفتيش الدخلة، مث تعهد ضعفاء ذوي الرحم بالرمحة وأقويائهم فإا حتسن
بالتعليم، مث تعهد األعداء ذوي التنصل باملغفرة، وذوي االعتراف بالرأفة والرمحة، مث تعهد احلساد باملغايظة، 

بالوقار يف األمر يف الشبهات بالكف، واهوالت وأهل البغي بالعزمية، وأهل املشامتة باحملقرة، وأهل املواثبة 
باإلرجاء، والواضحات بالعزمية، واملستترات بالبحث، مث إحياء العذر عند املداهنة، والتجميل عند الغيظ، 

والكظم عند الغضب، والوقار عند املستجهالت، مث تعهد اجلار بالرفق، والقرين باملواساة، والصاحب باملطاوعة، 
لتحفة، مث صحبة امللوك بكتمان السر، وتقريظ األفعال، مث قس بني خيار إخوانك وشرارهم، مث انظر والزائر با

  .أي الفريقني تستجمع لك به مودم، فإن تشبهك خبيارهم يزيدك عند شرارهم نفاقاً، والسالم

  .أحلاظهم سهام، وألفاظهم مسام: قال أعرايب يف وصف قوم

  .مه، وانظر إىل عظيم جرمهالتنظر إىل صغر جر: قال أعرايب

  .قد رعى الشيح، واستنشق تلك الريح: قد يكدي اجلاد ويكل احلاد قال أعرايب يف وصف كالم: وقال آخر

  .من شاخ باخ: قال أعرايب

  .علم الكالم يف وجهه يلوح، ونشر اجلود من ثوبه يفوح، واد يغدو معه ويروح: قال أعرايب

  . ينل النجاحمن كره النطاح، مل: وقال أعرايب

  .الصرب مر، ال يتجرعه إال حر: آخر

أشرف عبد امللك على أصحابه وهم يذكرون سرية عمر رضي اهللا عنه، فغاظه ذلك : قال ثعلب يف االسات
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  .حسبكم من ذكر عمر فإنه إزراء بالوالة، ومفسدة للرعية: فقال

  :  بن سعيد بن العاصقال قنيع النصري يهجو موسى ابن عمرو: قال ثعلب، قال ابن عائشة

 لموسى في العطاء لالئم وإني  بني العاصي حمدت عطاءهم كل

  وحسبك من بخل امرئ وهو قائم  بمعط نائالً وهو قاعد وليس

 أبت أن تستوي والقوادم ذنابى  فإن يك من قوم كرام فإنه

    

أتيت كربالء أبيع البز ا، فعمل لنا شيخ من طيء طعاماً فتعشينا عنده، فذكرنا قتل : قال ثعلب، قال السدي
ما أكذبكم يا أهل : ما شرك أحد يف قتله إال مات بأسوأ ميتة، فقال: احلسني بن علي رضي اهللا عنهما، فقلنا

ح وهو يتقد بفنط، فذهب ليخرج الفتيلة فأخذت العراق قال أنا ممن شرك يف ذلك، فلم يربح حىت دنا من املصبا
  .النار يف حليته، فعدا وألقى نفسه يف املاء، فرايته كاحلممة من ساعته، ال رمحه اهللا

  .فلج الرجل على خصمه يفلج فلجاً وفلوجاً: قال ثعلب

، وعراه، نزلت بسحسحه، وعقوته، وعرصته، وعذرته، وعقاته، وعقاره، وعراقه وعيقته، وعراته: قال ثعلب
  .وعرقانه، وحراه، ليس فيها شيء مهموز األلف

فخامة منذ مسع ذلك : ما أحب أحد احلياة إال ذل، قال: مسع هشام بن عبد امللك زيد بن علي يقول: قال ثعلب
  .منه

وهل تركت النار والسهمان يل : كان احلسني بن زيد يلقب ذا الدمعة وذلك لكثرة بكائه، فقيل له يف ذلك فقال
  .كاً؟ يريد السهمني اللذين أصابا زيد بن علي وحيىي بن زيد خبراسانمضح

  .هو يتحوف مايل، أي يأخذ من أطرافه: قال ثعلب

  .هو الرقيق من الغيم: ما يف السماء طخاء وطحاء: ويقال

 :احتمس الديكان واحتمشا إذا اقتتال؛ ويقال: حبج إذا ضرط؛ ويقال: مرذول؛ ويقال: خمسول: قال أبو عبيدة

  .جاحس يف القتال وجاحش: محس الشر ومحش إذا اشتد؛ ويقال

  .وتنسمت منه علماً وتنشمت أي أخذت وأتيته بسدفة من الليل وشدفة، وهو السدف والشدف: عن األصمعي

  .رجل غديان وعشيان وصبحان وقيالن وغبقان، من الصبوح والقيل والغبوق: ويقال

 يا أخي، أما ترى ابن عباس قد فتح عينيه ونشر أذنيه، ولو قدر أن :قال معاوية لعتبة يوم احلكمني: قال ثعلب
: قلت: يتكلم ما فعل؟ وغفلة أصحابه جمبورة بيقظته، وهو رجلهم، وهي ساعتنا الطوىل، فاكفنيه؛ قال

ليست ساعة : فقعدت جبنبه، فلما أخذ القوم يف الكالم أقبلت عليه باحلديث، فقرع يدي وقال: جبهدي؛ قال
يا ابن عباس، إن ثقتك بأحالمنا أسرعت بك إىل أعراضنا، وقد واهللا تقدم فيك : فأظهرت غضباً وقلتحديث، 

wالعذر، وكثري من الصرب، قم أوزعته؛ فجاش به مرجله حىت ارتفعت أصواتنا، فأخذوا بأيدينا فنحوين عنه وحنوه 
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 كفيتك التقوالة، فحمحم كما :فأتيت عمرو بن العاص فرماين مبؤخر عينه، أي ما صنعت؟ فقلت: عين؛ قال
  .حتمحم الفرس للشعري، وفات ابن عباس أول الكالم فكره أن يتكلم به يف آخره

: مر رجل بأعرابية باملناخ بالكوفة مترض أخاً هلا يف شدة أصابتهم، مث راح بالعشي فسأل عنه فقيل: قال ثعلب

  : ما أسرع ما نسيت أخاك وأكلت، فقالت:  الرجلدفناه، وإذا هي تأكل سويقاً معها قد خلطته باللنب، فقال هلا

  على البؤس والضراء والحدثان  كل حال يأكل المرء زاده على

  : أنشد ثعلب

 ومدرهنا الكمي إذا نغير  ذهب الشهاب المستنير أال

  بنا الحدثان واألنق الصبور  المئين إذا ألمت ووهاب

  .إىل أن احلدثان واحلوادث واحدذهب 

عيب على أيب علي اجلبائي يف كتابه يف : الصغار؛ ومسعت أبا حامد يقول: اإلبل الكبار، والفرش: احلمولة: قال
الكسائي قال ذلك، والناس على أن الفرش : التفسري حني ذهب يف الفرش إىل ما يفرش؛ ومسعت بعد من يقول

  .الصغار من اإلبل

  :  امرأة يف ابنهاقالت: قال ثعلب

 الحرب بحد وغضب وابتدروا  ظني به له لو قد جثوا على الركب

  .الداهية: أن سوف يلفى إربة من اإلرب اإلربة

  : وقالت أخرى يف ابنها: قال ثعلب

  يحلف ال يردعه خوف الردى  ظمئ القوم فقالوا من فتى لو

 ليلة بيانها مثل العمى في  سعداً إلى الماء سدى فبعثوا

 يهدي رأيه رأي اللحى أمرد  دلو ورشاء ألستقى بغير

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم : "اخلبيئة ما خبأته، والبينة ما جعلته بني يديك وقال يف قوله تعاىل: وقال ثعلب
  .، رده على األلسنة والكذب رد على ما قاله116: النحل" الكذب

   :للحارث بن خالد

 شاء ال نزداد إال تماديا بما  لئن لم يجمع اهللا بيننا لعمري

 نلت من عيشي أعد اللياليا بما  أعد الليالي مذ نأيت ولم أكن

  بأرض ولو منيت نفسي األمانيا  أخاف انقطاع العيش دون لقائكم
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 بالشجو ما دام باكيا وآسيته  إذا ما بكى ذو الشجو أصغيت نحوه

إن ملك عسف، وإن أنفق أسف، وإن حدث جزف، وإن صافيته تكرب، : قال أعرايب وقد سئل عن رجل فقال
  .وإن أظهرت له النصح أنكر، النظر إليه غيظ، والصرب عليه غصة، والفكر فيه حرية، والقرب منه معرة

 فدعا بطعامه، فأقبل أعرايب ميشي مشي النعامة حىت قعد خرج النعمان بن املنذر مترتهاً إىل بادية له،: قال العتيب
ال ينظر إلينا من يشبع، فإن اجلائع كاجلشع، : على السفرة، فجعل يلف العظم باللحم والقوم ينظرون إليه، فقال

أبيت اللعن، إن االسم عالمة : وأي اسم نعامة؟ قال: أبيت اللعن، نعامة، قال: ما امسك؟ قال: النعمان: فقال
  .يس بكرامة، ولو كان ذلك كذلك الشترك الناس يف اسم واحدول

أفال تنيب؟ قال على طريق : وما أصنع بزوجة متوت؟ قيل: أال تتزوج؟ قال: قيل لعيسى بن مرمي عليه السالم
  .السبيل أبين

وأثىن عليه اليوم يهب هبوبه، فما زاد على أن محد اهللا تعاىل : ملا زوج شبيب بن شبية ابنه قصده الناس وقالوا
  .أما بعد، فإن املعرفة منا ومنكم وبنا وبكم متنعنا من اإلكثار، وإن فالناً ذكر فالنة: وقال

: أرثيت أيب؟ قال: قدم أبو عالثة على طلحة بن عبد اهللا بن خلف وهو صاحب سجستان، فقال: قال العتيب

  : نعم، وأنشده

  عقرت على قبر الجواد جوادي  يأت فتيان السماحة أنني ألم

 أنني منه شفيت فؤادي سوى  زاد شيئاً عقره إذ عقرته فما

لو فعلت ألعطيتك عطية مل يأخذها شاعر : كان أعجف، قال: ومل؟ قال: ال، قال: أو فعلت ذلك؟ قال: قال
  .قط، ولكن ال أخيبك، فأعطاه اثين عشر ألفاً

  .أنا يف ثوب املسرة أرفل، وجنم الوحشة مين آفل: كاتب

إن مدحته هجوته، وإن هجوته ظلمته، ولد الناس ابناً وولدت : صف يل عبد اهللا ابنك؟ قال: قال املأمون لطاهر
  .والدت، حيسن ما أحسن وال أحسن ما حيسن

سبقته باليتم قبل أن يسبقين : فقالطلب ابن عم يل الولد بعد نيف وتسعني سنة، فقلت له يف ذلك : قال العتيب
  .بالعقوق

أمتعك اهللا به، أما إين لو : ابين، قال: من هذا؟ قال: قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله لرجل، ورأى معه صبياً
  .بارك اهللا لك فيه قدمته: قلت لك

  .بنات الليل أهواله، والصرب عليه وعلى سراه وشدة الطلب فيه: قال ابن األعرايب

  .مل أر أشجى من مرجتز حبدو، ومرجتل يشدو: ل املأمونقا

يا هذا متلي على حافظيك كتاباً، فانظر ما : نظر بعض السلف إىل رجل يسب آخر يف كالم جرى بينهما فقال
w  .تقول
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ة، هذا آخر اجلزء التاسع وسنتبعه بالعاشر على ما يعز ويهون، وعلى اهللا تعاىل املعونة فيما أوجب املنة، ونفى الظن
فقد واهللا برمت ذا الكتاب لسوء التأيت يف النقل، وقلة اإلصابة عند الرواية؛ نعم، وحلال قد وقفت على مدرجة 

الناس، بني قوم إن بسطت حديثهم، وذكرت خبيثهم، وما يضمرونه ويظهرونه من سوء النيات، وخبث 
 جمانياً لألدب املرضي، والعادة احلسنة، الطويات، واملطالبة ألهل الفضل باألوتار، وصدودهم عن األحرار، كنت

وإمنا أقول هذا ألين قد عدمت من أهل زماين رئيساً يرغب يف املكارم، ويتشوف إىل احملامد، ويرى اصطناع 
اجلميل كرتاً، واإلحسان إىل األحرار ذخراً، ويتبجح بالكرم، ويباهي باملعروف، ويأخذ بالفضل الذي هو به 

  .ه أليق، فيعينين على متام الكتاب، رغبة يف الذكر، وتوخياً للثواب، والسالمأشكل، وهو منه أمجل، وب

  .واحلمد هللا رب العاملني وصلواته على سيدنا حممد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليماً
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