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 الكامل في اللغة واألدب
 المبرد

  .كتاب يظهر موضوعه من عنوانه، فهو يبحث يف علوم اللغة وآداهبا

 أحد أصول علم األدب واركانه، وهو مبثابة ديوان ختري فيه مصنفه نصوصا من أقوال العرب وهذا الكتاب هو

 واألدب العريب اللغة القدامى شعرا ونثرا، وشرح هذه النصوص واستخرج ما فيها من فوائد ونكت ختص
 

  ابب لسليك ابن الّسلكة
قال أبو العباس: قال السليك ابن الّسكة وهي أمه، وكانت سوداء حبشّيًة وكان من غرابن العرب، 

 وهو الّسليك بن عمرٍي الّسعدّي: 

 وأعجبها ذوو الّلمم الطّـوال  أال عتبت علّي فصار متـنـي

  عل الوضّي من الّرجالعلى ف  فإّّن اي ابنة الـقـوام أربـي

 إذا أمسى يعّد مـن الـعـيال  فال تصلي بصعلـوك نـؤوم

 بنصل الّسيف هامات الّرجال  ولكن كّل صعلوٍك ضـروب

 أرى يل خالًة وسط الّرحـال  أشاب الرأس أنّـي كـّل يوم

 ويعجز عن ختّلصهن مالـي  يشّق علّي أن يلقني ضـيمـاً 

الّطوال، يعين : اجلمم، وإن شئت قلت: اجلمام، يقال مّجٌة ومجٌم، كقولك قوله: وأعجبها ذوو الّلمم 
 ظلمٌة وظلٌم، ويقال مجاٌم كقولك: جفرٌة وجفاٌر وبرمٌة وبراٌم.

 قال الشاعر: 
  وشّيب الدهر أصداغي وأفوادي  إما تري مليت أودي الزمان هبا

 من وضؤ يوضؤ ايفىت، تقديره كرم وقوله: على فعل الوضّي من الرجال، يريد: اجلميل، وهو فعيلٌ 
يكرم، وهو كرمي، ومصدره الوضاءة وكذلك قبح يقبح قباحًة، ومسج يسمج مساجًة، ويقال: ما  

كنت وضيئا، ولقد وضؤت بعدان. وقوله: فال تصلي بصعلوٍك، يقول: التّتصلي به، كما قال ابن 
 أمحر: 

  اً سرى يف القوم أصبح مستكين  وال تصلي مبطـروٍق إذا مـا
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 روينـا على ما يف سقائك قد  وإذا شرب املرّضة قال أوكي

 فالصعلوك: الذي ال مال له، قال الشاعر: 
 متـّوال ومل يك صعلوكاً إذا ما  كأن الفىت مل يعر يوماً إذا اكتسى

وقوله:نؤوم يصفه ابلبالدة والكسل، وكانت العرب متدح خبّفة الرؤوس عن النوم، وتذّم الّنومة، كما 
 ال عبد امللك ملؤدب ولده: عّلمهم العوم، وخذهم بقّلة النوم. وإمنا توّجع خلاالته ألهنن كّن إماء.ق

 ???النجباء من أوالد السراري
ويروى عن رجل من قريش مل يسّم لنا قال: كنت أجالس سعيد بن املسّيب، فقال يل يوماً: من 

ت حىت دخل عليه سامل بن عبد هللا بن أخوالك? فقلت: أمي فتاٌة، فكأّّن نقصت يف عينه، فأمهل
عمر اخلطّاب رضي هللا عنه، فلما خرج من عنده قلت: ايعّم! من هذا? فقال:اي سبحان 

هللا!أجتهل مثل هذا من قومك! هذا سامل بن عبد هللا بن عمر، قلت: فمن أّمه? قال: فتاٌة، قال : 
ه، فجلس عنده مث هنض، فقلت: ايعّم مث أاته لقاسم بن حممد بن أيب بكر الّصّديق رضي هللا عند

من هذا? فقال: أجتهل من أهلك مثله! ما أعجب هذا! هذا القاسم بن حممد بن أيب بكر 
الّصديق، قلت: فمن أمه? قال: فتاٌة، فأمهلت شيئاً حىت جاءه علّي بن احلسني بن علّي بن أيب 

قال: هذا الذي ال يسع مسلماً طالب رضي هللا عنه، فسّلم عليه مث هنض، فقلت: ايعّم، من هذا? 
أن جيهله! هذا علّي بن احلسني بن علّي بن أيب طالب، قلت: فمن أمه? قال: فتاٌة، قال، قلت اي 

عم! رأيتين نقصت يف عينك ملّا علمت أّن ألم ولد، أفما يل يف هؤالء إسوٌة! قال: فجللت يف عينه 
، معروفة الّنسب، وكانت من خريات جداً. وكانت أّم علّي بن احلسني سالفة من ولد يزدجرد

الّنساء.ويروى أنه قيل لعلّي بن احلسني رضي هللا عنه:إّنك من أبّر الناس، ولست أتكل مع أمك 
يف صفحة? فقال: أكره أن تسبق يدي إىل ما قد سبقت عينها فأكون قد عققتها. وكان يقال له: 

من عباده خرياتن، فخريته من العرب  ابن اخلريتني لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" هلل
قريٌش، ومن العجم فارس ". وكانت سالفة عّمة أّم يزيد الّناقص أو أختها. وقال رجٌل من ولد 

احلكم بن أيب العاصي ، يقال له عبيد هللا بن احلر وكان شاعرا متقّدماً، وكان ألّم ولٍد، وهو من 
 ولد مروان بن احلكم: 

  جياد القنا واملرهفات الّصفائح  اءهـافإن تك أّمي من نساٍء أف

 الّصـرائح كرائم أوالد الّنساء  فتباً لفضل احلًر إن مل أنل بـه
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 وإمنا أخذ هذا من قول عنرتة: 
  شطري وأمحي سائري ابملنصل  وأان امرؤ منم خري مـنـصـبـا  

ألنه ابن أّمولد،  وأنشد لبالل بن جرير وبلغه ان موسى بن جرير كان إذا ذكره نسبة إىل أمه،
 فيقول: ابن أّم حكيٍم فقال بالل: 

  من آل كسرى يغتدي متّوجاً   اي رّب خاٍل يل أغّر أبلجـا

  ليس خاٍل لك يدعى عشنجاً 
والعشنج: املتقّبض الوجه السيئ املنظر. وكان سبب أم بالل عند جرير أن جريراً يف أول دخوله 

قيل الثقفي، وهو عّم احلجاج، وعامله على البصرة، العراق دخل على احلكم بن أيوب بن أيب ع
 ويف ذلك يقول جرير: 

 على قالٍص مثل خيطان الّسـلـم  أقبلن مـن ثـهـالن أو وادي خـيم

 حىّت أخنناها إىل بـاب الـحـكـم  إذا قطعـن عـلـمـاً بـدا عـلـم

  يف ضئضىء اجملد و حببوح الكرم  خليفة احلّجاج غـري الـمـتّـهـم

كتب احلكم بعد أن فاطنه إىل احلجاج، وذلك يف أول سببه: إنه قدم علّي أعرايبٌّ ابقعٌة مل أر ف
مثله. فكتب إليه احلجاج أن حيمله معه، فما دخل عليه قال له: بلغين انك ذو بديهة، فقل يف 

 أن أاتمل هذه اجلارية جلارية قائمٍة على رأسه فقال جريٌر: مايل أن أقول فيها حىّت أأتملها، ومايل
جارية األمري! فقال: بلى، فتأّملها واسأهلا. فقال هلا: ما امسك اي جارية? فأمسكت، فقال هلا 

 احلجاج: خّّبية اي خلناء، فقالت: أمامة، فقال جريٌر: 
 إّن الـوداع لـمـن تــحـــّب قـــلـــيل  ودّع أمـامة حـــان مـــنـــك رحـــيل

    لّريح جتّب متنه وهتيلمثل الكثيب متايلت أعطافه فا

 ســـبـــيل وأرى الـّشـفـاء ومـا إلـــيه  هذي القلوب صوادايً تّيمتها

فقال له احلجاج: قد جعل هللا لك السبيل إليها، خذها هي لك. فضرب بيده إىل يدها، فتّمنعت 
 عليه، فقال: 

  حسٌن داللك اي أمام مجيل  إن كان طلّبكم الّدالل فإنه
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لّطّب ورفع الّدالل، وابلعكس، برفع الطب ونصب الدالل. والّطّب هنا: املذهب، ش: ينصب ا
واّلدالل: الّدالّة. فاستضحك احلجاج، وأمر بتجهيزها معه إىل اليمامة.وخرّيت أهنا كانت من أهل 

 ول: الّرّي، وكان إخوهتا أحراراً، فاتّبعوه، فأعطوه هبا حىت بلغوا عشرين ألفاً، فلم يفعل، ففي ذلك يق
 الًم حكيم حاجٌة هـي مـاهـيا  إذا عرضوا عشرين ألفاً تعرضت

 املـوالـيا وحّببت أضعافاً إيلّ   ردت أهل الّري عنـدي مـوّدة

فأولدها حكيماً وبالالً وحزرة، بين جرير، هؤالء من أذكر من ولدها.ويقال: إّن احلّماّّن قاول بالال  
ل: اي ابن أّم حكيم، فقال له بالٌل: ما تذكر من ألبنة ذات يوم فيما كان بينهما من الشّر، فقا

دهقان، وأخيذة رماح، وعطّية ملٍك? ليست كأّمك اليت ابملّروت ، تغدو على أثر ضأهنا، كأمنا 
عقباها حافرا محار. فقال له احلّماّّن: أان أعلم أبّمك، إمنا عتب عليها احلّجاج يف أمر، هللا أعلم به، 

أألم العرب، فلما رأى أابك مل يشكك فيه.وقال: أنشدت لرجل من رّجاز فحلف أن يدفعها إىل 
 بين سعٍد: 

  فأان فيما شئت من خاٍل وعم  أان ابن سعٍد وتوّسطت العجم

وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:" ليس قوٌم أكيس من أوالد الّسرارّي، ألهنم جيمعون عّز 
 العرب ودهاء العجم.

 كتاب حممد بن عبد هللا
 بن حسن إىل املنصور ورّده عليه 

وكتب أمري املؤمنني املنصور إىل حممد بن عبد هللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب رضي 
هللا عنهم ملّا كتب إليه حممٌد: وعلم أّن لست من أوالد الطّلقاء،وال أوالد الّلعناء، وال أعرقت يّف 

ت أن هامشاً ولد علّيا مّرتني، وان عبد املّطلب ولد اإلماء، وال حضنتين أّمهات األوالد. ولقد علم
احلسن مّرتني،وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولدّن مّرتني، من قبل جّدي احلسن واحلسني. 

يعين أن أّم علّي فاطمة بنت أسد بن هاشم، وأّم احلسن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه 
ن هاشم، وأن أّمه فاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب وسلم ابن عبد هللا بن عبد املطّلب ب

بن عبد املطّلب بن هاشم. فكتب إليه املنصور: "أما ما ذكرت من والدة هاشم علّياً مرتني، ووالدة 
عبد املطّلب احلسن مرتني، فخري األّولني واآلخرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مل يلده هاشم 

عبد املطلب إالّ مرًة واحدًة، وله السبق إىل كّل خري. ولقد علمت أنه بعث إالّ مرة واحدًة، وال 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمومته أربعٌة، فآمن به اثنان، أحدمها أيب، وكفر به اثنان أحدمها 
أبوك، وأّما ما ذكرت أنه مل تعرق فيك اإلماء، فقد فخرت على بين هاشم طرّاً، أوهلم إبراهيم ابن 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم مث علّي بن احلسني، الذي مل يولد فيكم بعد وفاة رسول هللا صلى رس
هللا عليه وسلم مولوٌد مثله". وهذه رسالة للمنصور طريفٌة مستحسنٌة جداً، سنمليها يف موضها من 

 هذا الكتاب، إن شاء هللا.وأنشدّن الّرايشّي: 

 ناكثروا اي رّب في  إّن أوالد الّسراري

  ال أرى فيها هجينا  رّب أدخلين بـالداً 

واهلجني عند العرب: الذي أبوه شريٌف وأّمه وضيعة?، واألصل يف ذلك أن تكون أّمًة، وإمنا قيل: 
هجني من أجل البياض، وكأهنم قصدوا قصد الّروم والّصقالبة ومن أشبههم، والدليل على أن 

على األسود واحلمر، أي العريب والعجمّي،  اهلجني األبيض أن العرب تقول : ما خيفى ذلك
ويسّمون املوايل وسائر العجم احلمراء، وقد ذكران ذلك، ولذلك قال زيد اخليل: أيقن أننا صهب 

 الّسبال، أي كهؤالء من العجم. وقال أبن الّرقيات: 
 وعال الّشيب مفرقـي وقـذالـي  إن تريين تغـرّي الـلّـون مـنّـي

  وطعاّن يف احلرب صهب الّسبال  بـن رأسـيفظالل السّيوف شـيّ 

 فقيل: هجني من هاهنا.وإذا كانت األّم كرميًة واألب خسيساً قيل له: املذرّع، قال الفرزدق: 
  له ولٌد منها فذاك املذرّع  إذا ابهليٌّ حتته حنظلـّيةٌ 

 وقال اآلخر: 
  كالغل عن شوط احملاضري  إّن املّذرع ال تغين خؤولته

 ي مذّرعا، للّرقمتني يف ذراع البغل، وإمنا صارات فيه من انحية احلمار، قال هدبة: وإمنا مسّ 
  كتوارث احلمريات رقم األذرع  ورثت رقاش الّلؤم عن آابئهـا

وقال عبد هللا بن العباس يف كالم جييب به ابن الزبري: وهللا إنه ملصلوب قريش، ومىت كان عّوام بن 
 عبد املطلّب! من أبوك اي بغل? فقال: خايل الفرس! عواٍم يطمع يف صفّية بنت 

 ابب ألعرايب فيمن أطال حليته
 قال أبو العباس: قال أعرايّب: 
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 يقوم عليها ظـّن أن لـه فـضـال  كّل امـرئ ذي لـجـيٍة عـثـولـّيةٍ 

 عـقـال إذا هللا مل جيعل لصاحبهـا  وما الفضل يف طول الّسبال وعرضها

لّية، يقول: كثريٌة، واملستعمل رجٌل عثوالٌّ إذا كان كثري الّشعر، وأصل ذلك يف ويروى:حلاملها. عثو 
الرأس والّلحية، وبناه األعرايّب بناء جدول كأنه عثول مث نسب إليه. الّسبلة: مقّدم الّلحية، يقال ملا 

، والّلتم: أسيل من الشاربني: سبلتان، وتقول العرب: اخذ فالٌن شفرة فلتم هبا سبلة بعريه، أي حنره
 الّشّق، فهذا ما أسبل من جرانه.
 لبعض احملدثني يف ذم ذوي العي

 وقال بعض احملدثني: 
 إذا ما أخطأ احلسن البـيان  وما حسن الّرجال هلم حبسنٍ 

 له وجٌه وليس له لـسـان  كفى ابملرء عيباً أن تـراه

 وقال آخر: 
  ل طويلإذا قيس ذراعي ابلرجا  إّّن على ما تزدري من دماميت

 لرجل يصف حليته
ونظر يزيد بن مزيد الّشيباّن إىل رجل ذي حليٍةعظيمة، وقد تلّففت على صدره، فإذا هو خاضٌب، 

  فقال: إنك مكن حليتك يف مئونة! فقال: أجل، ولذلك أقول: 
 وآخر للحـنّـاء يبـتـدران  هلا درهٌم للّدهن يف كّل مجعةٍ 

 ت يف حافاهتا اجللمـانلصوّ   ولوال نواٌل من يزيد بن مـزيد

 إلسحاق بن خلٍف يصف رجالً 

 وقال إسحاق بن خلف يصف رجالً ابلقصر وطول الّلحية: 
 وأّنين علٌم يف الـبـأس والـجـود  ماسّرّن أنّـنـي فـي طـول داود

 كأنين والـٌد ميـشـي بـمـولـود  ماشيت داود فاستضحكت من عجب

 ل داود فيهـا غـري مـوجـوديظ  ما طول داود إالّ طـول لـحـيتـه

 ريح الّشتاء وجّف املاء يف العـود  تكّنة خصلٌة منـهـا إذا نـفـخـت

 سوداء يف لـني الـغـادة الـّرود  كاألنبجاّن مصقوالً عـوارضـهـا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 بيض القطائف يوم القّر والـّسـود  أجرى وأغىن من اخلّز الّصفيق ومن

 معـقـود إن كان مالّف منها غري  إن هّبت الـّريح أّدتـه إلـى عـدنٍ 

ويف احلديث: "من سعادة املرء خّفة عارضيه" وليس هذا بناقض ملا جاء يف إعفاء الّلحي وإحفاء 
الّشوارب، فقد روى أهنم قالوا: ال أبس أبخذ العارضني والّتبطني، وأما اإلعفاء فهو الّتكثري، وهو 

، أي حىت كثروا، ويقال: عفا وبر 95عراف"من األضداد، قال هللا عز وجل:" حىّت عفوا " األ
 الناقة إذا كثر، قال الشاعر: 

  أبسؤق عافيات الّلحم كوم  ولكّنا نعّض الّسيف منهـا

والكوم: العظام األسنمة، واحتها كوماء، ويقال: عفا الّريع، إذا درس، ومن ذلك:على آاثر من 
ألعجب من ثالثة: من رجل قّصر شعره ذهب العفاء،أي الّدروس.وقال مسلمة بن عبد امللك:إّن 

مث عاد فأطاله، أو مشّر ثوبه مث عاد فأسبله، أو متنع ابلّسرارّي مث عاد إىل املهريات. واحدة املهريات 
 مهرية، وهي احلرّة املمهورة، ومفعول خيرج إىل فعيل كمقتوٍل وقتيل، وجمروح وجريح، قال األعشى: 

  ا فادهاوأخرى يقال هل  ومنكوحٍة غري ممهورةٍ 

فهذا املعروف يف كالم العرب، مهرت املرأة فهي ممهورٌة، ويقال وليس ابلكثريأمهرهتا فهي ممهرٌة، 
 أنشدّن املازّّن: 

  وأمهرن أرماحاً من اخلط ذّبال  أخذن اغتصاابً خطبًة عجرفـّية

 من ألفاظ الكناايت
لفعل وحيتّجون بقول هللا عّز وجل:" وأهل احلجاز يرزن النكاح العقد دون الفعل، وال ينكرونه يف ا

اي أيها اّلذين أمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متّسوهن فما لكم عليهن من عّدٍة 
 ، فهذا األشيع يف كالم العرب، قال األعشى: 49تعتّدوهنا "األحزاب:

 ت إّما نكاحاً وإمـا أزن  وأمتنعت نفسي من الغانيا

 كاللّـبـن هلا بشٌر انصعٌ   ـوبةٍ ومن كل بيضاء رعب

 ويكون الّنكاح اجلماع، وهو يف األصل كناية، قال الراجز: 
  وأعمل الغدّو والّرواحا  إذا زنيت فأجد نكاحـاً 
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والكناية تقع عن هذا الباب كثرياً، واألصل ما ذكران لك، وفال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" 
خطب املسلمني:" إن هللا عز وجل أحّل الّنكاح وحرم أان من نكاح ال من سفاح ". ومن 

الّسفاح".والكناية تقع على مجاع، قال هللا عّز وجل:" أجل لكم ليلة الّصيام الّرفث إىل نسائكم" 
، فهذه كناية عن اجلماع، قال أكثر الفقهاء يف قوله تبارك وتعاىل:" أو المستم الّنساء" 187البقرة 

عن اجلماع، وليس املر عندان كذلك، وما أصف مذهب اهل املدينة ، قد ، قالوا: كناية 43النساء 
فرغ من النكاح تصرحياً، وإمنا املالمسة ان يلمسها الرجل بيد أو إبدانء جسٍد، فذلك ينقض 

الوضوء يف قول أهل املدينة، ألنه قال تبارك وتعاىل بعد ذكر اجلنب:" أو المستم الّنساء " 
، كنايٌة إبمجاع عن قضاء احلاجة، 75:" كاان أيكالن الّطعام " املائدة:. وقوله عّز وجل43النساء:

ألن كّل من أيكل الطعام يف الدنيا أجنى، يقال: جنا وأجنى، إذا قام حلاجة اإلنسان.وكذلك:" وقالوا 
. كناية عن الفروج، ومثله:" أو جاء أحٌد منكم من الغائط " 21جللودهم مل شهدمت علينا " فصلت

 ، فإمنا الغائط كالوادي، وقال عمرو بن معدي كرب: 43النساء:
 قليل اإلنس ليس به كـتـيع  وكم من غائط من دون سلمى

ويقال: وهم الرجل يوهم، إذا شّك، وهو اجلود، وجيوز: ييهم، وييهم، وايهم، لعلل، وكذلك ما كان 
إن املعتّل من هذا مثله، حنو: وجل يوجل ووحل يوحل،ووجع يوجع، وجيوز يف وهم أن تقول: يهم ف

جييء على مثال حسب حيسب، مثل: ويل األمري يلي، وورم اجلرح يرم، فهذا مجيع ما يف هذا 
 الباب.

 لرجل من متيم
 وقال رجٌل احسبه من بين متيم: 

  وكن أخرايت اخليل عّلك جترح  التسألّن اخليل ي اسعد مالـهـا

 حني ينفخهلا عائد ينفي احلصا   لعّلك حتمي عن صحاب بطعنةٍ 

 لعاقبٍة إّن الـعـضـاه تـرّوح  وأكرم كرمياً إن أاتك لـحـاجةٍ 

 ميـدح فىت تعرتيه هزٌّة حـني  بذا فامدحيين واندبيين فإنّـنـي

التسألّن اخليل اي سعد ماهلا، يقول: التتخّلف عن القتال وتسأل عن أخبار القوم، ولكن كن 
 فيهم.كما قال مهلهل: 
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 ابئهم قّتلوا وينسى القتاال  م عن آليس مثلي خيّّب القو 

 حذي الورد من دماء نعاال  مل أرم حومة الكتيبة حتّـى

 يقول: كنت يف حومة القتال، صليت احلرب أكثر ممّا صليها غريي.
 طالق ابنة عبد هللا بن السائب

 مث زواجها من املصعب 
عبد هللا بن الّسائب أنه زّوج  ويروى عن رجل من بين أسد بن عبد العّزى، يقال له: فالن، ش: هو

ابنته عمرو بن عثمان بن عّفان، فلّما نّصت عليه طّلقها على املنّصة، فجاء أبوها إىل عبد هللا بن 
الّزبري، فقال: إّن عمرو ابن عثمان طلق ابنيت على املنّصة، وقد ظّن الّناس أّن ذلك لعاهٍة، وأنت 

و خرياً من ذلك! جيئوّن ابلصعب، فخطب عبد هللا عّمها، فقم فأدخل إليها، فقال عبد هللا: أ
فزّوجها من املصعب، وأقسم عليه ليدخلّن هبا يف ليلته، فال تعرف امرأة نّصت على رجلني يف 

ليلتني والء غريها فأولدها املصعب عيسى وعّكاشة، فلما كان اليوم مسكن، وهرب أكثر الناس 
ّي بن أيب طالب، وكانت له شديدة احملّبة، عن املصعب، دخل إىل سكينة ابنة احلسني بن عل

وكانت ختفي ذلك، فلبس غاللًة وتوّشح عليها، وانتضى الّسيف، فلّما رأت ذلك علمت أنه عزم 
أال يرجع، فصاحت من ورائه: واحرابه! فالتقت إليها، فقال: أو هذا يل يف قلبك! فقالت: إي 

ك وشأن. مث خرج، فقال البنه عيسى: اي وهللا وأكثر من هذا! فقال: أما لو علمت لكان يل ول
بيّن، انج إىل جناتك، فإّن القوم ال حاجة هبم إىل غريي، وستفلت حبيلٍة أو بقيا، فقال: اي أبتاه! ال 

أحّدث وهللا عنك أبداً، فقال:أما وهللا لئن قلت ذلك ملا زلت أتعّرف الكرم يف أسرارك، وأنت 
الّطرائق يف اجلبهة. فقتل بني يدي أبيه، ففي ذلك  تقلب يف مهدك.ش : األسرار: مجع سّر وهي

 يقول شاعر أهل الّشأم من اليمانية: 
  وابن الّزبري البطل الرّئيسا  حنن قتلنا مصعباً وعيسـى

 عمداً أذقنا مضر الّتبئيسا، وقال رجل يعاتب رجاًل: 
  عبرأى ما رأى يف املوت عيسى بن مص  فلو كان شهم الـنّـفـس أو ذا حـفـيظةٍ 

 لبالل بن جرير ميدح عبد هللا بن الزبري
 وقال بالل بن جرير ميدح عبد هللا بن الزبري: 
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 كنفيه حىّت انلتا الـعـّيوقـا  مّد الّزبري عليك إذ يبين العال

 فات الّبيّة عزًّة ومسـوقـا  ولو أّن عبد هللا فاخر من ترى

 لّصّديقامجع الّزبري عليك وا  قرٌم إذا ما كان يوم نـفـورةٍ 

 ولكنت ابلّسبق املّّب حقيقـا  لو شئت ما فاتوك إذ جاريتهم

 ولقد ترى ونرى لديك طريقاً   لكن أتيت مصلياً بـراً بـهـم

عاد احلديث إىل تفسري األبيات املتقدمة:قوله لعلك حتمي عن صحاِب بطعنٍة، يقال: محيت 
 الناحية أمحيها محياً ومحايًة، كما قال الفرزدق: 

 ثقًة هلا بـحـمـاية األدبـار  الّنفوس جشأن طأمن جأشهاإذا 

ومعىن ذلك: منعت ودفعت، ويقال: أمحيت األرض أي جعلتها محى ال تقرب،وأمحيت احلديد   
أمحيه إمحاًء، ومحيت أنفي حمميًة اي فىت،إذا أنت أبيت الّضيم. وصحاٌب: مجع صاحب، وقد يقال: 

وراكٌب وركٌب، وحنو ذلك، مث جتمع صحباً على  هو مجع صحب، كما تقول: اتجٌر وجتٌر،
أصحاب، كقولك: كلٌب وفرٌخ وفراٌخ، فهذا مذهب حسٌن، ومن قال: هو مجع صاحب، فنظريه 

قائم وقياٌم، واتجٌر وجتاٌر. وقوله: هلا عانٌد ينفي احلصا، يعين الّدم، يقال: عند العرق، إذا خرج الّدم 
 شدة جريه، كما قال: منه حبّدة. ينفي احلصا، يعين الّدم ب

 انتشارهـا يقطع أحشاء الّرعيب  مسحسحٍة تنفي احلصا عن طريقها

 يعين: طعنة. وقال آخر يف صفة طعنة: 
  ف قد قطع احلبل ابملرود  ومستّنٍة كاستنان الـخـرو

 واخلروف هاهنا إمنا هو الفلّو الّصغري.وقوله: 
 تـرّوح هلعاقبٍة إّن العضا  وأكرم كرمياً إن أاتك حلاجة

يقول: الشجر يصيبه الّندى يف آخر الّصيف فينشأ له ورق، فيقول: لعّلك حتتاج إىل هذا الكرمي 
 وقد قدر.ومثله: 

  تركع يوماً والّدهر قد رفعه  والهتني الكرمي عـلّـك ان

قول أراد وال هتني ابلنون اخلفيفة، فحذفها اللتقاء الساكنني، وهذا احلكم فيها. ومثله يف املعىن 
 عّباد بن عّباد بن حبيب بن املهلب: 
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 مرّمتها فالدهر ابلناس قـلّـب  إذا خلٌة انبت صديقك فاغتـنـم

  زوال اقتدار أو غىن عنك يعقب  وابدر مبعروٍف إذا كنت قـادراً 

زوال، مفعوٌل ل ابدر. قاله ش ومثل هذا كثري.وقال جعفر بن حممد بن علّي بن احلسني رضي هللا 
ألسارع إىل حاجة عّدوي خوفاً من أن أرّده فيستغين عيّن. وقال رجٌل من العرب: ما  عنهم إّنّ 

رددت رجالً عن حاجة فوىّل عيّن إال رأيت الغىن يف قفاه. وقال عبد هللا بن العباس بن عبد 
املطلب: ما رأيت أحداً رددته عن حاجة إالّ أظلم ما بيين وبينه. وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا 

 " من يئس من شْي استغىن عنه.وقال عبد هللا بن مهّام الّسلويّل: عنه:
 فكله مع الّدهر الذي هو آكلـه  فأحلف وأتلف إمنا املال عـارةٌ 

  على احلّي من ال يبلغ احلّي انئله  فأهون مفقود وأيسـر هـالـك

 ا ذكرانه يف اإلعارة: عارٌة، أي معاٌر، ووزنه فعلٌة.وقال أحد احملدثني، وليس من هذا الباب ولكنّ 
 بطاعته وتعرف فضل حّقه  أعارك ماله لتـقـوم فـيه

  قريت على معاصيه برزقه  فلم تشكره نعمته ولـكـن

 وتستخفي هبا من شّر خلقه  جتاهره هبا عـوداٌ وبـدءاٌ 

 وقال جريٌر: 
  علّي من احلّق الذي ال يرى ليا  وإّّن ألستحيي أخي أن أرى له

له قوٌم على خالف معناه، وإمنا أتويله: إّن ألستحيي أخي ان يكون له علّي فضل هذا بيٌت حيم
وال يكون يل عليه فضل زمين إليه مكافأٌة، فأستحيي أن أرى له علّي حقاً ملا فعل إيّل، وال أفعل 

 إليه ما يكون يل به عليه حقٌّ. وهذا من مذاهب الكرام، وممّا أتخذ له أنفسها.
 الزبرييأبيات عائد الكلب 
 لعبد هللا بن حسٍن 

 فأّما قول عائد الكلب الّزبريّي لعبد هللا بن حسن بن حسٍن: 
 ومهما قال فاحلسن اجلمـيل  له حٌق وليس عـلـيه حـقٌ 

 عليه لغريه وهو الـّرسـول  وقد كان الرسول يرى حقوقاً 
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عليه حقاً من أجل نسبة فإنه ذكره بقّلة اإلنصاف، فقال: يرى له حقاً على الّناس، وال يرى هلم 
اإلنصاف، فقال: يرى له حقاً على الّناس، وال يرى هلم عليه حقاً من أجل نسبة برسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم، وبنّي ذلك يقوله: 
 عليه لغريه وهو الرسول  وقد كان رسول يرى حقوقاً 

د قيل لعلّي بن احلسني وكان فالذي يفتخر به عبد هللا يرى للناس عليه حقاً، فاملفتخر به أجدر وق
بني الفضل رضي هللا عنه: ما ابلك إذا سافرت كتمت نسبك أهل الرفقة? فقال: أكره أن آخذ 

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما ال أعطي مثله. وإمنا يعرتي هذا الباب من الظلم وقّلة 
جّل ذكره يقول لنبّيه صلى هللا  اإلنصاف والبعد من الّرّقة عليهم اجلهلة من أهل هذا النسب، وهللا

، وقال تعاىل:" إّّن أخاف إّن عصيت ريّب 128عليه وسلم:" ابملؤمنني رؤوٌف رحيٌم " التوبة:
، فإذا كان هو صلى هللا عليه وسلم خياف من املعصية فكيف أيمنها 15عذاب يوٍم عظيٍم" األنعام:

 غريه به! 

 جلرير ميدح هشام بن عبد امللك
  هلشام بن عبد امللك فهو املدح الصحيح على خالف هذا املعىن، قال: وأما قول جريرٍ 

 عرفت جنار منتخب كرمي  وأنت إذا نظرت إىل هشام

 صفوفاً بني زمزم واحلطيم  ويّل احلّق حني يؤم حّجـا

  كفعل الوالد الّرؤف الّرحيم  يرى للمسلمني عليه حـقـاً 

 اليتـيم فقد أيب كفى األيتام  إذا بعض الّسنني تعّرقتـنـا

 ويف هذا الشعر: 
 إذا أعوّج املوارد مستـقـيم  أمري املؤمنني على صـراطٍ 

 وحلماً فاضال لذوي احللـوم  أمري املؤمنني مجعـت دينـاً 

 فأكرم ابخلؤولة والـعـمـوم  لك املتـخـرّيان أبـا وخـاالً 

 ميواي ابن الّذائدين عن احلـر   فيا ابن املطعمني إذا شتـونـا

  إىل العلياء يف احلسب اجلسيم  مسا بك خالٌد وبنـو هـشـامٍ 

 شؤون الرأس جمتمع الّصميم  وتنزل من أمّية حيث تلـقـى
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 برّد اخليل دامية الـكـلـوم  تواصلت من تكّرمها قـريشٌ 

 مبقرفة الّنجـار وال عـقـيم  فما األّم اليت ولدت قـريشـاً 

  خاٌل أبكرم مـن تـمـيموال  وما فحٌل أبجنب من أبـيكـم

  إىل العلياء يف احلسب العظيم  مسا أوالد بـرّة بـنـت مـرّ 

 البهـيم فقد عرف األغّر من  لك الغّر الّسوابق من قـريش

 قوله: حني يؤم حّجاً فيمون احلّج مجع حاّج، كما يقال: اتجٌر وجتٌر، وراكٌب وركٌب، قال العّجاج: 
  وهللا مّسى نصرك األنصارا  بواسـٍط أكــرم داٍر دارا

فأخرجه على انصر ونصر، قال: وجيوز أن يكون حّج أصحاب حّج، كما قال هللا عّز وجل:" 
، يريد أهلها. وقوله: كفعل الوالد الّروف الّرحيم، يقال:رؤف على فعٍل 82وسئل القرية " يوسف:

 مثل يقظ وحذر، رؤوف على وزن ضروب. وقال األنصاري: 
  هو الّرمحن كان بنا رؤوفا  ونـطـيع ربـاً نطيع نبّينا 

، و رؤوف أكثر، وإمنا هو من الّرأفة، وهي أشّد 207وقد قرىء:" وهللا رؤوف ابلعباد " البقرة:
، على وزن الّصرامة 2الّرمحة، يقال: رآفٌة وقرىء:" وال أتخذكم هبما رآفة يف دين هللا " النور:

قتنا، يفسر على وجهني: أحدامها: ان يكون ذهب إىل  والّسفاهة.وقوله: إذا بعض الّسنني تعرّ 
 بعض السنني سنون، كما قال األعشى: 

  كما شرقت صدر القناة من الّدم  وتشرق ابلقول الذي قد أذعتـه

ألن صدر القناة قناٌة، ومن كالم العرب: ذهبت بعض أصابعه، ألن بعض األصابع إصبع، فهذا 
ملعىن عن املضاف إليه، فأقتحم املضاف إليه توكيداً، ألنه غري قول. و األجود أن يكون اخلّب يف ا

، إمنا املعىن: 4خارج من املعىن ، ويف كتاب هللا عّز وجل: " فظّلت أعناقهم هلا خاضعني " الشعراء:
فظّلوا هلا خاضعني، واخلضوع بنّي يف األعناق ، فأخّب عنهم ، فأقحم العناق توكيداٌ. وكان أبو زيد 

قول: أعناقهم مجاعاهتم، تقول: أاتّن عنٌق من الّناس، واألول قول عاّمة النحويني. وقال األنصارّي ي
 جرير: 

 اخلشع   سور  املدينِة واجلبال    ملا أَتى خّب  الزبرِي تواضعتْ 

 وقال أيضاَ: 
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  كما أخذ السرار  من اهلاللِ   رأت مرَّ السننَي أخذن ِمينِّ 

  ماح تسفهت=أعاليها مرُّ الرايح النواسم وقال ذو الرمة: مشنَي كما اهتزت رِ 
ومثل هذا كثري، وعلى مثل هذا القول الثاّن تقول: "اي تيم تيم عدي" ألنك أردت: "اي تيم 

عدي"، وأقحمت األول توكيًد، وكذلك: ال أاب لك، ألن األلف ال تثبت يف األب يف النصب إال 
 أابك مث اقحم الالم توكيداً لإلضافة، وأنشد املازّن:  يف اإلضافة، أوال بدالً من التنوين، فإمنا أراد ال

 !خيـلـد   وأي كرمي ال أابك  وقد مات مشاخ ومات مزرد

 وقال آخر: 
  !مالٍق ال أابك ختوفيين  أاب ملوت الذي ال بد أّن

وقوله: "على صراط" فالصراط: املنهاج الواضح، وكذلك قالت العلماء يف قول هللا عّز وجل: 
وقوله: "مسا بَك خالٌد" يريد خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد  6الِصراَط املستقيَم) الفاحتة (اهِدان 

هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن م رة بن كعب، ألن أم هشام بنت  هشام بن إمساعيل ابن هشام 
وجوداً، وكانت بن املغرية، بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم. وكان هشام بن املغرية أجل قرشي حاملاً 

 قريش تؤرخ مبوته، كما كانت تؤرخ بعام الفيل، ومبلِك فالٍن، قال الشاعر: 
  زمان تناعى الناس موت هشام

 ومن أجل يقول القائل: 
  كأنَّ األرض ليس هبا هشام    فأصبح بطن مكة مقشعـراً 

ا جدب، وقال يقول: هو وإن كان مات فهو مدفون يف األرض، فقد كان حيب من أجله أال يناهل
 اآلخر: 

  رأيت املوت نقب عن هشام  ذريين أصطبح اي سلم إنـي

، أي 36وقوله: "نقب" أي طوف حىت أصاب هشاماً، قال هللا عّز وجل: (فنقبوا يف البلد) ق
 طوفوا، ومثله قول امرئ القيس" 

  رضيت من الغنيمة ابإلايب  وقد نقبت يف اآلفاق حتـى

 معمر أول من أرخ يف اإلسال
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فأما التاريخ الذي يؤرخ به اليوم فأول من فعله يف اإلسالم عمر بن اخلطاب رمحه هللا. حيث دون 
الدواوين، فقيل له: لو أرخت اي أمري املؤمنني لكنت تعرف األمور يف أوقاهتا? فقال: وما التأريخ? 

نة اهلجرة، ألنه فأعلم ما كانت العجم تفعله، فقال: أرخوا؛ فقالوا: مذ أي سنة? فاجتمعوا على س
الوقت الذي حكم فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على غري تقيٍة مث قالوا: يف أي شهٍر? فقالوا: 

نستقبل ابلناس أمورهم يف شهر احملرم إذا انقضى حجهم، وكانت هجرة رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم يف شهر بيع اآلخر فقدم التأريخ على اهلجرة هذه األشهر.

ما روي لنا عن ابن عباٍس رمحه هللا، فنه قال يف قول  -أعين احملرم  -يف تصحيح هذا الوقت  وجاء
 ، فأقسم بفجر السنة، وهو احملرم.1،2هللا عّز وجل: (والفجر، ولياٍل عشِر) الفجر: 

 وقوله: 
  فما األم اليت ولدت قريشاً 

ش، ومن مل يكن من ولده فليس بقرشي، يعين برة بنت مرٍّ، كانت أمَّ النضر بن كنانة، وهو أبو قري
 ومتيم بن مرٍّ خاله.

وكان يقال: من عرف حق أخيه دام له إخاؤه، ومن تكّب على الناس ورجا أن يكون له صديق 
 فقد غر نفسه.

 وقيل: ليس للجوج تدبري، وال لسييء اخللق عيش، وال ملتكّب صديق.
 ، واملنة تفسد  الصنيعة.وقيل: من بسط ابخلري لسانه انبسطت يف القلوب حمبته

 يف مدح أيب البخرتي
ويروى أن شاعراً أتى أاب البخرتي وهب بن وهٍب،وكان من أجود الناس، وكان إذا مسع مدح املادح 

 ضحك وسرى السرور يف جواحنه، وأعطى وزاد، فأاته هذا الشاعر فأنشده: 
  ورأس العال طرا عقيد الندى وهب    لكل أخي فضل نصيب من العـال

 الكـلـب كما ال يضر البدر ينبحه  وما ضر وهباً قول من غمط العال

فثىن ل الوسادة، وهش إليه ورفده، ومحله وأضافه، فلما أن أراد الرجل الرحلة مل خيدمه أحد من 
غلمان أيب البخرتي، وال عقد له وال حل معه. فأنكر ذلك من مجيل ما فعل به، وأنه قد جتاوز به 

م، فقال له الغالم: إان إمنا نعني النازل على اإلقامة، وال نعني الراحل على أمله، فعاتب بعضه
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الفراق. فبلغ هذا الكالم جليالً من القرشيني، فقال: وهللا لفعل هؤالء العبيد على هذا القصد 
 أحسن من رفد سيدهم.

 ابب
 سؤال عبد امللك حلسان

 أي املناديل أفضل? 
: أي املناديل أفضل? فقال قائل -وكان جيتنب غري األدابء  -قال عبد امللك بن مروان جللسائه 

منهم: مناديل مصر كأهنا غرقىء البيض. وقال آخر: مناديل اليمن كأهنا أنوار الربيع. فقال عبد 
 يعين عبدة بن الطبيب. -امللك: ما صنعتما شيئاً، أفضل املناديل ما قال أخو متيم 

 وم ابللحم املراجـيلوفار للق  ملا نزلنا نصبنا ظل أخـبـية

  ما غري الغلي منه فهو مأكول  ورد وأشقر ما يؤنيه طاخبـه

 مـنـاديل أعرافهن أليدينـا  مثت قمنا إىل جرد مـسـومة

قوله: "غرقىء البيض" يعين القشرة الرقيقة اليت تركب البيضة دون قشرها األعلى، وقشرها األعلى 
 يقال له: القيض.

 ا حده "املراجل"؛ ولكن ملا كانت الكسرة الزمة أشبعها للضرورة؛ كما قال: وقوله: "املراجيل" إمن

  نفي الدرام تنقاد الصياريف

 وقد مر تفسري هذا.
 وقوله: 

  ورد وأشقر ما يؤنيه طباخه

 يقول: ما تغري من اللحم قبل نضجه.
انه" بلغ به إانه، أي وقوله: "ما يؤنيه طباخه" يقول: ما يؤخره، ألنه لو آانه ألنضجه، ألن معىن "آ

، وتقول: أىن أيّن إّّن، إذا أدرك، 53إدراكه، قال هللا عز وجل: "طعاٍم غري نظرين إنه " األحزاب 
 أي قد بلغ إانه. 44وآن يئني مثله. وقوله عز وجل: "يطوفون بينها وبني محيم إن" الرمحن: 

 وقوله: 
  ما غري الغلي منه فهو مأكول
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 هذا من فعلهم.يقول: حنن أصحاب صيد، و 
وقوله: "مسومة" تكون على ضربني: أحدمها أن تكون معلمة، والثين أن تكون قد أمسيت يف 

 املرعى، وهي ههنا معلمة، وقد مضى هذا التفسري.
وإمنا أخذ ما يف هذه األبيات من بيت أمرىء القيس، فإنه مجع ما يف هذه األبيات يف بيت واحٍد، 

 مع فضل التقدم.
  إذا حنن قمنا عن شواء مضهب  ياد أكـفـنـامنش أبعراف اجل

 وهو الذي مل يدرك، ومنش: منسح، ويقال للمنديل املشوش.
 وكانت العرب أتلف الطيب، وتطرح ذلك يف حالتني: يف احلرب والصيد.

 قال النابغة: 
 حتت السنور جنة البـقـار  سهكني من صدإ احلديد كأهنم

 وقال آخر: 
  على أهنا ريح الدماء تضوع  موأسيافكم مسك حمل أكفكـ

 معىن "تضوع" تفوح.
 وفاء ابنة هاّنء بن قبيصة

وروي عن ابنة هاّنء بن قبيصة ذكر يعقوب أهنا ابنة قيس بن خالد الشيباّن. ش. أنه ملا قتل عنها 
لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد هللا بن دارم بن مالك حنظلة، فتزوجها رجل من أهلها، 

يزال يراها تذكر لقيطاً، فقال هلا ذات مرة: ما استحسنت من لقيط? فقالت: كل أموره  فكان ال 
كانت حسنة، ولكين أحدثك أنه خرج مرة إىل الصيد وقد انتشىء، فرجع وبقميصه نضح ضمه، 
ومشين شم، فليتين كنت مت مثه، قال: ففعل زوجها مثل ذلك، مث ضمها إليه، وقال: أين أان من 

مثل محراء، ووزهنا "فعالء"، وموضع الالم مهزة، وهي بئر  -اء وال كصدآء لقيط? فقالت: م
مقدمة، وامسها ما ذكران عن األصمعي وأيب عبيدة، وكذلك مسعنا العرب تقوله، ومن ثقل فقد 

 يعنون مالك بن نويرة، ومرعى وال كالسعدان. -أخطأ ومثل ذلك: رجل وال كمالٍك 
 حديث بنات ذي اإلصبع العدواّن
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ثين علي بن عبد هللا عن ابن عائشة قال: كان ذو اإلصبع العدواّن رجالً غيوراً، وكانت له وحد
بنات أربع، وكان ال يزوجهن غرية، فاستمع عليهن يومًا،وقد خلون يتحدثن، فقالت قائلة منهن: 

 لتقل كل واحدٍة منكن ما يف نفسها، ولنصدق مجيعاً. قال: فقالت كّباهن: 
 حديث الشباب طيب النشر والذكر  ٍس ذوي غىنً أال ليت زوجي من أان

 هـجـر خليفة جان ال يقيم على  لصوق أبكباد الـنـسـاء كـأنـه

 قال: وقالت الثانية: 
  له جفنة يشقى هبا النيب واجلزر  أال ليته يغطي اجلـمـال بـديئة

 غمـر   تشني فال فاٍن وال ضرع  له حكمات الدهر من غري كّبةٍ 

 ب، وهو مأخوذ من حكمة اللجام ش" فقلن هلا: أنِت تريدين سيداً. فقالت: الثالثة: "أخذ التجار 
  اشم كنصل السيف عني املهند  أال هل تراها مرة وحليلـهـا

عليماً أبدواء النساِء ورهطه =إذا ما انتمى من أهل بييت وحمتدي فقلن هلا: أنت تريدين ابن عم لك، 
لني? فقالت: ال أقول شيئاً، فقلن: ال ندعك وذاك؛ إنك فقد عرفته. وقلن للصغرى: ما تقو 

 اطلعت على أسراران وتكتمني سرك، فقالت: زوج من عود، خرًي من قعود.
قال: فخطنب، فزوجهن مجع، مث أمهلهن حواًل، مث زار الكّبى، فقال هلا: كيف رأيت زوجك? 

ت: اإلبل، قال: وما هي? قالت: خري زوج، يكرم أهله، وينسى فضل، قال هلا: فما مالكم? قال
قالت: أنكل حلماهنا مزعاً، ونشرب ألباهنا جرعاً، وحتملنا وضعفتنا معًا. فقال هلا: زوج كرمي، ومال 

 عميم.
مث زار الثانية فقال هلا: كيف رأيت زوجك? قالت: يكرم احلليلة، ويقرب الوسيلة. قال: فما 

ء، ومتأل اإلانء، وتودك السقاء، ونساء  مع مالكم? قالت: البقر، قال: وما هي? قالت: أتلف الفنا
 نساٍء. قال هلا: رضيت وحظيت.

مث زار الثالثة، فقال هلا: كيف رأيت زوجك? فقالت: ال مسح بذر، وال خبيل حكٌر، قال: مالكم? 
قالت: املعزى، قال: وما هي? قالت: لو كنا نولدها فطماً، ونسلخا أدماً، مل نبغ هبا نعمًا، فقال 

 مغنية.هلا: جذو 
مث زار الرابعة، فقال هلا: كي رأيت زوجك? فقالت: شر زوج، يكرم  نفسه، ويهني عرسه، قال هلا: 
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فما مالكم? قالت: شر مال؛ الضأن، قال هلا: وما هن? قالت: جوف ال يشبعن، وهيم ال ينقعن، 
 وصم ال يسمعن، وأمر مغويتهن يتبعن، فقال: "أشبه امرؤ بعض بزه" فأرسلها مثاًل.

ل علي بن عبد هللا: قلت البن عائشة: ما قوهلا: "وأمر مغويتهن يتبعن"? فقال: أما تراهن ميررن قا
 فتسقط الواحدة منهن يف ماء أو وحل وما أشبه ذلك فيتبعنها إليه.

 قول الثانية: 

  له جفنة تشقى هبا النيب واجلزر

 قال أوس بن حجر:  فالنيب: مجع انب، وهي املسنة، وإمنا قيل هلا: انب، لطول انهبا؛
  تشبه اناب وهي يف السن بكرةٌ 

وتقدير "نيب" من الفعل "فعٌل"،ولكن ما كان من ذوات الياء كسر له موضع الفاء من الفعل 
لتصح الياء، ألن الياء إذا سكنت وانضم ما قبلها كانت واواً، حنو: موقن وموسر، وإن فارقتها 

ومثل ذلك أبيض وبيض، وإمنا "بيض" "فعل"  الضمة عادت إىل أصلها، حنو قولك: مياسري،
ك"أمحر ومحر" و"أصفر وصفر"، ولكن كسرت النون لتصح الياء، ولو كانت واواً يف األصل مل 

 تغري. حنو: "أسود وسوٍد".
وقوله: "انب"، تقديرها فـََعٌل متحركة العني، وال تنقلب الياء وال الواو ألفاً إال ومهاً يف موضع حركة 

فتوح، حنو: ابع وقال ورمى وغزا؛ ألن التقدير فعَل، ولو كان على فـَْعٍل لصحت الياء وما قبلهما م
 والواو، كما تقول: بيع وقول، وفـََعٌل قد جيمعونه على فـ ْعٍل كقوهلم: أسٌد وأسٌد، ووثٌن ووثٌن.

 وقوهلا: "تشقى هبا النيب واجلزر" فإمنا عطفت أحدمها على اآلخر ألن من اإلبل ما يكون جزوراً 
 للنحر ال غري.

" فالضرع: الضعيف، والغمر: الذي مل جيرب األمور.  وأما قوهلا: "وال ضرٌع غمر 
 احلجاج واملهلب بن أيب صفرة

ويروى أن احلجاج ملا ورد عليه ظفر املهلب بن أيب صفرة وقتله عبد ربه الصغري، وهرب قطري عنه 
 ايدي حيث يقول: متثل فقال: هلل در املهلب! وهللا لكأنه ماوصف لقيط اإل

  رجب الذراع أبمر احلرب مضطلعاً   وقـلـدوا أمـركـم لـلـه دركـم

 وال إذا عض مكروه به خـشـعـاً   ال مرتفاً إن رخاء العيش سـاعـده

 يكون متبعاً طـوراً ومـتـبـعـاً   ما زال حيلب هذا الدهر أشـطـره
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 ضـرعـاً  مر العزمية ال رثـاً وال  حىت استمرت على شزر مريرتـه

فقام إليه رجل فقال: أيها األمري، وهللا لكأّن أمسع هذه التمثيل من قطري يف املهلب. فسر 
 احلجاج بذلك سروراً تبني يف وجهه: وقوهلا: 

  كنصل السيف عني املهند

 فاملهند، املنسوب إىل اهلند.
 وقوهلا: "من أهل بييت وحمتدي" فاحملتد: ا"ألصل، قال الشاعر: 

 احملاتـد عظام  اللها بيض كرام  من قحطان أوالد حرةٍ ويف السر 

 وقوله: "مال عميم" يقول: جامع، أخذه من عمَّ يعمُّ.
وقوله: جذو مغنية فاجلذو: مجع جذوه، وهي القطعة، وأصل ذلك يف اخلشب ما كان منه فيه انٌر، 

 ال ابن مقبل: وجتمع أيضاً جذاً، ق 29وقال هللا عز وجل: "أو جذوٍة من الناِر" القصص: 
  جزل اجلذا غري خواٍر وال دعر  ابتت حواطب سلمى يلتمسن هلا

 احلوار: الضعيف، والدعر:الكثري الثقب، يقال: عود دعر.
وقوهلا: "جوف ال يشبعن" تقول: عزاك األجواف. و"هيم ال ينقعن"، اهليم: العطاش، يكون 

بعض املفسرين يف قول هللا عز وجل:  الواحد من هيم أهيم، ويقال يف هذا املعىن: هيمان. وقال
  قال: هي اإلبل العطاش، وقال ذو الرمة:  55"فشربون شرب اليهم" الواقعة: 

 هـيم وقد نشحن فـال ري وال  فراحت احلقب مل تقصع صرائها

ويقال: "قصع صارته" إذا روي، والصارة: شدة العطش، والنشوح:أن تشرب دون الري، يقال: 
تغمر، إذا مل يرو. ويقال للقدح الصغري الغمر من هذا. وقال بعض املفسرين: نشح ينشح، ومثله: 

 اهليم : رمال بعينها، واحدهتا هيماء، اي فىت.
وقوهلا: "ال ينقعن" أي ال يروين، يقال: ما نقعت ماشية بين فالن بري، إذا مل تبلغ من املاء حقها، 

ضع، للغبار، ويقال: أاثروا النقع بينهم. والنقع ويقال للماء: النقع، ويقال: النقع، يف غري هذا املو 
 أيضاً: اسم موضع بعينه.

 قال الشاعر: 

  ماسكن ما بني الواتئر والنقع  لقد حببت نعم إلينا بوجههـا
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 والنقع: الصراخ، قال لبيد: 
  حيلبوه ذات جرٍس وزجلٍ   فمىت ينقع صراخ صادق

وذلك أنه يقال لكل صحيح البصر وال يعمل وقوهلا: "وصم ال يسمعن"، طريف من كالم العرب، 
بصره: أعمى، وإمنا يراد به أنه قد حل حمل من ال يبصر البتة، إذا مل يعمل بصره، وكذلك يقال 

كما قال جل   18للسميع الذي ال يقبل: أصم، قال هللا جلَّ ذكرِه: "صم بكم عمٌى" البقرة: 
نك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء" وكذلك: "إ 24ثناؤه: "أم على قلوٍب أقفاهلا" حممد: 

 .171وقوله عز وجل: "كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء" البقرة:  80النمل: 
 وتقول العرب: "أبلد  ما ي رعى الضأن"، ويقال: أمحق من راعي ضأن مثانني.
ن مخسة: القطان، وحتدث عمرو بن حبر، قال: كان يقال: ال ينبغي لعاقل أن يشاور واحداً م

 والغزال، واملعلم، ورعي ضأن، وال الرجل الكثري احملادثة للنساء.
 وقيل يف مثل هذا: ال تدع أم صبيك تضربه فإنه أعقل منها وإن كان طفاًل.
 وقال األحنف بن قيس: إّن ألجالس األمحق الساعة فأتبني ذلك يف عقلي.

 .18حللية وهو يف اخلصام غري مبني" الزخرف: وقال جل ثناؤه يف صفة النساء: "أومن ينشؤا يف ا
 نقد كثري للشعراء

 وحدثت أنعمر بن عبد هللا بن أيب ربيعة أتى املدينة فأقام هبا، ففي ذلك يقول: 
  ابملصلى وقد شنئت البقيعا  اي خليلي قد مللت ثـوائي

ب، فمضى فلما أراد الشخوص شخص معه األحوص بن حممٍد؛فلما نزال ودان صار إليهما نصي
األحوص لبعض حاجته، فرجع إىل صاحبيه، فقال: إّن رأيت كثرياً مبوضع كذا، فقال عمر: فابعثوا 
إليه ليصري إلينا، فقال األحوص: أهو يصري إليكم? هو وهللا أعظم كّباً من ذلك؛ قال: فذا نصري 

قرشي. مث أقبل على إليه، فصاروا إليه، وهو جالس على جلد كبش، فوهللا ما رفع منهم أحداً وال ال
القرشي، فقال: اي أخا قريش، وهللا لقد قلت فأحسنت يف كثرٍي من شعرك، ولكن خّبّن عن 

 قولك: 
  ال تفسدن الطواف يف عمر  قالت هلا أختها تعاتـبـهـا

  مث اغمزيه اي أخت يف خفر  قومي تصدي له ليبصرنـا
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 مث اسبطرت تشتد يف أثري  قالت هلا: قد غمزته فأبـى

وهللا لو قد قلت هذا يف هرة أهلك ما عدا، أردت أن تنسب هبا فنسبت بنفسك، أهكذا يقال 
للمرأة! إمنا توصف ابخلفر، وأهنا مطلوبة ممتنعة، هال قلت كما قال هذا? وضرب بيده على كتف 

 األحوص: 
 اببياتكم ما درت حـيث أدور  أدور ولوال أن رى أم جعفـرٍ 

 إذا مل يزر ال بعد أن سـيزور  وىوما كنت زواراً ولكن ذا اهل

 وإّن إىل معروفها لفـقـري  لقد منعت معروفها أم جعفـر

 قال: فامتأل األحوص سروراً، مث أقبل عليه فقال: اي أحوص، خّبّن عن قولك: 
 هلر بعد وصلك ال أبـالـي  فأن تصلي أصلك وإن تعودي

مثل ما قال هذا? وضرب بيده على جنب  أما وهللا لو كنت من فحول الشعراء لباليت؛ هال قلت
 نصيب: 

 القلـب   وقل إن متلينا فما ملك  بزينب أملم قبل أن يظعن الركب  

 قال: فانتفخ نصيب، مث أقبل عليه فقال له: ولكن أخّبّن عن قولك اي أسود: 
  فواحزاّن من ذا يهيم هبا بعدي  أهيم  بدعٍد ما حييت  وإن أمـتْ 

ل هبا بعدك؛ وال يكين، فقال بعضهم لبض: قوموا فقد استوت القرفة. كأنك اغتممت أال يفع
 وهي لعبة على خطوٍط، فاستواؤها انقضاؤها.

قال أبو احلسن: الطنب هي السدر، فإذا زيد يف خطوطه مسته العرب: القرفة، وتسميه العامة 
 السدر.

 كثري واألخطل عند عبد امللك بن مروان
ى عبد امللك بن مروان وعنده األخطل، فأنشده التفت عبد امللك قال: وحدثت أن كثرياً دخل عل 

إىل األخطل، فقال: كيف ترى? فقال: حجازي جموع مقرور، دعين أضغمه اي أمري املؤمنني، فقال  
كثري: من هذا اي أمري املؤمنني? فقال له: هذا األخطل، فقال له كثري: مهاًل، فهال ضغمت الذي 

 يقول: 

 فالزنج أكرم  منهم أخواالً   تغلبال تطلنب خؤولة يف 
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 حك استه ومتثل األمثاال  والتغليب إذا تنحنح للقرى

 فسكت األخطل فما أجابه حبرٍف.
 قال أبو العباس: مسعت  من ينشد  هذ الشعر: 

  والتغليب إذا تنبح للقرى

 وهو أبلغ .
 أبيات نصيب يف امرأة

 نزل عندها فأكرمته 
ابمرأة تكىن أم حبيب، من أهل ملٍل، وكانت تضيف بذلك املوضع قال: وخ ّبت أن نصيباً نزل 

وتقري، وال يزال الشريف قد نزل هبا فأفضل عليها الفضل الكثري، وال يزال الشريف ممن مل حيلل هبا 
يتناوهلا ابلّب، ليعينها على مروءهتا، فنزل هبا نصيب ومعه رجالن من قريش، فلما أرادوا احلرلة عنها 

ان، وكان نصيب ال مال معه يف ذلك الوقت، فقال هلا: إن شئت فلك أن أوجه وصلها القرشي
إليك مبثل ما أعطاك أحدمها، وإن شئت قلت فيك شعراً، فغزلت أم حبيٍب فقالت: بل الشعر، 

 فقال: 
  وإن مل تكن ِمنا غداً بقريب  أال حي قبل البني أم حبيب

  حببيب وإن مل يكن أّن أحبك صادقًا=فما أحٌد عندي إذاً 
  !غريب اهلوى، واهاً لكل غريب  هتام أصابت قلـبـه مـلـلـية

 نصيب عند عبد امللك بن مروان
وحدثت أن نصيباً أتى عبد امللك فأنشده، فاستحسن عبد امللك شعره وسر به، فوصله، مث دعا 

مري  ابلغداء فطعم معه، فقال له بعد امللك: اي نصيب، هل لك فيما يتنادم عليه? فقال: اي
املؤمنني، أتملين، قال: قد أراك، فقال: اي أمري املؤمنني، جلدي أسود، وخلقي مشوه، ووجهي 
قبيح، ولست يف منصب، وإمنا بلغ يب جمالستك ومؤاكلتك عقلي وأان أكره اي أمري املؤمنني أن 

 أدخل عليه ما ينقص. فأعجبه كالمه فأعفاه.
 الوليد بن عبد امللك واحلجاج
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: هل لك يف الشراب? -وقد أكال  -ن عبد امللك للحجاج يف وفدٍة وفدها عليه وقال الوليد ب
فقال: اي أمري املؤمنني، ليس حبرام ما أحللته، ولكين أمنع أهل عملي منه، وأكر أن أخالف قول 

 ، فأعفاه.88العبد الصاحل: "وما أريد أن أخالفكم إىل ما أهنكم عنه" هود: 
 مسلمة بن عبد امللك ونصيب

ل مسلمة بن عبد امللك يوماً لنصيب: أمتدحت فالانً! لرجل من أهله، فقال: قد فعلت، قال: وقا
أو حرمك? قال: قد فعل، قال: فهال هجوته? قال: مل أفعل، قال: ومل? قال: ألّن كنت أحق 

ابهلجاء منه! إذ رأيته موضعاً ملدحي! فأعجب به مسلمة، فقال: اسألين، فقال: ال افعل، قال: 
 فقال: ألن كفك ابلعطية أجود من لساّن ابملسألة، فوهب له ألف ديناٍر. وملَ?

 يف نقد الشعر
 وحدثت أن الكميت بن زيٍد أنشد نصيباً فاستمع له، فكان فيما أنشده: 

  بيضاً تكامل فيها الدالُّ والشنب    وقد رأينا هبا حوراً منـعـمة

أحصي خطأك، تباعدت يف قولك:  فثىن نصيب خنصره، فقال له الكميت: ما تصنع? فقال:
 "تكمل فيها الدل والشنب".
 هال قلت كما قال ذو الرمة: 

  ويف اللثاث ويف أنياهبا شنب    ملياء يف شفتيها حوة لعـسٌ 

 مث أنشده يف أخرى: 
  أراجيز أسلم هتجو غفارا  كأن الغطامط من جريها

 فسكت.فقال له: نصيب: ما هجت أسلم غفاراً قط، فاستحيا الكميت 
 قال أبو العباس: والذي عابه نصيب من قوله: "تكامل فيها الدل والشنب".

قبيح جداً، وذلك أن الكالم مل جير على نظم، وال وقع إىل جانب الكلمة ما يشاكلها، وأول ما 
 حيتاج إليه القول أن ينظم على نسق، وأن يوضع على رسم املشكلة.

أان أشعر منك، قال له، وكيف? قال: ألّن أقول البيت وخّبت أن عمر بن جلٍإ قال البن عم له: 
 وأخاه، وانت تقول البيت وابن عمه.

 وأنشد عمرو بن حبر: 
  لسان  دعيِّ يف القريض دخيل  وشعر كبعر الكبش فرق بينه
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وبعر الكبش يقع متفرقاً، فمن ذلك قول ابنة احلطيئة له، ملا نزل يف بين كليب بن يربوع: تركت 
 بعر الكبش. -د، ونزلت يف بين كليب الثروة والد

 يقال: بعٌر وبعٌر، وشعٌر وشعٌر، ومشٌع ومشٌع، ويقال للصدر: قص وقصص، وكذلك هنٌر وهنٌر.
 وزعم األصمعي أنه سأل أعرابياً، وهو ابملوضع الذي ذكره زهرٌي: 

  ماء بشرقي سلمى فيد  أو ركك    مث استمروا وقالوا إن مشربكـم

 ألعرايب: أتعرف رككًا? فقال: ال، ولكن قد كان ههنا ماء يسمى ركاً. قال األصمعي: فقلت
فهذا ليست فيه لغتان، ولكن الشاعر إذا احتاج إىل احلركة اتبع احلرف املتحرك الذي يليه الساكن  

 ما يشاكله، فحرك الساكن بتلك احلركة. فالعبد مناف بن ربع اهلذيل: 
  ماً بسبٍت يلعج اجللداضرابً ألي  إذا جتاوب نوح قامتا مـعـه

 يريد اجللد، فهذا مطرٌد.
ومن مذاهبم املطرة يف الشعر أن يلقوا على الساكن الذي يسكن ما بعده للتقييد حركَة اإلعراب،  

 كما قال الراجز: 
  أان ابن ماوية إذ جد النقرْ 

 اكن الذي قبلها.يريد النقر اي فىت، وهو: النقر  ابخليل، فلما أسكن الراء ألقى حركتها على الس
 وشبيه هبذا قوله: 

  من عنزي سبين مل أضربه  عجبت والدهر كثرٌي عجبه

أراد: "مل أضربه"، اي فىت، فلما أسكن اهلاء ألقى حركتها على الباء، وكان ذلك يف الباء أحسن، 
 خلفاء اهلاء.

 وقال أبو النجم: 
  أقول  قرب ذا وهذا أزحله  

 يريد أزحله  اي فىت.
ة: حابسي ربٌع وقفت  به=لو أطيع  النفَس مل أرمه  ومل يلزمه رد الياء ملا حتركت امليم، ألن وقال طرف

 حتركها ليس هلا على احلقيقة، وإمنا هي حركة اهلاء.
 وأما قول الشاعر: 
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  كنزو الدىب يف العرفج املتقاربِ   حديث بين بدر إذا ما لقـيتـهـم

وصفهم بضؤولة األصوات وسرعِة الكالم وإدخال  فليس كقوله:: "وشعر كبعِر الكبش" ولكنه
 بعضه يف بعض.

 والذي حيمد اجلهارة والفخامة.
 لرجل ميدح الرشيد

 وأنشدت لرجل قال ميدح الرشيد: 
 جهري الرواء جهري  النـغـمْ   جهري الكالم جهري العطـاسِ 

 عـمـمْ  ويعلو الرجاَل خبلقٍ   وخيطو على األين خطو الظليمِ 

شيد كان أيتزر يف الطواف فيذنب إزاره ويباعد بني خطاه، فإذا رجع بيده كاد يفنت ويروى أن الر 
 من يراه ، فعند ذلك مدح هبذا الشعر.
 لعائشة وقد نظرت إىل رجل متماوت

ويروى أن أم الؤمنني عائشة رضي هللا عنهانظرت إىل رجل متماوٍت، فقالت: ما هذا? فقالوا: أد 
ن اخلطاب قارائً، فكان إذا قال أمسَع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب القراء، فقالت: قد كان عمر ب

 أوجع.
 لعمر وقد نظر إىل رجل يظهر النسك

ويروى أن عمر بن اخلطاب رمحه هللا نظر إىل رجل مظهر للنسك متماوت، فخفقه ابلدرة، وقال: 
 ال متت  علينا ديننا، أماتك هللا.

 وفود الروم عند عبد امللك بن صاحل العباسي
ويروى أن عبد امللك بن صاحل بن علي بن عبد هللا بن العباس أتته وفود من الروم، وقام 

السماطان، فأيت برج منهم، وعطس أحد من يف السماطني فأخفى عطسته، فقال له عبد امللك ملا 
 انقضى أمر الوفد: هال إذا كنت لئيم العطاس أتبعت عطستك صيحة حىت ختلع هبا قلَب العلج.

 وت العباسجهارة ص
وكان العباس بن عبد املطلب رمحه هللا، أجهر الناس صواتً، ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم ملا اهنزم الناس يوم حنني: "اي عباس، اصرخ ابلناس".
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 ويروى أن غارة أتتهم يوماً، فصاح العباس: اي صباحاه! فاستسقطت احلوامل لشدة صوته.
 اجلعدي: وقد طعن يف قول النابغة 

  اتبك عندي زجراً على أضم  وأزجر الكاشح العدو إذا اغ

 أسفق أن خيتلطن ابلغـنـم  زجر أيب عروة السبـاع إذا

وذلك أن الرواة احتملت هذا البيت على أنه كان يزجر الذائب وحنوها مما يغري على الغنم، فيفتق 
 مرارة السبع يف جوفه.

داً من الغنم، فإذا فعل ذلك ابلسبع هلكت الغنم قبله. فقال فقال من يطعن يف هذا: السبع أشد أي
من حيتج له: إن الغنم كانت قد أنست هبذا منه، والصوت الرائع أنٌس ملن أنس به، كالرعد 

القاصف الذي لوال خشية صاعقته مل يفزع كبري فزع، ولو جاء أقل منه من جوف األرض لذعر، 
 عتد.ومل يبعد أن يقتل إذا أتى من حيث مل ي

 ومجلة هذا البيت أنه وصف شدة صوت املذكور. وأتويله أنه من تكاذيب األعراب.
 للحسن وقد رأى رجالً جيود بنفسه

وحدثت أن احلسن نظر إىل رجل جيود بنفسه فقال: إن أمراً هذا آخر جلدير أبن يزهد يف أوله، 
 وإن أمراً هذا أوله جلدير أن خياف آخره.

يف علته اليت مات فيها: ما بك? قال: فكر عجبت، وحسرة طويلة،  وقيل لرجل من اشراف العجم
فقيل: ِممَّ ذاك? فقال: ما ظنكم مبن يقطع سفراً قفراً بال زاٍد، ويسكن قّباً موحشاً بال مؤنس، 

 ويقدم على حكٍم عادٍل بال حجٍة! وقال بعض احملدثني، وهو حممود الوراق: 

  !الذي يدري من األمر: ال أدرييقول   أبي اعـتـذار أم بــأية حـــجةٍ 

 الـعـذرِ  فإن اطراح العذر خري من  إذا كان وجه الـعـذر لـيس بـبـني

واعتذر رجل إىل سلم بن قتيبة من أمٍر بلغه عنه، فعذره، مث قال له: اي هذا، الحيملنك اخلروج من 
 أمٍر ختلصت منه على الدخول يف أمٍر لعلك ال ختلص منه.

وان: أي إخوانك أحب إليك? فقال: الذي يسد خللي، ويغفر زللي، ويقبل وقيل خلالد بن صف
 عللي.

 من أخبار عبد هللا بن جعفر
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وافتقد عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب صديقاً له من جملسه، مث جاءه، فقال: أين كانت غيبتك? 
الرجال فقال: خرجت إىل عرض من أعراض املدينة مع صديق يل، فقال ل: ن مل جتد من صحبة 

ب داً فعليك بصحبة من إن صحبته زانك، ون خففت له صانك، وإن احتجت إهلي مانك، وإن 
رأى منك خلة سدها، أو حسنة عدها، وإن وعدك مل جيرضك، وإن كثرت عليه مل يرفضك، وإن 

 سألته أعطاَك، وإن أمسكت عنه ابتداَك.
ودننري ودراهم، فقال له رجل: أمثل وامتدح نصيب عبد هللا بن جعفر، فأمر له خبيل وإبل وأاثٍث 

هذا األسود يعطى مثل هذا املال? فقال له عب هللا بن جعفر: ن كان أسود فإن شعره ألبيض، 
ون ثناءه لعريبٌّ، ولقد استحق مبا قال أكثر مما انل، وهل أعطيناه إال ثياابً تبلى، وماال يفىن، 

 ومطااي تنضى، وأعطاان مدحاً يروى، وثناًء يبقى!.
قيل لعبد هللا بن جعفر إنك لتبذل الكثري إذا س ئلت، وتضيق يف القليل إذا توجرت. فقال: إّن و 

 أبذل مايل، وأضنُّ بعقلي.
 نبذ من أقوال احلكماء

وقيل ليزيد بن معاوية: ما اجلود? فقال: إعطاء املال من ال تعرف، فإنه ال يصري إليه حىت يتخطى 
 من تعرف.

قال البن عبد الرمحن بن عوف: ما ترك لك أبوك? قال: ترك يل وخّبت عن رجل من األنصار 
ماالً كثرياً، فقال: أال أعلمك شيئاً هو خري لك مما ترك لك أبوك?: نه ال مال لعاجز، وال ضياع 

 على جازم، والرقيق  مجال وليس مباٍل، فعليك من املال مبا يعولك وال تعوله.
 وكثرة  اخلدِم. وقال معاوية: اخلفض والدعة سعة  املنزلِ 

وهو املنبز خبرمي الناعم: ما النعمة? فقال: األمن، فإنه ليس خلائف عيٌش؛  -وقيل خلرمي املري 
والغىن، فإنه ليس لفقري عيٌش؛ والصحة، فإنه ليس لسقيم عيٌش. قيل: مث ماذا? قال: ال مزيد بعد 

 هذا.
 الصّب  على الرجال. وقال سلم بن قتيبة: الشباب الصحة، والسلطان الغىن، واملروءة

وقال املهلب بن أيب صفرة: العجب ملن يشرتي املماليك مباله وال يشرتي األحرار مبعروفه. وكان 
 يقول لبنيه: إذا غدا عليكم الرجل  وراح مسلمًا، فكفى بذلك تقاضيًا.

ر به قصٌر، وقال خالد  بن عبد هللا القسري: حمض اجلوِد ما مل تسبقه مسألة، وما مل تبعه من، ومل يز 
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 ووافق موضع احلاجة.
 وهو حبيب الطائي:  -وقال بعض احملدثني 

  أحنُّ إىل اإلرفاد منك إىل الرفد  أسائل نصر ال تسـلـه فـإنـه

 وهو أبو العتاهية:  -وقال آخر 
 فليحفرنك من رغبت إلـيه  ال تسألن الـمـرء ذات يديه

 ت عليهِ فإذ رزأت املرء ه ن  املرء ما مل ترزه لك مكـرم

  فكذاك فارض أِبَن تكون لديه  وكما يكون لديك من عاشرته

 النخار العذري ومعاوية
ودخل النخار  العذري على معاوية يف عباءٍة؛ فاحتقره معاوية ، فرأى ذلك النخار يف وجهه، فقال 

مث هنض له: اي أمري املؤمنني، ليست العباءة تكلمك، إمنا يكلمك من فيها. مث تكلم فمأل مسعه، 
 ومل يسأله، فقال معاوية: ما رأيت رجالً أحقَر أوالً وال أجل آخراً منه.

 حممد بن كعف القرظي
 وسليمان بن عبد امللك 

ودخل حممد بن كعب القرظي على سليمان بن عبد امللك يف ثياب رثٍة، فقال له سليمان: ما 
فأطري نفسي، أو أقول: الفقر، حيملك على لبس مثل هذه الثياب? فقال: أكره أن أقول: الزهد ، 

 فأشكو ريب.
 سامل بن عبد هللا بن عمر

 وهشام بن عبد امللك 
وحدثين التوزي قال: دخل سامل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب على هشام بن عبد امللك يف 

ثياب وعليه عمامة ختالفها، فقال له هشام: كأن العمامة ليست من الثياب! قال: إهنا مستعارة، 
له: كم سنك? قال: ستون سنة، قال: ما رأيت ابن ستني أبقى كدنة منك، ما طعامك? قال  فقال

اخلبز والزيت، قال: أما أتمجهما? قال: إذا أمجتهما تركتهما حىت أشتهيهما، مث خرج من عنده وقد 
 صدع، فقال: أترون األحول لقعين بعينه، فمات من تلك العلة.

فقال: اي هذا، إّن ألرى عليك قطيفة حمكمة من نسج ونظر أعرايب إىل رجل جيد الكدنة 
 أضراسك.
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من أخبار أيب األسود الدؤيل ودخل أبو األسود الدؤيل علي عبيد هللا بن زايد يف ثياب رثِة، فكساه 
 ثياابً حساانً، فخرج وهو يقول: 

 أٌخ لك يعطيك اجلزيل ونـاصـر    كساك وما استكسيته فشـكـرتـه

  مبدحك من أعطاك والعرض وافر    ت مـادحـاً وإن أحق الناس إن كن

وحدثين الرايشي قال: دخل أبو األسود الدؤيل على عبيد هللا بن زايد وقد أسن، فقال له عبيد هللا 
 يهزأ به: اي أاب األسوِد؛ إنك جلميل، فلو تعلقت متيمة ترد عنك العيون، فقال أبو األسود: 

 ديدين من آٍت ومنطلقِ كر اجل  أفىن الشباب الذي أفنيت جدتـه  

 احلـدقِ  شيئاً أخاف  عليه لذعة  مل يرتكا يل يف طول اختالفهما

 قوله: "فلو تعلقت متيمًة" هي: املعاذة يعلقها الرجل .
 قال ابن قيس الرقيات: 

 طفلة زاهنـا أغـر وسـيم  صدروا ليلة انقضى احلج فيهم

 لتمـيم  وا فعلى جيدها الرقى  يتقي أهلها العيون عـلـيهـا

 وقال أبو ذؤيب: 
 تنفـع   ألفيت كل متيمٍة ال  وإذا املنية أنشبت أظفارها

وقوله: "لذعة احلدق" فهو من قولك: لذعته النار، إذا لفحته، ويقال: لذع فالن  فالانً أبدٍب، إذا 
 أدبه أدابً يسرياً، كأنه كاملقدار الذي وصفناه من النار.

يعين الوجه، والوسيم: اجلميل،  -غر وسيم"، فاألغر: األبيضوقول ابن قيس الرقيات: "زاهنا أ
 واملصدر الوسامة  والوسام .

 لبعض احملدثني يف اخلضاب
 وقال بعض احملدثني: ذكرانه بقول أيب األسود: 

 فصرت أراتع  للسـوداء فـي يقـقٍ   قد كنت أراتع للبيضاء فـي حـلـكٍ 

 لشيب للنسوان ذو مـلـقِ وصاحب ا  من مل يشب ليس ممالقاً حلـيلـتـه  

 فصار يفرق ممـن كـان ذا فـرقِ   قد كن يفرقن منه فـي شـبـيبـتـه

  كالثوب يف السوق مطوايً على حرقِ   إن اخلضاب لـتـدلـيس يغـش بـه
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 ويروى: "يطوى لتدليس على حرِق" وشبيه  هبذا املعىن قول أيب متام: 
 السـوادِ  لونَ  ت  شيئاً انكرت    طال إنكاري البياض وإن عمر

وحدثين الزايدي قال: قيل ألعرايب: أال ختضب ابلومسة، فقال: ملَ ذاك? فقال: لتصبو ليك النساء، 
 فقال: أما نساؤان فما يردن بنا بدياًل، وأما غريهن فما نلتمس صبوهتن.

 للعتيب
 وقال العتيب: 

 نوافر  عن معاجلة القـتـريِ   وقائلة تبيض والـغـوانـي

 إىل بيض ترائبهـن حـور  طر علك أن تدنـىعليك اخل

 ولست مسوداً وجه الـنـذير  فقلت  هلا املشيب نذير عمري

 ليزيد بن املهليب
 وهو أبو خالد يزيد بن حممٍد املهليب:  -وقال آخر 

  كما غطى على الريب املريب    صبغت الرأس ختالً للغوانـي

 ّب العيوب  وال حتصى من الك  أعلـل مـرًة وأسـاء  أخـرى

 وظين أن مثـلـي ال يتـوب    أسوف توبيت مخسني عـامـاً 

 الـصـلـيب   وال يتقوم العود    يقومل ابلثقاف الـعـود  لـدنـاً 

 وقال مالك بن دينار: جاهدوا أهواءكم، كما جتاهدون أعداءكم. وكان يقول: ما أشد فطام الكبري.
 وقال آخر: 

 ـم أعـود أن أالمـافنـي ل  دعي لومي ومعتبيت أمـامـا

 على خلٍق نشأت  به غالمـا  وكيف مالميت إذ شاب رأسي

وقيل ألعرايب: أال تغري شيبك ابخلضاب? فقال: بلى، ففعل ذاك مرة، مث مل يعاود، فقيل له: ملَ ال 
 تعاود اخلضاب? فقال: اي هناه، لقد شد حلياَي فجلت أخالين ميتاً.

 حملمود الوراق يف الشيب
  احملدثني، وهو حمموٌد الوراق:  وقال بعض

 يف كل اثلثٍة يعـود    اي خاضب الشيب الذي
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 فكأنه شـيب  جـديد    إن النصـول إذا بـدا

 مكروهها أبداً عتـيد    ولـه بـداهة لـوعةٍ 

 د فلن يعود كما تريد    فدع املشيب ملـا ارا

  يديه وقال حمموٌد أيضاً: أليس عجيباً أبن الفىت=يصاب ببعض الذي يف

 وبني معز مـغـذ إلـيه  فمن بني ابٍك له مـوجـعٍ 

 فليست يعزيه خلق علـيه  ويسلبه الشيب شرخ الشبابِ 

 وقال أيضاً: 
 أمنا الشيب للمنية جسـر    اغتنم غفلة املنية واعلـم

 وصغرٍي له هنالك قـدر    كم كبري يوم القيامة يقضى

"، وهو  ".قال أبو احلسن: يقال "جسر  وَجسر   مأخوذ من الناقة الكبرية، يقال هلا: "اجَلْسر 
 أليب النجم العجلي

 وقال أعرايب: 
 فقلت ما ذاك وإّن أصلـع    قالت سليمى أنت شيٌخ أنزع

 فاقبلت قائلًة تسـتـرجـع    مث حسرت  عن صفاٍة تلمـع  

    ما رأس ذا إال جبني أمجع  

 وقال آخر، وهو رؤبة: 
 فصار رأسي جبهة إىل القفا  قد ترك الدهر صفايت صفصفا

 ميسي ويضحي للمنااي هدفـا  كأنه قد كان ربعـاً فـعـفـا

 لنصر بن حجاج وقد حلق عمر رأسه
وكان نصر بن حجاج بن عالٍط السلمي مث البهزي مجياًل، فعثر عليه عمر بن اخلطاب رمحه هللا يف 

، كذلك قال األصمعي فحلق رأسه، وكان أصلع، ومليبق من شعر  -هللا أعلم به  -أمر  ه إال حفاف 
 فقال نصر بن حجاج: 

 إذا رجلت هتتز مر السالسلٍ   لضن ابن خطاب علي جبـمةٍ 
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 يرف رفيفاً بعد أسود جاثـلٍ   فضلع رأساً مل يصلعـه ربـه  

 ابملتخايلِ  إذا ما مشى ابلفرع  لقد حسد الفرعان أصلع  مل يكن

لفرع. من صلة املتخايل فيكون ذلك معناه: ابلذي خيتال قوله: "ابلفرع ابملتخايل" ليس أنه جعل اب
ابلفرع، يكون قد قدم الصلة على املوصول، ولكنه جعل قوله: ابلفرع تبييناً، فصار مبنزلة "ِبك" اليت 

 تقع بعد مرحباً للتبيني، وقد مر تفسري هذا مستقصى يف الكتاب املقتضب.
 وقال آخر: 

  يغطي اللؤم طي العمائم وكيف  تغطى منري ابلعمائم لـؤمـهـا

 ضربناكم ابملرهفات الصوارمِ   فإن تضربوان ابلسياط فـإنـنـا

 حلقنا رؤوساً ابللها والغالصـمِ   وإن حتلقوا منا الرؤوس فإننـا

 سالٌح لنا ال يشرتى ابلدراهـمِ   وإن متنعوا منا السالح فعندنـا

 اسمرؤوس رجاٍل حلقت ابملو   جالميد أمالء األكف كأنـهـا

 من شعر يزيد بن الطثرية وأخباره
وكان يزيد بن الطثرية غزال، وكان أخوه ثوٌر ذا ماٍل، فكان يزيد أييت العطار فيقول: ادهين دهنة 

بناقٍة من إبل ثوٍر، فيفعل ذلك. وكان ذا مجٍة حسنٍة، فإذا كثر عليه الدين هرب فتبدى، فإذا ذكر 
فاقتطع من إبل أخيه ما يقضي به دينه، ويف ذلك قدم  -وهي امرأة كان يشبب هبا  -حوشيتة 

 يقول: 
 ختوفين ظلم  هلـم وفـجـور    قضى غرمائي حب أمساء بعدما

 بـعـري   لثوٍر على ظهر الفالة  فذلك دايب ما حييت وما مشـى

 فاستعدى عليه ثوٌر السلطان، فأمر حبلق رأسه، فقال: 
 عليها نصابـهـا بعقفاَء مردودٍ   أقول لثوٍر وهو حيلق لـمـتـي

 هبذا ولكن عند ريب ثـوابـهـا  ترفق هبا اي ثور ليس ثـوابـهـا

 أانمل رخصات حديث خضاهبـا  اال رمبا اي ثور فـرق بـينـهـا

 إذا مل تفرج مات غما صؤاهبـا  فتهلك مدرى العاج يف مدهلـمةٍ 
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 سالسل  برٍق لينها وانسكابـهـا  فجاء هبا ثوٌر تـرف كـأنـهـا

 عليها عقاب مث طارت عقاهبـا  ت برأٍس كالصخريِة أشرفتورح

 من الصيف أنواء مطري سحاهبا  خدارية كالشرية الفرد جـادهـا

 ابب
 لقيس بن عاصم املنقري

 قال رجل من املتقدمني، وهو قيس بن عاصم املنقري: 
  واي ابنة ذي الّبدين والفرس الورد  أاي ابنة عبد اللـه وابـنة مـالـكٍ 

 أكيالً فإّن غري آكـلـه وحـدي  ا ما أصبِت الزاد فالتمسـي لـهإذ

 أخاف مذمات األحاديث من بعدي  قصيا كرمياً أو قريبـاً فـإنـنـي

  وما من خاليل غريها شيمة العبدِ   وإّن لعبد الضيف مـا دام ثـاوايً 

 غريها استثناٌء مقدم. وقد مضى تفسريه.
ملعاّن، وذلك أنه مل حيتج إىل أن يشرتط يف نسبته الكرم، ألنه قد وقوله: "قصيا كرمياً" من طريف ا

 ضمن ذلك، واشرتط يف القصي أن يكون كرمياً، ألنه كره أن يكون مواكله غري كرمٍي.

 جلرير يهجو بين هزان
 وهذا ليس من الباب الذي ذكره جريٌر، حيث يقول يف هجائه بين هزان: 

 كم اي بين هزان مسـروق  وجار   ضيفكم جائٌع إذ مل يبـت غـزال

  رحب  وهزان  يف أخالقها ضيق    رأيت هزاَن يف أحراِج نسوهتـا

 حيىي بن نوفل يهجو
 وقال آخر من احملدثني،وهو حيىي بن نوفل، أنشده دعبل: 

 د هللا، والضيف حقه  معلـوم    كنت ضيفاً بّبمنـااي لـعـب

  يه أصوم  صمت يوماً ما كنت ف  فانّبى ميدح الصيام إلـى أن

 الـغـرمي   د ملحاً كمـا يلـح    مث أنشا يستام برذونـي الـور

 قال األخفش: يروي برذوّن الزرد وهو األصفر.
 اتم برذون ضيفه للئيم  -ولعمري إن ابن قيلة إذ يس
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 أليب دالم بن اجلوّن
 وقال رجل، أنشدنيه السجستاّن، يقول الن دعلج، وكان ابن دعلج يتوىل بين متيم: 

 عليك ورمحة هللا الـرحـيم  ذا جئت األمري فقـل سـالم  إ

 !من األعراب قبح من غـرمي  وأما بعد ذاك فـلـي غـرمي

 لزوم الكهف أصحاب  الرقـيم  لزوم ما علمت  بـبـاب داري

  ونصف النصف يف صك قدمي  هلمائة علي ونصـف أخـرى

 يمحبوت هبا شيوخ بين تـمـ  دراهم ما انفعت هبا ولـكـن

 روى أبو احلسن: 
  ومل أك  يف العشريِة ابملليمِ   أتوّن يف العشرية يسألوّن

 قال أبو احلسن: مل يعرف أبو العباس هذا البيت األخري، وهو صحيح.
وجاور قيس بن عاصم بن سنان بن خالٍد بن منقر بن عبيد اتجراً مخاراً، فشرب شرابه ، وأخذ 

 .متاعه، مث أوثقه، فقال: افِد نفسكَ 
 وقال يف ذلك: 

  كأن عثنونه أذانب أمجايل  واتجٍر فاجٍر جاء اإلله به

 قال ذلك؛ ألن ذنب البعري يضرب إىل الصهبِة، وفيه استواء، وهو يشبه اللحية.
 للنمر بن تولب

 وقال النمر  بن تولٍب: 
  غريباً فال يغررك خالك من سعدِ   إذا كنت يف سعٍد وأمَك منـهـم

 جـلـدِ  إذا مل يزاحم خاله بـابٍ   م مصفى إانؤهفإن ابن أخت القو 

 قيس بن عاصم وبنو منقر
واستعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيس بن عاصم على صدقات بين سعٍد، فتويف رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم، فقسمها قيس بعد يف بين منقٍر، وقال: 
 مـات  الـودائعِ إذا ما أتتها حمك  من مبلٌغ عين قـريشـاً رسـالةً 

 وأأيست منها كل أطلس طامـعِ   حبوت مبا صدقت يف العام منقراً 
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 من أخبار أيب خراش اهلذيل وشعره
وجاور عروة بن مرة أخو أيب خراٍش اهلذيل مثالة من األزد، فجلس يوماً بفناء بيته آمناً خياف شيئاً، 

 لك يقول أبو خراٍش: فاستدبره رجٌل منهم من بين بالٍل بسهم، فقصم صلبه، ففي ذ
  غدروا بعروة من بين باللٍ   لعن اإلله وجوه قوٍم رضعٍ 

وأسر خراش بن أيب خراٍش؛ أسرته مثالة، فكان فيهم مقيماً، فدعا آسره يوماً رجالً منهم للمنادمة، 
فرى ابن أيب خراٍش موثقاً يف القد، فأمهل حىت قام اآلسر حلاجة، فقال املدعو البن أيب خراٍش: 

أنت? قال: أان أبن أيب خراٍش، فقال: كيف دليالَك? قال: قطاٌة، قال: فقم فاجلس ورائي،  من
وألقى عليه رداءه، ورجع صاحبه ، فلما رأى ذلك أصلت ابلسيف، وقال أسريي. فنثل اجملري كنانته، 

ك? وقال: وهللا ألرمينك إن رمته، فين قد أجرته. فخلى عنه، فجاء إىل أبيه، فقال له: من أجار 
فقال: وهللا ما أعرفه، فقال أبو خراٍش، وقال الرواة: ال نعرف  أحداً مدح من ال يعرف غري أيب 

 خراش: 
  خراٌش وبعض الشر أهون من بعضِ   محدت  إهلي بعـد عـروة إذ نـجـا

 جبانب قوسي ما مشيت على األرضِ   فواللـه ال نـسـى قـتـيالً رزيتـه

 ميـضـي يوكل ابألدىن وإن جل ما  مـابلى إهنا تعفـو الـكـلـوم وإنـ

 
 على أنه قد سل عن ماجد حمـضِ   وملأدر من ألـقـى عـلـيه رداءه

 أضاع الشباب يف الربيلة واخلفض  ومل يك مثلوج الـفـؤاد مـهـيجـاً 

 على أنه ذو مرٍة صادق النـهـضِ   ولكنه قد لـوحـتـه مـخـامـص

  ملشاش عظم غري ذي حنضِ خفيف ا  كأهنم يسـعـون فـي إثـر طـائر

 والـقـبـض حيث اجلناح ابلتبسط  يبادر جنح الليل فـهـو مـهـابـذ

 وقوله: 

  قبح اإلله وجوه قوم رضع

فهو مجاعة راضع. وقوم يقولون: هو توكيد للئيم، كما يقولون: جائع انئع، وحسن بسن، وعطشان 
من الضرع لئال يسمع الضيف أو نطشان، وأمجع أكنع. وقوم يقولون الراضع هو الذي يرتضع 
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 اجلار صوت احللب فيطلب منه.
وتديق ذلك ما أنشدانه أبو عثمان عمرو بن حبٍر لرجٍل من األعراب ينسب ابن عم له إىل اللؤم 

 والتوحش: 
 حلقوم واٍد له يف جـوفـِه غـار    أحب شـيٍء إلـيه أن يكـون لـه

 ـسـى لـه نـار  وال يشب إذا أم  ال تعرف الريح ممساه ومصحبـه

 آثـار يرى له يف نواحي الصحن  ال حيلب الضرع لؤماً يف اإلانء وال

وقوله: كيف دليالك فهي كثرة الداللة، والفعيلي إمنا تستعمل يف الكثرة، ويقال: القتييت لكثرة 
النميمة، ويقال: اهلجريي لكثرة الكلمة املرتددة على لسان الرجل، يقال: ذكرك هجرياي، أي هو 

الذي جيري على لساّن، ويف احلديث: "كان هجريي أيب بكر الصديق رمحه هللا بال إله إال هللا" 
 ويقال: كان بينهم رميا، لكثرة الرمي، وكذلك كل ما أشبه هذا.

 وقوله: "جبانب قوسي" فهو بلد حتله مثالة ابلسراة.
 ال جرير: وقوله: "بلى إهنا تعفو الكلوم" فهي اجلراح واآلاثر اليت تشبهها، ق

 مكلومِ  وسط الرجال سليماً غري  تلقى السليطي واألبطال قد كلموا

.  وينشد: وسط الرحال. وتعفو تدرس 
 وقوله: "عظمه غري ذي حنض"، النحض: اللحم، يقال: أيكل ويروي الرجال حمضاً.

وقوله: فهو مهابذ يقول: جمتهد. وهذيل فيها سعي شدي، ويف مجاعة من القبائل اليت حتل 
 كناف احلجاز.أب

 من أخبار احلطيئة واملختارمن شعره
احلطيئة يف  -وهو قاصد بصدقات قومه إىل أيب بكر الصديق رمحه هللا  -ولقي الزبرقان بن بدر 

طريقه، فقال له الزبرقان: من أنت? فقال: أان أبو مليكة، أان حسب موضوع، فقال له الزبرقان: إّن 
ض إىل منزيل هبذا السهم، فسل عن القمر بن القمر، وكن هناك أريد هذا الوجه، ومالك منزٌل، فام

حىت أود إليك، ففعل فأنزلوه وأكرموه، فأقام فيهم فحسدهم عليه بنو عمهم من بين قريع، وذلك 
أن الزبرقان من بين هبدلة بن عوف بن كعب بن سعٍد بن زيد مناة بن متيم، وحاسدوه بنو قريع بن 

ن لعوف إال قريقع وعطارد وهبدلة. وكان الذين حسدوه منهم بنو عوف بن كعب بن سعِد، ومل يك
ألي بن مشاس بن أنف الناقة بن قريع فدسوا إىل احلطيئة: أن حتول إلينا نعطط مائة انقٍة، ونشد  
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كل طنب من أطناب بيتك جبلة حبونٍة، قال: فأىن يل بذلك! قالوا:إهنم يريدون النجعة فإذا احتملوا 
ا إىل امرأة الزبرقان من خّب أبن الزبرقان إمنا قدم هذا الشيخ ليتزوج ابنته، فتخلف عنهم، مث دسو 

فقدح ذلك يف قلبها، فلما حتمل القوم ختلف احلطيئة، فاحتمله القريعيون، فبنوا له ووقوا له، فلما 
جاء الزبرقان صار إليهم، فقال: ردوا علي جاري، فقالوا: ليس لك جباٍر وقد طرحته؛ فذلك حيث 

 احلطيئة:  يقول
 علي غضاب أن صددت كما صـدوا  وإن اليت نكبتهـا عـن مـعـاشـرٍ 

 أاتهم هبا األحالم واحلسـب  الـعـد  أتت آل شـمـاٍس بـن ألٍي وإنـمـا

 وذا اجلد من النـوا إلـيه مـن ودوا  فإن الشقي من تعـادي صـدروهـم

 فيظة والـجـدوإن غضبوا جاء احل  يسوسون أحالماً بـعـيداً أنـاتـهـا

 من اللوم أو سدوا املكان الذي سـدوا  أقلـوا عـلـيهـم ال أبـاً ألبـيكـم  

 وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شـدوا  ولئك قوم إن بنوا أحسنـوا الـبـنـا

 وإن أنعموا ال كـدروهـا وال كـدوا  ون كانت النعماء فيهم جـزوا بـهـا

  ن الدهر ردوا فضل أحالمكم، ردوام  وإن قال موالهم علـى جـل حـادثٍ 

 
  وما قلت إال ابلذي علمت  سعد    وتعذلين أفناء سعٍد عـلـيهـم

 قوله: جلة حبونة: أي مخة، يقال ذلك للناقة والنخلة إذا استفحلت وطالت.
 وقوله: نكبتها يقول: عدلت هبا.

ال بئر عد، إذا كانت ذات وقوله: واحلسب العدُّ معناه: اجلليل الكثري، وأصل ذلك يف املاء: يق
 مادة من العيون ال تنقطع وكل ماء اثبت فهو عد.

 وقوله: 

  يسوسون أحالماً بعيداً أانهتا

 يقول: ثقال ال يبلغ آخرها، وأصل األانة من التأّن واالنتظار، يقول: ال يبلغ آخرها فتسفه.
 وقوله: 

  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا
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ا مقصوران، يقال: بىن بنية وب نية فجمع بنيٍة بىن ومجع بنيٍة بىن فبنيٌة وبىن  وإن شئت قلت البنا فهم
ككسرٍة وكسٍر، وبنيٌة وبىن كظلمة وظلم، فأما املصدر من بنيت فممدود، يقال بنيته بناء 

 حسناً،وما أحسن بناءك.
 -مع بني فج -وقوله: "وإن عاهدوا أوفوا" أوىف، أحسن اللغتني، يقال وىف وأوىف. قال الشاعر 

 اللغتني: 
  كماوىف بقالص النجم حاديها  أماابن بيض فقد أوىف بذمتـه

 ويف القرآن: "بلى من أوىف بعهده"، وقال عز وجل: "واملوفون بعهدهم إذا عهدوا".
فهذا كله على أوىف. وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما روي من أنه قتل مسلماً مبعاهد، 

 أوىف بذمته". وقال: "أان أوىل من
 وقال السموأل يف اللغة األخرى: 

  إذا عاهدت أقواماً وفيت  وفيت أبدرع الكندي إّن

 وقال املكعّب الضيب: قال أبو احلسن: حفظي املكعّب: 
 األكابر بتعشار إذ حتبو إيل  وفيت وفاء هلم ير الناس مثله

 وقوله: 
  روها وال كدواوإن أنعموا ال كد  وإن كانت النغماء فيهم جزوا هبا

 يقول ما قال جرير مثله: 
  علي من احلق الذي ال يرى ليا  وإّن ألستحيي أخي أن أرى له

 يقول: أستحيي أن أرى نعمته علي وال يرى على نفسه يل مثلها.
 وقوله: "على جل حادث" فهو اجلليل من األمر، ويقال: فالن يدعى للجلى، قال طرفة: 

  هتاوإن أدع للجلى أكن من محا

 وفيهم يقول احلطيئة: 
  يوما جييء هبا مسحي وإبساسي  لقد مريتكـم لـو أن درتـكـم

ملا بدا يل منكم غيب أنفسكم=ومل يكن جلراحي فيكم آسي أزمعت أيساً مبيناً من نوالكم=وال ترى 
 طارداً للحر كالياس 
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 يف ابئس جاء حيدوا آخر الناسِ   ما كان ذنب بغيض ال أابلـكـم

 وغادروه مقيماً بـني أرمـاسِ   لقوم أ"الوا هون منـزلـهِ جاٍر 

 وجرحوه أبنـياٍب وأضـراسِ   ملوا قراه وهرتـه كـالبـهـم

 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي  دع املكارم ال ترحل لبغيتـهـا

  ال يذهب العرف بني هللا والناسِ   من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه

ري املسح، يقال مريت الناقة، إذا مسحت ضرعها لتدر، ويقال: مرى قوله: لقد مريتكم أصل، امل
 الفرس والناقة إذا قام أحدمها على ثالٍث ومسح األرض بيده األخرى، قال الشاعر: 

  إىل شذب العيدان أو صنفت متري  إذا حط عنها الرحل ألقت برأسهـا

 وهذا من أحسن أوصافها.
 األدب. وقال بعض احملدثني يصف برذوانً حبسن

  علك اللجام إىل انصراف الزائر  وإذا احتىب قربوسه بعـنـانـه

ويقال: مراه مائة سوٍط ومائة درهم؛ إذا أوصل ذلك إليه، وملراه  موضع آخر، ومعناه مراه حقه؛ إذا 
دفعه عنه ومنعه منه، وقد قرىء (أفتمرونه على ما يرى)، أي تدفعونه، وعلى يف موضع عن قال 

 العامري: 
  لعمر هللا أعجبين رضاها  ا رضيت علي بنو قشريإذ

 وبنو كعب بن ربيعة بن عامر يقولون: رضي هللا عليك.
وأما اإلبساس فأن تدعو الناقة ابمسها، أوتلني هلا الطريق إىل احللب، بقول أو مسح أو ما أشبه 

، وذلك من صفاهت ا يف حسن ذلك، فذا كانت الناقة تدر على الدعاء وامللق قيل: انقة بسوس 
 اخللق.
 وقوله: 

  ومل يكن جلراحي فيكم آسي

 يقول: مداٍو، اآلسي: الطبيب، قال الفرزدق يصف شجة: 
  محاليقهم من هول أنياهبا العصل  إذا نظر اآلسون فيها تقـلـبـت

 واإلساء الدواء، ممدوٌد، وقال احلطيئة: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 تواكلها األطبة واإلساء    هم اآلسون أم الرأس ملا

  
ا األسي فمقصور، وهو: احلزن، ومن ذلك قول هللا جل ثناؤه: "فال أتس على القوم الكافرين" فأم

 وقال العجاج: 

 قال نعم أعـرفـه ، وأبـلـسـا  اي صاح هل تعرف رمساً مكرسا

   األسى وأحنلبت عيناه من فرط

: فإذا قلت: األسى قصرت أيضاً، وهو مجع أسوة، يقال فالن أسويت وقدويت. قال هللا  جل وعزَّ
 "لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنٌة".

 والرَّمس: الرتاب، يقال: رمَس فالٌن يف قّبه.
وأشعار احلطيئة يف هذا الكتاب كثرية، ولوال أهنا معروفة مشهورة ألتينا على آخرها، ولكنا نذكر 

 منها شيئاً خمتاراً.
 فمن ذلك قوله: 

  ى خري ما جيزي الرجال بغيضاعل  جزى هللا خرياً واجلزاء بـكـفـه

 عـريضـا وصادف منا يف البالد  فلو شاء إذا جـئنـاه فـلـم يلـم

يقول: كثرت حماسنه حىت كذب ذامه، فاستغىن عن أن يكثر مادحه، ثقة أبن هاجيه غري مصدٍق، 
 فاعتّب هذا الكالم، فإنك جتده رأساً يف اببه.

 ومن ذلك قوله: 
  أعاهنم على احلسب الثراء  وّن قد علقت  حببل قـوم

 جتنب جار بيتهم الشتـاء    إذا نزل الشتاء جبار قـوم

 تواكلها األطبة واإلسـاء    هم  اآلسون أم الرأس ملـا

 مث قال خياطب الزبرقان ورهطه: 
 فجاء يب املواعد والـدعـاء    أمل أك انئياً فدعـوتـمـونـي

 سـب اإلبـاء  وشر مواطن احل  فلما كنـت جـاركـم أبـيتـم

 وفيكم كان لو شئتـم حـبـاء    وملا كنت جارهم حـبـونـي
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  !هجوت، وهل حيل يل اهلجاء    فلما أن مدحت القوم قـلـتـم

 الـحـداء   حدوث حبيث يستمع  ومل أشتم لكم حسـبـاً ولـكـن

 ينشد :  مر حبسان بن اثبٍت وهو -وامسه جرول بن أوس ويكىن: أاب مليكة  -ويروى أن احلطيئة 
 دمـا وأسيافنا يقطرن من جندة  بنا اجلفنات الغر يلمعن ابلضحى

أدخله سيبويه رمحه هللا على أن اجلفنات من اجلمع الكثري، فالتفت إليه، فقال: كيف ترى? فقال: 
ما أرى أبساً، قال حسان: انظروا إىل هذا األعرايب يقول: ما أرى أبساً، أبو من? قال: أبو مليكة، 

ان: ما كنت علي أهون منك حيث اكتنيت ابمرأة! ما أمسك? قال: احلطيئة، قال: امِض قال حس
 بسالٍم.

وكان احلطيئة يف حبس عمر بن اخلطاب رمحه هللا، ابستدعاء الزبرقان عليه يف هذه القصة، ولعمر 
 يقول: 

  محر احلواصل ال ماء وال شجر  ماذا تقول ألفراخ بـذي مـرح

 فاغفر عليك سالم هللا اي عمـر  مظلـمةألقيت كاسبهم يف قعر 

 ألقت إليك مقاليد النُّهى البشـر  أنت اإلمام الذي من بعد صاحبه

 األثر لكن بك استأثروا إذ كانت  ما آثروك هبا إذ قّدمـوك لـهـا

 ويرى عن أيب زيد األنصارّي أنه قال: ويرى األثر والواحدة أثرة وإثرة؛ ومعناه االستئثار.
عمر فأخرجه،فريوى أّن عمر رمحه هللا دعا بكرسّي فجلس عليه، ودعا ابحلطيئة فأجلسه فرّق له 

بني يديه، ودعا إبشفى وشفرة، يومهه أنه على قطع لسانه، حىت ضّج من ذاك، فكان فيما قال له 
احلطيئة: اي أمري املؤمنني؛ إّن وهللا قد هجوت أيب وأمي، وهجوت امرأيت، وهجوت نفسي. فتبسم 

 واملخاطبة لألّم: -محه هللا، مث قال: فما الذي قلت? قال: قلت أليب وأميعمر ر 
  وأاب بنيك فساءّن يف اجمللس  ولقد رأيتك يف النساء فسؤتين

 وقلت هلا: 
 أراح هللا منك العاملينـا  تنّحي فاجلسي ميّن بعيداً 

 املتحّدثينـا وكانوانً على  أغرابالً إذا استودعت سرّاً 

 : وقلت المرأيت
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 إىل بيت قعيدته لكـاع  أطّوف ما أطّوف مث آوي

فقال له عمر رمحه هللا: فكيف هجوت نفسك? فقال: اطّلعت يف بئر فرأيت وجهي فاستقبحته، 
 فقلت: 

  بسوء فما أدري ملن أان قائله  أبت شفتاي اليوم أالّ تكلّـمـا

 فقّبح من وجه وقّبح حاملـه  أرى يل وجهاً قّبح هللا خلقه

 ثىن بن معروف مع أيب جّب الفزاريامل
ونزل أعرايب من طىيء، يقال له املثىّن بن معروف أبيب جّب الفزاري، فسمعه يوماً يقول: وهللا 

لوددت أّن أبيت الليلة خالياً اببنة عبد امللك بن مروان، فقال له املثىّن: أحالالً أم حرامًا? فقال: 
 مث انتقل وهو يقول: ما أابيل، فوثب عليه فضرب رأسه برحالة، 

  على النأي أّّن قد وترت أاب جّب  أبلغ أمري املـؤمـنـني رسـالة

 لنصر أمري املؤمنني وما يدري  كسرت على اليافوخ منه رحالة

 بىن بنساء املسلمني بال مـهـر  على غري شيء غري أّّن مسعته

 من أخبار احلجاج
بد الرمحن بن حممد بن األشعث، فقامل رجل ويروى: أّن احلجاج بن يوسف جلس لقتل أصحاب ع

منهم فقال: أصلح هللا األمري! إّن يل عليك حّقا، قال: وما حّقك? قال: سّبك عبد الرمحن يوماً 
فرددت عليه، قال: من يعلم ذاك? قال: أنشد هللا رجالً مسع ذاك إالّ شهد به، فقام رجل من 

ّلوا عنه، مث قال للشاهد: فما منعك أن تنكر كما األسراء فقال: قد كان ذاك أيها األمري، قال: خ
 أنكر? قال: لقدمي بغضي إاّيك؛ قال: وخيّلى عنه لصدقه.

: وهللا ال أحّبك حىت حتّب األرض الّدم،. -وهو أبو مرمي الّسلويلّ -وقال عمر بن اخلطاب لرجل 
 .قال: أفتمنعين حّقا? قال: ال، قال: فال أبس، إمّنا أيسف على احلّب النساء

وقال احلجاج لرجل من اخلوارج، فجعلت ال تنظر إليه؛ وكان يزيد بن أبيمسلم يرى رأي اخلوارج 
ويكتم ذاك، فأقبل على املرأة فقال: انظري إىل األمري، فقالت: ال أنظر إىل من ال ينظر هللا إليه. 

لويل لك أيها فكّلمها احلجاج وهي كالّساهية، فقال هلا يزيد: امسهي ويلك من األمري! فقالت: ا
 الكافر الّرّدّي!.
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 قال أبو العباس: والّرّدّي عند اخلوارج الذي له عقدهم ويظهر خالفه رغبة يف الدنيا.
وكان صاحل بن عبد الرمحن كاتب احلجاج وصاحب دواوين العراق والذي قلب الدواوين إىل 

شجى يزيد، وقد كان يرى رأي العربية، مث كان على خراج العراق أايم ويل يزيد بن املهّلب العراق فأ
اخلوارج فكايده يزيد بن أيب مسلم موىل احلجاج، فأشار على احلجاج أن أيمره بقتل جّواب الّضيّبّ، 

وهو رأس من رؤوس اخلوارج، وقال يزيد: إن فعل برئت منه اخلوارج وقتلته، وإن أمسك قتله 
 احلجاج، فقتله.

ياة، ولكيّن خفت يسيب احلجاج بنايت، وكان يقول بعد: وخّّبت أنه قال: وهللا ما قتلته رغبة يف احل
إّّن حني أقتل جّواابً حلريص على الدنيا، فلما عّذبه عمر بن هبرية يف خالفة يزيد بن عاتكة رمي 

به على قمامة، وهو ملآبه. فسمع حيّكم عليها، وحّكم مالك بن املنذر بن اجلارود، وهو آبخر رمق 
 يف سجن هشام بن عبد امللك.

ودخل يزيد بن أيب مسلم على سليمان بن عبد امللك، وكان دميماً، فلما رآه سليمان قال: قبح هللا 
رجالً أجّرك رسنه، وأشركك يف أمانته! فقال له يزيد: اي أمري املؤمنني، رأيتين واألمر لك وهو عيّن 

 ما استحقرت، مدبر، ولو رأيتين واألمر علّي مقبل الستكّبت ميّن ما استصغرت، واستعظمت ميّن 
فقال: أترى احلجاج استقّر يف قعر اجلحيم بعد! فقال: اي أمري املؤمنني، ال تقل ذلك يف احلجاج، 
فإّن احلجاج وطّأ لكم املنابر، وأذل لكماجلبابر، وهو جييء يوم القيامة عن ميني أبيك، وعن يسار 

 أخيك فحيث كاان كان.
 ابب

 من تكاذيب األعراب
 ذا ابب من تكاذيب األعراب.قال أبو العباس: وه

 حّدثين أبو عمر اجلرمّي قال: سألت أاب عبيدة عن قول الرّاجز: 
  !وأان أمشي الّدأىل حوالكا  أهّدموا بيتك ال أاب لـكـا

 فقلت: ملن هذا الشعر? فقال تقول العرب: هذا يقوله الضب للحسل، أايم كانت األشياء تتكلم.
و يدأل يف مشيته، إذا مشى كمشية الذئب، من قول امرىء الدأيل: مشي كمشي الذئب، يقال:ه

 القيس: 
  أقب حثث الركض والداالن
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 ومن قال يف بيت ابن عتمة الضيب: 
 تعارضه مربـبة دؤول  حقيبة رحلها بدن وسرج

 فنما أراد هذا، ومن قال ذؤول فإمناأراد السرعة، يقال: مر يذأل، إذا مر يسرع.
وف واله وحوله وحواليه. ومن قال: حواليه ابلكسر: فقد أخطأ، ويف وقوله حوالكا يقال: هو يط

القرآن "نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا" وحواليه: تثنية حوال، كما تقول: حنانية، الواحد 
 حنان، قال الشاعر: 

  ?أذو نسب أم أنت ابحلي عارف  فقالت حنان ما تىي بك ههـنـا

 
ز وجل: "وحناان من لدان". وقال الشاعر: وهو احلطيئة لعمر بن واحلنان: الرمحة، قال هللا ع

 اخلطاب رمحه هللا: 

 فإن لكل مقام مقـاال  حتنن علي هداك املليك

 وقال طرفة: 
  حنانيك بعض الشر أهون من بعض  أاب منذر أفنيت فاستبق بـعـضـنـا

 ما قولك: قال أبو العباس: وحدثين غري واحٍد من أصحابنا، قال: قيل لرؤية: 
 أو عمر نوح زمن الفطحل  لو أنين عمرت سن احلسـل

    والصخر مبتل كمثل الوحل

 ما زمن الفطحلي? قال: أايم كانت السالم رطاابً.
 قوله: سن احلسل مثل؛ تضربه العرب يف طول العمِر.

 وأنشدّن رجل من بين العنّب، أعرايب فصيح، لعبيد بن أيوب العنّبي: 
  بواد خصيب والسالم رطاب    كن حل أهلناكأّن وليلى مل ي

وحدثين سليمان بن عبد هللا عن أيب العميثل موىل العباس بن حممد: تكاذب أعرابيان فقال 
أحدمها: خرجت مرة على فرس يل، فإذا أان بظلمة شديدة، فيممتها حىت وصلت إليها، فإذا قطعة 

بهتها، فاجنابت؛ فقال اآلخر: لقد رميت من الليل مل تنتبه، فما زلت أمحل بفرسي عليها حىت أن
ظبياً مرة بسهم فعدل الظيب مينة، فعدل السهم خلفه، فتياسر الظيب، فتياسر السهم خلفه، مث عال 
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 الظيب فعال السهم خلفه، فاحندر فاحندر عليه حىت أخذه.
إن يل  وتزعم الرواة أن عروة بن عتبة بن جعفر بن كالب قال لبين اجلون الكنديني يوم جبلة:

عليكما حقا لرحليت ووفاديت، فدعوّن أنذر قوميمن موضعي هذا، فقالوا: شأنك، فصرخ بقومه بعد 
 أن قاال له: شأنك، فأمسعهم على مسرية ليلٍة.

 ويروى عن محاد الرواية قال: قالت ليلى بنت عروة بن زيد اخليل ألبيها: أرأيت قول أبيك: 
 نف قد شد عقد الـدوابـرِ أبو مك  بين عامر هل تعرفـون إذا غـدا

 ترى األكم منه سجداً للحـوافـرِ   جبيش تضل البلق يف حجـراتـه

 كثري توالـيه سـريع الـبـوادر  ومجع كمثل الليل مرجتس الوغى

  وحاجة رحمي يف منري بن عامرِ   أبت عادة للورد أن يكره الوغـى

انت خيلكم? قال: ثالث افراس، فقلت أليب: أحضرت هذه الوقعة? فقال: نعم. فقلت: فكم ك
أحدها فرسه، قال: فذكرت هذا البن أيب بكر اهلذيل، فحدثين عن أبيه قال: حضرت يوم جبلة، 
قال: وكان قدبلغ مائة سنة؛ وكان قد أدرك أايم احلجاج، قال: فكانت اخليل يف الفريقني، مع ما  

وكان رواية أهل  -ث اخلثعمي ، ثالثني فرساً، قال: فحدثت  هبذا احلدي-كان مع ابين اجلوّن
 فحدثين: أن حثعم قتلت رجالً من بين سليم بن منصور، فقالت أخته ترثيه:  -الكوفة 

 لنعم الفىت غادرمت آل حثعما  لعمري وما عمري علي هبني

  إىل جنب أشراج أانخ فأجلما  وكان إذا ما أورد اخليل بيشةً 

 ح جند فأهتماجراد زهته ري  فأرسلها رواً رعاالً كأنـهـا

 فقيل هلا: كم كانت خيل أخيك? فقالت: اللهم إّن ال اعرف غال فرسه.
 قوله: "قد شد عقد الدوابر" يريد عقد دوابر الدرع، فإن الفارس إذا محى فعل ذلك.

وقوله: "تضل البلق يف حجراته" يقول: لكثرته ال يرى فيه األبلق، واألبلغ مشهرو املنظر؛ الختالف 
 ك قوله: لونيه، من ذل

 األبلق ولئن هربت ليعرفن  فلئن وقفت لتخطفنك رماحنا

 وحجراته: نواحيه.
 وقوله: ترى األكم منه سجداً للحوافر يقول: لكثرة اجليش تطحن األكم حىت تلصقها ابألرض.
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وقوله: كمثل الليل يقول: كثرة، فيكاد يسد سواده األفق، ولذلك يقال: كتيبة خضراء ، أي سوداء، 
 تيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت هو فيها واملهاجرون واألنصار يقال هلا: اخلضراء.وكانت ك

 واملرجتس: الذي يسمع صوته وال يبني كالمه، يقال: ارجتس الرعد، من هذا. والوغى: األصوات.
ملتلية: اليت والتوايل: اللواحق، يقال: تال يتلوه، إذا اتبعه ، وتلوت  القرآن أي أتبعت بعضه بعضاً، وا

 معها أوالدها.
: "وأترك البحر رهواً"؛ ويقال: عيش راٍه اي  وقوله: فارسلها رهواً، يقول: ساكنت، قال هللا جل وعزَّ

 فىت، أي ساكن.
 ورعال: مجع رعيل، وهو ما تقدم من اخليل، يقال: جاء يف الرعيل األول قال عنرتة : 

 األولِ  ـرعـيلوال أوكل بـال  إذ ال أابدر يف املضيق فوارسي

  قوله: زهته ريح جند فاهتما يقول: رفعته واستخفته، قال ابن أيب ربيعة: 
  وجوه زهاها احلسن أن تتقنعا  فلما تواقفنا وسلمت أشرقـت

 ومعىن أهتم أتى هتامة.
وزعم أبو عبيدة عمر بن املثىن عمن حدثه أن بكر بن وائل أرادت الغارة على قبائل بين متيم، 

إن علم بنا السليك أنذرهم، فبعثوا فارسني على جوادين يريغان السليك، فبصرا به فقصداه، فقالوا: 
وخرج ميحص كأنه ظيب، فطارداه سحابة يومهما، فقاال: هذا النهار، ولو جن عليه الليل لقد فرت، 

ولعل هذا  فجدا يف طلبه، فذا أبثره قد ابل فرغا يف األرض وخدها، فقاال: قاتله هللا! ما أشد متنيه! 
كان من أول الليل فلما امتد به الليل فرت، فاتبعاه، فإذا به قد عثر ابصل شجرٍة فندر منها كمكان 
تلك، وانكسرت قوسه؛ فارتزت قصدة منها يف األرض فنشبت، فقاال: قاتله هللا! وهللِا ال نتبعه بعد 

 هذا، فرجعا عنه، وأمت إىل قومه.
 ومن ابلنون، ومعىن مت إىل قومه أي نفذ. ش: يروى أمت أبلٍف، ومت بغري األلف

 فأنذرهم، فلم يصدقوه لبعد الغاية، ففي ذلك يقول: 

  وعمرو بن كعب واملكذب أكذب  يكذبين العمران عمرو بن جندب

 ثكلتكما إن مل أكن قدر أيتها=كراديس يهديها إىل احلي موكب  
  فوارس مهام مىت يدع يركبوا  كراديس فيها احلوفزان وحوله
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 فصدقه قوم فنجوا، وكذبه قوم فورد عليهم اجليش فاكتسحهم.
وحدثين التوزي قال: سألت أاب عبيدة عن مثل هذه األخبار من أخبار العرب? فقال يل: إن 
العجم تكذب فتقول: كان رجٌل ثلثه من حناٍس، وثلثه من رصاٍص، وثلثه من ثلج، فتعارضها 

 العرب هبذا وما أشبه.
 بن ربيعة: من ذلك قول مهلهل 

 !فتخّب ابلذنـائب أي زيرِ   فلو نشر املقابر عن كلـيبٍ 

  وكيف لقاء من حتت القبورِ   بيوم الشعثمني لقـر عـينـا

 جبنب عنيزة رحـيا مـديرِ   كأان غدوة وبـنـي أبـينـا

 بعيٍد بني جاليهـا جـرورِ   كأن رماحهم أشطـان بـئرٍ 

  ض تقرع ابلذكورِ صليل البي  فلوال الريح أمسع من حبجرٍ 

قال أبو احلسن: يقال فالن: زير نساٍء، وطلب نساء، وتبع نساٍء، وخلوا نساٍء؛ إذا كان صاحب 
نساء، وذلك أن مهلهالً كان صاحب نساء، فكان كليب يقول: إن مهلهالً زير نساٍء وال يدرك 

اخلّب حمذوف، فكأنه قال: بثأر، فلما أدرك مهلهٌل بثأر كليٍب، قال أي زير! فرفع أايً ابالبتداء، و 
 أي زير أان يف هذا اليوم!.

قال أبو العباس: وحّدثين عمرو بن حبر قال: أتيت أاب الربيع الغبوي وكان من أفصح الناس 
وأبلغهم، ومعي رجل من بين هاشم، فقلت: أبو الّربيع ههنا? فخرج إيّل وهو يقول: خرج إليك 

فخره حبضرته، فقال: أكرم الناس رديفاً وأشرفهم حليفاً. رجل كرمي. فلّما رأى اهلامشّي استحيا من 
فتحدثنا ملياً، فنهض اهلامشي، فقلت أليب الربيع: اي أاب الربيع من خري اخللق? فقال: الناس وهللا، 

فقلت: من خري الناس? قال: العرب وهللا، فقلت: فمن خري العرب? قال: مضر وهللا، قلت: فمن 
قلت: فمن خري قيس? قال: يعصر وهللا، قلت: فمن خري يعصر? خري مضر? قال: قيس وهللا، 

قال: غيّن وهللا، قلت: فمن خري غيّن? قال: املخاطب لك وهللا، قلت: أفأنت خري الناس? قال: 
نعم إي وهللا، قلت: أيسّرك أن حتتك بنت يزيد بن املهلب? قال: ال وهللا، قلت: ولك ألف 

ينار? قال: ال وهللا، قلت: ولك اجلّنة! فأطرق ملّياً مث قال: دينار? قال: ال وهللا? قلت: فألفا د
 على أالّ تلد ميّن، وأنشد: 
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  من أن تناسب قوماً غري أكفاء  أتىب ألعصر أعراق مهـذبة

 أبّـاء فاذكر حذيف فإّن غري  فإن يكن ذاك حتماً ال مرّد لـه

 رسو هللا صلى هللا عيه وسلم.وقوله: "أكرم الناس رديفاً" فإن أاب مرثد الغنوي كان رديف 
 وقوله: "وأشرفهم حليفاً" ، كان أبو مرثد حليف محزة بن عبد املطلب.

وقوله: "فاذكر حذيف" ، أراد حذيفة بن بدر الفزاري، وإمنا ذكره من بني األشراف ألنه أقرهبم إليه 
س. وقد قال نسباً، وذاك أن يعصر ابن سعد بن قيس، وهؤالء بنو ريث بن غطفان بن سعد بن قي

 عيينة بن حصن يهجو ولد يعصر، وهم غيّن وابهلة والّطفاوة: 
 أحّبكم أم بـي جـنـون وأولـق  أابهل ما أدري أمن لؤم منصبـي

  !فمن ذا الذي ميّن مع اللؤم أمحق  أسّيد أخوايل ويعصـر إخـوتـي

  فقال الباهلي جييبه: 
 حّلقوا الف الدهرنواصيكم يف س  وكيف حتّب الدهر قوماً هم األوىل

ألست فزاراّي عليك غضاضة=وإن كنت كنداي فإنك ملصق وحتّدث الرواة أبن احلجاج رأى حممد 
بن عبد هللا بن منري الثقفي، وكان ينسب بزينب بنت يوسف، فاراتع من نظر احلجاج إليه فدعا 

 به، فلما عرفه قال مبتدائً: 

 فت كّل مـكـانوإن كنت قد طوّ   هاك يدي ضاقت يب األرض رحبها

 تـرانـي خللتـك إال أن تـصـد  ولو كنت ابلعنقاء أو بيسـومـهـا

 مث قال: وهللا إن قلت إالّ خرياً، إمنا قلت: 
 وكن من ان يلقـينـه حـذرات  وملّا رأت ركب النمريي أعرضت

 يف كم كنت? قال: وهللا إن كنت إالّ على محار هزيل، ومعي رفيقي على أاتن مثله.
لك ما حيكون يف خّب لقمان بن عاد، فإهنم يصفون أن جارية له سئلت عما بقي من ومن ذ

بصره، لدخوله يف الّسّن? فقالت: وهللا لقد ضعف بصره، ولقد بقيت منه بقّية؛ إنه ليفصل بني أثر 
 األنثى والذكر من الذّر إذا دّب على الّصفا؛ يف أشياء تشاكل هذا من الكذب.

ن بن حطّان الّسدوسي قالت له: أما حلفت أّنك ال تكذب يف شعر? فقال وحّدثت أّن امرأة عمرا
 هلا: أو كان ذاك? قالت: نعم، قلت: 
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  ٍر كان أشجع من أسامة  فكذاك جمزأة بـن ثـو

أيكون رجل أشجع من أسد! فقال هلا: ما رأيت أسداً فتح مدينة قط، وجمزأة بن ثور قد فتح 
 مدينة.

 زدق وهو ينشد، فوقف عليه فقال: ومّر عمران بن حطّان ابلفر 
 أن هلل ما أبيدي العـبـاد  أيها املادح العباد ليعطـى

  وارج فضل املقّسم العواد  فاسأل هللا ما طلبت إليهـم

 اجلـواد وتسّم البخيل ابسم  ال تقل للجواد ما ليس فـيه

 وأنشدّن احلسن بن رجاء لرجل من احملدثني مل يسّمه: 
  سواي فإّن يف مدحيك أكذب  الناس كلهـم أاب دلف اي أكذب

 وأنشدّن آخر لرجل من احملدثني: 
  ملّا امتدحتك ما يثاب الكاذب  إّّن امتدحتك كاذابً فأثبتنـي

قال األصمعي: قلت ألعرايب كنت أعرفه ابلكذب: أصدقت قط? قال: لو ال أّّن أخاف أن 
 أصدق يف هذا لقلت لك: ال.

وكان  -مرو بن معدي كرب كان معروفا ابلكذب. وقيل خللف األمحر وحتدثوا من غري وجه أن ع
: أكان عمرو بن معد كرب يكذب? فقال: كان يكذب يف املقال، -شديد التعصب لليمن 

 ويصدق يف الفعال.
وذكروا من غري وجه أن أهل الكوفة من األشراف يظهرون ابلكناسة فيتحدثون على دواهبم، إىل أن 

قف عمرو بنمعدي كرب وخالد بن الصقعب النهدي، فأقبل عمرو يطردهم حر الشمس، فو 
حيدثه، فقال: أغران مرة على بين هنٍد، فخرجوا مسرتعفني خبالد بن الصقعب، فحملت عليه فطعنته 

فأذريته، مث ملت عليه ابلصمصامة، فأخذت رأسه، فقال له خالد: حال أاب ثوٍر، إن قتيلك هو 
 فاستمع، فإمنا نتحدث مبثل ما تسمع لرتهب به هذه املعدية. احملدث. فقال: اي هذا، إذا حدثت

قوله: مسرتعفني يقو: مقدمني له، يقال: جاء فالن يرعف اجليش ويؤمن اجليش، إذا جاء متقدمًا 
هلم، ويقال يف الرعاف: رعف يرعف، ال يقال غري رعب، وجيوز يرعف من أجل العني، ليس من 

 ء هذه األخبار؛ إن شاء هللا.الوجه. وسنذكر هذا الباب بعد انقضا
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 وقوله: حال أاب ثور يقول: استثن، يقال:حلف ومل يتحلل، أي مل يستثن.
وخّبت أن قاصا كان يكثر احلديث عن هرم بن حيان، فاتفق هرم مرة معه يف مسجد وهو يقول: 

ان هرم بن حدثنا هرم بن حيان، مرة بعد مرة، أبشياء ال يعرفها هرم، فقال له: اي هذا، أترعفين? أ
حيان، وهللا ما حدثتك من هذا بشيء قط، فقال له القاص: وهذا أيضاً من عجائبك، إنه ليصلي 
معنا يف مسجدان مخسة عشر رجاًل، اسم كل رجل منهم هرم بن حيان، كيف تومهت أنه ليس يف 

ل فيظن الدنيا هرم بن حيان غريك! وكان ابلرقة قاص يكىن أاب عقيل، يكثر التحدث عن بين إسرائي
به الكذب، فقال له يوماً احلجاج بن حنتمة: ما كان اسم بقرة بين إسرائيل? قال: حنتمة، فقال له 

 رجل من ولد أيب موسى األشعري: يف أي الكتب وجدت هذا? قال: يف كتاب عمرو بن العاص.
 وقال القيين: أان أصدق يف صغري ما يضرّن، ليجوز كذيب يف كبري ما ينفعين.

 وليس مما روت الرواة متصاًل بقصيدة:  -زّن لألعشى وأنشد املا
  واملرء ينفعه كذابه  فصدقتهم وكذبتهـم

  
ويورى أن رجالً وفد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسأله عن بعض شيء، فكذبه، فقال له 

بك  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أأسألك فتكذبين? لوال سخاء فيك ومقك هللا عليه لشردت
 من وافِد قوٍم.

معىن ومقك أحبك، يقال ومقته أمقه، وهو على فعلت أفعل  ونظريه من هذا املعتل ورم يرم، وويل 
يلي. وكذلك وسع يسع، كانت السني مكسورًة، وإمنا فتحت للعني، ولو كان أصلها الفتح 

ووجد جيد  لظهرت الواو، حنو وجل يوجل، ووحل يوحل . واملصدر مقٌة كقولك: وعد يعد عدًة،
 جدًة.

ويروى: أن رجالً أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلِم، مث قال: اي رسول هللا، إّن إمنا أوخذ 
من الذنوب مبا ظهر، وأان أستسر خبالٍل أربع: الزان والرق وشرب اخلمر والكذب، فأيهن أحببت 

هللا صلى هللا عليه وسلم تركت لك سرا، فقال رسول هللا: دع الكذب. فلما توىل من عند رسول 
هم ابلزان، فقال: يسألين رسول هللا، فإن جحدت نقضت ما جعلت له، وإن أقررت حددت. فلم 
يزن، مث هم ابلسرق، مث هم بشرب اخلمر، ففكر يف مثل ذلك، فرجع إىل رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم، فقال: اي رسول هللا، قد تركتهن مجع.
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شهادة، فقال له معاوية: كذبت، فقال له األعرايب: الكاذب متزمل يف وشهد أعرايب عند معاية ب
 ثيابك، فقال معاوية: هذا جزاء من عجل.

? فقال: وهللا ما كذبت  مذ علمت أن  -وقال معاوية يوماً لألحنف  وحدثه حديثًا: أتكذب 
 الكذب يشني أهله .

فقال  -وكان واجداً عليه  - قلتهن ودخل عبد هللا بن الزبري يوما على معاوية، فقال: امسع أبيااتً 
 معاوية: هات، فأنشده: 

 على طرف اهلجران ن كان يعقل  إذا أنت مل تنصف أخاك وجـدتـه

  إذا مل يكن من شفرة السيف مزحل    ويركب حد السيف من أن تضيمـه

أوس  فقال له معاوية: لقد شعرت بعدان اي أاب بكر، مث مل ينشب معاوية أن دخل عليه معن بن
 املزّن، فقال له: أقلت بعدان شيئًا? قال: نعم، فأنشده: 

 أول   على أينا تعدو املـنـية    لعمرك ما أدري وإّن ألوجل

حىت صار إىل األبيات اليت أنشدها ابن الزبري، فقال له معاوية: اي أاب بكر، أما ذكرت آنفاً أن هذا 
وهو بعد ظئري، فما قال من شيء فهو  الشعر لك? قال: أان أصلحت معانيه، وهو ألف الشعر،

 يل.
 وكان عبد هللا بن الزبري مسرتضعاً يف مزينة.

وحدثت أن عمَر بن عبد العزيز بن مروان كتب يف إشخاص إايس بن معاوية املزّن وعدي بن 
أرطاة الفزاري أمري البصرة وقاضيها يومئذ، فصار إليه عدي، فقرب أن ميزنه عند اخلليفة، فقال: اي 

: أعلى الكذب تريدّن? وهللا ما يسرّن أّن كذبت كذبة  أاب وائلة، إن لنا حقاً ورمحاً، فقال إايس 
 ويل ما طلعت عليه الشمس. -وأومأ إىل أبيه  -يغفرها هللا وال يطلع عليها إال هذا 

قال أبو احلسن: التمزين املدح؛ ومل أمسع هذه اللفظة إال من أيب العباس، وهي عندي مشتقة من 
 ازن وهو بيض النمل، وهبذا مسيت مازن كأنه أراد منه أن يكّبه.امل

 ويروى: يكثره. قال القتيب: املازن: بيض النمل.
قال الشيخ: قوله: أن ميزنه عند اخلليفة أي كأنه جيعله سيد مزينة، ألنه كان مزنياً، والصواب: ميزره 

 قال املوصلي.
  وإّن مع ذا الشيب حلو مزير  
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 اة؛ وإمنا كان أمرياً على البصرة.. إن مات عمر..ومل يكن يف القض
وكتب عمر إىل عدي: امجع انساً ممن قبلك وشاورهم يف إايس بن معاوية والقاسم بن ربيعة، 

 واستقِض أحدمها؛ فوىل عدي إايسًا.
ويروى أن أخا إايس صار إىل ابن هبرية فقال: طرقين اللصوص فحاربتهم فهزمتهم، وظفرت منهم 

ل؛ فجعله ابن هبرية حتت مصاله ، مث بعث إىل الصياقلة فأحضرهم، فقال: أيعرف منكم هبذا املغو 
الرجل عمله? قالوا: نعم، فأخرج املغول فقال: من عمِل أيكم هذا? فقال قائل منهم: أان عملت 

 هذا، واشرتاه مين هذا أمس.
 ابب

 ما جيوز  فيه يـَْفَعل  فيما ماضيِه فـََعلَ 
 مفتوح العني 

ان فعل على فعَل فهو عري متعد إىل مفعوٍل، ألنه فعل  الفاعل يف نفسه، وأتويل أعلم أن ك
 االنتقال، وذلك قولك: كرَم عبد هللا، وظرف عبد هللا.

: ما كان كرمياً ولقد كرم، وما كان  ، إمناهو انتقال من حاٍل إىل حال، تقول  وأتويل قويل: االنتقال 
 هلم: كدت أكاد، فإمنا كدت معرتضة على أكاد .شريفاً ولقد شرف، فهذا أتويله، فأما قو 

وما كان من فعل من الصحيح فإنه يفعل حنو: شرب يشرب، وعلم؛ وفرق، ويكون متعدايً وغري 
، غري متعد، وكله  ، وخبلت  متعد، تقول: حذرت زيداً، وعلمت عبد هللا، ويكون فيه مثل مسنت 

.  على يفعل  حنو يسمن، ويبخل ، ويعلم ، ويطرب 
؛ فهي معرتضة على يفعل  تقول  يف  فأما قوهلم يف األربعة من األفعال؛ حيسب وييئس، وينعم ، وييبس 

. ، وييبس  . وينعم ، وييئس   مجيعها: حيسب 
، وقعد يقعد، وجلس جيلس،  وما كان على فعل فباب يفعل ويفِعل حنو قتل يقتل. وضرب يضرب 

، ويقلى؛ فلهما علٌة تبني عندما أذكره لك ن فقد أنبأتك أنه يكون متعدايً وغري متعد. فأما أيىب
 شاء هللا .

وال يكون فعل يفعل  إال أن يكون يعرض  له حرٌف من حروف احللِق الستة يف موضع العني أو 
 موضع الالم، فإن كان ذلك احلرف  عيناً فتح نفسه، وإن كان الماً فتح العني.

 والغني؛ واخلاء .وحروف احللق: اهلمزة، واهلاء ، والعني ، واجلاء ، 
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، وتقول: صنَع  ، وجبه جيبه ، وذهَب يذهب  وذلك قوهلم: قرأ يقرأ  قرأً، اي فىت، قراءًة، وسأل يسأل 
 يصنع ، وظعَن يظعن ، وضبَح يضبح ، وكذلك فرغ يفرغ ، وسلًخ يسلخ .

، وفرغ يفرغ ، وص بَغ يصبغ ، وقد جيوز  أن جييء احلرف على أصله وفيه أحد  الستِة، وجيوز: زأر يزئر 
 إال أن الفتح ال يكون فيما ماضيه فعل إال واحد  هذه احلروف فيه.

. وسيبويه يذهب  يف أيىب إىل أنه إمنا انفتح من أجل أن  وأما أيىب فله علٌة، وأما يقلى فليس يثبت 
اهلمزة يف موضع فائه، والقول عندي على ما شرحت لك، من أنه إذا فتح حدث فيه حرٌف من 

، فإمنا انفتح ألنه يصري إىل األلف، وهي من حروف احللق، ولكن مل نذكرها ألهنا ال حروف احللق
تكون اصاًل، إمنا تكون زائدًة أو بداًل، وال تكون مرتحكًة، فإمنا هي حرٌف ساكن ، وال يعتمد 

اللسان بِه على موضع، فهذا الذي ذكرت لك من أن يسع، ويطأ، حدمها فعَل يفِعل يف املعتل،  
، من الصحيح، ولكن فتحتهما العني واهلمزة، كما تقول: ولَغ الكلب، يلَغ، كحسب حي سب 

 واألصل يلغ  فحرف احللق فتحه.

 ابب
 أخبار عبد هللا بن العباس وابنه

يروة عن علي بن أيب طالب رمحة  هللا عليه أنه افتقد عبد هللا بن العباس رمحه هللا يف وقت صالة 
أيب العباس مل حيضر? فقالوا: ولَد له مولود، فلما صلى علي رمحه الظهرن فقال ألصحابه: ما ابل 

هللا قال: امضوا بنا إليه، فأاته فهنأه، فقال: شكرت الواهب، وبورك لك يف املوهوب، ما مسيته? 
قال: أو جيوز يل أن أمسيه حىت تسميه! فأمر به فأخرج إليه، فأخذه وحنكه ودعا له، مث رده إليه، 

اب األمالك، قد مسيته علياً، وكنيته أاب احلسن، فلما قام معاوية قال البن عباٍس: وقال: خذه إليك أ
 ليس لكم امسه وكنيته، قد كنيته أاب حممٍد، فجرت عليه.

وكان علي سيداً شريفاً بليغًا، وكان له مخسمائة أصل زيتون، يصلي يف كل يوم إىل كل أصٍل 
 ركعتني فكان يدعى ذا الثفنات.

رتني كلتامها ضربه الوليد، إحدامها: يف تزوجِه لبابة بنت عبد هللا بن جعفر، وضرب ابلسوط م
فدعت بسكني، فقال: ما  -وكان أخبر  -وكانت عند عبد امللك، فعض تفاحة مث رمى هبا إليها 

تصنعني به? قالت: أميط  عنها األذى، فطلقها، فتزوجها علي بن عبد هللا، فضربه الوليد، وقال: 
مهات اخللفاء لتضع منها، لن مروان بن احلكم تزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية ليضع إمنا تتزوج أب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

منها، فقال علي بن عبد هللا: إمنا أرادت اخلروج من هذه البلدة، وأان ابن عمها فتزوجتها ألكون 
 هلا خمرجًا.

 ذلك ما حدثين أبو عبد وأما ضربه إايه يف املرة الثانية فإان الثانية فإان نرويه من غري وجٍه، ومن أمت
هللا حممد  بن شجاٍع البلخي يف إسناد له متصٍل، لست أحفظه، يقول  يف آخر ذلك اإلسناد: رايت 

علياً مضروابً ابلسوط يدار ب على بعري ووجهه مما يلي ذنب البعري، وصائح يصيح عليه: هذا 
يه إىل الكذب? قال: بلغهم علي بن عبد هللا الكذاب! قال: فأتيته فقلت: ما هذا الذي نسبوك ف

قويل: إن هذا األمر سيكون يف ولدي. وهللا ليكونن فيهم حىت ميلكهم عبيدهم الصغار  العيوِن، 
 العراض  الوجوه، الذين كأن وجوههم اجملان املطرقة.

ومع هذا احلديث آخر شبيه إبسناده، أن علي بن عبد هللا دخل على سليما بن عبد امللك، ومعه 
قال أبو العباس: وهذا غلط، ملا أذكره لك، إمنا  -اخلليفتان: أبو العباس، وأبو جعفر  ابنا ابنه،

فأوسع له على سريره، وسأله عن حاجته، فقال: ثالثن ألف  -ينبغي أن يكون دخل على هشام 
درهم علي ديًن، فأمر بقضائها، قال له: وتستوصي اببين هذين خرياً، ففعل فشكره، وقال وصلتك 

ما وىل علي قال اخلليفة ألصحابه: إن هذا الشيخ قد اختل وأسن وخلط فصار يقول: إن رحم ، فل
هذا األمر سينتقل إىل ولده، فسمع ذلك علي فالتفت إليه فقال: وهللا ليكونن ذاك؛ وليملكن 

 هذان.
قال ابو العباس: أما قويل: "إن اخلليفة يف ذلك الوقت مل يكن سليمان"، فألن حممد بن علي بن 

د هللا كان مينع من تزوج احلارثية، للحديث املروي، فلما قام عمر بن عبد العزيز جاءه حممٌد، عب
 فقال له: إن أردت أن أتزوج بنت خايل من بين احلارث بن كعٍب، أفتأذن يل اي أمري املؤمنني.

وعمر من أحببت، فتزوجها، فأولدها أاب العباس أمري املؤمنني،  -رمحك هللا  -فقال عمر: تزوج 
 بعد سليمان، فال ينبغي أن يكون هتيأ له أن يدخل على خليفة حىت يرتعرع.

 ش: كذا وقع يف األم والرواية، والصحيح هلما أن يدخال على خليفة حىت يرتعرعا.
 فال يتم مثل هذا إال يف أايم هشام.

سايرت يوماً عبد  وكان عبد امللك يكرم علياً ويقدمه ، فحدثين التوزي؛ قال: قال علي بن عبد هللا:
امللك، فما جاوزان إال يسرياً حىت لقيه احلجاج قادماً عليه، فلما رآه ترجل ومشى بني يديه، فخب 
عبد امللك، فأسرع احلجاج، فزاد عبد امللك، فهرول احلجاج، فقلت لعبد امللك، أبك موجدة على 
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 هذا? فقال: ال، ولكنه رفع من نفسه، فأحببت أن أغض منه.
فر بن عيسى بن جعفر اهلامشي، قال: حضر علي عبد امللك وقد أهدي له من وحدثين جع

خراسان جارية وفص وسيف، فقال: اي أاب حممٍد، إن حاضر اهلدية شريك فيها، فاخرت من الثالثة 
واحداً، فاختار اجلارية، وكانت تسمى سعدى، وهي من سيب الصغِد من رهط عجيف بن عنبسة، 

 ابين علٍي.فأولدها سليمان وصاحلاً 
وذكر جعفر بن عيسى أنه ملا أولدها سليمان اجتنبت فراشه، فمرض سليمان من جدري خرج 

عليه، فانصرف علي من مصاله ، فإذا هبا على فراشه؛ فقال: مرحباً بك اي أم سليمان، فوقع هبا، 
لنسب فأولدها صاحلاً، فاجتنبت بعد ، فسأهلا عن ذلك? فقالت: خفت أن ميوت سليمان فينقطع ا

بيين وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاآلن إذا ولدت  صاحلاً فباحلري إن ذهب أحدمها أن 
.  يبقى اآلخر، وليس مثلي اليوم من وطئه الرجال 

 وزعم جعفر أنه كانت فيها رتة .
 فالرتة : تعذر  الكالم إذا أراده الرجل، فهي اآلن معروفةٌ يف ولد سليمان وولد صاحٍل.

خوفا من أن أشينه ابلوصية،  -وكان سيد ولده -لي يقول: أكره أو أوصي إىل حممد وكان ع
فأوصى إىل سليمان، فلما دفن علي جاء حممد إىل سعدى ليالً فقال هلا: أخرجي إيل وصية أيب، 

فقالت: إن أابك أجل من أن خترج وصيته لياًل، ولكنها أتتيك غداً، فلما أصبح غدا هبا عليه 
: اي أيب واي أخي، هذه وصية أبيك، فقال حممٌد: جزاك هللا من ابن وأٍخ خرياً، ما  سليمان، فقال

 كنت  ألثرب على أيب بعد موته، كما مل أثرب عليه يف حياته.
قال أبو العباس: التمتمة: الرتدد يف التاء. والفأفأة: الرتدد يف الفاء. والعقلة: التواء اللسان عند إرادة 

الكالم عند إرادته. واللفف: إدخال حرف يف حرٍف.. والرتة : كالرتج متنع  الكالم. واحلبسة: تعذر
أول الكالم، فإذا جاء منه شيء اتصل. والغمغمة: أن تسمع الصوت وال يتبني لك تقطيع 

احلروف. والطمطمة: أن يكون الكالم مشبهاً لكالِم العجم. واللكنة: أن تعرتض على الكالم اللغة 
حبججه حرفاً حرفاً، وما قيل فيه، إن شاء هللا. واللثغة: أن يعدل حبرٍف  األعجمية. وسنفسر هذا

إىل حرف. والعنة: أن يشرب احلرف صوت اخليشوم. واخلنة: أشد منها. والرتخيم: حذف الكالم، 
 يقال: رجل فافاء اي فىت! تقديره فاعاٌل ونظريه من الكالم: ساابٌط وخااتم.

 قال الراجز: 
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 أخذت خااتمي بغري حـق  نشقاي مي ذات اجلورب امل

 لربيعة الرقي ميدح يزيد بن حامت
 -وربيعة احتج به األصمعي  -وقال ربيعة الرقي يف مدحه يزيد بن حامت بن قبيصة بن املهلب 

 وذمه يزيد بن اسيٍد السلمي: 
 يزيد سليم واألغر بن حـاتـم  لشتان ما بني الزيدين يف الندى

 
  وهم الفىت القيسي مجع الدراهم  لـهفهم الفىت األزدي إتالف ما

 املـكـارم ولكنين فضلت أهل  فال حيسب التمتام أّن هجوتـه

 وقال آخر أيضاً: 

  وال حمت سقِط الكالمِ   ليس بفأفاٍء وال متتـامِ 

 وقال الشاعر: 
  إذا هز نصل السيف غري قريب  وقد تعرتيه عقلة يف لـسـانـه

مد بن اجلهم قال: أقبلت على الفكر يف أايم حماربة الّزّط، وزعم عمرو بن حبر اجلاحظ عن حم
فاعرتتين حبسة يف لساّن. وهذا يكون ألن اللسان حياتج إىل التمرين على القول، حىت خيّف له،  

كما حتتاج اليد إىل التمرين على العمل، والّرجل إىل التمرين على املشي، وكما يعانيه موتر القوس 
 شتّد، قال الراجز: ورافع احلجر ليصلب وي

  من طول حتبيس وهّم وأرق  كأن فيه لفـفـاً إذا نـطـق

 وقال ابن املقفع: إذا كثر تقليب اللسان رّقت جوانبه والنت عذبته.
 وقال العّتايب: إذا حبس اللسان عن االستعمال اشتدت عليه خمارج احلروف.

 وأما الّرتة فإهنا تكون غريزة، قال الراجز: 
  خّلط األرتاي أيها امل

 ويقال: إهنا تكثر يف األشراف، ومل توجد ختتص واحداً دون واحد.
 وأما الغمغمة فقد تكون من الكالم وغريه، ألنه صوت ال يفهم تقطيع حروفه.

 أفصح الناس
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وحّدثين من ال أحصي من أصحابنا عن األصمعي عن شعبة عن قتادة، قال: قال معاوية يوماً: 
جل من السماط فقال: قوم تباعدوا عن فراتية العراق، وتيامنوا عن  من أفصح الناس? فقام ر 

كشكشة متيم، وتياسروا عن كسكسة بكر، ليس فيهم غمغمة قضاعة، وال طمطمانية محري. فقال 
له معاوية: من أولئك? فقال: قومي اي أمري املؤمنني، فقال له معاوية: من أنت? قال: أان رجل من 

 ن فصحاء الناس.جرم. قال األصمعي: وجرم م
قوله: "تيامنوا عن كشكشة متيم"، فإن بين عمرو بن متيم إذا ذكرت كاف املؤنث فوقفت عليها 
أبدلت منها شيئاً، لقرب الشني من الكاف يف املخرج، وأهنا مهموسة مثلها، فأرادوا البيان يف 

ش، وحيك مالش، واليت املوقف، ألن يف الشني تفشياً، فيقولون للمرأة: جعل هللا لك الّبكة يف دار 
 يدرجوهنا يدعوهنا كافاً، واليت يقفون عليها يبدلوهنا شينًا.

وأما بكر فتخلف يف الكسكسة، فقوم منهم يبدلون حركة كاف املؤنث يف الوقف ابلسني، 
 فيزيدوهنا بعدها، فيقولون: أعطيتكس.

 أما الغمغمة فما ذكرت لك.
ا نظرت إليه حيد حربة يف يوم فتح مكة، فقالت: ما وقال اهلارب المرأته يوم اخلندقة، وذاك أهن

تصنع هبذه? قال: أعددهتا حملمد وأصحابه؛ فقالت: وهللا إن أراه يقوم حملمد وأصحابه شيء، فقال 
 هلا: إّن ألرجو أن أخدمك بعضهم؛ وأنشأ يقول: 

 هذا سالح كامـل وألـه  إن تقبلوا فمـا بـي عـلة

    وذو غرارين سريع السلة

 لة: احلربة، والغرار ههنا: احلد، يعين "بذي غرارين" السيف.األ
 فلما لقيهم خالد يوم اخلندقة اهنزم الرجل، فالمته امرأته، فقال: 

 إذ فر صفوان وفر عكرمـه  إنك لو شهدت يوم اخلـنـدقة

 يفلقن كل ساعد ومججـمـه  وحلقتنا ابلسيوف املسـلـمـه

 يت حولنا ومججـمـههلم هن  ضرابً وال تسمع إال غمغـمـه

    مل تنطقي يف اللوم أدىن كلمه

 وأما الطمطمانية، ففيها يقول عنرتة: 
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  حزق ميانية ألعجم طمطم  تّبي له حول النعام كأهنا

وكان صهيب أبو حيىي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرتضخ لكنة رومية، ويذكرون أن 
 نسبه يف النمر بن قاسط صحيح.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "صهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس، وبالل وقد قال 
 سابق احلبشة" .

وقال عمر لصهيب يف قوله: إنه من النمر بن قاسط: قد مسعت ما قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم فيمن انتمى إىل غري نسبه، فقال صهيب: أان من القوم، ولكن وقع علي سباء.

 بين احلسحاس يرتضخ لكنة حبشية، فلما أنشد عمر بن اخلطاب: وكان عبد 
  كفى الشيب واإلسالم للمرء انهيا  عمرية ودع إن جتهـزت غـاداي

 فقال عمر: لو كنت قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك، فقال: ما سعرت، يريد: ما شعرت.
 وج أمه شريويه اإلسواري.وكان عبيد هللا بن زايد يرتضخ لكنة فارسية، وإمنا أتته من قبل ز 

 
ويقال: إن علياً عليه السالم عاد زايداً يف منزل شريويه، فقال عبيد هللا يوماً لرجل كلمه فظن به 

رأي اخلوارج: أهروري منذ اليوِم? يريد: أحروري، وهذه اهلاء تشرتك يف قلبها من احلاء أصناٌف من 
 العجم.

يرتضخ لكنًة أعجمية، يذهب فيها إىل مذهب  -س وهو رجٌل من عبد القي -وكان زايٌد األعجم 
 قوم أبعياهنم من العجم.

 وأنشد املهلب بن أيب صفرة يف مدحه إايه: 

 خـلـيلِ  إذا غري السلتـان كـل  فىت زاده السلتان يف املدح رغبةً 

فقال:  يريد السلطان، وذلك أن بني التاء والطاء نسباً، فلذلك قلبها اتًء، ألن التاء من خمرج الطاء
 السلتان.

أما الغنة، فتستحسن من اجلارية احلديثة السن، ألهنا ما مل تفرط متيل إىل ضرٍب من النغمة، قال 
 ابن الرقاع العاملي يصف الظبية وولدها: 

  قلٌم أصاب من الدواِة مدادها  تزجي أغن كأن إبرَة روقهِ 

 ابب
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 حملمد بن عبد هللا الثقفي
 رٍي الثقفي: قال حممد بن عبد هللا بن من

 خرجن من التنعيم معتـجـرات  مل تر عيين مثـل سـرٍب رأيتـه

 يلبني للرحـمـن مـؤتـجـراتِ   مررن بفخ ثـم رحـن عـشـيةً 

 به زينب يف نسـوٍة عـطـراتِ   تضوع مسكاً بطن نعماَن أن مشتْ 

 برؤيتها من راح من عـرفـاتِ   وقامت تراءى يوم مجٍع فأفتنـت

 وكن من أن يلقـينـه حـذراتِ   النمريي أعرضتوملا رأت ركَب 

 نواعَم الشعـثـاً وال غـبـراتِ   دعت نسوًة شمَّ العرانـني بـدنـاً 

 حجاابً من القسي والـحـبـراتِ   فأدنني ملا قمَن حيجبـن دونـهـا

 أوانس ابلبطحاء مـعـتـمـراتِ   أحل الذي فوق السمواِت عرشـه  

 خمتـمـراتِ  وخيرجن جنح الليل  قـىخيبئن أطراف البناِن من التـ

قوله: مثل سرٍب رأيته ، هو القطعة من النساء، أو من الظباِء، أو من البقِر، أو من الطري، كما 
 قال: 

  خرجن علينا من زقاق ابن واقف  مل تر عيين مثل سـرٍب رأيتـه

: مرت بنا سربٌة من الطري، يف هذا املعىن، قال  ذو الرمِة:  فهذا يعين نساًء. ويقال 
 اجلـوازلِ  أطافت به من أمهاتِ   سوى ما أصاب الذئب منه وسربةٌ 

ويقال: فالٌن واسٌع السرِب، يعين بذلك الصدَر، ويقال: خل لفالٍن سربه ، أي طريقه الذي يسرب  
 فيه، ويقال لإلبل كذلك ابلفتح: ألذعرن سربَك.

، ويقٌظ، ويق ٌظ؛ قال ابن أمحر ، حذرات   : ويقال: حذرات 
 أّن حوايل وأّن حـذر    هل ينسئن يومي إىل غريه

 وقوله: 
  وكّن من أن يلقينه حذراتِ 
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األصل من أن يلقينه ولكن اهلمزة إذا خففت وقبلها ساكٌن ليس من حروف اللني الزوائد، 
أن تلقي حركتها على ما قبلها وحتذفها، تقول: من  -متصلة كانت أو منفصلة  -فتخفيفها 

النون وحتذف اهلمزة، ومن أخوانك?، ومن أم زيٍد?؛ فتضم النون وتكسرها  أبوك?، فتفتح
وفالٌن له  25وتفتحها، على ما ذكرت لك، وتقول: "الذي خيرج اخلْب يف السموات" النمل: 

هيٌة، وهذه مرٌة، إذا خففت اهلمزة يف اخلبء واهليئة واملرأِة، وعلى هذا قوله تعاىل: "سل بين 
ألهنا كانت اسأل فلما حركت السني حبركِة اهلمزة سقطت ألف الوصِل،  211إسرائيل" البقرة: 

لتحرك ما بعدها، وإمنا كان التخفيف يف هذا املوضع حبذف اهلمزِة، ألن اهلمزَة إذا خففت قربت 
من الساكن، والدليل على ذلك أهنا ال تبتًد إال حمققة، كما ال يبتدأ إال مبتحرٍك، فلما التقى 

 ري جمرى الساكن حذفت املعتل منها، كما حتذف اللتقاء الساكنني.الساكن وحروف جت
 وقوله: "دعت نسوٌة شم العرانني"، الشماء السابقة األنف، واملصدر الشمم.

 وقال أحد الشعراء ميدح قثم بن العباس: 
 اي انق إن قربتين من قثـمْ   جنوت من حلٍّ ومن رحلةٍ 

  سر وماَت العدمْ عاش لنا الي  إنِك إن قربـتـنـيه غـداً 

  نوٌر ويف العرنني منه مشمْ   يف ابعِه طوٌل ويف وجههِ 

 فعافها واعتاض منها نعـمْ   مل يدِر ما ال وبلى قد درى

 قال أبو احلسن: أنشدنيه أيب لسليمان بن قتة، وزادّن: 
  وما عن اخلري به من صممْ   أصم عن ذكر اخلنا مسعـه  

 ، ملا حييط ابجلميع.والعرنني واملرسن واألنف واحدٌ 
 

: بدن  والبدن: واحدها ابدٌن كقولك: شاهٌد وشهٌد، وضامٌر وضمٌر،ن وهو العظيم البدِن، يقال 
فالٌن، إذا كثر حلمه، وبدَن، إذا أسنَّ. ويف احلديِث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إّن قد 

 بدنت، فال تسبقوّن ابلركوع والسجود".
 اليان من الدهن، وكان عمر بن عبد العزيز يتمثل: واألشعث والشعثاء: اخل

 أو الغبار  خياف الشني والشعثـا  من كان حني متس الشمس جبهته
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 جدثـا فسوف يسكن يوماً راغماً   وأيلف الظل كي تبقى بشاشتـه

 قال أبو احلسن، وزادّن أيب: 
 كيما يطيل هبا يف بطنها اللبثـا  يف بطِن مظلمٍة غّباَء مقفـرةٍ 

  اي نفس واقتصدي مل ختلقي عبثا  جتهزي جبهاٍز تبـلـغـني بـه

 لعمر بن أيب ربيعة يف أم عمر بنت مروان
وقال عمر بن عبد هللا بن أيب ربيعة: ونظر إىل أم عمر بنت مروان بن احلكم، وكانت صارت إليه 

علمت ذلك، متنكرة، فرته وقضت من حمادثته وطراً، مث انصرفت، فلما رجعت من مىن عرفها، ف
فبعثت إليه: ال ترفع يب صواتً، وأهدت له ألف دينار، فاشرتى هبا عطراً وبزاً وأهداه هلا، فأبْت أن 

 تقبله، فقال: إذاً وهللا أهنبه فيكون أذيَع له فقبلته، ويف ذلك يقول: 
 ومن غلٍق رهناً إذا ضمه مـنـى  وكـم مـن قـتـيٍل اليبـاء  بـه دمٌ 

  إذا راح حنو اجلمرة البيض  كالدمى  شـيء غـريهِ  وكم ماىلٍء عينيه من

 خداٍل إذا ولني أعـجـازهـا روى  جيررن أذايل املـروط بـأسـؤقٍ 

 !فيا طوَل ما حزٍن واي حسَن جمتلى  أوانس يسلـبـن الـحـلـيم فـؤاده

 هـوى وال كليايل احلج أفـتـن ذا  فلم أر كالتجمري منـظـَر نـاطـرٍ 

 ل: وفيها أيضاً يقو 
  قد قضى من هتمة األوطارا  أيها الرائج اجملد ابتـكـار

 كل شهرين حجًة واعتمارا  ليت ذا احلج كان حتماً علينا

 قوله: 
  وكم من قتيل ال يباء به دمٌ 

يقول: ال يقاد به قاتله، وأصل هذا أنه يقال: أأبت فالانً بفالٍن، فباء به، إذا قتلته به، وال يكاد 
والثاّن كفٌء لألول، فمن ذلك قول  مهلهِل بن ربيعة، حيث قتل جبري بن احلارث  يتسعمل هذا إال

ومل يكن دخل يف حرمب: إن ابنك قتَل، فقال: إن ابين ألعظم قتيٍل  -بن عباٍد، فقيل للحارث 
د بركًة، إذ أصلح هللا به بني ابين وائٍل، فقيل له: إنه ملا قتَل قال مهلهٌل: بؤ بشسِع نعِل كليٍب؛ فعن

 ذلك أدخل احلارث يه يف احلرب، وقال: 
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 لقحت حرب وائل عن حيال  قراب مربط النعـامِة مـنـي

  ط كليب تزاجروا عن ضاللِ   ال جبري أغىن قتـيالً وال ره

 وإّن حبرها اليوم صـالـي  مل أكن من جناهتا علَم الـلـه  

 وقالت ليلى األخيلية : 
   ما قتلتم آل عوف بن عامرِ فىت  فإن تكِن القتلى بواًء فـإنـكـم

 وقال التغليب: 
  حمارمنا ال يبوء الدم ابلدمِ   أال تنتهي عنا ملوٌك وتتقي

 ويقال: ابء فالٌن بذنبِه، أي. خبع به وأقر، قال الفرزدق ملعاوية: 
 شاربـهْ  لبؤت به أو غص ابملاء  فلو كان هذا احلك  يف غري ملككم

 وٍل أو فعٍل، أي احتمله فصاَر عليه.ويقال: ابء فالٌن ابلشيء، من ق
: "إّن أريد أن تبوأ إبمثي ومثَك" املائدة:  ، أي جتمعا 29وقال املفسرون يف قول هللا جل وعزَّ

 عليك فتحملهما.
وأما قوله: "ومن غلٍق رهٍن" فمن جر فهو من قوهلم: رهن غلٌق، فلما قدم النعت اضراراً أبدل منه 

  رهناٌ" فنصب على احلال من املعرفة بقي االسم املضمر فيغلق.املنعوَت، ولو قال: "ومن غلقٍ 
مىن  -وهي النطفة  -وقوله: إذا ضمه  مىن فإمنا مسيت مىن ملا ميىن فيها من الدم، يقال  يف املين 

ويقال: مذى الرجل  وأمذى، وودى وأودى،  58الرجل  وأىن، والقراءة : "أفرءيتم ما متنوَن" الواقعة: 
 يعين البلَة اليت تكون  يف عقِب البوِل كاملذي، وأما املذي فيعرتي من الشهوِة واحلركِة. فقوهلم: وذى،

 وقال علي بن أيب طالب رمحه هللا: كل فحٍل مذاٌء.
 

ىَن موضٌع 
َ
ومن كالم العرب: كل فحٍل ميذي وكل أنثى تقذي؛ وهو أن يكون منها مثل املذي ومل

لك خرياً، ويقال: مىن هللا  أن ألقى فالانً، أي قدَر، واملنيٌة آخر، يقال: مىن هللا لك خرياً، أي قدر 
من ذا، يقال: لقيض فالٌن منيته، أي ما قدَر له من املوت، فأما املنيئة ابهلمزة فهي املدبغة ، وهي 

 املكان الذي يدبغ فيه.
 وقوله: 
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  إذا راح حنو اجلمرة البيض  كالدمى

ومن مث قيل: ال جتمروا املسلمني فتفتنوهم وتفتنوا نساءهم،  اجلمرة إمنا مسيت الجتماع احلصى فيها،
أي ال جتمعوهم يف املغازي، والتجمري التجميع. وكذلك قيل يف مجراِت العرب، وهم: بنو منري بن 

عامِر بن صعصعَة، وبنو احلارث بن كعب بن علَة بن جلٍد، وبنو ضبَة بن أدِّ بن طاخبَة، وبنو عبس 
م جتمعوا يف أنفسهم ومل يدخلوا معهم غريهم. وأبو عبيدَة مليعدد فيهم بن بغيض بن ريٍث. ألهن

ألهنا صارت إىل الراِب  -عبساً يف كتاب الديباج ولكنهقال: فطفئت مجراتِن، ومها بنو ضبَة 
وبنو احلارِث، ألهنا صارت إلىمذحٍج؛ وبقيت بنو منرٍي إىل الساعة، ألهنامل حتالف،  -فحالفت 

 جريراً:  وقال النمريي جييب
  تزل يف احلرب تلتهب التهااب  منرٌي مجرة  العرِب اليت لـم

 فتحت عليهم للخسف بـابـا  وإّن إذا أسب  هبا كـلـيبـاً 

 وقال يف هذا الشعِر: 
 ومل تسمع لشاعرها جوااب  ولوال أن يقال هجا منـرياً 

  !وكيف يشتام الناس الكالاب  رغبنا عن هجاء بين كليبٍ 

 يب ربيعة يف الثراي بنت عليلعمر بن أ
 وقال عمر  بن عبد هللا بن أيب ربيعة: 

 بفالة هم لديهـا هـجـوع  ليت شعري هل أقولن لركبٍ 

 حان من جنم الثراي طلـوع    طاملا عرستم فاستـقـلـوا

 وحديث النفس شيٌء ولـوع    إن مهي قد نفى النوم عنـي

 الدمـوع   فجرت مما يقول    قال يل فيها عتيق مـقـاالً 

: ال أستطـيع    قال يل: ودع سليمى، ودعها  فأجاب القلب 

 الضلوع   وأبِك يل مما جتنُّ   ال تلمين يف أشتياقي إليهـا

 قوله: 
  حان من جنم الثراي طلوع  
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كنايٌة، وإمنا يريٌد الثراي بنت علي بن عبد هللا بن احلارث بن أميَة األصغر، وهم العبالت. وكانت 
تها عائشة أعتقتا الغريض املغين، وامسه عبد  امللك، ويكىن أاب يزيد، ويقول إسحاق بن الثراي وأخ

إبراهيم املوصلي: إمنا مسي الغريض ابلطلع، ألن الطلع يقال  له اإلغريض، وليس هو عندي ما قال، 
بن  وإمنا مسي الغريض لطرائته، يقال: حلم  غريٌض. وكانت الثراي موصوفة ابجلمال، وتزوجها سهيل

، يضرب  هلما املثل ابلكوكبني:   عبد الرمحن بن عوٍف الزهري، فنقلها إلىمصر، فقال عمر 
  !عمرَك هللا، كيف يلتقيانِ   أيها املنكح  الثراي سهـيالً 

 ميانـي وسهيٌل إذا استقل  هي شاميٌة إذا ما استقلت

 وقوله: 
  قال يل فيها عتيق مقاالً 

 ه عتيقاً أو بكراً فإمنا يعين ابن أيب عتيٍق.يزعم  الرواة أن كل شيء ذكر في
 طرف من أخبار ابن عتيق

وكان ابن أيب عتيق من نساِك قريٍش وظرفائهم، بل كان قد بذهم ظرفاً، وله أخباٌر كثريٌة، مسري 
 بعضها يف الكتاِب، إن شاء هللا.

 فمن طريف أخباره أنه مسَع وهو ابملدينة قول ابن أيب ربيعة: 
  كالان من الثوب املطرِف البس    حمرماً غري أننـا فما نلت منها

فقال: أبنا يعلب  ابن أيب ربيعة! فأي حمرم بقي! فركب بغلته متوجهاً إىل مكة، فلما دخل أنصاب 
احلرم، قيل له: أحرم، قال: إن ذا احلاجِة ال حيرم، فلقي ابن أيب ربيعة فقال: أما زعمت أنك مل 

 ما قولك: تركب حراماً قط! بلى، قال: ف
  كالان من الثوب املطرِف البس  

فقال له: إذاً أخّبَك! خرجت بعلِة املسجد، فصران إىل بعض الشعاِب، فأخذتنا السماء ، فأمرت  
مبطريف فسرتان الغلمان  به، لئال يروا هبا بلًة فيقولوا: هال استرتت بسقائف املسجد! فقال هلابن أيب 

 إىل حاضنٍة. عتيٍق: اي عاهر! هذا البيت حيتاج
 وهو الذي مسع قول عمر بن أيب ربيعة: 

  !ضقت ذرعاً هبجرها والكتابِ   من رسويل إىل الثراي بـأنـي
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فلبس ثيابه وركب بغلته وأتى ابب الثراي، فاستأذن عليها، فقالت: وهللا ما كنت لنا زواراً، فقال: 
 َة: أجل، ولكين جئت برسالٍة، يقول لك ابن عمك عمر  بن أيب ربيع

  ضقت ذرعاً هبجرك والكتابِ 

، فقال له ابن أيب عتيق: إمنا رأيتك متلدداً تلتمس رسواَل، فخففت يف حاجتك، فإمنا   فالمه عمر 
 كان ثوايب أن أشكَر.

 : ومن طريف أخباره أن عائشة بنت طلحة عتبت على مصعب بن الزبري فهجرته، فقال مصعب 
لمين، فقال له ابن أيب عتيق: عدِل املال، مث صار إىل هذه عشرة آالف درهم ملن احتال يل أن تك

عائشة، فجعل يستعتبها ملصعب، فقالت وهللا ما عزمي أن أكلمه أبداً. فلما رأى جدها قال هلا. 
اي بنَت عم، إنه قد ضمن يل إن كلمته عشرَة آالف درهٍم، فكلميه حىت آخذها، مث عودي إىل ما 

 عودِك هللا .
بن احلكم قال يوماً: إّن ملشغوف ببغلة احلسن بن علي رمحهما هللا، فقال له ومن أخباره أن مرون 

ابن أيب عتيق: إن دفعتها إليك، أتقضي يل ثالثني حاجًة? قال: نعم، قال: إذا اجتمع الناس عندك 
العشية فإّن آخذ يف مآثر قريش، مث أمسك عن احلسن، فلمين على ذلك، فلما أخذالناس 

قريشن فقال له مروان: أال تذكر أوليَة أيب حممد، وله يف هذه ما ليس  جمالسهم أخذ يف مآثر
ألحٍد? فقال: إمنا كنا يف ذكر األشراف، ولو كنا يف ذكر األنبياء لقدمنا ما أليب حممد! فلما خرج 

: ألك حاجٌة? فقال: ذكرت  البغلة، -وتبسَم  -احلسن لريكب تبعه ابن أيب عتيق، فقال له احلسن 
  ودفعها إليه.فنزل احلسن  

ومن طريف أخباره أن عثمان بن حيان املري ملا دخل املدينة والياً عليها اجتمع األشراف عليه من 
قريش واألنصار، فقالوا له: إنك ال تعمل عمالً أجدى وال أوىل من حترمي الغناء والراثِء، ففعل، 

بباب سالمة الزرقاء، وقال هلا: وأجلهم ثالاثً، فقدم ابن أيب عتيق يف الليلة الثالثة، فحط رحله 
بدأت بِك قبل أن أصري إىل منزيل، فقالت: أو ما تدري ما حدث? وأخّبته اخلّب، فقال: أقيمي 

إىل السحر حىت ألقاه، فقالت: إان خناف أال تغين شيئاً ونكظ، فقال: إنه ال أبس عليك، مث مضى 
ب التسليم عليه، وقال له: إن من إىل عثمان فاستأذن عليه، فأخّبه أن أحب ما أقدمه عليه ح
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أفضل ما عملت به حترمي الغناء والراثء. قال: إن أهلك أشاروا علي بذلك. قال: فإنك قد وفقت، 
ولكين رسول امرأٍة إليك تقول: قد كانت هذه صناعيت فتبت إىل هللا منها، وأان أسألك أيها األمري 

ليه وسلم، فقال عثمان: إذن أدعها لك، قال: إذن أال حتول بينها وبني جماورة قّب النيب صلى هللا ع
ال يدعها الناس، ولكن تدعو هبا فتنظر  إليها، فإن كانت ممن يرتك تركتها، قال: فادع  هبا، قال: 
فأمرها ابن أيب عتيق فتقشفت، وأخذت سبحًة يف يدها، وصارت إليه، وحدثته عن مآثر آابئه، 

ئي لألمري، ففعلت، فأعجب بذاك. فقال هلا: فاحدي ففكَه هلا? فقال هلا ابن أيب عتيق: اقر 
لألمري، فحركه حداؤها، مث قال هلا: غريي لألمري، فجعل يعجب بذلك عثمان ، فقال له ابن أيب 

 عتيق: فكيف لو مسعتها يف صناعتها! فقال:قل هلا فلتقل، فأمرها فتغنت: 
 بكل لباٍن واضـٍح وجـبـني  سددن خصاص اخليم ملا دخلنه

عثمانبنحيان عن سريره حىت جلس بني يديها، مث قال: ال وهللا، ما مثلك خيرج  عن املدينة!  فنزل
فقال له ابن ايب عتيق: إذن يقول الناس أذَن لسالمَة يف املقام ومنع غريها! فقال له عثمان: قد 

 أذنت  هلم جيمعاً.
 البن منري الثقفي

 وقال ابن منري الثقفي: 
  بذي الزي اجلميل من األاثثِ   ـواأشاقتك الظعائن يوم بـان

 حتث إذا ونت أي احتثـاثِ   ظعائن أسلكت نقب املنقـى

 نعاجاً ترتعي بقل الـبـراثِ   كأن على الظعائن يوم ابنـوا

 ابملراثـي كما سجع النوائح  يهيجين احلمام  إذا تـغـنـى

دوه مظعوانً هبا، كقولك: قتيٌل، يف قوله: الظعائن واحداهتا ظعينٌة، وإمنا قيل هلا: ظعينٌة، وهم يري
 معىن مقتول، مث استعمل هذا وكثر حىت قيل للمرأة املقيمة: ظعينٌة.

 وقوله: 
  بذي الزي اجليمل من األاثيِ 
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هي الرواية الصحيحة، وقد قيل بذي الري اجلميل واستهواهم إليه قول هللا جل ثناؤه: "هم أحسن 
، فاألاثث متاع ا 74أثثا ورءاي" مرمي:  لبيت، والري ما ظهر من الزينة، وإمنا أخذ من قولك: رأيت 

 فالري غري األاثث والزي من األاثِث، فمن ههنا غلطوا.
 

وقوله: أسلكت نقب املنقى، فاملنقى موضع بعينه، والنقب: الطريق يف اجلبل، واخلل: الطريق يف 
 م التغليب: الرمل، فإن اتسع الطريق يف اجلبل وعال فهو ثنيٌة، قال ابن األيه

  يتطلعن من ثنااي النقابِ   وتراهن شزابً كالسعايل

 وقوله: 
  نعاجاً ترتعي بقل الّباثِ 

فالنعجة عند العرب البقرة الوحشية، وحكم البقرة عندهم حكم الضائنة، وحكم الطبية عندهم 
"إن هذا أخى له حكم  املاعزة، والعرب تكين ابلنعجة عن املرأة وابلشاِة، قال هللا تبارك وتعاىل: 

 وقال األعشى:  23تسٌع وتسعون نعجٌة" ص: 
  فأصبت حبة قلبها وطحاهلا  فرميت غفلة عينه عن شاتِه

يريد املرأة. وأما الّباث، فهي األماكن السهلة من الرمل، واحدها برٌث، مفتوح موضع الفاء من 
على نسٍق، كما أتتلف  الفعل، وتقديرها: كلب وكالٌب، والسجع من الكالم: أن أتتلف أواخره

 القوايف، وهو يف البهائم: مواالة الصوِت، قال ابن الدمينة: 
 الـرنـد على فنٍن غض النباِت من  أأن سجعْت ورقاء  يف رونِق الضحى

 لعمر بن أيب ربيعة
 وقال عمر بن عبد هللا بن أيب ربيعة: 

 ?أحتب القتول أخَت الربـابِ   قال يل صاحيب ليعلم ما بـي

 ء ما منعت بـرد الـشـاربِ   : وجدي هبا كوجدك ابملـاقلت

 ضقت ذرعاً هبجرها والكتابِ   من رسويل إىل الثراي بـأنـي

 ?فسلوها مبا حتل اغتصابـي  سلبتين جماجة املسك عقلـي

 مهجيت، ما لقاتلي من متـابِ   أزهتقت أم نوفٍل إذ دعتـهـا
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  أبو اخلطابِ  من دعاّن? قالت  حني قالت هلا أجييب فقـالـت

 رجاٌل يرجون حسن الثـوابِ   فاستجابت عند الدعاء كما لىب

 بني مخس كواعـٍب أتـرابِ   أبرزوها مثل املهاِة تـهـادى

 يف أدمي اخلدين ماء  الشبـابِ   وهي مكنونٌة حتري مـنـهـا

 عدد النجم واحلصى والرتابِ   مث قالوا: حتبها? قلت: بـهـراً 

 صوروها يف جانب احملرابِ   اجتـهـادٍ  دميٌة عند راهٍب ذي

 قوله: 
  قلت وجدي هبا كوجدَك ابملاء

 معىن صحيح، وقد اعتوره الشعراء ، وكلهم أجاَد فيه.
 وقوله: 

  إذا ما منعت برد الشرابِ 

يريد: عند احلاجة، وبذلك صح املعىن. ويورى عن علي بن أيب طالب رمحه هللا أن سائالً سأله، 
حبكم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم? فقال: كان وهللِا أحب إلينا من أموالنا فقال: كيف كان 

 وأحسبه قيس بن ذريٍح:  -وأوالدان وآابئنا وأمهاتنا ومن املاء البارد على الظمأ. وقال آخر 
  وذو العرش فوق املقسمني رقيب    حلفت هلا ابملعـشـرين وزمـزمِ 

 قسمني، وهو أحب إيلَّ.قال أبو احلسن: ويروى: وهللا فوق امل
 لـحـبـيب   إيل حبيباً إنـهـا  لئن كان برد  املاء حراَن صادايً 

 وقال القطامي: 
 من يتقني وال مكـنـونـه بـادي  يقتلنا بـحـديث لـيس يعـلـمـه

  مواقع املاء من ذي الغلِة الصادي  فن ينبذن من قـوٍل يصـبـن بـه

 والقول فيه كثري.
 وقوله: 

  اً هبجرها والكتابِ ضقت ذرع
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 قوله: والكتاِب قسٌم.
 وقوله: 

  أزهقت أم نوفٍل إذ دعتها مهجيت

: "فيدمغه فإذا هو زاهٌق" األنبياء؛  ؛ وللزاهق 18وقوله: أتويله: أبطلت وأذهبت، قال هللا جل وعزَّ
، وهو السمني املفرط ، قال زهرٌي:   موضع آخر 

  الشنون  ومنها الزاهق  الزِهم   منها  القائد  اخليل منكوبـاً دوابـرهـا

وقوله: "ما لقاتلي من متاب" يقول: من توبٍة، واملصدر إذا كان بزايدة امليم من فعَل يفعل  فهو على 
وأما قوله جل ذكره: "غافر الذنب  71مفعٍل قال هللا جل وعّز: "فإنه يتوب  إىل هللا متاابً" الفرقان: 

ربني، يكون مصدراً، ويكون مجاعاً. فاملصدر قولك: اتب فيكون على ض 3وقابل التوِب" غافر: 
 يتوب توابً، كقولك: قال يقولو قواًل، واجلمع توبٌة وتوٌب، مثل مترٍة ومتر، ومجرٍة ومجْر.

 وقوله: 
  أبرزوها مثَل املهاِة هتادى

  
تها، والبقرة  يقال املهاة ، البقرة  يف هذا املوضِع، وتشبه املرأة ابلبقرة من الوحش حلسن عينيها وملشي

 هلا: العيناء ، واجلماع  العني ، وكذلك يقال  للمرأِة. وتكون املهاة  البلورة يف غري هذا املوضِع.
 وقوله: هتادى يريد : يهدي بعضها بعضاً يف مشيتها، ومشية البقرِة تستحسن ، قال ابن أيب ربيعَة: 

 ـرِ ميشني بني املقاِم واحلـج  أبصرهتا ليلة ونـسـوتـهـا

 البقـرِ  متشي اهلويين سواكن    ميشني يف الريط واملروط كما

وقوله: كواعب الواحدة  كاعٌب، وهي اليت قد كعب ثدايها للنهود. أتراٌب: أقراٌن، ويقال: ترب  
 فالٍن.

 واملمكورة: املكتنزة.
 وقوله: 

  مث قالوا حتبها قلت  هبراً 

 ال امرؤ القيس: قال قوم: أراد بقوله: حتبها الستفهام، كما ق
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  أحارِترى برقاً أريَك وميضه  

فحذف ألف االستفهام، وهو يريد أترى، وقولوا: أراد أحتبها، وهذا خطأ فاحٌش، إمنا جيوز حذف 
 األلِف إذا كان يف الكالِم دليٌل عليها، وسنفسر  هذا ونذكر  الصواَب منه، إن شاء هللا.

ا قالوا: أنت حتبها، أي قد علمنا ذاك، فهذا معىن قوله: حتبها إجياب عليه، غري استفهاٍم؛ إمن
 صحيٌح ال ضرورة فيِه.

وأما قول  امرىء القيس فإمنا جاز ألنه جعل األلف اليت تكون  لالستفهام تنبيهاً للنداِء، واستغىن 
هبا، ودلت على أن بعدها ألفاً منويًة، فحذفت ضرورًة، لداللة هذه العليها. ونظري قول امرىء 

 أحار ترى برقاً" فاكتفى ابأللِف عِن أن يعيدها يف ترى قول ابن هرمة: القي: "
  تظهر يل قرحة وتنكؤها  وال أراها تزال  ظالـمةً 

 استغىن بال األوىل عن إعادهتا؛ كما قال التميمي. وهو اللعني املنقري: 
  شعيث بن سهم أم شعيث بن منقرِ   لعمرك ما أدري وإن كنـت  دارايً 

 بيت األخطل فيه قوالن، وهو: مثل ذلك: و 
  علس الظالَم من الرابِب خياالَ   كذبتك عينك أم رأيت بواسـطٍ 

قال: أراد: "أكذبتك عينَك" كما قلنا فيما قبله، وليس هذا ابألجود، ولكنه ابتدأ متيقنا مث شك، 
 فأدخل أم كقولك: إهنا إلبل مث تشك فتقول: أم شاء اي قوم.

 لى وجهني؛ أحدمها: حباً يبهرّن هبراً.وقوله: قلت هبراً يكون ع
 أي ميألّن، ويقال للقمر ليلة البدِر: ابهٌر، أييّبه النجوم، ميألها، كما قال ذو الرمة: 

  كما يبهر البدر  النجوَم السواراي

 وقال األعشى: 
  أبلج مثل القمِر الباهرِ   حكمتموه فقضى بينكم  

 ي: تباً لكم حيث تلومونين على هذا، كما قال ابن ميادة: ولوجه  اآلخر: أن يكون أراد هبراً لكم أ
 هبرا جباريٍة هبراً هلم بعدها  تفاقد قومي إذ يبيعون مهجيت

 وقوله: 
  عدد النجم واحلصى والرتابِ 
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فيه قوالن: أحدمها أنه أراد ابلنجم النجوم، ووضع الواحد يف موضع اجلمع، ألنه للجنس؛ كما 
: "إن  تقول: أهلك الناس الدرهم ، وقد كثرِت الشاَة والبعري ، وكما قال هللا جل وعزَّ والدينار 

 .3-2اإلنسان لفي خسٍر إال الذين أمنوا وعملوا الصاحلاِت" العصر: 
 وقال الشاعر: 

  سريٍع أبيدي اآلكلني مجودها  فبات يعدُّ النجَم يف مستجريةٍ 

أن يكون النجم  ما جنَم من النبِت، وهو ما مل يريد النجَم، ويعين ابملستجرية إهالة. والوجه  اآلخر  
يقم على ساٍق، والشجر  ما يقوم على ساٍق. واليقطني: ما انتشر على وجه األرض. قال هللا عز 

، وقال احلارث بن ظامٍل، لألسوِد بن املنذر بنماء 6وجل: "والنجم والشجر  يسجداِن" الرمحن: 
 السماء: 

 !سامل   ؤكل جرياّن وجار كَ أي  أخصيي محاٍر ابت يكدم جنمةً 

 ومن طريف شعره قوله: 
 مصابيح  شبت ابلعـشـاِء وأنـؤر    فلما فقدت  الصوَت منهم وأطفـئت

 وروح رعـياٌن ونـوَم سـمـر    وغاب قمري كنت أرجو غـيوبـه

 حباب وركيب خيفة القـوم أزور    ونفضت عين العني أقبلت مشية ال

 وكادت مبكنون التحيِة تـجـهـر    ـتفحييت  إذ فاجأهتـا فـتـولـه

 وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسـر    وقالت وعضت ابلبناِن: فضحتنـي

 رقيباً وحويل من عدوَك حضـر    أريتك إذ هنا عليك ألـم تـخـف

 حتذر   سرت بك أم قد انَم من كنت  وهللِا ما أدري أتعـجـيل  حـاجةٍ 

  
 ك وما عنٌي من الناس تنـظـر  إلي  فقلت هلا: بل قادّن الشوق واهلوى

 وما كان ليلي قبَل ذلك يقـصـر    فيا لك من ليٍل تقاصـَر طـولـه  

 لنا مل يكدره عـلـينـا مـكـدر    واي لك من ملهى هناك وجملـسٍ 

 رقيق  احلواشي ذو غروٍب مؤشر    ميج ذكيَّ املسِك منهـا مـفـلـجٌ 
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  أو أقحـواٌن مـغـور  حسى بردٍ   يرفُّ إذا يفـتـرُّ عـنـه كـأنـه  

 إىل رابٍب وسط اخلميلِة جـؤذر    وترنو بعينيها إلـي كـمـا رنـا

 وكادت توايل جنمـه تـتـغـور    فلما تقضـي الـلـيل  إال أقـلـه  

 هبوٌب ولكن موعٌد لـك عـزور    أشارت أبن احليَّ قد حان منـهـم  

 من الصبح أشقر  وقد الح مفتوٌق   فما راعين إال مـنـاٍد بـرحـلةٍ 

 وأيقاظهم قالت أشْر كيف أتمـر    فلما رأت من قدر تثوَر مـنـهـم  

 وإما ينال  السيف  ثـأراً فـيثـأر    فقلت: أابديهم فـإمـا أفـوتـهـم

 !علينا، وتصديقاً ملا كـان يؤثـر  فقالت: أحتقيقاً لِما قـال كـاشـحٌ 

 ىن للخفاِء واسـتـر  من األمر أد  فإن كان ما ال بد منـه فـغـريه

 وأن ترحبا سرابً مبا كنت  أحصر    لعلهما أن تبغيا لـك مـخـرجـاً 

 من احلزِن تذري عّبٌة تتـحـدر    فقامت كئيباً ليس يف وجهـهـا دمٌ 

 أتى زائراً واألمر لألمـر يقـدر    فقالت ألختيها: أعينا على فـتـى

  اهلمَّ فاخلطـب  أيسـر  أقلي عليكِ   :فأقبلتا فاراتعـتـا ثـم قـالـتـا

 فال سران يفشو وال هو يظـهـر    يقوم فيمشي بيننـا مـتـنـكـراً 

 ثالث  شخوٍص كاعباٍن ومعصـر    فكان جمين دون من كنت  أتـقـي

 !أمل تتِق األعداَء والليل  مقـمـر    :فلما أجزان ساحَة احلي قلن لـي

 !تفكـر   أو ترعوي أو أما تستحي  وقلن: أهذا دأبك الدهـَر سـادراً 

: شببت  الناَر واحلرَب، أي أوقدهتما.  قوله: شبت يقول: أوقدت، يقال 
وقوله: وأنؤر إن شئت مهزَت، وإن شئت مل هتمز، وإمنا اهلمز النضمام الواو، وقد مضى تفسري 

 هذا.
آخر الشهر،  وقوله: قمرٌي، إمنا صغره ألنه انقٌص عن التمام، وهذا يف أول الشهر، وكذلك يصغر  يف

 :  ألن النقصان فيهما واحٌد، قال عمر 

 قـومـا ن له قالِت الفتااتن  وقمري  بدا ابن مخٍس وعشري

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 وقوله: رعياٌن يريد مجع الراعي، ومثله: راكٌب وركباٌن، وفارٌس وفرساٌن.
: مجع السامِر، وهم اجلماعة يتحدثون ليالً.  والسمر 

 واحلباب: حيٌة بعينها.
عين العني يقول: احرتست  منها وأمنتها، والنفضة: أماَم العسكر: القوم يتقدمون وقوله: ونفضت 

 فينفضون الطريق.
. ، يعين متجافياً، يقال: تزاور فالٌن؛ إذا ذهب يف شقٍّ  وقوله: أزور 

 وقوله: ذو غروٍب؛ غرب  كل شيٍء: حده، وإمنا يعين األسناَن.
ان يف قول الناس مجيعاً، يقال: ألسنانه أشٌر، فهذا وقوله: مؤشر  يعين له أشٌر، وهو تشرير  األسن

، فهو عندهم جيمعاً برٌد يف األسنان.  الشائع  الذائع، وأما الشنب 
، فقال: هذا  وحدثين الرايشي عن ابن عائشة قال: أخذ أيب حبَة رماٍن بني إصبعيه فإذا هي ترف 

.  الشنب 
 وقوله: 

  وكادت توايل جنمه تتغور  

: تغور  فتذهب، وهو مأخوذ من الغور.التوايل: التواب  ع ، وتتغور 
، قال  وقوله: "أشارت أبن احلي قد حان منهم هبوٌب" يقول: انبتاٌه، يقال: هبَّ من نومه يهبُّ

 عمرو بن كلثوٍم: 
 وال تبقي مخوَر األندرينا  أال هيب بصحنِك فاصبحينا

 وقال االخر: 
  ذا اللوِم إصباحيهال انتظرت هب  هبت تلوم  وليست ساعَة الالحي

 وعزور: موضع بعينه.
 وقوله: ويقاظهم مجع يقظ.

وقوله: فقالت أحتقيقاً أي أتفعل هذا حتقيقاً، ومن كالم العرب: أكلُّ هذا خباًل? وذاك أنه رآه يفعل 
شيئاً أنكره فقال: أتفعل كل هذا خباًل! وقوله: أابديهم أظهر هلم، غري مهموٍز يقال. بدا يبدو، غري 

 ٍز، إذا ظهر، وبدأت هبذا، مهموٌز، إذا أردت به معىن األول.مهمو 
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 وقوله: بدء حديثنا يريد أول حديثنا.
  

 
 وقوله: أن ترحبا يريد: أن تتسع، أي تتسع صدرومها، من قوهلم: فالن  رحيب الصدِر.

 وقوله: أحصر  أضيق به ذرعاً، قد مضى تفسريه.
 وقوله: جمين يريد ت رسي.
والوجه  ثالثًة أشخ ٍص ولكنها ملا قصد إىل النساء أنَث على املعىن، وأابن ملا وقوله: ثالث شخوص 

 أراَد بقوله: كاعباِن ومعصر .
 ومثله قول  الشاعر: 

  وأنت بريء من قبائلها العشرِ   فإن كالاب هذا عشر  أبـطـنٍ 

وقال هللا جل وعز:  فقال: عشر  أبطٍن، لن البطَن قبليٌة، وأابَن ذلك يف قوله: من قبائلها العشِر،
 ألن املعىن حسناٌت. 160"من جاء ابحلسنِة فله عشر  أمثاهلا" األنعام: 

ويروى أن يزيد بن معاوية ملا أراد توجيه مسلم بن عقبَة املري إىل املدينة اعرتض الناس، فمر به 
سن من رجل من أهل الشام معه ترٌس قبيح، فقال له: اي أخا أهل الشأم، جمن ابن أيب ربيعة أح

 جمنك! يريد قول ابن أيب ربيعة: 
  ثالَث شخوٍص كاعبان ومعصرِ   فكان جمين دون من كنت أتقي

وقوله: أما تستحي، يريد: تستحيي وله تفسري يبعد يف العربية قلياًل، وسنذكره بعد هذا، إن شاء 
 هللا.
 ابب

 عمر الوادي والعبد األسود
: أقبلت  من مكة أريد  املدينَة، فجلعت  أسري  يف قال أبو العباس: وحدثت  أن عمر الوادي قال

صمٍد من األرض، فسمعت غناًء من القرار مل أمسع مثله، فقلت: وهللا ألتوصلن إليه ولو بذهاب 
نفسي، فاحندرت  إليه، فإذا عبٌد أسود، فقلت له: أعد علي ما مسعت، فقال يل: وهللا لو كان 

، ولكين أجعله  قراَك، فإّن وهللا رمبا غنيت هذا الصوت وأان جائع عندي قرى أقريك ما فعلت 
 فأشبع، ورمبا غنيته وأان كسالن فأنشط، ورمبا غنيته وأان عطشان فأروى، مث انّبى يغنيين: 
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  رى األرض تطوى يل ويدنو بعيدها  وكنت إذا ما زرت سعدى أبرضهـا

 هـاتعـيد إذا ما انقضت أحدوثة لو  من اخلفراِت البيِض ود جلـيسـهـا

 وبعده: 
 وتبقى بال ذنٍب علي حقـودهـا  وحتلل أحقادي إذا ما لقـيتـهـا

  بلى قد تريد النفس من ال يريدها  وكيف حيب القلب من الحيـبـه

 قال عمر: فحفظته عنه، مث تغنيت به على احلاالت اليت وصف، فإذا هو كما ذكر.
 خالد صامة والوليد بن يزيد
صامة أنه كان من أحسن الناس ضرابً بعوٍد، قال: فقدمت على الوليد وحتدث الزبرييون عن خالد 

بن يزيد، وهو يف جملس انهيك به جملساً! فألفيته على سريره، وبني يديه معبٌد، ومالك  بن أيب 
 السمح، وابن عائشة، وأبو كمال غزيل الدمشقي، فجعلوا يغنون، حىت بلغت النوبة يل فنيته: 

 وغار النجـم إال قـيد فـتـرِ   يسرى مهي وهم املرء يسـر 

  تعرض أو على اجملراة جيري  أراقب يف اجملرِة كل نـجـمِ 

 كأن القلب أبطن حر جـمـرِ   هلـم مـا أزال لـه قـرينــاً 

 !بـكـرِ  وأي العيش يصلح بعد  على بكٍر أخي فارقت بـكـراً 

لت: هذا يقوله عروة بن أذينة فقال يل: أعد اي صام؛ ففعلت، فقال يل: من يقول هذا الشعر? فق
 يرثي أخاه بكراً، فقال يل الوليد: 

  وأي العيس يصلح بعد بكرِ 

 هذا العيش الذي حنن فيه، وهللا قد حتجر واسعاً على رغم أنفِه.
وحدثت أن سكينة بن احلسني أنشدت هذا الشعر، فقالت: ومن بكٌر? فوصف هلا، فقالت: أذاك 

.األسيد الذي مير بنا? وهللا   لقد طاب كل شيٍء بعد ذاك، حىت اخلبز والزيت 
  من أخبار يزيد بن عبد امللك

قال  -وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية وإليها كان ينسب -وروى أصحابنا أن يزيد بن عبد امللك 
يوماً: يقال: إن الدنيا مل تصف ألحد قط يوماً، فذا خلوت يومي هذا فاطووا عين األخبار، ودعوّن 

وما خلوت  له، مث دعا حببابة، فقال: اسقيين وغنيين، فخلوا يف أطيب عيش، فتناولت حبابة  ولذيت 
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حبة رمان، فوضعتها يف فيها، فغصت هبا فماتت، فجزع يزيد جزعاً أذهله ومنه من دفنها، حىت 
ا، قال له مشايخ بين أمية؛ إن هذا عيب ال يستقال، وإمنا هذه جيفة، فأذَن يف دفنها، وتبع جنازهت

 فلما واراها قال: أمسيت وهللا فيك كما قال كثرٌي: 
 فباليأس تسلو عنك ال ابلتـجـلـدِ   فإن تسل  عنك النفس أو تدِع اهلوى

 غدِ  من اجلك: هذا هامة اليوم أو  وكل خليٍل راءّن فـهـو قـائلٌ 

 فعد بينهما مخسة عشر يومًا.
 

. ونظري هذا من الكالم قسيٌّ وإمنا األصل قؤوٌس وقوله: راَءّن يريد رآّن، ولكنه قلب؛ فأخر اهلمزة
وملا أخَر الواوين أبدل منهما، ايءين، كما جيب يف اجلمع، وتقول: دلو ودلويٌّ، وعاٍت وعيتٌّ، وإن 
، والوجه  شئت قلت: عيت وديلُّ، من أجدل الياء، فإن كان فعوٌل لواحٍد قلت: عتو. وجيوز القلب 

: مغزوٌّ ومدعوٌّ وجيوز مغزيٌّ ويف القرآن "وعتو عتواً كبرياً" الفرقان: يف الواحد إثبات الواِو، كما ت قول 
وقال: "أرجعي إىل ربك راضيًة مرضيًة" الفجر:  69وقال: "أيهم أشد على الرمحن عتياً" مرمي:  21
واألصل مرضوٌة ألنه من الواو، من الرضوان. ومن القلب قوهلم طأمن مث قالوا: اطمأن، فأخروا  28
 زة وقدموا امليم، ومثل هذا كثرٌي جداً.اهلم

وقوله: "هذا هامة  اليوم أو غِد"، يقول: ميت يف يومه أو يف غِدِه، يقال: إمنا فالٌن هامٌة أي يصري 
 يف قّبه، وأصل ذلك شيٌء كانت العرب  تقوله، قد مضى تفسريه.

 إسحاق املوصلي والرشيد
بن إبراهيم املوصلي يتحدث قال: حججت وحدثين عبد الصمد بن املعذل قال: مسعت  إسحاق 

من أمري املؤمنني الرشيد، فلما قفلنا فنزلنا املدينة آخيت هبا رجالً كان له سنٌّ ومعرفٌة وأدٌب، فكان 
، فظننت أمراً قد فدحه ففزع فيه إيل،  ميتعين، فين ذات ليلٍة يف منزيل إذا أان بصوته يستأذن عليَّ

: ما جا ء بك? فقال: إذن أخّبَك: دعاّن صديٌق يل إىل طعام عتيٍد، فأسرعت حنو الباب، فقلت 
وشراٍب قد التقى طرفاه ، وشواٍء رشراٍش، وحديٍث ممتٍع، وغناٍء مطرٍب؛ فأجبته، وأقمت  معه إىل 

 هذا الوقت، فأخذت مين محياً الكأِس مأخذها، مث غنيت  بقول نصيٍب: 
 القلـب   ا ملكِ وقل إن متلينا فم  بزينب أملم قبل أن يرحل الركب  
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فكدت أطري طرابً، مث وجدت  يف الطرب نقصاً إذ مل يكن معي من يفهم ذا كما فهمته، ففزعت 
إليك ألصف لك هذه احلال، مث أرجع إىل صاحيب، وضرب نعليه مولياً عين! فقلت: قف 

 أكلمك، فقال: ما يب إىل الوقوف إليك من حاجٍة.
  من أخبار حسان بن اثبت

ٍد من أصحابنا عن أيب زيٍد سعيد بن أوٍس األنصاري، يسنده ، قال: كانت وليمٌة وحدثن غري واح
يف أخوالنا، وهم حي يقال هلم بنو نبيٍط، من األنصار، قال: فحضر الناس وجاء حسان  بن اثبٍت 
وقد ذهب بصره ، ومعه ابنه عبد الرمحن يقوده ، فلما وضع الطعام وجيء ابلثريِد قال حسان البنه: 

، أطعام  يٍد أم طعام  يدين? فقال: اب طعام  يٍد، فأكل مث جْي ابلشواِء، فقال: أطعام يٍد أم اي بين
 طعام  يدين? فقال: طعام يديد، فأمسك، ويف اجمللس فينتان تغنيان بشعر حسان: 

  ?تؤنس دون البلقاِء من أحدِ   انظر خليلي بباِب جلَق هل

ة البصر والشباب، وعبد الرمحن يومىء إليهما: أن قال: وحسان يبكي، يذكر ما كان فيه من صح
 زيدا. قال أبو زيد: فألعجبين ما أعجبه من أن تبكيا أابه .

. ومثله قول  يقول: عجبت ما الذي اشتهى من أن تبكيا أابه . فقوله: أعجبين أي تركين أعجب 
 ابن قيس الرقياِت: 

 يهتز مـوكـبـهـا  أال هزئت بنا قرشـيةٌ 

 ِس عين ما أغيبهـا  يف الرأ رأت يب شيبةً 

  وبعض الشيِب يعجبها  ?فقالت: أبن قـيٍس ذا

 أي تعجب منه.
 خليالن  األموي يين أمري البصرة

وحدثين عبد الصمد بن املعذل، قال: كان خليالن األموي يتغىن، ويرى ذاك زائداً يف الفتوة. وكان 
قبة بن سلم اهلنائي وهو أمر البصرة، وكان خليالن  شريفاً وذا نعمٍة واسعٍة، فحضر يوماً منزل ع

عاتياً جباراً، فلما طعما وخلوا نظر خليالن  إىل عوٍد موضوعس يف جانب البيت، فعلم أنه عرض 
 له به، فأخذه فتغىن: 

 مستهاٌم عندها ما يؤوب  اببنة األزدي قليب كئيب
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  إن من تلحون فيه حبيب    ولقد الموا فقلت: دعوّن

يتغري، وخليالن  يف سهو عما فيه عقبة ، يرى أنه حمسن، مث فطن لتغري وجه عقبة،  فجعل وجه عقبة
 فعلم أنه كارٌه ملا تغىن به، فقطع الصوت، وجعل مكانه: 

 يهتزُّ موكـبـهـا  أال هزئت بنا قرشية

فسري عن عقبة، فلما انقضى الصوت وضع خليالن  العوَد، ووكد على نفسه احللف أال يين عند 
 ز أمره عليه أبداً.من جيو 

 غضب الرشيد لشعر مدح به أخوه
وحدثت أن رجالً تغىن حبضرة الرشيد بشعر مدح به علي بن ريطة، وهو علي ابن أمري املؤمنني 

  املهدي، وتغناه على جهل، وهو: 
 

 وخري انم وخري منتـسـبِ   قل لعلي: أاي فىت العـربِ 

  حلسبِ قصر جدٌّ يف ذروة ا  أعالك جداك اي عـلـي إذا

. فبحث عن أول من تغىن فيه، فذا هو عبد  الرحيم  ففتش عن املغين فوجده مل يدر فيمن الشعر 
 الرقاص، فأمر فضرب أربعمائة سوط.

  معاوية وابنه يزيد

وحدثت أن معاوية استمع على يزيد ذات ليلٍة، فسمع من عنده غناًء أعجبه، فلما أصبح قال 
 فقال له يزيد: ذاك سائب خاثٍر، قال: إذاً فأخثر له من العطاء.ليزيد: من كان ملهيك البارحة? 

?وحدثت أن معاوية قال لعمرو: امِض بنا إىل هذا الذي قد تشاغل ابللهو وسعى يف هدم مروءته، 
فدخال إليه،  -يريد عبد هللا بن جعفر بن أيب طالٍب  -حىت ننعى عليه، أي نعيب عليه فعله 

على جواٍر لعبِد هللا، فأمر عبد هللا بتنحية اجلواري لدخول معاوية،  وعنده سائب  خاثر، وهو يلقي
وثبت سائب  مكانه، وتنحى عبد هللا عن سريره ملعاوية، فرفع معاوية  عمراً فأجلسه إىل جانبه، مث 

قال لعبد هللا: أعد ما كنت فيه، فأمر ابلكراسي فالقيت، وأخرج اجلواري، فتغىن سائٌب بقول قيس 
  بن اخلطيم:

 حتل بنا لوال جناء الـركـائبِ   داير  اليت كادت وحنن على مىن
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 صاحبـش وال جارٍة وال حليلة  ومثلك قد اصبت  ليست بـكـنةٍ 

وردده اجلواري عليه، فحرك معاوية  يديه وحترك يف جملسه، مث مد رجليه، فجعل يضرب هبما وجه 
لذي جئت لتلحاه أحسن منك حاالً وأقل السرير. فقال له عمرٌو: اتئد اي أمري املؤمنني، فإن ا

 حركة. فقال معاوية: اسكت ال أاب لك! فإن كل كرمٍي طروٌب.
 سفيان بن عيينة وجاره السهمي

وحدثت من غري وجه أن سفيان بن عيينة قال جللسائه يوماً: إّن أرى جاران هذا السهمي قد أثرى 
إىل اخللفاء، فمم ذاك? يعين حيىي بن  وانفسحت له نعمٌة، وصار ذا جاٍه عند األمراء، ووافداً 

جامٍع، فقال له جلساؤه: إنه يصري إىل اخلليفة فيتغىن له، فقال سفيان : فيقول ماذا? فقال أحد  
 جلسائه: يقول: 

  وأرفع من مئزري املسبلِ   أطوف هناري مع الطائفين

 فقال سفيان: ما أحسن ما قال! فقال الرجل : 
  وأتلوا من احملكم املنزلِ   واسهر ليلي مع العاكفني

 قال:حسن وهللا مجيل، قال: إن بعد هذا شيئاً، قال سفيان: وما هو? قال: 
 يسخر  يل ربَة املـحـمـلِ   عسى فارج الكرب عن يوسفٍ 

، وقال: حالاًل حالاًل!   فزوى سفيان  وجهه ، وأومأ بيده أن كفَّ
 ابن أجبر يغين لعطاء بن رابح

أيب رابح وهو يطوف، فقال: امسع صواتً للغريض، فقال له عطاء : اي  ولقي ابن أجبر عطاء بن
خبيث، أيف هذا املوضع! فقال ابن أجبر:ورب هذه البنية لتسمعنه خفيًة، أو ألشيدنَّ به، فوقف له، 

 :  فتغىنَّ
 إنِك إال تفعلي تـحـرجـي  عوجي علينـا ربَة الـهـودج

 رِث من مذحجِ إحدى بين احلا  أنـى أ تـيحـت لـي ميـانةٌ 

 ال نلتقي إال على مـنـهـجِ   تلبث حـوالً كـامـالً كـلـه  

 !وأهله إن حي مل حتـجـجِ   يف احلج إن حجت، وماذا مىًن 

 فقال له عطاء: الكثري الطيب اي خبيث! 
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 سليمان بن عبد امللك يف عسكره
فقال: أعد ما تغنيت،  ومسع سليمان بن عبد امللك متغنياً يف عسكره، فقال: اطلبوه، فجاؤوا به،

، فقال ألصحابه: وهللا لكأهنا جرجرة  الفحِل يف  ِِ فتغىن واحتفل، وكان سليمان  مفرَط الغريَة
 الشواِل، وما أحسب أنثى تسمع  هذا إال صبت. مث أمر به فخصي.

 الفرزدق يسمع األحوص يغين بشعر جرير
عبد هللا بن عاصم بن اثبت بن  وحدثت أن الفرزدق قدم املدينة فنزل على األحوص بن حممد بن

أيب األقلح، فقال له األحوص: أال أمسعك غناًء من غناِء القرى? فأاته مبغنٍّ فجعل يغنيه، فكان ما 
 غناه: 

  !بفرغ بشامٍة، سقي البشام    أتنسى إذ تودعنا سلـيمـى

 بسلمانني الكتأب احلمـام    ولو وجد احلمام  كما وجدان

 الشعر? فقالوا: جلريٍر، مث غناه:  فقال الفرزدق: ملن هذا
 شيئاً ألذ من اخلياِل الطـارِق   اسرى خلالدَة اخلـيال  وال أرى

  فانقع فؤادَك من حديِث الواِمقِ   إن البليَة من تـمـلُّ حـديثَـه

 فقال: ملن هذا? فقيل: جلرير، مث غناه: 
  وشال بعينك ما يزال  معينا  إن الذين غدوا بلبَك غادروا

  
 ?ولقينا ماذا لقيت من اهلوى  غيضن من عّباهتن وقلن يل

فقال: ملن هذا? فقالوا: جلريٍر، فقال الرزدق: ما أحوجه مع عفافه إىل خشونة شعري، وأحوجين مع 
 فسوقي إىل رقِة شعره! 

 األحوص ومعبد عند عقيلة املغنية
ا، ونسمع من غنائها وغناء وقال األحوص يوماً ملعبٍد: امض بنا إىل عقيلَة حىت نتحدَث إليه

جواريها. فمضيا، فألفيا على ابهبا معاذاً األنصاري، مث الرزرقي، وابن صائٍد النجاري، فاستأذنوا 
عليها مجيعاً؛ فأذنت هلم إال األحوص، فإهنا قالت: حنن غضاٌب على األحوص، فانصرف 

 األحوص وهو يلوم  أصحابه على استبدادهم، فقال: 
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  وآثرت حاجَة الثاوي على الغادي  ـئت  بـالـزادِ ضنت عقيلة  ملا ج

 فقلت: وهللا لوال أن تقول له=قد ابح ابلسرِّ أعدائي وحسادي 
 !وللعقيق: أال حييتَ من وادي  قلنا ملنزهلا: حييَت من طلـلٍ 

 ملعبٍد ومعـاٍذ وابـن صـيادِ   إّن جعلت  نصييب من مودهتا

 للمغين رسوِل الزور قواديو   البن اللعني الذي خيبا الدخان  له

 األجـدادي كذا أجداده  كانـوا  أما معاٌذ فإّن لسـت ذاكـره  

قال الزبريي: وكان معاٌذ جلداً، فخاف األحوص أن يضربه، فحلف معبٌد أال يكلم األحوص وال 
يتغىن يف شعره، فشق ذلك على األحوص، فلما طالت هجرته إايه رحل جنيباً له وجعل طالء يف 

فنزل  -ومعبد جالٌس بفنائه  - يف حقيبة رحلِه، وأعد داننري، ومضى حنو معبد فاانخ ببابه مذرعٍ 
إليه األحوص فكلمه، فلم يكلمه معبٌد، فقال: اي أاب عباٍد، أهتجرّن! فخرجت إليه امرأته أم كردم، 

وهللا ال رمت فقالت: أهتجر أاب حممٍد! وهللِا لتكلمنه، قال: فاحتمله األحوص فأخله البيت، وقال: 
هذا البيت حىت آكل الشواء وأشرَب الطالَء وأمسع الغناء، فقال له معبٌد: قد أخزى هللا األبعد، 
هذا الشواَء أكلته ، والغناَء مسعته، فأىن لك ابلطالء! قال: قم إىل ذلك املذرع ففيه طالٌء ومعه 

م كردم ملعبٍد: أهتجر  من ن زران داننري ، فأصلح هبا ما نريد  من أمران، ففعل كل ما قال: فقالت أ
أغدَر فينا فضالً ونياًل، وإن فارقنا خلف فينا عقالً ونباًل! فانصرف األحوص مع العصر، فمر بني 

 الدارين وهو مييل بني شعبيت رحلِه.
 هجاء األحوص لسعد بن مصعب

ته ابنة  محزة بن وحدثت أن سعد بن مصعب بن الزبري هتم ابمرأة يف ليلة مناحٍة أو عرٍس، وكانت حت
 : -وكان ابملدينة رجٌل يقال له: سعد النار  -عبد هللا بن الزبري، فقال األحوص 
  ولكن سعد النار سعد بن مصعبِ   ليس بسعد النار من تذكـرونـه

 بغوه  فألفوه لدى شرِّ مـركـبِ   أمل تر أن القوم ليلَة مجـعـهـم

 !املربـبِ  ِه مثل الغزالويف بيت  فما يبتغي بـالـشـرِّ الدرَّ دره  
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وكان له صديقًا  -فأمر سعد  بن مصعب بطعام فصنَع، مث محَل إىل قباِب العرِب، وقال لألحوص 
: دعين، - : تعال منضي فنصيب منه، فلما خال به أمر به فأوثق، وأراد ضربه، فقال له األحوص 

 تك على مزحك، ولكين أنكرت  قولَك: فال وهللا ال أهجو زبرياي أبداً، فحله، مث قال: إّن وهللا ما مل
  ويف بيته مثل الغزال املرببِ 

وحدثت أن ابن عتيق ذكَر له أن املخنثني ابملدينِة خصوا، وأنه خ ِصَي الدالل فيهم، فقال: إان هلل! 
 أما وهللا لئن فعَل ذلك به لقد كان حيسن : 

  ش أمسى دارساً خلقا  ملن ربٌع بذات اجلي

أيب عتيق القبلة يصلي، فلما كّب سلَم، مث التفت إىل أصحابه، فقال: اللهم إنه كان مث أستقبل ابن 
 هللا أكّب!  -حيسن  خفيفه، فأما ثقيله فال 

 شفاعة
وحدثت أ، مدنياً كان يصلي منذ طلعِت الشمس  إىل أن قارب النهار أن ينتصف، ومن ورائه رجٌل 

وسلم، فإذا رجٌل من الشرط قد قبض على املغين، يتغىن، ومها يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 
فقال: أترفع  عقريتك ابلغناء يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم? فأخذه، فانفتل املدّن من 
صالتِه، فلم يزل يطلب  إليه فيه حىت استنقذه، مث أقبل عليه فقال: أتدري مل شفعت فيك? فقال: 

إذاً فال رمحين هللا! قال: فأحسبك عرفَت قرابٌة بيننا? قال: إذاً ال وهللا، ولكن إخالك رمحتين؛ قال: 
فقطعها هللا! قال: فليٍد تقدمت مين إليك? قال: ال وهللا، وال عرفتك قبلها، قال: فخّبّن، قال: 

ألّن مسعتك غنيت آنفاً، فأقمت واوات معبٍد، أما وهللا لو أسأت التأدية لكنت  أحَد األعوان 
ي ينسب إىل واوات معبٍد شعر  األعشى الذي يعاتب فيه يزيد بن مسهٍر عليك! والصوت الذ
 الشيباّن، وهو قوله: 

 غداة غٍد أم أنت للبنِي واجم    هريرَة ودعها وإن الم الئم  

 سـائم   تقضى لباانٌت ويسأم  لقد كان يف حوٍل ثواٍء ثويته  

ريه ودعها كانه قال: ودع هريرة، قوله: "هريرَة ودعها وإن الَم الئم " منصوب بفعل مضمر، تفس
فلما اختزل الفعل أظهر ما يدل عليه، وكان ذلك أجود من أال يضمَر، ألن األمر ال يكون إال 

بفعل، فأضمر الفعل إذ كان األمر أحق به،وكذلك زيداً اضربه وزيداً فأكرمه وإن ملتضمر ورفعت 
ألمر يف موضع خّبه. فأما قول هللا جل جاز، وليس يف حسن األوِل، ترفعه على االبتداِء وتصري  ا
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: "والسارق  والسارقة  فاقطعوا أيديهما" املائدة:  وكذلك: "الزانية والزاّن فاجلدوا كل واحد  38وعزَّ
فليس على هذا، والرفع  الوجه، ألمنعناه  اجلزاء ، كقوله: الزانية  أي اليت  2منهما مائة جلدٍة" النور: 

ق واجللد للزان، فهذا جمازاة، ومن مث جاز: الذي أيتيين فله درهٌم، تزّن، فإما وجب القطع للسر 
فدخلت الفاء  ألنه استحق الدرهم ابإلتيان، فإن مل ترد هذا املىن قلت الذي أيتيين له درهٌم، وال 

: زيٌد فله درهٌم، أو هذا زيٌد، فحسن مجيٌل، جاَز، على أن زيداً خٌّب. وليس اببتداٍء، لإلشارة  جيوز 
الفاء ، ويف القرآن: "الذين ينفقون أمواهلم ابليل والنهار سراً وعالنيًة فلهم أجرهم عند رهبم"  دخلت
، ودخلِت الفاء  ألن الثواب دخل لإلنفاق. وقد قرأت القراء : "الزانية والزاّن فاجلدوا" 274البقرة: 
، والوجه الرفع ، ابلنصِب، على وجه األمر 38"السارق والسارقة فاقطعوا" املائدة:  2النور: 

 والنصب  حسٌن يف هاتني اآليتني، وما مل يكن فيه معىن جزاِء فالنصب  الوجه .
?فخر معبد خبمسة أصوات من غنائه ويروى أن معبداً بلغه أن قتيبة بن مسلم فتح مخس مدائن، 

 :  فقال: لقد غنيت مخسَة أصواٍت، هن أشد من فتح املدائن اليت فتحها قتيبة. واألصوات 
 الرجل   وهل تطيق وداعاً أيها  دع هريرَة إن الركَب مرحِتل  و 

 وقوله: 
  غداة غٍد أم أنت للبني واجم    هريرَة ودعها وإن الم الئم  

 وقوله: 
  إىل اخلريات منقطع القرينِ   رأيت  عرابًة األوسي يسمـو

 وقوله: 
  واسأل فإن قليله أن تسأال  ودع لبابَة قبل أن ترتحال

 وقوله: 
  لقد كنت من خوف الفراق أليح    لعمري لئن شطت بعثمة دارها

 أما قوله: 
  ودع هريرة إن الركب مرحتل  

 فلألعشى، يعاتب فيهما يزيد بن مسهر الشيباّن، يقول: 
 أان ثبيب أما ينفـك تـأتـكـل    أبـلـغ يزيد بـنـي مـألـكةً 
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 إلبل  ولست ضائرها من أطت ا  ألست منتهياً عن حنت أثلـتـنـا

  فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل    كناطح صخرًة يوماً ليفلـقـهـا

 ويقول  يف األخرى يعاتبه أيضاً: 
 زوى بني عينيِه علي احملـاجـم    يزيد يغض الطرف دوّن كأمنـا

 وال تلقنـي إال وأنـفـَك راغـم    فال ينبسط من بني عينيك ما انزوى

 صطفقن يوماً عليَك الـخـوادم  لت  فأقسم إن جد التقاطـع بـينـنـا

 كما كان يلقى الناصعات  اخلوادم    وتلقى حصاٌن تنصف ابنة عمهـا

 رواغـم   وبكٌر سبتهـا واألنـوف  ?إذا اتصلت قالت: أبكَر بـن وائلٍ 

فأما الشعر الثالث فللشماخ بن ضرار بن مرة بن عطفان، يقوله لعرابة بن أوس بن قيظي 
  األنصاري: 

 
  إىل اخلريات منقطَع القرينِ   ابَة األوسي يسمـورأيت عر 

 تلقها عـرابة  بـالـيمـني  إذا ما رايٌة رفعت ملـجـدٍ 

 الوتـنيِ  عرابَة فاشرقي بدمِ   إذا بلغتين ومحلِت رحـلـي

 والرابع لعمر بن عبد هللا بن أيب ربيعة، يقوله يف بعض الرواايت: 

 قليله أن تـسـأالواسأل فإن   ودع لبابة قبل أن تتـرحـال

  فعسى الذي خبلت به أن يبذال  أمكث لعمرك ساعًة فتأنـهـا

 معقال إن ابت و ظل املطي  لسنا نبايل حني ندرك حـاجةً 

 والشعر اخلامس ال أعرفه.
ومل يتغن معبد يف مدح قط إال يف ثالثة أشعاٍر، منها ما ذكران يف عرابَة، ومنها قول عبد هللا بن 

 يف عبد الل بن جعفر بن أيب طالب: قيس الرقياِت 
 ونـهـارهـا سواٌء عليها ليلها  تقدت يب الشهباء  حنو ابن جعفرٍ 

 والثالث قول موسى شهواٍت يف محزَة بن عبد هللا بن الزبرِي: 
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 ويرى يف بيعه أن قد غنب  محزة املبتاع ابملال الثـنـا

 ذا إخاء مل يكـدره بـمـن  وهو إن أعطى عطاًء كامالً 

 وحنن ذاكرو قصص هذه األشعار اليت جرت فيها عتب ما وصفنا إن شاء هللا.
قال أبو العباس: كان عبد هللا بن قيس الرقياِت منقطعاً إىل مصعب بن الزبري، وكان كثري املدح له، 

 وكان يقاتل  معه، وفيه يقول: 
 جتلت عن وجهه الطلمـاء    إمنا مصعٌب شهاٌب من اللـه

 جّبوٌت منه وال كـبـرايء     لـيس فـيهِ ملكه  ملك  قـوةٍ 

 منكـان هـمـه  اإلتـقـاء    يتقي هللا يف األمور وقد أفلحَ 

قال أبو العباس: وله فيه أشعار كثريٌة، فلما قتل مصعب بن الزبري كان عبد امللك على قتل عبد هللا 
يف أن ترك دمه،  بن قيس، فهرب فلحق بعبد هللا بن جعفر، فشفع فيه إىل عبد امللك، فشفعه

فقال: ويدخل إليك اي أمري املؤمنني فنسمع منه? فأىب، فلم يزل به حىت أجابه، ففي ذلك يقول 
 لعبد هللا بن جعفٍر: 

  عليك كما أثىن على األرض جارها  أتيناك نثين بـالـذي أنـت أهـلـه  

 سواٌء عليها ليلـهـا ونـهـارهـا  تقدت بني الشهباء  حنو ابن جعـفـرٍ 

 جتود له كفٌّ قـلـيٌل غـرارهـا  تزور فىت قد يعلـم الـنـاس  أنـه

 قـرارهـا لكان قليال يف دمشـق  فوهللا لوال أن تزور ابن جـعـفـرٍ 

 والشعر الذي مدح به عبد امللك: 
 فعينه ابلدموع تنسكـب    عاد له من كثريَة الطرب  

 وفيها يقول: 
 ن إن غضـبـواأمن حيلمو   ما نقموا من بين أمـية إال

 تصلح إال عليهم العـرب    وأهنم سادة  امللـوك فـال

  صي عليه الوقار  واحلجب    إن الفنيق الذي أبوه أبو العا

 جفت بذاك األقالم  والكتب    خليفة هللا فـي رعـيتـهِ 
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 على جبني كأنه الـذهـب    يعتدل  التاج  فوق مفرقـهِ 

 فقال له عبد امللك: أتقول ملصعٍب: 
  له جتلْت عن وجهِه الظلماء    إمنا مصعٌب شهاٌب مـن ال

 وتقول يل: 
  !على جبني كأنه الذهب    يعتدل التاج  فوق مفرقهِ 

 وأما شعر الشماخ يف عرابَة فقد ذكر يف موضعه حبديثِه.
راً وأما الشعر يف محزة بن عبد هللا بن الزبري فإنه ملوسى شهواٍت، وكان موسى قال ملعبٍد: أقول شع

 يف محزَة وتتغىن أنَت به، فما أعطاك من شيء فهو بيننا! فقال هذا الشعَر: 
 ويرى يف بيعه أن قد غنبْ   محزة  املبتاع  ابملال الثـنـا

 ذا إخاٍء مل يكـدره بـمـنْ   وو إن أعطى عطاًء كامـالً 

 برت املاَل كّبي ابلسفـنْ   وإذ ما سـنٌة مـجـحـفةٌ 

  طاهَر األخالق ما فيه درنْ   حسرت عنه نقـيا لـونـه  

 فأعطاه مااًل، فقامسه موسى.
 ابب

 لعتبة بن مشاس يف عمر بن عبد العزيز
 قال أبو العباِس: قال عتبة بن مشاِس: 
 مث أخرى أبن يكوَن حقيقا  ن أوىل ابحلق يف كل حق

 ن ومن كان جده الفاروقا -من أبوه عبد العزيز بن مروا
  يف ذرا شاهٍق يفوت  األنوقا  ترد أموالنا علينـا وكـانـ

 
يقول  هذا الشعر يف عمر بن عبد العزيز: وأم عمَر أم عاصٍم بنت  عاصِم بن عمر بن اخلطاب، 

 رمحه هللا.
: األنوق  للرمخِة األنثى. ومن أمثال العرب: "هو أعزُّ من بيِض األنوِق"،  واألنوق: الرمخة ، وال يقال 

عسري: "سألتين بيض األنوِق" وذاك أهنا تبيض  يف رؤوس اجلباِل، وتقول العرب ملن يطلب األمر ال
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فال يكاد  يوجد  بيضها، لبعِد مطلبه وعسرِه. فإن سأله حماالً قال: "سألتين األبلق العقوَق"، وإمنا 
 هو الذكر  من اخليل، ويقال: فرٌس عقوٌق، إذا محلت فامتأل بطنها، فاألبلق  العقوق حمال.

 ل معاويَة أمراً ال يوجد، فأعلمه ذلك، فسأل أمراً عسراً بعده، فقال معاوية : ويروى أن رجالً سأ

  مل ينله  أراَد بيَض األنوقِ   طلب األبلَق العقوَق فلما

 وإمنا األبلق  الذكر من اخليل، يقال: فرس عقوٌق إذا محلت فامتأل بطنها، فاألبلق العقوق  حماٌل.
  جلرير يف عمر بن عبد العزيز

 جرير ميدح  عمَر بن عبد العزيز:  وقال
  مروان ذو النور والفاروق، واحلكم    ما عدَّ قـوٌم كـأجـداٍد تـعـدهـم  

 قاد الّبيَة وائتـمـت بـه األمـم    أشبهت من عمَر الفاروِق سريتـه  

 ظلمـوا أن ميتعوا أبيب حفٍص وما  تدعو قريٌش وأنصار  النـبـي لـه

 وفيه يقول جريٌر أيضاً: 
 وتفرج الـكـرَب الـشـدادا  يعود  احللم  منك على قـريشٍ 

  ويعيي الناَس وحشَك أن يصادا  وقد آمنت وحشهـم بـرفـقٍ 

 وتكفي املمحَل السنَة اجلمادا  وتبين اجملَد اي عمَر ابن ليلـى

 وتذكر يف رعيتَك املـعـادا  وتدعو هللا جمتهداً لـريضـى

 الـجـوادا أبجود منك اي عمر  فما كعب  بن مامَة وابن  سعدى

وكان ابن سعد األزدي قد توىل صدقات األعراِب وأعطيامت، فقال جريٌر يشكوه إىل  -وقال أيضا 
 : -عمَر 

 وعند ابن سعٍد سكـر وزبـيب    إن عيايل ال فواكِه عـنـدهـم

  وما الظن إال خمطىء  ومصيب    وقد كان ظين اببِن سعٍد سعـادة

 متـاع  لـياٍل واألداء  قــريب    ي إيل فـإنـهفإن ترجعوا رزق

 طـبـيب   وليس لداِء الركبتني  حتىن العظام  الزاحفات  من البلى

 وقال يرثيه أيضاً: 
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 اي خري من حج بيت هللا واعتمرا  نعى النعاة  أمرَي املؤمنني لـنـا

 وقمت فيه حبق هللِا اي عـمـرا  محلت أمراً جسيماً فاصطّبت له

 والقمـرا تبكي عليك جنوم الليل  مس  طالعٌة ليست بكـاسـفةٍ فالش

قوله: اي عمرا ندبٌة، أراد: اي عمراه! وإمنا األلف للندبة وحدها، واهلاء تزاد يف الوقف خلفاء األف، 
فإذا وصلت مل تزدها، تقول: اي عمرا ذا الفضِل، فإن وقفت قلت: اي عمراه: فحذف اهلاء يف 

 نها.القافية الستغنائه ع
فأما قوله: "جنوم الليل والقمرا"، ففيه أقاويل كلها جيٌد، فمنها أ، تنصب "جنوم، والقمَر" بقوله: 

بكاسفٍة، يقول: الشمس  طالعٌة ليس بكاسفٍة جنوًم الليل والقمَر، يقول: إمنا تكسف  النجوَم والقمَر 
. ويقال: إن الغبار يوم إبفراِط ضيائها، فإذ كانت من احلزن عليه قد ذب ضياؤها ظهرت الكواك ب 

حليمة سد عني الشمس فظهرت الكواكب املتباعدة  عن مطلع الشمِس. ويوم حليمة هو اليوم 
الذي سافر فيه املنذر  بن املنذِر بعرِب العراق إىل احلارث األعرج الغساّن، وهو األكّب، واحلارث يف 

فاشي: "ما يوم حليمة بسرٍّ"، وفيه عرَب الشأم وهو أشهر أايم العرب؛ ومن أمثاهلم يف األمر ال
 يقول  النابغة: 

  إىل اليوم قد حرثن كل التجاربِ   خترين من أزمان يوِم حـلـيمةٍ 

 وأظن قول القائل من العرب: "ألرينك الكواكَب ظهراً"؛ إمنا أخذ من يوم حليمَة، قال طرفة : 
  وتريه النجَم جيري ابلظهرْ   إن تنوله  فقد تـنـمـعـه

 الفرزدق خلالِد بن عبد هللا القسري: وقال 
  أرتَك جنوَم الليل م ظهرًة جتري  لعمري لقد سار ابن شبية سريةٌ 

 
وجيوز أن يكون: "جنوم الليل والقمرا" أراد هبما الظرف، يقول: تبكي الشمس  عليك مدة جنوم 

َر،اي فىت، ويكون : الليل والقمِر، كقولك: تبكي عليك الدهَر والشهَر، وتبكي عليك الليل والنها
 ت بكي عليك الشمس النجوَم، كقولك: أبكيت زيداً على فالٍن ملا رأيت  به.

وقد قال يف هذا املعىن أحد  احملدثني شيئاً مليحاً، وهو أمحد أخو أشجع السلمي، بقوله لنصر بن 
 لشعِر، قال: شبث العقيلي، وكان أوقع بقوٍم من بين تغلَب مبوضٍع يعرف  ابلسواجرِي، وهو أشبه اب
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  يف حده ماء  الردى جيري  هلِل سيٌف يف يدي نـصـرِ 

 مل يوقع اجلحاف ابلبشـرِ   أوقعنصر ابلسواجـري مـا

 بـكـرِ  وتغلباً أبكي على  أبكي بين بكٍر على تغلـبٍ 

ويكون: "تبكي عليك جنوم الليل والقمر"، على أن تكون الواو يف معىن مع، وإذا كانت كذلك 
السم الذي يليه أو بعده فعٌل انتصب ألنه يف املعىن مفعول وصل الفعل إليه فنصبه. فكان قبل ا

ونظري  ذلك: استوى املاء واخلشبة ألنك مل ترد استوى املاء واستوت اخلشبة؛ ولو أردت ذلك مي 
يكن إال الرفع، ولكن التقدير: ساوى املاء  اخلشبة، وكذلك "ما زلت أسري والنيَل" اي فىت؛ ألنك 

ت ختّب عن النيل بسري، وإمنا تريد  أن سريك حبذائه ومعه، فوصل الفعل . وهذا ابٌب يطول  لس
شرحه. فإن قلَت: "عبد هللا وزيٌد أخواك" وأنت تريد ابلواو معىن مع، مل يكن إال الرفع ، لن قبلها 

 امساً مبتدأ، فهي على موضِعِه.
: "فأمج أن تكون الواو  71عوا أمركم وشركاءكم" يونس: وأجود التفسري عندان يف قوله هللا جلَّ وعزَّ

: أمجعت رأيي وأمري، ومجعت  القوَم، فهذا هو الوجه . وقوٌم ينصبونه على  يف معىن مع، ألنك تقول 
 دخوله ابلشركة مع الالم يف معىن األول، واملعىن االستعداد  هبما، فيجعلونه كقوِل القائِل: 

  ورحمـامتقلداً سيفاً   اي ليت زوجِك قد غدا

والرمح ال يتقلد، ولكن أدخل مع ما يتقلد، فتقديره: "متقلداً سيفاً وحامالً رحماً"، ويكون تقدير 
 اآلية: فأمجعوا أمركم وأعدوا شركاءكم. واملعىن يؤول إىل أمر واحٍد. ومن ذلك قوله: 

  شراب ألبٍا ومتٍر وأقطْ 

: "وهللا خلق كل دآبٍة من ماٍء فمنهم من فأما ما جاء من القرآن على هذا خاصة؛ فقوله جل وعزَّ 
فأدخل من  45ميشي على بطنه، ومنهم من ميشي على رجلني ومنهم  من ميشي على أربٍع" النور: 

ههنا، ألن الناس مع هذه األشياء، فجرت على لفٍظ واحٍد، وال تكون من إال ملن يعقل إذا 
 أفردهتا.

 لرجل يشكو إىل عمر بن عبد العزيز
 لعمر بن عبد العزيز يشكو إليه عماله :  وقال رجلٌ 

 نبذوا كتابَك واستحل احملـرم    إن الذين أمرهتم أن يعـدلـوا
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 بر وهيهات األبرُّ املسـلـم    واردت أن يلي األمانة منهـم  

 يتـكـلـم   كل بنقِص نصيبنا  طلس  الثياب على منابِر أرضنا

 أنشدنيه الرايشي على األصمعي: 
  ولكن حسن القول خالفه الفعل    ول قالوا فأحسنواإذا نصبوا للق

 ثعـل   أفاويق حىت ما يدر هلا  ودموا لنا الدنيا وهم يرضعوهنا

: األغّب ، ورمبا اشتدت غّبته حىت خيفى يف الغبار، وإمنا أراد  وقد مر تفسري هذا الشعر. واألطلس 
 م مبنزلة الذائب، وهو أحسن.بقوله: طلس  الثياب أهنم يظهرون تقشفا، ويكون أن يكون جعله

 عمر بن اخلطاب مع أحد والته
ويروى أن عمر بن اخلطاب رمحه هللا وىل رجالً بلداً، فوفد عليه، فجاءه مدهناً حسن احلاِل يف 

: أهكذا وليناك! مث عزله ، ودفع إليه غنيمات يرعاها، مث دعا به  جسمه، عليه برداِن، فقال له عمر 
أشعث يف ثوبني أطلسني، وذكر عند عمر خبري، فرده إىل عمله، وقال: كلوا بعد مدٍة، فرآه ابلياً 

 واشربوا وادهنوا، فإنكم تعلمون الذي تنهون عنه.
ويروى عن احلسن أنه قال: اقربوا من هذه األعواِد، فإهنم إذا رقوها لقنوا احلكمَة، لتكون عليهم 

 حجًة يوم القيامِة.
 لرجل يرثي عمر بن عبد العزيز

 رجل لعمر بن عبد العزيز يرثيه، أنشدنيه الرايشي: وقال 
  بدير مسعان قسطاس املوازينِ   قد غيب الدافنون اللحد إذ دفنوا

  وال النخيل وال ركض الّباذينِ   من مل يكن مهه عيناً يفجرهـا

 ال يبعدن قوام  امللـِك والـدينِ   :أقول  ملا أاتّن مث مهـلـكـه

 
الكه ال غري ، وتقول: فالنٌن حسن  القواِم؛ مفتوٌح، تريد بذلك الشطاط، يقال: هذا قوام األمر وم

ال يكون إال ذاك، وقوام إذا كان امساً مل تنقلب واوه ايًء من أجل الكسرة، ألهنا متحركة، إال أن 
يكون مجعاً قد كانت الواو يف واحده ساكنًة، فتنقلب يف اجلمع، ألن حركتها لعلٍة، تقول: سوٌط 

ثوب  وثياٌب وحوٌض وحياٌض؛ فإن كانت الواو يف الواحد متحركًة ثبتت يف اجلمع، حنو وسياٌط و 
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طويل وطوال، وكذلك فعاٌل إذا كان مصدراً صح إذا صح فعله، واعتل إذا اعتل فعله، فما كان 
 مصدراً لفاعلَت فهو فعاٌل صحيٌح، تقول: قاولته  قوااًل، والوذته لواذاً، كقوله تعاىل: "قد يعلم هللا

، أي مالوذة، وإذا كان مصدر فـََعْلت  اعتل العتالل الفعل 63الذين يتسللون منكم لواذاً" النور: 
 فقلت: قمت قياماً، ومنت  نيامًا، ولذت  لياذاً، وعذت  عياذاً.

  لعويف القوايف يرثي سليمان بن عبد امللك

بن عبد العزيز، هذا ما اخرتان  وقال عويف القوايف شعراً، يرثي سليمان بن عبد امللك، ويذكر عمرَ 
 منه: 

 مث تداىن فسمعنا صـعـقـه    الح سحاٌب فرأينـا بـرقـه  

 ودمهه مث تـزجـي ورقـه    وراحت الرحيتزجي بلـقـه  

 قَّب امرىٍء أعظم ريب حقه    ذاك سقى ودقاً فروى ودقـه  

 وجحد اخلري الذي قد بـقـه    قّب سليمان الذي من عـقـه  

 ملا ابتلى هللا  خبرٍي خلـقـه    ني جـلـه  ودقـه  يف العاملـ

 ألقى إىل خري قريٍش وسقـه    وكادِت النفس  تساوي خلقـه  

  مسيت ابلفاروِق فافرْق فرقه    اي مَر اخلري امللقى وفـقـه  

 واقصد إىل اخلري وال توقـه    وأرزق عيال املسلمني رزقه  

 يسقه   روم  من ملربَك، واحمل  حبرك عذاب  املاء من أعقـه  

 يقال: الح الّبق، إذا بدا، وأالح إذا تألأل، وهذا البيت ينشد : 
  من هاجه الليلة برٌق أالحْ 

، إذا بدْت، وأشرقت إذا أضاءت وصفت.  ويقال: شرقِت الشمس 
ويقال: ساعقٌة وصاقعٌة؛ وبنو متيم تقول: صاقعٌة؛ والصعق  شدة  الرعد، ويعىن يف أكثر ذلك ما 

 من يسمع  صوت الصاعقِة. يعرتي
 وقوله: تزجي يقول: تسوقه وتستحثه .

 واألبلق من الساحب: ما فيه سواد  وبياٌض، ويف اخليل: كل لوٍن خيالطه  بياٌض فهو بلٌق.
: الذي بني اخلضرِة والسواِد، وهو أألم ألوان اإلبل، ويقال: إن حلم البعري األورق أطيب   واألورق 
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 حلماِن اإلبِل.
، يقال: ودقِت السماء  اي فىت، تدق  ودقاً، قال هللا جل وعّز: "فرتى الودَق خيرج  من والودق   : املطر 

 ، وقال عامر  بن جوين الطائي: 43خللِه" النور: 
  وال أرض أبقل إبقاهلا  فال مزنٌة ودقت ودقها

ا إذا قطعهما، وأصل العق القطع  يف هذا املوضع، وللعق مواضع  كثرية، يقال: عقَّ والديه يعقهم
وعققت عن الصيب من هذا، وقالوا: بل هو من العقيقة وهي الشعر الذي يولد الصيب به، يقال: 
فالن بعقيقته إذا كان بشعر الصبا مل حيلقه ، ويقال: سيف كأنه عقيقة؛ أي كأنه ملعة  برٍق، يقال: 

ْت متيمته ببلد كذا، أي رأيت  عقيقة الّبق اي فىت، أي اللمعة منه يف السحاب، ويقال: فالٌن عق
 قطعت عنه يف ذلك املوضع، قال الشاعر: 

  إذا أخصبت أو كان جدابً جناهبا  أمل تعلمي اي دار بلجاء أنـنـي

 أحب بالد هللا ما بني مشرٍف=إيل وسلمى أن يصوب سحاهبا 
  وأول أرٍض مس جلدي تراهبا  بالد هبا عق الشباب  متيمتـي

 وقوله: 
  قد بقه  وجحد اخلري الذي 

 يقال: بق فالٌن يف الناس خرياً كثرياً، وبق ولداً كثرياً، وابقَّ كالماً كثرياً.
 وقوله: 

  ألقى إىل خريقريٍش وسقه  

 فهذا مثل، يريد: قلده  أمره، والوسق احلمل.
 وقوله: امللقى وفقه، يقال: لقي فالٌن خرياً، أي جعل يلقاه ، والوسق من الكيل: مقدار  مخسة أقفزة

 بقفيز، وهو قفيزان ونصٌف بقفيز مدينة السالِم.
وقوله: "ليس يف أقل من مخسة أوسٍق صدقٍة" إمنا مبلغ ذلك مخسة وعشرون قفيزاً ابلبصري. 

: التوفيق .  والوفق 
وقوله: "مسيت ابلفاروِق" فتأويل الفاروق هو الذي يفرق بني احلقِّ والباطِل، وكذلك قال املفسرون 
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 ابن ذلك بقوله: فافرق فرقه .يف الفرقان، وقد أ
 وقوله: 

  وارزق عياَل املسلمني رزقه  

.  يقال: رزقه يرزقه رزقاً، واالسم الرزق 
  وقوله: 

  حبرك عذب  املاِء ما أعقه  

مقلوٌب، إمنا هو ما أقعه ربك. يقال: ماء قعاع ، وماء  حراٌق. فالقعاع: الشديد امللوحة، يقول: ما 
: ا لذي حيرق  كل شيٍء مبلوحته، واملاء العذب يقال له: النفاخ ، وما دون ذلك أملحه ربك، واحلراق 

. أنشد أبو عبيدة:   شيئاً يقال له: املسوس 

  عذَب املذاِق وال مسوسا  لو كنت ماًء كـنـَت ال

يقال: ماء عذٌب،وماء  فراٌت، وهو أعذب العذِب، ويقال: ماء  ملح، وال يقال: ماحلٌ، ومسٌك مملوح  
: ماحلٌ، وأشد  املاء ملوحًة األجاج، قال الفرزدق: ومليحٌ   ، وال يقال 

  مباء النيل أو ماء الفراتِ   ولو اسقيتهم عسالً مصفى

 اهلناتِ  أراد به لنا إحدى  لقالوا إنه مـلـٌح أجـاجٌ 

من وقوله: ذاك سقى ودقاً فروى ودقه  يقال فيه قوالن: أحدمها: فروى الغيم ودقه هذا القَّب، يريد :
ودقه، فلما حذف حرف اجلر عمَل الفعل واآلخر كقولك: "رويت زيداً ماًء"، وروى أكثر  من 
أروى، ألن روى ال يكون إال مرًة بعد مرٍة، يقول: فروى هللا ودقه أي جعله رواٌء، فأضمر لعلم 

عليه،  املخاطِب، ألن قوله: الح سحاٌب، إمنا معناه: أالحه هللا، فالفاعل كاملذكور، ألن املعىن
: "إّن أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت دآبٍة" فاطر:  ومل يذكر  45ونظريه قوله جل وعزَّ

 األرض. وقال قوٌم: ودقه، يريد ودقًة واحدًة، وهذا رديء يف املعىن، ليس مببالٍغ.
 إلسحاق بن إبراهيم املوصلي

 قال ابن املوصلي: 
 وراداً ملنهلـه الـعـذبِ لقد كنت    لعمري لئن حلئت عن منهِل الصبا

 أميس كغصِن البانِة الناعِم الرطبِ   ليايل أمشـي بـني بـرديَّ الهـيا
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 ووصل الغواّن واملدامِة والشربِ   سالٌم على سري القالص مع الركب

 القلبِ  سوى نظِر العينني أو شهوة  سالم امرىٍء مل تبق منـه بـقـيةٌ 

: شارب  وشرٌب، وراكٌب وركٌب، واتجٌر وجتٌر، وزائٌر وزوٌر، قوله: والشرب؛ يريد مجع شارٍب، يقال
 قال الطرماح : 

 منه إال صفحٌة عن لِمامِ   حب ابلزور الذي ال يرى

 وهذا ابٌب متصل كثرٌي، قال العجاج : 
  وهللا  مسى نصرك األنصارا  بواسـٍط أكــرم  داٍر دارا

 يريد أنصارك، فأخرجه على انصٍر ونصٍر.
م امرىءعلى البدِل من قوله: "سالٌم على سرِي القالص" وإن شئت نصبت بفعٍل وقوله: سال

مضمٍر، كأنك قلت: اسلم  سالَم امرىٍء، ألنك ذكرت سالماً أواًل، ومثل ذلك: له صوٌت صوت 
، كأنك قلت: يصوت  صوَت  محاٍر، ألنك ملا قلَت: له صوٌت دللت على أنه يصوت 

 لى" و: محاٍر،وكذلك: "له حننٌي حننَي ثك
  له صريٌف صريَف القعِو ابملسدِ 

أي: يصرف صريفاً، فما كان من هذا نكرًة فنصبه على وجهني: على املصدر،وتقديره: يصرف 
صريفاً مثل صريف مجٍل، وإن شئَت جعلته  حااًل، وتقديره؛ خيرجه يف هذه احلال. وما كان معرفًة مل 

غري معىن الفعِل مل يكن النصب  البتة ومل يصلح يكن حاالً ولكن على املصدر، فإن كان األول يف 
إال الرفع على البدل، تقول: له رأٌس رأس  ثوٍر، وله كفُّ كفُّ أسٍد، فاملرتفع  الثاّن إذا كان نكرًة  

كان بدالً أو نعتاً، وإذا كان معرفًة كان بدالً ومل يكن نعتاً، ألن النكرة ال تنعت ابملعرفة، وكذلك 
اء مل جيز إال الرفع ، ألن الكالم غري مستغن؛ وإمنا جيوز اإلضمار بعد االستغناء، إذا كان األول ابتد

تقول: صوته صوت  احلمار، وغناؤه غناء اجمليدي، وكذلك إن خّبت أبمٍر مستقر فيه اخترَي الرفع، 
يس تقول: له علٌم علم  الفقهاء، وله رأٌي رأي  القضاة؛ ألنك إمنا متدحه أبن هذا قد استقر له، ول

األبلغ يف مدحه أن ختّب أبنك رأيته يف حال تعلم. وجيوز النصب على أنك رأيته يف حال تعلم 
فاستدللت بذلك على علمه، فهذا يصلح . واألجود الرفع. فإذا قتل: "له صوٌت صوَت محاٍر"؛ 

 فإمنا خّبت أنه يصوٌت، فهذا سوى ذلك املعىن.
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احلماِم، وإمنا أختري الرفع ألن اهلاء يف عليه اسم املفعوِل  ومما خيتار فيه الرفع  قولك: عليه نوٌح نوح  
له، واهلاَء يف له اسم  الفاعِل. وجيوز النصب  على أنك إذا قلَت: عليه نوٌح دل النوح  على أن معه 

 انئحاً، فكأنك قلت: ينوحون نوح احلماِم؛ فهذا تفسري  مجيع هذه األبواب.
 البن اخلياط املديين

  املديين، يعين مالَك بَن أنٍس:  وقال ان اخلياط
 والسائلون نواكـس  األذقـانِ   أيىب اجلواب فما يراجع  هيبةً 

 سلطانِ  فهو العزيز  وليس ذا  هدي التقي وعز سلطاِن النهى

. ، أو معه هي  التقيِّ  أراد: له هدي  التقيِّ

 ابب
حٌة للقارىء، وانتقاٌل ينفي قال أبو العباس: نذكر يف هذا الباب من كل شيٍء، ليكون فيه اسرتا

امللل، حلسن موقع االستطراف، وخنلط ما فيه من اجلّد بشيء يسرٍي من اهلزل، ليسرتيح إليه القلب، 
 وتسكن إليه النفس.

 نبذ من األقوال احلكيمة
.  قال أبو الّدرداء رمحه هللا: إّن ألستجمُّ نفسي بشيء من الباطل ليكون أقوى هلا على احلقِّ

  بن أيب طالب رمحه هللا: القلب إذا أكره عمي.وقال عليُّ 
 وقال ابن مسعود رمحه هللا: القلوب متلُّ كما متلُّ األبدان فابتغوا هلا ططرائف احلكمة.

 وقال ابن عباس رضي هللا عنه: العلم أكثر من أن يؤتى على آخره، فخذوا من كل شيٍء أحسنه.
ذكر الشيء ابلشيء، إمَّا الجتماعهما يف لفٍظ، وليس هذا احلديث من الباب الذي ذكران، ولكن ن

 وإمَّ الشرتاكهما يف معىن.
: حادثوا هذه القلوب، فإهنا سريعة الدُّثور، واقدعوا هذه  -وليس من هذا الباب-وقال احلسن 

 األنفس، فإهنا طلعٌة، وإنكم إالّ تنزعوها تنزع بكم إىل شّر غاية. وقد مضى تفسري هذا الكالم.
بن اببك: إن لآلذان جمًَّة، وللقلوب ملاًل، ففّرقوا بني احلكمتني يسكن ذلك  وقال أردشري
 استجمامًا.

 وكان أنوشروان يقول: القلوب حتتاج إىل أقواهتا من احلكمة كاحتياج األبدان إىل أقواهتا من الغذاء.
من  ويروى أنه أصيب يف حكمة آل داود: ال ينبغي للعاقل أن خيلي نفسه من واحدة من أربع:
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عّدٍة ملعاٍد، أو إصالح ملعاش، أو فكٍر يقف به على ما يصلحه مما يفسده، أو لّذٍة يف غري حمّرٍم 
 يستعني هبا على احلاالت الثالث.

وقال عبد هللا بن عمر بن عبد العزيز ألبيه يوماً: اي أبة، إنك تنام نوم القائلة، وذو احلاجة على 
 ّن نفسي مطّييت، فإن محلت عليها يف التعب حسرهتا.اببك غري انئٍم? فقال له: اي بينَّ، إ

:"ينقلب إليك البصر  أتويل قوله: "حسرهتا" : بلغت هبا أقصى غاية اإلعياء، قال هللا جلَّ وعزَّ
 . وأنشد أبو عبيدة:  4خاسئا وهو حسرٌي" امللك: 

  فشطرها نظر العينني حمسور  أّن العسري هبا داٌء خمامرهـا

: "فوّل وجهك شطر املسجد احلرام" قوله: "فشطرها" ي ريد قصدها وحنوها، قال هللا جلَّ وعزَّ
 و قال الشاعر:  144البقرة: 

 وحـسـري وال زال منها ظالعٌ   هلنَّ الوجامل كنَّ عوانً على النَّوى

 يعين اإلبل، يقول: هي املفّرِقة، كما قال اآلخر: 
 د الـلـه إالّ اإلبـل  ما فرَّق األاّلف بـع

  ٌب يف الداير احتملوا   صـاح غــراوال

 إالّ انقة أو جـمـل  وما غراب الـبـني

 قال أبو احلسن: وزادّن فيه غري أيب العباس: 
 ب البني ملَّا جهلوا  والناس يلحون غرا

  يطوى عليه الّرِحل  والبائس املسكني ما

 ويقال: إنه أليب الّشيص .
"أاّلٌف" كعمل وعّماٍل، وشارٍب وشرَّاٍب، وجاهٍل وجهَّاٍل. فمن قال: "آلٌف" للواحد قال للجميع 

ومن قال للواحد: إلٌف، قال للجميع: آالٌف، وتقديره: عدٌل وأعداٌل، ومحٌل وأمحاٌل. وثقٌل 
 وأثقاٌل.

 يف وصف اإلبل
 قد أنصف اإلبل الذي يقول: 

 مطااي قلوب العاشقني الرَّواحـل  أال فرعى هللا الرَّواحـل إنـمـا
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 التَّـواصـل إذا ما أنى ابآلبقني  لى أهننَّ الواصالت عرى النَّوىع

 وقال اآلخر: 
 اإلبل قطعت األحداج أعناق  أقول واهلوجاء متشي والفضل

 اهلوجاء: اليت جتدُّ يف السَّري وتركب رأسها، كأنَّ هبا هوجاً، كما قال: 
  هلل دّر اليعمالت اهلوج

 وكما قال األعشى: 
  إذا خلت حرابء الوديقة أصيدا  ا هجَّرت عجرفيَّةٌ وفيها إذا م

والفضل: مشية فيها اختياٌل، كأّن مشيتها خترج عن خطامها فتفضل عليه، واألصل يف ذلك أن  
ميشي الرجل وقد أفضل من إزاره، ومتشي املرأة وقد أفضلت من ذيلها، وإمنا يفعل ذلك من 

يف النار"، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  اخليالء، ولذلك جاء يف احلديث: "فضل اإلزار
ك واملخيلة" ، فقال: اي رسول هللا، حنن قوٌم عّب، فما اخليلة? فقال رسول  : "وإايَّ أليب متيمة اهلجيميِّ

 هللا صلى هللا عليه وسلم: "سبل اإلزار" .
 وقال الشاعر: 

  وال أرخي من املرح اإلزارا  وال ينسيين احلداثن عرضـي

 ل أبو قيس بن األسلت األنصاريُّ: وقا
ا عود بـانٍة قـصـف  متشي اهلويىن إذا مشت قطفاً   كأهنَّ

 قال أبو احلسن: هذا وهم من أيب العباس، وما تروى إالّلقيس بن اخلطيم األنصاري .
 وقال الوليد بن يزيد: 

 أنعم ابيل وأتـبـع الـغـزال  أان الوليد اإلمام مـفـتـخـراً 

 وال أابيل مقـال مـن عـذال  ىل جمالـسـهـاأنقل رجلي إ

  متشي اهلويىن إذا مشت فضال  غرَّاء فرعاء يستضـاء بـهـا

 مث نعود إىل الباب، قال الراجز يصف إبالً أو نوقاً: 
  مل يدجل الليلة فيمن أدجلا  إنَّ هلا لسائقاً خدلَـّجـا

: املدمج السَّاقني، وإمنا عىن املرأة اليت س  اقه حبُّه إليها.اخلدجلَّ
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 ضروب الكالم
والكالم جيري على ضروب؛ فمنه ما يكون يف األصل لنفسه، ومنه ما يكىن عنه بغريه، ومنه ما يقع 

 مثاًل، فيكون أبلغ يف الوصف.
والكناية تقع على ثالثة أضرٍب: أحدها: التَّعمية والتَّغطية، كقول النابغة اجلعدّي: أكينِّ بغري امسها 

 خفيات كلِّ مكتتم وقال ذو الرُّمَّة، اسرتاحًة إىل التصريح من الكناية:  وقد علم هللا
  به أتغىّن ابمسها غري معجم  أحبُّ املكان من أجل أنَّنـي

 وقال أحد القرشيني: 
  وقد حبت ابمسي يف النَّسيب وما تكين  وقد أرسلت يف السرِّ أن قد فضحتنـي

ة قال شعراً، وكتب به إىل امرأٍة حمرمٍة حبضرة ابن أيب عتيق، ويروى أن عمر بن عبد هللا بن أيب ربيع
 وهو: 

  على العهد ابٍق ودها أم تصرما  أملا بذاِت اخلاِل فاستطلعا لـنـا

 تتيمـمـا بنا وبكر قد خفت أن  وقوالَ هلا إن النوى أجـنـبـيةٌ 

ب  إليها مبثل هذا الشعر! قال: قال: فقال له ابن أيب عتيٍق: ماذا تريد إىل امرأٍة مسلمٍة حمرمة تكت
فلما كان بعد مديدٍة قال له ابن أيب ربيعة: أعلمَت أن اجلواَب جاء من عنِد ذاك اإلنسان? فقال 

 له: ما هو? فقال: كتبت: 
 فاقصد هديَت وكن له كتاما  أضحى قريضَك ابهلوى مناما

 وقـامـا قعد العدو به عليك  واعلم أبن اخلال حني ذكرته

 
وذاك أحسنها=الرغبة  عن اللفظ اخلسيس املفحش إلىما يدل على معناه من  -من الكناية ويكن 

وقال:  187وله املثل األعلى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث  إىل نساِئكم " البقرة:  -غريه، قال هللا 
نايٍة، إمنا غري ك -مالٍك وأصحابه  -واملالمسة يف قول أهل املدينة  43"أو ملستم  النساَء" النسا: 

هو اللمس  بعينه، يقولون يف الرجِل تقع يده على امرأته أو على جاريتِه بشهوٍة: إن وضوءه قد 
 انتقض.
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وكذلك قوهلم يف قضاء احلاجِة: جاء فالن من الغائِط، وإمنا الغائط الوادي، وكذلك املرأة ، قال 
 عمرو  بن معدي كِرب الزبيديُّ: 

 كـتـيع   يل األنس ليس بهقل  فكم من غائٍط من دون سلمى

، 75وقال هللا جل وعزَّ يف املسيح ابن مرمَي وأمِه صلى هللا عليهما: "كاان أيكالن الطعاَم" املائدة: 
؛ وإمنا هي  21وإمنا هو كنايٌة عن قضاء احلاجة. وقال: "وقولوا جللودهم مل شهدمت علينا" فصلت: 

 كنايةق عن الفروج. ومثل هذا كثرٌي.
لث من الكناية: التفخيم والتعظيم ، ومنه اشتقت الكنية  وهو أن يعظمض الرجل أن والضرب الثا

يدعى ابمسه، ووقعت يف الكالم على ضربني: وقعت يف الصيبِّ على جهة التفاؤل؛ أبن يكون له 
ولٌد ويدعى ولده كنايًة عن أمسه، ويف الكبري أن ينادى ابسم ولده صيانًة المسِه؛ وإمنا يقال: كيَن 

 كذا بكذا، أي ترَك كذا إىل كذا، لبعض ما ذكران.عن  
  

وكان خالد  بن عبد هللا القسري لعنه هللا يلعن عليا رضي هللا عنه على املنّب فيقول: فعل هللا على 
علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناٍف ابن عّمش رسول هللا صلى هللا عليه 

! فهذا أتويل وسلم وزوج ابنته فاطمة وأيب احل سن واحلسني. مث ي قبل  على الناِس ويقول: أكنيت 
 هذا.

 ألعرايب
 ونرجع إىل الباب الذي قصدان له: وقال أعرايب: 

 شبايب وكأٍس ابكرتين مسوهلـا  وحقِه مسٍك من نساٍء لبستـهـا

 أابءة  برديٍّ سقتها غـيولـهـا  جيدِة سرابل الشباب كـأنـهـا

  تطولو القصاَر والطوال تطوهلا  خصرها حمملٍة ابللحم من جون

قوله؛ "ابكرتين مشوهلا"، زعم األصمعي أن اخلمر إمنا مسيت مشوالً ألن هلا عصفة كعصفة الريح 
 الشمال.

 وقوله: "أابءة  بردي" األابءة: القصبة ، ومجعها األابء ، اي فىت.
 قال كعب  بن مالٍك األنصاريُّ: 
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  عضاً كمعمعة األابِء احملرقِ ب  من سره  ضرٌب يرعبل  بعضه  

 املعمعة: صوت إحراقه، يقال: مسعت  معمعة القصب والقوصرة يف النار، أي صوت احرتاقها.
 وإمنا شبَه املرأة ابلّبدية والقصبة لبقاء اللون املسترت منها وما وااله  ورقته.

 قال محيد  بن ثور اهلاليلُّ: 
 ة عليها مـئزر  خرجت معطف  مل ألق عمرة بعد إذ هي انشىء

 العنـقـر   بيض الوجوه كأهنن  برزت عقيلة أربع هادينـهـا

: أصول  القصِب، يقال: عنقٌر وعنقٌر، ويف هذا الشعر:   العطاف: الوشاح للناس، والعنقر 
  وهي اليت هتدى هبا لو تنشر    ذهبت بعقلك ريطٌة مطـويةٌ 

:  تشعر. قال أبو احلسِن: أنشدنيه ثعلٌب يف قوله: لو تنشر 
 احملجـر   وملثلها يغشى إليه  فهممت أن أغشى إليها حمجراً 

 وقوله: "سقتها غيوهلا" الغيل: ههنا: األمجة، ومن هذا قوله: أسد  غيل، قال طرفة : 
  وهبوا كل أموٍن وطمرْ   أسد  غيٍل فإذا ما شربوا

 وقد أملينا مجيع ما يف الغيل والغيِل.
طوهلا طال:يكون على ضربني: أحدمها تقديره: فعل، وهو ما يقع وقوله: تطول القصاَر والطوال ت

يف نفسه انتقاالً ال يتعدى إىل مفعول، حنو ما كان كرمياً فكرَم، وما كان وضيعاً ولقد وضع، وما  
 كان شريفاً ولقد شرَف، وكان الشيء  صغرياً فكَّب، وكذلك قصرياً فطال، وأصله طوَل.

إذا انفتح ما قبلهما ومها متحركتان، وعلى ذلك يقال يف الفاعل:  وقد أخّبان بقصِة الياء والواو
فعيٌل حنو شريٍف، وكرمي، وطويل. فإذا قلَت: طاولين فطلته ، أي فعلوته طواًل، فتقديره فعل حنو 
خاصمين فخصمته ، وضاربين فضربته ، وفاعل ه  طائٌل، كقولك ضارٌب، وخاصٌم. ويف احلديث: 

 عليه وسلم فوَق الربعِة، وإذا مشى مع الطواِل طاهلم ". "كان رسول هللا صلى هللا
جييب  -وكان فصيحاً  -?بني رايح بن سنيح وجرير وقال رايح  بن سنيٍح الزجني موىل بن اتجية 

 جريراً، ملا قال جرير: 
  فالزنج  أكرمث منهم  أخواالَ   ال تطلنب خؤولة يف تغلـبٍ 

 من أشراف العرِب يف قصدٍة مشهورٍة معروفٍة، يقول فيها:  فتحرك رايح  فذكر أكثر من ولدته الزند  
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 القيت مث جحاجحاً أبطـاالَ   والزنج  لو القيتهم يف صفهم

 إن مل يوازن حاجباً وعقاالَ   ما ابل  كلِب بين كليٍب سبهم

 األجباالَ  طالت فليس تناهلا  إن الفرزدق صخرٌة عاديةٌ 

 .يريد: طالِت األجبال وعلت فليس تناهلا
 ملروان بن أيب حفصة

 مث نعود إىل ذكر الباب.
وقال مروان بن أيب حفصة، وهو مروان بن سليمان بن حيىي بن حيىي بن أيب حفصة، واسم أيب 

 حفصة يزيد : 
 بعيونـهـن وال يدين قـتـيال  إن الغواّن طاملا قتـلـنـنـا

  ضمن أحور يف الكناِس كحيالَ   من كل آنسٍة كأن حجـالـهـا

 كل أصيب وما أطاق ذهـوال  ن عروة واملرقش قبـلـهأردي

 ولقد تبلَن كثـرياً وجـمـيال  ولقد تركن أاب ذؤيٍب هـائمـاً 

 فيهن أصبح سائراً حمـمـوال  وتركن البن أيب ربيعة منطقـاً 

 ممن تركن فؤاده مـخـبـوال  إال أكن ممن قتلـن فـإنـنـي

 
 

، وكل ما كان من فـََعَل مما فاؤه واٌو ومضارع ه يـَْفِعل فالواو  قوله: "وال يدين قتيال" يقال: ودي يدي
ساقطٌة منه، لوقوعها بين ايٍء وكسرٍة، وكذلك ما كان منه على َفِعَلن يـَْفِعل ، ألن العلَة يف سقو الواو  

 كسرٌة العني بعَدها.وقد مضى تفسري  هذا.
بعد كسرٍة، فهي تعتلُّ اعتالل آخر  ولكن يف يديَن علة أخرى، وهي أن الياء اليت هي الم الفعلِ 

يرمي، وأوله يعتل اعتالل واو يعد، واحتمل علتني ألن بينهما حاجزاً، ومثل ذلك وعى يعي، ووقى 
يقي، ووىف يفي، ووشى يشي، ووىن يف أمر يين، وما أشبه ذلك. ويقع  يف َفِعَل، حنو َوىَل األمري  

 اآلن يلي.
ٍد يف الوصِل، التصاله مبا بعده، تقول: اي زيد ع كالماً، وِش فإذا أمرَت كان الفعل على حرٍف واح
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، فإذا وقفت قلت: لْه، وِشْه، وِقْه، اليكون إال ذلك، ألن  : ِل عمراً اي زيد ، من وليت  ثوابً، وتقول 
الواَو تسقط  فتبتدىء مبتحرٍك، فال حتتاج  إىل ألِف وصل، فإذا وقفت احتجت إىل ساكٍن تقف  

هلاء لبيان احلركِة يف األول، ومل جيز إال ذلك. ومن قال لك: الفظ يل حبرٍف واحٍد عليها فأدخلت ا
غري موصوٍل فقد سألك حماال، ألنك التبتدىء إال مبحرٍك. وال تقف  إىل على ساكٍن، فقد قال 

 لك الفظ يل بساكٍن متحرك يف حاٍل.
: ضمن القّب  زيداً، وضمَن القَّب زيٌد؛ كلٌّ  صحيٌح. فمن قال: ضمن القّب  زيداً، وقوله؛ ضمن يقال 

فإمنا أراد جعل القّب ضمني زيٍد، ومنقال: ضمَن زيٌد القَّب، فإمنا أراد: جعَل زيٌد يف ضمِن القّب، 
 وينشد هذا البيت على وجهني: 

 غـائب   ولكنه  من ضمَن اللحدَ   وما غائٌب من غاَب ي رجى إايبه  

" يريد  م ن ضمنه اللحد ، وحذَف اهلاَء من صلِة من،وهذا من ومن روى "من ضمن اللحد  غائب 
 الواضح الذي ال حيتج إىل تفسري.

وقوله: أحور يعين ظبياً، وأهل الغريب يذهبون إىل أن احلوار يف العني شدًة سواِد سوادها وشدة  
حلوَر بياض بياضها، والذي عليه العرب إمنا هو نقاٌء البياِض، فعند ذلك يتضح السوادُّ. وقد فسران ا

 واحلواري.
: حيث تكنس  البقرة والظبية ، وهو أن تتخذ يف الشجرِة العادية كالبيت أتوي إليه وتبعر  والكناس 

 فيه، فيقال إن رائحته أطيب  رائحة، لطيب ما ترتعي، قال ذو الرمِة: 
  مرابض  العني حىت أيرَج اخلشب    إذا استهلت عليه غـيبٌة أرجـت

 وتنتـهـب لطائم املسِك حيويها  ـنـه  كأنه بيت  عـطـاٍر يضـم

 قوله: غيبة هي الدفعة من املطِر، وعند ذلك تتحرك الرائحة .
 واألرج : توهج  الريِح، وإمنا يستعمل ذلك يف الريح الطيبِة.

 والعني: مجع  عيناَء، يعين البقرَة الوحشيَة، وهبا شبهت املرأة، فقيل: حوٌر عنٌي.
، ال تكون لغري ذلك.واللطيمة: اإلبل  اليت حتم  ل  العطَر والبزَّ

: ضمنَّ ظبياً أحور العني أحكَل، وجعَل احلجاَل كالكناِس.وقال ابن عباس يف قول هللا جلَّ  فيقول 
: "فال أقسم ابخلنِس" "اجلواِر الكنِس" التكوير:  قال: أقسم ببقر الوحش ألهنا  16 - 15وعزَّ

: اليت تلزم  الكناسَ  . وقال غريه: أقسم ابلنجوم اليت جتري ابلليل وختنس خنس  األنوف: والكنس 
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 ابلنهار، وهو األكثر.
 وقوله: أردين، يقول: أهلكَن، والردى: اهلالك  واملوت من ذا.

والذهول  االنصراف، يقال: ذهَل عن كذا وكذا: إذا انصرف عنه إىل غريه. قال هللا عز وجل: "يوم 
 أي تسلى وتنسى عنه إىل غريه. 2 تروهنا تذهل كل مرضعٍة عما أرضعْت" احلج:

 قال كثرية: 
  وأضحى يريد  الصرَم أو يتدلل    صحا قلبه  اي عّز أو كاد يذهل  

 وقوله: 
  ولقد تبلن كثرياً ومجيالً 

 أصل التبل الرتة ، يقال: تبلي عند فالٍن؛ قال حسان  بن اثبٍت: 
 بسـامِ  تشفي الضجيع بباردٍ   تبلت فؤادك يف املناِم خريدةٌ 

 واخلريدٌة: احلييٌة.
 وقوله: 

  ممن تركن فؤاده خمبوال

يريد: اخلبل، وهو اجلنون، ولو قال: حمبوال لكان حسناً يريد  مصيداً واقعاً يف احلبالِة، كما قال 
 األعشى: 

  داٍن وانٍء وحمبوٌل وحمتبل    فلكنا هائم يف إثر صاحبهِ 

 من طرائف العشاق
ة حضرية، فلكما يوماً على ظهر الطريق فلم تكلمه، فظن أن ذاك وخّبت أن رجاًل جافياً عشق قين

حياٌء منه، فقال: اي خريدة! قد كنت  أحسبك عروابً، فما ابلنا منقك وتشنئينا! فقالت: اي ابن 
  اخلبيثِة! أجتمشين ابهلمِز! 

 
: احلسنة  التبعل، وفسَر يف القرآن على ذلك يف قوله: "عر  اب أتراابً" الواقعة: اخلريدٌة: احليية. والعروب 

 . فقيل: هن احملبات  ألزواجهن.37
 وقال أوس  بن حجر: 
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  تصيب احلليم عروٍب غري مكالحِ 

وذكر الليثي أن رجالً كان حيب جاريًة لوم يكن حيسن مما يتوصل به إىل النساء شيئاً، إال أنه كان 
فأخلفته حتني وقت مرورها،  حيفظ القرآن، فكان يتوصل إليها ابآلية بعد اآلية، فكان إن وعدته

وإن خرجت خرجًة ومل يعلم هبا  2فقال: "أييها الذين أمنوا مل تقولوَن ما ال تفعلوَن" الصف: 
. وإن 188فينتظر حتينها يف أخرى، فتال: "ولو كنت  أعلم  الغيب ألستكثرت من اخلري" األعراف: 

اءكم فاسٌق فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهلٍة" وشى به إليها واٍش كتَب إليها: "اي أيها الذين أمنوا إن ج
 .6احلجرات: 

وذكروا أن أاب القمقام بن حبر السقاء عشق جارية مدينية، فبعث إليها: إن أخواانً يل زاروّن، 
فابعثي إيل برؤوٍس حىت نتغدى ونصطبح اليوم على ذكرك، ففعلت، فلما كان يف اليوم الثاّن بعَث 

نفرتق، فابعثي إيل بقليٍة جزوريٍة وبقريٍة قديٍة حىت نتغداها ونصطبح على  إليها: إن القوم مقيمون مل
ذكرِك، فلما كان يف اليوم الثالث بعَث إليها: إان مل نفرتق، فابعثي إيل بسنبوسٍك حىت نصطبح 

اليوم على ذكرك، فقالت لرسوله: إّن رأيت احلب حيل يف القلِب، ويفيض إىل الكبِد واألحشاء، 
 نا هذا ليس جياوز  املعدة.وإن حب صاحب

وخّبت أن أاب العتاهية كان قد استأذن يف أن يطلق له أن يهدي إىل أمري املؤمنني املهدي يف 
 النريوز واملهرجان، فأهدى يف أحدمها برنيًة ضخمًة، فيها ثوب انعم  مطيب، قد كتب يف حواشيه: 

 ـاهللا والقائم  املهدي يكفيه  نفسي بشيٍء من الدنيا معلقةٌ 

 فيها فيها احتقارك للدنيا مبا  إّن ألأيس منهامث يطمعنـي

فهم بدفع عتبة إليه، فجزعت، وقالت: اي أمري املؤمنني، أبعد حرميت وخدميت تدفعين إىل رجٍل قبيح 
املنظر ابئع جرار ومكتسٍب ابلعشق! فأعفاها، وقال: امألوا له هذه الّبنية مااًل، فقال للكاتب: 

فقالوا: ما ندفع ذلك، ولكن إن شئت أعطيناك دراهم إىل أن يفصح مبا أراد، أمر يل بداننري 
فاختلف يف ذلك حواًل، فقالت عتبة : لو كان عاشقاً كما يزعم مل يكن خيتلف منذ حوٍل يف التمييز 

 بني الدراهم والداننري، وقد أعرض عن ذكري صفحاً.
ثه وال تذكر الطعام، فلما طال ذلك به ودعت أاب احلارث مجني، واحدٌة كان حيبها، فجعلت حتاد

قال: جعلين هللا فداِك! ال أمسع للغداء، ذكراً. قالت: أما تستحيي! أم يف وجهي ما يشغلك عن 
ذا? فقال هلا: جعلين هللا فداِك! لو أن مجيالً وبثينة قعدا ساعًة ال أيكالن شيئاً لبزَق كل واحٍد 
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 منهما يف وجِه صاحبِه وافرتقا.
: وأنشدت أل  عرايبٍّ

  يشد على خبزي ويبكي على مجلِ   وقد رابين من زهدٍم أن زهدمـاً 

 األكلِ  مسيناً وأنساك اهلوى كثرةَ   فلو كنت عذري العالقِة مل تكـن

 وقال أعرايب: 
 وكنت إذا ذكرتِك ال أخيب    ذكرتك ذكرًة فاصطدت ضبا

 لذي الرمة يف ميّ 
ًِ لطرف العني فيهنَّ مطرحمها  أمل تعلمي اي ميَّ أنَـّا وبـينـنـا   ًو

 أمام املطااي تشرئبُّ وتـسـنـح  ذكرتك إن مّرت بنـا أمُّ شـادنٍ 

 شعاع الضُّحى يف لوهنا يتوضَّح  من املؤلفات الرمل أدماء حـرَّةٌ 

به أعطافاً وجيداً ومقـلةً   وميَّة أهبى بعد منهـا وأمـلـح  هي الشِّ

 عشٍر هنٍي به السَّيل أبطح على  كأنَّ الّبى والعاج عيجت متونه

نيا عليَّ كـمـا أرى  أروح تباريح من ذكراك للموت  بئن كانت الدُّ

 قوله: "مهاٍو" ، واحدهتا مهواٌة، وهو اهلواء بني الشيئني.
ويقال: لفالن يف داره مطرٌح إذا وصفها ابلسَّعة، يقال: فالن يطرح بصره كذا مرَّرًة وكذا مرًة، 

 وأنشد سيبويه: 
 حتـديد طرحاً بعيين لياٍح فيه  ارة حني تعلو الشمس راكبهانظّ 

 اللياح من البياض، واللَّوح: العطش، واللُّوح: اهلواء.
 والشَّادن: الذي قد شدن، أي حترَّك.

: قد اشرأبَّ حنوي، ويقال: هو يسرح يف املرعى.  وقوله: "تشرئب" ، يقال: إذا وقف ينظر كاملتحريَّ
 

" ، يقال: "آلفت املكان أولفه إيالفاً" ، ويقال: ألفته إلفاً، ويف القآن الكرمي: وقوله: "من املؤلفات
 وقرأوا: "إالفهم" على القصر. 2-1"إليلف قريٍشإلفهم" قريش: 

وقوله: "الرمل" النصب فيه أجود ابلفعل، وجيوز اخلفض على شيٍء نذكره بعد الفراغ من هذا 
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 الباب، إن شاء هللا.
 .وأصل اهلجان األبيض

. ويقال لألردية: العطف؛ ألهنا 9والعطف: ما انثىن من العنق، قال: تعاىل: "اثّن عطفه" احلج: 
 تقع على ذلك املوضع.

ويف احلديث: أنَّ قوماً يزعمون أهنم من قريٍش أتوا عمر بن اخلطاب رمحه هللا، وكان قائفاً، ليثبِّتهم 
واحدها -كفِّهم، مث قال: اطرحوا العطفيف قريٍش، فقال: اخرجوا بنا إىل البقيع. فنظر إىل أ

مث أمرهم فأقبلوا وأدبروا، مث أقبل عليهم فقال: ليست أبكفِّ قريٍش وال مشائلها، فأعطاهم  -عطاف
 فيمن هم منه.
 واجليد: العنق.

والّبى: اخلالخيل، واحدهتا برة، وهي من الناقة اليت تقع يف مارن األنف، والذي يقع يف العظم 
 اش.يقال له اخلشخ

 والعاج كان يتَّخذ مكان األسورة، قال جرير: 

 هلا مسكـاً مـن غـري عـاج  ترى العبس احلويلَّ جوانً بكوعها

ٍِ وال ذبل العبس: ما تعّلق من األبعار والبول أبذانب اإلبل، والوذح: الذي تعلَّق أبطراف إالء 
ء، ويكون العبس يف أذانب اإلبل من البول إذا خثر.  الشَّ

ههنا: األسود وهو األغلب فيه، والكوع: رأس الزَّند الذي يلي اإلهبام، والكرسوع: رأسه واجلون 
وار، والذَّبل: شيٌئ يتَّخذ من القرون كاألسورة، ويقال: سواٌر  الذي يلي اخلنصر. واملسكة: السِّ

 وسواٌر، وإسواٌر: قالت اخلنساء: 
  كأن حتت طيِّ الّبد إسوار

 والعشر: شجٌر بعينه.
بطح: ما انبطح من الوادي، يقال: أبطح، وبطحاء اي فىت، وأبرق وبرقاء، وأمعز ومعزاء، وهذا  واأل

 كثرٌي.
والتَّباريح: الشدائد، يقال: برَّح به، ويف احلديث: "فأين أصحاب النَّهر" ? قال: لقوا برحاً، والعرب 

 ال تعرفه إالَّ ساكن الراء، قال جرير: 
  برح اهلوى وعذاٌب غري تفتري  ما كنت أوَّل مشغوٍف أضرَّ به
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قال أبو احلسن: وقد مسعنا من غري أيب العباس، يقال: لقيت منك برحاً، ابلفتح. ويقال: لقي منه 
داد اليت تّبّح .  الّبحني، أي الدَّواهي الشِّ

 ما قيل يف السر وكتمانه
 قال أبو العباس يف املثل السائر: قيل لرجل: ما خفي? قال: ما مل يكن .

. قال: ما حدَّثت به نفسك. كما قال: "أو  7تفسري هذه اآلية: "يعلم الّسّر وأخفى" طه:  ويف
 ، تقديره يف العربية: وأخفى منه. 235أكننتم يف أنفسكم"البقرة:

والعرب حتذف مثل هذا، فيقول القائل: مررت ابلفيل أو أعظم، وإنه كالبقَّة أو أصغر، ولو قال: 
، ألّن يف الكالم دلياًل، ولو قال: رأيت اجلمل، أو راكباً، وهو يريد: رأيت زيداً أو شبيهاً جلاز

"عليه" : مل جيز ألنه ال دليل فيه، واألول إمنا قّرب شيئاً من شيٍء، وههنا إمنا ذكر شيئاً ليس من 
 شكل ما قبله.

: - وهو املرضي عندان -وفيه قوالن: أحدمها  27فأما قوله جل ثناؤه: "وهو أهون عليه" الروم: 
إمنا هو: وهو عليه هنٌي، ألن هللا جلَّ وعزَّ ال يكون عليه شيء أهون من شيٍء آخَر. وقد قال 

 معن بن أوٍس: 
 أول   على أينا تغدو املـنـية    لعمرَك من أدري وإّن ألؤجل

ضل أرد: وّن لوجٌل، وكذلك يتأول من يف األذن? "هللا أكّب هللا أكّب"، أي هللا كبرٌي، ألنه إمنا يفا
 بني الشيئني إذا كاان من جنس واحد، يقال:هذا أكّب  من هذا، إذا شاكله يف ابب.

فأما "هللا أجود من فالن" و"هللا أعلم بذلك منك"، فوجه بني، ألنه من طريِق العلم واملعرفِة والبذِل 
 واإلعطاِء.

تبارك وتعاىل ليس  وقوم يقولون: "هللا أكّب من كل شيٍء"، وليس يقع هذا على حمض الروية، ألنه 
 كمثلِه شيٌء، وكذلك قول الفرزدق: 

 وأطـولٌ  بيتاً دعائمه اعـز  إن الذي مسك السماَء بىن لنا

جائٌز أن يكون قال للذي خياطبه: من بيتَك،فاستغىن عن ذكر ذلك مبا جرى من املخاطبة 
 واملفاخرة، وجائز أن تكون دعائمه عزيزٌة طويلٌة، كما قال اآلخر: 

 أألم أصغراً وأكّبا  آل زيٍد نفرا فبحتم اي
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 يريد: صغاراً وكباراً.
فأما قول مالك بن نويرة يف ذؤاب بن ربيعة حيث قتل عتيبة بن احلارث بن شهاٍب، وفخر بن 

 أسٍد بذلك، مع كثرة من قتلت بنو يربوع منهم: 
  صدقت بنو أسٍد عتيبة  أفضل    فخرت بنو أسٍد مبقتل واحـدٍ 

 ل ممن قتلوا، على ذلك يدل الكالم . وقد أابن ما قلنا يف بيته الثاّن بقوله: فإمنا معناه أفض 

 مثىن سراهتم الذين نقتل  فخروا مبقتلِه وال يويف به

والقول الثاّن يف اآلية: وهو أهون عليه عندكم، ألن إعادة الشيء عند الناس أهون من ابتدائه حىت 
 جيعل شيئاً من ال شيء.

 مث نعود إىل الباب.
 قال زهرٌي: 

 تعلمِ  ولو خاهلا ختفى على الناس  ومهما تكن عند امرىٍء من خليقةٍ 

 فهذا مثل املثل الذي ذكرانه.
وقال عمرو بن العاص: إذا أان افشيت سري إىل صديقي فأذاعه فهو يف حل: فقيل له: وكيف 

 ذاك? قال:أان كنت أحق بصيانته.
 وقال امرؤ القيس: 

  فليس علي شيٍء سواه خبزانِ   لسانه  إذا املرء مل خيزن عليه 

وأحسن ما مسع يف هذا ما يعزى إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، فقائل يقول: هو له، ويقول 
 آخرون: قاله متمثال، ومل خيتلف يف أنه كان يكثر  إنشاده: 

 فإن لكل نصيح نصـيحـا  فال تفش سـرك إال إلـيك

  كون أدمياً صحيحال ال يرت   وإّن رأيت غواة الـرجـا

وذكر العتيب أن معاوية بن أيب سفيان أسر إىل عثمان بن عنبسة بن أيب سفيان حديثًا، قال 
عثمان : فجئت إىل أيب، فقلت: إن أمري املؤمنني أسر إيل حديثاً، أفأحدثك به? قال: ال، إنه من  

نفسك مملوكاً بعد أن كنت كتم حديثه كان اخليار  إليه، ومن أظهره كان اخليار عليه، فال جتعل 
مالكاً، فقلت له: أو يدخل هذا بني الرجل وابيه? فقال: ال، ولكين أكره أن تذلل لسانك إبفشاء 
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 السر، قال: فرجعت إىل معاوية، فذكرت  ذلك له، فقال معاوية: أعتقك أخي من رقِّ اخلطإ.
، وكان رجالً ظهره، وكنت يف وقال معاوية: أعنت على علي رمحه هللا أبربع: كنت رجالً أكتم  سري

: إن ظفروا به   أطوع جند وأصلحه، وكان يف أخبث جنٍد وأعصاه، وتركته واصحاب اجلمل وقلت 
كانوا أهون علي منه، وإن ظفر هبم اعتددت هبا عليه يف دينه.ن وكنت  أحب إىل قريٍش منه، فيا 

 : الداء يف كل مكتوٍم.لك من جامٍع إيل ومفرق عليه! وعوٍن يل وعوٍن عليه! وقال أردشري
 وقال األخطل: 

 ينتشر   كالعر يكمن حيناً مث  إن العداوة تلقاها وإن قدمت

 وقال مجيٌل: 
 شائع   أال كل سرٍّ جاوز اثنني  وال يسمعن سري وسرك اثلثٌ 

 وقال آخر، وهو مسكني  الدرامي: 
 على سر بعض غري أّن مجاعهـا  وفتيان صدٍق لست  أطلع  بعضـهـم

 إىل صخرة أعيا الرجال انصداعها  ن يف األرض الفضاء وسرهميظلو 

  وموضوع  جنوى ال يرام اضطالعها  لكل امرىء شعٌب من القلب فـارغٌ 

 وقال آخر: 
 وال غرّن أّن عليه كـرمي    سأكتمه سري وأحفظ سـره

 وحليمٌ  وما الناس إال جاهل  حليم فينسى أو جهول يضيعه

ن صّب على كتمان سره ومل يبدِه لصديقه فيوشك أّن صري عدواً فيذيعه ز وكان يقال: أصّب الناس م
 وقال العتيب: 

 خماريق نرياٍن بـلـيٍل تـحـرق    ويل صاحٌب سري املكتوم  عـنـده

 ثياابً من الكتمـاٍن ال تـتـخـرق  عطفت على أسراره فكسـوتـهـا

 تغـرق   فأسرار  صدري ابألحاديث  فمن تكِن األسرار تطفو بـصـدره

 فإنك إن أودعته مـنـه أحـمـق    فال تودعن الدهر سرك أحـمـقـاً 

 :من القول ما قال األريب  املوفق    وحسبَك يف سرِت األحاديث واعظـاً 
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 أضـيق   فصدر  الذي يستودع  السر  إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه

 وقال كعب بن سعٍد الغنوي: 
  ان عن أسرارهم بسؤولِ وال أ  ولست مببٍد للرجال سريريت

 إىل ههنا من ههنا بنقـولِ   وال أان يوماً للحديث مسعتـه  

وقد ذكران قول العباس بن عبد املطلب رمحه هللا البنه عبد هللا: ن ذا الرجل قد اختصك دون 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاحفظ عين ثالاثً: ال جيربن الرجل عليك كذابً، وال 

ه سراً، وال تغتب عنده أحداً. فقيل البن عباس: كل واحدٍة منهن خرٌي من ألِف ديناٍر، تفشني ل
 فقال: كل واحدٍة منهن خرٌي من عشرِة آالٍف.

 وقال بعض احملدثني: 
  وليس يف الكذاب حيلهْ   يل حيلٌة فـيمـن ينـم

 د فحيليت فيه قلـيلـهْ   من كان يكذب  ما يري

 
 هو أبو العباس املّبد:  وقال آخر قال أبو احلسن:

  وليس يل حيلٌة يف مفرتي الكذبِ   إن النموم أغطي دونه خـبـري

 وقال بعض احملدثني: 
 بوادر من دمِع يسيل علـى خـدي  كتمت اهلوى حىت إذا نطقـت بـه

 جلدي كأن ضمري القلب يرشح من  وشاع الذي أضمرت من غري منطقٍ 

 عذري: وقال مجيل بن عبد هللا بن معمِر ال
  بنث وإفشاِء احلديث قمني    إذا جاوز اإلثنني سٌر فإنه

وأتويل قمني، وحقيٍق، وجدير، وخليق، واحٌد، أي قريب من ذاك، هذا حقيقت ه، يقال: 
 قمنٌي،وقمٌن، يف معىن. قال احلادرث بن خالٍد املخزومي: 

 قمـن   فاألقحوانة منا منزلٌ   من كان يسال عنا أين منزلنا
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يث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "من ابع داراً أو عقاراً فلم يردد مثنه يف مثله ويف احلد
 فذلك ماٌل قمٌن أال يبارك فيه".

 وقال الرقاشي: 
 كالماً تكلمنا بـأعـينـنـا سـرا  إذا حنن خفنا الكاشحني فلم نـطـق

  سرتاومل نكشف النجوى ومل هنتك ال  فنقضي ومل يعلم بنـا كـل حـاجةٍ 

 وقال معاوية لعباس بن صحار العبدي: ما أقرب االختصار? فقال حملة دالٌة.
 وقيل: خري  الكالم ما أغىن اختصاره عن إكثاره.

 وقيل: النمام سهم قاتل  وقال أحد احملدثني: 
  وال أدع األسرار تغلي على قليب  ال أكتم األسرار لكـن أذيعـهـا

 جنـبِ  تقلبه األسرار  جنباً على  ةً وإن قليل العقِل من بـاَت لـيل

 وقال آخر: 
  وأمشي ابلنميمِة بني صحيب  ومنع جاريت من كل خـريٍ 

 ويقال للنمام: القتات.
 ويف حديٍث: "ال يراح القتات  رائحَة اجلنِة".

ويف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم. "لعن هللا املثلث" فقيل: اي رسول هللا، ومن املثلث? 
 ال: "الذي يسعى بصاحبه إىل سلطانه، فيهلك نفسه وصاحبه وسلطانه".فق

وقال معاوية لألحنف يف شيٍء بلغه عنه، فأنكر ذلك األحنف، فقال له معاوية: بلغين عنك الثقة، 
 فقال له األحنف: اي أمري املؤمنني، إن الثقة ال يبلغ .

 وقال أحد املاضني: 
 كذبـوا را أ ذيَع، وإن مل يسمعواش  إن يسمعوا اخلري خيفوه وإن مسعوا

 وقال املهلب بن أيب صفرة: أدىن أخالق الشريف كتمان  السرِّ وأعلى أخالق نسينث ما أسر إليه.
؛ على غري وجه وهذا ليس من الباب الذي كنا فيه، ولكين ذكر الشيء  ويقال للنكاح: السرُّ

زان، وقوٌم جيعلونه الغشياَن، وكال القولني ابلشيء، وهذا حرف يغلط فيه، ألن قوماً جيعلون السرَّ ال
خطَأ، إمنا هو الغشيان  من غري وجهه. قال هللا جلَّ وعّز: "ال تواعدوهن سراً إال أن تقوال قوالً 
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 ، فليس هذا موضع الزان.235معروفاً" البقرة: 
 وقال احلطيئة: 

  وأيكل جارهم أنف القصاعِ   وحيرم سرُّ جارهتم عليهـم

 لسالمة ذي فائٍش احلمريي:  وقال األعشى
  وكانوا مبوِضِع أنضادها  وقومك إن يضمنوا جارةً 

 ولن يسلموها إلزهادها  فلن يطلبوا سرها للغىن

يف هذا قوالن: أحدمها أهنم ال يطلبون اجرتارها إليهم على رغم أوليائها منأجل ماله، غضباً 
 ملكافأة.للجوار، وال يسلموهنا إذا انقطع رجاؤهم من الثواب وا

واآلخر أهنم ال يرغبون يف ذوات األموال؛ إمنا يرغبون يف ذواِت األحساب؛ اختياًر لألوالد، وصيانًة 
 لألصهار، أن يطمع فيهم من ال حسب له.

 وقوله احلطيئة: 
  وأيكل جارهم أنَف القصاعِ 

وكأٌس أنف، إذا مل  إمنا يريد املستأنف الذي مل يؤكل قبل منه شيء؛ يقال: روضٌة أنف؛ إذا مل ترَع،
 يشرب منها شيء قبل، قال لقيط بن زرارة: 

  والقينة احلسناَء والكاس األنفْ   إن الشواَء والنشيَل والرغـفْ 

    للطاعنني اخليل واخليل خنفْ 

 ^ 
 اجلزء الثالث

 ابب
قال أبو العباس: وهذا ابب اشرتطنا أن خنرج فيه من حزن إىل سهل ومن جد إىل هزل، ليسرتيح 

 القارئ، ويدفع عن مستمعه املالل. وحنن ذاكرون ذلك إن شاء هللا.
 بكر بن النظاح ميدح مالك بن علي اخلزاعي

 قال بكر بن النطاح يف كلمة ميدح فيها مالك بن علي اخلزاعي: 
لرتضى، فقالت قم فجئنا   عرضت عليها ما أرادت من املىن
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 بكوكـب

 ى حلم عنقاء مـغـربكمن يتشه  فقلت هلا هذا التـعـنـت كـلـه

 وعزته ما انل ذلك مطلـبـي  فلو أنين أصبحت يف جود مالك

 كما شقيت قيس أبسياف تغلب  فىت شقيت أمواله بسـمـاحـه

 للخليع ميدح عاصماً الغساّن

 وقال اخلليع يف كلمة له ميدح هبا عاصماً الغساّن: 
  خدي وقد شخصت عيين ودمعي على  أقول ونفسي بني شوقـي وحـسـرة

 بلحظته بني التـأسـف والـجـهـد  أرحيي بقتـل مـن تـركـت فـؤاده

 وموت إذا أقرحت قلبك من بـعـدي  فقالت: عذاب اهلـوى قـبـل مـيتة

 لصنع األايدي الغر يف طلب احلمـد  لقد فطنت للجور فـطـنة عـاصـم

 إىل عاصم ذي املكرمات وذي اجملد  سأشكوك يف األشعار غري مقـصـر

 الـصـد فتأمن نفسي منكـم لـوعة  لعل فىت غسـان جيـمـع بـينـنـا

 أليب العتاهية يف العتاب
 وقال إمساعيل بن القاسم : 

  يف مثل ما أنت فيه ليس يكفيين  إن السالم وإن البشر من رجـل

 زهو امللوك وأخالق املساكني  هذا زمان أحل الناس فيه علـى

 عين وزادك خرياً اي ابن يقطني  أما علمت جزاك هللا صـالـحة

 وال أريدك يوم الـدين لـلـدين  أّن أريدك للدنيا وعـاجـلـهـا

 ليزيد بن حممد ميدح إسحاق بن إبراهيم
 وقال يزيد بن حممد بن املهلب املهليب يف كلمة ميدح هبا إسحاق بن إبراهيم: 

 ـهـــدى لـــه األشـــعـــارالبـن بـيت تـ  إن أكـن مـهـدايً لـك الــشـــعـــر إنـــي

    غري أّن أراك من أهل بيتما على احلر أن يسودوه عار

 وقال يف كلمة أخرى له : 
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  وإذا حددت فكل شيء ضائر  وإذا جددت فكل شيء انفـع

  والسيف يف يده فنعم الناصر  وإذا أاتك مهليب يف الوغـى

 يف مقتل مصعب بن الزبري
 ملا أاته قتل مصعب بن الزبري: اشهده املهلب بن أيب صفرة? قالوا: ال. كان وقال عبد هللا بن الزبري

املهلب يف وجوه اخلوارج. قال: أفشهده عباد بن احلصني احلبطي? قالوا: ال. قال: أفشهده عبد هللا 
 بن خازم السلمي? قالوا: ال. فمثل عبد هللا بن الزبري.

  شهد اليوم انصرهبلخم امرئ مل ي  فقلت هلا عيثي جعار وجـرري

جعار: اسم من أمساء الضبع. وهي صفة غالبة، ألنه يقال هلا: جاعرة، فهذا يف اببه كفساق، 
 ولكاع، وحالق، للمنية. وقد فسران هذا الباب مستقصى على وجوهه األربعة.

 ابنة جارية مهام بن مرة
 ويروى أن ابنة جارية هلمام بن مرة بن ذهب بن شيبان قالت له يوماً: 

  إىل الالئي يكن مع الرجال  أمهام بن مرة حن قلـبـي

 فقال: اي فساق! أردت صفيحة ماضية. فقالت: 
  إىل صلعاء مشرقة القذال  أمهام بن مرة حن قلبـي

 فقال: اي فجار! أردت بيضة حصينة ، فقالت: 
 إىل أير أسد به مبايل  أمهام بن مرة حن قليب

 قال: فقتلها.
 سلم الباهليمن أخبار سعيد بن 

 وما قيل فيه من الشعر 
وهو مروان بن حممد، وزعم التوزي عن أيب عبيدة قال: أبو  -قال أبو العباس: قال أبو الشمقمق 

الشمقمق ومنصور بن زايد وحيىي بن سليم الكاتب، من أهل خراسان، من خبارية عبيد هللا بن 
قال ميدح مالك بن علي  -فيكثر صوابه زايد، وكان أبو الشمقمق رمبا حلن، ويهزل كثرياً وجيد، 

 اخلزاعي ويذم سعيد بن سلم الباهلي: 
 ه جواداً إىل املكارم ينمـي  قد مرران مبالك فـوجـدنـا
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 أم أاته أيجوج من خلف دذم  ما يبايل أاته ضيف خمـف

  فإذا ضيفه من اجلوع يرمي  فارحتلنا إىل سعيد بن سلـم

 هللا ما بدا ضوء جنـمكهم   وإذا خبزه عليه سـيكـفـي

 ن داود قد عاله بـخـتـم  وإذا خامت النبـي سـلـيمـا

 وارحتلنا من عند هذا بـذم  فارحتلنا من عند هذا حبمـد

 وقال عبد الصمد بن املعذل يرثي سعيد بن سلم: 
 وفقري بعثته بـعـد عـدم  كم يتيم جّبتـه بـعـد يتـم

  سعيد بن سلم رضي هللا عن  كلما عضت احلوادث نـادى

 وقال سعيد بن سلم: عرض يل أعرايب فمدحين فبلغ . فقال: 
 سعيد بن سلم ضوء كـل بـالد  أال قل لساري الليل ال ختش ضلة

 
 

  جواد حثا يف وجه كل جواد  لنا سيد أرثى على كل سـيد

 قال: فتأخرت عن بره قلياًل. فهجاّن فبلغ . فقال: 

 س ملدح الباهلي ثـوابولي  لكل أخي مدح ثـواب يعـده

 فكان كصفوان عليه تـراب  مدحت ابن سلم واملديح مهزة

 وقال أبو الشمقمق: 
 قلت للناس ال أزور سـعـيدا  قال يل الناس زر سعيد بن سلم

 رة قد عمها مساحـاً وجـودا  وأمريي فىت خزاعة ابلبـص

 مالك أكرم الـبـرية عـودا  ولنعم الفىت سـعـيد ولـكـن

 ل سعيد: لوددت أنه مل يكن ذكرّن مع مالك، وأنه أخذ مين أمنيته.فقا
 وقال أبو الشمقمق أيضاً: 

  إن كنت تطمع يف نوال سعيد  هيهات تضرب يف حديد ابرد
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 وأاته سلم يف زمـان مـدود  وهللا لو ملك البحار أبسرهـا

 بصـعـيد ألىب وقال: تيممن  يبغيه منها شربة لـطـهـور

 خر: ومثله قول آل
 إبر يضيف هبا فضاء املنـزل  لو أن قصرك اي ابن يوسف كله

 ليخيط قد قميصه مل تفـعـل  وأاتك يوسف يستعـريك إبـرة

 وقال مسلم بن الوليد: 
 وخبلك خبل الباهلي سـعـيد  ديونك ال يقضى الزمان خرميها

 وما قومه من لؤمه بـبـعـيد  سعيد بن سلم أألم الناس كلهـم

 تدارك منـا مـجـده بـيزيد  فضل ولـكـن مـزيداً يزيد له 

 ملطبخه قفـل وبـاب حـديد  خزمية ال أبس به غـري أنـه

 وقال عبد الصمد بن املعذل، يرثي عمرو بن سعيد، وكان عمرو هلك بعيد سعيد بيسري: 
  سيكفيك ضوء البدر غيبوبة البدر  رزينا أاب عمرو فقلنا: لنا عمـرو

 عـمـرو بعمرو فلما مات أبو  اراً حـياتـهوكان أبو عمرو مع

وقال أمري املؤمنني الرشيد يوماً لسعيد بن سلم: اي سعيد، من بيت قيس يف اجلاهلية? قال: اي أمري 
املؤمنني، بنو فزارة، قال: فمن بيتهم يف اإلسالم? قال: اي أمري املؤمنني، الشريف من شرفتموه، 

 قال: صدقت أنت وقومك.
ن القاسم بن علي بن سليمان اهلامشي، قال: حدثين رجل من أهل مكة، قال: وحدثين علي ب

رأيت يف منامي سعيد بن سلم يف ، حياته ويف نعمته، وكثرة عدد ولده، وحسن مذهبه، وكمال 
مروءته، فقلت يف نفسي: ما أجل ما أعطيه سعيد بن سلم! فقال يل قائل: وما ذخره هللا له يف 

 اآلخر أكثر.
إذا استقبل إذا استقبل السنة اليت يستقبل فيها عدد سنيه أعتق نسمة وتصدق بعشرة وكان سعيد 

آالف درهم، فقيل ملديين: إن سعيد بن سلم اشرتى نفسه من ربه بعشرة آالف درهم. فقال: إذاً 
 ال يبيعه.

 مما قالته العرب يف ذم ابهلة
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 وقال أمحد بن يوسف الكاتب لولد سعيد: 
 ال يعرفون كرامة األضـياف  عـشـرأبين سعيد إنكم من مـ

 نسبوا حسبتهم لعبـد مـنـاف  قوم لباهلة بن يعصر إن هـم

 زاداً لعمر أبيك ليس بـكـاف  قرنوا الغداء إىل العشاء وقربوا

 رحلي نزلت أببرق العـزاف  وكأنين ملا حططـت إلـيهـم

 واإلسـراف يلحون يف التبذير  ينا كذاك أاتهـم كـبـراؤهـم

 نشدّن املازّن: وأ
 وال تسألـن أبـا وائلـه  سل هللا ذا املن من فضله

  فخاب ولو كان من ابهله  فما سأل هللا عـبـد لـه

 قال أبو احلسن: وزادّن بعض أصحابنا: 
 إذا رامه آكل آكـلـه  ترى الباهلي على خبزه

 وأنشدّن رجل من عبد القيس: 
 ـالب الـعـربوأسدكم كـك  أابهلي ينبحـنـي كـلـبـكـم

  عوى الكلب من لؤم هذا النسب  ولو قيل للكلـب اي بـاهـلـي

 
 

وحدثين علي بن القاسم قال: حدثين أبو قالبة اجلزمي قال: حججنا مرة مع أيب جزء بن عمرو بن 
سعيد، قال: وكنا يف ذراه ، وهو إذ ذاك هبي وضي، فجلسنا يف املسجد احلرام إىل أقوام من بين 

كعب، مل نر أفصح منهم، فرأوا هيئة أيب جزء وإعظامنا إايه مع مجاله، فقال قائل منهم احلارث بن  
له: أمن أهل بيت اخلليفة أنت? قال: ال، ولكن رجل من العرب، قال: ممن الرجل? قال. رجل من 
مضر، قال: أعرض ثوب امللبس! من أيها عافاك هللا? قال: رجل من قيس، قال أين يراد بك، صر 

لتك اليت تؤويك! قال: رجل م بين سعد بن قيس، قال. اللهم غفراً! من أيها عافاك هللا? إىل فصي
قال: رجل من بين يعصر، قال: من أيها? قال: رجل من ابهلة، قال: قم عنا! قال أبو قالبة: 

فأقبلت على احلارثي فقلت: أتعرف هذا? قال: هذا، ذكر أنه ابهلي، قال : فقلت: هذا أمري ابن 
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 بن أمري ... قال: حىت عددت مخسة.أمري ا
 -وكان أمرياً  -بن سليم  -وكان أمرياً  -بن سعيد  -وكان أمرياً  -هذا أبو جزء أمري، بن عمرو 

 وكان أمرياً. -بن قتيبة 
فقال احلارثي: األمري أعظم أم اخلليفة? فقلت: بل اخلليفة. قال: أفاخلليفة أعظم أم النيب? قلت: 

 لو عددت له يف النبوة أضعاف ما عددت يف اإلمرة مث كان ابهلياً ما عبأ هللا بل النيب. قال: وهللا
 به شيئاً. قال: فكادت نفس أيب جزء تفيض ، فقلت له : اهنض بنا، فإن هؤالء أسوأ الناس أدابً .
قال أبو احلسن: يقال للرجل إذا سئل عن شيء فأجاب عن غريه أعرض ثوب امللبس أي أبدي 

 ه.غري ما يراد من
وحدثت أن أعرابياً لقي رجالً من احلجاج. فقال له: ممن الرجل? قال: ابهلي. قال: أعيذك ابهلل 

 من ذلك. قال: أي وهللا، وأان مع ذلك موىل هلم.
فأقبل األعرايب يقبل يديه ويتمسح به، قال له الرجل: ومل تفعل ذاك? قال: ألّن أثق أبن هللا عز 

  وأنت من أهل اجلنة.وجل مل يبتلك هبذا يف الدنيا إال

 يف جملس قتيبة بن مسلم الباهلي
ويزعم الرواة : أن قتيبة بن مسلم ملا فتح مسرقند أفضى إىل أاثث مل ير مله، وغلى آالت مل ير مثلها 

، فأراد أن يري الناس عظيم ما فتح هللا عليه، ويعرفهم أقدار القوم الذين ظهر عليهم، فأمر بدار 
ر ترتقي ابلسالمل، فإذا ابحلضني بن املنذر بن احلارث بن وعلة الرقاشي ففرشت، ويف صحنها قدو 

قد أقبل. والناس جلوس على مراتبهم، واحلضني شيخ كبري. فلما رآه عبد هللا بن مسلم قال لقتيبة: 
وكان عبد  -ائذن يل يف معاتبته. قال: ال ترده فإنه خبيث اجلواب، فأىب عبد هللا إال أن أيذن له 

فأقبل على احلضني بن املنذر فقال: أمن  -ف، وكان قد تسور حائطاً إىل امرأة قبل ذاك هللا يضع
الباب دخلت اي أاب ساسان? قال: أجل، أسن عمك عن تسور احليطان، قال: أرأيت هذه 

القدور? قال: هي أعظم من أال ترى. قال: ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلها! قال: أجل، وال 
مسي شعبان، ومل يسم عيالن، قال له عبد هللا: اي أاب ساسان، أتعرف الذي  عيالن، لو كان رآها

 يقول: 
  جتر خصاها تبتغي من حتالف  عزلنا وأمران وبكر بـن وائل

 قال: أعرفه، وأعرف الذي يقول: 
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  وابهلة بن يعصر والركاب  خيبة من خييب على غنـي

 يريد اي خيبة من خييب. قال. أفتعرف الذي يقول: 
 وائل إذا عرقت أفواه بكر بـن  أن فقاح األزد حول ابن مسمعك

 قال: نعم . وأعرف الذي يقول: 
  لوال قتيبة أصبحوا يف جمهل  قوم قتيبة أمـهـم وأبـوهـم

قال: أما الشعر فأراك ترويه. فهل تقرأ من القرآن شيئاً? قال أقرأ منه الكثر األطيب: " هل أتى 
" قال : فأغضبه. فقال: وهللا  1مل يكن شيئاً مذكورا " " اإلنسان: على اإلنسان حني من الدهر 

لقد بلغين أن امرأة احلضني محلت إليه وهي حبلى من غريه. قال: فما حترك الشيخ عن هيئته 
األوىل. مث قال على رسله: وما يكون! تلد غالماً على فراشي فيقال: فالن بن احلضني، كما يقال: 

 بل قتيبة على عبد هللا فقال: ال يبعد هللا غريك.عبد هللا بن مسلم. فأق
قال أبو العباس : احلضني بن املنذر بن احلارث بن وعلة. وكان احلضني بيده لواء علي بن أيب 

 طالب رمحه هللا على ربيعة، وله يقول القائل: 
 إذا قيل قدمها حضني تقدما  ملن راية سوداء خيفق ظلها

 لألعشى ميدح هودة بن علي
وكان قصده فلم حيمده، فعرج عنه إىل هوذة بن علي ذي  -حارث بن وعلة يقول األعشى ولل

التاج. وهوذة من بين حنيفة بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، واحلارث بن وعلة من 
بين رقاش، وهي امرأة، وأبوهم مالك بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 

 فقال األعشى يذكر احلارث بن وعلة وهوذة بن علي: بكر بن وائل، 

 فكان حريث عن عطائي جامـدا  أتيت حريثاً زائراً عـن جـنـابة

 يرى أسداً يف بـيتـه وأسـاودا  إذا ما رأى ذا حاجة فكـأنـمـا

 مشائلـه وال أبـاه مـجـالـدا  لعمرك ما أشبهت وعلة يف الندى

 و خلري منك نفـسـاً ووالـداجب  وإن امرأ قد زرته قـبـل هـذه

 وأصفدّن على الزمـانة قـائدا  تضيفته يوماً فقرب جمـلـسـي

 فأبت خبري منك اي هوذ حامـدا  وأمتعين على العـشـا بـولـيدة
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 واحدا ويعدو على مجع الثالثني  يرى مجع ما دون الثالثني قصرة

 وهي كلمة.
 على لفظه : حويرث.قوله: " أتيت حريثاً " يريد احلارث، تصغريه 

وهذا التصغري اآلخر يقال له تصغري الرتخيم، وهو أن حتذف الزوائد من االسم مث تصغر حروفه 
األصلية، فتقول يف تصغري أمحد: محيد ألنه من احلمد، ويف احلارث: حريث، ألنه من احلرث، ويف 

ألربعة، تقول يف غضبان: غضيب، ألنه من الغضب، ألن األلف والنون زائداتن. وكذلك ذوات ا
تصغري قنديل على لفظه قنيديل، فإن صغرته مرمخاً حذفت الياء فقلت: قنيدل، فعلى هذا جمرى 

 الباب.
وقوله: عن جنابة، يقول: عن غربة وبعد. يقال: هم نغم احلي جلارهم جار اجلنابة، أي الغربة. 

القرىب اجلار اجلنب  يقال: رجل جنب، ورجل جانب، أي غريب، قال هللا جل وعز: " واجلار ذي
 ". وقال احلطيئة:  36والصاحب ابجلنب " " النساء: 

  يف آل ألي بن مشاس أبكياس  وهللا ما مغشر الموا امرأ جنباً 

 وقال علقمة بن عبدة: 
  فإّن امرؤ وسط القباب غريب  فال حترمين انئالً عن جـنـابة

وأعناق، وطنب وأطناب، ومن قال فمن قال للواحد: جنب قال للجميع: أجناب، كقولك: عنق 
 للواحد: جانب، قال للجميع: جناب، كقوله: راكب وركاب، وضارب وضراب. قالت اخلنساء: 

  وابكي أخاك إذا جاورت أجنااب  إبكي أخالـك أليتـام وأرمـلة

وإن كان من اجلنابة اليت تصيب الرجل قلت: رجل جنب، ورجالن جنب وكذلك املرأة واجلميع، 
 ز، وليس ابلوجه، رجالن جنبان، وامرأة جنبة، وقوم أجناب.وقد جيو 

وقوله: يرى أسداً يف بيته وأساودا يريد مجع أسود ساخل، وأسود ههنا نعت، ولكنه غالب، فلذلك 
جرى ههنا جمرى األمساء، ألنه يدل على احلية، وأفعل، إذا كان نعتاً بنفسه فجمعه: فغل، حنو: 

كان نعتاً فأجري جمرى األمساء فجمعه: أفاعل حنو أساود، وأجادل، أمحر ومحر، وأسود وسود، وإذا  
الذي هو نعت  -وأداهم، إذا أردت القيد، ألنه نعت غالب جيري جمرى األمساء، وإن أردت أدهم 

 قلت: دهم، قال األشهب بن رميلة:  -حمض 
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  تساقوا على حرد دماء األساود  أسود شرى القت أسود خفـية

 اء، حنو: األصاغر، واألكابر، واألحامد.فأجراه جمرى األمس
 وقوله: 

 ..................... مشـائلـه  لعمرك ما أشبتهت وعلة يف الندى

 فإنه جعل: مشائله، بدالً من وعلة، والتقدير: ما أشبهت مشائل وعلة.
وال والبدل على أربعة أضرب: فواحد منها أن يبدل أحد االمسني من اآلخر إذا رجعا إىل واحد، 

تبايل أمعرفتني كاان أم معرفة ونكرة، وتقول: مررت أبخيك زيد، ألن زيداً رأسه. ملا قلت: ضربت 
 زيداً، أردت أن تبني موضع الضرب منه.

فمثل األول قول هللا تبارك وتعاىل: " اهدان الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم " " 
 - 52اط مستقيم صراط هللا " " الشورى: "، وقوله: وإنك لتهدي إىل صر  7 - 6الفاحتة: 

 ". 16 - 15"، " ولنسفعاً ابلناصية انصية كاذبة خاطئة " " العلق: 53
ومثل البدل الثاّن قوله: " وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال " " آل عمران: 

97." 
فض: " قال املأل الذين من، يف موضع خفض، ألهنا بدل من الناس، ومثله، إال أنه أعيد حرف اخل

 ". 75استكّبوا من قومه للذين استضعفوا ملن ءامن منهم " " األعراف: 
 

والبدل الثالث مثل ما ذكران يف البيت، أبدل: " مشائله " منه، وهي غريه، الشتمال املعىن عليها، 
، ونظري ذلك: أسألك عن زيد أمره. ألن السؤال عن األمر وتقول على هذا: سلب زيد ثوبه

فالثوب غريه، ولكن به وقع السلب، كما وقعت املسألة عن خّب زيد، ونظري ذلك من القرآن: " 
"؛ ألن املسألة إمنا كانت عن القتال: هل  217يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه " " البقرة: 

 يكون يف الشهر احلرام? وقال الشاعر وهو األخطل : 

  وازن مثل قرن األعضبتركت ه  إن السيوف غدوهـا ورواحـهـا

وبدل رابع، ال يكون مثله يف القرآن وال يف الشعر، وهو أن يغلط املتكلم فيستدرك غلطه، أو ينسى 
فيذكر فريجع إىل حقيقة ما يقصد له، وذلك قوله: مررت ابملسجد دار زيد، أراد أن يقول: مررت 

 وضع الذي غلط فيه.بدار زيد، فإما نسي، وإم غلط، فاستدرك فوضع الذي قصد له يف م
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 وقوله: جبو فهي قصبة اليمامة.
وقوله: تضيفته يوماً: إمنا هو تفعلته، من الضيافة، يقال: ضفت الرجل، أي نزلت به، وأضايف، أي 

 أنزلين.
 وقوله: وأصفدّن: يقول: أعطاّن، وهو اإلصفاد، والصفد االسم، واإلصفاد املصدر، قال النابغة: 

  فدفلم أعرض أبيت اللعن ابلص

ويقال: صفدت الرجل فو مصفود، من القيد، وال يقال يف القيد: أصفدت، ولكن صفدته صفداً، 
"، كقولك: مجل  38واسم القيد الصفد، قال هللا جل وعز: " مقرنني يف األصفاد " " ص: 

 وأمجال، وصنم وأصنام.
يل يف املعىن،  وقوله: فىت لو يباري الشمس، يقول: يعارض، يقال: انّبى يل فالن، أي اعرتض

وفالن يباري الريح، من هذا أي يعارض الريح جبوده، فهذا غري مهموز. فأما: ابرأت الكري فهو 
مهموز، ألنه من أبرأّن وأبرأته. ويقال: برأ فالن من مرضه، برئ اي فىت؛ واملصدر منهما الّبء 

 مثل فالن، مهموز، وقولك: فاعلم، وبريت القلم غري مهموز، هللا البارئ املصور. ويقال: ما برأ هللا
الّبية، أصله من اهلمز، وخيتار فيه ختفيف اهلمز، ولفظ التخفيف والبدل واحد، وكذلك خيتار يف 
النيب التخفيف، ومن جعل التخفيف الزماً قال يف مجعه: أنبياء، كما يفعل بذوات الياء والواو، 

ز الواحد قال يف اجلميع: نباء، ألنه وتقول: وصي وأوصياء، وتقي وأتقياء، وشقي وأشقياء، ومن مه
غري معتل، كما تقول: حكيم وحكماء، وعليم وعلماء وأنبياء لغة القرآن والرسول صلى هللا عليه 

 وسلم، وقال العباس بن مرداس السلمي: 
  ابحلق كل هدى السبيل هداكاً   اي خامت النباء إنـك مـرسـل

ا سكن الياء ضرورة، وإمنا جاز ذلك ألن هذه الياء وقوله: أو القمر الساري أللقى املقالدا إمن
تسكن يف الرفع واخلفض، فإذا احتاج الشاعر إىل إسكاهنا يف النصب قاس هذه احلركة على 

احلركتني: الضمة والكسرة الساقطتني، فشبهها هبما، فجعلها كاأللف اليت يف: مثىن اليت هي على 
 هيئة واحدة يف مجيع اإلعراب، قال النابغة: 

  ضرب الوليدة اي مسحاة يف الثأد  ردت عله أقـاصـيه ولـبـده

 فأسكن الياء يف: أقاصيه. وقال رؤبة: 
  أيدي جوار يتعاطني الورق  كأن أيديهن ابلقاع القـرق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

وقال: سوى مساحيهن تقطيط احلقق ويروى: تقطيط، ابلنصب، وهو أجود، ألن بعده: تقليل ما 
 مع طرقة .قارعن من مسر الطرق والطرق: مج

 وقال آخر: 
  وليس حلبها ما عشت شاف  كفى ابلنأي من أمساء كاف

 وأما قوله: 
  فأبت خبري منك اي هوذ حامدا  وأمتعين على العشا بـولـيدة

 فإنه كان يتحدث عنه، مث أقبل عليه خياطبه، وترك تلك املخاطبة.
اهد إىل خماطبة الغائب. قال هللا جل والعرب ترتك خماطبة الغائب إىل خماطبة الشاهد، وخماطبة الش

"، كانت املخاطبة لألمة، مث  22وعز: " حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم بريح طيبة " "يونس: 
 صرفت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم إخباراً عنهم. وقال عنرتة: 

 حمرم عسراً علي طالبك ابنة  شطت مزار العاشقني فأصبحت

 اطبها. ومثل ذلك قول جرير: فكان حيدث عنها مث خ
  فإذا أردن سوى هواك عصينا  وترى العواذل يبتدرن مالميت

 وقال اآلخر: 
 ومايل إنه منـه أتـانـي  فدى لك والدي وسراة قومي

 وهذا كثري جداً.
 وقوله: يرى مجع ما دون الثالثني قصرة أي قلياًل، من االقتصار. ويروى: ويغدو، ويغدو مجيعًا.

 هوذة بن علي من أخبار
 وكان هوذة بن علي ذا قدر علي، وكان له خرزات فتجعل على رأسه، تشبهاً ابمللوك.

وحدثين التوزي عن أيب عبيدة، قال: ما تتوج معدي قط، إمنا كانت التيجان لليمن، قال: فسألته 
 عن قول األعشى هلوذة : 

  إذا تعمم فوق التاج أو وضعا  من ير هوذة يسجد غري متب

 إمنا كانت خرزات تنظم له . قال:
وكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إىل هوذة، كما كتب إىل امللوك، وكانت بنو حنيفة بن جليم 
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أصحاب اليمامة، ويقول بعض النسابني: إن عبيد بن حنيفة كان أتى اليمامة وهي صحراء، 
ل، وأهنم أكلوا ما أصابوا فاختطها، فجعل يركض حواليها برحمه يف األرض على ما أصاب من النخ

حتته من التمر، فلما طلع هلم التمر مل يهتدوا لصعود النخل، فأقبلوا جيدونه، حىت فكروا فأعدوا له 
السالمل، فلما عمرت اليمامة جعلت العرب تنجعهم ملوضع التمر فيجاورون العزيز منهم، وكان 

 يقال ملن دخلها من هؤالء: السواقط؛ ممن كانوا.
اليمامة والبحرين والقريتني ومواضع هناك كانت لطسم وجديس، واخلّب يف ذلك مشهور ويقال إن 

 بزرقاء اليمامة، وقد ذكر ذلك األعشى يف قوله: 
 حقاً كما نطق الذئيب إذ سـجـعـا  ما نظرت ذات أشفار كنظـرتـهـا

 أو خيصف النعل هلفي أية صنعـا  قالت أرى رجالً يف كفـه كـتـف

  ذو آل غسان يزجي املوت والشرعا  الت فـصـبـحـهـموكذبوها مبا ق

وحدثين التوزي عن أيب عبيدة واألصمعي عن أيب عمرو قال: قال يل رجل من أهل القريتني: 
أصبت ههنا دراهم، وزن الدرهم ستة دراهم وأربعة دوانيق، من بقااي طسم وجديس، فخفت 

 السلطان فأخفيتها.
 وقد ذكر ذلك زهري يف قوله: 

 زال اهلماليج ابلفرسان واللجـم  ي هبم يوم ابب القريتني وقـدعهد

  ترعى اخلريف فأدىن دارها ظلم  فاستبدلت بعـدنـا داراً ميـانـية

 جلرير يهجو بين حنيفة
 وقال جرير يهجو بن حنيفة: 

 حىت حنيفة تفسو يف مناحيهـا  هجاّن الناس م األحياء كلـهـم

 فهم خشب فيها مساحيهـاسيو   أصحاب خبل وحيطان ومزرعة

 من بعد ما كاد سيف هللا يفنيها  دلت وأعطت يداً للسلم صاغرة

 مواليها أضحوا عبيداً وثلث من  صارت حنيفة أثالاثً فثلـثـهـم

 قوله: مناحيها، املنحاة: مقام السانية على احلوض، واحلائط : البستان.
ن الوليد بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن وقوله: من بعدما كاد سيف هللا يفنيها يعين خالد ب
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 خمزوم يف وقعته بسلمة الكذاب. وللنسابني بعد هذا قول منكر.
 وقال جرير: 

  إّن أخاف عليكم أن أغضبا  ابين حنيفة هننهوا سفهاءكم

 أدع اليمامة ال تواري أرنبا  أبين حنيفة إنين إن أهجكـم

 لعمارة بن عقيل يهجو بين حنيفة
 ارة بن عقيل: وقال عم

 بلغ حنيفة وانشر فيهـم الـخـبـرا  بل أيها الراكب املاضـي لـطـيتـه

  لن تدركوا اجملد حىت تغضبوا مضرا  أكان مسلمة الـكـذاب قـال لـكـم

 الـضـجـرا عليكم بركها أسرعتـم  مهالً حنيفة إن احلرب إن طـرحـت

أنيث كسرت الباء، قلت: بركة، قال الّبك: الصدر، إذا فتحت الباء ذكرت، وإن أردت الت
 اجلعدي: 

  إىل جؤجؤ رهل املنكب  ولوحا ذراعني يف بركة

 وزعم األصمعي أن زايداً كان يقال له: أشعر بركا ألنه كان أشعر الصدر.
 وغري األصمعي زعم أن هذا كان يقال للوليد بن عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية.

 وشعره من أخبار الوليد بن عقبة
وذكروا أن عدي بن حامت بن عبد هللا الطائي قال يومًا: أال تعجبون هلذا، أشعر بركاً! يويل مثل هذا 
املصر! وهللا ما حيسن أن يقضي يف مترتني. فبلغ ذلك الوليد فقال على املنّب: أنشد هللا رجالً مساّن 

ذي يقوم فيقول: أان مسيتك أشعر أشعر بركاً إال قام! فقام عدي بن حامت فقال: أيها األمري، إن ل
بركاً جلريء، فقال: إجلس اي أاب طريف? فقد برأك هللا منها. فجلس وهو يقول: وهللا ما برأّن هللا 

 منها.
 

وكانت أم الوليد بن عقبة أم عثمان بن عفان رمحهما هللا، وهي أروى بنت كريز بن حبيب بن 
بنت عبد املطلب بن هاشم، ومن مث قال الوليد ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف. وأمها البيضاء 

 لعلي بن أيب طالب رمحه هللا: أان ألقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبمي من حيث تلقاه أببيك.
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وكان يقال للبيضاء بنت عبد املطلب: قبة الديباج. وامسها أم حكيم وذلك قيل لعثمان وللوليد : 
 اي ابن أروى، واي ابن أم حكيم.

 الوليد لبين هاشم هلذا النسب حني قتل عثمان رمحه هللا: وقال 

 وال تنهبوه ال حتل مـنـاهـبـه  بين هاشم ردوا سالح ابن أختكم

 وعند علي درعـه ونـجـائبـه  بين هاشم كيف اهلوادة بـينـنـا

  كما غدرت يوماً بكسرى مرازبه  هم قتلوه كي يكونوا مـكـانـه

ة بن الزبري إذا ذكر مقتل عثمان يقول: كان علي أتقى هلل من أن يقتل وهذا القول ابطل. وكان عرو 
 عثمان وكان عثمان أتقى هلل من أن يقتله علي .

 وقال الوليد عقبة: 
 قتيل التجييب الذي جاء من مصـر  أال إن خري النـاس بـعـد ثـالثة

  !وقد حجبت عنا فصول أيب عمرو  ومايل ال أبكي وتبكـي أقـاربـي

 ى األخيلية ترثي عثمان بن عفانلليل
 وقال ليلى األخيلية، أنشدنيه الرايشي عن األصمعي: 

  وكان آمن من ميشي على ساق  أبعد عثمان ترجو اخلري أمتـه

 ما كان من ذهب جـم وأوراق  خليفة هللا أعطاهم وخـولـهـم

 وال توكل على شيء إبشفـاق  فال تكذب بوعد هللا وارض بـه

 قد قدر هللا ما كل امـرئ الق  شيء: سوف أفعلـهوال تقولن ل

 آلخر يرثيه أيضاً 
 وقال آخر: 

 بقتل إمام ابملـدينة مـحـرم  أال قل لقوم شاريب كأس علقـم

 وال حد إحصان وال قتل مسلـم  قتلتم أمني هللا فـي غـري ردة

 لواحدة منها حيل لكـم دمـي  تعالوا ففاتوان فإن كن قـتـلـه

  ومن أيت ما مل يرضه هللا بظلم  م الشامتني قد أتـيتـموإال فأعظ
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 جرهم فحظهم من قتله حرب  فال يهنني الشامتني مـصـابـه

 وأنشدّن الرايشي عن األصمعي: قال أبو احلسن: هذا الشعر البن الغريرة الضيب: 
 لقد ذهب اخلري إال قـلـيال  لعمر أبيك فـال تـذهـلـن

  وخلى ابن عفان سرا طويال  موقد فنت الناس يف دينـهـ

 ومثله قول الراعي: 
 ودعا فلم أر مثله مـخـذوال  قتلوا ابن عفان اخلليفة حمرماً 

 مسلـوال شققاً وأصبح سيفهم  فتفرقت من بعد ذاك عصاهم

 قوله: حمرماً يريد يف الشهر احلرام، وكان قتل يف أايم التشريق. رمحه هللا.
 ألمين بن خرمي يرثيه أيضاً 

 وقال أمين بن خرمي بن فاتك األسدي. وكانت له صحبة: 
 أي قتـيل حـرام ذبـحـوا ذبـحـوا  تفاقد الذاحبـو عـثـمـان ضـاحـية

  خيشوا على مطمح الكف الذي طمحوا  ضحوا بعثمان يف الشهر احلرام ولـم

 من سفح ذاك الدم الزاكي الذي سفحوا  ماذا أرادوا أضـل الـلـه سـعـيهـم

 متام ظمء كما يستـورد الـنـضـح  ردهتم سيوف املسلمـني عـلـىفاستو 

 ربـحـوا لقوا أاثماً وخسراانً فـمـا  إن الذين تولـوا قـتـلـه سـفـهـاً 

 الظمء: ما بني الشربتني وقوله: ضحوا بعثمان: إمنا أصله فعل يف الضحى، قال زهري: 
 ـركومنهم ابلقسوميات معت  ضحوا قليالً على كثبان أسنمة

أي نزلوه ضحى. ويقال: بيتوا ذاك. أي فعلوه لياًل. قال هللا جل وعز: " إذ يبيتون ما ال يرضى من 
 ". وأنشد أبو عبيدة:  108القول " " النساء: 

 وكانوا أتوّن أبمر نكـر  أتوّن فلم أرض ما بيتـوا

  !وهل ينكح العبد حر حلر  ألنكح أميـهـم مـنـذراً 

لدم الزاكي الذي سفحوا أي من صب ذاك الدم، يقال: سفحت دمه وقوله: من سفح ذاك ا
 ". 145وسفكت دمه. قال هللا تعاىل: " إال أن يكون ميتة أو دماً مفوحاً " " األنعام: 
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وقوله: على متام ظمء فهذا مثل، وأصل الظمء: أن تشرب اإلبل يوماً مث تغب يوماً ال ترد املاء، فما 

لظمء يومني، فيقال له: الربع، كما يقال يف احلمى، ألهنم يعتدون بني الشربتني ظمء، فيكون ا
 بيومي شرهبا. واخلمس: أن تظمأ ثالثة أايم، والنضح: احلوض.

"، مث فسر فقال:  68واألاثم: اهلالك، قال هللا عز ذكره: " ومن يفعل ذلك يلق أاثماً " " الفرقان: 
". فجزم " يضاعف " ألنه  69" " الفرقان: " يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاان 

 بدل من قوله: " يلق أاثما " إذا كان إايه يف املعىن، وأنشدّن أبو عبيدة: 

 األثـام عقوقاً والعقوق من  جزى هللا آبن عروة إذ حلقنا

وقوله: على مطمح الكف يقول: على رفعها وإبعادها، يقال: طمح بصره، إذا ارتفع فأبعد النظر، 
 مروء القيس: قال ا

 ليلبسين من دائه ما تلـبـسـا  لقد طمح الطماح من بعد أرضه

 ابب يف التشبيه
قال أبو العباس: وهذا ابب طريف نصل به هذا الباب اجلامع الذي ذكرانه أي بيت واحد، من 

 تشبيه شيء يف حالتني خمتلفتني بشيئني خمتلفني، وهو قوله: 
  لدى وكرها العناب واحلشف البايل  كأن قلوب الطري رطبـاً وايبـسـاً 

فهذا مفهوم املعىن، فإن اعرتض معرتض فقال: فهال فصل فقال: كأنه رطباً العناب وكأنه ايبساً 
احلشف! قيل له: العريب الفصيح الفطن اللقن يرمي ابلقول مفهوماً، ويرى ما بعد ذلك من التكرير 

محته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا عيا، قال هللا جل وعز، وله املثل األعلى: " ومن ر 
 "، علماً أبن املخاطبني يعلمون وقت السكون ووقت االكتساب. 73من فضله " " القصص: 

 ومن متثيل امرئ القيس العجيب قوله: 
 يثقب وأرحلنا اجلزع الذي مل  كأن عيون الوحش حول خبائنا

 ومن ذلك قوله: 
 تعرض أثناء الوشاح املفصـل  عرضتإذا ما الثراي يف السماء ت
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 وقد أكثروا يف الثراي فلم أيتوا مبن يقارب هذا املعىن. وال مبا يقارب سهولة هذه األلفاظ.
 ومن أعجب التشبيه قول النابغة: 

  وإن خلت أن املنتأى عنك واسع  فإنك كالليل الذي هو مـدركـي

 وقوله: 
 نـوازع إلـيك متد بـهـا أيد  خطاطيف جحن يف حبال متينة

 وقوله: 
  إذا طلعت مل يبد منهن كوكب  فإنك مشس وامللوك كواكـب

 ومن عجيب التشبيه قول ذي الرمة: 
  على قمة الرأس ابن ماء حملق  وردت اعتسافاً والثراي كأنـهـا

 وقوله: 
  على عصويها سابري مشّبق  فجاءت بنسج العنكبوت كأنـه

  عهد له ابلوراد ، فقد اصفر واسود فقال: وأتويله أنه يصف ماء قدمياً ال
  كأن الداب ماء الغضا فيه تبصق  وماء قدمي العهد ابلنـاس آجـن

 وقد أجاد علقمة بن عبدة الفحل يف وصف املاء اآلجن. حيث يقول: 
  من األجن حناء معاً وصبيب  إذا وردت ماء كأن مجامـه

 ه بعد مطلبه، فقال: فقال ذو الرمة يف وصف هذا املاء، فقرن بتغري 
  شفاء الصدى والليل أدهم أبلق  فأدىل غالمي دلوه يبتغي هبـا

بنسج العنكبوت، كأنه على عصويها سابري  -يعين الدلو  -يريد الفجر قد جيم فيه. فجاءت 
 مشّبق. والسابري: الرقيق من الثياب والدروع واملشّبق: املمزق. وأنشد أبو زيد: 

  فأصبح سرابل الشباب شبارقا  مـالوةهلوان بسرابل الشباب 

 ومن التشبيه العجيب قول ذي الرمة يف صفة الظليم: 
  من املسوح خدب شوقب خشب  شخت اجلزارة مثل البيت سائره

الشخت: الضئيل اليابس الضعيف. واجلزارة القوام. وقوله: مثل البيت سائره من املسح: يعين إذا 
 لقمة بن عبدة: مد جناحيه. وإمنا أخذه من قول ع
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  بيت أطافت به خرقاء مهجوم  صعل كأن جناحيه وجؤجـؤه

 الصعل: الصغري الرأس. اخلرقاء: اليت ال حتسن شيئاً، فهي تفسد ما عرضت له. قال احلطيئة: 
  يد اخلرقاء مثل يد الصناع  هم صنعوا جلارهم وليست

 يبق بيت يف بكر بن وائل إال هجم، واملهجوم: املهدوم. ويف اخلّب أنه ملا قتل بسطام بن قيس مل
 أي هدم. واخلدب: الضخم. والشوقب الطويل. واخلشب: الذي ليس بلني على من نزل به.

 ومن التشبيه املصيب قوله يف صفة روضة: 
  فيها الذهاب وحفتها الّباعيم  قرحاء حواء أشراطية وكفت

 
 

واد لشدة ريها وخضرهتا، وكذلك قال قرحاء. يريد األنوار. وقوله: حواء يقول: تضرب إىل الس
" تضرابن إىل الدمهة، لشدة  64املفسرون يف قوله هللا جل وعز: " مدهامتان " " الرمحن: 

 خضرهتما وريهما.
 وقوله: أشراطية ليس مما قصدان له. ولكنه مما جيري فنفسره، ومعناه أهنا مطرت بنوء الشرطني .

فقال:  -سئل حبضريت، أو سألته عن قوله: أشراطية و  -وحدثين الزايدي: قال: مسعت األصمعي 
ابستة واست عرسه! وذاك أن األصمعي كان ال ينشد وال يفسر ما كان فيه ذكر األنواء، لقول 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ". ألن اخلّب يف هذا بعينه. مطران 
عراً فيه هجاء، وكان ال يفسر شعراً يوافق تفسريه شيئاً بنوء كذا وكذا، وكان ال يفسر وال ينشد ش

 من القرآن، هكذا يقول أصحابه، وسئل عن قول الشماخ: 

  جرى يف عنان الشعر بني األماعز  طوى ظمأها يف بيضة القيظ بعدما

 فأىب أن يفسر يف عنان الشعربني.
املطر يف النبت، وكذلك العهاد،  وقوله : الذهاب فهي األمطار اللينة الدائمة، ويقال: إهنا أجنع

 وأنشد األصمعي: 
  كأن األرض جللها العهاد  أمري عم ابلنعماء حـتـى
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والّباعني، واحدها ، برعومة، وهي أكمة الروض قبل أن تتفتق، يقال لواحدها: كم ، وكمام، فمن 
ل: كم، قال: كمام، فمن قال: كمام، فجمعه أكمة، مثل صمام وأصمة، وزمام وأزمة، ومن قا

 ". 11فاجلماع أكمام، قال هللا عز وجل " والنخل ذات األكمام " " الرمحن: 
 ومن ذلك قول اآلخر، أحسبه توبة بن احلمري.

 قال أبو احلسن: يقال إنه جملنون بين عامر، وهو الصواب: 
 بليلى العامـرية أو يراح  كأن القلب ليلة قيل يغدى

 لق اجلنـاحجتاذبه وقد ع  قطاة غرها شرك فباتـت

 فغثهما تصفقـه الـرايح  هلا فرخان قد غلقا بكـر

  وال ابلصبح كان هلا براح  فال ابلليل انلت ما ترجـي

 وقد قال الشعراء قبله فلم يبلغوا هذا املقدار.
 وقال الشيباّن للحجاج: 

 طـائر بل كان قلبك يف جناحي  هال برزت إىل غزالة يف الوغى

 اخلفقان ويف الذهاب البتة. فهذا جيوز أن يكون يف
 ومن التشبيه احملمود قول الشاعر: 

 أبو داود وابن أيب كـثـري  طليق هللا مل مينن عـلـيه

  تقلب طرفها حذر الصقور  وال احلجاج عيين بنت ماء

 وهذا غاية يف صفة اجلبان.
ق اخلبيث فليس يقوله ونصب عيين بنت ماء على الذم، وأتويله: إنه إذا قال: جاءّن عبد هللا الفاس

إال وقد عرفه ابلفسق واخلبث فنصبه أعين وما أشبهه من األفعال، حنو أذكر، وهذا أبلغ يف الذم، 
أن يقيم الصفة مقام اإلسم، وكذلك املدح. وقول هللا تبارك وتعاىل: " واملقيمني الصالة " " النساء: 

" إمنا هو على هذا. ومن  162اء: " بعد قوله: " لكن الراسخون يف العلم منهم " " النس 162
زعم أنه أراد: " ومن املقيمني الصالة " فمخطئ يف قول البصريني، ألهنم ال يعطفون الظاهر على 

املضمر املخفوض، ومن أجازه من غريهم فعلى قبح، كالضرورة. والقرآن إمنا حيمل على أشرف 
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"، وهذا مما ال جيوز عندان إال أن  1اء: املذاهب. وقرأ محزة: " الذي تساءلون به واألرحام " " النس
 يضطر إليه شاعر، كما قال: 

  فاذهب فما بك واألايم من عجب  فاليوم قربت هتجوان وتشتمـنـا

" أراد: وامرأته يف جيدها حبل من  4وقرأ عيسى بن عمر: " وامرأته محالة احلطب " " املسد: 
تفعة بقوله: " سيصلى انراً ذات هلب" " مسد، فنصب محالة على الذم. ومن قال إن امرأته مر 

": فهو جيوز. وليس ابلوجه أن يعطف املظهر املرفوع على املضمر حىت يؤكد، حنو: "  3املسد: 
"، 35" و: " اسكن أنت وزوجك اجلنة " " البقرة:  24فاذهب أنت وربك فقاتال " " املائدة: 

" فإنه ملا طال الكالم وزيدت فيه  148األنعام: فأما قوله: " لو شاء هللا ما أشركنا وال ءاابؤان " " 
ال احتمل احلذف وهذا على قبحه جائز يف الكالم ، أعين: ذهبت وزيد، وأذهب وعمرو، قال 

 جرير: 
 لـينـاال ما مل يكن وأب لـه  ورجا األخيطل من سفاهة رأيه

 وقال ابن أيب ربيعة: 
 كنعاج املال تعسفن رمال  قلت إذ أقبلت وزهر هتادى

 ومما ينصب على الذم قول النابغة الذبياّن : 
 لقد نطقت بطال علي األقارع  لعمري وما عمري علي هبني

 
 

  وجوه قرود تبتغي من جتادع  أقارع عوف ال أحاول غريها

 وقال عروة بن الورد العبسي: 

  عداة هللا من كذب وزور  سقوّن اخلمر مث تكنفوّن

 رفعاً ونصباً: والعرب تنشد قول حامت الطائي 
 هاات فحلي يف بين بـدر  إن كنت كارهة معيشتنـا

  والطاعنني وخيلهم جتري  الضربني، لدى أعنتـهـم
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 وإمنا خفضومها على النعت، ورمبا رفعومها على القطع واالبتداء.
 وكذلك قول اخلرنق بنت هفان القيسي، من بين قيس بن ثعلب: 

 وآفة اجلزر سم العداة  ال يبعدن قومي الذين هم

 والطيبني معاقد األزر  النازلني بكل معـتـرك

 وكل ما كان من هذا فعلى هذا الوجه .
وإن مل يرد مدحاً وال ذماً قد استقر له فوجهه النعت. وقرأ بعض القراء: " فتبارك هللا أحسن 

 ". 14اخلالقني " " املؤمنون: 
ذكر ما حين إليه ويصبو إىل قربه أشاد بذكر ما  وأكثر ما تنشد العرب بيت ذي الرمة نصباً، ألنه ملا

 قد كان يبغي، فقال: 
  وال يرى مثلها عجم وال عرب  داير مية إذ مي تساعـفـنـا

 ويف هذه القصيدة من التشبيه املصيب قوله: 
 ذهـب كأهنا فضة قد مسـهـا  بيضاء يف دعج، صفراء يف نعج

 وفيها من التشبيه املصيب قوله : 
 الـوصـب أن املريض إىل عاده  اش وجمرى النسعتني كماتشكو اخلش

واخلشاش : ما كان يف عظم األنف، وما كان يف املارن فهو برة، يقال: أبريت الناقة، فهي مّباة، 
 وهذا من التشبيه العجيب:  -قال الشماخ 

  من املاسخيات القسي املؤطرا  فقربت مّباة ختال ضلوعهـا

، وإليهم تنسب القسي املاسخية. وأحسن ما قيل يف صفة الضلوع وماسخة، من نصر بن األزد
 واشتباكها قول الراعي: 

 وعوال فدر بشابة قد ميمن  وكأمنا انتطحت على أثباجها

 الفادر: املسن من الوعل.
 وذو الرمة أخذ ذلك من املثقب العبدي، قال املثقب : 

  أتوه آهة الرجل احلزين  إذا ما قمت أرحلها بليل

 ن التشبيه املستحسن قول علقمة بن عبدة: وم
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 مـلـثـوم مفدم بسبا الكتان  كأن إبريقهم ظيب على شرف

 فهذا حسن جداً.
وقال أبو اهلندي، وهو عبد املؤمن بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي الرايحي، من بين رايح بن 

 يربوع. وكان شبث سيد بين يربوع ابلكوفة: 
  رقاب بنات املاء أفزعها الرعد  مفدمة قـزا كـأن رقـابـهـا

 من أخبار أيب اهلندي
 وكان أبو اهلندي قد غلب عليه الشراب، على كرم منصبه، وشرف أسرته حىت كاد يبطله.

وكان عجيب اجلواب، فجلس إليه رجل مرة يعرف بّبزين املناقري، وكان أبوه صلب يف خرابة، 
يب اهلندي ابلشراب، فلما أكثر عليه قال أبو واخلرابة عندهم: سوق اإلبل خاصة. فأقبل يعرض أل

 اهلندي: أحدهم يرى الذاة يف عني أخيه وال يرى اجلذع يف أست أبيه.
 ويف اخلرابة يقول الراجز: 

 وتلك قرىب مثل أن تناسبـا  واخلارب اللص حيب اخلاراب

    أن تشبه الضارئب الضرائبا

 وقال اآلخر: 
 ا أكتـل أو رزامـاإن هب  إيت الطريق واجتنب أرماما

   خويربني ينقفان اهلـامـا

 زاد أبو احلسن: 
  مل يرتكا ملسلم طعاما

 نصب خويربني على أعين ال يكون غري ذلك، ألنه إمنا أثبت أحدمها بقوله: أو.
ومر نصر بن سيار الليثي أبيب اهلندي وهو مييل سكراً، فقال له: أفسدت شرفك! فقال أبو 

 شريف مل تكن أنت وايل خراسان. اهلندي: لو مل أفسد
وحج به نصر بن سيار مرة، فلما ورد احلرم قال له نصر: إنك بفناء بيت هللا وحمل حرمه ، فدع يل 
الشراب حىت ينفر الناس، واحتكم علي، ففعل. فلما كان يوم النفر أخذ الشراب فوضعه بني يديه، 

 وأقبل يشرب ويبكي، ويقول: 
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 فظل عليها مستهل املدامـع  رضي مدام فارق الراح روحه

  كما فقد املفطوم در املراضع  أديرا علي الكأس إّن فقدهتـا

وكان يشرب مع قيس بن أيب الوليد الكناّن، وكان أبو الوليد انسكاً فاستعدى عليه وعلى ابنه، 
 فهراب منه، فهراب منه، وقال أبو اهلندي: 

  ن داركم صدداوداران أصبحت م  قل للسري أيب قيس: أتوعـدنـا

 أبـدا فيك الشمول ملا حرمتهـا  أاب الوليد أما وهللا لو عـمـلـت

  
 

  وال عدلت هبا ماالً وال ولدا  وال نسيت محياها ولذتـهـا

مث نرجع إىل التشبيه، ورمبا عرض الشيء املقصود غريه، فيذكر للفائدة تقع فيه، مث يعاد إىل أصل 
 الباب.

 روة بن حزام العذري: قال أبو العباس: وقال ع

  على كبدي من شدة اخلفقان  كأن قطاة علقت جبناحـهـا

ويقال: إن املرأة إذا كانت مبغضة لزوجها، فآية ذلك أن تكون عند قربه منها مرتدة النظر عنه كأمنا 
تنظر إىل إنسان وراء ، وإذا كانت حمبة له ال تقلع عن النظر إليه، وإذا هنض نظرت من ورائه إىل 

ل رجل: أردت أن أعلم كيف حايل عند امرأيت، فالتفت وقد هنضت خصه حىت يزول عنها، فقاش
 من بني يديها فإذا هي تكلح يف قفاي.

 وقال الفرزدق يف هذا املعىن، والنوار ختاصمه عند عبد هللا بن الزبري بن العوام: 
 مولعة يوهي احلجارة قيلهـا  فدونكها اي ابن الزبري فإنـهـا

  ترى رفقة من خلفها تستحيلها  ست عند اإلمام كأنـمـاإذا جل

قوله: مولعة. يقول: كأهنا مولعة ابلنظر مرة ههنا ومرة ههنا. وقوله: ترى رفقة يقال: رفقة ورفقة. 
 ومعىن تستحيلها: تتبني حاالهتا.

 قال محيد بن ثور: 
  من اخلوف تسمع ما ال ترى  إذا خرجت تستحيل الشخوص
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 ذكره:  بيه قول جرير فيما يكىنومن عجيب التش
  كعنفقة الفرزدق حني شااب  ترى الصبيان عاكفة عليها

 ويقال: إن الفرزدق حني أنشد النصف األول ضرب بيده إىل عنفقته توقعا لعجز البيت.
 ومن التشبيه احلسن قول جرير يف صفة اخليل: 

 إرانهنا ببوائن األشطان  يشتفن للنظر البعيد كأمنا

واحد. وقوله: كأمنا إرانهنا ببوائن األشطان، أراد شدة صهيلها. يشتفن ويتشوفن يف معىن قوله: 
 يقول: كأمنا يصهلن يف آابر واسعة تبني أشطاهنا عن نواحيها.

 ونظر ذلك قول النابغة اجلعدي: 
 لـلـمـغـرب صهيالً يبني  ويصهل يف مثل جوف الطوي

 املغرب: العامل ابخليل العراب.
 لتشبيه قول عنرتة: ومن حشن ا

 جير األسنة كاحملتطب  غادرن نضلة يف معرك

 يقول: طعن وغودرت الرماح فيه، فظل جيرها، كأنه حامل حطب.
 ومن التشبيه املتجاوز املفرط، قول اخلنساء: 

 كأنه علم يف رأسه انر  وإن صخراً لتأمت اهلداة به

  لعلم: اجلبل، قال جرير:فجعلت املهتدي أيمت به، وجعلته كنار يف رأس علم، وا
  إذا قطعن علماً بدا علم

" ومن هذا الضرب  24وقال هللا جل ثناؤه: " وله اجلوار املنشآت يف البحر كاألعالم " " الرمحن: 
 من التشبيه قول العجاج: 

  تقضي البازي إذا البازي كسر

أحد التضعيفني، فيقولون:  والتقضي: اإلنقاض، وإمنا أراد سرعتها، والعرب تبدل كثرياً الياء من
تظنيت واألصل: تظننت، ألنه تفعلت من الظن، وكذلك: تقضيت؛ من اإلنقضاض، أي 

 تقضضت، وكذلك تسريت، ومثل هذا كثري.
 من تشبيهات احملدثني
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 ومن تشبيه احملدثني املستطرف قول بشار: 
 حذار البني إن نفع احلذار  كأن فؤاده كـرة تـنـزى

  خمافة أن يكون به السرار  أمـريروعه السرار بكل 

 ويف هذه القصيدة: 
 كأن جفوهنا عنهـا قـصـار  جفت عيين عن التغميض حىت

 أما لليل بـعـدهـم نـهـار  أقول وليلتـي تـزداد طـوالً 

 وقال احلسن بن هانئ يف صفة اخلمر: 
  مينع اللمس ما يبيح العأن يكوان  فإذا ما ملسـتـهـا فـهـبـاء

 جارايت، بـروجـهـا أيدينـا  كأنـهـن نـجـوم  يف كؤوس

 فـينـا فإذا ما غربن يغربـن  طالعات مع السقـاة عـلـينـا

 فهذه قطعة من التشبيه غاية، على سخف كالم احملدثني.
 وقال احلنفي: وهو إسحاق بن خلف يف صفة السيف: 

  أمضى من األجل املتاح  ألقى جبانـب خـصـره

 ء عليه أنفاس الـرايح  ـاوكأنـمـا در الـهـب

 وقال دعبل بن علي يف صفة املصلوب : 
  تسعني منهم صلبوا يف خط  مل أر صفاً مثل صف الزط

 كأن يف جذعه املشـتـط  من كل عال جذعه ابلشـط

 قد خامر النوم ولـم يغـط  أخو نعاس جد يف التمطـي

 وقال يزيد املهليب يف مثله : 
 آلف مثواه على فراقـه  قام وملا يستعن بسـاقـه

    كأمنا يضحك يف أشداقه
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 أراد بياض الشريط يف فيه.
وقال أعرايب يف صفة مصلوب، وهو األخطل: قال أبو احلسن: األخطل الذي يعين رجل حمدث 
من أهل البصرة، ويعرف ابألخيطل، ويلقب بّبقوقا، وذكر أبو احلسن أن أاب العباس كان يدلس 

 به: 

  يوم الفراق إىل توديعه مرحتل  مد سفـحـتـه كأنه عاشق قد

 مواصل لتميه من الـكـسـل  أو قائم من نعاس فيه لوثـتـه

 وقال مسلم بن الوليد: 
 البلد وحتسد الطري فيه أضبع  وضعت حيث تراتب الرايح به

 وقال حبيب بن أوس قال أبو احلسن: يعين به إسحاق بن إبراهيم الطاهري: 
  فخيل من شدة التقليص مبتسما  من حفيظتـهقد تقلصت شفتاه 

 وقال أيضاً يف رجل ينسبه إىل الدعوة : 
 فكأن أمك أو أابك الزئبق  وتنقل من معشر يف معشر

 يقال: زئبق، وزئّب، مهموزان، ودرهم مزأبق، وثوب مزأبر .
 ومن إفراط التشبيه قول أيب خراش اهلذايل يصف سرعة أبيه يف العدو: 

  خفيف املشاش عظمه غري ذي حنض  ـون فـي إثـر طـائركأهنـم يسـع

 والـقـبـض حيث اجلناح ابلتبسـط  يبادر جنح اللـيل فـهـو مـهـابـد

 وقال أوس بن حجر قال أبو احلسن: أهل الكوفة يروهنا لعبيد بن األبرص: 
  من ماء أدكن يف احلانوت نضاح  كأن ريقتها بعد الكرى اغتبـقـت

 وتـفـاح أو من أانبيب رمـان  هاء نشـوتـهـاأو من معتقة ور 

 وقال ابن عبدل يهجو رجاًل ابلبخر: 
 شتيم شابك األنياب ورد  نكهت علي نكهة أخدري

 ويف هذا الشعر: 
 ولو طليت مشافره بقنـد  فما يدنو إىل فـيه ذبـاب
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  وشيكاً إن مهمن له بورد  يرين حالوة وخيفن مواتً 

ذبة، والكثري الذابن؛ ولكنه ذكر واحداً مث خّب عن ابن، وأدىن العدد فيه أوالذابب: الواحد من الذ
 سائر اجلنس، واألسد أننت السباع فماً، كما أن الصقر أننت الطري فماً.

قال بعض احملدثني يف رجل يهجوه، واملهجو داود بن بكر، وكان ويل األهواز وفارس، والشعر أليب 
 الشمقمق: 

 منقار نـسـروله   وله لـحـية تـيس

  خالطت حنهة صقر  وله نـكـهة لـيث

 وقال عبد الرمحن بن أيب عبد الرمحن بن عائشة: 
  ذا اخللق فإبطاي يف عداد الفقاح  من يكـن إبـطـه كـآبـــاط

 بشبيه السـالح أو بـالـسـالح  يل إبطان يرمـيان جـلـيسـي

 حجالس بني مصعـب وصـبـا   فكأّن مـن نـتـن هـذا وهـذا

ال يكادان  -وكاان جليسني  - الزبريي، وصباح بن خاقان املنقري يعين مصعب بن عبد هللا
 يفرتقان، وصديقني متواصلني، ال يكادان يتصارمان.

فحدثت أن أمحد بن هشام لقيهما يوماً، فقال: أما مسعتما ما قال فيكما هذا? يعين إسحاق بن 
 ال: قال: املوصلي، فقاال: ما قال فينا إال خرياً، ق

 فعصينا مصعباً وصباحا  الم فيها مصعب وصباح

  فاسرتحنا منهما واسرتاحا  وأبينا غري سعي إلـيهـا

 قال: ما قال إال خرياً، ولكن . املكروة ما قال فيك، إذ يقول: 
 رهينة عام يف الدنـان وعـام  وصافية تعشي العيون رقـيقة

  يل حىت اجناب كل ظالممن الل  أدران هبا الكأس الروية موهنـاً 

 هشام من العي حنكي أمحد بن  فما ذر قرن الشمس حىت كأننا

واعمل أن للتشبيه حداً؛ ألن األشياء تشابه من وجوه، وتباين من وجوه؛ فإمنا ينظر إىل التشبيه من 
 أين وقع ، فإذا شبه الوجه ابلشمس والقمر فإمنا يراد به الضياء والرونق، وال يراد به العظم
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"، والعرب تشبه النساء  49وعز: " كأهنن بيض مكنون " " الصافات:  واإلحراق. قال هللا جل
 ببيض النعام، تريد نقاءه ورقة لونه ، قال الراعي: 

 إذا اجتالهن قيظ ليله ومد  كأن بيض نعام يف مالحفها

أي منظر  حبضرة عمر بن اخلطاب رمحه هللا: -وهي امرأة حكيمة يف العرب  -وقيل لألوسية 
 قصور بيض، يف حدائق خضر، فأنشد عمر بن اخلطاب لعدي بن زيد: أحسن? فقالت: 

  كدمى العاج يف احملاريب أو كالبيض يف الروض زهره مستنري

 وقال آخر: 
 نـعـيم فاحلسن حسن والنـعـيم  كالبيض يف األدحي يلمع ابلضحى

  وقال جرير: 
 

 أوا أم نوح فوق ما وصـفـواإال ر   ما استوصف الناس من شيء يروقهم

 الصدف أو درة ما يواري ضوءها  كأنـهـا مـزنة غـــراء رائحة

املزنة: السحابة البيضاء خاصة، ومجعها مزن، قال هللا جل وعز: ءأنتم أنزلتموه من املزن " " 
 "؛ فاملرأة تشبه ابلسحابة لتهاديها وسهولة مرها، قال األعشى:  69الواقعة: 

  مر السحابة ال ريث وال عجل  ن بيت جارهتـاكأن مشيتها م

الريث: اإلبطاء، فهذا ما تلحقه العني منها، فأما اخلفة فهي كأسرع مار، وإن خفي ذلك على 
 ".88البصر، قال هللا جل وعز: " وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب " " النمل: 

قرة الوحشية، والسحابة الكثيب ، والغزال، والبوالعرب تشبه املرأة ابلشمس، والقمر، والغصن، و 
 البيضاء، والدرة، والبيضة؛ وإمنا تقصد من كل شيء إىل شيء.

 قال ذو الرمة: 
 وسالفة وأحسنهـم قـذاال  ومية أحسن الثقلـني جـيداً 

 وال أم الغزال وال الغزاال  فلم أر مثلها نظراً وعـينـاً 

  أفتق مث زاال كقرن الشمس  تريك بياض غرهتا ووجهاً 

 انغـالال كال وانغل سائره  أصاب خصاصة فبدا كليالً 
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 اجليد: العنق، والسالفة: انحية العنق، والقذاالن: انحيتا القفا من الرأس.
وقوله: أفتق مث زاال، يقال: أفتق السحاب، إذا انكشف انكشافة فكانت منه فرجة يسرية بني 

إىل الشمس والقمر من فتق السحاب  يم مث أفتقنا، وإذا نظرالسحابتني. تقول العرب: دام علينا الغ
 فهو أحسن ما يكون وأشده استنارة.

 وقوله: كال يريد يف سرعة ما بدا مث غاب.
"، وقال تبارك وتعاىل: "كأمثال  58وقال هللا عز وجل: " كأهنن الياقوت واملرجان " " الرمحن: 

 ". 23اللؤلؤ املكنون " " الواقعة: 
املصون، يقال: كننت الشي، إذا صنته. وأكننته، إذا أخفيته، فهذا املعروف، قال هللا  واملكنون:

 " وقد يقال: كننته، أخفيته. 235تبارك وتعاىل: " أو كننتم يف أنفسكم " " البقرة: 
 وقد قال جرير يف يزيد بن عبد امللك، وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن سفيان: 

 على يزيد أمني هللا فاحتلفـوا  قد نزلوااحلزم واجلود واإلميان 

 ينتصف كالبدر ليلة كاد الشهر  ضخم الدسيعة واإلميان، غرته

 وقال ذو الرمة: 
 سالـم وبني النقا آأنت أم أم  فيا ظبية الوعساء بني جالجل

 وقال ابن أيب ربيعة: 
 ميشني بني املقام واحلـجـر  أبصرهتا ليلة ونـسـوتـهـا

 البقـر متشي اهلويىن سواكن  يط واملروط كمايرفلن يف الر 

 فهذه تشبيهات غريبات مفهومة.
 وقال أبو عبد الرمحن العطوي : 

 مشس الضحـى وبـدر الـظـالم  قد رأينا الغزال والغصن النجمـني

 هان مـاقـط ألـد الـخـصـام  فوحق الـبـيان يعـضـده الـبـر

 حلسن كلـه فـي نـظـاممجع ا  ما رأينا سـوى الـحـبـيبة شـيئاً 

 األجسـام ي وجمرى األرواح يف  فهي جتري جمرى األصالة يف الرأ
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" أي  111الّبهان: احلجة، قال هللا عز وجل: " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني " " البقرة: 
ة، حججكم. واملاقط: موضع احلرب، فضربه مثالً ملوضع املناظرة واحملاجة. واأللد: الشديد اخلصوم

"، وقال: " وهو ألد اخلصام " " البقرة:  97ىل: " وتنذر به قوماً لداً " " مرمي: قال هللا تبارك وتعا
204 ." 

 وقالت ليلى األخيلية : 
 بنجد ومل يطلع مع املتغـور  كأن فىت الفتيان توبة لـم ينـخ

  جفان سديفاً يوم نكباء صرصر  ومل يقدع اخلصم األلد وميأل ال

 قق السنام.السديف: ش
 الرايح ومواقعها

 والنكباء: الريح بني الرحيني، ألن الرايح أربع، وما بني كل رحيني نكباء، فهي مثان يف املعىن.
 فما بني مطلع سهيل إىل مطلع الفجر جنوب، وإمنا أتيت اجلنوب من قبل اليمن، قال جرير: 

  أتتيك من جبل الراين أحياان  وحبذا نفحات من ميـانـية

 هي الصبا تقابل القبلة، فالعرب تسميها القبول، قال الشاعر : ا هبت من تلقاء الفجر فوإذ
  نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر  إذا قلت هذا حني أسلو يهيجنـي

  وإذا أتت من قبل الشأم فهي مشال، قال الفرزدق: 
 

  حباصب كنديف القطن منثور  مستقبلني مشال الشأم تضربنا

 لقيس: نوب، وكذلك قال امرؤ اوهي تقابل اجل

 ومشـأل ملا نسجتها من جنوب  فتوضح فاملقراة مل يعف رمسها

وإذا جاءت من دبر البيت احلرام فهي الدبور، وهي هتب بشدة، والعرب تسميها حموة، عن أيب 
زيد، ألهنا متحو السحاب. وحموة معرفة ال تنصرف، فأما األصمعي فزعم أن حموة من أمساء 

 وأنشدا مجيعاً:  الشمال.
 فدمرت بقية الرجـاج  قد بكرت حموة ابلعجاج

 الرجاج: حاشية اإلبل وضعافها. وقال األعشى: 
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  د صادف ابلليل رحياً دبورا  هلا زجل كحفيف احلصـا

وهلذه الرايح أمساء كثرية، وأحكام يف العربية، ألن بعضهم جيعلها نعواتً، وبعضهم جيعلها أمساء، 
 سري، وحنن ذاكرون ذلك يف عقب هذا الباب، إن شاء هللا.حتتاج إىل الشرح والتف وكذلك مصادرها

يقال: جنبت الريح جنوابً، ومشلت مشواًل، ودبرت دبوراً، وصبت صبواً، ومست مسومًا، وحرت 
 حروراً، مضمومات األوائل.

 فإذا أردت األمساء فتحت أوائلها، فقلت: جنوب، ومشول، ومسوم، ودبور، وحرور.
 أيت من املصادر شيء مفتوح األول، إال أشياء يسرية، قالوا: توضأت وضوءاً حسناً، وتطهرت ومل

طهوراً، وأولعت ابلشيء ولوعاً، وإن عليه لقبوال، ووقدت النار وقوداً، وأكثرهم جيعل الوقود 
 احلطب، والوقود املصدر.

ل، وشامل، غري ويقال: الشمال، على لغات ست، يقال: مشال، ومشأل، ومشال، ومشل ومش
 مهموز.

 ويقال للشمال: اجلربياء، قال ابن أمحر: 
  تداعى اجلربياء به احلنينا  جبو م قساً ذفر اخلزامى

 ويقال للجنوب: األزيب.
ويقال للصبا: القبول، وبعضهم جيعله للجنوب، وهو يف الصبا أشهر، بل هو القول الصحيح. 

 عر: واإلير، واهلري، واألير، واهلري، قال الشا
  مطاعيم أيسار إىل اهلري هبت

فهذا يدل على أنه الصبا، وذاك أهنم إمنا يتمدحون ابإلطعام يف املشتاة . وشدة الزمان، كما قال 
 طرفة: 

 ينتـفـر ال ترى اآلدب فينا  حنن يف املشتاة ندعو اجلفلى

أدبة للدعوة. ويف اجلفلى: العامة، والنقرى: اخلاصة، واآلدب: صاحبة املأدبة. يقال: مأدبة وم
 ث: " إن القرآن مأدبة هللا ".احلدي

قال أهل العلم: معناه مدعاة هللا، وليس من األدب. وأكثر املفسرين قالوا القول األول، وكالمها يف 
العربية جائز ويدل على القول األول قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " أان اجلفنة الغراء "، أي 

 ليها ويدعون إليه، ويقال يف الدعوة: أدبه أيدبه أدابً، إذا دعاه، قال الشاعر: اليت جيتمع الناس ع
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 أتدبـه عصاان فأرسلنا املنية  وما أصبح الضحاك إال كخالع

 وقولنا يف الرايح: إهنا تكو أمساء ونعواتً نفسره إن شاء هللا.
، ومشااًل، ودبوراً، يقول أكثر العرب: هذه ريح جنوب، وريح مشال، وريح دبور، فتجعل جنوابً 

 سائر الرايح نعواتً. قال األعشى: و 
  د صادف ابلليل رحياً دبورا  هلا زجل كحفيف احلصـا

 وقال زهري: 
  ريح مشال لضاحي مائه حبك  مكلل أبصول النبت تنسـجـه

 وقال جرير: 
  ريح خريق مشال أو ميانية

اً، ألهنا منسوبة؛ فأما تكون اليمانية إال نعت فهذا يكون على النعت أجود، ألنه أوضحه بيمانية، وال
 اخلريق فهي الشديدة من كل ريح، قال محيد بن ثور: 

  قناً مسند هبت هلن خريق  مبثوى حرام واملطي كأنه

 والبليل: الباردة من كل ريح . وأصل ذلك الشمال.
 جلرير يف بين جماشع

 يف كلمة يقول فيها:  قل جرير يعري بين جماشع خلذالهنم الزبري بن العوام،
 تدعو أبعلى األيكـتـني هـديال  إّن تذكرّن الزبـري حـمـامة

 هال اختذت على القيون كفـيال  اي هلف نفسي إذ يغرك حبلـهـم

 !جاراً وأكرم ذا القتيل قـتـيال  قالت قريش ما أذل جماشـعـاً 

  !ترجو القيون مع الرسول سبيال  أفبعد مرتككم خلـيل مـحـمـد

 بـلـيال وأخا الشمال إذا هتـت  أفىت الندى وفىت الطعان غررمت

  
 

كان إذا هبت الصبا طلع من أطمه .   -وكان يبخل  -ويرى أن أحيحة بن اجلالح األنصاري 
فنظر إىل احية هبوهبا. مث يقول هلا هيب هبوبك. فقد أعددت لك ثلثمائة وستني صاعاً من عجوة. 
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رات، فريد علي منها ثالاثً، أي لصالبتها، بعد جهد ما يلوك منها أدفع إىل الوليد منها مخس مت
 اثنتني.

 من أخبار لبيد بن ربيعة
وكان لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب شريفاً يف اجلاهلية واإلسالم. قد نذر أال هتب 

بذلك الوليد الصبا إال حنر وأطعم حىت تنقضي. فهبت يف اإلسالم ، وهو ابلكوفة مقرت مملق، فعلم 
وكان واليها لعثمان  -أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف  بن عقبة بن

بن عفان، وكان أخاه ألمه. وأمهما أروى بنت كريز بن حبيب بن ربيعة بن مشس . وأم أروى 
لى فخطب الناس وقال: إنكم قد عرفتم نذر أيب عقيل، وما وكد ع -البيضاء بنت عبد املطلب 

نفسه. فأعينوا أخاكم. مث نزل فبعث إليه مبائة انقة وبعث الناس، فقضى نذره. ففي ذلك تقول ابنة 
 لبيد: 

 دعوان عند هبتها الوليدا  إذا هبت رايح أيب عقيل

ومن جعل الشمال، واجلنوب أمساء مل يصرفها إذا مسي بشيء منها رجل، ألنك إذا مسيت رجاًل 
ة للتأنيث فيه مل تصرفه يف املعرفة، وصرفته يف ة أحرف فصاعداً ال عالممذكراً ابسم مؤنث على أربع

النكرة، حنو عناق، وأاتن، وعقرب، وإن كان نعتاً انصرف. ألنك إذا مسيت رجالً مذكراً بنعت 
 مؤنث ال عالمة فيه صرفته. ألنه مذكر نعت به املؤنث. حنو حائض، وطالق، ومتئم، ومرضع.

اً فما مل نذكره منه فعلى جمراه ومنهاجه. قال الشاعر. فجعل ما وصفنا وإذا ذكران من الباب شيئ
 أمساء: 

  طول البلى جتري به الرحيان  حالت وحيل هبا وغـري آيهـا

 رهم الربيع وصائب التهتـان  ريح الشمال مع اجلنوب واترة

 وقد أنشدوا بيت زهري: 
  ريح اجلنوب لضاحي مائه حبك

عالمات التأنيث، ألن ذلك إمنا يكون على لتأنيث، لتعرف كيف حكم وقولنا: ال عالمة فيه ل
ضربني: فما كانت فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة فغري منصرف يف معرفة وال نكرة ملذكر كان 
أو مؤنث. فاملقصور حنو حبلى، وسكرى، وما أشبه ذلك. واملمدود حنو محراء، وصفراء، وصحراء، 

 وما أشبه ذلك.
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مدودة لغري التأنيث انصرف إذا كان ملذكر يف املعرفة والنكرة، زائداً كان أو أصلياً. فإن كانت 
والزائدة، حنو علباء، وحرابء، وقوابء اي فىت. ومن  -فاألصلي حنو سقاء، وغذاء، وحذاء، ورداء 

ليت أنث ومل يصرف، ألن األوىل ملحقة، وهذه للتأنيث، فأما األلف املقصورة ا -قال: قوابء اي فىت 
 لغري التأنيث، فإن كانت أصلية انصرفت يف املذكر. حنو ملهى، ومغزى، ومشرتى.

وإن كانت زائدة لغري التأنيث انصرفت يف النكرة، ومل تنصرف يف املعرفة، حنو أرطى، وعلقى، فيمن 
 جعل الواحدة علقاة.

، ملذكر كان أو وأما ما كانت فيه هاء التأنيث فهو منصرف يف النكرة، وغري منصرف يف املعرفة
 مؤنث، عربياً كان أو أعجمياً.

 فهذه مجلة هذا الباب، فأما قياسه وشرحه فقد أتينا عليه يف الكتاب املقتضب.
ويقال يف أكثر الكالم: هبت جنوابً، وهبت مشااًل، فيستغىن عن ذكر الريح، وهذا مما يؤكد أهنا 

 ل جرير: نعوت، ألن احلال إمنا ابهبا أن تقع فيما يكون وصفاً قا
  عند الصفاة إىل شرقي حوراان  هبت مشاالً فذكر ما ذكرتكـم

 وقال اآلخر: 
  واستدفأ الكلب ابملأسور ذي الذئب  فأي حـي إذا هـبـت شـآمـية

املأسور، يعين قتباً . وإمنا األسر الشد ابلقد حىت حيكم، وإمنا قيل األسري من ذا، ألنه كان يشد 
حمكم شديد أسري قال هللا تبارك وتعاىل: " حنن خلقناهم وشددان  ابلقد، مث قالت العرب لكل

 ". 28أسرهم " " اإلنسان: 
وقوله: ذي الذئب. يعين الفضول اليت وسعته وأسبغته. يقال: غبيط مذأب أي ذو ذئب، أي 

 موسع، والغبيط: مركب من مراكب النساء.
 ألوس بن حجر

 سدي: يرثي فضالة بن كلدة األقال أوس بن حجر: يف شدة الّبد وغلبة الشمال، 
 مل يرسلوا حتت عائذ ربعـا  واحلافظ الناس يف قحوط إذا

 أمسى كميع الفتاة ملتفـعـا  وعزت الشمأل الرايح وقـد

 انء يف زاد أهلها سـبـعـا  وكانت الكاعب املمنعة احلس
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اج، فتنحر أوالدها يف حتوط، وقحوط، وكحل، وحجرة، أمساء للسنة اجملدبة. والعائذ: احلديثة النت
لسنة اجملدبة إبقاء على ألباهنا وشحومها. والربع الذي ينتج يف الربيع، واهلبع: الذي ينتج يف ا

الصيف. يقال: ما له هبع وال ربع. وإمنا مسي: هبعاً، ألن الربع أسن منه فيمشي مع أمهاته ، وال 
 ذا فعل ذلك: هبع يهبع.يلحقهن اهلبع إال ابجتهاد فيستعني بعنقه يف املشي، يقال إ

 ويقال للريح الشمال: نسع، ومسع، قال اهلذيل: 

  نسع هلا بعضاه األرض هتزير  قد حال دون دريسـيه مـؤوبة

الدريسان: ثوابن خلقان. ومؤوبة، مفعلة، من التأويب، وهو سري النهار ال تعريج فيه. قال أبو 
 ن جندل: يس فيه، وأنشد لسالمة بعبيدة: هو سري النهار، واإلسناد: سري الليل ال تغر 

  ويوم سري إىل األعداء أتويب  يومان يوم مقامـات وأنـدية

وإمنا يعين رحياً. وقوله: نسع: أي مشال. والعضاه: شجر ضخام فبعض العرب يقول للواحدة: 
عضاهة، وللجميع: عضاة. على وزن دجاجة ودجاج، وبعضهم يقول للواحدة: عضة، فيقول يف 

 لواو ومن اهلاء قال الشاعر: ات. وعضهات. فتكون من ااجلمع عضو 
  وعضوات تقطع اللهازما  هذا طريق أيزم املآزمـا

ونظري عضة، سنة؛ على أن الساقط اهلاء يف قول بعض العرب، والواو يف قول بعضهم، تقول يف 
 مجعها سنوات. وسانيت الرجل. وبعضهم يقول: سهات. وأكريته مساهنة.

هو مأخوذ  -فمن قرأ: " مل يتسنه وانظر " فوصل ابهلاء القرآن يقرأ على ضروب. وهذا احلرف يف 
من: ساهنت، اليت هي سنيهة. ومن جعله من الواو قال يف الوصل: " مل يتسن وانظر " " البقرة: 

". فإذا وقف قال: مل يسنه فكانت اهلاء زائدة لبيان احلركة. مبنزلة اهلاء يف قوله: " فبهداهم  259
" واملعىن 20" و " حسابية " " احلاقة:  19". و " كتابيه " " احلاقة:  90ه " " األنعام: اقتد

واحد. وأتويله: مل تغريه السنون. ومن مل يقصد إىل السنة، قال: مل يتأسن. واآلسن: املتغري، قال هللا 
، كما "، ويقال: أسن يف هذا املعىن 15جل وعز: " فيها أهنار من ماء غري ءاسن " " حممد: 

 يقال: رجل حاذر وحذر.
 ويقال للريح اجلنوب: النعامى. قال أبو ذؤيب.
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  خالف النعامى من الشأم رحيا  مرته النعامى فلـم يعـتـرف

 ومعىن مرته اسرتته. ويف احلديث: " ما هبت الريح اجلنوب إال أسال هللا هبا وادايً ".
 وقال رجل ميدح رجاًل: 

 نفحات رحيهن جنوب له  فىت خلقت أخالقه مطمئنة

 يريد أن اجلنوب أتيت ابملطر والندى.
والعرب تكره الدبور، ويف احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " نصرت ابلصبا، 

 وأهلكت عاد ابلدبور ".
 وقلما يكون ابلدبور املطر، ألهنا جتفل السحاب، ويكون فيها الرهج والغّبة.

 فتكاد تقلع البيوت وأتيت على الزروع.وال هتب إال أقل ذاك بشدة، 
 لرجل يف اهلداء

 وقال رجل يهجو رجاًل: 
 أو كنت غيماً مل تكن مطريا  لو كنت رحياً كانت الدبـورا

 أو كنت خماً كـنـت ريرا  أو كنت ماء مل تكن طهـوراً 

    أو كنت برداً كنت زمهريرا

 احد، وقال السليك: الرير: املخ الرقيق، يقال: مخ رير ورار، يف معىن و 
  يصيدك قافالً واملخ رار

 وقال آخر: 
  أو كنت سيفاً كنت غري عضب  لو كنت ماء مل تكـن بـعـذب

 أو كنت عرياً كنت غري نـدب  أو كنت حلماً كنت حلم كلـب

 للسليك يرثي فرسه
 فأما قول السليك فإنه يرثي فرسه، وكان يقال له النحام، فقال: 

 حتمل صحبيت أصاًل مـحـار  حـام لـمـاكأن قـوائم الـنـ

 كأن بياض غرتـه خـمـار  على قرمـاء عـالـية شـواه

 إذا ما القوم ولـوا أو أغـاروا  وما يدريك ما فـقـري إلـيه
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 رار يصيدك قافـالً والـمـخ  وحيضر فوق جهد احلضر نصاً 

 قوله: 
  كأن قوائم النحام حمار

مه للموت. واألصل: مجع أصيل، واألصيل، ة، وأنه قد ارتفعت قوائاحملارة: الصدفة، يريد املالس
واألصيل العشي، يقال: أصيل وأصل، مثل قضيب وقضب، ومجع أصل آصال، وهو مجع اجلمع، 
وتقديره: عنق وأعناق، وطنب وأطناب. ويقال يف مجع أصيلة أصائل، مثل خليفة وخالئف، قال 

 األعشى: 
  وال أبحسن منها إذ دان األصل

  وقال أبو ذؤيب: 
 

 ابألصـائل وأقعد يف أفيائه  لعمري ألنت البيت أكرم أهله

وقرماء، ممدودة: اسم موضع. وشواه: قوائمه. وقد فسرانه قبل هذا. وقوله: ولوا أو أغاروا إذا طلبوا 
أو هربوا. وقوله: يصيدك أي يصيد لك، يقال: صدتك ظبياً، قال هللا عز وجل: " وإذا كالوهم أو 

" أي كالوا هلم، أو وزنوا هلم، يقال: كلتك ووزنتك، ألنه قد قال  3ني: نوهم خيسرون " " املطففوز 
 ". 3تعاىل أواًل: " إذا اكتالوا على الناس يستوفون " " املطففني: 

فأما ما جاء يف احلديث من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند اهلبوب: " اللهم اجعلها 
حياً "، فإن العرب تقول: ال تلقح السحاب إال من رايح. وتصديق ذلك قول هللا رايحاً والجتعلها ر 

" وقول النيب صلى هللا عليه وسلم:  48عز وجل: " هللا الذي يرسل الرايح فتثري سحاابً " " الروم: 
 " إذا هبت حبرية مث تذاءبت " قال الشاعر: 

  تسح إذا تذاءبت الرايح

أي تقابلت، وتناوح الشجر، إذا قابل اءبت الرايح، وتناوحت، يقول: إذا تقابلت ، يقال: تذ
 بعضه بعضاً، وإمنا مسيت النائحة انئحة، ألهنا تقابل صاحبتها.

فإذا خلصت الريح عندهم دبوراً فهي من جنس البوار، وإذا خلصت مشاالً شتوية فهي من آايت 
عم يف احملل. قال أوس بن اجلدب، ومن مث تقول العرب: فال يطعم يف الشمال، كما تقول: يط
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حجر: وعزت الشمأل الرايح أي غلبتها، فكانت أقوى منها، فلم تدع هلا موضعاً وقوله: " وعزّن 
" أي غلبين يف املخاطبة واخلصومة، ومن أمثال العرب: من عز بر  23يف اخلطاب " " ص: 

 وأتويله: من غلب استلب ، قالت اخلنساء: 
  الناس إذ ذاك م عز بزا إذا  كأن مل يكونوا محى يتقـى

 بني غنوي وفزاري
قال أبو العباس: وحدثين عمرو بن حبر اجلاحظ قال: رأيت رجالً من غىن يفاخر رجالً من بين 

فزارة، مث أحد بين بدر بن عمرو، وكان الغنوي متمكناً من لسانه؛ وكان الفزاري بكيئاً فقال 
رشاء، وأعذب منهم ماء،  نا فيه، فنحن أقصر منهمالغنوي: ماؤان من بني الرقم إىل كذا، وهم جريان

لنا ريف السهور ومعاقل اجلبال. وأرضهم سبخة، ومياههم أمالح، وأرشيتهم طوال، والعرب من عز 
 بز، فبعزان ما ختريان عليهم، وبذهلم ما رضوا منا ابلضيم.

، يقال انقة غزيرة وقوله: كان الفزاري بكيئاً يقول: غري قادر على الكالم، وأصل ذلك يف احللب
وانقة بكيء، وهي ضد الغزيرة، أي قليلة اللنب، ودهني وصمرد، يف معىن، يقال: بكأت الشاة 

 والناقة، وبكؤت، قال الشاعر: 
  فض عن خامت أخرى طينها  فإذا ما حاردت أو بـكـؤت

 وقال سالمة بن جندل: 
  ولو تداعى ببكء كل حملوب  يقول حمبسها أدىن ملرتعهـا

ر ونقاتل عنها فهو أدىن أبن تعز فرتتع فيما تستقبل، وإن ذهبت ل: إن حنبس اإلبل على ضيقو 
 ألباهنا، ألان إن أطردانها وهربنا طمع فينا واستذللنا، ويقال يف الكالم: رجل عيي بكي.

قال أبو العباس: وهذا لغنوي: إذا قابل بقبيلته آل بدر فقد أعظم الفرية، وبلغ يف البهت، وأمشت 
 عدو جبمهور قيس، وصار هبم إىل قول األخطل: ال

  رأيت بين العجالن سادوا بين بدر  وقد سرّن من قيس عيالن أننـي

أوصيكم بثالثة: العامل والشريف، والشيخ، فوهللا ال  -وهو الغاية يف السياسة  -وكان زايد يقول 
  عاقبت وابلغت.أوتى بوضيع سب شريفاً، أو شاب وثب بشيخ، أو جاهل امتهن عاملاً إال

 لعمارة بن عقيل يهجو بين أسد
 وقال عمارة لبين أسد بن خزمية: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

  بذات نفسي وأيدي هللا فوق يدي  اي أيها السائلي عمداً ألخـبـره

 فال يلـم الئم إال بـنـي أسـد  إن تستقم أسد ترشد وإن شغبـت

 وتكنعون إىل ذي الفجرة النكد  إّن رأيتكم يعصى كـبـريكـم

  وال شفاكم من األضغان واحلسد  عد هللا كل البـعـد داركـمفبا

فرأى عصياهنم الكبري من إقبح العيب، وأدله على ضغن بعضهم لبعض، وحسد بعضهم بعضاً، 
والوضيع ينقلب إىل الشريف، ألنه يرى مقاولته فخراً، واالجرتاء عليه رحباً، كما أن مقاولة الشريف 

 للئيم ذل وضعة. قال الشاعر: 
 يكون عليك الفضل حني تقـاولـه  إذا أنت قاولـت الـلـئيم فـإنـمـا

 آكـلـه وميسح رأس الذئب والذئب  ولست كمي يرضى مبا غريه الرضا

 وسنشبع هذا املعىن إن شاء هللا.
  ويف هذا الشعر بيت يقدم يف ابب الفتك، وهو: 

 
 ـواذلـهإذا رام أمراً عوقـتـه ع  فال تقربن أمر الصرمية بـامـرئ

  من الروع أفرخ أكثر الروع ابطله  وقل للفؤاد إن تـرى بـك نـزوة

 الصرمية: العزمية.
وقد امتنع قوم من اجلواب تنباًل، ومواضعهم تنبئ عن ذلك، وامتنع قوم عياً بال اعتالل، وامتنع قوم 

سبه الرجل عجزاً ، واعتلوا بكرهة السفه، وبعضهم معتل برفعة نفسه عن خصمه، وبعضهم كان ي
عشرية فيعرض عنه ويسب سيد قومه، وكانت اجلاهلية رمبا فعلته تقى الذحول ، قال الركيك من ال

 الراجز: 

  ملت على األغطش أو أابن  إن جبيالً كلما هـجـانـي

 أوالك قوم شأهنم كشانـي  أو طلحة اخلري فىت الفتيان

 وإن سكت عرفوا إحساّن  ما بلت من أعراضهم كفاّن

 ل أحد احملدثني: وقا
  إسلم، وربك خمنوق على اجلرر  إّن إذا هو كلب احلي قلت لـه
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 قوله: إسلم فاستأنف أبلف الوصل، ألن النصف األول موقوف عليه.
 قال الشاعر: 

 جعال القدر ينزهلا بغري  وال يبادر يف الشتاء وليدان

 اجلعال: الذي تنزل به الّبمة، ورمبا توقيت به حرارهتا.
 الراجز: قال 

  إتسع اخلرق على الراقع  ال نسب الـيوم وال خـلة

 وهذا كثري غري معيب.
 ويف مثل اختيار النبيل لتكافؤ األغراض قول األخطل: 

 ومل يشفها قتلى غين وال جسـر  شفى النفس قتلى من سليم وعامر

  كبيض القطا ليسوا بسود وال محر  وال جشم شر الـقـبـائل إنـهـا

 وتـري لقرت هبم عيين وابء هبم  ذبيان بلـت رمـاحـنـا ولو ببين

 وقال رجل من احملدثني، وهو محدان بن ابن الالحقي: 
 آلل معذل يهجو سـدوسـا  أليس من الكبائر أن وغـداً 

  وأهدف عرض والده اللبيسا  هجا عرضاً هلم غضاً جديداً 

 وقال آخر: 
 من وبر وما ولداواللؤم أكرم   اللؤم أكرم من وبـر ووالـده

  من لؤم أحساهبم أن يقتلوا قودا  قوم إذا جر جاّن قومهم أمنوا

 أبـدا ال يقتلون بـداء غـريه  اللؤم داء لوبر يقتـلـون بـه

 وقال رجل من احملدثني : 
 واملدح عنك كما علمت جليل  أما اهلجاء فدق عرضك دونـه

 ذليلعرض عززت به وأنت   فاذهب فأنت طليق عرضك إنه

 وقال آخر: 
 ينبحين من موضـع نـائي  نبئت كلباً هاب رمـيي لـه
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 لو بنت للسامـع والـرائي  لو كنت من شيء هجوانك أو

 حلمـنـي قـلة أكـفـائي  فعد عن شتمي فإّن امـرؤ

 وقال آخر : 
 خؤولته بنو عبد الـمـدان  فلو أّن بليت هبـاشـمـي

  ري مبن ابتالّنتعايل فانظ  صّبت على عداوته ولكن

 من أخبار ذوي احللم
وكان عمرو بن األهتم جعل له ألف  -ووقف رجل عليه مقطعات على األحنف بن قيس يسبه 

فجعل ال أيلوا أن يسبه سباً يغضب، واألحنف مطرق ال يكلمه ،  -درهم على أن يسفه األحنف 
وهللا ما مينعه من جوايب إال هواّن فلما رآه ال يكلمه أقبل الرجل يعض إهبامه ، ويقول: اي سوأاته! 

 عليه!.
وفعل ذلك آخر، فأمسك عنه األحنف، فأكثر الرجل، إىل أن أراد األحنف القيام للغداء؛ فأقبل 

على الرجل، فقال له: اي هذا! إن غداءان قد حضر، فاهنض بنا إليه إن شئت، فإنك مذ اليوم 
 حتدر جبمل ثفال.

 الذي ال يكاد ينبعث.والثفال من اإلبل: البطيء الثقي 
وعدت على األحنف سقطة يف هذا الباب، وهو أن عمرو بن األهم دس عليه رجالً ليسفهه. 
فقال له: اي أاب حبر ، ما كان أبوك يف قومه? قال: كان من أوسطهم، مل يسدهم، ومل يتخلف 

فقال: كانت عنهم، فرجع إليه اثنية، ففطن األحنف أنه من قبل عمرو، فقال: ما كان مال أبيك? 
 له صرم مينح منها ويقري، ومل يك أهتم سالحاً .

ومل تكن يف موضع مرضي إمنا   -وجعل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرو بن العاص عن أمه 
فأاته الرجل، وهو مبصر أمرياً عليهم، فقال: أردت أن أعرف  -كانت من عنزة، مث من بين جالن 
من عنزة، مث من بين جالن، تسمى ليلى، وتلقت النابغة، أم األمري. فقال: نعم، كان امرأة ، 

 إذهب فخذ ما جعل لك.
  

وقال له مرة املنذر بن اجلارود: أي رجل أنت لوال أمك! قال: فإّن أمحد هللا إليك، إّن فكرت فيها 
 البارحة، فأقبلت أنقلها يف قبائل العرب، فما خطرت يل عبد القيس ببال .
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ة، فلما رأوه رموه أببصارهم، فعدل إليهم  من قريش قد جلسوا حلقودخل عمرو مكة فرأى قوماً 
فقال: أحسبكم كنتم يف شيء من ذكري! قالوا: أجل، كنا منثل بينك وبني أخيك هشام أيكما 
أفضل? فقال عمرو: إن هلشام علي أربعة: أمه ابنة هشام بن الغمرية، وأمي من قد عرفتم، وكان 

 معرفة الوالد ابلولد، وأسلم قبلي واستشهد وبقيت.أحب إىل أبيه مين، وقد عرفتم 
 قال أبو العباس: وقد أكثر الناس يف الباب الذي ذكرانه، وإمنا نذكر من الشيء وجوهه ونوادره.

قال رجل لرجل من آل الزبري كالماً أقذع له فيه، فأعرض الزبريي عنه، مث دار كالم فسب الزبريي 
ه الرجل الزبريي: ما مينعك من جوايب? فقال علي: ما منعك علي بن احلسني، فأعرض عنه، فقال ل

 من جواب الرجل!.
وقد روي قول القائل: لو قلت واحدة لسمعت عشراً، فقال له: ولكنك لو عقلت عشراً ما مسعت 

 واحدة.
 وقال الشاعر: 

 فأجوز مث أقول ال يعنيين  ولقد أمر على اللئيم يسبين

 له الرجل: وعنك أعرض. إليه: إايك أعين، فقال وسبه فلم يلتفت -وقال رجل لرجل 
فأما قول الشعيب للرجل ما قال فمن غري هذا الباب، وإمنا خمرجه الداينة، وذاك أن رجالً سب 

الشعيب أبمور قبيحة نسبه إليها، فقال له الشعيب: إن كنت كاذابً فغفر هللا لك، وإن كنت صادقاً 
 فغفر هللا يل.

جل أليب بكر الصديق رمحه هللا: ألسبنك سباً يدخل معك قّبك، فقال: وقال أبو العباس: قال ر 
 معك وهللا يدخل ال معي.

وحيدث ابن عائشة عن أبيه: أن رجالً من أهل الشأم دخل املدينة، فقال: رأيت رجالً على بغلة مل 
لي بن أر أحسن وجهاً وال أحسن لباساً وال أفره مركباً منه، فسألت عنه، فقيل يل: احلسن بن ع

أيب طالب، فقال: أان ابن ابنه، فقلت له: فيك وبك وأببيك، أسبهما. فقال: أحسبك غريباً! 
قلت: أجل. فقال: إن لنا منزالً واسعاً ومعونة على احلاجة وماال نواسي منه. فانطلقت وما أجد 

 على وجه األرض أحب إيل منه .
إرث رجل ال يشاكله، ووالية رجل ال  قال أبو العباس: ويتصل هبذا الباب ذكر من رغب برجل عن

 يشاهبه. قال الشاعر : 
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 هالل بن قعقاع ببشر بن غـالـب  بكت دار بشر شجوها أن تبـدلـت

  على رغمها من هاشم يف حمارب  وما هي إال كالعروس تنـقـلـت

بعقب للفرزدق حني ويل ابن هبرية العراق وقال الفرزدق حني ويل العراق عمر بن هبرية الغزاري 
 ك : مسلمة بن عبد املل

 !فارعي فزارة ال هنـاك الـمـرتـع  راحت مبسـلـمة الـبـغـال عـشـية

 أن سوف يطمع يف اإلمـارة أشـجـع  ولقـد عـلـمـت إذا فـزارة أمـرت

 حتـى أمـية عـن عـزارة تـنـزع  فأرى األمور تـنـكـرت أعـالمـهـا

 يتـوقـع وأخو هـراة لـمـثـلـهـا  عزل ابن بشر وابن بشر وابن عمرو قبله

 فلما ويل خالد بن عبد هللا القسري على عمر بن هبرية. قال رجل من بين أسد جييب الفرزدق: 
  عجب الفرزدق من فزارة أن رأى عنها أمية ابملشارق تنزع

 أمـر تـضـج لـه الـقـــلـــوب وتـــفـــرع  فلقد رأى عجباً وأحدث بعده

 فالـيوم مـن قــســـر تـــذوب وتـــجـــزع  مـن فـزارة شـــجـــوهـــا بكـت الـمـنـابـر

 !للـه در مـلـوكـنـــا مـــا تـــصـــنـــع  ومـلـوك خـنـدف أسـلـمـونـا لـــلـــعـــدى

 وتـــرضـــع سفـهـا وغـريهـم تـــصـــون  كانـوا كـتـاركة بــنـــيهـــا جـــانـــبـــاً 

قال أبو العباس: وكان الفرزدق هجاء لعمر بن هبرية عند  يف هجاء عمرو بن هبرية الفرزدق أيضاً 
 واليته العراق. ويف ذلك يقول ليزيد بن عبد امللك: 

  أمني لست ابلطبع احلريص  أمري املؤمنني وأنـت بـر

 فزارايً أحذ يد القـمـيص  أأطعمت العرقـا ورافـديه

 قومه أكل اخلبـيصوعلم   تفهق ابلعراق أبو املثـنـى

 ليأمنه على وركي قلوص  ومل يكن قبلها راعي خماض

 
قوله: لست ابلطبع احلريص. فالطبع: الشديد الطمع الذي ال يفهم لشدة طمعه. وإمنا أخذ هذا 

من طبع السيف، يقال: طبع السيف. اي فىت! وهو سيف طبع، إذا ركبه الصدأ حىت يغطي عليه. 
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طية وحجاب. يقال: طبع هللا على قلب فالن.  ع على قلبه وإمنا هو تغواملثل من هذا يف الذي طب
كما قال جل وعز: " ختم هللا على قلوهبم وعلى مسعهم " هذا الوقف. مث قال: " وعلى أبصارهم 

" وكذلك: رين على قلبه. وغني على قلبه؛ فالرين يكون من أشياء أتلف  7غشاوة " " البقرة: 
". وأما  14وعز: " كال بل ران قلوهبم ما كانوا يكسبون " "املطففني: عليه فتغطيه. قال هللا جل 

غني على قلبه. فهي غشاوة تعرتيه، والغينة: القطعة من الشجر امللتف تغطي ما حتتها، قال 
 الشاعر: 

 ـــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــابعـــــــ خـــــــــــــــافـــــــــــــــيتـــــــــــــــي كأنـــــــــــــــي بـــــــــــــــني

اجتماعهما يف الغنة. قال  أمي، وأين، واستجازت الشعراء أن جتمع امليم والنون يف القوايف، ملا ذكرت لك من :بدل من امليم نوانً، الجتماع امليم والنون يف الغنة. كما يقال للحيةيف يوم غيم، فأ وقال بعضهم: أراد يف التفاف من الظلمة. وقال آخرون: أراد
  :الراجز

 بين إن الّب شيء هني

 وقال آخر : 
 ابزل عامني حديث سنـي  ما تنقم احلرب العوان مين

   أمـي ملثل هذا ولدتين

 والعراقان: البصرة والكوفة. والرافدان: دجلة والفرات.
 فيف. قال طرقة: وقوله: أحذ يد القميص، األحد: اخل
  وأتلع هناض أحد ململم

 وإمنا نسبه ابخلفة يف يده إىل السرقة .
 وقوله: تفهق أي امتأل ماالً . يقال: بئر تفهق وغدير يفهق إذا امتأل ماء. قال الراجز: 

  والقوم يف عرض غدير يفهق  ال ذنب يل قد قلت للقوم استقوا

 بين أيب بكر بن كالب: وقال األعشى فيمدحه احمللق بن حنتم. أحد 
 تفهـق كجابية الشيخ العراقي  نفى الذم عن رهط احمللق جفنة

 هكذا يف رواية أيب عبيدة.
 وقوله: 
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 ليأمنه على وركي قلوص  ومل يك قبلها راعي خماض

 كانت بنو فزارة ترمى بغشيان اإلبل. ولذلك قال ابن دارة: 
  أبسيار على قلوصك واكتبها  ال أتمنن فزاراي خلوت بـه

 للفرزدق أيضاً يف حبس عمر بن هبرية
 فلما عزل ابن هبرية وحبسه خالد بن عبد هللا القسري. قال الفرزدق: 

 ملن حدث األايم حتسبها قـسـر  لعمري لئن انبت فـزارة نـوبة

 فىت شيظميا ما ينهنهه الـزجـر  لقد حبس القسري يف سجن واسط

 واخلمـر ذاء له حلم اخلنازيرغ  فىت مل ترببه النصارى لـم يكـن

 قوله: فىت شيظيماً ، الشيظمي: الطويل. قال ذو الرمة.
  عراقيبها ابلشيظمي املواشك  إذا ما رمينا رمية يف مفازة

 يريد حادايً يسوقها.
 وقوله: ما ينهنهه الزجر. يقول: ما حيركه.

تلبها يف يوم ية رومية، وكان أبوه اسوقوله: فىت مل ترببه النصارى ينبه به على أم خالد، وكانت نصران
 عيد للروم، فأوالدها خالداً وأسداً. ولذلك يقول الفرزدق: 

 أتتنا هتادى من دمشق خبالـد  أال قطع الرمحن ظهر مطية

 !تدين أبن هللا ليس بـواحـد  وكيف يؤم الناس من كانت أمه

 املساجد ويهدم من كفر منار  بىن بيعة فيها النصارى ألمـه

 وقال: 
 وأصحابه ال طهر اللـه خـالـدا  عليك أمري املؤمنـني بـخـالـد

  ويهدم من بغض الصالة املساجدا  بىن بيعة فيها الصـلـيب ألمـه

وكان سبب هدم خالد منار املساجد حىت حطها عن دور الناس أنه بلغه شعر لرجل من املوايل، 
 موايل األنصار، وهو: 

  إهنم يبصرون من يف السطوح  ـيليتين يف املؤذنـني حـيات
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 مـلـيح ابهلوى كـل ذات دل  فيشريون أو تـشـري إلـيهـم

 فحطها عن دور الناس.
ويروى عنه فيما روي من عتوه أنه استعفي من بيعة بناها ألمه. فقال ملأل من املسلمني: قبح هللا 

 دينهم، إن كان شراً من دينكم! 
 نهالفرزدق عند هروب ابن هبرية من سج

 برية حني نقب له السجن وهرب، فسار حتت األرض هو وابنه حىت نفذا : وقال الفرزدق البن ه
 ومل يبق إال بطنها لك خمرجـا  ملا رأيت األرض قد سد ظهرها

 
 
 
 

 ثوى يف ثالث مظلمات فـفـرجـا  دعوت الذي انداه يونـس بـعـد مـا

 ا حـني أدلـجـاوما سار سار مثلهـ  فأصبحت حتت األرض قد سرت سرية

 أعـوجـا سوى ربد التقريب من نسل  خرجت ومل مينـن عـلـيك طـالقة

 فقال ابن هبرية: ما رأيت أشرف من الفرزدق! هجاّن أمرياً، ومدحين أسرياً.
قوله: حيث أدجلا. تقول: أدجلت، إذا سرت يف أول الليل. وادجلت، إذا سرت من آخره يف 

 السحر. قال زهري.

  فهن لوادي الرس كاليد للفم  وادجلن بسحرةبكرن بكوراً 

وأعوج: فرس كان لغين، وقالوا، كان لبين كالب. وال ينكر هذا، ألن خبيبة بنت رايح الغنوية، 
 ولدت بين جعفر بن كالب. فلعله أن يكون صار إىل بين جعفر بن كالب من غين.

به هذه غراب، واليحموم، وما أشوالعرب تنسب اخليل اجلياد إىل أعوج، وإىل الوجيه، والحق، وال
 اخليل من املتقدمات. قال زيد اخليل: 

 ختب نزائعاً خبب الذائب  جلبنا اخليل من أجإ وسلمى

 وسلهبة كخافية العقـاب  جلبنا كل طف أعـوجـي
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 مث نرجع إىل التشبيه املصيب؛ قال امرؤ القيس يف طول الليل: 
  ىل صم جندلأبمراس كتان إ  كأن الثرا علقت يف مصامها

بات الليل وإقامته. واملصام: املقام. وقيل للممسك عن الطعام: صائم، لثباته على ذلك، فهذا يف ث
 ويقال: صام النهار: إذا قامت الشمس. قال امرؤ القيس: 

 وهجرا ذمول إذا صام النهار  فدعها وسل اهلم عنك جبسرة،

 وقال النابغة: 
  عجاج وخيل تعلك اللجماحتت ال  خيل صيام وخيل غري صـائمة

 واألمراس: مجع مرس، وهو احلبل. قال أبو زبيد يرثي غالمه ويذكر تعرضه للحرب : 
 أبكيك إال للدلو واملرس  إما تقارن بك الرماح فال

 وقال يف ثبات الليل: 
  بكل مغار الفتل شدت بيذبل  فيا لك من ليل كأن جنومـه

 يذبل: جبل بعينه.حلبل: إذا شددت فتله. و املغار: الشديد الفتل. يقال: أغرت ا
 وقال أيضاً: 

  كبري أانس يف جباد مزمل  كأن أابانً يف أفانني ودقـه

وكان نزل يف آخر حرهبم،  -أابن جبل. ومها أابانن: أابن األسود، وأابن األبيض. قال املهلهل 
حي من  حرب البسوس، يف جنب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك، وهو مذحج. وجنب

 فخطبت ابنته ومهرت أدما. فلم يقدر على االمتناع، فزوجها، وقال:  -أحيائهم وضيع 
 جنب وكان احلباء من أدم  أنكحها فقدها األراقم فـي

  ضرج من أنف خاطب بدم  لو أبابنني جاء خيطـبـهـا

تعاىل: " فرتى الودق وقوله: يف أفانني ودقه يريد ضروابً من ودقه. والودق: املطر. قال هللا تبارك و 
 ". 43رج من خالله " " النور: خي

 وقال عامر بن جوين الطائي: 
  وال أرض أبقل إبقاهلا  فال مزنة ودقت ودقها

 وقوله: 
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  كبري أانس يف جباز مزمل

". وهو 2-1يريد مزمالً بثيابه. قال هللا تبارك وتعاىل: " اي أيها املزمل قم الليل إال قليال " " املزمل: 
ء مدغمة يف الزاي. وإمنا وصف امرؤ القيس الغيث. فقال قوم: أراد أن املطر املتزمل بثيابه . والتا

 قد خنق اجلبل فصار له كاللباس على الشيخ املتزمل.
وقال آخرون: إمنا أراد ما كساه املطر من خضرة النبت. وكالمها حسن. وذكر الودق ألن تلك 

 اخلضرة من عمله.
 يماً: وقال الراجز يصف غ

 أسنمة اآلمال يف سحابه  أقبل يف املسنت من راببه

 أراد أن ذلك السحاب، ينبت ما أتكله اإلبل، فتصري شحومها يف أسنمتها.
 والرابب سحاب دوين املعظم من السحاب، قال املازّن : 

 نعام يعلـق بـاألرجـل  كأن الرابب دوين السحاب

 عنباً فيصري إىل هذه احلال. ". أي أعصر 36" يوسف:  وقوله جل وعز: " إّن أراّن أعصر مخراً "
 وقال زهري: 

 حيطـم نزلن به حب الفنا مل  كأن فتات العهن يف كل منزل

الفنا: شجر بعينه، يثمر مثراً أمحر مث يتفرق يف هيئة النبق الصغار، فهذا من أحسن التشبيه. وإمنا 
 وصف ما يسقط من أمناطهن إذا نزلن.

اللغة. وأما األصمعي فقال: كل صوف عهن. وكذلك  امللون يف قول أكثر أهلوالعهن: الصوف 
 قال أهل اللغة: احلنتم اخلزف األخضر. وقال األصمعي: كل خزف حنتم. قال القرشي : 

  مبيسان يسقى يف زجاج وحنتم  من مبلغ احلسناء أن حليلـهـا

 
 

 وقال جرير: 

 ودنـان ـموهبا كنائس حنت  ما يف مقام داير تغلب مسجد
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 ر كثرياً يف كالم العرب، حىت لو قال قائل: هو أكثر كالمهم، مل يبعد.والتشبيه جا
". وقال: " طلعها   35قال هللا عز وجل وله املثل األعلى: " الزجاجة كأهنا كوكب دري " " النور: 

هذه ". وقد اعرتض معرتض من اجلهالة امللحدين، يف  65كأنه رءوس الشياطني " " الصافات: 
اآلية. فقال: إمنا ميثل الغائب ابحلاضر، ورؤوس الشياطني مل نرها، فكيف يقع التمثيل هبا! وهؤالء 

يف هذا القول كما قال هللا جل وعز: " بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا أيهتم أتويله" " يونس: 
األسنت ، منكر  ". وهذه اآلية قد جاء تفسريها على ضربني : أحدمها، أن شجراً يقال له 39

 الصورة يقال لثمره: رؤوس الشياطني، وهو الذي ذكره النابغة يف قوله: 
  حتيد عن أسنت سود أسافله

 وزعم األصمعي أن هذا الشجر يسمى الصوم.
أن هللا جل ذكره شنع صورة الشياطني يف قلوب  -وهو الذي يسبق إىل القلب  -والقومل اآلخر 

 عاينة، مث مثل هذه الشجرة مما تنفر منه كل نفس.العباد. فكان ذلك أبلغ من امل
 حديث أيب النجم العجلي مع هشام بن عبد امللك

 قال أبو العباس: وحدثت يف إسناد متصل أن أاب النجم العجلي أنشد هشاماً : 
  والشمس قد صارت كعني األحول

فأمل أبو النجم ملا ذهب به الروي عن الفكر يف عني هشام، فأغضبه، فأمر بطرده، فطرد . 
فكان أيوي املسجد ، فأرق هشام ذات ليلة، فقال حلاجبه: ابغين رجالً عربياً فصيحاً رجعته. 

حيادثين وينشدّن. فطلب له ما طلب، فوقف على أيب النجم، فأتى. فلما دخل به إليه قال: أين 
جلني. كلبياً تكون منذ أقصيناك? قال: حبيث ألفتين رسلك. قال: فمن كان أاب مثواك? قال: ر 

وتغلبياً. أتغدى عند أحدمها، وأتعشى عند اآلخر، فقال له: مالك من الولد? قال: ابنتان. قال: 
 أزوجتهما? قال: زوجت إحدامها. قال: فيم أوصيتها? قال قلت هلا ليلة أهديتها: 

 وإن أبت فازدلفي إلـيهـا  سيب احلماة واهبيت علـيهـا

 ددي احللف به علـيهـاوج  مث اقرتعي ابلود مرفقـيهـا

    ال ختّبي الدهر بذاك ابنيها

 قال: أفأوصيتها بغري هذا? قال: نعم، قالت: 
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  ابلكلب خرياً واحلماة شرا  أوصيت من برة قلباً محرا

 واحلي عميهم بشر طرا  ال تسأمي هنكاً هلا وضرا

  حىت يروا حلو احلياة مرا  وإن كسوك ذهـبـاً ودرا

ال أبو النجم: وال أان كيعقوب، وال بنيت كولده، قال: كذا أوصى يعقوب ولده. ققال هشام: ما ه
فما حال األخرى? قال: قد درجت بني بيوت احلي، وتنفعنا يف الرسالة واحلاجة، قال: فما قلت 

 فيها? قال: قلت: 
 يتـيمة ووالـداهـا حــيان  كأن ظـالمة أخـت شـيبـان

 يف الرجلني إال خيطانوليس   الرأس قمل كلـه وصـئبـان

    فهي اليت يذعر منها الشيطان

قال: فقال هشام: اي غالم ، ما فعلت ابلداننري املختومة اليت أمرتك بقبضها? قال: ها هي 
عندي، ووزهنا مخسمائة، قال: فادفعها إىل أيب النجم ليجعلها يف رجلي ظالمة مكان اخليطني، 

 أفال تراه قال: 
  الشيطانفهث اليت يذعر منها 

 ملا قرر فيالقلوب من نكارته وشناعته! وقال آخر: وإن مل يره، 
  شياطني يعدو بعضهن على بعض  ويف البقل إن مل يدفع اللـه شـره

وزعم أهل اللغة أن كل متمرد من جن أو إنس أو سبع أو حية يقال له شيطان، وأن قوهلم: 
 112ن " " األنعام: عز: " شياطني اإلنس واجلتشيطن إمنا معناه ختبث وتنكر، وقد قال هللا جل و 

 " قال الراجز: 
  شيطانة تزوجت شيطاان  أبصرهتا تلتهم الثعبانـا

 وقال امرؤ القيس: 
  !ومسنونة زرق كأنياب أغوال  أتوعدّن واملشريف مضاجعي

 والغول: مل خيّب صادق قط أنه رآها.
 مث نرجع إىل تفسري شعر أيب النجم .

 قوله: 
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  ماة واهبيت عليهاسيب احل

 إمنا يريد: اهبتيها، فوضع اهبيت يف موضع اكذيب فمن مث وصلها بعلى.
 

والذي يستعمل يف صلة الفعل الالم، ألهنا الم اإلضافة، تقول: لزيد ضربت ولعمرو أكرمت 
واملعىن: عمراً أكرمت، وإمنا تقديره: إكرامي لعمرو، وضريب لزيد، فأجرى الفعل جمرى املصدر، 

م املفعول، ألن الفعل إمنا جييء وقد عملت الالم. كما قال هللا جل سن ما يكون ذلك إذا تقدوأح
"، وإن أخر املفعول فهو عريب حسن، والقرآن  43وعز: " إن كنتم للرؤاي تعّبون " " يوسف: 

 12حميط جبميع اللغات الفصيحة، قال هللا جل وعز: " وأمرت ألن أكون أو املسلمني " " الزمر: 
": إمنا  72والنحويون يقولون يف قوله جل ثناؤه: " قل عسى أن يكون ردف لكم " " النمل:  "

 هو: ردفكم. وقال كثري: 

 متثل يل ليلى بكل سبيل  أريد ألنسى ذكرها فكأمنا

وحروف اخلفض يبدل بعضها من بعض، إذا وقع احلرفان يف معىن يف بعض املواضع، قال هللا جل 
"، أي على ولكن اجلذوع إذا أحاطت دخلت  71 جذوع النخل " " طه: ذكره: " وألصلبنكم يف

 يف، ألهنا للوعاء، يقال: فالن يف النخل. أي قد أحاط به. قال الشاعر : 
 أبجدعـا فال عطست شيبان إال  هم صلبوا العبدي يف جذع خنلة

ال تبارك وتعاىل: " " أي عليه. وق 38وقال هللا جل وعز: " أم هلم سلم يستمعون فيه " " الطور: 
" أي أبمر هللا. وقال ابن  11معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا " " الرعد: له 

 الطثرية: 
  رأت حاجب الشمس استوى فرتفعا  غدت من عليه تنفض الطل بعدمـا

 وقال اآلخر: 
  تصل وعن قيض بزيزاء جمهل  غدت من عليه بعدما مت مخسهـا

 ه.أي من عند
 وقال العامري : 

  لعمر هللا أعجبين رضاها  إذا رضيت علي بنو قشري
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 وهذا كثري جداً.
 وقوله: 

  وإن أبت فازدلفي إليها

 يقول: تقريب، ومن ذا مسيت املزدلفة، قال العجاج: 
 طي الليايل زلفاً فـزلـفـا  انج طواه األين مما وجـفـا

    مساوة اهلالل حىت احقوقفا

 رف.ة وزلف، كقولك: غرفة وغيقال : زلف
 وقوله: 

  ابلكلب خرياً واحلماة شرا

كالم معيب عند النحويني، وبعضهم ال جييزه، وذلك ألنه عطف على عاملني: على الباء وعلى 
 الفعل. ومن قال هذا قال: ضربت زيداً يف الدار، واحلجرة عمراً.

ما أنزل هللا من اختالف الليل والنهار و قال أبو العباس: وكان أبو احلسن األخفش يراه ويقرأ: " و 
" فعطف على  5السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا وتصريف الرايح آايت " " اجلاثية: 

 إن وعلى يف. وقال عدي بن زيد: 
 وانر توقد ابلليل نـارا  أكل امرئ حتسبني أمرأ

 فعطف على كل وعلى الفعل.
 وأما قوله: 

  مخسهاغدت من عليه بعد ما مت 

أظمائها، وهو أن ترد مث تغب ثالاثً، مث ترد، فيبتدأ بيومي وردها مع ظمئها،  فاخلمس: ظمء من
 فيقال: مخس، والربع كحمى الربع.

وقوله: تصل أي تسمع ألجوافها صليالً من يبس العطش، يقال: املسمار يصل يف الباب، إذا أكره 
 الفرزدق: فيه، قال جرير خياطب الزبري مبرثيته يف هجائه 

  لسمعت من وقع احلديد صليال  لو كنت حني غررت بني بيوتنا
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 ويقال للحمار: املصلصل، إذا أخرج صوته من جوفه حاداً خفيًا.
 قال األعشى: 

 ط كعدو املصلصل اجلوال  عنرتيس تعدو إذا حرك السو

قالوا : هو  "، 26وقال املفسرون يف قوله عز وجل: " من صلصال من محأ مسنون " " احلجر: 
قد جف، فإذا قرعه شيء كان له صليل. وتفسري ذلك عند العرب التقن الذي يذهب  الطني الذي

 عنه املاء يف الغدران فيتشقق مث ييبس.
والقيض: قشر البيضة األعلى؛ والذي يلبس البيضة فيكون ما بينها وبني قشرها األعلى، يقال له: 

 الغرقئ، يقال: ثوب كأنه غرقئ البيض .
الزيزاء: ما ارتفع من األرض، وهو ممدود منصرف يف املعرفة والنكرة، إذا كان ملذكر، كالعلباء و 

 واحلرابء، وسنذكر هذا يف غري هذا املوضع مفسراً، على أان قد استقصيناه يف الكتاب املقتضب.
 واجملهل: الصحراء اليت جيهل فيها، فال يهتدى لسبيلها.

حته، صل واصل، فهو صال ومصل، ويقال: ننت وأننت. ويقال: ويقال للشيء إذا غب وتغريت رائ
خم وأخم، وذاك إذا كان مستوراً حىت يفسد. ويقال إذا عتق اللحم فتغري: خنز وخزن، وبيت طرفة 

 أحسن ما ينشد: 
  إمنا خينز حلم املدخر  مث ال خينز فينا حلمها

 
 

اه، وأنشد أبو أم مثواه، وهو أبو مثو  ويقال لرب البيت وربة البيت اللذين ينزل هبما الضيف: هي
 عبيدة: 

 إن الكرمي على عالته يسـع  من أم مثوى كرمي قد نزلت هبا

 "، معناه عند العرب إضافته. 21ويف كتاب هللا جل وعز: " أكرمي مثواه " " يوسف: 
 جز: ومن التشبيه املطرد على ألسنة العرب ما ذكروا يف سري الناقة وحركة قوائمها، قال الرا

 وقد مددان ابعها للـسـوق  كأهنا لـيلة غـب األزرق

    خرقاء بني السلمني ترتقي
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قوله: ليلة غب األزرق، إمنا يعين موضعاً، وأحسبه ماء، ألهنم يقولون: نطفة زرقاء، وهي الصافية، 
 قال زهري: 

  وضعن عصي احلاضر املتخيم  فلما وردان املاء زرقاً مجامـه

 وقال آخر: 
  أبرجاء عذب املاء زرق حمافر  ت عصا التسيار عنها وخيمتفألق

 وقوله: 
  وقد مددان ابعها للسوق

 يقول: استفرغنا ما عندها يف السري، يقال: تبوعت وانباعت، إذا مدت ابعها.
 وقوله: 

  خرقاء بني السلمني ترتقي

 يقول: لكثرة حركة اخلرقاء وقلة حذقها ابلصعود.
 وقال اآلخر: 

  تبكي بشجو وسواها املوجع  نـائحة تـفـجـع كأنـهـا

 وقال الشماخ: 
 بعيد السباب حاولت أن تـعـذرا  كأن ذراعـيهـا ذراعـا مــدلة

 فراس بن غنم أو لقيط بن يعمـرا  من البيض أعطافاً إذا اتصلت دعت

 أطارت من احلسن الرداء احملّبا  هبا شرق من زعفران وعـنـبـر

 أىب عفيت ومنصبـي أن أعـريا  خـمـارهـا تقول وقد بل الدموع

 أكف رجال يعصرون الصنوبـرا  كأن بذفراها مـنـاديل قـارفـت

 ظـفـرا إذا هو مل يكلم بنـابـيه  كأن ابن آوى موثق حتت غرضها

شبه يديها بيدي مدلة جبمال ومنصب قد سابت وأقبلت تعتذر وتشري بيديها، فوصف مجاهلا 
 املتصل مبن ذكرته. الذي به تدل؛ ومنصبها

 له: وقو 
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  أطارت من احلسن الرداء احملّبا

 يقول: هي مدلة جبماهلا، فال ختتمر فتسرت شيئاً عن الناظر، ألهنا تبتهج بكل ما يف وجهها ورأسها.
 وقد كشف هذا املعىن عمر بن أيب ربيعة املخزومي حيث يقول: 

 تتقنعـا وجوه زهاها احلسن أن  فلما تواقفنا وسلمـت أقـبـلـت

 وقلن امرؤ ابغ أكل فأوضـعـا  تباهلن ابلعرفان ملا عرفـنـنـي

 يقيس ذراعاً كلما قسن إصبعـا  وقربن أسباب اهلوى ملـقـتـل

  ضررت فهل تستطيع نفعاً فتنفعا  فقلت ملطريهن وحيـك إنـمـا

 قوله: 
  أكف رجال يعصرون الصنوبرا  كأن بذفراها منـاديل قـارفـت

 ها، قال أوس بن حجر: اد الذفرى، وهذا من كرميقول: لسو 
  على رجع ذفراها من الليت واكف  كأن كحيالً مـعـقـداً أو عـنـية

وهذا معىن يسأل عنه، ألن الليتني صفحتا العنق. والذفرى يف أعلى القفا، فيكف يكف على 
 جع ذفراها.الذفرى من الليت! واملعىن إمنا هو كأن كحيالً معقداً أو عنية واكف على ر 

لليت كقولك: كموضع دجلة من بغداد، إمنا هو للحد بينهما، ال أنه وكف من شيء وقوله: من ا
 على شيء: وأما قوله: 

 ظـفـرا إذا هو مل يكلم بنابـيه  كأن ابن آوى موثق حتت غرضها

وس يقول: ليست تستقر، فكأن ابن آوى يكلمها بنابيه أو خيلبها بظفره، فهي ال تستقر. وقال أ
 بن حجر: 

 وخنزير والتف ديك برجليها  كأن هراً جنيباً حتت غرضتها

 والغرض والغرضة واحد، وهو حزام الرحل.
 وقال آخر: 

 مفجعة القت خالئل عن عفـر  كأن ذراعـيهـا ذراعـا بــذية

  فال شيء يفري ابليدين كما تفري  مسعن هلا واستفرغت يف حديثها
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عبد الصمد بن املعذل، وأنشدنيه سعيد بن سلم . ولو قيل إن هذا قال أبو العباس: أنشدنيهما 
من أبلغ ما قيل يف هذا الوصف ما كان ذلك بعيداً، وصفها أبهنا بذية، وقد فجعت مبا أمسعت 

 ونيل منها؛ ولقيت خالئلها بعد زمان وتلك الشكوى كامنة فيها، وأصغني هلا فتسمعن .
قطع، وفريت األدمي. وإذا قلت: أفريت، فمعناه أصلحت. والفري: الشق، يقال: فرى أوداجه، أي 

وقول احلجاج: إّن وهللا ما أهم إال مضيت وال أخلق إال فريت. يقول: إذا قدرت قطعت. يقال: 
  فريت القربة واملزادة، فهما مفريتان، قال ذو الرمة : 

 
  كأنه من كلى مفرية سرب

 وقال امرؤ القيس: 

 إذا جنلته رجلها حذف أعسرا  اكأن احلصى من خلفها وأمامه

 بعبقـرا صليل زيوف ينتقدن  كأن صليل املرو حني تشـذه

قوله: حذف أعسرا يريد أنه يذهب على غري قصد. وقوله: صليل زيوف يقال: إن الزائف شديد 
 الصوت صافيه.

 وقال آخر: 
  أتى يوم ورد لغب زرودا  كأن يديهـا يدا مـاتــح

 إذا هو أهنـل أال يعـودا  خياف العقاب ويف نفسه

يقول: هذا الساقي خياف العقاب إن قصر، وال عودة له إليه اثنية، فهو يستقي سقية يف مرة 
 واحدة.

 وقد أكثروا يف هذا، فمن اإلفراط يف السرعة قول ذي الرمة: 
  مسوم يف سواد الليل منقضب  كأنه كوكب يف إثر عفـرية

، وهو ملحق بقنديل، يقال: فالن والتاء يف عفريت زائدة يقال: عفرية وعفرية يف معىن واحد،
عفرية زبنية. والزبنية: املنكر، ومجعه زابنية، وأصله من احلركة، يقال: زبنه، إذا دفعه، ويقال : عفرية 

 نفرية، على التوكيد، وعفريت نفريت، ويقال: عفارية، ومل يتبع بنفارية .
 ومن اإلفراط قول احلطيئة: 
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 ابعد إىل علم ابلغور قالت له  اً مبؤخر عينهاوإن نظرت يوم

 ومن اإلفراط قوله: 
  هبا راكب موف على ظهر قردد  أبرض ترى فرخ احلبارى كأنـه

 ومن ذلك قوله: 
  تساقطين والرحل من صوت هدهد  وكادت على األطواء أطواء ضارج

 وقال آخر: 
 زمامها ومينعها من أن تطري  مروح برجليها إذا هي هجرت

 وقال الشماخ: 
 تكاد تطري من رأي القطيع  مروح تغتلي يف البيد حرف

 وكذلك األعرايب الذي يقول: 
  لو ترسل الريح جلئنا قبلها

 وقد مضى خّبه.
 وأملح ما قيل يف هذا املعىن وأجوده قول امرئ القيس: 

 هـيكـل مبنجرد قيد األوابد  وقد أغتدي والطري يف وكناهتا

 لقيد.فجعله للوحش كا
ظر إىل ظبية ترود، فقال له أعرايب: أحتب أن تكون لك? قال: نعم، قال: وحدثت أن رجالً ن

فأعطين أربع دراهم حىت أردها إليك، ففعل، فخرج ميحص يف إثرها، فجدت وجد، حىت أخذ 
 بقرنيها، فجاء هبا، وهو يقول: 

 تريغ شدي وأريغ شـدهـا  وهي على البعد تلوي خدها

    غالم ردهاكيف ترى عدو 

 العباس: ومن حلو التشبيه وقريبه، وصريح الكالم وبلغيه قول ذي الرمة: قال أبو 
 احلنادس وقد جللته املظلمات  ورمل كأوراك العذارى قطعته

 احلندس: اشتداد الظلمة، وهو توكيد هلا، يقال: ليل حندس، وليل أليل، كما يقال: ليل مظلم.
 وقال الشماخ يف صفة الفرس: 
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  نوى القسب ترت عن جرمي ملجلج  مفج احلوامي عن نسور كأنـهـا

قوله: مفج احلوامي يريد مفرق احلوامي، فاحلوامي: نواحي احلافر. والنسور، واحدها نسر، وهي 
نكتة يف داخل احلافر، وحيمد الفرس إذا صلب ذلك منه، ولذلك شبه بنوى القسب ، وترت: 

  الفم، مث قذف لصالبته.: الذي قد جللج مضغاً يفسقطت. واجلرمي: املصروم، وامللجلج
وقوله: مفج ليس يريد الذي هو شديد التفرقة، ولكن االنفصال عن النسر، فإنه إن اتسع واستوى 
أسفله فذلك الرحح ، وهو مذموم يف اخليل، وكذلك إن ضاق وصغر قيل له: مضطر، وكان عيباً 

 قبيحاً. قال محيد األرقط: 
 ومل يقلب أرضها البيطار  اضطرارال رحح فيها وال 

   وال حلبليه هبا حـبـار

احلبار: األثر . ويروى: ومل يقلم ، وأتويل ذلك: أن حوافرها ال تتشعث فيقلمها البيطار، ألهنا إذا  
 كانت كذلك ذهب منها شيء بعد شيء فمحقها. وقال علقمة بن عبدة: 

 تـقـلـيم ـنوال السنابك أفناه  ال يف شظاها وال أرساغها عنت

د احلافر املقعب، وهو الذي هيئته كهيئة القعب، وإن كان كذلك قيل: حافر وأب . قال وإمنا حيم
 ابن اخلرع : 

 يتخذ الفأر فيه مغـارا  هلا حافر مثل قعب الوليد

يريد: لو دخل الفأر فيه لصلح، كقول القائل: فأتى حبفنة يقعد عليها عشرة، أي لو عقد عليها 
 . وقال الراجز: عشرة لصلح

  وأب محت نسوره األوقارا

يقال: حافر موقور، وهو أن يصيبه داء يشبه الرهصة ويف كل حافر حاميتان. ومها حرفاه من عن 
 ميني ومشال، ومقدمه السنبك، ومؤخره الدابرة.

  مثل قوله: عن جرمي ملج قول علقمة بن عبدة: 
  ان معجومذو فيئة من نوى قر   سالءة كعصا النهدي غل هبـا

كة من شوك النخل؛ ألن الفرس األنثى خيمد منها أن يدق صدرها وينخرط على شبهها ابلشو 
امتالء إىل مؤخرها، واحلمام حيمد منهن أن يعرض الصدر مث ينخرط إىل ذنبه ضموراً، فيقال يف 
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 صفته: كأنه جلم.
 وقوله: كعصا النهدي، يريد يف الصالبة، كما قال: 

  صلدم وكل كميت كاهلراوة

من نوى قران يقول: ذو رجعة، يقول: مضغته اإلبل فلم تكسره مث بعرته صحاحاً.  وقوله: ذو فيئة
ومعجوم: ممضوغ، يقال: عجمته أعجمه عجماً إذا مضغته، فالعجم، ويقال للنوى من كل شيء: 

 العجم، متحرك اجليم ، قال األعشى: 
  وجذعاهنا كلقيط العجم

 وقال النابغة: 
  يف حالك اللون صدق، غري ذي أود  أعلى الروق منقبـضـاً  فظل يعجم

 ومثل البيت األول قول عقبة بن سبق العنزي: 
  نسور كنوى القسب  له بني حـواشـيه

 فهذا تشبيه مقارب جداً.
 ومن التشبيه احلسن قول الشاعر : 
  خالف النصل سيط به مشيج  كأن املنت والشرخني مـنـه

به دمها، واملنت: منت السهم، وشرخ كل شيء: حده، فأنفذ الرمية وقد اتصل يريد سهماً رمي به 
 فأراد شرخي الفوق، ومها حرفاه. واملشيج: اختالط الدم ابلنطفة، وهذا أصله، قال الشماخ: 

 على مشج ساللته مهـني  طوت أحشاء مرجتة لوقت

ان يف احلديث: " اقتلوا مس"، و  2وقال هللا جل وعز: " من نطفة أمشاج نبتليه " " اإلنسان: 
 املشركني واستبقوا شرخهم " ، أي الشباب، ألن الشرخ احلد، قال حسان بن اثبت: 

 ود ما مل يعاص كان جنونـا  إن شرخ الشباب والشعر األس

قال أبو العباس: وأنشدان عمرو بن مرزوق. قال أنشدان شعبة. قال: أنشدان مساك بن حرب يف 
 هذا احلديث: 

 وشيب القذال شيء زهـيد  لشباب أتلفه البيضإن شرخ ا

 فأما قول الشنفرى: 
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 تبـلـت على أمها وإن حتدثك  كأن هلا يف األرض نسياً تقصه

 فإمنا أراد شدة استحيائها، يقول: ال ترفع رأسها، كأهنا تطلب شيئاً يف األرض.
هله فيطلب ويطمع والنسي على ضربني: أحدمها ما تقادم عهده حىت ينسى، واآلخر ما أضله أ

"، أي اتبعي أثره،  11تقصه: تتبعه، قال هللا جل وعز: " وقالت ألخته قصيه " " القصص: فيه. و 
 واألم: القصد.

 وقوله: وإن حتدثك تبلت، تقطع احلديث الستحيائها.
 وأنشد بشار بن برد األعمى قول كثري: 

 إذا غمزوها ابألكف تلني  أال إمنا ليلى عصا خيزرانة

لها عصا، مث يعتذر هلا! وهللا لو جعلها عصا من مخ أو زبد لكان فقال: هللا أبو صخر! جعقال: 
 قد جننها ابلعصا، أال قال كما قلت : 

 كأن حديثها قطع اجلنـان  وبيضاء احملاجر من معد

  كأن عظامها من خيزران  إذا قامت لسبحتها تثـنـت

 إذا اعتمد عليه، قال النابغة:  خيزرانة؛ إذا كان تثىن واخليزرانة: كل غصن لني يتثىن، ويقال للمردي:
 والنجـد ابخليزرانة بعد األين  يظل من خوفه املالح معتصماً 

 األين: اإلعياء، والنجد: العرق .
 وقد عاب بعض الناس قول كثري: 

 ميج الندى جثجاثها وعـرارهـا  فما روضة ابحلزن طيبة الثـرى

 تالقت به عطـارة تـجـارهـا  مبنخرق من بطن واد كـأنـمـا

  وقد أوقدت ابملندل الرطب انرها  أبطيب من أردان عزة موهـنـاً 

وحكى الزبرييون أن امرأة مدينية عرضت لكثري فقالت: أأنت القائل هذين البيتني? قال: نعم، 
ت كما قالت: فض هللا فاك! أرأيت لو أن زجنية خبرت أرداهنا مبندل رطب أما كانت تطيب! أال قل

 قيس: قال سيدك امرؤ ال
  وجدت هبا طيباً وإن مل تطيب  أمل تر أّن كلما جئت طارقـاً 
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قوله: جثجاثها وعرارها اجلثجاث: رحيانة طيبة الريح برية؛ من أحرار البقل؛ قال جرير يهجو خالد 
 عينني العبدي: 

 خضر نواجذها من الكـراث  كم عمة لك اي خلـيد وخـالة

  وأنت عن القيصوم واجلثجاث  اب لرحيـهـانبتت مبنبته فط

وإمنا هجاه ابلكراث، ألن عبد القيس يسكنون البحرين، والكراث من أطعمتهم، والعامة يسمونه 
 الركل والركال، قال أحد العبديني: 

 وركاهلا غاد علـينـا ورائح  أال حبذا األحسا وططيب تراهبا

 
 

 الريح، قال األعشى: ي، وهو حسن الصفرة طيب وقول كثري: وعرارها فالعرار البهار الّب 

  بيضاء ضحوهتا وصفراء العشية كالعراره

وقوله: موهناً يريد بعد هديء من الليل ، يقال: أاتان بعد هديء من الليل، وبعد وهن من الليل ، 
 أي بعد دخولنا يف الليل، وأنشد أبو زيد: 

 تـابـيوع بسل عليك مالميت  هبت تلومك بعد وهن يف الندى

 . يقال له: املندل واملنديل. قال الشاعر : واملندل: العود
 قبيل الصبح ما ختبو  أمن زينب ذي النـار

  عليها املندل الرطب  إذا ما مخدت يلقـى

قال أبو العباس: ذي معناه ذه يقال: ذا عبد هللا، وذي أمة هللا، وذة أمة هللا، وته أمة هللا، وات أمة 
ذا وها للتنبيه. وعلى هذا القول : هذي أمة هللا وهذه أمة هللا هذا عبد هللا: فاإلسم  هللا؛ فإذا قلت:

. وإن شئت أسكنت يف الوصل فقلت: هذه أمة هللا. وإذا قلت: هذهي أمة هللا. فالياء زائدة. ألن 
وز أن هذه اهلاء ملا كانت يف لفظ املضمر شبهوها به يف زايدة الياء. حنو: مررت هبي اي فىت! وال جي

تضم اهلاء يف هذه على قول من قال: مررت هبو، ألن هاء اإلضمار أصلها الضم. تقول: رأيتهو اي 
فىت، ورأيتهم اي فىت! وهذه اهلاء ليست من هذه، إمنا هي مشبهة وتقول: هاته هند، وهايت هند، 

 وهاات هند، على زايدة ها للتنبيه. قال جرير: 
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 قومي اقعدي بعدها اي تيم أو مث  هذي اليت جدعت تيماً معاطسها

 وقال عمران بن حطان: 
  وليست داران هاات بدار  وليس لعيشنا هذا مهاه

قال أبو العباس: النحويون يثبتون اهلاء يف الوصل فيقولون: مهاه. وتقديره: فعال. ومعناه اللمع 
جيعل اهلاء زائدة.  والصفاء . يقال: وجه له مهاه اي فىت! واألصمعي يقول: مهاة. تقديرها حصاة.

 ديرها يف قوله فعلة واملهاة: البلورة. واملهاة: البقرة والوحشية، ومجعها املها .وتق
فإذا صغرت: ذه قلت: تيا، كأنك صغرت ات. وال تصغر ذه على لفظها، ألنك إذا صغرت ذا 

ؤنث قلت: ذاي. فلو صغرت ذي فقلت: ذاي، اللتبس املؤنث ابملذكر، فصغروا ما خيالف فيه امل
 املذكر.

 وهذه، املبهمة خيالف تصغريها تصغري سائر األمساء. وسنذكر ذلك فيباب نفرده له إن شاء هللا.
 عاد القول إىل التشبيه.

 أنشدتين أم اهليثم يف صفة مجل: 
  صرير خطاف على كالبه  كأن صوت انبه بـنـابـه

 أرادت الصريف، وهو أن حيك أحد انبيه ابآلخر.
 ا تدور عليه البكرة. والكالب ما وليه.اف على كالبه فاخلطاف موقوله: صرير خط
 وقد قال النابغة: 

  له صريف صريف القعو ابملسد  مقذوفة بدخيس النخض ابزهلـا

القعو: ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشب، فإن كان من حديد فهو خطاف. وإن دارت على 
 حبل فذلك احلبل يسمى الدرك.

لدخيس: الذي قد ركب بعضه بعضاً. والنخض: اللحم. يقول: مرمية ابللحم. واوقوله: مقذوفة 
 وابزهلا: انهبا. ومعىن بزل، وفطر، واحد: وهو أ، ينشق الناب. قال ذو الرمة: 

  صياح البوازي من صريف اللوائك  كأن على أنـيابـهـا كـل سـدفة

يته يعض عليك وحيرق وحيرق. ورأ يقول: مما تلوكه. ويقال يف الغضب: تركت فالانً يصرف انبه
 عليك األرم، قال زهري يف مدح حصن بن حذيفة : 
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  عليه فأفضى والسيوف معاقله  أيب الضيم والنعمان حيرق انبه

 وقال آخر: 
  ظلوا غضاابً يعلوكون األرما  نبئت أمحاء سليمـى أنـمـا

 وقال بعض النحويني: يعين الشفاة. وقال بعضهم: يعين األصابع.
ذه وهو آخر األسنان، فيكون على وجهني: أحدمها أنه قد احتنك فأما قوهلم: عض على انج

 وبلغ، واآلخر: أن يكون لإلطراق والتشدد.
ويروى عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه كان يقول: إذا لقيتم القوم فامجعوا القلوب وعضوا 

 على النواجذ، فإن ذلك ينيب السيوف عن اهلام.
 د إىل التشبيه.مث نعو 

 قال الراجز : 
 جنية يف رأسها أمـراس  كأهنا حني بناها الـبـاس

  خيرج منها احلجر الكباس  هبا سكون وهبا شـمـاس

 ال انفذ الطعن وال تـراس  مير ال حيبسـه حـبـاس

  
 

ىت؛ يصف املنجنيق. واألمراس: احلبال، والواحد مرس . والكباس: الضخم. يقال: هامة كبساء اي ف
: الذي من شأنه أن حيبس. يقال: رجل ضارب للذي يضرب، كثرياً كان ورأس أكبس. واحلباس

 منه ذلك أو قلياًل، فإذا قلت: ضراب وقتال، فإمنا يكثر الفعل، وال يكون للقليل.
 قال الراجز: 

  كأنه يف احليد ذي األضراس  أخضر من معدن ذي قساس

   يرمى به يف البلد الدهـاس

حديد اجليد، وهو يقرب من بالد بين أسد. واحليد: ما أشرف اًل. وذو قساس: معدن لليصف معو 
من اجلبل أو غري ذلك، يقال للطنف حيد، وهو الذي يسميه أهل احلضر اإلفريز؛ يقال طنف 

حائطك، ويقال للناتئ يف وسط الكتف: حيد وعري، وكذا الناتئ يف القدم. وقوله: ذي األضراس 
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س اخلشن ذا احلجارة. فيقول: هذا املعوللحدته يقع يف اخلشونة فيهدمها كما يريد املوضع الضر 
يهدم الدهاس. والدهاس: ما آلن من الرمل. قال دريد بن الصمة يف يوم حنني: أين جمتلد القوم? 

فقالوا: أبوطاس . فقال: نعم جمال اخليل، ال حزن ضرس ، وال لني دهس! وقال العجاج يصف 
 محاراً: 

  عوداً دوين اللهوات موجلا  ه إذا ما شحجـاكأن يف في

 هذا يصف العري الوحشي الذي قد أسن تراه ال يشتد هنيقه، وكأنه يعاجله عالجاً. قال الشماخ: 
  بناجذه من خلف قارحه شجي  إذا رجع التعشري شجاً كأنـه

 فأما قول عنرتة: 
  بركت على قصب أجش مهضم  بركت على ماء الرداع كأنـمـا

نينها. يقال إنه خيرج منها كأشجى صوت، فإمنا شبهه ابلزمري، وأراد منا يصف الناقة ويذكر حفإ
القصب الذي يزمر به. قال األصمعي: هو الذي يقال له ابلفارسية اني. قال الراعي يصف 

 احلادي: 
 عجوال قصباً ومقنعة احلنني  زجل احلداء كأن يف حيزومه

لذي حيط رأسه استخذاء وندماً؛ قال هللا جل وضع، ويقال يف غريه: ااملقنع: الرافع رأسه، يف هذا امل
". ومن قال هو الرافع رأسه: فتأويله عندان أن يتطاول  43وعز: " مقنعي رؤوسهم " " إبراهيم: 

 فينظر مث يطأطئ رأسه، فهو بعد يرجع إىل اإلغضاء واإلنكسار.
يع. قال: وأكثر ما حين عند العطش. قال والبعري حين كأشد احلنني إىل أالفه إذا أخذ من القط

 الشاعر : 
 ال بد أن يتفرق الـجـريان  وتفرقوا بعد اجلميع لـنـية

 بعد اجلميع ويصّب اإلنسان  ال تصّب اإلبل اجلالد تفرقت

 وقال آخر: 
  !إىل إلفها أو أن حين جنيب  وهل ريبة يف أن حتن جنيبة
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هتاجون لنوح احلمام، اج له املفارقون، كما يوإذا رجعت احلنني كان ذلك أحسن صوت يهت
 واللتياح الّبوق.

 وقال عوف بن حملم، ومسع نوح محامة: 
 وغـصـنـك مـــياد فـــفـــيم تـــنـــوح  أال اي حـمــام األيك إلـــفـــك حـــاضـــر

    أفق ال تنح من غري شيء فإنين بكيت زماانً والفؤاد صحيح

 !قـــريح فهـا أنـا أبــكـــي والـــفـــؤاد  ينبولوعا فشطت غربة دار ز 

 وكل مطوقة عند لعرب محامة، كالدبسي والقمري والورشان، وما أشبه ذلك؛ قال محيد بن ثور: 
 دعت ساق حر ترحة وترنـمـا  وما هاج هذا الشوق إال محـامة

 أو النخل من تثليث أو بيلملـمـا  إذا شئت غنتين أبجـزاع بـيشة

  دان الصيف واجنال الربيع فأجنما  خطباء تسجع كـلـمـامطوقة 

 وال ضرب صواغ بكفيه درمها  حمالة طوق مل يكن من متـيمة

 لنائحة يف شجوها متـلـومـا  تغنت على غصن عشاء فلم تدع

 تغنت عليه مـائالً ومـقـومـا  إذا حركته الريح أو مـال مـيلة

 !ومل تفغر مبنطقها فمـافصيحاً   عجبت هلا أىن يكون غنـاؤهـا

 أعجمـا وال عربيا شاقه صوت  فلما أر مثلي شاقه صوت مثلهـا

 وقال ابن الرقاع وذكر محامة: قال أبو احلسن األخفش: الصحيح أنه لنصيب: 
 أعلل من برد الكرى ابلتـنـسـم  ومما شجاّن أنين كنـت نـائمـاً 

 ـن الـتـرنـمتردد مبكاها حبس  إىل أن بكت ورقاء يف غصن أيكة

 بليلى شفيت النفس قبل الـتـنـدم  فلو قبل مبكاها بكـيت صـبـابة

 بكاها فقلت الفضل للـمـتـقـدم  ولكن بكت قبلي فهاج يل البـكـا
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أما قول محيد دعت ساق حر فإمنا حكى صوهتا، ويقال للواحد ذكراً كان أو أنثى: محامة، واجلمع 
ا كانت أنثى قلت هذه محامة. وكذلك راً قلت هذا محامة، وإذاحلمام، واحلمامات، فإذا كان ذك

هذا بطة وهذه بطة. ويقال بقرة للذكر واألنثى، ودجاجة هلما، فإذا قلت: ثور، أو ديك بينت 
 الذكر، واستغنيت عن تقدمي التذكري.

ويقال للحمامة: تغنت وانحت، وذاك أنه صوت حسن غري مفهوم، فيشبه مرة هبذا ومرة هبذا، 
 ل قيس بن معاذ: قا

 محائم ورق يف الـداير وقـوع  ولو مل يشقين الظاعنون لشاقنـي

 دمـوع نوائح ما جتري لـهـن  جتاوبن فاستبكني من كان ذا هوى

وقوله: واجنال الربيع يقال؛ اجنال عنا، أي أقلع، ومثل ذلك أجنم عنا. وإن قلت: أثجم فمعناه لزم 
اجملوب للحديدة اليت يثقب هبا  اب فمعناه انشق. يقال:ووقع، فهو خالف أجنم. وإن قلت: اجن

املسيب. ويقال: جبت البالد أي دخلتها وطوقتها. ويف القرآن: " ومثود الذين جابوا الصخر ابلواد 
 " أي شقوه. 9" " الفجر: 

 وقوله: مل يكن من متيمة التميمة املعاذة وقد مضى هذا.
 تفتح. يقال: فغرفاه. إذا فتحه .وقوله: وما تفغر مبنطقها فما. يقول: مل 

 وقوله: 
  وال عربياً شاقه صوت أعجما

 يقول: مل أفهم ما قالت، ولكين استحسنت صوهتا واستحزنته، فحننت له.
ويروى أن بعض الصاحلني كان يسمع الفارسية تنوح وال يدري ما تقول. فيبكيه ذلك ويرققه. 

 ويذكر به غي ما قصدت له.
غناء خبراسان ابلفارسية فلم يدر ما هو. غري أنه  ثت أن بعض احملدثني مسعقال أبو العباس: وحد

 شوقه لشجاه وحسنه. فقال يف ذلك: 
  أقام سهادها ومضى كراها  محدتك ليلة شرفت وطابت

 غناهـا أبن يقتاد نفسي من  مسعت هبا غناء كان أوىل

 : من املال مقصور: الغناء، األول: املدود من الصوت. والذي ذكره بعد يف القافية
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 وال تصممه ال يصمم صداها  ومسمعه حيار السمع فـيهـا

 فلو يسطيع حاسدها فداهـا  مرت أواترها فشفت وشاقت

  ورت كبدي فلم أجهل شجاها  ومل أفهم معانـيهـا ولـكـن

 حبب الغانيات ومـا يراهـا  فكنت كأنين أعمى معـنـى

 وقال عبد بين احلسحاس: 
 املكاواي وأمحى على أكبادهن  ثل ما قد ورينينوراهن ريب م

 قال أبو العباس: والشيء يذكر ابلشيء وإن كان دونه فنجري الحتواء الباب واملعىن عليهما.
ويف شعر محيد هذا ما هو أحكم مما ذكران وأوعظ، وأحرى أن ميثل به األشراف، وتسود به 

 الصحف، وهو قوله: 
 سبك داء أن تصح وتسلمـاوح  أرى بصري قد رابين بعد صحة

 تـيمـمـا إذا طلبا أن يدركا ما  وال يلبث العصـران يوم ولـيلة

 ويروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " كفى ابلسالمة داء " .
 مث نرجع إىل التشبيه.

قال أبو العباس: والعرب تشبه على أربعة أضرب: فتشبيه مفرط، وتشبيه مصيب، وتشبيه مقارب، 
 التفسري وال يقوم بنفسه: وهو أخشن الكالم.وتشبيه بعيد حيتاج إىل 

فمن التشبيه املفرط املتجاوز، قوهلم للسخي: هو كالبحر. وللشجاع: هو كاألسد. وللشريف: مسا 
حىت بلغ النجم. مث زادوا فوق ذلك. من ذاك قول بعضهم وهو بكر بن النطاح، يقوله أليب دلف 

 القاسم بن عيسى: 
 ومهته الصغرى أجل من الدهـر  ال منتهـى لـكـبـارهـا له مهم

  على الّب صار الّب أندى من البحر  له راحة لو أن معشـار جـودهـا

 الـعـمـر وابرزه كان اخللي من  ولو أن خلق هللا يف مسك فـارس

 وقد قيل: إن امرأة عمران بن حطان قالت له: أما زعمت أنك مل تكذب يف شعر قط! قال: أو
 ل: فعلت? قالت: أنت القائ

  ر كان أشجع من أسامة  فهناك جمزأة بـن ثـو
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أفيكون رجل أشجع من األسد! قال: فقال: أان رأيت جمزأة بن ثور فتح مدينة، واألسد ال يفتح 
 مدينة.

ومن عجيب التشبيه يف إفراط، غري أنه خرج من كالم جيد وعين به رجل جليل، فخرج من ابب 
ودة ألفاظه وحسن رصفه، واستواء نظمه، يف غاية ما ب االستحسان، مث جعل جلاالحتمال إىل اب

 يستحسن قول النابغة يعين حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري: 
  وكيف حبصن واجلبال جنوح  يقولون حصن مث أتىب نفوسهم

 
 

 جنوم السماء واألدمي صـحـيح  ومل تلفظ املوتى القبور ومل تزل

 فظل ندي احلي وهـو ينـوح  ثـم جـاء نـعـيه فعما قلـيل

 ومن تشبيههم املتجاوز اجليد النظم ما قد ذكرانه، وهو قول أيب الطمحان القيين: 

  دجى الليل حىت نظم اجلزع اثقبه  أضاءت هلم أحساهبم ووجوههـم

أنت اي  ويروى عن األصمعي أنه رأى رجالً خيتال يف أزير يف يوم قر يف مشيته. فقال له: ممن
 ان ابن الوحيد، أمشي اخليزىل ، ويدفئين حسيب.مقرور? فقال: أ

 وقيل آلخر يف هذه احلال: أما يوجعك الّبد? فقال: بلى وهللا، ولكن أذكر حسيب فأدفأ.
وأصوب منهما قول العراين الذي سئل يف يوم قر عما جيد، فقال: ما علي منه كبري مؤونة. فقيل : 

 العري، فاعتاد بدّن ما تعتاده وجوهكم! ومن التشبيه القاصد وكيف ذلك ? فقال: دام يب
 الصحيح، قول النابغة: 

 أاتّن ودوّن راكس فالضواجع  وعيد أيب قابوس يف غري كنهه

  من الرقش يف أنياهبا السم انقع  فبت كأّن ساورتنـي ضـئيلة

 حللي النساء يف يديه قعـاقـع  يسهد من نوم العشاء سليمـهـا

 تراجـع تطلقه طوراً وطوراً   ها الراقون من سوء مسهاتناذر 

 فهذه صفة اخلائف املهموم. ومثل ذلك قول اآلخر : 
  كما تعرتي األوصاب رأس املطلق  تبيت اهلموم الطارقات يعـدنـنـي
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 واملطلق هو الذي ذكره النابغة يف قوله: 
  تطلقه طوراً وطوراص تراجع

 رة، فقد قارب أن يوأس من برئه.به اترة، وأمسك عنه ات وذاك أن املنهوش إذا أحل الوجع
وإمنا ذكر خوفه من النعمان وما يعرتيه من لوعة، يف إثر لوعة، والفرتة بينهما، واخلائف ال ينام إال 

 غراراً، فلذلك شبهه ابمللدوغ املسهد.
 وقوله: 

  حللي النساء يف يديه قعاقع

أسباب الّبء، ألنه يسمع  لدوغ. يزعمون أن ذلك منألهنم كانوا يعلقون حلي النساء على امل
 تقعقعها النوم فال ينام، فيدب السم فيه. ويسهد لذلك.

 وقال اآلخر: 
  على اخلائف املطلوب كفة حابل  كأن فجاج األرض وهي عريضة

 بـقـاتـل تيممها ترمـي إلـيه  يؤتـى إلـيه أن كـل ثـنــية

ل، إذا كانت مستطيلة. ويقال لكل وب حلاشيته، وكفة احلابيقال لكل مستطيل كفة. يقال كفة الث
شيء مستدير كفة، ويقال: ضعه يف كفة امليزان، فهذه مجلة هذا وكفة احلابل، يعين صاحب احلبالة 

 اليت ينصبها للصيد.
 وأما التشبيه البعيد الذي ال يقوم بنفسه، فكقوله: 

  محارإذ أان يف الدار كأّن   بل لو رأتين أخت جرياننـا

، فهذا بعيد، ألن السامع إمنا يستدل عليه بغريه. وقال هللا جل وعز وهذا البني فإما أراد الصحة
" والسفر الكتاب، وقال: " مثل الذين محلوا  5الواضح: " كمثل احلمار حيمل أسفارا " " اجلمعة: 

ها. وأضربوا عن حدودها " يف أهنم قد تعاموا عن 5التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار " " اجلمعة: 
 وأمرها وهنيها، حىت صاروا كاحلمار الذي حيمل الكتب وال يعلم ما فيها.

وهجا مروان بن سليمان بن حيىي بن أيب حفصة قوماً من رواة الشعر أبهنم ال يعلمون ما هو، على  
 كثرة استكثارهم روايته، فقال: 

 بـاعـرجبيدها إال كعـلـم األ  زوامل لألشعار ال علم عندهـم
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  أبوساقه أو راح ما يف الغرائر  لعمرك ما يدري البعري إذا غدا

والتشبيه كما ذكران من أكثر كالم الناس. وقد وقع على ألسن الناس والرجل بعني الظبية أو البقرة 
الوحشية، واألنف حبد السيف، والفم ابخلامت، والشعر ابلعناقيد، والعنق إببريق فضة، والساق 

لسن: وقد قال سراقة بن مالك بن جعشم: فرأيت رسول هللا فهذا كالم جار على األ ابجلمار .
صلى هللا عليه وسلم وساقاه انديتان يف غرزه كأهنما مجاراتن، فأرده فوقعت يف مقنب من خيل 
األنصار، فقرعوّن ابلرماح، وقالوا: أين تريد? وقال كعب بن مالك األنصاري: وكان رسول هللا 

 يه وسلم إذا سر تبلج وجهه فصار كأنه البدر.صلى هللا عل
وعني اإلنسان مشبهة بعني الظيب والبقرة يف كالمهم املنثور، وشعرهم املنظوم، من جاري ما 

 تكلمت به العرب، وكثر يف أشعارها، قال الشاعر : 
  ولكن عظم الساق منك رقيق  فعيناك عيناها وجيدك جيدهـا

  وقال ذو الرمة: 
 

 مشابه جنبت اعتالق الـحـبـائل  خرقاء اي ظبية اللوىأرى فيك من 

 عـاطـل ولونك إال أهنـا غـري  فعيناك عيناها وجـيدك جـيدهـا

 وقال آخر : 

  خرجن علينا من زقاق ابن واقف  فلم ترعيين مثل سـرب رأيتـه

 الـروادف جآذر وامتدت هبـن  طلعن أبعناق الظبـاء أعـني ال

يف الكالم، كما يقال للطويل: كأنه رمح. ويقال  سانه مّبد. فهذا اجلاريويقال للخطيب: كأن ل
 للمهتز للكرم: كأنه غصن حتت ابرح.

 ومن عجيب التشبيه قول القائل: 
  من الفنن املمطور وهو مروح  لعينك يوم البني أسرع واكـفـاً 

به الريح مل تلبثه أن  وذاك أن الغصن يقع املطر يف ورقه فيصري منها يف مثل املداهن، فإذا هبت
 تقطره.

 طرائف من تشبيهات احملدثني
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 مث نذكر بعد هذا طرائف من تشبيه احملدثني ومالحاهتم، فقد شرطناه يف أول الباب، إن شاء هللا.
قال أبو العباس: ومن أكثرهم تشبيهاً، التساعه يف القول، وكثرة ثقبه ، واتساع مذهبه احلسن بن 

 رمك: ل بن حيىي بن خالد بن بهانئ، قال يف مدحيه الفض
 سنا برق غاو أو ضجيج رعـاد  وكنا إذا ما احلائن الـجـد غـره

 مباضي الظبا أزهاه طول جنـاد  تردى له الفضل بن حيىي بن خالد

 قميص حموك من قنـاً وجـياد  أما خـمـيس أرجـوان كـأنـه

 ويعـادي على كل من يشقى به  فما هو إال الدهر أييت بصرفـه

ال: حان الرجل، إذا دان موته، ويقال: رجل حائن، واملصدر احلني. واجلد: قوله: احلائن اجلد يق
احلظ، واجلد واجلدة، مفتوحان، فإذا أردت املصدر من جددت يف األمر، قلت: أجد جداً مكسور 

يء اجليم، ويقال: جددت النخل أجده جداً وجداداً إذا صرمته. ويقال: جذذته جذاً. وتركت الش
 جذاذاً، إذا قطعته قعاً. ويروى هذا البيت جلرير على وجهني: 

  أضحوا رماداً فال أصل وال طرف  آل املهلب جـذ الـلـه دابـرهـم

" فأما قوله: " فجعلهم جذاذاً  108ويروى جد، وقرأ بعض القراء: " عطاء غري جمذوذ " " هود: 
ها. ويروى من قول اذ خنلك. أي كم تصرم من" فلم يقرأ بغريه. ويقال: كم جذ 58" " األنبياء: 

" عن أنس بن مالك: " غىن ربنا ". وقرأ سعيد  3هللا جل وعز: " وأنه تعاىل جد ربنا " " اجلن: 
بن جبري: " جدا ربنا ". ولو قرأ قارئ " جدا ربنا " على معنا: جد ربنا مل يقرأ به لتغري اخلط، وكذا 

 قراءة سعيد خمالفة اخلط .
 ر ينشد ابلكسر: وهذا الشع

 فرتقدها مع رقادها  أجدك مل تغتمض ليلة

 ومثله : 
  رسول اإلله حني أوصى وأشهدا  أجدك مل تسمع وصاة حمـمـد

ألن معناه أجداً منك، على التوقيف، وتقديره يف النصب: أجتد جداً، و يقال: امرأة جداء، إذا  
ذا مل تكن هبا ع، ويقال: بلدة جداء، إكانت ال ثدي هلا، فكأنه قطع منها، ألن أصل اجلد القط

 مياه. قال الشاعر: 
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  لعرف وال خيشى السماة ربيبها  وجداء ما يرجى هبا ذو هـوادة

القرابة واهلوادة يف املعىن واحدة. قال أبو احلسن: السماة هم الصادة نصف النهار، وروي عن 
الوحض هو خف يلبسه لئال يسمع بعض أصحابنا، عن املازّن قال: إمنا مسي سامياً ابملسماة، و 

 وطأه، وهو عندي من مسا للصيد.
 ينشد هذا البيت: 

  وأصبح حبلها خلقاً جديد  أىب حيب سليمى أن يبيدا

يقول: أصبح خلقاً مقطوعاً، ألن جديداً يف معىن جمدود أي مقطوع، كما تقول: قتيل ومقتول 
 وجريح وجمروح.

يف الدعاء " وال ينفع ذا اجلد إذا كان ذا خطر وحط ، و ويقال يف غري هذا املعىن: رجل جمدود، 
منك اجلد "، أي من كان له حظ يف دنياه مل يدفع ذلك عنه ما يريد هللا به. ولو قال قائل: وال 

 لكان وجهاً. -يريد االجتهاد  -ينفع ذا اجلد منك اجلد 
اد سنا برقه يذهب وقوله: سنا برق غاو والسنا: من الضياء مقصور. قال هللا جل وعز: " يك

 ". والسناء: من اجملد ممدود. وقال الشاعر:  43ابألبصار " " النور: 
 هلم خول إذا ذكر السناء  وهم قوم كرام احلي طراً 

 وضربه احلسن ههنا مثالً ومجع الرعد فقال: رعاد، كقولك: كلب وكالب، وكعب وكعاب.
 ة السيف، يراد بذلك حد طرفه.وقوله: مباضي الظيب. ظبة كل شيء حده، يقال: وخزه بظب

 
وقوله: أزهاه طول جناد، النجاد: محائل السيف، وأزهاه: رفعه وأعاله، والرجل ميدح ابلطول، 

 فلذلك يذكر طول محاله. قال مروان بن أيب حفصة ميدح املهدي: 

 فأطالـهـا ولقد أتنق قينها  قصرت محائله عليه فقلصت

 مني: وقال احلسن بن هانئ ميدح حممداً األ
  عمر اجلماجم وال مساط قيام  سبط البنان إذا احتىب بنجـاده

 وقال جرير للفرزدق: 
 إىل الغر من أهل البطاح األكـارم  تعالوا ففاتوان ففي احلكـم مـقـنـع
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  وأرضى الطوال البيض من آل هاشم  فإّن ألرضى عبد مشس وما قضـت

 وقال اآلخر: 
 هناال وأسباب املنااي هنالـهـا  ملا التقى الصفان واختلف القنا

 طواهلـا وأن أشداء الرجال  تبني لـي أن الـقـمـاءة ذلة

وقوله: أمام مخيس، اخلميس ههنا: اجليش، وكذلك قال ربيئة أهل خيّب، ملا أطل رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم عليهم: حممد اخلميس، أي واجليش. وقال الشاعر، وهو طرفة: 

  وأسيافنا يقطرن من كبشه دما  فأان تـهـابـهوأي مخيس ال أ

 أفأان: رددان. يقال: أفاءه يفيء إذا رد. واألرجوان: األمحر . قال الشاعر: 
 كأن عليه حلة أرجـوان  عشية غادرت خيلي محيداً 

 ". 31واجلياد: اخليل. ويف القرآن: " إذا عرض عليه ابلعشي الصافنات اجلياد " " ص: 
 ران قوله: د يف هذا الشعر الذي ذكومن تشبيهه اجلي

 كأهنما رجـال دبـى وجـراد  ترى الناس أفواجاً إىل ابب داره

 ويوم رقاب بوكرت حلـصـاد  فيوم إلحلاق الفقري بذي الغنـى

 ومن التشبيه اجليد قوله : 
  قعدي يزين التحكيما  فكأّن مبا أزين منها

أجل ذلك حبساً ن شرب اخلمر، وحبسه من وكان سبب هذا الشعر أن اخلليفة تشدد عليه م
 طوياًل، فقال: 

 ال أذوق املدام إال شـمـيمـا  أيها الرائحان ابللـوم لـومـا

 ال أرى يل خالفه مستقـيمـا  انلين ابلـمـالم فـيهـا إمـام

 لست إال على احلديث ندميـا  فاصرفاها إىل سواي فـإنـي

 أن أشم النسـيمـاأن أراها و   كّب حظي منها إذا هي دارت

 قعدي يزين الـتـحـكـيمـا  فكأّن بـمـا أزين مـنـهـا

 يقيمـا ب فأوصى املطيق أال  مل يطق محله السالح إىل احلر
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 فهذا املعىن مل يسبقه إليه أحد.
 قال: وحدثت أن العماّن الراجز أنشد الرشيد يف صفة فرس: 

  قادمة أو قلماً حمرفا  كأن أذنيه إذا تشوفـا

حلن، ومل يهتد منهم أحد إلصالح البيت إال الرشيد. فإنه قال له: قل: علم القوم كلهم أنه قد ف
 ختال أذنيه إذا تشوفا. والراجز وإن كان حلن فقد أحسن التشبيه.

 ويروي أن جريراً دخل إىل الوليد، وابن الرقاع العاملي عنده ينشده القصيدة اليت يقول فيها: 
  وكفى قريش املعضالت وسادها  ـمـاحةغلب املساميح الوليد س

 قال جرير: فحسدته على أبيات منها، حىت أنشد يف صفة الظبية: 
  تزجي أغن كأن إبرة روقه

 قال: فقلت يف نفسي: وقع وهللا، ما يقدر أن يقول أو يشبه به، قال: فقال: 
  قلم أصاب من الدواة مدادها

 فت.قال: فما قدرت حسداً له أن أقيم حىت انصر 
 الذي نستطرفه قوله: ومن التشبيه احلسن 

  إذا اعرتضتها العني صف مداري  تعاطيكها كف كـأن بـنـانـهـا

 ومن التشبيه املليح قوله: 
  وقد اشرأب الدمع أن يكفا  وكأن سلمى إذ تودعـنـا

 حىت عقدن أبذنه شنـفـا  رشأ تواصني القـيان بـه

 له : ويف هذا الشعر من التشبيه اجليد قو 
 قسماً لينتهني أو حـلـفـا  خري فؤادك أو ستخـبـره

  فإذا صرفت عنانه انصرفا  احلب ظهر أنت راكـبـه

 ومن التشبيه اجليد قوله : 
 مجامجها فوق احلجاج قبور  إليك رمت ابلقوم خوص كأمنا

 وله أيضاً: 
 مسخرة ما تسـتـحـث بـحـادي  سأرحل من قود املهـارى شـمـلة
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 وهـادي هنور برأس كـالـعـالة  ح ما راحت فإن هي أعصفتمع الري

 العالة: السندان، قال جرير: 
  وابلكري املرقع والغالء  قني ليلى أيفخر ابحملمم

 وقال احلسن بن هانئ يف صفة السفينة:
 

 طبقان من قري ومـن ألـواح  بنيت على قدر والءم بـينـهـا

 انة يف يد الـمـالحواخليزر   فكأهنا واملاء ينطح صـدرهـا

  يهوي بصوت واصطفاق جناح  جون من العقبان يبتدر الدجـى

 وقال يف شعر آخر، يصف اخلمر، ويذكر صفاءها ورقتها، وضياءها وإشراقها: 

 كوكبا يقبل يف داج من الليل  إذا عب فيها شارب القوم خلته

 فأما قوله: 
 فة بـنـجـومجوانبها مـحـفـو   بنينا على كسرى سـمـاء مـدامة

 نـدمي إذاً الصطفانـي دون كـل  فلو رد يف كسرى بن ساسان روحه

 فإمنا كانت صورة كسرى يف اإلانء. وقوله: 
  جوانبها حمفوفة بنجوم

 فإمنا يريد ما تطوق به من الزبد.
 وقد قال يف أخرى.

 أول الشعر من غري األم .
 جـديد ودارسهبا أثر مـنـهـم   ودار ندامى خلفـوهـا وأدلـجـوا

 وأضعاث رحيان جـنـي وايبـس  مساحب من جر الزقاق على الثرى

 وإّن على أمثال تلك لـحـابـس  حبست هبا صحيب فألفت مشلـهـم

 ويوماً له يوم الرتحـل خـامـس  أقمنا بـهـا يومـاً ويومـاً ولـيلة

 حبتها أبنواع التـصـاوير فـارس  تدار علينا الراح يف عـسـجـدية
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 مهاً تدريها ابلقسـي الـفـوارس  رارهتا كسرى ويف جنبـاتـهـاق

 القـالنـس وللماء ما دارت عليه  فللخمر ما ذرت عليه جـيوبـهـا

 العسجدية: منسوبة إىل العسجد، وهو الذهب.
 وقال املثقب العبدي: 

 إال مبا شئنـا ولـم يوجـد  قالت أال تشـتـري ذاكـم

 صباح آخر املسـنـدكل   إال ببدري ذهب خـالـص

 العسجد سبعون قنطاراً من  من مال من جيين وجيين له

 وقوله: تدريها أي ختتلها. يقال: دريت الصيد. إذا ختلته. قال األخطل: 
  بسهمك والرامي يصيد وما يدري  وإن كنت قد أقصدتين إذ رميتين

 وقال احلسن بن هانئ: 
 تـابعندي وال ضرك مغ  ما حطك الواشون من رتبة

 عليك عندي ابلذي عابـوا  كأمنا أثنوا ومل يعـلـمـوا

وهذا املعىن عندي مأخوذ من قول النعمان بن املنذر حلجل بن نضلة، وقد ذكر معاوية بن شكل، 
فقال: أبيت اللعن! إنه لقعو األليتني، مقبل النعلني، فجج الفخذين، مشاء أبقراء، تباع إماء، قتال 

 ردت أن تذميه فمدهته.ظبآء. فقال النعمان: أ
 وله: مقبل النعلني، يقول: لنعله قبال. ينسبهإىل الرتفه. وتباع إماء، وقتال ظباء، من ذلك.ق

 والقعو: ما تدور فيه البكرة إذا كان من خشب.
وقوله: تذميه معناه تذمه. يقال: ذمه يذمه ذماً وذامه يذميه ذمياً، وذأمه يذأمه ذأما. واملعىن واحد، 

".وقال احلارث بن خالد  18تبارك وتعاىل: " اخرج منها مذءوماً مدحورا " " األعراف: قال هللا 
 املخزومي لعبد امللك: 

  فلما اجنلت قطعت نفسي أذميها  صحبتك إذ عيين عليها غشـاوة

وقوله: فمدهته يريد مدحته. فأبدل من احلاء هاء، لقرب املخرج، وبنو سعد بنزايد مناة بن متيم  
 : وخلم ومن قارهبا.كذلك تقول

 رؤبة:  قال
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  سبحن واسرتجعن من أتهلي  هلل در الغـانـيات الـمـده

 يريد املدح، ويف هذه األرجوزة: 
  براق أصالد اجلبني األجله

يريد األجلح، والعرب تقول: جلح الرجل جلحاً، وجله جيله جلهاً، وجلي جيلي جلى، واملعىن 
 واحد، قال العجاج: 

  القتري مع اجلال والئح

 سن وكالم النعمان قول عمرو بن معد يكرب: ومثل بيت احل
 يعل بعيبها عندي شـفـيع  كأن حمرشاً يف بيت سعدي

 ويف قصيدة احلسن هذه: 
 !جئت، فـهـذا مـــنـــك لـــي داب  إن جـئت لـم تــأت وإن لـــم أجـــئ

    كأمنا أنت وإن كنت التكذب يف امليعاد كذاب

 طريف. وهذا كالم
 حملدثني قول بشار بن برد العقيلي : ومن حسن تشبيه ا

  هاروت ينفث فيه سحرا  وكأن حتت لسـانـهـا

 بناهنا ذهبـاً وعـطـرا  وختال ما مجعت علـيه

 وهذا التشبيه اجلامع.
 ونظريه يف مجع شيئني ملعنيني ما ذكرت لك من قول مسلم بن الوليد: 

  كأن فيسرجه بدراً وضرغاما

  حملدثني قول عباس بن األحنف: ن حسن التشبيه من قول اوم
  انل به العاشقون من عشقوا  أحرم منكم مبا أقـول وقـد

 تضيء للناس وهي حترتق  صرت كأّن ذابلة نصبـت

 فهذا حسن يف هذا جداً.
 ومن حسن ما قالوا يف التشبيه قول إمساعيل بن القاسم، أيب العتاهية للرشيد: 
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 عليك من التقى فيه لبـاس  نك خـري أمـنأمني هللا أم

 وأنت به تسوس كما تساس  تساس من السماء بكل فضل

 له جسد وأنت علـيه راس  كأن اخللق ركب فيه روح

وقد أخذ هذا املعىن علي بن جبلة، فقال يف مدحه محيد بن عبد احلميد، وزاد يف الشرح والرتتيب، 
 فقال: 

 س أيسو فـتـقة آسـيولي  يرتق مـا يفـتـق أعـداؤه

  رأس وأنت العني يف الراس  فالناس حسم وإمام الـهـدى

 والعرب ختتصر يف التشبيه، ورمبا أومأت به إمياء، قال أحد الرجاز: 
 ما زلت أسعى بينهم وألـتـبـط  بتنا بـحـسـان ومـعـاه تـئط

  !جاؤوا مبذق هل رأيت الذئب قط  حىت إذا كاد الظـالم خيـتـلـط

  إذا جهد ابملاء ضرب إىل الغّبة، وأنشد األصمعي: ول يف لون الذئب، واللنبيق
  سجاجاً كأقراب الثعالب أورقا  وتشربه حمضاً وتسقي عياهلا

السجاج: الرقيق املمذوق. والقرابن: اجلنبان، والواحد قرب، واجلميع أقراب ، من ذلك قول عمر 
جل جىن جناية، وجاء قومه ليه وسلم وقد شاور يف ر بن اخلطاب رمحه هللا لرسول هللا صلى هللا ع

يشفعون له، فشفع له قوم آخرون، فقال له عمر: اي رسول هللا، أرى أن توجع قربيه، فقال القوم: 
اي رسول هللا، إنك لن تشتد على أمتك بقول عمر: فنزل إليه جّبائيل عليه السالم فقال له ثالاثً: 

الم بعمر. فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضرب اي حممد، القول قول عمر، شد اإلس
 الرجل.

واألورق: لون بني اخلضرة والسواد، يقال: مجل أورق بني الورقة، وهو األم ألوان اإلبل عند العرب 
 وأطيبها حلماً.

 ومن مليح التشبيه للمحدثني قول عبد الصمد بن املعدل يف صفة العقرب: 
 تزحله مراً ومـراً تـرجـعـه  تّبز كالقرنني حني تطـلـعـه

 أعصل خطار تـلـوح شـعـه  يف مثل صدر السبت خلق تفظعه

 يصنعـه ال تصنع الرقشاء ما ال  أسود كالسبجة فيه مبـضـعـه
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 ويف هذه األرجوزة أيضاً: 
 وابت جذالن وثرياً مضعـه  ابت هبا حني حبيش يتبـعـه

  معهحىت دنت منه حلتف تز   ذا سنة آمـن مـا يروعـه

 اي بؤس للمودعه ما يودعه  فاظت جتم مسها وجتمعـه

 أحنت عليه كالشهاب تلذعه  فشرعت أم احلمام إصبعـه

 فكل خل ظاهر تفجـعـه  عطك سرابل حرير ختلعـه

 واليأس من تيسريه توقعـه  يزداد من بغت احلمام جزعه

 وكذلك قال يزيد بن ضبة أو يزيد بن الصمة .
 ، أعين هذا البيت: العباس يف أنه ألحدمها قال أبو احلسن: شك

  وأفظع شيء حني يفجؤك البغت  وكنهم ابنـوا ولـم أدر بـغـتة

 ومن أحسن التشبيه ومليحه قول رجل يهجو رجالً براثثة احلال: 
  أطول أعمار مثلها يوم  أيتيك يف جبة حمـرقة

 على قميص كأنه غيم  وطيلسان كاآلل يلبسـه

ه، وإمنا ذكران منه شيئاً لئال خيلو هذا الكتاب من شيء من وهو ابب كأنه ال آخر ل والتشبيه كثري،
 املعاّن.

وخنتم ما ذكران من أشعار احملدثني ببيتني أو ثالثة من الشعر اجليد، مث أنخذ يف غري هذا الباب إن 
 شاء هللا. قال طفيل: 

 مـغـسـول كأنه سبد ابملاء  تقريبه املرطى واجلون معتدل

قالوا: اخلصفة اليت توضع عند البئر، وهو ابلطائر أشبه، وإمنا أراد العرق يف لسبد: طائر بعينه. وقد ا
 هذا الوقت. وخري اخليل ما مل يسرع عرقه ومل يبطئ، فإذا جاء ف وقته مشله.

 قال الراجز: 
 مشتمل جاء من احلمام  كأنه والطرف منه سامي

 وقال األعشى: 
 وعفومها قبل أن يستجم  يعادي النحوص ومسحلها
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النحوص، مجاعها حنص، وهي اليت مل حتمل يف عامها. واملسحل: العري. والعفو: الولد ومجعه عفاء، 
فاعلم؛ وهو أسعى له إذا مل يكن لعامه. ويستحم: يعرق. ويف حديث أم زرع: مضجعه كمسل 

قول  ه العرب وتستحسنه، فأماالشطبة وتكفيه ذراع اجلفرة ، ومعناه أنه مخيص البطن، وهذا متدح ب
 متمم بن نويرة: 

  فىت غري مبطان العشيات أروعا

 فإما أراد أنه ال يستعجل ابلعشاء النتظاره الضيف؛ كما قال: 
 تكنـعـا وعان آنه الغل حىت  وضيف إذا أرغى طروقاً بعريه

 وقالوا يف قول اخلنساء: 
 وأذكره لكل غروب مشـس  يذكرّن طلوع الشمس صخراً 

 شمس وقت الغارة، وبغروب الشمس وقت األضياف.قالوا: أرادت بطلوع ال
وقال رجل لبعض أهله : وهللا ما أنت بعظيم الرأس فتكون سيداً، وال أبرسح فتكون فارساً: وقال 

 رجل من بين أسد لرجل من قيس: وهللا ما فتقت فتق السادة، وال مطلت مطل الفرسان.
حىت كأهنا مسات هلم، وكانوا يقولون: ينبغي أن يكون الفارس فهذه كلها نعوت قد عرفت لقوم 

 مهفهف اخلصرين ، متوقد العينني، محش الذراعني . وأنشد األصمعي: 
  كأمنا ساعداه ساعد ذيب

قالوا: ومن نعت السيد أن يكون حليماً، ضخم اهلامة، جهري الصوت، إذا خطا أبعد، وإذا تؤمل 
 ، أو منفرداً يف موكب.صدر جملس، أو ذروة منّب مأل العني؛ ألن حقه أن يكون يف

 وكانوا يقولون يف نعت السيد: ميأل العني مجااًل، والسمع مقااًل.
وقال أبو علي دعبل بن علي يف رجل نسبه إىل السؤدد، يقوله ملعاذ بن جبل بن سعيد احلمريي، 

 وهو من ولد محيد بن عبد الرمحن الفقيه: 
 نحيت له يف احلاشـيهوت  فإذا جالسـتـه صـدرتـه

 وأتخرت مع املستـأنـيه  وإذا سايرتـه قـدمـتـه
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 سلس اخللق سليم الناحـيه  وإذا ايسرته صـادفـتـه

 شرس الرأي أبياً داهـيه  وإذا عاسرته صـادفـتـه

  وأسأل الرمحن منه العافيه  فامحد هللا على صحبـتـه

 وهذا املعىن قد أمجله جرير يف قوله: 
 عري وعند يساره ميسـور  مروان إن عاسرته بشر أبو

 ابب
 جتتمع فيه طرائف من حسن الكالم، وجيد الشعر، وسائر األمثال، ومأثور األخبار، إن شاء هللا.

 احلجاج بن يوسف والوليد بن عبد امللك
كان احلجاج بن يوسف يستثقل زايد بن عمرو العتكي، فلما أثنت الوفود عل احلجاج عند الوليد 

عبد امللك، واحلجاج حاضر، قال زايد بن عمرو: اي أمري املؤمنني، إن احلجاج سيفك الذي ال بن 
ينبو، وسهمك الذي ال يطيش، وخادمك الذي ال أتخذه فيك لومة الئم؛ فلم يكن أحد بعد 

 أخف على قلب احلجاج منه.
 البن قيس الرقيات يف معاتبة املهلب

  ته املهلب بن أيب صفرة:ولزايد يقول ابن قيس الرقيات يف معاتب
 كل جار مفارق ال حماله  أبلغا جاري املهلب عنـي

 لتنبيذ رحلهـن مـقـالـه  إن جاراتك اللوايت بتكريت

 حببال ملا ذممن حبـالـه  لو تعلقن من زايد بن عمرو

 فهو كالكابلي أشبه خالـه  غلبت أمـه أبـاه عـلـيه

 نة ومغـالـهيف يزيد خيا  ولقد غالين يزيد وكـانـت

 حيمد الناس قوله وفعالـه  عتكي كأنـه ضـوء بـدر

 نبذ من أقوال احلكماء
وقال أمساء بن خارجة الفزاري: ال أشامت رجاًل، وال أرد سائاًل، إمنا هو كرمي أسد خلته، وأو لئيم 

 اشرتي عرضي منه.
تاحها، كما بدئ وقال سهل بن هارون: جيب على كل ذي مقالة أن يبدأ حبمد هللا وقبل استف
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 ابلنعمة قبل استحقاقها.
 وكان يقول عند التعزية: التهنئة آبجل الثواب أوىل من التعزية على عاجل املصيبة.

وأراد رجل احلج، فأتى شعبة بن احلجاج يودعه، فقال له شعبة: أما إنك إن مل تر احللم ذاًل، 
 والسفه أنفاً! سلم لك حجك.

  مل ترتك عند مسلم درمهًا.وقال أويس القرّن: إن حقوق هللا
 لدعبل يذم رجالً 

 وقال دعبل بن علي اخلزاعي يذم رجاًل: 
  وخبز أيب عمران يف أحرز احلرز  رأيت أاب عمران يبـذل عـرضـه

 وجاراته غرثى حتن إىل اخلـبـز  حين إىل جاراته بـعـد شـبـعـه

 لبعض آل املهلب
 وقال آخر :

 
  واستوثقوا من راتج الباب والدار  قوم إذا أكلوا أخفوا كـالمـهـم

 وال تكف يد عن حرمة اجلـار  ال يقبس اجلار منهم فضل انرهم

 لرجل من طيئ وكان قتل رجاًل من بين أسد

وقال رجل من طيئ، وكان رجل منهم، يقال له زيد، من ولد عروة بن زيد اخليل، قتل رجالً من 
 بين أسد يقال له زيد، مث أقيد به بعد: 

 أببيض مصقول الغـرار ميـان  زيدان يوم احلمى رأس زيدكمعال 

 زمـان أقادكم السلطان بـعـد  فإن تقتلوا زيداً بـزيد فـإنـمـا

 قال أبو احلسن، وأنشدان غريه: 
 أببيض من ماء احلديد ميـان  عال زيدان يوم النقا رأس زيدكم

 لشمعل التغليب حني ضربه عبد امللك بن مروان
الماً مل يرضه، فرماه عبد امللك ابجلرز فخدش وهشم، فقال عل التغليب عبد امللك كقال: كلم مش

 مشعل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 عدايت، فال عيب علي وال سخر  أمن جذبه ابلرجل مين تباشـرت

  !لكالدهر، ال عار مبا فعل الدهر  فإن أمري املؤمـنـني وسـيفـه

 اجلسد. وقال احلجاج بن يوسف: البخل على الطعام أقبح من الّبص على
ابلبخيل عاراً أن امسه مل يقع يف محد قط، وكفى ابجلواد جمداً أن امسه مل يقع يف ذم  وقال زايد: كفى

 قط.
 وقال آخر: 

  !ماذا من الفضل بني البخل واجلود  أال ترين وقد قطعـتـنـي عـذال

 إما نواال وإمـا حـسـن مـردود  ال يعدم السائلون اخلري أفـعـلـه

 الـعـود للخابطني فـإنـي لـني  ق يومـاً أراج بــهإال يكـن ور 

قوله: إال يكن ورق يريد املال، وضربه مثاًل. ويقال: أتى فالن فالانً خيتبط ما عنده. واالختباط: 
 ضرب الشجر ليسقط الورق، فجعل اخلابط الطالب، والورق املال، كما قال زهري: 

   من خابط ورقايوماً وال معدماً   وليس مانع ذي قرىب وال رحم

 خبل احلطيئة
ويروى أن ضيفاً نزل ابحلطيئة، وهو يرعى غنماً له، ويف يده عصاً، فقال الضيف: اي راعي الغنم ما 

عندك? ، فأومأ إليه احلطيئة بعصاه، وقال: عجراء من سلم ، فقال الرجل: إّن ضيف، فقال 
 احلطيئة: للضيفان أعددهتا!.

 متفرقات من شعر دعبل
 ل: وقال دعب

 ليس يرضى البنات لألكفاء  وابن عمران يبتغي عربـياً 

 ف وينساه عند وقت الغداء  إن بدت حاجة له ذكر الضي

 وقال أيضاً: 
 ويف شراب وحلم غري ممـنـوع  أضياف سامل يف خفض ويف دعة

 للـجـوع عمرو لبطنته والضيف  وضيف عمرو وعمرو يسهران معاً 

 وقال أيضاً: 
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 ومـعـذرة إال برفد وتـشـييع  عين بعد تكرمةما يرحل الضيف 

 وقال أيضاً: 
 وصّبان على رحـى األسـنـان  مل يطيقوا أن يسمعوا ومسـعـنـا

 من غناء الـقـيان بـالـعـيدان  صوت مضغ الضيوف أحسن عندي

 لرجل من قريش
 وقال القرشي من بين أمية: 

 نقيم البـواكـيا ومل نك أوغاالً   إذا ما وتران مل ننم عن تراتـنـا

  فنرمي هبا حنو التارت املراميا  ولكننا منضي اجلياد شـوازبـاً 

 جلرير يفتخر ويهجو األخطل وقومه
 وقال جرير: 

 جعل النبوة واخلـالفة فـينـا  إن الذي حرم اخلالفة تغـلـبـاً 

 ! اي خزر تغلب من أب كأبينـا  مضر أيب وأبو امللوك وهل لكم

 لو شئت ساقكم إيل قـطـينـا  دمشق خلـيفةهذا ابن عمي يف 

 أضحى لتغلب والصليب خدينـا  إن الفرزدق إذ حتنف كـارهـاً 

 لقي الصليب من العذاب مهينـا  ولقد جزعت إىل النصارى بعدما

 ! أو تسمعون من األذان أذينـا  هل تشهدون من املشاعر مشعراً 

 الوليد قوله:  بن جرير، قال: ملا بلغ قال أبو العباس: حدثين عمارة بن عقيل بن بالل
 لو شئت ساقكم إيل قطـينـا  هذا ابن عمي يف دمشق خليفة

قال الوليد: أما وهللا لو قال: " لو شاء ساقكم "، لفعلت ذاك به، ولكنه قال: " لو شئت " 
 فجعلين شرطياً له.

ل قول األخطل على غري معرفة ويروى أن بالالً قعد يوماً ينظر بني اخلصوم، ورجل منهم انحياً يتمث
 :  
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  مرمى القصية ما يذقن بالالً   وابن املراغة حابس أعياره

فسمعه بالل، فلما تقدم مع خصمه قال له بالل: أعد علي إنشادك، فغمزه بعض اجللساء، فقال 
الرجل: إّن وهللا ما أدري من قاله، وال فيمن قيل? فقال بالل: أجل، هو أسري من ذاك، هلما 

 احتجا.ف
 وقال جرير: 

 كدار بني تلعة والنـظـيم  مررت على الداير فما رأينا

 اجلثـوم مطااي القدر كاحلدأ  عرفت املنتأى وعرفت منها

 وقال آخر: 
  ومل ختش العقوبة يف التويل  لقد تبلت فؤادك إذ تـولـت

  بريح املسك تنفح يف احملل  عرفت الدار يوم وقفت فيها

 ابب
 خلوارجمن أخبار ا

 يف بيعتهم لعبد هللا بن وهب الراسيب
قال أبو العباس: ذكر أهل العلم من الصفرية أن اخلوارج ملا عزموا على البيعة لعبد هللا بن وهب 

الراسيب من األزد، تكره ذلك، فأبوا من سواه، ومل يريدوا غريه. فلما رأى ذلك منهم قال: اي قوم، 
 استبيتوا الرأي، أي دعوه يغب .

 الرأي الدبري.ن يقول: نعوذ ابهلل من وكا
قوله: استبينوا الرأي يقول: دعوا رأيكم أتيت عليه ليلة مث تعقبوه، يقال: بيت فالن كذا كذا، إذا 

"، أي أداروا ذلك  108فعله لياًل، ويف القرآن: " إذ يبيتون ما ال يرضى من القول " " النساء: 
 بينهم لياًل، وأنشد أبو عبيدة: 

 وكانوا أتوّن أبمر نكـر  م أرض ما بيتـواأتوّن فل

  !وهل ينكح العبد حر حلر  ألنكح أميـهـم مـنـذراً 

 والرأي الدبري: الذي يعرض بعد وقوع الشيء، كما قال جرير : 
 تدبـرا وال يعرفون األمر إال  وال يعرفون الشر حىت يصيبهم
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دان اإلايدي، ا جلأوا إليه وخلعوا معوكان عبد هللا بن وهب ذا رأي وفهم، ولسان وشجاعة، وإمن
 لقول معدان: 

  وليس على احلزب املقيم سالم  سالم على من ابيع هللا شـارايً 

فّبئت منه الصفرية، وقالوا: خالفت، ألنك برئت من القعد . واخلوارج يف مجيع أصنافها تّبأ من 
 الكاذب، ومن ذي املعصية الظاهرة.

 شأهنم مع واصل بن عطاء
أن واصل بن عطاء أاب حذيفة أقبل يف رفقة، فأحسوا اخلوارج، فقال واصل ألهل الرفقة: وحدثت 

فقالوا:  -وكانوا قد أشرفوا على العطب  -إن هذا ليس من شأنكم، فاعتزلوا ودعوّن وإايهم 
شأنك. فخرج إليهم، فقالوا: ما أنت وأصحابك? قال: مشركون مستجريون ليسمعوا كالم هللا، 

ه. فقالوا: قد أجرانكم، قال: فعلموان. فجعلوا يعلمونه أحكامهم، وجعل يقول: قد ويفهموا حدود
قبلت أان ومن معي، قالوا: فامضوا مصاحبني، فإنكم إخواننا! قال: ليس ذلك لكم، قال هللا تبارك 

 6وتعاىل: " وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه " " التوبة: 
 "، فأبلغوان مأمننا. فنظر بعضهم إىل بعض، مث قالوا: ذاك لكم، فساروا جبمعهم حىت بلغوهم املأمن.

 مناظرة عبد هللا بن عباس هلم
وذكر أهل العلم من غري وجه أن علياً رضي هللا تعاىل عنه ملا وجه إليهم عبد هللا بن عباس رمحة هللا 

ى أمري املؤمنني? قالوا: قد كان للمؤمنني أمرياً، فلما عليه، ليناظرهم، قال هلم: ما الذي نقمتم عل
حكم يف دين هللا خرج من اإلميان، فليتب بعد إقراره ابلكفر نعد له. فقال ابن عباس: ما ينبغي 

ملؤمن مل يشب إميانه أن يقر على نفسه ابلكفر! قالوا: إنه قد حكم، قال: إن هللا عز وجل قد أمران 
"، فكيف يف  95ال عز وجل: " حيكم به ذوا عدل منكم " " املائدة: ابلتحكيم يف قتل صيد، فق

إمامه قد أشكلت على املسلمني! فقالوا: إنه قد حكم عليه فلم يرض، فقال: إن احلكومة  
كاإلمامة، ومىت فسق اإلمام وجبت معصيته، وكذلك احلكمان ملا خالفا نبذت أقاويلهما فقال 

حجة عليكم، فإن هذا من القوم الذين قال هللا عز وجل  بعضهم لبعض: ال جتعلوا احتجاج قريش
"، وقال عز وجل: " وتنذر به قوماً لدا " " مرمي:  58فيهم: " بل هم قوم خصمون " " الزخرف: 

97 ." 
 الفتوى فيمن أصاب صيداً وهو حمرم
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عنه والشيء يذكر ابلشيء. وجاء يف احلديث أن رجالً أعرابياً أتى عمر بن اخلطاب رضي هللا  
فقال: إّن أصبت ظبياً وأان حمرم، فالتفت عمر إىل عبد الرمحن بن عوف، فقال: قل، فقال عبد 

الرمحن: يهدي شاة، فقال عمر: أهد شاة. فقال األعرايب: وهللا ما درى أمري املؤمنني ما فيها حىت 
فتيا! إن هللا عز استفىت غريه! فخفقه عمر رضوان هللا عليه ابلدرة، وقال: أتقتل يف احلرم وتغمص ال

"، فأان عمر بن اخلطاب، وهذا عبد الرمحن  95وجل قال: " حيكم به ذوا عدل منكم " " املائدة: 
 بن عوف.

ويف هذا احلديث ضروب من الفقه؛ منها ما ذكروا أن عبد الرمحن بن عوف قال أواًل، ليكون قول 
قال هللا عز وجل: " فجزاء مثل ما  اإلمام حكماً قاطعاً ومنها أنه رأى أن الشاة مثل الظبية، كما

". وأنه مل يسأله: أخطأ قتلته أم عمداً? وجعل األمرين واحداً. ومنها  95قتل من النعم " " املائدة: 
أنه مل يسأله: أقتلت صيداً قبله وأنت حمرم? ألن قوماً يقولون: إذا أصاب اثنية مل حيكم عليه، ولكنا 

 ". 95 تبارك وتعاىل: " ومن عاد فينتقم هللا منه " " املائدة: نقول له : اذهب فاتق هللا، لقول هللا

 قول قطري بن الفجاءة أليب خالد القناّن
 ورد أيب خالد عليه 

 من طريف أخبار اخلوارج قول قطري بن الفجاءة املازّن أليب خالد القناّن وكان من قعد اخلوارج: 
 اً لقاعدوما جعل الرمحن عذر   أاب خالد إنفر فلست بـخـالـد

 !وأنت مقيم بني لص وجاحـد  أتزعم أن اخلارجي على اهلدى

 فكتب إليه أبو خالد: 
 بنايت، إهنن مـن الـضـعـاف  لقـد زاد الـحـياة إلـي حـبـاً 

 وأن يشربن رنقاً بـعـد صـاف  أحاذر أن يرين الفقـر بـعـدي

 فتنبو العني عن كرم عـجـاف  وأن يعرين إن كسي الـجـواري

 ويف الرمحن للضعفـاء كـاف  لو ال ذاك قد سومت مـهـريو 

  ! وصار احلي بعدك يف اختالف  أابان من لنـا إن غـبـت عـنـا

 من أخبار عمران بن حطان وأشعاره
وهو  وخطيبهم وشاعرهم، قال: ملا قتل أبو بالل، وهو مرداس بن أدية وهي جدته، وأبوه حدير، أس القعد من الصفريةذهب بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وكان ر  هذا خالف ما قال عمران بن حطان، أحد بين عمرو بن شيبان بن
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  :أحد بين ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، قال عمران بن حطان

 لقد زاد احلياة إىل بغضاً 

 ـــــــــــــراشـــــــــــــــــــــــــــــــيفــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــاذر أن أمـــــــــــــــوت

 حـــــــــــــــتــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــت بـــــــــــــــأن ـــــــــــيولـــــــــــــــو أنــــ

 يفـــــــــــــــــــــــــــــــإنـــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــــــــيا فمـــــــــــــــن يك هـــــــــــــــمـــــــــــــــه

 وفيه يقول: 
 اي رب مرداس اجعلين كمرداس  اي عني بكي ملرداس ومصرعـه

 يف منزل موحش من بعد إيناس  هائماً أبكي لـمـرزئتـي تركتين

 ما الناس بعد اي مرداس ابلنـاس  أنكرت بعدك من قد كنت أعرفـه

  على القرون فذاقوا جرعة الكاس  إما شربت بـكـأس دار أولـهـا

 أنـفـاس منها أبنفاس ورد بعـد  فكل من مل يذقها شارب عـجـالً 

ن الفرج الرايشي عن حممد بن سالم أنه ان فيما حدثين العباس بوكان من حديث عمران بن حط
ملا أطرده احلجاج كان ينتقل يف القبائل، فكان إذا نزل يف حي انتسب نسباً يقرب منه، ففي ذلك 

 يقول: 
 ويف عك وعامر عوبثـان  نزلنا يف نيب سعد بـن زيد

 ويف بكر وحي بين العدان  ويف خلم ويف أدد بن عمرو

حىت نزل عند روح بن زنباع اجلذامي، وكان روح يقرع األضياف، وكان مسامراً لعبد امللك  مث خرج
 بن مروان أثرياً عنده ، فانتمى له من األزد.

ويف غري هذا احلديث أن عبد امللك ذكر روحاً فقال: من أعطي مثل ما أعطي أبو زرعة! أعطي 
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 م.فقه أهل احلجاز، ودهاء أهل العراق، وطاعة أهل الشا
  

روح بن زنباع ال يسمع شعراً اندراً وال حديثاً غريباً عند عبد امللك فيسأل عنه رجع احلديث: وكان 
عمران بن حطان إال عرفه وزاد فيه، فذكر ذلك لعبد امللك، فقال: إن يل جاراً من األزد ما أمسع 

أخباره، فخّبه وأنشده، من أمري املؤمنني خّباً وال شعراً إال عرفه وزاد فيه، فقال: خّبّن ببعض 
فقال: إن اللغة عداننية، وأّن ألحسبه عمران بن حطان؛ حىت تذاكروا ليلة قول عمران بن حطان 

 ميدح ابن ملجم لعنه هللا: 

  إال ليبلغ من ذي العرش رضواان  اي ضربة من تقي ما أراد بـهـا

 مـيزانـا أوىف الّبية عند اللـه  إّن ألذكره حيناً فـأحـسـبـه

هو، فرجع روح إىل عمران بن حطان، فسأله عنه. فقال عمران: هذا يقوله فلم يدر عبد امللك ملن 
عمران بن حطان، ميدح به عبد الرمحن بن ملجم، قاتل علي بن أيب طالب، فرجع روح إىل عبد 

امللك فأخّبه، فقال له عبد امللك: ضيفك عمران بن حطان، إذهب فجئين به، فرجع إليه، فقال: 
أمري املؤمنني قد أحب أن يراك، قال عمران: قد أردت أن أسألك ذلك فاستحييت منك،  إن

فامض فإّن ابألثر، فرجع روح إىل عبد امللك فأخّبه، فقال له عبد امللك: أما إنك سرتجع فال 
 جتده! فرجع وقد ارحتل عمران، وخلف رقعة فيها: 

 ـم وغـسـانقد ظن ظنك من لـخ  اي روح كم من أخي مثوى نزلت بـه

 من بعد ما قيل عمران بن حـطـان  حىت إذا جفته فـارقـت مـنـزلـه

 فيه روائع من إنـس ومـن جـان  قد كنت جارك حوالً ما تـروعـنـي

  ما أدرك الناس من خوف ابن مروان  حىت أردت يب العظمى فأدركـنـي

 ألـوانيف النائبات خطـوبـاً ذات   فاعذر أخاك ابن زنـبـاع فـإن لـه

 وإن لقيت مـعـدايً فـعـدنـانـي  يومـاً ميـان إذا القـيت ذا ميــن

 كنت املقدم يف سـري وإعـالنـي  وكنت مستغفـراً يومـاً لـطـاغـية

 وعـمـران عند الوالية فـي طـه  لكـن أبـت لـي آايت مـطـهـرة
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ان فانتسب له أوزاعياً وك مث ارحتل حىت نزل بزفر بن احلارث الكاليب، أحد يب عمرو بن كالب.
عمران يطيل الصالة، وكان غلمان من بين عامر يضحكون منه، فأاته رجل يوماً ممن رآه عند روح 
بن زنباع فسلم عليه، فدعاه زفر فقال: من هذا? فقال: رجل من األزد، رأيته ضيفاً لروح بن زنباع، 

خائفاً أمناك ، وإن كنت فقرياً جّبانك. فلما فقال له زفر: اي هذا، أزدايً مرة وأوزاعياً مرة! إن كنت 
 أمسى هرب وخلف يف منزله رقعة فيها: 

  أعيت عياء على روح بن زنباع  إن اليت أصبحت يعيا هبا زفـر

 قال أبو العباس: أنشدن الرايشي: 
  أعيا عياها على روح بن زنباع

 وال جيوز مد املقصور: وأنكره كما أنكرانه، ألنه قصر املمدود، وذل كفي الشعر جائز، 
 والناس من بني خمـدوع وخـداع  ما زال يسألنـي حـوالً ألخـبـره

 كف السؤال ومل يولع إبهـالعـي  حىت إذا انقعطت عنـي وسـائلـه

 إما صميم وإما فـقـعة الـقـاع  فاكفف كما كف عين إننـي رجـل

 !وزاعماذا تـريد إلـى شــيخ أل  واكفف لسانك عن لومي ومسألتـي

 كل امرئ للذي يعنـي بـه سـاع  أما الصالة فإّن لست تـاركـهـا

 قوم دعا أولـيهـم لـلـعـال داع  أكرم بروح بن زنبـاع وأسـرتـه

  عرضي صحيح ونومي غري هتجاع  جاوزهتم سـنة فـيمـا أسـر بـه

 نـاع حسب اللبيب هبذا الشيب من  فاعمل فإنك مـنـعـي بـواحـدة

ظمون أمر أيب بالل ويظهرونه، فأظهر أمره فيهم، فبلغ ذلك ىت أتى عمان، فوجدهم يعمث ارحتل ح
احلجاج، فكتب إىل عامل عمان، فارحتل عمران هارابً، حىت أتى قوماً من األزد، فلم يزل فيهم 

 حىت مات، ويف نزوله هبم يقول: 
 نسر مبا فيه من اإلنس واخلـفـر  نزلنا حبمد هللا يف خـري مـنـزل

  وليس هلم عود سوى اجملد يعتصر  زلنا بقوم جيمع للـه شـمـلـهـمن

 ميانية قربوا إذا نسب الـبـشـر  من األزد إن األزد أكـرم أسـرة
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 أتوّن فقالوا من ربيعة أو مضـر  فأصبحت فيهم آمناً ال كمـعـشـر

 كما قال روح يل وصاحبه زفـر  أم احلي قحطان? فتلكم سـفـاهة

 
 

 تقربين منه وإن كان ذا نفر  إال يسر بنـسـبةوما منهما 

  وأوىل عباد هللا ابهلل من شكر  فنحن بنو اإلسالم وهللا واحـد

 قوله: 

  اي روح كم من أخي مثوى نزلت به

قد مر تفسريه. يقال: هذا أبو مثواي، ولألنثى: هذه أم مثواي، ومنزل اإلضافة ، وما أشبهها 
"، أي  21أكرمي مثواه " " يوسف: يف قول هللا عز وجل: " املثوى، وكذلك قال املفسرون 

إضافته. ويقال من هذا: ثوى يثوي ثوايً كقولك: مضى ميضي مضياً، ويقال: ثواء، ومضاء، كما 
 قال الشماخ: 

 أودى وكل جديد مرة مودي  طال الثواء على رسم بيمؤود

فزعين، قال هللا عين يروعين روعاً، أي أوقوله: فيه روائع من إنس ومن جان الواحدة رائعة، يقال: را
". ويكون الرائع اجلميل، يقال: مجال  74تعاىل ذكره: " فلما ذهب عن إبراهيم الروع " " هود: 

رائع، يكون ذلك يف الرجل والفرس وغريمها، وأحسب األصل فيهما واحداً؛ أنه يفرط حىت يروع،  
"، لإلفراط يف ضيائه.  43بصار " " النور: كما قال هللا جل ثناؤه: " يكاد سنا برقه يذهب األ

والرائع؛ مهموز، وكذلك كل فعل من الثالثة مما عينه واو أو ايء، إذا كانت معتلة ساكنة، تقول: 
قال يقول: وابع يبيع، وخاف خياف، وهاب يهاب، يعتل اسم الفاعل فيهمز موضع العني، حنو 

لفعل، صحت يف اسم الفاعل، حنو: عور قائل، وابئع، وخائف، وصائب، فإن صحت العني يف ا
الرجل فهو عاور، وصيد فهو صائد، والصيد: داء أيخذ يف الرأس والعينني والشؤون. وإمنا صحت 

 يف عور وحول وصيد ألنه منقول من أحوال وأعور. وقد أحكمنا تفسري هذا الكتاب املقتضب.
 وقوله: 

 اننـيوإن لقيت معدايً فعد  يوماً ميان إذا القيت ذا مين
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ان، ولوال أن الشعر ال يصلح ابلنصب لكان النصب جائزاً، على معىن أتنقل يوماً  يريد أن يوماً مي
 كذا ويوماً كذا، والرفع حسن مجيل. وهذا الشعر ينشد نصباً: 

  ! ويف احلرب أمصال النساء العوارك  أيف السلم أعياراً جـفـاء وغـلـظة

 العوارك، هن احلوائض، وكذلك قوله: 
  !ويف احملافل أوالداً لعالت  أيف الوالئم أوالداً لـواحـدة

قال: العالت، مسيت ألن الواحدة تعل بعد صاحبتها، وهو من العلل، وهو الشرب الثاّن، أي 
خيتلفون ويتحولون يف هذه احلاالت. ومن كالم العرب: أمتيمياً مرة وقيسياً أخرى! وكذلك إن مل 

أخرى، أي تنتقل، ومن مث قال له زفر بن مرة علم هللا وقيسياً  تستفهم وأخّبت قلت: متيمياً 
 احلارث: أزدايً مرة وأوزاعياً أخرى? والرفع على أنت جيد ابلغ.

وقوله: لو كنت مستغفراً يوماً لطاغية يكون على وجهني: لنفس طاغية، واآلخر للمذكر، وزاد اهلاء 
سابة، وكالمها وجه. ويقال: جاءت طاغية الروم، للتوكيد للمبالغة، كما يقال: رجل راوية وعالمة ون

 تريد اجلماعة الطاغية، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " تقتلك الفئة الباغية ".
وقوله: عند الوالية إذا فتحت فهو مصدر الويل ويف القرآن اجمليد: " ما لكم من واليتهم من شيء " 

و السياسة والرايضة واإلايلة، وهي الوالية، وأصله من ". والوالية مكسورة، حن 72" األنفال: 
اإلصالح، يقال :آله يؤوله أواًل، إذا أصلحه. قال عمر بن اخلطاب: قد ألنا وإيل علينا؛ أتويل 

ذلك: قد ولينا وويل علينا. وهذه كلمة جامعة، يقول: قد ولينا فعلمنا ما يصلح الوايل، وويل علينا 
 فعلمنا ما يصلح الرعية.

 وله: وق
  حىت إذا ما انقضت مين وسائله

 وهي الذريعة والسبب، يقال: قد توسلت إىل فالن، قال رؤبة بن العجاج: 
 الوسـائال كل إلينا يبتغي  والناس إن فصلتهم فصائال

وقوله: ومل يولع إبهالعي، أي إبفزاعي وترويعي، واهللع من اجلنب عند مالقاة األقران، يقال: نعوذ 
ذا كان ال يصّب على خري وال شر، حىت يفعل يف كل واحد لع، ويقال: رجل هلوع، إابله من اهل

منهما غري احلق، قال هللا عز وجل : " إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه 
 ". وقل الشاعر:  21 - 19اخلري منوعا " " املعارج: 
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 ونفس ما تفيق من اهلالع  ويل قلب سقيم ليس يصحو

 وله: وق
  إما صميم وإما فقعة القاع

الصميم: اخلالص من كل شيء، يقال: فالن من صميم قومه، أين من خالصهم. وقال جرير هلشام 
 بن عبد امللك: 

  شؤون الرأس جمتمع الصميم  وتنزل من أمية حيث تلـقـى

 
 عروق هلا وال وقوله: إما فقعة القاع يقال ملن ال أصل له، هو فقعة بقاع، وذلك ألن الفقعة ال

 والفقعة الكمأة البيضاء، ويقال: محام فقيع لبياضه، ومن ذا قول الشاعر: أغصان، 

  عند املناسب فقعة يف قرقر  قوم إذا نسبوا يكون أبـوهـم

 وقال بعض القرشيني: 
 فال جتعل خليلك من متـيم  إذا ما كنت متخذاً خـلـيالً 

  !عبيد من الصميمفما أدىن ال  بلوت صميمهم والعبد منهـم

 ه: وقول
  نسر مبا فيه من اإلنس واخلفر

 فأصل اخلفر شدة احلياء، يقال: امرأة خفرة، إذا كانت مسترتة الستحيائها، قال ابن منري الثقفي: 
 خـفـرات به زينب يف نسـوة  تضوع مسكاً بطن نعمان أن مشت

 وقوله: 
  من األزد إن األزد أكرم أسرة

أسرة أنت? وأصل هذا من االجتماع، يقال للقتب:  لة، ويقال للرجل: من أييقول: عصابة وقبي
 مأسور، وقد مضى تفسريه.

 وينشد: 
  ميانية قربوا إذا نسب البشر
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يريد قربوا وهذا جائز يف كل شيء مضموم أو مكسور إذا مل يكن من حركات اإلعراب، تقول يف 
، وقد علم هللا، أي : كرم عبد هللا، أي كرماألمساء يف فخذ، ويف عضد، عضد، وتقول يف األفعال

 علم هللا، قال األخطل : 
 وكاهله من اإلبل دبرت صفحتاه  فإن أهجه يضجر كما ضجر ابزل

 وقال آخر: 
 وذي ولد مل يلـده أبـوان  عجبت ملولود وليس له أب

 وال جيوز يف ضرب وال يف محل أن يسكن، خلفة الفتحة.
 وقوله: 

  ?بيعة أو مضرأتوّن فقالوا من ر 

من ربيعة أم من مضر? وجيوز يف الشعر حذف ألف االستفهام، ألن أم اليت جاءت بعدها يقول: أ
 تدل عليها، قال ابن أيب ربيعة: 

 بثـمـان بسبع رمني اجلمر أم  لعمرك ما أدري وإن كنت دارايً 

 يريد: أبسبع? وقال التميمي: 
  !هم أم شعيث بن منقرشعيث بن س  لعمرك ما أدري وإن كنـت دارايً 

الرواية على وجهني: أحدمها: أمن ربيعة أم مضر، أم احلي قحطان? يريد أ ذا أم ذا? واألملح يف 
الرواية: من ربيعة أو مضر، أم احلي قحطان، ألن ربيعة أخو مضر، فأراد من أحد هذين أم احلي 

دك، ألن املعىن أحد هذين عنقحطان? ألنه إذا قال: أزيد عندك أم عمرو? فاجلواب: نعم أو ال، 
 ومعىن األول: أيهما عندك?.

أن صفية بنت عبد املطلب أاتها رجل، فقال هلا: أين الزبري? قالت:  -وحدثنيه املازّن  -ويروى 
وما تريد إليه? قال: أريد أن أابطشه! فقالت: ها هو ذاك، فصار إىل الزبري فباطشه. فغلبه الزبري، 

 ية: فمر هبا مفلوالً فقالت صف
 أأقطاً أو متـرا  كيف رأيت زبرا

    أم قرشياً صقرا
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مل تشكك بني األقط والتمر، فتقول: أيهاما هو? ولكنها أرادت، أرأيته طعاماً أم قرشياً صقراً? أي 
 أحد هذين رأيته أم صقراً? ولو قالت: أأقطاً أم متراً? لكان حماالً على هذا الوجه.

 وقوله: 
  بةوما منهما إال يسر بنس

حد، فحذف لعلم املخاطب، قال هللا جل امسه: " وإن من أهل الكتاب إال معناه وما منها وا
 "، أي وإن أحد ومعىن إن معىن ما، قال الشاعر :  159ليؤمنن به قبل موته " " النساء: 

  أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح  وما الدهر إال اتراتن فمنـهـمـا

 يريج فمنهما اترة.
 وقوله: 

  وأوىل عباد هللا ابهلل من شكر  فنحن بنو اإلسالم وهللا واحـد

يقول: انقطعت الوالية إال والية اإلسالم، ألن والية اإلسالم قد قاربت بني الغرابء. وقال هللا عز 
"، وقال عز وجل فباعد به بني القرابة: " إنه ليس  10وجل: " إمنا املؤمنون إخوة " " احلجرات: 

 " وقال هنار بن توسعة اليشكري:  46مل غري صاحل " " هود: من أهلك إنه ع
  ليلحقه بذي احلسب الصميم  دعي القوم ينصر مدعـيه

 إذا افتخروا بقيس أو متـيم  أيب اإلسالم ال أب يل سواه

 أول من حكم من اخلوارج
وهو  -هلية وأدية جدة له يف اجلا -ويقال فيما يروى من األخبار إن أول من حكم عروة بن أدية 

ر، أحد بين ربيعة بن حنظلة. وقال قوم: بل أول من حكم رجل يقال له سعيد من عروة بن حدي
بين حمارب بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر. ومل خيلفوا يف إمجاعهم على عبد هللا بن وهب 

وكان يوصف  الراسيب، وأنه امتنع عليهم، وأومأ إىل غريه، فلم يقتنعوا إال به، فكان إمام القوم،
 ابلرأي.

  أول سيف سل من سيوفهم
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فأما أول سيف سل من سيوف اخلوارج فسيف عروة بن أدية. وذلك أنه أقبل على األشعث فقال: 
ما هذه الدنية اي أشعث! وما هذا التحكيم? أشرط أوثق من شرط هللا عز وجل? مث شهر عليه 

وكان جل  -غلة فنفرت اليمانية السيف، واألشعث مول، فضرب به عجز البغلة، فشبت الب
فلما رأى ذلك األحنف قصد هو وجارية بن قدامة ومسعود بن  -أصحاب علي صلوات هللا عليه 

 فدكي بن أعبد، وشبث بن ربعي الرايحي إىل األشعث. فسألوه الصفح، ففعل.
يت به زايد وكان عروة بن أدية جنا من حرب النهروان، فلم يزل ابقياً مدة من خالفة معاوية، مث أ

ومعه موىل له، فسأله عن أيب بكر وعمر، فقال خرياً، مث سأله فقال: ما تقول يف أمري املؤمنني 
عثمان بن عفان وأيب تراب علي بن أيب طالب? فتوىل عثمان ست سنني من خالفته، مث شهد 

ن عليه ابلكفر! وفعل يف أمر علي مثل ذلك إىل أن حكم، مث شهد عليه ابلكفر! مث سأله ع
معاوية، فسبه سباً قبيحاً! مث سأله عن نفسه? فقال: أولك لزنية وآخرك لدعوة، وأنت بعد عاص 

لربك! مث أمر به فضربت عنقه، مث دعا مواله فقال: صف يل أموره? فقال: أأطنب أم أختصر? 
 فقال: بل اختصر. فقال: ما أتيته بطعام بنهار قط، وال فرشت له فراشاً بليل قط.

 بن أيب طالب هلممناظرة علي 
وكان سبب تسميتهم احلرورية أن علياً رضوان هللا عليه، ملا انظرهم بعد مناظرة ابن عباس رمحه هللا 

إايهم، كان فيما قال هلم: أال تعلمون أن هؤالء القوم ملا رفعوا املصاحف قلت لكم: إن هذه 
 التحكيم، أفعلمتم أنه كان مكيدة ووهن، وأهنم لو قصدوا إىل حكم املصاحف مل أيتوّن، مث سألوّن

منكم أحد أكره لذلك مين? قالوا: هللا نعم قال: فهل علمتم أنكم استكرهتموّن على ذلك حىت 
أجبتكم إليه، فاشرتطت أن حكمهما انفذ ما حكما حبكم هللا عز وجل، فمىت خالفاه فأان وأنتم 

وفيهم من ذلك الوقت  -م نعم من ذلك براء، وانتم تعلمون أن حكم هللا ال يعدوّن? قالوا: الله
 -ابن الكواء، وهذا من قبل أن يذحبوا عبد هللا بن حباب? فإما ذحبوه بكسكر يف الفرقة الثالثة 

فقالوا: حكمت يف دين هللا برأينا، وحنن مقرون أبان قد كفران، وحنن اتئبون! فاقرر مبثل ما أقرران 
 جل ثناؤه قد أمر ابلتحكيم يف شقاق بني وتب ننهض معك إىل الشأم ، فقال: أما تعلمون أن هللا

"،  35رجل وامرأته ، فقال تبارك وتعاىل: " فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها " " النساء: 
ويف صيد أصيب يف احلرم، كأرنب تساوي ربع درهم ، فقال عز وجل: " حيكم به ذوا عدل منكم 

عليك أمن تقول يف كتابك: " هذا ما كتبه عبد هللا علي  "? فقالوا: إن عمراً ملا أىب 95" " املائدة: 
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أمري املؤمنني " حموت امسك من اخلالفة، وكتبت علي بن أيب طالب. فقال هلم رضي هللا عنه: يل 
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسوة، حيث أىب عليه سهيل بن عمرو أن يكتب: " هذا كتاب  

فقال: لو أقررت أبنك رسول هللا ما خالفتك ، ولكين  كتبه حممد رسول هللا وسهيل بن عمرو "
أقدمك لفضلك، مث قال: اكتب: " حممد بن عبد هللا "، فقال يل: " اي علي امح رسول هللا "، 

فقلت: اي رسول هللا، ال تسخو نفسي مبحو امسك من النبوة، فقال عليه السالم: " فقفين عليه " 
ل: " اكتب حممد بن عبد هللا "، مث تبسم إيل فقال: " اي فمحاه بيده صلى هللا عليه وسلم، مث قا

علي، أما إنك ستسام مثلها فتعطي ". فرجع معه منهم ألفان من حروراء ، وقد كانوا جتمعوا هبا، 
 فقال هلم علي صلوات هللا عليه: ما نسميكم? مث قال: أنتم احلرورية، الجتماعكم حبروراء.

اعلم، وكذلك كل ما كان يف آخره ألف التأنيث املمدودة والنسب إىل مثل حروراء حروراوي، ف
 لكنه نسب إىل البلد حبذف الزوائد، فقيل :احلروري.

 للصلتان العبدي
 وقال الصلتان العبدي يف كلمة له: 
  وقد زيد يف سوطها األصبحي  أرى أمة شهـرت سـيفـهـا

 وأزرق يدعو إلـى أزرقـي  بنـجـــدية وحـــرورية

 على دين صديقنا والـنـبـي  ا الـمـسـلـمـونفملتنا أننـ

 ويف هذا الشعر مما يستحسن قوله: 
 مر الغداة وكر العـشـي  أشاب الصغري وأفىن الكبري

 أتى بعد ذلـك يوم فـتـي  أذا ليلة عرمـت يومـهـا

  وحاجة من عاش ال تنقضي  نروح ونغدو حلاجـاتـنـا

 ة ما بـقـيوتبقى له حاج  متوت مع املرء حاجـاتـه

 قوله: 
  وقد زيد يف سوطها األصبحي
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فإنه تسمى هذه السياط اليت يعاقب هبا السلطان األصبحية، وتنسب إىل ذي أصبح احلمريي، 
 وكان ملكاً من ملوك محري، وهو أول من اختذها، وهو جد مالك بن أنس الفقيه رضي هللا عنه.

نفي، وكان رأساً ذا مقالة مفردة من مقاالت والنجدية تنسب إىل جندة بن عومير، وهو عامر احل
اخلوارج، وقد بقي من أهلها قوم كثري. وكان جندة يصلي مبكة حبذاء عبد هللا بن الزبري يف مجعه يف  

 كل مجعة، وعبد هللا يطلب اخلالفة، فيمسكان عن القتال من أجل احلرم.

 للراعي يف عبد امللك بن مروان
 قال الراعي خياطب عبد امللك: 

 ال أكذب اليوم اخللـيفة قـيال  إّن حلفت على ميـني بـرة

 يوماً أريد ببيعتـي تـبـديال  ما إن أتيت أاب خبـيب وافـداً 

 أبغي اهلدى فيزيدّن تضلـيال  وال أتيت جنيدة بن عـوميـر

 إّن أعد له علـي فـضـوال  من نعمة الرمحن ال من حيليت

 ويف هذه القصيدة: 
 مـغـلـوال ابألصبحية قائماً   طعوا حيزومهأخذوا العريف فق

 قوله: 
  وأزرق يدعو إىل أزرقي

يريد من كان من أصحاب انفع بن األزرق احلنفي، وكان انفع شجاعاً مقدماً يف فقه اخلوارج، وله 
 ولعبد هللا بن عباس مسائل كثرية، وسنذكر مجلة منها يف هذا الكتاب، إن شاء هللا.

 وقوله: 
  نا والنيبعلى دين صديق

ل هذا، وهو يف الواو جائز، أن تبدأ ابلشيء واملقدم غريه ، قال هللا عز امسه: " هو فالعرب تفع
"، وقال: " اي معشر اجلن واإلنس " "  2الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن " " التغابن: 

حسان بن  ". وقال 43"، وقال: " واسجدي واركعي مع الراكعني " " آل عمران:  33الرمحن: 
 اثبت: 

 علي ومنهم أمحد املتخري  هباليل منهم جعفر وابن أمه
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يعين بين هاشم ومن كالم العرب: ربيعة ومضر وقيس وخندف وسليم وعامر، وأصحاب انفع بن 
األزرق هم ذوو احلد واجلد . وهم الذي أحاطوا ابلبصرة حىت ترحل أكثر أهلها منها، وكان الباقون 

 الفرات، مث هزمهم إىل األهواز، مث أخرجهم عنها إىل ملهلب حرهبم، فهزمهم إىلعلى الرحلة ، فقلد ا
فارس، مث أخرجهم إىل كرمان، ويف ذلك يقول شاعر منهم يف هذه احلرب اليت صاحبها الزنج 

 ابلبصرة، يرثي البلد، ويذكر املنقبة اليت كانت هلم.
 قال األخفش: أنشدنيه يزيد املهليب لنفسه: 

 ! وماذا الذي يبقى على عقب الدهر  راً خف أهلوه من مصرسقى هللا مص

 ملت كرمياً أو صدرت على عـذر  ولو كنـت فـيه إذ أبـيح حـرميـه

 هتيب هبا أن حاردت لوعة الصـدر  أبيح فلم أملـك لـه غـري عـبـرة

 وقد نظمت خيل األزرق ابجلـسـر  وحنن رددان أهلـهـا إذ تـرحـلـوا

 لسنا هلن السابغات من الـصـبـر  ملنـااي فـإنـنـاومن خيش أطراف ا

 إذا ما مزجناه بطيب مـن الـذكـر  فإن كريه املـوت عـذب مـذاقـه

 القبـر أراحت من الدنيا ومل ختز يف  وما رزق اإلنسـان مـثـل مـنـية

 ويف هذا الشعر: 
 فقد وعد هللا املزيد على الشكـر  ليشكو بنو العباس نعمى تـجـددت

  فسلت على اإلسالم سيفاً من الكفر  لقد جنبتكم أسـرة حـسـدتـكـم

 ذعـر يبيتون فيها املسلمني على  وقد نغصتهم جولة بـعـد جـولة

 وقال عبد هللا بن قيس الرقيات: 
 على أهنا معشوقة الدل عاشقـه  أال طرقت من أهل بثنة طارقـه

 ته األزارقهوسوالف رستاق مح  تبيت وأرض السوس بيين وبينهـا

  حرورية أضحت من الدين مارقه  إذا حنن شئنا صادفتنـا عـصـابة

 من أخبارهم يوم النهروان
وكان مقدار من أصاب علي صلوات هللا عليه منهم ابلنهروان ألفني ومثاّن مائة، يف أصح األقاويل، 

شهد احلرب، فخرج وكان عددهم ستة آالف، وكان منهم ابلكوفة زهاء ألفني ممن يسر أمره ومل ي
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جل بعد أن قال علي رضوان هللا عليه: ارجعوا وادفعوا إلينا قاتل عبد هللا بن خباب، فقالوا:  منهم ر 
كلنا قتلة وشرك يف دمه! مث محل منهم رجل على صف علي، وقد قال علي: ال تبدأوهم بقتال، 

 فقتل من أصحاب علي ثالثة وهو يقول: 
  أوجره اخلطياولو بدا   أقتلهم وال أرى علـيا

 
ليه علي صلوات هللا عليه فقتله، فلما خالطه السيف، قال: حبذا الروحة إىل اجلنة! فقال فخرج إ

عبد هللا بن وهب: ما أدري أإىل اجلنة أم إىل النار! فقال رجل من سعد: إما حضرت اغرتاراً هبذا، 
أيوب األنصاري، وكان رمحه وأراه قد شك! فاخنزل جبماعة من أصحابه، ومال ألف إىل انحية أيب 

هللا على ميمنة علي، وجعل الناس يتسللون، وقد قال علي وقيل له: إهنم يريدون اجلسر. فقال: لن 
يبلغوا النطفة، وجعل الناس يقولون له يف ذلك، حىت كادوا يشكون، مث قالوا: قد رجعوا اي أمري 

 أصحابه، وقد قال هلم: إنه وهللا ما املؤمنني، فقال: وهللا ما كذبت وال كذبت، مث خرج إليهم يف
 يقتل منكم عشرة وال يفلت منكم عشرة، فقتل من أصحابه تسعة، وأفلت منهم مثانية.

وقال أبو العباس: وقيل أول من حكم ولفظ ابحلكومة ومل يشد هبا رجل من بين سعد بن زيد مناة 
ويعرف ابلّبك، وهو الذي ضرب بن متيم بن مر، مث من بين صرمي، يقال له احلجاج بن عبد هللا، 

معاوية على أليته، فإنه ملا مسع بذكر احلكمني قال: أحيكم يف دين هللا! فسمعه سامع فقال: طعن 
 وهللا فأنفذ.

وأول من حكم بني الصفني رجل من بين يشكر بن بكر بن وائل، فإنه كان يف أصحاب علي، 
حكم، ومحل على أصحاب معاوية، فحمل على رجل منهم فقتله غيلة، مث مرق بني الصفني ف

فكثروه، فرجع إىل انحية عل صلوات هللا عليه، فحمل على رجل منهم، فخرج إليه رجل من مهدان 
 فقتله، فقال شاعر مهدان: 

  تصلى هبا مجراً من النار حاميا  ما كان أغىن اليشكري عن اليت

 ومـعـاواي خلعت علياً بـادايً   غداة ينادي والرماح تـنـوشـه

وجاء يف احلديث، أن علياً رضي هللا عنه تلي حبضرته: " قل هل ننبئكم ابألخسرين أعماالً الذين 
"، فقال  14 - 13ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا " " الكهف: 

 علي: أهل حروراء منهم.
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يف املسجد، فمر جبماعة وروي عن علي صلوات هللا عليه أنه خرج يف غداة يوقظ الناس للصالة 
تتحدث، فسل وسلموا عليه، فقال وقبض على حليته: ظننت أن فيكم أشقاها، الذي خيضب هذه 

 من هذه. وأومأ بيده إىل هامته وحليته.
 من شعر علي بن أيب طالب

ومن شعر علي بن أيب طالب رمحه هللا الذي ال اختالف فيه أنه قاله، وأنه كان يردده، أهنم ملا 
 يسريوا معه إىل الشام، فقال: أبعد صحبة رسول هللا صلى هللا أن يقر ابلكفر ويتوب حىتساموه 

 عليه وسلم والرفقة يف الدين أرجع كافراً!: 
 أّن على دين النيب أحـمـد  اي شاهد هللا علي فـاشـهـد

    من شك يف هللا فإّن مهتدي

 ويروى: 
  أّن توليت ويل أمحد

 يف تقسيم غنائم خيّب
روى أن رجالً أسود شديد بياض الثياب، وقف على رسول هللا صلى هللا عليه وهو يقسم غنائم وي

فأقبل ذلك األسود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  -ومل تكن إال ملن شهد احلديبية  -خيّب 
فقال: ماعدلت منذ اليوم! فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت رئي الغضب يف وجهه. 

 ل عمر بن اخلطاب: ال أقتله اي رسول هللا? فقال رسول هللا: إنه سيكون هلذا وألصحابه نبأ.فقا
ويف حديث آخر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: " وحيك! فمن يعدل إذا مل أعدل "? 

: " اقتله مث قال أليب بكر : " اقتله " فمضى مث رجع، فقال: اي رسول هللا، رأيته راكعاً، مث قال لعمر
". فمضى مث رجع، فقال: اي رسول هللا رأيته ساجداً، مث قال لعلي: " اقتله ". فمضى مث رجع، 

 فقال: اي رسول هللا مل أره، فقال رسول هللا: " لو قتل هذا ما اختلف اثنان يف دين هللا ".
 

أن علياً رضي هللا  قال أبو العباس: وحدثين إبراهيم بن حممد التميمي قاضي البصرة يف إسناد ذكره،
وجه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذهبة من اليمن، فقسمها أرابعاً فأعطى ربعاً لألقرع  عنه

بن حابس اجملاشعي، وربعاً لزيد اخليل الطائي، وربعاً لعيينة بن حصن الفزاري، وربعاً لعلقمة بن 
تئ اجلبهة، فقال: رأيت قسمة ما عالقة الكاليب. فقام إليه رجل مضطرب اخلق غائر العينني، ان
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أريد هبا وجه هللا!، فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت تورد خداه، مث قل: " أأيمنين هللا 
عز وجل على أهل األرض وال أتمنوّن? "! فقام إليه عمر فقال: أال أقتله اي رسول هللا? فقال صلى 

ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، هللا عليه وسلم: " إنه سيكون من ضئضئ هذا قوم 
 تنظر يف النصل فال ترى شيئاً، وتنظر يف الرصاف فال ترى شيئاً، وتتمارى يف الفوق " .

قوله صلى هللا عليه وسلم: " من ضئضئ هذا " أي من جنس هذا. يقال: فالن من ضئضئ 
ن احلكم بن أيب عقيل، صدق، يف حمتد صدق ، ويف مركب صدق. وقال جرير للحكم بن أيوب ب

 وهو ابن عم احلجاج، وكان عامله على البصرة: 

 على قالص مثل خيطان السلـم  أقبلن من ثهـالن أو وادي حـيم

 حىت أخنناها إىل ابب الـحـكـم  إذا قطعن عـلـمـاً بـدا عـلـم

  يف ضئضئ اجملد وحببوح الكرم  خليفة احلجاج غري الـمـتـهـم

ا، وأكثر ما يكون ذلك أال يعلق به من دمها شيء، من الرمية، إذا نفذ منهويقال: مرق السهم 
 وأقطع ما يكون السيف إذا سبق الدم. قال امرؤ القيس بن عابس الكندي: 

  ة ال يدمى هلا نصلي  وقد أختلس الضرب

 فأما ما وضعه األصمعي يف كتاب االختيار. فعلى غلط وضع.
 من أخبار واصل بن عطاء

  :ألعرايب ال يعرف املقاالت اليت مييل إليها أهل األهواء، أنشد األصمعي معي أن الشعر إلسحاق بن سويد الفقيه، وهووذكر األص

 وابـــــــن بـــــــــــاب من الـــــــغـــــــزال مـــــــنـــــــهـــــــم  برئت من اخلوارج لست منهم

 الـــــــســـــــحــــــــــاب يردون الـــــــســـــــالم عـــــــلـــــــى  عـــــــــــــــلـــــــــــــــيا ومـــــــن قـــــــوم إذا ذكـــــــــــروا

 ــــــوابالـــــــــــــــصـــــــــ وأعـــــــلـــــــم أن ذاك مـــــــــن  قـــــــلـــــــبـــــــي ولـــكــــنـــــــي أحـــــــب بـــــــكـــــــل

 الــــــــــثـــــــــــــــواب به أرجـــــــو غـــــــداً حـــــــســـــــن  حـــــــبــــــــــــاً  رســـــــول الـــــــلـــــــه والـــــــصـــــــديق

فإن قوله: من الغزال منهم يعين واصل بن عطاء، وكان يكىن أاب حذيفة، وكان معتزلياً، ومل يكن 
بذلك، ألنه كان يلزم الغزالني، ليعرف املتعففات من النساء، فيجعل زااًل، ولكنه كان يلقب غ

صدقته هلن، وكان طويل العنق. ويروى عم عمرو بن عبيد، أنه نظر إليه من قبل أن يكلمه، فقال: 
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 ال يفلح هذا ما دامت عليه هذه العنق!.
 وقال بشار بن برد يهجو واصل بن عطاء: 

 كنقنق الدو إن وىل وإن مثال  بغزال له عـنـقماذا منيت 

  !تكفرون رجاالً أكفروا رجال  عنق الزرافة ما ابيل وابلكـم

ويروى: ال بل ، كأنه ال يشك فيه، أن بشاراً كان يتعصب للنار على األرض ويصوب رأي إبليس 
 يف امتناعه من السجود آلدم عليه السالم، ويروى له:  -لعنه هللا  -

 النار والنار معبودة مذ كانت  مظلمة والنار مشرقةاألرض 

 فهذا ما يرويه املتكلمون.
وقتله املهدي على اإلحلاد، وقد روى قوم أن كتبه فتشت فلم يصب فيها شيء مما كان يرمى به 

وأصيب له كتاب فيه: إّن أردت هجاء آل سليمان بن علي، فذكرت قرابتهم من رسول هللا صلى 
 لت: أمسكت عنهم ، إال أّن قهللا عليه وسلم ف

 كبابليني حفاً ابلـعـفـاريت  دينار آل سليمان ودرمهـهـم

  كما مسعت هباروت وماروت  ال يرجيان وال يرجى نواهلمـا

يذهب به إىل أنه  -وحدثين املازّن قال: قال رجل لبشار: أأتكل اللحم وهو مباين لداينتك? 
 ر هذه الظلمة.ن هذا اللحم يدفع عين شقال: فقال بشار: ليسوا يدرون أ -ثنوي 

وكان واصل بن عطاء أحد األعاجيب، وذلك أنه كان ألثغ قبيح اللثغة يف الراء، فكان خيلص  
كالمه من الراء، وال يفطن بذلك القتداره وسهولة ألفاظه ففي ذلك يقول شاعر من املعتزلة، 

 الكالم، حىت كأهنا ليست فيه:  ميدحه إبطالته اخلطب واجتنابه الراء، على كثرة ترددها يف
  لكل خطيب يغلب احلق ابطله  عليم إببدال احلروف وقامـع

 وقال آخر: 
  وخالف الراء حىت احتال للشعر  وجيعل الّب قمحاً يف تصرفـه

 
  فعاذ ابلغيث إشفاقاً من املطر  ومل يطق مطراً والقول يعجله

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

من يقتله! أما وهللا لو ال أن عمى املكتين أبيب معاذ ومما حكي عنه قوله وذكر بشاراً: أما هلذا األ
الغيلة خلق من أخالق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه، مث ال يكون إال سدوسياً 

 أو عقيلياً.
فقال: هذا األعمى ومل يقل بشاراً، وال ابن برد، وال الضرير. وقال: من أخالق الغالية ومل يقل 

، ومل يقل: ألرسلت إليه، وقال: على مضجعه، ومل يقل: ورية. وقال: لبعثت إليهاملغريية وال املنص
على فراشه، وال مرقده، وقال: يبعج، ومل يقل: يبقر، وذكر بين عقيل، ألن بشاراً كان يتواىل إليهم، 

 وذكر بين سدوس، ألنه كان انزالً فيهم.
 واجتناب احلروف شديد.

هللا لو ال اخلطبة والنساء ما حفلت وقال: ملا سقطت ثنااي عبد امللك بن مروان يف الطست قال: و
 هبا.

قال: وخطب اجلمحي، وكان منزوع إحدى الثنيتني، وكان يصفر إذا تكلم، وأجاد اخلطبة، وكانت 
لنكاح، فرد عليه زيد بن علي بن احلسني كالماً جيداً، إال أنه فضله بتمكني احلروف وحسن خمارج 

 الكالم.
 بن جعفر يذكر ذلك: فقال عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا 

 تنـكـر فله بذاك مزية وال  صحت خمارجها ومت حروفها

 املزية: الفضيلة.
وأما قوله: ابن ابب فهو عمرو بن عبيد بن ابب، وهو موىل بين العدوية، من بين مالك بن حنظلة، 

 تراه فهذان معتزليان وليسا من اخلوارج، ولكن قصد إسحاق بن سويد إىل أهل البدع واألهواء، أال
 ذكر الرافضة معهما.

 فقال: 
  أشاروا ابلسالم على السحاب  ومن قوم إذا ذكروا عـلـياً 

 ويروى: 
  يردون السالم على السحاب

 مقتل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
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 مث نرجع إىل ذكر اخلوارج.
فني من اخلوارج؛ قال أبو العباس: فلما قتل علي بن أيب طالب أهل النهروان، وكان ابلكوفة زهاء أل

ممن مل خيرج مع عبد هللا بن وهب، وقوم ممن استأمن إىل أيب أيوب األنصاري، فتجمعوا وأمروا 
عليهم رجالً من طيئ، فوجه إليهم علي رجاًل، وهم ابلنخيلة، فدعاهم ورفق هبم، فأبوا، فعاودهم 

م للناس حجهم، فناوشه فأبوا، فقتلوا مجيعاً، فخرجت طائفة منهم حنو مكة، ووجه معاوية من يقي
هؤالء اخلوارج، فبلغ ذلك معاوية ووجه معاوية بسر بن أرطأة، أحد بن عامر بن لؤي، فتوافقوا 

وتراضوا بعد احلرب أبن يصلي ابلناس رجل من بين شيبة، لئال يفوت الناس احلج، فلما انقضى 
األمة، فلو قتلنامها لعاد األمر نظرت اخلوارج يف أمرها، فقالوا: إن علياً ومعاوية قد أفسدا أمر هذه 

إىل حقه! وقال رجل من أشجع: وهللا ما عمرو دوهنما، وإنه ألصل هذا الفساد، فقال عبد الرمحن 
 -بن ملجم: أان أقتل علياً، فقالوا: وكيف لك به? قال: أغتاله. فقال احلجاج بن عبد هللا الصرميي 

بين العنّب بن عمرو بن متيم: وأان أقتل عمراً. فأمجع وهو الّبك: وأان أقتل معاوية، وقال زاذويه موىل 
رأيهم على أن يكون قتلهم يف ليلة واحدة، فجعلوا تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين من شهر 

رمضان، فخرج كل واحد منهم إىل انحية، فأتى ابن ملجم الكوفة، فأخفى فسه وتزوج امرأة يقال 
واألحاديث ختتلف وإمنا يؤثر  -ترى رأي اخلوارج  هلا قطام بنت علقمة من تيم الرابب، وكانت

ويروى يف بعض احلديث أهنا قالت: ال أقتنع منك إال بصداق أمسيه لك، وهو ثالثة  -صحيحها 
آالف درهم، وعبد وأمة، وأن تقتل علياً. فقال هلا: لك ما سألت، وكيف يل به? قالت تروم ذلك 

أهلك، وإن أصبت خرجت إىل اجلنة ونعيم  غيلة، فإن سلمت أرحت الناس من شر، وأقمت مع
 ال يزول، فأنعم هلا ، ويف ذلك يقول : 

 وضرب علي ابحلسام املصمـم  ثالثة آالف وعـبـد وقـــينة

 ملجم و ال فتك إال دون فتك ابن  فال مهر أغلى من علي وإن غال

بين ملجم، وأن أابهم  وقد ذكروا أن القاصد إىل معاوية يزيد بن ملجم، والقاصد إىل عمرو آخر من
هناهم. فلما عصوه قال: استعدوا للموت، وأن أمهم حضتهم على ذلك. واخلّب الصحيح ما ذكرت 

 لك أول مرة.
فأقام ابن ملجم، فيقال: إن امرأته قطام المته، وقالت: أال متضي ملا قصدت له ! لشد ما أحببت 
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رجل من أشجع. يقال له شبيب، أهلك! قال: إّن قد وعدت صاحيب وقتاً بعينه وكان هنالك 
 فواطأه بعد الرمحن.

 
ويروى أن األشعث نظر إىل عبد الرمحن متقلداً سيفًا يف بين كندة، فقال: اي عبد الرمحن، أرّن 

سيفك. فأراه إايه ، فرأى سيفاً جديداً، فقال: ما تقلدك هذا السيف وليس أبوان حرب! فقال: 
ب األشعث بغلته، وأتى علياً صلوات هللا عليه فخّبه. وقال إّن أردت أن أحنر به جزور القرية! فرك

 له: قد عرفت بسالة ابن ملجم وفتكه، فقال علي: ما قتلين بعد.
ويروى أن علياً رضوان هللا عليه كان خيطب مرة ويذكر أصحابه، وابن ملجم تلقاء املنّب، فسمع 

إىل بيته أيت به ملبباً، فأشرف وهو يقول: وهللا ألرحينهم منك! فلما انصرف علي صلوات هللا 
 عليهم، فقال: ما تريدون? فخّبوه مبا مسعوا، فقال: ما قتلين بعد؛ فخلوا عنه.

ويروى أن علياً كان يتمثل إذا رآه ببيت عمرو بن معدي كرب يف قيس بن مكشوح املرادي 
 واملكشوح هبرية، وإمنا مسي بذلك ألنه ضرب على كشحه: 

  عذيرك من خليلك من مراد  يأريد حباءه ويريد قـتـلـ

فينتفي من ذلك، حىت أكثر عليه، فقال له املرادي: إن قضي شيء كان. فقيل لعلي: كأنك قد 
 عرفت وعرفت ما يريد بك، أفال تقتله? فقال: كيف أقتل قاتلي.

فلما كان ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان، خرج ابن ملجم وشبيب األشجعي، فاعتورا الباب 
خل منه علي رضي هللا عنه، وكان علي خيرج مغلساً، ويوقظ الناس للصالة، فخرج كما  الذي يد

كان يفعل، فضربه شبيبل فأخطأه، وأصاب سيفه الباب، وضربه ابن ملجم على صلعته، فقال 
علي: فزت ورب الكعبة! شأنكم ابلرجل. فريوى عن بعض من كان يف املسجد من األنصار قال: 

بريق السيف. فأما ابن ملجم فحمل على الناس بسيفه فأفرجوا له،وتلقاه  مسعت كلمة علي، ورأيت
املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب بقطيفة، فرمى هبا عليه، واحتمله فضرب به األرض، 

وكان املغرية أيداً، فقعد على صدره. وأما شبيب فانتزع السيف منه رجل من حضرموت، وصرعه 
لناس، فجعلوا يصيحون: عليكم صاحب السيف، فخاف احلضرمي أن وقعد على صدره. وكثر ا

يكبوا عليه وال يسمعوا عذره فرمى ابلسيف، وانسل شبيب بني الناس فدخل اببن ملجم على علي 
رضوان هللا عليه، فأومر فيه، فاختلف الناس يف جوابه. فقال علي: إن أعش فاألمر يل ، وإن 
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وا فضربة بضربة، وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقالوا قوم: بل أصب فاألمر لكم، فإن آثرمت أن تقتص
قال: وإن أصب فاقتلوه يف مقتله فأقام علي يومني، فسمع ابن ملجم الرنة من الدار، فقال له من 

حضره: أي عدو هللا! إنه ال أبس على أمري املؤمنني، فقال: أعلى من تبكي أم كلثوم ? أعلي? أما 
ف درهم، وما زلت أعرضه، فما يعيبه أحد إال أصلحت ذلك العيب، وهللا لقد اشرتيت سيفي أبل

 ولقد سقيته السم حىت لفظه، ولقد ضربته ضربة لو قسمت على من ابملشرق ألتت عليهم.
ومات علي صلوات هللا ورضوانه عليه ورمحته يف آخر اليوم الثالث. فدعا عبد الرمحن ابحلسن رضي 

فقال احلسن رضوان هللا عليه: أتدرون ما يريد? يريد أن يقرب هللا عنه. فقال: إن لك عندي سراً. 
من وجهي فيعض أذّن فيقطعها، فقال: أما وهللا لو أمكنين منها القتلعتها من أصلها! فقال 

احلسن: كال وهللا. ألضربنك ضربة تؤديك إىل النار، فقال: لو علمت أن هذا يف يدك ما اختذت 
فر: اي أاب حممد، ادفعه إيل أشف نفسي إنك اي ابن أخي لتكحل إهلاً غريك، فقال عبد هللا بن جع

عمك مبلمولني مضاضني ، وقال قوم: بل قطع يديه ورجليه، وقال قوم: بل قطع رجليه، وهو يف 
ذلك يذكر هللا عز وجل. مث عمد إىل لسانه فشق ذلك عليه، فقيل له: مل جتزع من قطع يديك 

فقال: نعم، أحببت أن ال يزال فمي يذكر هللا رطباً،  ورجليك ونراك قد جزعت من قطع لسانك!
 مث قتله.

ويروى أن علياً رضي هللا عنه أيت اببن ملجم وقيل له: إان قد مسعنا من هذا كالماً وال أنمن قتله 
 لك? مث قال علي رضوان هللا عليه: 
 فإن املوت القيكـا  اشدد حيازميك للموت

 كـاإذا حـل بـوادي  وال جتزع من املوت

 والشعر إمنا يصح أبن حتذف اشدد فتقول: 
  حيازميك للموت فإن املوت القيكا

ولكن الفصحاء من العرب يزيدون ما عليه املعىن، وال يعتدون به يف الوزن، وحيذفون من الوزن، 
علماً أبن املخاطب يعلم ما يريدونه. فهو إذا قال: حيازميك للموت، فقد أضمر أشدد فأظهره، ومل 

 .يعتد
 قال: وحدثين أبو عثمان املازّن قال: فصحاء العرب ينشدون كثرياً: 

  أحب إلينا منك فا فرس محر  لسعد بن الضبـاب إذا غـدا
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  وإمنا الشعر: 
 

  لعمري لسعد بن الضباب إذا غدا

فإنه ضرب معاوية مصلياً، فأصاب مأكمته ،  -وهو الّبك  -وأما احلجاج بن عبد هللا الصرميي 
عاوية بعد ذلك ولد. فلما أخذ قال: األمان والبشارة، قتل علي يف هذه الصبيحة، فاستؤّن وكان م

به حىت جاء اخلّب، فقطع معاوية يده ورجله، فأقام ابلبصرة، مث بلغ زايداً أنه قد ولد له، فقال: 
 أيولد له وأمري املؤمنني ال يولد له! فقتله. هذا أحد اخلّبين.

ه ورجليه، وأمر ابختاذ املقصورة، فقيل البن عباس بعد ذلك: ما أتويل ويروى أن معاوية قطع يدي
 املقصورة? فقال: خيافون أن يبهظهم الناس.

وأما زاذويه، فإنه أرصد لعمرو، واشتكى عمرو بطنه، فلم خيرج للصالة. فخرج خارجة ، وهو رجل 
، فلما دخل به من بين سهم بن عمرو بن هصيص، رهط عمرو بن العاص، فضربه زاذويه فقتله

على عمرو فرآههم خياطبونه ابإلمرة قال: أو ما قتلت عمراً! قيل: ال، قتلت خارجة، فقال: أردت 
 عمراً وأراد هللا خارجة .

 أليب زبيد الطائي يرثي علي بن أيب طالب
 وقال أبو زبيد الطائي يرثي علي بن أيب طالب صلوات هللا عليه: 

 ط امرئ خاره للدين خمتارره  إن الكرام على ما كان من خلق

 يعدل خبّب رسول هللا أخـبـار  طب بصري أبضغان الرجال ومل

 وكل شي له وقـت ومـقـدار  وقطرة قطرت إذ حان موعدها

  على إمام هدى إن معشر جاروا  حىت تنصلها يف مسجد طـهـر

 الـنـار وأوجبت بعده للقاتـل  محت ليدخل جنات أبو حـسـن

 : اختاره، وهو فعله واختاره افتعله كما تقول: قدر عليه، واقتدر عليه. قوله خاره يعين
وقوله: بصري أبضغان الرجال، فهي أسرارها وخمبآهتا. قال هللا تعاىل: " فيحفكم تبخلوا وخيرج 

 ". واخلّب: العامل. 37أضغانكم " " حممد: 
ن أمر الدين، فقال له علي: ويروى أن علياً رضوان هللا عليه مر بيهودي يسأل مسلماً عن شيء م
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اسألين ودع الرجل، فقال له: اي أمري املؤمنني، أنت خّب، أي عامل، قال علي عليه السالم: أن 
 تسأل عاملاً أجدى عليك .

 وقوله: حىت تنصلها، يريد استخرجها.
 وقوله: محت، معناه قدرت.

 للكميت يف راثئه
 قال الكميت: 

 ش أمة الهنـدامي به عر   والوصي الذي أمال التجوب

 حكماً ال كغابر احلـكـام  قتلوا يوم ذاك إذ قـتـلـوه

  مل حتت العجاج غري الكهام  اإلمام الزكي والفارس املع

 السوام ه وفقد املسيم هلك  راعياً كان مسجحاً ففقدنـا

 قوله: الوصي فهذا شيء كانوا يقولنه ويكثرون فيه. قال ابن قيس الرقيات: 
 ق منا التقي واحلكـمـاء   أمحد الصديحنن منا النيب

 ن هناك الوصي والشهداء  وعلي وجعفر ذو اجلناحي

وقال كثري ملا حبس عبد هللا بن الزبري حممد بن احلنفية يف مخسة عشرة رجالً من أله يف سجن 
 عارم: 

  بل العائذ احملبوس يف سجن عارم  ختبـر مـن القـيت أنـك عـائذ

 مـغـارم وفكاك أعناق وقاضي  وابن عمهوصي النيب املصطفى 

 أراد ابن وصي النيب. والعرب تقيم املضاف إليه يف هذا الباب مقام املضاف، كما قال اآلخر: 
 املطـلـب حيملن عباس بن عبد  صبحن من كاظمة اخلص اخلرب

 يريد ابن عباس رضي هللا عنه.
 وقال الفرزدق لسليمان بن عبد امللك: 

  عن ابين مناف: عبد مشس وهاشم  د فهي لبوسـكـمورثتم ثياب اجمل

 يريد ابين عبد مناف.
 أليب األسود الدؤيل يف آل البيت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 وقال أبو األسود: 
 وعـبـاسـاً وحـمــزة والـــوصـــيا  أحـب مـحـمـداً حـــبـــاً شـــديداً 

    أحبهم حلب هللا حىت أجيء إذا بعثت على هواي

 رحـى اإلسـالم لــم يعـــدل ســـواي  هوى أعطيته منذ استدارت

 !طوال الـدهـر مـا تـنـسـى عـلـــيا  :يقـول األرذلـون بـنــو قـــشـــري

 أحـب الـنـاس كـلـــهـــم إلـــيا  بنـو عـم الـنــبـــي وأقـــربـــوه

 غـــيا ولـيس بـمـخـطـئ إن كــان  فإن يك حـبـهـم رشــدا أصـــبـــه

شري عثمانية، وكان أبو األسود انزالً فيهم، فكانوا يرمونه ابلليل، فإذا أصبح شكا ذلك، وكان بنو ق
فشكاهم مرة، فقالوا له : ما حنن نرميك ولكن هللا يرميك! فقال: كذبتم وهللا، لو كان هللا يرميين ملا 

 أخطأّن.
 قال: وكان نقش خامته:

 
  إرحم علي بن أيب طالب  اي غاليب حسبك من غالب

 قوله: غري الكهام فالكهام: الكليل من الرجال والسيوف، يقال: سيف كهام. وقوله: و 

  ه وفقد املسيم هلك السوام  راعياً كان مسجداً فقـدنـا

فاملسيم الذي يسيم إبله أو غنمه ترعى، وكذلك كل شيء من املاشية، فجعل الراعي للناس  
مل يرجع أمر الناس إىل واحد فال نظام  كصاحب املاشي الذي يسيمها ويسوسها ويصلحها، ومىت

 هلم، وال اجتماع ألمورهم.
 قال ابن قيس الرقيات: 

 بيد هللا عمرها والـفـنـاء  أيها املشتهي فنـاء قـريش

 ال يكن بعدهم حلي بـقـاء  إن تودع من البـالد قـريش

  غنم الذئب غاب عنها الرعاء  لو تقفى ويرتك الناس كانـوا

 يعين علياً رضوان هللا عليه:  وقال احلمريي
  لزم الطريقة واستقام مسيما  كان املسيم ومل يكن إال ملن
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وملا مسع علي صلوات هللا عليه نداءهم ال حكم إال هلل قال: كلمة عادلة يراد هبا جور. إمنا يقولون: 
 ال إمارة، وال بد من إمارة برة أو فاجرة.

إىل احلسن يف وقف أمواله وأن جيعل فيها ثالثة من مواليه ورووا أن علياً عليه السالم ملا أوصى 
 وقف فيها عني أيب نيزر والبغيبغة فهذا غلط، ألن وقفه هذين املوضعني لسنتني من خالفته.

 وقف عني أيب نيزر
حدثنا أبو ملحم حممد بن هشام يف إسناد ذكره أخوه أبو نيزر، وكان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك 

فرغب يف اإلسالم  -يعين أاب نيزر  -وصح عندي بعد أنه من ولد النجاشي  األعاجم، قال:
صغرياً، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم. وكان معه يف بيوته، فلما تويف رسول هللا صار 

مع فاطمة وولدها عليهم السالم. قال أبو نيزر: جاءّن علي بن أيب طالب وأان أقوم ابلضيعتني: 
زر والبغيبغة ، فقال يل: هل عندك طعام? فقلت: طعام ال أرضاه ألمري املؤمنني، قرع من عني أيب ني

قرع الضيعة صنعته إبهالة سنخة ، فقال: علي به، فقام إىل الربيع وهو جدول فغسل يده، مث 
أصاب من ذلك شيئاً، مث رجع إىل الربيع، فغسل يديه ابلرمل حىت أنقامها، مث ضم يديه، كل 

ما إىل أختها، وشرب هبما حساً من ماء الربيع، مث قال: اي أاب نيزر، إن األكف أنظف واحدة منه
اآلنية. مث مسح ندى ذلك املاء على بطنه، وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده هللا. مث أخذ املعول 

واحندر يف العني، فجعل يضرب، وأبطأ عليه املساء. فخرج وقد تفضج جبينه عرقاً . فانتكف 
رق عن جبينه. مث أخذ املعول وعاد إىل العني، فأقبل يضرب فيها، وجعل يهمهم فالثالث كأهنا الع

عنق جزور، فخرج مسرعاً، فقال: أشهد هللا أهنا صدقة، علي بدواة وصحيفة، قال: فعجلت هبما 
إليه، فكتب: بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا ما تصدق به عبد هللا علي أمري املؤمنني، تصدق 

ضيعتني املعروفتني بعني أيب نيزر والبغيبغة، على فقراء أهل املدينة وابن السبيل ليقي هللا هبا وجهه ابل
حر النار يوم القيامة، ال تباعا وال توهبا حىت يرثهما هللا وهو خري الوارثني، إال أن حيتاج إليهما 

 احلسن أو احلسني فهما طلق هلما، وليس ألحد غريمها.
: فركب احلسني رضي هللا عنه دين، فحمل إليه معاوية بعني أيب نيزر مائيت قال حممد بن هشام

ألف دينار، فأىب أن يبيع، وقال: إمنا تصدق هبا أيب ليقي هللا هبا وجهه حر النار، ولست ابئعها 
 بشيء.

 كتاب معاوية إىل مروان بن احلكم
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ملدينة، أما بعد، فإن أمري املؤمنني وحتدث الزبرييون أن معاوية كتب إىل مروان بن احلكم، وهو وايل ا
أحب أن يرد األلفة، ويسل السخيمة، ويصل الرحم، فإذا ورد عليك كتايب هذا فاخطب إىل عبد 

 هللا بن جعفر ابنته أم كلثوم على يزيد ابن أمري املؤمنني، وارغب له يف الصداق.
 

مبا يف رد األلفة من صالح  فوجه مروان إىل عبد هللا بن جعفر، فقرأ عليه كتاب معاوية وأعلمه
ذات البني، اجتماع الدعوة. فال عبد هللا: إن خاهلا احلسني بينبع، وليس ممن يفتات عليه أبمر، 

فأنظرّن إىل أن يقدم، وكانت أمها زينب بنت علي بن أيب طالب صلوات هللا عليه. فلما قدم 
اجلارية، فقال: اي بنية، إن ابن احلسني ذكر ذلك له عبد هللا بن جعفر. فقام من عنده فدخل إىل 

عمك القاسم بن حممد بن جعفر بن أيب طالب أحق بك، ولعلك ترغبني يف كثرة الصداق وقد 
حنلتك البغيبغات، فلما حضر القوم لإلمالك تكلم مروان بن احلكم، فذكر معاوية وما قصده من 

. فقال له مروان: أغدراً اي صلة الرمحن ومجع الكلمة، فتكلم احلسني فزوجها من القاسم بن حممد
حسني? فقال: أنت بدأت، خطب أبو حممد احلسن بن علي عليه السالم عائشة بنت عثمان بن 
عفان، واجتمعنا لذلك، فتكلمت أنت فزوجتها من عبد هللا بن الزبري. فقال مروان: ما كان ذلك. 

اللهم نعم. فلم تزل  فالتفت احلسني إىل حممد بن حاطب فقال: أنشدك هللا، أكان ذاك? قال:
هذه الضيعة يف أيدي بين عبد هللا بن جعفر، من انحية أم كلثوم، يتوارثوهنا، حىت ملكها أمري 
املؤمنني املأمون. فذكر ذلك له، فقال: كال، هذا وقف علي بن أيب طالب صلوات هللا عليه، 

 فانتزعها من أيديهم، وعوضهم عنها، وردها إىل ما كانت عليه.

 مع اخلوارج يف أول خروجهم عليهحديث علي 
 قال أبو العباس: رجع احلديث إىل ذكر اخلوارج أمر علي بن أيب طالب رمحه هللا.

 
قال: ويروى أن علياً يف أول خروج القوم عليه دعا صعصعة بن صوحان العبدي، وقد كان وجهه 

ي القوم رأيتهم أشد إليهم، وزايد بن النضر احلارثي مع عبد هللا بن العباس، فقال لصعصعة: أب
إطاقة? فقال: بزيد بن قيس األرحيب، فركب علي إليهم إىل حروراء. فجعل يتخللهم، حىت صار إىل 

مضرب يزيد بن قيس، فصلى فيه ركعتني، مث خرج فاتكأ على قوسه وأقبل على الناس، مث قال: 
كان أكره للحكومة مين! هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة. أنشدكم هللا، أعلمتم أحداً منكم  
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قالوا: اللهم ال. قال: أفعلمتم أنكم أكرهتموّن، حىت قبلتها? قالوا: اللهم نعم. قال: فعالم 
خالفتموّن وانبذمتوّن? قالوا: إان أتينا ذنباً عظيماً، فتبنا إىل هللا، فتب إىل هللا منه واستغفره نعد 

وهم ستة آالف. فلما استقروا ابلكوفة لك. فقال علي: إّن أستغفر من كل ذنب. فرجعوا معه، 
أشاعوا أن علياً رجع عن التحكيم ورآه ضالاًل، وقالوا: إمنا ينتظر أمري املؤمنني أن يسمن الكراع ، 
وجيىب املال، فينهض إىل الشام. فأتى األشعث بن قيس علياً عليه السالم فقال: اي أمري املؤمنني، 

ضالالً واإلقامة عليها كفراً، فخطب علي الناس فقال: من إن الناس قد حتدثوا أنك رأيت احلكومة 
زعم أّن رجعت عن احلكومة فقد كذب ومن رآها ضالالً فهو أضل. فخرجت اخلوارج من 

املسجد، فحكمت. فقيل لعلي: إهنم خارجون عليك، فقال ال أقاتلهم حىت يقاتلوّن وسيفعلون. 
رحبوا به وأكرموه. فرأى منهم جباهاً قرحة لطول فوجه إليهم عبد هللا بن العباس، فلما صار إليهم 

السجود، وأيدايً كثفنات اإلبل ، وعليهم قمص مرحضة ، وهم مشمرون، فقالوا: ما جاء بك اي أاب 
العباس? فقال: جئتكم من عند صهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابن عمه، وأعلمنا برب 

وا: إان أتينا عظيماً حني حكمنا الرجال يف دين هللا، وسنة نبيه، ومن عند املهاجرين واألنصار. قال
فإن اتب كما تبنا وهنض جملاهدة عدوان رجعنا. فقال ابن عباس: نشدتكم هللا إال ما صدقتم 

أنفسكم! أما علمتم أن هللا أمر بتحكيم الرجال يف أرنب تساوي ربع درهم تصاد يف احلرم، ويف 
فقال: فأنشدكم هللا فهل علمتم أ، رسول هللا صلى هللا عليه  شقاق رجل وامرأته? فقالوا: اللهم نعم،

وسلم أمسك عن القتال للهدنة بينه وبني أهل احلديبية? قالوا: نعم، ولكن علياً حما نفسه من إمارة 
املسلمني، قال ابن عباس: ليس ذلك مبزيلها عنه. وقد حما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسه من 

لي على احلكمني أال جيورا، وإن جيورا فعلي أوىل من معاوية وغريه. قالوا: إن النبوة، وقد أخذ ع
معاوية يدعي مثل دعوى علي، قال فأيهما رأيتموه أوىل فوهلوه، قالوا: صدقت، قال ابن عباس. 
ومىت جار احلكمان فال طاعة هلما وال قبول لقوهلما. قال: فاتبعه منهم ألفان وبقي أربعة آالف، 

صلواهتم ابن الكواء، وقال: مىت كانت حرب فرئيسكم شبث بن ربعي الرايحي، فلم فصلى هبم 
يزالوا على ذلك يومني، حىت أمجعوا على البيعة لعبد هللا بن هب الراسيب، قال: ومضى القوم إىل 

 النهروان ، وكانوا أرادوا املضي إىل املدائن.

 خّبهم من عبد هللا بن خباب وقتلهم له
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فمن طريف أخبارهم أهنم أصابوا مسلماً ونصرانياً، فقتلوا املسلم وأوصلوا  قال أبو العباس:
 ابلنصراّن، فقالوا: احفظوا ذمة نبيكم.

ولقيهم عبد هللا بن خباب ويف عنقه مصحف، ومعه امرأته وهي حامل، فقالوا له : إن هذا الذي 
فأميتوه. فوثب رجل منهم  يف عنقك ليأمران أن نقتلك. فقال : ما أحيا القرآن فأحيوه وما أماته

على رطبة فوضعها يف فيه، فصاحوا به فلفظها تورعاً، وعرض لرجل منهم خنزير فضربه الرجل 
فقتله، فقالوا: هذا فساد يف األرض، فقال عبد هللا بن خباب: ما علي منكم أبس، إّن ملسلم، قالوا 

 عليه وسلم يقول: " له: حدثنا عن أبيك? قال: مسعت أيب يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا
تكون فتنة ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه، ميسي مؤمناً ويصبح كافراً، فكن عبد هللا 

 املقتول، وال تكن القاتل ".
قالوا: فما تقول يف أيب بكر وعمر? فأثىن خرياً، فقالوا: ما تقول يف علي أمري املؤمنني قبل 

اً، قالوا: فما تقول يف احلكومة والتحكيم? قال: أقول التحكيم، ويف عثمان ست سنني? فأثىن خري 
إن علياً أعلم ابهلل منكم ، وأشد توقياً على دينه، وأبعد بصرية، قالوا: إنك لست تتبع اهلدى، إمنا 

 تتبع الرجال عل أمسائها.
 مث قربوه إىل شاطئ النهر فذحبوه، فامذقر دمه، أي جرى مستطيالً على دقة.

 
انياً بنخلة له، فقال: هي لكم، فقالوا: ما كنا لنأخذها إال بثمن. قال: ما أعجب وساموا رجالً نصر 

 هذا? أتقتلون مثل عبد هللا بن خباب وال تقبلون منا جىن خنلة?.

 غيالن بن خرشة ونيله منهم
ومن طريف أخبارهم أن غيالن بن خرشة الضيب مسر ليلة عند زايد ومعه مجاعة، فذكر أمر اخلوارج، 

ليهم غيالن، مث انصرف بعد ليل إىل منزله فلقيه أبو بالل مرداس بن أدية. فقال له: اي فأحنى ع
غيالن، قد بلغين ما كان منك الليلة عند هذا الفاسق، من ذكر هؤالء القوم الذين شروا أنفسهم 

وابتاعوا آخرهتم بدنياهم! ما يؤمنك أن يلقاك رجل منهم، أحرص وهللا على املوت منك على 
 ، فينفذ حضنيك برحمه? فقال غيالن: لن يبلغك أّن ذكرهتم بعد الليلة.احلياة

 مرداس بن أدية وزايد
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ومرداس تنتحله مجاعة من أهل األهواء، لقشفه وبصريته، وصحة عبادته، وظهور داينته وبيانه، 
ايد حيث تنتحله املعتزلة، وتزعم أنه خرج منكراً جلور السلطان، داعياً إىل احلق، وحتتج له بقوله لز 

قال على املنّب: وهللا آلخذن احملسن منكم ابملسيء، واحلاضر منكم ابلغائب، والصحيح ابلسقيم، 
واملطيع ابلعاص ، فقام إليه مرداس فقال: قد مسعنا ما قلت أيها اإلنسان، وما هكذا ذكر هللا عز 

وازرة وزر أخرى وأن وجل عن نبيه إبراهيم عليه السالم، إذ يقول: " وإبراهيم الذي وىف أال تزر 
"  41 - 37ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى مث جيزاه اجلزاء األوىف " " النجم: 

 وأنت تزعم أنك أتخذ املطيع ابلعاصي، مث خرج يف عقب هذا اليوم.
والشيع تنتحله، وتزعم أنه كتب إىل احلسني بن علي صلوات هللا عليه: إّن لست أرى رأي 

 أان إال على دين أبيك.اخلوارج، وما 
 آراء الفقهاء يف مذهب اخلوارج

وهذا رأي قد استهوى مجاعة من األشراف. يروى أن املنذر بن اجلارود كان يرى رأي اخلوارج. 
وكان يزيد بن أيب مسلم موىل احلجاج بن يوسف يراه. وكان صاحل بن عبد الرمحن صاحب ديوان 

ن إليه ولعل هذا يكون ابطالً ، منهم عكرمة موىل ابن العراق يراه. وكان عدة من الفقهاء ينسبو 
 عباس. وكان يقال لك يف مالك بن أنس.

ويروي الزبرييون: أن مالك بن أنس املديين كان يذكر مثان وعلياً وطلحة والزبري، فيقول: وهللا ما 
 اقتتلوا إال على الثريد األعفر .

ة، وال يرى رأيهم وكان إذا جلس فتمكن يف فأما أبو سعيد احلسن البصري فإنه كان ينكر احلكوم
جملسه ذكر عثمان فرتحم عليه ثالاثً، ولعن قتلته ثالاثً، ويقول: لو مل نلعنهم للعنا، مث يذكر علياً 
فيقول: مل يزل أمري املؤمنني علي رمحه هللا يتعرفه النصر، ويساعده الظفر، حىت حكم، فلم حتكم 

لك، وأنت على احلق! قال أبو العباس: وهذه كلمة فيها واحلق معك! أال متضي قدماً، ال أاب
جفاء، والعرب تستعملها عند احلث على أخذ احلق واإلغراء، ورمبا استعملتها اجلفاة من األعراب 
عند املسألة والطلب، فيقول القائل لألمري واخلليفة: انظر يف أمر رعيتك ال أابلك! ومسع سليمان 

 ب يف سنة جدبة يقول: بن عبد امللك رجالً من األعرا
 قد كنت تسقينا فما بدا لكا  رب العباد مالنا ومالـكـا

    أنزل علينا الغيث ال أابلكا
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فأخرجه سليمان أحسن خمرج، فقال: أشهد أنه ال أاب له وال ولد وال صاحبة وأشهد أن اخللق 
 مجيعاً عباده.

 قومه: وقال رجل من بين عامر بن صعصعة أبعد من هذه الكلمة لبعض 
  أيي وأي بين كالم أكرم  أبين عقيل ال أاب ألبيكـم

 وقال رجل من طيء، أنشده أبو زيد األنصاري: 
 اي قرط إّن عليكم خائف حـذر  اي قرط قرط حيي ال أبـالـكـم

 من التالع اليت قد جادها املطر  أأن روى مرقس واصطاف أعنزه

 دكم عن ذاكم قصـريف كف عب  قلتم له اهج متيمـاً ال أبـالـكـم

 مضـر فيه تنمت وأرست عزها  فإن بيت متيم ذو مسـعـت بـه

قوله: اي قرط قرط حيي نصبهما معاً أكثر على ألسنة العرب، وأتويلهما: أهنم أرادوا قرط حيي 
 فأقحموا قرطاً توكيداً، وكذلك جلرير : 
  ال يلقينكم يف سوءة عمر  اي تيم تيم عدي ال أابلكـم

 مر بن جلا : ومثله لع
 تطاول الليل عليك فانزل  اي زيد زيد اليعمالت الذبل

  
 

فإن مل ترد التوكيد والتكرير مل جيز إال رفع األول: اي زيد زيد اليعمالت واي تيم تيم عدي، كما 
تقول: اي زيد أخا عمرو على النعت. ومثل األول يف التوكيد اي بؤس للحرب فأقحم الالم توكيداً، 

ب اإلضافة. وعلى هذا جاء ال أابلك وال أاب لزيد ولوال اإلضافة مل تثبت األلف يف ألهنا توج
األب؛ ألنك تقول؛ رأيت أابك، فإذا أفردت: هذا أب صاحل، وإمنا كانت ال أابك كما قال 

 الشاعر: 

  مالقي ال أابك ختوفيين  أابملوت الذي ال بد أّن

 وقال آخر: 
 !خيـلـد  ال أابكوأي كرمي  وقد مات مشاخ ومات مزرد
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وقوله: أأن روى مرقس رجل. وروى: استقى ألهله، يقال: فالن راوية أهله، إذا كان يستقي ألهله، 
واليت على البعري واحلمار مزادة فإذا كّبت وعظمت وكانت من ثالثة آدمة فهي املثلثة. وأصغر منها 

، من الصيف، أي أصابت السطيحة ، وأصغرهن الطبع : وقوله: واصطاف أعنزه، يريد افتعلت
 البقل فيه.

 والتلعة: ما ارتفع من األرض يف مستقر املسيل إذا جتاىف السيل عن متنه، ومجعه بالع.
وقوله: ذو مسعت به يريد الذي، وكذلك تفعل طيئ، جتعل ذو يف معىن الذي، قال زيد اخليل لبين 

 فزارة، وذكر عامر بن الطفيل فقال: 
  إّن أرى يف عامر ذو ترون

 وقال عارق الطائي: 
 عارقه ألنتجني للعظم ذو أان  فإن مل يغري بعض ما قد فعلتم

 يريد الذي.
 ومن ظرفاء احملدثني اليمانية من يعمل هذا اعتماداً إليثار لغة قومه.

 قال احلسن بن هانئ احلكمي: 
 مل يبق يف لغريها فضال  حب املدامة ذو مسعت به

 وقال حبيب بن أوس الطائي: 
 الـعـذال فأان املقيم قـيامة   ذو عرفت فإن عرتك جهالةأان

 وقال احلسن بن وهب احلارثي: 
 واسقياّن أو ال فمن تسقـيان  علالّن بذكرها عـلـالنـي

 مان إن عز جانب الندمـان  أان ذو مل يزل يهون على الند

  ع بصدق الطعان يوم الطعان  ويكون العزيز يف ساعة الرو

ذكر اخلوارج : قال أبو العباس: وكان يف مجلة اخلوارج لدد واحتجاج، على كثرة مث نرجع إىل 
خطبائهم وشعرائهم، ونفاذ بصريهتم، وتوطني أنفسهم على املوت، فمنهم الذي طعن فأنفذه الرمح 

 ". 84فجعل يسعى فيه إىل قاتله وهو يقول: " وعجلت إليك رب لرتضى " " طه: 
ه وسلم أنه ملا وصفهم قال: " سيماهم التحليق يقرأون القرآن ال ويروى عن النيب صلى هللا علي
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 جتاوز تراقيهم، عالمتهم رجل خمدج اليد " .
 ويف حديث عبد هللا بن عمرو: " رجل يقال له عمرو ذو اخلويصرة "، أو " اخلنيصرة ".
السالم،  وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم: أنه نظر إىل رجل ساجد، إىل أن صلى النيب عليه

فقال: " أال رجل يقتله "? فحسر أبو بكر عن ذراعه وانتضى السيف وصمد حنوه، مث رجع إىل 
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: أأقتل رجالً يقول: ال إله إال هللا? فقال النيب عليه السالم: " أال 

الب عليه السالم رجل يفعل "? ففعل عمر مثل ذلك، فلما كان يف الثالثة قصد له علي بن أيب ط
 فلم يره، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لو قتل لكان أول فتنة وآخرها ".

 حديث املخدج
ويروى عن أيب مرمي عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أن ذكر املخدج عند النيب عليه السالم، 

طعام علي إذا وضعه  فقال أبو مرمي: وهللا إن كان معنا لفي املسجد وكان فقرياً، وكان حيضر
للمسلمني، ولقد كسوته ترساً يل، فلما خرج القوم إىل حروراء قلت: وهللا ألنظرن إىل عسكرهم، 

فجعلت أختللهم حىت صرت إىل ابن الكواء وشبث بن ربعي، ورسل علي تناشدهم، حىت وثب 
: إان هلل رجل من اخلوارج على رسول لعلي، فضرب دابته ابلسيف، فحمل الرجل سرجه وهو يقول

وإان إليه راجعون! مث انصرف القوم إىل الكوفة، فجعلت أنظر إىل كثرهتم كأمنا ينصرفون من عيد، 
فرأيت املخدج، كان مين قريباً، فقلت: أكنت مع القوم? فقال: أخذت سالحي أريدهم، فإذا 

النهر قال جبماعة من الصبيان قد عرضوا يل فأخذوا سالحي، وجعلوا يتالعبون يب فلما كان يوم 
علي: اطلبوا املخدج. فطلبوه فلم جيدوه، حىت ساء ذلك علياً، وحىت قال رجل: ال وهللا اي أمري 

املؤمنني، ما هو فيهم، فقال علي: وهللا ما كذبت وال كذبت، فجاء رجل فقال: قد أصبناه اي أمري 
لو أعلم شيئاً أفضل  املؤمنني، فخر علي ساجداً، وكان إذا أاته ما يسر به من الفتوح سجد وقال:

منه لفعلته، مث قال: سيماه أن يده كالثدي، عليها شعرات كشارب السنور، ايتوّن بيده املخدجة، 
 فأتوه هبا، فنصبها.

 من أخبار انفع بن األزرق
ويروى عن أيب اجللد أنه نظر إىل انفع بن األزرق احلنفي وإىل نظره وتوغله وتعمقه، فقال: إّن 

 بواب، وإن أشدها حراً للخوارج، فاحذر أن تكون منهم.ألجد جلهنم سبعة أ
قال: وكان انفع بن األزرق ينتجع عبد هللا بن العباس فيسأله، فله عنه مسائل من القرآن وغريه، قد 
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 رجع إليه يف تفسريها، فقبله وانتحله، مث غلبت عليه الشقوة، وحنن ذاكرون منها صدراً إن شاء هللا.
املثىن التيمي النسابة، عن أسامة بن زيد، عن عكرمة، قال: رأيت عبد  حدث أبو عبيدة معمر بن

هللا بن العباس وعنده انفع بن األزرق وهو يسأله، ويطلب منه اإلحتجاج ابللغة، فسأله عن قول 
"، فقال ابن عباس: وما مجع، فقال: أتعرف  17هللا جل ثناؤه: " والليل وما وسق " " اإلنشقاق: 

 ابن عباس: أما مسعت قول الراجز: ذلك العرب? فقال 
  مستوسقات لو جيدن سائقا  إن لنا قالئصاً حـقـائقـا

هذا قول ابن عباس: وهو احلق الذي ال يقدح فيه قادح، ويعرض القول فيحتاج املبتدئ إىل أن 
 يزداد يف التفسري.

على فعلية مثل  - وهي اليت قد استحقت أن حيمل عليها -قوله: حقائقا إمنا بىن احلقة من اإلبل 
 حقيقة ولذلك مجعها على حقائق ويقال: استوسق القوم، إذا اجتمعوا.

أنه سأله عن قوله عز  -وروى ذلك غريه، ومسعناه من غري وجه  -وروى أبو عبيدة يف هذا اإلسناد 
" فقال ابن عباس: هو اجلدول، فسأله عن  24وجل: " قد جعل ربك حتتك سراي " " مرمي: 

 نشده: الشواهد، فأ
  إذا يعج يف السري هرهرا  سلماً ترى الداجل منها أزورا

 السلم: الدلو الذي له عروة واحدة، وهو دلو السقائني، وهو الذي ذكره طرفة فقال: 
  أمرا بسلمى داجل متشدد  هلا مرفقان أفتالن كأمنا

الدايل منه أزورا والداجل: الذي ميشي ابلدلو بني البئر واحلوض، وأصحاب احلديث ينشدون: تر 
 وهذا خطأ ال وجه له.

": 13وروى أبو عبيدة وغريه: أن انفعاً سأل ابن عباس عن قوله: " عتل بعد ذلك زنيم " " القلم: 
 ما الزنيم? قال: هو الدعي امللزق، أما مسعت قول حسان بن اثبت: 

  كما زيد يف عرض األدمي األكارع  زنـيم تـداعـاه الـرجـال زايدة

أهل اللغة أن اشتقاق ذلك من الزمنة اليت حبلق الشاة، كما يقولون ملن دخل يف قوم ليس ويزعم 
 منهم: زعنفة ، وللجمع زعانف، والزعنفة: اجلناح من أجنحة السمك.

 قال أبو احلسن األخفش: كذا قال زعنفة، والناس كلهم يقولون: زعنفة بكسر الزاي، وهو الوجه.
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 29أله عن قوله جل امسه: " والتفت الساق ابلساق " " القيامة: ويروى عن غري أيب عبيدة أنه س
 "، قال: الشدة ابلشدة، فسأله عن الشاهد فأنشده: 

 شـمـرا وإن مشرتعن ساقها احلـرب  أخو احلرب إن عضت به احلرب عضها

قال أبو العباس: وقرأت على عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير قصيدة جرير اليت يهجو فيها آل 
ملهلب بن أيب صفرة، وميدح هالل بن أحوز املازّن، ويذكر الوقعة اليت كانت هلم عليهم ابلسند يف ا

  سلطان يزيد فن عبد امللك، بسبب خروج يزيد بن املهلب عليه: 
 كطول الليايل ليت صبحـك نـورا  أقول هلا من ليلة ليس طـولـهـا

 جوه فأسـفـراجال محماً فوق الو   أخاف على نفس ابـن أحـوز إنـه

 وقّب عدي يف املقابـر أقـبـرا  جعلت لقّب لـلـخـيار ومـالـك

 وقد حاولوها فتـنة أن تـسـعـرا  وأطفأت نريان املزون وأهـلـهـا

 ومل تبق من آل املهلب عسـكـرا  فلم تبق منهم راية يعـرفـونـهـا

  إذا مشرت عن ساقها احلرب مشرا  أال رب سامي الطرف من آل مازن

 فهذا نظري ذلك. واملزون: عمان. قال الكميت: 

  فأكره أن أمسيها املزوان  فأما األزد أزد أيب سعيد

 وقال آخر يعين احلرب: 
 فويهاً حذيف وال تسـأم  فإن مشرت لك عن ساقها

ويروى عن أيب عبيدة من غري وجه أن انفع بن األزرق سأل ابن عباس فقال: أرأيت نيب هللا سليما 
 عليه وسلم، مع ا خوله هللا وأعطاه، كيف عين ابهلدهد على قلته وضؤولته? فقال له ابن صلى هللا

عباس: إنه احتاج إىل املاء، واهلدهد قناء ، واألرض له كالزجاجة، يرى ابطنها من ظاهرها، فسأل 
عنه لذلك، قال ابن األزرق: قف اي وقاف، كيف يبصر ما حتت األرض، والفخ يغطى له مبقدار 

صبع من تراب فال يبصره حىت يقع فيه! فقال ابن عباس: وحيك اي ابن األزرق! أما علمت أنه إذا إ
 جاء القدر عشي البصر.

 "، فقال ابن عباس: أتويله: هذا القرآن. 2 - 1ومما سأله عنه: " امل ذلك الكتاب " " البقرة: 
 يقبله إال بشاهد، وتقديره هكذا جاء، وال أحفظ عليه شاهداً عن ابن عباس، وأان أحسبه أنه مل
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عند النحويني: إذا قال: ذلك الكتاب أهنم قد كانوا وعدوا كتاابً؛ هكذا التفسري، كما قال جل 
"؛ ويعين بذلك اليهود، وقال: " يعرفونه كما  89ثناؤه: " فال جاءهم ما عرفوا كفروا به " " البقرة: 

كتاب الذي كنتم تتوقعونه. وبيت خفاف بن "، فمعناه: هذا ال 146يعرفون أبناءهم " " البقرة: 
ندبة على ذلك وفزارة، فعمد ابنا حرملة: دريد وهاشم املراين عمد معاوية، فاستطرد له أحدمها، 
فحمل عليه معاوية، فطعنه، ومحل اآلخر على معاوية فطعنه متمكناً، وكان صميم اخليل ، فلما 

انت حبشية، وأبوه عمري، وهو أحد بين سليم وهي أمه، وك -تنادوا معاوية: قال خفاف بن ندبة 
وه سيد بن مشخ بن  -: قتلين هللا إن رمت حىت أأثر به، فحمل على مالك بن محار -بن منصور 

 فطعنه فقتله، فقال خفاف بن ندبة:  -فزارة 
 فعمداً على عيين تيممت هالكا  وإن تك خيلي قد أصيب صميمها

 جمداً أو ألأثر هـالـكـاألبين   وقفت له علوى وقد خام صحبيت

 ذلـكـا أتمل خفافاً إننـي أنـا  أقول له والرمح أيطر متـنـه

 يريد: أان ذلك الذي مسعت به. هذا أتويل هذا.
 وقوله: أيطر متنه أي يثين. يقال: أطرت القوس آطرها أطراً، وهي مأطورة. وعلوى: فرسه.

"، فقال ابن عباس: غري  8" فصلت:  ومما سأله عنه قوله عز وجل: " هلم أجر غري ممنون "
 مقطوع، فقال: هل تعرف ذلك العرب? فقال: قد عرفه أخو بين يشكر حيث يقول: 

 ع منينـاً كـأنـه إهـبـاء  وترى خلفهن من سرعة الرج

 قال أبو العباس: منني، يعين الغبار، وذلك أهنا تقطعه قطعاً وراءها.
  التوزي عن أيب زيد: واملنني: الضعيف املؤذن ابنقطاع، أنشدّن

  وسلم الساقي الذي يليين  اي ريها إن سلمت مييين

   ومل ختين عقد املنـني

يريد احلبل الضعيف، فهذا هو املعروف. ويقال: منني وممنون، كقتيل ومقتول، وجريح وجمروح. 
 وف هو األول.وذكر التوزي يف كتاب األضداد أن املنني يكون القوي، فجعله فعيال من املنة، واملعر 

 " ال مين عليهم فيكدر عندهم. 8وقال غري ابن عباس: " هلم أجر غري ممنون " " فصلت: 
ويروى من غري وجه أن ابن األزرق أتى ابن عباس يوماً فجعل يسأله حىت أمله، فجعل ابن عباس 
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م يظهر الضجر، وطلع عمر بن عبد هللا بن أيب ربيعة على ابن عباس، وهو يومئذ غالم، فسل
 وجلس، فقال له ابن عباس: أال تنشدان شيئاً من شعرك? فأنشده: 

 !غداة غـد أم رائح فـمـهـجـر  أمن آل نعم أنت غـاد فـمـبـكـر

 فتبلغ عذراً والـمـقـالة تـعـذر  حباجة نفس مل تقل فـي جـوابـهـا

  وال احلبل موصول وال القلب مقصر  هتيم إىل نعم فال الشـمـل جـامـع

 
 وال أنيها يسلي وال أنت تصـبـر  قرب نعم إن دنت لـك نـافـعوال 

 وهنى ذا النهى لو يرعوي أو يفكر  وأخرى أتت من دون نعم ومثلـهـا

 هلا كلـمـا القـيتـه يتـنـمـر  إذا زرت نعمـاً لـم يزل ذ قـرابة

 مسر يل الشحناء والبغض مظهر  عزيز عليه أن أمـر بـبـابـهـا

 يشهر إملامـي بـهـا وينـكـر  ـالـسـالم فـإنـهألكين إليهـا ب

 !مبدفع أكنان أهذا الـمـشـهـر  آبية ما قالـت غـداة لـقـيتـهـا

 !أهذا املغريي الذي كـان يذكـر  قفي فانظري اي أسم هل تعرفينـه

 سرى الليل حييي نصه والتهجـر  فقالت: نعم، ال شك غـري لـونـه

 عن العهد، واإلنسان قـد يتـغـري  دنـالئن كان إايه لقـد حـل بـعـ

 فيضحى وأما ابلعشي فيخـصـر  رأت رجالً أما إذا الشمس عارضت

حىت أمتها، وهي مثانون بيتاً، فقال له ابن األزرق: هلل أنت اي ابن عباس! أنضرب إليك أكباد اإلبل 
: اتهلل ما مسعت نسألك عن الدين فتعرض، وأيتيك غالم من قريش فينشدك سفهاً فتسمعه! فقال

 سفهاً، فال ابن األزرق: أما أنشدك: 

 فـيخـسـر فيخزى وأما ابلعشي  رأت رجالً أما إذا الشمس عارضت

فقال: ما هكذا قال، إمنا قال فيضحى وأما ابلعشي فيخصر قال: أو حتفظ الذي قال? قال: وهللا 
 دها، فأنشده إايها كلها .ما مسعتها إال ساعيت هذه، ولو شئت أن أردها لرددهتا، قال: فارد

وروى الزبرييون أن انفعاً قال له: ما رأيت أروى منك قط. فقال له ابن عباس: ما رأيت أروى من 
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 عمر، وال أعلم من علي.
وقوله: فيضحى يقول: يظهر للشمس، وخيصر، يقول: يف الّبدن ، فإذا ذكر العشي فقد دل على 

"،  119نك ال تظمؤا فيها وال تضحى " " طه: عقيب العشي، قال هللا تبارك وتعاىل: " وأ
والضح: الشمس، وليس من: ضحيت، يقال: جاء فالن ابلضح والريح يراد به الكثرة، قال 

 علقمة: 
  مقلد قضب الرحيان مفغوم  أغر أبرزه للضح راقـبـه

عليه وسلم له فغمة، أي رائحة طيبة، يعين إبريقاً فيه شراب؛ ويف احلديث: أن رسول هللا صلى هللا 
ملا توجه إىل تبوك جاء أبو خيثمة، وكانت له امرأاتن، وقد أعدت كل واحدة منهما من طيب مثر 
بستانه، ومهدت له يف ظل، فقال: أظل ممدود، ومثرة طيبة، وماء ابرد، وامرأة حسناء، ورسول هللا 

 يف نفر ختلفوا، أبو يف الضح والريح! ما هذا خبري! فركب انقته ومضى يف أثره، وقد قيل لرسول هللا
خيثمة أحدهم، فجعل ال يذكر له أحد منهم إال قال: دعوه فإن يرد هللا به خرياً يلحقه بكم، فقيل 

ذات يوم: اي رسول هللا، ترى رجالً يرفعه اآلل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " كن أاب 
 خيثمة "، فكانه.

امتد النهار وبينهما مقدار ساعة أو حنو ذلك وإذا انبسطت الشمس فهو الضحى مقصور، فإذا 
 فذلك الضحاء، ممدود مفتوح األول.

 احلجاج وامرأة من اخلوارج
وذكرت الرواة أن احلجاج أيت ابمرأة من اخلوارج، وحبضرته يزيد بن أيب مسلم مواله، وكان يستسر 

لم: األمري، ويلك، برأي اخلوارج، فكلم احلجاج املرأة فأعرضت عنه، فقال هلا يزيد بن أيب مس
 يكلمك! فقالت: بل الويل وهللا لك اي فاسق الردي.

 والردي عند اخلوارج: هو الذي يعلم احلق من قوهلم ويكتمه.
 عبد امللك بن مروان ورجل من اخلوارج

وذكروا أن عبد امللك بن مروان أيت برجل منهم فبحثه فرأى منه ما شاء فهماً مث حبثه، فرأى ما شاء 
ياً ، فرغب فيه، فاستدعاه إىل الرجوع عن مذهبه، فرآه مستبصراً حمققاً، فزاده يف اإلستدعاء إبراً وده

فقال له: لتغنك األوىل عن الثانية، وقد قلت فسمعت، فامسع أقل، قال له: قل. فجعل يبسط له 
ذلك  من قول اخلوارج ويزين له مذهبهم بلسان طلق وألفاظ بينة ومعان قريبة، فقال عبد امللك بعد
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على معرفته: لقد كان يوقع يف خاطري أن اجلنة خلقت هلم، وأان أوىل ابجلهاد منهم. مث رجعت إىل 
ما ثبت هللا علي من احلجة وقرر يف قليب من احلق. فقلت له: هلل اآلخرة والدنيا، وقد سلطنا هللا يف 

 تطع.الدنيا، ومكن لنا فيها، وأراك لست جتيب ابلقبول ، وهللا ألقتلنك إن مل 
 فأان يف ذلك إذ دخل علي اببين مروان.

 
قال أبو العباس: كان مروان أخا يزيد ألمه، أمهما عاتكة بنت يزيد بن معاوية، وكان أبياً عزيز 

النفس، فدخل به يف هذا الوقت على عبد امللك ابكياً لضرب املؤدب إايه، فشق ذلك على عبد 
فإنه أرحب لشدقه، وأصح لدماغه، وأذهب لصوته، امللك، فأقبل اخلارجي، فقال له: دعه يبكي ؛ 

وأحرى أال أتىب عليه عينه إذا حضرته طاعة هللا ، فاستدعى عّبهتا. فأعجب ذلك من قوله عبد 
امللك، فقال معجباً: أما يشغلك ما أنت فيه وبعرضه عن هذا! فقال ما ينبغي أن يشغل املؤمن 

عن قتله، وقال بعد يعتذر إليه: لوال أن تفسد  عن قول احلق شيء، فأمر عبد امللك حببسه، وصفح
 أبلفاظك أكثر رعييت ما حبستك.

مث قال عبد امللك: من شككين وومهين حىت مالت يب عصمة هللا فغري بعيد أن يستهوي من 
 بعدي. وكان عبد امللك من الرأي والعلم مبوضع.

 وفود رجل من أهل الكتاب على معاوية
هل الكتاب وفد على معاوية، وكان موصوفاً بقراءة الكتب، فقال له وتزعم الرواة أن رجالً من أ

معاوية: أجتد نعيت يف شيء من كتب هللا? قال: إي وهللا، لو كنت يف أمة لوضعت يدي عليك من 
بينهم. قال: فكيف جتدّن? قال: أجدك أول من حيول اخلالفة ملكاً، واخلشنة ليناً، مث إن ربك من 

معاوية: فسري عين، مث قال: ال تقبل هذا مين، ولكن من نفسك،  بعدها لغفور رحيم، قال
فاجتب هذا اخلّب. قال: مث يكون ماذا? قال: مث يكون منك رجل شراب للخمر، سفاك للدماء، 
حيتجن األموال ، ويصطنع الرجال، وجينب اخليول، ويبيح حرمة الرسول ، قال: مث ماذا? قال: مث 

ضى األمر هبا إىل رجل أعرف نعته، يبيع اآلخرة الدائمة حبظ من تكون فتنة تتشعب أبقوام حىت يف
الدنيا خمسوس، فيجتمع عليه من آلك وليس منك، ال يزال لعدوه قاهراً، وعلى من انوأه ظاهراً، 

ويكون له قرين مبري لعني قال: أفتعرفه إن رأيته? قل: شد ما. فأراه من ابلشام من بين أمية، فقال: 
ه به إىل املدينة مع ثقات من رسله، فإذا عبد امللك بن مروان يسعى مؤتزراً يف ما أراه ههنا، فوج
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يده طائر، فقال للرسل: ها هو ذا! مث صاح به: إيل أبو من? قال: أبو الوليد، قال: اي أاب الوليد، 
إن بشرتك ببشارة تسرك ما جتعل يل? قال: وما مقدارها من السرور حىت نعلم مقدارها من اجلعل? 

: أن متلك األرض ،قال: ما يل من مال، ولكن أرأيت إن تكلفت لك جعاًل، أأانل ذلك قبل قال
 وقته? قال: ال، قال: فإن حرمتك، أتؤخره عن وقته? قال: ال، قال فحسبك ما مسعت.
 فذكروا أن معاوية كان يكرم عبد امللك ليجعلها يداً عنده جيازيه هبا يف خملفته يف وقته.

أكثر الناس علماً، وأبرعهم أدابً، وأحسنهم يف شبيبته واملصحف يف حجره،  وكان عبد امللك من
 ". 78فأطبقه وقال: " هذا فراق بيين وبينك " " الكهف: 

 صديق عبد امللك بن مروان
قال أبو العباس: وحدثين ابن عائشة عن محاد بن سلمة يف إسناد ذكره: أن عبد امللك كان له 

قال له يوسف، فأسلم، فقال له عبد امللك يوماً، وهو يف عنفوان صديق، وكان من أهل الكتاب، ي
نسكه، وقد مضت جيوش يزيد بن معاوية مع مسلم بن عقبة املري، من مرة غطفان، تريد املدينة 

أال ترى خيل عدو هللا قاصدة حلرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم? فقال له يوسف: جيشك وهللا 
جيشه، فنفض عبد امللك ثوبه مث قال: معاذ هللا! قال له يوسف: ما إىل حرم رسول هللا أعظم من 

قلت شاكاً وال مراتابً، وإّن ألجدك جبميع أوصافك. قال له عبد امللك: مث ماذا? قال: مث يتداوهلا 
 رهطك. قال: إىل مىت? قال: إىل أن خترج الراايت السود من خراسان.

 حديث ابن جعدبة للمنصور
جعدبة، قال: كنت عند أمري املؤمنني املنصور، يف اليوم الذي أاته فيه خروج قال: وحدثت عن ابن 

حممد بن عبد هللا بن حسن بن حسن، قال: فغمه ذلك، حىت امتنع من الغداء يف وقته، وطال 
عليه فكره، فقلت: اي أمري املؤمنني، أحدثك حديثاً: كنت مع مروان بن حممد، وقد قصده عبد هللا 

إان لكذلك إذ نظر إىل األعالم السود من بعد، فقال: ما هذه البخت اجملللة ? بن علي، قال : ف
قلت: هذه أعالم القوم، قال: فمن حتتها? قلت: عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن عباس، قال: 

وأيهم عبد هللا? قلت : التفىت املعروق الطويل، اخلفيف العارضني، الذي رأيته يف وليمة كذا أيكل 
سألتين عنه فنسبته لك، فقلت: إن هذا الفىت لتلقامة ، قال: قد عرفته؛ وهللا لوددت أ، فيجيد، ف

علي بن أيب طالب مكانه. قال: فقال يل املنصور: هللا لسمعت هذا من مروان بن حممد? قلت: 
 وهللا لقد مسعته منه، قال: اي غالم، هات الغداء.
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 قتال أهل النخيلة
خيلة مجاعة بعد أهل النهروان، ممن فارق عبد هللا بن وهب، وممن جلأ قال أبو العباس: وكان أهل الن

إىل راية أيب أيوب، وممن كان أقام ابلكوفة، فقال: ال أقاتل علياً، وال أقاتل معه، فتواصوا فيما بينهم 
وتعاضدوا، وأتسفوا على خذالهنم أصحاهبم، فقام منهم قائم يقال له املستورد، من بين سعد بن 

، فحمد هللا وأثىن عليه وصلى على حممد، مث قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاتان زيد مناة
ابلعدل ختفق راايته، مقلباً مقالته، مبلغاً عن ربه، انصحاً ألمته، حىت قبضه هللا وذكر أن هللا عز 

زل الدين مث جل قرن الصالة ابلزكاة، فرأى تعطيل إحدامها طعناً على األخرى، ال بل على مجيع منا
قبضه هللا إليه موفوراً، مث قام بعده الفاروق، ففرق بني احلق والباطل، مسوايً بني الناس يف إعطائه، 

ال مؤثراً ألقاربه، وال حمكماً يف دين ربه، وها أنتم تعلمون ما حدث، وهللا يقول: " وفضل هللا 
 أجاب وابيع."، فكل  95اجملاهدين على القاعدين أجراً عظيماً " " النساء: 

فوجه إليهم علي بن أيب طالب عبد هللا بن العباس داعياً، فأبوا، فسار إليهم، فقال له عفيف بن 
قيس: اي أمري املؤمنني، ال خترج يف هذه الساعة؛ فإهنا ساعة حنس لعدوك عليك؛ فقال له علي: 

من وقت توكلت على هللا وحده، وعصيت رأي كل متكهن. أنت تزعم أنك تعرف وقت الظفر 
اخلذالن، " إّن توكلت على هللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط 

"، مث سار إليهم فطحنهم مجيعًا، مل يفلت منهم إال مخسة، منهم املستورد،  56مستقيم " " هود: 
ل: دعاهم وابن جوين الطائي، وفروة بن شريك األشجعي، وهم الذين ذكرهم احلسن البصري، فقا

إىل دين هللا فجعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكّبوا استكباراً، فسار إليهم أبو 
 حسن فطحنهم طحنًا.

 وفيهم يقول عمران بن حطان: 
  يوم النخيلة عند اجلوسق اخلرب  إّن أدين مبا دان الـشـراة بـه

 وقال احلمريي يعارض هذا املذهب: 
 يوم النخيلة من قتل احمللـينـا  ا دان الوصـي بـهإّن أدين مب

 وشاركت كفه كفي بصفـينـا  وابلذي دان يوم النهر دنت بـه

 ومثلها فاسقين آمـني آمـينـا  تلك الدماء معاً اي رب يف عنقي

 مناظرة أهل النخيلة البن عباس
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يه، وحكم مضطراً؛ وكان أصحاب النخيلة قالوا البن عباس: إن كان علي على حق مل يشكك ف
فما ابله حيث ظفر مل يسب! فقال هلم ابن عباس: قد مسعتم اجلواب يف التحكيم، فأما قولكم يف 

السباء، أفكنتم سابني أمكم عائشة! فوضعوا أصابعهم يف آذاهنم، وقالوا: أمسك عنا غرب لسانك 
ذلك مبدة على  اي ابن عباس! فإنه طلق ذلق، غواص على موضع احلجة. مث خرج املستورد بعد

املغرية بن شعبة، وهو وايل الكوفة، فوجه إليه معقل بن قيس الرايحي، فدعاه املستورد إىل املبارزة، 
وقال له: عالم يقتل الناس بيين وبينك? فقال له معقل: النصف سألت، فأقسم عليه أصحابه، 

 ا ميتاً.فقال: ما كنت آلىب عليه، فخرج إليه فاختلفا ضربتني، فخر كل واحد منهم
 املستورد التيمي

 وكان املستورد كثري الصالة شديد االجتهاد، وله آداب يوصي هبا، وهي حمفوظة عنه.
 كان يقول: إذا أفضيت بسري إىل صديقي فأفشاه مل أمله، ألّن كنت أوىل حبفظه.

 وكان يقول: ال تفش إىل أحد سراً، وإن كان خملصاً، إال على جهة املشاورة.
 أحرص على حفظ سر صاحبك منك على حقن دمك. وكان يقول: كن

 وكان يقول: أول ما يدل عليه عائب الناس معرفته ابلعيوب، وال يعيب إال معيب.
 وكان يقول: املال غري ابق عليك فاشرت من احلمد ما يبقى عليك.

 وكان يقول: بذل املال يف حقه استدعاء للمزيد من اجلواد.
 رض حبذافريها، مث دعيت إىل أن أستفيد هبا خطيئة ما فعلت.وكان يكثر أن يقول: لو ملكت األ

 اخلوارج ومعاوية
قال: وخرجت اخلوارج، واتصل خروجها، وإمنا نذكر منهم من كان ذا خّب طريف، واتصلت به 

 حكم من كالم وأشعار.
فأول من خرج بعد قتل علي بن أيب طالب عليه السالم حوثرة األسدي، فإنه كان متنحيًا 

نيجني، فكتب إىل حابس الطائي يسأله أن يتوىل أمر اخلوارج حىت يسري إليه جبمعه، ابلبند
فيتعاضدا على جماهدة معاوية، فأجابه فرجعا إىل موضع أصحاب النخيلة، ومعاوية ابلكوفة حيث 
دخلها مع احلسن بن علي بن أيب طالب صلوات هللا عليه، بعد أن ابيعه احلسن واحلسني عليهما 

 س بن سعد بن عبادة.السالم وقي
مث خرج احلسن يريد املدينة، فوجه إليه معاوية وقد جتاوز يف طريقه يسأله أن يكون املتويل حملاربتهم، 
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فقال احلسن: وهللا لقد كففت عنك حلقن دماء املسلمني، وال أحسب ذلك يسعين، أفأقاتل عنك 
شاً أكثره أهل الكوفة مث قال ألبيه، قوماً أنت وهللا أوىل ابلقتال منهم! فلما رجع اجلواب إليه جي

فأداره فصمم، فقال له: اي بين أجيئك اببنك فلعلك تراه فتحن إليه? فقال: اي أبت، أان وهللا إىل 
طعنة انفذة أتقلب فيها على كعوب الرمح أشوق مين إىل ابين! فرجع إىل معاوية فأخّبه اخلّب ، 

 فقال: اي أاب حوثرة، عتا هذا جداً!.
حوثرة إىل أهل الكوفة قال: اي أعداء هللا، أنتم ابألمس تقاتلون معاوية لتهدوا سلطانه،  فلما نظر

 واليوم تقاتلون مع معاوية لتشدوا سلطانه!.
فخرج إليه أبوه فدعاه إىل الّباز، فقال: اي أبت، لك يف عريي مندوحة، ويل يف غريك عنك 

 مذهب، مث محل على القوم وهو يقول: 
 املغـفـرة فعن قليل ما تنال  موع حوثرهأكرر على هذي اجل

فحمل عليه رجل من طيئ فقتله، فرأى أثر السجود قد لوح جبهته، فندم على قتله، مث اهنزم القوم 
 مجيعًا.

 وأان أحسب أن قول القائل: 
  على عيب الرجال ذوو العيوب  وأجرأ من رأيت بظهر عـيب

ورد. أريد أن أرى رجالً عياابً، قال: ألتمسه بفضل إمنا أخذه من كالم املستورد، قال رجل للمست
 معايب فيه.

 وقال العباس بن األحنف يعاتب من اهتمه إبفشاء سره: 
 هبا هلجر منك وال تقـدر  تعتبت تطلب ما استحـق

 إذا كان سرك ال يشهـر  وماذا يضريك من شهريت

 وحظي يف سرته أوفـر  أمين ختاف انتشار احلديث

 نظرت لنفسي كما تنظر   بقيا عليكولو مل تكن يف

 من أخبار مقتل اإلمام علي، ووصيته ألبنائه
ويروى من حديث حممد بن كعب القرظي قال: قال عمار بن ايسر، خرجنا مع رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يف غزوة ذات العشرية فلما قفلنا نزلنا منزاًل، فخرجت أان وعلي بن أيب طالب 
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ننظر إىل قوم يعتملون، فنعسنا فنمنا، فسفت علينا الريح الرتاب، فما نبهنا إال   صلوات هللا عليه
أتعلم من  -ملا عليه من الرتاب  -كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال لعلي: " اي أاب تراب 

أشقى الناس "? فقال: خّبّن اي رسول هللا? فقال: " أشقى الناس اثنان: أمحر مثود الذي عقر 
 من هذا، ووضع يده على قرنه. -ووضع يده على حليته  -اقة، وأشقاها الذي خيضب هذه " الن

ويروى عن عياض بن خليفة اخلزاعي قال: تلقاّن عل صلوات هللا عليه يف الغلس، فقال يل: من 
أنت? قلت: عياض بن خليفة اخلزاعي، فقال: ظننتك أشقاها الذي خيضب هذه من هذا ووضع 

 على قرنه.يده على حليته و 
: ما مينع أشقاها -قال أبو العباس: أحسبه عند الضجر أبصحابه  -ويروى: أنه كان يقول كثرياً 
 أن خيضب هذه من هذا!.

ويروى عن رجل من ثقيف أنه خرج الناس يعلفون دواهبم ابملدائن، وأراد علي أمري املؤمنني املسري 
، وكان ابن عم يل يف آخر من خرج فأتيت إىل الشأم، فوجه معقل بن قيس الرايحي لريجعهم إليه

احلسن بن علي عليه السالم ذات عشية، فسألته أن أيخذ يل كتاب أمري املؤمنني إىل معقل بن 
قيس يف الرتفيه عن ابن عمي، فإنه يف آخر من خرج، فقال: تغدو علينا والكتاب خمتوم إن شاء 

أمري املؤمنني الليلة، فأتيت احلسن، وإذا به هللا تعاىل، فبت ليليت مث أصبحت والناس يقولون: قتل 
يف دار علي عليه السالم، فقال: لو ال ما حدث لقضينا حاجتك، مث قال: حدثين أيب عليه 

السالم البارحة يف هذا املسجد فقال: اي بين، إّن صليت ما رزق هللا، مث منت نومة، فرأيت رسول 
يه من خمالفة أصحايب وقلة رغبتهم يف اجلهاد، هللا صلى هللا عليه وسلم، فشكوت إليه ما أان ف

فقال: ادع هللا أن يرحيك منهم، فدعوت هللا. قال احلسن :مث خرج إىل الصالة فكان ما قد 
 علمت.

وحدثت من غري وجه أن علياً ملا ضرب مث دخل منزله اعرتته غشية مث أفاق. فدعا احلسن 
آلخرة، والزهد يف الدنيا. وال أتسفا على شيء واحلسني، فقال :أوصيكما بتقوى هللا والرغبة يف ا

فاكما منها. اعمال اخلري، وكوان للظامل خصماً، وللمظلوم عوانً. مث دعا حممداً فقال: أما مسعت ما 
أوصيت به أخويك? قال: بلى. قال: فإّن أوصيك به. وعليك بّب أخويك وتوقريمها ومعرفة 

يهما فقال: أوصيكما به خرياً، فإنه شقيقكما وابن فضلهما. وال تقطع أمراً دوهنما. مث أقبل عل
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أبيكما. وأنتما تعلمان أن أابكما كان حيبه، فأحباه. فلما قضى علي كرم هللا وجهه، قالت أم 
 العراين: 

 نرى جنوى رسول هللا فينا  وكنا قبل مهلكـه زمـانـاً 

  وأكرمهم ومن ركب السفينا  قتلتم خري من ركب املطااي

 فال قرت عيون الشامتينـا  عاوية بن حـربأال أبلغ م

ويروى أن عبد الرمحن بن ملجم ابت تلك الليلة عند األشعث بن قيس بن معدي كرب، وأن 
حجر بن عدي مسع األشعث يقول له: فضحك الصبح، فلما قالوا: قتل أمري املؤمنني. قال حجر 

أخو األشعث، عفيف بن قيس، بن عدي لألشعث. أنت قتلته اي أعور! ويروى أن الذي مسع ذاك 
وأنه قال ألخيه: عن أمرك كان هذا اي أعور! وأخبار اخلوارج كثرية طويلة. وليس كتابنا هذا مفرداً 

هلم، ولكنا نذكر من أمورهم ما فيه معىن وأدب، أو شعر مستطرف، أو كالم من خطبة معروفة 
 خمتارة.

 اخلوارج وزايد
وكاان جمتهدين ابلبصرة يف أايم زايد، واختلف الناس  - خرج قريب بن مرة األزدي وزحاف الطائي

فاعرتضا الناس. فلقيا شيخاً انسكاً من بين ضبيعة بن ربيعة بن  -يف أمورمها: أيهما كان الرئيس 
نزار، فقتاله، وكان يقال له: رؤبة الضبعي، وتنادى الناس، فخرج رجل من بين قطيعة من األزد ويف 

من ظهور البيوت: احلرورية احلرورية! انج بنفسك. فنادوه: لسنا قربة هللا يده السيف، فناداه الناس 
من اخلري، وزحاف، ال عفا هللا عنه، ركباها عشواء مظلمة يريد اعرتاضهما الناس مث جعال ال ميران 

بقبيلة إال قتال من وجدا، حىت مرا ببين علي بن سود من األزد، وكان فيهم مائة جييدون الرمي، 
 مياً شديداً، فصاحوا: اي بين علي! البقيا، ال رماء بيننا، فقال رجل من بين علي: فرموهم ر 

  مشحوذة يف غلس الظالم  ال شيء للقوم سوى السهام

فعرد عنهم اخلوارج، وخافوا الطلب، فاشتقوا مقّبة بين يشكر، حىت نفذوا إىل مزينة، ينتظرون من 
رجت إليهم بنو طاحية بن سود وقبائل مزينة يلحق هبم من مضر وغريها، فجاءهم مثانون، وخ

 وغريها، فاستقتل اخلوارج فقتلوا عن آخرهم.
مث غدا الناس إىل زايد فقال: أال ينهى كل قوم سفهاءهم! اي معشر األزد، لو ال أنكم أطفأمت هذه 

م النار لقلت: إنكم أرثتموها. فكانت القبائل إذا أحست خبارجية فيهم شدهتم واثقاً . وأتت هب
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 زايداً. فكان هذا أحد ما يذكر من صحة تدبريه.
وله أخرى يف اخلوارج، أخرجوا معهم امرأة فكفر هبا فقتلها. مث عراها. فلم خترج النساء بعد على 

 زايد، وكن إذا دعني إىل اخلروج قلن: لو ال التعرية لسارعنا.
 قتل مصعب المرأة املختار

وليس هذا من أخبار  -بشري األنصارية، امرأة املختار  وملا قتل مصعب بن الزبري بنت النعمان بن
أنكره اخلوارج غاية اإلنكار، ورأوه قد أتى بقتل النساء أمراً عظيماً، ألنه أتى ما هنى عنه  -اخلوارج 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سائر نساء املشركني. وللخواص منهن أخبار، فقال عمر بن 
 عبد هللا بن أيب ربيعة: 

 قتل حسناء غادة عطـبـول  إن من أعظم الكبائر عنـدي

 !إن هلل درها مـن قـتـيل  قتلت ابطالً عل غـري ذنـب

  وعلى احملصنات جر الذيول  كتب القتل والقتال عـلـينـا

قال: وكان اخلوارج أايم ابن عامر أخرجوا معهم امرأتني، يقال ألحدمها كحيلة، واألخرى قطام، 
عامر يغريوهنم ويصيحون هبم: اي أصحاب كحيلة وقطام! يعرضون هلم  فجعل أصحاب ابن

 ابلفجور، فتناديهم اخلوارج ابلدفع والردع، ويقول قائلهم: ال تقف ما ليس لك به علم.
ويروى عن ابن عباس يف هذه اآلية: " والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا ابللغوا مروا كراما" " 

املشركني. وقال ابن مسعود: الزور: الغناء. فقيل البن عباس: أو ما "، قال: أعياد  72الفرقان: 
هذا يف الشهادة ابلزور! فقال: ال، إمنا آية شهادة الزور " وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع 

 ". 36والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال " " اإلسراء: 
 عبد هللا بن زايد واخلوارج

 اخلوارج.عاد احلديث إىل أمر 
ولو قلت: من اجملتهدين، وأنت تعين امرأة كان أفصح، ألنك  -وكانت من اجملتهدات من اخلوارج 

تريد رجاالً ونساء هي إحداهم، كما قال هللا عز وجل: " وصدقت بكلمات رهبا وكتبه وكانت من 
 -"  171اء: " وقال جل ثناؤه: " إال عجوزاً يف الغابرين " " الشعر  12القانتني " " التحرمي: 

البلجاء وهي امرأة من بين حرام بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، من رهط 
وكان مرداس بن حدير أبو  -وسنذكر خّبها يف موضعه إن شاء هللا  -سجاح، اليت كانت تنبأت 
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فظه، فلقيه بالل، وهو أحد بين ربيعة بن حنظلة تعظمه اخلوارج، وكان جمتهداً كثري الصواب يف ل
غيالن بن خرشة الضيب، فقال: اي أاب بالل! إّن مسعت األمري البارحة عبيد هللا بن زايد يذكر 

البلجاء، وأحسبها ستؤخذ، فمضى إليها أبو بالل، فقال هلا: إن هللا قد وسع على املؤمنني يف 
أيخذّن فهو  التقية فاسترتي؛ فإن هذا املسرف على نفسه، اجلبار العنيد قد ذكرك، قالت: إن

 أشقى يب، فأما أان فما أحب أن يعنت إنسان بسبيب.
فوجه إليها عبيد هللا بن زايد، فأيت هبا فقطع يديها ورجليها، ورمى هبا يف السوق، فمر أبو بالل 

والناس جمتمعون، فقال: ما هذا? فقالوا: البلجاء، فعرج إليها فنظر، مث عض على حليته، وقال 
 اً عن بقية الدنيا منك اي مرداس.لنفسه: هلذه أطيب نفس

مث إن عبيد هللا تتبع اخلوارج فحبسهم، وحبس مرداساً، فرأى صاحت السجن شدة اجتهاده 
وحالوة منطقه فقال له: إّن أرى لك مذهباً حسناً، وإّن ال أحب أن أوليك معروفاً؛ إن تركتك 

 .تنصرف ليالً إىل بيتك، أتدجل إيل? قال: نعم. فكان يفعل ذلك به
وجل عبيد هللا يف حبس اخلوارج وقتلهم، فكلم يف بعض اخلوارج فلج وأىب، وقال: أقمع النفاق قبل 

 أن ينجم . لكالم هؤالء أسرع إىل القلوب من النار إىل الرياع .
فلما كان ذات يوم قتل رجل من اخلوارج رجالً من الشرط، فقال ابن زايد: ما أدري ما أصنع 

 بقتل رجل منهم فتكوا بقاتله! ألقتلن من يف حبسي منهم. فأخرج هبؤالء! كلما أمرت رجالً 
السجان مرداساً إىل منزله كما كان يفعل، وأتى مرداساً اخلّب، فلما كان السحر هتيأ للرجوع، فقال 

له أهله: اتق هللا يف نفسك، فإنك إن رجعت قتلت؛ فقال: إّن ما كنت أللقى هللا غادراً. فرجع 
 إّن قد علمت ما عزم عليه صاحبك، فقال: أعلمت ورجعت?! إىل السجان فقال: 

 من أخبار مرداس أيب بالل
ويروى أن مرداساً مر أبعرايب يهنأ بعرياً له، فهرج البعري، فسقط مرداس مغشياً عليه، فظن األعرايب 

يب أنه قد صرع، فقرأ يف أذنه، فلما أفاق قال له األعرايب: قرأت يف أذنك، فقال له مرداس: ليس 
ما خفته علي، ولكين رأيت بعريك هرج من القطران، فذكرت به قطران جهنم، فأصابين ما رأيت، 

  فقال: ال جرم، وهللا ال فارقتك أبداً! 
وكان مرداس قد شهد صفني مع علي بن أيب طالب صلوات هللا عليه. وأنكر التحكيم، وشهد 

جد ابن زايد يف طلب الشراة عزم على النهر وجنا فيمن جنا، فلما خرج من حبس ابن زايد ورأى 
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اخلروج، فقال ألصحابه: أنه وهللا ما يسعنا املقام بني هؤالء الظاملني، جتري علينا أحكامهم، 
جمانبني للعدل، مفارقني للفصل . وهللا إن الصّب على هذا لعظيم، وإن جتريد السيف وإخافة 

 نقاتل إال من قاتلنا. فاجتمع إليه أصحابه السبيل لعظيم، ولكنا ننتبذ عنهم، وال جنرد سيفاً، وال
زهاء ثالثني رجاًل، منهم حريث بن حجل، وكهمس بن طلق الصرميي، فأرادوا أن يولوا أمرهم 

وكان له  -حريثاً، فأىب فولوا أمرهم مرداساً، فلما مضى أبصحابه لقيه عبد هللا بن رابح األنصاري 
أريد أن أهرب بديين وأداين أصحايب من أحكام هؤالء صديقاً، فقال له: اي أخي ، أين تريد? قال 

اجلورة. فقال له: أعلم بكم أحد? قال: ال، قال: فارجع، قال أو ختاف علي مكروهًا? قال: نعم، 
وأن يؤتى بك! قال: فال ختف، فإّن ال أجرد سيفاً، وال أخيف أحداً، وال أقاتل إال من قاتلين. مث 

فمر به مال حيمل البن زايد، وقد  -وأرجان  -امهرمز وهو ما بني ر  -مضى حىت نزل آسك 
قارب أصحابه األربعني، فحط ذلك املال، فأخذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه، ورد الباقي على 

الرسل، وقال: قولوا لصاحبكم: إمنا قبضنا أعطياتنا. فقال بعض أصحابه: فعالم تدع الباقي! 
 لصالة فال نقاتلهم.فقال: إهنم يقسمون هذا الفيء كما يقيمون ا

 وأليب بالل أشعار يف اخلروج اخرتت منها قوله: 

  ومن خاض ف تلك احلروب املهالكا  أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتـقـى

 !?وقد قتلوا زيد بن حصن ومالـكـا  أحـب بـقـاء أو أرجـي سـالمة

 أولـئكـا وهب يل التقى حىت أالقي  فيا رب سلم نـيتـي وبـصـريتـي

وله: وقد قتلوا ومل يذكر أحداً، فإمنا فعل ذلك لعلم الناس أنه يعين خمالفيه، وإمنا حيتاج الضمري إىل ق
ذكر قبله ليعرف، فلو قال رجل: ضربته، مل جيز، ألنه مل يذكر أحداً قبل ذكره اهلاء، ولو رأيت 

ملطوب معلوم، وعلى قوماً يلتمسون اهلالل فقال قائل : هذا هو، مل حيتج إىل تقدمة الذكر؛ ألن ا
 هذا قال علقمة بن عبدة يف افتتاح قصيدته: 

 مـصـروم أم حبلها إذ أنتك اليوم  هل ما علمت وما استودعت مكتوم

 ألنه قد علم أنه يريد حبيبة له.
 وقوله: حىت أالقي ومل حيرك الباء، فقد مضى شرحه مستقصى.

نريد خراسان، فمرران آبسك، فإذا  ويروى أن رجالً من أصحاب ابن زايد قال: خرجنا يف جيش
وكنت أان وأخي قد  -حنن هبم ستة وثالثني رجاًل، فصاح بنا أبو بالل: أقاصدون لقتالنا أنتم? 
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فوقف أخي ببابه فقال: السالم عليكم، فقال مرداس: وعليكم السالم، فقال ألخي:  -دخلنا زرابً 
فأبلغوا من لقيكم أان مل خنرج لنفسد يف  أجئتم لقتالنا? فقال له: ال، إمنا نريد خراسان، قال:

األرض، وال لنروع أحداً. ولكن هرابً من الظلم، ولسنا نقاتل إال من يقاتلنا، وال أنخذ من الفيء 
إال أعطياتنا، مث قال: أندب إلينا أحد? قلنا: نعم، أسلم بن زرعة الكاليب، قال: فمىت ترونه يصل 

بالل: حسبنا هللا ونعم الوكيل! وجهز عبيد هللا أسلم بن زرعة  إلينا? قلنا: يوم كذا وكذا، فقال أبو
يف أسرع وقت، ووجه إليهم يف ألفني، وقد تتام صحاب مرداس أربعني رجاًل، فلما صار إليهم أسلم 
صاح به أبو بالل: اتق هللا اي أسلم؛ فإان ال نريد قتااًل، وال حنتجن فيئاً. فما الذي تريد? قال: أريد 

 ابن زايد، قال مرداس: إذن يقتلنا، قال: وإن قتلكم! قال: تشركه يف دمائنا، قال: إّن أن أردكم إىل
أدين هللا أبنه حمق وأنكم مبطلون، فصاح به حريث بن حجل: أهو حمق وهو يطيع الفجرة، وهو 

أحدهم، ويقتل ابلظنة، وخيص ابلفيء، وجيوز يف احلكم! أما علمت أنه قتل اببن سعاد أربعة براء، 
ان أحد قتلته، ولقد وضعت يف بطنه دراهم كانت معه! مث محلوا عليه محلة رجل واحد فاهنزم هو وأ

وأصحابه من غري قتال. وكان معبد، أحد اخلوارج، قد كاد أيخذه. فلما ورد على ابن زايد غضب 
 عليه غضباً شديداً، وقال: ويلك! أمتضي يف ألفني فتهزم حلملة أربعني! وكان أسلم يقول: ألن

  يذمين ابن زايد حياً أحب إيل من أن ميدحين ميتاً! 
وكان إذا خرج إىل السوق أو مر بصبيان صاحوا به: أبو بالل وراءك! ورمبا صاحوا به: اي معبد 

خذه، حىت شكا ذلك إىل ابن زايد، فأمر ابن زايد الشرط أن يكفوا الناس عنه، ففي ذلك يقول 
 علبة، يف كلمة له: عيسى بن فاتك؛ من بين تيم الالت بن ث

 إىل اجلرد العتاق مسومينا  فلما أصبحوا صلوا وقاموا

 فظل ذوو اجلعائل يقتلونـا  فلما استجمعوا محلوا عليهم

 سواد الليل فيه يراوغونـا  بقية يومهم حتـى أتـاهـم

 أبن القوم ولوا هاربـينـا  يقول بصريهم ملا أتـاهـم

 خلوارج مؤمنونـاولكن ا  أألفا مؤمن فيما زعمـتـم

  على الفئة الكثرية ينصروان  هم الفئة القليلة غري شـك
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مث ندب هلم عبيد هللا بن زايد الناس، فاختار عباد بن أخضر وليس اببن يف أربعة آالف، فنهد هلم. 
ويزعم أهل العلم أن القوم قد كانوا تنحوا عن دارجبرد من أرض فارس، فصار إليهم عباد وكان 

يف يوم مجعة، فناداه أبو بالل: اخرج إيل اي عباد، فإّن أريد أن أحاورك. فخرج إليه، التقاؤهم 
فقال: ما الذي تبغي? قال: أن آخذ أبقفائكم فأردكم إىل األمري عبيد هللا بن زايد قال: أو غري 
يب ذلك! قال: أن ترجع، فإان ال خنيف سبيال، وال نذعر مسلماً، وال حنارب إال من حاربنا، وال جن

إال ما محينا. فقال له عباد. األمر ما قلت لك. فقال له حريث بن حجل: أحتاول أن ترد فئة من 
 املسلمني إىل جبار عنيد! قال هلم: أنتم أوىل ابلضالل منه، وما من ذاك بد!.

وقدم القعقاع بن الباهلي من خراسان يريد احلج. فلما رأى اجلمعني قال: ما هذا? قالوا: الشراة. 
عليهم. ونشبت احلرب، فأخذ القعقاع أسرياً، فأيت به بالل، فقال: ما أنت? قال: لست  فحمل

من أعدائك، وإمنا قدمت للحج فجهلت وغررت، فأطلقه، فرجع إىل عباد فأصلح من شأنه. مث 
 محل عليهم اثنية، وهو يقول: 

 نشاطاً ليس هذا ابلـنـشـاط  أقاتلهم وليس علـي بـعـث

  ألمحلهم على وضح الصراط  مهـري أكر على احلروريني

فحمل عليه حريث بن حجل السدوسي وكهمس بن طلق الصرميي، فأسراه فقتاله ومل أيتيا به أاب 
بالل، فلم يزل القوم جيتلدون حىت جاء وقت الصالة، صالة يوم اجلمعة، فناداهم أبو بالل: اي 

لك ذاك، فرمى القوم أمجعون قوم، هذا وقت الصالة، فوادعوان حىت نصلي وتصلوا. قالوا: 
أسلحتهم وعمدوا للصالة، فأسرع عباد ومن معه واحلرورية مبطئون، فهم من بني راكع وقائم 

 وساجد يف الصالة وقاعد، حىت مال عليهم عباد ومن معه، فقتلوهم مجيعاً. وأيت برأس أيب بالل.
اخلروج، رفع يديه وقال: اللهم  وتروي الشراة أن مرداساً أاب بالل، ملا قعد على أصحابه وعزم على

 إن كان ما حنن فيه حقاً فأران آية. قال : فرجف البيت. وقال آخرون: فارتفع السقف.
فروى أهل العلم أن رجالً من اخلوارج ذكر ذلك أليب العالية الرايحي يعجبه من اآلية، ويرغبه يف 

 هم نظرة هللا.مذهب القوم، فقال أبو العالية: كاد اخلسف ينزل هبم، مث أدركت
فلما فرع من أولئك اجلماعة أقبل هبم فصلبت رؤوسهم، وفيهم داود بن شبث، وكان انسكاً، وفيهم 

 حبيبة النصري من قيس، وكان جمتهداً.
فريوى عن عمران بن حطان أنه قال: قال يل حبيبة: ملا عزمت على اخلروج فكرت يف بنايت، فقلت 
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ر، فلما كان يف جوف الليل استسقت بنية يل، فقالت: ذات ليلة: ألمسكن عن تفقدهن حىت أنظ
اي أبت اسقين، فلما أجبها، فأعادت، فقامت أخية هلا أسن منها، فسقتها. فعلمت أن هللا عز 

 وجل غري مضيعهن، فأمتمت عزمي.
وكان يف القوم كهمس، وكان من أبر الناس أبمه، فقال هلا: اي أمه! لو ال مكانك خلرجت، فقالت: 

 قد وهبتك هلل، ففي ذلك يقول عيسى بن فاتك احلبطي:  اي بين،
 بداود وإخوتـه الـجـذوع  أال يف هللا ال يف الناس شالت

 حتوم عليهم طـري وقـوع  مضوا قتالً ومتزيقاً وصلبـاً 

 فيسفر عنهم وهـم ركـوع  إذا ما الليل أظلـم كـابـدوه

  جوعوأهل األمن يف الدنيا ه  أطار اخلوف نومهم فقامـوا

 وقال عمران بن حطان: 
  اي رب مرداس اجعلين كمرداس  اي عني بكي ملرداس ومصرعـه

 يف منزل موحش من بعد إيناس  تركتين هائماً أبكي ملـرزئتـي

 ما الناس بعدك اي مرداس ابلناس  أنكرت بعدك من قد كنت أعرفـه

  على القرون فذاقوا جرعة الكاس  إما شربت بـكـأس دار أولـهـا

 منها أبنفاس ورد بعـد أنـفـاس  فكل من مل يذقها شارب عـجـالً 

 عباد بن أخضر املازّن

قال أبو العباس: مث إن عباد بن أخضر املازّن لبث دهراً يف املصر، موصوفاً مبا كان منه، فلم يزل 
جلسوا على ذلك حىت ائتمر به مجاعة من اخلوارج أن يفتكوا به، فذمر بعضهم بعضاً على ذلك . ف
له يف يوم مجعة وقد أقبل على بغلة له، وابنه رديفه. فقام إليه رجل منهم، فقال: أسألك عن 

مسألة. قال: قل. قال: أرأيت رجالً قتل رجالً بغري حق، وللقاتل جاه وقدر وانحية من السلطان، 
السلطان ال ألويل ذلك املقتول أن يفتك به إن قدر عليه? قال: بل يرفعه إىل السلطان. قال: إن 

يعدي عليه ملكانه منه وعظيم جاهه عنده. قال: أخاف عليه إن فتك به فتك به السلطان. قال: 
دع ما ختافه من انحية السلطان، أتلحقه تبعة فيما بينه وبني هللا? قال: ال. قال: فحكم هو 

لناس فأخذوا وأصحابه وخبطوه أبسيافهم. ورمى عباد ابنه فنجا. وتنادى الناس قتل عاد! فاجتمع ا
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أفواه الطرق، وكان مقتل عباد يف سكة بين مازن عند مسجد بين كليب فجاء معبد بن أخضر أخو 
يف مجاعة من بين مازن، فصاحوا ابلناس:  -وهو معبد بن علقمة، وأخضر زوج أمهما  -عباد 

 يفلت منهم دعوان وأثران. فأحجم الناس وتقدم املازنيون، فحاربوا اخلوارج حىت قتلوهم مجيعاً، مل
 أحد إال عبيدة بن هالل، فإنه خرق خصاً ونفذ منه. ففي ذلك يقول الفرزدق: 

 إذا ذم طالب الرتاث األخاضـر  لقد أدرك األوتـار غـري ذمـيمة

 فنالوا اليت ما فوقها نـال ثـائر  هم جردوا األسياف يوم ابن أخضر

 روب بصـائرإذا برزت حنو احل  أفادوا به أسداً هلا يف اقتحامـهـا

 مث ذكر بين كليب ألنه قتل حبضرة مسجدهم ومل ينصروه، فقال يف كلمته هذه: 
  وصر اللئيم معتم وهو حاضر  كفعل كليب إذ أخلت جبارهـا

 وما لكليب حني تذكر آخـر  وما لكليب حني تـذكـر أول

 وقال معبد بن أخضر: 
  ولوا ابن أخضراأىب الناس إال أن يق  سأمحي دماء األخـضـريني إنـه

 عروة بن أدبة
وكان مقتل عباد وعبيد هللا بن زايد ابلكوفة. وخليفته على البصرة عبيد هللا بن أيب بكرة. فكتب 

إليه أيمره أال يدع أحداً يعرف هبذا الرأي إال حبسه وجد يف طلبه ممن تغيب منهم. فجعل عبيد هللا 
 أحد منهم كفله إىل أن يقدم ابن زايد، حىت أيت بن أيب بكرة يتتبعهم فيأخذهم، فإذا شفع إليه يف

بعروة بن أدية فأطلقه، وقال: أان كفيلك. فلما قدم عبيد هللا بن زايد أخذ من احلبس منهم فقتلهم 
مجيعاً. وطلب الكفالء مبن كفلوا به منهم، فكل من جاءه بصاحبه أطلقه، وقتل اخلارجي، ومن مل 

لعبيد هللا بن أيب بكرة: هات عروة بن أدية، قال: ال أقدر  أيت مبن كفل به منهم قتله، مث قال
عليه، قال: إذاً وهللا أقتلك فإنك كفيله، فلم يزل يطلبه حىت دل عليه يف سرب العالء بن سوية 

املنقري، فكتب بذلك إىل عبيدة هللا بن زايد. فقرأ عليه الكاتب: إان أصبناه يف شرب فتهانف به 
كثري احملاورة، عاشقاً للكالم اجليد، مستحسناً للصواب منه؛ ال يزال يبحث   عبيد هللا بن زايد، وكان

عن عذره، فإذا مسع الكلمة اجليدة عرج عليها. ويروى أنه قال يف عقب مقتل احلسني بن علي 
وكانت أسن من محل إليه منهن، وقد كلمته  -عليه السالم لزينب بنت علي رمحهما هللا 
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فقال هلا: إن تكوّن بلغت يف احلجة حاجتك فقد كان  -احلجة فأفصحت وأبلغت، وأخذت من 
أبوك خطيباً وشاعراً، فقالت: ما للنساء والشعر ! وكان مع هذا ألكن يرتضخ لغة فارسية. وقال 
لرجل مرة، واهتمه برأي اخلوارج: أهروري منذ اليوم! رجع احلديث: فقال للكاتب: صحفت وهللا 

 بن سوية. ولوددت أنه كان ممن يشرب النبيذ.ولؤمت، إمنا هو يف سرب العالء 
فلما أقيم عروة بن أدية بني يديه حاوره. وقد اختلف يف خّبه . وأصحه عندان أنه قال: لقد 

جهزت أخاك علي. فقال: وهللا لقد كنت به ضنيناً، وكان يل عزاً، ولقد أردت له ما أريد لنفسي، 
ام وترك اخلروج، قال له أفأنت على رأيه? قال:  فعزم عزما فمضى عليه، وما أحب لنفسي إال املق

كنا نعبد رابً واحداً. قال: أما ألمثلن بك! قال له: اخرت لنفسك من القصاص ما شئت. فأمر به 
فقطعوا يديه ورجليه، مث قال له: كيف ترى? قال: أفسدت علي دنياي وأفسدت عليك آخرتك مث 

 فسأله عنه. فأجابه جواابً قد مضى ذكره. أمر فقتل، مث صلب على ابب داره. مث دعا مواله
 قوله: فتهانف. حقيقته: تضاحك به ضحك هزء. وقل ابن أيب ربيعة املخزومي: 

 وتعرت ذات يوم تبـتـرد  ولقد قالت جلـارات لـهـا

 !عمركن هللا أم ال يقتصـد  أكما ينعتين تبصـرنـنـي

 حسن يف كل عني من تود  فتهانفن وقد قـلـن لـهـا

  وقدمياً كان يف الناس احلسد  محلنه من أجـلـهـا حسد

 أمر زايد مع اخلوارج
وكان عبيد هللا ال يلبث اخلوارج، حيبسهم اترة ويقتلهم اترة، وأكثر ذلك يقتلهم، وال يتغافل عن 

 أحد منهم، وسبب ذلك أنه أطلقهم من حبس زايد ملا ويل بعده، فخرجوا عليه.
يستصلح املسر، وال جيرد السيف حىت تزول التهمة. ووجه يوماً حبينة فأما زايد فكان يقتل املعلن و 

بن كبيش األعرجي إىل رجل من بين سعد يرى رأي اخلوارج، فجاءه حبينة فأخذه. فقال: إّن أريد 
أن أحدث وضوءاً للصالة، فدعين أدخل منزيل . قال: ومن يل خبروجك? قال: هللا عز وجل، 

خرج، فأتى به حبينة زايداً. فلما مثل بني يديه ذكر هللا زايد، مث  فرتكه. فدخل فأحدث وضوءاً مث
صلى على نبيه، مث ذكر أاب بكر وعمر وعثمان خبري، مث قال: قعدت عين فأنكرت ذلك، فذكر 

الرجل ربه فكمده، مث ذكر النيب عليه السالم، مث ذكر أاب بكر وعمر خبري، ومل يذكر عثمان. مث أقبل 
قد قلت قوالً فصدقه بفعلك، وكان من قولك: ومن قعد عنا مل هنجه.  على زايد فقال: إنك
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فقعدت. فأمر له بصلة وكسوة ومحالن، فخرج الرجل من عند زايد وتلقاه الناس يسألونه، فقال: ما  
كلكم أستطيع أن أخّبه، ولكين دخلت على رجل ال ميلك ضراً وال نفعاً لنفسه، وال مواتً وال حياة 

 هللا منه ما ترون. وال نشوراً، فرزق
وكان زايد يبعث إىل اجلماعة منه فيقول: أأحسب الذي مينعكم من إتياّن إال الرجلة فيقولون: 

أجل، فيحملهم ويقول: اغشوّن اآلن وامسروا عندي. فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز، فال: قاتل هللا 
أصلح العراق أبهل العراق، وترك زايداً! مجع هلم كما جتمع الذرة ، وحاطهم كما حتوط األم الّبة، و 

 أهل الشام بشأمهم ، وجىب العراق مائة ألف ألف ومثانية عشر ألف ألف.
قال أبو العباس: وبلغ زايداً عن رجل يكىن أاب اخلري، من أهل البأس والنجدة، أنه يرى رأي 

جعل عمالته اخلوارج، فدعاه فواله جندي سابور وما يليا، ورزقه أربعة آالف درهم يف كل شهر، و 
يف كل سنة مائة ألف، فكان أبو اخلري يقول: ما رأيت شيئاً خرياً من لزوم الطاعة والتقلب بني 

أظهر اجلماعة! فلم يزل والياً حىت أنكر منه زايد شيئاً فتنمر لزايد فحبسه، فلم خيرج من حبسه حىت 
 مات.

 الرهني املرادي وشعره
 يرى القعود عن احلرب وكان يف الدهاء وملعرفة والشعر وقال الرهني وكان رجالً من مراد، وكان ال

والفقه بقول اخلوارج، مبنزلة عمران بن حطان، وكان عمران بن حطان يف وقته شاعر قعد لصفرية 
 ورئيسهم ومفتيهم.

وللرهني املرادي، ولعمران بن حطان مسائل كثرية من أبواب العلم يف القرآن واآلاثر، ويف السري 
 الغريب، ويف الشعر، نذكر طريفها إن شاء هللا. قال املرادي: والسنن، ويف 

 ال أتمنن لصرف الدهر تنقـيصـا  اي نفس قد طال يف الدنيا مرواغيت

 إن مل يعقين رجاء العيش تربيصا  إّن لبائع مـا يفـنـى لـبـاقـية

  حىت أالقي يف الفردوس حرقوصا  وأسأل هللا بيع النفس حمتـسـبـاً 

 ش: حرقوص: ذو الثدية.قال األخف
  إذ فارقوا زهرة الدنيا خماميصا  وابن املنيح ومرداساً وإخـوتـه

 قال أبو العباس: وهذه كلمة له، وله أشعار كثرية يف مذاهبهم.
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وكان زايد وىل شيبان بن عبد هللا األشعري صاحب مقّبة بين شيبان ابب عثمان وما يليه، فجد يف 
 -وهو متكئ بباب داره  -ا قد كثروا، فلم يزل كذلك حىت أاته ليلة طلب اخلوارج وأخافهم، وكانو 

رجالن من اخلوارج، فضرابه أبسيافهما فقتاله. وخرج بنون له لإلغاثة فقتلوا، مث قتلهما الناس. فأيت 
زايد بعد ذلك برجل من اخلوارج، فقال: اقتلوه متكئاً كما قتل شيبان متكئاً. فصاح اخلارجي: اي 

 به. عداله! يهزأ
 فأما قول جرير: 

 معقال ومنا الذي القى بدجلة  ومنا فىت الفتيان والبأس معقل

 فإنه أراد معقل بن قيس الرايحي، ورايح بن يربوع، وجرير من كليب بن يربوع.
 وقوله: 

  ومنا الذي القى بدجلة معقال

 بن أد.يريد املستورد التيمي، وهو من بين تيم بن عبد مناة بن أد، ومتيم ابن مر 
 وأما قول ابن الرقيات: 

  حي الشياطني والسيوف ظماء  والذي نغص ابن دومة ما تـو

 صلتاً ويف الضـراب غـالء  فأابح العراق يضرهبم ابلسيف

فإمنا يريد اببن دومة املختار بن أيب عبيد الثقفي، والذي نغصه مصعب نب الزبري، وكان املختار ال 
 اً، مث صار زبريايً، مث صار رافضياً يف ظاهره.يوقف له على مذهب، كان خارجي

وقوله: ما توحي الشياطني، فإن املختار كان يدعي أنه يلهم ضرابً من السجاعة ألمور تكون، مث 
 حيتال فيوقعها، فيقول للناس: هذا من عند هللا عز وجل.

ر ذلك ألمساء بن فمن ذلك قوله ذات يوم: لتنزلن من السماء انر دمهاء، فلتحرقن دار أمساء. فذك
 خارجة، فقال: أقد سجع يب أبو إسحاق! هو وهللا حمرق داري! فرتكه والدار وهرب من الكوفة.

وقال يف بعض سجعه: أما والذي شرع األداين، وجنب األواثن، وكره العصيان، ألقلن أزد عمان، 
نجيب يقول: مل وجل قيس عيالن، ومتيماً أولياء الشيطان، حاشا النجيب ظبيان! فكان ظبيان ال

 أزل يف عمر املختار أتقلب آمنًا.
 املختار بن عبيد وبعض أخباره
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اهتمه ابن الزبري، فوىل رجاًل  -وكان والياً البن الزبري على الكوفة  -ويروى أن املختار بن أيب عبيد 
يه، من قريش الكوفة. فلما أطل قال جلماعة من أهلها: اخرجوا إىل هذا املغرور فردوه، فخرجوا إل

 فقالوا: أين تريد? وهللا لئن دخلت الكوفة ليقتلنك املختار، فرجع.
وكتب املختار إىل ابن الزبري: إن صاحبك جاءان فلما قاربنا رجع، فما أدري ما الذي رده! فغضب 
ابن الزبري على القرشي وعجزه ورده إىل الكوفة، فلما شارفها قال املختار: اخرجوا إىل هذا املغرور 

خرجوا إليه، فقالوا: إنه وهللا قاتلك، فرجع. وكتب املختار إىل ابن الزبري مبثل كتابه األول. فردوه. ف
فالم القرشي، فلما كان يف الثالثة فطن ابن الزبري، وعلم بذلك املختار، وكان ابن الزبري قد حبس 

بوا بيعته. حممد بن احلنفية مع مخسة عشر رجالً من بين هاشم، فقال: لتبايعن أو ألحرقنكم، فأ
 وكان السجن الذي حبسهم فيه يدعى سجن عارم، ففي ذلك يقول كثري: 

 بل العائذ املظلوم يف سجن عـارم  ختبـر مـن القـيت أنـك عـائذ

 من الناس يعلم أنه غـري ظـالـم  ومن يلق هذا الشيخ ابخليف من مىن

 مـغـارم وفكاك أغالل وقاضـي  مسي النيب املصطفى وابن عمـه

 ان عبد هللا بن الزبري يدعى العائذ، ألنه عاذ ابلبيت، ففي ذلك يقول ابن الرقيات يذكر مصعباً: وك
  حيث عاذ اخلليفة املظلوم  بلد أتمن احلـمـامة فـيه

 وكان عبد هللا يدعى احملل، إلحالله القتال يف احلرم، ويف ذلك يقول رجل يف رملة بنت الزبري: 
  ر احمللة أخت احمللبذك  أال من لقلب معىن غزل

وكان عبد هللا بن الزبري يظهر البغض البن احلنفية إىل بغض أهله، وكان حيسده على أيده ، ويقال: 
إن علياً استطال درعاً فقال: لينقص منها كذا وكذا حلقة، فقبض حممد بن احلنفية إبحدى يديه 

ذي حده أبوه، فكان ابن الزبري على ذيلها، وابألخرى على فضلها، مث جذهبا فقطعه من املوضع ال
 إذا حدث هبذا احلديث غضب واعرتاه له أفكل .

فلما رأى املختار أن ابن الزبري قد فطن ملا أراد كتب إليه: من املختار بن أيب عبيد الثقفي خليفة 
الوصي حممد بن علي أمري املؤمنني أيب عبد هللا بن أمساء، مث مأل الكتاب بسبه وسب أبيه. وكان 

ذلك يف وقت إظهاره طاعة ابن الزبري يدس إىل الشيعة، ويعلمهم مواالته أايهم، وخريهم أنه  قبل
على رأيهم ومحد مذاهبهم، وأنه سيظهر ذلك عما قليل. مث وجه مجاعة تسري الليل وتكمن النهار، 
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 حىت كسروا سجن عارم واستخرجوا منه بين هاشم، مث ساروا هبم إىل مأمنهم.
ختار أنه كتب إىل إبراهيم بن مالك األشرت يسأله اخلروج إىل الطلب بدم وكان من عجائب امل

احلسني بن علي رضي هللا عنهما، فأىب عليه إبراهيم إال أن يستأذن حممد بن علي بن أيب طالب، 
فكتب إليه يستأذنه يف ذلك ، فعلم حممد أن املختار ال عقد له، فكتب حممد إىل إبراهيم بن 

وؤّن أن أيخذ هللا حلقنا على يدي من شاء من خلقه. فخرج معه إبراهيم بن األشرت: إنه ما يس
األشرت، فوجهه حنو عبيد هللا بن زايد. وخرج يشيعه ماشياً، فقال له إبراهيم: اركب اي أاب إسحاق! 

 فقال: إّن أحب أن تغّب قدماي يف نصرة آل حممد صلى هللا عليه وسلم.
صته محاماً بيضاً ضخاماً، وقال: إن رأيتم األمر لنا فدعوها، فشيعه فرسخني، ودفع إىل قوم من خا

وإن رأيتم األمر علينا فأرسلوها، وقال للناس: إن استقمتم فبنصر هللا، وإن حصتم حيصة فإّن أجد 
يف حمكم الكتاب، ويف اليقني والصواب، أن هللا مؤيدكم مبالئكة غضاب، أتيت يف صور احلمام 

 دوين السحاب.
ن األشرت خبازر وهبا عبيد هللا بن زايد قال: من صاحب اجليش? قيل له: ابن األشرت، فلما صار اب

قال: أليس الغالم الذي كان يطري احلمام ابلكوفة? قالوا: بلى، قال: ليس بشيء، وعلى ميمنة ابن 
زايد، حصني بن منري السكوّن من كندة ويقال السكوّن والسكوّن، والسدوسي والسدوسي، كذا  

 عبيدة يقول. كان أبو
 قال أبو احلسن: السكوّن أكثر ، وعلى ميسرته عمري بن احلباب فارس اإلسالم.

فقال حصني بن منري البن زايد: إن عمري بن احلباب غري انس قتلى املرج . وإّن ال أثق لك به. 
 فقال ابن زايد: أنت يل عدو، قال حصني: ستعلم.

أن نواقع ابن األشرت يف صبيحتها خرجت إليه، وكان يل  قال ابن احلباب: فلما كان الليلة اليت يريد
صديقاً، ومعي رجل من قومي، فصرت إىل عسكره، فرأيته وعليه قميص هروي ومالءة، وهو 

متوشح السيف جيوس عسكره فيأمر فيه وينهى، فالتزمته من ورائه، فوهللا ما التفت إيل، ولكن 
حباً أبيب املغلس، كن هبذا املوضع حىت أعود قال: من هذا? فقلت: عمري بن احلباب، فقال: مر 

إليك، فقلت لصاحيب: أرأيت أشجع من هذا قط! حيتضنه رجل من عسكر عدوه، وال يدري من 
هو? فال يلتفت إليه، مث عاد إيل وهو يف أربعة آالف، فقال: ما اخلّب? فقلت: القوم كثري، والرأي 

على مطاولة هذا اجلمع الكثري، فقال: نصبح إن أن تناجزهم، فإنه ال صّب هبذه العصابة القليلة 
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 شاء هللا مث حناكمهم إىل ظبات السيوف وأطراف القنا، فقلت: أان منخزل عنك بثلث الناس غداً.
فلما التقوا كانت على أصحاب إبراهيم يف أول النهار، فأرسل أصحاب املختار الطري، فتصايح 

باب رايته، واندى: اي لثأرات املرج! وأنزل ابمليسرة  الناس: املالئكة! فرتاجعوا، ونكس عمري بن احل
كلها، وفيها قيس فلم يعصوه، واقتتل الناس حىت اختلط الظالم، وأسرع القتل يف أصحاب عبيد 
هللا بن زايد. مث انكشفوا ووضع السيف فيهم حىت أفنوا، فقال ابن األشرت لقد ضربت رجالً على 

راحة املسك. ورأيت إقداماً وجزأة، فصرعته فذهبت يداه شاطئ هذا النهر فرجع إيل سيفي، فيه 
 قبل املشرق، ورجاله قبل املغرب، فانظروا.
 فأتوه ابلنريان، فإذا هو عبيد هللا بن زايد.

وقد كان عند املختار كرسي قدمي العهد، فغشاه ابلديباج، وقال: هذا الكرسي من ذخائر أمري 
فضعوه يف براكاء احلرب، وقاتلوا عليه، فإن حمله فيكم  املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه،

 حمل السكينة يف بين إسرائيل. ويقال إنه اشرتى ذلك الكرسي من جنار بدرمهني .
 وقوله: يف براكاء القتال ويقال: براكاء وبروكاء، وهو موضع اصطدام القوم، وقال الشاعر : 

  براكاء القتال أو الفرار  وليس مبنقذ لك منه إال

 وهذا ابب
 الالم اليت لالستغاثة واليت لإلضافة

إذا استغثت بواحد أو جبزاعة فالالم مفتوحة، تقول: اي للرجال، واي للقوم، واي لزيد! إذا كنت 
 تدعوهم.

وإمنا فتحتها لتفصل بني املدعو واملدعو له، ووجب أن تفتحها ألن أصل الالم اخلافضة إمنا كان 
فصل بينها وبني الم التوكيد، تقول: إن هذا لزيد، إذا أردت: إن هذا الفتح، فكسرت مع املظهر لي

 زيد، وتقول: إن هذا لزيد، إذا أردت أنه يف ملكه، ولو فتحت اللتبسا .
فإن وقعت الالم على مضمر فتحتها على أصلها، فقلت: إن هذا لك، وإن هذا ألنت، إذا أردت 

ضمرة على غري لفظ املظهرة، فلهذا أجريتها على الم التوكيد ليس ههنا لبس، وذاك أن األمساء امل
 األرض، واالستغاثة إىل أصلها من أجل اللبس.

واملدعو له يف اببه، فالالم معه مكسورة، تقول: اي للرجال للماء! واي للرجال للعجب واي لزيد 
 للخطب اجلليل! قال الشاعر: 
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  طرابينفك يبعث يل بعد النهى   اي للرجال ليوم األربعـاء أمـا

 وقال آخر: 
  فيا للناس للواشي املطاع  تكنفين الوشاة فأعجونـي

عمر بن اخلطاب رضوان هللا عليه صاح: اي هلل اي  -أو العبد  -ويف احلديث ملا طعن العلج 
 للمسلمني!.

وتقول: اي للعجب، إذا كنت تدعو إليه، واي لغري العجب، كأنك قلت: اي للناس للعجب. وينشد 
  هذا البيت:

  والصاحلني على مسعان من جار  اي لعنة هللا واألقـوام كـلـهـم

 فيا لغري اللعنة، كأنه قال: اي قوم لعنة هللا واألقوام كلهم.
وزعم سيبويه أن هذه الالم اليت لإلستغاثة دليل، مبنزلة األلف اليت تبني ابهلاء يف الوقف إذا أردت 

ة هذه الالم، وذلك قولك: اي قوماه! على غري الندبة، أن تسمع بعيداً، فإمنا هي لالستغاثة مبنزل
 ولكن لالستغاثة ومد الصوت.

والقول كما قال، حملهما عند العرب حمل واحد، فإن وصلت حذفت اهلاء، ألهنا زيدت يف الوقف 
خلفاء األلف، كما تزاد لبيان احلركة، فإذا وصلت أغىن ما بعدها عنها، تقول: اي قوماً تعالوا، واي 

اً ال تفعل، وال جيوز أن تقول: اي لزيد وهو مقبل عليك، وكذلك ال جيوز أن تقول: اي زيداه، زيد
 وهو معك، إمنا يقال ذلك للبعيد، أو ينبه به النائم.

فإن قلت: اي لزيد ولعمرو، كسرة الالم يف عمرو وهو مدعو، ألنك إمنا فتحت الالم يف زيد لتفصل 
يد استغنيت عن الفصل، ألنك إذا عطفت عليه شيئاً صار يف بني املدعو إليه، فلما عطفت على ز 

 مثل حاله.
ونظري ذلك احلكاية، يقول الرجل: أرأيت زيداً، فتقول، من زيداً? وإمنا حكيت قوله ليعلم أنك إمنا 

تستفهمه عن الذي ذكر بعينه، وال تسأله عن زيد غريه، واملوضع موضع رفع، ألنه ابتداء وخّب، 
د? أو فمن زيد? مل يكن إال رفعاً، ألنك عطفت على كالمه، فاستغنيت عن فإن قلت: ومن زي

 احلكاية، ألن العطف ال يكون مستأنفًا.
 ونظري هذا الذي ذكرت لك يف الالم قول الشاعر: 

 !اي للكهول وللشبان للعجب  يبكيك انء بعيد الدار مغرتب
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 فقد أحكمت كل ما يف هذا الباب.
 مث نعود إىل ذكر اخلوارج

 خالد بن عباد السدوسي
أو ابن  -قال أبو العباس: وذكر لعبد هللا بن زايد رجل من بين سدوسي، يقال له خالد بن عباد 

وكان من نساكهم، فوجه إليه فأخذه، فأاته رجل من آل ثور، فكذب عنه، وقال: هو  -عبادة 
زايد فأخّبه،  صهري وهو يف ضمين، فخلى عنه، فلم يزل الرجل يتفقده حىت تغيب، فأتى ابن

فبعث إىل خالد بن عباد فأخذ، فقال عبيد هللا بن زايد: أين كنت يف غيبتك هذه? قال: كنت 
عند قوم يذكرون هللا ويذكرون أئمة اجلور فيتّبأون منهم! قال: ادللين عليهم ، قال: إذن يسعدوا 

ري املؤمنني عثمان، وتشقى، ومل أكن ألروعهم! قال: فما تقول يف أيب بكر وعمر? خرياً، قال: أم
أتتواله وأمري املؤمنني معاوية? قال: إن كاان وليني هلل فلست أعاديهما، فأراغه مرات فلم يرجع، 

 فعزم على قتله، فأمر إبخراجه إىل رحبة تعرف برحبة الزينيب.
ى فجعل الشرط يتفادون من قتله، ويروغون عنه توقياً، ألنه كان شاسفاً ، عليه أثر العباد، حىت أت

املثلم بن مسروح الباهلي، وكان من الشرط، فتقدم فقتله، فائتمر به اخلوارج ليقتلوه. وكان مغرماً 
ابللقاح ، يتتبعها فيشرتيها من مظاهنا، وهم يف تفقده، فدسوا إليه رجالً يف هيئة الفتيان، عليه ردع 

تبلغ فعندي ما يغنيك  زعفران ، فلقيه ابملربد وهو يسأل عن لقحة صفي ، فقال له الفىت: إن كنت
 عن غريه، فامض معي.

فمضى املثلم على فرسه والفىت أمامه، حىت أتى به بين سعد، فدخل داراً، وقال له: ادخل على 
فرسك، فلما دخل وتوغل يف الدار أغلق الباب، واثرت به اخلوارج فاعتوره حريث بن حجل، 

 بطنه، ودفناه يف انحية الدار، وحكا وكهمس بن طلق الصرميي فقتاله، وجعال دراهم كانت معه يف
آاثر الدم، وخليا فرسه يف الليل، فأصيب من الغد يف املربد، وجتسس عنه الباهليون فلم يروا له أثراً، 
فاهتموا به بين سدوس، فاستدوا عليهم السلطان، وجعل السدوسيون حيلفون، وحتامل ابن زايد مع 

، وقال:ما أدري ما أصنع هبؤالء اخلوارج! كلما أمرت الباهليني، فأخذ من السدوسيني أربع دايت
بقتل واحد منهم اغتالوا قاتله فلم يعلم مبكانه، حىت خرج مرداس، فلما واقفهم ابن زرعة الكاليب 
صاح هبم حريث بن حجل: أههنا من ابهلة أحد? قالوا: نعم، قال: اي أعداء هللا، أخذمت ابملثلم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

هم كانت معه يف بطنه، وهو يف موضع كذا مدفون، فلما اهنزموا أربع دايت وأان قتلته وجعلت درا
 صاروا إىل الدار، فصابوا أشالءه والدراهم، ففي ذلك يقول أبو األسود الدؤيل: 

 أساومه حىت يعود املثلـم  آليت ال أغدو إىل رب لقحة

 مث خرجت خوارج ال ذكر هلم، كلهم قتل، حىت انتهى األمر إىل األزارقة.
 وارجتفرق اخل

 ومن ههنا افرتقت اخلوارج فصارت على أربعة أضرب.
 اإلابضية، وهم أصحاب عبد هللا بن إابض.

وأكثر املتكلمني عليه  -والصفرية، واختلفوا يف تسميتهم، فقالوا قوم: مسوا اببن صفار وقال آخرون 
 : هم قوم هنكتهم العبادة فاصفرت وجوههم..-

 ومنهم البيهسية وهم أصحاب بيهس .
 نهم األزارقة، وهم أصحاب انفع بن األزرق احلنفي.وم

وكانوا قبل على رأي واحد، ال خيتلفون إال يف الشيء الشاذ من الفروع، كما قال صخر بن عروة: 
إّن كرهت قتال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه لسابقته وقرابته، فأما اآلن فال يسعين إال اخلروج، 

 النهر فضللته اخلوارج ابمتناعه من قتال علي. وكان اعتزل عبد هللا بن وهب يوم
 اخلوارج وابن الزبري

فكان أول أمرهم الذي نستاقه: أن مجاعة من اخلوارج، منهم جندة بن عامر احلنفي، عزموا على أن 
يقصدوا مكة، ملا توجه مسلم بن عقبة يريد املدينة لوقعة احلرة، فقالوا: هذا ينصرف عن املدينة إىل 

لينا أن مننع حرم هللا منه، ومنتحن ابن الزبري، فإن كان على رأينا ابيعناه، فمضوا مكة، وجيب ع
 لذلك.

كان يذمر نفسه ويلومها   -وكان من جمتهدي اخلوارج  -فكان أول أمرهم أن أاب الوازع الراسيب 
على القعود، وكان شاعراً، وكان يفعل ذلك أبصحابه، فأتى انفع بن األزرق وهو يف مجاعة من 

فأاته  -وكان ذا لسان عضب، واحتجاج وصّب على املنازعة  -صحابه، يصف هلم جور السلطان أ
أبو الوازع، فقال اي انفع، لقد أعطيت لساانً صارماً وقلباً كلياًل، فلوددت أن صرامة لسانك كانت 

ل: لقلبك، وكالل قلبك كان للسانك، أحتض على احلق وتقعد عنه، وتقبح الباطل وتقيم عليه! فقا
 إىل أن جيتمع من أصحابك من تنكي به عدوك، فقال أبو الوازع: 
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 تنال بكفيك النجـاة مـن الـكـرب  لسانك ال ينكى بـه الـقـوم إنـمـا

  عسى هللا أن خيزي غوي بين حرب  فجاهد أانساً حاربوا اله واصطـبـر

بداً. مث مضى فاشرتى سيفاً، مث قال: وهللا ال ألومك ونفسي ألوم، وألغدون غدوة ال أنثين بعدها أ
وأتى صيقالً كان يذم اخلوارج ويدل على عوراهتم، فشاوره يف السيف فحمده، فقال: اشحذه، 

فشحذه، حىت إذا رضيه حكم وخبط به الصقيل ومحل على الناس فتهاربوا منه، حىت أتى مقّبة بين 
جتعل اخلوارج قّبه يشكر، فدفع عليه رجل حائط السرتة فكرهت ذلك بنو يشكر، خوفاً أن 

مهاجراً، فلما رأى ذلك انفع وأصحابه جدوا، وخرج يف ذلك مجاعة، فكان ممن خرج عيسى بن 
 فاتك الشاعر اخلطي، من تيم الالت بن ثعلبة، ومقتله بعد خروج األزارقة.

فمضى انفع وأصحابه من احلرورية قبل االختالف إىل مكة، ليمنعوا احلرم من جيش مسلم بن 
ما صاروا إىل ابن الزبري عرفوه أنفسهم، فأظهر هلم أنه على رأيهم، حىت أاتهم مسلم بن عقبة، فل

 عقبة وأهل الشأم، فدافعوهم إىل أن أييت رأي يزيد بن معاوية، ومل يبايعوا ابن الزبري.
مث تناظروا فيما بينهم، فقالوا: ندخل إىل هذا الرجل فنظر ما عنده، فإن قدم أاب بكر وعمر، وبرئ 

عثمان وعلي، وكفر أابه وطلحة، ابيعناه، وإن تكن األخرى ظهر لنا ما عنده، فتشاغلنا مبا  من
جيدي علينا. فدخلوا على ابن الزبري، وهو متبذل، وأصحابه متفرقون عنه، فقالوا: إان جئناك 

لتخّبان رأيك، فإن كنت عل الصواب ابيعناك، وإن كنت إىل غريه دعوانك إىل احلق، ما تقول يف 
لشيخني? قال: خرياً، قالوا: فما تقول يف عثمان، الذي أمحى احلمى، وآوى الطريد، وأظهر ألهل ا

مصر شيئاً وكتب خبالفه، وأوطأ آل أيب معيط رقاب الناس وآثرهم بفيء املسلمني? ويف الذي بعده 
د الذي حكم يف دين هللا الرجال، وأقام على ذلك غري اتئب وال اندم? ويف أبيك وصاحبه، وق

ابيعا علياً وهو إمام عادل مرضي، مل يظهر منه كفر، مث نكثا بعرض من أعراض الدنيا، وأخرجا 
عائشة تقاتل، وقد أمرها هللا وصواحبها أن يقرن يف بيوهتن? وكان لك يف ذلك ما يدعوك إىل 

توفيق، التوبة! فإن أنت قلت كما نقول فلك الزلفة عند هللا والنصر على أيدينا، ونسأل هللا لك ال
 وإن أبيت خذلك هللا وانتصر منك أبيدينا .

يف خماطبة أكفر الكافرين وأعىت العتاة أبرفه من  -وله العزة والقدرة  -فقال ابن الزبري: إن هللا أمر 
يف فرعون: " فقوال ل قوالً ليناً لعله يتذكر  -صلى هللا عليهما  -هذا القول، فقال ملوسى وألخيه 

، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال تؤذوا األحياء بسب املوتى " " 44أو خيشى " " طه: 
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فنهى عن سب أيب جهل من أجل عكرمة ابنه، وأبو جهل عدو هللا وعدو الرسول، واملقيم على 
الشرك، واجلاد يف احملاربة، واملتبغض إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل اهلجرة، واحملارب له 

لشرك ذنباً! وقد كان يغنيكم عن هذا القول الذي مسيتم فيه طلحة وأيب، أن تقولوا: بعدها، وكفى اب
أتّبأ من الظاملني? فإن كاان منهم، دخال يف غمار الناس، وإن مل يكوان منهم مل حتفظوّن بسب أيب 
وصاحبه، وأنتم تعلمون أن هللا جل وعز قال للمؤمن يف أبويه: " وإن جاهداك على أن تشرك يب 

" وقال جل ثناؤه: "  15ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا " " لقمان:  ما
"، وهذا الذي دعومت إليه أمر له ما بعده، وليس يقنعكم إال  83وقولوا للناس حسناً " " البقرة: 

رف  التوقيف والتصريح، ولعمري إن ذلك ألحرى بقطع احلجج، وأوضح ملنهاج احلق، وأوىل أبن يع
 كل صاحبه من عدوه، فروحوا إيل من عشيتكم هذه أكشف لكم ما أان عليه إن شاء هللا.

فلما كان العشي راحوا إليه، فخرج إليهم وقد لبس سالحه، فلما رأى ذلك جندة قال: هذا خروج 
منابذ لكم، فجلس على رفع من األرض، فحمد هللا وأثىن عليه، وصلى على نبيه صلى هللا عليه 

 ذكر أاب بكر وعمر أحسن ذكر، مث ذكر عثمان يف السنني األوائل من خالفته، مث وسلم. مث
وصلهن ابلسنني اليت أنكروا سريهتا فيها، فجعلها كاملاضية، وخّب أنه آوى احلكم بن أيب العاص 

إبذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذكر احلمى وما كان فيه من الصالح، وأن القوم استعتبوه 
ر، وكان له أن يفعلها أوالً مصيباً، مث أعتبهم بعد حمسناً، وأن أهل مصر ملا أتوه بكتاب من أمو 

ذكروا أنه منه بعد أن ضمن هلم العتىب؛ مث كتب هلم ذلك الكتاب بقتلهم، فدفعوا الكتاب إليه، 
مع له فحلف أنه مل يكتبه ومل أيمر به، وقد أمر بقبول اليمنني ممن ليس له مثل سابقته، مع ما أجت

من صهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومكانه من اإلمامة، وأن بيعة الرضوان حتت الشجرة إمنا  
كانت بسببه، وعثمان الرجل الذي لزمته ميني لو حلف عليها حللف عل حق فافتداها مبائة ألف 

له  ومل حيلف، وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من حلف ابهلل فليصدق، ومن حلف
 ابهلل فلريض ".

فعثمان أمري املؤمنني كصاحبيه، وأان ويل وليه، وعدو عدوه، وأيب وصاحبه صاحبا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، ورسول هللا يقول عن هللا تعاىل يوم أحد ملا قطعت إصبع طلحة: " سبقته إىل اجلنة 

ذاك يوم كله أو جله لطلحة،  "، وقال: " أوجب طلحة ". وكان الصديق إذا ذكر يوم أحد، قال:
والزبري حواري رسول هللا وصفوته، وقد ذكر أهنما يف اجلنة، وقال جل وعز: " لقد رضى هللا عن 
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"، وما أخّبان بعد أنه سخط عليهم، فإن يكن  18املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة " " الفتح: 
متحيصها، وفيما وفقتهم له من ما سعوا فيه حقاً فأهل ذلك هم، وإن يكن زلة ففي عفو هللا 

السابقة مع نبيهم صلى هللا عليه وسلم. ومهما ذكرمتومها به فقد بدأمت أبمكم عائشة رضي هللا 
عنها، فإن أىب آب أن تكون له أماً نبذ اسم اإلميان عنه، قال هللا جل وعز وقوله احلق: " النيب أوىل 

 ". 6ب: ابملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم " " األحزا
 فنظر بعضهم إىل بعض، مث انصرفوا عنه.

بعد إذ كان حصني بن منري قد حصر  -وكان سبب وضع احلرب بني ابن الزبري وبني أهل الشأم 
أنه أاتهم موت يزيد بن معاوية فتوادع الناس، وقد كان أهل الشأم ضجروا من املقام  -ابن الزبري 

 ففي ذلك يقول رجل من قضاعة:  على ابن الزبري، وحنقت اخلوارج يف قتاهلم،

  ال حتسبا لدى احلصني حمبسا  اي صاحيب ارجتال مث املسـا

   إن لدى األركان انسناً بؤسا

 : -قال األخفش: حفظي أبساً أبؤسا  -
  إذا الفىت حكم يوماً كلسا  وابرقات خيتلسن األنفسا

 د.قوله: مث أملسا يريد: ختلصا ختلصاً سهاًل. وكلس، أي مجل وج
وملا مسح ابن الزبري للخوارج يف القول وأظهر أنه منهم قال رجل يقال له فالن بن مهام ، من رهط 

 الفرزدق: 
 ظلماً أابك وملـا تـنـزع الـشـكـك  اي ابن الزبري أهتوى عصـبة قـتـلـوا

  !ما أعظم احلرمة والعظمى اليت انتهكوا  ضحوا بعثمان يوم النـحـر ضـاحـية

 زبري: لو شايعتين الرتك والديلم على قتال أهل الشأم لشايعتها.فقال ابن ال
 الشكك: مجع شكة، وهي السالح، قال الشاعر: 

  حممرة عيناه كالكلب  ومدججاً يسعى بشكته

فتفرقت اخلوارج عن ابن الزبري ملا توىل عثمان، فصارت طائفة إىل البصرة، وطائفة إىل اليمامة، 
مجعهم للمدافعة عن احلرم، فكان فيمن صار إىل البصرة انفع بن  وكان رجاء النصري وهو الذي
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األزرق احلنفي، وبنو املاحوز السليطيون، ورئيسهم حسان بن حبدج ، فلما صاروا إىل البصرة نظروا 
 يف أمورهم فأمروا عليهم انفعًا.

 خروج انفع بن األزرق بقومه إىل األهواز
وماً: اي انفع، إن جلهنم سبعة أبواب، وإن أشدها حراً ويروى أن أاب اجللد اليشكري قال لنافع ي

للباب الذي أعد للخوارج، فإن قدرت أال تكون منهم فافعل، فأمجع القوم على اخلروج، فمضى 
 هبم انفع إىل األهواز يف سنة أربع وستني، فأقاموا هبا، ال يهيجون أحداً، ويناظرهم الناس.

مات يزيد ابيع أهل البصرة عبيد هللا بن زايد، وكان يف وكان سبب خروجهم إىل األهواز أنه ملا 
السجن يومئذ أربعمائة رجل من اخلوارج، وضعف أمر ابن زايد، فكلم فيهم فأطلقهم، فأفسدوا 

البيعة عليه، وفشوا يف الناس، يدعون إىل حماربة السلطان ويظهرون ما هم عليه، حىت اضطر على 
رة إىل األزد، ونشأت احلرب بسببه بني األزد وربيعة وبني بين عبيد هللا أمره، فتحول عن دار اإلما

متيم، فاعتزهلم اخلوارج إال نفراً منهم من بين متيم، معهم عبس بن طلق الصرميي أخو كهمس فإهنم 
أعانوا قومهم، فكان عبس الطعان يف سعد، والرابب يف القلب حبذاء األزد، وكان حارثة بن بد 

بكر بن وائل، ويف ذلك يقول حارثة بن بدر لألحنف؛ وهو صخر بن  الريبوعي يف حنظلة حبذاء
 قيس: 

 مواقفة األزد ابملـربـد  سيكفيك عبس أخو كهمس

  لكيز بن أقصى وما عددوا  وتكفيك عمرو على رسلها

 : -لكيز هو عبد القيس  -
  بضرب يسيب له األمرد  وتكفيك بكراً إذا أقبلـت

ين، وتكاف الناس، أقام انفع بن األزرق مبوضعه ابألهواز، ومل يعد فلما قتل مسعود بن عمرو املع
 إىل البصرة، وطردوا عمال السلطان عنها، وجبوا الفيء.

 خروج جندة بن عامر على انفع بن األزرق
 والرسائل اليت دارت بينهما

 هاشم إىل ومل يزالوا على رأي واحد، يتولون أهل النهر ومرداساً ومن خرج معه، حىت جاء موىل لبين
انفع، فقل له: إن أطفال املشركني يف النار، وإن من خالفنا مشرك، فدماء هؤالء األطفال لنا 

حالل، قال له انفع: كفرت وأحللت بنفسك ، قال له: إن مل آتك هبذا من كتاب هللا فاقتلين، " 
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وال يلدوا إال وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين دايراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
"، فهذا أمر الكافرين وأمر أطفاهلم. فشهد انفع أهنم مجيعاً  27 - 26فاجراً أو كفاراً " " نوح: 

يف النار، ورأى تناكحهم، وال توارثهم، ومىت جاء منهم جاء فعلينا أن منتحنه، وهم ككفار العرب، 
 حتل، فإن هللا تعاىل يقول: " إذا ال نقبل منهم إال اإلسالم أو السيف، والقعد مبنزلتهم، والتقية ال
"، وقال عز وجل فيمن كان  77فرق منهم خيشون الناس كخشية هللا أو أشد خشية " " النساء: 

". فنفر مجاعة من  54على خالفهم: " جياهدون يف سبيل هللا وال خيافون لومة الئم " " املائدة: 
 عز وجل: " إال أن مؤمن من ءال فرعون اخلوارج عنه، منهم جندة بن عامر، واحتج عليه بقول هللا

"، فالقعد منا، واجلهاد إذا أمكن أفضل، لقوله جل وعز: " وفضل هللا  28يكتم إميانه " " غافر: 
 ". 95اجملاهدين على القاعدين أجراً عظيماً " " النساء: 

 مث مضى جندة أبصحابه إىل اليمامة وتفرقوا يف البلدان.
وخالف أصحابه، وكان أبو طالوت سامل بن مطر ابخلضارم يف مجاعة قد  فلما تتابع انفع يف رأيه

ابيعوه، فلما اخنزل جندة خلعوا أاب طالوت، وصاروا إىل جندة فبايعوه، ولقي جندة وأصحابه قوماً من 
اخلوارج ابلعرمة والعرمة كالسكر ، ومجعها عرم، ويف القرآن اجمليد: " فأرسلنا عليهم سيل العرم " " 

 "، وقل النابغة اجلعدي:  16سبأ: 

 يبنون من دون سيله العرما  من سبأ احلاضرين مأرب إذ

فقال هلم أصحاب جندة: إن انفعاً قد أكفر القعد ورأى االستعراض، وقتل األطفال، فانصرفوا مع 
جندة، فلما صار ابليمامة كتاب إىل انفع: " بسم هللا الرمحن الرحيم "، أما بعد: فإن عهدي بك 

لليتيم كاألب الرحيم، وللضعيف كاألخ الّب، ال أتخذك يف هللا لومة الئم، وال ترى معونة  وأنت
ظامل، كذلك كنت أنت وأصحابك. أما تذكر قولك: لو ال أّن أعلم أن لإلمام العادل مثل أجر 

مجيع رعيته ما توليت أمر رجلني من املسلمني? فلما شريت نفسك يف طاعة ربك ابتغاء رضوانه، 
ت من احلق فصه، وركبت مره، جترد لك الشيطان، ومل يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن وأصب

أصحابك، فاستمالك واستهواك واستغواك وأغواك، فغويت فأكفرت الذين عذرهم هللا يف كتابه من 
قعد املسلمني وضعفتهم، فقال جل ثناؤه، وقوله احلق ووعده الصدق: " ليس على الضعفاء وال 

". مث  91وال على الذين ال جيدون ما ينفون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله " " التوبة:  على املرضى
". مث استحللت قتل  91مساهم أحسن األمساء، فقال: " ما على احملسنني من سبيل " " التوبة: 
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األطفال، وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتلهم، وقال هللا عز ذكره: " وال تزر وازرة 
" وقال يف القعد خرياً، وفضل هللا من جاهد عليهم. وال يدفع منزلة  164زر أخرى " " األنعام: و 

أكثر الناس عمالً منزلة من هو دونه، أو ما مسعت قوله عز وجل: " ال يستوي القاعدون من 
ن "، فجعلهم هللا من املؤمنني، وفضل عليهم اجملاهدي 95املؤمنني غري أويل الضرر " " النساء: 

أبعماهلم، ورأيت أال تؤدي األمانة إىل من خالفك، وهللا أيمر أن تؤدى األماانت إىل أهلها، فاتق 
هللا وانظر لنفسك، واتق يوماً: " ال جيزى والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئاً " " 

 "، فإن هللا عز ذكره ابملرصاد، وحكمه العدل، وقوله الفصل، والسالم. 33لقمان: 
فكتب إليه انفع: " بسم هللا الرمحن الرحيم "، أما بعد، فقد أاتّن كتابك تعظين فيه وتذكرّن، 

وتنصح يل وتزجرّن، وتصف ما كنت عليه من احلق، وما كنت أوثره من الصواب، وأان أسأل هللا 
جل وعز أن جيعلين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعبت علي ما دنت به من إكفار 

 القعد وقتل األطفال واستحالل األمانة، فسأفسر لك مل ذلك إن شاء هللا.
أما هؤالء القعد فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ألهنم كانوا 

مبكة مقهورين حمصورين، ال جيدون إىل اهلرب سبياًل، وال إىل االتصال ابملسلمني طريقة، وهؤالء قد 
لدين، وقرأوا القرآن، والطريق هلم هنج واضح، وقد عرفت ما قال هللا عز جل فيمن كان فقهوا يف ا

"، فقيل هلم: " أمل تكن أرض هللا  97مثلهم، إذ قالوا: " كنا مستضعفني يف األرض " " النساء: 
"، وقال: " فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول هللا " "  97واسعة فتهاجروا فيها " " النساء: 

"، فخّب بتذيرهم،  90"، وقال: " وجاء املعذرون من األعراب ليؤذن هلم " " التوبة:  81وبة: الت
". فانظر  90وأهنم كذبوا، هللا ورسوله، وقال: " سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم " " التوبة: 

 إىل أمسائهم ومساهتم.
مين ومنك، فقال: "  -اي جندة  -هلل وأما أمر األطفال فإن نيب هللا نوحاً عليه السالم كان أعلم اب

رب ال تذر على األرض من الكافرين دايراً " " إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجراً  
"، فسماهم ابلكفر وهم أطفال، وقبل أن يولدوا، فكيف كان ذلك يف  27، 26كفاراً " " نوح: 

كفاركم خري من أولئكم أم لكم براءة يف الزبر " قوم نوح وال نكون نقوله ببين ومنا! وهللا يقول: " أ
"، وهؤالء كمشركي العرب، ال نقبل منهم جزية، وليس بيننا وبينهم إال السيف أو  43" القمر: 
 اإلسالم.
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وأما استغالل أماانت من خالفنا فإن هللا عز وجل أحل لنا أمواهلم، كما أحل لنا دماءهم، فدماؤهم 
لمسلمني. فاتق هللا وراجع نفسك، فإنه ال عذر لك إال ابلتوبة، ولن حالل طلق ، وأمواهلم يفء ل

يسعك خذالننا، والقعود عنا، وترك ما هنجناه لك من طريقتنا ومقالتنا، والسالم على من أقر 
 ابحلق وعمل به.

 كتاب انفع إىل ابن الزبري
من هللا: " يوم جتد كل  وكتب انفع إىل عبد هللا بن الزبري يدعوه إىل أمره: أما بعد، فإّن أحذرك

نفس ما عملت من خري حمضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً وحيذركم هللا 
"، فاتق هللا ربك، وال تتول الظاملني، فإن هللا يقول: " ال يتخذ املؤمنون  30نفسه " " آل عمران: 

"،  28من هللا يف شيء " " آل عمران: الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس 
وقد حضرت عثمان يوم قتل، فلعمري لئن قتل مظلوماً لقد كفر قاتلوه وخاذلوه، ولئن كان قاتلوه 

لقد كفر من يتواله وينصره ويعضده. ولقد علمت أن أابك وطلحة  -وإهنم ملهتدون  -مهتدين 
قد ملك علي بعده فنفى الشبهات، وعثمان، فكيف والية قاتل متعمد ومقبول يف دين واحد! ول

وأقام احلدود، وأجرى األحكام جماريها، وأعطى األمور حقائقها، فيما عليه وله، فبايعه أبوك 
وطلحة، مث خلعاه ظاملني له، وإن القول فيك وفيهما لكما قال ابن عباس: إن يكن علي يف وقت 

ؤمنني وأئمة العدل، ولئن كان كافراً كما معصيتكم وحماربتكم له كان مؤمناً؛ أما لقد كفرمت بقتال امل
زعمتم، ويف احلكم جائراً، لقد بؤمت بغضب من هللا لفراركم من الزحف، ولقد كنت له عدواً. 

ولسريته عاتباً، فكيف توليته بعد موته! فاتق هللا فإنه يقول: " ومن يتوهلم منكم فإنه منهم " " 
 ". 51املائدة: 

 هل البصرةكتاب انفع إىل احملكمة من أ
 وكتب انفع إىل من ابلبصرة من احملكمة:

" بسم هللا الرمحن الرحيم "، أما بعد، فإن هللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون. 
وهللا إنكم لتعلمون أن الشريعة واحدة، والدين واحد، ففيم املقام بني أظهر الكفار، ترون الظلم 

"، ومل جيعل  36إىل اجلهاد فقال: " وقاتلوا املشركني كافة " " التوبة:  ليالً وهناراً، وقد ندبكم هللا
"! وإمنا  41لكم يف التخلف عذراً يف حال من احلال، فقال: " انفروا خفافاً وثقاالً " " التوبة: 

عذر الضعفاء واملرضى والذين ال جيدون ما ينفقون ومن كانت إقامته لعلة، مث فضل عليهم مع 
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ن، فقال: " ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل هللا ذلك اجملاهدي
"؛ فال تغرتوا وال تطمئنوا إىل الدنيا، فإهنا مرارة مكارة، لذهتا انفذة، ونعمتها  95" " النساء: 

ال ابئدة، حفت ابلشهوات اغرتاراً، وأظهرت حّبة ، وأضمرت عّبة، فليس آكل منها أكلة تسره، و 
شارب شربة تؤنفه ؛ إال دان هبا درجة إىل أجله، وتباعد هبا مسافة من أمله، وإمنا جعلها هللا داراً 

ملن تزود منها إىل النعيم املقيم، والعيش السليم، فلن يرضى هبا حازم داراً، وال حليم هبا قراراً، فاتقوا 
 لسالم على من اتبع اهلدى."، وا 197هللا: " وتزودوا فإن خري الزاد التقوى " " البقرة: 

فورد كتابه عليهم، ويف القوم يومئذ أبو بيهس هيصم بن جابر الضبعي، وعبد هللا بن إابض املري، 
من بين مرة بن عبيد. فأقبل أبو بيهس على ابن إابض فقال: إن انفعاً غال فكفر، وإنك قصرت 

تمسكهم ابلكتاب، وإقرارهم فكفرت. تزعم أن من خالفنا ليس مبشرك، وإمنا هم كفار النعم؛ ل
ابلرسول. وتزعم أن مناكحهم ومواريثهم واإلقامة فيهم حل طلق ? وأان أقول: إن أعداءان كأعداء 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حتل لنا اإلقامة فيهم، كما فعل املسلمون يف إقامتهم مبكة، 
وز ألهنم منافقون يظهرون اإلسالم، وأحكام املشركني جتري فيهم ، وأزعم أن مناكحهم ومواريثهم جت

 وأن حكمهم عند هللا حكم املشركني.
فصاروا يف هذا الوقت على ثالثة أقاويل: قول انفع يف الّباءة واالستعراض واستحالل األمانة وقتل 

األطفال. وقول أيب بيهس الذي ذكرانه. وقول عبد هللا بن إابض. وهو أقرب األقاويل إىل السنة 
ضالل. والصفرية والنجدية يف ذلك الوقت يقولون بقول ابن إابض. وقد قال ابن من أقاويل ال

 إابض ما ذكران من مقالته.
وأان أقول: إن عدوان كعدو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولكين أحرم مناكحتهم ومواريثهم، ألن 

م، فأرى معهم دعوة معهم التوحيد واإلقرار معهم التوحيد واإلقرار ابلكتاب والرسول عليه السال
املسلمني جتمعهم، وأراهم كفاراً للنعم. وقالت الصفرية ألني من هذا القول يف أمر القعد، حىت صار 

عامتهم قعداً واختلفوا فيهم، وقد ذكران ذلك فقال قوم: مسوا صفرية، ألهنم أصحاب ابن صفار، 
يثي، وكان يرى رأي اخلوارج، وقال قوم: إمنا مسوا بصفرة علتهم، وتصديق ذلك قول ابن عاصم الل

 فرتكه وصار مرجئاً: 

 وابن الزبري وشيعة الكذاب  فارقت جندت والذين تزرقوا

 ديناً بال ثقة وال بـكـتـاب  والصفرة األذان الذين ختريوا
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 .-خفف اهلمزة من اآلذان ولو ال ذلك النكسر الشعر  -
 ، وإن أصيب من األطفال فال حرج.وقال أبو بيهس: الدار دار كفر، واالستعراض فيها جائز

 إىل ههنا انتهت املقالة.
 مقتل انفع ابألهواز

وتفرقت اخلوارج على األضرب األربعة اليت ذكران، وأقام انفع ابألهواز يعرتض الناس ويقتل 
األطفال، فإذا أجيب إىل املقالة جبا اخلراج، وفشا عماله يف السواد ، فاراتع لذلك أهل البصرة، 

إىل األحنف بن قيس، فشكوا ذلك إليه، وقالوا: ليس بيننا وبني العدو إال ليلتان،  فاجتمعوا
كفعلهم يف سوادكم،   -إن ظفروا به  -وسريهتم ما ترى، فقال األحنف: إن فعلهم يف مصركم 

فجدوا يف جهاد عدوكم، فاجتمع إليه عشرة آالف، فأتى عبد هللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث 
فسأله أن يؤمر عليهم، فاختار هلم ابن عبيس بن كريز، وكان ديناً  -وهو ببة  -ب بن عبد املطل

شجاعاً، فأمره عليهم وشيعه، فلما نفذ من جسر البصرة أقبل على الناس فقال: إّن ما خرجت 
المتيار ، ذهب وال فضة وإّن ألحارب قوماً إن ظفرت هبم فما وراءهم إال سيوفهم ورماحهم، فمن  

هاد فلينهض، ومن أحب احلياة فلريجع. فرجع نفر يسري، ومضى الباقون معه، فلما كان شأنه اجل
صاروا بدوالب خرج إليهم انفع، فاقتتلوا قتاالً شديداً، حىت تكسرت الرماح، وعقرت اخليل، 

 وكثرت اجلراح، والقتلى ، وتضاربوا ابلسيوف والعمد، فقتل يف املعركة ابن عبيس وانفع بن األزرق.
ن عبيس قد تقدم إىل أصحابه فقال: إن أصبت فأمريكم الربيع بن عمرو األجذم الغداّن، وكان اب

فلما أصيب ابن عبيس أخذ الربيع الراية، وكان انفع قد استخلف عبيد هللا بن املاحوز السليطي، 
 فكان الرئيسان من بين يربوع: رئيس املسلمني من بين غدانة بن يربوع، فاقتتلوا قتاالً شديداً.

 -وادعى قتل انفع سالمة الباهلي، وقال: ملا قتلته وكنت على برذون ورد ، إذا برجل على فرس 
ينادي اي صاحب الورد! هلم إىل املبارزة، فوقفت يف مخس بين متيم.  -وأان واقف يف مخس قيس 

فإذا به يعرضها علي، وجعلت أتنقل من مخس إىل مخس إىل مخس، وليس يزايلين، فصرت إىل 
مث رجعت، فرآّن فدعاّن إىل املبارزة، فلما أكثر خرجت إليه فاختلفنا ضربتني، فضربته رحلي، 

فصرعته، فنزلت لسلبه وأخذ رأسه، فإذا امرأة قد رأتين حني قتلت انفعاً، فخرجت لتثأر به، فلم 
وكيف? يزل الربيع األجذم يقاتلهم نيفاً وعشرين يوماً، حىت قال يوماً: أان مقتول ال حمالة، قالوا: 

قال: ألّن رأيت البارحة كأن يدي اليت أصيبت بكابل احنطت من السماء فاستشلتين، فلما كان 
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الغد قاتل إىل الليل، مث غاداهم فقتل. فتدافع أهل البصرة الراية حىت خافوا العطب، إذ مل يكن هلم 
اء العرب رئيس، مث أمجعوا على احلجاج بن ابب احلمريي فأابها، فقيل له: أال ترى أن رؤس

ابحلضرة، وقد اختاروك من بينهم! فقال: مشؤومة، ما أيخذها أحد إال قتل، مث أخذها، فلم يزل 
يقاتل اخلوارج بدوالب، واخلوارج أعد ابآلالت والدروع واجلواشن ، فالتقى احلجاج بن ابب 

ميتني، وعمران بن احلارث الراسيب، وذلك بعد أن اقتتلوا زهاء شهر، فاختلفا ضربتني، فسقطا 
 فقالت أمر عمران ترثيه: 

  وكان عمران يدعو هللا يف السحر  اللـه أيد عـمـرانـاً وطـهـره

 شهادة بـيدي مـلـحـادة غـدر  يدعوه سراً وإعـالنـاً لـريزقـه

 وشد عمران كالضرغامة اهلصر  وىل صحابته عن حر مـلـحـمة

يقال: استشاله واشتاله. ويف احلديث إن قول الربيع: استشلتين، أي أخذتين إليها واتنفذتين. 
 السارق إذا قطع سبقته يده إىل النار، فإن اتب استشالها، قال رؤبة: 

  إن سليمان اشتالان ابن علي

 وقول الناس: اشليت كليب أي أغريته ابلصيد، خطأ، إمنا يقال: آسدته وأشليته: دعوته.
رجل معطاة اي فىت، وحمسان، ومكرام،  وقوهلا: بيدي ملحادة مفعال من اإلحلاد، كما تقول:

 وأدخلت اهلاء للمبالغة، كما تدخل يف رواية وعالمة ونسابة.
 وغدر فعل من الغدر، ولفعل ابب نذكره يف عقب هذه القصة، إذا فرغنا من خّب هذه الوقعة.

 والضرغامة: من أمساء األسد.
 واهلصر: الذي يهصر كل شيء، أي يثنيه، قال امرؤ القيس: 

  هصرت بغصن ذي مشاريخ ميال  ا تنازعنا احلديث وأمسـحـتفلم

ولذكران الصفرية واألزراقة والبيهسية واإلابضية تفسري، مل نسب إىل ابن األزرق ابألزارقة، وإىل أيب 
بيهس ابلكنية املضاف إليها، ونسب إىل صفر ومل ينسب إىل واحدهم، ونسب إىل ابن إابض 

 كره بعد ابب فعل.فجعل النسب إىل أبيه? وهذا نذ 
 لقطري يف يوم دوالب

  قال أبو العباس: ومما قيل من الشعر يف يوم دوالب قول قطري: 
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 ويف العيش ما مل ألـق أم حـكـيم  لعمرك إّن يف الـحـياة لـزاهـد

 شفـاء لـذي بـث وال لـسـقـيم  من اخلفرات البيض مل ير مثلـهـا

 بـات الـدهـر جـد لـئيمعلى انئ  لعمرك إّن يوم ألطـم وجـهـهـا

 طعان فىت يف احلرب غري ذمـيم  ولو شهدتين يوم دوالب أبـصـرت

 وعجنا صدور اخليل حنـو تـمـيم  غداة طفت علماء بـكـر بـن وائل

 وأحالفها من حيـصـب وسـلـيم  وكان لعبـد الـقـيس أول جـدهـا

 نـعـوم تعوم وظلنا يف الـجـالد  وظلت شيوخ األزد يف حومة الوغى

 ميـج دمـاً مـن فـائظ وكـلـيم  فلم أر يوماً كان أكثر مـقـعـصـاً 

 أغر نـجـيب األمـهـات كـرمي  وضاربة خدا كرمياً علـى فـتـى

 له أرض دوالب ودير حـمـــيم  أصيب بدوالب ومل تـك مـوطـنـاً 

 تبيح من الـكـفـار كـل حـرمي  فلو شهـدتـنـا يوم ذاك وخـلـنـا

 ونـعـيم جبنـات عـدن عـنـده  تية ابعوا اإلله نـفـوسـهـمرأت ف

قوله: ولو شهدتنا يوم دوالب فلم ينصرف دوالب فإمنا ذاك ألنه أراد البلدة، ودوالب: أعجمي، 
معرب، وكل ما كان من األمساء األعجمية نكرة بغري األلف والالم، فإذا دخلته األلف والالم فقد 

األمساء العربية، ال مينعه من الصرف إال ما مينع العريب، فدوالب،  صار معرابً، وصار على قياس
فوعال مثل طومار وسوالف. وكل شيء ال خيص واحداً من اجلنس م غريه فهو نكرة، حنو: رجل، 
ألن هذا االسم يلحق كل ما كان على بنيته، وكذلك محل وجبل وما أشبه ذلك، فإن وقع االسم 

ل إىل إدخال األلف والالم عليه، ألنه معرفة، فال معىن لتعريف آخر يف كالم العجم معرفة فال سبي
 فيه، فذلك غري منصرف، حنو فرعون وقارون، وكذلك إسحاق وإبراهيم، ويعقوب.

 وقوله: 

  غداة طفت علماء بكر بن وائل

وهو يريد على املاء، فإن العرب إذا التقت يف مثل هذا املوضع المان استجازوا حذف إحدامها 
تثقاالً للتضعيف، ألن ما بقي دليل على ما حذف، يقولون، ألن ما بقي دليل على ما حذف، اس

 يقولون علماء بنو فالن كما قال الفرزدق: 
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 خـالـد ولكن طفت علماء قلفة  وما سبق القيسي من ضعف حيلة

ليت يف وكذلك كل اسم من أمساء القبائل تظهر فيه الم املعرفة فإهنم جييزون معه حذف النون ا
 قولك بنو لقرب خمرج النون من الالم، وذلك قولك: فالن من بلحارث وبلعنّب، وبلهجيم.

 وقال آخر من اخلوارج: 
 شيوخ األزد طافية حلاهـا  يرى من جاء ينظر من دجيل

 وقال رجل منهم: 
 واحلائرون بنافع بن األزرق  مشت ابن بدر واحلوادث مجة

 ال يصبحه هناراً يطـرق من  واملوت حتم ال حمالة واقـع

  ريب املنون فمن يصبه يغلق  فلئن أمري املؤمنني أصـابـه

نصب بعد إن ألن حرف اجلزاء للفعل، فإمنا أراد: فلئن أصاب أمري املؤمنني، فلما حذف هذا 
 الفعل وأضمر ذكر أصابه ليدل عليه، ومثله قول النمر بن تولب: 

  كت فعند ذلك فاجزعيوإذا هل  ال جتزعي إن منفساً أهلكتـه

 وقال ذو الرمة: 
  فقام بفأس بني وصليك جازر  إذا ابن أيب موسى بالالً بلغته

 ألن إذا ال يليها إال الفعل، وهي به أوىل.
 هذا ابب فعل

اعلم أن كل اسم على مثال فعل مصروف يف املعرفة والنكرة إذا كان امساً أصلياً أو نعتاً، فاألمساء 
جعل، وكذلك إن كان مجعًا، حنو: ظلم وغرف. وإن مسيت بشيء من هذا رجاًل حنو، صرد ونغر و 

 انصرف يف املعرفة والنكرة. وأما النعت، فنحو: رجل حطم، كما قال: 
  قد لفها الليل بسواق حطم

 ". 6وكذلك مال لبد، وهو الكثري، من قوله جل جالله: " أهلكت ماالً لبدا " " البلد: 
ل معدوالً عن فاعل مل ينصرف إذا كان اسم رجل يف املعرفة، وينصرف يف فإن كان االسم على فع

النكرة، وذلك حنو: عمر وقثم، ألنه معدول عن عامر، وهو االسم اجلاري على الفعل، فهذا مما 
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معرفته قبل نكرته، فإذا أريد به مذهب املعرفة جاز أن تبنيه يف النداء من كل فعل، ألن املنادى 
 قولك: اي فسق، واي خبث، تريد: اي فاسق واي خبيث.مشار إليه، وذلك 

وإمنا قالت: بيدي ملحادة غدر يف النداء للضرورة، فنقلته معرفة من النداء، مث جعلته نكرة خلروجه 
 عن اإلشارة، فنعتت به ملحادة كما قال احلطيئة: 

 إىل بيت قعيدته لكاع  أجول ما أجول مث آوي

كن للشاعر نقله نكرة ونقله معرفة، على حد ما كان له يف النداء. وهذا ال يقع إال يف النداء، ول
فيلحق قوهلا غدر بقوله: رجل حطم، ومال لبد، وما أشبهه. وفعال يف املؤنث مبنزلة فعل يف املذكر، 
ولو مسيت رجالً حطماً لصرفته، من قولك: هذا سائق حطم، ألنه قد وقع نكرة غري معدول، فهو 

 يف األمساء. يف النعوت مبنزلة صرد
 هذا ابب النسب إىل املضاف

 النسب إىل العلم املضاف
اعلم أنك إذا نسبت إىل علم مضاف فالوجه أن تنسب إىل االسم األول، وذلك قولك يف عبد 

القيس: عبدي، وكذلك يف عبد هللا بن دارم، فإن كان االسم الثاّن أشهر من األول جاز النسب 
من اسم ابسم، وذلك قولك يف النسب إىل عبد مناف منايف،  إليه، لئال يقع يف النسب التباس
 وإىل أيب بكر بن كالب بكري.

قد جيوز، وهو قليل، أن تبين له من االمسني امساً على مثال األربعة لينتظم النسب، وذلك قولك يف 
 النسب إىل عبد الدار بن قصي عبدري، ويف النسب إىل عبد القيس عبقسي.

 العلم النسب إىل املضاف غري
فإن كان املضاف غري علم فالنسب إىل الثاّن على كل حال، وذلك قولك يف النسب إىل ابن الزبري 
زبريي، ألن ابن الزبري إمنا صار معرفة ابلزبري، وكذلك النسب إىل ابن رأالن رأالّن، فلذلك قالوا يف 

 النسب إىل ابن األزرق أزرقي، وإىل أيب بيهس، بيهسي.
 النسب إىل اجلماعة

فأما قوهلم: صفري فإمنا أرادوا الصفر األلوان، فنسبوا إىل اجلماعة، وحق اجلماعة إذا نسب إليها أن 
يقع النسب إىل واحدها، كقولك: مهليب، ومسمعي، ولكن جعلوا صفراً امساً للجماعة، مث نسبوا 

اً للجماعة،  غليه، ومل يقولوا: أصفري، فينسب إىل واحدها، وإما كان ذلك ألهنم جعلوا الصفر امس
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كما تسمى القبيلة ابالسم الواحد، أال ترى أن النسب إىل األنصار، أنصاري ألنه كان علماً 
 للقبيلة وكذلك مدائين. وتقول يف النسب إىل األبناء من بين سعد أبناوي، ألنه اسم للجماعة.

م األب، إذا  فأما قوهلم: األزارقة، فهذا ابب من النسب آخر، وهو أن يسمى كل واحد منهم ابس
كانوا ينسبون، ونظريه املهالبة، واملسامعة، واملناذرة. ويقولون: جاءّن النمريون واألشعرون. جعل  

 كل واحد منهم منرياً وأشعر، فهذا يتصل يف القبائل، على ما ذكرت لك.
وقد تنسب اجلماعة إىل الواحد على رأي أو دين، فيكون له مثل نسب الوالدة، كما قالوا أزرقي، 

ملن كان على رأي ابن األزرق، كما تقول متيمي وقيسي ملن ولده متيم وقيس، ومن قرأ: " سالم 
"، فإمنا يريد إلياس عليه السالم ومن كان على دينه، كما  130على آل ايسني " " الصافات: 

 قال: 
  قدّن من نصر اخلبيبيني قد

 يريد أاب خبيب ومن معه.
تثنية إذا كان جمازمها واحداً يف أكثر األمر على لفظ أحدمها، وقد جيتمع الرجال مع الرجل يف ال

فمن ذلك قوهلم: العمران أليب بكر وعمر رضي هللا عنهما، ومن ذلك قوهلم: اخلبيبان لعبد هللا 
 ومصعب، وقد مضى تفسريه.

 عاد القول يف اخلوارج
تل رجالً مسلماً، فإهنم يقولون: قال: واألزارقة ال تكفر أحداً من أهل مقالتها يف دار اهلجرة إال القا

 املسلم حجة هللا، والقاتل قصد لقطع احلجة.
  األزارقة ووالة البصرة 

ويروى أن انفعاً مر مبالك بن مسمع يف احلرب اليت كانت بني األزد وربيعة وبين متيم، وانفع متقلد 
ربنا هذه! فقال: ال حيل سيفاً، فقام إليه مالك فضرب بيده إىل محالة سيفه وقال: أال تنصران يف ح

يل، قال: فما ابل مؤمين بين متيم ينصرون كفارهم يف هذه احلرب! فأمسك عنه، وخرج بعد ذلك 
أبايم إىل األهواز، فلما قتل من قتل ممن خبازر من اخلوارج يف أايم ابن املاحوز كره ببة القتال، وأقام 

والية، وكان يقول: ما عذران عند إخواننا  حارثة بن بدر الغداّن إبزاء اخلوارج، يناوشهم على غري
من أهل البصرة إن وصل إليهم اخلوارج وحنن دوهنم! فكتب أهل البصرة إىل ابن الزبري خيّبونه بقعود 

ببة، ويسألونه أن يويل والياً، فكتب إىل أنس بن مالك أن يصلي ابلناس، فصلى هبم أربعني يوماً، 
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فواله البصرة. فلقيه الكتاب وهو يريد احلج، وهو يف بعض وكتب إىل عمر بن عبيد هللا بن معمر 
الطريق، فرجع فأقام ابلبصرة، ووىل أخاه عثمان حماربة األزارقة، فخرج إليهم يف اثين عشر ألفاً، 
ولقيه حارقة فيمن كان معه، وعبيد هللا بن املاحوز يف اخلوارج بسوق األهواز، فلما عّبوا إليهم 

رج، وذلك قبيل الظهر، فقال عثمان بن عبيد هللا حلارثة بن بدر: أما دجيالً هنض إليهم اخلوا
اخلوارج إال ما أرى? فقال له حارثة: حسبك هبؤالء! فقال: ال جرم، وهللا ال أتغدى حىت أانجزهم! 

فقال له حارثة: إن هؤالء ال يقاتلون ابلتعسف، فأبق على نفسك وجندك، فقال: أبيتم اي أهل 
أنت اي حارثة، ما علمك ابحلرب? أنت وهللا بغري هذا أعلم! يعرض له العراق إال جبنا! و 

ابلشراب. فغضب حارثة، فاعتزل، وحارهبم عثمان يومه إىل أن غابت الشمس، فأجلت احلرب 
عنه قتياًل، واهنزم الناس، وأخذ حارثة الراية، وصاح ابلناس: أان حراثة بن بدر، فثاب إليه قومه، 

 فل عثمان البصرة؛ وخاف الناس اخلوارج خوفاً شديداً.فعّب هبم دجياًل، وبلغ 
وعزل ابن الزبري عمر بن عبيد هللا، ووىل احلارث بن عبد هللا بن أيب ربيعة، املعروف ابلقباع، أحد 
بين خمزوم، وهو أخو عمر بن عبد هللا بن أيب ربيعة املخزومي الشاعر، فقدم البصرة، فكتب إليه 

ية واملدد، فأراد توليته ، فقال له رجل من بكر بن وائل: إن حارثة ليس حارثة ابن بدر يسأله الوال
 بذاك، إمنا هو رجل شراب ، وفيه يقول رجل من قومه : 

  يصلي وهو أكفر من محار  أمل تر أن حارثة بـن بـدر

 وحظك يف البغااي والقمار  أمل تر أن للفتـيان حـظـاً 

 هللا. فكتب إليه القباع: تكفيين حرهبم إن شاء
 فقام حارثة يدافعهم.

 فقال شاعر من بين متيم يذكر عثمان بن عبيد هللا بن معمر ومسلم بن عبيس وحارثة بن بدر: 
 وأعقبنا هذا احلجازي عـثـمـان  مضى ابن عبيس صابراً غري عاجز

 وأبرق والّبق اليمـانـي خـوان  فأرعد من قبل اللقاء ابن معـمـر

 وقيل بنو تيم بـن مـرة عـزالن  ـهـافضحت قريشاً غثها ومسـين

 مبا قام فيه للعـراقـني إنـسـان  فلوال ابن بدر لعراقـني لـم يقـم

 وقـحـطـان إليه معد ابألنـوف  إذا قيل من حام احلقـيقة أومـأت
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 قوله: فأرعد، زعم األصمعي أنه خطأ، وأن الكميت أخطأ يف قوله: 
  بضائرفما وعيدك يل   أرعد وأبـرق اي يزيد

 وزعم أن هذا البيت الذي يرى ملهلهل، مصنوع حمدث، وهو قوله: 
 الفحوال ان كما ترعد الفحول  أنبضوا معجس القسي وأبرق

وأنه ال يقال إال رعد وبرق إذا أوعد وهتدد، وهو يرعد ويّبق وكذا يقال: رعدت السماء وبرقت، 
 شاعر: وأرعدان وأبرقنا، إذا دخلنا يف الرعد والّبق، قال ال

  فقل أليب قابوس ماشئت فارعد

 وروى غري األصمعي أرعد وأبرق على ضعف.
وقوله: والّبق اليماّن خوان، يريد والّبق اليماّن خيون. وأجود النسب إىل اليمن ميين وجيوز ميان 

بتخفيف الياء، وهو حسن، وهو يف أكثر الكالم، تكون األلف عوضاً من إحدى الياءين، وجيوز 
 علم، تكون األلف زائدة وتشدد الياء، قال العباس بن عبد املطلب: مياّن فا

 بكل مياّن إذا هز صـمـمـا  ضربناهم ضرب األحامس غدوة

 تولية املهلب لقتال اخلوارج وأخباره معهم
مث إن حارثة تفرق الناس عنه أقام بنهر تريى، فعّبت إليه اخلوارج، فهرب وأصحابه يركض، حىت 

يف سفينة، واتبعه مجاعة من أصحابه، فكانوا معه، وأاته رجل من بين متيم  أتى دجياًل، فجلس
وعليه سالحه، واخلوارج وراءه وقد توسط حارثة، فصاح به: اي حارث؛ ليس مثلي ضيع، فقال 

 للمالح: قرب، فقرب إىل جرف، وال فرضة هناك .
جييب كور األهواز ثالثة أشهر، فطفر بسالحه يف السفينة، فساخت ابلقوم مجيعاً. وأقام ابن املاحوز 

مث وجه الزبري بن علي حنو البصرة، فضج الناس إىل األحنف، فأتى القباع فقال: أصلح هللا األمري! 
إن هذا العدو قد غلبنا على سوادان وفيئنا، فلم يبق إال أن حيصران يف بلدان حىت منوت هزاًل، قال: 

ا أرى هلا إال املهلب بن أيب صفرة، فقال: أو هذا فسموا رجاًل، فقال األحنف: الرأي ال خييل ، م
رأي مجيع أهل البصرة! اجتمعوا إيل يف غد. وجاء الزبري حىت نزل الفرات، وعقد اجلسر ليعّب إىل 

 انحية البصرة، فخرج أكثر أهل البصرة إليه.
الدواب وقد اجتمع للخوارج أهل األهواز وكورها، رغبة ورهبة، فأاته البصريون يف السفن وعلى 

ورجالة. فاسودت هبم األرض، فقال الزبري ملا رآهم: أىب قومنا إال كفراً، فقطع اجلسر، وأقام اخلوارج 
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ابلفرات إبزائهم، واجتمع الناس عند القباع، وخافوا اخلوارج خوفاً شديداً، وكانوا ثالث فرق، 
ألشرف العتكي، فسمى قوم املهلب، ومسى قوم مالك بن مسمع، ومسى قوم زايد بن عمرو بن ا

فصرفهم، مث اختّب ما عند مالك وزايد، فوجدمها متثاقلني عن ذلك ، وعاد إليه من أشار هبما 
وقالوا: قد رجعنا عن رأينا، ما نرى هلا إال املهلب، فوجه احلارث إليه فأاته، فقال له: اي أاب سعيد، 

ألحنف: اي أاب سعيد، إان قد ترى ما رهقنا من هذا العدو، وقد اجتمع أهل مصرك عليك، وقال ا
إن هذا  -وأومأ إىل األحنف  -وهللا ما آثرانك هبا ولكنا مل نر من يقوم مقامك. فقال احلارث 

الشيخ مل يسمك إال إيثاراً للدين، وكل من يف مصرك ماد عينه إليك، راج أن يكشف هللا عز وجل 
ند نفسي لدون ما وصفتم، ولست هذه الغمة بك، فقال املهلب: ال حول وال قوة إال ابهلل، إّن ع

آبياً ما دعومت إليه، على شروط أشرتطها. قال األحنف: قل، قال: على أن أنتخب من أحببت، 
قال: ذاك لك، قال: ويل إمرة كل بلد أغلب عليه، قال: وذاك لك، قال: ويل يفء كل بلد أظفر 

 به.
سلبتهم إايه كنت عليهم كعدوهم،  قال األحنف: ليس ذاك لك وال لنا، إمنا هو يفء املسلمني، فإن

ولكن لك أن تعطي أصحابك من يفء كل بلد تغلب عليه ما شئت، وتنفق منه ما شئت على 
حماربة عدوك، فما فضل عنكم كان للمسلمني. فقال املهلب: فمن يل بذلك? قال األحنف: حنن 

 وأمريك ومجاعة أهل مصرك، قال: قد قبلت.
دي الصلت بن حريث بن جابر احلنفي، وانتخب املهلب من فكتبوا بذلك كتاابً ووضع على ي

مجيع األمخاس، فبلغت خنبته اثين عشر ألفاً، ونظروا ما يف بيت املال، فلم يكن إال مائيت ألف 
درهم، فعجزت، فبعث املهلب إىل التجار: إن جتارتكم مذ حول قد كسدت، عليكم ابنقطاع مواد 

خرجوا معي أوفكم إن شاء هللا حقوقكم، فتاجروه، فأخذ من األهواز وفارس عنكم، فهلم ابيعوّن وا
 املال ما يصلح به عسكره، واختذ ألصحابه اخلفاتني والراانت احملشوة ابلصوف.

مث هنض وأكثر أصحابه رجالة، حىت إذا صار حبذاء القوم أمر بسفن فأحضرت وأصلحت، فما 
الفرات، وأمر عليهم ابنه املغرية، فخرج الناس، ارتفع النهار حىت فرغ منها، مث أمر الناس ابلعبور إىل 

فلما قاربوا الشاطئ خاضت إليهم اخلوارج، فحارهبم املغرية ونضحهم ابلسهام حىت تنحوا، فصار 
هو وأصحابه على الشاطئ، فحاربوهم فكشفوهم وشغلوهم، حىت عقد املهلب اجلسر، وعّب 

 يقول شاعر من األزد: واخلوارج منهزمون، فنهى الناس عن اتباعهم. ففي ذلك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

  مثل املهلب يف احلروب فسلموا  إن العراق وأهلـه لـم خيـروا

 أحـجـمـوا وأقل هتليالً إذا ما  أمضى وأمين يف اللقاء نـقـيبة

 التهليل: التكذيب واالهنزام.
 : وأبلى مع املغرية يومئذ عطية بن عمرو العنّبي، وكان من فرسان بين متيم وشجعاهنم، فقال عطية

  يدعى عطية للطعان األجرد  يدعى رجال للعطاء وإمنـا

 وقال الشاعر: 
  إذا احلرب أبدت عن نواجذها الفما  وما فارس إال عـطـية فـوقـه

 وحمرما أابحوا من املصرين حالً   به هزم اللـه األزارق بـعـدمـا

ريى، والزبري بن علي منفرد فأقام املهلب أربعني يوماً جييب اخلراج بكور دجلة، واخلوارج بنهر ت
بعسكره عن عسكر ابن املاحوز، فقضى املهلب التجار وأعطى أصحابه، فأسرع إليه الناس رغبة 
يف جماهدة اخلوارج، وملا يف الغنائم، وللتجارات، فكان فيمن أاته حممد بن واسع األزدي وعبد هللا 

: لو جاء الديلم من ههنا واحلرورية - يعين معاوية -وكان يقول  -بن رايح ومعاوية بن قرة املريب 
وأبو عمران اجلوّن، وكان يقول: كان كعب يقول: قتيل احلرورية يفضل  -من ههنا حلاربت احلرورية 
 قتيل غريهم بعشرة أنوار.

مث هنض املهلب إليهم إىل هنر تريى، فتنحوا عنه إىل األهواز، وأقام املهلب جييب مال حواليه من 
واسيس إىل عسكر اخلوارج، فإأتوه أبخبارهم ومن يف عسكرهم، فإذا حشوة ؛ الكور، وقد دس اجل

 ما بني قصار وصباغ وداعر وحداد.
فخطب املهلب الناس، فذكر من هناك، وقال للناس: أمثل هؤالء يغلبونكم على فيئكم! فلم يزل 

يه زهاء مقيماً حىت فهمهم وأحكم أمره، وقوى أصحابه، وكثرت الفرسان يف عسكره، وتتام إل
 عشرين ألفاً.

مث مضى يؤم سوق األهواز، فاستخلف أخاه املعارك بن أيب صفرة على هنر تريى، ويف مقدمته 
املغرية بن املهلب، حىت قارهبم املغرية، فناوشوه، فانكشف عنه بعض أصحابه، وثبت املغرية بقية 

ا النريان يف ثقلة متاعهم، وارحتلوا يومه وليلته، يوقد النريان، مث غاداهم القتال، فإذا القوم قد أوقدو 
عن سوق األهواز، فدخلها املغرية، وقد جاءت أوائل خيل املهلب، فأقام بسوق األهواز، وكتب 
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بذلك إىل احلارث بن عبد هللا بن أيب ربيعة كتاابً يقول فيه: " بسم هللا الرمحن الرحيم ". أما بعد: 
 متصلة علينا، ونقمة من هللا متتابعة عليهم، نقدم فإان منذ خرجنا نؤم هذا العدو يف نعم من هللا

وحيجمون، وحنل ويرحتلون، إىل أن حللنا سوق األهواز، واحلمد هلل رب العاملني، الذي من عنده 
 النصر، وهو العزيز احلكيم.

فكتب إليه احلارث: هنيئاً لك أخا األزد، الشرف يف الدنيا، والذخر يف اآلخرة، إن شاء هللا! فقال 
هلب ألصحابه: ما أجفى أهل احلجاز! أما ترونه عرف امسي واسم أيب وكنييت! وكان املهلب امل

يبث األحراس يف األمن، كما يبثهم يف اخلوف، ويذكي العيون يف األمصار، كما يذكيها يف 
الصحارى، وأيمر أصحابه ابلتحرز، وخيوفهم البيات ، وإن بعد منهم العدو، ويقول: احذروا أن 

ما تكيدون، وال تقولوا: هزمنا وغلبنا، فإن القوم خائفون وجعون، والضرورة تفتح ابب تكادوا ك
احليلة، مث قام فيهم خطيباً فقال: اي أيها الناس؛ إنكم قد عرفتم مذهب هؤالء اخلوارج، وأهنم إن 
قدروا عليكم فتنوكم يف دينكم وسفكوا دماءكم. فقاتلوهم على ما قاتل عليه أوهلم علي بن أيب 
طالب صلوات هللا عليه، فقد لقيهم قبلكم الصابر احملتسب مسلم بن عبيس، والعجل املفرط 

عثمان بن عبيد هللا، واملعصي املخالف حارثة بن بدر، فقتلوا مجيعاً وقتلوا، فالقوهم جبد وحد، فإمنا 
م، هم مهنتكم وعبيدكم، وعار عليكم، ونقص يف أحسابكم وأداينكم أن يغلبكم هؤالء على فيئك

 ويطأوا حرميكم.
مث سار يريدهم، وهم مبناذر الصغرى، فوجه عبيد هللا بن بشري بن املاحوز رئيس اخلوارج رجاًل، فيهم 

صاحل بن خمراق، إىل هنر تريى، وهبا املعارك بن أيب صفرة، فقتلوه وصلبوه، فنمى اخلّب إىل املهلب، 
فاستنزله ودفنه، وسكن الناس، واستخلف فوجه ابنه املغرية، فدخل هنر تريى وقد خرج واقد منها، 

هبا، ورجع إىل أبيه وقد حل بسوالف ، واخلوارج هبا، فواقعهم، وجعل على بين متيم احلريش بن 
هالل، فخرج رجل من أصحاب املهلب، يقال له عبد الرمحن اإلسكاف، فجعل حيض الناس وهو 

حض الناس ويهون أمر اخلوارج، وخيتال على فرس له صفراء، فجعل أييت امليمنة وامليسرة والقلب، في
بني الصفني، فقال رجل من اخلوارج ألصحابه: اي معشر املهاجرين، هل لكم يف فتكة فيها 

  أرحيية? 
فحمل مجاعة منهم على اإلسكاف، فقاتلهم وحده فارساً، مث كبا به فرسه ، فقاتلهم راجاًل، قائماً 

وجعل حيثو الرتاب يف وجوههم، واملهلب غري  وابركاً، مث كثرت به اجلراحات، فذبب بسيفه،
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حاضر، مث قتل رمحه هللا، وحضر املهلب فأخّب، فقال للحريش وعطية العنّبي: أأسلمتما سيد أهل 
العسكر، مل تعيناه ومل تستنقذاه، حسداً له، ألنه رجل من املوايل! ووخبهما، ومحل رجل من اخلوارج 

ملهلب فطعنه وقتله، ومال اخلوارج أبمجعهم على على رجل من أصحابه فقتله، فحمل عليه ا
العسكر، فاهنزم الناس، وقتلوا سبعني رجاًل، وثبت املهلب، وأبلى املغرية يومئذ وعرف مكانه، 

ويقال: حاص املهلب يومئذ حيصة . وتقول األزد: بل كان يرد املنهزمة وحيمي أابرهم، فقال رجل 
 ن سعد بن مناة بن متيم: من بين منقر بن عبيد بن احلارث بن كعب ب

  وطرت على مواشكة درور  بسوالف أضعت دماء قومي

قوله: مواشكة يريد سريعة، ويقال: حنن على وشك رحيل. ويقال: ذميل مواشك، إذا كان سريعاً، 
 قال ذو الرمة: 

  عراقيبها ابلشيظمي املواشك  إذا ما رمينا رمية يف مفازة

 تابع.ودرور، فعول من در الشيء، إذا ت
 وقال رجل من بين متيم آخر: 

 يزجي كل أربعة حـمـارا  تبعنا األعور الكذاب طوعـاً 

 معاينة وأطلبـه ضـمـارا  فيا ندمى على تركي عطائي

  فحرق يف قرى سوالف انرا  إذا الرمحن يسر يل قـفـوالً 

ال: الكذاب ألن قوله: األعور الكذاب، يعين املهلب، ويقال: غارت عينه بسهم كان أصاهبا. وق
املهلب كان فقيهًا، وكان يعلم ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قوله: " كل كذب 

يكتب كذاب إال ثالثة: الكذب يف الصلح بني الرجلني، وكذب الرجل المرأته يعدها، وكذب الرجل 
 يف احلرب يتوعد ويتهدد ".

 فخذل عنا، فإمنا احلرب خدعة ". وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم: " إمنا أنت رجل،
وقال عليه السالم يف حرب اخلندق لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ، ومها سيدا احليني، اخلزرج 

واألوس: " إيتيا بين قريظة، فإن كانوا على العهد فأعلنا بذلك، وإن كانوا قد نقضوا ما بيننا فاحلنا 
جعا بغدر القوم فقاال: اي رسول هللا عضل والقرة. يل حلناً أعرفه. وال تفتا يف أعضاد املسلمني. فر 

قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " أبشروا فإن األمر ما حتبون ": قال األخفش: سألت 
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املّبد عن قوهلما: عضل والقارة فقال: هذان حيان كاان يف هناية العداوة لرسول هللا صلى هللا عليه 
 والغدر به كهاتني القبيلتني. وسلم. فأرادا يف االحنراف عنه

قال أبو العباس: فكان املهلب رمبا صنع احلديث ليشد به من أمر املسلمني ويضعف من أمر 
اخلوارج. فكان حي من األزد يقال هلم الندب إذا رأوا املهلب رائحاً إليهم قالوا: قد راح املهلب 

 ليكذب! وفيه يقول رجل منهم: 
  ت تصدق ما تقوللو كن  أنت الفىت كل الفـتـى

فبات املهلب يف ألفني، فلما أصبح رجع بعض املنهزمة فصار يف أربعة آالف. فخطب أصحابه 
فقال: وهللا ما بكم من قلة، وما ذهب عنكم إال أهل اجلنب الضعف والطمع والطبع، فإن 

 ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فسريوا إىل عدوكم على بركة هللا.
ريش بن هالل فقال: أنشدك هللا أيها األمري أن تقاتلهم إال أن يقاتلوك! فإن ابلقوم فقام إليه احل

 جراحاً وقد أثخنتهم هذه اجلولة.
فقبل منه ومضى املهلب يف عشرة، فأشرف على عسكر اخلوارج، فلم ير منهم أحداً يتحرك فقال 

ل ال يؤتى إال من وجه احلريش: ارحتل عن هذا املوضع، فارحتل، فعّب دجياًل، وصار إىل عاقو 
 واحد. فأقام به وسرتاح الناس ثالاثً، وقال ابن قيس الرقيات: 

 على أهنا معشوقة الدل عاشقـه  أال طرقت من آل بثنة طـارقـه

 وسوالف رستاف محته األزارقه  تبيت وأرض السوس بيين وبينهـا

  حرورية أضحت من الدين مارقه  إذا حنن شئنا صادفتنـا عـصـابة

 معانـقـه فباتت لنا دون اللحاف  أجازت إلينا العسكرين كليهـمـا

وقد ذكران الضمار ومعناه الغائب. وأصله من قولك: أضمرت الشيء أي أخفيته عنك، ويقال: 
 مال عني، للحاضر. ومال ضمار، للغائب. قال األعشى: 

  فيجعلها بعد عني ضمارا  ومن تـضـيع لـه ذمة

 وقال أيضاً: 
 فإان خبري إذا مل تـرم  ال رمت من عندانأابان ف

  د جتفي وتقطع منا الرحم  أراان إذا أضمرتك البـال
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والفعل من هذا أضمر يضمر، واملفعول به مضمر، والفاعل مضمر، والضمار، اسم للفعل يف معىن 
عطاء اإلضمار. وأمساء األفعال تشرك املصادر يف معانيها، تقول أعطيته عطاء، فيشر كالعطاء اإل

يف معناه، ويسمى به املفعول. وتقول: كلمته تكليماً وكالماً يف معناه. واملصدر ينعت به الفاعل يف 
قولك: رجل عدل، ورجل كرم، ورجل نوم، ويوم غم وغيم، وينعت به املفعول يف قولك: رجل 

 رضحاً، وهذا درهم ضرب األمري، وجاءّن اخللق، تعين املخلوقني.
 يف ذلك اليوم:  وقال رجل من اخلوارج

  أسارى وقتلى يف اجلحيم مصريها  وكائن تركنا يوم سالف مـنـهـم

قوله: وكائن معناه كم وأصله كاف التشبيه دخلت على أي فصارات مبنزلة كم، ونظري ذلك له كذا 
وكذا درمهاً، إمنا هي ذا دخلت عليها الكاف. واملعىن له كهذا العدد من الدراهم. فإذا قال له كذا  

ذا درمهاً، فهو كناية عن أحد عشر درمهاً إىل تسعة عشر، ألنه ضم العددين. فإذا قال: كذا ك
وكذا، فهو كناية عن أحد وعشرين إىل ما جاز فيه العطف بعده. لكن كثرت كأي فخففت، 

". "  48والتثقيل األصل، قال هللا تعاىل: " وكأين من قريت أمليت هلا وهي ظاملة " " احلج: 
". وقد قرئ ابلتخفيف. كما قال  146نيب قاتل معه ربيون كثري " " آل عمران: وكأين من 
 الشاعر: 

  جييء أمامك األلف يردي مقنعاً   وكائن رددان عنكم من مـدجـج

 وقال آخر: 
  أصيب ومل جيرح وقد كان جارحا  وكائن ترى يوم الغميصاء من فىت

لتخفيف، وذلك األصل، وبعض العرب يقلب قال أبو العباس: وهذا أكثر على ألسنتهم، لطلب ا
 فيقول: كيئ اي فىت. فيؤخر اهلمزة لكثرة االستعمال. قال الشاعر: 

  غداة الروع معروفاً كمي  وكيئ يف بين دودان منهم

 قال أبو العباس: فأقام املهلب يف ذلك العاقول ثالثة أايم مث ارحتل، واخلوارج بسلى وسلّبى.
بفتح السني فيهما: موضعان ابألهواز، وسلى بكسر السني موضع  قال األخفش: سلى وسلّبى

 ابلبادية. وكذا ينشد هذا البيت: 
 نعام قاق يف بلد قفـار  كأن غديرهم جبنوب سلى
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فنزل قريباً منهم، فقال ابن املاحوز ألصحابه: ما تنتظرون بعدوكم وقد هزمتموهم ابألمس وكسرمت 
اي أمري املؤمنني، إمنا تفرق عنهم أهل الضعف واجلنب، وبقي  حدهم? فقال له وافد موىل أيب صفرة:

أهل النجدة والقوة. فإن أصبتهم مل يكن ظفراً هنيئاً. ألّن أراهم ال يصابون حىت يصيبوا. فإن غلبوا 
ذهب الدين، فقال أصحابه، انفق وافد، فقال ابن املاحوز: ال تعجلوا على أخيكم. فإنه إمنا قال 

توجه الزبري بن علي إىل عسكر املهلب لينظر ما حاهلم، فأاتهم يف مائتني.  هذا نظراً لكم، مث
فحزرهم ورجع. وأمر املهلب أصحابه ابلتحارس. حىت إذا أصبح ركب إليهم على تعبية صحيحة، 
فالتقوا بسلى وسلّبى فتصافوا. فخرج من اخلوارج مائة فارس، فركزوا رماحهم بني الصفني واتكأوا 

يهم املهلب عدادهم، ففعلوا مثل ما فعلوا، ال يرميون إال لصالة حىت أمسوا، فرجع  عليها. وأخرج إل
 كل قوم إىل معسكرهم ففعلوا هذا ثالثة أايم.

مث إن اخلوارج تطاردو هلم يف اليوم الثالث، فحمل عليهم هؤالء الفرسان جيولون ساعة. مث إن رجالً 
فطعنه، فحمل اخلوارج أبمجعهم، كما صنعوا من اخلوارج محل على رجل فطعنه فحمل عليه املهلب 

يوم سوالف، فضعضعوا الناس، وفقد املهلب. وثبت املغرية يف مجع أكثرهم أهل عمان. مث جنم 
املهلب يف مائة فارس، وقد انغمست كفاه يف الدماء، وعلى رأسه قلنسوة مربعة فوق املغفر ، 

. وذلك يف وقت الظهر، فلم يزل حيارهم حمشوة قزاً، وقد متزقت. وإن حشوها ليتطاير. وهو يلهث
 إىل الليل. حىت كثر القتل يف الفريقني.

فلما كان الغد غاداهم، وقد كان وجه ابألمس رجاًل من طاحية بن سود بن مالك بن فهم بن 
األزد يرد املنهزمني، فمر به عامر بن مسمع فرده. فقال: إن األمري أذن يل، فبعث إىل املهلب 

دعه فال حاجة يل يف مثله من أهل اجلنب والضعف، وقد تفرق أكثر الناس، فأعلمه، فقال: 
فغاداهم املهلب يف ثالثة آالف، وقال ألصحابه: ما بكم من قلة، أيعجز أحدكم أن يرمي رحمه مث 
يتقدم فيأخذه، ففعل لك رجل من كندة يقال له عياش، وقال املهلب ألصحابه: أعدوا خمايل فيها 

يف وقت الغفلة، فإهنا تصد الفارس وتصرع الراجل، ففعلوا. مث أمر منادايً ينادي  حجارة. وارموا هبا
يف أصحابه. أيمرهم ابجلد والصّب، ويطمعهم يف العدو. ففعل، حىت مر ببين العدوية، من بين مالك 
بن حنظلة فضربوه. فدعا املهلب بسيدهم. وهو معاوية بن عمرو، فجعل يركله برجله وهذا معروف 

زد، فقال: أصلح هللا األمري! أعفين من أم كيسان والركبة تسميها األزد أم كيسان. مث محل يف األ
املهلب ومحلوا. فاقتتلوا قتاالً شديداً. فجهد اخلوارج، فنادى مناديهم: أال إن املهلب قد قتل! فركب 
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ا يشعر هبا، املهلب برذوانً قصرياً أشهب، وأقبل يركض بن الصفني، وإن إحدى يديه لفي القباء وم
وهو يصيح: أان املهلب! فسكن الناس مع العصر، فصاح املهلب اببنه املغرية: تقدم، ففعل، وصاح 
بذكوان مواله، قدم رايتك، ففعل. فقال له رجل من ولده: إنك تغرر بنفسك. فذمره مث صاح: اي 

كان مع املساء قتل   بين متيم، أآمركم فتعصونين! فتقدم وتقدم الناس، واجتلدوا أشد جالد. حىت إذا
ابن املاحوز. وانصرف اخلوارج، ومل يشعر املهلب بقتله. فقال ألصحابه: ابغوّن رجاًل جلداً يطوف 

يف القتلى، فأشاروا عليه برجل من جرم، وقالوا: إان مل نر رجالً قط أشد منه، قطوف ومعه النريا، 
عليه، وإذا مر جبريح من املسلمني  فجعل إذا مر جبريح من اخلوارج قال: كافر ورب الكعبة! فأجهز

 أمر بسقيه ومحله.
وأقام املهلب يف عسكره أيمرهم ابالحرتاس، حىت إذا كان نصف الليل وجه رجاًل من اليحمد قال 

األخفش: اليحمد من األزد، واخلليل من بطن منهم، يقال هلم الفراهيد. والفرهود يف األصل 
 ، وإن نسبت إىل احلمالن قلت: فرهودي ال غري.احلمل. فإن نسبت إىل احلي قلت: فراهيدي

يف عشرة، فصاروا إىل عسكر اخلوارج. فإذا القوم قد حتملوا إىل أرجان. فرجع إىل املهلب فأعلمه. 
 فقال: أان هلم الساعة أشد خوفاً، فاحذروا البيات.

ء اخلوارج قد قال أبو العباس: ويروى عن شعبة بن احلجاج أن املهلب قال ألصحابه يومًا: إن هؤال
يئسوا من انحيتكم إال من جهة البيات. فإن كان ذلك فاجعلوا شعاركم حم ال ينصرون. فإن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر هبا ويروى أنه كان شعار أصحاب علي بن أيب طالب 
 صلوات هللا عليه.

 فلما أصبح املهلب غدا على القتلى، فأصاب ابن املاحوز فيهم.
 ذلك يقول رجل من اخلوارج: ففي 

  كرام وجرحى مل توسد خدودها  بسلى وسلّبى مصارع فـتـية

 وقال آخر: 
  كرام وعقرى من كميت ومن ورد  بسلى وسلّبى مصـارع فـتـية

وقال رجل من موايل املهلب: لقد صرعت حبجر واحد ثالثة. رميت به رجالً فأصبت أصل أذنه 
 به آخر على هامته فصرعته، مث صرعت به اثلثاً.فصرعته، مث أخذت احلجر فضربت 

 وقال رجل من اخلوارج: 
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  !وهل تقتل األبطال وحيك، ابحلجر  أاتان أبحجار لـيقـتـلـنـا بـهـا

 وقال رجل من أصحاب املهلب يف يوم سلى وسلّبى وقتل ابن املاحوز: 
  منا صواعق ما تبقي وال تذرد  ويوم سلى وسلّبى أحاط هبـم

 كما جتدل جذع مال منقعـر  كنا عبيد هللا منـجـدالً حىت تر 

قال أبو العباس: تقول العرب: صاعقة وصواعق. وهو مذهب أهل احلجاز، وبه نزل القرآن، وبنو 
 متيم يقولون: صاقعة وصواقع.

 ".20واملنقعر: املنقلع من أصله. قال هللا أصدق القائلني: " كأهنم أعجاز حنل منقعر " " القمر: 
ى أن رجالً من اخلوراج يوم سلى محل على رجل من أصحاب املهلب فطعنه، فلما خالطه ويور 

 الرمح صاح: اي أمتاه! فصاح به املهلب: ال كثر هللا مبثلك املسلمني! فضحك اخلارجي وقال: 
  تسقيك حمضاً وتعل رائبا  أمك خري لك مين صاحبا

جرت يف وجهه نكس على قربوس سرجه، ومحل وكان املغرية بن املهلب إذا نظر إىل الرماح قد تشا
من حتتها فّباها بسيفه، وأثر يف أصحاهبا، حىت خترمت امليمنة من أجله. وكان أشد ما تكون 
احلرب أشد ما يكون تبسماً، فكان املهلب يقول: ما شهد معي حرابً قط إال رأيت البشر يف 

 وجهه.

  !من قماقمفكم غادرت أسيافنا   فإن تلك قتلى يوم سلى تتابعت

 املتالحم بسوالف يوم املأزق  غداة نكر املشرفـية فـيهـم

املأزق: هو يوم تضايق احلرب. واملتالحم: نعت له. واملشرفية: السيوف. نسبت إىل املشارف من 
 أرض الشام، وهو املوضع امللقب موته الذي قتل به جعفر بن أيب طالب وأصحابه.

 مؤتة. ومل أمسعها من علمائنا إال ابهلمز.قال األخفش: كان املّبد ال يهمز 
قال أبو العباس: فكتب املهلب إىل احلارث بن عبد هللا بن أيب ربيعة القباع: " بسم هللا الرمحن 

الرحيم ". أما بعد، فإان لقينا ألزارقة املارقة حبد وجد، فكانت يف الناس جولة، مث اثب أهل احلفاظ 
، وسيوف حداد. فأعقب هللا خري عاقبة، وجاوز ابلنعمة والصّب، بنيات صادقة، وأبدان شداد

مقدار األمل، فصاروا درئة رماحنا، وضرائب سيوفنا . وقتل هللا أمريهم ابن املاحوز، ارجو أن يكون 
 آخر هذه النعمة كأوهلا، والسالم.
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وقولوا له: وكتب إليه أهل البصرة يهنئونه، ومل يكتب إليه األحنف، ولكن قال: اقرأوا عليه السالم، 
أان لك على ما فارقتك عليه. فلم يزل يقرأ الكتب ويلتمس يف أضعافها كتاب األحنف. فلما مل يره 
قال ألصحابه: أما كتب إلينا? فقال له الرسول: محلين إليك رسالة، وأبلغه. فقال: هذه أحب إيل 

 من هذه الكتب.
بين سليط بن يربوع. من رهط ابن واجتمعت اخلوارج أبرجان، فبايعوا الزبري بن علي، وهو من 

املاحوز. فرأى فيهم انكساراً شديداً وضعفاً بيناً. فقال هلم: اجتمعوا. فحمد هللا وأثىن عليه وصلى 
على حممد صلى هللا عليه وسلم، مث أقبل عليهم فقال: إن البالء للمؤمنني متحيص وأجر، وهو على 

نني فما صار إليه خري مما خلف. وقد أصبتم الكافرين عقوبة وخزي، وإن يصب منكم أمري املؤم
فيهم مسلم بن عبيس وربيعاً األجذم واحلجاج بن ابب وحارثة بن بدر. وأشجيتم املهلب. وقتلتم 

أخاه املعارك، وهللا يقول إلخوانكم من املؤمنني: " إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
"، فيوم سلى كان لكم بالء ومتحيصاً، ويوم  140األايم نداوهلا بني الناس " " آل عمران: 

سوالف كان هلم عقوبة ونكااًل. فال تغلنب على الشكر يف حينه، والصّب يف وقته، وثقوا أبنكم 
 املستخلفون يف األرض، والعاقبة للمتقني.

مث حتمل حملاربة املهلب، فنفحهم املهلب نفحة، فرجعوا. فأكمن للمهلب يف غمض من غموض 
يقرب من عسكره، مائة فارس ليغتالوه. فسار املهلب يوماً يطوف بعسكره ويتفقد األرض ، 

سواده، فوقف على جبل فقال: إن من التدبري هلذه املارقة أن تكون قد أكمنت يف سفح هذا 
اجلبل كميناً. فبعث عشرة فوارس، فاطلعوا على املائة. فلما علموا أهنم قد علموا هبم قطعوا القنطرة 

سفت الشمس، فصاحوا هبم: اي أعداء هللا! لو قامت القيامة جلددان يف جهادكم. مث يئس وجنوا، وك
الزبري من انحية املهلب، فضرب إىل انحية أصبهان، مث كر راجعاً إىل أرجان، وقد مجع مجوعاً. 

وكان املهلب يقول: كأّن ابلزبري وقد مجع مجوعاً، فال ترهبوهم فتخبث قلوبكم، وال تغفلوا 
اس فيطمعوا فيكم. فجاءوه من أرجان فألفوه مستعداً آخذاً أبفواه الطرق، فحاربوه فظهر االحرت 

 عليهم ظهوراً بيناً. ففي ذلك يقول رجل من بين متيم، أحسبه من بين رايح بن يربوع: 
 من الومسي ينتحر انتحارا  سقى هللا املهلب كل غـيث

  اراعوابس خيلهم تبغي الغو   فما وهن املهلب يوم جاءت
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وقال املهلب يومئذ: ما وقعت يف أمر ضيق من احلرب إال رأيت أمامي رجاالً من بين اهلجيم بن 
 عمرو بن متيم جيالدون، وكأن حلاهم أذانب العقاعق . وكانوا صّبوا معه يف غري موطن.

 وقال رجل من بين متيم، من بين عبشمس بن سعد: 
  املزوان قريح القلب قد صحب  أال اي من لصب مسـتـحـن

 إذا ما راح مسروراً بطـينـا  هلان على املهلب ما لقـينـا

 طحـينـا كأن جلودان كسيت  جير السابري وحنن شـعـث

  املزون: عمان. وهو اسم من أمسائها، قال الكميت: 
  فأكره أن أمسيها املزوان  فأما األزد أزد أيب سعيد

 وقال جرير: 

 تسعرا د حاولوها فتنة أنوق  واطفأت نريان املزن وأهلها

ومحل يومئذ احلريش بن هالل على قيس اإلكاف، وكان قيس من أجند فرسان اخلوارج، فطعنه فدق 
 صلبه. وقال: 

 أقرانـي ثبت املقام إذا القيت  قيس اإلكاف غداة الروع يعلمين

هم أهل وقد كان فل املهلب يوم سلى وسلّبى صاروا إىل البصرة. ذكروا أن املهلب أصيب، ف
البصرة ابلنقلة إىل البادية، حىت ورد كتابه بظفره. فأقام الناس، وتراجع من كان ذهب منهم. فعند 
ذلك يقول األحنف بن قيس: البصرة بصرة املهلب. وقدم رجل من كندة يقال له فالن بن أرقم، 

عي، فقيل له فنعى ابن عم له، وقال: رأيت رجالً من اخلوارج وقد مكن رحمه من صلبه. فقدم املن
ذلك. فقال: صدق ابن أرقم، ملا أحسسن برحمه بني كتفي صحت: البقية! فرفعه عين، وتال: " 

 ". 86بقيت هللا خري لكم إن كنتم مؤمنني " " هود: 
ووجه املهلب بعقب هذه الوقعة رجاًل من األزد، برأي عبيد هللا بن بشري بن املاحو إىل احلارث بن 

لقباع. فلما صار بكريج دينار لقيه حبيب وعبد امللك وعلي، بنو بشري بن عبد هللا بن أيب ربيعة ا
املاحوز، فقالوا له: ما اخلّب? وال يعرفهم. فقال: قتل هللا املارق ابن املاحوز، وهذا رأسه معي. فوثبوا 

عليه فقتلوه وصلبوه ودفنوا الرأس، فلما ويل احلجاج دخل عليه علي بن بشري، وكان وسيماً 
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فقال: من هذا? فخّب فقتله. ووهب ابنه األزهر وابنته ألهل األزدي املقتول، وكانت زين  جسيماً،
 بنت بشري هلم مواصلة، فوهبومها هلا.

 توليه مصعب بن الزبري على البصرة واستقدامه للمهلب
فلم يزل املهلب يقاتل اخلوارج يف والية احلارث القباع، حىت عزل احلارث وويل مصعب بن الزبري، 

كتب إليه أن أقدم علي، واستخلف ابنك املغرية، ففعل، فجمع الناس فقال هلم: إّن قد ف
استخلفت عليكم املغرية، وهو أبو صغريكم رقة ورمحة، وابن كبريكم طاعة وبراً وتبجياًل، وأخو مثله 

مواساة ومناصحة، فلتحسن له طاعتكم، وليلن له جانبكم، فوهللا ما أردت صواابً قط إالسبقين 
ليه. مث مضى إىل مصعب. وكتب مصعب إىل املغرية بواليته. وكتب إليه: إنك مل تكن كأبيك، إ

 فإنك كاف ملا وليتك، فشمر واتزر وجد واجتهد.
مث شخص املصعب إىل املذار فقتل أمحر بن مشيط، مث أتى الكوفة فقتل املختار بن أيب عبيد. وقال 

مللك فقال: أذكر لك واحداً من ثالثة: حممد بن للمهلب: أشر علي برجل أجعله بيين وبني عبد ا
عمري بن عطارد الدارمي. أو زايد بن عمرو بن األشرف العتكي. أو داود بن قحذم. فقال: أو 

 تكفيين? قال: أكفيك إن شاء هللا. فواله املوصل. فشخص املهلب إليها.
 مشاورة مصعب الناس فيمن يكفيه أمر اخلوارج

سأل: من يستكفي أمر اخلوارج وفد إىل أخيه? فشاور الناس، فقال وصار مصعب إىل البصرة، ف
قوم: ول عبيد هللا بن أيب بكرة. وقال قوم: ول عمر بن عبيد هللا بن معمر. وقال قوم: ليس هلم إال 

 املهلب فاردده إليهم.
بيد هللا وبلغت املشورة اخلوارج. فأداروا األمر بينهم، فقال قطري بن الفجاءة املازّن: إن جاءكم ع

بن أيب بكرة، أاتكم سيد مسح جواد كرمي مضيع لعسكره؛ وإن جاءكم عمر بن عبيد هللا بن معمر 
أاتكم شجاع بطل فارس جاد، يقاتل لدينه وملكه، وبطبيعة مل أر مثلها ألحد، فقد شهدته يف 

رد  وقائع فما نودي يف القوم حلرب إال كان أول فارس يطلع حىت يشد على قرنه فيضربه؛ وإن
املهلب فهو من قد عرفتموه، إن أخذمت بطرف ثوب أخذ بطرفه اآلخر، ميده إذا أرسلتموه، ويرسله 

إذا مددمتوه ال يبدأكم إال أن تبدأوه، إال أن يرى فرصة فينتهزها، فهو الليث املّب والثعلب الرواغ، 
 والبالء املقيم.

ان، وعليهم الزبري بن علي السليطي. فوىل عليهم عمر بن عبيد هللا. وواله فارس، واخلوارج أبرج
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فشخص إليهم فقاتلهم، وأحل عليهم حىت أخرجهم عنها فأحلقهم أبصبهان فلما بلغ املهلب أن 
 مصعباً وىل عمر بن عبيد هللا قال: رماهم بفارس العرب وفتاها.

. فقال له فجمعوا له وأعدوا واستعدوا، مث أتوا سابور، فسار إليهم حىت نزل منهم على أربعة فراسخ
مالك بن حسان األزدي: إن املهلب كان يذكي العيون، وخياف البيات، ويرتقب الغفلة، وهو على 
أبعد من هذه املسافة منهم، فقال له عمر: اسكت خلع هللا قلبك! أتراك متوت قبل أجلك! فأقام 

وا منه بشيء. هناك. فلما كان ذات ليلة بيته اخلوارج، فخرج إليهم فحارهبم حىت أصبح، فلم يظفر 
فأقبل على مالك بن حسان فقال: كيف رأيت? قال: قد سلم هللا عز وجل، ومل يكونوا يطمعون 

من املهلب مثلها. فقال: أما إنكم لو انصحتموّن مناصحتكم املهلب لرجوت أن أنفي هذا لعدو، 
 ولكنكم تقولون: قرشي حجازي بعيد الدار، خريه لغريان، فتقاتلون معي تعذيراً.

زحف اخلوارج من غد ذلك اليوم، فقاتلهم قتاالً شديداً، حىت أجلأهم إىل قنطرة. فكاثف الناس مث 
وأمه من بين  -عليها حىت سقطت، فأقام حىت أصلحها، مث عّبوا، وتقدم ابنه عبيد هللا بن عمر 

فقاتلهم حىت قتل فقال قطري: ال تقاتلوا عمر اليوم فإنه  -سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب 
تور. ومل يعلم عمر بقتل ابنه؛ حىت أفضى إىل القوم، وكان مع ابنه النعمان بن عباد، فصاح به: مو 

اي نعما، أين ابين? فقال: احسبه أيها األمري فقد استشهد رمحه هللا صابراً مقبالً غري مدبر، فقال: 
ملته، فقتلوا يف إان هلل وإان إليه راجعون! مث محل على الناس محلة مل ير مثلها. ومحل أصحابه حب

وجههم ذلك تسعني رجالً من اخلوارج، فلما استقروا قال هلم قطري: أما أشرت عليكم 
 ابالنصراف! فجعلوه وجوههم حىت خرجوا من فارس.

وتلقاهم يف ذلك الوقت الفرز بن مهزم العبدي فسألوه عن خّبه، وأراد قتله، فأقبل على قطري 
ويلهم، فأجاب إليها، فخلوا عنه، ففي ذلك يقول يف كلمة فقال: إّن مؤمن مهاجر. فسأله عن أقا

 له: 

 إىل قطري ذي اجلبني املفلق  وشدوا واثقي مث أجلوا خصوميت

 والتخلق وما دينهم غري اهلوى  وحاججتهم يف دينهم وحججتهـم

 مث إهنم تراجعوا وتكانفوا.
 كنف بعض.  قال األخفش: تكانفوا: أعان بعضهم بعضاً واجتمعوا وصار بعضهم يف

وعادوا إىل انحية أرجان، فسار إليهم عمر، وكتب إىل مصعب: أما بعد، فإّن قد لقيت األزارقة. 
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فرزق هللا عبيد هللا بن عمر الشهادة، ووهب له السعادة. ورزقنا عليهم الظفر. فتفرقوا شذر مذر، 
 وبلغتين عنهم عودة، فيممتهم، وابهلل أستعني وعليه أتوكل.

ه عطية بن عمرو وجماعة بن سعيد، فالتقوا، فأحل عليهم حىت أخرجهم. وانفرد عمر فسار إليهم ومع
من أصحابه. فعمد له أربعة عشر رجالً منهم، من مذكوريهم وشجعاهنم ويف يده عمود، فجعل ال 

يضرب رجالً منهم ضرة إال صرعه. فركض إليه قطري على فرس طمرة وعمر على مهر فاستعاله 
كاد يصرعه، فبصر به جماعة فأسرع إليه، فصاحت اخلوارج بقطري: اي أاب قطري بقة فرسه حىت  

نعامة! إن عدو هللا قد رهقك فاحنط قطري عن قربوسه. فطعنه جماعة، وعلى قطري درعان 
 فهتكهما، وأسرع السنان يف رأس قطري، فكشط عنه جلده وجنا.

واز، وقد ارحتل عمر بن عبيد هللا إىل ارحتل القوم إىل أصبهان فأقاموا هبا برهة، مث رجعوا إىل األه
إصطخر، فأمر جماعة فجىب اخلراج أسبوعاً، فقال له : كم جبيت? قال: تسعمائة ألف. فقال: هي 

 لك. فقال يزيد بن احلكم الثقفي جملاعة: 
 عمر وقد نسي احلياة وضاعا  ودعاك دعوة مرهق فأجبتـه

 أوزاعـا قد كاد يرتك حلمـه  فرججت عادية الكتيبة عن فىت

وعزل مصعب بن الزبري وويل محزة بن عبد هللا بن الزبري، فوجه املهلب إليهم، فحارهبم فأخرجهم 
عن األهواز، مث رد مصعب واملهلب ابلبصرة، واخلوارج أبطراف أصبهان والوايل عليها عتاب بن 

ز من انحية فارس، فكتب ورقاء الرايحي، فأقام اخلوارج هناك شيئاً جيبون القرى. مث أقبلوا إىل األهوا
مصعب إىل عمر بن عبيد هللا: ما أنصفتنا، أقمت بفارس جتيب اخلراج ومثل هذا العدو حياربك! 

وهللا لو قاتلت مث هربت لكان أعذر لك، وخرج مصعب من البصرة يريدهم. وأقبل عمر بن عبيد 
طيئ، وكان شجاعاً، وكان من  هللا يريدهم. فتنحى اخلوارج إىل السوس، مث أتوا املدائن، فقتلوا أمحر

 فرسان عبيد هللا بن احلر، ففي ذلك يقول الشاعر: 
 بساابط مل يعطف عليه خليل  تركتم فىت الفتيان أمحر طيئ

مث خرجوا عامدين إىل الكوفة، فلما خالطوا سوادها، وواليها احلارث بن عبد هللا القباع فتثاقل عن 
األشرت، والمه الناس، فخرج متحاماًل حىت أتى النخيلة، ففي  اخلروج وكان جباانً. فذمره إبراهيم بن

 ذلك يقول الشاعر: 

 يسري يوماً ويقيم شهـرا  إن القباع سار سرياً نكرا
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وجعل يعد الناس ابخلروج وال خيرج. واخلوارج يفشون ، حىت أخذوا امرأة فقتلوا أابها بني يديها. 
تلون من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني! فقال وكانت مجيلة، مثا أرادوا قتلها، فقالت: أتق

قائل منهم: دعوها. فقالوا: قد فتنتك، مث قدموها فقتلوها، مث قربوا أخرى، وهم حبذاء القباع واجلسر 
معقود بينهما، فقطعه القباع، وهو يف ستة آالف، واملرأة تستغيث به وهي تقول : عالم تقتلونين? 

رت وال ارتددت! والناس يتفلتون إىل اخلوارج، والقباع مينعهم، فلما خاف فوهللا ما فسقت وال كف
أن يعصوه أمر عند ذلك بقطع اجلسر، فأقام بني دابها ودبريى مخسة أايم، واخلوارج بقربه، وهو 

يقول للناس يف كل يوم: إذا لقيتم العدو غداً فأثبتوا أقدامكم واصّبوا، فإن أول احلرب الرتامي، مث 
لرماح، مث السلة، فثكلت رجالً أمه فر من الزحف! فقال بعضهم ملا أكثر عليهم: أما الصفة إشراع ا

 فقد مسعناها، فمىت يقع الفعل? وقال الراجز: 
 بني دابها ودبريى مخساً   إن القباع سار سريا ملسا

روا من فأخذ اخلوارج حاجتهم، وكان شأن القباع التحصن منهم، مث انصرفوا ورجع إىل الكوفة، وصا
فورهم إىل أصبهان، فبعث عتاب بن ورقاء إىل الزبري بن علي: أان ابن عمك، ولست أراك تقصد 

 يف انصرافك من كل حرب غريي. فبعث إليه الزبري: إن أدىن الفاسقني وأبعدهم يف احلق سواء.
مكاييلهم،  وإمنا مسي احلارث بن عبيد هللا بن أيب ربيعة القباع، ألنه ويل البصرة فعري على الناس

فنظر إىل مكيال صغري يف مرآة العني وقد أحاط بدقيق استكثره، فقال: إن مكيالكم هذا لقباع. 
والقباع الذي خيفي أو خيفى ما فيه، يقال: انقبع الرجل، إذا استرت، ويقال للقنفذ القبع، وذلك أنه 

 خينس رأسه.
ال ويراوحونه، حىت طال عليهم املقام، قال أبو العباس: وأقام اخلوارج يغادون عتاب بن ورقاء القت

ومل يظفروا منه بكبري، فلما كثر ذلك عليهم انصرفوا، ال ميرون بقرية بني أصبهان واألهواز إال 
 استباحوها وقتلوا من فيها.

وشاور مصعب الناس فيهم ، فاجتمع رأيهم على املهلب، فبلغ اخلوارج مشاورته ، فقال هلم 
ورقاء فهو فاتك يطلع يف أول املقنب وال يظفر بكبري، وإن جاءكم  القطري: إن جاءكم عتاب بن

عمر بن عبيد هللا ففارس يقدم، فإما له وإما عليه، وإن جاءكم املهلب فرجل ال يناجزكم حىت 
 تناجزوه، وأيخذ منكم وال يعطيكم، فهو البالء الالزم، واملكروه الدائم.

حلرب عبد امللك، فلما أحس به الزبري بن وعزم املصعب على توجيه املهلب، وأن يشخص هو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

علي خرج إىل الري، وهبا يزيد بن احلارث بن رؤمي، فحاربه مث حصره، فلما طال عليه احلصار خرج 
إليه، فكان الظفر للخوارج، فقتل يزيد بن رؤمي، واندى يومئذ ابنه حوشباً ففر عنه وعن أمه لطيفة، 

لى احلارث بن رؤمي يعود ابنه يزيد، فقال له: عندي وكان علي بن أيب طالب عليه السالم دخل ع
جارية لطيفة اخلدمة أبعث هبا إليك، فسماها يزيد لطيفة، فقتلت معه يومئذ. ويف ذلك يقول 

 الشاعر: 
 أسر وأشفى مـن مـواقـف حـوشـب  مواقـفـنـا فـي كــل يوم كـــريهة

 ـرواغ ثـعـلـبفلم يستجب بـل راغ ت  دعـاه يزيد والـرمـــاح شـــوارع

  رأى ما رأى يف املوت عيسى بن مصعب  ولو كان شهم الـنـفـس أو ذا حـفـيظة

 وقد مر خّب عيسى بن مصعب مستقصى. وقال آخر: 
  نضب األسنة حوشب بن يزيد  جنى حليلته وأسلـم شـيخـه

 ابن وقال ابن حوشب لبالل بن أيب بردة يعريه أبمه، وبالل مشدود عند يوسف ابن عمر: اي
 حوراء. فقال بالل وكان جلداً: إن األمة تسمى حوراء وجيداء ولطيفة.

  وزعم الكليب أن بالالً كان جلداً حني ابتلي قال الكليب: 
ويعجبين أن أرى األسري جلداً قال وقال خالد بن صفوان له حبضرة يوسف بن عمر: احلمد هلل 

د كنت شديد احلجاب، مستخفاً الذي أزال سلطانك وهد ركنك، وغري حالك، فوهللا لق
ابلشريف، مظهراً للعصبية فقال له بالل: إمنا طال لسانك اي خالد لثالث معك هن علي: األمر 
عليك مقبل وهو عين مدبر، وأنت مطلق وأان مأسور، وأنت يف طينتك وأان يف هذا البلد غريب. 

م أشابة دخلت يف بين منقر من وإمنا جرى إىل هذا، ألنه يقال إن أصل آل األهتم من احلرية، وإهن
 الروم.

مث احنط الزبري بن علي على أصبهان، فحصر هبا عتاب بن ورقاء الرايحي سبعة أشهر، وعتاب 
حياربه يف بعضهن. فلما طال به احلصار قال ألصحابه: ما تنتظرون? وهللا ما تؤتون من قلة، وإنكم 

نهم، وما بقي مع هذا احلصار إال أن تفىن لفرسان عشائركم، ولقد حاربتموهم مراراً فانتصفتم م
ذخائركم فيموت أحدكم فيدفنه أخوه، مث ميوت أخوه فال جيد من يدفنه، فقاتلوا القوم وبكم قوة، 
من قبل أن يضعف أحدكم عن أن ميشي إىل قرنه. فلما أصبح الغد، صلى هبم الصبح، مث خرج 

يقال هلا ايمسني، فقال: من أراد البقاء  هبم إىل اخلوارج وهم غارون، وقد نصب لواء جلارية له
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فليلحق بلواء ايمسني، ومن أراد اجلهاد فليخرج معي. فخرج يف ألفني وسبعمائة فارس، فلم يشعر 
هبم اخلوارج حىت غشوهم، فقاتلوا جبد مل ير اخلوارج منهم مثله، فعقروا منهم خلقاً كثرياً وقتلوا الزبري 

 بعهم عتاب. ففي ذلك يقول الشاعر: بن علي، واهنزمت اخلوارج، فلم يت

  ولوالك الصطلم العسكر  ويوم جبـي تـالفـيتـه

وقال رجل من بين ضبة  -قال أبو العباس: نفسر قول: ولوالك يف آخر هذا اخلّب إن شاء هللا  -
 يف تلك الوقعة: 

 ومل أك يف كتيبة ايمسينـا  خرجت من املدينة مستميتاً 

 عدوا مستلمني جماهدينـا  أليس من الفضائل أن قومي

وتزعم الرواة أهنم يف أايم حصارهم كانوا يتواقفون، وحيمل بعضهم على بعض، ورمبا كانت مواقفة 
لغري حرب ، ورمبا اشتدت احلرب بينهم. وكان رجل من أصحاب عتاب يقال له شريح، ويكىن أاب 

 لي: هريرة، إذا حتاجز القوم مع املساء اندى ابخلوارج وابلزبري بن ع
 !كيف ترون اي كالب النـار  اي ابن أيب املاحور واألشرار

 يهركم ابللـيل والـنـهـار  شد أيب هـريرة الـهـرار

  متسي من الرمحن يف جوار  أمل تروا جياً على املضمـار

فغاظهم ذلك منه، فكمن له عبيدة بن هالل فضربه، واحتمله أصحابه، فظنت اخلوارج أنه قد 
إذا توافقوا اندوهم: ما فعل اهلرار? فيقولون: ما به من أبس، حىت أبل من علته، فخرج قتل، فكانوا 

إليهم فصاح: اي أعداء هللا، أترون يب أبساً! فصاحوا به: قد كنا نرى أنك حلقت أبمك اهلاوية، يف 
 النار احلامية.

والك، ومنه قوله: أمل قال أبو العباس: نفسر أشياء من العربية حتتاج إىل الشرح. من ذلك قوله: ول
 تروا جياً ومنه قوله: يهركم ابلليل والنهار.

أما قوله: لوالك فإن سيبويه يزعم أن لوال ختفض املضمر ويرتفع بعدها الظاهر ابإلبتداء. فيقال: إذا 
قلت لوالك، فما الدليل على أن الكاف خمفوضة دون أن تكون منصوبة، وضمري النصب كضمري 

تقول لنفسك: لوالي، ولو كانت منصوبة لكانت النون قبل الياء، كقولك: اخلفض? فتقول: إنك 
 رماّن وأعطاّن، قال يزيد بن احلكم الثقفي: 
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 منـهـوي أبجرامه من قلة النيق  وكم موطن لوالي طحت كما هوى

 النيق: أعلى اجلبل، وجزم اإلنسان خلقه.
ن كان هذا جائزاً فلم ال يكون يف فيقال له: الضمري يف موضع ظاهره، فكيف يكون خمتلفًا? وإ

الفعل وما أشبهه، حنو إن وما كان معها يف الباب? وزعم األخفش سعيد أن ضمري مرفوع، ولكن 
وافق ضمري اخلفض، كما يستوي اخلفض والنصب، فيقال: فهل هذا يف غري هذا املوضع? قال أبو 

أنت، كما قال عز وجل: " لوال  العباس: والذي أقوله أن هذا خطأ ال يصلح، إال أن تقول: لوال
". ومن خالفنا فهو ال بد يزعم أن الذي قلناه أجود، ويدعي  31أنتم لكنا مؤمنني " " سبأ: 

 الوجه اآلخر فيجيزه على بعده.
 وأما جي فاألجود فيها أن تقول: 

  أمل تروا جي على املضمار

م أعجمي على ثالثة أحرف فال تنون، ألهنا مدينة، واالسم أعجمي، واملؤنث إذا مسي ابس 
ينصرف إذا كان مؤنثاً، وإن كان أوسطه سكاانً، حنو جور ومحص وماه وما كن مثل ذلك، ولو  

كان امساً ملذكر النصرف، فإن صرفته جعلته امساً لبلد، وإن مل تصرفه جعلته امساً لبلدة أو ملدينة، 
على ثالثة أحرف كلها متحرك،  أال ترى أنك تصرف نوحاً ولوطاً، ومها أعجميان? وكذلك لو كان

 ألنك تصرف قدماً لو مسيت هبا رجاًل، فاألعجمي مبنزلة املؤنث، ألن امتناعها واحد.
وأما قوله: يهركم فإن كل ما كان من املضاعف على ثالثة أحرف وكان متعدايً، فإن املضارع منه 

ه حرفان على يفعل، ويفعل، على يفعل، حنو شده يشده، وزره يزره، ورده يرده، وحله حيله وجاء من
فيهما جيد: هره يهره، إذا كرهه، يهره أجود، وعله ابحلناء يعله، ويعله أجود. ومن قال: حبته قال: 

". وذلك أن بين  31حيبه ال غريه. وقرأ أبو رجاء العطاردي: " فاتبعوّن حيببكم هللا " " آل عمران: 
 الساكنني .متيم تدغم يف موضع اجلزم، وحترك أواخره اللتقاء 

 والية قطري بن الفجاءة على اخلوارج ومبايعتهم له
رجع احلديث: قال أبو العباس: مث إن اخلوارج أداروا أمرهم بينهم، فأرادوا تولية عبيد بن هالل، 

فقال: أدلكم على من هو خري مين! من يطاعن يف قبل، وحيمي يف دبر، عليكم قطري بن الفجاءة 
م فقالوا: اي أمري املؤمنني، أمض بنا إىل فارس، فقال: إن بفارس عمر بن املازّن. فبايعوه، فوقف هب

عبيد هللا بن معمر، لكن نصري إىل األهواز، فإن خرج مصعب بن الزبري من البصرة دخلناها. فأوا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

األهواز، مث ترفعوا عنها إىل إيذج وكان املصعب قد عزم على اخلروج إىل ابمجريا ، فقال ألصحابه: 
 قد أطل علينا، وإن خرجنا عن البصرة دخلها، فبعث إىل املهلب فقال: اكفنا هذا العدو، إن قطرايً 

فخرج إليهم املهلب، فلما أحس به القطري، ميم كرمان، فأقام املهلب ابألهواز، مث كر قطري عليه 
وقد استعد، فكان اخلوارج يف مجيع حاالهتم أحسن عدة ممن يقاتلهم بكثرة السالح، وكثرة 

 اب، وحصانة اجلنن، فحارهبم املهلب، فنفاهم إىل رام هرمز.الدو 
وكان احلارث بن عمرية اهلمداّن قد صار إىل املهلب مراغماً لعتاب بن ورقاء، يقال إنه مل يرضه عن 

قتله الزبري بن علي، وكان احلارث بن عمرية هو الذي توىل قتله وحاص إليه أصحابه، ففي ذلك 
 يقول أعشى مهدان: 

 البن الليوث الغر من قحطـان  كارم أكملت أسبـابـهـاإن امل

 زاد الرفاق إىل قرى جنـران  لفارس احلامي احلقيقة معلمـاً 

  حيمي العراق إىل قرى كرمان  احلارث بن عمرية الليث الـذي

 مـائتـان وميوت من فرساهنم  ود األزارق لو يصاب بطعـنة

ن التزود، كما قال جرير وأراد ابن له سفراً، ويف ذلك السفر وأتويله: أن الرفقة إذا صحبها أغناها ع
 حيىي بن أيب حفصة، فقال ألبيه: زودّن فقال جرير: 

 أال إن حيىي نعم زاد املسـافـر  أزاداً سوى حيىي تريد وصاحـبـاً 

  إذا أرملوا أو خف ما يف الغرائر  فما تنكر الكوماء ضربة سـيفـه

كون على وجهني: مرفوعاً ومنصوابً، فالرفع على العطف، ويدخل يف وقوله: وميوت من فرساهنم ي
التمين. والنصب على الشرط واخلروج من العطف، ويف مصحف ابن مسعود: " ودوا لو تدهن 

" على العطف. ويف الكالم: ود لو أتتيه فتحدثه، وإن  9فيدهنون " والقراءة " فيدهنون " " القلم: 
 شئت نصبت الثاّن.

عباس: وخرج مصعب بن الزبري إىل ابمجرياء، مث أتى اخلوارج خّب مقتله مبسكن، ومل أيت قال أبو ال
املهلب وأصحابه، فتواقفوا يوماً على اخلندق، فناداهم اخلوارج: ما تقولون يف املصعب? قالوا: إمام 

قتل هدى، قالوا: فما تقولون يف عبد امللك? قالوا: ضال مضل. فلما كان بعد يومني أتى املهلب 
مصعب، وأن أهل الشأم فاجتمعوا على عبد امللك، وورد عليه كتاب عبد امللك بواليته، فلما 
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تواقفوا انداهم اخلوارج: ما تقولون يف مصعب? قالوا: ال خنّبكم، قالوا: فما تقولون يف عبد امللك? 
بيد الدنيا، قالوا: إمام هدى، قالوا: اي أعداء هللا! ابألمس ضال مضل، واليوم إمام هدى! اي ع

  عليكم لعنة هللا! 
وويل خالد بن عبد هللا بن أسيد، فقدم فدخل البصرة، فأراد عزل املهلب، فأشري عليه أبال يفعل، 

وقيل له: إمنا أمن أهل هذا املصر، أبن املهلب ابألهواز، وعمر بن عبيد هللا بفارس فقد تنحى 
قة فأىب إال عزله، فقدم املهلب البصرة، عمر، وإن حنيت املهلب مل أتمن على البصرة من األزار 

وخرج خالد إىل األهواز، فأشخصه، فلما صار بكربج دينار لقيه قطري فمنعه حط أثقاله، وحاربه 
ثالثني يوماً. مث أقام قطري إبزائه، وخندق على نفسه، فقال املهلب: إن قطرايً  ليس أبحق 

قطري، فصار إىل مدينة هنر تريى فبىن سورها  ابخلندق منك، فعّب دجيالً إىل شق هنر تريى، واتبعه
وخندق عليها، فقال املهلب خلالد: خندق على نفسك، فإّن ال آمن عليك البيات، فقال: اي أاب 

سعيد، األمر أعجل من ذلك، فقال املهلب لبعض ولده: إّن أرى أمراً ضائعاً، مث قال لزايد بن 
فرغت، وأىب خالد أن يفرغ سفنه، فقال املهلب عمرو: خندق علينا، فخندق املهلب وأمر بسفنه ف

لفريوز حصني: صر معنا، فقال: اي أاب سعيد، احلزم ما تقول، غري أّن أكره أن أفارق أصحايب. 
 قال: فكن بقربنا، قال: أما هذه فنعم.

وقد كان عبد امللك كتب إىل بشر بن مروان أيمره أن ميد خالداً جبيش كثيف، أمريه عبد الرمحن بن 
مد بن األشعث، ففعل، فقدم عليه عبد الرمحن، فأقام قطري يغاديهم القتال ويراوحهم أربعني حم

يوماً، فقال املهلب ملوىل أليب عيينة: انتبذ إىل ذلك الناووس فبت عليه يف كل ليلة، فمىت أحسست 
فجلس خّباً من اخلوارج أو حركة أو صهيل خيل فاعجل إلينا. فجاء ليلة فقال: قد حترك القوم. 

املهلب بباب اخلندق، وأعد قطري سفناً فيها حطب فأشعلها انراً، وأرسلها على سفن خالد، 
وخرج يف أدابرها حىت خالطهم. فجعل ال مير برجل إىل قتله، وال بدابة إال عقرها، وال بفسطاط إال 

محن بن حممد هتكه. فأمر املهلب يزيد ابنه فخرج يف مائة فارس، فقاتل وأبلى يومئذ، وخرج عبد الر 
بن األشعث فأبلى بالء حسنًا؛ وخرج فريوز حصني يف مواليه، فلم يزل يرميهم ابلنشاب هو ومن 
معه، فأثر أثراً مجياًل، فصرع يزيد بن املهلب يومئذ، وصرع عبد الرمحن، فحامى عنهما أصحاهبما 

فوهب له فريوز حىت ركبا، وسقط فريوز حصني يف اخلندق، فأخذ بيده رجل من األزد فاستنقذه، 
حصني عشرة آالف درهم، وأصبح عسكر خالد كأنه حرة سوداء، فجعل ال يرى إال قتيالً أو 
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صريعاً، فقال للمهلب: اي أاب سعيد، كدن نفتضح، فقال خندق على نفسك، فإال تفعل عادوا 
 إليك؛ فقال: اكفين أمر اخلندق، فجمع له األمحاس ، فلم يبق شريف إال عمل فيه، فصاح هبم

اخلوارج: وهللا لو ال هذا الساحر املزوّن لكان هللا قد دمر عليكم. وكانت اخلوارج تسمي املهلب 
الساحر، ألهنم كانوا يدبرون األمر فيجدونه قد سبق إىل نقض تدبريهم، فقال أعشى مهدان البن 

 األشعث يف كلمة طويلة: 

  ليس الثنا والذكر ابلداثر  ويوم أهوازك ال تنسـه

 ان ف قصر املدود، من أن مد املقصور ال جيوز، ما يغين عن إعادته.وقد ذكر 
 فريوز حصني وبعض أخباره

ونذكر فريوز حصني ملا مر من ذكره: وكان فريوز حصني رجالً جيد البيت يف العجم، كرمي احملتد، 
متيم بن مشهر اآلابء، فلما أسلم وايل حصيناً، وهو حصني بن عبد هللا العنّبي، من بين العنّب بن 

مر، مث من ولد طريف بن متيم، وكان فريوز حصني شجاعاً جواداً، نبيل الصورة، جهري الصوت، 
وتروي الرواة أن رجالً من العرب كانت أمه فتاة، فقاول بين عم له. فسبوه ابلعجمية، ومر فريوز 

مسعها حصني، فقال: هذا خايل، فمن منكم له خال مثله? وظن الفىت أن فريوز مل يسمعها، و 
 فريوز، فلما صار إىل منزله بعث إىل الفىت، فاشرتى له منزالً وجارية، ووهب له عشرة آالف درهم.
ومن مآثره املعروفة أن احلجاج بن يوسف ملا واقف ابن األشعث برستقاابذ اندى منادي احلجاج: 

عرفين من أتى برأس فريوز فله عشرة آالف درهم. ففصل فريوز من الصف، فصاح ابلناس: من 
فقد اكتفى، ومن مل يعرفين فأان فريوز حصني، وقد عرفتم مايل ووفائي، من أتى برأس احلجاج فله 
مائة ألف، فقال احلجاج، فوهللا لقد تركين أكثر التلفت وإّن لبني خاصيت. فأتى به احلجاج فقال 

مهدنك مث له: أأنت اجلاعل يف رأس أمريك مائة ألف درهم ? قال: قد فعلت، فقال: وهللا أل
ألمحلنك؛ أين املال? قال: عندي فهل إىل احلياة من سبيل? قال: ال، قال: فأخرجين إىل الناس 
حىت أمجع لك املال فلعل قلبك يرق علي! ففعل احلجاج، فخرج فريوز فأحل الناس من ودائعه، 

 وأعتق رقيقه، وتصدق مباله، مث رد إىل احلجاج فقال: شأنك اآلن فاصنع ما شئت، فشد يف
 القصب الفارسي، مث سل حىت شرح، مث نضح ابخلل وامللح، فما أتوه حىت مات.

قال أبو العباس: ومضى قطري إىل كرمان، فانصرف خالد إىل البصرة، فأقام قطري بكرمان أشهراً، 
مث عمد لفارس، وخرج خالد إىل األهواز، وندب للناس رجاًل، فجعلوا يطلبون املهلب، فقال 
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حبظ هذا املصر، إّن قد وليت أخي قتال األزارقة، فوىل أخاه عبد العزيز،  خالد: ذهب املهلب
واستخلف املهلب على األهواز يف ثلثمائة، ومضى عبد العزيز يف ثالثني ألفاً، واخلوارج بدراب 

جرد، فجعل عبد العزيز يقول يف طريقه: يزعم أهل البصرة أن هذا األمر ال يتم إال ابملهلب، 
عب بن زيد: فلما خرج عبد العزيز عن األهواز جاءّن كردوس حاجب املهلب فسيعلمون! قال ص

فقال: أجب األمري، فجئت إىل املهلب وهو يف سطح وعليه ثياب هروية، فقال: اي صعب، أان 
ضائع، كأّن أنظر إىل هزمية عبد العزيز، وأخشى أن توافيين األزارقة وال جند معي، فابعث رجالً م 

سابقاً به إيل، فوجهت رجالً يقال له عمران بن فالن، فقلت: اصحب عسكر  قبلك أيتيين خبّبهم
 عبد العزيز واكتب إيل خبّب يوم يوم، أورده على املهلب.

 -أيها األمري  -فلما قارهبم عبد العزيز وقف وقفة، فقال له الناس: هذا يوم صاحل، فينبغي أن تنزل 
قريب، فنزل الناس على غري أمره، فلم يستتم النزول حىت نطمئن مث أنخذ أهبتنا، فقال: كال، األمر 

حىت ورد عليهم سعد الطالئع يف مخسمائة فارس، كأهنم خيط ممدود. فناهضهم عبد العزيز، 
فواقفوه ساعة، مث اهنزموا عنه مكيدة، فاتبعهم، فقال له الناس: ال تتبعهم فإان على غري تعبية، فأىب، 

بة، فاقتحمها وراءهم. والناس ينهونه، وكان قد جعل على بين فلم يزل يف آاثرهم حىت اقتحموا عق
متيم عبس بن طلق الصرميي، امللقب عبس الطعان، وعلى بكر بن وائل مقاتل بن مسمع القيسي 
وعلى شرطته رجالً من بين ضبيعة بن نزار، فنزلوا عن العقبة ونزل خلفهم، وكان هلم يف بطن العقبة  

عليهم الكمني. وعطف سعد الطالئع، فرتجل عبس بن طلق  كمني، فلما صاروا وراءها خرج
فقتل، وقتل مقاتل بن مسمع، وقتل الضبعي صاحب الشرطة، واحناز عبد العزيز، واتبعهم اخلوارج 

على فرسخني يقتلوهنم كيف شاؤوا، وكان عبد العزيز قد خرج معه أبم حفص ابنة املنذر بن اجلارود 
ذوا أسرى ال حتصى، فقذفوهم يف غار بعد أن شدوهم واثقاً، مث امرأته. فسبوا النساء يومئذ، وأخ
 سدوا عليهم اببه حىت ماتوا فيه.

وقال رجل حضر ذلك اليوم: رأيت عبد العزيز، وإن ثالثني رجالً ليضربونه أبسيافهم وما حتيك يف 
 جنته .

صدري، يقال ما أحاك فيه السف، وما حييك فيه، وما حك ذا األمر يف صدري، وما حكى يف 
 وما احتكى يف صدري. ويقال: حاك الرجل يف مشيته حييك؛ إذا تبخرت.

ونودي على السيب يومئذ، فغويل أبم حفص، فبلغ هبا رجل سبعني ألفاً، وذلك الرجل من جموس  
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كانوا أسلموا وحلقوا ابخلوارج، ففرض لكل واحد منهم مخسمائة، فكاد أيخذها، فشق ذلك على 
جل مسلم أن يكون عنده سبعون ألفاً، إن هذه لفتنة ، فوثب إليها أبو قطري وقال: ما ينبغي لر 

احلديد العبدي فقتلها، فأيت به قطري فقال له : اي أاب احلديد، مهيم! فقال: اي أمري املؤمنني، رأيت 
املؤمنني قد تزايدوا يف هذه املشركة، فخشيت عليهم الفتنة. فقال قطري: قد أصبت وأحسنت! 

 وارج: فقال رجل من اخل

 حبمد هللا سـيف أبـي الـحـديد  كفاان فتنة عـظـمـت وجـلـت

  ?على فرط اهلوى: هل من مزيد  أهاب املسلمون بـهـا وقـالـوا

 رقيق احلد فعل فـتـى رشـيد  فزاد أبو احلديد بنـصـل سـيف

 قوله: أهاب يريد أعلن، يقال أهبت به، إذا دعوته، مثل صوت، قال الشاعر: 

  وماتت نفوس للهوى وقلوب  حزان الفؤاد مهـيبأهاب أب

وقوله: مهيم حرف استفهام ، معناه: ما اخلّب وما األمر، فهو دال على ذلك حمذوف اخلّب، ويف 
احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى بعبد الرمحن بن عوف ردع خلوق فقال: مهيم! 

اة، وكان تزوج على نواة، وأصحاب احلديث يروونه فقال: تزوجت اي رسول هللا، فقال: أومل ولو بش
على نواة من ذهب قيمتها مخسة دراهم. وهذا خطأ وغلط. العرب تقول نواة فتعين هبا مخسة 

 دراهم، كما تقول: النش لعشرين درمهاً، واألوقية ألربعني درمهاً، فإمنا هو اسم هلذا املعىن.
قنا، وكان حيب أن يلقاه يف تلك احلروب مبارزة، وكان العالء بن مطرف السعدي ابن عمر عمرو ال

 فلحقه عمرو القنا وهو منهزم، فضحك عمرو وقال متمثاًل: 
  أعام لك ابن صعصعة بن سعد  متناّن لـيلـقـانـي لـقـيط

 مث صاح به: انج أاب املصدى! وكان عمرو القنا يكىن أيضاً أاب املصدى.
عمرو بن الصعق الكاليب، يقوله يعين لقيط بن زرارة، وهذا البيت الذي متثل به عمرو ليزيد بن 

وكان يطلبه. وقوله: أعام لك يريد اي عامر، فرخم، وإمنا يريد احلي تعجباً، أي لكم أعجب من 
متنيه للقائي! فدعا بين عامر بن صعصعة، وهم بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، ايقل إن 

اة بن متيم، ال ابن معاوية، وإهنم انقلة يف قيس، ولذلك عامر بن صعصعة هو ابن سعد بن زيد من
 امتنعت بنو سعد من حماربتهم مع بين متيم يوم جبلة، ولذلك أنذرهم كرب بن صفوان.
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وهذا البيت وضعه سيبويه يف ابب النداء الذي معناه معىن التعجب، وشبيه به قول الصلتان 
 العبدي: 

 ولكن كليب تواضـعجرير   فيا شاعراً ال شاعر اليوم مثله

على معىن قوله: فلله دره شاعراً! وكان العالء بن مطرف قد محل معه امرأتني له، إحدامها من بين 
ضبة يقال هلا أم مجيل، واألخرى بنت عمه، وهي فالنة بنت عقيل، فطلق الضبية وختلص هبما 

 يومئذ، ومحل الضبية أواًل. ففي ذلك يقول: 
 قفوا فامحلوها قبل بنت عـقـيل  ـيتـيألست كرمياً إذ أقول لـفـت

 جـمـيل جتر على املتـنـني أم  ولو مل يكن عودي نضاراً ألصبحت

قال الصعب بن يزيد: بعثين املهلب آلتيه ابخلّب، فضربت إىل قنطرة أربك على فرس اشرتيته بثالثة 
كالم رجل   آالف درهم، فلم أحسس خّباً، فسرت مهجراً إىل أن أمسيت، فلما أظلمنا مسعت

عرفته من اجلهاضم ، فقلت: ما وراءك? فقال: الشر، فقلت: فأين عبد العزيز? قال: أمامك، فلما  
كان من آخر الليل إذا أان بزهاء مخسني فارساً معهم لواء، فقلت، لواء من هذا? فقالوا: هذا لواء 

ما كان، فإنك كنت  عبد العزيز؛ فتقدمت إليه، فسلمت وقلت: أصلح هللا األمري! ال يكّبن عليك
يف شر جند وأخبثه. قال يل: أو كنت معنا? قلت: ال، ولكن كأّن شاهد أمرك، قال: كأنك كنت 
معنا، قلت: أرسلين املهلب آلتيه خبّبك. مث تركته وأقبلت إىل املهلب، فقال يل: ما وراءك? قلت ما 

ة رجل من قريش وقل يسرك، قد هزم عبد العزيز وقل جيشه. فقال: وحيك! وما يسرّن من هزمي
جيش املسلمني! قلت: قد كان ساءك أو سرك، فوجه رجالً إىل خالد خيّبه. قال الرجل: فلما 

أخّبت خالداً قال: كذبت ولؤمت. ودخل رجل من قريش فكذبين. وقال يل خالد: وهللا هلممت 
مطرف هذا أن أضرب عنقك. قلت: أصلح هللا األمري! إن كنت كاذابً فاقتلين، وإن كنت صادقاً 
 املتكلف. فقال خالد: لبئس ما أخطرت به دمك! فما برحت حىت دخل بعض الفل.

وقدم عبد العزيز سوق األهواز، فأكرمه املهلب وكساه، وقدم معه على خالد، واستخلف ابنه 
حبيباً، وقال له: حتسس عن األخبار، فإن أحسست خبّب األزارقة قريباً منك فانصرف إىل البصرة 

ريى، فلما دخلها أعلم خالد، فغضب عليه، واسترت حبيب يف بين هالل بن عامر بن على هنر ت
 صعصعة. فتزوج هناك يف استتاره اهلاللية أم عباد بن حبيب.

 وقال الشاعر خلالد يفيل رأيه، أي خيطئه: 
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  وترتك ذا الرأي األصيل املهلبا  بعثت غالماً من قريش فـروقة

 وجربـا قواه وقد ساس األمور  تأىب الذم واختار الوفاء وأحكم

 وقال احلارث بن خالد املخزومي: 
 قطـراي طال ابلسفح انزلوا  فر عبد العزيز ملا رأى األب

  ويروى: 
  

 وابن داود نـازالً قـطـراي  فر عبد العزيز إذ راء عيسى

 ليعودن بعـدهـا حـرمـيا  عاهد هللا إن جنا ملـمـنـااي

 ن وسلعا وتـارة نـجـداي  ايسكن اخلل والصفاح فمـر 

 مع يوماً لكـر خـيل دواي  حيث ال يشهد القتال وال يس

 قوله: إذ راء عيسى، األصل رأى ولكنه قلب فقدم األلف وأخر اهلمزة، كما قال كثري: 

  من اجلك هذا هامة اليوم أو غد  وكل خليل راءّن فهـو قـائل

 اً يف موضعه إن شاء هللا.والقلب كثري يف كالم العرب، وسنذكر منه شيئ
وقوله: ملمنااي يريد من املنااي، ولكنه حذف النون لقرب خمرجها من الالم، فكانتا كاحلرفني يلتقيان 
على لفظ فيحذف أحدمها، ومن كالم العرب أن حيذفوا النون إذا لقيت الم املعرفة ظاهرة، فيقولون 

بلعنّب وبلهجيم كما يقولون: علماء بنو فالن يف بين احلارث وبين العنّب وما أشبه ذلك: بلحارث و 
 فحذفون إحدى الالمني.

وقوله: ليعودن بعدها حرميا العرب تنسب إىل احلرم فيقولون حرمي وحرمي على قوهلم حرمة البيت 
 وحرمة البيت، وقال النابغة الذبياّن: 
  هل يف خمفيكم من يشرتي أدما  من قول حرمية قالت وقد رحلوا

 نا موضع، وأصله الطريق يف الرمل.واخلل: ها ه
وكتب خالد إىل عبد امللك بعذر عبد العزيز، وقال للمهلب: ما ترى عبد امللك صانعاً يب? قال: 

يعزلك، قال: أتراه قاطعاً رمحي? قال: نعم، قد أتته هزمية أمية أخيك من البحرين، وأتتيه هزمية 
بد امللك إىل خالد : أما بعد، فإّن كنت أخيك عبد العزيز من فارس! قال أبو العباس: فكتب ع
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حددت لك حداً يف أمر املهلب، فلما ملكت أمرك نبذت طاعيت واستبددت برأيك، فوليت 
املهلب اجلباية، ووليت أخاك حرب األزارقة، فقبح هللا هذا رأايً! أتبعث غالماً غراً مل جيرب احلروب 

س احلروب تشغله ابجلباية،! أما لو كافأتك على للحرب ، وترتك سيداً شجاعاً مدبراً حازماً قد مار 
قدر ذبنك ألاتك من نكريي ما ال بقية لك معه، ولكن تذكرت رمحك فلفتين عنك، وقد جعلت 

 عقوبتك عزلك.
ووىل بشر بن مروان وهو ابلكوفة وكتب إليه: أما بعد، فإنك أخو أمري املؤمنني، جيمعك وإايه 

مع له مع أمري املؤمنني دون أمية، فانظر املهلب بن أيب صفرة، مروان بن احلكم، وإن خالداً ال جمت
 فوله حرب األزارقة، فإنه سيد بطل جمرب، فأمدده من أهل الكوفة بثمانية آالف رجل.

فشق عليه ما أمره به يف املهلب، وقال: وهللا ألقتلنه، فقاله له موسى بن نصري: أيها األمري ، إن 
 للمهلب حفاظاً وبالء ووفاء.

خرج بشر بن مروان يريد البصرة، فكتب موسى وعكرمة إىل املهلب أن يتلقاه لقاء ال يعرفه به. و 
فتلقاه املهلب على بغل، فسلم عليه يف مخار الناس، فلما جلس بشر جملسه قال: ما فعل أمريكم 

 املهلب? قالوا: قد تلقاك أيها األمري وهو شاك.
د هللا، فقال أمساء بن خارجة: إمنا والك أمري املؤمنني فهم بشر أو يويل حرب األزارقة عمر بن عبي

لنرى رأيك. فقال له عكرمة ابن ربعي: اكتب إىل أمري املؤمنني وأعلمه علة املهلب. فكتب إليه 
يعلمه علة املهلب وأن ابلبصرة من يغين غناءه، ووجه ابلكتاب مع وفد أوفدهم إليه، رئيسهم عبد 

رأ الكتاب خال بعبد هللا بن حكيم فقال: إن لك ديناً ورأايً وحزماً، هللا بن حكم اجملاشعي، فلما ق
فمن لقتال هؤالء األزارقة? قال: املهلب. قال: إنه عليل. قال: ليست علته مبانعة ، فقال عبد 

 امللك: أراد بشر أن يفعل ما فعل خالد.
ليل وال ميكنين فكتب إىل بشر يعزم عليه أن يويل املهلب، فوجه إليه. قال املهلب: أان ع

اإلختالف، فأمر بشر حبمل الدواوين إليه، فجعل ينتخب، فاعرتض بشر عله، فاقتطع أكثر خنبته، 
مث عزم أال يقيم بعد اثلثة، وقد أخذت اخلوارج األهواز وخلفوها وراء ظهورهم وصاروا ابلفرات، 

: أصلح هللا األمري! فخرج إليهم املهلب حىت صار إىل شهار طاق، فأاته شيخ من بين متيم، فقال
إن سين ما ترى، فهبين لعيايل قال: على أن تقول لألمري إذا خطب فحثكم على اجلهاد، كيف 

حتثنا على اجلهاد وأنت حتبس أشرافنا وأهل النجدة منا? ففعل الشيخ ذلك، فقال بشر: وما أنت 
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ول له أيها األمري أعن وذاك? قال: ال شيء، وأعطى املهلب رجالً ألف درهم على أن أييت بشراً فيق
املهلب ابلشرط واملقاتلة، ففعل الرجل ذلك، فقال له بشر: ما أنت وذاك? قال نصيحة حضرتين 

 لألمري واملسلمني، وال أعود إىل مثلها، فأمده ابلشرطة واملقاتلة.
وكتب بشر إىل خليفته ابلكوفة أن يعقد لعبد الرمحن بن خمنف على مثانية آالف من كل ربع 

، ويوجه به مدداً إىل املهلب، فلما أاته الكتاب بعث إىل عبد الرمحن بن خمنف األزدي فعقد ألفني
له، واختار له من كل ربع ألفني، فكان على ربع أهل املدينة بشر بن جرير البجلي، وعلى ربع متيم 

ومهدان عبد الرمحن بن سعيد بن قيس اهلمداّن، وعلى ربع كندة وربيعة حممد بن إسحاق بن 
األشعث الكندي، وعلى مذحج وأسد حر بن قيس املذاحجي، فقدموا على بشر، فخال بعبد 

الرمحن بن خمنف، فقال له: قد عرفت رأي فيك وثقيت بك، فكن عند ظين، انظر هذا املزوّن 
فخالفه يف أمره، وأفسد عليه رأيه، فخرج عبد الرمحن بن خمنف وهو يقول: ما أعجب ما طمع مين 

 م! أيمرّن أن أصغر شيخاً من مشايخ أهلي وسيداً من ساداهتم! فلحق ابملهلب.فيه هذا الغال
فلما أحس األزارقة بدنوه منهم انكشفوا من الفرات، فاتبعهم املهلب إىل سوق األهواز، فنفاهم 

عنها، مث اتبعهم إىل رام هرمز فهزمهم منها، فدخلوا فارس وأبلى يزيد ابنه يف وقائعه هذه بالء 
تقدم فيه وهو ابن إحدى وعشرين سنة، فلما صار القوم بفارس وجه إليهم ابنه املغرية، شديداً ، 

فقال له عبد الرمحن بن صبح: أيها األمري! إنه ليس برأي قتل هذه األكلب، ولئن وهللا قتلتهم 
 لتقعدن يف بيتك، ولكن طاوهلم وكل هبم، فقال: ليس هذا من الوفاء.

حىت أاتهم موت بشر، فاضطرب اجلند على ابن خمنف، فوجه إىل  فلم يلبث برام هرمز إال شهراً 
جعل اجلند -حممد بن إسحاق بن األشعث ابن زحر واستحلفهما أال يّبحا، فحلفا له ومل يقيا، ف

من أهل الكوفة يتسللون حىت اجتمعوا بسوق األهواز، وأراد أهل االنسالل من املهلب، فخطبهم 
منا تبون عن مصركم وأموالكم وحرمكم فأقام منهم قوم وتسلل فقال: إنكم لستم كأهل الكوفة، إ

 منهم انس كثري.
وكان خالد بن عبد هللا خليفة بشر بن مروان، فوجه موىل له بكتاب منه إىل من ابألهواز، حيلف 

فيه ابهلل جمتهداً، لئن مل يرجعوا إىل مراكزهم وانصرفوا عصاة ال يظفر أبحد منهم إال قتله فجاء 
جعل يقرأ الكتاب عليهم وال يرى يف وجههم قبوله، فقال: إّن ألرى وجوهاً ما القبول من مواله، ف

شأهنا، فقال له ابن زحر: أيها العبد، اقرأ ما يف الكتاب وانصرف إىل صاحبك، فإنك ال تدري ما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

خليفة يف أنفسنا، وجعلوا يستحثونه بقراءته ، مث قصدوا قصداً الكوفة، فنزلوا النخيلة، وكتبوا إىل 
 بشر يسألونه أن أيذن هلم يف الدخول فأىب، فدخلوها بغري إذن.

 والية احلجاج العراق وأمره مع املهلب واخلوارج
فلم يزل املهلب ومن معه من قواده ابن خمنف يف عدد قليل، فلم ينشبوا أن ويل احلجاج العراق، 

هم، وقد ذكران اخلطبة فدخل الكوفة قبل البصرة، وذلك يف سنة مخس وسبعني، فخطبهم وهتدد
متقدماً. مث نزل فقال لوجوه أهلها: ما كانت الوالة تفعل ابلعصاة? فقالوا: كانت تضرب وحتبس، 

فقال احلجاج: ولكن ليس هلم عندي إال السيف، إن املسلمني لو مل يغزوا املشركني لغزاهم 
 دين. املشركون، ولو ساغت املعصية ألهلها ما قوتل عدو وال جيب يفء، وال عز

مث جلس لتوجيه الناس، فقال: قد أجلتكم ثالاثً، وأقسم ابهلل ال يتخلف أحد من أصحاب ابن 
خمنف بعدها وال من أهل الثغور إال قتلته، مث قال لصاحب حرسه وصاحب شرطه: إذا مضت 
! ثالثة أايم فاختذا سيوفكما عصياً، فجاءه عمري بن ضابئ الّبمجي اببنه، فقال: أصلح هللا األمري

إن هذا أنف لكم مين، وهو أشد بين متيم أيداً، وأمجعهم سالحاً، وأربطهم جأشاً، وأان شيخ كبري 
عليل، واستشهد جساءه، فقال له احلجاج: إن عذرك لواضح، وإن ضعفك لبني ولكين أكره أن 
جيرتئ بك الناس علي. وبعد فأنت ابن ضابئ صاحب عثمان، مث أمر به فقتل، فاحتمل الناس، 

 أحدهم ليتبع بزاده وسالحه، ففي ذلك يقول ابن الزبري األسدي: وإن 

 أرى األمر أمسى منصباً متشعبا  أقول لعبد الـلـه يوم لـقـيتـه

 عمرياً وإما أن تزور املهلـبـا  ختري فإما أن تزور ابن ضابـئ

 ركوبك حوليا من الثلج أشهبـا  مها خطتا خسف جناؤك منهمـا

  يد الدهر حىت يرتك الطفل أشيبا  مد سيفـهفما إن أرى احلجاج يغ

 أقراب رآها مكان السوق أو هي  فأضحى ولو كانت خراسان دونه

 وهرب سوار بن املضرب السعدي من احلجاج وقال: 
  دراب وأترك عند هند فؤاداي  أقاتلي احلجاج إن مل أزر له

 وقد مرت هذه األبيات.
بصرة، فكان عليهم أشد إحلاحاً وقد كان أاتهم خّبه وخرج الناس عن الكوفة، وأتى احلجاج ال
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ابلكوفة، فتحمل الناس قبل قدومه، فأاته رجل م بين يشكر، وكن شيخاً كبرياً أعور، وكان جيعل 
على عينه العوراء صوفة، فكان يلقب ذا الكرسفة، فقال: أصلح هللا األمري! إن يب فتقاً، وقد 

نك عندي لصادق، مث أمر به فضربت عنقه، ففي ذلك عذرّن بشر، وقد رددت العطاء، فقال: إ
 يقول كعب، األشقري أو الفرزدق: 

 غـريف تقرقر منها بطن كـل  لقد ضرب احلجاج ابملصر ضربة

ويروى عن ابن مرية قال: إان لنتغدى معه يوماً إذ جاء رجل من بين سليم برجل قوده، فقال: 
ل: أنشدك هللا أيها األمري يف دمي، فوهللا ما قبضت أصلح هللا األمري! إن هذا عاص، فقال له الرج

ديواانً قط، وال شهدت عسكراً، وإّن حلائك أخذت من حتت احلف ، فقال: اضربوا عنقه، فلما 
أحس ابلسيف سجد، فلحقه السيف وهو ساجد، فأمسكنا عن األكل ، فأقبل علينا احلجاج 

ظركم من قتل رجل واحد! إن العاصي فقال: مايل أراكم صفرت أيديكم واصفرت وجوهكم وحد ن
جيم خالاًل: خيل مبركزه، ويعصي أمريه، ويغر املسلمني وهو أجري هلم، وإمنا أيخذ األجرة ملا يعمل، 

 والوايل خمري فيه، إن شاء قتل وإن شاء عفا.
 مث كتب احلجاج إىل املهلب: أما بعد؛ فإن بشراً رمحه هللا استكره نفسه عليك، وأراك غناءه عنك،

وأان أريك حاجيت إليك، فأرّن اجلد يف قتال عدوك، ومن خفته على املعصية ممن قبلك فاقتله، 
فإّن قاتل من قبلي، ومن كان عندي من ويل من هرب عنك فأعلمين مكانه، فإّن أرى أن آخذ 

 الويل ابلويل، والسمي ابلسمي.
قوبة كّبوا الذب، وإذا أمنوا فكتب إليه املهلب: ليس قبلي إال مطيع، وإن الناس إذا خافوا الع

العقوبة صغروا الذنب، وإذا يئسوا من العفو أكفرهم ذلك، فهب يل هؤالء الذي مسيتهم عصاة، 
 فإمنا هم فريقان أبطال، أرجو أن يقتل هللا هبم لعدو واندم على ذنبه.

ال: اهنضوا فلما رأى املهلب كثرة الناس عليه قال: اليوم قوتل هذا العدو، وملا رأى ذلك قطري ق
بنا نريد السردن فنتحصن فيها، فقال عبيدة بن هالل: أو أنيت سابور، وخرج املهلب يف آاثرهم، 

فأتى أرجان، وخاف أن يكونوا قد حتصنوا ابلسردن، وليست مبدينة، ولكن جبال حمدقة منيعة، فلم 
ه، مث وجه إىل يصب هبا أحداً، فخرج حنوهم فعسكر بكازرون، واستعدوا لقتاله، وخندق على نفس

عبد الرمحن بن خمنف: خندق على نفسك، فوجه إليه: خنادقنا سيوفنا، فوجه إليه املهلب: إّن ال 
آمن عليك البيات، فقال ابنه جعفر: ذاك أهون علينا من ضرطة مجل! فأقبل املهلب على ابنه 
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احلرب، فبعث إىل ابن  املغرية فقال: مل يصيبوا الرأي ومل أيخذوا ابلوثيقة، فلما أصبح القوم غادوه
خمنف يستمده، فأمده جبماعة، وجعل عليهم ابنه جعفراً، فجاؤوا وعيهم أقبية بيض جدد، فقاتلوا 
يومئذ حىت عرف مكاهنم، وحارهبم املهلب، وأبلى بنوه يومئذ كبالء الكوفيني أو أشد، مث نظر إىل 

سكر، حىت بلغوا أربعمائة، رئيس منهم يقال له صاحل بن خمراق، وهو ينتخب قوماً من جلة الع
فقال البنه املغرية: ما يعد هؤالء إال للبيات. وانكشف اخلوارج واألمر للمهلب عليهم، وقد كثر 

 فيهم القتل واجلراح.
وقد كان احلجاج يف كل يوم يتفقد العصاة ويوجه الرجال، فكان حيسبهم هناراً، ويفتح احلبس لياًل، 

 كأن احلجاج ال يعلم، فإذا رأى إسراعهم متثل: فينسل الناس إىل انحية املهلب، و 

  إذا ونني ونية تغشمرا  إن هلا لسائقاً عشنزرا

 العشنزر: الصلب، والغشمرة : ركوب الرأس. واملتغشمر: اجلاد على ما خيلت.
وكتب إىل املهلب من قبل الوقعة: أما بعد، فإنه بلغين أنك أقبلت على جباية اخلراج، وتركت قتال 

وإّن وليتك وأان أرى مكان عبد هللا بن حكيم اجملاشي وعباد بن حصني احلبطي. واخرتتك العدو، 
وأنت من أهل عمان، مث رجل من األزد، فالقهم يوم كذا يف مكان كذا، وإال أشرعت إليك صدر 

 الرمح.
 فشاور بنيه فقالوا: إنه أمري، فال تغلظ عليه يف اجلواب.

تزعم أّن أقبلت على جباية اخلراج فهو عن قتال العدو فكتب إليه املهلب: ورد علي كتابك 
أعجز، وزعمت أنك وليتين وأنت ترى مكان عبد هللا بن حكيم اجملاشعي وعباد بن حصني 

احلبطي، ولو وليتهما لكاان مستحقني لذلك يف فضلهما وغنائهما وبطشهما، واخرتتين وأان رجل 
زعها ثالث قبائل، مل تستقر يف واحدة منهن. من األزد، ولعمري إن شراً من األزد لقبيلة تنا

وزعمت أّن إن مل ألقهم يف يوم كذا، يف مكان كذا، أشرعت إيل صدر الرمح، فلو فعلت لقبلت 
 إليك ظهر اجملن، والسالم.

مث كانت الواقعة. فلما انصرف اخلوارج قال املهلب البنه امليغرة: إّن أخاف البيات على بين متيم 
 فيهم.فاهنض إليهم فكن 

فأاتهم املغرية، فقال له احلريش بن هالل: اي أاب حامت، أخياف األمري أن يؤتى من انحيتنا? قال له 
 فليبت آمناً، فإان كافوه ما قبلنا إن شاء هللا.
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فلما انتصف الليل وقد رجع املغرية إىل أبيه، سرى صاحل بن خمارق يف القوم الذي أعدهم إىل انحية 
 بن هالل، وهو يقول:  بين متيم، ومعه عبيدة

 ومانع ممن أاتهـا دارهـا  إّن ملذك للشـراة نـارهـا

    وغاسل ابلطعن عنها عارها

 فوجد بين متيم أيقاظاً متحارسني، فخرج إليهم احلريش بن هالل وهو يقول: 
  ال كشفاً ميالً وال أوغادا  لقد وجدمت وقراً أجنـادا

 صيح بنا آسادا ال بل إذا  هيهات ال تلفوننا رقـادا

مث محل على القوم فرجعوا عنه، فاتبعهم وصاح هبم: إىل أين كالب النار! فقالوا: إمنا أعدت النار 
لك وألصحابك، فقال احلريش: كل مملوك يل حر إن مل تدخلوا النار إن دخلها جموسي فيما بني 

 سفوان وخراسان.
املتيقظ الذي ال كسل عنده وال فتور. قوله: وجدمت وقراً مجع وقر. والنجد: ضد البليد، وهو 

واألميل فيه قوالن: قالوا: الذي ال يستقر على الدابة، وقالوا: هو الذي ال سيف معه. واألكشف: 
الذي ال ترس معه. واألجم: الذي ال رمح معه. واحلاسر: الذي ال درع عليه. واألعزل: الذي ال 

 يتقوم على ظهر الدابة. والوغد: الضعيف.
عضهم لبعض: أنيت عسكر ابن خمنف فإنه ال خندق عليهم، وقد تعب فرساهنم اليوم مع مث قال ب

املهلب، وقد زعموا أان أهون علهم من ضرطة مجل، فأتوهم فلم يشعر ابن خمنف وأصحابه هبم إال 
 وقد خالطوهم يف عسكرهم.

 ل: وكان ابن خمنف شريفاً. يقول رجل من غامد لرجل يعاتبه، ويضرب اببن خمنف املث

  كأنك فينا خمنف وابن خمنف  تروح وتغدو كل يوم معظماً 

فرتجل عبد الرمحن بن خمنف فجالدهم فقتل، وقتل معه سبعون من القراء، فيهم نفر من أصحاب 
علي بن أيب طالب صلوات هللا عليه، ونفر من أصحاب ابن مسعود، وبلغ اخلّب املهلب، وجعفر 

فجاءهم مغيثاً فقاتلهم حىت ارتث وصرع، ووجه املهلب  بن عبد الرمحن بن خمنف عند املهلب،
إليهم ابنه حبيباً فكشفهم، مث جاء املهلب حىت صلى على ابن خمنف وأصحابه رمحهم هللا، وصار 
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جنده يف جند املهلب، فضمهم إىل ابنه حبيب، فعريهم البصريون، فقال رجل جلعفر بن عبد 
 الرمحن: 

  تسعى إلينا خضفة اجلمل وجئت  تركت أصحابنا تدمى حنورهـم

قوله: خضفة اجلمل يريد ضرطة اجلمل، يقال: خضف البعري. وأنشدّن الرايشي ألعرايب يذم رجالً 
 اختذ وليماً: 

 أغلق عنا بـابـه م حـلـف  إان وجدان خلفاً بئس اخلـلـف

  عبداً إذا ما انء ابجلمل خضف  ال يدخل البواب إال من عرف

محله يف ثقل وتكلف، ويف القرآن: " ما إن مفاحته لتنوأ ابلعصبة أويل القوة "  يقال: انء حبمله، إذا
 ".، واملعىن أن العصبة تنوء ابملفاتيح. وقد مضى تفسري هذا. 76" القصص: 

فالمهم املهلب، وقال: بئسما قلتم! وهللا ما فروا وال جبنوا، ولكنهم خالفا أمريهم، أفال تذكرون 
ركم بدارس عن عثمان، وفراركم عين! ووجه احلجاج الّباء بن قبيصة إىل فراركم يوم دوالب، وفرا

املهلب يستحثه يف مناجزة القوم، وكتب إليه: إنك لتحب بقاءهم لتأكل هبم. فقال املهلب 
ألصحابه: حركوهم، فخرج فرسان من أصحابه إليهم، فخرج إليهم من اخلوارج مجع، فاقتتلوا إىل 

ويلكم أما متلون! فقالوا: ال، حىت متلوا، قالوا: فمن أنتم? قالوا: متيم، الليل، فقال هلم اخلوارج: 
قالت اخلوارج: وحنن بنو متيم، فلما أمسوا افرتقوا، فلما كان الغد خرج عشرة من أصحاب املهلب 
وخرج إليهم عشرة من اخلوارج، فاحتفر كل واحد حفرية وأثبت قدمه فيها، فكلما قتل رجل جاء 

فاجرته وقام مكانه، حىت أعتموا ، فقال هلم اخلوارج: ارجعوا، فقالوا: بل ارجعوا رجل من أصحابه 
 أنتم، فقالوا إىل احلجاج، فقال له: مه! قال: رأيت قوماً ال يعني عليهم إال هللا.

وكتب إليه املهلب: إّن منتظر هبم إحدى ثالث: موت ذريع، أو جوع مضر، أو اختالف من 
 أهوائهم.

يتكل يف احلراسة على أحد، كان يتوىل ذلك بنفسه، ويستعني بولده ومبن حيل وكان املهلب ال 
 حملهم يف الثقة عنده.

 وقال أبو حرملة العبدي يهجو املهلب: 
 !أما تندى ميينك للـفـقـري  عدمتك اي مهلب مـن أمـري
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  وطرت على مواشكة درور  بدوالب أضعت دماء قومـي

قيكم بنفسي وولدي، قال: جعلين هللا فداء األمري! فذاك الذي فقال املهلب: وحيك! وهللا إّن أل
نكره منك، ما كلنا حيب املوت، قال: وحيك! وهل عنه حميص? قال: ال، ولكنا نكره التعجيل، 

 وأنت تقدم عليه إقداماً، قال املهلب: أما مسعت قول هبرية الكلحبة الريبوعي: 
  ن زرود لنفزعانزلنا الكثيب م  فقلت لكأس أجلميها فـإنـمـا

 قال: بلى وهللا قد مسعته، ولكن قويل أحب إيل منه، وهو : 
  إىل مهجيت وليت أعداءكم ظهري  فلما وقفـتـم غـدوة وعـدوكـم

 السـمـر يساقي املنااي ابلرجينية  وطرت ومل أحف مقالة عـاجـز

إىل أهلك، فقال:  فقال له املهلب :بئس حشو الكتيبة وهللا أنت! فإن شئت أذنت لك فانصرفت
 بل أقيم معك أيها األمري، فوهب له املهلب وأعطاه، فقال ميدحه: 

 جالد القوم يف أوىل النفـري  يرى حتماً عليه أبو سـعـيد

  مشى يف رفل حمكمة القتري  إذا اندى الشراة أبـا سـعـيد

 الرفل: الذيل.
هس بن صهيب، فيقال له: أيها وكان املهلب يقول: ما يسرّن أن يف عسكري ألف شجاع بدل بي

األمري، بيهس ليس بشجاع، فيقول: أجل، ولكنه سديد الرأي حمكم العقل، وذو الرأي حذر 
 سؤول، فأان آمن أن يعتقل، فلو كان مكانه ألف شجاع قلت: إهنم ينشامون حني حيتاج إليهم .

ة، فقال املهلب: من ومطرت السماء مطراً شديداً وهم بسابور، وبني املهلب وبني الشراة عقب 
يكفينا هذه العقبة الليلة? فلم يقم أحد، فلبس املهلب سالحه وقام إىل العقبة واتبعه ابنه املغرية، 
فقال رجل من أصحابه يقال له عبد هللا: دعاان األمري إىل ضبط العقبة، واحلظ يف ذلك لنا فلم 

فإذا املهلب واملغرية ال اثلث هلما،  نطعه، فلبس سالحه واتبعه مجاعة من أهل العسكر فصاروا إليه،
فقالوا: انصرف أيها األمري، فنحن نكفيك إن شاء هللا، فلما أصبحوا إذا ابلشراة على العقبة، 

فخرج إليهم غالم من أهل عمان على فارس، فجعل حيمل وفرسه يزلق، وتلقاه مدرك بن املهلب 
 يف مجاعة حىت ردهم.

ملنّب خيطب الناس، إذا الشراة قد أتلبوا، فقال املهلب: سبحان فلما كان يوم النحر واملهلب على ا
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هللا! أيف مثل هذا اليوم! اي مغرية أكفنيهم، فخرج إليهم املغرية بن املهلب وأمامه سعد بن جند 
القردوسي، وكان سعد شجاعاً متقدماً يف شجاعته، وكان احلجاج إذا ظن برجل أن نفسه قد 

 وقردوس من األزد. -ن جند القردوسي ما عدا أعجبته قال له: لو كنت سعد ب
فخرج أمام املغرية، وتبع املغرية مجاعة من فرسان املهلب، فالتقوا، وأما اخلوارج غالم جامع السالح، 

 مديد القامة، كريه الوجه، شديد احلملة، صحيح الفروسية، فأقبل حيمل على الناس وهو يقول: 

  ال الوشيج جتريابخليل أمث  حنن صبحناكم غداة النحـر

فخرج إليه سعد بن جند القردوسي من األزد، مث جتاوال ساعة، فطعنه سعد فقتله، والتقى الناس، 
فصرع يومئذ املغرية، فحامى عليه سعد بن جند وذبيان السختياّن ومجاعة من الفرسان حىت ركب، 

قتل املغرية، مث أاته ذبيان وانكشف الناس عند سقطة املغرية، حىت صاروا إىل أبيه املهلب، فقالوا: 
 السختياّن، فأخّبه بسالمته، فأعتق كل مملوك كان حبضرته.

ووجه احلجاج اجلراح بن عبد هللا إىل املهلب يستبطئه يف مناجزة القوم، وكتب إليه: أما بعد، فإنك 
أظن  جبيت اخلراج ابلعلل، وحتصنت ابخلنادق، وطاولت القوم وأنت أعز انصراً، وأكثر عدداً، وما
بك مع هذا معصية وال جبناً، ولكنك اختذت أكالً ، وكان بقاؤهم أيسر عليك من قتاهلم، 

 فناجزهم وإال أنكرتين، والسالم.
فقال املهلب للجراح: اي أاب عقبة، وهللا ما تركت جيلة إال احتلتها، وال مكيدة إال أعملتها، وما 

يكون الرأي ملن ميلكه دون من يبصره!  العجب من إبطاء النصر وتراخي الظفر، ولكن العجب أن
مث انهضهم ثالثة أايم، يغاديهم القتال، وال يزالوا كذلك إىل العصر، وينصرف أصحابه وهبم قرح، 

 وابخلوارج قرح وقتل، فقال له اجلراح : قد أعذرت.
وال فكتب املهلب إىل احلجاج: أاتّن كتابك تستبطئين يف لقاء القوم، على أنك ال تظن يب معصية 

 جبناً، وقد عاتبتين معاتبة اجلبان، وأوعدتين وعيد العاصي، فاسأل اجلراح، والسالم.
فقال احلجاج للجراح: كيف رأيت أخاك? قال: وهللا ما رأيت أيها األمري مثله قط وال ظننت أن 

 أحداً يبقى على مثل ما هو عليه. ولقد شهدت أصحابه أايماً ثالثة يغدون إىل احلرب مث ينصرفون
عنها وهم هبا يتطاعنون ابلرماح، ويتجالدون ابلسيوف، ويتخابطون ابلعمد، مث يروحون كأن مل 

يصنعوا شيئاً، رواح قوم تلك عادهتم وجتارهتم. فقال: احلجاج: لشد ما مدحته أاب عقبة! قال: احلق 
 أوىل.
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الضرب أو وكانت ركب الناس قدمياً من اخلشب، فكان الرجل يضرب ركابه فيتقطع، فإذا أراد 
الطعن مل يكن له معتمد، فأمر املهلب فضربت الركب من احلديد، وهو أول من أمر بطبعها، ففي 

 ذلك يقول عمران بن عصام العنزي: 
 وضربت للحداثن واحلرب  ضربوا الدراهم يف إمارهتم

 كمناكب اجلمالة احلـرب  حلقاً ترى منها مرافقـهـم

ايحي، من بين رايح بن يربوع بن حنظلة، وهو وايل إصبهان، وكتب احلجاج إىل عتاب بن ورقاء الر 
أيمره ابملسري إىل املهلب، وأن يضم إليه جند عبد الرمحن بن خمنف، فكل بلد تدخالنه من فتوح 

أهل البصرة فاملهلب أمري اجلماعة فيه، وأنت على أهل الكوفة، فإذا دخلتم بلداً فتحه ألهل الكوفة 
واملهلب على أهل البصرة فقد عتاب يف إحدى مجاديني من سنة ست  فأنت أمري اجلماعة فيه ،

وسبعني على املهلب، وهو بسابور، وهي من فتوح أهل البصرة فكان املهلب أمري الناس، وعتاب 
على أصحاب ابن خمنف، واخلوارج يف أيديهم كرمان، وهم إبزاء املهلب بفارس حياربونه من مجيع 

 النواحي.
هلب رجلني يستحثانه مناجزة القوم، أحدمها يقال له زايد بن عبد الرمحن، من فوجه احلجاج إىل امل

بين عامر بن صعصعة، واآلخر من آل أيب عقيل جد احلجاج، فضم زايداً إىل ابنه حبيب، وضم 
الثقفي إىل يزيد ابنه، وقال هلما: خذا يزيد وحبيباً ابملناجزة، فغادوا اخلوارج فاقتتلوا أشد قتال، فقتل 

د بن عبد الرمحن، وفقد الثقفي، مث ابكروهم يف اليوم الثاّن وقد وجد الثقفي، فدعا به املهلب زاي
ودعا ابلغداء، فجعل النبل يعق قريباً منهم، والثقفي يعجب من أمر املهلب، فقال الصلتان 

 العبدي: 

 وقبل اخرتاط القوم مثل العقـائق  أال اي أصبحاّن قبل عوق العـوائق

 خنوض املنااي يف ظالل اخلوافق  يف الـحـديد يقـودنـاغداة حبيب 

  وهاج عجاج احلرب فوق البوارق  حرون إذا ما احلرب طار شرارها

 األزارق زايداً أطاحـتـه رمـاح  فمن مبلغ احلـجـاج أن أمـينـه

 قوله: 
  وقبل اخرتاط القوم مثل العقائق
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كأنه عقيقة برق، أي كأنه ملعة برق، ويقال يعين السيوف، والعقائق: مجع عقيقة، يقال: سيف  
انعق الّبق إذا تبسم. وللعقيقة مواضع: يقال فالن بعقيقة الصيب ، أي ابلشعر الذي ولد به مل 

حيلقه، ويقال: عققت الشيء أي قطعته، ومن ذا فالن يعق أبويه، وكذا عققت عن الصيب، إذا 
 ذحبت عنه، قوال أعرايب: 

  إذا أجدبت أو كان خصباً جناهبا  أنـنـيأمل تعلمي اي دار بلجاء 

 إيل أن يصوب سـحـابـهـا  أحب بالد هللا ما بني مشـرف

 وأول أرض مس جلدي تراهبا  بالد هبا عق الشباب متيمـتـي

فلم يزل عتاب بن ورقاء مع املهلب مثانية أشهر، حىت ظهر شبيب، فكتب احلجاج إىل عتاب أيمره 
بيب، وكتب إىل املهلب أيمره أبن يرزق اجلند، فرق املهلب أهل البصرة، ابملصري إليه ليوجه إىل ش

وأىب أن يرزق أهل الكوفة، فأىب، فجرت بينهما غلظة، فقال عتاب: قد كان يبلغين أنك شجاع 
فرأيتك جباانً. وكان يبلغين أنك جواد فرأيتك خبياًل، فقال له املهلب: اي ابن اللخنا! فقال له 

ول ، فغضبت بكر بن وائل للمهلب للحلف، ووثب ابن تيم بن هبرية بن عتاب: لكنك معم خم
أيب مصقلة على عتاب فشتمه، وقد كان املهلب كارهاً للحلف، فلما رأى نصرهة بكر بن وائل 

 سره احللف واغتبط به، ومل يزل يؤكده فغضبت متيم البصرة لعتاب، وغضبت أزد الكوفة للمهلب.
هلب مشى بني أبيه وبني عتاب، فقال لعتاب: اي أاب ورقاء، إن األمري فلما رأى ذلك املغرية بن امل

يصري لك إىل كل ما حتب، وسأل أابه أن يرزق أهل الكوفة، فأجابه، فصلح األمر، فكانت متيم 
قاطبة وعتاب بن ورقاء حيمدون املغرية بن املهلب، وقال عتاب: إّن ألعرف فضله على أبيه، وقال 

 إايد بن سود: رجل من األزد من بين 
 فلوال أننا كنا غـضـابـا  أال أبلغ أاب ورقـاء عـنـا

 لالقت خيلكم منا ضرابـا  على الشيخ املهلب إذ جفاان

 وكان املهلب يقول لبنيه: ال تبدأوهم بقتال حىت يبدأوكم فيبغوا عليكم، فإهنم إذا بغوا نصرمت عليهم.
عني، فوجه إىل شبيب، فقتله شبيب، وأقام فشخص عتاب بن ورقاء إىل احلجاج يف سنة سبع وسب

 املهلب على حرهبم، فلما انقضى من مقامه مثانية عشر شهراً اختلفوا.
وكان سبب اختالفهم أن رجالً حداداً من األزارقة كان يعمل نصاالً مسمومة، فريمى هبا أصحاب 

سكر قطري واحذر املهلب، فرفع ذلك إىل املهلب فقال: أان قطري فقال: ألق هذا الكتاب يف ع
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فمضى الرسول، وكان يف الكتاب: أما بعد، فإن  -وكان احلداد يقال له أبزى  -على نفسك 
نصالك قد وصلت إيل، وقد وجهت إليك أبلف درهم ، فاقبضها وزدان من هذه النصال، فوقع 

 الكتاب والدراهم إىل قطري. فدعا أببزى، فقال: ما هذا الكتاب? قال: ال أدري، قال: فهذه
الدراهم? قال: ما أعلم علماها، فأمر به فقتل، فجاءه عبد ربه الصغري موىل بين قيس بن ثعلبة 

فقال له: أقتلت رجالً إىل غري ثقة وال تبني! فقال له: ما حال هذه الدراهم! قال: جيوز أن يكون 
ولإلمام أمرها كذابً وجيوز أن يكون حقاً، فقال له قطري: قتل رجل يف صالح الناس غري منكر، 

أن حيكم مبا رآه صالحاً، وليس للرعية أن تعرتض عليه، فتنكر له عبد ربه يف مجاعة معه ، ومل 
 يفارقوه.

فبلغ ذلك امللهب فدس إليه رجالً نصرانياً، فقال له: إذا رأيت قطرايً فاسجد له، فإذا هناك فقل: 
قال: ما سجدت إال لك، إمنا سجدت لك. ففعل النصراّن، فقال له قطري: إمنا السجود هلل، ف

فقال له رجل من اخلوارج قد عبدك من دون هللا، وتال: " إنكم وما تعبدون من دون هللا حصب 
"، فقال قطري: إن هؤالء النصارى قد عبدوا عيسى ابن  98جهنم أنتم هلا واردون " " األنبياء: 

له، فأنكر ذلك عليه وقال: مرمي فما ضر ذلك عيسى شيئاً، فقام رجل من اخلوارج إىل النصراّن فقت
أقتلت ذمياً! فاختلفت الكلمة فبلغ ذلك املهلب، فوجه إليهم رجالً يسأهلم عن شيء تقدم به إليه، 

فأاتهم الرجل فقال: أرأيتم رجلني خرجا مهاجرين إليكم، فمات أحدمها يف الطريق وبلغكم اآلخر 
: أما امليت فمؤمن من أهل اجلنة، وأما فامتحنتموه فلم جيز احملنة، ما تقولون فيهما? فقال بعضهم

اآلخر الذي مل جيز احملنة فكافر حىت جييزها. وقال قوم آخرون: بل مها كافران حىت جييزا احملنة، فكثر 
 االختالف.

فخرج قطري إىل حدود إصطخر، فأقام شهراً والقوم يف اختالفهم، مث أقبل، فقال هلم صاحل بن 
أعني عدوكم وأطعمتوهم لكم، ملا ظهر من اختالفكم، فعودوا إىل خمراق: اي قوم، إنكم قد قررمت 

 سالمة القلوب واجتماع الكلمة.
 وخرج عمرو القنا فنادى: اي أيها احمللون ، هل لكم يف الطراد، فقد طال العهد به! مث قال: 

  قريب وأعداء الكتاب عل خفض  أمل تر أان مـذ ثـالثـون لـيلة

م إىل بعض، فأبلى يومئذ املغرية بن املهلب، وصار يف وسط األزارقة، فتهايج القوم، وأسرع بعضه
فجعلت الرماح حتطه وترفعه، واعتورت رأسه السيوف، وعليه ساعد حديد فوضع يده على رأسه، 
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فجعلت السيوف ال تعمل فيه شيئاً، واستنقذه فرسان من األزد بعد أن صرع، وكان الذي صرعه 
 عبيدة بن هالل، وهو يقول: 

  شيخ على دين أيب بالل  ان ابن خري قومه هاللأ

    وذاك ديين آخر الليايل

فقال رجل للمغرية: كنا نعجب كيف تصرع، واآلن نعجب كيف تنجو! وقال املهلب لبنيه: إن 
سرحكم لغار، ولست آمنهم عليه، أفوكلتم به أغار على السرح، فشق ذلك على املهلب، وقال:  

و ضائع، وتذمر عليهم، فقال له بشر بن املغرية: أرح نفسك، فإن كنت كل أمر ال أليه بنفسي فه
إمنا تريد مثلك فوهللا ال يعدل أحدان شسع نعلك، فقال: خذوا عليهم الطريق، فثار بشر بن 

املغرية، ومدرك واملفضل ابنا املهلب، فسبق بشر إىل الطريق، فإذا رجل أسود من األزارقة يشل 
 قول: السرح ، أي يطرده، وهو ي

  وقد نكأان القرح بعد القرح  حنن أقمعناكم بشل السرح

الشل: الطرد: ويقال: نكأت القرحة، مهموز، ونكيت العدو، غري مهموز، من النكاية، ونكأت 
 القرحة نكأ، قال ابن هرمة: 

  حتدث يل قرحة وتنكؤها  وال أراها تزال ظالـمة

ا األسود، فاعتوره الطائي وبشر بن املغرية وحلقه املفضل ومدرك، فصاحا برجل من طيئ: اكفن
فقتاله، وأسرا رجالً من األزارقة، فقال املهلب: ممن الرجل? قال: رجل من مهدان، قال: إنك لشني 

 مهذان، وخلى سبيله.
وكان عياش الكندي شجاعاً بئيساً ، فأبلى يومئذ، مث مات على فراشه بعد ذلك، فقال املهلب: 

د عياش! وقال املهلب: ما رأيت كهؤالء كلما ينقص منهم يزيد فيهم! ال وألت نفس اجلبان بع
ووجه احلجاج إىل املهلب رجلني: أحدمها من كلب، واآلخر من سليم، يستحثانه ابلقتال، فقال 

 املهلب متمثاًل: 
  ولو زبنته احلرب مل يرتمرم  ومستعجب مما يرى من أانتنا

دفعته، ومل يرتمرم، أي مل يتحرك، يقال: قيل له كذا الشعر ألوس بن حجر، وقوله: زبنته يقول: 
 وكذا فما ترمرم.
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وقال ليزيد: حركهم، فحركهم فتهاجيوا، وذلك يف قرية من قرى إصطخر، فحمل رجل من اخلوارج 
على رجل من أصحاب املهلب فطعنه، فشك فخذه ابلسرج، فقال املهلب للسلمي والكليب:  

  كيف نقاتل قوماً هذا طعنهم! 
ل يزيد عليه وقد جاء الرقاد، وهو من فرسان املهلب، وهو أحد بين مالك بن ربيعة، على فرس ومح

له أدهم، وبه نيف وعشرون جراحة، وقد وضع عليها القطن، فلما محل يزيد وىل اجلمع ومحاهم 
فارسان، فقال يزيد لقيس اخلشين موىل العيتك من هلذين? قال: أان، فحمل عليهما، فعطف عليه 

ا، فطعنه قيس اخلشين فصرعه، ومحل عليه اآلخر فعانقه، فسقطا مجيعاً إىل األرض، فصاح أحدمه
قيس اخلشين: اقتلوان مجيعاً، فحملت خيل هؤالء وخيل هؤالء، فحجزوا بينهما، فإذا معانقه امرأة، 

أما  فقام قيس مستحيياً، فقال له يزيد: أما أنت فبارزهتا على أهنا رجل، فقال: أرأيت لو قتلت! 
كان يقال: قتلته امرأة! وأبلى يومئذ ابن املنجب السدوسي، فقال له غالم له يقال له خالج: وهللا 

لوددان أان فضضنا عسكرهم حىت أصري إىل مستقرهم فأستلب مما هناك جاريتني. فقال مواله: 
 وكيف متنيت اثنتني? قال: ألعطيك إحدامها وآخذ األخرى، فقال ابن املنجب: 

 شرقاً هبا اجلادي كالتـمـثـال  لن تعانـق طـفـلة أخالج إنك

 عمرو القنا وعبيدة بـن هـالل  حىت تالقي يف الكتيبة معلـمة

 يف عصبة قسطوا مع الضالل  وترى املقعطر يف الكتيبة مقدماً 

 لـجـبـال وترى جباالً قد دنت  أو أن يعلمك املهلـب غـزوة

طاء فقلت: طفلة فهي الصغرية. واجلادي: الزعفران، قوله: طفلة يقول: انعمة، وإذا كسرت ال
والكتيبة: اجليش، وإمنا مسي اجليش كتيبة النضمام أهله بعضهم إىل بعض. وهبذا مسي الكتاب. 
ومنه قوهلم: كتبت البغلة والناقة إذا خرزت ذلك املوضع منها. وكتبت القربة. واملعلم: الذي قد 

إما مبشهرة، وإما بغري ذلك. وكان محزة بن عبد املطلب شهر نفسه بعالمة، إما بعمامة صبيغ، و 
وهو مساك بن خرشة  -رضوان هللا عليه معلماً يوم بدر بريشة نعامة يف صدره وكان أبو جدانة 

يوم أحد مل قال رسول هللا صلى هللا عليه سلم: " من أيخذ سيفي هذا حبقه? " قالوا:  -األنصاري 
يضرب به يف العدو حىت ينحين "، فقال أبو دجانة: أان، فدفعه  وما حقه اي رسول هللا? قال: " أن

إليه، فلبس مشهرة فأعلم هبا، وكان قومه يعلمون ملا بلوا منه أنه إذا لبس تلك املشهرة مل يبق يف 
نفسه غاية، ففعل، وخرج ميشي بني الصفني، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إهنا ملشية 
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إال يف مثل هذا املوضع ". ويروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع عليًا يبغضها هللا عز وجل 
صلوات هللا عليه يقول لفاطمة ورمى إليها بسيف، فقال: هاك محيداً فاغسلي عنه الدم. فقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " لئن كنت صدقت القتال اليوم لقد صدقه معك مساك بن خرشة 
حلارث بن الصمة ". ويف بعض احلديث " وقيس بن الربيع " وكل هؤالء من وسهل بن حنيف وا

 األنصار.
عاد احلديث إىل ذكر اخلوارج: وعمرو القنا من بين سعد بن زيد مناة بن متيم، وعبيدة بن هالل 

من بين يشكر بن بكر بن وائل، والذي طعن صاحب املهلب يف فخذه فشكها مع السرج من بين 
 أدري أعمرو هو أم غريه. واملقعطر من عبد القيس.متيم. قال: وال 

وقوله: قسطوا أي جاروا، يقال قسط فهو قاسط، إذا جار، قال هللا جل ثناؤه: " وأما القاسطون 
". ويقال: أقسط يقسط فهو مقسط، إذا عدل، قال هللا  15فكانوا جلهنم حطبا " " اجلن: 

 ". 9تعاىل: " إن هللا حيب املقسطني " " احلجرات: 
وكان بدر بن اهلذيل شجاعاً، وكان حلانة، فكان إذا أحس ابخلوارج اندى اي خيل هللا اركيب، وله 

 يقول القائل: 
 عرضت توابع دونه وعبـيد  وإذا طلبت إىل املهلب حاجة

 شديد وعالج ابب األمحرين  العبد كردوس وعبد مثـلـه

عالج ابب األمحرين شديد "، العرب كردوس: رجل من األزد، وكان حاجب املهلب. وقوله: " و 
 تسمي العجم احلمراء، وقد مر تفسري ذا.

وقوله: توابع أراد به الرجال، فجاز يف الشعر، وإمنا رده إىل أصله للضرورة، وما كان من النعوت 
على فاعل فجمعه فاعلون لئال يلتبس جبمع فاعله اليت هي نعت، وقد قلنا يف هذا: ومل قالوا: 

 يف اهلوالك.فوارس وهالك 
وكان بشر بن املغرية أبلى يوماً بالء حسناً عرف مكانه فيه، وكانت بينه وبني بين املهلب جفوة، 

فقال هلم: اي بين عم، إّن قد قصرت عن شكاة العاتب، وجاوزت شكاة املستعتب ؛ حىت كأّن ال 
تم لسانه. فرجعوا له موصول وال حمروم، فاجعلوا يل فرجة أعش هبا وهبوّن امرأ رجومت نصره، أو خف

 ووصلوا، وكلموا فيه املهلب فوصله.
 ووىل احلجاج كردماً فارس، فوجهه احلجاج إليها واحلرب قائمة، فقال رجل من أصحاب املهلب: 
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  كردمة العري أحس الضيغما  ولو رآها كردم لـكـردمـا

 الضيغم: األسد. والكردمة: النفور.
جاىف له عن إصطخر ودراب جرد ألرزاق اجلند، ففعل، وقد  فكتب املهلب إىل احلجاج يسأله أن يت

كان قطري هدم مدينة إصطخر، ألن أهلها كانوا يكاتبون املهلب أبخباره، وأراد مثل ذلك مبدينة 
فسا، فاشرتاها منه آزاد مرد بن اهلربذ مبائة ألف درهم فلم يهدمها، فواقعه املهلب فهزمه، ونفاه إىل  

رية وقد كان دفع إليه سيفاً وجه به احلجاج إىل املهلب، وأقسم عليه أن كرمان، واتبعه ابنه املغ
يتقلده، فدفعه إىل املغرية بعدما تقلد به، فرجع به املغرية إليه وقد دماه، فسر املهلب بذلك وقال: 
ما يسرّن أن أكون كنت قد دفعته إىل غريك من ولدي، اكفين جباية خراج هاتني الكورتني، وضم 

د، فجعال جيبيان وال يعطيان اجلند شيئاً، ففي ذلك يقول رجل منهم، وأحسبه من بين إليه الرقا
 متيم، يف كلمة له: 

 من اآلفات والكرب الشـداد  ولو علم ابن يوسف مانالقـي

  وأصلح ما استطاع من الفساد  لفاضت عينه جزعاً علـينـا

 أرحنا من مغرية والـرقـاد  أال قل لألمري جزيت خـرياً 

 وقد ساست مطامري احلصاد  فما رزقا اجلنود هبا قـفـيزاً 

يقال: ساس الطعام وأساس، إذا وقع فيه السوس، وداد وأداد، من الدود، وروى أبو زيد: ديد فهو 
 مدود يف هذا املعىن.

فحارهبم املهلب ابلسريجان حىت نفاهم عنها إىل جريفت، واتبعهم فنزل قرابً منهم، واختلفت  
 كلمتهم.

ن سبب ذلك أن عبيدة بن هالل اليشكري أهتم ابمرأة رجل رأوه مراراً يدخل منزله بغري إذن، وكا
فأتوا قطرايً فذكروا ذلك له، فقال هلم: إن عبيدة من الدين حبيث علمتم، ومن اجلهاد حبيث رأيتم 

ال نقار  فقالوا: إان ال نقاره على الفاحشة، فقال: انصرفوا، مث بعث إىل عبيدة فأخّبه وقال: إان
على الفاحشة، فقال: هبتوّن اي أمري املؤمنني، فما ترى? قال: إّن جامع بينك وبينهم، فال ختضع 
خضوع املذنب، وال تتطاول تطاول الّبيء، فجمع بينهم فتكلموا، فقام عبيدة فقال: " بسم هللا 

هو خري لكم " "  الرمحن الرحيم ": " إن الذين جاءوا ابإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شراً لكم بل
" اآلايت. فبكوا وقاموا إليه فاتنقوه، وقالوا: استغفر لنا، ففعل، فقال هلم عبد ربه  11النور: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

الصغري موىل بين قيس بن ثعلبة: وهللا لقد خدعكم، فبايع عبد ربه منهم انس كثري مل يظهروا ومل 
 جيدوا على عبيدة يف إقامة احلد ثبتًا.

 من الدهاقني فظهرت له أموال كثرية، فأتوا قطرايً فقالوا: إن عمر بن وكان قطري قد استعمل رجالً 
اخلطاب مل يكن يقار عماله على مثل هذا، فقال قطري: إّن استعملته وله ضياع وجتارات، فأوغر 

 ذلك صدورهم، وبلغ ذلك املهلب، فقال: إن اختالفهم أشد عليهم مين.
ل: ال، مث خرج، فقالوا: قد كذب وارتد! فاتبعوه يومًا وقالوا لقطري: أال خترج بنا إىل عدوان? فقا

فأحس ابلشر، فدخل داراً مع مجاعة من أصحابه، فصاحوا به: اي دابة، اخرج إلينا، فخرج إليهم، 
فقال: رجعتم بعدي كفاراً???! فقالوا: أو لست دابة! قال هللا عز وجل: " وما من دابة يف األرض 

"، ولكنك قد كفرت بقولك: إان قد رجعنا كفاراً، فتب إىل هللا عز  6إال على هللا رزقها " " هود: 
وجل، فشاور عبيدة، فقال: إن تبت مل يقبلوا منك، ولكن قل: إمنا استفهمت فقلت: أرجعتم 

بعدي كفاراً? فقال ذلك هلم، فقبلوه منه، فرجع إىل منزله، وعزم أن يبايع املقعطر العبدي، فكرهه 
احل بن خمراق عنه وعن القوم: ابغ لنا غري املقعطر، فقال هلم قطري: أرى القوم وأبوه، فقال له ص

طول العهد قد غريكم، وأنتم بصدد عدوكم، فاتقوا هللا وأقبلوا على شأنكم، واستعدوا للقاء القوم، 
فقال صاحل بن خمراق: إن الناس قبلنا قد ساموا عثمان بن عفان أن يعزل عنهم سعيد بن العاصي 

على اإلمام أن يعفي الرعية مما كرهت. فأىب قطري أن يعزله، فقال له القوم: إان ففعل، وجيب 
خلعناك وولينا عبد ربه الصغري، فانفصل إىل عبد ربه أكثر من الشطر، وجلهم املوايل والعجم، 

وكان هناك منهم مثانية آالف، وهم القراء، مث من صاحل بن خمراق، فقال لقطري: هذه نفحة من 
طان، فأعفنا من املقعطر وسر بنا إىل عدوك، فأىب قطري إال املقعطر، فحمل فىت من نفحات الشي

 العرب على صاحل بن خمراق، فطعنه فأنفذه، وأجره الرمح فقتله.
 ومعىن أجره الرمح طعنه وترك الرمح فيه، قال عنرتة: 

 ويف البجلي معبلة وقـيع  وآخر منهم أجررت رحمي

ا، مث احناز كل قوم إىل صاحبهم، فلما كان الغد اجتمعوا فاقتتلوا قتااًل فنشبت احلرب بينهم، فتهاجيو 
شديداً، فأجلت احلرب عن ألفي قتيل، فلما كان الغد ابكروهم القتال، فلم ينتصف النهار حىت 

أخرجت العجم العرب من املدينة. وأقام عبد ربه هبا، وصار قطري خرجاً من مدينة جريفت 
: اي أمري املؤمنني، إن أقمت مل آمن هذه العبيد عليك إال أن ختندق. إبزائهم، فقال له عبيدة
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 فخندق على ابب املدينة، وجعل يناوشهم.
وارحتل املهلب فكان منهم على ليلة، ورسول احلجاج معه يستحثه فقال له: أصلح هللا األمري! 

سيصريون إىل  عاجلهم قبل أن يصطلحوا، فقال املهلب: إهنم لن يصطلحوا، ولكن دعهم، فإهنم
حال ال يفلحون معها، مث دس رجاًل من أصحابه فقال: إيت عسكر قطري، فقل: إّن مل أزل أرى 
قطرايً يصيب الرأي حىت نزل منزلة هذا فبان خطؤه؛ أنقيم بين املهلب وعبد ربه، يغاديه هذا القتال 

ع، فإن اتبعنا املهلب ويراوحه هذا! فنمى الكالم إىل قطري، فقال: صدق، تنحوا بنا عن هذا املوض
قاتلناه، وإن أقام على عبد ربه رأيتم فيه ما حتبون، فقال له الصلت بن مرة: اي أمري املؤمنني، إن  
كنت إمنا تريد هللا فاقدم على القوم، وإن كنت إمنا تريد الدنيا فأعلم أصحابك حىت يستأمنوا، 

 وأنشأ الصلت يقول: 
 ة القوم والبغضـاء والـهـرببفرق  قل للمحلني قـد قـرت عـيونـكـم

 طول اجلدال وخلط اجلد ابللـعـب  كنا أانسـا عـلـى دين فـغـرينـا

 عن اجلدال وأغناهم عن اخلـطـب  ما كان أغىن رجااًل ضل سـعـيهـم

  ما يل سوى فرسي والرمح من نشب  إّن ألهونكم يف األرض مضطربـاً 

فيه منه، فارحتل قطري، وبلغ ذلك املهلب، فقال مث قال: أصبح املهلب يرجو منا ما كنا نطمع 
هلرمي بن عدي بن أيب طحمة اجملاشعي: إّن ال آمن أن يكون قطري كادان برتك موضعه، فاذهب 
فتعرف اخلّب، فمضى هرمي يف إثين عشر فارساً، فلم ير يف العسكر إال عبداً وعلجاً، فسأهلما عن 

املنزل، فرجع هرمي إىل املهلب فأخّبه، فارحتل  قطري وأصحابه، فقاال: مضوا يراتدون غر هذا
املهلب حىت نزل خندق قطري، فجعل يقاتلهم أحياانً ابلغداة، وأحياانً ابلعشي، ففي ذلك يقول 

 رجل من سدوس، يقال له املعنق، وكان فارساً: 
 ورأيننا ابلسفح ذي األجـيال  ليت احلرائر ابلعراق شهدننـا

 والضربني مجاجم األبطـال  افنكحن أهل اجلزء من فرسانن

ووجه املهلب يزيد إىل احلجاج خيّبه أنه قد نزل منزل قطري، وأنه مقيم على عبد ربه، ويسأله أن 
يوجه يف إثر قطري رجالً جلداً يف جيش، فسر ذلك احلجاج سروراً أظهره. مث كتب إىل املهلب 

 يستحثه مع عبيد بن موهب؛ ويف الكتاب.
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ى عن احلرب حىت أتتيك رسلي، فرتجع بعذرك، وذل أنك متسك حىت تّبأ أما بعد، فإنك ترتاخ
اجلراح، وتنسى القتلى، وجيم الناس ، مث تلقاهم فتحتمل منهم مثل ما حيتملون منك من وحشة 

القتل، وأمل اجلراح، ولو كنت تلقاهم بذلك اجلد لكان الداء قد حسم، والقرن قد قصم ، ولعمري 
من ورائك رجاالً وأمامك أموااًل، وليس للقوم إال ما معهم. وال يدرك  ما أنت والقوم سواء؛ ألن

 الوجيف ابلدبيب، وال الظفر ابلتعذير.
فقال املهلب ألصحابه: إن هللا عز وجل قد أراحكم من أقران أربعة قطري بن الفجاءة، وصاحل بن 

شار من خشار خمراق، وعبيدة بن هالل، وسعد الطالئع، وإمنا بني أيديكم عبد ربه، يف خ
 الشيطان، تقتلوهنم إن شاء هللا.

فكانوا يتغادون القتال ويرتاوحون، فتصيبهم اجلراح، مث يتحاجزون كأمنا انصرفوا من جملس كانوا 
يتحدثون فيه، فيضحك بعضهم إىل بعض، فقال عبيد بن موهب للمهلب: قد ابن عذرك، وأان 

 خمّب األمري. فكتب املهلب إليه.
 أعط رسلك على قول رسلك على قول احلق أجراً، ومل أحتج منهم مع املشاهدة أما بعد: فإّن مل

إىل تلقي، ذكرت أّن أجم القوم، وال بد من راحة يسرتيح فيها الغالب، وحيتال فيها املغلوب، 
وذكرت أن يف ذلك اجلمام ما ينسي القتلى، وتّبأ منه اجلراح، وهيهات أن ينسى ما بيننا وبينهم، 

لى مل جتن، وقروح مل تتقرف ، وحنن القوم على حالة، وهم يرقبون منا حاالت، إن أتىب ذلك قت
طمعوا حاربوا، وإن ملوا وقفوا، وإن يئسوا انصرفوا، وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا، ونتحرز إذا وقفوا، 

تركتني  وإن يئسوا انصرفوا، وعلينا أن نقاتلهم إذا قاتلوا، ونتحرز إذ وقفوا، ونطلب إذا هربوا فإن
والرأي كان القرن مقصوماً، والداء إبذن هللا حمسوماً، وإن أعجلتين مل أطعك ومل أعص، وجعلت 

 وجهي إىل اببك، وأان أعوذ ابهلل من سخط هللا، ومقت الناس.
وملا اشتد احلصار على عبد ربه قال ألصحابه: ال تفتقروا إىل من ذهب عنكم من الرجال، فإن 

سالم إىل غريه، واملسلم إذا صح توحيده عز بربه، وقد أراحكم هللا من غلظة املسلم ال يفتقر مع اإل
قطري، وعجلة صاحل بن خمراق وخنوته، واختالط عبيدة بن هالل، ووكلكم إىل بصائركم، فالقوا 
عدوكم بصّب ونية، وانتقلوا عن منزلكم هذا؛ من قتل منكم قتل شهيداً. ومن سلم من القتل فه 

 احملروم.
هذا الوقت على املهلب عبيد بن أيب ربيعة بن أيب الصلت الثقفي، يستحثه ابلقتال، ومعه  وقدم يف
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أمينان، فقال له: خالفت وصية األمري، وآثرت املدافعة واملطاولة، فقال له املهلب: ما تركت 
جهداً، فلما كان العشي خرج األزارقة وقد محلوا حرمهم وأمواهلم وخف متاعهم لينتقلوا، فقال 

هلب ألصحابه: الزموا مصافكم، وأشرعوا رماحكم ، ودعوهم والذهاب، فقال له عبيد: هذا امل
لعمري أيسر عليك، فقال للناس: ردوهم عن وجههم ، وقال لبنيه: تفرقوا يف الناس، وقال لعبيد بن 

ترخص أيب ربيعة: كن مع يزيد فخذه ابحملاربة أشد األخذ، وقال ألحد األمينني: كنا مع املغرية وال 
له يف الفتور، فاقتتلوا قتاالً شديداً، حىت عقرت الدواب وصرع الفرسان، وقتلت الرجال فجعلت 

اخلوارج تقاتل على القدح يؤخذ منها والسوط والعلق اخلسيس أشد قتال، وسقط رمح برجل من 
 : مراد من اخلوارج، فقاتلوا عليه حىت كثر اجلراح والقتل، وذلك مع املغرب، واملرادي يقول

 وسل ابلقوم الشراة السيل  الليل لـيل فـيه ويل ويل

    إن جاز لألعداء فينا قول

فلما عظم اخلطب فيه بعث املهلب إىل املغرية: خل هلم عن الرمح، عليهم لعنة هللا ، فخلوا هلم 
 عنه.

هلم  مث مضت اخلوارج حىت نزلوا على أربعة فراسخ من جريفت، ودخلها املهلب، فأمر جبمع ما كان
فيها من املتاع، وما خلفوه من دقيق وختم عليه هو والثقفي واألمينان، مث أتبعهم، فإذا هم قد نزلوا 
على عني ال يشرب منها إال قوي، أييت الرجل ابلدلو قد شدها يف طرف رحمه فيستقي هبا، وهناك 

املغرية، واقتتل القوم إىل  قرية فيها أهلها، فغاداهم القتال. وضم الثقفي إىل يزيد، وأحد األمينني إىل
وكان شجاعاً عاتياً: أمدد خبيل اليحمد، وقل  -نصف النهار، فقال املهلب أليب علقمة العبدي 

هلم: فليعريوان مجامجهم ساعة، فقال له: إن مجامجهم ليست بفخار فتعار، وليست أعناقهم كردان 
 .-وهو فراسي أعرب  قال أبو العباس : تقول العرب ألعذاق النخل: كرادن، -فتنبت 

  وقال حلبيب بن أوس: كر على القوم، فلم يفعل، وقال: 
  

 تقدم حني جد به الـمـراس  يقول يل األمري بغري عـلـم

  وما يل غري هذا الرأس رأس  فما يل إن أطعتك مـن حـياة
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 نصب: غري، ألنه استثناء مقدم، وقد مضى تفسريه.
امحل، فقال: ال، إال أن تزوجين أم مالك بنت املهلب، ففعل،  وقال ملعن بن املغرية بن أيب صفرة:

 فحمل على القوم فكشفهم، وطعن فيهم، وقال: 

 هلكه اليوم عندان فريانـا  ليت من يشرتي الغداة مبال

 إن للموت عندان ألـوانـا  نصل الكر عند ذاك بطعن

ذلك املهلب إىل املغرية فقال: ما مث جل الناس جولة عند محلة محلها عليهم اخلوارج، فالتفت عند 
فعل األمني الذي كان معك? قال: قتل، وكان الثقفي قد هرب، وقال ليزيد: ما فعل عبيد بن أيب 

ربيعة? قال: مل أره منذ كانت اجلول، فقال األمني اآلخر للمغرية: أنت قتلت صاحيب، فلما كان 
 العشي، فقال رجل من بين عامر بن صعصعة: 

 وتغعمنا بوصـية الـحـجـاج  في ختطب بينـنـاما زلت اي ثق

 ومسا لنا صرفاً بغـري مـزاج  حىت إذا ما املوت أقبل زاخـراً 

 تنساب بـني أحـزة وفـجـاج  وليت اي ثقفي غري مـنـاظـر

 زجـاج شرب املدامة يف إانء  ليست مقارعة الكماة لدى الوغى

 األرض ويغلظ، والفجاج: الطرق، واحدها فج. قوله: بني أحزة هو مجع حزيز، وهو منت ينقاد من
وقال املهلب لألمني اآلخر: ينبغي أن تتوجه مع ابين حبيب يف ألف رجل حىت تبيتوا عسكرهم، 

فقال: ما تريد أيها األمري إال أن تقتلين كما قتلت صاحيب. قال: ذاك إليك، وضحك املهلب، ومل 
 أن الطعام والعدة مع املهلب، وهم يف زهاء تكن للقوم خنادق، فكان كل حذراً من صاحبه، غري

ثالثني ألفاً، فلما أصبح أشرف على واد، فإذا هو برجل معه رمح مكسور وقد خضبه ابلدماء، 
 وهو ينشد: 

 إذ بت أطواء بنـي األصـاغـر  جزاّن دوائي ذو اخلمار وصنعيت

 وأعلم غري الظن أّن مـغـاور  أخادعهم عنه ليغـبـق دونـهـم

 طـائر مير بنا يف بطن فيحـان  وأبدان الـسـالح عـشـيةكأّن 

فدعاه املهلب فقال: أمتيمي أنت? قال: نعم، قال: أحنظلي? قال: نعم، قال: أيربوعي? قال: نعم، 
قال: أثعليب? قال: نعم، قال: أمن آل نويرة? قال: نعم، أان من ولد مالك بن نويرة، وسبحان هللا 
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  عسكرك ال تعرفه! قال: عرفتك ابلشعر.أيها األمري! أيكون مثلي يف
 قوله: ذو اخلمار يعين فرساً. وكان ذو اخلمار فرس مالك بن نوير. قال جرير يهجو الفرزدق: 

  فال جمدي بلغت وال افتخاري  بريبوع فخـرت وآل سـعـد

 يواري مشسه رهج الغبـار  بريبـوع فـوارس كـل يوم

 وفارس ذي اخلمار وعتاب،  عتيبة، واألحيمر وابن عمـرو

قوله: أطواء يقال: رجل طوي البط، أي منطو خيّب أنه كان يؤثر فرسه على ولده، فيشبعه وهم 
 جياع، وذلك قوله: 

  أخادعهم عنه ليغبق دوهنم

 والغبوق شرب آخر النهار، وهذا شيء تفخر به العرب، قال األشعر اجلعفي: 
 ا وهلا غنـىابد جناجن صدره  لكن قعيدة بيتـنـا مـجـفـوة

  أو جرشعاً هند املراكل والشوى  نقفي بعيشه أهـلـهـا وثـابة

قال: فمكثوا أايما على غري خنادق يتحارسون ودواهبم مسرجة، فلم يزالوا على ذلك حىت ضعف 
الفريقان، فلم كانت الليلة اليت قتل يف صبحتها عبد ربه مجع أصحابه وقال: اي معشر املهاجرين، 

بيدة هراب طلب البقاء، وال سبيل إليه، فالقا عدوكم، فإن غلبوكم على احلياة، فال إن قطرايً وع
يغلبنكم على املوت، فتلقوا الرماح بنحوركم، والسيوف بوجوهكم، وهبوا أنفسكم هلل يف الدنيا يهبها 

 لكم يف اآلخرة.
رجل من األزد من  فلما أصبحوا غادوا املهلب فقاتلوه قتاالً شديداً، نسي به ما كان قبله، فقال

أصحاب املهلب: من يبايعين على املوت? فبايعه أربعون رجالً من األزد وغريهم، فصرع 
بعضهم وقتل بعض، وجرح بعض. وقال عبد هللا بن رزام احلارثي ألصحاب املهلب، امحلوا، 

فقال: املهلب: أعرايب جمنون! وكان من أهل جنران، فحمل وحده، فاخرتق القوم حىت جنم من 
انحية أخرى مث رجع، مث كر اثنية ففعل فعلته األوىل، وهتايج الناس، فرتجلت اخلوارج وعقروا 
دواهبم، فناداهم عمرو القنا ومل يرتجل هو وأصحابه من العرب، وكانوا زهاء أربعمائة: موتوا 

 على ظهور دوابكم وال تعقروها فقالوا: إان إذا كنا على الدواب ذكران الفرار.
اندى املهلب أبصحابه: األرض األرض، قال لبنيه: تفرقوا يف الناس لريوا وجوهكم، فاقتتلوا، و 
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واندى اخلوارج: أال إن العيال ملن غلب، فصّب بنو املهلب، وصّب يزيد بني يدي أبيه، وقاتل 
قتاالً شديداً أىل فيه، فقال له أبوه: اي بين إّن أرى موطناً ال ينجو فيه إال من صّب، وما مر يب 

 مثل هذا منذ مارست احلروب. يوم
وكسرت اخلوارج أجفان سيوفهم، وجتاولوا، فأجلت جولتهم عن عبد ربه مقواًل، فهرب عمرو 
القنا وأصحابه، وأستأمن قوم، وأجلت احلرب عن أربعة آالف قتيل وجرحى كثر من اخلوارج، 

انصرف إىل  فأمر املهلب أبن يدفع كل جريح إىل عشريته، وظفر عسكرهم فحوى ما فيه، مث
جريفت، فقال: احلمد هلل الذي ردان إىل اخلفض والدعة، فما كان عيشنا بعيش، مث نظر إىل 
قوم يف عسكر مل يعرفهم، فقال: ما أشد عادة السالح! انولين درعي: فلبسها مث قال: خذوا 

أمر هؤالء، فلما سري هبم إليه قال: ما أنتم? قالوا: حنن قوم جئنا لنطلب غرتك لنفتك بك، ف
 هبم فقتلوا.

قال أبو العباس: ووجه املهلب كعب بن معدان األشقري، ومرة بن تليد األزدي، من أزد 
 شنوءة، فوفدا على احلجاج، فلما طلعا عليه تقدم كعب فأنشده: 

  وقد سهرت فأودى نومي السهر  اي حفص إّن عداّن عنكم السفر

رية فارسهم وسيدهم، وكفى بيزيد فارساً فقال له احلجاج: أخّبّن عن بين املهلب، قال: املغ
شجاعاً! وجوادهم وسخيهم قبيصة وال يستحيي الشجاع أن يفر من مدرك، وعبد امللك سم 
انقع، وحبيب موت زعاف، وحممد ليث غاب، وكفاك ابملفضل جندة! قال: فكيف خلفت 

ل: فكيف خلفت مجاعة الناس? قال: خلفتهم خبري، قد أدركوا ما أملوا، وأمنوا ما خافوا، قا
مجاعة الناس? قال: خلفتهم خبري، قد أدركوا ما أملوا، وأمنوا ما خافوا، قال: فكيف كان بنو 

املهلب فيهم ? قال: كانوا محاة السرح هناراً، فإذا أليلوا ففرسان البيات، قال: فأيهم كان أجند? 
م وعدوكم? قال: كنا إذا قال: كانوا كاحللقة املفرغة، ال يدرى أين طرفها، قال: فكيف كنتم أنت

أخذان عفوان، وإذا أخذوا يئسنا منهم، إذا اجتهدوا واجتهدان بلغنا فيهم آمالنا إبدراك الفرصة 
منهم، فقال احلجاج إن العاقبة للمتقني، كيف أفلتكم قطري قال: كدانه ببعض ما كادان به، 

ان آثر من الفل، قال: فصران منه إىل اليت حنب، قال: فهال اتبعتموه? قال: كان احلد عند
فيكيف كان لكم املهلب وكنتم له? قال: كان لنا منه شفقة الوالد، وله منا بر الولد، قال: 
فكيف اغتباط الناس? قال:فشا فيهم األمن، ومشلهم النفل، قال: أكنت أعددت يل هذا 
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لب كان أعلم اجلواب? قال: ال يعلم الغيب إال هللا قال: فقال: هكذا تكون وهللا الرجال! امله
 بك حيث وجهك.

وكان كتاب املهلب إىل احلجاج: " بسم هللا الرمحن الرحيم ": احلمد هلل الكايف ابإلسالم فقد ما 
ساه، الذي وصل املزيد ابلشكر، والنعمة ابحلمج، وقضى أال ينقطع املزيد منه حىت ينقطع 

 الشكر من عباده.
حنن وعدوان على حالني خمتلفني، يسران منهم أما بعد، فقد كان من أمران ما قد بلغك، وكنا و 

أكثر مما يسوءان، ويسوءهم منا أكثر مما يسرهم، على اشتداد شوكتهم، فقد كان علن أمرهم 
حىت اراتعت له الفتاة، ونوم به الرضيع، فانتهزت منهم الفرصة يف وق إمكاهنا، وأدنيت السواد 

بلغ الكتاب أجله: " فقطع دابر القوم  من السواد، حىت تعارفت الوجوه، فلم نزل كذلك حىت
 ". 45الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني " " األنعام: 

   فكتب إليه احلجاج: 

      

أما بعد، فإن هللا عز وجل قد فعل املسلمني خرياً، وأراحهم من حد اجلهاد، وكنت أعلم مبا قبلك، 
فاقسم يف اجملاهدين فيئهم، ونفل الناس على قدر واحلمد هلل رب العاملني فإذا ورد عليك كتايب هذا 

بالئهم، وفضل من رأيت تفضيله، وإن كانت بقيت من القوم بقية فخلف خيالً تقوم إبزائهم، 
واستعمل على كرمان من رأيت، وول اخليل شهماً من ولدك، وال ترخص ألحد يف اللحاق مبنزلة 

 دون أن تقدم هبم علي، وعجل القدوم، إن شاء هللا.
فوىل املهلب ابنه يزيد كرمان، وقال له: اي بين، إنك اليوم لست كما كنت، إمنا لك من مال كرمان 

ما فضل عن احلجاج، ولن حتتمل إال على ما احتمل عليه أبوك، فأحسن إىل من معك، وإن 
 أنكرت من إنسان شيئاً فوجهه إيل، وتفضل على قومك إن شاء هللا .

ب على احلجاج فأجلسه إىل جانبه، وأظهر إكرامه وبره، وقال: اي أهل قال أبو العباس: وقدم املهل
 العراق، أنتم عبيد املهلب، مث قال: أنت وهللا كما قال لقيط اإلايدي: 

  رحب الذراع أبمر احلرب مضطلعا  وقـلـدوا أمـركـم لـلـه دركـم

 هم يكاد حشاه يقصم الـضـلـعـا  ال يطعم النـوع إال ريث يبـعـثـه

 وال إذا عض مكروه به خـشـعـا  مرتفاً إن رخاء العيش سـاعـده ال
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 يكون متبعاً طـوراً ومـتـبـعـا  ما زال حيلب هذا الدهر أشـطـره

 ضرعا مستحكم الرأي ال قحماً وال  حىت استمرت على شر مـريرتـه

يقول: املهلب كما فقام إليه رجل، فقال: أصلح هللا األمري! وهللا لكأّن أمسع الساعة قطرايً وهو 
 قال لقيط اإلايدي، مث أنشد هذا الشعر، فسر احلجاج حىت امتأل سروراً.

قوله: نفل إي أقسم بينهم، والنفل: العطية اليت تفضل، كذا كان األصل، وإمنا فضل هللا عز وجل 
 ابلغنائم على عباده، قال لبيد: 

  وإبذن هللا ريث وعجل  إن تقوى ربنا خري نفل

 عيطتك، مث صار النفل الزماً واجبًا.وكذا، أي أ
وقول اإلايدي: رحب الذراع، فالرحب: الواسع، وإمنا هذا مثل، يريد واسع الصدر متباعد ما بني 

 املنكبني والذراعني، وليس املعىن على تباعد اخللق، ولكن عل سهولة األمر عليه. قال الشاعر: 
  وإبذن هللا ريث وعجل  إن تقوى ربنا خري نفل

"، ويقال: نفلتك كذا وكذا، أي  1ال جل جالله: " يسئلونك عن األنفال " " األنفال: وق
 أعطيتك، مث صار النفل الزماً واجبًا.

وقول اإلايدي: رحب الذراع، فالرحب: الواسع، وإمنا هذا مثل، يريد واسع الصدر متباعد ما بني 
 لى سهولة األمر عليه. قال الشاعر: املنكبني والذراعني، وليس املعىن على تباعد اخللق، ولكن ع

  وإن قيلت العوراء ضاق هبا ذرعا  رحيب الذراع ابليت ال تـشـينـه

"، وقوله: مضطلعاً إمنا هو  125وكذلك قوله جل وعز: " جيعل صدره ضيقاً حرجاً " " األنعام: 
يكون متبعاً  مفتعل من الضليع، وهو الشديد، يريد أنه قوي عل أمر احلرب، مستقل هبا. وقوله:

طرواً ومتبعاً أي قد اتبع الناس فعلم ما يصلح به أمر الناس، واتبع فعلم ما يصلح الرئيس، كما قال 
عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: قد ألنا وإيل علينا، أي قد أصلحنا أمور الناس، وأصلحت أموران. 

ه بعد استحكامه راجعًا وقوله: على شرز مريرته فهذا مثل، يقال: شزرت احلبل، إذا كررت فتل
 عليه. املريرة: احلبل. والضرع: لصغري الضعيف. والقحم: آخر سن الشيخ، قال العجاج: 

  طال عليه الدهر فاسلهما  رأين قحماً شاب وأقلحما
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واملقلحم مثل القحم، وهو اجلاف،ويقال للصيب مقلحم، إذا كان سيء الغذاء، أو ابن هرمني، 
 إنقحلة، إذا أسن حىت ييبس. واملسلهم: الضامر. قال الشاعر:  ويقال: رجل إنقحل وامرأة

  ملا رأتين خلقاً إنقحال

ويقال يف معىن: قحم قحر، ويقال: بعري قحارية، يف هذا املعىن، وقوله: ال يطعم النوم إال ريث 
ثه يبعثه هم. فريث وعوض ما يضاف إىل األفعال، وأتويله أنه ال يطعم النوم إال يسرياً حىت يبع

  اهلم، فمعناه مقدار ذلك ومما يضاف إىل األفعال أمساء الزمان، كقوله عز ذكره: 
"؛ فأمساء الزمان كلها تضاف إىل الفعل، حنو  119" هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم " " املائدة: 

قولك: آتيك يوم خيرج زيد. وجئتك يوم قام عبد هللا، وما كان منها يف معىن املاضي جاز أن 
إىل االبتداء واخلّب، فتقول: جئتك يوم زيد أمري، وال جيوز ذلك يف املستقبل، وذلك ألن  يضاف

املاضي يف معىن إذ، وأنت تقول: أجيئك إذ زيد أمري، واملستقبل يف معىن إذا، فال جيوز أن تقول: 
مبنزلة أجئتك إذا زيد أمري، فلذلك ال جيوز: أجيئك يوم زيد أمري. فأما األفعال يف إذا وإذ فهي 

واحدة، تقول: جئتك إذ قام زيد، وأجيئك إذا قام زيد، فهذا واضح بني، ومما يضاف إىل الفعل 
ذو يف قولك: افعل ذاك بذي تسلم، وافعاله بذي تسلمان معناه: ابلذي يسلمكما، ومن ذلك آية 

 يف قوله: 

  كأن على سنابكها مداما  آبية تقدمون اخليل شعثاً 

منا تركه االستقصاء ألنه موضع اختصار، وقد أتينا على مجع هذا يف والنحو يتصل ويكثر، وإ
الكتاب املقتضب . فقال املهلب: إان وهللا ما كنا أشد على عدوان وال أحد، ولكن دمغ احلق 

الباطل، وقهرت اجلماعة الفتنة، والعاقبة للتقوى، وكان ما كرهناه من املطاولة خرياً مما أحببناه من 
احلجاج: صدقت، اذكر يل القوم الذين أبلوا وصف يل بالءهم، فأمر الناس  العجلت. فقال له

فكتبوا ذلك للحجاج، فقال هلم املهلب: ما ذخر هللا لكم خري لكم من عاجل الدنيا إن شاء هللا. 
مث ذكرهم للحجاج على مراتبهم يف البالء وتفاضلهم يف الغناء، وقدم بنيه: املغرية، ويزيد، ومدركاً، 

، وقبيصة، واملفضل وعبد امللك، وحممداً وقال: إنه وهللا لو قدمهم أحد يف البالء لقدمته وحبيباً 
عليهم، ولوال أن أظلمهم ألخرهتم. قال احلجاج: صدقت، وما أنت أبعلم هبم مين وإن حضرت 

وإبت إهنم لسيوف من سيوف هللا. مث ذكر معن بن املغرية بن أيب صفرة والرقاد وأشباههما، فقال 
جاج: أين الرقاد? فدخل رجل طويل أجنأ ، فقال املهلب هذا فارس العرب، فقال الرقاد: أيها احل
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األمري، إّن كنت أقاتل مع غري املهلب، فكنت كبعض الناس، فلما صرت مع من يلزمين الصّب 
وجيعلين أسوة نفسه وولده وجياريين على البالء، صرت أان وأصحايب فرساانً؛ فأمر احلجاج بتفضيل 

 وم على قوم على قدر بالئهم، وزاد ولد املهلب ألفني، وفعل ابلرقاد ومجاعة شبيهاً بذلك.ق
 قال يزيد بن حبناء من األزارقة: 

 ال تعجلي ابللوم اي أم عـاصـم  دعي اللوم إن العيش ليس بـدائم

 مقالة مقين حبـقـك عـالـم  فإذ عجلت منك املالمة فامسعي

 تكون اهلدااي من فضول املغامن  ـمـاوال تعذلينا يف اهلـدية إن

 جالداً وميسي ليله غـري نـائم  فليس مبهد من يكون نـهـاره

 غموس كشدق العنّبي بن سامل  يريد ثواب هللا يوماً بـطـعـنة

 ومغفرها والسيف فوق احليازم  أبيت وسرابيل دالص حصـينة

 لدى عرفات حلقه غـري آثـم  حلفت برب الواقفـني عـشـية

 بسابور شغل عن بروز اللطائم  لقد كان يف القوم الذين لقيتهـم

 اجلماجـم ومقهة تقري شؤون  توقـد فـي أيديهـم زاعـبـية

قوله: من يكون هناره جالداً وميسي ليله غري انئم يريد ميسي هو يف ليله ويكون ه يف هناره، ولكنه 
"، واملعىن  33بل مكر الليل والنهار " " سبأ: جعل الفعل لليل والنهار على السعة، ويف القرآن: " 

 بل مكركم يف الليل والنهار، وقال من أهل البحرين من اللصوص: 
  والليل يف جوف منحوت من الساج  أما النهار ففـي قـيد وسـلـسـلة

 وقال آخر: 
 بـنـائم ومنت وما ليل املطي  لقد ملتنا اي أم غيالن يف السرى

اره جالداً وميسي ليله غري انئم. فكان جيداً، وذاك أنه أراد من يكون هناره ولو قال: من يكون هن
جيالد جالداً، كما تقول: إمنا أنت سرياً، وإمنا أنت ضرابً تريد تسري سرياً، وتضرب ضرابً، فأضمر 

لعلم املخاطب أنه ال يكون هو سرياً، ولو رفعه على أن جيعل اجلالد يف موضع اجملالد، على قوله: 
 ت سري أي أنت جائز كما قالت اخلنساء: أن

  فإمنا هي إقبال وإدابر
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" أي غائراً، وقد مضى تفسري هذا  30ويف القرآن: " قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غوراً " " امللك: 
أبكثر من هذا الشرح، ولو قال: ويسمي ليله غري انئم جلاز: يصري امسه يف ميسي، وجيعل ليله 

 ه على السعة اليت ذكران.ابتداء، وغري انئم خّب 
وقوله: غموس يريد واسعة حميطة. والعنّبي بن سامل رجل منهم كان يقال له األشدق. واللطائم: 
واحدهتا: لطيمة، وهي اإلبل اليت حتمل البز والعطر. وقوله: توقد يف أيديهم زاعبية يعين الرماح، 

خلزرج كان يعمل الرماح. وتفري: تقد، والتوقد لألسنة، والزاعبية منسوبة إىل زاعب، وهو رجل من ا
 يقال فرى إذا قطع، وأفرى إذا أصلح.

 وقال حبيب بن عوف من قواد املهلب: 

 فقد كفيت ومل تعنف على أحـد  أاب سعيد جزاك اللـه صـالـحة

 الولد وكنت كالوالد احلاّن على  داويت ابحللم أهل اجلهل فانقمعوا

 طري: وقال عبيدة بن هالل يف هرهبم مع ق
  بقومس بني الفرخان وصول  ما زالت األقدار حىت قذفنين

 ويروى أن قاضي قطري، وهو رجل من بين عبد القيس، مسع قول عبيدة بن هالل: 
  مساء ترى األرواح من دوهنا جتري  عال فوق عرش فوق سبـع ودونـه

إىل السماء، قال:  فقال له العبدي: كفرت إال أن أتيت مبخرج، قال: نعم، روح املؤمن تعرج
 صدقت. وقال يذكر رجالً منهم: 

 شلو تنشب يف خمالب ضار  يطوي وترفعه الرايح كأنـه

 األعمار إن الشراة قصرية  فثوى صريعاً والرماح تنوشه

" أي  52تنوشه: أتخذه وتتناوله، قال هللا عز وجل: " وأىن هلم التناوش من مكان بعيد " " سبأ: 
 هذا قول حبيب الطائي: التناول. ومثل بيته 

  أفناهم الصّب إذ أبقاكم اجلزع  فيم الشماتة إعالانً أبسد وغـى

 وقال أيضاً يف شبيه هبذا املعىن: 
  ويسلم الناس بني احلوض والعطن  إن ينتحل حداثن املوت أنفسـكـم

 األسـن يفىن وميتد عمر اآلجـن  فاملاء ليس عجيبـاً أن أعـذبـه
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 وقاأليضاً: 
  رأيت الكرمي احلر ليس له عمر  سالم هللا وقفاً فـإنـنـي عليك

 وقال القاسم بن عيسى: 
 مكان الروح من بدن اجلبان  أحبك اي جنان فأنت مـنـي

 خلفت عليك ابدرة الزمـان  ولو أّن أقول كان روحـي

 وهاب محاهتا حر الطعـان  إلقدامي إذا ما احلرب جاشت

  خالف هذا املعىن: وقال معاوية بن أيب سفيان يف
 يدافع عنه الفرار األجل  أكان اجلبـان يرى أنـه

  ويسلم منها الشجاع البطل  فقد تدرك احلاداثت اجلبان

 رجع احلديث: وقال رجل من عبد القيس من أصحاب املهلب: 
 وأاب نعامة سيد الكـفـار  سائل بنا عمرو القنا وجنوده

 أبو نعامة: قطري.
 حبناء احلنظلي من أصحاب املهلب:  وقال املغرية بن

 عن األمور اليت يف رعيها وخم  إّن امرؤ كفين ريب وأكرمنـي

 عاشت رجال وعاشت قبلها أمم  وإمنا أان إنسـان أعـيش كـمـا

 عين مبا صنعوا عجز وال بكـم  ما عاقين عن قفول اجلند إذ قفلوا

 اب إذ رقمواإذن األمري وال الكت  ولو أردت قفوالً ما جتهمـنـي

 أو أمتدحه فإن الناس قد علمـوا  إن املهلب إن أشتـق لـرؤيتـه

 واملستعان الذي جتلى به الظلـم  أن األريب الذي ترجى نوافـلـه

 أبو سعيد إذا ما عدت الـنـعـم  القائل الفاعل امليمـون طـائره

 هـزمـوا وإذ متىن رجال أهنم  أزمان أزمان إذ عض احلديد هبم

أبو العباس: وهذا الكتاب مل نبتدئه لتتصل فيه أخبار اخلوارج ولكن رمبا اتصل الشيء ابلشيء،  قال
واحلديث ذو شجون، ويقرتح املقرتح ما يفسخ به عزم صاحب الكتاب، ويصده عن سننه، ويزيله 
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 عن طريقه.
شيء مر كما مر وحنن راجعون إن شاء هللا إىل ما ابتدأ له هذا الكتاب، فإن مر من أخبار اخلوارج 

غريه ولو نسقناه على ما جرى من ذكرهم لكان الذي يلي هذا خّب جندة، وأيب فديك، وعمارة 
 الرجل الطويل، وشبيب، ولكان يكون الكتاب للخوارج خملصاً.

 ^ 
 اجلزء الرابع

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 ابب

 يف اختصار اخلطب والتحميد واملواعظ
 عظةنبذ من كالم احلكماء يف املو 

قال أبو العباس: كان احلسن يقول: احلمد هلل الذي كلفنا ما لو كلفنا غريه، لصران فيه إىل معصيته، 
 وآجران على ما ال بد لنا منه.

يقول: كلفنا الصّب، ولو كلفنا اجلزع مل ميكنا أن نقيم عليه، وآجران على الصّب، وال بد لنا من 
 الرجوع إليه.

لسالم يقول عند التعزية: عليكم ابلصّب، فإن به أيخذ احلازم، وإليه وكان علي بن أيب طالب عليه ا
 يلجأ اجلازع.

وقال لألشعث بن قيس: إن صّبت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك 
 القدر وأنت موزور.

 وقال اخلزميي: 
  عليه، ولكن ساحة الصّب أوسع  ولو شئت أن أبكي دماً لبكـيتـه

 وإن مل يكن من هذا الباب:  ويف هذا الشعر
  وسهم املنااي ابلذخائر مولع  وأعددته ذخراً لكل ملـمةٍ 

 خطبة أليب طالب
وخطب أبو طالب بن عبد املطلب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تزوجه خدجية بنت خويلد 

عل لنا بلداً حراماً، رمحة هللا عليها، فقال؛ احلمد هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إمساعيل، وج
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وبيتاً حمجوجاً، وجعلنا احلكام على الناس؛ مث إن حممد بن عبد هللا، ابن أخي، من ال يوازن به فىت 
من قريش إال رجح عليه براً وفضاًل، وكرماً وعقاًل، وجمداً ونباًل، وإن كان يف املال قل، فإمنا املال 

د رغبة، وهلا فيه مثل ذلك، وما أحببتم من ظل زائل وعارية مسرتجعة، وله يف خدجية بنت خويل
 الصداق فعلي.

 وهذه اخلطبة من أقصد خطب اجلاهلية.
 وفود النابغة اجلعدي على ابن الزبري

ومن مجيل حماورات العرب ما روي لنا عن حيىي بن حممد بن عروة، عن أبيه عن جده، قال: 
ري حني صلى الفجر حىت مثل بني يديه أقحت السنة علينا، النابغة اجلعدي، فلم يشعر به ابن الزب

 يقول: 
 وعثمان والفارق فاراتح مـعـدم  حكيت لنا الصديق حـني ولـيتـنـا

 فعاد صباحاً حالك الليل مـظـلـم  وسويت بني الناس يف العدل فاستووا

 دجى الليل جواب الفالة عثمـثـم  أاتك أبو ليلى يشـق بـه الـدجـى

 املصمـم صروف الليايل والزمان  ت بـهلرتفع منه جانبـاً ذعـذعـ

فقال له ابن الزبري: هون عليك أاب ليلى، فأيسر وسائلك عندان الشعر، أما صفوة أموالنا فلبين 
أسد، وأما عفوهتا فآلل الصديق، ولك يف بيت املال حقان: حق لصحبتك رسول هللا صلى هللا 

الئص وراحلة رحيل. مث أمر أبن توقر له عليه وسلم، وحق حبقك يف املسلمني. مث أمر له بسبع ق
حباً ومتراً. فجعل أبو ليلى أيخذ التمر فيستجمع به احلب فيأكله، فقال له ابن الزبري: لشد ما بلغ 
منك اجلهد اي أاب ليلى! فقال النابغة: أما على ذاك لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

وحدثت فصدقت، ووعدت فأجنزت، فأان والنبيون "ما اسرتمجت قريش فرمحت وسئلت فأعطت، 
 على احلوض فراط لقادمني".

قوله: أقحمت السنة يكون على وجهني: يقال: اقتحم إذا دخل قاصداً، وأكثر ما يقال من غري 
 أن يدخل، ويكون من القحمة، وهي السنة الشديدة، وهو أشبه الوجهني، واآلخر حسن.

إذا أصاهبم جذب، ومن ذا قوله عز وجل: "ولقد أخذان آل  والسنة: اجلدب، يقال: أصابتهم سنة
 ، أي ابجلدب.130فرعون ابلسنني" األعراف: 

وقوله: صفوة، فهي يف معىن الصفو، وأكثر ما يستعمل الكسر، والباب يف املصادر للحال الدائمة 
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 الكسر كقولك: حسن اجللسة والركبة واملشية والنيمة، كأهنا خلقة.
، قالوا: الفضل، وكذلك قوله 199ما عفا، أي ما فضل، "خذ العفو" األعراف والعفوة إمنا هو 

 .219جل امسه: "ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو" البقرة 
 وقوله: عثمثم، يريد املوثق اخللق الشديد.

 وذعذعت، أي أذهبت ماله وفرقت حاله.
حيل، أي مستحكم يف وقوله: راحلة رحيل، أي قوية على الرحلة معودة هلا. ويقال: فحل ف

الفحلة، ويف احلديث أن ابن عمر قال لرجل: اشرت يل كبشاً ألضحي به، أملح، واجعله أقرن 
 فحيالً.

وقوله: فأان والنبيون على احلوض فراط لقادمني، الفارط: الذي يتقدم القوم فيصلح هلم الدالء 
 يف الصالة على الطفل: واألرشية وما أشبه ذلك من أمرهم حىت يردوا، ومن ذلك قول املسلمني

اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً. وجاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم "أان فرطكم على 
احلوض". وكان يقال: يكفيك من قريش أهنا أقرب الناس من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسباً، 

قال هلا: رضع الكعبة، وذلك أهنا ومن بيت هللا بيتاً. ويقال: إن دار أسد ابن عبد العزى كان ي
تفيء عليها الكعبة صباحاً، وتفيء على الكعبة عشياً، وإن كان الرجل من ولد أسد ليطوف 

ابلبيت فينقطع شسع نعله فريمي بنعله يف منزله فتصلح له، فإذا عاد يف الطواف رمي هبا إليه، ويف 
 ذلك يقول القائل: 

 جنوم الكبش واألسـدحبيث حلت   هلاشم وزهري فضـل مـكـرمة

  ما دوهنم يف جوار البيت من أحد  جماور البيت ذي األركان بيتهمـا

 وقال آخر: 
  وغث قريش حيث كان مسني  مسني قريش مانع منك حلمه

 وقال آخر: 
  هامشياً أصبت قصد الطريق  وإذا ما أصبته مـن قـريش

 نزول مكة: وقال حرب بن أمية أليب مطر احلضرمي يدعوه إىل حلفه و 
 فتكنفك الندامى من قـريش  أاب مطر هلم إلـى صـالح
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 أاب مطر هديت خلري عـيش  وأتمن وسطهم وتعيش فيهـم

  وأتمن أن يزورك رب جيش  وتسكن بلدة عـزت قـدميـاً 

صالح: اسم من أمساء مكة وكانت بلداً لقاحاً، واللقاح: الذي ليس يف سلطان ملك، وكانت ال 
هلا، حىت كان أمر الفجار، وإمنا مسي الفجار لفجورهم إذ قاتلوا يف احلرم. وكانت تغزى تعظيماً 

قريش تعز احلليف وتكرم املوىل وتكاد تلحقه ابلصميم، وكانت العرب تفعل ذلك، ولقريش فيه 
 تقدم.

 حتريض سديف على بين أمية
ده سليمان بن هشام على أيب العباس أمري املؤمنني، وعن 0ودخل سديف موىل أيب العباس السفاح

 بن عبد امللك، وقد أدانه وأعطاه يده فقبلها، فلما رأى ذلك سديف أٌبل على أيب العباس، وقال: 
 إن حتت الضـلـوع داًء ودوايً   ال يغرنك ما ترى مـن أنـاس

 أمـوايً  ال ترى فوق ظهرهـا  فضع السيف وارفع السوط حىت

يخ قتلك هللا! وقام أبو العباس فدخل، فإذا املنديل قد فأقبل عليه سليمان فقال: قتلتين أيها الش
 ألقي يف عنق سليمان مث جر فقتل.

 حتريض شبل بن عبد هللا على بين أمية
ودخل شبل بن عبد هللا موىل بين هاشم على عبد هللا بن علي، وقد أجلس مثانني رجالً من بين 

 أمية على مسط الطعام، فمثل بني يديه، فقال: 
 ابلبهاليل من بين الـعـبـاس  اثبـت اآلسـاس أصبح امللك

 بعد ميل من الـزمـان وايس  طلبوا وتر هاشم فشـفـوهـا

 واقطعن كل رقلة وأواسـي  ال تقلني عبد مشـس عـثـاراً 

 وهبا منكم كحز املـواسـي  ذهلا أظهر التـودد مـنـهـا

 قرهبم من منارق وكراسـي  ولقد غاظين وغـاظ سـوائي

 ه بدار اهلـوان واإلتـعـاس  حبيث أنزلـهـا الـل أنزلوها

 وقتيالً جبانب الـمـهـراس  واذكروا مصرع احلسني وزيداً 

 اثوايً بني غربة وتـنـاسـي  والقتيل الذي حبران أضحـى
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 !اإلفـالس لو جنا من حبائل  نعم شبل اهلراش موالك شبل

سط، وجلس عليها، ودعا ابلطعام، وإنه فأمر هبم عبد هللا فشدخوا ابلعمد، وبسطت عليهم الب
ليسمع أنني بعضهم حىت ماتوا مجيعاً وقال لشبل: لوال أنك خلطت كالمك ابملسألة ألغنمتك 

 مجيع أمواهلم، ولعقدت لك على مجيع موايل بين هاشم.
 قوله: اآلساس واحدها أس، وتقديرها فعل وأفعال وقد يقال للواحد: أساس، ومجعه أسس.

 ضحاك.والبهلول: ال
 وقوله: 

  بعد ميل من الزمان وأيس

 يقال: فيك ميل علينا، ويف احلائط ميل، وكذلك كل منتصب.
 وقوله: واقطعن كل رقلة، الرقلة: النخلة الطويلة، ويقال إذا وصف الرجل ابلطول: كأنه رقلة.

ر؛ ألن القافية واألواسي، ايؤه مشددة يف األصل وختفيفها جيوز، ولو مل جيز يف الكالم جلاز يف الشع
 تقتطعه، وكل مثقل فتخفيفه يف القوايف جائز، كقوله: 

 ومن احلب جنون مستعـر  أصحوت اليوم أم شاقتك هر

 وواحدها أسية وهي أصل البناء مبنزلة األساس.
وقوله: وغاظ سوائي تقول: ما عندي رجل سوى زيد، فتقصر إذا كسرت أوله، فإذا فتحت أوله  

 ، قال األعشى: على هذا املعىن مددت

  وما قصدت من أهلها لسوائكا  جتانف عن جو اليمامة، انقيت

والسواء ممدود يف كل موضع وإن اختلفت معانيه، فهذا واحد منه، والسواء: الوسط، ومنه قوله عز 
 .55وجل: "فرءاه يف سواء اجلحيم" الصافات 

  بعد املغيب يف سواء امللحد  اي ويح أنصار النيب ورهطه

، ومن 64سواء: العدل واالستواء، ومنه قوله عز وجل: "إىل كلمة سواء بيننا وبينكم" أل عمران وال
ذلك: عمرو وزيد سواء، والسواء: التمام، يقال: هذا درهم سواء، وأصله من األول، وقوله عز 

يف ، معناه متاماً. ومن قرأ: َسواٍء فإمنا وضعه 10وجل: "يف أربعة أايم سواء للسائلني" فصلت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 موضع مستوايت.
 والنمارق، واحدهتا منرقة، وهي الوسائد، قال الفرزدق: 

  وبني أيب قابوس فوق النمارق  وإان لتجري الكأس بني شروبنا

 وقال نصيب: 
 ومنـارقـه للذاته أمناطه  إذا ما بساط اللهو مد وقربت

ى هشام بن عبد امللك، وقوله: مصرع احلسني وزيد يعين زيد بن علي بن احلسني، كان قد خرج عل
 وقتله يوسف بن عمر الثقفي وصلبه ابلكناسة عرايانً، هو ومجاعة من أصحابه.

ويروى الزبرييون أنه كان بني يوسف بن عمر وبني رجل إحنة، فكان يطلب عليه علة، فلما ظفر 
بزيد بن علي وأصحابه أحسوا ابلصلب، فأصلحوا من أبداهنم واستحدوا، فصلبوا عراة، وأخذ 

يوسف عدوه ذلك، فنحله أنه كان من أصحاب زيد فقتله وصلبه، ومل يكن استحد، ألنه كان عند 
نفسه آمناً، وكان ابلكوفة رجل معتوه عقده التشيع، فكان جييء فيقف على زيد وأصحابه فيقول: 

صلى هللا عليك اي ابن رسول هللا، فقد جاهدت يف هللا حق جهاده، وأنكرت اجلور ودافعت 
؛ مث يقبل عليهم رجالً رجال فيقول: وأنت اي فالن؛ فجزاك هللا خرياً، فقد جاهدت يف هللا الظاملني

حق جهاده، وأنكرت اجلور ونصرت ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يقف على عدو 
يوسف فيقول: فأما أنت اي فالن، فوفور عانتك يدل على أنك بريء مما قرفت به! قال أبو 

 اهلاليل. -ويقال: ابن جدرة، وهي السلعة  -حبيب بن جدرة العباس: وقال 
قال األخفش: الصحيح عندان ابن خدرة ابخلاء وكسرها، وقال املّبد: مل أمسعه إال َجَدرََة ويقال: 

 ج درَة.
 وهو من اخلوارج، يعين زيد بن علي: 
  صحبوك كان لوردهم إصدار  اياب حسني لو شراة عصـابة

 أوالد درزة أسلموك وطاروا  إىل بـلـىاياب حسني واجلديد 

تقول العرب للسفلة والسقاط: أوالد درزة، وتقول ملن تسبه: ابن فرتىن، وأوالد فرتىن. وتقول 
 للصوص: بنو غّباء، ويف هذا الباب.

 ويروى أن شاعراً لبين أمية قال معارضاً للشيع يف تسميتهم زيداً املهدي والشاعر هو األعور الكليب: 
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  ومل نر مهدايً على اجلذع يصلب  لكم زيداً على جذع خنـلة صلبنا

 ونظر بعد زمني إىل رأس زيد ملقى يف دار يوسف وديك ينقره، فقال قائل من الشيعة: 
  طاملا ما كان ال تطاه الدجاج  اطردوا الديك عن ذؤابة زيد

 وقوله: 
  وقتيالً جبانب املهراس

ماء أبحد، ويروى يف احلديث أن رسول هللا صلى هللا علية  يعين محزة بن عبد املطلب، واملهراس
 وسلم عطش يوم أحد، فجاءه علي يف درقة مباء من املهراس فعافه فغسل به الدم عن وجهه.

 وقال ابن الزبعري يف يوم أحد: 
  جزع اخلزرج من وقع األسل  ليت أشياخي ببـدر شـهـدوا

 كالـحـجـل بعد أبدان وهام  فاسأل املهراس من ساكـنـه

 وإمنا نسب شبل قتل محزة إىل بين أمية؛ ألن أاب سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم أحد.
 والقتيل الذي حبران هو إبراهيم بن حممد بن علي، وهو الذي يقال له اإلمام.

وكان يقال: ضحى بنو حرب ابلدين يوم كربالء، وضحى بنو مروان ابملروءة يوم العقر؛ فيوم كربالء 
 م احلسني بن علي بن أيب طالب وأصحابه، ويوم النقر يوم قتل يزيد بن املهلب وأصحابه.يو 

 وإمنا ذكران هذا لتقدم يف إكرام مواليها.
 من أخبار املوايل

وىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيش موتة زيداً مواله، وقال: إن قتل فأمريكم جعفر. وأمر 
قوماً طعنوا يف إمارته، وكان أمره على جيش فيه جلة املهاجرين  رسول هللا أسامة بن زيد، فبلغه أن

واألنصار، فقال عليه السالم: "إن طعنتم يف إمارته لقد طعنتم يف إمارة أبيه قبله، ولقد كان هلا 
أهاًل، وإن أسامة هلا ألهل"، وقالت عائشة: لو كان زيد حياً ما استخلف رسول هللا غريه. وقال 

بيه: مل فضلت أسامة علي وأان وهو سيان? فقال: كان أبوه أحب إىل رسول هللا عبد هللا بن عمر أل
من أبيك، وكان أحب إىل رسول هللا منك. وأوصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض أزواجه 

لتميط عن أسامة أذى من خماط أو لعاب، فكأهنا تكرهته، فتوىل منه ذلك رسول هللا صلى هللا 
قال له يوماً، ومل يكن أسامة من أمجل الناس: "لو كنت جارية لنحلناك وحليناك عليه وسلم بيده. و 
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 حىت يرغب الرجال فيك". ويف بعض احلديث أنه قال: "أسامة من أحب الناس إيل".
وكان صلى هللا عليه وسلم أدى إىل بين قريظة مكاتبة سلمان، فكان سلمان موىل رسول هللا صلى 

 بن أيب طالب عليه السالم: سلمان منا أهل البيت.هللا عليه وسلم، فقال علي 
ويروى أن أمري املؤمنني املهدي نظر إليه ويد عمارة بن محزة يف يده، فقال له رجل: من هذا اي أمري 

املؤمنني? فقال: أخي وابن عمي عمارة بن محزة، فلما وىل الرجل ذكر ذلك املهدي كاملمازح 
 أن تقول: وموالي فأنفض وهللا يدك. فتبسم أمري املؤمنني لعمارة، فقال له عمارة: انتظرت وهللا

 املهدي.
ومل يكن اإلكرام للموايل يف جفاة العرب؛ زعم الليثي أنه كانت بني جعفر ابن سليمان وبني مسمع 
بن كردين منازعة، وبني يدي مسمع موىل له، له هباء ورواء ولسن، فوجه جعفر إىل مسمع موىل له 

مع حافل، فقال: إن أنصفين وهللا جعفر أنصفته، وإن حضر حضرت معه، لينازعه، وجملس مس
موىل مثل هذا،  -وأومأ إىل مواله  -وإن عند عن احلق عندت عنه، وإن وجه إيل موىل مثل هذا 

 عاضاً ملا يكره، فعجب أهل اجمللس من وضعه مواله الذي تبهى مبثله العرب.
 ه. ويف بعض احلديث أن املعتق من فضل طينة املعتق.وقد قيل: الرجل من أبيه، واملوىل من موالي

ويروى أن سلمان أخذ من بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مترة من متر الصدقة فوضعها 
يف فيه، فانتزعها منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: "اي أاب عبد هللا، إمنا حيل لك من هذا 

 ما حيل لنا".
ن موايل بين مازن، يقال له عبد هللا بن سليمان، وكان من جلة الرجال، انزع ويروى أن رجالً م

عمرو بن هداب املازّن، وهو يف ذلك الوقت سيد بين متيم قاطبة، فظهر عليه املوىل حىت أذن له يف 
هدم داره، فأدخل الفعلة دار عمرو، فلما قلع من سطحه سافاً كف عنه، مث قال اي عمرو! أريتك 

 أريك العفو.القدرة وس
وقد كان يف قريش من فيه جفوة ونبوة. كان انفع بن جبري، أحد بين نوفل بن عبد مناف، إذا مر 

عليه ابجلنازة سأل عنها، فإن قيل: قرشي قال: وا قوماه! وإن قيل: عريب قال: وا ماداته! وإن قيل: 
وى أن انسكاً موىل أو عجمي قال: اللهم هم عبادك أتخذ منهم من شئت وتدع من شئت! وير 

من بين اهلجيم بن عمرو بن متيم كان يقول يف قصصه: اللهم اغفر للعرب خاصة وللموايل عامة، 
 فأما العجم فهم عبيدك واألمر إليك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

وزعم األصمعي قال: مسعت أعرابياً يقول آلخر: أترى هذه العجم تنكح نساءان يف اجلنة? قال: 
 طأ واله رقابنا قبل ذلك.أرى ذلك وهللا ابألعمال الصاحلة، قال: تو 

 وهذا ابب مل نكن ابتدأان ذكره، ولكن احلديث جير بعضه بعضاً، وحيمل بعضه على لفظ بعض.
مث نعود إىل ما ابتدأانه إن شاء هللا، وهو ما خنتاره من خمتصرات اخلطب ومجيل املواعظ، والزهد يف 

 الدنيا املتصل بذلك، وابهلل التوفيق.

 مبسم هللا الرمحن الرحي
قال أبو العابس: قد ذكران يف صدر كتابنا هذا، أان نذكر فيه خطباً ومواعظ: فمما نذكره يف ذلك 

أمر التعازي واملراثي؛ فإنه ابب جامع، وقد قيل إنه مل يقل يف شيء قط كما قيل يف هذا الباب؛ 
 كان هو ألن الناس ال ينفكون من املصائب، ومن مل يثكل أخاه ثكله أخوه، ومن مل يعدم نفيساً 

املعدوم دون النفيس، وحق اإلنسان الصّب على النوائب، واستشعار ما صدرانه، إذ كانت الدنيا 
دار فراق ودار بوار، ال استواء. وعلى فراق املألوف حرقة ال تدفع، ولوعة ال ترد، وإمنا يفاضل 

 الناس بصحة الفكر، وحسن العزاء، والرغبة يف اآلخرة، ومجيل الذكر.
 اآلابء واإلخوة واألبناءمن مراثي 

 فقد قال أبو خراش اهلذيل، وهو أحد حكماء العرب، يذكر أخاه عروة بن مرة: 
 وذلك رزء لو علمت جليل  تقول أراه بعد عروة الهـياً 

 ولكن صّبي اي أميم مجيل  فال حتسيب أّن تناسيت عهده

 وقال عمرو بن معدي كرب: 
 دابوأته بـيدي لـحـ  كم من أخ لـي حـازم

  وخلقت يوم خلقت جلدا  أعرضت عن تذكـاره

 وكان يقال: من حدث نفسه ابلبقاء، ومل يوطنها على املصائب فعاجز الرأي.
وعزى رجل رجالً عن ابنه فقال: أكان يغيب عنك? قال: كانت غيبته أكثر من حضوره، قال: 

 فأنزله غائباً عنك، فإنه إن مل يقدم عليك قدمت عليه.
 بن املهدي يذكر ابنه: وقال إبراهيم 

 أبّن وإن أبطأت عنك قريب  وإّن وإن قدمت قبلي لعالـم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

  صباح إىل قليب الغداة خبيب  وإن صباحاً نلتقي يف مسائه

 وكفى ابليأس معزايً، وابنقطاع الطمع زاجراً كما قال الشاعر: 
  ولكن دعاّن اليأس منك إىل الصّب  أاي عمرو مل أصّب ويل فيك حـيلة

 القفر كما صّب العطشان يف البلد  ت مغلوابً وإّن لـمـوجـعتصّب 

وقال بعض احملدثني وليس بناقصه حظه من الصواب أنه حمدث، يقوله لرجل راثه قال أبو احلسن: 
 وهو أبو متام: 

  وقد كنت أبكيه دماً وهو غائب  عجبت لصّبي بعده وهو ميت

  فيها عجائبعجائب حىت ليس   على أهنا األايم قد صرن كلها

وحدثت أن عمر بن عبد العزيز ملا مات ابنه عبد امللك خطب الناس فقال: احلمد هلل الذي جعل 
املوت حتماً واجباً على عباده، فسوى فيه بني ضعيفهم وقويهم، ورفيعهم ودنيهم، فقال عز وجل: 

 قبورهم، ، فليعلم ذوو النهي منهم أهنم صائرون إىل185"كل نفس ذائقة املوت" آل عمران 
مفردون أبعماهلم. واعلموا أن هلل مسألة فاحصة، قال عز وجل: "فوربك لنسئلنهم أمجعني عما  

 ، وله يقول القائل: 93-92كانوا يعلمون" احلجر: 
  ملا قد ترى يغذي الصغري ويولد  تعز أمري املؤمـنـني فـإنـه

 لكل على حوض املنية مـورد  هل ابنـك إال مـن سـاللة آدم

 ال رجل من قريش يرثي ابنه قال أبو احلسن: هو العتيب.وق
 بيدي وودعين مباء شبـابـه  أبيب وأمي من عبأت حنوطـه

 !بـه وإذا دعيت فإمنا أكنـى  كيف السلو وكيف صّبي بعده

 وقال ابن لعمر بن عبد العزيز يرثي عاصم بن عمر: 
  نقعاأماراً جنيعاً من دم اجلوف م  فإن يك حزن أو جتزع غـصة

 وجترعـا ألعظم منه ما احتس  جترعته يف عاصم واحتسـيتـه

 وقال أبو سعيد إسحاق بن خلف يرثي ابنة أخته، وكان تبناها، وكان حدابً عليها كلفاً هبا: 
 لقى صعيد عليها الرتب مرتكم  أمست أميمة معموراً هبا الرجم
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  سجمحرى عليك ودمع العني من  اي شقة النفس إن النفس والـهة

 إىل احلمام فيبدي وجهها العدم  قد كنت أخشى عليها أن تقدمين

 يهدا الغيور إذا ما أودت احلرم  فاآلن منت فال هم يؤرقـنـي

 ألـم أحيا سروراً ويب مما أتى  للموت عند أايد لست أنكـرهـا

جيمع إفراط اجلزع،  وهذا املرثية ليست مما تقع مع اجلزع القراح واحلزن املفرط، ولكنه ابب للمراثي
وحسن االقتصاد، وامليل إىل التشكي، والركون إىل التعزي، وقول من كان له واعظ من نفسه، أو 

 مذكر من ربه، ومن غلبت عليه اجلساوة، وكان طبعه إىل القساوة، فقد اختلط كل بكل.
 وقال رجل من احملدثني يرثي أابه: 
  علينا يد الدهروال مثل ما أحنت   حتل رزايت وتعرو مـصـائب

 والصّب أذمت مبحمود اجلالدة  لقد عركتنا للـزمـان مـلـمة

 فهذا حيسن من قائله أن الرزء كان جليالً إبمجاع، فللقائل أن يتفسح يف القول فيه.
وهذا يقوله عبد العزيز بن عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد هللا بن عباس. وكان 

أهله لسناً ونعمة وسناً ووالية، ومات معزوالً عن اليمن يف حبس اخلليفة. وأم عبد الرحيم من جلة 
جعفر بن سليمان أم حسن بنت جعفر بن حسن بن علي بن أيب طالب، صلوات هللا عليهم. 

  فلذلك يقول عبد العزيز يف هذه القصيدة: 
  تفاحش صدع الدين عن أألم الكسر  مبوتك اي عبد الرحيم بن جعـفـر

 واي ابن علي والفواطم واحلـبـر  ابن النيب املصطفى وابن بنتـهفيا 

 أابً فأابً طهراً يؤدي إىل طـهـر  واي ابن اختيار الـلـه مـن آل آدم

 ملن ضاقت الدنيا به من بين فهر  واي ابن سليمان الذي كان ملـجـأ

 وروى حجيجاً ابمللمعة القـفـر  ومن مأل الدنيا سـمـاحـاً ونـائالً 

 مبوتك حمبوساً على صاحب القّب  لعز مبا قد نـالـنـا مـن رزيئة

 أبياً ملا يعطي الذليل على القشـر  فإن تضح يف حبس اخلليفة ثـاوايً 

 بكفك أو أعطى املقادة عن صغر  لكم من عدو للخلـيفة قـد هـوى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 بكينا عليه ابلردينـية الـسـمـر  فوا حزانً! لو يف الوغى كان موته

 نفـر وفات كذا يف غري هيج وال  وقيناه القـنـا بـنـحـورنـاوكنا 

وحدثت أن عمر بن اخلطاب ملا وىل كعب بن سور األزدي قضاء البصرة، أقام عامالً له عليها إىل 
أن استشهد، على أنه كان قد عزله مث رده، فلما قام عثمان بن عفان أقره، فلما كان يوم اجلمل 

ويف عنقه مصحف، فقتلوا مجيعاً، فجاءت أمهم  -الثة، وقالوا أربعة قالوا ث -خرج مع إخوة له 
 حىت وقفت عليهم، فقالت: 

 على فتية من خيار العرب  اي عني جودي بدمع سـرب

  !س أي أمريي قريش غلب  وما هلم غري حني النـفـو

ذي الرمة هذه الرواية سرب وقالوا معناه: جار يف طريقه، من قوهلم: انسرب يف حاجته. وبيت 
 خيتار فيه الفتح: 

  كأنه من كلى مفرية سرب

 ألنه اسم، واألول املكسور نعت، ويقبح وضع النعت موضع املنعوت غري املخصوص.
قال أبو احلسن: حق النعت أن أييت بعد املنعوت، وال يقع يف موقعه حىت يدل عليه فيكون خاصًا 

جاءّن طويل مل جيز؛ ألن طويالً أعم من له دون غريه، تقول: جاءّن إنسان طويل، فإن قلت: 
قولك: إنسان، فال بدل عليه. فإن قلت: جاءّن إنسان متكلم، مث قلت بعد: جاءّن متكلم جاز؛ 

 ألنك تدل به على اإلنسان، فهذا شرح قوله: املخصوص.
 وقوهلا: غري حني النفوس نصب على االستثناء اخلارج من أول الكالم، وقد ذكرانه مشروحاً.

 راثي كثرية كما وصفنا، وإمنا نكتب منها املختار والنادر واملتمثل به السائر.وامل
 فمن مليح ما قيل قول رجل يرثي أابه: قال أبو احلسن: يقال إنه أليب العتاهية: 

 ما تعدى فضعضعـك  قلب اي قلب أوجعـك

  وطوى املوت أمجعك  اي أيب ضمك الثـرى

 ـكت إىل حفرة مع  ليتين يوم مـت صـر

 برد هللا مضجـعـك  رحم هللا مصـرعـك

 وقال إبراهيم بن املهدي يرثي ابنه، وكان مات ابلبصرة: 
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 فلـلـعـني سـح دائم وغــروب  أنى آخـر األايم عـنـك حـبــيب

 فقلبـك مـسـلـوب وأنـت كـئيب  دعته نـوى ال يرتـجـي أوبة لـهـا

 ـغـياب لـيس يؤوبوأمحد فـي ال  يؤوب إلـى أوطـانـه كـل غـائب

 سواي، وأحداث الـزمـان تـنـوب  تبـدل داراً غـري داري وجـــرية

 على طول أايم الـمـقـام غـريب  أقام هبا مسـتـوطـنـاً غـري أنـه

 سقاه الندى فاهتـز وهـو رطـيب  كأن مل يكن كالغصن يف ميعة الضحى

 ـنـه ثـقـوبأبصدافه لـمـا تـش  كأن مل يكن كـالـدر يلـمـع نـوره

 ساء إذا يوم يكـون عــصـــيب  كأن مل يكن زين الفناء ومعقـل الـن

 ومؤنس قصري كـان حـني أغـيب  ورحيان صدري كان حـني أشـمـه

 حبمد إهلي وهـي مـنـه سـلـيب  وكانت يدي مألى به مث أصـبـحـت

 بهبا منه حىت أغلـقـتـه شـعـو   قليالً مـن األايم لـم يرو نـاظـري

 إىل أن أطاحته فـطـاح جـنـوب  كظل سحاب لـم يقـم غـري سـاعة

 مساء وقـد ولـت وحـان غـروب  أو الشمس ملا من غمام تـحـسـرت

 بعـينـي مـاء اي بـنـي جيــيب  سأبكيك ما أبقت دموعـي والـبـكـا

 أو اخضر يف فرع األراك قضـيب  وما غار جنم أو تغـنـت حـمـامة

 ثويت ويف قليب عليك نـدوب  ت حيايت فإن أمتحيايت ما دام

 عليك هلا حتت الضلوع وجيب  وأضمر إن أنفدت دمعي لـوعة

 دواءك منهم يف البالد طبـيب  دعوت أطباء العراق فلم يصب

 عليها ألشراك املنـون رقـيب  ومل ميلك اآلسون دفعأً ملهـجة

  قصمت جناحي بعد ما هد منكيب
 أخوك، فرأسي قد عاله

 مشيب

 تذاب بنار احلزن فهي تـذوب  فأصبحت يف اهلالك إال حشاشة

 صدى يتولـى تـارة ويثـوب  توليتما يف حقبة فتـركـتـمـا
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 ولو فتتت حزانً عليه قـلـوب  فال مـيت إال دون رزئك رزؤه

 أبّن وإن أبطأت منـك قـريب  وإّن وإن قدمت قبلي لـعـالـم

 حبـيب صباح إىل قليب الغداة  وإن صباحاً نلتقي يف مـسـائه

 وقال أبو عبد الرمحن العتيب، وتتابع له بنون: 

 وذقت ثكـال مـا ذاقـه أحـد  كل لساّن عن وصف ما أجـد

 ذاب عليها الفـؤاد والـكـبـد  وأوطنت حرقة حشـاي فـقـد

 أحشاء من مل ميـت لـه ولـد  ما عاجل احلزن واحلرارة يف ال

 إال ليال لـيسـت لـهـا عـدد  نـهـمـافجعت ابثنني ليس بـي

 هر وحـزنـي جيـده األبـد  فكل حزن يبلى على قـدم الـد

وذكر بعض الرواة أن عبيد هللا بن العباس بن عبد املطلب وكان عامالً لعلي بن أيب طالب على 
ن اليمن، فشخص إىل علي، واستخلف على اليمن عمرو بن أركة الثقفي، فوجه معاوية إىل اليم

ونواحيها بسر بن أرطاة، أحد بين عامر ابن لؤي، فقتل عمرو بن أراكة، فجزع عليه عبد هللا أخوه 
 جزعاً شديداً، فقال أبوه: 

 به الدهر أو ساق احلمام إىل القّب  لعمري لئن أتبعت عينيك ما مضى

 ولو كنت متهرين من ثبج البحـر  لتستنفدن ماء الـشـؤون بـأسـره

 بصنعاء كالليث اهلزبر أيب أجـر  ابن أرطاة فارساً  لعمري لقد أردى

 تعز، وماء العني منهمـر جيـري  وقلت لعبد الـلـه إذ حـن بـاكـياً 

  على أهله فاشدد بكابك على عمرو  تبني فإن كان البكار رد هـالـكـا

 بـكـر علي وعبـاس وآل أبـي  والتبك ميتاً بـعـد مـيت أجـنـه

فاحتت الزهري فتحت  قوله: من ثبج البحر فثبج كل شيء وسطه، ويروى يف احلديث: كنت إذا  
منه ثبج البحر. وقوله: متريهن هو مثل، يقال: "مريت الناقة" إذا مسحت ضرعها لتدر، فإمنا هو 

استخراج اللنب، ويقال: "مريت برجلي األرض"، إذا مسحتها، واألصل ذلك، فإمنا أراد: ولو كنت 
 البحر. تستخرج الدموع من ثبج

وكان بسر بن أرطاة ي تلك احلروب أرشد على ابنني لعبيد هللا بن العباس ابن عبد املطلب، مها، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

طفالن أمهما من بين احلارث بن كعب، فوارهتما احلارثية، فيقال إنه أخذمها من حتت ذيلها 
 فقتلهما، ففي ذلك تقول احلارثية: 

  ن أمهما هي الثكلى  أال من بني األخـوي

 وتستبغي فما تبغى  ل من رأى ابنيهاتسائ

 ويف ذلك تقول أيضاً: 
 كالدرتني تشظى عنهمـا الـصـدف  اي من أحسن بنـيي الـلـذين هـمـا

  مسعي وطريف فطريف اليوم خمتطف  اي من أحس بـنـيي الـلـذين هـمـا

 مخ العظام فمخي الـيوم مـزدهـف  اي من أحس بـنـيي الـلـذين هـمـا

 من قوهلم ومن اإلفك الذي اقتـرفـوا  ، وما صدقت ما زعـمـوانبئت بسراً 

 مشحوذة، وعظـيم اإلفـك يقـتـرف  أحنى على ودجي طفلـي مـرهـفة

 السـلـف على صبيني غااب إذ مضى  من دل والـهة حـرى مـفـجــعة

 ويرى أن معاوية ملا أاته موت عتبة متثل: 
  أصحابه فهو سائروأوحش من   إذا سار من خلف امرئ وأمامه

 فلما أاته موت زايد متثل: 
  سريمي به أو يكسر السهم كاسر  وأفردت سهماً يف الكنانة واحـداً 

وماتت امرأة للفرزدق جِب مع ومعىن مجع ولدها يف بطنها وإن شئت قلت: مِجٌع اي فىت، فقال 
 الفرزدق: 

 عليه ومل أبعث عليه البواكـيا  وجفن سالح قد رزئت فلم أنح

  ويف جوفه من دارم ذو حفيظة
 لو أن املنااي أنسأته

 !لـيالـيا

 وهذا من البغي يف احلكم والتقدم.
وقال رجل من احملدثني يف ابنني لعبد هللا بن طاهر أصيبا يف يوم واحد ومها طفالن شبيهاً هبذا، 

 ولكنه اعتذر فحسن قوله وصح معناه ابعتذاره، وهو الطائي: 
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 لو أمهلت حىت تكون مشائال  هد فيهماهلفي على تلك الشوا

 أيقنت أن سيكون بدراً كامالً   إن اهلالل إذا رأيت نـمـوه

 للفرزدق يرثي حدراء الشيبانية
 وقال الفرزدق يرثي حدراء الشيبانية: 

 على امرأة عيين إخال لتدمـعـا  يقول ابن صفوان بكيت ومل تكـن

 ء عهده قد تقطـعـاوكيف بشي  يقولون زر حدراء، والرتب دوهنا

 تراابً على مرموسة قد تضعضعا  ولست وإن عزت علـي بـزائر

  على املرء من أصحابه من تقنعا  وأهون مفقود إذا املوت نـالـه

 ودعـا وال تبعته ظـاعـنـاً يوم  وما مات عند ابن املراغة مثلهـا

 جلرير يرثي امرأته
 وقال جرير يرثي امرأته: 

  ولزرت قّبك واحلبيب يزار  ين استعبـارلوال احلياء هلاج

 ولدي منك سكـينة ووقـار  نعم اخليل وكنت علق مضنة

 ليل يكر علـيهـم ونـهـار  لن يلبث القرانء أن يتفرقـوا

 والصاحلون عليك واألبـرار  صلى املالئكة الذين ختـريوا

 غضب املليك عليكم اجلبار  أفأم حزرة اي فرزدق عبتـم

 زاعة يرثي عمر بن عبد العزيزلرجل من خ
يرثي عمر بن عبد العزيز بن مروان: قال أبو احلسن:  -وينحله كثري  -وقال رجل من خزاعة 

 الشعر لقطرب النحوي؛ وهو الذي صح عنه: 
 جبوار قّبك والداير قبور  أما القبور فإهنـن أوانـس

 فالناس فيه كلهم مأجـور  جلت رزيئته فعم مصابـه

 يف كل دار رنة وزفـري  هم عليه واحـدوالناس مأمت

 فكأنه من نشرها منشـور  ردت صنائعه إليه حياتـه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 جـدير خرياً ألنك ابلثنـاء  يثين عليك لسان من مل توله

 ومثله قول عمارة ميدح خالد بن يزيد بن مزيد: 
 وما كلهم أفضت إليه صـنـائعـه  أرى الناس طراً حامدين لـخـالـد

 إذا كرمت أخالقـه وطـبـائعـه  قوام أن ميدحوا الفتـىولن يرتك األ

  وخصت وعمت يف الصديق منافعه  فىت أمعنت ضـراؤه فـي عـدوه

 ومن قوله: 
  والناس مأمتهم عليه واحد

 أخذ الطائي يف مرثيته: 
 لعهدي به حياً حيب به الدهر  لئن أبغض الدهر اخلؤون لفقده

 بكر عريت منها متيم والملا   لئن عظمت فيه مصيبة طـيئ

 وقال القرشي: قد كنت أبكي على من سلفي=وأهل ودي مجيع غري أشتات 
  نوى بكيت على أهل املروءات  فاليوم إذ فرقت بيين وبينـهـم

 !مقسومة بني أحياء وأمـوات  وما بقاء امرئ كانت مدامعـه

 ما متثل به علي بن أيب طالب عند قّب فاطمة
 أيب طالب رضوان هللا عليه متثل عند قّب فاطمة رمحها هللا: ويروى أن علي بن 

 وإن الذي دون الفراق قليل  الكل اجتماع من خليلني فرقة

 دليل على أال يدوم خـلـيل  وإن افتقادي واحداً بعد واحد

 لعقيل بن علفة يرثي ابنه
 وقال عقيل بن علفة املري، من غطفان: 

 ر من الدنيا علـي ثـقـيلأبم  لعمري لقد جاءت قوافل خّبت

 !أصاب سبيل هللا خري سبـيل  وقالوا أال تبكي ملصرع هالـك

 هلا ترة أو هتـتـدي بـدلـيل  كأن املنااي تبتغي يف خـيارنـا

 حمللة بعد الفىت ابن عـقـيل  لتأت املنااي حيث شاءت فإهنـا
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 فحل املوايل بعده بـمـسـيل  فىت كان مواله حيل بنـجـوة

 ثلت به عائشة على قّب أخيهاما مت
 ومتثلت عائشة رمحها هللا عند قّب عبد الرمحن بن أيب بكر بقول متمم بن نويرة: 

 من الدهر حىت قيل لن يتصدعا  وكنا كندمانـي جـذمية حـقـبة

  أصاب املنااي رهط كسرى وتبعا  وعشنا خبري يف احلياة وقبلـنـا

  جتماع مل نبت ليلة معالطول ا  فلما تفرقنا كأّن ومـالـكـاً 

 ومات صديق لسلميان بن عبد امللك، يقال له شراحيل، فتمثل عند قّبه: 

  إذا شئت القيت امرأ مات صاحبه  وهون وجدي عن شراحيل أننـي

 ألعرايب
 وقال أعرايب: 

 !وهلف الباكيات على قصي  أال هلف األزامل واليتامـى

 والسـلـي متالف بني حجر  لعمرك ما خشيت على قصي

 جريرة رحمه يف كل حـي  ولكين خشيت على قـصـي

 وأمـار بـإرشـاد وغـي  فىت الفتيان حملول مـمـر

فهذا من أجفى أشعار العرب، ينبئ صاحبه أن تقديره يف املرثي أن تكن منيته قتاًل، ويتأسف من 
 موته حتف أنفه، ويقول يف مدحه: 

  وأمار إبرشاد وغي

 ل وأربد أخي لبيدخّب عامر بن الطفي
وشبيه هبذا قول لبيد يف أخيه أربد، ملا أصابته الصاعقة وأصابت عامراً الغدة بدعوة رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، وكان عامر قد قدم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه أربد، فقال ألربد: أان 

صلى هللا عليه وسلم إىل اإلسالم على أشغله لك واضربه أنت ابلسيف من ورائه، فدعاه رسول هللا 
أن جيعل له أعنة اخليل، فقال عامر: ومن مينعها مين اليوم! ولكن إن شئت ذلك املدر ويل الوبر، 
أو يل املدر ولك الوبر. فأعرض عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: فاجعل يل هذا األمر 

بشر خبيل أوهلا عندك وآخرها عندي، فقال بعدك، فأعلمه النيب أن ذلك ليس بكائن، قال: فأ
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 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أيىب هللا ذلك وابنا قيلة" يعين األوس واخلزرج.
ويروى أن سعد بن عبادة قال: اي رسول هللا، عالم يسحب هذا األعرايب لسانه عليك! دعين 

 أقتله.
ف أشقر وألف شقراء، فلما قال: قال ويروى أن عامراً قال للنيب عليه السالم: ألغزونك على أل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اللهم اكفنيهما". وتروي قيس أنه قال: "اللهم إن مل هتد عامراً 
فاكفنيه". وقال عامر ألربد: قد شغلته عنك مراراً فأال ضربته! قال: أربد: أردت ذلك مرتني 

انية بيين وبينه، أفأقتلك! فلم يصل واحد فاعرتض يل يف إحدامها حائط من حديد، مث رأيتك الث
منهما إىل منزله، أما عامر فغد يف داير بين سلول بن صعصة، فجعل يقول: أغدة كغدة البعري 

ومواتً يف بيت سلولية! وأما أربد فارتفعت له سحابة فرمته بصاعقة فأحرقته، وكان أخا لبيد ألمه، 
 فقال يرثيه: 

 ب نوء السماك واألسـدأره  أحشى على أربد احلتوف وال

 ال والد مـشـفـق وال ولـد  ما إن تعري املنون من أحـد

 ارس يوم الكريهة الـنـجـد  فجعين الرعد والصواعق ابلق

 كـبـد قمنا وقام العدو فـي  اي عني هال بكـيت أربـد إذ

 وقال أيضاً: 
  وبقيت يف خلف كجلد األجرب  ذهب الذين يعاش يف أكنافهـم

 ويعاب قائلهم وإن مل يشغـب  ون مـخـانة ومـالذةيتحدثـ

 غادرتين أمشي بقرن أعضب  اي أربد اخلري الكـرمي جـدوده

 فقدان كل أخ كضوء الكوكب  إن الرزيئة ال رزيئة مثلـهـا

قوله: يف خلف يقال: هو خلف فالن ملن خيلفه من رهطه، وهؤالء خلف فالن؛ إذا قاموا مقامه 
يستعمل خلف إال يف الشر، وأصله ما ذكران. واملخانة: مصدر من اخليانة.  من غري أهله، وقلما

وامللوذ: الذي ال يصدق يف مودته، يقال: رجل ملوذ وملذان، ومالذة مصدره. واألعضب: 
 املقطوع. ويف احلديث: ال يضحى بعضباء.

 نا كما قال لبيد: ويروى أن رجالً قال ملعن بن زائدة يف مرضه: لوال ما من هللا به من بقائك، لك
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  وبقيت يف خلف كجلد األجر  ذهب الذين يعاش يف أكنافهم

 فقال له معن: إمنا تذكر أّن سدت حني ذهب الناس؛ هال قلت كما قال هنار بن توسعة: 
  قبل أن هتلك السراة البحور  قلدته عرى األمـور نـزار

 مث نرجع إىل ذكر املراثي: 
 ألعرايب

 وقال أعرايب: 
 نعـي حـيي أن سـيدكــم هـــوى  لقـد نـادى بـأرفـع صـوتـهلعمري 

 إذا قال قوالً أنبط املـاء فـي الـثـرى  أجل صادقاً والقـائل الـفـاعـل الـذي

 سوى وضح يف الرأس كالّبق يف الدجى  فىت قبل مل تعـنـس الـسـن وجـهـه

  أشارت له احلرب العوان فجاءها
يقعقع ابألقراب أول مـن 

 ىأتـ

  ومل جينها لكن جـنـاهـا ولـيه
فآس وآداه فكان كمـن 

 جـنـى

 صدار اخلنساء

ويروى أن عائشة رضي هللا عنها نظرت إىل اخلنساء وعليها صدر من شعر، فقالت: اي خنساء، 
أتلبسني الصدار وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنه! فقالت: زوجي رجالً متالفاً فأخفق، 

افر، فقلت له: أقم وأان آيت أخي صخراً فأسأله. فأتيته فشاطرّن ماله، فأتلفه زوجي، فأراد أن يس
فعدت له فعاد يل مبثل ذلك، فأتلفه زوجي، فعدت له. فلما كان يف الثالثة أو الرابعة، قالت له 

 امرأة: إن هذا املال متلف، فامنحها شرارها، فقال صخر: 
 رقت مخارهاولو هلكت خ  وهللا الأمنحهـا شـرارهـا

    واختذت من شعر صدارها

 فلما هلك اختذت هذا الصدار؛ وكان صخر أخا اخلنساء ألبيها فقط.
ويروى عن بعض نساء بين سليم أهنا نظرت إليها يف صدر وهي تصنع طيباً البنتها لتنقلها إىل 

سط منك عرفاً، زوجها، فقاولتها يف شيء كرهته اخلنساء، فقالت هلا: اسكتين، فوهللا لقد كنت أب
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 وأطيب منك ورساً، وأحسن منك عرساً، وأرق منك نعاًل، وأكرم منك بعاًل.
وكان بشار يقول: مل تقل امرأة شعراً قط إال تبني الضعف فيه، فقيل له: أو كذلك اخلنساء! فقال: 

 تلك كان هلا أربع حصى.
 لبعض القرشيني يرثي أخاه

 وقال القرشي وتتابعه له بنون: 
 فديتم وأعطينا بكم ساكين الظهـر  األرض لو يقبل الفـدا أسكان بطن

 عليها ثوى فيها مقيماً إىل احلشـر  فيا ليت من فيها عليها وليت مـن

 فثكل على ثكل وقّب على قـبـر  فماتوا كأن مل يعرف املوت غريهم

 عيون أراها بعد موت أيب عمرو  قد مشت األعداء بـي وتـغـريت

 ولو كان حياً الجرتأت على الدهر  ا فـقـدتـهجتري علي الدهر مل

 فلما توىف شطره مال يف شطري  وقامسين دهري بين مـشـاطـراً 

 آلخر يرثي أبناءه أيضاً 
وحدثين العباس بن الفرج الرايشي قال: قدم رجل من البادية، فلما صار جببل سنام مات له بنون، 

 فدفنهم هناك، وقال: 
 برابية جماورة سنـامـا  دفنت الدافعني الضيم عين

 بنفسي تلك أصداء وهاما  أقول إذا ذكرت العهد منهم

  ومل أر مثل هذا العام عاما  فلم أر مثلهم ماتوا مجيعـاً 

 قال أبو احلسن األخفش: وفيها عن غري أيب العباس: 
 تلقاان فكان لنا محـامـا  فليت محامهم إذ فارقوّن

 ثي أبناءهللحارث بن عبد هللا الباهلي ير 
قال أبو  -يروي ذلك أبو احلسن املدائين  -قال أبو العباس: ويورى أن رجالً كان له بنون سبعة 

العباس: فاختلف علي فيهم، فقال قوم: كانوا حتت حائط، وقال قوم آخرون: بل حلب هلم يف 
 علبة فمج فيها أفعى فبعث هبا إليهم فشربوها فماتوا مجيعاً.
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ث بن عبد هللا الباهلي، وهلكت جلار له شاة فجعل يعلن ابلبكاء علهيا، والرجل يقال له احلار 
 فقال قائل: 

 يبكي جهاراً غري إسرار  اي أيها الباكي على شاتـه

  ما بقي احلارث يف الدار  إن الرزيئات وأمثالـهـا

 فكلهم يعدو مبـحـفـار  دعا بين معن وإخواهنـم

ها وما صغر، تقع على ضربني؛ فاحلزم التسلي عما ال يغين قال أبو العباس: واملصائب، ما عظم من
 فيه، واالحتيال لدفع ما يدفع ابحليلة.

ومن أحسن القول يف هذا املعىن يف اإلسالم، قول علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم 
 السالم، حني مات ابنه فلم ير منه جزع، فسئل عن ذلك، فقال: أمر كنا نتوقعه، فلما وقع مل

 ننكره. ويف هذا زايدة تنتظر، وفضل تسليم لقضاء هللا عز وجل.
والعرب تقول: احلذر أشد من الوقيعة. وقال رجل من احلكماء: إمنا اجلزع واإلشفاق قبل وقوع 

 األمر، فإذا وقع فالرضا والتسليم.
 ومن هذا قول عمر بن عبد العزيز رمحه هللا: إذا استأثر هللا بشيء فاله عنه.

 هليت عن األمر أهلى؛ إذا أضربت عنه، وهلوت أهلو، من اللعب.يقال: 
 األوس بن حجر يرثي فضالة بن شريك

ومن أقدم ما قيل يف هذا املعىن قول أوس بن حجر األسيدي، من بين أسيد بن عمرو بن متيم، 
 يرثي فضالة بن كلدة، أحد بين أسد بن خزمية:

 د وقعـاإن الذي حتذرين ق  أيتها النفس أمجلي جـزعـا

 جندة واحلزم والقوى مجعا  إن الذي مجع السماحة وال

 شيء ملن قد حياول البدعا  أودى فما تنفع اإلشاحة مـن

 ن كأن قد رأى وقد مسعـا  األملعي الذي يظن بك الـظ

  ميتع بضعف ومل ميت طبعا  املخلف املتلف املرزأ لـم

 ئذ ربعامل يرسلوا خلف عات  واحلافظ الناس يف حتوط إذا

 أمس كميع الفتاة ملتفـعـا  وعزت الشمأل الرايح وقـد
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 أقوام سقباً ملبسـاً فـرعـا  وشبه اهليدب العبام مـن ال

 حسناء يف زاد أهلها سبعـا  وكانت الكاعب املمنـعة ال

 فتيان طراً وطامع طمعـا  ليبكك الشرب واملدامة وال

 جدعـا باً تصمت ابملاء تول  وذات هدم عار نواشـرهـا

 وفيها زايدة. لكنا اخرتان.
قوله: األملعي: احلديد اللسان والقلب، وقد أابنه بقوله: الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد 

 مسعا.
 وقوله املخلف املتلف أراد أنه يتلف ماله كرماً وخيلفه جندة، كما قال: 

  متلف مال ومفيد مال  انقته ترقل يف النقال

 وقال آخر: 
  ذاك متالف كسوب فاتلف

واملرزأ: الذي تناله الرزيئات يف ماله ملا يعطي ويسأل. واإلمتاع: اإلقامة، فيقول: مل يقم وهو 
 ضعيف.

والطبع: أسوأ الطمع، وأصله أن القلب يعتاد اخللة الدنيئة فرتكبه كاحلائل بينه وبني الفهم لقبح ما 
: طبع السيف، إذا ركبه صدأ يسرت حديده يظهر منه، وهذا مثل وأصله يف السيف وما أشبه، يقال

 من ذا. 108و"طبع هللا على قلوهبم" النحل 
 وحتوط وقحوط: امسان للسنة اجلدبة، كما يقال: حجرة وكحل.

 وقوله: 
  مل يرسلوا خلف عائذ ربعا

فالعائذ احلديثة النتاج، والربع: الذي ينتج يف الربيع، ومن شأهنم يف سنة اجلدب أن ينحروا 
 ل، لئال ترضع فتضر ابألمهات.الفصا

وقوله: وعزت الشمأل الرايح يقول: غلبتها، وتلك عالمة اجلدب وذهاب األمطار، ومن ذلك 
، أي غلبين يف 33قوهلم: من عز بز أي من غلب استلب، ويف القرآن: "وعزّن يف اخلطاب" ص:
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 املخاطبة.
 ل الشاعر: وقوله: وقد أمسى كميع الفتاة فالكميع الضجيع، وهو الكمع، قا

  ومشحوذ الغرار يبيت كمعي

 يعين السيف، أي يبيت مضاجعي.
ملتفعاً، يقال: تلفع يف مطرفه ويف كسائه، إذا تلفف وتزمل فيه، فيقول: من شدة الصر يلتفع به 

 دون ضجيعه.
 والكاعب: اليت كعب ثديها، يقول: تصري كالسبع يف زاد أهلها بعد أن كانت تعاف طيب الطعام.

وذات هدم، يعين امرأة ضعيفة، واهلدم: الكساء اخللق الرث. وقوله: عار نواشرها، النواشر: وقوله: 
 عروق الساعد. والتولب: الصغري. واجلدع: السيئ الغذاء، وهو اجلحن والقتني.

 ألعرايب
 وقال أعرايب: 

 على قّب أهبان سقته الرواعد  خليلي عوجا ابرك هللا فيكمـا

 وبني املزجى نفنف متباعـد  ن بينهفذاك الفىت كل الفىت كا

 يقاعـد عيياً وال عبئاً على من  إذا انزع القوم األحاديث مل يكن

 لليلى األخيلية يف راثء توبة
 وقالت ليلى األخيلية: 

 !داعيا فقبحت مدعواً ولبيك  دعا قابضاً واملرهفات ينشنه

كان سبب هذا الشعر أن توبة بن محري فليت عبيد هللا كان مكانه=صريعأً ومل أمسع لتوبة انعيا و 
العقيلي مث اخلفاجي، غزا فغنم، مث انصرتف فعرس يف طريقه فأمن فقال، فندت فرسه، فأحاط به 
عدوه، ومعه عبيد هللا أخوه وقابض مواله، فدعامها، فذبب عبيد هللا شئياً واهنزما وقتل توبة، ففي 

 ذلك تقول ليلى األخيلية: 
 بدمع كفيض اجلدول املتـفـجـر  ابن حـمـريأعيين أال فابكي على 

 مباء شؤون العّبة الـمـتـحـدر  لتبك عليه من خـفـاجة نـسـوة

 وقد يبعث األحزان طول التذكـر  مسعن هبيجا أزحفت فـذكـرنـه
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 بنجد ومل يطلع مع الـمـتـغـور  كأن فىت الفتـيان تـوبة لـم ينـخ

  سنا الصبح يف أعقاب أخضر مدبر  ومل يرد املـاء الـسـادام إذا بـدا

 جفان سديفاً يوم نكباء صـرصـر  ومل يقدع اخلصم األلـد وميـإل ال

 أجرت ومعروف لديك ومنـكـر  أال رب مكروب أجبـت وخـائف

  
 املتـنـور واي توب للمستنبح  فيا توب للموىل واي توب للندى

 قوهلا: 

  لتبك عليه من خفاجة نسوة

عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. واهليجاء متد وتقصر، وقد مر تعين، خفاجة بن 
 هذا. وقوهلا: 

  بنجد ومل يطلع مع املتغور

فالنجد كل ما أشرف من األرض، والغور كل ما اخنفض، ويقال: ماء سدام ومياه سدم، وهي 
 القدمية املندفقة، قال الشاعر: 

  دى يف طريق طالئحقالئص حت  وعلمي أبسدام املياه فلـم تـزل

وسنا الصبح: ضوؤه، وهو مقصور، فإذا أردت احلسب مددت. واألخضر: الذي ذكرت: الليل، 
والعرب تسمي األسود أخضر، وقوهلا: ومل يقدع اخلصم األلد، فاأللد الشديد اخلصام. والسديف: 

 شقق السنام.
 والنكباء: الريح بني الرحيني الشديدة اهلبوب.

الصوت. واملستنبح: الذي يسري فال يعرف مقصداً فينبح لتجيبه الكالب والصرصر: الشديدة 
 فيقصدها.

 واملتنور: الذي يلتمس ما يلوح له من النار فيقصده. قال األخطل يعري جريراً.
 النار قالوا ألمهم بويل على  قوم إذا استنبح األضياف كلبهم

كلمة ضروابً من اهلجاء والشتم؛ منها فيقال إن جريراً توجع من هذا البيت، وقال: مجع هبذه ال
البخل الفاحش، ومنها عقوق األم يف ابتذاهلا دون غريها، ومنها تقذير الفناء، ومنها السوءة اليت 
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 ذكرها من الوالدة.
 وقال آخر: وإّن ألطوي البطن من دون ملئه=ملختبط يف آخر الليل انبح 

 صـالـح اجلسمقليل الغناء وهو   وإن امتالء البطن يف حسب الفىت

 وقالت ليلى األخيلية: 
 !وأركان حسمى أي نظرة انظـر  نظرت وركن من بـوانة دونـنـا

 لعاقرها فيها عـقـرية عـاقـر  إىل اخليل أجلى شأوها عن عقرية

  قالئص يفحصن احلصى ابلكراكر  كأن فىت الفتـيان تـوبة لـم ينـخ

 يرحل قبل يفء اهلواجـركرام و   ومل ينب أبراداً رقـاقـاً لـفـتـية

 لقدر عياالً دون جـار مـجـاور  فىت ال ختطاه الـرفـاق وال يرى

 بـنـاصـر دعاك ومل يقنع سواك  وكنت إذا موالك خـاف ظـالمة

قوهلا: أي نظرة انظر؛ يصلح فيه الرفع، والنصب على قوله: نظرت أي وأتويله مررت برجل كامل، 
رت بزيد أميا خمرج استفهام، وتقديره: أي نظرة انظر فعلى القطع فأميا يف موضع كامل، وتقول: مر 

واالبتداء، واملخرج خمرج استفهام، وتقديره: أي نظرة هي! كما تقول: سبحان هللا، أي رجل زيد! 
 وهذا البيت ينشد على وجهني: 

  وللله عينا حبرت أميا فىت  فأومأت إمياء خفيا حلبرت

 وأميا إن شئت على ما فسران.
 قوهلا: و 

  إىل اخليل أجلى شأوها عن عقريه

 شأوها: طلقهتا: وقوهلا: 
  لعاقرها فيها عقرية عاقر

أي قد أصابوا عقرية نفيسة؛ كقول القائل: نعم غنيمة املغتنم، وكقوهلم: عقرية وكما تكون. وهذا 
 نظري قوله: 

 الوتـر أصابوا به وتراً ينيم ذوي  وملا أصابوا نفس عمرو بن عامر

 ال: أثر منيم، إذا أصابه املثئر هدأ واستقر، ألنه أصاب كفؤاً، وهذا خالف قول اآلخر: يق
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 قـودا للؤم أحساهبم أن يقتلوا  قوم إذا جر جاّن قومهم أمنوا

 وخالف قول احلارث بن عباد: 
  ط كليب تزاجروا عن ضالل  ال جبري أغىن قتـيالً وال ره

 ولكن كما قال دريد بن الصمة: 
  ذؤاابً فلم أفخر بذاك وأجزعا  بعبد هللا خري لـداتـهقتلت 

وكما قال عبيد هللا بن زايد بن ظبيان التيمي، من بين تيم الالت بن ثعلبة، حيث قتل مصعب بن 
 الزبري أبخيه النايب بن زايد: 

  لسار على رغم العدو وغادي  أن عبيد هللا ما دام سـالـمـاً 

 حززان برأس النايب بن زايد  وحنن قتلنا ابن الزبري ورأسه

 كسر الياء على األصل، كما قال ابن قيس الرقيات: 
 يصبحن إال هلن مطـلـب  ال ابرك هللا يف الغواّن هل

 ومن أخذه من نبأت على القوم، أي طلعت عليهم، فال علة فيه وال ضرورة.
ا ينبو، فصار مثل رام وقاض قال األخفش: املعروف فيه اهلمز، واملّبد مل يهمزه، فإمنا أخذه من نب

 وما أشبههما.
وقال أبو األسد موىل خالد بن عبد هللا القسري، ملا قتلوا الوليد بن يزيد بن عبد امللك خبالد بن 

  عبد هللا: 
 قتلنا أمري املؤمنني خبـالـد  فإن تقتلوا منا كرمياً فـإنـنـا

 لـوالئدشغلنا وليداً عن بناء ا  وإن تشغلوان عن نداان فإنـنـا

  مكباً على خيشومه غري ساجد  تركنا أمري املؤمنني خبـالـد

 وقال اخلزاعي بعد: قتلنا ابلفىت القسري منهم=وليدهم أمري املؤمنينا 

  كذاك قضاؤان يف املعتدينا  ومرواانً قتلنـا عـن يزيد

 حممداً بن هارون األمينا  واببن السمط منا قد قتلنـا

 دينـا جعلنا مقتل اخللفاء  ـإنـافمن يك قتله سوقاً ف
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وقوهلا: ويرحل قبل يفء اهلواجر تريد أنه متيقظ ظعان واملوىل يف قوهلا: إذا موالك خاف 
ظالمة حيتمل ضروابً، فاملوىل ابن العم، وقوله عز وجل: "وإّن خفت املوايل من ورآءي" مرمي 

 ؛ يريد بين العم؛ قال الفضل بن العباس: 5
  ال تنبشوا بيننا ما كان مدفوان  هالً موالينامهالً بين عمنا م

. 11ويكون املوىل املعتق؛ ويكون املوىل من قوله جل ثناؤه: "وأن الكافرين ال موىل هلم" حممد
، أي أوىل 15ويكون املوىل الذي هو أحق وأوىل منه قوله: "مأواكم النار هي موالكم" احلديد

 براداً تريد اخليام.بكم. واملوىل: املالك. وقوهلا: ومل ينب أ
قال أبو العباس: وكانت اخلنساء وليلى ابئنتني يف أشعارمها، متقدمتني ألكثر الفحول، ورب 

امرأة تتقدم يف صناعة، وقلما يكون ذلك، واجلملة ما قال هللا عز وجل: "أومن ينشؤا يف 
 .18احللية وهو يف اخلصام غري مبني" الزخرف

"إن املرأة خلقت من ضلع عوجاء، وإنك إن ترد إقامتها،  وقال النيب صلى هللا عليه وسلم:
 تكسرها، فدارها تعش هبا".

فممن ندر من النساء يف ابب من األبواب: أم أيوب األنصارية، أم الدرداء، ورابعة القيسية 
 ومعاذة العدوية، فإن هؤالء النسوة تقدمن يف الفضل والصالح، على تقدم بعضهن بعضًا.

إبراهيم بن السندي، قال: وكانت تصري إيل هامشية جارية محدونة يف حدثين اجلاحظ عن 
حاجات صاحبتها، فأمجع نفسي هلا، وأطرد اخلواطر عن فكري، وأحضر ذهين جهدي، 

خوفاً من أن تورد علي ما ال أفهمه، لبعد غورها، واقتدارها على أن جتري على لساهنا ما يف 
 قلبها.

رييت ربطة بنت أيب العباس. فأما النساء األشراف فإن وكذلك ما يؤثر عن خالصة وعتبة جا
 القول فيهن كثري متسع.

 من مراثي اخلنساء
 فمما ندر من شعر اخلنساء قوهلا ترثي صخراً: 

 أهل املياه وما يف ورده عـار  اي صخر وراد ماء قد تـنـاذره

 له سالحان: أنياب وأظـفـار  مشى السبنىت إىل هيجاء معضلة
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 هلا حنينان: إغـالن وإسـرار  لى بو حتـن لـهوما عجول ع

 فإمنـا هـي إقـبـال وإدبـار  ترتع ما غفلت حىت إذا ادكرت

 صخر، وللعيش إخالء وإمرار  يوماً أبوجع مين يوم فارقـنـي

 وإن صخراً إذا نشتو لنـحـار  وإن صخراً لوالـينـا وسـيدنـا

 ي رأسـه نـاركأنه علـم فـ  وإن صخراً لتأمت الـهـداة بـه

 الـجـار لريبة حني خيلي بيته  مل تره جارة ميشي بساحتـهـا

 قوهلا: 
  أهل املياه وما يف ورده عار  اي صخر وراد ماء قد تنـاذره

 تعين املوت، أي إلقدامه على احلرب.
 والسبنيت والسبندي واحد، وهو اجلريء الصدر، وأصله يف النمر.

 والعجول: اليت فارقها ولدها.
 والبو، قد مضى تفسريه، وكذلك فإمنا هي إقبال وإدابر، وقد شرحنا كيف مذهبه يف النحو.

 وقوهلا: إىل هيجاء معضلة تعين احلرب.
وقوهلا: أبنه علم يف رأسه انر فالعلم اجلبل، قال هللا جل وعز: "وله اجلوار املنشئآت يف البحر  

 ، وقال جرير.24كاألعالم" الرمحن 
  ا علمإذا قطعن علماً بد

 ومن حسن شعرها قوهلا: 
  أال تبكيان لصخر الندى  أعيين جوداً وال جتمـدا

 أال تبكيان اجلريء اجلميل=أال تبكيان الفىت السيدا 
 د ساد عـشـريتـه أمـردا  طويل النجاد رفيع الـعـمـا

 إىل املـجـد مـد إلـيه يدا  إذا القـوم مـدوا بـأيديهـم

 من اجملد مث مضى مصعدا  ـمفنـال الـذي فـوق أيديه

 وإن كان أصغرهم مـولـدا  يكلفه القوم مـا عـالـهـم
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  يرى أفضل الكسب أن حيمدا  ترى احلمد يهوي إىل بـيتـه

   

      

قوهلا: طويل النجاد، النجاد: محائل السيف، تريد بطول جناده طول قامته، وهذا مما ميدح به 
 الشريف، قال جرير: 

  وأرضى الطوال البيض من آل هاشم  عبد مشس وما قضـتفإّن ألرضي 

 وقال مروان ألمري املؤمنني املهدي: 
 فأطالـهـا ولقد أتلق قينها  قصرت محائله عليه فقلصت

 وقال رجل من طيئ: 
  ينوس إذا متطى فقي النجاد  جدير أّن يقل السيف حىت

 وقال الكمي أبو نواس: 
  غمر اجلماجم والسماط قيام  سبط البنان إذا احتىب بنجاده

 وقال عنرتة: 
  حيذي نعال السبت ليس بتوأم  بطل كأن ثيابه يف سـرحة

وقوهلا: رفيع العماد إمنا تريد ذاك، يقال: رجل معمد، أي طويل، ومنه قوله عز وجل: "إرم ذات 
 ، أي الطوال.7العماد" الفجر 

: ما عالك فهو عائلي، أي ما انبك فهو وقوهلا: ما عاهلم أي ما انهبم ونزل هبم، تقول العرب
 انئيب، ومن ذا قول كثري: 

  منك بدمع مسبل هامل  اي عني بكي للذي عالين
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 ومن جيد قوهلا: 
 د حلت به األرض أثقالـهـا  أبعد ابن عهمرو من آل الشري

 إذا النفس أعجبها مـا لـهـا  لعمر أبيه لنـعـم الـفـتـى

 د كان يكثر تـقـتـالـهـافق  فإن تـك مـرة أودت بــه

 وزلزلت األرض زلزالـهـا  فخر الشوامـخ مـن فـقـده

 !فأوىل لنفسي أولـى لـهـا  مهمت بنفسي كل الـهـمـوم

 لـهـا فإما علـيهـا وإمـا  ألمحل نفـسـي عـلـى آلة

ون يف قوهلا: حلت به األرض أثقاهلا حلت من احللي، تقول: زينت به األرض املوتى. وقال املفسر 
 ، قالوا املوتى.2قول هللا عز وجل: "وأخرجت األرض أثقاهلا" الزلزلة 

وقوهلا: لنعم الفىت إذا النفس أعجبها ما هلا؛ تقول: جيود مبا هو له يف الوقت الذي يؤثره أهله على 
 احلمد.

 والشوامخ: اجلبال، والشامخ: العايل، ويقال للمتكّب: مشخ أبنفه.
 حالة وعلى خطة، هي الفصيل، فإما ظفرت وإما هلكت.وقوهلا: على آلة أي على 

وقوهلا: فأوىل لنفسي أوىل هلا، يقول الرجل إذا حاول شيئاً فأفلته من بعد ما كاد يصيبه: أوىل له! 
وإذا أفلت من عظيمة قال: أوىل يل! ويروى عن ابن احلنفية أنه كان يقول إذا مات ميت يف جواره 

  أكون السواد املخرتم، وقد مضى هذا مفسراً.أو يف داره: أوىل يل! كدت وهللا
 وأنشد لرجل يقتنص، فإذا أفلته الصيد، قال: أوىل لك! فكثر ذلك منه فقال: 

 جوعـا ولكن أوىل يرتك القوم  فلو كان أوىل يطعم القوم صدهتم

وكان معاوية أخاها ألبيها وأمها، وكان صخر  -وقالت اخلنساء ترثي أخاها معاوية بن عمرو 
أخاها ألبيها، وكان أحبهما إليها بعيداً، وكان صخر يستحق ذلك منها أبمور: منها أنه كان 

 : -موصوفاً ابحللم، ومشهوراً ابجلود، ومعروفاً ابلتقدم يف الشجاعة، وحمظوظاً يف العشرية 
  وصّباً إن أطقت، ولن تطيقي  أريقي من دموعك واستفيقـي

 ا بصحراء العـقـيقوفارسه  وقويل إن خري بنـي سـلـيم

 وأايم لنا بلـوى الـشـقـيق  أال هل ترجعن لنا الـلـيالـي
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 إذا حضروا وفتيان احلقـوق  وإذ نن الـفـوارس كـل يوم

 على أدماء كاجلمل الفـنـيق  وإذ فينا معاوية بـن عـمـرو

 أمني الرأي حممود الصـديق  فبكـيه فـقـد أودى حـمـيداً 

 لفاحشة أتـيت وال عـقـوق  فـسـيفال واله ال تسالك نـ

 احلـلـيق من النعلني والرأس  ولكين رأيت الصـبـر خـرياً 

 قوهلا: 
  أريقي من دموعك واستفيقي

 معناه أن الدمعة تذهب الوعة.
ويروى عن سليمان بن عبد امللك أنه قال عند موت ابنه أيوب، لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن 

مجرة ال تطفئها إال عّبة، فقال عمر: اذكر هللا اي أمري املؤمنني وعليك حيوة: إّن ألجد يف كبدي 
الصّب. فنظر إىل رجاء بن حيوة كاملسرتيح إىل مشورته، فقال له رجاء: أفضها اي أمري املؤمنني، فما 

بذاك من أبس، فقد دمعت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وقال "العني 
قلب يوجع، وال نقول ما يسخط الرب، وإان اي إبراهيم حملزونون" فأرسل سليمان عينه تدمع، وال

فبكى حىت قضى أرابً، مث أقبل عليهما فقال: لو مل أنزف هذه العّبة النصدعت كبدي. مث مل يبك 
 بعدها، ولكنه متثل عند قّبه ملا دفنه وحثا على قّبه الرتاب، وقال: اي غالم، دابيت، مث التفت إىل

 قّبه، فقال: 

  متاع قليل من حبيب مفارق  وقفت على قّب مقيم بقفرة

 رجعنا إىل تفسري قوهلا: وقوهلا: 
  وصّباً إن أطقت ولن تطيقي

 كقول القائل: إن قدرت على هذا فافعل، مث أابنت عن نفسها فقالت: ولن تطيقي.
 وقوهلا: 

  فال وهللا ال تسالك نفسي

 نفسي عنك له، مث اعتذرت من إقصارها بفضل الصّب، فقالت: تريد: ال أجد فيك ما تسلو 
  من النعلني والرأس احلليق  ولكين رأيت الصّب خـرياً 
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أتويل النعلني أن املرأة كانت إذا أصيبت حبميم جعلت يف يديها نعلني تصفق هبما وجهها 
 وصدرها.

 قال عبد مناف بن ربع اهلذيل: 
 ترقدان وال بؤسى ملن رقدا ال  ماذا يغري ابنيت ربع عويلهمـا

  من بطن حلية ال رطباً وال نقدا  كلتامها أبطنت أحشاؤها قصبـاً 

 اجللـدا ضرابً أليماً بسبت يلعج  إذا أتوب نوح قامـتـا مـعـه

 قوله: 
  ماذا يغري ابنيت ربع عويلهما

 يعين أختيه، يقول: ماذا يرد عليهما العويل والسهر! وقوله: 
  أحشاؤها قصباً  كلتامها أبطنت

أراد لرتديد النائحة صواتً كأنه زمري، وإمنا يعين ابلقصب املزامري، ومقنعة، أراد: وصوت مقنعة، يعين 
 انقة، مث حذف الصوت وأقام مقنعة مقامه.

 وقال عنرتة: 
  بركت على قصب أجش مهضم  بركت على ماء الرداع كأنـمـا

 قال األصمعي: نرمناي.
 نقداً يقول: ليس برطب ال يبني فيه الصوت وال مبؤتكل، يقال: نقدت السن، وقوله: ال رطباً وال

 إذا مسها ائتكال، وكذلك القرن، قال الشاعر: 
  أيمل قرانً أرومه نقد

 وقوله: بسبت يعين النعل املنجردة.
ويلعج: يؤثر، واحتاج إىل حتريك اجللد فأتبع آخره أوله، وكذلك جيوز يف الضرورة يف كل شيء 

 كن. وأما قول الفرزدق: سا 
  وبعن به املقابلة التؤاما  خلعن حليهن فهن عطل

 يعين اشرتين النعال، فليس هذا من هذا الباب، وإمنا سبني فاشرتين نعاالً للخدمة.
 وكذلك قوله: 
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  ودارت عليهن املنقشة الصفر  أجذن حريرات وأبدين جملـداً 

 يعين القداح، يقول: سبني فاقتسمن ابلقداح.
وإمنا قالت اخلنساء هذا الشعر يف معاوية أخيها قبل أن يصاب صخر أخوها، فلما أصيب صخر 

 نسيت به من كان قبله.
وكان معاوية فارساً شجاعاً، فأغار يف مجع من بين سليم على غطفان، وكان صميم خليهم فنذر به 

نا حرملة: دريد، وهاشم، القوم فاحرتبوا، فلم يزل يطعن فيهم ويضرب، فلما رأوا ذلك هتيأ له اب
فاستطرد له أحدمها، فحمل عليه معاوية فطعنه، وخرج عليه اآلخر وهو ال يشعر فقتله، فتنادى 

القوم: قتل معاوية! فقال خفاف بن ندبة: قتلين هللا إن رمت حىت أأثر به! فحمل على مالك بن 
 محار، وهو سيد بين مشخ بن فزارة، فطعنه فقتله، وقال: 

 فعمداً على عيين تيممت مالكـا  لي قد أصيب صميمهافإن تك خلي

 ألبين جمداً أو ألأثر هـالـكـا  وقفت له علوي وقد خام صحبيت

 ذلـكـا أتمل خفافاً إننـي أنـا  أقول له والرمح أيطر مـتـنـه

فلما دخلت األشهر احلرم ورد عليهم صخر، فقال: أيكم قاتل أخي? فقال أحد ابين حرملة 
ه. فقال: استطردت له فطعنين هذه الطعنة، ومحل عليه أخي فقتله، فأينا قتلت فهو لآلخر: خّب 

أثرك، أما إان مل نسلب أخاك. قال: فما فعلت فرسه السمى? قالوا: ها هي تلك فخذها، 
فانصرف هبا، فقيل لصخر: أال هتجوهم? قال: ما بيين وبينهم أقذع من اهلجاء، ولو مل أمسك عن 

  لساّن عن اخلنا لفعلت، مث خاف أن يظن به عي فقال: سبهم إال صيانة ل
 أال ال تلوميين كفى اللوم ما بيا  وعاذلة هبت بليل تـلـومـنـي

 !ومايل إذ أهجوهم مث مـالـيا  تقول أال هتجو فوارس هـاشـم

 وأن ليس إهداء اخلنا من مشاليا  أىب الشتم أّن قد أصابوا كرمييت

 فحياك رب الناس عين معـاواي  يةإذا ما امرؤ أهدى مليت حتـ

 مبـالـيا كذبت، ومل أخبل عليه  وهون وجدي أنين مل أقـل لـه

 قال أبو عبيدة: فلما أصاب دريداً زاد فيها: 

 ليا كما تركوّن واحداً ال أخا  وذي رحم قطعت أرحام بينهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 قال أبو احلسن األخفش: وزادّن األحول بعد قوله: معاواي: 
  إذا راح فحل الشول أجدب عاراي  دىن ابن صرمة بـزهلنعم الفىت أ

قال أبو العباس: فلما انقضت األشهر احلرم مجع هلم ليغري عليهم، فنظرت غطفان إىل خليه 
مبوضعها، فقال بعضهم لبعض: هذا صخر بن الشريد على فرسه السمى، فقيل: كال! السمى 

م، وقتل دريد بن حرملة. وأما هاشم، فإن غراءء، وهذه هبيمة، وكان قد محم غرهتم، فأصاب فيه
من بين جشم بن بكر بن هوازن بن خصفة بن منصور، واخلنساء من  -قيس بن األسوار اجلشمي 

لقيهم منصرفني؛ كل واحد منهم من وجهه، فرآه، وقد انفرد حلاجته، فقال:  -بين سليم بن منصور 
 حقحه فقتله، فقالت اخلنساء: ال أطلب مبعاوية بعد اليوم، فأرسل عليه سهماً ففلق ق

 وأفديه مبن يل من محـيم  فدى للفارس اجلشمي نفسي

 بظاعنهم وابألنس املقـيم  فداك احلي حي بين سلـيم

 وكانت ال تنام وال تـنـيم  كما من هاشم أقررت عيين

 فأما صخر فسندرك مقتله مع انقضاء ما نذكر من مراثي اخلنساء إايه، قالت اخلنساء: 
 لقد أضحكتين دهراً طـويال  اي صخر إن أبكيت عينـي أال

 وكنت أق من أبدى العـويال  بكيتك يف نسـاء مـعـوالت

  !فمن ذا يدفع اخلطب اجلليال  دفعت بك اجلليل وأنت حـي

 اجلميال رأيت بكاءك احلسن  إذا قبح البكاء علـى قـتـيل

 وقالت أيضاً: 
 ين الدهر قرعاً وغمزاوأوجع  تعرفين الدهر هنـسـاً وحـزا

 فأصبح قليب هبم مسـتـفـزا  وأفىن رجايل فبـادوا مـعـاً 

 إذ الناس إذ ذاك من عز بـزا  كأن مل يكونوا محـى يتـقـى

 فخر العشرية جمـداً وعـزا  وكانوا سراة بـنـي مـالـك

 م والكائنون من اخلوف حرزا  وهم يف القـدمي سـراة األدي

  ء حيفز أحشاءها اخلوف حفزا  لـنـسـاوهم منعوا جارهم وا
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 رداح تغادر لألرض ركـزا  عداة لـقـوهـم بـمـلـومة

  ن حتت العجاجة جيمزن مجزا  وخيل تكـدس بـالـدارعـي

 فبالبيض ضرابً وابلسمر وخزا  ببيض الصفاح ومسر الرمـاح

 وكانوا يظـنـون أال تـجـزا  جزران نواصي فـرسـانـهـم

 أبال يصاب فقد ظن عـجـزا  قي احلروبومن ظن ممن يال

 ونتخذ احلمد ذخـراً وكـنـزا  نعف ونعرف حـق الـقـرى

 وخـزا وطوراً بياضاً وعصباً   ونلبس طوراً ثـياب الـوغـى

وكان سبب قتل صخر بن عمرو بن الشريد، أنه مجع مجعاً وأغار على بين أسد بن خزمية، فنذروا 
شديداً، فارفض أصحاب صخر عنه. وطعن طعنة يف جنبه استقل هبا، به فالتقوا، فاقتتلوا قتاالً 

فلما صار إىل أهله تعاجل منها، فنتأ من اجلرح كمثل اليد فأضناه ذلك حوال، فسمع سائالً يسأل 
امرأته وهو يقول: كيف صخر اليوم? فقالت: ال ميت فينعى، وال صحيح فريجى! فعلم أهنا قد 

 فقال:  برمت به، ورأى حترق أمه عليه،
  وملت سليمى مضجعي ومكاّن  أرى أم صخر ما جتف دموعها

 !عليك، ومن يغرت ابحلـدثـان  وما كنت أخشى أن أكون جنارة

 وقد حيل بني العري والنـزوان  أهم أبمر احلزم لو أستطـيعـه

 وأمسعت من كانت لـه أذنـان  لعمري لقد أنبهت من كان انئماً 

فال عاش إال يف شقي وهوان مث عزم على قطع ذلك املوضع، فلما فأي امرئ ساوى أبم حليلة=
  قطعه يئس من نفسه، فبكاها فقال: 

  من الناس، كل املخطئني تصيب  أاي جارات إن اخلطـوب قـريب

 وكل غريب للغريب نـسـيب  أاي جارات إان غريبان هـا هـنـا

 يبمن األدم مصقول السراة نك  كأّن وقد أدنوا إيل شفـارهـم

 مرثية ابن مناذر لعبد اجمليد بن عبد الوهاب الثقفي

قال أبو العباس: ومن حلو املراثي وحسن التأبني شعر ابن مناذر، فإنه كان رجالً عاملاً مقدماً 
وشاعراً مفلقاً، وخطيباً مصقعاً، ويف دهر قريب، فله يف شعره شدة كالم العرب بروايته وأدبه، 
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ومشاهدته وال يزال، وقد رمى يف شعره ابملثل السائر، واملعىن اللطيف،  وحالوة كالم احملدثني بعصره
واللفظ الفخم اجلليل، والقول املتسق النبيل، وقصيدته هلا امتداد وطول، وإمنا منلي ما اخرتان من 

 حنو ما وصفنا.
نة من وكان به صباً، واعتبط عبد اجمليد لعشرين س -قال يرثي عبد اجمليد بن عبد الوهاب الثقفي 

 غري ما علة، وكان من أمجل الفتيان وآدهبم وأظرفهم، فذلك حيث يقول ابن مناذر: 
 برداء مـن الـشـبـاب جـديد  حني تـمـت آدابـه وتــردى

 ز اهتزاز الغصن الندي األملود  وسقاه ماء الشـبـيبة فـاهـت

 ن عـلـيه لـزائد مـن مـزيد  ومست حنوه العـيون ومـا كـا

 حني أدعوه من مكـان بـعـيد  عـوه وهـو قـريبوكأنـي أد

 ن مسيعاً هشا إذا هـو نـودي  فلئن صار ال جييب لـقـد كـا

 ال أراه يف احملفل املشـهـود  اي فىت كان للمـقـامـات زينـاً 

 !دك يل إن دعوت من مـردود  هلف نفسي أما أراك، وما عـن

 يق رغم احلسودملء عني الصد  كان عبد اجملـيد سـم األعـادي

 ن رجاء لريب دهـر كـنـود  عاد عبد اجمليد رزءاً وقـد كـا

 دك إّن علـيك حـق جـلـيد  خنتك الود مل أمت كـمـداً بـع

 سك نفسي بطارفـي وتـلـيدي  لو فدى احلي ميتاً لفـدت نـف

 ن عليه ألبلغـن مـجـهـودي  ولئن كنت مل أمت من جوى احلز

 ل زهراً يلطمن حر الـخـدود  م الـلـيألقيمن مأمتاً كنـجـو 

 رى عليه وللفـؤاد الـسـعـيد  موجعات يبكني للـكـبـد الـح

 ل هلا الدهر: ال تقري وجـودي  ولعـني مـطـروفة أبـداً قـا

 ت لعبد اجمليد سجال فـعـودي  كلما عزك البـكـاء فـأنـفـذ

 صـيدالـقـ وفىت كان المتداح  لفىت حيسن الـبـكـاء عـلـيه

 وأول هذا الشعر: 
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 ما حلي مؤمـل مـن خـلـود  كل حي القي احلمام فـمـودي

 علـى والـد وال مـولـــود  ال هتاب املنون شيئاً وال ترعـي

 وحيط الصخور مـن هـبـود  يقدح الدهر يف مشاريخ رضوى

 الصيخود أايم وهياً يف الصخرة  ولقد تـتـرك الـحـوادث وال

 ا استحسنته: ويف هذا الشعر مم
 ء ورب القصر املنيف املشـيد  أين رب احلصن احلصني بسورا

 يب حـديد وحـفـه بـجـنـود  شاد أركـانـه وبـوبـه بـــا

 ء فمصر إلـى قـرى بـريود  كان جيىب إليه ما بني صـنـعـا

 جافالت تعدو مبـثـل األسـود  وترى خلـفـه زرافـات خـيل

 ر بسهم من الـمـنـااي سـديد  فرمى شخصه فأقصده الـدهـر

 دونه خـنـدق وبـابـا حـديد  مث مل ينجه من املوت حـصـن

 ض أعينوا ابلنصـر والـتـأييد  وملوك من قبله عـمـروا األر

 لعالء أخلدن عبـد الـمـجـيد  فلـو أن األايم أخـلـدن حــياً 

  !ما على النعش من عفاف وجود  ما درى نعشـه وال حـامـلـوه

 !دفنته، ما غيبت يف الصـعـيد  ويح أيد حـثـت عـلــيه وأيد

 هد ركناً ما كان بـالـمـهـدود  إن عبد الـمـجـيد يوم تـولـى

 ر فمن بـني قـائم وحـصـيد  وأراان كالزرع حيـصـده الـده

 ن سراعاً ملـنـهـل مـورود  وكأان للموت ركـب مـخـبـو

 ن أنوء مـنـه شـديدت برك  هد ركين عبد اجمليد وقد كن

  عثرت يب بعد انتعاش جدودي  فبعبد اجمليد أتمور نـفـسـي

 ىن وشلت به ميني الـجـود  وبعبد اجمليد شلـت يدي الـيم

 ويف هذا الشعر: 

 وبكرهي دليت يف امللـحـود  فّبغمي كنت املقدم قـبـلـي
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  بك حتيا أرضي وخيضر عودي  كنت يل عصمة وكنت مسـاء

 شى ابهلة للمنتشر بن وهبمرثية أع
قال أبو العباس: وكانت العرب تقدم مراثي وتفضلها، وترى قائلها هبا فوق كل مؤبن، وكأهنم يرون 

ما بعدها من املراثي منها أخذت، ويف كنفها تصلح. فمنها قصيدة أعشى ابهلة، ويكىن أاب 
عرب. قال األخفش: هو قحافة، اليت يرثي هبا املنتشر بن وهب الباهلي، وكان أحد رجليي ال

 منسوب إىل الرجل، وهم السعاة السابقون يف سعيهم.
وكان من خّبه أنه أسر صالءة بن العنّب احلارثي، فقال: افتد نفسك. فأىب، فقال: ألقطعنك أمنلة 

أمنلة، وعضواً عضواً ما مل تفتد نفسك؛ فجعل يفعل ذلك به حىت قتله، مث حج من بعد ذلك 
وهو بيت كانت خثعم حتجه، زعم أبو عبيدة أنه ابلعبالت، وأنه مسجد  -املنتشر ذا اخللصة 

جامعها، فدلت عليه بنو نفيل بن عمرو بن كالب احلارثيني؛ فقبضوا عليه، فقالوا: لنفعلن بك كما 
فعلت بصالءة. ففعلوا ذلك به، فلقي راكب أعشى ابهلة، فقال له أعشى ابهلة: هل من جائبة 

و احلارث املنتشر، وكانت بنو احلارث تسمي املنتشر جمدعا، فلما صار خّب? قال: نعم، أسرت بن
 يف أيديهم قالوا: لنقطعنك كما فعلت بصالءة، فقال أعشى ابهلة يرثي املنتشر: 

 من عل ال عجب منها وال سخـر  إّن أتتين لـسـان ال أسـر بـهـا

 !حريان ذا حذر لو ينفع الـحـذر  فبت مرتفقاً لـلـنـجـم أرقـبـه

 وراكب جاء من تثليث معتـمـر  فجاشت النفس ملا جاء مجـعـهـم

 حىت التقينا وكانت دوننا مـضـر  أييت على الناس ال يلوي على أحـد

 إذا الكواكب أخطا نوءها املطـر  ينعى امرأ ال تغب احلي جفنـتـه

 على الصديق وال يف صفوة كـدر  من ليس يف خـريه شـر يكـدره

 ابلقوم لـيلة ال مـاء وال شـجـر  على العزاء منصلتطاوي املصري 

 ابملشريف إذا ما اجلوذ الـسـفـر  ال تنكر البازل الكوماء ضربـتـه

 حىت تقطع يف أعناقها الـجـرر  وتفزع الشؤل منه حني تبـصـره

 وكل أمر سوى الفحشاء أيتـمـر  ال يصعب األمر إال ريث يركـبـه

 من الشواء ويكفي شربه الغـمـر  م بـهـاتكفيه فلـذة كـبـد إن ألـ
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 وال تراه أمام الـقـوم يقـتـفـر  ال يتأرى ملا يف القـدر يرقـبـه

 وال يعض على شرسوفه الصفـر  ال يغمز الساق من أين وال وصـب

 عنه القميص، لسري الليل حمتقـر  مهفهف أهضم الكشحني منخـرق

 الرمح ذو النصلني ينكـسـركذلك   عشنا بذلك دهـراً ثـم فـارقـنـا

 وإن صّبان فإان معشـر صـبـر  فإن جزعنا فقد هدت مصيبـتـنـا

 منك البالء ومـن آالئك الـذكـر  إّن أشد حزميـي ثـم يدركـنـي

 من كل أوب وإن مل أيت ينتـظـر  ال أيمن الناس ممساه ومصبـحـه

 نتـصـريوماً فقد كنت تستعلي وت  إما يصبـك عـدو فـي مـبـاوأة

 أمل ابلقوم ورد مـنـه أو صـدر  لو مل ختنه نـفـيل وهـي خـائنة

 كما يضيء سواد الطخية القـمـر  وراد حزب شهاب يستـضـاء بـه

 فاذهب فال يبعدنك هللا منـتـشـر  إما سلكت سبيالً كنت سالـكـهـا

 عـسـر وليس فيه إذا عاسرتـه  من ليس فيه إذا قاولـتـه رهـق

 أتتين لسان يقال: هو اللسان وهي اللسان. فمن ذكر فجمعه ألسنة، ونظريه محار قوله: إّن
وأمحرة، وفراش وأفرشة، وإزار وآزرة؛ ومن أنث قال: لسان وألسن، كما تقول: ذراع وأذرع، وكراع 

وأكرع؛ ال تبايل أمضموم األول كان أو مفتوحاً أو مكسوراً إذا كان مؤنثاً، أال ترى أنك تقول: 
 وأمشل قال أبو النجم: مشال 

  أييت هلا من أمين وأمشل

 وقال آخر، أنشدنيه املازّن: 

 ثالث وكان هلا أربـع  فظلت تكوس على أكرع

وأراد ابللسان ها هنا الرسالة: وقوله: من عل يقول: من فوق. فإذا كان معرفة مفرداً بين على 
 ل جرير: الضم. كقبل وبعد. وإذا جعلته نكرة نونته وصرفته، كما قا

  حىت اختطفتك اي فرزدق من عل  إّن انصببت من السماء علـيكـم
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والقوايف جمرورة. وإن شئت رددت ما ذهب منه. وهي ألف منقلبة منن واو، ألن بناءه فعل من 
 عال اي فىت، قال الراجز: 

 الـفـال نوشاً به تقطع أجـواز  وهي تنوش احلوض نوشاً من عال

 و املتكئ على مرفقه، وإمنا أراد السهر، كما قال أبو ذؤيب: وقوله: فبت مرتفقاً وه
  كأن عيين فيها الصاب مذبوح  إّن أرقت فبت الليل مرتفقـاً 

 وقوله: جاشت النفس يقول: خبثت، يكون ذلك من تذكرها للتهوع ومن جزعها منه.
آثر أسالفكم ويورى عن معاوية أنه قال: اجعلوا الشعر أكثر مهكم وأكثر آدابكم؛ فإن فيه م

ومواضع إرشادكم، فلقد رأيتين يوم اهلرير وقد عزمت على الفرار، فما يردّن إال قول ابن اإلطنابة 
 األنصاري: 

 وأخذي احلمد ابلثمن الربـيح  أبت يل عفيت وأبـي بـالئي

 وضريب هامة البطل املشيح  وإجشامي على املكروه نفسي

 و تسرتحيـيمكانك حتمدي أ  وقويل كلما جشأت وجاشـت

 يقال: جشأت مهموز، وجاشت غري مهموز وتثليث موضع بعينه.
وقوله: ال يلوي على أحد يقال: استقام فالن فما لوى على أحد، ويقال: ألوى ابلشيء إذا ذهب 

 به.
 وقوله: 

  إذا الكواكب أخطا نوءها املطر

كانوا يتقولون هذا يف   فالنوء عندهم طلوع جنم وسقوط آخر، وليس كل الكواكب هلا نوء، وإمنا
أشياء بعينها؛ ويورى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إذا ذكرت النجوم فأمسكوا" يعين 
أمر األنواء، مل خيتلف يف ذلك املفسرون، وعنه عليه السالم يف غب مساء: "أتدرون ما قال ربكم 

وكافراً يب ومؤمناً ابلكواكب وأما تبارك وتعاىل? قال: اصبح عبادي مؤمناً يب وكافراً ابلكواكب، 
املؤمن يب الكافر ابلكواكب فهو الذي يقول: مطران بنوء الرمحة، واملؤمن ابلكواكب الكافر يب 

 الذي يقول: مطران بنوء كذا".
والنوء، مهموز، و هو من قولك: انء جبمله، أي استقل به يف ثقل، فالنوء مهموز، وهو يف احلقيقة 
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 الغائر، وكان األصمعي ال يفسر من الشعر ما فيه ذكر األنواء، بل كان ال الطالع من الكواكب ال
يسمع ما كان فيه هجاء أو كان فيه ذكر النجوم، وال يفسر ما وافق تفسريه بعض ما يف القرآن إال 

 ساهياً. فيما يذكر أصحابه عنه. ويروى أنه سئل عن غري شيء من ذلك فأابه وزجر السائل.
 ري يقال لواحد املصران مصري. وتقديره: قضيب وقضبان، وكثيب وكثبان.وقوله: طاوي املص

والعزاء: األمر الشديد، يقال: فالن صابر على العزاء. وكذلك الألواء، وكذلك اجللى مقصور. فأما 
 العزاء والألواء فممدودان.

 وقوله: منصلت، يقال: سيف منصلت، وصلت: إذا جرد من غمده.
 شجر يريد: القفر، ووقت الصعوبة. وقوله: ليلة ال ماء وال

 وقوله: ال تنكر البازل الكوماء ضربته ابملشريف.
يقول: قد عود اإلبل أن ينحرها، ومن شأهنم أن يعرقبوها قبل النحر. واملشريف: السيف. وهو 

 منسوب إىل املشارف.
 : وقوله: اجلوذ، امتد، وأنشدّن الزايدي لرجل من أهل احلجاز، أحسبه ابن أيب ربيعة

  حبيب حتملت منه األذى  أال حبذا حبـذا حـبـذا

 واجلـوذا إذا أظلم الليل  واي حبذا بـرد أنـيابـه

 وقوله: 
  حىت تقطع يف أعناقها اجلرر

 يقول: حىت اعتادت أن ينحرها، فهي تفزع منه حىت تقطع حرهتا، ومثل هذا قول اخلنوت: 
 قتيل قـنـانوسيفي مرداساً   سأبكي خليلي عنرتاً بعد هجعة

 إذا شبعت من قرمل وأفـان  قتيالن ال تبكي اللقاح عليهمـا

يقول: كاان ينحران اإلبل، فهي ال جتزع لفقدمها، وقرمل وأفان: ضرابن من النبت. وشبيه هبذا قوله 
 حيث يقول: 

  ضباب املال من مجعهم بقتيل  فلو كان سيفي ابليمني تباشرت
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ن الضباب، فكلما قتل منهم واحد سرت بذلك الضباب يقول: هؤالء قوم كانوا حيرتشو 
 واستبشرت.

 وقوله: 
  ال يتأرى ملا يف القدر يرقبه

 يقول: ال يتحبس له، ومن ذا مسي اآلري؛ ألنه حمبس الدابة.
 وقوله: 

  وال تراه أمام القوم يقتفر

 يقول: ال يسبقهم إىل شيء من الزاد. 
 وقوله: 

  وال يعض على شرسوفه الصفر

لشراسيف: أطراف الضلوع، والصفر: ها هنا: حية البطن، وله مواضع. وقوله: مهفهف يعين ا
 ضامراً، وأهضم الكشحني توكيد له.

 وقوله: 
  إما يصبك عدو يف مباوأة

 يقول: يف وتر، يقال: ابء فالن بكذا، كما قال مهلهل: بؤ بشسع كليب. أي هو أثر ابلشسع.
خية، ثالث لغات: شدة الظلمة، وكان الذي أصابه هند بن أمساء والطُّخية ، والطَّخية ، والطِّ 

 احلارثي، ففي ذلك يقول: 
  هند بن أمساء ال يهنئ لك الظفر  أصبت يف حرم منـا أخـا ثـقة

 يقال: هنأ له، كما تقول هنياً له، قال األخطل: 
  أظفره هللا فليهنئ له الظفر  إىل إمام تغادينا فواضـلـه

 وقوله: 
  فيه إذا غامرته عسروليس 
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مدح شريف، مثل قوهلم: "إذا عز أخوك فهن"؛ وإمنا هذا فيمن ال خياف استذالله، أبن خيرج 
صاحبه عند مساهلته إىل ابب الذل، فأما من كان كذلك فمعاسرته أمحد. ومدافعته أمدح، كما 

 قال جرير: 
 عسر، وعند يساره ميسور  بشر أبو مروان إن عاسرته

 بن النويرة يف أخيه مالكمراثي متمم 
قال أبو العباس: ومن أشعار العرب املشهورة املتخرية يف املراثي قصيدة متمم بن نويرة يف أخيه 

 مالك، وسنذكر منها أبيااتً خنتارها، من ذلك قوله: 
 وغيث يسح املـاء حـتـى تـريعـا  أقول وقد طتار السنـا فـي ربـابـه

 ذهاب الغوادي املدجنات فـأمـرعـا  لـكسقى هللا أرضاً حلها قـبـر مـا

 ترشح ومسياً من النـبـت خـروعـا  وأثـر سـيل الــواديني بـــدمية

  وأضحى تراابً فوقه األرض ومصرعا  حتـيتـه مـنـي وإن كـان نــائياً 

 إذا حنت األوىل سجعن هلـا مـعـا  يذكرن ذا البـث الـحـزين بـبـثـه

 فأسـمـعـا واندى به الناعي الرفيع  ـالـكـاً أبوجع مين يوم فـارقـت م

 وفيها: 
 من الدهر حىت قيل لن يتصدعا  وكنا كندمانـي جـذمية حـقـبة

 لطول اجتماع مل نبت ليلة معـا  فلما تفرقنا كـأنـي ومـالـكـاً 

  أصاب املنااي رهط كسرى وتبعا  وعشنا خبري يف احلياة وقبلـنـا

 فقد ابن حمموداً أخي يوم ودعـا  ـنـافإن تكن األايم فرقـن بـين

 أراك حديثاً انعم البال أفـرعـا  قتول ابنة العمري مالك بعـدمـا

 ولوعة حزن ترتك الوجه أسفعا  فقلت هلا طول األسى إذ سألتين

 خالفهم أن أستكني وأضـرعـا  وفقد بين أم تفانوا فـلـم أكـن

 ر القرائب أخضعـاورزاء بزوا  ولست إذا ما الدهر أحدث نكـبة

 فأوجعـا وال جزع إن انب دهر  وال فرح إن كنت يوماً بغـبـطة
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 ولكنين أمضي على ذاك مقدمًا=إذا بعض من القى اخلطوب تكعكعا 
 وال تنكثي قرح الفؤاد فييجـعـا  فعمرك أال تسمعـينـي مـالمة

 بكفي عنه للمـنـية مـدفـعـا  وقصرك إّن قد شهدت فلم أجـد

  أو الركن من سلمى إذاً لتضعضا  ما ألقى أصاب متالـعـاً فلو أن 

 ويف هذه القصيدة: 
 فىت غري مبطان العشيات أروعـا  لقد كفن املنـهـال تـحـت ردائه

 إذا القشع من برد الشتاء تقعقـعـا  وال برم هتدي النسـاء لـعـرسـه

 أوضعـاخصيباً إذا ما زائد اجلدب   لبيباً أعان اللب مـنـه سـمـاحة

 إذا مل جتد عند امرئ السوء مطمعا  تراه كنصل السيف يهتز لـلـنـدى

 هلم انر أيسار كفي من تضجـعـا  إذا ابتدر القوم الـقـداح وأوقـدت

  على الفرث حيمي اللحم أن يتمزعا  مبثىن األايدي مث مل تلف مـالـكـاً 

ر، قال جل وعز: "يكاد سنا برقه يذهب قوله: وقد طار السنا يف راببه، السنا: الضوء، وهو مقصو 
. والسناء، من احلسب ممدود. والرابب: سحاب دون السحاب كاملتعلق مبا 43ابألبصار" النور 

 فوق. قال املازّن: 
 نعام تعلـق بـاألرجـل  كأن الرابب دوين السحاب

حاءة وقوله: يسح معناه يصب، فإذا قلت: يسحو، أو يسحى، فمعناه يقشر، ومن ذا مسيت س
  القرطاس وسحابته، ومنه قيل للحديدة اليت يقشر هبا وجه األرض مسحاة، قال عنرتة: 

  جيري عليها املاء مل يتصرم  سحاً وساحية فكـل قـرارة

وقوله: تريع أي كثر حىت جاء وذهب، يقال: راع يريع إذا رجع، ومنه مسي ريع الطعام؛ ألنه يرجع 
 بفضل. قال مزرد: 

 يتـريع إىل صاع مسن فـوقـه  صاع حنطة خلطت بصاعي عجوة

والذهاب: األمطار اللينة. واملدجنات من السحاب: السود، وهو مأخوذ من الدجن والدجنة. 
 ومعناه إلباس الغيم وظلمته، قال طرفة: 
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 املـمـدد ببهكنة حتت الطراف  وتقصري يوم الدجن والدجن معجب

موالة بن األجيد عن أوىف بن دهلم. قال أبو ويقال: أمرع الوادي، إذا أخصب، من ذلك قول 
العباس: حدثين به ابن املهدي أمحد بن حممد النجوي، حيدث به عن األصمعي عن أبيه، عن 

موالة بن األجيد عن أوىف، قال: يف النساء أربع، فمنهن الصدع، تفرق وال جتمع، ومنهن من هلا 
تبع، ترى وال تسمع. قال: فذكرت ذلك شيئها أمجع، ومنهن عيث وقع يف بلد فأمرع، ومنهن ال

لرجل فقال: ومنهن القرثع، قلت: وما هي? قال: اليت تكحل عيناً وتدع األخرى، وتلبس ثوهبا 
 مقلوابً.

 قال األخفش: حدثين بذلك أبو العيناء عن األصمعي، وذكر حنو ذلك.
 وقوله: 

  وآثر سيل الواديني بدمية

 لدمية املطر الدائم أايماً برفق.زعم األمعي وغريه من أهل العمل أن ا
وقوله: ترشح ومسياً أي هتيئه لذلك، يقال: فالن يرشح للخالفة، والومسي: أول مطر يسم األرض، 

 والويل: كل مطرة بعد مطرة، فالثانية ويل لألخرى؛ ألهنا تليها.
 واخلروع: كل عود ضعيف.

 وقوله: 
  فما وجد أظآر ثالث روائم

نوق تعطف على احلوار فتألفه. وروائم، واحدهتا رؤوم، ومعىن ترأمه: أظآر: مجع ظئر، وهي ال
 تشمه.

واحلوار: ولد الناقة، ويقال له حيث يسقط من أمه سليل، قبل أن تقع عليه األمساء، فإن كان ذكراً 
 فهو سقب، وإن كانت أنثى فهي حائل، وهو يف ذلك كله حوار سنة.

األزدي، وكان ملكاً، وهو الذي قتلته الزابء، وهو أول من وقوله: ندماّن جذمية يعين جذمية األبرش 
أوقد ابلشمع ونصب اجملانيق للحرب، وله قصص تطول، وقد شرحنا ذلك يف كتاب االختيار. 

 وندمياه يقال هلما مالك وعقيل، ففي ذلك يقول أبو خراش اهلذيل: 
 خليال صفاء مالك وعقيل  أمل تعلمي أن قد تفرق قبلنا

 هبما لطول ما اندماه، كما يضرب ابجتماع الفرقدين، قال عمرو بن معدي كرب:  واملثل يضرب
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  لعمر أبيك إال الفرقدان  وكل أخ مفتارقه أخوه

 قال هذا من قبل أن يسلم. وقال إمساعيل بن القاسم: 
  سيفرتق اجتماع الفرقدين  ومل أر ما يدوم له اجتماع

 وقوله: 
  أراك حديثاً انعم البال أفرعا

األفرع: التام شعر الرأس وقيل لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: الفرعان خري أم الصلعان? فقال: 
بل الفرعان، وكان أبو بكر أفرع، وكان عمر أصلع، فوقع يف نفسه أنه يسأل عنه وعن أيب بكر. 

 واألسفع: األسود، يقال: سفعته النار، أي غريت وجهه إىل السواد.
 ها، ويقال: عمرك هللا أي أذكرك هللا؛ قال: وقوله: فعمرك يقسم علي

  !هل كنت جارتنا أايم ذي سلم  عمرتك هللا إال ما ذكرت لنـا

وقوله: غري مبطان العشيات، يقول: كان ال أيكل يف آخر هناره انتظاراً للضيف. ويروى أن عمر 
: غري مبطان، بن اخلطاب سأله فقال: أكذبت يف شيء مما قلته يف أخيك? فقال: نعم، يف قويل

وكان ذا بطن، ويقال يف غري هذا احلديث: إن من سيما الرئيس السيد أن يكون عظيم البطن 
 ضخم الرأس، فيه طرش.

 وقال رجل لفىت: وهللا ما أنت بعظيم الرأس فتكون سيداً، وال أبرسح فتكون فارسًا.
ألروع: ذو الروعة وقال رجل لرجل: وهللا ما فتقت فتق السادة، وال مطلت مطل الفرسان. وا

 واهليئة.
 والّبم: الذي ال ينزل مع الناس وال أيخذ يف امليسر؛ وال ينزع إال نكداً، قال النابغة: 

  إذا الدخان تغشى األمسط الّبما  هال سألت بين ذبيان ما حسبـي

 وقوله: إذا القشع وهو اجللد اليابس، ويقال لكناسة احلمام القشع، قال أبو هريرة: وكذبت حىت
 رميت ابلقشع.

وحدثين العباس بن الفرج الرايشي، عن حممد بن عبد هللا األنصاري القاضي، يف إسناد ذكره، قال: 
صلى متمم مع أيب بكر الصديق الفجر يف عقب قتل أخيه؛ وكان أخوه خرج مع خالد مرجعه من 

فقتله، وكتان اليمامة، يظهر اإلسالم، فظن به خالد غري ذلك، فأمر ضرار بن األزور األسدي 
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مالك من أرداف امللوك، ومن متقدمي فرسان بين يربوع، قال: فلما صلى أبو بكر قام متمم 
 حبذائه، واتكأ على سية قوسه، مث قال: 

  خلف البيوت، قتلت اي بن األزور  نعم القتيل إذا الريح تـنـاوحـت

 ولنعم مأوى الطارق املتـنـور  ولنعم حشو الدرع كنت وخاسـراً 

 يغـدر لو هو دعاك بـذمة لـم  عوته بـالـلـه ثـم غـررتـهأد

 وأومأ إىل أيب بكر، فقال: وهللا ما دعوته وال غررته، مث أمت شعره، فقال: 
 حلو مشائله عفيف املئزر  ال ميسك الفحشاء حتت ثيابه

اء، فما زال يبكي حىت دمعت عينه العور  -وكان أعور دميماً  -مث بكى واحنط على سية قوسه 
فقام إليه عمر بن اخلطاب فقال: لوددت أّن رثيت أخي زيداً مبثل ما رثيت به مالكاً أخاك! فقال 
اي أاب حفص! وهللا لو علمت أن أخي صار حبيث صار أخوك ما رثيته، فقال عمر: ما عزاّن أحد 

للصبا؛  مبثل تعزيتك. وكان زيد بن اخلطاب قتل شهيداً يوم اليمامة، وكان عمر بثول: إّن ألهش
ألهنا أتتينا من انحية زيد. ويروى عن عمر أنه قال: لو كنت أقول الشعر كما تقول؛ لرثيت أخي  

كما رثيت أخاك. ويروى أن متمماً رثى زيداً فلم جيد، فقال له عمر: مل ترث زيداً كما رثيت أخاك 
 مالكاً! فقال: ألنه وهللا حيركين ملالك ما ال حيركين لزيد.

  ومن طريف شعره:
 وال جزع واملوت يذهب ابلفتـى  لعمري وما دهري بتأبني هالـك

 لفي إسوة إن كنت ابغية األسـا  لئن مالك خلى علـي مـكـانـه

 وأيفاع صدق قد متليتهـم رضـا  كهول ومرد من بين عم مـالـك

 كدأب مثود إذ رغا سقيهم ضحى  سقوا ابلعقار الصرف حىت تتابعوا

 الفـتـى فما كلهم يدعى، ولكنه  ىت ملـلـمةإذا القوم قالوا: من ف

 ومثل هذا الشعر قول النهشلي: 
 يعنـونـا من فارس? خاهلم إايه  لو كان يف األلف منا واحد فدعوا

 وأول هذا املعىن لطرفة: 
 أتـبـلـد عنيت فلم أكسل ومل  إذا القوم قالوا من فىت خلت أنين
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 لكاً: وقال متمم أيضاً يف كلمة له يرثي هبا ما
 أغر مجيع الرأي مشرتك الرحـل  مجيل احمليا ضاحك عند ضـيفـه

  فحلت حباهم واستطريوا من اجلهل  وقوراً إذا القوم الكرام تـقـاولـوا

 من املاء ابملاذي من عسل النحـل  وكنت إىل نفـسـي أشـد حـالوة

 كساقطة إحدى يديه من اخلـبـل  وكل فىت يف الناس بعد ابـن أمـه

 الـنـخـل وال ظل إال أن تعد من  بعض الرجال خنلة ال جىن لـهـاو 

وقال له عمر بن اخلطاب: إنك جلزل؛ فأين كان أخوك منك? فقال: كان وهللا يف الليلة املظلمة 
ذات األزير والصراد، يركب اجلمل الثفال، وجينب الفرس اجلرور، ويف يده الرمح الثقيل، وعليه 

 املزادتني حىت يصبح، فيصبح أهله متبسماً. الشملة الفلوت، وهو بني
 اجلمل الثفال: البطيء الذي ال يكاد ينبعث.

والفرس اجلرور: الذي ال يكاد ينقاد مع من جينبه، إمنا جير احلبل، والشملة الفلوت: اليت ال تكاد 
 تثبت على البسها.

 فخر ببين يربوع: وذكر لنا أن مالكاً كان من أرداف امللوك، ويف تصداق ذلك يقول جرير ي
 واحلنتفان ومنهم الردفان  منهم عتيبة واحملل وقعنب

فأحد الردفني مالك بن نويرة الريبوعي، والردف اآلخر من بين رايح بن يربوع. وللردافة موضعان: 
أحدمها أن يردفه امللك على دابته يف صيد أو تريف أو ما أشبه ذلك من مواضع األنس، والوجه 

 أن خيلف امللك إذا قام عن جملس احلكم فينظر بني الناس بعده. اآلخر أنبل، وهو
 ابب

 من أخبار من جزعوا عند املوت
قال أبو العباس: ملا احتضر إبراهيم النخعي رمحه هللا، جزع جزعاً شديداً، فقيل له يف ذلك، فقال: 

 لنار.وأي خطر أعظم من هذا! إمنا أتوقع رسوالً يرد على من ريب، إما ابجلنة وإما اب
 وملا احتضر ابن سريين، جعل يقول: نفسي واله أعز األنفس علي.

وملا احتضر حجر بن عدي ليقتل، سأل أن ميهل حىت يصلي ركعتني، وظهر منه جزع شديد،، 
فقال له قائل: أجتزع! فقال: وكيف ال أجزع! سيف مشهور، وكفن منشور، وقّب حمفور، ولست 
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 أدري أيؤديين إىل جنة، أم إىل انر.
قال أبو احلسن: ما يقوم بقتل حجر بن عدي شيء! وإّن ألعجب من قوله هذا: ولست أدري 

 أيدنيين إىل جنة أو إىل انر، وهو شهيد الشهداء، رمحه هللا!.
 وقد ذكران موت عمرو بن العاص وكالمه عند املوت.

 ممن ظهرت عليهم القسوة عند املوت
، وسعيد بن أابن بن عيينة بن حصن الفزاري، ومن ظهرت منه عند املوت قسوة حلحلة الفزاري

 فإن عبد امللك ملا أحضرمها ليقيد منهما قال حللحة: صّباً حلحل! فقال إي وهللا: 
 ألقى بواّن زوره للمـبـرك  أصّب من ذي ضاغط عركرك

مث قال البن األسود الكليب: أجد الضربة، فإّن وهللا ضربت أابك ضربة أسلحته، فعددت النجوم 
 سلحته. مث قال عبد امللك لسعيد بن أابن: صّباً سعيد! فقال: إي وهللا!.يف 

 واحلقب قد أثر البطان فيه  أصّب من عود جبنبيه اجللب

ومنهم وكيع بن أيب سود، أحد بين غدانة بن يربوع، فإنه ملا يئس منه خرج الطبيب من عنده، فقال 
ن حممد انسكاً، فدخل إىل أبيه، فقال له أبوه له حممد ابنه: ما تقول? فقال: ال يصلي الظهر، وكا

وكيع: ما قال لك املعلوج? قال: وعد أنك تّبأ، قال: أسألك حبقي عليك! قال: ذكر أنك ال 
 تصلي الظهر، قال: ويلي على ابن اخلبيثة! وهللا لو كانت يف شدقي للكتها إىل العصر.

هللا لوددت أهنا تلجلج يف حلقي إىل يوم ويروى أن إبراهيم النخعي قال يف احلديث الذي ذكرانه: و
 القيامة. ويف وكيع بن أيب سود يقول الفرزدق: 

 متيم بن مر يوم مات وكـيع  لقد رزئت أبساً وحزماً وسودداً 

 سحائب موت وبلهن نـجـيع  وما كان وقافاً وكيع إذا دنـت

 مضيئاً وأعناق الكماة خضوع  إذا التقت األبطال أبصرت لونه

 يصري إليه صابـر وجـزوع  متيم إمنا املوت منهـل فصّباً 

 وقال أيضاً: 
 تساقي املنااي ابلردينية السمـر  لتبك وكيعاً خيل لـيل مـغـرية

  دعوها وكيعاً واجلياد هبم جتري  لقوا مثلهم فاستهزموهم بدعـوة
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فلما محل إىل  ومن اجلفاة عند املوت هدبة نب خشرم العذري، وكان قتل زايدة بن زيد العذري،
معاوية، تقدم معه عبد الرمحن أخو زايدة بن زيد، فادعى عليه، فقال له معاوية: ما تقول? قال: 

 أحتب أن يكون اجلواب شعراً أم نثراً? قال: بل شعراً فإنه أمتع، فقال هدبة: 
 من السيف أو إغضاء عني على وتر  فلـمـا رأيت أنـمـا هـي ضـربة

 خزايتـه وال يسـب بـه قـبـري   والـديعمـدت ألمـر ال تـعـري

 منية نفس يف كـتـاب وفـي قـدر  رمينا فرامينا فـصـاد سـهـمـنـا

  وراءك من معدى وال عنك من قصر  وأنت أمري املؤمنـني فـمـا لـنـا

 للصـبـر ذراعاً، وإن صّب فنصّب  فإن تك يف أموالنا ال نضـق بـهـا

رت اي هدبة! قال: هو ذاك، فقال عبد الرمحن: أقدّن، فكره ذاك فقال له معاوية: أراك قد أقر 
فقال له معاوية: أوما عليك أن تشفي  -وكان ابن زايدة صغرياً  -معاوية وضن هبدبة عن القتل 

 صدرك وحترم غريك! مث وجه به إىل املدينة فقال: حيبس إىل أن يبلغ ابن زايدة، فبلغ.
 فمما وقف عليه من قسوته قوله:  وكان وايل املدينة سعيد بن العاصي،

  ذكرتك واألطراف يف حلق مسر  وملا دخلت السجن اي أم مـالـك

 بـاألمـر ذكرتك إن األمر يذكر  وعند سعيد غري أن لـم أبـح بـه

وذكرت به  -وكان سعيد حسن الثغر جداً  -فسئل عن هذا القول، فقال: ملا رأيت ثغر سعيد 
 ثغرها.

ابن زايدة عشر دايت فأىب إال القود، وكان ممن عرض الدايت عليه ممن ذكر ويقال إنه عرض على 
لنا، احلسني بن علي وعبيد هللا بن جعفر، عليهما السالم، وسعيد بن العاصي، ومروان بن احلكم، 

وسائر القوم من قريش واألنصار، فلما خرج به ليقاد ابحلرة جعل ينشد األشعار، فقالت له حىب 
أيت أقسى قلباً منك! أتنشد األشعار وأنت ميضى بك لتقتل، وهذه خلفك كأنه ظيب املدينية: ما ر 

  عطشان تولول! تعين امرأته، فوقف ووقف الناس معه، فأقبل على حىب فقال: 
 وال وجد حيب اببن أم كالب  ما وجدت وجدي هبا أم واحد

 وشباب كما انتعتت من قوة  رأته طويل الساعدين مشردال
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 الباب يف وجهه وسبته. فأغلقت حىب
 وعرض له عبد الرمحن بن حسان، فقال: أنشدّن، فقال له: أعلى هذه احلال! قال: نعم، فأنشده: 

 وال جازع من صرفه املتقـلـب  ولست مبفراح إذا الدهر سـرنـي

  ولكن مىت أمحل على الشر أركب  وال أتبغى الشر والشـر تـاركـي

 حتـرب  ما حيربك ابن عمكمىت  وحربين موالي حىت غـشـيتـه

 فلما قدم نظر إىل امرأته، فدخلته غرية، وقد كان جدع يف حرهبم، فقال: 
  فما حسيب يف الصاحلني أبجدعا  فإن يك أنفي ابن منه مجـالـه

 أبنزعـا أغم القفا والوجه ليس  فال تنكحي إن فرق الدهر بيننـا

مت أنفها! فقالت: أهذا فعل من له يف فقالت: قفوا عنه ساعة، مث مضت ورجعت وقد اصطل
 الرجال حاجة! فقال: اآلن طاب املوت، مث أقبل على أبويه فقال: 

 إن حزانً منكما اليوم لشـر  أبلياّن اليوم صّباً منكمـا

  إن بعد املوت دار املستقر  ما أظن املوت إال هـينـاً 

 مث قال: 
 يك فـقـريمقر بزالتـي إلـ  أ ذا العرش إّن عائذ بك مؤمن

 وحجاب أبواب هلن صـرير  وإّن وإن قالوا أمري مسـلـط

 فرب وإن تغفر فأنت غفـور  ألعلم أن األمر أمرك إن تـدن

 مث قال البن زايدة: أثبت قدميك، وأجد الضربة، فإّن أيتمتك صغرياً، وأرملت أمك شابة.
أّن أضرب برجيل اليسرى  وبزعم بعض أصحاب األخبار أنه قال: ما أجزع من املوت، وآية ذلك

 بعد القتل ثالاثً؛ وهو ابطل موضوع، ولكن سأل فك قيوده، ففكت، فذلك حيث يقول: 
 قتلت أخاكم مطلقاً مل يقـيد  فإن تقتلوّن يف احلديد فإنين

 من أخبار من وقفوا على القبور
فقال: أنعم قال أبو العباس: ووقف حبار بن سلمى على قّب عامر بن الطفيل، ومل يكن حضره، 

صباحاً أاب علي! فوهللا لقد كنت سريعاً إىل املوىل بوعدك، بطيئاً عنه إبيعادك، ولقد كنت أهدى 
من النجم، وأجرى من السيل. مث التفت إليهم فقال: كان ينبغي أن جتعلوا قّب أيب علي ميالً يف 
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املصعب بن الزبري  ميل! وذكر احلرمازي أن األحنف بن قيس ملا مات، وكان موته ابلكوفة، مشى
أحسبها من  -يف جنازته بغري رداء، وقال: اليوم مات سيد العرب، فلما دفن قامت امرأة على قّبه 

فقالت: هلل درك من جمن يف جنن، ومدرج يف كفن! فنسأل الذي فجعنا مبوتك،  -بين منقر 
لك يف قّبك، ويغفر وابتالان بفقدك، أن جيعل سبيل اخلري سبيلك، ودليل اخلري دليلك، وأن يوسع 

لك يوم حشرك، وفوهللا لقد كنت يف احملافل شريفًا، وعلى األرامل عطوفاً، ولقد كنت يف احلي 
مسوداً، وإىل اخلليفة موفداً، ولقد كانوا لقولك مستمعني، ولرأيك متبعني. قال: فقال الناس: ما 

 مسعنا كالم امرأة أبلغ وال أصدق معىن منها.
جاشي فرتحم وقال: لوال أن القول ال حييط مبا فيك، والوصف يقصر ووقف رجل على قّب الن

 دونك ألطنبت، بل ألسهبت. مث عقر انقته على قّبه، وقال: 
  أببيض عضب أخلصته صياقله  عقرت على قّب النجاشي انقيت

 رواحله هلانت عليه عند قّبي  على قّب من لو أنين مت قبله

 نصاري اجتاز بقّب ربيعة بن مكدم فأنشد: وروى ابن دأب أن حسان بن اثبت األ
 وسقى الغوادي قّبه بـذنـوب  ال يبعدن ربـيعة بـن مـكـدم

  نصبت على طلق اليدين وهوب  نفرت قلوصي من حجارة حرة

 شريب مخر مسعر حلـروب  ال تنفري اي انق مـنـه فـإنـه

 لرتكتها حتبو على العرقـوب  لوال السفار وطول قفر مهمـه

 حـبـيب يوم الكديد نبيشة بـن  الفىت أدى نبـيشة رحـلـه نعم

رجل من بين كنانة، وكان قتله أهبان بن غادية اخلزاعي، وقيس تقول: قتله  -وربيعة بن مكدم 
نبيشة بن حبيب السلمي، وكان أهبان أخا نبيشة ألمه، وكان أاته زائراً. وأغار ربيعة بن مكدم على 

خيه، فحمل عليه فقتله، ومحل أخو ربيعة على أهبان فقتله، فألنه يف بين سليم، فخرج أهبان مع أ
 بين سليم، قال حسان: 

  نفرت قلوصي من حجارة حرة

  ألن احلرة هناك لبين سليم، ويف تصداق ما تدعيه خزاعة يقول أهبان: 
 يوم الكديد فخر غري موسـد  ولقد طعنت ربيعة بن مكـدم
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 محر كالنقيع اجملسـدمنه أب  يف عارض شرق بنات فؤاده

 احلسـد ألخي نبيشة قبل لوم  ولقد وهبت سالحه وجـواده

 وقال أخو ربيعة جييبه: 

 رفعت أسفل ذيله ابملطرد  فات ابن غادية املنية بعد ما

 املفرد ما كان يقتلنا الوحيد  قل البن غادية املتاح لقتلنا

 يريد أن أهبان مفرد من قومه يف أخواله.
 : وقال أيضاً 

 فأسلم من منازلنا قـريب  فإن تذهب سليم بوتر قومي

 لليلى األخيلية ترثي توبة
 وقالت ليلى األخيلية: 

 وأحفل من دارت عليه الـدوائر  آليت أبكي بعد تـوبة هـالـكـاً 

 إذا مل تصبه يف احلياة املعـاير  لعمرك ما ابملوت عار على الفىت

 حـاسـر قاء املنااي دارعاً مثلل  فال يبعدنك اللـه اي تـوب إنـمـا

 ويورى: 
  أخا احلرب إن دارت عليه الدوائر  فال يبعدنك هللا اي توب هـالـكـاً 

 صـائر وكل امرئ يوماً إىل هللا  فكل جديد أو شباب إلـى بـلـى

وذكر املدائين أن رجالً عزى رجالً أفرط عليه اجلزع على ابنه فقال: اي هذا، سررت به وهو حزن 
تنة، وجزعت عليه وهو صالة ورمحة، فسري عنه. ويروى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وف

"تعزوا عن مصائبكم يب". وقال رجل البن عمر: أعظم هللا أجرك، فقال: نسأل هللا العافية! معناه: 
ابب أنه ملا قال له: "أعظم هللا أجرك"، إمنا دعا أبن يكثر ما يؤجر عليه، ودل على أنه من 

 املصائب تعزيته إايه.
 وهذا ابب طريف من أشعار احملدثني

 ملطيع بن إايس يف حيىي بن زايد
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قال مطيع بن إايس الليثي يرثي حيىي بن زايد احلارثي وكان صديقه، وكاان مرميني مجيعاً ابخلروج عن 
 امللة: 

 ولدموع اهلوامل الـسـفـح  اي أهل بكوا لقلبـي الـقـرح

 يف القّب بني الرتاب والصفح  مـغـيبـه راحوا بيحىي إىل

 أقدار مل يبتـكـر ولـم يرح  راحوا بيحىي ولو تطاوعين ال

 يوم ومن كان أمس للـمـدح  يل خري من حيسن البكاء له ال

 ويف حيىي يقول مطيع لنبوة كانت بينهما: 
 نرمي مجيعاً ونرامي مـعـا  كنـت وحيـىي كـيدي واحـد

 أو حادث انب فقد أفـظـعـا  سـرنـيإن سره الدهر فقـد 

 منا، وإن هب فلن أهجـعـا  أو انم نـامـت أعـني أربـع

 الح ويف مفرقـه أسـرعـا  حىت إذا ما الشيب يف عارضي

 فكاد حبل الوصل أن يقطعـا  سعى وشاة طـبـن بـينـنـا

 ومل أقل خـان وال ضـيعـا  فلم أمل حيىي عـلـى حـادث

 لعتيب يرثي على بن سهلأليب عبد الرمحن ا
 وقال أبو عبد الرمحن العتيب يرثي علي بن سهل بن الصباح وكان له صديقاً: 

 عليهم راضياً وغضـبـانـا  اي خري إخوانه وأعطـفـهـم

 بعداً وصار اللقاء هجرانـا  أمسيت حزانً وصار قربك يل

 أصبح حزّن عليك ألـوانـا  إان إىل هللا راجعـون لـقـد

 كانـا إذا انقضى عاد كالذي  ياق وحزن مـرزئةحزن اشت

قوله: اي خري إخوانه حمال وابطل، وذلك أنه ال يضاف أفعل إىل شيء إال وهو جزء منه. وقال 
 أيضاً: 

 فردت دعويت حزانً عـلـيا  دعوتك اي أخي فلم جتبـنـي

 وكانت حية إذ كنـت حـيا  مبوتك ماتت اللذات مـنـي
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 إليك لـو أن ذاك يرد شـيا  وقيفيا أسفي عليك وطول ش

 وقوف رجل على قّب عدوه
وحدثين رجل من أصحابنا، قال: شهدت رجالً يف طريق مكة معتكفاً على قّب، وهو يردد شيئاً 

ودموعه تكف من حليته، فدنوت إليه ألمسع ما يقول، فجعلت العّبة حتول بينه وبني اإلابنة، فقلت 
ا هب من رقدة، فقال: ما تشاء? فقلت: أعلى ابنك تبكي? قال: له: اي هذا! فرفع رأسه إيل، وكأمن

ال، قلت: فعلى أبيك? قال: ال، وال على نسيب وال صديق، ولكن على من هو أخص منهما، 
قلت: أو يكون أحد أخص من ذكرت? قال: نعم، من أخّبك عنه، إن هذا املدفون كان عدواً يل 

 ولدي فخرج إىل الصيد أأيس ما كنت من من كل ابب، يسعى علي يف نفسي ويف مايل ويف
عطبه، وأكمل ما كان من صحته، فرمى ظبياً فأقصده، فذهب ليأخذه، فإذا هو قد أنفذه حىت 
جنم سهمه من صفحة الظيب، فعثر فتلقى بفؤاده ظبة السهم، فلحقه أولياؤه فانتزعوا السهم وهو 

بفقده، فإّن لضاحك السن؛ إذ وقعت  والظيب ميتان، فنمى إيل خّبه، فأسرعت إىل قّبه معتبطاً 
 عيين على صخرة، فرأيت عليها كتاابً، فهلم فاقرأه، وأومأ إىل الصخرة، فإذا عليها: 

 وتقدموا أقمنا قليالً بعدهم  وما حنن إال مثلهم غري أننا

 قلت: أشهد أنك تبكي على من بكاؤك عليه أحق من النسيب.
 مراثي يعقوب بن الربيع يف جارية له

ا استطرفنا من شعر احملدثني قول يعقوب بن الربيع يف جارية طالبها سبع سنني، بيذل فيها ومم
جاهه وماله وإخوانه حىت ملكها، فأقامت عنده ستة أشهر مث ماتت، فقال فيها أشعاراً كثرية، 

 اخرتان منها بعضها، من ذلك قوله: 
 !ما كان أبعدها من الدنـس  هلل آنسة فـجـعـت بـهـا

 !اي قرب مأمتها من العرس  البشارة والنعـي مـعـاً أتت 

 فرمى فؤاداً غري حمتـرس  اي ملك انل الدهر فرصـتـه

 نفس عليك طويلة النـفـس  كم من دموع ال جتف ومـن

  حتت الظالم تنوح يف الغلس  أبكيك ما انحـت مـطـوقة

 ومواعظ يوحشن ذا األنـس  اي ملك يف وفيك معـتـبـر
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 يف لذة درك ملـلـتـمـس  قة بـينـنـا أبـداً ما بعد فر 

 وأخذ ما يف صدر هذا الكالم من قول القائل: 
 فقدته كف مغتـرسـه  رب مغروس يعاش بـه

  أقرب األشياء من عرسه  وكذاك الدهر مـأتـمـه

 وقريب من هذا قول امرأة شريفة ترثي زوجها ومل يكن دخل هبا: 
 للمعايل والرمح والفرسبل   أبكيك ال للنـعـيم واألنـس

 أرملين قبل ليلة الـعـرس  أبكي على فارس فجعت بـه

 خانته قواده مع الـحـرس  اي فارساً ابلعراء مطـرحـاً 

 !وكل عان وكل حمتـبـس  من لليتامى إذا هم سغـبـوا

  !أم من لذكر اإلله يف الغلس  أم من لّب أم مـن لـفـائدة

 وله: ومما استطرفه من شعر يعقوب ق
 !كان هجري لقّبها واجتنابـي  ليت شعري أبي ذنب لـمـلـك

 !أم لعلمي بشغلها عن عتابـي  ألذنب حقدتـه كـان مـنـهـا

  !حني واريت وجهها يف الرتاب  أم المين لسخطهـا رضـاهـا

 اإلايب بعد أيس منه لـه فـي  ما وىف يف العباد حي لـمـيت

 ويف هذا الشعر: 
 ت عنائي هبا وطول طالبـي  مـا تـذكـر إمنا حسريت إذا

 أأتتى لذاك مـن كـل بـاب  مل أزل يف الطال سبع سنينـي

 وغنينا عن فرقة ابصطحـاب  فاجتمعنا على اتفـاق وقـدر

 كن كاحللم أو كلمع السـراب  أشهراً ستة صحبتـك فـيهـا

  !رى فيا قرب أوبة من ذهاب  وأاتّن النعي منك مع البـش

 يح شعره قوله يرثيها: ومن مل
  للموت قد ذبلت ذبول النرجس  حىت إذا فرت اللسان وأصبحت
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 وعال األنني حتثه بتـنـفـس  وتسللت منها حماسن وجههـا

 رجع اليقني مطامعي أيساً كما=رجع اليقني مطامع املتلمس ومن مليح شعره أيضاً قوله: 
  !هومتت فأعظم هبا من مصيب  فجعت مبلك وقـد أينـعـت

 وأمست حبلوان ملك غـريبة  فأصبحت مغرتابً بـعـدهـا

 منازل أهلي منـي قـريبـه  أراّن غريباً وإن أصبـحـت

 بكاء كئيب حبـزن كـئيبـه  فأقبلت أبكي وتبكي ومـعـي

وحدثين رجل من أصحابنا، قال: شهدت رجالً يف طريق مكة معتكفاً على قّب، وهو يردد شيئاً 
يته، فدنوت إليه ألمسع ما يقول، فجعلت العّبة حتول بينه وبني اإلابنة، فقلت ودموعه تكف من حل

له: اي هذا! فرفع رأسه إيل، وكأمنا هب من رقدة، فقال: ما تشاء? فقلت: أعلى ابنك تبكي? قال: 
ال، قلت: فعلى أبيك? قال: ال، وال على نسيب وال صديق، ولكن على من هو أخص منهما، 

أخص من ذكرت? قال: نعم، من أخّبك عنه، إن هذا املدفون كان عدواً يل قلت: أو يكون أحد 
من كل ابب، يسعى علي يف نفسي ويف مايل ويف ولدي فخرج إىل الصيد أأيس ما كنت من 

عطبه، وأكمل ما كان من صحته، فرمى ظبياً فأقصده، فذهب ليأخذه، فإذا هو قد أنفذه حىت 
بفؤاده ظبة السهم، فلحقه أولياؤه فانتزعوا السهم وهو  جنم سهمه من صفحة الظيب، فعثر فتلقى

والظيب ميتان، فنمى إيل خّبه، فأسرعت إىل قّبه معتبطاً بفقده، فإّن لضاحك السن؛ إذ وقعت 
 عيين على صخرة، فرأيت عليها كتاابً، فهلم فاقرأه، وأومأ إىل الصخرة، فإذا عليها: 

 وتقدموا بعدهم أقمنا قليالً   وما حنن إال مثلهم غري أننا

 قلت: أشهد أنك تبكي على من بكاؤك عليه أحق من النسيب.
 مراثي يعقوب بن الربيع يف جارية له

ومما استطرفنا من شعر احملدثني قول يعقوب بن الربيع يف جارية طالبها سبع سنني، بيذل فيها 
ا أشعاراً كثرية، جاهه وماله وإخوانه حىت ملكها، فأقامت عنده ستة أشهر مث ماتت، فقال فيه

 اخرتان منها بعضها، من ذلك قوله: 
 !ما كان أبعدها من الدنـس  هلل آنسة فـجـعـت بـهـا

 !اي قرب مأمتها من العرس  أتت البشارة والنعـي مـعـاً 
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 فرمى فؤاداً غري حمتـرس  اي ملك انل الدهر فرصـتـه

 نفس عليك طويلة النـفـس  كم من دموع ال جتف ومـن

  حتت الظالم تنوح يف الغلس  ما انحـت مـطـوقة أبكيك

 ومواعظ يوحشن ذا األنـس  اي ملك يف وفيك معـتـبـر

 يف لذة درك ملـلـتـمـس  ما بعد فرقة بـينـنـا أبـداً 

 وأخذ ما يف صدر هذا الكالم من قول القائل: 
 فقدته كف مغتـرسـه  رب مغروس يعاش بـه

  شياء من عرسهأقرب األ  وكذاك الدهر مـأتـمـه

 وقريب من هذا قول امرأة شريفة ترثي زوجها ومل يكن دخل هبا: 
 بل للمعايل والرمح والفرس  أبكيك ال للنـعـيم واألنـس

 أرملين قبل ليلة الـعـرس  أبكي على فارس فجعت بـه

 خانته قواده مع الـحـرس  اي فارساً ابلعراء مطـرحـاً 

 !كل عان وكل حمتـبـسو   من لليتامى إذا هم سغـبـوا

  !أم من لذكر اإلله يف الغلس  أم من لّب أم مـن لـفـائدة

 ومما استطرفه من شعر يعقوب قوله: 
 !كان هجري لقّبها واجتنابـي  ليت شعري أبي ذنب لـمـلـك

 !أم لعلمي بشغلها عن عتابـي  ألذنب حقدتـه كـان مـنـهـا

  !جهها يف الرتابحني واريت و   أم المين لسخطهـا رضـاهـا

 اإلايب بعد أيس منه لـه فـي  ما وىف يف العباد حي لـمـيت

 ويف هذا الشعر: 
 ت عنائي هبا وطول طالبـي  إمنا حسريت إذا مـا تـذكـر

 أأتتى لذاك مـن كـل بـاب  مل أزل يف الطال سبع سنينـي

 وغنينا عن فرقة ابصطحـاب  فاجتمعنا على اتفـاق وقـدر
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 كن كاحللم أو كلمع السـراب  ة صحبتـك فـيهـاأشهراً ست

  !رى فيا قرب أوبة من ذهاب  وأاتّن النعي منك مع البـش

 ومن مليح شعره قوله يرثيها: 
  للموت قد ذبلت ذبول النرجس  حىت إذا فرت اللسان وأصبحت

 وعال األنني حتثه بتـنـفـس  وتسللت منها حماسن وجههـا

  كما=رجع اليقني مطامع املتلمس ومن مليح شعره أيضاً قوله: رجع اليقني مطامعي أيساً 
  !ومتت فأعظم هبا من مصيبه  فجعت مبلك وقـد أينـعـت

 وأمست حبلوان ملك غـريبة  فأصبحت مغرتابً بـعـدهـا

 منازل أهلي منـي قـريبـه  أراّن غريباً وإن أصبـحـت

 بـهبكاء كئيب حبـزن كـئي  فأقبلت أبكي وتبكي ومـعـي

  
 بوجه احلبيبة أخت احلـبـيبة  وقلت هلا مرحباً مـرحـبـاً 

 فذاك الوفاء بظهر املغـيبة  سأصفيك ودي حفاظاً لـهـا

  مللك من الناس عندي ضريبه  أراك كملك وإن كمل تـكـن

 مرثية يزيد املهليب يف املتوكل

 ومما اخرتان من مرثية يزيد املهليب للمتوكل على هللا قوله: 
 !وهل كمن فقدت عيناي مفتـقـد  حـزن إال أراه دون مـا أجــد ال

 كما هوى عن عطاء الزبية األسـد  ال يبعدن هالك كـانـت مـنـيتـه

 إذ ال متد إىل اجلانـي عـلـيك يد  ال يدفع الناس ضيماً بعد ليلـتـهـم

 أبليته اجلهـد إذ لـم يبـلـه أحـد  لو أن سيفي وعقلي حاضـران لـه

 !هال أتته املنااي والقـنـا قـصـد  ت منيتـه الـعـني هـاجـعةجاء

 واحلرب تسعر واألبطال جتتـلـد  هال أتـتـه أعـاديه مـجـاهـرة

 مل حيمه ملكه ملا انقضـى األمـد  فخر فوق سرير امللك مـنـجـدالً 
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 وللردى دون أرصاد الفىت رصـد  قد كان أنصاره حيمـون حـوزتـه

 ليثاً صريعاً تنزى حوله الـنـقـد  ضى يعجبون لـهوأصبح الناس فو 

 وليس فوقك إال الواحد الـصـمـد  علتك أسياف مـن ال دونـه أحـد

 فقد شقوا ابلذي جاؤوا وما سعـدوا  جاؤوا عظيماً لدنيا يسعـدون بـهـا

 خداً كرمياً علـيه قـارت جـسـد  ضجت نساؤك بعد العز حـني رأت

 لكل ذي عزة فـي رأسـه صـيد  موعـظة أضحى شهيد بين العباس

 ومل يضع مثلـه روح وال جـسـد  حليفة لـم ينـل مـا نـالـه أحـد

 من اجلوائف يغلي فوقها الـزبـد  كم يف أدميك من فوهـاء هـادرة

 وإن رثيت فإن القـول مـطـرد  إذا بكيت فإن الدمـع مـنـهـمـل

 لليايل كـيف أقـتـصـدفعلمتين ا  قد كنت أسرف يف مايل وختلف يل

 ضعتم وضيعتم من كان يعـتـقـد  ملا اعتقدمت أانساً ال حـلـوم لـهـم

 محتكم السادة املذكورة الـحـشـد  ولو جعلتم على األحرار نعمتـكـم

 واجملد والدين واألرحام والـبـلـد  قوم هم اجلذم واألنساب جتمعـهـم

 ن لـم يبـرح بـه أودبغري قحطا  إذا قريش أرادوا شد مـلـكـهـم

 حىت كأن الذي نيلـوا بـه رشـد  قد وتر الناس طراً مث قد صمـتـوا

 حـمـدوا فما يبالون ما انلـوا إذا  من األىل وهبوا للمجد أنفـسـهـم

قال أبو احلسن، قوله: قارت، يقال: قرت الدم يقرت قرواتً. ودم قارت. قد يبس بني اجللد 
 خفه وأجوده، قال: واللحم، ومسك قارت، وهو أ

  يعل بقرات من املسك قاتن

 وقرات، فعال، وقاتن، مسك قاتن قد قنت قتوانً، أي ايبس ال ندوة فيه.
 ابب

 ذكر األذواء من اليمن
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فأما يف اجلاهلية، فيكثرون حنو ذي يزن، وذي كالع وذي نواس وذي رعني وذي أصبح وذي 
خزمية بن اثبت ذو الشهادتني، مساه رسول هللا صلى املناور وذي القرنني: فأما يف اإلسالم، فمنهم 

 هللا عليه وسلم وهو أنصاري.
ومنهم قتادة بن النعمان األنصاري ذو العني. كانت عينه أصيبت فردها رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم، فكانت أحسن عينيه. وكانت تعتل عينه الصحيحة فال تعتل املردودة معها.
 تيهان األنصاري ذو السيفني؛ كان يتقلد سيفني يف احلرب.ومنهم أبو اهليثم بن ال

ومنهم حباب بن املنذر بن اجلموح ذو الرأي، وهو صاحب املشورة يوم بدر، أخذ برأيه رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم، وكان له آراء يف اجلاهلية مشهورة.

اك بن خرشة، وكانت له ومنهم سعد بن صفيح ذو السيال، ومنهم ذو املشهرة، وهو أبو دجانة مس
 مشهرة إذا لبسها وخرج خيتال بني الصفني مل يبق ومل يذر وكل هؤالء من األنصار.

ومن اليمن من غريهم عبد هللا بن الطفيل األزدي مث الدوسي ذو النور، أعطاه رسول هللا صلى هللا 
فجعله رسول هللا صلى عليه وسلم نوراً يف جبينه ليدعو به قومه، فقال: اي رسول هللا، هذه مثلة، 

هللا عليه وسلم يف سوطه، فلما ورد على قومه ابلسراة جعلوا يقولون: إن اجلبل ليلتهب، وكان أبو 
 هريرة ممن اهتدى بتلك العالمة.

ومنهم، مث من خزاعة، ذو اليدين، مساه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا اليدين، وكان قبل يدعى 
 صلى هللا عليه وسلم صلى هبم الظهر فسلم يف الركعة الثانية، فقال ذا الشمالني: وكان رسول هللا

ذو اليدين: اي رسول هللا، أقصرت الصالة أم نسيت? فقال: ما كان ذاك، فقال: بلى اي رسول هللا، 
فالتفت إىل أصحابه فقال: ما يقول ذو اليدين? فقالوا: صدق اي رسول هللا، فنهض فأمت، مث قال: 

 سى ألسنت.إّن ألنسى أو أن

 وهذه تسمية من كان بينه وبني املالئكة سبب من اليمانية
منهم سعد بن معاذ األنصاري، وهبط ملوته سبعون ألف ملك مل يهبطوا إىل األرض قبلها. وقبض 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من رجليه يف املشي لئال يطأ على جناح ملك، واهتز ملوته عرش هللا 
 قول حسان: جل وعز. ويف ذلك، ي

 عـمـرو مسعنا به إال لسعد أيب  وما اهتز عرش اله من موت هالك
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وكّب عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعاً؛ كما كّب على محزة بن عبد املطلب، وشم من 
 تراب قّبه رائحة املسك.

القدس  ومنهم حسان بن اثبت األنصاري. قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اهجهم وروح
معك". وقال يف حديث آخر: "إن هللا مؤيد حساانً بروح القدس ما انفح عن نبيه". وقالت 
 عائشة: كان يوضع حلسان منّب يف مؤخر املسجد فينافح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ومنهم حنظلة بن أيب عامر األنصاري. غسلته املالئكة، وذاك أنه خرج يوم أحد فأصيب، فقال 
هللا صلى هللا عليه وسلم: "صاحبكم هذا قد غسلته املالئكة". فسئل عن ذلك، فقالت  رسول

امرأته: كان معي على ما يكون الرجل مع امرأته. فأعجلته حطمة بلغته يف املسلمني فخرج 
فأصيب، ففي ذلك يقول األحوص بن حممد بن عاصم بن اثبت بن أيب األفلح محي الدبر، وكان 

 خال أبيه: 
 !رار ميتاً أكرم به من صريع  ايل الـمـالئكة األبغسلت خ

 !الرجـيع ر قتيل اللحيان يوم  وأان ابن الذي محت ظهره الدب

 ومنه حارثة بن النعمان، رأى جّبيل صلى هللا عليه وسلم مرتني، وأقرأه جّبيل السالم.
قدها. فأتى رسول ومنهم، مث من خزاعة عمران بن حصني، كانت تصافحه املالئكة وتعوده، مث افت

هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسول هللا؛ إن رجاالً كانوا أيتونين مل أر أحسن مهم وجوهاً، وال 
أطيب أرواحاً، مث قد انقطعوا عين، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أصابك جرح فكنت 

و أقمت على كتمانه لزارتك تكتمه? فقال: أجل، قال: مث أظهرته? قال: قد كان ذلك. قال: أما ل
 املالئكة إىل أن متوت.

ومنهم جرير بن عبد هللا البجلي. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يطلع عليكم من هذا الفج 
 خري ذي مين، عليه مسحة ملك".

ومنهم دحية بن خليفة الكليب، كان جّبيل صلى هللا عليه وسلم يهبط يف صورته، فمن ذلك يوم 
ة. ملا انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اخلندق وهبط عليه جبيل عليه السالم بين قريظ

فقال: اي حممد أقد وضعتم سالحكم! ما وضعت املالئكة أسلحتها بعد، إن هللا أيمرك أن تسري 
ا إىل بين قريظة، وهأنذا سائر إليهم فمزلزل هبم. فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس أال يصلو 

العصر إال يف بين قريظة، فجعل مير ابلناس فيقول: أمر بكم أحد? فيقولون: مر بنا دحية بن خليفة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

على بغلة عليها قطيفة خز حنو بين قريظة، فيقول: ذلك جّبائيل، مث مر دحية بعد ذلك، وكان ال 
 النجدي.يزال عليه السالم يف غري هذا اليوم ينزل يف صورته، كما ظهر إبليس يف صورة الشيخ 

 وهذا ابب قد تقدم ذكران إايه ووعدان استقصاءه
 الفرق بني تعريف احليوان وتنكريه وبني تذكريه وأتنيثه

قال أبو العباس: اعلم أن كل شيء من احليوان؛ كان مما خيّب الناس عنه كما خيّبون عن أنفسهم 
ره ومؤنثه، تقول: جاءّن ومما يقتنونه ويتخذونه، فبهم حاجة إىل الفصل بني معرفته ونكرته ومذك

رجل إذا مل تدر من هو بعينه، أو دريت فلم ترد أن تبني. مث تعرفه لصاحبك إذا أردت ذلك إما 
 أبلف والم، وإما ابسم معروف، أو إضافة أو غري ذلك.

وكذلك يفصل الناس بني اخليل أبمساء أو نعوت يعرفون هبا بعضها من بعض، وكذلك الشاء 
ال متييز بعضها من بعض مل يستقم اإلخبار عنها واالختصاص مبا أريد منها؛ والكالب واإلبل، ولو 

فإذا كان الشيء يل مما يتخذونه مل حيتاجوا إىل التمييز بني بعضه وبعض، يقول الرجل: رأيت 
األسد؛ فليس يعين أسداً بعينه، ولكن يريد الواحد من اجلنس الذي قد عرفت، وكذلك الذئب 

شبه ذلك، أال ترى أن ابن عرس وسام أبرص وأم حبني وأاب احلارث وأاب والعقرب واحلية وما أ
احلصني معارف ال على أن متيز بعضها من بعض ولكن تعريف اجلنس. وقولك: ابن خماض وابن 

لبون، وابن ماء، نكرات، ألن هذا مما يتخذه الناس، وابن ماء إمنا هو مضاف إىل املاء الذي 
 يعرف.

هذا هلذه النكرات أدخلت فيما أضيفت إليه األلف والالم، أو لقبتها ألقاابً فإذا أردت التعريف من 
 تعرف هبا، كزيد وعمرو.

واعلم أن كل مجع مؤنث؛ ألنك تريد معىن مجاعة. وال تذكر من ذلك إال ما كان فعله جيري ابلواو 
وتقول  والنون يف اجلمع، وذلك كل ما يعقل، تقول: مسلم ومسلمون؛ كما تقول: قوم يسلمون،

للجمال: هي تسري وهن يسرن. كما تقول للمؤنث، ألن أفعاهلا على ذلك، وكذلك املوات، قال 
، والواحد مذكر. وقال 36هللا عز وجل يف األصنام: "رب إهنن أضللن كثرياً من الناس" إبراهيم 

ا خرج عما ، قالوا: املوات، فكل م117املفسرون يف قوله: "إن يدعون من دونه إال إاناثً" النساء 
يعقل فجمعه ابلتانيث وفعله عليه، ال يكون إال ذلك، إال ما كان من ابب املنقوص. حنو سنني 

وعزين وليس هذا موضعه. ومجلته أنه ال يكون إال مؤنثاً، فلهذا كان يقع على بعض هذا الضرب 
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ك إن االسم املؤنث، فيجمع الذكر واألنثى، فمن ذلك قوهلم: عقرب، فهن اسم مؤنث، إال أن
عرفت الذكر قلت: هذا عقرب، وكذلك احلية، تقول لألنثى: هذه حية، وللذكر هذا حية، قال 

 جرير: 

  يطرقن حيث يصول احلية الذكر  إن احلفافيث منكم اي بين لـجـإ

قال األخفش: احلفافيث: ضرب من احليات يكون صغري اجلرم ينتفخ ويعظم وينفخ نفخاً شديداً، 
 ال غائلة له.

 هذا بطة للذكر، وهذه بطة لألنثى، وهذا دجاجة، وهذه دجاجة. وتقول:
 قال جرير: 

  صوت الدجاج وقرع ابلنواقيس  ملا تذكرت ابلديرين أرقـنـي

يريد زقاء الديوك، فاالسم الذي جيمعهما دجاجة للذكر واألنثى. مث خيص الذكر أبن يقال: ديك. 
هذا حباري، مث خيص الذكر فتقول: ثور. وتقول وكذلك تقول: هذا بقرة وهذه بقرة هلما مجيعًا. و 

 للذكر من احلباري: خرب، فعلى هذا جيري هذا الباب، وكل ما مل نذكره فهذا سبيله.
قال أبو العباس: وقد كنا أرجأان أشياء ذكران أان سنذكرها يف آخر هذا الكتاب، منها خطب 

 ومواعظ ورسائل، وحنن ذاكرون ما هتيأ من ذلك إن شاء هللا.
 خطبة ألعرايب ابلبادية

قال األصمعي فيما بلغين: خطبنا أعرايب ابلبادية؛ فحمد هللا واستغفره ووحده وصلى على نبيه. 
فبلغ يف إجياز، مث قال: أيها الناس، إن الدنيا دار بالغ، وإن اآلخرة دار قرار، فخذوا من مفركم 

يف الدنيا كنتم، ولغريها خلقتم، أقول ملقركم، وال هتتكوا أستاركم عند من ال ختفى عليه أسراركم، 
قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم، واملصلى عليه رسول هللا واملدعو له اخلليفة، واألمري جعفر بن 

 سليمان.
 خطبة لعمر بن عبد العزيز

وحدثت يف بعض األسانيد أن عمر بن عبد العزيز قال: يف خطبة له: أيها الناس، إمنا الدنيا أمل 
ل منتقص، وبالغ إىل دار غريها، وسري إىل املوت ليس فيه تعريج، فرحم هللا امرأ فكر يف خمرتم، وأج

أمره، ونصح لنفسه، وراقب ربه، واستقال ذنبه، ونور قلبه! أيها الناس، قد علمتم أن أابكم قد 
أخرج من اجلنة بذنب واحد، وأن ربكم وعد على التوبة، فليكن أحدكم من ذنبه على وجل، ومن 
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 على أمل.ربه 
ويروى أن رجالً معروفاً، ذهب امسه عين، قال: أتيت ابن عمر فقلت: أجتب اجلنة لعامل بكل 

اخلريات وهو مشرك? فقال: ال، فقلت له: أجتب النار لعامل ابلشر كله وهو موحد? قال: عش 
قال: وال تغرت. قال: وأتيت ابن عباس، فسألته فأجابين مبثل جوابه سواء، وقال: عش وال تغرت. 

 وحدثين هبذا احلديث القاضي يعين إمساعيل بن إسحاق.
 خطبة لعتبة بن أيب سفيان ابملوسم

وذكر العتيب أحسبه عن أبيه عن هشام بن صاحل عن سعد القصر قال: خطب الناس ابملوسم عتبة 
  يف سنة إحدى وأربعني، وعهد الناس حديث ابلفتنة. فاستفتح مث قال: 

ا هذا املوضع الذي يضاعف هللا فيه للمحسن األجر وعلى املسيء الوزر. أيها الناس، إان قد ولين
فال متدوا األعناق إىل غريان، فإهنا تنقطع دوننا، ورب متمن حتفه يف أمنيته، اقبلوا العافية ما قبلناها 
منكم وفيكم. وإايكم ولو فقد أتعبت من كان قبلكم ولن تريح من بعدكم. فأسأل هللا أن يعني كال 

كل. فنعق به أعرايب من مؤخر املسجد فقال: أيها اخلليفة! فقال: لست به ومل تبعد، قال: فيا على  
أخاه! قال: قد أمسعت فقل، فقال: واله ألن حتسنوا وقد أسأان خري لكم من أن تسيئوا وقد 

أحسنا، فإن كان اإلحسان لكم فما أحقكم ابستتمامه، وإن كان لنا فما أحقكم مبكافأتنا! رجل 
بين عامر ميت إليكم ابلعمومة، وخيتص إليكم ابخلؤولة، وقد وطئه زمان وكثرة عيال، وفيه أجر، من 

وعنده شكر. فقال عتبة: أستعيذ ابهلل منك، وأستعينه عليك، قد أمرت لك بغناك، فليت إسراعنا 
 إليك، يقوم إببطائنا عنك!.

 خطبة لعتبة أيضاً مبصر
عن موجدة، فقال: اي حاملي أألم آنف ركبت بني أعني، وذكر العتيب أن عتبة خطب الناس مبصر 

إّن إمنا قلمت أظفاري عنكم ليلني مسي لكم. وسألتكم صالحكم إذ كان فسادكم ابقياً عليكم. 
فأما إذ أبيتم إال الطعن على السلطان، والتنقص للسلف، فوهللا ألقطعن بطون السياط على 

من ورائكم. فكم من حكمة منا مل تعها قلوبكم، ظهوركم، فإن حسمت أدواءكم، وإال فإن السيف 
ومن موعظة منا صمت عنها آذانكم، ولست أخبل عليكم ابلعقوبة إذ جدمت ابملعصية، وال أويسكم 

 من مراجعة احلسىن أن صرمت إىل اليت هي أبر وأتقى.
 مث نزل.
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 خطبة لداود بن علي العباسي
بن العباس خطب الناس يف أول موسم ملكه بنو  وذكر العتيب أو غريه أن داود بن علي بن عبد هللا

العباس، مبكة. فقال: شكراً شكراً، إان وهللا ما خرجنا لنحفر فيكم هنراً، وال لنبين فيكم قصراً، أظن 
عدو هللا أن لن نقدر عليه أن روخي له من خطامه، حىت عثر يف فضل زمامه! فاآلن حيث أخذ 

، ورجع امللك يف نصابه يف أهل بيت النبوة والرمحة. وهللا لقد  القوس ابريها، وعادت النبل إىل النزعة
كنا نتوجع لكم وحنن يف فرشنا. أمن األسود واألمحر، لكم ذمة هللا، لكم ذمة رسول هللا صلى هللا 

 ال هنيج منكم أحداً. -وأومأ بيده إىل الكعبة  -عليه وسلم، لكم ذمة العباس، ال ورب هذه البنية 
 أيب سفيانخطبة ملعاوية بن 

قال: وخطب الناس معاوية بن أيب سفيان، فحمد هللا وصلى على نبيه مث قال: اي أيها الناس! إّن 
من زرع قد استحصد. ولن أيتيكم بعدي إال من أان خري منه، كما مل يكن قبلي إال من هو خري 

 مين.
 ما قاله معاوية عند موته وتعزية الناس ليزيد من بعده

أنه قال لبناته عند وفاته: قلبنين، ففعلن. فقال: إنكن لتقلبنه حوالً قلباً إن وقي  ويف غري هذا اخلّب 
 كبة النار. مث قال متمثاًل: 

  وسقى الغوادي قّبه بذنوب  ال يبعدن ربيعة بن مـكـدم

 وقال البنة قرظة: ابكيين، فقالت: 
  أال كل الفىت فيه  أال أبكيه أال أبكيه

زيد يعزونه أببيه ويهنئونه ابخلالفة، فجعلوا يقولون، حىت دخل رجل فلما مات دخل الناس على ي
من ثقيف فقال: السالم عليك أمري املؤمنني ورمحة هللا وبركاته. إنك قد فجعت خبري اآلابء، 

وأعطيت مجيع األشياء، فاصّب على الرزية، وامحد هللا على حسن العطية، فال أعطي أحد كما 
 فقام ابن مهام السلويل فأنشده شعراً كأمنا فاوضه الثقفي، فقال:  أعطيت، وال رزيء كما رزيت،

  واشكر بالء الذي ابمللك أصفاكا  اصّب يزيد فقد فـارقـت ذائقة

 فأنت ترعاهم والـه يرعـاكـا  أصبحت متلك هذا اخللق كلهـم

 كما رزئت وال عقىب كعقباكـا  ما إن رزي أحد يف الناس نعلمه
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 مبنعـاكـا إذا نعيت وال نسمع  لنا خـلـفويف معاوية الباقي 

 احلول، معناه ذو احليلة. والقلب: الذي يقلب األمور ظهراً لبطن.
وقوله: إن وقي كبة النار فكبة النار معظمها، وكذلك كبة احلرب، ويقال: لقيته يف كبه القوم، 

ت رحمي يف اللبة، ويروى عن بعض الفرسان أنه طعن رجالً يف حرب فقال: طعنته يف الكبة، فوضع
 وأخرجته من السبة. والسبة: الدبر.

 حديث خالد بن صفوان عن الطعام
ويروى أن خالد بن صفوان دخل على يزيد بن املهلب وهو يتغدى، فقال: ادن فكل اي أاب 

صفوان. فقال: أصلح هللا األمري! لقد أكلت أكلة لست انسيها، قال: وما أكلت? قال: أتيت 
س وأوان العمارة، فجلت فيها جولة، حىت إذا صخدت الشمس وأزمعت ضيعيت إلابن الغرا

ابلركود، ملت إىل غرفة يل هفافة، يف حديقة قد فتحت أبواهبا، ونضح ابملاء جوانبها، وفرشت 
أرضها أبلوان الرايحني، من بني ضيمران انفح ومسسق فائح، وأقحوان زاهر، وورد انضر، مث أتيت 

ومسك بناّن بيض البطون، زرق العيون، سود املتون، عراض السرر،  خببز أرز كأنه قطع العقيق،
غالظ القصر، ودقة وخلول، ومري وبقول، مث أتيت برطب أصفر، صاف غري أكدر، مل تبتذله 

األيدي، ومل يهشمه كيل املكاييل، فأكلت هذا مث هذا؛ فقال يزيد: اي ابن صفوان؛ أللف جريب 
 ذروع.من كالمك مزروع خري من ألف جريب م

 الرسائل اليت دارت بني املنصور وبني حممد بن عبد هللا بن احلسن
وحنن ذاكرون الرسائل بني أمري املؤمنني املنصور، وبني حممد بن عبد هللا بن حسن العلوي كما 
وعدان يف أول الكتاب، وخنتصر ما جيوز ذكره منه، ومنسك عن الباقي، فقد قيل: الراوية أجد 

خرج حممد بن عبد هللا على املنصور كتب إليه املنصور: بسم هللا الرمحن الرحيم.  الشامتني، قال: ملا
من عبد هللا عبد هللا أمري املؤمنني، إىل حممد بن عبد هللا، أما بعد: "إمنا جزاؤا الذين حياربون هللا 

و ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أ
ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم فلي اآلخرة عذاب عظيم إال الذين اتبوا من قبل أن 

، ولك عهد هللا وذمته وميثاقه وحق نبيه 34-33تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم" املائدة 
ك حممد صلى هللا عليه وسلم؛ إن تبت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك على نفسك وولد

وإخوتك ومن ابيعك واتبعك ومجيع شيعتك، وأن أعطيك ألف ألف درهم، وأنزلك من البالد 
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حيث شئت، وأقضي لك ما شئت من احلاجات، وأن أطلق من يف سجين من أهل بيتك 
وشيعتك وأنصارك، مث ال أتتبع أحداً منكم مبكروه، فإن شئت أن تتوثق لنفسك، فوجه إيل من 

 واألمان ما أحببت، والسالم. أيخذ لك من املثاق والعهد
فكتب إليه حممد بن عبد هللا: بسم هللا الرمحن الرحيم، من عبد هللا حممد املهدي أمري املؤمنني إىل 

عبد هللا بن حممد: أما بعد: "طسم تلك أايت الكتاب املبني نتلوا عليك من نبإ موسى وفرعون 
ا شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح ابحلق لقوم يؤمنون إن فرعون عال يف األرض وجعل أهله

أبناءهم ويستحي نسآءهم إنه كان من املفسدين ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض 
وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف األرض ونرى فرعون ومهان وجنودمها منهم ما كانوا 

أعطيتين وقد تعلم أن احلق ، وأان أعرض عليك من األمان مثل الذي 6-1حيذرون" القصص 
حقنا، وأنكم إمنا طلبتموه بنا، وهنضتم فيه بشيعتنا، وخبطتموه بفضلنا، وأن أابان علياً عليه السالم  
كان الوصي واإلمام، فكيف ورثتموه دوننا وحنن أحياء! وقد علمت أنه ليس أحد من بين هاشم 

سببنا! وإان بنو أم رسول هللا صلى هللا عليه ميت مبثل فضلنا، وال يفخر مبثل قدمينا وحديثنا ونسبنا و 
وسلم فاطمة بنت عمرو يف اجلاهلية دونكم، وبنو ابنته فاطمة يف اإلسالم من بينكم. فأان أوسط 

بين هاشم نسباً، وخريهم أماً وأابً، مل تلدّن العجم، ومل تعرق يف أمهات األوالد، وأن اله تبارك 
النبيني، أفضلهم حممد صلى هللا عليه وسلم، ومن أصحابه  وتعاىل مل يزل خيتار لنا، فولدّن من

أقدمهم إسالماً، وأوسعهم علماً، وأكثرهم جهاداً، علي بن أيب طالب، ومن نسائه أفضلهن خدجية 
بنت خويلد، أول من آمن ابهلل وصلى القبلة، ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل اجلنة، ومن 

ني سيداً شباب أهل اجلنة. مث قد علمت أن هامشاً ولد علياً املولودين يف اإلسالم احلسن واحلس
مرتني، وأن عبد املطلب ولد احلسن مرتني، وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولدّن مرتني، من 

قبل جدي احلسن واحلسن، فما زال هللا خيتار يل حىت اختار يل يف النار، فولدّن أرفع الناس درجة 
نار عذاابً، فأان ابن خري األخيار وابن خري األشرار، وابن خري أهل اجلنة يف اجلنة، وأهون أهل ال

 وابن خري أهل النار.
ولك عهد هللا إن دخلت يف بيعيت أن أؤمنك على نفسك وولدك وكل ما أصبته، إال حدا من 
حدود هللا، أو حقاً ملسلم أو معاهد، فقد علمت ما يلزمك يف ذلك، فأان أويف ابلعهد منك، 

 ى لقبول األمان.وأحر 
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فأما أمانك الذي عرضت علي فأي األماانت هو! أأمان ابن هبرية? أم أمان عمك عبد هللا بن 
 علي? أم أمان أيب مسلم! والسالم.

فكتب إليه املنصور: بسم هللا الرمحن الرحيم، من عبد هللا عبد هللا أمري املؤمنني إىل حممد بن عبد 
وبلغين كالمك، فإذا جل فخرك ابلنساء، لتضل به اجلفاة  هللا، أما بعد: فقد أاتّن كتابك،

والغوغاء، ومل جيعل هللا النساء كالعمومة، وال اآلابء كالعصبة واألولياء، ولقد جعل العم أابً، وبدأ به 
على الوالد األدىن، فقال جل ثناؤه عن نبيه عليه السالم: "واتبعت ملة أابءي إبراهيم وإسحاق 

وقد علمت أن هللا تبارك وتعاىل بعث حممداً صلى هللا عليه وسلم ، 38ويعقوب" يوسف: 
 وعمومته أربعة، فأجابه اثنان: أحدمها أيب. وكفر اثنان أحدمها أبوك.

فأما ما ذكرت من النساء وقراابهتن فلو أعطني على قرب األنساب وحق األحساب لكان اخلري  
 من خلقه.كله آلمنة بنت وهب، ولكن هللا خيتار لدينه من يشاء 

فأما ما ذكرت من فاطمة أم أيب طالب، فإن هللا مل يهد أحداً من ولدها لإلسالم، ولو فعل لكان 
عبد هللا بن عبد املطلب أوالهم بكل خري يف اآلخرة واألوىل، وأسعدهم بدخول اجلنة غداً، ولكن 

 .56 هللا أىب ذلك فقال: "إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء" القصص:
فأما ما ذكرت من فاطمة بنت أسد أم علي بن أيب طالب وفاطمة أم احلسن وأن هامشاً ولد علياً 
مرتني، وأن عبد املطلب ولد احلسن مرتني، فخري األولني واآلخرين حممد رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم مل يلده هاشم إال مرة واحدة، ومل يلده عبد املطلب إال مرة واحدة.
ذكرت من أنك ابن رسول هللا ، فإن هللا عز وجل أىب ذلك فقال: "ما كان حممداً أاب أحد  وأما ما

، ولكنكم بنو ابنته، وإهنا لقرابة قريبة، 40من رجالكم ولكن رسول هللا وخامت النبيني" األحزاب:
ب هبا غري أهنا امرأة ال حتوز املرياث، وال جيوز أن تؤم، فكيف تورث اإلمامة من قبلها? ولقد طل

أبوك بكل وجه، فأخرجها ختاصم، ومرضها سراً، ودفنها لياًل، فأىب الناس إال تقدمي الشيخني، ولقد 
حضر أبوك وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمر ابلصالة غريه، مث أخذ الناس رجالً رجاًل، فلم 

رمحن عثمان وقبلها أيخذوا أابك فيهم، مث كان يف أصحاب الشورى فكل دفعه عنها. ابيع عبد ال
عثمان، وحارب أابك طلحة والزبري، ودعا سعداً إىل بيعته فأغلق اببه دونه، مث ابيع معاوية بعده، 

وأفضى أمر جدك إىل أبيك احلسن، فسلمه إىل معاوية خبرق ودراهم، وأسلم يف يديه شيعته، وخرج 
فإن كان لكم فيها شيء فقد إىل املدينة، فدفع األمر إىل غري أهله، وأخذ ماالً من غري حلة، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية                                                           األدبالكامل في اللغة و
 

 بعتموه.
فأما قولك: إن هللا اختار لك يف الكفر، فجعل أابك أهون أهل النار عذاابً، فليس يف الشر خيار، 

وال من عذاب هللا هني، وال ينبغي ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يفخر ابلنار، وسرتد فتلعم، 
 .227راء:"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" الشع

وأما قولك: إنك مل تلدك العجم ومل تعرق فيك أمهات األوالد وأنك أوسط بين هاشم نسباً وخريهم 
أماً وأابً، فقد رأيتك فخرت على بين هاشم طراً، وقدمت نفسك على من هو خري من أوالً وآخراً، 

الد ولده، فانظر وأصالً وفصاًل، فخرت على إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى و 
وحيك أين تكون من هللا غداً! وما ولد فيكم مولود بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل 

من علي بن احلسني، وهو ألم ولد، ولقد كان خرياً من جدك حسن بن حسن، مث ابنه حممد بن 
ن جدك عليًا علي خري من أبيك، وجدته أم ولد، مث ابنه جعفر، وهو خري منك، ولقد علمت أ

حكم حكمني وأعطامها عهده وميثاقه على الرضا مبا حكما به، فاجتمعا على خلعه، مث خرج 
عمك احلسني بن علي على ابن مرجانة، فكان الناس الذين معه عليه حىت قتلوه، مث أتوا بكم على 

 األقتاب بغري أوطية، كالسيب اجمللوب، إىل الشأم.
بنو أمية، وحرقوكم ابلنار، وصلبوكم على جذوع النخل، حىت مث خرج منكم غري واحد فقتلتكم  

خرجنا عليهم، فأدركنا بثأركم إذ مل تدركوه، ورفعنا أقداركم، وأورثناكم أرضهم ودايرهم، بعد أن كانوا 
يعلنون أابك يف أدابر الصالة املكتوبة كما تلعن الكفرة، فعنفناهم وكفرانهم، وبينا فضله، وأشدان 

ذلك علينا حجة، وظننت أان ملا ذكران من فضل علي أان قدمناه على محزة بذكره، فاختذت 
والعباس وجعفر، كل أولئك مضوا ساملني مسلماً منهم، وابتلي أبوك ابلدماء، ولقد علمت أن 

مآثران يف اجلاهلية سقاية احلجيج األعظم، ووالية زمزم، وكانت للعباس دون إخوته، فنازعنا فيها 
ى لنا عمر عليه، وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس من عمومته أحد أبوك إىل عمر، فقض

حياً إال العباس، فكان وارثه دون بين عبد املطلب، وطلب اخلالفة غري واحد من بين هاشم، فلم 
ينلها إال ولده، فاجتمع للعباس أنه أبو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامت األنبياء، وبنوه القادة 

فاء، فقد ذهب بفضل القدمي واحلديث، ولوال أن العباس أخرج إىل بدر كرهاً ملات عماك اخلل
طالب وعقيل جوعاً أو يلحسا جفان عتبة وشيبة، فأذهب عنهما العار والشنار، ولقد جاء 

اإلسالم والعباس ميون أاب طالب لألزمة اليت أصابتهم، مث فدى عقيالً يوم بدر. فقد مناكم يف 
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ناكم من األسر، وورثنا دونكم خامت األنبياء، وحزان شرف اآلابء، وأدركنا من أثركم ما الكفر، وفدي
 عجزمت عنه، ووضعناكم حبيث مل تضعوا أنفسكم. والسالم.

 رسالة هشام إىل خالد بن عبد هللا القسري
 قال أبو العباس: وقد ذكران رسالة هشام إىل خالد بن عبد هللا، وإان سنذكرها بتمامها يف غري

املوضع الذي ابتدأان وذكرها أوالً فيه، وكان سبب هذه الرسالة إفراط خالد يف الدالة على هشام، 
وأنه أخذ ابن حشان النبطي فضربه ابلسياط، وكان يقال له سهيل، قال: فبعث بقميصه إىل أبيه 

لة، وفيه آاثر الدم، فأدخله أبوه إىل هشام، مع ما قد أوغر صدر هشام عليه من إفراط الدا
واحتجان األموال، وكفر ما أسداه إليه من توليته إايه العراق، فكتب هشام إىل خالد: بسم هللا 

الرمحن الرحيم أما بعد؛ فقد بلغ أمري املؤمنني عنك أمر مل حيتمله لك، إال ملا أحب من رب الصنيعة 
ه منك، فإن تعد قبلك، واستتمام معروفه عندك. وكان أمري املؤمنني أحق من استصلح ما فسد علي

 ملثل مقالتك وما بلغ أمري املؤمنني عنك، رأى يف معاجلتك ابلعقوبة رأيه.
إن النعمة إذا طالت ابلعبد ممتدة أبطرته، فأساء محل الكرامة، واستقل العافية، ونسب ما يف يديه 

إىل حيلته وحسبه وبيته ورهطه وعشريته، فإذا نزلت به الغري، وانكشطت عنه عماية الغي 
السلطان، ذل منقاداً، وندم حسرياً، ومتكن منه عدوه قادراً عليه قاهراً له، ولو أراد أمري املؤمنني و 

إفسادك جلمع بينك وبني من شهد فلتات خطلك. وعظيم زللك، حيث تقول جللسانك: وهللا ما 
ّن يلي مثله! زادتين والية العراق شرفاً، وال والّن أمري املؤمنني شيئاً مل يكن من قبلي ممن هو دو 

ولعمري لو ابتليت ببعض مقاوم احلجاج يف أهل العراق، يف تلك املضايق اليت لقي، لعلمت أنك 
رجل من جبيلة، فقد خرج عليك أربعون رجاًل فغلبوك على بيت مالك وخزائنك، حىت قلت: 

ين أطعموّن ماء؛ دهشاً وبعالً وجبناً، فما استطعتهم إال أبمان. مث أخفرت ذمتك، منهم رز 
 وأصحابه.

ولعمري أن لو حاول أمري املؤمنني مكافأتك خبطلك يف جملسك، وجحودك فضله إليك، وتصغري 
ما أنعم به عليك، فحل العقدة، ونفض الصنيعة، وردك إىل منزلة أنت أهلها، كنت لذلك 

مستحقاً؛ فهذا جدك يزيد بن أسد قد حشد مع معاوية يف يوم صفني، وعرض له دينه ودمه، فما 
طنع إال عنده، وال واله ما اصطنع إليك أمري املؤمنني ووالك، وقبله من أهل اليمن وبيواتهتم من اص
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قبيله أكرم من قبيلتك، من كندة وغسان وآل ذي يزن وذي كالع وذي رعني، يف نظرائهم من 
 بيواتت قومهم، كلهم أكرم أولية، وأشرف أسالفاً، من آل عبد هللا بن يزيد.

ؤمنني بوالية العراق، بال بيت رفيع، وال شرف قدمي، وهذه البيواتت تعلوك وتغمرك مث أثرك أمري امل
وتسكتك، وتتقدمك يف احملفل واجملامع عند بدأة األمور وأبواب اخللفاء، ولوال ما أحب أمري 

املؤمنني من رد غربك؛ لعاجلك ابليت كانت أهلها، وإهنا منك لقريب مأخذها، سريع مكروهها. 
قى هللا أمري املؤمنني، زوال نعمه عنك، وحلول نقمه بك، فيما ضيعت وارتكبت فيها، إن أب

ابلعراق، من استعانتك ابجملوس والنصارى، وتوليتهم رقاب املسلمني وجبوة خراجهم، وتسلطهم 
عليهم، نزع بك إىل ذلك عرق سوء فيهم من اليت قامت عنك، فبئس اجلنني أنت اي عدي نفسه! 

رأى إحسان أمري املؤمنني إليك، وسوء قيامك بشكره، قلب قلبه فأسخطه  وإن هللا عز وجل ملا
عليك، حىت قبحت أمورك عنده، وآيسه من شكرك ما ظهر من كفرك النعمة عندك، فأصبحت 
تنظر سقوط النعمة، وزوال الكرامة، وحلول اخلزي، فتأهب لنوازل عقوبة هللا بك، فإن هللا عليك 

صبحت وذنوبك عند أمري املؤمنني أعظم من أن يبكتك، إال راتباً أوجد، وملا عملت أكره، فقد أ
بني يديه، وعنده من يقررك هبا ذنباً ذنباً، ويبكتك مبا أتيت أمراً أمراً، فقد نسيته وأحصاه هللا 

 عليك، ولقد كان ألمري املؤمنني زاجر عنك فيما عرفك به من التسرع إىل محاقتك يف غري واحدة.
تناولته ابحلجاز ظاملاً، فضربك هللا ابلسوط الذي ضربته به مفتضحاً على منها القرشي الذي 

رؤوس رعيتك، ولعل أمري املؤمنني يعود لك مبثل ذلك، فإن يفعل فأهله أنت، وإن يصفح فأهله 
هو! ومن ذلك ذكرك زمزم، وهي سقيا هللا وكرامته لعبد املطلب وهذا احلي من قريش تسميها أم 

من حوض رسوله، وجعل شركما خلريكما الفداء، ووهللا أن لو مل يستدلل أمري  جعار؛ فال سقاك هللا
املؤمنني على صنف حنائزك وسوء تدبريك إال بفسالة دخائلك وبطانتك وعمالك، والغالبة عليك 

جاريتك الرائفة، ابئعة الفهود ومستعملة الرجال، مع ما أتلفت من مال هللا يف املبارك، فإنك 
عليه اثين عشر ألف ألف درهم. وهللا لو كنت من ولد عبد امللك بن مروان  ادعيت أنك أنفقت

ما احتمل لك أمري املؤمنني ما أفسدت من مال هللا، وضيعت من أمور املسلمني، وسلطت من 
والة السوء على مجيع أهل كور عملك، جتمع إليك الدهاقني هدااي النريوز واملهرجان، حابسًا 

مع خمابث مساويك اليت قد أخر أمري املؤمنني تقريك هبا، ومناصبتك أمري ألكثره، رافعاً ألقله، 
املؤمنني يف مواله حسان، ووكيله يف ضياعه وأحوازه يف العراق، وإقدامك على ابنه مبا أقدمت به، 
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وسيكون ألمري املؤمنني يف ذلك نبأ إن مل يعف عنك، ولكنه يظن أن هللا طالبك أبمور أتيتها، غري 
يفك عنها، ومحلك األموال انقصة عن وظائفها اليت جباها عمر بن هبرية، وتوجيهك اترك لتكش

أخاك أسداً إىل خراسان، مظهراً العصبية هبا، متحاماًل على هذا احلي من مضر، قد أتت أمري 
املؤمنني بتصغريه هبم واحتصاره هلم وركوبه أايهم الثقات، انسياً حلديث زرنب وقصص اهلجريني  

 أسد بن كرز، فإذا خلوت أو توسطت مأل فاعرف نفسك، وخف رواجع البغي كيف كانت يف
 عليك وعاجالت النقم فيك.

واعلم أن ما بعد كتاب أمري املؤمنني هذا أشد عليك، وأفسد لك، وقبل أمري املؤمنني خلف منك  
 كثري، يف أحساهبم وبيواتهتم وأدايهنم، وفيهم عوض منك، وهللا من وراء ذلك.

  بن سامل سنة تسع عشرة ومائة.وكتب عبد هللا
 وهذا ابب من متنخل طريف الشعر وذكر آايت من القرآن رمبا غلط يف جمازها النحويون.

قال أبو العباس: هذا الكتاب قد وفيناه مجيع حقوقه، ووفينا جبميع شروطه، إال ما أذهل عنه 
ر ذلك الذي خنتم به آايت النسيان، فإنه قلما خيلى من ذلك، وحنن خامتوه أبشعار طريفة، وآخ

 من كتاب هللا عز وجل، ابلتوقيف على معانيها إن شاء هللا.

 خمتارات متفرقة من الشعر
 قال الشاعر: 

 بعدوا وحن إليهم الـقـلـب  أذكر جمالس من بنـي أسـد

  !غرب، وأتى الشرق والغرب  الشرق منزلنا، ومنـزلـهـم

 عـضـب مسك أحم وصارم  من كل أبيض جـل زينـتـه

 وقال آخر: 
 لكل امرئ قاس األمور وجراب  حياة أيب العوام زين لقـومـه

  لكنا على الباقي من الناس أعتبا  ونعتب أحياانً عليه ولو مضـى

 وقال مسلم: 
 حياة للمكارم واملعـالـي  حياتك اي ابن سعدان بن حيىي

ونفس الشكر مطلقة   جلبت لك الثناء فجاء عفـواً 
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 العقال

  دايري عنك، جتربة الرجال  ترجعين إليك، وإن أنت يبو 

 وقيل يف املثل: املبالغة يف النصيحة تقع بك على عظيم الظنة.
 وأنشدّن العباس بن الفرج الرايشي: 

 املتـنـصـح وقد يستفيد الظنة  وكم سقت يف آاثركم من نصيحة

 وأنشدّن الرايشي: 
 بـمـعـزل أمر أنت عنهمعرة   إذا األمر أغىن عنك جنوبه فاجتنب

 وقال العتايب: 
  خلط احتجاجاً ابعتذار  ال ترج رجعة مذنب

 وقال أيضاً: 
  إال املؤمل دواليت وأايمي  وفيت كل خليل ودّن مثناً 

وقيل للعتايب: ما أقرب البالغة? قال: أال يؤتى السامع من سوء إفهام القاتل، وال يؤتى القائل من 
 ابن يسري: سوء فهم السامع. وقال 

 زلقا فمن عال زلقاً عن غرة  أقدر لرجلك قبل اخلطو منزهلا

 وكان يقال: اصمت لتفهم، واذكر لتعلم، وقل لتذلق.
 آايت من القرآن الكرمي وبيان ما فيها من اجملاز

ونذكر آايت من القرآن رمبا غلط يف جمازها النحويون. قال هللا عز وجل: "إمنا ذلكم الشيطان 
، جماز اآلية أن املفعول األول حمذوف، ومعناه: خيوفكم من 175ءه" آل عمران خيوف أوليا

 أوليائه.
، والشهر ال يغيب عنه أحد، وجماز 185ويف القرآن: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" البقرة 

اآلية: فمن كان منكم شاهداً بلده يف الشهر فليصمه، والتقدير فمن شهد منكم أي فمن كان 
 ر رمضان فليصمه، نصب الظروف ال نصب املفعول به.شاهداً يف شه

، فليس 92ويف القرآن يف خماطبة فرعون: "فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك أية" يونس
معىن ننجيك خنلصك، لكن نلقيك على جنوة من األرض، ببدنك: بدرعك، يدل على ذلك 
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 لتكون ملن خلفك آية.
، فالوقف "خيرجون الرسول 1تؤمنوا ابهلل ربكم" املمتحنة  ويف القرآن: "خيرجون الرسول وإايكم أن

 ، أي وخيرجونكم ألن تؤمنوا ابهلل ربكم.1وإايكم" املمتحنة 
هذا آخر الكتاب الكامل، والشكر هلل واحلمد له، وصلى هللا على رسول هللا، ونستغفر هللا مما قلناه 

 من عمد وقصد وزلل.
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