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 بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 ابن عبدالرب رمحه اهلل

األخبارية. أفرغ فيه ابن عبد الرب القرطيب خالصة قراءاته ومالحظاته يف ميدان  من نوادر املوسوعات األدبية
لنا بني دفتيه  أو كما يقول: )ومجعت فيه ما انتهى إليه حفظي ورعاييت، وضمته رواييت وعناييت( فحفظ األدب،

 .ومجع شتاته قيماً، ضاعت معظم مصادره األصلية، وكاد يندثر لوال أن ضم مشلهترااثً 
منها مبا تيسر من اآلايت  ( ابابً، يفتتح الباب132أما منهج الكتاب، فبسيط ال تعقيد فيه، بناه القرطيب على )
ما قيل يف معىن غريهم من العجم والروم، من كل  واألحاديث، مث يورد أشعار العرب وحكمها، أو ما أثر عن

 )وأمتع. ومن نوادره: قصيدة املرميي، وأوهلا: )تعّز فإن احلر ال بد خيلق الباب، أو ضده، ليكون أبلغ وأشفى
 اجلزء األول 

 مقدمة املؤلف 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
  وصلى اَلله على سيدان حممد وآله وسلم.

ب، محد هللا على جزيل آالئه، وشكره جلميل أهما بهعد: فإن آلوىل ما ابتدئ به كتاب وافتتح به خطا
بالئه، مث الصالة على خامت أنبيائه وعافب رسله، صلوات هللا عليهم أمجعني، وسالم عليهم يف 

العاملني وبركاته. واحلمد هلل الذي هداان لإلسالم، وفضنا على مجيع األانم، وجعلنا من أمة حممد نبيه 
 عليه الصالة والسالم.

 ما عين به الطالب، ورغب فيه الراغب، وصرف إليه العاقل مهه، وأكد فيه عزمه، وبعد: فإن أوىل
بعد الوقوف على معاين السنن والكتاب، مطالعه فنون اآلداب، وما اشتملت عليه وجوه الصواب، 
من أنواع احلكم اليت حتيي النفس والقلب، وتشحذ الذهن واللب، وتبعث على املكارم، وتنهى عن 

ارم، وال شيء أنظم لشمل ذلك كله، وأمجع لفنونه، وأهدى إىل عيونه، وأعقل لشارده، الداناي واحمل
وأثقف لنادره؛ من تقييد األمثال السائرة، واألبيات النادرة، والفصول الشريفة، واألخبار الظريفة، 

 من حكم احلكماء، وكالم البلغاء العقالء: من أئمة السلف، وصاحلي اخللف، الذين امتثلوا يف
أفعاهلم وأقواهلم، آداب التنزيل، ومعاين سنن الرسول، ونوادر العرب وأمثاهلا، وأجوبتها ومقاطعها، 

ومباديها وفصوهلا، وما حووه من حكم العجم، وسائر األمم، ففي تقييد أخبارهم، وحفظ مذاهبهم، 
 ما يبعث على امتثال طرقهم واحتذائها، واتباع آاثرهم واقتفائها.

ايب هذا من األمثال السائرة، واألبيات النادرة، واحلكم البالغة، واحلكاايت املمتعة وقد مجعت يف كت
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يف فنون كثرية وأنواع مجة، من معاين الدين والدنيا، ما انتهى إليه حفظي ورعاييت، وضمته رواييت 
لذهنه وعناييت، ليكون ملن حفظه ووعاه، وأتقنه وأحصاه زيناً يف جمالسه، وأنساً جملالسه، وشحذًا 

وهاجسه، فال مير به معىن يف األغلب مما يذاكر به، إال أورد فيه بيتاً اندرًا، أو مثاًل سائرًا، أو حكاية 
مستطرفة، أو حكمة مستحسنة، حيسن موقع ذلك يف األمساع، وخيفف على النفس والطباع، 

اب، كما هو حلي بني ويكون لقارئه أنساً يف اخلالء، كما هو زين له يف املالء، وصاحباً يف االغت 
 األصحاب.

ومجعت يف الباب به منه املعىن وضده ملن أراد متابعة جليسه فيما يورده يف جملسه وملن أراد 
 معارضته بضده يف ذلك املعىن بعينه، ليكون أبلغ وأشفى وأمتع.

 وقد قربته، وبوبته ليسهل حفظه، وتقرب مطالعته، وافتتحت أكثر أبوابه حبديث الرسول صلى هللا
 عليه وسلم تربكاً بتذكاره، وتيمناً آباثره.

 وإىل هللا أبتهل يف حسن العون والتأييد ملا حيب، والتسديد، وهو حسيب ونعم الوكيل.
روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ما أهدى املرء املسلم ألخيه هدية أفضل من كلمة 

 ".واحدة، يزيده هللا هبا هدًى، ويصرفه هبا عن ردى
ويروى عن عيسى اخلياط، عن الشعيب، قال: لو أن رجاًل سافر من أقصى الشام إىل أقصى اليمن 

 ليسمع كلمة ينتفع هبا فيما يستقبل من عمره، ما رأيت أن سفره قد ضاع.
قال حممد بن سالم اجلمحي، عن ابن جعدبة، قال: ما أبرم عمر بن اخلطاب أمراً قط إال متثل فيه 

 ببيت شعر.
حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس رضي هللا تعاىل عنه: كفاك من علم األدب أن تروى وقال 

 الشاهد واملثل.
وقال أبو الزاند: ما رأيت أحدًا أروى للشعر من عروة بن الزبري. فقيل له: ما أرواك للشعر! قال: 

 وما رواييت من رواية عائشة له، ما كان ينزل هبا شيء إال أنشدت فيه شعراً.
روى عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أنه قال: العلم أكثر من أن حيصى، فخذوا أرواحه، و 

 ودعوا ظروفه.
ولقد أحسن القائل، وقيل إنه منصور الفقيه: قالوا خذ العني من كل فقلت هلم يف العني فضل 

خملد بن  ولكن انظر العني حرفان يف ألف طومار مسودة ورمبا مل جتد يف األلف حرفني وروى عن
يزيد، عن جابر بن معدان قال: كل حكمة مل ينزل فيها كتاب، ومل يبعث هبا نيب، ذخرها هللا حىت 

 تنطق هبا ألسن الشعراء.
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 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن من الشعر حكمة".
ن روى ابن نعيم، عن احلسن بن صاحل، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: خذ احلكمة مم

 مسعتها، فإن الرجل قد يتكلم ابحلكمة وليس حبكيم، كما أن الرمية قد جتئ من غري راٍم.
 ?ابب أدب اجملالسة وحق اجلليس الصاحل

 
أخربان عبد هللا بن حممد بن يوسف، وأمحد بن عبد هللا بن عمر، وخلف بن سعيد بن أمحد، وسعيد 

 بن حممّد بن علّي، واللفظ لسعيد بن بن سّيد، وحممد بن عبد هللا بن حكم، وأمحد بن عبد هللا
سّيد، قالوا : حدثنا حّممد بن عمر بن لبانة، وسليمان بن عبد الّسالم، قاال: حدثنا حّممد بن أمحد 

العتييّب، عن أيب املصعب الّزهري، عن عبد العزيز بن أيب حازم، وحّدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال 
ا بكر بن محّاد، قال : حّدثنا مسّدد : حدثنا أبو عوانة كالمها : حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حّدثن

عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة : أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم قال : "من 
 قام من جملسه، مث رجع فهو أحّق به" ورواه مّحاد بن سلمة عن سهيل، إبسناد مثله.

بن سفيان، وأمحد بن حّممد، وأمحد بن قاسم قالوا : حّدثنا  وحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث
قاسم، قال : حدثنا ابن وّضاح، قال : حّدثنا حممد بن مسعود، قال : حّدثنا حيىي القطّان، عن 

حممد بن عجالن، عن سعيد املقربّي، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " إذا أتى 
 ذا قام فليسلم، فليست األوىل أبحّق من األخرى".أحدم اجمللس فليسّلم، وإ

وحدثنا عبد هللا بن حممد بن عبد املؤمن، قال حدثنا أبو بكر حممد بن داسة قال : حّدثنا أبو داود 
سليمان بن األشعث، قال : حدثنا عبد هللا بن مسلمة القعنيب، قال: حدثنا عبد الرمحن بن أيب 

األنصاري عن أيب سعيد اخلدرّي، قال : مسعت رسول هللا صلى  املوىل عن عبد الرمحن بن أيب عمرة
هللا عليه وسلم، يقول : " ال يقيمن أحدكم أخاه من جملسه مث جيلس فيه " قال : وكان ابن عمر إذا 

قام له رجٌل من جملسه، من غري أين يقيمه مل جيلس فيه. ومن حديث أيب بكرة عن النيّب صّلى هللا 
 عليه وسّلم : مثله.

وقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: " اجملالس ابألمانة، وإمنا يتجالس الّرجالن أبمانة هللا عّزوجّل 
فإذا تفّرقا فليست كلٌّ منهما حديث صاحبه " وقال أبو البختي : كانوا يكرهون أن يقوم الرجل 

 للّرجل من جملسه، ولكن ليوسع له.
، عن النيّب صّلى هللا عليه وسّلم، قال : " ال يوّسع يف ومن حديث سعيد املقربي ، عن أيب هريرة

 اجملالس إاّل لثالثة :لذي علم لعلمه، ولذي سن لسّنه، أو لذي سلطان لسلطانه".
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ومن حديث جابر عن النيّب صّلى هللا عليه وسّلم قال : " اجملالس ابألمانة إال ثالثة: جملٌس سفك 
 حرام، وجملٌس استحّل فيه ماٌل حرام بغري حقه". فيه دٌم حراٌم، وجملٌس استحّل فيه فرجٌ 

ومن حديث عمر بن عبد العزيز، عن حّممد بن كعب القرّظي، عن ابن عباس عن النيّب صّلى هللا 
 عليه وسّلم أنّه قال: "لكل شيٍء شرٌف، وإّن شرف اجملالس، ما استقبل فيه القبلة".

 إذا جلس إليك رجٌل، فال تقومّن حىت تستأذنه".وروي عن النيّب صّلى هللا عليه وسّلم أنّه قال: "
وقال صّلى هللا عليه وسّلم: "إذا قام الّرجل من جملسه، فهو أحق به حىّت ينصرف إليه، ما مل يودِّّع 

 جلساءه ابلسَّالم".
وقال صّلى هللا عليه وسّلم: "ال يفرِّق واحٌد منكم بني اثنني متجالسني إالَّ إبذهنما، ولكن تفسَّحوا 

 وسعوا".وأ
وقال أنس بن مالٍك: ما أخرج رسول هللا صّلى هللا عليه وسلَّم ركبتيه وال قدميه بني يدي جليٍس له 

 قّط، وال تناول أحٌد يده فتكها حىّت يكون هو اّلذي يدعها.
وقال ابن شهاب: كان رجل جيالس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان ال يزال يتناول عن وجه 

ى هللا عليه وسلم الشىء، وكأّن ذلك آذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال له رسول هللا صلّ 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا نزع أحدكم عن أخيه شيئاً فلريه إاّيه".

وحدث احلسن البصري : أّن رجاًل تناول عن رأس عمر بن اخلطّاب شيئاً فتكه مرتني، مث تناول 
ده، فقال:أرين ما أخذت? وإذا هو مل أيخذ شيئًا!! فقال: انظروا إىل هذا، قد الثالثة، فأخذ عمر بي

صنع هذا ثالث مراٍت يريين أنّه أيخذ من رأسي شيئاً وال أيخذه، فإذا أخذ أحدكم من رأس أخيه 
 شيئاً فلريه إاّيه.

 قال احلسن: هناهم أمري املؤمنني عن امللق.
 سي شيئا، قلت: صرف هللا عنك السُّوء.و قال احلسن: لو أّن إنساانً أخذ من رأ

 وكان حّممد بن سريين: إذا أخذ أحٌد من حليته أو رأسه شيئًا، قال:ال عدمت انفعاً.
 و روي عن عمر بن اخلطّاب أنه قال: إذا أخذ أحٌد عنك شيئًا، فقل: أخذت بيدك خريًا.

  
 -وقد نزع عنه أّذى  -نصارّي وقد روي عن النيّب صّلى هللا عليه وسّلم، أنه قال:أليب أّيوب األ

 :"نزع هللا عنك ما تكره اي أاب أّيوب".
قال عمر بن اخلطّاب: فحسب املرء من العّي أن يؤذي جليسه مبا ال يعنيه أن جيد على الّناس فيما 

 أتتيه، وأن يظهر له من الّناس ما خيفى عليه من نفسه.
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، أن تبدأه ابلّسالم إذا لقيته، وأن تدعوه وعن عمر رضي هللا عنه قال: إن مما يصّفي وداد أخيك
 أبحّب األمساء إليه، وأن توّسع له يف اجمللس.

 قال أّيوب األنصارّي:من أراد أن يكثر علمه، فليجالس غري عشريته.
روى سفيان بن عيينة، عن مالك بن معن،قال: قال عيسى صلى هللا عليه وسّلم: جالسوا من 

 علمكم منطقه، ويرّغبكم يف اآلخرة عمله.تذكركم ابهلل رؤيته، ويزيد يف 
قال املدائين:أوصى حيىي بن خالد ابنه، فقال: اي بيّن إذا حّدثك جليسك حديثًا، فأقبل عليه وأصغ 

إليه ، وال تقل قد مسعته وإن كنت أحفظ له، وكأنك مل تسمعه إاّل منه، فإّن ذلك يكسبك احملبة 
 وامليل إليك.

:قال سعيد بن العاص:جلليسي علّي ثالث خصال:إذا دان رّحبت وعن عبد امللك بن عمري، قال
 به،وإذا جلس وّسعت له وإذا حدث أقبلت عليه.

وذكر ابن مقسم، قال:مسعت املربِّّد يقول : االستماع ابلعني، فإذا رأيت عني من حتّدثه انظرًة إليك 
 فاعلم أنه حيسن االستماع. وقد روينا هذا القول عن سهل بن عبادة.

 حديث جابر عن النيّب عليه السالم، أنّه قال:"من كان له أٌخ يف هللا فأكرمه فإمنا يكرم هللا".ومن 
 وروينا عن ثعلب النحوي، أنّه قام لصديق قصده، وأنشده: 

 علّي وإيّن لـلـكـرام مـذلّـل  لئن قمت ما يف ذاك منها غضاضةٌ 

 تـجـمـل ولكّنها بيين وبـينـك  على أهّنا ميّن لـغـريك هـحـنةً 

 ولغريه يف هذا املعىن: 
  حللنا احلبا وابتدران القياما  إذا ما تبّدى لنا طالـعـاً 

 الكراما فإّن الكرمي جيلُّ   فال تنكرّن قيامـي إلـيه

وروينا من حديث عائشة، عن النيّب صّلى هللا عليه وسّلم، أنّه قال: "أنزلوا الّناس منازهلم". قال ابن 
يقول: إذا الرجل عند رجٍل جالسًا، فجاءه طالب حاجٍة، فسكت عن عونه فقد وهب:مسعت مالكاً 

 أعان عليه.
قال عمرو بن العاص: ال أملُّ جليسي ما فهم عيّن،وإمنا املالل لدانءة الّرجال. قال:الّشعيّب يف قوٍم 

 ذكرهم: ما رأيت مثلهم أشّد تنابذاً يف جملس، وال أحسن فهماً من حمدِّث.
عن العالء بن جرير عن أبيه، قال:قال األحنف بن قيس:لو جلس إيّل مائٌة ألحببت  روى األصمعيّ 

 أن ألتمس رضى كّل واحٍد منهم.
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وقال عبد هللا بن عّباس: أعز الناس علّي جليسي الذي يتخّطى الّناس إيّل، أما وهللا إّن الّذابب يقع 
 عليه فيشّق علّي .قال كشاجم: 

 يثه خـبـرهكأن حد  وجليٍس يل أخي ثقةٍ ?

 وحتمد منه حمتضره  يسّرك حسن ظاهره

 ويست أنّه سـتـره  ويست عيب صاحبـه

 و قال آخر: 
 رعاية مثله جتـب  جليٌس لـي لـه أدب

  لبهرج عندها الّذهب  لو انتقدت خـالئقـه

 وعن ابن عّباس، أنه قال: إيّن ألكره أن يطأ الرجل بساطي ثالاثً فال يرى عليه أثرى.
 ه أيضاً رضي هللا عنه، أنه سئل: من أكرم الناس عليك? قال: جليسي حىّت يفارقين.وعن

 قال معاوية لعرابة األوسي:أبّي شيٍء استحققت أن يقول فيك الّشماّخ: 
  إىل اخلريات منقطع القرين  رأيت عرابة األوسّي يسمـو

 بـالـيمـني تلقّاها عـرابة  إذا ما رايٌة رفعت ملـجـدٍ 

ابة: مساع هذا من غريي أوىل بك ويب اي أمري املؤمنني،فقال: عزمت عليك لتخربيّن.فقال: فقال:عر 
 إبكرامي جليسي، وحمامايت على صديقي.

 فقال معاوية: لقد استحققت.
قال علّي بن احلسني: ما جلس إيّل أحٌد قط، إاّل عرفت له فضله حىت يقوم. قال أبو عبادة: ما 

يل أين جالس بني يديه. روى عن عبد هللا بن يزيد، وقد روى ذلك  جلس رجل بني يدّي، إال مّثل
أليب حازم، أنه قال: وّطن نفسك على اجلليس السوء، فإنه ال يكاد خيطئك. وقد روى ذلك عن 

األحنف، وهللا أعلم قال بعض احلكماء: رجالن ظاملان أيخذان غري حّقهما، رجٌل وّسع له يف جملس 
  أهديت إليه نصيحٌة فجعلها ذنباً. ضّيق فتبّع وتفتح، ورجلٌ 

 وقال مسعر بن كدام: رحم هللا من أهدى إىّل عيويب يف ست بيين وبينه، فإن النصيحة يف املأل تقريع.
 قال األحنف: ألن أدعى من بعٍد أحّب إيّل من أن أقصى عن قرب.

قال البعيث بن وعن األحنف أيضاً أنه قال: ما جلست جملساً قّط، أخاف أن أقام منه لغريي و 
 حريث: ?وإّن مكاين يف الّندّى وجملسي=له املوضع األقصى إذا مل أقّرب 

 خالقي وال ديين ابتغاء الّتحبُّـب  ولست وإن قّربت يومـاً بـبـائعٍ 
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  و مينعين من ذاك ديين ومنصيب  ويعتّده قـوٌم كـثـرٌي تـجـارةً 

لست إلينا على حني قيام، أفتأذن?! كان جلس رجل إىل احلسن بن علّي رضي هللا عنه، فقال: ج
 يقال:إايك وكلُّ جليٍس ال تصيب منه خرياً.

 وعن معاذ بن جبل، أنه قال: إاّيك وكّل جليٍس ال يفيدك علماً.
كان يقال: من سّره أن يعظم حلمه ، وينفعه علمه، فليقّل من جمالسته من كان بني ظهرانيه. وقال 

 واألصحاب، واجملالس. احلسن البصرّي: انتقوا اإلخوان،
وروى هشام بن عروة ،عن حّممد بن املنكدر، قال :كان يقال: خياركم ألينكم مناكب يف الصالة، 

 وركناً يف اجملالس، املوطَّئون أكنافًا، الذين أيلفون ويؤلفون.
 يف تباعد كعب األحبار يوماً يف جملس عمر بن اخلطاب، فأنكر ذلك عليه، فقال: اي أمرياملؤمنني! إنّ 

حكمة لقمان ووصيته البنه : إذا جلست إىل ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعّله أيتيه 
 من هو آثر عنده منك فينّحيك فيكون نقصاً عليك.

 وكان يقال: اجلليس الّصاحل خريمن الوحدة، والوحدة خرٌي من اجلليس الّسوء.
بن دينار كلبًا، فقلت له: ما هذا? قال هذا وعن جعفر بن سليمان الّضبعّي، قال: رأيت مع مالك 

 خرٌي من اجلليس السوء.
قال زايٌد: إنه ليعجبين من الرجال من إذا أتى جملساً أن يعرف أين يكون جملسه، وإين آليت اجمللس، 

 فأدع مايل خمافة أن أدفع عّما ليس يل.
 يوسع له. وكان األحنف إذا أاته رجٌل أوسع له، فإن مل يكن له سعة أراه كأنّه

طرح أبو قالبة جلليس له وسادة، فرّدها فقال له: أما مسعت احلديث: "ال تردن على أخيك  
 كرامته".

قال ابن شربمة البنه: اي بيّن! إايك وطول اجملالسة، فإّن األسد إمنا جيتىء عليها من أدام النظر 
 إليها.

ناس من نفسك فإن أجرأ الّناس على وهذا عندي مأخوٌذ من قول أردشري البنه: ايبيّن ال متّكن ال
 أخذ ابن املعتّز قوله:  -وهللا أعلم  -الّسباع، أكثرهم هلا معاينة. ومن هذا 

 فإن مات أغلته املنااي الّطوائح  رأيت حياة املرء ترخص قدره

  كذا ختلق املرء العيون اّللوامح  كما خيلق الّثوب اجلديد ابتذالـه

: أن تقطع على جليسك حديثه، أو تبدره إىل متام ما ابتدأ به خرباً كان ومن سوء األدب يف اجملالسة
أو شعرًا، تتّم له البيت الذي بدأ به، وتريه أنك أحفظ منه. فهذا غايٌة يف سوء اجملالسة، بل جيب أن 
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 تصغي إليه كأنك مل تسمعه قط إاّل منه.
  كبرٌي يتحّفظ عليك، أوصغرٌي ال يوقِّّرك.قيل لداود الطّاّئي: مل تركت جمالسة الناس? قال: ما بقي إالّ 

 وقال عبد الرمحن بن أيب ليلى: ال جتالس عدّوك، فإنه حيفظ عليك سقطاتك ومياريك يف صوابك.
 قالت اخلنساء: 

  خرياً وهيهات فانظر ما به التمسا  إّن اجلليس يقول القول حتسـبـه

وهذا يروى عن ابن مسعود أنّه قال:إّن من  كان يقال: رأس الّتواضع، الّرضا ابلدُّون من اجمللس.
 التواضع أن ترضى ابلدُّون من اجمللس، وأن تبدأ ابلّسالم من لقيت.

قال إبراهيم النَّخعّي إّن الرجل ليجلس مع القوم فيتكّلم ابلكالم، يريد هللا به، فتصيبه الرَّمحة فتعمُّ 
خط هللا به، فتصيبه السَّخطة فتعمُّ من من حوله، وإّن الرجل جيلس مع القوم فيتكّلم ابلكالم يس

 حوله.
كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يوماً يف جملسه، فرفع رأسه إىل الّسماء مث طأطأه مث رفعه فسئل 

عن ذلك فقال: "هؤالء قوٌم كانوا يذكرون هللا فنزلت عليهم الّسكينة، وغشيتهم الّرمحة، وحّفتهم 
منهم تكّلم رجٌل منهم بباطٍل فرفعت عنهم مث تال: "ويوم تقوم الّساعة املالئكة كالقّبة، فلما دنت 

  يومئٍذ خيسر املبطلون".
ويف حديث أيب هريرة عن النيّب عليه السالم، أنه قال: "ما جلس قوٌم جملساً يقرءون فيه القرآن، 

زلت عليهم الّسكينة، ويذكرون السُّنن، ويتعلمون العلم ويتدارسونه بينهم، إاّل حّفت هبم املالئكة، ون
وغشيتهم الرمحة، وذكرهم هللا فيمن عنده، فقيل له ايرسول هللا الّرجل جيلس إليهم وليس منهم، وال 

 شأنه شأهنم، أأتخذه الرمحة معهم? قال:نعم، هم القوم ال يشقى هبم جليسهم".
وعّقوا=واستخّفوا  أنشد أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب، ويقال إهنا له: ?إن صحبنا امللوك اتهوا 

 كرباً حبّق اجلليس 

 س وعدان إىل عداد الفـلـوس  أو صحبنا االّنجار صران إىل البؤ

 م ومنال به بطون الـطّـروس  فلزمنا البيوت نستخرج الـعـل

 -كان يقال: ذوو املروءة والّدين، إذا أحرزوا القوت لزموا البيوت. أنشد أبو عبد هللا بن األعرايّب 
 : ?لنا جلساٌء ما منّل حديثهم=أّلباء مأمونون غيباً ومشهدا -يب صاحب الغر 

 وعقاًل وأتديباً ورأايً مـسـّددا  يفيدوننا من علمهم علم ما مضى

 وال نّتقي منهم لسـانـاً وال يدا  بال فتنٍة ختشى وال سوء عشرةٍ 

 مفـنّـدا وإن قلت أحياٌء فلست  فإن قلت أمواٌت فلست بكـاذبٍ 
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عر خرب البن األعرايب مع أمحد بن حممد بن شجاع، ذكرانه مع األبيات يف آخر كتاب وهلذا الش
"بيان العلم وفضله". وحملمد بن بشري يف هذا املعىن من قصيد له: ?فصرت يف البيت مسروراً 

 حتّدثين=عن علم ما غاب عيّن يف الورى الكتب 
 ـم أربفليس يل يف أانٍس غريه  فرداً خترّبين املوتى وتنطق لـي

 وال خليطهم للسوء مـرتـقـب  هلل من جلسـاٍء ال جـلـيسـهـم

 وال يالقيه منهم منـطـٌق ذرب  ال ابدرات األذى خيشى رفيقـهـم

 أخرى الّليايل على األاّيم وانشعبوا  أبقوا لنا حكماً تبقى منـافـعـهـا

 إىل الّنيّب ثقاٌت خـريٌة نـجـب  إن شئت من حمكم اآلاثر يرفعهـا

 يف اجلاهلية تنبيين هبا الـعـرب  أو شئت من عرٍب علماً أبّولـهـم

 واألدب تنيب وخترب كيف الـّرأي  أو شئت من سري األمالك من عجمٍ 

 ?حىت كأيّن قد شاهدت عصرهم=وقد مضت دوهنم من دهران حقب 
  وعلم ديٍن وال ابنوا وال ذهبوا  ما مات قوٌم إذا أبقوا لنا أدبـاً 

هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "كفارة ما يكون يف اجمللس من اّللغط أن تقول: سبحانك  قال رسول
 اّللهّم وحبمدك، ال إله إاّل أنت، أستغفرك وأتوب إليك".

ويف حديث آخر: "كفارة ما يكون يف اجمللس أاّل تقوم حىّت تقول: سبحانك الّلهّم وحبمدك ال إله 
تب علّي واغفر يل، فإن كان جملس لغٍو كان كّفارته، وإن   إال أنت أستغفرك وأتوب إليك، اي ربّ 

 كان جملس ذكٍر كان كالطّابع عليه".
وقال ّحسان بن عطّية: ما من قوم كانوا يف جملس لغٍو فختموه ابالستغفار إاّل كتب هلم جملسهم 

 ذلك استغفاراً كله.
: "وسبح حبمد ربك حني تقوم"، وروي عن مجاعٍة من أهل العلم بتأويل القرآن، يف قول هللا عز وجل

منهم جماهد وأبو األحوص وعطاء وحيىي بن جعدة قالوا: حني تقوم من كل جملس تقول فيه: 
 سبحانك اللهم وحبمدك، أستغفرك وأتوب إليك، قالوا: ومن قاهلا غفر له ما كان منه يف اجمللس.

 ارة.وقال عطاء: إن كنت أحسنت ازددت إحسااًن، وإن كان غري ذلك كان كف
 ومنهم من قال: تقول حني تقوم: سبحان هللا وحبمده من كّل مكاٍن ومن كّل جملس.

 ابب محد اّللسان وفضل البيان
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قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من رضوان هللا ما يظّن أهنا تبلغ ما 
 اه..."احلديث.بلغت يكتب هللا له هبا رضوانه إىل يوم القيامة حىّت يلق

 قال معاذ:قلت اي رسول هللا أيُّ األعمال أفضل? قال: "ال يزال لسانك رطباً من ذكر هللا".
وروي عن النيّب صلى هللا عليه وسّلم أنه قال: "أفضل الصدقة صدقة اللسان، تدفع هبا الكريهة، 

 وحتقن هبا الدم".
 ذي سلطان جائر". وقال عليه الصالة والسالم: "أفضل اجلهاد كلمة حقٍّ عند

قال أبو عنبة اخلوالين رمحه هللا: رّب كلمٍة خري من إعطاء املال. وقال أابن ابن سليم: كلمة حكمة 
  لك من أخيك، خري لك من ماٍل يعطيك? ألّن املال يطغيك والكلمة هتديك.

 قالوا:خري الكالم ما دّل على هدًى، أو هنى عن رّدى.
الكالم، فقال قوٌم: الصمت أفضل فقال األحنف: الكالم ذكر عند األحنف بن قيس:الصمت و 

 أفضل ألن الصمت ال يعدو صاحبه، والكالم ينتفع به من مسعه، ومذاكرة الّرجال تلقيٌح لعقوهلا.
وروي عن النيّب صّلى هللا عليه وسّلم أنّه قال: "رحم هللا عبداً تكّلم خبرٍي فغنم، أو سكت فسلم". 

ن عّباس رضي هللا عنه يف الكعبة آخذاً بلسانه وهو يقول: اي لسان قل قال سعيد بن جبري:رأيت اب
 خرياً تغنم، أو اسكت تسلم.

 وقالوا الّسكوت سالمة، والكالم ابخلري غنيمة، ومن غنم أفضل ممن سلم.
 قال أعرايّب:من فضل اّللسان، أن هللا عّز وجّل أنطقه بتوحيده من بني سائر اجلوارح.

 روان: الصمت نوٌم والنُّطق يقظة.وقال عبد امللك بن م
 قال خالد بن صفوان: ما اإلنسان لوال اللسان إاّل صورة ممثَّلة، أو هبيمة مرسلة، أو ضاّلٌة مهملة.

 كان يقال: األلسن خدم القرائح.
 قال ربيعة الرأي: الّساكت بني النائم واألخرس.

 قالو:إمنا املرء أبصغريه: لسانه وقلبه.
 ترمجان الفؤاد، واللسان حّية الفم.كان يقال: اللسان 

 كان يقال: جيد البليغ من أمل الّسكوت ما جيد العييُّ من أمل الكالم.
 وقالوا: املرء خمبوٌء حتت لسانه.

وقال حسان بن اثبت: ?لساين وسيفي صارمان كالمها=ويبلغ ما ال يبلغ الّسيف مذودي وقال 
 جرير: 

  الّسيف أشوى وقعًة من لسانياوال   وليس لسيفي يف العظام بـقـيَّةٌ 
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 وقال اخلليل بن أمحد: 
 الـبـهـيّ  أهبى من الـلّـسـان  أّي شيٍء من الّلباس على ذي الّسرو

قال ابن سريين: ال شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان، وال شيء أزين على املرأة من 
 الشحم.

 أو نقصه يف الّتّكلم قال الشاعر: ?وكائن ترى من ساكٍت لك معجٍب=زايدته 
 والّدم فلم يبق إال صورة الّلحم  لسان الفىت نصٌف ونصٌف فؤاده

 قال أبو العتاهية: 
 صدوقها وأقرهبا من كّل خريٍ   وللناس خوٌض يف الكالم وألسنٌ 

وروى ابن عمر قال:قدم رجالن من املشرق فخطبا، فعجب الناس لبياهنما، فقال رسول هللا صلى 
م: "إن من البيان لسحرا". فتأولت طائفة هذا على الذم ألن السحر مذموم، وذهب هللا عليه وسل

األكثر من أهل العلم، ومجاعة من أهل األدب إىل أنه على املدح ألن هللا تعاىل مدح البيان وأضافه 
 إىل القرآن، وقد أوضحنا هذا يف كتاب التمهيد واحلمد هلل.

، لرجل سأله حاجة فأحسن املسألة، فأعجبه قوله وقال:هذا وقد قال عمر بن عبد العزيز، رمحه هللا
 السحر احلالل . -وهللا-

 وقال علّي بن العّباس الرومي: 
حر احلالل لو أنَّه  املتحرِّز مل جين قتل املسلم  وحديثها السِّّ

 يف أبيات قد ذكرهتا يف موضعها من هذا الكتاب.
 سانه، ورجل مباله.وقال احلسن:الرجال ثالثٌة، رجل بنفسه، ورجل بل

وكان يقال: يف اللسان عشر خصال:أداٌة يظهرها البيان، وشاهٌد خيرب عن الضمري، وحاكٌم يفصل به 
القضاء، وانطٌق يرّد به اجلواب، وشافٌع تقضى به احلاجات، وواصٌف تعرف به األشياء، وواعٌظ 

 ينة ومونٌق يلهى األمساع.ينهى به عن القبيح، ومعزٍّ تسكن به األحزان، ومالطٌف تذهب به الضغ
 ونظر معاوية إىل ابن عّباس رضي هللا عنهما، فأتبعه بصره مث قال متمثال: 

  مصيٍب ومل يثن اللسان على هجر  إذا قال مل يتك مقـااًل لـقـائلٍ 

 الّصقر وينظر يف أعطافه نظر  يصّرف ابلقول الّلسان إذا انتحـى

 وحلسان بن اثبت يف ابن عّباس: 
 مبنطلقاٍت ال ترى بينها فـصـال  ال مل يتك مـقـااًل لـقـائلٍ إذا ق
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  لذي إربٍة يف القول جّدًا وال هزال  شفى وكفى ما يف الّنفوس فلم يدع

 يف أبيات قد ذكرهتا يف ابب ابن عباس من كتاب "الصحابة".
 كان يقال: اجلمال يف اللسان.

اهلامة، ورحب الّشدق، وبعد الّصوت. قال  قيل لألعرايب: ما اجلمال? قال: طول اجلسم، وضخم
حبيب: " لسان املرء من خدم الفؤاد" وقال آخر: " والقول ينفذ ما ال ينفذ اإلبر" قال امرؤ 

 القيس: " وجرح الّلسان كجرح اليد" قال ابن أيب حازم: 
  لذي احلجا وخزة الّلسان  أوجع من وقعة الّسنـان

 ابب ذّم العّي وحشو الكالم
 و هريرة : ال خري يف فضول الكالم.قال أب

  وقال عطاء:كانوا يكرهون فضول الكالم.
 وقال: بتك الفضول تكمل العقول.

 وقال: فضول الكالم ما ليس يف دين وال دنيا مباحًا.
 وقال: الّصمت صيانة الّلسان، وست العّي.
 وقالوا: العّي الناطق أعيا من العي الساكت.

 ان قليله يغنيك عن كثريه، وما ظهر معناه يف لفظه.وقالوا: أحسن الكالم ما ك
وروى عبد هللا بن عمر، أنّه قيل له: لو دعوت لنا بدعواٍت. فقال: الّلهم اهدان وعافنا وارزقنا.فقال 

 رجٌل لو زدتنا اي أاب عبد الرمحن? فقال: أعوذ ابهلل من اإلسهاب.
 وقال شفّي بن ماتع: من كثر كالمه كثرت خطاايه.

 مر بن اخلطاب رضي هللا عنه:من كثر كالمه كثر سقطه.وقال ع
 قال يعقوب عليه السالم لبنيه:اي بينَّ إذا دخلتم على السلطان فأقّلوا الكالم.

 قال ابن هبرية: ما من شيء إاّل وهو حمتاٌج إىل فضوله يوماً، إاّل فضول الكالم.
 ته، فإن هللا يكره كثرة الكالم.قال احلسن: رحم هللا عبدًا أوجز يف كالمه، واقتصر على فصاح

وكان يقال: أفضل الكالم ما قّلت ألفاظه وكثرت معانيه، أخذ هذا املعىن أمحد بن إمساعيل الكاتب 
 فقال: 

 على كثرٍي دلـيلٌ   خري الكالم قلـيلٌ 

 حيويه لفٌظ طويل  والعّي معىًن قصري

 وقال أبو العتاهية: 
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ٍٍ يف  الّصمت أليق ابلـفـتـى   غري حينه من منطقِّ

 م إذا اهتديت إىل عيونه  ال خري يف حشو الكـال

 وقال منصور الفقيه: 
 إذا ما أنيت وعند التّـدانـي  تعّمد حلذف فضول الـكـالم

  قليل احلروف الكثري املعاين  وال تكثرّن فخري الكـالم ال

ل: بلغين أّن كالمك مع وقد عزله: مل عزلتين: قا -رمحه هللا-قال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز 
 اخلصمني أكثر من كالم اخلصمني.

تكّلم ربيعة الرأي يوماً فأكثر الكالم، فأعجبته نفسه، وإىل جنبه أعرايّب فقال له: اي أعرايب ما تعّدون 
 البالغة فقال: قلة الكالم.قال: ما تعدون العّي فيكم? فقال: ما كنت فيه منذ اليوم.

ٍّ أمٍر وابطله قالت : -رمحه هللا-وأنشد اخلشين  ???? وماالعّي إال منطٌق متتابٌع=سواٌء عليه حّق
 العرب: ال جيتئ على الكالم إال فائق أو مائق.

 قال اّلنمر بن تولب: 
 ومن نفٍس أعاجلها عالجـا  أعذين رّب من حصٍر وعيٍّ 

 فإن ملضمرات النَّفس حاجا  ومن حاجات نفسي فاعصمينّ 

 وقال آخر: 
  وصمت الذي قد كان ابحلّق أعلما  لعّي بـنـفـسـهعجبت إلدالل ا

 يتكلّـمـا صحيفة لّب املرء أن  ويف الّصمت سٌت للعّي وإنّـمـا

 قال بعض احلكماء: ليس شيء إاّل إذا ثنيته قصر إال الكالم، فإنك كّلما ثنيته طال.
 قالوا:أعيا العّي بالغة بعّي، وأقبح الّلحن حلٌن إبعراب.

 نس يعيب كثرة الكالم ويذّمه ويقول: كثرة الكالم ال توجد إاّل يف الّنساء والضعفاء.كان مالك بن أ
 ذّم أعرايّب رجاًل،فقال: هو من يتامى اجملالس، أعيا ما يكون عند جلسائه، أبلغ ما يكون عند نفسه.

 ابب يف اجتناب الّلحن وتعّلم اإلعراب
 وذّم الغريب يف اخلطاب 

 ا بعد، فتفّقهوا يف الّسّنة،وتعلَّموا العربية.كتب عمر إىل أيب موسى: أم
 وروي عنه رمحه هللا أنه قال: رحم هللا امرأً أصلح من لسانه.

 وقال علّي بن حّممد العلوّي: 
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 وعنوانه فانظر مباذا تعنون  رأيت لسان املرء رائد عقله

 خيرّب عّما عـنـده ويبـنّي   وال تعد إصالح الّلسان فإنّـه

  فيسقط من عييّن ساعة يلحن  الفىت ومجالـهويعجبين زّي 

 كان عبد هللا بن عمر يضرب ولده على الّلحن.
 قال شعبة: مثل الذي يتعلم احلديث،وال يتعلم النحو مثل الربنس ال رأس له.

: ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم هبا أوده، -وقد مسع منه حلناً -قال املأمون ألحد أوالده 
شهده، ويفلَّ هبا حجج خصمه مبسكتات حكمه، وميلك جملس سلطانه بظاهر بيانه. أو ويزين هبا م

يسرُّ أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته، فال يزال الّدهر أسري، كلمته، قاتل هللا الذي 
 يقول: 

 إذا هو أبدى ما يقول من الـفـم  أمل تر مفتاح الـفـؤاد لـسـانـه

 زايدته أو نقصه يف الـتّـكـلـم  معجبٍ وكائن ترى من صاحٍب لك 

م فلم يبق إال صورة الّلحـم  لسان الفىت نصٌف و نصٌف فؤاده  والـدَّ

 وقال اخلليل بن أمحد:
 اّل وال ذو الذّكاء مثل الـغـبـيّ   ال يكون الّسرى مـثـل الـّدنـيٍّ 

 هف عند القياس مثـل الـعـييّ   ال يكون األلّد ذو املقول الـمـر

 رو أهبى من الّلسان الـبـهـيّ   شيء من الّلباس على ذي السّ  أيّ 

 ك من القول مثل عقد الـهـديّ   ينظم احلجة الّسنّية فـي الـّسـل

 أة مثل الّصدا على املشـرفـيّ   وترى اللَّحن ابحلسيب أخي اهلـي

 ر مقيماً واملسـنـد الـمـرويّ   فاطلب الّنحو للحجاج ولـلـّشـع

 قول تزهى مبثله فـي الـنّـديّ   يغ عنـد جـواب الواخلطاب البل

 ه فقادوا بعـضـه لـلـنّـسـيّ   وارفض القول من طغام جفوا عن

 عـلـيِّ  ء قضـاًء مـن اإلمـام  قيمة املرء كلُّ ما حيسن الـمـر

 قال ثعلب: مسعت حممد بن سالٍَّم يقول: ما أحدث الناس مروءًة أفضل من طلب الّنحو.
  بن املبارك، اللحن يف الكالم أقبح من آاثر اجلدرّي يف الوجه.قال عبد هللا

 وقال عبد امللك:اللحن هجنة ابلشريف.
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قال ابن شربمة:إذا سّرك أن تعظم يف عني من كنت يف عينه صغريًا، ويصغر يف عينك من كان فيها  
 كبرياً فتعّلم العربية،فإهنا جتّريك وتدنيك من الّسلطان. قال الشاعر: 

 واملرء تكرمه إذا مل يلـحـن  حو يصلح من لسان األلكـنالنّ 

  يف كّل ضدٍّ من طعامك حيسن  والّنحو مثل امللح إن ألقـيتـه

 األلـسـن فأجّلها منها مقـيم  وإذا طلبت من العلوم أجلّـهـا

نون رأى أبو األسود الدُّؤيل أعداال للتجار مكتوابً عليها: ألبو فالن!! فقال: سبحان هللا يلح
 ويرحبون.

 قال رجل للحسن البصرّي: اي أبو سعيد! فقال: كسب الّدوانيق شغلك أن تقول:اي أاب سعيد.
مر خالد بن صفواٍن بقوم من املوايل يتكّلمون يف العربية،فقال:لئن تكلمتم فيها ألنتم أول من 

 أفسدها.
 وقالوا: العربية تزيد يف املروءة.

 لكرب فليتعلم النحو.وقالوا: من أحّب أن جيد يف نفسه ا
 وقال أبو مشر: قارئ النحو إذا دخله الكرب استفاد السخط من هللا، واملقت من الناس.

وقال اخلليل يومًا: ال يصل أحد من النحو إىل ما حيتاج إليه، إاّل مبا ال حيتاج إليه، فقد صار إذاً ما 
 ال حيتاج إليه حيتاج إليه.

مل يصل إىل ما حيتاج إليه إال مبا ال حيتاج إليه، فقد صار حمتاجاً وروي عنه يف هذا اخلرب،أنه قال:من 
 إىل ما ال حيتاج إليه.

وروى أن هذه القصة عرضت مع أيب اهلذيل وروي أهنا عرضت أليب عبيدة مع الّنظَّام، والذي تقّدم 
 أصحُّ إن شاء هللا تعاىل.

 وقال املأموين: 
  الّصيدوأصرف اهلّمة يف   سأترك الّنحو ألصحـابـه

 موسومٌة ابملكر والكـيد  إّن ذوي الّنحو هلـم هـّمةٌ 

 يريد عبد اللـه مـن زيد  يضرب عبد هللا زيدًا ومـا

 إىل أيب عثمان النحوي املازين:  -املعروف بدماذ-كتب غّسان بن رفيع 
 وأتعبت نفسـي بـه والـبـدن  تفّكرت يف الّنحو حىّت ملـلـت

 وكنت ببـاطـنـه ذا فـطـن  فكنت بـظـاهـره عـالـمـاً 
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 ء للفـاء اي لـيتـه لـم يكـن  خال أّن ابابً عـلـيه الـعـفـا

 من املقت أحسبه قـد لـعـن  ولـلـواو بـاٌب إذا جـئتــه

 ل لسـت بـآتـيك أو تـأتـني  إذا قلت هـاتـوا لـمـاذا يقـا

  على الّنصب? قالوا:إبضمار أن  أجيبوا لـمـا قـيل هـذا كـذا

 وروينا عن أيب حامت الّسجستاين رمحه هللا قيل: إهنا له.وهللا أعلم.
 وقال آخر: ??إمّنا الّنحو قياٌس يّتبع=وبه يف كّل علٍم ينتفع 

 مّر يف املنطق مّراً واتّـسـع  فإذا ما أبصر الّنحـو الـفـتـى

 من جليٍس انطٍق أو مسـتـمـع  واّتقـاه كـل مـن جـالـسـه

 هاب أن ينطق جبناً وانـقـمـع  الّنحـو الـفـتـىوإذا مل يبصر 

 فعل اإلعراب فـيه وصـنـع  يقرأ الـقـرآن ال يعـرف مـا

 وهو العلم لـه فـيمـا اتّـبـع  خيفـض الـّصـوت إذا يقـرؤه

  إن عراه الّشك يف احلرف رجع  والّـذي يقـرؤه عـلـمـاً بـه

 لـحـّق صـدعفإذا ما عرف ا  انظـراً فـيه وفـي إعـرابـه

 ليست الّسّنة فينا كالـبـدع  أمها فيه سواٌء عـنـدكـم

  منه ما شئت وما شئت فدع  وكذاك اجلهل والعلم فخـذ

كان أبو مسلم مؤدب عبد امللك بن مروان، قد نظر يف النحو، فلما أحدث الناس التصريف مل 
 حيسنه، وهجا أصحابه فقال: 

 حىّت تعاطوا كالم الّزنج والـّروم  قد كان أخذهم يف الّنحو يعجبين ?

 كأنّه زجل الغـربـان والـبـوم  ّلما مسعت كالماً لست أعـرفـه

 الـجـراثـيم من الّتقّحم يف تلك  تركت حنوهم وهللا يعصـمـنـي

 وقال عّمار الكليب: 
 قياس حنوهم هذا اّلذي ابتـدعـوا  ماذا لقيت من املستغربـني ومـن

  معىًن خيالف ما قاسوا وما صنعوا   يكـون لـهـاإن قلت قافيًة بكراً 

 وذاك نصٌب وهذا ليس يرتـفـع  قالوا حلنت فهذا احلرف منخفضٌ 

 وبني زيٍد وطال الّضرب والوجع  وحّرشوا بني عبد هللا فاجتـهـدوا
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 وكثرة القول ابإلجياز تنـقـطـع  فقلت واحدًة فـيهـا جـوابـهـم

 ما تعرفون وما مل تعرفوا فدعـوا  ذواما كّل قويل مشروٌح لكم فخـ

 مبا غذيت به والـقـول يتّـسـع  حىّت أعود إىل القوم اّلذين غـذوا

 كأّنين وهم فـي قـولـه شـرع  فتعرفوا منه معىن ما أفـوه بـه

 وبني قوٍم على اإلعراب قد طبعوا  كم بني قوٍم قد احتالوا ملنطقـهـم

  وبني قوٍم حكوا بعض اّلذي مسعوا  وبني قـوٍم رأوا أشـيا مـعـاينةً 

 انر اجملوس وال تبىن هبا البـيع  إيّن ربيت أبرض ال يشبُّ بـهـا

 والّضبـع لكن هبا الّرمي والّرئبال  وال يطا القرد واخلنزير تربتـهـا

 وقال أبو هفان: 
 وأن تلبس قـوهـّيا  إذا ما شئت أن حتظى

 طـيّافكن علجاً نبـي  وأن تصبـح ذا مـالٍ 

 وأن تصبح مقـلـّيا  وإن سّرك أن تشقـى

 وكن مع ذاك حنوايّ   فكن ذا نسٍب ضخـمٍ 

 ?ابب اختالف عبارهتم عن البالغة
 قال املفّضل الّضيّب ألعرايب:ما البالغة? قال اإلجياز يف غري عجز، واإلطناب يف غري خطل.

 وقوف عند ما يكتفى به.وقيل لألحنف:ما البالغة? قال: اإلجياز يف استحكام احلجج،وال
وقال خالد بن صفوان لرجل كثر كالمه:إّن البالغة ليست بكثرة الكالم، وال خبّفة اللسان، وال كثرة 

 اهلذاين.ولكنها إصابة املعىن القصد إىل احلجة.
 وقيل ألعرايب: ما البالغة? فقال: حملة داّلة.

،والتباعد عن حّشو الكالم،وداللٌة بقليل وقيل لبشر بن مالك: ما البالغة? قال: التقّرب من املعىن
 على كثري.

 سئل عبيد هللا بن عتبة: ما البالغة?فقال:القصد إىل عني احلجة بتقليل اللفظ.
وقال غريه: البالغة معروفة الفصل من الوصل، وفرق ما بني املشتك واملفرد وفصل ما بني املقّيد 

 .واملطلق، وما حيتمل التأويل ويستغين عن الدليل
 وقيل لبعض اليواننية: ما البالغة? قال: تصحيح األقسام، واختيار الكالم .

 وقيل لرجل من الّروم:ما البالغة? حسن االقتصاد عند البديهة، والغزارة يوم اإلطالة.
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وقيل لرجل: ما البالغة? فقال: حسن اإلشارة، وإيضاح الداللة، والبصر ابحلجة، وانتهاز مواضع 
 الفرصة.

ية بن أيب سفيان صحاراً العبدّي? ماالبالغة عندكم? قال: اإلجياز. قال: ما اإلجياز? وسأل معاو 
قال:أن تقول فال ختطئ وتسرع فال تبطئ، فقال معاوية. وكذلك تقول? قال:أقلين اي أمري 

 املؤمنني.أنت ال ختطئ وال تبطئ.
 وقد روي مثل هذا املعىن للحّجاج مع ابن القبعثري. فاهلل أعلم.

 ا: أبلغ الّناس أحسنهم بديهة، وأمثلهم لفظا.وقالو 
 قال خالد بن صفوان: خري الكالم ما ظرفت معانيه،وشرفت مبانيه والتّذت به آذان سامعيه.

 ?ابب من خطب فأريج عليه
فيما أوصى به ابنه: وإايك واخلطب فإهّنا مشواٌر كثري -قال احلّر بن جابر،وكان أحد حكماء العرب 

 العثار.
بن عّفان رضي هللا عنه على املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه مث أرتج عليه، فقال:أّما بعد  صعد عثمان

فإّن أول كّل مركٍب صعب، وما كنا خطباء، وسيعلم هللا، وإن امرًأ ليس بينه وبني آدم أب حيٌّ 
  ملوعوظ.

كر وعمر كاان ويروى أن عثمان بن عّفان رضي هللا عنه صعد املنرب فأرتج عليه، فقال: إّن أاب ب
 يعّدان هلذا املقام مقاال، وأنتم إىل إمام فّعال أحوج منكم إىل إمام قّوال.

 وروي يف هذا اخلرب: أنتم إىل إمام عادل أحوج منكم إىل إمام قائل.
وروي أّن عثمان ملّا بويع،قام فحمد هللا وأثىن عليه مث أرتج عليه، فقال:وليناكم وعدلنا فيكم، 

 من خطبتنا فيكم، فإن أعش أيتكم الكالم على وجهه. وعدلنا عليكم خريٌ 
وروي أّن عبد الرمحن بن جابر بن الوليد، خطب الناس على منرب محص فأرتج عليه، فقال:اي أهل 

 محص! أنتم إىل إمام عادل أحوج منكم إىل إمام خطيب مصقع،مث نزل.
أي،أحوج منا إىل الفضل يف وأرتج يوماً على عبد امللك بن مروان،فقال :حنن إىل الفضل يف الر 

 املنطق.
 وأرتج على معن بن زائدة، وهو على املنرب، فضرب بيده مث قال: فىت حرب ال فىت منابر.

صعد عبد هللا بن عامر منرب البصرة، فحصر ،فشّق ذلك عليه،فقال له زايد: أيّها األمري! إنك إن 
 أقمت عاّمة من ترى أصاهبم أكثر مما أصابك.

 رطاة املنرب، فقال: احلمد هلل الذي يطعم هؤالء ويسقيهم.صعد علّي بن أ
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أرتج على خالد بن عبد هللا القسرّي على منرب الكوفة، فقال: إن هذا الكالم جييء أحياانً ويعزب 
أحيااًن، ويسهل عند جميئه، ويعسر عند عزوبه طلبه، ورمبا طلب فأىب، وكوبر فعصى، فالتأيّن جمليئه 

ه وهو خيلج من اجلريء جنانه، وينقطع من الّذرب لسانه، فال ينظره القول أيسر من التعاطي ألبيّ 
 إذا اتسع، وال يكسره النطق إذا امتنع،وسأعود فأقول إن شاء هللا.

خطب رجل من األزد أقامه زايٌد للخطبة على منرب البصرة، فلما رقى املنرب، وقال احلمد هلل، أرتج 
ر اليوم، فقالت يل امرأيت: نشدتك هللا إن تركت اجلمعة عليه، فقال: قد وهللا مهمت أاّل أحض

وفضلها، فأطعتها، فوقفت هذا املوقف، فاشهدوا أهنا طالق. فقالوا له: انزل قبحك هللا.وأنزل إنزاال 
 عنيفاً.وقد قيل: إن هذه القصة لوازع اليشكري، ويف ذلك قال الشاعر: 

  ل ما قال وازعوما رغبيت يف مث  وما ضّرين أاّل أقوم لـخـطـبةٍ 

وذكر القهرمّي عن أبيه قال: قام القالخ بن حزن يوم عيد خطيباً، فقال: احلمد هلل الذي خلق 
الّسموات واألرض يف سّتة أشهر.فقيل له:إمّنا خلقها يف ستة أايم فقال: أقيلوين، فوهللا لقد ظننت 

 أيّن أقللت،وكنت أريد أن أقول يف سّت سنني.
رب، فلما رآهم قد فتحوا أمساعهم وشّقوا أبصارهم، قال: نّكسوا رءوسكم صعد روح بن حامت املن

ر.  وغّضوا أبصاركم، فإّن أول كّل مركب صعب، وإذا ّيسر هللا فتح قفل يسِّّ
خطب مصعب بن حّيان خطبة نكاٍح فحصر، فقال لّقنوا مواتكم شهادة أاّل إله إال هللا، فقالت أّم 

عوانك?! قيل لرجل من الوجوه: قم فاصعد املنرب فتكلم، فقام. اجلارية: عجّل هللا موتك، أهلذا د
فّلما صعد املنرب حصر، فقال: احلمد هلل الذي يرزق هؤالء. وبقي ساكتاً فأنزلوه وأصعدوا آخر، 

فلما استوى قائماً وقابل وجوه الناس بوجهه، وقعت عينه على رجٍل أصلع وحصر،فقال الّلهم العن 
 هذه الّصلعة.
بن زرقاء منرب أصبهان فحصر، فقال: وهللا ال أمجع عليكم عّيا وخبالء ادخلوا سوق صعد عّتاب 

الغنم فمن أخذ شاة فهي له ومثنها علّي. وقد روي أن هذا إمنا عرض لعبد هللا بن عامر على منرب 
البصرة، وأن عّتاب بن ورقاء هو الذي قام على املنرب فحمد هللا مث أرتج عليه، فجعل يقول: أّما 

عد أّما بعد...، وقبالة وجهه شيخ أصلع فقال:أما بعد اي أصلع، فوهللا ما غّلطين غريك، علّي به، ب
 فأيت به فضربه أسواطًا.

وصعد آخر املنرب فقال: إن هللا ال يرضى لعباده املعاصي، وقد أهلك أمة من األمم بعقرهم انقًة ال 
 تساوي مائتني ومخسني درمها، فسّمى مقوِّم الناقة.

 ذا هو عبد هللا بن أيب ثور عامل ابن الزبري على املدينة.وه
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ذكر عمرو بن شبة، حدثنا احلسني بن عثمان عن بعض علماء املدينة، قال: مث عزل ابن الّزبري 
عبيدة بن الزبري، واستعمل عبد هللا بن أيب ثوٍر حليف بين عبد مناف، فّلقبه أهل املدينة مقّوم انقة 

 شاءموا به، فعزله ابن الزبري.هللا، وغلت األسعار فت
صعد أعرايبٌّ املنرب فقال: أقول لكم ما قال العبد الّصاحل: "ما أريكم إاّل ما أرى وما أهديكم إاّل 

 سبيل الّرشاد"، فقالوا له: هذا فرعون. فقال: قد وهللا أحسن القول.
 قال بزرجهمر: هيبة الزَّلل تورث حصرًا، وهيبة العاقبة تورث جبناً 

 محد الّصمت وذمِّّ املنطقابب 
 

 قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "من صمت جنا".
وروينا عن عقبة بن عامٍر، أنه قال:اي رسول هللا فيم الّنجاة? فقال: "اي عقبة أمسك عليك لسانك، 

 وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك".
 وروي أنه من كالم لقمان وهللا أعلم.

 عليه وسّلم: "من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت". وقال رسول هللا صّلى هللا
وقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "ويٌل ملن حيدِّث الناس فيكذب ليضحكهم، ويٌل له، مث ويٌل 

 له".
 وعن عيسى عليه السالم، أنه قال :"ال تكثروا الكالم بغري ذكر هللا فتفتنوا قلوبكم".

داود عليه السالم لقي لقمان بعد ما كربت سنُّه، فقال: ما بقي من عقلك? فقال: ال وبلغنا أّن 
 أنطق فيما ال يعنيين، وال أتكلَّف ما كفيته.
 وقال ابن مسعود: أنذركم فضول الكالم.

 وعن ابن مسعود وسلمان الفارسي، قاال :أكثر الّناس وقوفاً يوم القيامة أكثرهم خوضاً يف الباطل.
فضول الكالم ما عدا تالوة القرآن، والقول ابلسنة عند احلاجة، واألمر ابملعروف،  وعن عطاء:

والنهي عن املنكر، وأن تنطق يف أمر ال بدَّ لك منه يف معيشتك، أما يستحي أحدكم أن لو نشرت 
عليه صحيفته اليت أمالها صدر هناره أن يرى أكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال دنياه، مث تال: 

مال قعيٌد، ما يلفظ من قوٍل إال لديه "وإ ّن عليكم حلافظني. كراماً كاتبني" و " عن اليمني وعن الشِّّ
 رقيٌب عتيد".

وعنه عليه السالم أنه قال: "الرّب ثالثٌة املنطق والنظر والصَّمت، فمن كان منطقه يف غري ذكر فقد 
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غري تفّكر فقد هلا". قال بعض لغا، ومن كان نظره يف غري اعتباٍر فقد سها، ومن كان صمته يف 
 الشعراء: ? لست مّمن ليس يدري=ما هواٌن من كرامه 

 ش على العني عالمـه  إّن للنّـصـح ولـلـغ

 ض وإن رمت اكتتامه  ليس خيفى احلبُّ والبـغ

 ل وابحلـلـم نـدامـه  ليس يف أخذك ابلفـض

  ت ويف الصَّمت سالمه  وجواب اجلاهل الصَّـم

  قال، قال أعرايّب: الّسكوت صيانٌة ّللسان وسٌت للعّي.وعن األصمعيّ 
 وقال أعرايّب يف رجل رماه ابلعّي: رأيت عثرات الّناس يف أرجلهم، وعثرة فالن بني فكَّيه.

قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم :"إن الرَّجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ما يظن أهنا تبلغ ما 
 خطه إىل يوم القيامة".بلغت، يكتب هللا هبا س

وروي عن النيّب صّلى هللا عليه وسّلم أنه قال: "إن هللا يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة 
 املال".

 وذكر األصمعّي قال، قال أعرايٌب: الكلمة أسريٌة يف واثق الرَّجل، فإذا تكّلم هبا كان أسرياً يف واثقها.
 تطيل الصمت? فقال:إن لساين سبٌع، إن تركته أكلين. قيل لبكر بن عبد هللا املزيّن: إنك

 وأنشد اخلشيّن: ? لسان الفىت سبٌع عليه مراقٌب=فإّن مل يزع من غربه فهو آكله وقال الراجز:? 
  كالسَّهم ال يرجعه راٍم رما  القول ال متلكه إذا نـمـا

 وقال آخر: 
  فِّه الَّسهمعلى سهمه ما دام يف ك  فداويته ابحللم والـمـرء قـادرٌ 

 قال هبرية بن أيب وهب: 
  لكالَّنبل هتوى ليس فيها نصاهلا  وإنَّ مقال املرء يف غري كنهه

قال أبو العتاهية: ? من لزم الصَّمت جنا=من قال ابخلري غنم اجتمع أربعة حكماء، فقال أحدهم: 
دم على ما مل أقل، أحّب إيّل أان على ردِّّ ما مل أقل، أقدر مين على رّد ما قلت، وقال اآلخر: ألن أن

من أن أندم على ما قلت، وقال الثالث: إذا تكلمت ابلكلمة ملكتين، فإذا مل أتكلم هبا ملكتها، 
 وقال الرابع: عجبت ممن يتكلم ابلكلمة، إن ذكرت عنه ضرته، وإن مل تذكر عنه مل تنفعه.

 قال طرفة بن العبد: 
 ى عوراته لـدلـيلحصاٌة عل  وإّن لسان املرء ما مل تكن له?
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 وقال منصور الفقيه: 
 من القول بدٌّ فقل أحسنه  عليك السُّكوت فإن مل يكن

 تقول أماكنها األلـسـنة  فرَّبتما فارقـت بـالّـذي

 وقال آخر: 
 لست تدري ماذا جييئك مـنـه  أيُّها املرء ال تقولـّن قـوالً  ?

 ـواًل فـزنـهوإذا أنت قلت ق  واخزن القول، إّن الصَّمت حكما

 عـنـه ليس ممّا يزينهم فالـه  وإذا النَّاس أكثروا فـي حـديثٍ 

  وقال أحيحة بن اجلالح: ? الصَّمت أكرم ابلفىت=ما مل يكن عيٌّ يشينه

  ما مل يكن لبٌّ يعينه  والقول ذو خطٍل إذا

 بة األنذال.قال ابن مقسم، مسعت جحظة يقول: مسعت املأمون يقول:السخافة كثرة الكالم، وصح
 أنشد ابن املبارك أخاً له كان يصحبه: 

 ه إذا كنت فارغاً مستـرحيـا  واغتنم ركعتني زلفى إىل الـل

 طل فاجعل مكانه تسـبـيحـا  وإذا ما مهمت ابملنطق الـبـا

 فصـيحـا ق وإن كنت ابلكالم  إّن بعض السكوت خرٌي من النط

 وقال أبو العتاهية: 
 وشرُّ كالم القائلني فضـولـه  ذخراً تنيله أال إّن بعد الذخر ?

 تقوله وابلصَّمت إاّل عن مجيلٍ   عليك مبا يعنيك من كّل ما ترى

 وله: 
ن إن نوى اخلري قاله  فعلـه وإن قال خرياً مل يكذِّبه  وحسبك ممَّ

 كان يقال: العافية عشرة أجزاء، تسعٌة منها يف الصمت، وجزء يف اهلرب من الّناس.
ل:من طوَّل صمته، اجتلب من اهليبة ما ينفعه، ومن الوحشة ماال يضّره. وقال رسول هللا كان يقا

 صّلى هللا عليه وسّلم: "إن من شرار النَّاس الذين يكرمون اّتقاء ألسنتهم".
 وقال الشاعر: 

  ولو قلتها مل أبق للصُّلح موضعا  صمتُّ على أشياء لو شئت قلتها

 وقال منصور الفقيه: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

  قالوا: عييٌّ أو جبان  ذا سألوا وإنخرٌس إ

 ولرمّبا قتل الّلسان  فالعّي ليس بقـاتـل

 كان يقال: اخزن لسانك كما ختزن مالك.
 قال امرؤ القيس: 

  فليس على شيٍء سواه خبزَّان  إذا املرء مل خيزن عليه لسانه

 وقال آخر: ? لعمرك إّن صمتك ألف عاٍم=ألصلح من كالمك ابلفضول 
 يبني صوابه لذوي العقول  أو ترى للقول وجهاً فأمسك 

 روينا أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه، أخذ يوماً بطرف لسانه وقال:ها إّن ذا أوردين املوارد.
وقال ابن مسعود رمحه هللا: إن كان الشُّؤم ففي الّلسان، ووهللا ما على وجه األرض شيٌء أحّق 

 بطول سجن من اللسان.
 ال: أخذه الشاعر فق

  أحّق بطول سجٍن من لسان  وما شيٌء إذا فكَّرت فيه ?

 كان يقال الّلسان سبع عقور.
 قال الشاعر: 
  إذا ساسه اجلهل ليثاً مغريا  رأيت اللسان على أهله ?

قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "وهل يكّب الّناس يف الّنار على وجوههم إاّل حصائد 
 ألسنتهم".

 وجل: "ما يلفظ من قوٍل إاّل لديه رقيٌب عتيٌد"، وقال:"وإّن عليكم حلافظني كراماً  قال هللا عزّ 
 كاتبني، يعلمون ما تفعلون".

وروي عن النيّب صلى هللا عليه وسلم أنّه قال: "إن هللا عند لسان كّل قائل، فلينظر كلُّ امرئ ما 
 يقول".

 نت=إنَّه من لزم الصَّمت سلم قال عمَّار الكليب: ?????????? وقل احلّق وإاّل فاصم
 من مقاٍل فيه عٌي وبـكـم  إّن طول الّصمت زيٌن للفىت

قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "رحم هللا امرءاً أمسك فضل لسانه، وبذل فضل ماله، وعلم أن  
 كالمه حمصٌي عليه".

: من كثر كالمه كثرت خطاايه.  قال األصبحيُّ
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 رَّجل قلَّة كالمه فيما ال يعنيه.وقال أبو الدَّرداء: من فقه ال
 وقال مالك بن دينار : لو كانت الصُّحف من عندان، ألقللنا الكالم.

 قال الشاعر: 
  من أقعدته صروف الّدهر مل يقم  يف نبوة الدَّهر يل عذٌر فال تلم ?

 وما تقّصر عن نيٍل هلا مهمـي  حصٌر يقّصر يب عن كلِّّ مرتبةٍ 

 النَّدم حبس الفىت نطقه خرٌي من  قلت لهإن عابين عائٌب ابلصمت 

عر لّب املرء يعرضه=والقول مثل مواقع النَّبل وقال آخر:   وقال معقر بن محاٍر البارقي: ?? الشِّّ
  والقول ينفذ ماال تنفذ اإلبر

ملا خرج يونس عليه السالم من بطن احلوت، أطال الصمت، فقيل له: أال تتكلم? فقال: الكالم 
ين يف   بطن احلوت.صريَّ

 قال عمر بن عبد العزيز: احملظوظ التـَّّقي يلجم لسانه، أخذه احلسن بن هانئ فقال: 
ا العاقـل مـن أل  جم فـاه بـلـجـام  إمنَّ

 لك من داء الكـالم  مت بداء الصَّمت خريٌ 

ان عن قتلة عثمان، فقال: تلك دماء كّف هللا عنها يدي، فأ -رمحه هللا-سئل عمر بن عبد العزيز 
  أكره أن أغمس فيها لساين.

وقال يزيد بن أيب خبيب املتكلم ينتظر اللعنة، واملتصنَّت ينتظر الرمحة. ويقال: شر ما طبع هللا عليه 
 املرء، خلق ديّن، ولسان بذّي. وقالوا البذاء من النفاق.

صبيان. إمنا هم وقال ابن القاسم:مسعت مالكاً يقول:ال خري يف كثرة الكالم،واعترب ذلك ابلنساء وال
 أبدًا يتكلمون، ال يصمتون.

وقال احلسن لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلَّم فكَّر، فإن كان له قال، وإن كان عليه 
 سكت، وقلب اجلاهل من وراء لسانه.

 قال نصر بن أمحد: 

 وكّل امرئ ما بني فكَّيه مقـتـل  لسان الفىت حتف الفىت حني جيهل

 إذا مل يكن قفٌل على فيه مقفـل   أبواب شرٍّ لـنـفـسـهوكم فاتحٍ 

 فذاك لساٌن ابلـبـالء مـوّكـل  إذا ما لسان املرء أكثـر هـذره

 وتـفـعـل فدبّر ومّيز ما تقول  إذا شئت أن حتيا سعيداً مسلَّـمـاً 
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 قال صاحل بن جناح: 
 إّن البالء ببعضه مـقـرون  أقلل كالمك واستعذ من شّره

 حىّت يكون كأنَّه مسـجـون  فظ لسانك واحتفظ من غّيهواح

 إّن الكالم عليكمـا مـوزون  وكِّل فؤادك ابللِّّسان وقل لـه

 تكـون إّن البالغة يف القليل  فزانه وليك حمكماً فـي قـّلةٍ 

 قال اّلالحقي: 
 الـكـالم والتفت ابلنَّهار قبل  اخفض الصَّوت إن نطقت بليلٍ 

 قال آخر: 
 فكن صامتاً تسلم وإن قلت فاعـدل  الصَّمت خرياً من كالٍم مبأثـمٍ أرى 

 وإن أنت أبغضت البغيض فأمجـل  وال تك يف حّق اإلخاء مـفـّرطـاً 

  وإذ ما مهمت الدَّهر ابخلري فاعجل  وال تعجلـن يومـاً بـشـرٍّ تـريده

 ـمـلاملتـحّ  وأفضل زاد الظَّاعن  أال إّن تقوى الـلـه خـري مـغـّبةٍ 

 وقال آخر: 
دق حتظ به  معـتـاد إّن الِّلسان ملا عّودت  عّود لسانك قول الصِّّ

وقال احلكماء:إذا متَّ العقل نقص الكالم، فضل العقل على املنطق حكمة، وفضل املنطق على 
 العقل هجنة.

 : وقال عمرو بن العاص: زّلة الرجل عظم جيرب، وزّلة اللسان ال تبقي وال تذر وقال أعرايب
  وأبيدي الرِّجال جتزي الرِّجال  عثرات الِّلسان ال تسـتـقـال

 فشراد اللِّّسان داٌء عـضـال  فاجعل العقل للِّّسان عـقـاالً 

 ض وابلقول تستبان الفعـال  إنَّ ذمَّ اللِّّسان مبٍق على العـر

 وقال غريه: 
  جلوليس ميوت الرَّجل من عثرة الرِّ   ميوت الفىت من عثرٍة بـلـسـانـه

 مـهـل وعثرته ابلرِّجل تربا علـى  فعثرته من فيه تـرمـي بـرأسـه

 وقال منصور الفقيه: 
  ر احلّق عنك عن اإلجابة  واخرس إذا خفيت أمـو
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 بسكوته عّز الـمـهـابة  فأقّل ما جيزي الفـتـى

 وقال حممود الوراق: 
 وال تكذب مقّدمٌة لفعلـك  ولفظك حني تلفظ يف مجيعٍ 

 نبلـك وإالَّ هّد من أركان  إن أردت القول وزانً  فزنه

 وقال آخر:? 
 بسوء الَّلفظ من قيٍل وقال  ومن الَّ ميلك الشَّفتني يسخو

 كان يونس بن عبد األعلى ينشد هذه األبيات: 
 كالم واعي الكالم قوت  قد أفلح السَّاكت الصَّموت

 جواب ما تكره السكوت  ما كّل قوٍل لـه جـوابٌ 

 مستيقـٍن أنّـه ميـوت  عجباً المرئ ظـلـومٍ اي

 ?ابٌب من مزدوَّج الكالم
 الزوجة أحد الكاسبني، وقيل إصالح املال أحد الكاسبني.

 قلة العيال أحد اليسارين.
 القلم أحد الِّلسانني.

 الشيب أحد العسرين.
 اليأس أحد الّنجحني. ويقال: تعجيل اليأس أحد الظَّفرين.

 الكسبني. حسن التَّقدير أحد
 الَّلنب أحد اجلبنني.

 كثرة العيال أحد الفقرين.
 املال أحد اجلاهني.

 الدُّعاء للسَّائل أحد العطاءين، وقيل: الّرد على السائل ابلّدعاء إحدى الصَّدقتني.
عر أحد الوجهني.  العجيزة أحد الوجهني. وقيل: الشِّّ

 الشَّحم إحدى احلسنيني.
 د الّلحمني.البياض أحد اجلمالني. املرق أح

 ملك العجني أحد الرَّيعني. قال عمر بن اخلطاب: املكوا العجني إنه أحد الرَّيعني.
 املبلِّّغ أحد الشَّامتني.
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  السامع للغيبة أحد املغتابني.
 الرَّاوية للهجاء أحد اهلجَّائني.

 فصٌل منه قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم لرجل أوصاه: "حافظ على العصرين".
 عصران: الصبح والظهر.وال

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من صلى الربدين دخل اجلنة".
 الربدان: الغداة والعشي.

 وقال بعضهم: األبردان: الغداة والعشّي.
 األيهمان: الّسيل واحلريق.

 األمحران: الذَّهب والزَّعفران.
 األسودان: التَّمر واملاء.

 األطيبان: األكل واجلماع.
 جوفان :الفم والفرج.األ

 األصغران: القلب واللسان.
 األكربان : اهلمَّة واللُّب.

 األصمعان: الفهم الذكي والرأي احلازم.
 اجلديدان: اللَّيل والنَّهار وكذلك امللوان، وكذلك العصران، قال محيد ابن ثور اهلاليل: 

 تيمَّمـا إذا طلبا أن يدركا ما  ولن يلبث العصران يوماً وليلةً 

 وقال أبو بكر بن دريد: 
 على جديٍد أدنياه للبلـى  إنَّ اجلديدين إذا ما استوليا

 وقال سليمان بن بطّال: 
  إن مل يكن هذا جييء به فذا  وتقلُّب امللوين بينهما الرَّدى

 هذا قول األكثر. -رضي هللا عنهما-العمران: أبو بكر وعمر 
 كما قالوا: املكَّتان: مكَّة واملدينة.

 القمران :الشمس والقمر.و 
 قال الفرزدق: 

  لنا قمراها والنُّجوم الطَّوالع  أخذان آبفاق السَّماء عليكمـا
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 مل خيتلفوا أنه أراد الشمس والقمر.
 وقال أبوعبيدة يف قول قيس بن زهري.
  وكنت املزء جيزي ابلكرامة  جزاين الزَّهدمان جزاء سوءٍ 

بن وهب من بين عبس بن بغيض، وقال أبو عبيدة: الزهدمان:  أراد زهدماً وأخاه قيساً ابين حممد
 زهدٌم وكردم.

 قال أبو عمر: احلجة يف هذا قول هللا عّز وجّل: "وألبويه"، فاألبوان األب واألم.
 وقد قال قتادة: العمران: عمر بن اخلطاب، وعمر بن عبد العزيز. واألول أشهر وأكثر.

 ةابب من األجوبة املسكتة وحسن البديه
بية  ملا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر بضرب عنق عقبة بن أيب معيط، فقال له:من للصِّّ

 اي حممد? قال: النَّار.
قال األعمش: احذروا اجلواب،فإن عمرو بن العاص قال لعدّي بن حامت: مىت فقئت عينك اي أاب 

 طريف? قال: يوم طعنت يف استك وأنت موّل يوم صفني.
ايّب بشهادة عند معاوية على شيء، فقال: كذبت.فقال: الكاذب وهللا مزمل يف شهد أعر 

 ثيابك.فتبسم معاوية وقال:هذا جزاء من عجل.
أنشد ابن الرِّقاع قصيدة يذكر فيه اخلمر، فقال له معاوية: أما إين قد ارتبت فيك يف جودة وصف 

 الشراب، فقال: وأان قد ارتبت بك يف معرفته.
ر بن سيَّار ألعرايب: هل أصابتك ختمة قط? قال:أما من طعامك وشرابك فال. قال قال متيم بن نص

 عبد امللك بن مروان لبثينة: ما رجا منك مجيل? قالت: ما رجت منك األمَّة حني ملكتك أمرها.
 قيل لبعضهم: صحبت األمري فالان إىل اليمن، فما واّلك? قال:قفاه.

عبة املرتقى، بعيدة املهوى، مهولة اجملتىن، رهيبة الِّسالح، قيل ألعرايب: صف لنا النخلة. فقال: ص
 شديدة املؤونة، قليلة املعونة، خشنة امللمس، ضئيلة الظل.

دخل معن بن زائدة على املنصور، فأسرع املشي وقارب اخلطر، فقال له املنصور: كربت سنُّك اي 
د. قال:على أعدائك اي أمري معن? قال: يف طاعتك اي أمري املؤمنني. قال: وإنك مع ذلك جلل

 املؤمنني.قال: وإن فيك لبقية. قال: هي لك اي أمري املؤمنني.
دخل عدّي بن حامت على معاوية، وعنده عبد هللا بن عمرو، فقال له عبد هللا: اي عدّي مىت ذهبت 

ك على عينك? قال: يوم مثل أبوك هاراًب، وضرب على قفاه مولياً، وأان يومئذ على احلق، وأنت وأبو 
 الباطل.
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قال املهدّي جلرير بن زيد: اي جرير إين ألعدُّك ألمر. قال جرير: إن هللا قد أعدَّ لك ميّن قلبًا 
 معقوداً بنصيحتك ويداً مبسوطة بطاعتك، وسيفاً مشحوذاً على عدوك، إذا ما شئت.

همه من مل يكن قالت جارية ابن السَّمَّاك له: ما أحسن كالمك إال أنك تردده.قال: أردده حىت يف
 فهمه. قالت: فإىل أن يفهمه من مل يكن فهمه ميله من فهمه.

قال احلسن البن سريين: تعرب الرؤاي كأنك من آل يعقوب. فقال ابن سريين: وأنت تفسر القرآن  
 كأنك شهدت التنزيل.

 قال رجل لعمر بن اخلطاب :أهلكنا النوم: فقال: بل أهلكتم اليقظة.
يب وقد أقيم ليضرب، فقالت: اي شيخ! لقد أقمت مقام اخلزي. فقال : مرت أمة بسعيد بن املس

  بل من مقام اخلزي فررت.
 قال رجٌل لعمرو بن العاص ألتفرغهنَّ لك. فقال: حينئذ تقع يف الشغل.

لقي احلسن الفرزدق يف حني خروجه إىل العراق، فسأله عن الناس، فقال:القلوب معك، والسيوف 
 عليك، والنصر من هللا.

قال رجل عند احلسن: أهلك هللا الفخار. قال :إذا استوحش يف الطريق. قيل لألصمعي: ملاذا ال 
 تقول الشعر? قال: الذي أريده ال يواتيين، والذي يواتيين ال أريده، أان كاملسّن أشحذ وال أقطع.

ال يواتيين. قيل البن املقفع: مالك ال تقول الشعر? فقال: الذي يواتيين ال أريده، والذي أريده 
 قال: ابن مناذر: 

 وإذا ما قلت شعراً فأجد  ال تقل شعراً وال هتمم به

 قال عبد هللا بن مروان لثابت بن عبد هللا بن هالل: إنك أشبه الناس إببليس.
 قال: وما تنكر أن يكون سيد اإلنس يشبه سيد اجلن.

إن فقده أأيسين من املصائب  قيل ألعرابية من بين عامر: لقد أحسنت العزاء على ابنك. قالت:
بعده. ونعى إىل أعرابية ابن هلا، فقالت: لقد نعيتموه كرمي اجلّدين، ضحوكاً إذا أقبل كسوابً إذا أدبر، 

 أيكل ما وجد، وال يسأل عما فقد.
 قال األحوص للفرزدق: مىت عهدك ابلزان? قال: مذ ماتت العجوز أمك.

 ه: من عندان خرج العلم. فقال ابن شربمة:مث مل يعد إليكم.قال أبو الزاند البن شربمة يف مناظرته ل
قال معاوية لعقيل بن أيب طالب: ما أبني الشبق يف رجالكم اي بين هاشم! قال: لكنه يف نسائكم اي 

 بين عبد مشس أبني.
 قال زهري: 
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 "يشتم ومن ال يّتق الشَّتم.. "  "ومن ال يكرَّم نفسه ال يكرَّم"

س: أنتم اي بين هاشم تصابون يف أبصاركم. فقال ابن عباس:وأنتم اي بين أمية قال معاوية البن عبا
 تصابون يف بصائركم.

قال معاوية لعقيل بن أيب طالب: أين ترى عمك أاب هلب? قال:يف النار، مفتشاً عمتك محاَّلة 
 احلطب. وكانت أم مجيل امرأة أيب هلب بنت حرب بن أمية ابن عبد مشس.

القاضي: اي شريك! آية يف الكتاب ليس لك وال لقومك فيها شيء. قال: وما  قال الرشيد لشريك
هي اي أمري املؤمنني? قال قوله تعاىل: "وإنَّه لذكٌر لك ولقومك"، فقال آية أخرى ليس يل وال لقومي 

 فيها شيء. قال: وما هي? قال: "وكذَّب به قومك وهو احلقُّ".
أن خترا الغالية? قال: ال وهللا اي أمري املؤمنني. قال: ومل?  قال الرشيد أليب احلارث مجَّريا: أيسرك

 والناس يتمنوهنا قال: أخاف أن خيتم أمري املؤمنني على سراويلي فال يفتحها.
قال معاوية بكالم عّرض فيه بعبد هللا بن الزبري، فقال: اي أمري املؤمنني ال يكن حقنا منك أن متسك 

 نك يف قومك.يدك مغلولة إىل عنقك، وتعمل لسا
وروى أن أاب بكر بن عياش كان أبرص، وكان رجل من قريش يشرب اخلمر، فقال له أبو بكر: قيل 

 لنا إن نبيا من األنبياء بعث حبّل اخلمر. فقال: ال أومن به حىت يربئ األبرص.
ا بعدك قدم الوليد بن عقبة الكوفة يف زمن معاوية، فأاته أهل الكوفة يسلمون عليه، وقالوا: ما رأين

مثلك. فقال خرياً أم شرًا? قالوا: مل نر بعدك إال شراً منك. قال: لكين وهللا ما رأيت بعدكم شرا 
 منكم، وهللا اي أهل الكوفة، إن حبكم لصلف، وإن بغضكم لتلف.

قال املنذر بن اجلارود لعمرو بن العاص:أي رجل أنت لو كانت أمك من عز قريش? قال عمرو: 
د عرضت قبائل العرب على نفسي أمتىن من أيهم تكون أّمي يف طول ليلتني، فما أمحد هللا إليك، لق

 خطرت عبد القيس على ابيل.
جعل لرجل ألف درهم على أن يسأل عمرو بن العاص، وهو على املنرب عن أمه، فسأله. فقال: هي 

لعرب فبيعت سلمى بنت حرملة، تلقب النابغة، من بين عنزة، مث أحد بىن جالَّن، أصابتها رماح ا
بعكاظ، فاشتاها الفاكه بن املغرية، مث اشتاها منه عبد هللا بن جدعان، مث صارت إىل العاص بن 

 وائل، فولدت وأجنبت. فإن كان لك جعل فخذه.
فاخر رجل من ولد أيب البختيَّ بن هشام رجال من ولد الزبري، فقال: أان ابن عقري املالئكة. قال 

وبئس املعقور، فقال: أان ابن شداد البطحاء. قال: شدها أبوك بسلحه،  ابن الزبري: فنعم العاقر
 وشدها أيب برحمه.
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جلس معاوية أيخذ البيعة على أهل العراق ابلبيعة له والرباءة من على، فقال له رجل: اي أمري 
رجل،  املؤمنني! إان نبايع أحياءكم وال نتربأ من مواتكم، فنظر معاوية إىل املغرية بن شعبة، فقال:

  فاستوص به خريًا.
ظفر احلجاج أبصحاب ابن األشعث، فجلس يضرب أعناقهم، فأيت يف آخرهم برجل من متيم، فقال 

له ايحجاج! لئن كنا أسأان يف الدنيا، فما أحسنت يف العقوبة. فقال احلجاج: أّف هلذه اجليف، ما  
 كان فيهم من حيسن هذا? وأمر بتخلية سبيل من بقي.

د العزيز لسامل بن عبد هللا بن عمر: أساءتك واليتنا أم سرتك? قال: ساءتين لك قال عمر بن عب
 وسرتين للمسلمني.

عاتب أعرايب أابه فقال: إن عظيم حقك علي، ال يذهب صغري حقي عليك، والذي متتُّ به إيّل 
 أمت مبثله إليك، ولست أزعم أاّن سواء، ولكن ال حيل لك االعتداء.

أن يدفنوه يف بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأبت ذلك عائشة  ملا مات احلسن أرادوا
وركبت بغلة ومجعت الناس، فقال هلا ابن عباس: كأنك أردت أن يقال: يوم البغلة كما قيل يوم 

 اجلمل?! قالت: رمحك هللا، ذاك يوم نسي. قال: ال يوم أذكر منه على الدهر.
دم حىت نقول: إنك تقبل، وإنك أشجع الناس، وتتأخر قيل ملعاوية بن سفيان، يوم صفني: إنك تق

حىت نقول :إنك تفر، وإنك أجنب الناس. قال: أتقدم إذا كان التقدم غنما، وأأتخر إذا كان 
 التأخرعزما.

سأل ابن الزُّبري معاوية حاجة فلم يقضها، فاستعان عليه مبوالة له، فقضى حاجته، فقال له رجل: 
 أعيت األمور من أعاليها طلبناها من أسافلها.استعنت ابمرأة! فقال: إذا 

اشتكىعبد هللا بن صفوان ضرسه، فأاته رجل يعوده، وقال: ما بك? قال:وجع الضرس. فقال: أما 
علمت ما يقول إبليس? قال: ال. قال: يقول: دواؤه الكسر. قال :إمنا يطيع إبليس أولياؤه. مرض 

ل: أشكو دمَّاًل آملين وزكاماً أضرَّ يب.فقال :أبشر رجل من األعراب فعاده جاره فقال: ما جتد? قا
فإنه بلغنا أن إبليس ال حيسد شيء من األمراض ما حيسد على هاتني العلتني ملا فيهما من األجر 

 واملنفعة، فأنشأ األعرايب يقول: 

  جبسمي مجيعاً دمَّاًل وزكاماً   أحيسدين إبليس دائني أصبحا

 خاوة فحٍل ما يطيق قيامار   فليتهما كـانـا بـه وأزيده

قال أبو جعفر املنصور أليب جعونة العامرّي من أهل الشام: أال حتمدون هللا أبان قد ولينا عليكم 
 ورفع عنكم الطاعون?! قال: مل يكن ليجمعكم هللا علينا والطاعون.
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ن أيتيين املوت قيل لبعضهم: أراك تكره الغزو، وما يكرهه إال جبان أو متهم? فقال:وهللا إين ألكره أ
 على فراشي، فكيف أسافر إليه مسافة بعيدة.

عرض بعض القواد أصحابه، فمر به رجل معه سيف رديء، فقال له: وحيك ما هذا السيف?! أما 
 علمت أن الرجل بسيفه? فقال أصلحك هللا أيها األمري،إهنا مأمورة. قال هذا مما يقطع شيئاً.

لى الريق سبَّحت يف بطنه، فقال ابن سريين: لئن كان هذا قيل البن سريين: من أكل سبع رطبات ع
 هكذا فينبغي للوزينج إذا أكل أن يصلي الوتر والتاويح.

قيل البن السَّمَّاك يف زمن يزيد بن معاوية: كيف تركت الناس? قال: مظلوم ال ينتصف وظامل ال 
 ينتهي.

ا: "ربنا ابعد بني أسفاران" أما كان قال معاوية لرجل من أهل اليمن: ما كان أمحق قومك حني قالو 
مجع الشمل خرياً هلم? فقال اليماين: قومك أمحق منهم، حني قالوا: " الَّلهمَّ إن كان هذا هو احلقَّ 
من عندك فأمطر علينا حجارًة من السَّماء، أوائتنا بعذاٍب إليم"، أفال قالوا: اللهم إن كان هذا هو 

 احلق من عندك فاهدان إليه.
ل للرقاشي: ما جيب على املؤمن يف حق هللا? قال: التعظيم له والشكر لنعمه، قال: فما قال رج

جيب عليه يف حق السلطان? قال: الطاعة والنصيحة. قال: فما جيب عليه يف حق نفسه? قال: 
االجتهاد يف العبادة، واجتناب الذنوب. قال: فما جيب عليه يف حق العامة? قال: كف األذى 

 ة. قال: فما جيب عليه يف حق اخلليط? قال: الوفاء ابملودة وحسن املعونة.وحسن املعاشر 
 قال بعض اجلّلة ألعرايب من بين متيم ميازحه: اي أعرايّب! من الذي يقول: 

  ولو سلكت سبل املكارم ضّلت  متيٌم ببطن اللُّؤم أهدى من القطا

 فقال: ال أعرفه. ولكن أعرف الذي يقول : 
 ومن يروي هلا أبدًا هجـاءا  و متيمـاً أعّض هللا من يهج

  وأدخل رأسه من حيث جاءا  ببطن عجوزٍة وإبست أخرى

دخل طفيليٌّ دار قوم بغري إذن، فاشتّد عليه صاحب الدار يف القول، فأغلظ له الطفيلي يف 
اجلواب، وقال له: وهللا لئن قمت إليك ألدخلنك من حيث خرجت. فقال صاحب املنزل: أّما أان 

  خرجك من حيث دخلت، وأخذ بيده فأخرجه.فأ
وقد أنشد: ما أشبه شعرك بشعري! أفكانت أمك أتت البصرة? فقال:ال  -قال الفرزدق لكثري

 ولكن أيب أاتها، ونزل يف بين دارم.
 قال املّثقب العبدّي: 
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 مسعت فقلت مّري فانفذيين  وكلمة حاسٍد من غري جـرمٍ 

 عرق هلا يوماً جبينـيومل ي  وعابوها عليَّ ومل تعبـنـي

 وال أان خملٌف من يرجتيين  وما من شيميت شتم ابن عميِّ 

 وليس إذا تّغيب أيتـلـينـي  وذو الوجهني يلقاين طليقـاً 

 حمافظًة على حسيب وديين  بصرت بعيبه فكففت عنـه

ل العجلي: قال رجٌل من بين عجل أليب الرَّوحاء الشاعر، هبمذان: ممن الرجل? قال:من العجم. قا
إمنا الشعر للعرب، واحملال أن يقول الشعر رجل من العجم حىت ينزو على أمه رجل من العرب. 

فقال أبو الروحاء: فكل من مل يقل الشعر من العرب، فقد نزا على أمه رجل من العجم على هذا 
 القياس.

 قال مسكني الدارمي: ?وإذا الفاحش القى فاحشًا=فبهذا وافق الشَّّن الطبق 
 كغراب البني ما شاء نعـق  إمنا الفحش ومـن يعـتـاده

 رمح الناس وإن جاع هنـق  أو محار السُّوء إن أمسكتـه

  سرق اجلار وإن يشبع فسق  أو غالم السُّوء إن جّوعتـه

قال رجل لشريح القاضي: لشد ما ارتفعت فقال له شريح: هل ضرك ذلك? إنك لتبصر نعمة هللا 
 ها يف نفسك.على غريك وتعمى عن

: اي مزيد! ما هذا الذي حتت حضنك? قال: اي أمحق! ومل -وهو حيمل شيئاً حتت إبطه-قيل ملزيد 
خبأته? قال الفرزدق للحسن: اي أاب سعيد إين قد هجوت إبليس، أفتسمع? فقال له احلسن: 

 اسكت، فإنك على لسانه تنطق.
قال محزة الكسائي: أهتمز الذيب? قال: لو  قيل ألعرايب: أهتمز الفارة? قال: إمنا يهمزها السنور.

 مهزته أكلين.
سأل رجل من الشعراء رجال من املتكلمني بني يدي املأمون، فقال: ما سنك? قال:عظم. قال: مل 

أرد هذا، ولكن كم تعدَّ? قال: من واحد إىل ألف ألف وأزيد. قال: مل أرد هذا، ولكن كم أتى 
. فضحك املأمون. فقيل له: كيف السؤال عن هذا? عليك? قال: لو أتى علي شيء ألهلكين

 فقال: أن تقول? كم مضى من عمرك.
 لقي رجل رجاًل راكبًا، فقال له: أين تنزل فقال له: حيث أضع رجلي.

وهب املفضل الضيب لبعض جريانه أضحية، فلقيه بعد النحر، فقال: كيف وجدت أضحيتك? 
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ِّّ  فقال: ما وجدت هلا دماً، أراد قول الشاعر: ? ولو ذبح الّضيبِّّ ابلسيف مل جتد=من اللؤم للضَّيبِّّ
حلماً وال دما اجتمع انس من الشعراء على ابب عدي بن الرِّقاع الشاعر، فخرجت بنت له، 

 فقالت: ما تريدون، قالوا: نريد أابك لنخزيه ونفضحه. فقالت: 
  على واحٍد ال زلتم قرن واحد  جتّمعتم من كلِّّ أوٍب وبـلـدةٍ 

: لنا أحالم ملوك املدائن، وسخاء -وكان كوفياً -ر أهل الكوفة وأهل البصرة، فقال ابن شربمة تفاخ
أهل السواد، وظرف أهل احلرية، ولكم سفه السند، وخبل اخلزر، ومحق أهل غسان. قال الربيع 
احلاجب لشريك القاضي حبضرة املهدي: بلغين أنك اختنت أمري املؤمنني. فقال شريك: ال تقل 

 لو كنت اختنته لكان قد أاتك نصيبك. ذلك.
قال مؤدب يزيد بن عبد امللك يوماً له: حلنت. فقال: اجلواد يعثر. قال املؤدب: إي وهللا، ويضرب 

 حىت يستقيم. فقال: نعم، ورمبا كسر أنف سائسه.
وقف أعرايب على قوم فقال: رحم هللا من مل متج أذنه كالمي، وقدم لنفسه معاذه من سوء مقامي، 

فإن البالد جمدبة، واحلال مسغبة، واحلياء زاجر مينع من كالمكم، والفقر يدعو إىل إخباركم، والدعاء 
أحد الصدقتني، فرحم هللا امرءاً أمر خبري. فقيل له: من أنت? فقال: اللهم اغفر، سوء االكتساب 

 مينعين من االنتساب.
ملسلمني! يزعمون أن أهل اجلنة أيكلون يهوداي يقول: ما أمحق ا -رمحه هللا-مسع إايس بن معاوية 

وال حيدثون. فقال له إايس بن معاوية: أو كل ما أتكله حتدثه? قال: ال. ألن هللا جيعل أكثره غذاء. 
  قال: فلم تنكر أن جيعل هللا مجيع ما أيكله أهل اجلنة غذاء.

وأوجزا. فقال العتايب أليب قرة: مجع املأمون بني العتَّايب وبني أيب قرَّة النصراين، فقال هلما: تناظرا 
أسألك أم تسألين? فقال: سلين. قال: ما تقول يف املسيح? قال: أقول إنه من هللا عز وجل. فقال 
العتايب: إن "من" جتيء على أربعة أوجه: فالبعض من الكل على سبيل التجزؤ، والولد من الوالد 

ة، واخللق من اخلالق على سبيل الصنعة، على سبيل التناسل، واخلل من احللو على سبيل االستحال
فهل عندك خامسة قال: ال، ولكين لو قلت واحدة من هذه ما كنت تقول? فقال العتايب: إن 

قلت: إنه كالبعض من الكل جّزأته، والباري ال يتجزأ، وإن قلت: إنه كالولد من الوالد أوجبت اثنيا 
ال جيوز على الباري عز وجل، وإن قلت على سبيل من األوالد واثلثا ورابعاً إىل ماال هناية، وهذا 

االستحالة، أوجبت فسادًا، والباري ال يستحيل وال ينتقل من حال إىل حال، وإن قلت: إنه كاخللق 
من اخلالق، كان قوال حقا، وهو احلق الذي ال شك فيه. وصف إبراهيم النظام أليب عبيدة معمر بن 

يوماً ومعه قارورة زجاج، فأراد أن خيتربه، فقال: اي أاب  املثىن ابليقظة وسرعة اجلواب، فمر به
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 إسحاق! ما عيب هذه? فقال سريعة االنكسار، بطيئة االجنبار. فأعجب ذلك أاب عبيدة.
ا أحسن، دار أمري املؤمنني أم دار  دخل املعتصم على خاقان عائداً فقال للفتح بن خاقان: أميُّ

 دار أيب فدار أيب أحسن.أبيك? فقال: ما دام أمري املؤمنني يف 
 مسع سواٌر القاضي احلّجاج بن أرطاة يقول?: أهلكين حب الشرف، فقال: اتق هللا تشرف.

قال مالك بن أنس: قدم على عمر بن عبد العزيز فتيان، فقاال: إن أابان تويف فتك ماال عند عمنا 
 لقائل: محيد، فأمر عمر إبحضاره، فلما دخل عليه، قال له عمر: اي محيد أنت ا

  أخو اخلمر ذو الشَّيبة األصلع  محـيد الّـذي أمـــٌج داره

 وكان كرمياً فـمـا ينـزع  أاتين املشيب على شربـهـا

فقال: نعم. قال: أما إذ أقررت، فأين سأجلدك? قال ومل? قال: ألنك أقررت بشرب اخلمر، 
هللا يقول: "والشُّعراء  وزعمت أنك تنزع عنها. فقال: هيهات، أين تذهب بك? أمل تسمع قول

م يقولون ماال يفعلون"? قال عمر: أوىل لك اي  م يف كلِّّ واٍد يهيمون وأهنَّ يتَّبعهم الغاوون، أمل تر أهنَّ
محيد، لقد أفلت. مث قال: وحيك ايمحيد، كان أبوك صاحلاً، وأنت رجل سوء. قال: أصلحك هللا، 

اس يشبه أابه، فقال: إذن هؤالء يزعمون أن وأنت رجل صاحل، وكان أبوك رجل سوء، وما كلُّ الن
أابهم تويف، وترك عندك مااًل. قال: صدقوا، وأان أحضره اآلن. فأحضره خبواتيم أبيهم، مث قال: إن 

هؤالء تويف أبوهم منذ كذا وكذا، وأان أنفق عليهم من مايل وهذا ماهلم. فقال عمر: ما أحٌد أحّق أن 
 إيّل وقد خرج من عندي. يكون عنده منك. قال: ما كان ليعود

دخل األحنف بن قيس التميمي على معاوية بن أيب سفيان يومًا، فقال: اي أحنف ما الشيء امللَّفف 
 يف البجاد? يعرض له بقول الشاعر: 
 فسّرك أن يعيش فجيء بزاد  إذا ما مات ميٌت من تـمـيمٍ 

 أو الشيء امللَّفف يف البجاد  خببٍز أو بتمـٍر أو بـسـمـنٍ 

 عـاد ليأكل رأس لقمان بـن  تراه يطوف يف اآلفاق حرصاً 

والشيء امللفف يف البجاد: وطب اللنب. فعلم األحنف ما أراد معاوية بتعريضه، فقال: الشيء 
امللفف يف البجاد هو السخينة اي أمري املؤمنني. وذلك أن قريشاً كانت تّعري أبكل السخينة. وهي 

 ند املسغبة وغالء السعر.حساء من دقيق كانوا يصنعوهنا ع
 ابب األدب

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما منح والٌد ولده خرياً من أدب حسن" ويف رواية أخرى عنه 
 عليه السالم أنه قال:"ما حنل والٌد ولده خرياً من أدب حسن".
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 قال سليمان بن داوود: من أراد أن يغيظ عدوَّه، فال يرفع العصا عن ولده.
 حممد بن سريين: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه.وقال 

 كان يقال: من أّدب ولده أرغم أنف عدوه.
 قال احلسن: التعّلم يف الصغر كالنقش على احلجر.

 قال الشاعر: 
 أدٌب صاحلٌ وحسن الثّـنـاء  خري ما ورَّث الّرجال بنيهـم

نـانـري واألو ٍه ٍة أو  هو خرٌي من الدَّ  رخـاء راق يف يوم شدَّ

 احل ال تفنيان حىتَّ البـقـاء  تلك تفىن والدِّين واألدب الصَّ 

 كنت يوماً تعّد يف الكبـراء  إن أتدَّبت اي بنـّي صـغـرياً 

 ت كبرياً يف زمرة الغـوغـاء  وإذا ما أضعت نفسـك ألـفـي

  ليس عطف القضيب إن كان رط
 ابً وإذا كان ايبـسـاً 

 بـسـواء

 الوالد للولد كاّلسماد للزرع.قال لقمان : ضرب 
 قال بعض احلكماء: ال أدب إاّل بعقل، وال عقل إال أبدب.

 كان يقال: التجربة علم، واألدب عون، وتركه مضّرة ابلعقل.
 كان يقال: العون ملن ال عون له األدب.

 قال األحنف: األدب نور العقل، كما أّن النار يف الظلمة نورالبصر.
 يٌة أبلغ دركاً وهي وادعة من األدب.قال األصمعّي: ما مط

 قال بزرمجهر: أرفع منازل الشَّرف ألهله العلم واألدب.
 وقيل: من قعد به حسبه هنض به أدبه.

 وقال ابن أيب دؤاد لرجل ختّطى أعناق الّرجال إليه: إّن األدب املتادف خري من النَّسب املتالحف.
 .كان يقال: األدب من اآلابء، والّصالح من هللا

 كان يقال: من أّدب ابنه صغرياً قّرت به عينه كبرياً.
 وقال احلجاج البن القرِّيَّة: ما األدب? قال: جترُّع الغّصة حىت متكن الفرصة.

ووصف أعرايبٌّ األدب يف جملس معمر بن سليمان، فقال: األدب أدب الّدين، وهو داعيٌة إىل 
وهو أن تعلم شرائع اإلسالم، وأداء الفرائض، وأن التوفيق، وسبٌب إىل السعادة وزاٌد من التقوى، 

أتخذ لنفسك حبّظها من النافلة، وتزيد ذلك بصّحة النية، وإخالص النفس، وحّب اخلري، منافسًا 
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ر رهبٌة من عقابه،  فيه، مبغضاً للشّر انزعاً عنه، ويكون طلبك للخري، رغبًة يف ثوابه، وجمانبتك لّلشِّّ
 عقاب، ذلك إذا اعتزلت ركوب املوبقات، وآثرت احلسنات املنجيات.فتفوز ابلثواب، وتسلم من ال

وقال أعرايٌب: األديب من اعتصم بعّز األدب من ذّلة اجلهل، ومل يتورط يف هفوة، وكان أدبه زلفى 
 إىل احلظوة يف دنياه وأخراه.

 قال منصور الفقيه: 

 ية للّنوادر والغـريب  ليس األديب أخا الـرِّوا

 أيب نواٍس أو حـبـيب  دثـنيولشعر شيخ احمل

  ءة والعفاف هو األديب  بل ذو التَّفضل واملـرو

 كان يقال: من مل يصلح على أدب هللا مل يصلح على اختياره لنفسه.
 احلطيئة: 

 عن اجلهل يوماً مل تعظه أانمله  إذا نكبات الدَّهر مل تعظ الفتـى

 الرَّدى وزالزلهتؤدِّّبه روعات   ومن لـم يؤّدبـه أبـوه وأّمـه

 ابطلـه هواك وال يذهب حبّقك  فدع عنك ما ال تستطيع وال تطع

 وقال آخر: 
  أدَّبه الَّليل والنَّهار  من مل يؤدِّّبه والداه

 وقال حممد بن جعفر: األدب رايسة، واحلزم كياسة، والغضب انر، والصَّخب عاٌر.
 وإن كنتم أوساطاً رفعتم، وإن كنتم فقراء استغنيتم. قال ابن القرِّيَّة: أتدبوا فإن كنتم ملوكاً سدمت،

قال شبيب بن شبية: اطلبوا األدب فإنّه عوٌن على املروءة، وزايدٌة يف العقل، وصاحٌب يف الغربة، 
 وحليٌة يف اجملالس.

قال عليُّ بن أيب طالب رضي هللا عنه يف قول هللا عّز وجل: "اي أيُّها الَّذين آمنوا قوا أنفسكم 
 يكم انرا"، قال: أّدبوهم وعّلموهم.وأهل

 قال الشاعر: 
  وال ينفع الّتأديب والرَّأس أشيب  يقوِّم من ميل الغالم الـمـؤدِّّب

 وقال آخر: 
  ر ابلفىت املرزوق ذهنا  إّن احلداثة ال تـقـص

 فيفوق أكرب منه سـنَّـاً   لكن تزكِّـى عـقـلـه
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 وقال آخر: 
ننيو   رأيت الفهم مل يكن انتهااب   مل يقسم على مرِّ السِّّ

نني تقامسـتـه  حوى اآلابء أنصبة البنني  ولوأنَّ السِّّ

قال مصعب بن عبد هللا الزُّبريي: قال يل رجل من أهل األدب فارسّي النسب: إن ثالثة ضروب من 
الرجال مل يستوحشوا يف غربة، ومل يقصروا عن مكرمة: الشجاع حيث كان، فبالناس حاجة إىل 

وأبسه، والعامل فبالناس حاجة إلىعلمه، واحللواللسان فإنه ينال ما يريد حبالوة لسانه ولني   شجاعته
كالمه، فإن مل تعط رابطة اجلأش، وجرأة الصدر، فال يفوتنك العلم وقراءة الكتب، فإن هبا أداًب 

 وعلماً قد قيَّدته لك العلماء قبلك، تزداد هبا يف أدبك وعلمك.
 قال سابق الرببرّي: 

 وليس ينفع بعد الكبـرة األدب  قد ينفع األدب األحداث يف مهلٍ 

 اخلـشـب ولن تلني إذا قّومتها  إنَّ الغصون إذا قوَّمتها اعتدلت

  قيل لعيسى عليه السالم: من أدَّبك? قال: ما أدَّبين أحٌد، رأيت جهل اجلاهل فاجتنبته.
ثناء احلسن، واألدب النافع، واإلخوان قال بعض احلكماء: أفضل ما يورِّث اآلابء األبناء: ال

 الصاحلون، وأنشدوا:? 

بـاع  ويعدم عاقٌل أدابً فيجـفـو  وتنسبه إىل غلظ الطِّّ

الح من الشُّجاع  ومنزلة التَّأدب مـن أديبٍ    مبنزلة السِّّ

يد:أما قال عبد امللك بن مروان لبنيه: اي بيّن لوعداكم ما أنتم فيه ما كنتم تعّولون عليه? فقال الول
أان ففارس حرب، وقال سليمان: أما أان فكاتب سلطان، وقال ليزيد: فأنت? فقال: اي أمري 

املؤمنني!? ما تركاغاية ملختار. فقال عبد امللك: فأين أنتم اي بيّن من التجارة اليت هي أصلكم 
خول يف مجلة ونسبتكم? فقالوا: تلك صناعة ال يفارقها ذل الرغبة والرهبة، وال ينجوصاحبها من الد

الّدمهاء والرعية، قال: فعليكم إذاً بطلب األدب، فإن كنتم ملوكاً سدمت، و إن كنتم أوساطاً رأستم، 
 وإن أعوزتكم املعيشة عشتم.
 ابب ترويح القلوب وتنبيهها

 قال عبد هللا بن مسعود: كان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يتخوَّلنا ابملوعظة خمافة الّسآمة علينا.
 وكان عليُّ بن أيب طالب يقول: إّن هذه القلوب متّل كما متلُّ األبدان، فابتغوا هلا طرائف احلكمة.

 وقال عليٌّ رضي هللا عنه: نّبه ابلتفّكر قلبك، وجاف عن النوم جنبك، واتق هللا رّبك.
 قال أبو الّدرداء: إين ألستجمُّ قليب بشيٍء من الّلهو، ليكون أقوى يل على احلّق.
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 عبد هللا بن مسعود: أرحيوا القلوب، فإن القلب إذا أكره عمى. قال
وقال أيضًا: إّن للقلوب شهوًة وإقباال، وفتة وإدابرًا، فخذوها عند شهواهتا وإقباهلا، وذروها عند 

 فتهتا وإدابرها.
 كان يقال: املاللة تفسخ املوّدة، وتوّلد البغضة، وتنّغص الّلذة.

لّرجل أن يعطي نفسه لّذهتا يف النهار ليكون ذلك عوانً هلا على سائر قال أرسطو طاليس: ينبغي ل
 يومه.

يف صحف إبراهيم عليه الّسالم: وعلى العاقل أن يكون له ثالث ساعات: ساعٌة يناجي فيها ربّه، 
وساعٌة حياسب فيها نفسه، وساعٌة خيّلي فيها بني نفسه وبني لذاهتا فيما حيّل وجيمل، فإّن هذه 

 ٌن له على سائر الّساعات.الساعة عو 
قال عمر بن عبد العزيز: حتدثوا بكتاب هللا تعاىل، وجتالسوا عليه، وإذا مللتم فحديٌث من أحاديث 

 الّرجال حسٌن مجيل.
وقال بعض احلكماء من السَّلف:القلوب حتتاج إىل قوهتا من احلكمة كما حتتاج األبدان إىل قوهتا من 

 الغذاء.
بن عبد العزيز على أبيه، وهو يف نوم الّضحى، فقال: اي أبت إّنك لنائم، دخل عبد امللك بن عمر 

وإّن أصحاب احلوائج لراكدون ببابك فقال: اي بينَّ إن نفسي مطّييت، وإن محلت عليها فوق اجلهد 
 قطعتها.

س قال احلسن البصريُّ رضي هللا عنه: حادثوا هذه القلوب، فإهّنا سريعة الدُّثور، وأفزعواهذه النفو 
 فإهنا طلعة، وإن مل تفعلوا هوت بكم إىل شّر غاية.

وقال غريه من العلماء: حادثوا هذه القلوب فإهّنا تصدأ كما يصدأ احلديد، وقد روي عن النيّب 
صّلى هللا عليه وسلم، أنه قال: "إّن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ احلديد". قالوا: فما جالؤها اي 

 ".رسول هللا? قال: "تالوة القرآن
 كان يقال: الفكرة مرآة املؤمن، تريه حسنه من قبيحه.

 كان يقال: التفكر نوٌر، والغفلة ظلمة.
 ابب قوهلم يف وصف العيش

 وما تتمنَّاه الَّنفس 
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قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "من أصبح منكم آمناً يف سربه، معاىًف يف جسمه، معه قوت 
 يومه، فكأمّنا حيزت له الدنيا".

 ان عمر بن اخلطاب يعجبه قول عبدة بن الطبيب: ك
  والعيش شٌح وإشفاٌق وأتميل  املرء ساٍع ألمٍر ليس يدركه

قال أبو يعلى: حدثنا األصمعي، قال: حدثنا حممد بن حرب الزِّايدي، قال: حدثين أيب قال: قال 
عتم شيئاً، إّن ألعواد زايٌد جللسائه: من أغبط الناس عيشًا? قالوا: األمري وجلساؤه.فقال :ما صن

املنابر هيبة،و إّن لفرع جلام الربيد لفزعة، ولكن أغبط الّناس عندي: رجل له داٌر ال جيري عليه  
كراؤها، وله زوجة صاحلة، قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهما، ال يعرفنا وال نعرفه، فإنّه إن 

 ه.عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله وهناره، وأفسدان دينه ودنيا
قال عمر: ملا فتح هللا على رسوله بين النضري وغريمها، كان يتخذ منها لنفسه وعياله قوت سنة، مث 

 جيعل الباقي يف الكراع والّسالح يف سبيل هللا.
 وقال سليمان: إذا أحرزت النفس قوهتا اطمأنت.

  بّه".قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "إذا متىّن أحدكم فليكثر، فإمّنا يسأل ر 
وليس يف هذا معارضة لقول هللا: "وال تتمّنوا ما فّضل هللا به بعضكم على بعٍض" ألن معىن هذا عند 

 العلماء أن يتمىن الرجل مال أخيه وامرأة أخيه، ليصرفه هللا عنه إليه فذلك التمين املكروه.
 لوا هللا من فضله.قال حممد بن سريين: هنيتم عن األمايّن، ودللتم على ما هو خري منها لكم، س

وقد ذكران يف كتاب "التمهيد" معىن قوله عليه والسالم:"ال يتمننّي أحدكم املوت لضرٍّ نزل به "، 
عند قوله عليه السالم: "ال تقوم الساعة حىت ميّر الرجل بقرب أخيه فيقول: اي ليتين مكانه". قال 

س يقصر به طول ليلي، وزائر املنصور إلسحاق بن مسلم العقيلي: ما بقي من لذاتك? قال جلي
 أشتهي من أجله طول السهر.

 وقال غريه: زائر أشتهي به طول السهر ودابة أشتهي من أجلها طول السفر.
 قال مسلمة بن عبد امللك: العيش يف ثالٍث: سعة املنزل، وموافقة املرأة، وكثرة اخلدم.

 م.قال عباية اجلعفّي: ما يسرُّين بنصييب من التمين محر النَّع
قال عبد الرمحن بن أم احلكم: لذة العيش يف زحف األحرار إىل طعامك، وبذل األشراف وجوههم 

 إليك فيما جتد السبيل إليه، وقول املنادي: الصالة أيها األمري.
قال قتيبة بن مسلم لوكيع بن أيب سود: ما السرور? قال: لواٌء منشور،و جلوٌس على الّسرير، 

 مري.والّسالم عليك أيّها األ
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 قيل ألّم البنني: ما أحسن شيٍء رأيت? قالت: نعم هللا مقبلًة علّي.
 سأل قتيبة رجاًل: ما الّسرور? قال: الولد الصاحل واملال الواسع.

: لّذة العيش ظفرك مبن حتّب بعد امتناع، ولذة ال توجب -رمحه هللا  -قال عمر بن عبد العزيز
 عليك إمثًا، وحٌق وافق هوًى.

 زم: ما الّلذة? قال: املوافقة، وال أنيس كالصاحب املوايت.قيل أليب حا
وروى الرِّايشي عن األصمعي قال: قال شبيب بن شيبة: عيش الدنيا يف ثالث: حمادثة اإلخوان، 

 ومباشرة النسوان، وشم الصبيان.
ل، قال بعض احلكماء: كثرة االلتفات سخف، وجمالسة احلمقى تورث الّنوك، وكثرة املىن ختلق العق

 وتفسد الدين، وتنفي القناعة.
قال أبو العتاهية: ?هلل أصدق واآلمال كاذبٌة=وجّل هذي املىن يف القلب وسواس ذكر عمرو بن حبر 
عن األصمعي قال: قال بعضهم: االحتالم أطيب من الغشيان، ومتنِّيك الشيء أوفر حظاً لّلذة من 

 قدرتك عليه.
ل إذا ملك وجبت فيه حقوق، وخاف مالكه عليه الزوال، قال عمرو بن حبر: كأنه ذهب إىل أن املا

 واحتاج إىل احلفظ، وكل من عظمت عليه نعمة هللا عظمت مؤونة الناس عليه.
ذكر املدائين قال: قيل المرئ القيس: ما أطيب عيش الّدنيا? فقال :بيضاء رعبوبة، ابلطّيب 

 مشبوبة، ابللحم مكروبة.
 ل: صهباء صافية، متزجها ساقية، من صوب غادية.وسئل األعشى: أّي العيش أّلذ? فقا

 وسئل طرفة، فقال: مطعٌم شهّي، وملبس زهّي ومركب وطّي.
 وقال غريه: 

 واختياٌل على متون اجلـياد  أطيب الطَّيِّبات قتل األعادي

  إّن عند الكرمي تزكوا األايدي  وأايٍد حبوتـهـنَّ كـرميـاً 

 ن اتسعت أمنيَّته وضاقت مقدرته، وبعدت مّهته.لبعض احلكماء: أسوأ الناس حااًل م
قيل لعبد الرمحن بن أيب بكرة: أّي األمور أمتع? فقال: ممازحة حبيب، وحمادثة خدين، وأماٍن تقطع 
هبا أايمك. ويف رواية أخرى عن عبد الرمحن بن أيب بكرة، أنه قيل له: أيُّ شيٍء أكثر إمتاعًا? قال: 

 املىن.
وي أليب بكر العرزمي: ?مىن إن تكن حقاً تكن أحسن املىن=وإالَّ فقد قال بعض األعراب، وير 

 عشنا هبا زمناً رغدا 
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ـا   سقتك هبا سلمى على ظمٍإ بردا  أمايّن من سلمى عذاٌب كأمنَّ

اجتمع عبد هللا وعروة ومصعب بنو الزبري بن العوام، عند الكعبة، فقال عبد هللا:أحب أال أموت 
 وأكون خليفة.حىت جتيء إيّل األموال 

وأزّوج سكينة بنت احلسني وعائشة  -يعين الكوفة والبصرة-وقال مصعب: أحب أن أيله العراقني 
 بنت طلحة.

وقال عروة: لكين أسأل هللا اجلنة. فصار عبد هللا ومصعب إىل ما متنيا، ويرون أن عروة صار إىل 
 اجلنة.

فقه أيب حنيفة، وحفظ سفيان، وورع مسعر كان املتمين ابلكوفة إذا متىن يقول: أمتىن أن يكون يل 
 بن كدام، وجواب شريك.

 قال األصمعّي: قال يل بن أيب الزاند :املىن واحللم أخوان.
 قال مالك بن أمساء: ??وملَّا نزلنا منزاًل طلَّه الّندى=أنيقاً وبستاانً من النَّور حاليا 

 ـيااألمان مىًن فتمنَّينا فكنت  أجدَّ لنا طيب املكان وحسنه

  قال سلم اخلاسر:

  أسًى وبعض املىن غرور  لوال مىن العاشقني ماتـوا

 وفاز ابللَّذة الـجـسـور  من راقب الناس مات غّماً 

 وقال منصور الفقيه: 

 مع ترك ما ينفعين  لوأنَّ ليتاً نـفـعـت

 اي ليتنـي لـم أكـن  ما كان يل قوٌل سوى

 وقال آخر: 
  ى العيش وطاابفاستو   ذهب الـبـرد وآبـا

 وقال آخر: 
 ومصطبٌح يغدو علـيَّ ويطـرق  ويل من متينِّّ النَّفس دنيا عريضةٌ 

 وعرساً غيوراً فاحشاً وتطَـّلـق  متلِّّكين األموال ال فقر بـعـدهـا

 تـصـدق لتجربٍة منَّا وال هـي  فقدت املىن ال حنن نلهو عن املىن

 وقال آخر: 
  وأكثر ما تلقى األماين كواذاب  ةٌ وأكثر أفعال الليالـي إسـاء
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 وأنشد نفطويه: ? الدهر يصدقنا وتكذبنا املىن=بعداهتا وتغرُّان اآلمال 
  خيٌل مطّهمٌة وال أموال  وإذا املنيَّة أقبلت مل تثنها

 وقال آخر: 
 ف ليغنيان عن الغىن  إّن القناعة والـعـفـا

 فاشكر فقد نلت املىن  فإذا صربت على املىن

 ال عبد امللك بن حبيب: وق
  هنٌي على الرَّمحن يف قدرته  صالح أمري والَّذي أبتغـي

 لعامٍل أزرى على بـغـيتـه  ألٌف من البيض وأقلل بـهـا

 وصنعيت أشرف من صنعته  زرايب قد أيخذهـا جـمـلةً 

 قال آخر: ?مسيئات أاّيم الزَّمان كثريٌة=وحمسنة األايم يف الدَّهر أعالم 
 قصرٌي وإن طالـت لـياٍل وأاّيم  فيما تستخّص وتصطفيوعيشك 

  مضى مثل ما مّرت بعينك أحالم  فصل بسرور النَّفس عيشك إنَـّه

 قال بشار بن برد:? 
 وذمـيمـهـا فلذَّ لنا حممودهـا  ذكران أحاديث الزَّمان الَّذي مضى

 وقال آخر: ? 
 يعنـيه ليس ومل يكن طالباً ما  من راقب املوت مل تكثر أمانيه

قيل لرقبة بن مصقلة: أنت بعيد الدار من املسجد، وتنصرف بال مؤنس? قال: إين حني أخرج من 
 املسجد أبتدئ أمنية فما تنقضي حىت أدخل املنزل.

 قال لبيد بن أيب ربيعة: 
ثتـهـا?   إّن صدق النَّفس يزري ابألمل  واكذب الَّنفس إذا حدَّ

 وقال آخر: 
  حال من دون مناه أجله  نفسه رّب من ابت ميينِّّ 

قال يزيد على املنرب: ثالث خيلقن العقل، وفيها دليٌل على الضعف: سرعة اجلواب، وطول املىن، 
 واالستغراق يف الضحك.
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 وقال األحنف بن قيس: كثرة األماين من غرور الشيطان.
 قال حبيب: 

  روض األماين مل يزل مهزوال  من كان مرتع عزمه ومهومه

 آخر:  وقال
  إن املىن رأس أموال املفاليس  إذا متنيت بت الليل مغتبـطـاً 

 وقال آخر: ?إذا حدَّثتك النَّفس أنك قادٌر=على ما حوت أيدي الرِّجال فكّذب 
 فجرِّب إىل بعض ما مّنتك يوماً   فإن أنت مل تفعل ومال بك اهلوى

 قال أبو العتاهية: 
  واستوهب هللا ذكرا فانسها  إمنا الفقر فضول التَّمنِّـي

 قيل لسليمان بن عبد امللك: ما الّلذة? قال:جليس ممتع أضع بيين وبينه الّتحفُّظ.
ما العيش? قال:  -وهو خرمي بن خليفة بن سنان بن أيب حارثة املّري-قال احلجاج بن يوسف خلرمي 

أيت الّشيخ ال ينتفع األمن، فإين رأيت اخلائف ال ينتفع بعيش. قال: زدين قال: والّشباب، فإين ر 
بعيش. قال: زدين. قال: والّصحة، فإين رأيت الّسقيم ال ينتفع بعيٍش. قال زدين. قال: ال أجد 

 مزيدًا.
 قال أعرايّب: 

 وتـروح وعافيٍة تـغـدو بـهـا  وما العيش إاّل يف اخلمول مع املىن

 وقال آخر: 
هام  إّن الفىت يصبح لـألسـقـام  كالغرض املنصوب للسِّّ

 يقول: إيّنِّ مدرٌك أمـامـي  أخـطـأ راٍم وأصـاب رام

    يف قابل ما فاتين يف العام

 قيل لرجل من احلكماء: من أنعم الناس عيشًا? قال: من كفى همَّ الدنيا، ومل يهتم ابآلخرة.
 قال الشاعر: 

  طاملا اغتَّ ابملىن اجلهالء  ال متّن املىن فتغّت جهـالً 

 قال آخر:? 
 إّن ليتاً وإنَّ لواً عـنـاء  ي وأين مينَّ ليتليت شعر 

 ابب اختالف اهلمم يف أنواع املال
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 عن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أنه قال: "خري املال عنٌي ساهرٌة لعني انئمة".

وروي عنه عليه الّسالم أنه كان أيمر األغنياء ابخّتاذ الغنم، وأيمر املساكني ابخّتاذ الدَّجاج. قال 
: ملا خرج مروان من املدينة مّر مباله بذي خشب، فلما نظر إليه قال:  -رمحه هللا-الك بن أنس م

 ليس املال إال ما أسرجت عليه املناطق.
قيل البنة اخلس:ما تقولني يف مائة من املعز? قالت:قىًن. قيل: فمائة من الضأن? قالت:غىًن قيل 

 فمائة من اإلبل? قالت: مىًن.
القيس: ?لنا غنٌم نسوِّقها غزاٌر=كأّن قرون جلَّتها العصيُّ فإنه أراد أهنا كانت معزى، وأما قول امرئ 

 لوصفه قروهنا ابلعصي، وأما قوله: 

  وحسبك من غىًن شبٌع وريُّ   فتمأل بيتنا إقطاً وسـمـنـاً 

 مسناً وزبدًا.فإنه زعم بعضهم أن، اإلقط ال يكون إال من لنب البقر، وقالوا: املعزى أكثر لبنا، وأكثر 
قال املستورد: الذَّهب والورق حجران، إن تركتهما مل يزيدا، وإن أخذت منهما نفدا، واحليوان  

 كالبقل إن أصابته الشمس ذوى، ولكن املال األرض واملاء.
 خياطب أخاه عبد هللا:  -رمحه هللا-قال ابن شهاب الزهرّي 

 فتزقـا ابلعّلك يوماً أن جت  تتّبع خبااي األرض وادع مليكها

 وروى النيب صّلى هللا عليه وسلم أنه قال: "تسعة أعشار الرزق يف التجارة، والعشر يف السَّابياء".
ملا بلغ عمر بن اخلطاب أن من نزل ابلكوفة من الصحابة اختذوا الضياع وعمروا األرضني، كتب 

 إليهم: ال تنهكوا وجه األرض فإن شحمها يف وجهها.
ن غزوان وأصحابه بنوا ابللَّنب كتب إليهم: وقد كنت أكره لكم ذلك، فإذا فعلتم وملابلغه أن عتبة ب

 فعّرضوا احليطان، وأرفعوا السُّمك، وقاربوا بني اخلشب.
-يعين األرض-ابع رجل رجاًل أرضًا، فقال البائع: أما وهللا لقد أخذهتا شديدة املؤونة قليلة املعونة 

 يعين الدراهم.-طيئة االجتماع سريعة التفرق . فقال املبتاع: وهللا لقد أخذهتا ب
 قالوا إذا بعد املال عن موضع ربّه قلت فوائده.

 قال الشاعر: 
  أرى عازب األموال قلت فوائده  سأبغيك مااًل ابلـمـدينة إنَـّنـي

أوصى سهل بن حينف، أحد بين عبد الرمحن بن عوف، وكانت أمُّه أنصارية فقال له: إنك احّب 
، وإين موصيك بوصية: اعلم أنه ال عيلة على مصلح، وال مال مع اخلرق، واعلم أن خري إخوتك إيلّ 
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املال العقل، وخري املال ما أطعمك ومل تطعمه وإن قّل، واعلم أن الرقيق ليسوا مبال، ولكنهم مجال، 
نتفعت هبا، واعلم أن املاشية إمنا هي مال أهلها، وإن كنت متخذاً من املال شيئاً فمزرعة إن زرعتها ا

 وإال مل ترزءك شيئًا. قال: فحفظت نصيحته، فكانت يل أنفع مما ورثت.
ذكر النخل والّزرع عند بعض األشراف العقالء فقال: شرينا النخل من فضول غالت الزرع، ومل 

 نشت الزرع من فضول غالت النخل.
فيها من األموال، فسألوا قال اّلليث بن سعد: ملاا فتتحت إفريقية عجب الناس من كثرة ما أصابوا 

بعض من كان معهم من األسرى، فبدر إىل شجرة زيتون كانت بني يديه، فأخذ منها عوداً وأراهم 
إايه، وقال: من هذا مجعنا هذه األموال نصيب الزيتون فيأتينا أهل البحر والرب، والصحراء والرمل، 

 يبتاعون منا الزيتون، فمن مثَّ كثرت أموالنا.
 صّلى هللا عليه وسّلم لعمرو بن العاص: "هل لك اي عمرو أن أبعثك يف جيٍش قال رسول هللا

 يسّلمك هللا ويغنمك وأرغب لك رغبة صاحلة".
وروي عن النيب صلى هللا عليه وسّلم من حديث املقداد بن معدي كرب، وهو حديث صحيح، أنه 

أن أيكل من عمل يده، وكان داود قال صّلى هللا عليه وسّلم: "ما أكل ابن آدم طعاماً خريًا له من 
 عليه السالم أيكل من عمل يده".

وكان داود عليه السالم يعمل القفاف اخلوص، وقيل كان نوح جنارًا، وكان زكراي جناراً صلى هللا 
 عليهما وسلَّم.

وأمجع العلماء أّن أشرف الكسب: الغنائم، وما أوجف هللا عليه ابخليل والرِّكاب، إذا سلم من 
 ل. وقد مّسى هللا اجلهاد جتارة منجية من عذاٍب أليم.الغلو 

 قال بعض لصوص مهدان: 
 يعيش مثرايً أو ختتمه املخارم  ومن يطلب املال املمّنع ابلقنـا

 وأنفاً محّياً جتتنبك املـظـالـم  مىت جتمع القلب الذكّي وصارماً 

 ظالـم فهل أان يف ذا اي هلمدان  وكنت إذا قوم غزوين غزوهتـم

 ابب التجارة
  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أفضل الكسب عمل اليد، وكّل بيع مربور".

 وعنه عليه السالم أنه قال: "أفضل الكسب كسب الصَّانع إذا صّحح".
 وقال عليه السالم: "التجار هم الفّجار إال من بّر وصدق".

 يوم القيامة". وقال عليه السالم: "التاجر األمني الصدوق مع الّشهداء

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

وقال صلى هللا عليه وسلم: "اي معشر التجار??????????????????????!?? ????إن بيعكم 
هذا يشوبه احللف، فشوبوه ابلّصدقة". وقال صلى هللا عليه وسّلم: "اجلالب مرزوٌق واحملتكر 

 ملعون".
 أو قال"..مذموم".

 جارة، والعشر يف السَّابياء".وقال صّلى هللا عليه وسّلم: "تسعة أعشار الّرزق يف الت
 وقال عليه الّسالم: "اّللهم ابرك ألّميت يف بكورها".

وروي عنه عليه الّسالم أنه قال: "من أشراط الّساعة، أن يرفع العلم، ويقبض املال ، ويظهر القلم، 
 وتكثر التجار".

أقاله أقاّله هللا من عثرته وقال صّلى هللا عليه وسّلم: "من استقالة أخوه املسلم يف بيع ابعه منه، ف
 يوم القيامة".

 وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :فّرقوا بني املنااي، واجعلوا الرَّأس رأسني.
 وقال عمر: بع احليوان أحسن ما يكون يف عينك.

وقال ابن شهاب:مّر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبعرايّب وهو يبيع مسّومة فقال: "عليك أبول 
 و أبول سوم، فإن الّربح مع السَّماح".سومة، أ

 قيل للزبري رمحه هللا: مب بلغت هذا املال? قال: إين مل أرد رحبًا، ومل أشت عيباً.
 كان يقال: األسواق موائد هللا يف األرض ، فمن أاتها أصاب منها.

دب، وقصر قال خالد بن صفوان: يف التِّجار لؤم الطبائع، وعّي الّلسان، وموت القلب، وسوء األ
 اهلمة، واالشتمال على كل بلّية.

اشتى أعرايٌب مجاًل فندم عليه يف شرائه، فجعل يصعِّد النظر فيه،ويصوبه ليجد ما يتوّصل به إىل رّده 
 فقال البائع: من طلب عيباً وجده.

 يقال: الغنب يف شيئني، يف الرَّداءة أو الغالء، فإذا استجدت فقد سلمت من أحدمها.
 : قال الراجز

  ما أرخص الغايل إذا كان حسن

 وقال حممود الورَّاق: 
  فيكون أرخص ما يكون إذا غال  وإذا غال شيٌء علّي تـركـتـه

لقوم: ما جتارتكم?قالوا: بيع الرقيق قال: بئس التجارة ضمان نفس، ومئونة -رمحه هللا  -قال معاوية
 ضرس.
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اً فاشته ضخمًا، فإن مل توافق كرماً، وافقت قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: إذا اشتيت بعري 
 حلماً.

ودخل مالك بن دينار السوق فجلس إىل قوٍم حيدثهم، فقال: كيف سوقكم? قالوا: كاسدة. 
قال:غششتم. قال: وكيف متاعكم? قالوا:رديء قال: كذبتم. قال:وكيف كثرته? قالوا:قليل. 

 قال:حلفتم.
 اجر كيف يسلم إن ابع مدح، وإن اشتى ذّم.كان عبد هللا بن مسعود يقول: عجباً للت

ياح.يعين  من ال صناعة -وهللا أعلم -قال سعيد بن املسّيب: إذا أبغض هللا عبداً جعل رزقه يف الصِّّ
له إاّل النداء لغري صالة حمتساً ابلليل وبراحاً ابلنهار. وحنو هذا عن الفضيل بن عياض، وزاد  

 ون على أسوار املدن ابلليل.كاملالحني ودوهنم، ومنهم الذين يصيح
 قال ابن عباس: من اشتى ما ال حيتاج إليه يوشك أن يبيع ما حيتاج إليه.

 قال املغرية بن حبناء: 
 يربح وال كلُّ أصحاب التِّجارة  وما كلُّ حنٍي يصدق املرء ظنُّه

 والبن شهاب الزُّهري: 
  املوفَّق وقد يصلح املال اليسري  أال كلُّ من يهدي له البيع يرزق

 وملنصور الفقيه: 
  عساك بصربك أن تظفري  بنيَّيت ال جتزعي واصربي

بيقيَّ والتُّستـري  فلو انل يوماً أبوك الغنـى  كساك الدَّ

 فما إن يبيع وال يشتـري  ولكن أبوك ابتلي ابلعلـوم

 اببَّ الرِّزق
 نيا" اآلية.قال هللا عزَّ وجل: "حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدُّ 

 وقال: "وهللا فضَّل بعضكم على بعٍض يف الرِّزق".
مسع رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم أمَّ حبيبة تقول: الَّلهم متِّعين بزوجي رسول هللا، وأبيب أيب 

سفيان، وأبخي معاوية، فقال هلا رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:"دعوت هللا آلجاٍل معلومٍة وأرزاٍق 
 ة".مقسوم

وقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم: "أىب هللا أن جيعل أرزاق عباده املؤمنني إال من حيث ال 
 حيتسبون".

 وقال عليه السالم:"استنزلوا الرِّزق ابلصدقة".
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وقال عليه السالم: "وال حيملنَّكم استبطاء الرِّزق أن تطلبوه مبعاصي هللا، فإنه ال ينال ما عنده مبا 
  قوا هللا وأمجلوا يف الطلب، خذوا ما حّل، ودعوا ما حرم".يكره، اتَّ 

 وقال عليه السالم لعبد هللا بن مسعود: "ال تكثر مهَّك اي عبد هللا، ما يقدَّر يكن، وما ترزق أيتك".
 قال الشاعر: 

  كفاحاً وجتلبه عليك اجلوالب  فإنَّك ما يقدر لك هللا تلـقـه

لم:" إن روح القدس نفث يف روعي، أنه لن متوت نفس حىت وقال رسول هللا صلى هللا عليه وس
 تستكمل رزقها، فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب".

 أنشد ابن أيب الدنيا: 
بتـه نـفـسـه وهـو آثـم  ومن ظّن أنَّ الرِّزق أيتـي بـحـيلةٍ   فقد كذَّ

 وآخـر أيتـي رزقـه وهـو نـائم  يفوت الغىن من ال ينام عن السُّـرى

 بكدٍّ ولألرزاق يف النَّـاس قـاسـم  الفقر يف ضعف احتياٍل وال الغىنفما 

 وأرضى حبكم هللا ما اللـه حـاكـم  سأصرب إن دهٌر أنـاخ بـكـلـكـلٍ 

ةً   سـالـم ويف سعٍة والعرض منِّـي  لقد عشت يف ضيٍق من الدَّهر مـدَّ

 وقال جعفر بن حممَّد: إين ألملق فأاتجر هللا ابلصدقة فأربح.
 وقال عروة بن الزبري: العاقل من إذا رزق ما ال نظر فيه، فإنه ال يدري لعله يكون آخر رزقه.

 ومما يروي لعلّي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وفيه نظر: 
 صمَّاء ملمومٍة ملٍس نواحـيهـا  لو كان صخرٍة يف البحر راسيةٍ 

  مـا فـيهـاحىتَّ يؤدَّي إليه كلُّ   رزٌق لعبٍد يراه هللا النفـلـقـت

 لسهَّل هللا يف املرقى مراقيهـا  أو كان حتت طباق السَّبع مطلبها

 أيتـيهـا إن هي أتته وإالَّ سوف  حىتَّ تؤدَّي الَّذي يف الَّلوح خّط له

 وأنشد ابن األعرايب: 
 وال العطااي لذي عـقـٍل وال أدب  احلمد هلل ليس الرِّزق ابلـطَـّلـب

 يوماً وجدت إليه أقرب السـبـب  أنـت طـالـبـهإن قّدر هللا شيئاً 

 جيدي عليك ولو حاولت من كثب  وإن أىب هللا ما هتوى فال طـلـبٌ 

 وقد أانخ عليها الدَّهر ابلعـجـب  وقد أقول لنفسـي وهـي ضـيِّقةٌ 
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م إّن لـهـا   فتحاً وما الصَّرب إاّل عند ذي األدب  صرباً على ضيقة األايَّ

 فيه لنفسك راحاٌت من التّـعـب  واب العطـاء بـمـاسيفتح هللا أب

  من الُّلجني لكان الصَّمت من ذهب  ولو يكون كالمي حـني أنـشـره

وقيل لعلّي بن أيب طالب رضي هللا عنه: كيف حياسب هللا العباد على كثرهتم? قال:كما قسَّم بينهم 
 أرزاقهم.

 ولسريج بن يونس احملدث: 
 أتعبت نفسك حىتَّ شفَّك التَّـعـب  آلفاق جمتهداً اي طالب الرِّزق يف ا

 أقصر فرزقك ال أييت به الطَّلـب  تسعى لرزق كفاك هللا مـؤنـتـه

 له الـوالية واألرزاق والـذَّهـب  كم من سخيٍف ضعيف العقل نعرفه

 ابدي اخلصاصة مل يعرف له نشب  ومن حصيٍف له عقٌل ومـعـرفةٌ 

 حـسـب فاهلل يرزق ال عقٌل وال  ائنـهفاستزق هللا مما فـي خـز 

 وقال آخر: 
  مهّذب الرأي عنه الرِّزق منحرف  كم من قويٍّ قوٍي يف تـقـلُّـبـه

 يغـتـرف كأنه من خليج البحـر  وكم ضعيٍف ضعيف الرأي تبصره

 أنشد أبو حامت عن األصمعي: 
  مإنك إن تقدر لك احلمَّى حت  اي أيُّها املضمر مهَّاً ال هتـمّ 

 القلم كيف توّقيك وقد جفّ   ولو علوت شاهقاً من العلـم

 قالوا: املقادير تبطل التقدير،وتنقض التدبري.
 قال الشاعر: 

 فليس حيلُّه إال القضـاء  إذا عقد القضاء عليك عقداً 

 وقال ابن املعتز: 
 يتبع اآلمال كالباغي املضلّ   اي مكلَّ العيس يف دميـومةٍ 

 بيد املقدار فاصرب واتكـل  تـطـلـبـهإنَّ مفتاح الذي 

ة العمر ومن وقت األجل  فرغ هللا من الرزق ومـن   مدَّ

 وقال أبو العتاهية: 
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 أللتمس الرِّزق من عنـده  وفدت إىل هللا فـي وفـده

 ومل يقو حيٌّ عـلـى ردِّّه  إذا ما قضى هللا أمراً مضى

: قيل ألعرايّب من أين  معاشكم? قال: من أزواد احلاّج. قلت: فإذا صدروا قال املفضَّل الضَّيبِّّ
   فبكى، مث قال: لو كنا نعيش من حيث نعلم مل نعش.مث قال: أتفهم? قلت:نعم،فقال:

جديٌد انضـٌر ثـم ينـهـج  هل الدَّهر إالَّ ضيقٌة فـتـفـرَّج  وإال ه

نيا كسفٍر تتابعوا  وافأدلـجـ على منهج مث استقلُّوا  أرى النَّاس يف الدُّ

 فقال الرببري: 

ـه ا الظاعن مثل املـقـيم  اي أيُّها الظَّاعن يف حظِّّ  إمنَّ

 مصحَّح اجلسم مقٌل عـدمي  كم من لبيٍب عاقٍل قـلَّـبٍ 

 ذلك تقدير العزيز العلـيم  ومن جهوٍل مكثٌر مـالـه

  ما ضّر من يرزق أالَّ يرمي  حظك أيتيك وإن لـم تـرم

 الرزق، فإن النَّجاح يف التبكري.كان يقال: بّكروا يف طلب 
قال أبو هريرة:إذا سأل أحدكم هللا الرزق فلينظر كيف يسأل، فإن هللا يرزق احلالل واحلرام، ولكن 

 ليقل اّللهم ارزقين ما ينفعين وال يضرين.
قالوا: الرزق رزقان رزق ال أيتيك إال ابلتسّبب ورزق أيتيك به هللا من حيث ال حتتسب. وقلت أان 

 زق رزقان.فرزق تطلبه، ورزق أيتيك عفواً.الر 
 قال عروة بن أذينة أو بكر بن أذينة، وهو الصحيح: 

  أّن الذي هو رزقي سوف أيتيين  إيّنِّ ألعلـم واألقـدار نـافـذةٌ 

 يعـنِّـينـي ولو قعدت أاتين ال  أسعى إليه فيعييين تـطـلُّـبـه

 وقال آخر: 
  وال تؤثرّن العجز يوماً على الطّلب  توكَّل على الرَّمحن يف كلِّّ حـاجةٍ 

 إليك فهزِّي اجلذع يسَّاقط الرُّطب  أمل تـر أن الـلـه قـال لـمـرمي

 سـبـب جنته ولكن كلُّ شيٍء له  ولو شاء أن جتنيه من غري هزِّهـا

 وقال آخر: 
 أبـوابـا إالَّ سيفتح دون الباب  ما يغلق هللا ابب الرِّزق عن أحدٍ 
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 ن محاد: وقال بكر ب
نيا وقد فسدت  فصفوها لك ممزوج بـتـكـدير  النَّاس حرصى على الدُّ

 وعاجٍز انل دنـياه بـتـقـصـري  فمن مكٍب علـيهـا ال تـسـاعـده

 وإمنا أدركـوهـا بـالـمـقـادير  مل يدركوها بعقٍل عندما قـسـمـت

 ريالعـصـافـ طار البزاة أبرزاق  لو كان عن قدرٍة أو عن مغـالـبةٍ 

 وقال آخر: 
  وحيرم الرِّزق من مل يؤت من تعب  قد يرزق املرء مل تتعب رواحلـه

  الرِّزق أروغ شيٍء عن ذوي األدب  وإنين واجٌد فـي الـنَّـاس واحـدةً 

 ولعلي بن هشام: 
 ورمّبا اختلفا يف السَّعي والطلب  املرء يسعى ويسعى الرِّزق يطلبه

 كـثـب لإلّتفاق أاتك الرزق عن  هـمـاحىتَّ إذا قدَّر الرَّمحن مجع

 وقال آخر: 
  ويعطى الفىت من حيث حيرم صاحبه  خييب الفىت من حـيث يرزق غـريه

 قال بعض احلكماء: احلالل يقطر قطراً واحلرام يسيل سيال.
 قال الغزال: 

 هناره وليله عـلـى سـفـر  طالب الرِّزق احلالل ال يقـر

 وماله يف ذاك نزٌر حمتـقـر  املطريف احلرِّ والربد وأوقات 

 أين ترى مااًل حالاًل قد مثـر  إّن احلالل وحده ال خيتـمـر

   كثـر ما إن رأينا صافياً منه

 قال الناشئ: 
 لصحَّة أاّيٍم تـبـيد وتـنـفـد  إذا املرء أمحى نفسه كّل شهوةٍ 

 وخيـلَّـد لصّحة ما يبقى لـه  فما ابله ال حيتمي عن حرامها

 وقال آخر: 
  ووجدت حالبة احلالل نزورا  إنَّ احلرام غزيرٌة حلبـاتـه
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 قال أكثم بن صيفي: من فاته الرزق فبالعاقبة ظفر.
 قال منصور الفقيه: 

 أحوالنا فما حتول بيننا وبينها  أرزاقنا مقسومٌة وهكذا آجالنا

 وله أيضا: 
 فأتَّقي أن أضيعـا  ما ضّيع هللا خلقـاً 

 يطيعه واملطيعـا  ـن الهللا يرزق م

 وجنواك مجيعـا  فاجعل سكوتك هلل

 سيفنيان سريعـا  وكلُّ بؤسي ونعمي

 وقال آخر: 
ـلـه ا جـاءنـي مـاال أؤمِّّ ا خاب مأموٌل ومـنـتـظـر  اي رمبَّ  ورمبَّ

 يفتـقـر ما كان من قد يطيل الكدّ   لو زاد يف الرزق حرٌص أو مطالبةٌ 

 ان اخلرميي: وأليب يعقوب إسحاق بن حسَّ 
 فلم يؤت من حرٍص على املال طالبه  أقلِّّى عـلـّي الَّـلـوم اي أمَّ مـالـكٍ 

 أرى أن فيه مطلباً فـأطـالـبـه  فوهللا ما قصَّرت يف وجه مطلبٍ 

 يقّسمه بـني الـبـريَّة واهـبـه  ولكن هلذا الرزق وقٌت مـوقَّـتٌ 

  ما تقضَّى عجـائبـهعجبت ألمرٍ   وأسهرين طول التَّفكـر إنَـّنـي

  أرى فاجراً يدعى جليدًا لظلـمـه
ولو كلِّّف التَّقوى لكلَّت 

 مضاربـه

 ولوال التُّقى ما أعجزته مذاهبـه  وّعفاً يسمَّى عاجزاً لـعـفـافـه

 يسـوِّده إخـوانـه وأقـاربــه  وأمحق مصنوعاً له فـي أمـوره

 جزٍل تعـّد مـواهـبـه وال انئلٍ   على غري حزٍم يف األمور وال تقىً 

 وال ابحتيال أدرك املال كاسـبـه  فليس لعجز املرء أخطأه الغنـى

 يغالـبـه فمن ذا جياريه ومن ذا  ولكنَّه قبـض اإللـه وبـسـطـه

أنشدين خلف بن قاسم، قال: أنشدان حممد بن عبيد هللا الصَّيداليّن، قال: أنشدان علّي بن سليمان 
 األخفش: 
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 شّد بعنٍس رحاًل وال قـتـبـا  افض املقيم وماقد يرزق اخل

 حل ومن ال يزال مغتـربـا  وحيرم الرزق ذو املطية والرَّ 

 وقال حممود الوراق: 
 وإمخال ما شاع من صوتـه  قيامة من مات فـي مـوتـه

 لعلَّ السَّـالمة فـي فـوتـه  ترى املرء جيزع من فوت ما

 ل سوف إلـى لـيتـهوإعما  ويفىن ولـم تـفـن آمـالـه

ني والرِّزق يف  وكم أزعج احلرص من راغب  بيتـه إىل الصِّّ

 وأليب األسود الدؤيل أو املرزمي: 
نيا وحرفة أهـلـهـا  والرِّزق فيما بينهـم مـقـسـوم  وعجبت للدُّ

 من أهلها والعاجز الـمـحـزوم  واألمحق املرزوق أعجب ما أرى

 مـعـلـوم رزٌق مواٍف وقتـه  مث انقضى عجيب لعلـمـي أنَـّه

 وقال آخر: 
 كم رأينا من أمحٍق مـرزوق  ليس ابلعقل يطلب املرء رزقاً 

 سدَّ عنه احلرمان كل طريق  وأصيل من الرجـال نـبـيلٍ 

 وقال آخر: 
  واملرء مطبوٌع على حّب العجل  الّرزق أييت قدراً على مـهـل

 وقال آخر: 
 ال تعجلنَّ فليس الرِّزق ابحلـركة  ةاي راكب اهلول واآلفات واهللـك

 ومن أدار على أرجائها فـلـكـه  من غري ربَّك يف السَّبع العلى ملكاً 

 أمواجه وجنوم الَّليل مشـتـبـكة  أما ترى البحر والصَّيَّاد تضـربـه

ـمـكة  جيّر أذايله والـمـوج يلـطـمـه  وعقله بني عينه كلكل السَّ

  واحلوت قد شّك سفُّود الرَّدى حنكة  هبا فرحـاً حىتَّ إذا راح مسرورًا 

 فصرت متلك منه مثل ما ملكـه  أتى إليك به رزقـاً بـال تـعـبٍ 

ـمـكة هذا يصيد وهذا أيكل  لطفاً من هللا يعطي ذا حبـيلـتـه  الـسَّ

 وقال أبو العتاهية: 
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 وطاليب فوق الَّذي يكفيين  طال مهِّّي بغري ما يعنينـي

  كان رزقي هو الذي يبغيين  فت مل أبغ رزقيولو أين كف

 اليقني ما عليها إالَّ ضعيف  أمحد هللا ذا املعارج شكراً 

 وقال آخر: 
 وال كل شغٍل فيه للمرء منـفـعـه  لعمرك ما كلُّ التـعـطُـّل ضـائرٌ 

عـه  إذا كانت األرزاق يف القرب والنَّوى ة الـدَّ  عليك سواٌء فاغتنـم لـذَّ

 سـعـه فياربَّ ضيٍق يف جوانبـه  فاصرب يكشف هللا ما ترىوإن ضقت 

 وقال آخر: 
 وكّل شيٍء من األشياء مسطـور  هوِّن عليك فإن األمـر مـقـدور

 وأحكمتها وزمَّتهـا الـمـقـادير  والرِّزق واخللق واآلجال قد قسمت

 منها ولو كثرت منه الـتَّـدابـري  فليس يقدر مرٌء صـرف واحـدةٍ 

 وذا غضارة عيٍش وهو حمبـور  من رأيناه ذا مـاٍل وذا سـعةٍ كم 

 لوال غناه لعافتـه الـخـنـازير  ال يعرف هللا جهاًل خاطئاً محـقـاً 

 وال تكلَّف أمـراً فـيه تـغـيري  مل يركب اهلول يف قفٍر وال جلـجٍ 

م مـنـه فـيه تـفـكـري  لكن أاته الغىن حـتَّـى أنـاخ بـه  وما تقدَّ

 عالَّمٌة أبمور الـنَّـاس تـحـرير  خٌر رجٌل نـاهـيك مـن رجـلٍ وآ

 شرقاً وغرابً وما يف ذاك تقصـر  قد جال يف األرض حىتَّ مل يدع أفقاً 

  وقد تكمَّلت اآلداب واجـتـمـعـت
فيه العلوم وما حتوي 

 القمـاطـري

نـا حيظى هبا رجـٌل إالَّ   ومل تفـتـه مـن األشـياء واحـدةٌ   نـريالـدَّ

 كان يقال:إذا مل يرزق اإلنسان ببلدة فليتحوَّل إىل أخرى.
قال ابن القاسم: مسعت مالكاً :يقول بلغين أنَّ عمر بن اخلطاب قال: من كان له رزٌق يف شيء 

 فليلزمه.
 قال وقال مالك: مسعت أهل مكَّة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم حممٍَّد إال رزقوا ورزق خريًا.

 ي: قال العكّ 
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 أبناء أسفـاٍر مـقـلِّّـينـا  اي رّب فتـياٍن ذوي غـربةٍ 

 خفضاً من العيش وال لينـا  ما أدركوا يف طول تطوافهم

 ما أمَّلوه للـمـقـيمـينـا  وسهَّل اللـه بـتـوفـيقـه

 يقسمها هللا فـيعـطـينـا  وإذا األرزاق مـقـسـومةٌ 

 ولسهل الورَّاق: 
 ومـا مـنـهـمـا إالَّ عـجـيٌب شــؤونـــه  وشـتَّـان مـا هـمـاأرى اثـنـني فـي الـدنـيا 

 علـى أنَـّه فـيهـا قـلـيٌل سـكـــونـــه  أخـو حـركـاٍت فـي الـمـكـاسـب مـعــدمٍ 

ـكـون يعـــينـــه  وآخـر مـثـٍر ذو سـكـوٍن كــأنَـّــمـــا  علـى رزقـه ذاك الـسُّ

 ويكـمـد حـتَّـى تـسـتـهـّل جـفـونـــه  ـمـــا يرىأال ربَـّمـا أيسـى الـلـبـيب لــ

ــهـــو ضـــائعٌ  ــــه  كرمٌي جـفـاه دهــره فـ ــونــ ــراً خيـ  وال ريب إالَّ أنَّ دهـ

ــه ـــينـــه  ووغـٌد لـئيم الـطَـّبـع تـحـوي ميــينـ  مكـاسـب مـا خـفـت بـهـنَّ مي

ـــل ـــه  فذاك عـلـى إقـتـاره ذو تـــجـــّم  وذا مـقـرٌف جـعـد الـبـنـان ضـنـين

ــونـــه  إذا غـاص فـي ذا مـفـكـٌر طـاش عـقـلـه  ولـم يدر مـا أسـبـابـه وفـــنـ

ـــه  جدوٌد وفـيهـا لـلـمـفـكــر عـــبـــرةٌ   طويٌل بـهـا وسـواسـه وشــجـــون

ـــهجنـاٌة ألهـلـيه ل  ولـوال اعـتـصـام الـمـرء بـالـعـلـم إنــه  ـسـاءت ظــنـــون

    وما كان ريبِّّ عزَّ ربَّيبجائٍرولكنَّه علم عجيٌب يصونه

ــني  شهدت أبن هللا عدٌل قضاؤه ـــيه وإنـي بـدين الـمــوقـــنـ  أدن

 وقال آخر: 
 ويعطي الفىت مااًل وليس بذي عقل  وقد حيرم هللا الفىت وهو عـاقـلٌ 

  د ويعطي وهو ذو النائل اجلزلجيو   وذلك عدٌل من حـكـومة ربِـّّنـا

 وقال آخر: 
ر ويك يف الطّلب  أّي البالد وأّي األرض مل أجـب  ال تعذيل مل أقصِّّ

  إىل الغىن غري أن الرِّزق مل جيب  هذا ويّف خالٌل كلُّـهـا سـبـبٌ 

 األدب عينِّّ املكاسب إالَّ حـرفة  وهللا أمحد يف رزقي فما صرفت

 بحتّي: وقال الوليد بن عبيد ال
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مـي   مفيدي وال مزٍر علىَّ أتخُّري  وآيسين علمي أباّل تقـدُّ

ر  ولو فاتين املقدور مما أرومه  بسعٍي ألدركت الذي مل يقدَّ

 ابب احلرص واألمل
 احلرص على أكل الشجرة أخرج آدم من اجلنة.

 كان يقال: شدة احلرص من سبل املتالف.
 ينال احلريص إاّلحّظه. وقال األحنف : آفة احلرص احلرمان، وال

 كان احلسن البصرّي يقول: ما بعد أمٌل إاّل ملَّ عمل.
 كان يقال: من أطال األمل أمات العمل.

 قال بعض احلكماء : اإلنسان ال ينفكُّ من األمل، فإن فاته األمل قوي على املىن.
 قال: واألمل يقع بسبب، وابب املىن مفتوح ملن أراد الدخول فيه.

 كماء: الرزق مقسوم، واحلريص حمروٌم، واحلسود مغموٌم، والبخيل مذموم.من كالم احل
 قال اخلليل بن أمحد: ?احلرص من شّر أذاة الفىت=ال خري يف احلرص على حال 

  هان على ابن العمِّّ واخلال  من ابت حمتاجاً إىل أهله

 بذاء شؤم.وقال غريه: احلرص مفسدة، والبخل مبغضة، والعجلة خطأ، والرفق مين، وال
 وقال آخر: 

ائب احلريص املعىنَّ   لك رزٌق وسوف تستوفيه  أيُّها الدَّ

 س وأسخطهم مبا يرضـيه  فاسأل هللا وحده ودع الـنّـا

 ه وإن كان فوق ما يكفـيه  ال ينال احلريص شيئاً فيكفي

 وقال حممود الوراق: 

  ع احلرصوليس مبغنيك الكثري م  غىن النَّفس يغنيها إذا كنت قانعـاً 

 النغص وقلَّة همِّّ املرء تدعو إىل  وإن اعتقاد اهلمِّّ للخـري جـامـعٌ 

 وقال أيضًا: 
 وانظر إليه بعني املاقت القايل  ال حتمدنَّ أخا حرٍص على سعةٍ 

  عن السُّرور مبا حيوي من املال  إّن احلريص ملشغول بشوقـتـه

 وقال حممود الوراق أيضًا: 
لــج   طلب الرِّزعالم يشقى احلريص يف  ق بـطـول الـرَّواح والـدَّ
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 قد أدمـن الـقـرع ثـم لـم يلـج  اي قارع البـاب رّب مـجـتـهـدٍ 

 مل يشق من قـرعـه ولـم يهـج  ورّب مستـولـٍج عـلـى مـهـلٍ 

 الـفـــرج فآخـر الـهـمِّّ أول  فاطو على اهلمِّّ كشح مصـطـبـرٍ 

 وقال آخر : 
  أعجلين عن بلوغه األجل  ن يل أملٌ اي أيها النَّاس كا

 أمكنه يف حياته العمـل  فليتَّق اللـه ربَـّه رجـلٌ 

 كان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يتمثل: 
  وخمتلٍج من دون ما كان أيمل  وابلغ أمر كان أيمـل دونـه

 وكان يتمثل أيضا: 
  قد يواىف ابملنيَّات السَّحر  ال يغرَّنك عشاٌء سـاكـنٌ 

 ان املأمون يعجبه قول أيب العتاهية: ك
  أذلَّ احلرص أعناق الرِّجال  تعاىل هللا اي سلم بن عمـٍرو

 أخذه أبو الفتح امللقب بكشاجم فقال: 
 الشَّامـخ ويف القنوع الشَّرف  ابحلرص يف الرِّزق يّذل الفىت

 ن: قال أبو عمر: وشعر أيب العتاهية الذي فيه هذا البيت الذي أعجب املأمو 
 تصرُّفهنَّ حااًل بعـد حـال  نعى نفسي إيّل من الَّليالـي

  ومايل ال أخاف املوت مايل  فما يل لست مشغواًل بنفسي

 ولكينِّّ أرانـي ال أبـالـي  لقد أيقنت أنِّـّي غـري بـاقٍ 

 أذّل احلرص أعناق الرِّجال  تعاىل هللا اي سلم بن عمـٍرو

نيا تساق إليك عفـواً   أليس مصري ذاك إىل زوال  هب الدُّ

ه  فما ترجو بشيٍء ليس يبقـى  الَّـلـيالـي وشيكاً ما تغريِّّ

 قال:فلما بلغ سلمًا اخلاسر قول أيب العتاهية، قال: 
 يزهِّد الـنَّـاس وال يزهـد  ماأقبح التَّزهيد مـن واعـظٍ 

 أصحى وأمسى بيته املسجد  لو كان يف تزهيده صادقـاً 

 يكتنز املال ويسـتـرفـد  بـالـه إن رفض الدنيا فما
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 والرزق عند هللا ال تنـفـد  خياف أن تنـفـد أرزاقـه

 يسعى له األبيض واألسـود  الرزق مقسوٌم على من ترى

 وأليب العتاهية شعر يف عروض شعره هذا وقافيته أوله: 
ـؤال   ويف بذل الوجوه إىل الرِّجال  أتدري أّي ذلٍّ يف الـسُّ

 يف معناه قد ذكرته يف ابب القناعة من هذا الكتاب. شعر حسن جيد
قال زايد بن أيب سفيان: اثنان يتعجالن النَّصب وال يظفران ابلبغية: احلريص يف حرصه، ومعلِّّم 

 البليد ينبو عنه فهمه.
قال داود الطائي: اي ابن آدم ارحتلك احلرص فأنساك أجلك، ونصب لك أملك ورب حريص 

 حمروم، وواجد مذموم.
 قال مسلم بن قتيبة: يف إفراط احلرص مذّلة قبل إدراك الطلبة.

 كانوا يقولون: أول دانءة احلرص ، أتميل البخل.
نيا كأنَّك ال متوت   قال حممود الوراق: ?أراك يزيدك اإلثراء حرصًا=على الدُّ

 إليها قلت حسيب قد رضيت  فهل لك غايٌة إن صرت يوماً 

 وقال آخر: 
 مبن تـرى إالَّ قـلـيال  احلرص داٌء قد أضـرَّ 

ه ذليال  كم من عزيز قـد رأي   ت احلرص صريَّ

ـهـوات واح  ذر أن تكون هلا قتـيال  فتجنَّب الشَّ

 قد أورثت حزاًن طويال  فلرّب شـهـوة سـاعةٍ 

 وقال آخر: 
 ص ولـآلمـال عـبـد  كم إىل كم انت لـلـحـر

 ـدُّ ل إذا لــم يك جــ  ليس جيدي احلرص والشُّغ

 ه مـن األمـر مــردّ   ما ملـا قـد قـّدر الَّـل

 وقال حممود الوراق: 
 خّط الكتاب فال ورد وال صدر  ال ينفع اجلّد والتَّشمري واحلـذر

ا ال ترى ما يصنع القدر  تستعجل النَّفس آمااًل لتبلغهـا   كأهنَّ

 وقال آخر:?? 
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  األمل واملنااي هنَّ آفات  كلُّنا أنمل مداً يف األجل

 وقال آخر: 
نيا رجااًل فأصبحوا  مبنزلٍة ما بعدها مـتـحـوَّل  لقد غرَّت الدُّ

 وراٍض بعيٍش غريه سيبـدَّل  فساخط أمٍر ال يبـدَّل غـريه

 أيمل وخمتلٍج من دون ما كان  وابلغ أمٍر كان أيمـل غـريه

 وقال حممود الوراق: 
 عم العون لـألزمـانوالصَّرب ن  احلرص عوٌن للّزمان على الفىت

 بـهـوان منك اخلضوع أمـدَّه  ال ختضعنَّ فإّن دهـرك إن رأى

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم :"احرص على ما ينفعك وال تعجز، فإن غلبك أمر فقل: قدر 
 هللا وما شاء فعل، وإايك والّلو، فإن الَّلوَّ يفتح عمل الشيطان".

 وأليب عبد هللا الصُّوري: 
 ومهَّة اإلنسان ما جيمـع  ا رأيت النَّاس قد أصبحواملَّ 

 والفاضل العاقل من يقنع  قنعت ابلقوت فنلت املنـى

 ينفع علماً أبنَّ احلرص ال  ومل أانفس يف طالب الغىن

 ولبكر بن محَّاد: 
نيا وقد فسدت  فصفوها لك ممزوج بـتـكـدير  الناس حرصى على الدُّ

نيا" من هذا الكتاب. يف أبيات ذكرهتا يف ابب"  ذكر الدُّ
 ابب الطَّمع واليأس

 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم يستعيذ ابهلل من طمٍع يف غري مطمع، ومن طمٍع يقود إىل طبع.
 قال عمر بن اخلطاب : ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع.

صدور الرجال بعد أن  ويف حديث آخر أن عمراً وابن الزبري قاال لكعب: ما يذهب العلم من
 علموه? قال: الطمع، وطلب احلاجات إىل الناس.

 وقال كعب: الصَّفا الزَّالَّل الذي ال تثبت عليه أقدام العلماء : الطمع.
قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: يف اليأس الغىن، ويف الطمع الفقر، ويف العزلة راحة من خلطاء 

 السوء.
ن ثالث خالل: يسمع الكلمة اليت تؤذيه فيضرب عنها صفحاً كأن مل قال عمرو بن عبيد: يف املؤم
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 يسمعها، وحيبُّ للناس ما حيبُّ لنفسه، ويقطع أسباب الطمع من اخللق.
 قال أبو العتاهية: 

 حّرا ولو أينَّ قنعت لكنت  أطعت مطامعي فاستعبدتين

ّل والضَّراعة والفا ذن من طمعا قال ابن املبارك رضي قة يف أصل أ-وإلسحاق املوصلي: الُّلؤم والذُّ
 هللا عنه: ما الذلُّ إاّل يف الطمع.

 وقال غريه:ويح من غّره الطمع، ومتادى به الولع.
 وقال أبو العتاهية: 

  أذلَّ احلرص والطَّمع الرِّقااب

 وله أيضًا: 
  للطّامعني وأين من ال يطمع  إّن املطامع ما علمت مذلَّةٌ 

 وقال حممود الوراق: 
  مصارعها بني أيدي الطَّمع  ا زلت أمسع أنَّ النُّفوسوم

 وقال بعض احلكماء: قلوب اجلَّهال تستعبد ابألطماع، وتستقُّ ابملىن، وتنال ابخلدائع.
 قال حممد بن أيب حازم: 

 فآوتين إىل كنـٍف وديع  جعلت غنيمة األطماع أيساً 

 ـوعبال رحٍل يشدُّ وال نس  فتلك مطَّية اإلقبال غفـالً 

 وقال آخر: 
  والرِّزق يصحب واألرزاق تتَّسع  اليأس عمَّا أبيدي الناس مكـرمةٌ 

 ?ال جتزعنَّ على ما فات مطلبه=ها قد جزعت فماذا ينفع اجلزع 
  بعض املراد وإنَّ الشَّقوة الطمع  إنَّ السَّعادة أيٌس إن ظفرت بـه

جبرأة اليأس، أم هبيبة األمل? قال بل هبيبة  أتى رجٌل إىل خالد بن عبد هللا القسرّي، فقال: أتكلم
 األمل. فسأله حاجًة فقضاها.

 وقال اهلمداين:? 
 آمـلـه نصييب من الشَّيء الَّذي أان  فال احلرص يغنيين وال اليأس ما نعى

 وقال حممود الوراق: 
 واليأس أمحد مرجوٍّ من الطَـّمـع  حدَّثت ابليأس عنك النَّفس فانصرفت
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 أالَّ أعلِّّل نفسي منـك بـالـخـدع  ٍة أنِّـّي عـلـى ثـقةٍ فكن على ثق

 ومن لساين فصل إن شئت أو فدع  حموت ذكرك من قليب ومن أذنـي

ني أقـرب لـي  وساء منتجعاً لو رمت منتجـعـي  إنَّ اَّلذي ببالد الصِّّ

 معـي فليس يدنيك مينِّّ أن تكون  إذا تباعد قليب عنك مـنـصـرفـاً 

  وقال آخر:

  من الدِّين شيٌء أن متيل به الّنفس  وال تلبث األطماع من ليس عنـده

 كان بشر بن احلارث ينشد هذه األبيات كثرياً متمثاًل هبا: 

 والدَّهر فاعلم كثريٌة خدعه  املرء يزرى بلبِّه طمـعـه

 قد جاع عبٌد إليهم ضرعـه  والنَّاس إخوان كلِّّ ذي نشبٍ 

 يشغله عن عيوهبم ورعـه  وكلُّ من كان مسلماً ورعـاً 

  عن وجع النَّاس كلِّّهم وجعه  كما املريض السَّقيم يشغلـه

 وقال آخر: 
 فبالؤه حسٌن مجـيل  هللا أمحـد شـاكـراً 

 ىًف بني أنعمه أجـول  أصبحت مسروراً معا

 الظهر يغنبين القلـيل  خلواً من األخزان خفّ 

  قيلعينِّّ فطاب يل امل  ونفيت ابليأس املنـى

 خفَّت مؤونته خلـيل  والنَّاس كلهـم لـمـن

 ابب ذمِّّ السُّؤال
 ومحد ما جاء عن غري مسألة من النَّوال 

روى ابن شهاب عن سامل بن عبد هللا بن عمر عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى 
ال رسول هللا صلى هللا عمر بن اخلطاب عطاًء، فقال عمر: اي رسول هللا أعطه من هو أفقر مين. فق

عليه وسلم :"خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا املال وأنت غري مستشرف إليه، وال 
 سائل له فخذه، وما ال فال تتبعه نفسك".

 قال سامل: فمن أجل ذلك كان ابن عمر ال يسأل أحدًا وال يرّد شيئاً أعطيه.
م يقول: "ال تسألوا الناس" قال: فما سألت أحدًا قال ثوابن: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 شيئاً بعدها، فكان سوطه يسقط من يده، فما يسأل أحدًا أن يناوله إايه.
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ومن حديث مالك، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أرسل إىل عمر بن اخلطاب بعطائه فرّده، 
خرياً ألحدان أاّل أيخذ من أحد شيئًا? فقال له:" مل رددته" ? فقال: اي رسول هللا! أليس أخربتنا أن 

فقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: "إمنا ذلك عن املسألة، فأما ما كان من غري مسألة فإمنا هو 
رزق ساقه هللا إليك". فقال عمر: والذي نفسي بيده ال أسأل أحداً شيئاً وال أيتيين شيٌء من غري 

 مسألة إال أخذته.
رداء: إ ّن أحدكم يقول: اللهم ارزقين،و قد علم أنَّ هللا ال خيلق له دينارًا وال درمهًا،وإمنا قال أبو الدَّ

يرزق بعضكم من بعض، فإذا أعطي أحدكم شيئاً فليقبله، فإن كان غنياً فليضعه يف أهل احلاجة من 
 إخوانه، وإن كان إليه فقرياً فليستعن به على حاجته وال يرّد على هللا رزقه الذي رزقه.

ل عبد هللا بن عمر: ما مينع أحدكم إذا أاته هللا برزق مل يسأله أن يقبله، فإن كان غنياً عاد به على قا
 أخيه، وإن كان حمتاجاً كان رزقاً قسمه هللا له.

قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم:"من سأل وعنده ما يغنيه فإمنا يستكثر من مجر جهنم". وقال 
وسّلم: "للسائل خدوٌش أو كدوٌح يكدح هبا الّرجل وجهه إاّل أن يسأل ذا  رسول هللا صّلى هللا عليه

 سلطان".
وروي عنه عليه السالم، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النيّب صّلى هللا عليه 

 وسلم قال "إذا دخل الّسائل بغري إذٍن فال تطعموه".
أل الّصاحلني، أو ذا سلطان، أو يف أمر ال جيد منه وقال عليه السالم: "من كان ال بّد سائال فليس

 بدًا".
 وقد أشبعنا هذا الباب وأوضحنا معانيه يف كتاب "التمهيد" واحلمد هلل.

إىل املأمون رقعة، فوقع فيها املأمون: إنك رجٌل فيك خّلتان:سخاٌء  -رمحه هللا-رفع الواقديُّ 
وأما احلياء فهو الذي منعك من أن تطلعنا على وحياٌء، فأما السخاء فهو الذي أطلق ما يف يديك، 

ما أنت عليه، وقد أمران لك بثالثة آالف درهم. فان كنا أصبنا إرادتك فذاك، وإن مل نكن 
فبجنايتك على نفسك، وأنت حدثتين وأنت على قضاء الرشيد، عن حممد بن إسحاق، عن 

لزُّبري"اي زبري! إن مفاتيح الرزق، إبزاء الزُّهري، عن أنس، أن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم قال ل
العرش، ينزل هللا للعباد أرزاقهم على قدر نفقاهتم، فمن كثَّر كثِّّر له، ومن قلَّل قلِّّل له". قال 

الواقدّي: فقلت له: اي أمري املؤمنني! قد نسيت هذا احلديث،فكان تذكارك إايي له أعجب إيّل من 
 اجلائزة.

 قال أبو العتاهية: 
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 فما تعطيه أكثر من نـوالـه  ا املرء صرت إىل سؤالهإذا م

 وحنَّ إىل املكارم ابحتـيالـه  ومن عرف احملامد جّد فيهـا

  ولو كانت حتيط بكلِّّ ماله  ومل يستغل حممدًة مبـالٍ 

 عيالـه أبثُّهم املكارم يف  عيال هللا أكرمهم عـلـيه

 وللفقيه أيب عمر بن عبد الرب رضي هللا عنه: 

 وكسبه احلّل ابحتـيالـه  فُّف املرء عن سؤالـهتع

 ملن يواريه من عيالـه  وسعيه يف الصالح عيشٍ 

 من يبلغها منتهى كماله  مروءٌة وبـالـٌغ بـهـا

 صيانة الوجه من مجاله  ومن يصن وجهه يزنـه

 ٌٍ  ابتذالـه وذلَّة الوجه يف  رضي الفىت ابلقضاء عزُّ

 وأليب دلف العجلي: 
ـؤال  رة األشـياء طـّراً بلوت مرا  فما شيٌء أمّر من السُّ

 وأصعب من معاداة الرِّجال  ومل أر يف اخلطوب أشّد هوالً 

 وقال أعرايب: 
 وأنت صحيٌح مل تـخـنـك األصـابـع  عالم سؤال الـنَّـاس والـرِّزق واسـع

  عريٌض وابب الرِّزق يف األرض واسع  ويف العيش أوطاٌر ويف األرض مذهبٌ 

 صـانـع وخلِّّ سؤال النَّاس فـالـلـه  فكن طالباً للرِّزق من رازق الـغـنـى

وحج هارون الرشيد، فأرسل إىل سفيان بن عيينة فأمره أن حيدث بنيه، فقال اي أمري املؤمنني قد 
سألين الناس فامتنعت عليهم، ولكين أجلس لبنيك وللناس، فقال: نعم. فلما جلس صاح به 

لوس لنا فأبيت علينا،فلما جاءك املال واجلائزة جلست.فقال للمستملي: الناس: سألناك اجل
أنصتهم يل.فصاح املستملي: صه صه. فسكت الناس، فأخرج سفيان بن عيينة رأسه إليهم،وقال: 

حدثين الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"ما شيٌء أحل 
، واملرياث،وما أاتك هللا به من غري مسألة، فإنه رزق ساقه هللا وأطيب من ثالثة :صداق الزوجة

إليك".وهللا ما جئت هذا الرجل وال سألته شيئاً من ماله،ولو وّجه إيّل شطر ماله لقبلته،مث أدخل 
 رأسه ومل حيدثهم يف ذلك املوسم بشيء.
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فيه، فمر بواسط،  أشخص املنصور سواراً القاضي من البصرة إىل بغداد يف شيء أراد أن يشافهه
وفيها حيىي بن سعيد األنصاري يتوىل القضاء،فدلَّ عليه، فقال له:ألك حاجة إىل أمري املؤمنني? 

قال: نعم يعفيين من القضاء. فقال سوار للمنصور إذ قدم عليه، وكلمه فيما أراد: اي أمري املؤمنني! 
عفيه من القضاء. قال :قد األنصار تعلم ما جيب يف حقهم. قال:هيه. قال: حيىي بن سعيد ت

أعفيته.فلما احندر سوار مّر بواسط، فقال ليحىي بن سعيد: قد أعفاك أمري املؤمنني. فقال: ال جزاك 
 هللا خرياً عن صبية من األنصار كانوا يقتاتون هذه الست مائة درهم يف كّل شهر.

 كأنه أراد أن يعّرض وال حيّقق.
 يرّد جوائزهم إاّل أمحق أو مراٍء، وقد ذكران من رأى قبول كان احلسن البصرّي رمحه هللا يقول: ال

 جوائز السلطان من أئمة أهل العلم، ومن تورع عن ذلك منهم يف كتاب " التمهيد" واحلمد هلل.
خري: إذا كانت ألحدكم إيّل حاجة فلريفعها يف رقعة وال يواجهين هبا، فإين أكره  قال مطرِّف بن الشِّّ

 ذل املسألة.أن أرى يف وجه أحدكم 
وقد روي عن حيىي بن خالد بن برمك مثل ذلك، ومتثل: ? مااعتاض ابذل وجهه بسؤاله=عوضاً 

 ولو انل الغىن بسؤال 
  رجح السُّؤال وخّف كلُّ نوال  وإذا السُّؤال مع النوال وزنته

 لبعض الكتاب إىل عبد هللا بن طاهر: 
 اوى ابملنـىأّن اخلصاصة ال تد  ولقد علمت وإن نصبت يل املىن

 القضـا ولئن أبيت ألمحلنَّ على  فلئن وفيت ألهنضنَّ بشكـركـم

 فأجنز له عبد هللا بن طاهر عدته.
 قال احلسن بن عبيد البغدادي: 

نيا ذلـيل  صن الوجه اّلذي إن مل تصنه  بقيت وأنت يف الدُّ

 على مرعًى له غبٌّ وبـيل  وعش حراً وال حيملك ضرٌ 

 يديل اليسر من عسٍر مديل  الصَّرب حىّت  فليس الّرأي إالَّ 

 بلى ولكل طالـعٍة أفـول  أليس لكـلِّّ آفـلٍة طـلـوعٌ 

 وكان أابن بن عثمان رمحه هللا يتمثل: 
 وما أؤمِّّل غري اللـه مـن أحـد  مايل تالٌد وال استطرفت من نشبٍ 

ـهـه  عند السُّؤال لغري الواحد الصَّمـد  إين ألكرم وجهـي أن أوجِّّ
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 من التَّعرُّض للمنَّـانة الـنَّـكـد  عّز القناعة واإلميان مينـعـنـي

  رضيت ابهلل يف يومي ويف غده
 وهللا أكرم مأموٍل لبعـد

 غـد

 قال أبو العتاهية: 

ـؤال   ويف بذل الوجوه إىل الرِّجال  أتدري أيَّ ذلٍّ يف الـسُّ

  مـالويستغين العفيف بغري  يعزُّ على التَّنّزه مـن رعـاه

 فال قرِّبت من ذاك النَّـوال  إذا كان السُّؤال ببذل وجهـي

 اليل يكون الفضل فيه عليَّ   معاذ هللا من خـلـٍق دنـيٍّ 

 وقال أيضًا: 
 سائاًل ما رمحوه  لو رأى النَّاس نبياً 

 وأليب دلف أو لعبد هللا بن طاهر: 
 لقاًل ولو أمهلتنا مل يقل  أعجلتنا فأاتك عاجل برِّان

وقال عبد الصمد بن املعذَّل يف حني قدوم حيىي بن أكثم البصرة، قالت له امرأته لو أتيته فسألته 
 ،فقال: 

 وهان عليها أن أهان لتـكـرمـا  تكلِّّفين إذالل نفسـي لـعـزِّهـا

 أكثمـا فقلت سليه ربَّ حيىي بن  تقول: سل املعروف حيىي بن أكثمٍ 

 وقال مسلم بن الوليد: 
 مع احلرص مل يغنم ومل يتـمـوَّل  ـأفـون الـبـديهة طـائرأقول مل

  وصائن عرضي عن فالٍن وعن فل  سل الناس إيّنِّ سائل الـلـه وحـده

 قال حبيب: 
  حقنت يل ماء وجهي أم حقنت دمي  وما أابيل وخري القـول أصـدقـه

 قال حممود الوراق: 
 عن احلكمهرزقاً له جرت   اي أيُّها الطَّالب من مـثـلـه

 مثلك حمتاٍج إىل الرَّمحـه  ال تطلب الرِّزق إىل طالبٍ 

 والنِّـقـمـه يف يده النعمة  وارغب إىل هللا الذي مل يزل
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 وقال يونس: 
 والعجز أن يرجو اإلنسان إنسان  إّن الوقوف على األبواب حرمان

 إن كان عندك ابلرمحـن إميـان  حىت أتمل خملوقـاً وتـقـصـده

  فكيف إن كان بعد املطل حرمان  لك إن أعطاكـه ضـعةٌ  عطاؤه

 شـان يف كلِّّ يوٍم له يف خلقـه  ثق ابلذي هو يعطي ذا ومينـع ذا

 قال حممود الوراق: 
  إنَّ السُّؤال فعدَّ عنه قليلهثمٌن لكلِّّ عطيٍَّة أو مال

ــه تـــغـــريُّ   واحلال تقعد ابلكرمي فما ترى  حـــال فيه لـعـزِّتـ

 وقال أيضًا: 
 من كلِّّ طالب حاجٍة أو راغب  شاد امللوك قصورهم وحتصَّنوا

 قد ابلغوا يف قبح وجه احلاجب  غالوا أببواب احلديد متـنـعـاً 

 طالب ابدي الضَّراعة طالباً من  فاطلب إىل ملك امللوك وال تكن

 وقال النمر بن تولب: 
  صلب مالك فاغضبوعلى كرائم   ال تغضنبَّ على امرٍئ يف مـالـه

 وقال عبيد بن األبرص: 
 وسائل اللـه ال خيـيب  من يسأل الناس حيرموه

 وقال النمر بن تولب 
 فارغب وإىل الَّذي يهب الرَّغائب  ومىت تصبك خصاصٌة فارج الغىن

 وقال أبو األسود الدؤيل: 
  ملدحك من أعطاك والعرض وافر  وإنَّ أحقَّ النَّاس إن كنت مـادحـاً 

 وقال سلم اخلاسر: 
  ومن املرؤة غري خال  وفىت خال من مـالـه

 وكفاك مكروه السُّؤال  أعطاك قبل سـؤالـه

 قال قيس بن عاصم: إايكم واملسألة، فإهنا آخر كسب الرجل.
دخل أعرايبٌّ على داود بن مزيد املهلَّيب، فقال: إين مل أصن وجهي عن مسألتك، فصن وجهك عن 
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كرمك حبيث وضعتك من أملي فيك، قال:قد أمرت لك بعشرة آالف درهم، ردِّّي، وضعين من  
 وهي أكثر من قدرك. قال:وهللا لئن جاوزت قدري فما بلغت قدرك.

 قال أبو الفرج البيغاء: 
ّل إالَّ حتّمل الـمـنـن   فكن عزيزاً إن شئت أو فهن  ما الذُّ

 وقال آخر: 
 ابملـحـال لقد حدَّثت نفسك  أمن بيت الكالب طلبت عظماً 

 وقال آخر: 
 من يدي من تريد أن تقتـضـيه  لعن الـلـه نـائاًل تـرتـجـيه

 د تقاضيه وابتـذال الـوجـوه  أّي فضٍل لصاحب الفضل من بع

 طيك عفواً وماء وجهـك فـيه  إمنا الفضل والسَّماح لـمـن يع

ائب احلريص املعـنَّـى  لك رزٌق وسوف تسـتـوفـيه  أيُّها الدَّ

 س وأسخطهم بـمـا يرضـيه  سل الـلـه وحـده ودع الـنَّـاف

 ه وال مانعاً ملا يعـطـيه  أن ترى معطياً ملا منع الل

 وقال آخر: 

  فخالل مثل حسان بن سعد  إذا ما كنت متخذاً خلـيالً 

 ويرزؤه اخلليل بغري كـدّ   فىًت ال يرزأ اإلخوان شيئاً 

 وقال آخر: 
 محدت هللا إذ مل أيكلونـي  ولست بسائل األعراب شيئاً 

 وقال أعرايب: 
  تفىن منافعها وخيلد عارها  إنَّ املسائل للرِّجال مـذلَّةٌ 

 وقال آخر: 
 وميسي ليس ميلـك درهـمـا  

ـمـا  يبيت يراعي النَّجم من سوء حاله  ويصبح ضاحكاً متـبـسِّّ

 مـاولو مات هزاًل عفًَّة وتكرُّ   وال يسأل املثرين ما يف رحاهلم

 وتدرهـمـا وإن كثرت أمواله  وال يسألن من كان يسأل مـرَّةً 
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 وقال ربيعة الرَّقِّّي: 
 ولكن سل هللا واستكـفـه  وال تسأل الناس ما ميلكـون

  وإن كانت األرض يف كفِّه  وال ختضعنَّ إلـى سـفـلةٍ 

 كرمياً يذودك عن عرفـه  فإنَّ الَّلـئيم وإن خـلـتـه

 إىل أصله وإىل صنـفـه  القـهويرجع حمصول أخ

 فإّن املنيَّة من خـلـفـه  وكل مـقـلٍّ وذي ثـروةٍ 

 وقال حممود الوراق: 
  مل يزل يعرف الغىن واليسارا  اسأل العرف إن سألت كرمياً 

 وكثري الوضيع يكسب عـارا  فقليل الشَّريف يكسب جمـداً 

 إن لقيت الكبـارافالق ابلذُّلِّّ   وإذا مل يكن مـن الـذُّلِّّ بـدٌّ 

لُّ أن جتلَّ   ليس إجاللك الكـبـري بـذلٍّ  ا الذُّ غـارا إمنَّ  الصِّّ

 وقال أيضًا: 
  وطالب احلاجات من ذي النَّوال  اي أيها املتعب بزل اجلـمـال

ا املوت سؤال الـرِّجـال  ال حتسنّب املوت موت البـلـى  فإمنَّ

ـؤال لـذلِّّ أشدُّ من ذاك   كالهـمـا مـوٌت ولـكـّن ذا  الـسُّ

 وقال حممود بن احلسن النحاس الوراق: 
 ولكن رأيت الفقر شرَّ سـبـيل  خبلت وليس البخل مينِّّ سجـيَّةً 

 وللبخل خرٌي من سؤال بـخـيل  ملوت الفىت خرٌي من البخل للفىت

 فللموت خرٌي من سؤال سـؤل  فال تسألن من كان يسـأل مـرَّةً 

 ذلـيل فال تلق إنساانً بـوجـه  يمةٌ لعمرك ما شيٌء لوجهك قـ

 وقال ابن املعتز: 
لـيل  اي ربَّ جوٍد جّر فقر امـرئٍ   فقام للنَّاس مقـام الـذَّ

  فالبخل خرٌي من سؤال البخيل  فاشدد عرى مالك واستبـقـه

 وقال أعرايب لص: 
 أطوف حببٍل ليس فيه بعـري  وإيّنِّ ألستحىي من هللا أن أرى
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 كثري وبعران ريبِّّ يف البالد  ء اللَّئيم بعـريهوأن أسأل املر 

 ويف التمهيد أبيات يف هذا املعىن ذوات عدد حسان مل أذكرها ها هنا.
 ابب انتظار الفرج

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :"انتظارالفرج ابلصرب عبادة".
 ويروى أليب حمجن الثقفي: 

 يوٍم يف خليقـتـه أمـرله كلَّ   عسى فرٌج أييت به الـلـه إنَـّه

هـر  عسى ما ترى أالَّ يدوم وأن ترى  له فرجاً ممَّا أحلّ به الـدَّ

  قضى هللا أنَّ العسر يتبعه اليسر  إذا اشتدَّ عسٌر فارج يسراً فإنَـّه

 وقال األضبط بن قريع: 
  واملسى والصُّبح ال بقاء معه  لكلِّّ ضيٍق من األمور سعـه

 وقال آخر: 
 وكل األمور إىل القضا  ومك معرضاً كن عن مه

 تنسى به ما قد مضـى  وابشر خبـرٍي عـاجـلٍ 

 لك يف عواقبه الرِّضـا  فلربَّ أمٍر مـسـخـطٍ 

 كان يقال: كن ملا ال ترجو أرجى منك ملا ترجو.
 قال الشاعر: 

 منك يوماً ملـا لـه أنـت راج  كن ملا ال ترجو من األمر أرجى

 من ضـياء رآه والَّـلـيل داج  ب نـاراً إنَّ موسى مضى ليطلـ

 ه وانجاه وهـو خـري مـنـاج  فأتى أهلـه وقـد كـلَّـم الـل

 ابالنفراج س أتى هللا فيه ساعةً   وكذا األمر كلَّما ضاق بـالـنَّـا

  وقال منصور الفقيه:
 "وما عسٌر ملنتظر الفرج" وقال بشار: 

 يساراً يف غـٍد لـخـلـيقوإّن   خليلّي إنَّ الصَّبـر سـوف يفـيق

  له يف التُّقى أو يف احملامد سوق  وما خاب بني هللا والنَّاس عامـلٌ 

 تـضـيق ولكّن أخالق الرِّجـال  وال ضاق فضل هللا عن متعفِّـفٍ 
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 وقال آخر: 
  ترجع إىل روٍح رطيب  روِّح فؤادك ابلـرِّضـا

 الدَّهر من فرٍج قريب  ال تـيأسـّن وإن ألــحّ 

 وقال آخر: 
 وال كلُّ مسعًى فيه للمرء منفـعـه  لعمرك ما كلُّ التَّـعـطـل ضـائرٌ 

عـه  إذا كانت األرزاق يف القرب والنَّوى ة الـدَّ  عليك سواًء فاغتنـم لـذَّ

 سـعـه أال رّب ضيٍق يف عواقبه  وإن ضقت فاصرب يفرج هللا ما ترى

 وقال آخر: 
ا خري المـرئٍ   ارهوهو لألمر ك  رمبَّ

  حيث أتيت املكاره  ربَّ خرٍي أاتك من

 وقال أمحد بن حممود، وقيل إهنا ألمحد بن صاحل: 
 وضاق ملا به الصَّدر الرَّحيب  إذا اشتملت على النَّاس اخلطوب

 وأرست يف أماكنها اخلطـوب  وأوطنت املكاره واطمـأنَـّت

يق وجهـاً   ريبوقد أعىي حبـيلـتـه األ  ومل تر النفراج الضِّّ

 ميّن به الَّلطيف املستـجـيب  أاتك على قنوٍط منـك غـوثٌ 

 فموصوٌل هبا الفرج القـريب  وكلُّ احلادثـات إذا تـنـاهـت

نـوب له إحسانه ولـنـا  وموالان اإلله فخـري مـولـى  الـذُّ

 وقال الشاعر: 
 نوائب هذا الدَّهر أم كيف حيذر  لعمرك ما يدري الفىت كيف يتَّقي

 أكبـر وما ال يرى ممَّا يقي هللا  الشَّيء ممَّا يتَّقي فيخـافـه يرى

 وقال منصور الفقيه: 
 وكادت هلنَّ تذوب املهج  إذا احلاداثت بلغن املـدى

  فعند التَّناهي يكون الفرج  وحّل البالء وقّل الـوفـا

 وقال آخر: 
يق يف جلٍج هتو   واصرب على الدَّهر إن أصبحت منغمراً   ى إلـى لـجـجابلضِّّ
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 ابلـلـه إالَّ أتـاه الـلـه بـالـفـرج  فما جترَّع كأس الصَّرب مـعـتـصـمٌ 

لـج  ال تيأسن إذا ما ضـقـت مـن فـرجٍ   أييت به هللا يف الرَّوحـات والـدُّ

 مـرتـتـج فاطلب لنفسك ابابً غـري  وإن تضايق ابٌب عـنـك مـرتـتـجٌ 

 سى اهلادي: قال أبو العتاهية يف نفيع حاجب مو 
  فسل الرَّمحن رزقاً يف دعه  ما ترى عند نفيٍع منفـعـه

 فسيغين هللا كاًل من سعـه  إن يكن أمسك عنَّـا نـيلـه

 وقال أبو العتاهية: 
نـيا ذوو درجٍ   واملال ما بني موقوٍف وخمتلـج  النَّاس يف الدِّين والدُّ

 جه منفرجيف كّل وجه مضيٍق و   من صاق عنك فأرض هللا واسعةٌ 

لـج  قد يدرك الرَّاقد اهلادي برقـدتـه  وقد خييب أبو الرَّوحات والدُّ

 الفـرج وأضيق األمر أدانه من  خري املذاهب يف احلاجات أجنحها

 وقال آخر: 
  أبحداٍث تضيق هبا الصُّدور  سأصرب للزَّمان وإن رماين

 يدور به القضاء املستدير  وأعلم أنَّ بعد العسر يسـراً 

 ومما ينسب إىل الشافعي رضي هللا عنه، وقيل إهنا لسهل الوراق، وهللا أعلم: 
عـاب  سيفتـح بـاٌب إذا سـّد بـاب  نعم وهتون األمور الصِّّ

 تضيق املذاهب فيها الرِّحاب  ويتَّسع احلال من بـعـد مـا

 فال اهلّم جيدي وال اإلكتـئاب  مع اهلّم يسران هّون عـلـيك

 فلم ير من ذاك قـدٌر يهـاب  مبا هبـتـه فكم ضقت ذرعاً 

  فعوفيت واجناب عنك الّسحاب  وكم برٍد خفته مـن سـحـابٍ 

 وال أّرق العني منه الطِّّـالب  ورزٌق أتـاك ولـم تـأتــه

 أتـيح لـه بـعـد أيٍس إايب  وانٍء عن األهـل ذي غـربةٍ 

 بعاله من املوج طاٍم عبـا  وانٍج من البحر من بعـد مـا

 فما دون سائل ريبِّّ حجـاب  إذا احتجب النَّاس عـن سـائلٍ 

 وراجيه يف كلِّّ حني جياب  يعود بفضٍل على من رجـاه
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  فال أتس يوماً علـى فـائتٍ 
وعندك منه رضاً 

 واحتساب

 كتابك حتىب به أو تصـاب  فال بّد من كون ما خّط فـي

 الكتـاب ومن مرسٌل ما أابه  فمن حائٌل دون ما يف الكتاب

 يف أبيات قد ذكرهتا يف موضعها من هذا الكتاب.
 وقال حممد بن يسري: 

 فالصَّرب يفتق منها كلَّ ما ارتتجـا  إّن األمور إذا انسّدت مسالـكـهـا

 إذا استعنت بصرٍب أن ترى فرجـا  ال تيأسنَّ وإن طالـت مـطـالـبةٌ 

 يلـجـا بواب أنومدمن القرع لأل  أخلق بذي الصَّرب أن حيظى حباجته

 وقال حممد بن حازم الباهلي: 
 وخّل عنك عنان اهلّم ينـدفـع  هوِّن عليك فكّل األمر ينقطـع

 وكل أمٍر إذا ما ضاق يتِّـسـع  فكلُّ همٍّ له من بـعـده فـرجٌ 

  فاملوت يقطعه أو سوف ينقطع  إنَّ البالء وإن طال الزَّمان بـه

 وقال آخر: 
 ويدنو األمر ابلقدر املسوق  قـربٍ  رأيت األمر يبعد بعد

  وال تيأس من األمر السَّحيق  فال تفرح أبمٍر إن تـدانـى

 وقال ابن املبارك: 
 تـقـدر قدٌر وأبعدها إذا مل  ما أقرب األشياء حني يسوقها

 وقال آخر: 
 وتداعى يل بنحٍس ونكـد  إن يكن يومي توىّل سعـده

   من عنده أو بعد غديف غدٍ   فلعّل هللا يقضـي فـرجـاً 

 وقال آخر: 
 حسناً أمس وسـوَّى أودك  أحسن الظَّّن مبن قد عّودك

  كان ابألمس سيكفيك غدك  إّن رابً كان يكفيك الَّـذي

 قال العبسي:خرجت حاجاً فضاق صدري، فجعلت أقول: 
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 على الذُّلِّّ له أصلـح  أرى املوت ملن أمسى

 فإذا هاتف من ورائي يقول: 
 يرى اهلّم به بـرَّح  ها املرء الَّـذياي أيُّ 

  ففكِّر يف أمل نشرح  إذا ضاق بك الصَّدر

 وقال آخر: 
 وقول هللا أصدق كلِّّ قـيل  رأيت العسر يتبعـه يسـار

  فقد أيسرت يف دهٍر طويل  فال جتزع وقد أعسرت يوماً 

 فإّن هللا أييت ابلـجـمـيل  وال تظنن بربِّّك ظّن سـوءٍ 

حاوي قال: حدثنا أمحد بن أيب عمران، قال:حدثنا أبو النصر أمحد بن حامت، قال: حدثنا ذكر الط
األصمعي عن أيب عمرو بن العالء، قال:استعمل احلّجاج أيب علي بعض أعماله فنقم عليه فتوارى 

 أيب عنه يف ابدية قومه وأان معه، فبينا أان يف سحر من األسحار إذ مّر راكب وهو يقول: 
 إّن يف الصَّرب حيلة احملتال  لَّنفس عند كّل مـلـمٍّ صربِّّ ا

 يكشف غمَّاؤها بغري احتيال  ال تضق يف األمور ذرعاً فقد

ا جتزع الُّنفوس مـن األم  ر له فرجٌة كحّل العـقـال  رمبَّ

قال: فقلت: ما ذاك? قال: مات احلجاج. فوهللا ما أدري أبيهما كنت أشد فرحا، أبقوله مات 
 م بقوله :فرجة.احلجاج أ

 قال العطوي: 
 يبلى ويصرب واألشياء تـنـتـهـج  مستشعر الّصرب مقروٌن به الفـرج

 جاءتك تضحك عن ظلمائها السُّرج  حىتَّ إذا بلغت مقـدور غـايتـهـا

 منه املطامع فاملغـرى بـه يلـج  فاصرب ودم واقرع الباب الَّذي طلعت

ـاءف  يقدِّر هللا فارج الـلـه وارض بـه  تـنـفـرج في إرادته الغـمَّ

 وقال هالل بن العالء الرَّّقي: 
 نيا تكن سباًل فجاجـا  هوِّن عليك مصائر الدُّ 

 يوماً فإنَّ هلا انفراجا  ال تضجرنَّ بضـيقةٍ 

 وقال آخر: 
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 غـدا فإّن على الرمحن رزقكم  كلوا اليوم من رزق اإلله وأبشروا

 وقال منصور الفقيه: 
  ن ما خياف سرمدا  ن يكوايمن خياف أ

 إّن مع اليوم غـدا  أما مسعت قوهلـم

 وقال أبو العتاهية: 
م والغـري  وأمر هللا منتظـر  هي األايَّ

 فأين هللا والـقـدر  أتيأس أن ترى فرجاً 

 ابب اجلدِّ واحلدّ 
ينفع ذا اجلدِّ منه  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"ال مانع ملا أعطى هللا، وال معطي ملا منع، وال

  اجلّد".
 قال أكثم بن صيفي:جدُّك ال كدُّك.

 قال أشجع السُّلمي: 

 احملـتـال فليجهد املتقلِّّب  سبق القضاء بكلِّّ ما هو كائنٌ 

قالوا: أسعد الناس: من كان القضاء له مساعدًا، وكان لذلك أهال، وأشقى الناس: من كان مشغواًل 
 حد لسوء ظنه، وال وثق به أحٌد لسوء فعله.بال دين وال دنيا، ومل يثق أب

 قال أبو األسود الدُّؤيل: 
 حىتَّ يزيَّن ابلَّذي مل يعمـل  املرء حيمد سعيه من جـدِّه

ه   يرمي ويقذف ابلَّذي مل يفعل  وترى الشَّقيَّ إذا تكامل حدُّ

 أنشد ابن األعرايب: 
  دث أو ذرفاهنض جبدٍّ يف احلوا  اجلدُّ أهنض ابلفىت من عقـلـه

ـر وجيدُّ مث حيدُّ غري  فلقد جيد املرء وهو مقـصـرٌ   مـقـصِّّ

 وقال يزيد بن حممَّد املهلَّيّب: 
  وإذا حددت فكلُّ شيٍء ضائر  وإذ جددت فكّل شيٍء انفـعٌ 

  والسَّيف يف يده فنعم النَّاصر  وإذا أاتك مهلَّيٌب يف الوغـى

 ن حسَّان: قال أبو يعقوب اخلزميي، وإمسه إسحاق ب
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  إن اجلدود قرينات احلماقات  ال تنظرّن إىل عقٍل وال أدب

 وقال خراش بن زهري: 
ها  العواثر إذا أوهن النَّاس اجلدود  وكانت قريٌش يفلق الصَّخر جدُّ

 وقال احلارث بن حلِّّزة: 
ا  عش بـخـرٍي ال يضـر  ك النَّوك ما القيت جـدَّ

ا ل الّرزق  والنَّوك خرٌي فـي ظـال   ممَّن عاش كدَّ

 وقال آخر: 
 مقاديٌر يساعدها الصَّواب  فعش يف ظّل أنوك حالفته

 ذهاٌب ال يقال له ذهـاب  ذهاب املال يف محٍد وأجرٍ 

 قيل لزايد:ما احلّظ? قال: من طال عمره، ورأى يف عدوه ما يسره فهو ذو حظ.
 ب.وكان يقال ال حّظ إال ما أشخص عنك ما تكره، وجلب إليك ما حت

 قال حممد بن أيب حازم الباهلي: 
  انل الغىن من غري كدِّه  ال تعجبـّن ألحـمـقٍ 

 فكُّلهم يسعى بـجـدِّه  ولعاقٍل ما يسـتـقـلّ 

 وقال امرؤ القيس: 
  وابألشقني ما كان العقاب  وقاهم جدَّهم ببين أبيهـم

 وقال عبد العزيز بن زرارة الكاليّب: 
 أبغىن يف املعيشة من فتيل  حـظٍّ وما لّب الَّلبيب بـغـري 

  وهيهات احلظوظ من العقول  رأيت احلّظ يست عيب قـومٍ 

 وحلسان أو البنه عبد الرمحن: 
 لسعـيد من النَّاس إالَّ ما جىن  وإنَّ امرءاً ميسي ويصبح ساملاً 

 وقال أعرايّب: 
 لسـعـيد تزوَّد من أعماهلا  وإّن الَّذي ينجو من النَّار بعدما

 ولبعض أهل عصران: 
 يساعده السَّعد مهَّاً عـلـيه  أرى مهم املرء ما مل يكـن
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 إلـيه إذا هللا مل يقض رزقاً   وقد يعجز املرء ذو اإلحتيال

 وقال صاحل بن عبد القدوس: 
 لكن جدوٌد بـأرزاٍق وأقـسـام  وليس رزق الفىت من حسن حيلته

 ابلرَّامي فريزقه من ليسيرمي   كالصَّيد حيرمه الرَّامي اجمليد وقد

 ولرجل من بين قريع أو للمعلوط، وقيل: إهنا حلامت الطائي: 
 فقرٌي يقولـوا عـاجـٌز وبـلـيد  مىت مايرالنَّاس الغـنـيَّ وجـاره

ـمـت وجـدود  وليس الغىن والفقر من حيلة الفىت  ولكن أحاٍظ قسِّّ

 وهو حـمـيد وصعلوك قوٍم ابد  وكائن رأينا من غـنـىٍّ مـذمَّـمٍ 

ةٍ   جلـيد وحمروم مجع املال وهو  ومعطى ثراء املال من غري قوَّ

وقال حبيب الطائي:  ٍٍ 
اء حائل  أاب جعفرٍ إّن اجلهالة أمُّها   ولوٌد وأّم العلم جذَّ

 وله أيضًا: 
 املـكـارم ولكنَّكم حورفتم يف  فإيّنِّ ما حورفت يف طلب الغىن

ر له يستقرض منه، وكان حسن الظَّنِّّ به، فاعتلَّ عليه ودفعه، فقال احتاج أبو األسود الدؤيل إىل جا
 أبو األسود : 

 فكّل قريٍب ال ينـال بـعـيد  فال تطمعن يف مال جاٍر لقربه

ـا  تروح أبرزاٍق علـيك جـدود  وفوِّض إىل هللا األمور فإمنَّ

ـا  وبـلـيد يعيش جبدٍّ عـاجـزٌ   وال تشعرنَّ النَّفس أيساً فإمنَّ

  ويف حنو هذا لبعض أهل عصران:

ـم والـكـدِّ   جتشَّم جسيم اهلول يف طلب اجملـد  فنيل الغىن بني التَّجـشُّ

 بـالـجـدِّ  ذر الكّد فيما رمته املنع  ودع قول ذي جهٍل يرى العجز راحةً 

 وقال آخر: 

  وابجلدِّ يسعى املرء ال ابلتَّطلُّب  تطلَّبت حىتَّ مل أجد متطـلَّـبـاً 

كتب كسرى إىل بزرمجهر وهو يف احلبس: جنت لك مثرة العلم أن صرت به أهال للقتل.فكتب إليه 
بزرمجهر: أما ما كان معي اجلد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، واآلن إذ وىّل عين اجلّد، فقد أنتفع 
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 بثمرة الصرب.
 قال سابق الرببري: 

ـا  م مـن يرزقابجلدِّ يرزق منه  والنَّاس يف طلب املعاش وإمنَّ

م رزقوا على أقدارهـم  ألفيت أكثر ما ترى يتـصـدَّق  ولو أهنَّ

  قد مات من عطٍش وآخر يغرق  ما النَّاس إالَّ عامالن فعـامـلٌ 

 وقال البحتي: 
  ومل تكن األحاظي واجلدود  أال ليت املقادر مل تـقـدَّر

 له هذي املواكب والعبيد  فتعلم أيُّنا يغدو وميـسـي

 ال حبيب الطائي: وق
  ويكدى الفىت يف دهره وهو عامل  ينال الفىت من عيشه وهو جاهـل

 وقال ابن دريد: 
  حيبطك اجلهل إذا اجلدُّ عال  ال ينفع العلم بـال جـدٍّ وال

 وقال احلسني بن أمحد: 
  ومن يطل حرصه يطل تعبه  ابجلدِّ أجدى على امرٍئ طلبه

 وقال آخر: 
 ي نوكاً أو شيبة بن الولـيد  قة القـيعش جبدٍّ وكن هبنَّ 

  إمنا عيش من ترى ابجلدود  عش جبدٍّ وال يضرك نـوكٌ 

هبنقة القيسي امسه يزيد بن ثروان، وكنيته أبو انفع، أحد بين قيس بن ثعلبة، وهو الذي شرد له بعري 
حممد بن نصر فجعل ملن جاء به بعريين، فقيل له: مل هذا? قال: فأين فرحة الوجدان? وأنشدين 

 الكاتب رمحه هللا لنفسه: 
 قوٌم كثرٌي بـال عـقـٍل وال أدب  ال تشرهّن إىل دنيا متـلـكـهـا

 من اإلرادة يف مرٍّ ومنقـلـب  وال تقل إنَّين أبصرت ما جهلـوا

 ال ابلعقول وال ابلعلم واحلسـب  فباجلدود هم انلوا الَّذي ملـكـوا

 على التَّمكُّن عند البغي والطَّلب  وأيسر اجلدُّ حنوي كلَّ ممتـنـعٍ 

  رأيت من ذا وهذا أعجب العجب  وإن أتمَّلت أحوال الَّذين مضـوا
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 وقال إبراهيم بن املهدي: 
  وحيرم الرِّزق من مل يؤت من تعب  قد يرزق املرء مل تتعب رواحلـه

  الرِّزق أروغ شيٍء عن ذوي األدب  مع أنَّين واجٌد يف النَّـاس واحـدةً 

 الرِّزق والنَّوك مقروانن يف سبـب  وخلٍَّة قّل فيها مـن خيـالـفـنـي

 اجلـرب الرِّزق أوىل به من الزم  اي اثبت العقل كم عانيت ذا حـمـقٍ 

 وقال آخر: 
 إال تزيدت حرفاً فيه يل شـوم  ما ازددت يف أديب حرفاً أسر به

 ـروممـح أىن توجه فيها فهو  إن املقدم يف حذف بصنعـتـه

 وقال آخر: 
 عليَّ وأيّنِّ ابملكارم مغـرم  كفى حزانً أنَّ الغىن متعـذِّرٌ 

 فأحـرم ولكنَّين أسعى إليها  فوهللا ما قصَّرت يف نيل غايةٍ 

 وقال آخر: 
 مال بل قسمٌة لـهـم وجـدود  ليس عن حيلة الرِّجال أصابوا ال

 مـجـدودزق ومنهم حمارٌف   منهم العاجز املرجَّى لـه الـرِّ 

 قال بشار بن برد: 
 صادف حظاً من سعي جبـدِّ   ما ضر أهل النَّوك ضعف الكدِّ 

 وقال البحتي: 
مـي   مفيدي وال مزٍر على أتخُّري  وآيسين علمي أبالَّ تقـدُّ

ر بسعٍي ألدركت الَّذي مل  ولو فاتين املقدور ممَّا أرومه  يقدَّ

 وقال الصايب: 
 وأحببت أن تدري الَّذي هو أحذق  اعةٌ إذا مجعت بني امرأين صـنـ

 جرت هلما األرزاق حني تفـرَّق  فال تتأمَّل منهمـا غـري مـا بـه

  وحيث يكون احلذق فالرِّزق ضيِّق  فحيث يكون النَّوك فالرِّزق واسـعٌ 

 ابب املال محداً وذّماً 
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  : طول احلياة وكثرة املال".قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: "قلب الشَّيخ شاٌب يف حب اثنتني
 وقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "نعم املال الصَّاحل للرجل الصاحل".

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن الدِّينار والدِّرهم أهلكا من كان قبلكم وإهنما مهلكاكم".
 يت املال".وقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: "لكّل أمٍة فتنة، وفتنة أم
نيا اليت إليها ينتمون: املال".  وقال أيضًا: "إنَّ أحساب أهل الدُّ

وقال عليه السالم: "ما ذئبان جائعان أرسال يف حظرية غنم أبفسد هلا من حب املال، والسَّرف 
 لدين املؤمن".

للكرمي،  قال قيس بن عاصم لبنيه حني حضرته الوفاة: اي بين عليكم ابملال واصطناعه، فإنه منبهةٌ 
 ويستغىن به عن اللئيم.

 قال احلسن البصري: لكل أمة وثن يعبدونه، وصنم هذه األمة الدينار والدرهم.
وقال احلسن:إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله، فانظر فيم أنفقه ، فإن اخلبيث ينفق يف 

 السرف.
مالك لك، أو للوارث أو للجائحة، قال أبو ذّر أموال الناس تشبه الناس، وعن أيب ذر أيضا: إمنا 

 فال تكن أعجز الثالثة.
 قال أكثم بن صيفي: من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غريه.

قال سعيد بن املسيب: ال خري فيمن ال يكسب املال ليكفَّ به وجهه، ويؤدِّّي به أمانته، ويصل به 
 رمحه.

خيلو صاحبه من ثالث خالل: إما أن  قالوا للمسيح: اي روح هللا أخربان عن املال، فقال املال ال
 يكسبه من غري حله، وإما أن مينعه حقه، وإما أن يشغله إصالحه عن عبادة ربه.

 قال احلطيئة: ?ولست أرى السَّعادة مجع ماٍل=ولكنَّ التَّقيَّ هو السَّعيد وأنشد ابن األعرايب:? 

  ن البايلكالسَّيل يغشى أصول الدِّند  املال يغشى رجااًل ال طباخ هلـم

 وهذا البيت يف شعر لعمار الكليب أوله: 
ا حلٌل أو خطُّ تـمـثـال  قف ابلعوير على أبالء أطالل  كأهنَّ

ا ساد جبس القوم  الفقر يزري أبقواٍم ذوي حسبٍ   ابملال ورمبَّ

 وفيه يقول: 
  ال ابرك هللا بعد العرض يف املال  أصون عرضي مبايل ال أدنِّـّسـه

 مبحتـال ولست للعرض إن أودى  ن أودى فأجـمـعـهأحتال للمال إ
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 اجلبس: اللئيم. وقوله: ال طباخ هلم: أي ال قوة وال طاقة، قاله اخلليل.
 وقال فضالة بن زيد العدواين: ?وماالعيش إالَّ املال فامحد فضوله=وال هتلكنه يف الضَّالل فتندم 

  ح وأعجمتوجَّهت من أرٍض فصي  إذا جّل خطٌب صلت ابملال حيثما

 بنفٍع ومن يستغن حيمد ويكـرم  وهابك أقواٌم وإن مل تصـبـهـم

 ودرهـم مبا يف يديه من متـاعٍ   ويعطي الذي يبغي وإن كان ابخالً 

 وقال لبيد: 
 ودائع وما املال إالَّ مضمرات  وماالربُّ إالَّ مضمراٌت من التُّقى

 وقال حامت الطائي: 
  إذا حشرجت يوماً وضاق هبا الصَّدر  فـتـىلعمرك ما يغين الثَّراء عن ال

 والذِّكـر ويبقى من املال األحاديث  أمـاوّي إنَّ الـمـال غــاٍد ورائح

 وقال الشماخ: 
 مفاقره أعفُّ من القنوع  ملال املرء يصلحه فيغين

 وقال املتلمس: 
  وضربك يف البالد بغري زاد  حلفظ املال أيسر من بغـاه

 الفسـاد وال يبقى الكثري مع  حه فيبـقـىقليل املال تصل

 وقال آخر: 
 واسرع املشي إلـيه  واطلب املال حبرصٍ 

 سلَّم الناس عـلـيه  كلُّ من كان غـنـيَّاً 

 فقـد الـبـرُّ لـديه  وإذا كـان فـقـرياً 

 له بـــــني يديه  وثياب املرء أعـوانٌ 

 وقال آخر: 
 وضاقت عليه أرضه ومسـاؤه  إذا قلَّ مال املرء قلَّ صـفـاؤه

امـه خـرٌي لـه أم وراؤه  وأصبح ال يدري وإن كان حازماً   أقـدَّ

 بنوه ومل يغضب لـه أولـياؤه  إذا قلَّ مال املرء مل يرض عقله

  وإن عاش مل يسرر صديقاً بقاؤه  فإن مات مل يفقد ومل حيزنوا لـه
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 تبة بن ربيعة.وقال أبو اليقظان: ما ساد يف اجلاهلية مملق إال ع
 وقال حممد بن مناذر: 

 لنا حسٌب وللثَّقفيِّ مال  رضينا قسمة اجلبَّار فينا

 وقال املعلوط: 
 يسـود لذاك ولكنَّ الكـرمي  وماسوَّد املال الدَّينء وال دان

  وقال عروة بن الورد:

  من املال يطرح نفسه كلَّ مطرح  ومن يك مثلي ذا عياٍل ومقـتـراً 

 منـجـح ومبلغ نفٍس عذرها مثل   أو يصـيب غـنـيمةً ليبلغ عذراً 

 هذان البيتان أنشدمها ابن قتيبة ألوس بن حجر، وخالفه حبيب وغريه فأنشدمها لعروة.
 وقال عروة بن الورد: 

 شكا الفقر أو الم الصَّديق فأكثرا  إذااملرء مل يطلب معاشاً لنفسـه

  قرىب له أن تنكَّراصالت ذوي ال  وصار على األذنني كاًل وأوشكت

 وقال منصور الفقيه: 
  وهي نعله أو ابع يف السُّوق خفَّه  إذا املرء مل يطلب معاشاً لنفسـه

 يلـفَّـه إذا مـا رآه خـالـياً أن  ومل يك مأموانً على مـال جـاره

 وقال الفرزدق:? 
  واملال بعد ذهاب املال يكتسب

 فضول الكالم وفضول املال.قال إبراهيم النخعي: إمنا أهلك الناس 
 ولعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة اهلذيل الفقيه: 

 أحبُّ إيلَّ مـن الـرَّائث  أعاذل عاجل ما أشتـهـي

  وأوثر نفسي على الوارث  سأحبس مايل على حاجيت

 وقال عبد هللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر: 
   مايلويقصر دون مبلغهنَّ   أرى نفسي تتوق إىل أمورٍ 

 ومايل ال يبلِّّغين فعالـي  فنفسي ال تطاوعين لبخـلٍ 

 وقال أعرايب: 
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 ومطعمه فاخلري منه بـعـيد  إذا ما الفىت مل يبلغ إالَّ لباسـه

 ألهرب ممَّا ليس منه مـحـيد  يذكِّرين صرف الزَّمان ومل أكن

 وقيل إذا أخطأت أنت رشـيد  فلو كنت ذا ماٍل لقرِّب جملسي

 حـسـود يسرُّ صديٌق أو يساء  أجوِّل يف البالد لعـلَّـه فذرين

 وقال آخر:? 
  فإذا أنفقته فاملال لك  أنت للمال إذا أمسكته

 وقال قيس بن عاصم: 
نيا وال احلمد دائم  سأودع مايل احلمد واألجر كلَّـه   فال أجر يف الدُّ

 نـادمل على حسن ما أخَّرت منه  فرحت مبا قدَّمت منه وإنَـّنـي

 كان يقال: شر مالك ما لزمك إمث مكسبه، وحرمت لذة إنفاقه.
 قال الشاعر: 

 ذهاٌب اليقال لـه ذهـاب  ذهاب املال يف محٍد وأجرٍ 

 وقال آخر: 
  أشدُّ من املال الَّذي أنت طالبه  وحفظك مااًل قد عنيت جبمعه

 عز الطاعة أغناه بال مال، وآنسه قال جعفر من حممد رمحهما هللا: من نقله هللا من ذل املعصية إىل
 بال أنيس، وأعّزه بال عشرية.

 قال حممود الوراق: 
 د غىًن يدوم بغـري مـال  هاك الّدلـيل لـمـن أرا

 ده العشائر بـالـقـتـال  وأراد عـزَّاً لـم تــوطِّّ 

 لطاٍن وجاهاً يف الرِّجال  ومهابًة مـن غـري سـل

  اعة ذي اجلالليف عزِّ ط  فليعـتـصـم دخـولـه

 معاصي له يف كلِّّ حال  وخـروجـه مـن ذلَّة ال

 وقال النمر بن تولب: 
 إنَّ اجللوس مع النِّساء قـبـيح  خاطر بنفسك كي تصيب رغيبةً 

 وفـضـوح والفقر فيه مذلَّةٌ   فاملال فيه تـجـلٌَّة ومـهـابةٌ 
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 وقال آخر: 
 لبـيب وهو حتمقِّه األقوام  ويزري بعقل املرء قلَّة ماله

 وقال حسان بن اثبت األنصاري: 
  ل وجهٍل غطَّى عليه النَّعيم  رّب حلٍم أضاعه عدم املـا

 وقال اخلرميي وهو أبو يعقوب: 
  قد يكثر املال واإلنسان مفتقر  العيش ال عيش إالَّ ما قنعت به

 وقال أمية بن أيب الصَّلت: 
 ريًا له حـني جيـمـعوأحسن تدب  إذا اكتسب املال الفىت من وجوهه

 معيشته فـيمـا يضـّر وينـفـع  وميَّز يف إنفاقه ما بني مصـلـحٍ 

 به الذُّخر زادًا لَّليت هي أنـفـع  وأرضى به أهل احلقوق ومل يضع

  ألوالد سوٍء حيث جاءوا وأرضعوا  فذاك الفىت ال جامع املال ذاخـراً 

 وقال كثري: 
 نيعة نعمى أو خليٌل توامقهص  إذا املال مل يوجب عليك عطاءه

ةٌ   حقـائقـه فلم يفتلتك املال إالَّ   خبلت وبعض البخل حزٌم وقوَّ

 وقال حممود الوراق: 
 ومل أر مثل املال أرفع للنَّذل  ومل أر مثل الفقر أوضع للفىت

 ولـم أر ذاًل نـأٍي عـن األهـل  ومل أر عزَّاً المرٍئ كـعـشـريةٍ 

  إذا عاش بني النَّاس من عدم العقل  لى الفتـىومل أر من عدٍم أضَّر ع

 وقال آخر: 

 املـال وقد يسوِّد غري السَّيِّد  الفقر يزري أبقواٍم ذوي حسبٍ 

 وقال حممود الوراق: 
  إذا استعرضت ابلعقل ضلَّ هلا العقل  أرى دهران فـيه عـجـائب جـمَّةٌ 

 هناك وال فصـلوإن كان ال أصٌل   أرى كلَّ ذي ماٍل يسـود بـمـالـه

 وأنوك خمبواًل له اجلاه والـنُّـبـل  وآخر منسوابً إىل الـرَّأي خـامـالً 

 ولكنَّ ذا املال الكثري له الفـضـل  وما الفضل يف هذا الزمان ألهـلـه
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 فـعـل فقوهلم قوٌل وفـعـلـهـم  فشرِّف ذوي األموال حيث لقيتـهـم

 أبو عبد الرمحن العطوي: ومما ينسب إىل حممود، وأظنها لغريه وهو 
 يف األمر ابلبذل واذكر ذلَّة الـعـدم  دع الرِّايء لـمـن لـّج الـرِّايء بـه

 رأى املمات عليه أكـرم الـكـرم  ومت على الدِّرهم املنقوش موت فىتً 

ة الـنِّـعـم  وعدِّ عن ذا وعن هـذا وقـولـهـم  الذكر يبقى وتفنـى لـذَّ

 بـالـنَّـدم فإن أبيت فجرِّب واشـق  عـنـدهـملوال غناك لكنت الكلـب 

 وقال أبو العتاهية: 
  والنَّاس حيث يكون املال واجلاه

 ابب جامع القول يف الغىن والفقر
قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلَّم: "ارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن النَّاس،واعمل مبا افتض هللا 

 ا حرَّم هللا عليك تكن أورع الّناس".عليك تكن أعبد النَّاس، واجتنب م
 وقال عليه السالم: "ليس الغىن عن كثرة العرض، إمنا الغىن غىن النَّفس".
 ويف احلديث املرفوع: "الفقر أزين للمؤمن من الغدار، وعلى خدِّ الفرس".

يل السلف، وقد أتينا معىن الفقروالغىن، واملقدار احملمود يف ذلك عند العلماء بدالئل السنن، وأقاو 
 مبا فيه كفايٌة وتبصرة وشفاٌء ملا يف الصدور يف موضعه من كتاب "بيان العلم" واحلمد هلل.

 قال أوس بن حارثة: خري الغىن القناعة، وشرُّ الفقر الضَّراعة.

 قال فضيل بن عياض: إمنا الفقر والغىن بعد العرض على هللا.
 أنشدان الرايشي: 

 وال سعادته يومـاً بـإكـثـار  رهما شقوة املرء ابإلقتار تقـتـ

  والفوز فوز الذي ينجو من النَّار  إنَّ الشَّقيَّ الذي يف النَّار منزلـه

 قال جعفر بن حممد: العز والغىن جيوالن يف األرض، فإذا أصااب موضعاً يدخله التَّوكُّل أوطناه.
 كان يقال: الشكر زينة الغىن، والعفاف زينة الفقر.

 هللا واجب يف الغىن والفقر، ففي الغىن العطف والشكر، ويف الفقر العفاف والصرب. وقالوا: حقُّ 
 كان يقال: سوء محل الغىن يورث مقتًا، وسوء محل الفاقة يضع شرفًا.
 كان يقال:الغىن يف النفس، والشرف يف التواضع، والكرم يف التقوى.

 أنشدان الرايشي: 
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  وبينا الفىت يف البؤس إذ صار يف اخلفض  ىوبينا الفىت يف الفقر إذ صار يف الغـنـ

 الـنَّـقـض فنربم أحياانً وتسـرع فـي  كذاك صروف الدَّهر تلعب بـالـفـتـى

 وقال آخر: 
 أانساً طاملا كانوا سكـوتـا  قد أنطقت الدَّراهم بعد عـيٍّ 

 وال رفعوا ملكرمٍة بـيوتـاً   فما عادوا على جاٍر بـخـريٍ 

  ويتك كلَّ ذي حسٍب صموات  لَّ عـيٍّ كذاك املال ينطق ك

 وقال آخر: 
 كأنَّك عاملٌ ذلق الـلِّّـسـان  نطقت مذ استفدت املال حىتَّ 

 اجلبـان يسمِّيك اجلبان ابن  وشجَّعك الَّذي قد كان قدمـاً 

 وقال حممود الوراق: 
  ويف غىن النَّفس الغىن األكرب  الفقر يف النَّفس وفيها الغنـى

 الراوية: أفضل بيت من الشعر قيل يف األمثال:  وقال محاد
  من املال إالَّ ما يعفُّ وما يكفي  يقولون يستغين ووهللا ما الغنـى

 وحملمود الوراق أيضًا: 
 سر يف دهـره يراقـب يسـرا  صاحب اليسر يرقب العسر واملع

ا حقُّه على الـنَّـاس طـرَّا  ليس خلٌق له علـى الـلـه حـقٌ   إمنَّ

 ال وال يظلم الذي مـات فـقـرا   حيايب الغـنـيَّ فـيمـا أتـاهال

 ه ويسىن له العطـيَّة مـكـرا  مينع هللا عبـده نـظـراً مـن

  ر ومل يعط ذا الغىن املال قسرا  ليس من خبله ينقِّص ذا الـفـق

 قال عبد هللا بن األهتم: من ولد يف الفقر أبطره الغىن.
 متان: االستطالة مع الّسخاء والبطر مع الغناء.كان يقال: خصلتان مذمو 

 كان يقال: ال تدع على ولدك ابملوت، فإنَّه يورث الفقر.
 قال أعرايٌب من ابهلة: 

  غىن املال يوماً أو غىن احلداثن  سأعمل نّص العيس حىتَّ يكفَّين

 على احلرِّ ابإلقالل وسم هوان  فللموت خرٌي من احلياٍة يرى هلا
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 بـلـسـان بغري لساٍن انطـقٌ   ىن يف أهله بورك الغىنكأنَّ الغ

 وقال حيىي بن حكم الغزال، وتروى لغريه ابن املعتز، أو غريه: 
 فأنت املسوَّد يف العالـم  إذا كنت ذا ئروٍة من غىًن 

 آدم ختبِّـر أنَـّك مـن  وحسبك من نسب صورةٌ 

 وللغزال أيضًا: 
 مرًَّة حلٌو وأحيانـاً مـقـرف  إىنِّّ حلبت الدَّهرأصناف الدِّرر

 وجلُّ ما يسقيكه الدَّهر كـدر  وعلقماً حيناً وأحياانً صـبـر

 يفـرّ  أال ترى أكثر من فيها  فلم أجد شيئاً من الفقـر أمـرّ 

 خمافة الفقر إىل انٍر سقر وقال آخر: 
  ملن كان ذا يسٍر وعاد إىل عسر  لعمرك إنَّ القرب خرٌي من الفقـر

 ن الورد: ولعروة ب
  رأيت النَّاس شرُّهم الفقري  دعيين للغىن أمسى فإنِّـّي

 وإن أمسى له كرٌم وخري  وأحقرهم وأهوهنم عليهـم

 حليلته وينهره الصَّغـري  يباعده اخللـيل وتـزدريه

 يكاد فؤاد صاحبه يطـري  وتلقي ذا الغىن وله جاللٌ 

 رولكن للغىن ربٌّ غفـو   قليٌل عيبه والعـيب جـمٌ 

 وقال آخر: 
ـــلَّ مـــالـــي ــا ق ــرامة ودَّعـــونـــي  رأيت الـنَّـاس لـمَّ  وأكـثـرت الــغـ

    فلمَّا أن غنيت واثب وفرإىذا هم ال أب لك راجعين

وقالوا: بقدر ما يعطى الغىنُّ من اإليسار، يعطى من اإلجالل، وبقدر ما ينزل ابلفقري من فقر يذهب 
ه، حىت يتهمه من كان أيمنه، ويسيء به الظن من كان يثق به. وحماسن الغين هباؤه وتتضع منزلت

مساوىء الفقري، إذا كان جواداً قالوا:مبذر، وإن كان لسناً قالوا: مهذار، وإن كان شجاعًا، قالوا: 
 أهوج، وإن كان حليماً صمواًت، قالوا: عّي بليد، وكل شيء هو للغىّن مدح هو للفقري ذم.

 قال الشاعر: 
 سنيَّاً وإنَّ الفقر بلمرء قد يزري  لعمرك إنَّ املال قد جيعل الفىت
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نيئة كالغـنـى   وال وضع النٍَّفس الكرمية كالفقر  فما رفع النَّفس الدَّ

 وقال حبيب: 
 العـالـي فالسَّيل حرٌب للمكان  ال تنكري عطل الكرمي من الغىن

 وللمغرية بن حبناء: 
 تـقـدح ولكن قلوب القوم للقوم  ال الغىنوماالفقر يزري ابلرَّجال و 

 وقال امرؤ القيس: 
 وأيقن أانَّ الحقـان بـقـيصـرا  بكى صاحيب ملا رأى الدَّرب دونه

 فنـعـذرا حناول ملكاً أو منوت  فقلت له: ال تبك عـينـك إنَـّمـا

 وقال أبو العتاهية: 
 جـلـيل فكلُّ غينٍّ يف العيون  أجلَّك قوٌم حني صرت إىل الغىن

نيا إىل املرء رغَّبت  إليه ومال النَّاس حـيث ميـيل  إذا مالت الدُّ

 ينـيل عشيَّة يقـرى أو غـداة  وليس الغىن إالَّغىًن زيَّن الفتـى

 وقال الصَّلتان العبدّي: 
  أروين الّسرىَّ أورك الغىن  إذا قلت يوماً ملن قد تـرى

 وقال ابن سعدان: 
 فإنَّك ال تدري أتصبح أم متسـي  تمس الـرِّضـاتقنَّع مبا يكفيك وال

ـا   يكون الغىن والفقر من قبل الَّنفس  فليس الغىن عن كثرة املال إمنَّ

 وقال بكر بن أذينة: 
 مسكني ومن غينٍّ فقري النَّفس  كم من فقرٍي غين النَّفس نعرفه

 وقال حممود الوراق: 
  واليسر حايل على العسر وجرَّبت  لبست صروف الدَّهر كهاًل وانشئاً 

 الفقـر ومل أر بعد الكفر شراً من  فلم أر بعد الدِّين خريًا من الغنـى

  وحملمود الوراق:

 عيب الغىن أكثر لو تعتـبـر  ايعائب الفـقـر أال تـزدجـر

  على الغىن إن صحَّ منك النَّظر  من شرف الفقر ومن فضـلـه
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 تعصي هللا كي تفتقـرولست   أنَّك تعصي كي تنال الغـنـى

 ويف رواية أخرى: 

  ولست تعصي هللا كي تفتقر  أنَّك تعصي هللا ترجو الغىن

 وقال آخر: 
  فإنَّ الغىن للمنفقني قريب  وال تعدين الفقر ايأّم مالكٍ 

وهذا مأخوذ وهللا أعلم من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم:"يقول هللا ايابن آدم أنفق أنفق 
 عليك".

ال بعض احلكماء يف ذم الغىن: طالب الغىن طويل العناء، دائم النَّصب، كثري التعب، قليل منه وق
حظُّه، خسيس منه نصيبه، شديد من األايم حذره، مث هو بني سلطان يرعاه، ويفغر عليه فاه، وبني 

الد حقوق جتب عليه، يضعف عن منعها، وبني أكفاء وأعداء ينالونه وحيسدونه ويبغون عليه، وأو 
 ميُّلونه ويودون موته، ونوائب تعتيه وحتزنه.

 وقال بشر بن املعتمر املتكلم: 
  أعيا الطَّبيب وحيلة احملتال  وإذااجلهول رأيته مستغنـياً 

 وقال اخلليل بن أمحد: 
 وأقبح البخل بذي املـال  ماأمسج النُّسـك بـسـأل

  هان على ابن العمِّّ واخلال  من كان حمتاجاً إىل أهله

 أزرى به من رقَّة احلال  ماوقع اإلنسان يف ورطةٍ 

قيل لبعض احلكماء: ماابلنا جند من يطلب املال من العلماء أكثر ممن يطلب العلم من ذوي 
 األموال? قال: ملعرفة العلماء مبنافع املال، وجهل ذوي األموال مبنافع العلم.

 قال الشاعر: 
  الغىن فيه العال والتَّجمُّلوإنَّ   أمل تر أنَّ الفقر يزرى أبهله

 قال أحيحة بن اجلالح: 
 إنَّ الغىنَّ من استغىن عن النَّـاس  استغن عن كلِّّ ذي قرىب وذي رحمٍ 

هـر  والبس عدوَّك يف رفٍق وفـي دعةٍ   لـبَّـاس لباس ذي إربة للـدَّ

 ابب الدَّين
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إن قتلت يف سبيل هللا مقبال غري  قال رجل لرسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: اي رسول هللا، أرأيت
 مدبر، أيكّفر هللا عيّن خطاايي? قال: "نعم. إالّالدَّين، بذلك أخربين جربيل".

ين حمبوٌس عن اجلنة بدينه".  وعنه عليه السالم أنه قال: "صاحب الدَّ
ثته، ومن :" من ترك مااًل فلور -" بعد أن فتح هللا عليه وأفاء هللا على املسلمني"-وقال عليه السالم
 ترك ديناً فعلّي".

كان يقال: ال هّم إاّلهّم الدَّين، وال وجع إاّلوجع العني. وقد روى هذا القول عن النيب صّلى هللا 
 عليه وسلم من وجه ضعيف.

 قال عمر بن اخلطاب: إايكم والدَّين، فإّن أوله همٌّ وآخره حرب.
 قال جعفر بن حممد: املستدين اتجر هللا يف األرض.

 عمر بن عبد العزيز: الدَّين وقٌر طاملا محله الكرام.قال 
 قال عمرو بن العاص: من كثر صديقه كثر دينه.

 قيل حملمد بن املنكدر:أحتجُّ وعليك الدين? قال: احلج أقضى للدين. يريد الدعاء فيه وهللا أعلم.
 كان يقال: الدَّين رّق، فلينظر أحدكم أين يضع رّقه.

 : النَّمَّام، والكّذاب ، والفقري، واملداين.كان يقال: األذلة أربعة
 كان يقال: حّريّة املسلم كرامته، وذلُّه دينه، وعذابه سوء خلقه.

كان الفضل بن عباس بن عتبة بن أيب هلب الشاعر يعامل الناس ابلعينة، فإذا حلت درامهه ركب 
 محاراً يقال له شارب الريح، فيقف على غرمائه فيقول: 

نا أدُّ    يفرِّق بني النَّاس حبُّ الدَّراهم  وا الدَّراهم إنَـّمـابنو عمِّ

 وقال آخر: 
  أرى النَّاس يقضون الدُّيون وال يقضى  فما شأن دينـي إذ حيـلُّ عـلـيكـم

 ملرٍض فما أدَّيت نقداً وال عـرضـا  لقد كان ذاك الدَّين نقـدًا وبـعـضـه

  ما القت سـمـاًء وال أرضـاأماينّ   ولكنَّما هـذا الَّـذي كـان مـنـكـم

 بعضا ألنسأت يل بعضاً وعجَّلت يل  فلو كنت تنوين القـضـاء لـدينـنـا

 قال أبو عثمان املازين:مسعت معاذ بن معاذ، وبشر بن املفضل ينشدان هذين البيتني جملنون عامر: 
ـا   تقطِّّع أعناق الرِّجال املطامع  طمعت بليلى أن تريع وإمنَّ

 مقانع شهوٌد على ليلى عدولٌ   لى يف خالٍء ومل يكنوداينت لي
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 وقال آخر أنشده ابن الزبري: 
 فإنَّ الصُّبح أييت ابهلموم  أال ليت النَّهار يعود ليالً 

 والدفعاً وروعات الغرمي  حوائج ما نطيق هلا قضاءً 

 يف عنقه ديناً. كان يقال: الدَّين همٌّ ابلليل وذل ابلنهار، وإذا أراد هللا أن يذل عبده جعل
 وقال آخر: 

  فاطو الصَّحيفة واحفظها من الفار  إنَّ القضاء سيأتـي دونـه زمـنٌ 

 قال كثري بن عبد الرمحن بن أيب مجعة: 
 غرميهـا وعزٌَّة ممطوٌل معىنً   قضى كلُّ ذي ديٍن فوىفَّ غرميه

 أنشدان الصويل لسليمان بن وهب متمثال: 
 مليَّان لو شاءا لقد قضيانـي  همامن النَّاس إنساانن ديين علي

  وأمَّا عن األخرى فال تسالين  خليلّي أمَّا أمُّ عمرو فمنهمـا

 ابب االقتصاد والرفق
قال هللا عّز وجّل: "وال جتعل يدك مغلولًة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط"وقال:"والَّذين إذا 

 أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتوا وكان بني ذلك قواماً".
 هذا أدب هللا تعاىل.ف

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: "ماعال من اقتصد".
كان يقال: ثالٌث من حقائق اإلميان:االقتصاد يف اإلنفاق، واإلنصاف من نفسك، واالبتداء 

 ابلسالم.
 كتب بعض الصاحلني إىل بعض إخوانه: كل مارده العقل، وانله الفضل فجميٌل حسن.

اس اهلدي الّصاحل، والسَّمت احلسن، واالقتصاد،جزء من مخسة وعشرين جزءًا قال عبد هللا بن عب
 من النبوة.

 قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: "إن هللا حيبُّ الرفق يف األمر كله".
 قال عليه السالم: "ما كان أرفق قط يف شيٍء إاّلزانه، ومن حرم الرفق حرم اخلري".

اأراد هللا أبهل بيت خرياً إال أدخل عليهم الرفق وال أراد هبم شرَّاً إاّل وقال صلى هللا عليه وسّلم: "م
 أدخل عليهم اخلرق".
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 قال عمر بن اخلطاب: ال يقل مع اإلصالح شيء،وال يبقى مع الفساد شيء.
 قال املتلمِّس: 

  وال يبقى الكثري مع الفساد  وإصالح القليل يزيد فـيه

 م:"الرفق مين، واخلرق شؤم".قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل
سئل بعض العلماء عن السكينة، فقال: هي السكون عما احلركة فيه، والعجلة ال حيمدها هللا وال 

 يرضاها.
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "األانة من هللا، والعجلة من الشيطان".

 لسهل بن هارون يف حيىي بن خالد: 
  منوٌع إذا ما منعه كان أحزما  عدوُّ تالد املال فيما ينـوبـه

 وقال آخر: 
  جناٌة وال تركب ذلواًل وال صعبا  عليك أبوساط األمور فـإنَـّهـا

 وقال آخر: 
 ال تسألنَّ إن سألت شطـطـا  ال تذهنبَّ يف األمور فرطـا

    وكن من النَّاس مجيعاً وسطا

اهباً فروطًا، وال ساقطاً سقوطًا. قال له قال أعرايب للحسن: ايأابسعيد?? علمين ديناً وسوطاً ال ذ
 احلسن:أحسنت، خري األمور أوسطها.

 قال حممود الوراق: 
 يف النَّائبات ملن أراد مـعـوَّال  إيّنِّ رأيت الصَّرب خري مـعـوَّلٍ 

 بعرى الغىن فجعلتها يل معقال  ورأيت أسباب القنوع مـنـوطةً 

 ختت عنه مـنـزالجاوزته وا  فإذا نبا يب منزٌل ال يرتـضـي

  فيكون أرخص ما يكون إذا غال  وإذا غال شيٌء عليَّ تـركـتـه

 لبعض املتأخرين من البخالء يوصي ابنه: 
  وخفت من أن تبوء بغري مال  إذا ما كنت يف بلٍد غـريبـاً 

 يفوتك كلُّ يوٍم يف اعتـدال  فال تبسط يديك وكل قـلـيالً 

 وكثِّّرها وقلِّّل يف الـعـيال  وذبَّ عن الدَّراهم كلَّ حـنيٍ 

 من األشياء هذا الشَّيء غال  وقل يف كل شيٍء تشتـهـيه
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ـؤال لربِّّ املال من ذلِّّ   فتك املال لألعـداء خـريٌ   السُّ

روينا عن نصر بن علي اجلهضمي،قال: دخلت على أمري املؤمنني املتوكل فإذا هو ميدح الرفق 
 دين األصمعي يف الرفق. فقال هاته اي نصر، فقلت : فأطنب، فقلت: ايأمرياملؤمنني أنش
 أخرج للعذراء من خدرها  مل أر مثل الرِّفق يف لينـه

  قد خيرج احليَّة من جحرها  من يستعن ابلرِّفق يف أمره

 قال سابق: 
فُّق للمقيم مـوافـقٌ  فُّق أوفـق  إنَّ التَّ  وإذا يسافر فالتَّ

 يتـرفَّـق مل يلقها إالَّالَّـذي  لو سار ألف مدجٍَّج يف حاجةٍ 

 ابب السَّفر واالغتاب
 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "السفر قطعٌة من العذاب، فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره 
ل الرجوع إىل أهله".  فليعجِّّ

 وزاد بعضهم يف هذا احلديث"السفر قطعة من العذاب، فاقطعوه ابلدُّجلة".
 رضي هللا عنه:تلقَّوا احلاجَّ وال تّشيعوهم.وقال عمر بن اخلطاب 

 قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسّلم:"سافروا تصّحوا وتغنموا".
ويف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: "مامات ميت 

 أبرض غربٍة إال قيس له من مسقط رأسه إىل منقطع أثره يف اجلنة".
 يث ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلَّم، قال: "موت الغريب شهادة".ومن حد

 ومن حديث أنس، عن النيّب صلى هللا عليه وسلم، قال: "من مات غريباً مات شهيداً".
وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "العباد عباد هللا، والبالد بالد هللا، فأينما وجدت اخلري فأقم 

 واتق هللا".
قال: من سعادة املرء أن تكون  -ومنهم من يرفعه -عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه  وروي

زوجته موافقة، وأوالده أبرارًا، وإخوانه صاحلني، ورزقه يف بلده الذي فيه أهله. مكتوٌب يف التوراة: 
 ابن آدم? أحدث سفراً أحدث لك رزقًا.

 قالت العرب: من أجدب انتجع.
 لك? قال: حبيث ينزل الغيث.قيل ألعرايّب أين منز 

 من أمثال العامة: الربكات مع احلركات.
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 وقالوا: رمبا أسفر السَّفر عن الظَّفر.
 قال البحتي: ??وإذا الزَّمان كساك حلَّة معدٍم=فالبس هلا حلل النَّوى وتغرَّب وقال زهري: 

 يكـرَّم ومن ال يكرِّم نفسـه ال  ومن يغتب حيسب عدوَّاً صديقه

 األعشى: وقال 
 مصارع مظلوٍم جمّراً ومسحـبـا  ومن يغتب عن قومه ال يزل يرى

 كبكبـا يكن ماأساء النَّار يف رأس  وتدفن منه الصَّاحلات وإن يسـيء

 وقال آخر: 
 مثنـا كبائع الرِّيح ال يعطى به  إنَّ الغريب أبرٍض ال عشري هبا

 وقال سابق: 
  الغريب بكلِّّ سهٍم يرشق إنَّ   ال ألفينَّك اثوايً فـي غـربةٍ 

 وقال آخر: 
  ومل أر ذاًل مثل أنٍي عن األهل  فلم أرعزَّ املرء إالَّ عـشـريةً 

 وقال آخر: 
 غـريب إنَّ البكا حسٌن بكـلِّّ   إيّنِّ الغريب فما أالم على البكا

 وقال آخر: 
  وأينس اببن بلدته الغريب  جيازى ابلَّذي جتد القلوب

  وكلُّ مساعٍد فهو القريب  تقيناوصادفين غريٌب فال

 وقال آخر: 
ـل ثـروةً   فلم أعط آمايل وطال التَّـغـرُّب  تغرَّبت عن أهلي أؤمِّّ

ها اللـه  فما للفىت احملتال يف الرِّزق حيلةٌ   مـذهـب وال جلدوٍد جدَّ

 وقال كعب بن زهري: 
  مىت يدعوا بالدهم يهونوا  فقرِّي يف بالدك إنَّ قوماً 

 خر: وقال آ
  بل املقام على خسٍف هو السَّفر  ليس ارحتالك تزداد الغىن سفراً 
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 قالوا: ترك الوطن أحد اليسارين.
 قال الشاعر: 

  من املنزل الفاين إىل املنزل الباقي  ومااملوت إالَّرحـلٌة غـري أنَـّهـا

 وقال آخر: 
  من العيش املوسَّع يف اغتاب  لقرب الدَّار يف اإلقتـار خـريٌ 

 وقال آخر: 
  يدأب فيه القوم حني يصبح  ومهمٍة فيها السَّراب يسبح

ا ثووا حبيث أصبحـوا  أفضح الَّليل أخفى والنَّهار  كأمنَّ

 قالوا: إذا كنت يف غري بلدك، فال تنس نصيبك من الذل.
 وأنشدوا: 

  وخضوع مدايٍن وذٌل مريب  إنَّ الغريب له استكانة مذنبٍ 

 وقال آخر: 
  فكل ما علفت من خبيٍث وطيِّبٍ   يف قوٍم عداً لست منهم إذا كنت

 وقال آخر: 
  يهدى إليه خراجها لغريب  إّن الغريب وإن أقام ببلـدةٍ 

 وقال آخر: 
 غـريب فياربِّّ قـرِّب دار كـلِّّ   غريٌب يقاسي اهلمَّ يف أرض غربةٍ 

 قالوا: الغريب كغرس ذابل ماتت أرضه، ونفد شربه.
 ولب: قال النمر بن ت

  غريباً فال يغررك خالك من سعد  إذا كنت يف سعٍد وأمُّك منـهـم

 جـلـد إذا مل يزاحم خاله بـأبٍ   فإّن ابن أخت القوم مصغًى إانؤه

 قالت العرب: ليس بينك وبني بالد نسب، خري البالد ما محلك.
  وقال آخر:

  وال يكون له يف األرض آاثر  ليس الفىت بفىًت ال يستضاء به

 وقال آخر: 
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 فكم قد ردَّ مثلك من غريب  سل هللا اإلايب من املغـيب

  وال تيأس من الفرج القريب  سلِّّ اهلمَّ عنك حبسـن ظـنٍ 

قال بعض العقالء: أعرف بيتاً قد بّيت أكثر من مائة ألف رجل يف املساجد، ويف غري أوطاهنم، 
 وهو: 

 فتعذرا و متوتمتش ذا يساٍر أ  فسر يف بالد هللا والتمس الغىن

 قال خالد بن صفوان: يف السفر ثالثة معان:األول الغرم، الثاين القدرة، والثالث الرحيل.
 كان يقال: فقد األحبة غربة.

 قال الشاعر: 
 غـريب وخلِّّفت يف قرٍن فأنت  إذا مامضى القرن الَّذي أنت فيهم

 وقال لبيد بن ربيعة: 
 ا رحل السُّفار من هو راجـعإذ  لعمرك مـايدريك إالَّ تـظـنِّـياً 

 صانع وال زاجرات الطَّري ما هللا  لعمرك ماتدري الطَّوارق ابحلصى

 وقال علي بن اجلهم: 
 زح ماذا بنفسه صنـعـا  ايرمحتا للغريب يف البلدالنَّا

 ابلعيش من بعده وال انتفعا  فارق أحبابه فما انتفعـوا

 صنعا  ماعدٌل من هللا كلُّ   يقول يف أنيه وغربـتـه

 :  -وقيل إنه احلطيئة-أراد أعرايب السفر فقال المرأته 
ي نَّ قصار  عدِّي الِّسنني لغيبيت وتصربَّ   وذري الشُّهور فإهنَّ

 فأجابته: 
نَّ صغار  اذكر صبابتنا إليك وشوقنا   وارحم بناتك إهنَّ

 فأقام وترك سفره.
 قال امرؤ القيس: 

  يت من الغنيمة ابإلايبرض  وقد طوَّفت يف اآلفاق حىتَّ 

 وقال إسحاق بن إبراهيم املوصلي: 
غار  وهاجك منهم قرب املزار  طربت إىل األصيبية الصِّّ
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 الـدِّاير إذا دنت الدِّاير مـن  وكلُّ مسافٍر يزداد شـوقـاً 

 وقال جرير: 
  ومات اهلوى ملا أصببت مقاتله  وملا التقى احليَّان ألقيت العصا

 وقال آخر: 
 كما سرَّ املسافر بـاإلايب  ت جبعفٍر والقرب منهسرر 

 أمرياً ابلسَّكينة والصَّـواب  وكنت بقربه إذ حلَّ أرضى

 السَّحـاب غنّياً عن مطالبة  كممطوٍر ببلدته فأضحـى

 وقال آخر، وحكى صاحب البيان أنه ملضرَّس األسدي: 
 تـمـوَّال جيوب بالد هللا حتَّـى  مقٌل رأى اإلفالل عاراً فلـم يزل

 مهامه أخرى عيسه متقـلـقـال  إذا جاب أرضاً أو ظالماً رمت به

ـا أراد مـهـابةٌ   ولكن مضى قدماً وما كان مبسال  ومل يثنـه عـمَّ

 مـؤمِّّـال ملن جاءه يرجو نـداه  فلمَّا أفاد املال جاد بـفـضـلـه

 وقال آخر، وهو األمحر بن سامل املزين: 
 املسـافـر كماقرَّعيناً ابإلايب  هبا النَّوى فألقت عصاها واستقرّ 

 وقال آخر: 
  كراٍم رجت أمراً فخاب رجاؤها  إذا حنن أبنا ساملني بـأنـفـسٍ 

 وحـياؤهـا تؤوب وفيها ماؤها  فأنفسنا خري الغـنـيمة إنَـّهـا

 وقال آخر: 
  وما خابت غنيمة ساملينا  رجعنا ساملني كما بدأنـا

 أما هتوين أم ما تكرهينا  مر خريٌ وماتدرين أيُّ األ

قال عوف بن حملِّّم:عادلت عبد هللا بن طاهر إىل خراسان، فدخلنا الرُّّي يف السحر فإذا قمرية تغرد 
 على فنن شجرة، فقال عبد هللا:أحسن وهللا أبو كبري يف قوله: 

 وغصنك ميَّاٌد ففيم تنـوح  أالايمحام األيك إلفك حاضرٌ 

زها. فقلت: شيخ كبري،ومحلت على البديهة، وهي معارضة أيب كبري،مث انفتح يل مث قال: اي عوف أج
 شيء، فقلت: 
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 أما للنَّوى من ونيٍة فـتـريح  أيف كلِّّ عاٍم غـربٌة ونـزوح

 فهل أرينَّ البني وهو طـلـيح  لقد طلح البني املشتُّ ركائبـي

  يح ينوحفنحت وذو الشَّجو القر   وأرَّقين ابلرَّيِّّ نوح حـمـامةٍ 

ا انحت ومل تذر عبـرةً   وحنت وأسراب الدُّموع سفوح  على أهنَّ

 ومن دون أفراخي مهامه فيح  وانحت وفرخاها حبيث ترامها

 وذكر متام اخلرب.
   كان يقال: من مل يرزق ببلدة فليتحّول إىل أخرى.

فحيث وجد أحدكم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم:"األرض أرض هللا،والعباد عباد هللا، 
 رزقه،فليتق هللا وليقم".

 قال عبد هللا بن أيب الّشيص: 

هـر قـد آال فـبـرَّا  أبالَّ يكـسـب األمـوال حـرَّاً   أظنُّ الـدَّ

 ونّقض من قواه املسـتـمـرَّا  لقد قعد الزَّمـان بـكـلِّّ حـرٍّ 

 أابه فحـارب األحـرار طـرَّا  كأنَّ صـفـائح األحـرار أردت

 ألعناق الدُّجى بـرَّاً وبـحـرا  صبح كلُّ ذي شرٍف ركـوبـاً فأ

 إذا ما جيب درع الَّـلـيل زرَّا  فهتَّك جيب درع الَّلـيل عـنـه

 ووجها للمنـيَّة مـكـفـهـرَّا  يراقب للغىن وجهاً ضحـوكـاً 

 حيلُّ به احمللَّ املشـمـخـرَّا  فيكسب من أقاصي األرض كسباً 

 وشـرَّا أضاء له الدُّجى خـرياً   لـه قـعـوداً  ومن جعل الظَّالم

 وقال آخر: 
  شرُّ الرَّفيق رفيٌق غري مأمون  ال تصحنبَّ رفيقاً لست أتمنـه

 أنشد نفطويه: 
  فليس حٌر على عجٍز مبعذور  خاطر بنفسك ال تقعد مبعجزةٍ 

 فأبل عذراً ابدالٍج وهتجـري  إن مل تنل يف مقاٍم ماتطالبـه

 بتـغـيري حىتَّ يباشرها منه  ملرء ابإلحجام مهَّتهلن يبلغ ا

 قالت بنت األعشى: 
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  د جنفى وتقطع منَّا الّرحم  أراان إذا أضمرتك الـبـال

 يتـم فإانَّ سواٌء ومن قـد  إذا غبت عنَّا وخلَّفـتـنـا

 وقال آخر: 
 أاي أملي خربِّّ مىت أنـت راجـع  وقالت وعيناها تفيضـان عـبـرةً 

  إذا أضمرته األرض ما هللا صانع  ا اتللـه يدري مـسـافـرٌ فقلت هل

 وقال آخر: 
 وطـول سـعـٍى وإدبـاٍر وإقـبـال  حىتَّ مىت أنـا فـي حـلٍّ وتـرحـال

ار ال أنـفـكُّ مـغـتـربـاً   عن األحـبَّة ال يدرون مـا حـالـي  وانزح الدَّ

  من حرصي على ابيلالخيطر املوت   مبشرق األرض طورًا مثَّ مغـربـهـا

 الـمـال إنَّ القنوع الغىن ال كـثـرة  ولو قنعت أاتنـي الـرِّزق فـي دعةٍ 

 أنشد األصمعي حلاجب الفيل اليشكري: 
 بتحٍُّل من أرضـهـا فـمـودِّّع  ملَّا رأت بنيت بـأنِّـّي مـزمـعٌ 

 قالت وغرب العني منهـا يدمـع  ورأت ركايب قرِّبت لرحـالـهـا

  يف األرض ختفضك البالد وترفع  تكـنـا وتـذهـب تـائهـاً أبتا أت

 مبضيمٍة يف املصر مل يتعرعوا  فيضيع صبيتك اّلذين تركـتـهـم

 وصغريٌة تبكي وطفـٌل يرضـع  فيهم صغرٌي ليس ينفـع نـفـسـه

 ماكان من شيٍء جنوع ونشـبـع  إانَّ سنرضى ما أقمت بعـيشـنـا

 وكفى حبسن معيشة من يقـنـع  قـهوهللا يرزقنا فـنـرضـى رز 

 ممَّا ختلَّف عنـدنـا مـا ينـفـع  إانَّ إذا ما غبت عـنَّـا لـم نـجـد

 وقريبنا األدنـى يعـزُّ ويقـطـع  جتفو موالينا ويعـرض جـارنـا

 فيصيبنا األمر اجلليل املفـظـع  وخناف أن تلقاك وشـك مـنـّيةٍ 

 لُّـنـا أعـداؤنـا ونـضـيَّعويذ  فنصري بعدك ليس يرفع بـيتـنـا

غار وترجع  هذا الرَّحيل وأمران مـاقـد تـرى  فمىت تؤوب إىل الصِّّ

غار بعـبـرةٍ   كاد الفؤاد لقـولـهـم يتـصـدَّع  فخنقت من قول الصِّّ

 جيـزع أن ليس يعدو يومه مـن  وأجبتها صرباً بنـيَّة واعـلـمـي
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 وقال الغزال: 
ــــري  أن لـــيس آيبـــاً وكـم ظـاعـٍن قـد ظـــنَّ  ــثـ ــرون كـ  فآب وأودى حـــاضـ

    وإنَّ الَّذي أعظمته من تغرُّبيعليَّ وإن أعظمت ذاك يسري

ــه تـــطـــري  رأيت املنااي يدرك العصم عدوها  فينـزلـهـا والـطَـّري مـنـ

 ن حـــضـــورويهـلـك بـعـدي آمـنـــو   وعـلِّّـي أمـضـي ثـمَّ أرجـع ســالـــمـــاً 

ـيهــا إايبـــي ومـــن غـــدا  علـى مـثـل حــالـــي ال يكـــاد حيـــور  جعـلـت أرجِّّ

 وعـظـمـي مـهـيٌض والـمـكـان شـطـــري  وكـيف أبـالـي والـزَّمـان قـد انـقـــضـــى

ـــداً   حـــســـري لذو كـبـٍد حـرَّي عـــلـــيك  وإنِّـّي وإن أظـهـرت مـنِّـي تـــجـــلُّ

  وقال آخر:

  وترمي النَّوى ابملقتين املراميا  يقيم الرِّجال األغنياء أبرضـهـم

 وتـنـائيا كفى ابملمات فـرقةً   فأكرم أخاك الدَّهر ما دمتما معاً 

 وقال الراجز: 

 أبرض بغداد وراء األجسـر  إنَّ فراخاً كـفـراخ األوكـر

 احليلة والتَّشمـر عجزاً عن  تركتهم كبريهم كاألصـغـر

  ووجدهم يب مثل وجد األعور  ذكرى لديهم مثل طعم السُّكَّر

   يبـصـر بعينه إذ ذهبت مل

 التشمر: االكتساب، مشرت ألهلي: أي اكتسبت هلم، وتشَّمر الشجر إذا أورق.
 قال أبو الفتح البسيّت: 

 وصرت بعد ثواٍء رهن أسفـار  لئن تنقَّلـت مـن داٍر إلـى دارٍ 

 أنوار والشَّمس يف كلِّّ برج ذات  فاحلرُّ حٌر عزيز النَّفس حيث ثوى

 وقال غريه: 
  وأنت أبخرى ما إليك سبيل  كفى حزانً أيّنِّ مقيٌم ببلـدةٍ 

خرج الشافعي الفقيه رضي هللا عنه يف بعض أسفاره، فضمَّه الليل إىل مسجٍد،فبات فيه،وإذا يف 
 اخلنا وهجر املنطق، فتمثل:  املسجد قوم عواّم يتحدثون بضروب من
  إذا شئت القيت امرءًا ال أشاكله  وأنزلين طول النَّوى دار غربةٍ 
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 قال شريك:كان يقال: إن أجنى النَّاس من البالاي والفنت، من انتقل من بلٍد إىل بلد.
 قيل لبعضهم :أيُّ سفٍر أطول? فقال: من كان يف طلب صاحٍب يرضاه، أودرهم حالٍل يكسبه.

 حامت الطَّائي:  قال
  عماًة عن األخبار خرق املكاسب  إذا لزم النَّاس البيوت وجدتـهـم

 قال حممد بن أيب حازم الباهلي: 
نيا وال السُّبل  كم املقام وكم تعـتـافـك الـعـلـل   ما ضاقت األرض يف الدُّ

 إال ليسلك منها السَّهـل والـجـبـل  فارحل فإّن بالد اللـه مـا خـلـقـت

 وإن نبا منزٌل يب، كـان لـي بـدل  إن ضاق يل بلٌد مّيمـت لـي بـلـداً 

 أصفى املودَّة يل من بـعـده رجـل  وإن تـغـريَّ لـي عـن ودِّّه رجـلٌ 

 إاّل جتدَّد يل مـن صـاحـٍب أمـل  مل يقطع هللا يل من صـاحـب أمـال

 وتـتَّـصـل منه لنا نعـٌم تـتـرى  هللا قد عوَّد احلسىن فـمـا بـرحـت

 األجـل برزق ريبِّّ حـتـى ينـفـد  ميسي ويصبح يب عـمـٌر أدافـعـه

 وقال بعض املتأخرين من املغاربة،وتنسب إىل املتنيب، وال تصح له: 
 قنوعـاً بـه ذلًَّة لـلـعـبـاد  رأيت املقام على اإلقـتـصـاد

 به عيشه وسع هـذي الـبـالد  وعجـٌز بـذي أدٍب أن يضـيق

 وال سيمـا حـسـن اإلرتـياد  غـرب الـرِّزق عـن رائدٍ وما

 فالحظَّ يف األدب املستـفـاد  إذا ما األديب ارتضى ابخلمـول

 منال املىن وبلـوغ الـمـراد  ويف اإلضطراب ويف اإلغتاب

 طوى شبله وهو يف الغيل هاد  وشرُّ الضَّراغـم ضـرغـامةٌ 

 ه الفضل يوم اجلـالدحوى غري   وإن صارٌم قـرَّ فـي غـمـده

 ملا ذكر هللا فضل الـجـهـاد  ولو يستوي ابلنُّهوض القـعـود

 ففسحتها يف فـراق الـزِّنـاد  إذا النَّار ضاق بـهـا زنـدهـا

 كذا الرِّزق غاٍد إىل كـلِّّ غـاد  فدع موطناً واغد مسـتـرزقـاً 

 لبيٍض مالح وسـمـٍر خـراد  وال تفن عمرك خوف الفـراق

 وأيسني كلَّ األسى يف البـعـاد  ن البكا عند شحط الـنَّـوىيطل
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 تعود سروراً حبسن الـمـعـاد  فكم ترحٍة مـن أسـى فـرقةٍ 

 وتصرب والصَّرب صعب القـياد  إىل كم حتمَّل ضيق املـعـاش

 وضيق املعيشة سقم الـفـؤاد  على حالٍة فوتـهـا خـريهـا

 ة خرٍي كـمـاء الـثِّّـمـادقليل  بال حـاسـٍد لـي وال حـامـدٍ 

 وال خري يرجوه أهـل الـوداد  فال شرَّ مينِّّ خيـاف الـعـدو

 إىل كـلِّّ فـٍج عـمـيٍق وواد  جب األرض شرقًا وجب غرهبا

 وعذرك يف ذاك للنَّـاس بـاد  عساك تنال الغنـى أو تـمـوت

 فكابده يف غـري نـاديك نـاد  فإن يكن الفقر حتمـاً عـلـيك

  بعني اخلساسة عني األعادي  موت أهون من أن تراكفلل

 فليس عليك سوى اإلجتهاد  فإن مل تنل مطلبـاً رمـتـه

 وقال آخر:? 

  إالَّ سيذكر بعد الغربة الوطنا  مامن غريٍب وإن أبدى جتلُّده

 وقال عبيد بن األبرص: 
  وغائب املوت ال يؤوب  وكـلُّ ذي غـيبٍة يؤوب

 طن الذلابب التحول عن موا
روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"ال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه" قالوا: اي رسول هللا 

 وكيف يذل نفسه? قال: "يتعرض من البالء ملا ال يطيق".
 قال أوس بن حجر: 

 أتـحـوَّال وأحر إذا حالت أبن  أقيم بدار احلزم ما دام حزمها?

 وقال املتلّمس:??? 
  واحلرُّ ينكره والفيل واألسد  محار البيت أيلفه إنَّ اهلوان

 ?وال يقيم بدار الذُّلِّّ أيلفها=إالَّ الذَّ ليالن عري احليِّ والوتد 
 أحـد وذا يشجُّ فما أيوي لـه  هذا على اخلسف مربوٌط برمَّته

 وقال مالك بن الرَّيب: 
 عـادإلـيكـم وإالَّفـأذنـوا بـبـ  فإن تنصفوان آل مروان نقـتـرب
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 كـبـالدي وكلُّ بالٍد أوطـنـت  ففي األرض عن دار املذلَّة مذهبٌ 

 وقال املغرية بن حبناء: 
ار يوماً نبت به  حتوَّل عنها واستمرَّت مرائره  ومثلى إذا ما الدَّ

ار املقيم هبا األذى   وال أرأم الّشيء الَّذي أان قادره  وال أنزل الدَّ

 جتـاوره فبعها بدار أو جبارٍ   اإذا أنت مل ترغب بداٍر نزلتهـ

 أنشد أبو عبيد عن األصمعي:? 
 فتحـوَّل ومل تك مكبواًل هبا  إذا كنت يف داٍر يهينك أهلها

 وقال الزبري بن عبد املطلب:? 
  صويت إذا ما اعتتين سورة الغضب  وال أقـيم بـداٍر ال أشـدُّ بـهـــا

 وقال آخر: 
 إنَّ األقاصي قد تدنو فتأتـلـف  ال أتسفنَّ على خلٍّ تـفـارقـه

 ومنصـرف فيها جماٌل لذي لبٍّ   يف النَّاس متبدٌل واألرض واسعةٌ 

 وقال قيس بن اخلطيم:? 
 بالء يعيش هبا الفىت إالَّ   ومابعض اإلقامة يف دايرٍ 

 وقال املغرية بن حنباء: 
م للـمـرء عـبـرةٌ    حرحويف األرض عن دار األذى مت   ويف الّدهر واألايَّ

 وقال معن بن أوس: 
  ويف األرض عن دار القلى متحوَّل  ويف النَّاس إن رثَّت حبالك واصـلٌ 

 وقال عبد الصمد بن املعذل ، ويروى لغريه: 
  فكلُّ بالٍد وطن  إذا وطٌن رابين

 وقال أبو العتاهية: 
 وللمضايق أبواٌب من الـفـرج  من عاش قضَّى كثرياً من لبانتـه

  يف كلِّّ وجه مضيٍق وجه منفرج  نك فأرض هللا واسعةٌ من ضاق ع

 وقال احلسني بن الضحاك ، أو أبو العتاهية : 
 فهرعن من بلد إىل بلد  مهٌم تقاذفت اخلطوب هبا
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 وقال آخر: 
  ويف األرض عمَّن اليواتيك مرحل

 وقال حبيب بن أوس الطائي : 
 ـتـرب تـتـجـدَّدلديباجتيه فاغ  وطول مقام املرء يف احليِّ خملقٌ 

 بسرمد إىل النَّاس إذ ليست عليهم  فإين رأيت الشَّمس زيدت حمـبَّةً 

 وقال ابن املعتز: 
 فإن مات أغلته املنااي الطَّوائح  رأيت حياة املرء ترخص قدره

  كذا ختلق املرء العيون اللَّوامح  كما خيلق الثوب اجلديد ابتذالـه

 وقاأل أبوالفتح البسيت: 
ه لوانً ورحياً ومطعما  املاء يف مستقـرِّه وطول   يغريِّّ

 و قال أبو الفتح الشدوين: 
 فليس عليه يف هرٍب جنـاح  إذا ما احلرُّ هان أبرض قـومٍ 

  لقى يف األرض تذروه الرِّايح  وقد هنَّا أبرضكـم وصـرنـا

 وقال حممود الوراق: 
  نزالجاوزته واختت منه م  وإذا نبا يب منزٌل ال يرتضي

 وقال آخر: 
 فدع الدِّاير وأسرع التَّحويال  وإذا الدِّاير تنكَّرت عن حاهلا

 ذليال يف منزٍل يدع العزيز  ليس املقام عليك حقاً واجباً 

 وقال بشار بن برد: 
 تيمَّمت أخرى ما علّي تضيق  وكنت إذا ضاقت علّي حملةٌ 

  أو يف احملامد سوقله يف الّنقى   وماخاب بني هللا والنَّاس عـامـلٌ 

 تـضـيق ولكنَّ أخالق الرِّجـال  وال ضاق فضل هللا عن متعّفـفٍ 

 وقال آخر: ?إذا كنت يف داٍر وحاولت رحلٍة=فدعها وفيها إن رجعت معاد وقال آخر: 

 والنَّاس صنفان حمروٌم ومغبوط  خلِّّط فهذا زماٌن فيه تـخـلـيط

  رض واسعٌة والرِّزق مبسوطفاأل  وال تقم ببالٍد ال انتـفـاع بـهـا
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ترضى بغري رضىً  ًٍ  خمـطـوط فإنَّ رزقك عند هللا  وال تكن غرٍَّة

 وقال جواس الكليب: 
 مل حيرِّم على متـن الـطَـّريق  وإذا العلج أغلق البـاب دونـي

  قطعي اخلرق ابملروخ احلروق  وكفاين جفـاء مـن يزدرينـي

 وقال آخر: 
 فرج الشَّدائد مثل حلِّّ عقـال  إمنَّااصرب على حدث الزَّمان ف

حـال  وإذا خشيت تعذُّراً يف بـلـدةٍ   فاشدد يديك بعاجل التِّّ

  والعجز أضعف حيلة احملتال  إنَّ املقام على اهلوان مـذلَّةٌ 

 وقال حيىي بن حكم الغزال: 
 أخاف على نفسي به لـكـثـري  وإنَّ مقامي شطر يوٍم بـمـنـزلٍ 

 يسـري فيدركه ما خـاف حـيث  سان من خيفة الردىوقد يهرب اإلن

 وقال املتنيب: 
  فعندي ألخرى عزمٌة وركاب  إذا مل أجد يف بلدٍة مـا أريده

 وقال أبو عثمان العروضي يف مهموزته: 
 هوانه أقبـح مـا قـد رأى  إنَّ الفىت كلَّ الفىت من رأى

ل فمـا  أبـطـآأقربه من كلِّّ من   اهرب عن الذُّلِّّ وعجِّّ

 ملا تـمـنَّـيت بـأن أبـرآ  لو جرحت رأسي يدا منصفٍ 

 ويل حني رحلت من إشبيلية: 
  فقلت هلا:صه وامسعي القول جممال  وقـائلٍة مـالـي أراك مـرّحــالً 

 وعاد زعافاً بعدما كان سـلـسـال  تنكَّر من كـنَّـا نـسـرُّ بـقـربـه

ار أن يتـرحَّـالوال   وحقَّ جلـاٍر لـم يوافـقـه جـاره  الء متـه الـدَّ

 طوياًل لعمري خملٌق يورث الـبـال  بليت خبفٍض والـمـقـام بـبـلـدةٍ 

 ومل ينأ عنهم كان أعمى وأجـهـال  إذا هان حٌر عـنـد قـوٍم أتـاهـم

 لـيعـقـال وال عوتب اإلنسـان إالَّ   ومل تضرب األمـثـال إالَّ لـعـالـمٍ 

 بسام:  وقال ابن حازم، أو ابن
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 فمن مكاٍن إىل مكـان  وإن نبا منزٌل بـحـرٍّ 

 ينسب فيه إىل هـوان  ال يلبث احلرُّ يف مكانٍ 

 عليه يوماً يد الزَّمـان  احلرُّ حرٌّ وإن تعـدَّت

  وصار ذا منطٍق وشان  والنَّذل نذٌل وإن تكىنَّ 

 فإنَّه خري مستـعـان  فاستزق هللا واستعنه

 وقال أبو الفتح: 
  وإن مل يكن منها ومن أهلها بد   رفضتين دار قوٍم تركتهامىت

 وقال حبيب: 
 نزوع نفٍس إىل أهٍل وأوطـان  ال مينعنَّك خفض العيش يف دعةٍ 

 بـإخـوان أهاًل أبهل وإخوانـاً   تلقى بكلِّّ بالٍد إن نزلت بـهـا

 وقال ابن أيب حبيش: 
 بيوم البـني فـاسـتـبـقيوماً يداك   اي انزاًل ببـطـلـيوٍس إذا ظـفـرت

ل على ما فيك من رمق  وال تقـم بـبـالٍد ال يعـاد بـهـا ال   مرضى وعجِّّ

 احلـمـق وال يعاد أخو الشَّكوى من  إنَّ املـقـام بـأرٍض ال يزار بـهـا

 ابب التَّوديع والفراق
:"اي أخي ال تنسنا ودع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب يف مسريه إىل العمرة،فقال

 من دعائك".
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا خرج أحدكم إىل سفر فليودع إخوانه،فإن هللا جاعل له 

 يف دعائهم بركة".
 وكان عبد هللا بن عمر إذا ودع رجال يقول:استودع هللا دينك، وأمانتك، وخوامت عملك.

أيتيه إخوانه فيسّلموا عليه، إذا خرج إىل سفر أن  قال الشعيب: السُّنة إذا قدم رجل من سفر، أن
 أيتيهم فيودعهم ويغتنم دعائهم.

ودع شعبة بن احلّجاج رجال خارجاً إىل احلج فقال له :أما إنَّك إن مل تعدَّ احللم ذاًل، وال الّسفه 
 شرفًا، سلم حجُّك.

 ودع عبد هللا بن املبارك رجال، فقال: 
 فراق حياٍة ال فراق ممات  وحنن ننادي أّن فرقة بيننـا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

 
 وقال إبراهيم املوصلي: 

 ويشف من أهل الصَّفاء غليل  تقضَّت لباانٌت وجـّد رحـيل

 وكادت عيوٌن للفراق تسـيل  ومدَّت أكٌف للوداع تصافحـت

 إذا مااخلليل ابن عنه خـلـيل  وال بد لإللفني مـن ذمِّّ لـوعةٍ 

 ال يودى هلّن قـتـيلأوانس   فكم من دٍم قد طّل يوم حتمَّلت

  وأعولت لو أجدى عليك عويل  غداة جعلت الصَّرب شيئاً نسيته

 وقال حممد بن مقسم، أنشده له ابنه أبو احلسن أمحد بن مقسم: 
 ويوم الرَّحيل لنفٍس رحيل  فراق األحـبَّة داٌء دخـيلٌ 

 غليٌل ببقليب وحزٌن طويل  مسعت ببينك فاعتـادنـي

  فإن كان ال كان زاد الغليل  لـفـراقأهذا ومل يك يوم ا

 ما قد وصفت عليه دلـيل  وأيقنت أيّنِّ بـه تـالـفٌ 

  ويفىن إذا غاب عنه اخلليل  حياة اخلليل حضور اخلليل

 وقال آخر: 
  واألخرى ابلبكا خبلت علينا  بكت عيين غداة البني حزانً 

 أبن أقررهتا ابلوصل عينا  فجازيت اليت جادت بدمـع

 التقـينـا أبن غّمضتها يوم  زيت اليت جادت بدمعٍ وجا

 وقال الزبري بن بكار:شيعين إسحاق بن إبراهيم و قال: 
 وفقدك مثل افتقاد الـّدمي  فراقك مثل فراق احلـياة

  أفارق منك وكم من كرم  عليك السَّالم فكم من وفاءٍ 

 وقال آخر: 
  طفواوال على ذي صبابٍة ع  ودّع أحبابه فمـا وقـفـوا

 وكم دموٍع عليهم تـلـف  كم كبٍد قطعـوا بـينـهـم

م لـم جيـاوروك ولـم  تعرفهم والوصال مؤتلـف  كأهنَّ

 وقال آخر: 
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  وطرفها يف دموعها غرق  مل أنس يوم الرَّحيل موقفها

 تركتين هكذا وتنطـلـق  وقوهلا والرِّكـاب واقـفةٌ 

 وقال آخر:? 
 أخو الوجد واهلاً كلـفـا ن  ليس شيٌء من الفراق وإن كا

 ب يريد الرُّجوع منصرفـا  أحرق من وقفة املشيِّع للقل

 وقال آخر: 
 وكلٌّ بعشرته مبـلـس  أقول له حني ودَّعـتـه

  لقد سافرت معك األنفس  لئن رجعت عنك أجسامنا

 ???وقال آخر: 
 أشتهيه ملوضع التَّسلـيم  من يكن يكره الفراق فإيّنِّ 

 وانتظار اعتناقٍة لـقـدوم  تـنـاقًة لـوداعٍ إنَّ فيه اع

 وقال آخر: 
  وقرَّبوا العيس قبل الصُّبح واحتملوا  صاح الغراب بوشك البني فارحتلوا

 كأنَّه بضرام النَّـار مـشـتـعـل  وغادروا القلب ما هتدا لواعـجـه

 واأيدي الّنوى بزاند الشَّوق إذ رحل  ويف اجلوانح انر احلبِّّ تقـذفـهـا

مـى اإلبـل  ملَّا أانخوا قبيل الّصبـح عـريهـم  ورحَّلوها وسارت ابلدُّ

 ترنو إيلًّ ودمع العني منـهـمـل  وقلَّبت من خالل السُّجف انظرهـا

 انديت: ال محلت رجالك اي مجـل  ووّدعت ببـنـان عـقـده عـنـمٌ 

 وارحتلوا من انزل البني حلَّ البني  وحيىي من البني ماذا حلَّ يب وهبم

 اي راحل العيس يف ترحالك األجل  اي راحل العيس عرِّج كي نودِّّعهـم

  اي ليت شعري لطول البني ما فعلوا  إيّنِّ على العهد مل أنقض موّدهتـم

أنشدين أبو القاسم خلف بن قاسم رمحه هللا، قال أنشدين أبو بكر بن حممد ابن عبد هللا بن 
 احلسن علي بن سليمان بن الفضل األخفش:  الصَّيدالين، قال: أنشدين أبو

 للباكيات علينا حني نرحتـل  سقياً ورعياً وإميااًن ومغفـرةً 

 اإلبـل أحنن أغلظ أكباداً أم  يبكي علينا وال نبكي على أحدٍ 
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 وقال آخر: 
 ويف أيِّّ خدٍر من خدوركم قلبـي  بيت هللا فـي أيِّّ هـودجٍ  أحجَّاج

 الرَّكـب وحاديكم حيدو بقليب مع  غربةٍ  أأبقى حنيل اجلسم يف أرض

 وقال عمر بن أيب ربيعة: 
 ملَّا غدوا فانشمروا  هاج القريض الذِّكر

ـجٍ   قد ضمَّهنَّ السَّفـر  على بغاٍل شـحَّ

 ما عمِّرت أعمَّر  فيهنَّ هنٌد ليتنـي

  حتٌف أاتين القدر  حىتَّ إذا ما جاءها

 وقال آخر: 

 ميدَّ يدًا حنو الفراق فيسـرع  ع إلـفـهأاي عجباً ممَـّن يودِّّ 

 تدمـع فودَّعته ابلقلب والعني  مهمت بتوديع احلبيب فلم أطق

 وينظر إليه يف قول اآلخر: 
 ابلدَّمع أستودعك اللـه  ودَّعها طريف فقالت له

 وقال حبيب 
 البني أكثر من شوقي وأحزانـي  مااليوم أوَّل توديعي وال الثَـّانـي

 فصار أملك من روحي جبثماين  راق أبنَّ الدَّهر ساعـدهحسب الف

 خرسـان حىتَّ تشافه يب أقصى  وماأظنُّ النَّوى يرضى مبا صنعت

 وقال آخر: 
ا  منه وظّل مفكِّراً مستعـبـراً   أهدى إليه سفرجاًل فتـطـريَّ

ا سفٌر وحقَّ له أبن  خوف الفراق ألنَّ شطر هجائه  يتـطـريَّ

 وقال آخر: 
 وهل جسٌد يعيش بغري روح  م وتظعنني وأنت روحـيأقي

  سأمحل ال أشكُّ إىل ضرحيي  لئن كان الفراق غداً فـإنِّـّي

 فـنـوحـي فإيّنِّ انئٌح أبـداً   تعايل بعد فرقتنا لنـبـكـي

 وقال أبو الشيص، وهو حممد بن عبد هللا بن رزين: 
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 د الـلـه إالَّ اإلبــل  مافرَّق األحبـاب بـع

 ب البني ملَّا جهـلـوا  نَّاس يلحـون غـراوال

  ب البني تطوى الرِّحل  وماعلى ظهـر غـرا

 ٌب يف الدِّاير ارحتلوا  وال إذا صـاح غـرا

 انقٌة أو جـمـــل  وماغراب الـبـني إالَّ 

يص.  أنشدنيها عبد الوارث عن قاسم عن أيب خيثمة أليب الشِّّ
 وقال العلوي علي بن حممد: 

 للموت لو فقد الفراق سبـيال  ت إىل الفراق فلم أجدولقد نظر 

 واصلت ساعات القيامة طوال  ايساعة البني الطَّويل كـأنَـّمـا

 وقال عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة الفقيه: 
 لقد كدت من قبل الفراق أليح  لعمري لئن شطَّت بعثمة دارها

  لثِّّياب صحيحوحيسب أيّنِّ يف ا  أروح هبمٍّ مث أغدو مبـثـلـه

 وقال حبيب: 
 مل تبق يل جلدًا وال معقـوال  يوم الفراق لقد خلقت طويال

  إالَّ الفراق على النُّفوس دليال  لو جاء مراتد املنيَّة مل جتـد

ا نيا تريد  قالوا الرَّحيل فما شككت أبهنَّ  رحيال نفسي عن الدُّ

احلارث بن وعلة، وتنسب إىل العّتايب كلثوم  وهذا ابب أكثر فيه أهل الظرف، فرأيت اختصاره،قال
 بن عمرو،وهي أبيات كثرية أوهلا: 

 وشآبيب دمعك الـمـهـراق  ماغناء احلـذار واإلشـفـاق

 وعراهـا قـالئد األعـنـاق  غرَّ من ظنَّ أن يفوت املنـااي

  ٍت من العيش مصرَّات املذاق  ويد احلاداثت رهـٌن بـمـرَّا

 مثَّ صارا من بعده الفـتـراق  ا بـاتـفـاقٍ كم صفيَّني مّتعـ

 سود أكنافه عـلـى اآلفـاق  قلت للفرقدين والَّلـيل مـلـقٍ 

 بني شخصيكما بسهم الفـراق  ابقيا ما بقيتما سـوف يرمـي

 لست تبقني يل ولست بـبـاق  هوِّين ذا عليك واقنـي حـياءً 
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 ت سريع الَّلحـاقفالَّذي أخَّر   أيُّنا قدَّمت حـمـام الـمـنـااي

 كنَّ دوام البقـاء لـلـخـالَّق  ال يدوم البقاز لـلـخـلـق ل

 الّتالقـي بعد ما قد ترين كان  إن قضى هللا أن يكون تـالقٍ 

 وقال آخر، وهو نفطويه: 
 عيناي حىتَّ تؤذان بذهـاب  شيئان لو بكت الدِّماء عليهما

  وفرقة األحباب فقد الشَّباب  مل يبلغا املعشار من حقَّيهما

 وقال الغزال: 
  وإن أان أظهرت العزاء قصري  وإن رجائي يف اإلايب إليكـم

 فدونك أحواٌل أرى وشهـور  وإن كنت تبغني الوداع فبالغي

 وقال آخر: 
 ما مل تفرِّق بينـنـا األخـالق  ليس الفراق وإن جزعت بضائرٍ 

 ظ الـمـيثـاقفسنلتقي وسيحف  إن مل حيل حدث املنيَّة بينـنـا

 فـراق ولكلِّّ ملتقيني منـه  والدَّهر جيمع بني كلِّّ مفارقٍ 

 وقال حممد بن عبد هللا بن طاهر بن احلسني: 

 ملَّا تولَّت وذاقت حرقة البني  مدَّت إىل البني أطرافاً خمضَّبةً 

ا وّدعت وحياً بعـينـني  وودَّعتين وما مهَّت وال نطقت  وإمنَّ

 الرَّقيبـني إمياءًة ختلت عنها  ي إبصعبهابلى لقد أومأت حنو 

 وقال آخر: 
  بعود بشامٍة سقى البشام  أتذكر إذا تودِّّعنا سليمى

 يريد: تشري إلينا مبسواكها مودعة.
 وقال أبوعوانة: كنت أجالس أاب العتاهية فأراد اخلروج إىل مكة فودعين وقال: 

  يع األانمأشغل من مات عن مج  إن نعش جنتـمـع وإالَّ فـمـا

قالت أعرابية البن هلا، وقد ودعته وهو يريد سفرًا: امض مصاحباً مكلوءًا، ال أمشت هللا بك عدوًا، 
 وال أرى حمبيك فيك سوءًا.
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ودع أعرايب رجال، فقال كبت هللا لك كل عدّو إال نفسك، وجعل خري عملك، ما وىل أجلك. بيت 
 قدمي: 

  فرقة األحباب هيِّنة اخلطب سوى  وكلُّ مصيبات الزَّمان وجدتـهـا

 قال حممد بن عبد السالم اخلشين: 
 إذا كان من بعد الـفـراق تـالق  كأن مل يكن بنٌي ولـم تـك فـرقةٌ 

 ومل متر كفُّ الشَّـوق مـاء مـآق  كأن مل تؤرَّق ابلعراقني مقـلـتـي

 بذات اللِّّـوى مـن رامٍة وبـراق  ومل أزر األعراب يف خبت أرضهم

 دهـاق بكأٍس سقانيهـا الـفـراق   أصطبح يف البيد من قهوة النَّوىومل

 وقال آخر: 
  خلياًل إذا أفنيت دمعي بكى ليا  خليلّي إالَّتبكيا يل أسـتـعـن

 تـالقـيا تالق ولكن ال إخال  كأن مل تكن بنٌي إذا كان بعـده

 قالوا: كم بني لوعة الفراق وفرح التالق.
 ةابب الزايرة والعياد

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"من زار أخًا له يف هللا،أو عاده، خاض الرمحة حىت يرجع وقال 
هللا عز وجّل له:طبت ممشاك وتبوأت من اجلنَّة منزال"، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"إذا 

 يّف واملتحابني يّف".أاتكم الزائر فأكرموه"وقال حاكياً عن هللا عز وجل: "وجبت حمبيت للمتزاورين 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،أليب هريرة: "ايأابهريرة زرغبَّاً تزدد حّباً".أخذه الشاعر فقال: 

  وإن شئت أن تزداد حبَّاً فزد غبَّا  إذا شئت أن تقلى فزر متواتـراً 

 أنشدين أبو عثمان سعيد بن سيد، لعبد امللك بن جهور الوزير: 
  إذا زرت احلبيب عزره غبَّا  سول وكان بـرَّاً وقد قال الرَّ 

 وحـبَّـا إذا ما زرته مـقةً   وأقلل زور من هتواه تـزدد

 ولعلي بن أيب طالب الكاتب: 
 وإيّل حني أغيب صبَّـا  إيّنِّ رأيتك يل حمـبَّـاً 

  حدثت وال استحدثت ذنبا  فهجـرت ال لـمـاللةٍ 

ــا م غبَّا زوروا على  إالَّ لـقـول نـبـيِّن  األايَّ
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 منـكـم يزداد حـبَّـا  ولقوله من زار غـبَّـا

قال خارجة بن زيد النحوي: دخلت على حممد بن سريين بيته زائراً له،فوجدته جالسًا 
ابألرض،فألقى إيّل وسادة،فقلت له:إين قد رضيت لنفسي مارضيت لنفسك.فقال: إين ال أرضى 

 تؤمر، فلعل الرجل يف بيته يكره أن تستقبله.لك يف بييت ما أرضى لنفسي، واجلس حيث 
 قال بشار: 

 أحببته وهـويتـه ربَـّا  ال جتعلن أحداً علـيك إذا

 واطو الزِّايرة دونه غبَّـا  وصل اخلليل إذا شغفت به

 ليست تزيدك عنده قربـا  فلذاك خرٌي من مواصـلةٍ 

 فيقول:ها،وطاملا لـبَّـى  لكن ميلُّك مثَّ تدعو ابمسـه

 وقال آخر: 
  تكون إذا ما دامت إىل اهلجر مسلكا  علـيك بـإقـالل الـزِّايرة إنَـّهـا

 أمـسـكـا ويسأل ابأليدي إذا هـو  فإيّنِّ رأيت الـغـيث يسـأم دائمـاً 

 قال قيس بن سعد بن عبادة: أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زائرًا،فوقف ببابنا.
 قال ابن املعتز: 

  ريق نصف الزِّايرهوقفٌة يف الطَّ 

 وقال آخر: 
 موافقٌة على ظهر الطَّريق  وحظُّك زورٌة يف كلِّّ عامٍ 

  يعود به الصَّديق على الصَّديق  سالماً خالياً مـن كـلِّّ شـيءٍ 

 كان يقال:امش مياًل وعد عليال، وامش ميلني وأصلح بني اثنني،وامش ثالثة أميال، وزر يف هللا.
 عليه وسلم:"كان فيمن قبلكم رجل يزور أخاً له يف هللا بقرية أخرى، قال رسول هللا صلى هللا

فأرصد هللا على مدرجه ملكا،فلما انتهى إليه قال له: أين تريد? قال:أريد قرية كذا. قال: وما 
حاجتك فيها? قال: زايرة أخ يل يف هللا.قال:وهل غريذلك? قال: ال قال:فهل عليك من نعمة 

قال: ال ،إال أنه أحبين يف هللا فأحببته فيه. قال: فإين رسول هللا إليك، خمربك تربيها، أو تشكرها? 
 أنه حيبك كما أحببت فيه".

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كنت هنيتكم عن زايرة القبور،مث أذن يل فيها فزوروها فإهنا 
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 تذّكر اآلخرة، وال تقولوا هجرًا".
 األقدام يف الزايرة إاّل إىل أقدارها، وينشد:  كان سفيان بن عيينة يقول:ال تعمل

 الزَّائر كرم املزور وال يعاب  فضع الزِّايرة حيث ال يزرى هبا

 وقال العباس بن األحنف: 
ارا  يقرِّب الشَّوق داراً وهي نـازحةٌ    من عاجل الشَّوق مل يستبعد الدَّ

 زارا زرإنَّ احملبَّ إذا مل يستـ  أزوركم ال أكافئكم جبفـوتـكـم

 وقال األحوص: 
 إذا مل يزر ال بدَّ أن سـيزور  وماكنت زوَّاراً ولكنَّ ذا اهلوى

 يشـري أتيت عدوَّاً ابلبـنـان  أزور على أن لست أفقد كلَّما

 وقال آخر: 
 إذا مل يكن يف ودِّّه بـمـريب  فإينَّ لزوَّاٌر ملن ال يزورنـي

 أبغضته بقـريب وما دار من  ومستقرٌب دار احلبيب وإن أنت

 وقال آخر: 
  إذا اشتملت على الودِّّ القلوب  رأيت تباعد اإلخوان قـربـاً 

 ضننٌي يف مودَّتـه مـريب  وليس يواصل اإللـمـام إالَّ 

 وقال إبراهيم بن العباس الصويل: 
 وشطَّ بليلى عن دنٍو مزارهـا  دنت أبانٍس مـن تـنـاٍء زايرةٌ 

  ألقرب من ليلى وهاتيك دارها  ـلـوىوإنَّ مقيماٍت مبنقطع الِّ 

 وأما قول قرم بن مالك: 
  فأقعد ال أزور وال أزار  عالم إوامي البخالء فيهـا

قال بعضهم:إن معناه عالم أستوحش من الناس، وأتول من ذهب هذا املذهب يف قول العرب: 
هم الوحشة. وقال لوال األوام هلك األانم، أي لوال أنس الناس بعضهم ببعض هللكوا إذا عمت

آخرون:يف قوهلم: لوال األوام هلك األانم، أي لوال أن بعض الناس إذا رأى صاحبه صنع خرياً تشبه 
 به هللك الناس، ولبعض أهل العصر: 
ـه  وقابلين منه البشاشة والبـشـر  أزور خليلي ما بدا يل هـشُّ
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  واليسرولو كان يف الُّلقيا الوالية   فإن مل يكن هٌش وبٌش تركـتـه

مـه  وحقُّ الذي ينـتـاب داري زائراً   بـشـر طعاٌم وبٌر قد تقـدَّ

 ابب العيادة أيضاً 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"عائد املريض يف خمرفة اجلنة".

 وقال عليه السالم:"عائد املريض خيوض الرمحة،فإذا قعد عنده غمرته".
 قال مالك: أو حنو هذا.

هللا عليه وسلم :"من حقِّّ املسلم على املسلم أن يسلِّّم عليه إذا لقيه، ويعوده  قال رسول هللا صلى
 إذا مرض ويشمِّته إذا عطس، ويشيِّع جنازته إذا مات وجييبه لطعامه إذا دعاه".

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"أفضل العيادة أخفُّها".
عن  -يعين بن أرطاة-سليمان عن احلجاج وذكر أبو بكر بن أيب شيبة قال:حدثنا عبد الرحيم بن 

املنهال عن عبد هللا بن احلارث، عن ابن عّباس، قال: "من دخل على مريٍض مل حتضر وفاته، فقال: 
 أسأل هللا العظيم، ربَّ العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفي".

 قال الشاعر: 
 اهـدحظِّّي فإيّنِّ يف الدُّعاء جل  إن كنت يف ترك العيادة اتركاً ?

ا ترك العيادة مـشـفـقٌ   احلاسد وأتى على غلِّّ الّضمري  ولرمبَّ

 وقال آخر: 
 وتذنبون فنأتيكم فنعتذر  إذامرضنا أتيناكم نعودكم

 وقال عبد هللا بن مصعب الزبريي: 
 منكم وميرض كلبكم فأعود  مايل مرضت فلم يعدين عائدٌ 

 فسمي عائد الكلب.
 وجلعفر بن حذار الكاتب: 

 واقعد قلياًل كلحظ العني ابلعني  العيادة يوٌم بـني يومـني إنَّ ?

  يكفيك من ذاك تسآٌل حبرفني  ال تربمنَّ مريضاً يف عيادته

وللشافعي الفقيه رضي هللا عنه وقد اشتكى مبصر شكوى عاده فيها بعض إخوانه، فلمسوا جبينه، 
 وقالوا له: أنت خبري وحنو هذا، فقال: 

  وغرَّهم فتور محى جبيين  عونـيأقول لعائديَّ وشجَّ 
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 فضجُّوا ابلبكاء ووّدعوين  تعزَّوا ابلتَّصربُّ عن أخيكم

 ولكينِّّ ضعفت عن األنني  فلم أدع األنني لقلِّّ سقمـي

 وإالَّ فهو آٍت بعـد حـني  سأصرب للحمام وقد أاتنـي

  وموت أحبَّيت قبلي يسوين  وإن أسلم ميت قبلي حبيبٌ 

سقط عبد هللا بن شربمة القاضي عن دابته، فوثئت رجله، فدخل عليه حيىي بن نوفل قال املدائين:
 الشاعر عائداً له ومادحًا، وكان جاره فأنشده: 

 ود سَّ أحاديثه هـينـمـه  أقول غداة أاتان الـخـبـري

 أبن يل وعدِّ عن اجلمجمه  ?لك الويل من خمرٍب ماتقول

 رجله مـؤلـمـه ة منفكَّةٌ   فقال خرجت وقاضي القضا

 وخفت اجمللِّّلة املعظمـه  فقلت وضاقت عليَّ البـالد

 إن هللا عاىف أاب شبـرمـه  فغزوان حـرٌّ وأمُّ الـولـيد

 وما عتق عبٍد لـه أو أمـه  جزاًء ملعروفه عـنـدنـا

عمر! قال: ويف اجمللس جاٌر ليحىي بن نوفل يعرف ما يف منزله، فلما خرج تبعه، فقال له: ايأاب م
 رمحك هللا من غزوان وأّم الوليد? قال: سنَّوران يف البيت فاست علّي.

 ابب احلجاب
قال رسول هللا صلىِّّ هللا عليه وسلِّّم :"من ويل من أمور النَّاس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم، 

 احتجب هللا عنه يوم القيامة وعن حاجته، وخّلته وفاقته".
لم: "من رفع حاجة ضعيٍف إىل ذي سلطان ال يستطيع رفعها، وقال رسول هللا صلَّى هللا عليه وس

راط يوم القيامة".  ثبَّت هللا قدميه على الصِّّ
حجب معاوية أاب الّدرداء يوماً وحبسه عند اببه، فقيل له: اي أاب الدرداء! ويفعل هذا بك وأنت 

 د.صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم? فقال: من أيت أبواب السلطان يقم ويقع
 قال عبد العزيز بن زرارة الكاليب: ?دخلت على معاوية بن صخر=على حني يئست من الّدخول 

لـيل  وما نلت الدُّخول عليه حتّـى  حللت حمّلة الّرجل الذَّ

 ومل أنظر إىل قـاٍل وقـيل  وأغضيت اجلفون على قذاها

 مبكٍث واخلطا زاد العجول  فأدركت اّلذي أّملت مـنـه

  عند ابب سلطان فقال: حجب أعرايبٌّ 
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  ولن يكرم الّنفس اّلذي ال يهينها  أهني هلم نفسي ألكرمها هبـم

حدثين أبو القاسم خلف بن قاسم رمحه هللا، قال: حدثنا أبو بكر حممد بن عبيد هللا الصَّيدالين، 
 قال :حدثنا عليُّ بن سليمان األخفش، قال: أنشدين بعض أصحابنا: 

 أطوى إليها سائر األبواب  ك وقفةٌ يف كلِّّ يوٍم يل بباب

 البـّواب ذنٌب عقوبته على  فإذا جلست وغبت عنك فإّنه

استأذن أبو سفيان على عثمان رضي هللا عنه، فأبطأ إذنه، فقيل حجبك أمري املؤمنني ? فقال: ال 
 عدمت من قومي من إذا شاء حجب.

 إذنك. فأنشأ يقول:  قال معاوية حلضني بن املنذر: اي أاب ساسان كأنك ال حتسن
مراً   إذا فتح البواب اببك إصبـعـا  كلُّ خفيف الّرأي ميشي مشِّّ

  وحلماً إىل أن يفتح الباب أمجعا  وحنن اجللوس املاكثون رزانةً 

قال زايد حلاجبه: اي عجالن! إيّن وّليتك ما وراء ابيب، وعزلتك عن أربعة:طارق الليل فشٌر ما جاء 
ثغر فإنّه إن أتخر ساعة أبطل عمل سنة، وهذا املنادي الّصالة وصاحب به، وخرب رسول صاحب ال

 الطعام فإنَّ الطَّعام إذا أعيد عليه التَّسخني فسد.
اي بيّن مر حاجبك خيربك من حضر اببك كّل يوم،  -حني واّله مصر-قال مروان البنه عبد العزيز 

إليك، وال تعجل ابلعقوبة إذا فتكون أنت أتذن وحتجب، وآنس من دخل عليك ابحلديث فينبسط 
 أشكل عليك األمر، فإّنك على العقوبة أقدر منك على ارجتاعها.

  كان يقال: ال تقم على ابب حىت تدعى إليه.
أقام رجل على ابب كسرى سنة، فلم يؤذن له، فقال له احلاجب: اكتب كتاابً وخّففه أوصله لك. 

األول: األمل والضرورة أقدماين عليك، ويف فقال: ال أزيد على أربعة أسطر، فكتب يف السطر 
السطر الثاين: ليس مع العدم صرب على الطلب، ويف السطر الثالث: الرجوع بال فائدة مشاتة 

األعداء ويف السطر الرابع: إما نعم مثمرة، وإما ال موئسة. فوقع كسرى حتت كل سطر أبربعة آالف 
 درهم، فانصرف بستة عشر ألف درهم.

 عمر السُّلمي، يف ابب حممد بن منصور بن زايد: قال أشجع بن 

 عالماٌت من البـذل  على ابب ابن منصورٍ 

  ب فضال كثرة األهل  مجاعاٌت وحسب البـا

 وقال بشار بن برد: 
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 وتغشى منازل الكـرمـاء  يسقط الطَّري حيث ينتثر احلبُّ 

 وقال حبيب: 
  إّن الّسماء ترجَّى حني حتتجب

 وقال آخر: 
  واملشرب العذب كثري الزِّحام  النَّاس عـلـى بـابـه يزدحم

 وقال عبيد هللا بن عكراش: 
 على طمٍع عند الَّلئيم يطالـبـه  وإيّن ألرثي للكـرمي إذا غـدا

  كمرثييت للطِّّرف والعلج راكبه  وأرثي له من وقفٍة عند بـابـه

 كتب رجل إىل عبد هللا بن طاهر: 
  فما فضل اجلواد على البخيل  بٌ إذا كان اجلواد له حـجـا

 فأجابه عبد هللا بن طاهر: 
  ومل يعذر تعلَّل ابحلجاب  إذا كان اجلواد قليل مالٍ 

 وقال البحتي: 
 طلبت إبتيانك أسـبـاب نـائلـك  أتيتك لَّلتسلـيم ال أنَـّنـي امـرؤٌ 

 هبدم اّلذي أوطأته من فضائلـك  فألفيت بوَّاابً ببـابـك مـغـرمـاً 

 على عرضه فاحذر جناية عاملك  وقد قيل قدماً حاجب املرء عاملٌ 

 رسائلك إليك ولو كان اهلدى من  وكن عاملاً أن لست من بعد راجعاً 

 ولعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود إىل عمر بن عبد العزيز: 
  إن وقوف احلرِّ عند األبواب  اي عمر بن عمر بن اخلطّاب

 األنياب يعدل عند احلّر قلع  اب بعد الـبـوابيدفعه البوَّ 

قال بعض األكاسرة حلاجبه: ال حتجب عين أحداً إذا أخذت جملسي،فإن الوايل ال حيجب إال عن 
 ثالث:عٌي يكره أن يطلع عليه، أو خبل فيكره أن يدخل عليه من يسأله، أو ريبة.

 وقد نظم هذا كله حممود الوراق فقال: 
 ورّد ذوي احلاجات دون حجابه  غالق بـابـهإذا اعتصم الوايل إب

 نزعت بظنٍّ واقٍع بـصـوابـه  ظننت به إحدى ثالٍث وربّـمـا
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 ففي إذنه للّناس إظهار مـا بـه  فقلت به مٌس من العيِّ قـاطـعٌ 

  من البخل حيمي ماله عن طالبه  فإن مل يك عيُّ اللسان فغـالـبٌ 

 بـابـه صرُّ عليها عند إغالقي  فإن مل يكن هـذا وال ذا فـريبةٌ 

 وله أيضًا: 
 ما كنت مّمن حيتجب  لوال مقـارفة الـرِّيب

  خبٌل على أهل الطَّلب  أو ال فعـٌي فـيك أو

  ب و ال تبال من عتب  فاكشف لنا وجه العتـا

 وقد مجع منصور الفقيه هذا املعىن يف أقل نظم، فقال: 
  وخبله عن عيِّ صاحبه  وطول احلجاب خمبِّـرٌ 

 هذا تبنّي ضعف عقله  فإذا الفىت مل يستـبـن

 وأرفع من هذا قول زهري: 
ت دون الفاحشات وما   يلقاك دون اخلري من ست  السِّّ

 قصد إبراهيم بن املهدي بن حيىي بن خالد فحجبه، فكتب إليه إبراهيم: 
 أنقل إليك حلاجٍة رجلي  إين أتيتك للّسـالم ولـم

 تشتّد واحدٌة على مثلـي   وقدفحجبت دونك مّرتني

 وقال آخر: 
  وإن كنت أعمى عن مجيع املسالك  سأتـرك بـابـاً تـمـلـك إذنـه

 مالـك وحّولت رجلي مسرعاً حنو  فلو كنت بّواب اجلنان تركـتـهـا

 وقال حممود الوراق: 
 كعهدي به حىّت خيفَّ قـلـيال  سأترك هذا الباب ما دام إذنـه

ـداوما خاب من مل   وال فاز من قد انل منه وصوال   أيته متعـمِّ

 محى اببه من أن ينال دخـوال  وما جعلت أرزاقنا بيد امـرئٍ 

  وجدت إىل ترك اجمليء سبيال  إذا مل أجد يوماً إىل اإلذن سلَّماً 

  وقال آخر:

  حجبت عن الباب الذي أان حاجبه  على أيِّّ ابٍب أطلب اإلذن بعدما
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 قول الفرزدق:  ويف معىن هذا

 جيريها فأصبح يبغي نفسه من  وكان جيري الّناس من سيف مالكٍ 

 وقال آخر: 
 يقيم على اببه حاجبـا  ولست مبّتخٍذ صاحـبـاً 

  وليس يرى حّقهم واجبا  ويلزم إخوانـه حـقَّـه

 وقال أبو متام: 
  سهل احلجاب مهّذب اخلّدام  هٌش إذا نزل الوفود ببابـه

 األرحـام مل تدر أيُّهما أخو  ديقه وشقيقـهوإذا رأيت ص

 وقال أبو العتاهية يف عمرو بن مسعدة: 
 تبدلت اي عمرو شيمة كـدره  ما لك قد حلت عن وفائك واس

 تسهيل إذين فإهنـا عـسـره  ما يل يف حاجٍة إلـيك سـوى

 مل يك عندي لتكه نـظـره  ّإين إذ ا الباب اته صـاحـبـه

 يوم تكون السَّماء منفـطـره  ـحـسـاب واللستم ترجَّون لل

 سريعة اإلنقضاء منشـمـره  لكن لدنيا تكون هبـجـتـهـا

 النكـرة فاليوم أضحى ابابً من  قد كان وجهي لديك مـعـرفةً 

 كتب أبو مسهر إىل أيب جعفر حممد بن عبدكان، وكان قد حجب على اببه: 
  يل األستار واحلجبأتذن عليك   إين أتيتك للسَّالم أمـس فـلـم

 واألدب وهللا ما رّد إالَّ احلديث  وقد علمت أبنـي لـم أردَّ وال

 فأجابه حممد بن عبد كان: 
 قال ابن أوٍس ففي أشعـاره أدب  لو كنت كافأت ابحلسىن لقلت كما

 حتتجـب إّن السَّماء ترّجى حني  ليس احلجاب مبقٍص عنك يل أمالً 

 وقال منصور الفقيه: 
 وليس يل ابلعـذاب  حلجاب عـذابٌ إن ا

  على اتَّصال اجتنايب  كالَّ فال تعذلـونـي

 وله أيضًا: 
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 ومن حاجٍب فاجعلوه رفيقا  إذا كان ال بدَّ مـن حـجـبةٍ 

  فيأيت صديقاً وميضي صديقا  خياطب من جاءه ابجلمـيل

 ابب املصافحة وتقبيل اليد والفم
 :"تصافحوا يذهب الغّل".قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم": إذا التقى املسلمان وتصافحا حتاتت ذنوهبما كما يتحاتُّ 
 الشَّجر".

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذا صافح رجاًل مل ينزع يده من يده حىت يكون الّرجل هو 
 الذي ينزع يده من يده.

 لب احملبة.قال أبو خملد: املصافحة جت
 كان يقال: حتية املؤمنني املصافحة والسَّالم.

 قال الّشاعر: 
 والُّلطـف ودٌّ فيزرعه التَّسليم  قد ميكث الّناس دهراً ليس بينهم

ملا حضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين قريظة، وأرادوا النزول على حكم سعد بن معاذ وكان 
ليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما قدم عليه قال قد ختلف ابملدينة جلرٍح أصابه بعث إ

 لألنصار:"قوموا إىل سّيدكم".
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"من سّره أن ميثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار".

من ومذهب احلديثني أنه جائز للرجل أن يكرم القاصد إليه إذا كان كرمي القوم، أو عاملهم، أو 
 يستحّق الرّب منهم ابلقيام إليه أو يرضى بذلك منهم.

 قال ابن املسّيب البغدادي جار ابن الرومي: 
 علّي وإيّن للكرام مذلَّـل  أقوم وما يب أن أقوم مذلةٌ 

ا مينِّّ لغريك هجنةٌ   ولكنَّها بيين وبينك جتمـل  على أهنَّ

 كان يقال: تقبيل اليد إحدى السجدتني.
ة بن اجلراح يد عمر ليقبِّلها، فقبضها، فتناول رجله فقال: ما رضيت منك بتلك تناول أبو عبيد

فكيف هبذه.!! دخل عقَّال بن شبَّة على هشام بن عبد امللك، فأراد أن يقبِّل يده فقبضها، وقال: 
 مه فإنه مل يفعل هذا من العرب إال هلوع، ومن العجم إال خضوع.

 عة.قال احلسن: قبلة يد اإلمام العدل طا
، وقبلة األخت  كان يقال:قبلة الّرجل زوجته الفم، وقبلة الوالد ولده الرأس، وقبلة األمِّّ الولد اخلدَّ
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 األخ العنق.
قال علّي بن أيب طالب رضي هللا عنه:قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رمحة، وقبلة املرأة شهوة وقبلة 

 الرجل أخاه دين.
:"العينان تزنيان وزانمها النظر ،و الفم يزين وزانؤه القبل، واليد  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  تزين وزانؤمها اللمس، ويصدِّق ذلك كله الفرج أو يكذبه".
قال اهليثم بن عدّي قال يل صاحل بن حّيان: من أفقه الّشعراء? فقلت: اختلف يف ذلك. فقال: 

 أفقه الشعراء وضَّاح اليمن، حيث يقول: 

 وقالت معاذ هللا من فعل ما حرم  انوليين تبّسـمـتإذا قلت هايت 

  وأعلمتها ما أرخص هللا يف الَّلمم  فما نوَّلت حىّت تضّرعت عندهـا

 ابب الرَّسول صلى هللا عليه وسلم
 ذكر ابن األنباري عن ثعلب، عن ابن األعرايب، قال: الرَّسول والرَّسيل والّرسالة سواء.

  وينشد هذا البيت على وجهني:
 بـرسـول بسرٍّ وال أرسلتهـم  لقد كذب الواشون ما حبث عندهم

 ويروى برسيل.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا أبردمت إيّل بريدًا، أو بعثتم رسوال، فليكن حسن الوجه، 

 حسن االسم، وإذا سألتم احلوائج فاسألوا حسان الوجوه".
الّصاحل جييء ابخلرب الصاحل، والرجل الّسوء أييت ابخلرب  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"الرجل

 الّسوء".
 أنشد أبو حازم القاضي ببغداد: 
 ن إليه كالهـمـا يسـنـدان  وأاتان عن الـنـبـيِّ حـديثـا

  نبتغي من ذوي الوجوه احلسان  واحٌد يف احلاجات أيمرنـا أن

 انم وهذان فيك جمتـمـعـ  مث يف الفال حّبه حسـن االس

 ك كما جاء عنه ال يصدقـان  ومعاذ اإللـه أن يلـفـيا فـي

كان عبد امللك بن مروان إذا وىلَّ رجاًل الربيد، سأل عن صدقه وعفته وأمانته، وقال: إن كذبه 
 يشكك يف صدقه، وشّره حيمله على كتمان احلق، وعجلته هتجم به على ما يندمه ويؤمثه.

 قالوا: الرسول قطعة من املرسل.
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ال عمرو بن العاص: ثالثٌة داّلة على صاحبها: الرسول على املرسل، واهلدية على املهدي، ق
 والكتاب على الكاتب.

 ملا قال عمر بن أيب ربيعة: 
 ضقت ذرعاً هبجرها والكتاب  من رسويل إىل الثُّراّي فإنِّـّي

 يف أدمي اخلدَّين ماء الّشبـاب  هي مكنونٌة حتـريَّ مـنـهـا

 بني مخٍس كواعـٍب أتـراب  ل املهاة تـهـادىأبرزوها مث

  عدد القطر واحلصى والّتاب  مث قالوا حتبها? قلت بـهـراً 

قال له ابن أيب عتيق: وهللا ال كان املبلغ هلذا الشعر غريي. فارحتل من املدينة حىت أتى مكة، 
ذا أوان احلج? فقال: فصادف الثراي يف الطواف. فقالت له: اي ابن أيب عتيق! ماجاء بك، وليس ه

أبيات لعمر. فقالت أنشدين. فأنشدها األبيات حىت أتى على آخرها. فقالت: أدى هللا أمانتك، 
 فقد أديت. قال: فضرب راحلته ورجع.

 قال صاحل بن عبد القدوس: 
 فأرسل حكيماً وال توصه  إذا كنت يف حاجٍة مرسالً 

 هفشاور لبيباً وال تعصـ  وإن ابب أمر عليك التوى

 مسع اخلليل بن أمحد رجاًل ينشد بيت صاحل هذا: 
 فأرسل حكيماً وال توصه  إذا كنت يف حاجٍة مرسالً 

 فقال: هو الدِّرهم.
 وقال آخر: 

 أمضى وال أنفع من درهم  وما أرسل األقوام يف حاجةٍ 

 املسلـم نعم رسول الرَّجل  أيتيك عفواً ابلذي تشتـهـي

 : ولبعض املتأخرين من أهل عصران
 فال ترسل سوى حرٍّ نبـيل  إذا كنت متّـخـذاً رسـوالً 

 لطالبها على قدر الرَّسول  فإن النُّجح يف احلاجات أييت

 وقال الراجز: 
  من طبٍق يهدي وهذا الدِّرهم  ما مرسٌل أجنح فيما نعـلـم

 وقال منصور الفقيه: 
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 يكىن أاب درهٍم فتمَّـت  أرسلت يف حاجٍة رسوالً 

 مل حتظ نفسي مبا متّنت  بعثت فـيهـا ولو سواه

 ابب اهلديَّة
قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم:"اهلدية رزٌق من رزق هللا، فمن أهدي إليه شيٌء فليقبله وال 

 يرّده، وليكافئ عليه".
وقال صلى هللا عليه وسّلم: هتادوا فإّن اهلدية تذهب الّسخيمة، وتزيل وحر الصدور وال حتقرن جارة 

ارهتا، ولو فرسن شاة"، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل اهلدية، ويثيب عليها أفضل جل
 منها.

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"لو أهدي إيّل ذراع لقبلت، ولو دعيت لكراع ألجبت".
 قال رجل أليب ذر:فالن يقرئك السالم.فقال :هدية حسنة، ومحل خفيف.

  طالب رضي هللا عنه:نعم الشيء اهلدية أمام احلاجة.وقال عليٌّ بن أيب 
وقد حدثنا ابن صاعد، قال:حدثنا زايد بن حيىي أبو اخلطاب، حدثنا أبو عّتاب الدَّالَّل، وحدثنا 
عثمان بن عبد الرمحن، حدثنا الزُّهري، عن عبد هللا بن وهب بن زمعه عن أم سلمة، عن النيب 

تذهب الّسخيمة". قيل: وماالسَّخيمة? قال:"اإلحنة تكون يف صّلى هللا عليه وسلم قال:"اهلدية 
 الصُّدور".

وعن اهليثم بن عدّي، قال: كان يقال: ما ارتضى الغضبان، وال استعطف السُّلطان،و ال سلبت 
 الشَّحناء، وال دفعت املغارم وال توقِّّي احملذور، وال استعمل املهجور مبثل اهلدية والرّب.

  عليه وسّلم: "من أهديت إليه هدية فجلساؤه شركاؤه فيها".قال رسول هللا صلى هللا
 قال أبو إسحاق الصَّايب: 

 مشتكـه أّن اهلديَّة يف اجلالَّس  رويت يف السُّنة املشهورة الربكه

كان يزيد بن قيس األرحيّب، والياً لعلي رضي هللا عنه، فأهدى إىل احلسن واحلسني رضي هللا عنهما 
 ة، فضرب علّي رمحه هللا على جنب ابن احلنفية وقال: وترك ابن احلنفي

  بصاحبك الَّذي مل تصبحينا  وما شرُّ الثَّالثة أمَّ عمروٍ 

روي عن النيب صلى هللا عليه وسّلم أنه قال للقراابت: "تزاوروا وال جتاوروا، وهتادوا فإن اهلّدية تثبت 
 املروءة وتستلُّ الّسخيمة".
لب رضي هللا عنه ابلكوفة يوم نريوز هدااي كثرية وحتف، فأنكر ذلك. أصبح عند علّي بن أيب طا

 فقالوا له: إنه يوم نريوز قال: فنريوز لنا إذاً كل يوم.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

قبل أن يدخل الكوفة، وأن يكون خليفة،  -إن صحّ  -قال أبو عمر: كان هذا منه رضي هللا عنه
وز وال مهرجان، وأنه كان أيخذ ما أهدى ألن احملفوظ عنه من رواية الثقات أنه كان ال يقبل هدية نري 

 مال املسلمني. -إليه عماله فيضعه يف بيت املال
-قال يونس بن عبيد : أتيت ابن سريين يوماً ومعي خبيص، فقلت: قولوا له:يونس ابلباب. فقال 

 :قولوا له: قد انم. فقلت: إن معي خبيصًا. قال: كما أنت حىت أخرج إليك. -وأان أمسع
 : قال الشاعر

 تولِّد يف قلوهبـم الـوصـاال  هدااي الّناس بعضهم لبـعـضٍ 

 ويكسوهم إذا حضروا مجـاال  وتزرع يف الّضمري هوًى ووّداً 

قال أبو عوانة: قلت لألعمش: ايأاب حممد! إن عندي بطة مسينة، أفتكون عندي يف الدار?قال: وما 
 تصنع بعنائي?! ابعث هبا إىل الدار.

 قال الشاعر: 
  أحظى من اإلبن عند الوالد احلدب  هلدااي لـهـا حـظٌّ إذا وردتإّن ا

 وقال آخر: 
 يوماً أبجنح يف احلاجات من طبـق  ما من صديٍق وإن أبـدى مـوّدتـه

 مل خيش صولة بواٍب وال غـلـق  إذا تلّثم ابملـنـديل مـنـطـلـقـاً 

 ـاس أو فـرقلرغبٍة يكرمون النَّ   ال تكذبّن فإّن النَّاس قـد خـلـقـوا

  والقول يوجد مطروحاً على الطُّرق  أّما الفعال فعند النَّجم مـطـلـعـه

 وقال آخر: 
  فبكى وأشفق من عيافة زاجر  أهدى إليه حـبـيبـه أتـرّجةً 

 الظّاهـر لوانن ابطنها خالف  خوف الّتبدُّل والتَّلـوُّن إنَـّهـا

 ل، وكتب معها: بعث أبو العتاهية إىل الفضل بن الربيع بنع
 متشي هبا قدٌم إىل اجملد  نعٌل بعثت هبا لتلبـسـهـا

  خّدي جعلت شراكها خدِّي  لو كان حيسن أن أشرِّكها

 أهدى الطائي إىل احلسن بن وهب قلمًا، وكتب إليه: 
 ه بشيٍء فكن له ذا قبول  قد بعثنا إليك أكرمك الـل

  ثري اجلزيلر وال نيلك الك  ال تقسه إىل ندى كفِّك الغم
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 إن جهد املقلِّّ غري قليل  واغتفر قلَّة اهلديَّة منِّـي

أومل إسحاق بن إبراهيم املوصلي وليمة، فأهدى إليه إخوانه هدااي، وأهدى إليه إبراهيم بن املهدي 
جراب ملح وجراب أشنان مطيب، وكتب إليه رقعة:فداك أخوك عنده، لوال أن البضاعة تقصر 

 برِّك، وكرهت أن تطوى صحيفة الرّب والحّظ يل فيها ،فّوجهت إليك ابملبتدأ به جلزت السَّابقني إىل
ليمنه وبركته، واملختوم به لطيبه ونظافته، جراب ملح وجراب أشنان هدية من حيتشم إىل من ال 

 يغتنم، وكتب أسفل الرقعة: 
 ومّهيت تعلو على مـالـي  هديَّيت تقصر عن مهّـتـي

 أحسن ما يهديه أمـثـالـي  وىوخالص الودِّّ وحمض اهل

 بعث رجل إىل دعبل أبضحية، فكتب إليه دعبل: 
ً أبن تفعال  بعثت إلينا أبضـحـيَّةٍ   وكنت حرايَّ

 كأنك أرعيتها حرمال  ولكنَّها خرجت غـثَّةً 

  فسبحان ربِّّك ما أعدال  فإن قبل هللا قرابهنـا

 يف نعل أهديت إليه. قال قتادة:يعرف سخف الرجل يف سخف هديته. قال ذلك
 ويل يف هذا: 

  والنَّوك والُّلؤم فيها يظهران معا  سخافة املرء تدرى يف هديَّتـه

 مسـعـا أبدى نذالته فيها ملن  إّن اللـئيم إذا أهـدى هـديّتـه

 وخللف األمحر: 
 على ما كان من خبٍل ومطل  سقى حجَّاجنا نـوء الـثُـّرايّ 

 وسدُّوا دوهنا اببـًا بـقـفـل  ـاهم مجعوا النِّعال وأحرزوه

 وعشر دجائٍج بعثوا بنـعـل  إذا أهـديت فـاكـهًة وشـاةً 

  وعشٌر من رديء املقل خشل  ومسواكني طولـهـمـا ذراعٌ 

 على نعل فدّق هللا رجـلـي  فإن أهديت ذاك لتحملـونـي

 تغيم مساؤهم من غري وبـل  أانٌس أينـفـون لـهـم رواءٌ 

 ولكّن الفعال فعـال عـكـل  ففرٌع من قـريشٍ  إذا انتسبوا

 وقال آخر يف جار له أتى من احلج مل يهد إليه شيئًا: 
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 وال أبرئك من الغـشِّّ   عّباس ما وجهك ابهلشِّّ 

ا جئت من احلشِّّ   مل هتد يل نعاًل وال مقلةً   كأمنَّ

شعٌر حسن النظم  -جيداعب صديقاً يكىن أاب النصر ويسمى فتحًا، قدم من احل-وملنصور الفقيه 
 مليح املعىن، رأيت إيراده حلسنه: 

ــوا  يؤمُّـون مـصـر مـن أرض الـحـرم  سألـت الـحـجـيج وقـد أقـبـلـ

    ?فقلت هلم بعد إيناسهم:أفتٌح مبكَّة أم قد قدم

ـــت حـــرم  فقالوا:ترحَّل من قبلنا  لعـشـر لـياٍل تـوال

 ـّقـاً تـقـولـون? قـالـوا: نـعــمأح  ?فقـلـت بـحـرمة مـــن زرتـــم

 وقـلـبـي مـّمـا بـه يضـطـــرم  فأقـبـلـت فـي صـرخٍة مـنـهـــم

ــون ــفـ مـــع دم  أعـــدِّد آالءه والـــجـ مـع والـدَّ  مسـافـيح بـالـدَّ

 ?فقـال: فـديتـك لـم تـلـــتـــدم  فصـادفـنـي صـالـٌح عـــبـــده

 فقلـت: الـحـذار عـلـى ذي الـكـرم  مـــا أرى ومـاذا دعـــاك إلـــى

 إذا الـمـزن ضـنّـت بـصـوب الـدِّمي  أبـى نـصـٍر الـبـحـر مـن جــوده

 ?فقـلـت كــذبـــت فـــأين األدم  فقـال: ألـم أيت مــن جـــمـــعةٍ 

ـلــم  وأين الـقـفـاف الـحـسـان الـقــدود  وأقـداح جـيشـان تـلـك الـسُّ

 وأين الـبـــرود وأين الـــبـــرم  ن الـنِّـعــال وأين الـــفـــراءوأي

ـــبـــاء ـــم  وأين الـقـديد قـديد الــظِّّ  وأين الـمـلـوَّز مـثـل الـعــن

 بشـيٍء سـوى نـفـسـه فـاغـتـنـم  فقـال: وحـّقـك مــا جـــاءنـــا

ــهـــده  ــود األمـــمحديث الـوفــود وفـ  قدوم صـديقـك واســـتـ

 عجـائب عـربـهـم والـعــجـــم  إلـى الـبـيت يشـهـدك أخــبـــاره

 ولـــم ونـاقـلـهـا خـلـف قــافٍ   فقـلـت: أال لـــيت أخـــبـــاره

وخللف بن خليفة األقطع من بين قيس بن ثعلبة يف جار له غاب مث قدم، ومل يهد له، وكانت بينهما 
 مصافاة: 

 وكنت إذا ما غاب أنشـده الـرَّكـبـا  ن غـيبٍة غـاب أشـهـراً أاتنـا أٌخ مـ

ـه   كما دسَّ راعي السُّوء يف حضنه الوطبا  فجاء بـمـعـروٍف كـثـرٍي فـدسَّ
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 فقال: بنفسي. قلت: آثر هبا الكـلـبـا  فقلت لـه: هـل جـئتـنـي بـهـديَّةٍ 

 هر يومـاً لـهـا قـربـاوال أمتىّن الدَّ   هي الَّنفس ال آسى علـيهـا وإن نـأت

 الـرَّحـبـا فال السَّهل لقَّاها اإللـه وال  إذا هي أوفت مـن ثـمـانـني قـامةً 

 أهدى أبو أسامة الكاتب إىل بعض إخوانه يف يوم نريوز وسهماً وديناراً ودرمهًا، وكتب إليه: 
 وانفذاً مثل نفوذ األسـهـم  ال زلت كالورد نضري امليسم

    وجنح درهميف عّز دينارٍ 

أهدى أبو إسحاق بن هالل الصايب إىل عضد الدولة يف يوم مهرجان اصطرالابً على قدر الدرهم 
 حمكم الصنعة وكتب إليه: 

 يف مهرجاٍن عظيٍم أنت تعلـيه  واحتشدوا أهدى إليك بنو احلاجات

 مسّو قدرك عن شيٍء تسـامـيه  لكّن عبدك إبراهـيم حـني رأى

 أهدى لك الفلك األعلى مبا فـيه  هديها إليك فقدمل يرض ابألرض ي

 
 وأهدى مشس املعايل إىل عضد الدولة سبعة أقالم، وكتب إليه: 

 م هلا يف البهاء حٌظ عظيم  قد بعثنا إليك سبـعة أقـال

ها الّتقـومي  مرهفاٍت كأهّنا ألسن احليَّ   ات قد جاز حدَّ

 إقـلـيم م هبا كلُّ واحـدٍ   وتفاءلت أن ستحوى األقايل

وقال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا: كانت اهلدية فيما مضى هدية، أما اليوم فهي رشوة. وقال كعب 
 األحبار: قرأت يف ما أنزل هللا على بعض أنبيائه: اهلدية تفقأ عني احلكيم.

 وقال الشاعر: 
  تطايرت األمانة من كواها  إذا أتت اهلدية بـاب قـومٍ 

 ابب اجلار
 ئشة: اي رسول هللا! إن يل جارين فإىل أيِّّهما أهدي? قال:"إىل أقرهبما اباًب".قالت عا

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم:" ال يؤمن جاٌر حىت أيمن جاره بوائقه " وقال رسول هللا صّلى 
 هللا عليه وسّلم:" ما زال جربيل يوصيين ابجلار حىت ظننت أنه سيورِّثه".

 م يقول: اّللهم إين أعوذ بك من جار سوٍء، عينه ترعاين، وقلبه ال ينساين.كان داود عليه السال
 مكتوب يف التوراة: إّن أحسد الّناس لعامٍل وأنعاه عليه قرابته وجريانه.
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 وقال عكرمة: أزهد الّناس يف عامل جريانه.
  وال ابن عم.قال رجل لسعيد بن العاص: وهللا إيّن ألحبُّك. فقال له:ومل ال حتبيّن ولست جبار يل

 كان يقال:احلسد يف اجلريان،و العدواة يف األقارب.
روى حيىي بن حيىي الباجي، قال حدثين حممد بن الفضل املّكي. قال حدثين أيب عن إبراهيم عن عبد 

 هللا،قال:مرَّ مالك بن أنٍس بقينة تغين شعر مسلم: 
 وحقيٌق علّي حفظ اجلـوار  أنت أخيت وأنت حرمة جاري

 حافظاً للمغـيب واألسـرار  لجار إن تغـيّب غـيبـاً إنَّ ل

 مسبل أم بقي بغري سـتـار  ما أابيل أكان للباب سـتـرٌ 

 فقال مالك:علموا أهليكم هذا وحنوه.
وعن مالك، أيضًا، قال مالك بن أنس،قال أبو حازم:كان أهل اجلاهلية أحسن جواراً منكم، فإن 

 : قلتم: ال .فبيننا وبينكم قول شاعرهم
 وإليه قبلي تنزل الـقـدر  انري وانر اجلار واحـدةٌ 

 أالَّ يكون لبيتـه سـتـر  ما ضرَّ جاراً يل أجـاوره

  حىّت يواري جاريت اخلدر  أعمى إذا ما جاريت برزت

 قال أبو عمر: هذا الشاعر مسكني الدارمّي.
  وقال آخر: ?أقول جلاري إذ أاتين معاتبًا=مدال حبقٍّ أو مدال بباطل

 بـواصـل إليك فما شرِّي إلـيك  إذا مل يتصل خريي وأنت جماوري

 قال األصمعي: ومن أحسن ما قيل يف حسن اجلوار: 
 للجـار إن الكرام خيار الّناس  جاورت شيبان فاحلوىل جوارهم

 من كالم علّي رمحه هللا: اجلار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، أخذه الشاعر فقال: 
  وقبل الطَّريق اّلنهج أنس رفيق  الّدار جاٌر جمـاورٌ يقولون قبل 

 وقال آخر:? 
  ال تصلح الّدار حىّت يصلح اجلار  اطلب لنفسك جرياانً جتـاورهـم

 وقال آخر: 
 ومل يعرفوا جاراً هناك ينـغِّّـص  يلومونين أن بعت ابلرُّخص منزيل

 وتـرخـص ايرجبرياهنا تغلو الدِّ   فقلت هلم كفُّوا املـالم فـإنّـهـا
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 قال احلسن البصري رمحه هللا:إىل جنب كلِّّ مؤمن، منافٌق يؤذيه.
 وقال بشَّار بن بشر اجملاشعي: 

 وإيّن ملشنوٌء لدى اغتياهبـا  وإين لعفٌّ عن زايرة جاريت

 زؤوراً ومل أتنس إيّل كالهبا  إذا غاب عيّن بعلها مل أكن هلا

 ثياهبا املاً من أي جنسٍ وال ع  ومل أك طاّلابً أحاديث سرِّهـا

قال عمر بن اخلطّاب رضي هللا عنه:من حق اجلار أن تبسط له معروفك وتكف عنه أذاك. قال 
عّلي للعباس رضي هللا عنهما:مابقي من كرم أخالقك?قال: اإلفضال على اإلخوان وترك أذى 

 اجلريان.
 كان يقال:ليس من حسن اجلوار ترك األذى، ولكنه الصرب على األذى.

 قال منصور الفقيه ميدح بعض إخوانه من جريانه: ?اي سائلي عن حسنٍي=وقد مضى أشكاله 
  كفُّ األذى واحتماله  أقل ما يف حسـنيٍ 

 قال احلطيئة: 
  مبقصًى يف اجلوار وال مضاع  لعمرك ما اجملاور يف كلـيبٍ 

 يد اخلرقاء مثل يد الصَّـنـاع  هم صنعوا جلارهم ولـيسـت

  وأيكل جارهم أنف القصاع  جارهتم عليهـموحيرم سرُّ 

 وقال احلسن بن عرفطة: 

 جانبـه وال مثل جار السُّوء يكره  ومل أر مثل اجلهل يدعو إىل الّردى

 وقال آخر: 
 وألـقـاب وال حمالة من شتم  ال أيمن اجلار شّراً يف جوارهم

 ومثل هذا قول اآلخر: 
 لـقـابـهـاوال أتعّلم أ  أجلُّ العشرية إّما حضرت

 وقال حامت الطائي ويروى لغريه: 
 واي ابنة ذي الربدين والفرس الـورد  أاي ابنة عبـد الـلـه وابـنة مـالـكٍ 

 أكياًل فإيّن لسـت آكـلـه وحـدي  إذا ما عملت الزَّاد فـاتَـّخـذي لـه

 أخاف مذ ّمات األحاديث من بعـدي  بعيداً قصـّيا أو قـريبـاً فـإنّـنـي
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  خفيف املعي ابدي اخلصاصة واجلهد  ف يسيغ الـمـرء زادًا وجـارهوكي

 وقال غريه: 
  كأّن دار اغتايب عندهم وطين  سقياً ورعياً ألقواٍم نزلت بـهـم

م من حيلة  إذا أتملت من أخالقهم خلـقـاً   الـزَّمـن علمت أهنَّ

 وقال ابن حبناء: 
 فضٌل فال محلت رجليله مركٌب   إذا ما رفيقي مل يكن خلف انقتـي

 فال كنت ذا زاٍد وال كنت ذا رحل  ومل يك من زادي له نصف مزودي

 فضلي عليَّ له فضاًل مبا انل من  شريكني فيما حنن فـيه وقـد أرى

 ويروى حلامت الطائي.
تذاكر أهل البصرة من ذوي اآلداب واألحساب يف أحسن ما قاله املولدون يف حسن اجلوار من 

 ال تعجرف، فأمجعوا على بييت أيب اهلندي ومها: غري تعسف و 
  غريباً عن األوطان يف زمٍن حمل  نزلت على آل املهلَّـب شـاتـياً 

 وبرُّهم حىّت حسبتـهـم أهـلـي  فما زال يب إكرامهم وافتقـادهـم

 ابب الضَّيف
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليلة الّضيف حٌق واجب".

تاب "التمهيد" معىن هذا احلديث وغريه يف الضيافة، وذكران قول من أوجبها ومن وقد أوضحنا يف ك
 ندب إليها? ووجوه أقواهلم واعتالهلم واحلمد هلل وحده.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم 
دقة، وال حيل أن يثوي غريه حىت حيرجه". قيل لألوزاعي: وليلة، والضيافة ثالثة أايم، وما زاد فهو ص

رجل قدِّم إىل ضيفه الكامخ والزيتون، وعنده اللحم والعسل والسمن? فقال: هذا ال يؤمن ابهلل 
 واليوم اآلخر.

 قال أبو ذؤيب: 
  خبز الشَّعري وعندي الربُّ مكنوز  ال درَّ درِّى إن أطعمت انزهلـم

إذا نزل على قوم ال أيكل هلم شيئاً فوق ثالث، ويقول بعد الثالث: قال انفع: كان ابن عمر 
 أمسكوا عنا صدقتكم، ويقول يل: أنفق من عندك.
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ذكر أبو عبيدة أن معاوية قال يوماً جللسائه: أي أبيات العرب يف الضيافة أحسن? فاختلفوا 
 وأكثروا، فقال معاوية: قاتل هللا أاب النجم حيث يقول: 

 طويٌل سنا انري بعيٌد مخـودهـا  فالنة أنَـّنـىلقد علمت عرسي 

  سوى منبت األطناب شبَّ وقودها  إذا حلَّ ضيفي اب لفالة ومل أجـد

 وقالوا: أحسن شيء يف الضيافة قول مسكني الدارمّي: 
 ومل يلهين عنه غـزاٌل مـقـنَّـع  طعامي طعام الضَّيف والرَّحل رحله

 يهـجـع وتعلم نفسي أنّه سـوف  رىأحدِّاثه إّن احلـديث مـن الـقـ

 وقال العلوي صاحب الزنج: 
 الضَّيف فليس يعلم خلٌق أيُّنا  يستأنس الضَّيف يف أبياتنا أبداً 

 وخلالد عينني، وإمنا قيل له خالد عينني ألنه كان ينزل أرضا ابلبحرين: يقال هلا عينني: 
  ديإّن للضَّيف طاريف وتال  أيها املوقدان شبَّا سنـاهـا

 وقال عوف بن األحوص.
 من الَّليل اباب ظلمٍة وستـورهـا  ومستنبٌح يغشى الغـداة ودونـه

 زجرت كاليب أن يهرَّ عقورها  رفعت له انري فلّما اهتدى هلـا

  إذا ردَّ عايف القدر من يستعريها  فال تسأليين واسأيل عن خليقتـي

 يزورها قرور أمٌ لدى الغرث امل  ترى أن قدري ال تزال كأنَـّهـا

 وقال حسان بن اثبت: 
  ال يسألون عن السَّواد املقبل  يغشون حىّت ما هترُّ كالهبم

  وقال أبو الطحان القيين

  كأيّن منهم ونسيت أهلي  وقد عرفت كالهبم ثيايب

 وقال املَّرار احلملي: 

  من عسيف يبتغي اخلري وحرّ   ألف النَّاس فما يهجـمـهـم

 لقيس: وقال امرؤ ا
 وكاليب أنٌس غري عقـر  أعرف احلّق وال أجهلـه

  إن رأي خابط ليٍل مل يهر  ما يرى كلبـي إال آيسـاً 
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 وقال حامت الطائي: 
  وشّق على الضَّيف الغريب عقورها  إذا ما خبيل الّناس هَّـرت كـالبـه

 هـريرهـا قليٌل على من يعتيها  فإن كالبـي قـد أقـرَّت وعـوِّدت

 ال يعقوب اخلرميي: وق
 وخيضب عندي واملـحـلُّ جـديب  أضاحك ضيفي قبل إنـزال رحـلـه

 خـصـيب ولكنَّما وجـه الـكـرمي  وما اخلصب لألضياف أن يكثر القرى

 وللشماخ يف عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب: 
 وخريهم لطـارٍق إذا أتـى  إنك اي ابن جعفر خري الفتـى

  صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى   سرىً وربَّ نضٍو طرق احليّ 

   إّن احلديث جانٌب من القرى

 وقال سهل الوراق: 
  له منك أبكار احلديث وعونه  وضيفك قابله بِّّربك وليكـن

 وقال آخر: 
  إذا ما أاتين بني انري وجمزري  سلي الطارق املعتَّ ايأّم مالـكٍ 

 منكري ويف له دونوأبذل معر   أأبسط وجهي? إنَّه أّول القـرى

 متثل هبذين البيتني عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب يف جوابه معاوية.
 أما قول الشاعر: 

  فقروا أضيافهم حلماً وحر  بئس عمر هللا قوماً طرقوا

فإنه أراد حلماً دبت عليه الوحرة، وهي دويبَّة كالعظاية خضراء إذااجتمعت تلتصق ابألرض: اجلمع: 
وحر الصدر، كما قيل للحقد ضّب، ذهبوا به إىل لزوقه ابلصَّدر التزاق الوحرة  وحر، ومنه قيل

 ابألرض، يقال:حلم وحر،إذا دّبت عليه الوحرة.ولنب فئر إذا وقعت فيه الفأرة.
 وقال رجل من بين فقعس، وهو احلارث بن يزيد، ميتدح نفسه خبدمة الضيف: 

  ركبت لفارسلضيفي وإين إن   لعمر أبيك اخلري إين لـخـادمٌ 

 وقال املقّنع الكندي: 
يف مادام نـازالً    وما شيمٌة يل غريها تشبه العبدا  وإين لعبد الضِّّ
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 وما امتدح به ذم بضده، قال الشاعر: 
 أذان يصلُّون الصَّـالة بـال  تراهم خشية األضياف خرساً 

 وقال محّاد عجرد: 
 سدهمبا يصلح املعدة الفا  وجدت أاب الصَّلت ذا خربةٍ 

 فعّلمهـم أكـلة واحـده  ختّوف ختمة أضـيافـه

وقال عمرو بن األهتم التَّميمي املنقري من أشرافهم، وكان شاعراً حمسنًا،يقال: كأن شعره حلٌل 
 منشَّرة، وله صحبة: 

ــكٍ  ـــحَّ اي أم مـــالـ ــروق  ذرينـي فـــإنَّ الـــشُّ  لصـالـح أخـــالق الـــرِّجـــال سـ

ـي فـي هـواي فـــإنَـّــنـــيذرينـي   علـى الـحـسـب الـعـالـي الـرفـيع شـفــيق  وحـظِّّ

ـــه ـــت  وقـد حـان مـن سـاري الـشـتـــاء طـــروق  ومـسـتـنـبـٍح بـعـد الـهـدوء أجــب

ـــٌح وصـــديق  فقـلـت لـه: أهـاًل وسـهـاًل ومــرحـــبـــاً   فهـذا مـــبـــيٌت صـــال

     أفحش عليه، ومل أقل:لألحرمهإنَّ الفناء يضيقأضفت ومل

 تـــضـــيق ولـكـن أخـالق الـــرجـــال  لعمرك ما ضاقت بالٌد أبهلها

 وقال آخر: 
 وهناً إلـيَّ وقـاده بـرد  وطريد ليل ساقه سغـبٌ 

 وعلى الكيم لضيفه اجلهد  أوسعت جهد بشاشٍة وقرىً 

 ردائي احلـمـدأسديتها و   مث اغتدى ورداؤه نـعـمٌ 

 وقال القاسم بن أميَّة بن أيب الّصلت: 
 ردُّوه ربَّ صواهل وقـيان  قوٌم إذا نزل الغريب أبرضهم

 ابب املعروف
 قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "كلُّ معروٍف صدقة".

، ولو أن قال أبو جرى اهلجيمي: ايرسول هللا أوصين. فقال:"ال حتقرنَّ شيئًامن املعروف أن أتتيه
 تفرغ من دلوك يف إانء املستسقى، ولو أن تلقي أخاك ووجهك منبسٌط إليه".

نيا، هم أهل املعروف يف اآلخرة".  قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم:"أهل املعروف يف الدُّ
  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم:"إذا طلبتم املعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه".

 عليه وسلم:"أال أدلُّكم على شيٍء حيبُّه هللا ورسوله?" قالوا: بلى، اي رسول هللا. قال: وقال صلى هللا
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 "املعروف والتَّغابن للضَّعيف".
قال عيسى عليه السالم: استكثروا من شيء المتّسه النار. قالوا: وما هو اي روح هللا? قال: 

 املعروف.
عروفاً إال أضاء مابيين وبينه،وال رأيت رجاًل فرط إليه قال عبد هللا بن عباس: ما رأيت رجاًل أوليته م

 مين شيء إال أظلم ما بيين وبينه.
قال زيد بن علي بن حسني: ما شيء أفضل من املعروف وال ثوابه وال كلُّ من رغب فيه يقدر عليه 

ب وال كّل من قدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة واإلذن متت السعادة للطال
 واملطلوب منه.

قال ابن عباس: املعروف أمين زرع، وأفضل كنز، وال يتم إال بثالث خصال: بتعجيله وتصغريه 
 وسته. فإذا عّجل هين، وإذا صّغر فقد عظم،وإذا ست فقد متِّّم.

 قال زهري: 

ـتـم  ومن جيعل املعروف من دون عرضه  يشـتـم يفره ومن ال يتَّق الـشَّ

 وقال أخر: 
  واجملد كلُّ اجملد يف استتمامه  داء العرف جمٌد بـاسـقٌ إنَّ ابت

 لتمـامـه حسناً وليس كحسنه  إنَّ اهلالل يروق أبصار الورى

 أنشد الزبري بن بّكار: 
 عن قليٍل لـفـعـلـه  أبل من شئت تـقـلـه

 عرف يف غري أهلـه  ضاع معروف واضع ال

بن عتبة:ما السخاء? قال:التأين للمعروف. قال  قال القاسم بن معن، قال رجل لعون بن عبد هللا
 فما البخل?قال:االستقضاء على امللهوف.

 قال ابن عباس ال يزهِّدنك يف املعروف كفٌر من كفر،فإنه يشكرك عليه من مل يصنعه.
 كان يقال:يف كل شيء سرٌف إاّليف املعروف.

 قال حبيب: 
ا م  وإذا امرٌؤ أهدى إليك صنيعةً   ن مالـهمن جاهه فكأهنَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

كان يقال: ال يزهِّدنك يف املعروف دمامة من يسديه إليك،وال ينبو بصرك عنه،فإن حاجتك يف 
 شكره ووفائه ال منظره، وإن مل يكن أهله فكن أنت أهله.

 قال الشاعر: 
 فحلٌو وأمَّا وجهه فجمـيل  ومل أر كاملعروف أمَّا مذاقه

 متثل رجل عند عبد هللا بن جعفر بقول الشاعر: 
  حىتَّ يصاب هبا طريق املصنع  إنَّ الصَّنيعة ال تكون صـنـيعةً 

 أودع هلل أو لذوي الـقـرابة أو  فإذا أصبت صنيعًة فاعمد هبـا

فقال عبد هللا بن جعفر:هذان البيتان يبّخالن الناس، ال. ولكن أمطر املعروف إمطارًا، فإن أصاب 
 له أهال.الكرام كانوا له أهاًل، وإن أصاب اللئام كنت 

 كان يقال:من أسلف املعروف كان رحبه احلمد.
 قال عمرو بن العاص:يف كل شيٍء سرٌف إال يف ابتناء املكارم أو اصطناع معروف، أو إظهار مروءة.

وكان يقال:كما يتوخَّى للوديعة أهل األمانة والثقة، كذلك ينبغي أن يتوخَّى ابملعروف أهل الوفاء 
 والشكر.

فاجر يقّويه على فجوره،ومسألة اللئيم إهانة للعرض،وتعليم اجلاهل زايدة يف كان يقال:إعطاء ال
اجلهل، والّصنيعة عند الكفور إضاعة النعمة، فإذا مهمت بشيء من هذا، فارتد املوضع قبل 

 اإلقدام على الفعل.
الرِّايضة ال  قال النيب صلى هللا عليه وسلم:"إنَّ الصَّنيعة ال تكون إالَّيف ذي حسٍب أو دين،كما أنَّ 

 تكون إال يف جنيب".
 مكتوب يف التوراة :افعل إىل امرئ السُّوء خرياً جيزك شرًا.

 كان يقال:صاحب املعروف ال يقع،فإذا وقع أصاب متكئًا.
 قال الشاعر: 

 هلا منجٌد حزٌن ومنحدٌر سهـل  ودون النَّدى يف كلِّّ قلٍب ثنـيةٌ 

  ا انقضى لو أنَّ انئله جزلإذا م  يودُّ الفىت يف كلِّّ نيٍل ينـيلـه

 كان احلجاج بن يوسف يقول:خري املعروف ما أنعشت به الكرام.
 كان يقال:من مل يرب معروفه فكأنه مل يصطنعه.

 كان يقال:أحي معروفك إبماتته.
كتب أرسطو طاليس إىل اإلسكندر: املك الرعية ابإلحسان إليها تظفر ابحملبة منها،وطلبك ذلك 
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دوم بقاء إلحسانك منه ابعتسافك، وأعلم أنك إمنا متلك األبدان فتخطَّها إىل منها ابإلحسان أ
القلوب ابملعروف،واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول، قدرت على أن تفعل، فاجهد أاّل 

 تقول تسلم من أن تفعل.
والكفر  كان يقال: اتق أن يسّد عنك طريق املعروف ابلكفر أو ابملّن، فإن املّن يفسد الصنيعة

 ميحوها، والشكر ميحوها والشكر جيلب النعمة.
 قال الشاعر: 

 مبنَّـان ليس الكرمي مبا أسدى  أفسدت ابملّن ماأوليت من حسنٍ 

  وقال احلسن بن هانئ:

  منك املعروف من كدره  فامض ال متنن علـيَّ يداً 

به مودهتم، وتعظم يف قال معاوية ليزيد:ايبين اختذ املعروف مناال عند ذوي األحساب تشتمل 
 أعينهم، وتكف به عاديهم، وإايك واملنع، فإنه ضد املعروف.

 كان يقال: حصاد من يزرع املعروف يف الدنيا،اغتباط يف اآلخرة.
 ذم أعرايب رجال،فقال: كان مسني املال، مهزول املعروف.

 قال الزهريي:من زرع معروفاً حصد خريًا، ومن زرع شراً حصد ندامة.
 عر: قال الشا

  وزارع الشَّرِّ منكوٌس على الرَّأس  من يزرع اخلري حيصد ما يسرُّ به

 وقال الراجز: 
 مـاأراده موفَّـراً يومـاً إذا  من يزرع اخلري حيصد حصاده

 قال بشر بن أيب خازم: 
  وأيدي النَّدى يف الصَّاحلني فضول

 وقال احلطيئة: 
  عرف بني هللا والناسال يذهب ال  من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه

 وقال عبد هللا بن مبارك رضي هللا عنه: 
 حتمَّلها شكوٌر أو كـفـور  يد املعروف غنٌم حيث كانت

 وعند هللا ما كفر الكفـور  ففي شكر الشَّكور هلا جزاءٌ 
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 قال األصمعي: مسعت أعرابّياً يقول:أسرع الذنوب عقوبة كفر املعروف.
 : والبن دريد وقيل إنه أنشدها

ـــارةٌ  م مـع   فما اسطعت من معروفها فتزوَّد  ومـاهـذه األايَّ

 غـد متوت والما حيدث هللا يف  فإنَـّك ال تـدري بـأيَّة بـلـدةٍ 

قال بزرمجهر: خري أايم املرء ما أغاث فيه املضطر،واحتسب فيه األجر،وارهتن فيه الشكر، واستّق 
 فيه احلّر.

ه، فقال هلم:على أي شيء أنتم أشد ندامة? قالوا:على وضع مجع كسرى مرازبته وعيون أصحاب
 املعروف يف غري أهله،وطلب الشكر ممن ال يشكره.

 قال الشاعر: 
  إىل النَّاس ماجرَّبت من قلَّة الشُّكر  وزهَّدين يف كلِّّ خرٍي منـعـتـه

 وقال آخر: 
 ومن كفوٍر ملا أولـيتـه زمـر  النَّاس من شاكٍر للعرف حمتمـلٍ 

 كالغرر وإمّنا النَّاس واملعروف  ابسط يد اجلود حتمل بعض انئلهاف

 وقال آخر: 
 عامـر يالقي اّلذي القى جمري أمَّ   ومن جيعل املعروف يف غري أهله

 قال املهلب: عجبت ملن يشتي املماليك مباله،وال يشتي األحرار مبعروفه.
 كه.وقال: ليس لألحرار مثن إال اإلكرام فأكرم حّراً متل

 قال املتنيب: 
  وإن أنت أكرمت الَّلئيم مترَّدا  إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته

 قال عبد مناف:دواء من مل يصلحه اإلكرام اهلوان.
 قال الشاعر: 

  ل ففي عقوبته صالحه  من مل يؤدِّّبه اجلـمـي

 وقال حممود الوراق: 
 فكان ما يبقى هو الفانـي  فكَّرت يف املال ويف مجعه

 برِّ مبعـروٍف وإحـسـان  ن ما أنفقت يف أوجه الوكا

 يوم جيازى كلُّ إنـسـان  هو الَّذي يبقى وأجزى بـه
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 وذكـره فـي كـلِّّ إبَـّان  ومن فساد العرف إحصاؤه

 أوليته فاستـر بـنـسـيان  فانشر إذا أوليت عرفـاً وإن

 ابب الشُّكر
معروفاً فلم جيد إال الثنا فقد شكره، ومن كتمه فقد  قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "من أوىل 

 كفره".
وقال صّلى هللا عليه وسّلم: "من أهدى إليه معروف، فقال لفاعله: جزاك هللا خرياً فقد أبلغ يف 

 الثناء".
 مسع رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم عائشة رضي هللا عنها تنشد لليهودي: 

 فتدركه العواقب قد منـا يوماً   ارفع ضعيفك ال حير بك ضعفه

 جزى أثىن عليك مبا فعلت فقد  جيزيك أو يثىن عليك وإنَّ مـن

 فقال: "قاتله هللا ما أحسن ما قال!، من مل جيد إال الدعاء والثناء فقد كافأ".
ويف رواية أخرى هلذا اخلرب عن عائشة أهنا قالت:قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: "أنشدي 

 الغريض اليهودي حيث قال:إن الكرمي" فأنشدته: شعر ابن 
  مل يلف حبلي واهياً رثَّ القوى  إنَّ الكرمي إذا أراد وصـالـنـا

 جهدي فيأيت بعد ذلك ماأتـى  أرعى أمانته وأحفـظ غـيبـه

 أثىن عليك مبا فعلت فقد جزى  أجزيه أو أثين عليه فإنَّ مـن

 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:أنه للغريض اليهودي وهذا الشعر ال يصح فيه إال ماروي عن 

وهو الغريض بن السموءل بن عادايء اليهودي، من ولد الكاهن هرون بن عامر بن ساعر، وأما 
أهل األخبار،فاختلفوا يف قائله، فقيل: هو لورقة بن نوفل، وقيل هو لزهري بن جناب الكليب، وقيل: 

و بن نفيل، ومنهم من قال:إنه ليزيد عن عمرو أو ورقة بن نوفل لعامر بن اجملنون وقيل ليزيد بن عمر 
 البيتان األوالن، والصحيح فيها ويف األبيات غريها أهنما للغريض اليهودي وهللا أعلم.

 قال ابن أيب الدنيا: أنشدين احلسني بن عبد الرمحن: 

 أعلى من الشكر عند هللا يف الثَّمـن  لوكنت أعرف فوق الشُّكر مـنـزلةً 

  شكراً على صنع ما أوليت من حسن  إذا منحتكـهـا مـنِّـي مـهـنَّـدةً 

 وقال آخر يف حيىي بن خالد الربمكي: 
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 فقصَّرت مغلوابً وإيّنِّ لشـاكـر  طلبت ابتغاء الشُّكر فيما فعلت يب

  وأنت ملا استكثرت من ذاك حاقر  لقد كنت تعطيين اجلـزيل بـديهةً 

 وآخـر هلا أوٌَّل يف املكرمـات  لَّـتـيفأرجع مقنوطاً وترجع بـا

 ومما أنشده الرايشي: 
  تعرف بفضلك ما عندي من الشُّكر  شكري لفعلك فانظر يف عواقبـه

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: "ما أنعم هللا على عبد نعمة فعلم أهنا من عند هللا إال كتب هللا 
ى ذنب إال غفر له إن يستغفر،وإن الرجل ليلبس الثوب له شكرها،وما علم هللا من عبد ندامة عل
 فيحمد هللا فما يبلغ ركبته حىت يغفر له".

 وقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: "من مل يشكر الناس مل يشكر هللا عز وجل".
 وقال: "أشكر الناس هلل عز وجل أشكرهم لعباده،ومن مل يشكر القليل مل يشكر الكثري".

 "اعملوا آل داود شكرًا". قالوا: الطاعات كلها شكر، وأفضل الشكر احلمد. ويف التفسري:
ويف قوله يف نوح عليه السالم: "إنَّه كان عبداً شكورًا"، وقالوا:كان ال يقوم وال يقعد، وال يلبس 

 ثواًب، وال أيكل وال يشرب إال محد هللا، فأثىن عليه هللا بذلك.
ليك، وأنعم على من شكرك،فإنه ال زوال للنعم إذا مكتوب يف التوراة: اشكر ملن أنعم ع

 شكرت،وال مقام هلا إذا كفرت، والشكر زايدة يف النعم، وأمان من الغري.
 قال أبو خنيلة: ?شكرتك إنَّ الشُّكر حبٌل من التُّقى=وما كلُّ من أوليته نعمًة يقضي 

 بعض ولكن بعض الذكر أنبه من  وأحييت من ذكري وما كنت خامالً 

 ل حذيفة بن اليمان: ماعظمت نعمة هللا على أحد إاّل ازداد حّق هللا عليه عظما.قا
 قال عروة بن الزَّبري:من مل يعرف سوء ما يبلى مل يعرف خري مايوىل.

 قال جعفر بن حممد: ماأنعم هللا على عبد نعمة فعرفها بقلبه وشكرها بلسانه فما يربح حىت يزداد.
 ن خرياً لرددت عليه مثله.قال ابن عباس: لوقال يل فرعو 

قيل لسعيد بن جبري: اجملوسّي يوليين خرياً فأشكره? قال: نعم قال أوس بن حجر:وقيل:إنه أليب 
 يعقوب اخلرميي: 

 وأمحدا وحسبك مينِّّ أن أودَّ   سأجزيك أو جيزيك عينِّّ ربُّنا

  الزبريي: وأليب املعايف يعقوب بن إمساعيل بن رافع، موىل مزينة يف بكار بن عبد هللا
  مل يضع حسن بالٍء من شكر  إنَّين أثين مبـا أولـيتـنـي
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  أبداً ما صاح ديٌك يف السَّحر  إنَّين واللـه ال أكـفـركـم

 وقال آخر: 
 لعزَّة ملٍك أو عـلـوِّ مـكـان  فلو كان يستغين عن الشُّكر ماجدٌ 

 ـقـالنالثَّ  فقال اشكروين أيُّها  ملا ندب هللا العبـاد لـشـكـره

 وقال آخر: 
 أايدي مل متنن وإن هـي جـلَّـت  سأشكر عمرا ما تراخت منـيَّتـي

 زلَّـت وال مظهر الشَّكوى إذاالنَّعل  فىت غري حمجوب الغىن عن صديقه

 وقال آخر: 
 جتَّلـت فكانت قذى عينيه حىتَّ   رأى خلَّيت من حيث خيفى مكاهنا

 وقال آخر: 
 ألطيب نفساً من نداك على عسري  فـإنَـّنـيلئن طبت نفساً عن ثنائي 

ة اإلعسار منك إىل شكري  فلست إىل جدواك أعظـم حـاجةً    على شدَّ

 قال عمر بن عبد العزيز:ذكر النعمة شكر.
 قال جعفر بن حممد: من مل يشك اجلفوة مل يشكر النعمة.

 قال الشاعر: 
 لئيم املـذمَّـمـاومل أمل اخلبَّ الَّ   إذا أان مل أعرف لذي الفضل فضله

 والفمـا وشقَّ يل هللا املسامع  ففيم عرفت اخلري والشَّرَّ ابمسه

 وقال آخر: 

  والكفر خمبثٌة لنفس املنعم

 وقال آخر: 
  وال الشُّكر الصَّحيح من السَّقيم  وماختفي الصَّنيعة حيث كانت

 وقال العتايب: 
 ـاظـرإذا ما أتمَّله الـنَّ   فلوكان للشُّكر شخٌص يرى

 فتعلم أينَّ امرٌؤ شـاكـر  ملثَّلته لك حـتَّـى تـراه

 وقال آخر: 
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 محدت الَّذي جتنيه من مثر الشُّكر  وإنَّك إن ذّوقتين مثـر الـغـنـى

  فإنَّ الَّذي أعطيك يبقى على الدَّهر  وإن يفن ما أعطيتين اليوم أو غـداً 

 وقال آخر: 
  اهتمامك ابملعروف معروفإنَّ   ألشكرنَّك معروفاً مهـمـت بـه

  فالرِّزق ابلقدر احملتوم مصروف  وال ألومك إن مل ميـضـه قـدرٌ 

قال سليمان التيمّي: إن هللا عز وجل أنعم على عباده بقدر طاقته،وكلفهم من الشكر بقدر 
 طاقتهم.

 قالوا:كّل شكر وإن قّل،مثن لكل نوال وإن جّل.
م النعمة مستبدرة فبادروها ابلشكر قبل حلول الزوال. وقال كانت هند بنت املهلب تقول:إذا رأيت

 أبو النواس: 
  أوهت قوى شكري فقد ضعفا  أنت امرٌؤ أوليتنـي نـعـمـاً 

 ماسـلـفـا حىتَّ أقوم بشكر  ال تـجـدثـنَّ إلـيَّ عـارفةً 

 وقال البحتي: 
  فمىت يقوم بشكر نعمة ربِّّه  من ال يقوم بشكر نعمة حبِّه

 ملربد حملمود الوراق: أنشد ا
 عليَّ له يف مثلها جيب الشُّكـر  إذا كان شكري نعمة هللا نعـمةً 

م واتَّصل العمر  فكيف بلوغ الشُّكر إاّل بفضـلـه  وإن طالت األايَّ

  وإن مسَّ ابلضَّراء أعقبها األجر  إذا سرَّ ابلسَّراء عمَّ سـرورهـا

 والبحر ا األوهام والربُّ تضيق هب  ومامنهما إاّل لـه فـيه نـعـمةٌ 

قال أبو العباس املربد: هذا معىن لطيف، يقول: إن هللا عز وجل ال حيمد إال بتوفيقه، فيجب أن 
حيمد على التوفيق، مث جيب يف احلمد الثاين ماجيب يف احلمد األول أبداً إىل حيث ال هناية،ولقد 

 أحسن أبو العتاهية يف قوله: 
 بشاكر قد آاتكها شكراً فلست   نعمةٍ إذا أنت مل تزدد على كلِّّ 

 ومن أبيات ليزيد بن حممد املهليب يف هذا املعىن: 
  شكرت له فشكري منه نعمه  فكيف بشكر ذي نعم إذا مـا
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قال رجل من قريش ألشعب الطمع: ايأشعب! أحسنت إليك فلم تشكر! فقال:إن معروفك خرج 
 من غري حمتسب إىل غري شاكر.

 كر من تعطيه حىت متنعه.قالوا: ال تثق بش
 قال الشاعر: ?إذا الشَّافع استقصى لك اجلهد كلَّه=وإن مل تنل جنحاً فقد وجب الشُّكر وقال آخر: 

 جينيه إال من نقع احلنظل  واحلمد شهٌد ال يرى مشتاره

 وقال آخر: 
 جهد النُّفوس وشدُّوا دونـه األزرا  دنوت للمجد والسَّاعون قد بلـغـوا

  وعانق اجملد من ويّف ومن صربا  جملد حىتَّ ملَّ أكثرهـموساوروا ا

 الصَّربا لن تبلغ اجملد حىتَّ تلعق  ال حتسب اجملد متراً أنت آكـلـه

قال جعفر بن حممد: مامن شيء أسرُّ إيلَّ من يد أتبعها أخرى، ألنَّ مع األواخر يقطع لسان شكر 
 األوائل.

 ابٌب يف طلب احلاجات
 ّلى هللا عليه وسّلم: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي هللا على لسان نبيِّه ماشاء".قال رسول هللا ص

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: "استعينوا على قضاء حوائجكم ابلكتمان،فإنَّ كّل ذي نعمة 
 حمسود".

 القيامة". قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنَّ هلل عباداً خلقهم حلوائج النَّاس، هم اآلمنون يوم
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه".

 قال الشاعر: 
  اطلبوا اخلري من حسان الوجوه  أنت وصف الَّنيبِّّ إذ قال يومـاً 

وقال حممد بن واسع لقتيبة بن مسلم: إيّنِّ أتيتك يف حاجة رفعتها إىل هللا قبلك، فإن أذن هللا فيها 
 دانك، وإن مل أيذن هللا فيها مل تقضها وعذرانك.قضيتها ومح

 قال يونس رمحه هللا: 
 أنزلتها قبل إبراهيم بـالـلـه  أنزلت ابحلرِّ إبراهيم مسـألةً 

 هو املقدِّرها واآلمر والنَّاهي  فإن قضى حاجيت فاهلل يسَّرها

  على الكبري العريض القدر واجلاه  إذا أىب هللا شيئاً ضاق مـذهـبـه

 وقال أبو العتاهية: 
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 الفـرج وأضيق األمر أدانه إىل  خري املذاهب يف احلاجات أجنحها

 كتب سوار بن عبد هللا بن سوار القاضي إىل حممد بن عبد هللا بن طاهر: 
 خفيٌف معنَّاها مضاعـفة األجـر  لنا حاجٌة والعذر فـيهـا مـقـدَّمٌ 

  األخرى ففي أوسع العذروإن تكن   فإن تقصنها فاحلمد لـلـه ربِـّّنـا

 جتـري وللرِّزق أسباٌب إىل قدرٍ   على أنَّه الرَّمحن معـٍط ومـانـعٌ 

 فأجابه حممد بن عبد هللا بن طاهر: 
 سريعاً إليها ال خيالطين فكـر  فسلها جتدين موجباً لقضائهـا

 وإن مل تكن فيما حوته شكـر  شكوٌر إبفضايل عليك مبثلهـا

  حلقِّك ال منٌّ من لدّي وال فخر  ي قـد رأيتـهفهذا قليٌل لَّلـذ

قال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: يل إليك حاجة. قال:ويل إليك حاجة ايأمرياملؤمنني. قال :هتب 
 يل الوهط.قال:هو لك اي أمري املؤمنني. قال معاوية: اذكر حاجتك قال: ترده علي.

ما،إن أعطاه شكر من مل يعطه،وإن منعه ذم من مل قال جعفر بن حممد: حاجة الرجل إىل أخيه فتنة هل
مينعه. قال خالد بن صفوان: التطلبوا احلوائج عند غري أهلها،وال تطلبوها يف غري حينها، وال تطلبوا 

 ماال تستحقون منها،فإن من طلب ماال يستحق استوجب احلرمان.
يطلب إال ما ميكن،والكرمي إذا كان يقال: إذا طلب العاقل إىل كرمي حاجة انقضت، ألن العاقل ال 

 سئل ما ميكن مل مينع.
 كان يقال:إذا أحببت أن تطاع، فال تسل ماال يستطاع.

 قال عامر بن خالد بن جعفر ليزيد بن الصَّعق: 
  ساءك ما سرَّك مينِّّ من خلق  إنك إن كلَّفتين ما لـم أطـق

ذاً ال تقضى،أمثلي يؤيت فيما ال يرزأ قال رجل لألحنف:أتيتك يف حاجة ال تزرؤك وال تنكؤك. قال: إ
 وال ينكأ.

قال رجل للعباس بن حممد،أو لعبد هللا بن عباس: أتيتك يف حاجة صغرية، قال: فاطلب هلا رجاًل 
 صغرياً.

 قيل آلخر:أتيتك يف حاجة.قال: اذكرها،فإن احلّر يقوم بصغري احلاجات وكبريها.
ال تستعن بكذاب، فإنه يقرب البعيد ويباعد كان يقال:ال تستعن على حاجة مبن هي طعمته، و 

 القريب،وال تستعن على رجل مبن له إليه حاجة.
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قال ابن املقفع: احلاجة يعتي صاحبها اخليفة من مكانني: االستقبال هبا قبل وقتها،والثاين حىت 
 تفوت، وأنشد: 

  عند التَّأيّنِّ فكان احلزم لو عجلوا  وقد يفوت أانسًا بعض ما طلبـوا

ال أبو فزارة الغاضرّي: أصل العبادة أال تسأل سوى هللا حاجة،فلكل أحد يف هللا عوض من كل ق
 أحد،وليس ألحد من هللا عوض أبحد.

ّخري حاجة،فقال :من كانت له إيل حاجة فليكتبها يف  سأل رجل مطّرف بن عبد هللا بن الشِّّ
 رقعة،فإين أرغب بوجوهكم عن مكروه السؤال.

 حوائجك إىل من معيشته يف رءوس املكاييل واملوازين. كان يقال: ال تصرف
 قال العرزمي وروى أليب األسود الدؤيل: 

 فلقاؤه يكفيك والتَّسـلـيم  وإذا طلبت إىل كرمي حاجةً 

 فأحلَّ يف رفٍق وأنت مدمي  وإذا طلبت إىل لئيٍم حاجةً 

 وقال آخر: 
 كالقـاعـدواقعد فإنَّك قائماً    ال تطلنبَّ إلـى لـئيٍم حـاجةً 

  هيهات تضرب يف حديٍد ابردٍ   ايخادع البخالء عن أمواهلـم

 وقال أمية بن أيب الصلت ميدح عبد هللا بن جدعان: 
 حياؤك إنَّ شيمتك احلـياء  أأطلب حاجيت أم قد كفانـي

ه صـبـاحٌ    عن الفعل اجلميل وال مساء  كرمٌي ال يغـريِّّ

 الثَـّنـاء تعرُّضه كفاه من  إذا أثىن عليك املرء يومـاً 

 وقال جرير خياطب عمر بن عبد العزيز: 
  أم أكتفي ابلذي بلِّّغت من خربي  أأذكر الضُّرَّ والبلوى اليت نزلت

 وقال آخر: 
  وحسيب أن أراك وأن تراين  كفاك مذكِّراً وجهي أبمـري

 وقال آخر: 
 وحسبك ابلتَّسليم مينِّّ تقاضيا  أروح بتسليٍم عليك وأغتـدي

 انهيا عناًء وابليأس املصرَّح  كفى بطالب املرء ما ال يناله

 وقال آخر: 
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 فقد أمست مبنزلة الضَّياع  ختلَّ حلاجيت واشدد قواها

  أضرَّهتا مشاركة الرَّضاع  إذا أرضعتها بلبان أخـرى

  وقال آخر:

  مبن يبتغي حاجًة مثلها  وال تستعيننَّ يف حاجةٍ 

 ويبدأ حباجته قبلـهـا  هفينسى الَّذي كنت كلَّفت

 وقال آخر: 

  حدٌث حداك إىل أخيك األوثق  وإذا يصيبك واحلوادث جـمَّةٌ 

 وقال أبو العتاهية: 
  ت وكن هلمِّّ أخيك فارج  اقض احلوائج ما استطع

م الـفـتـى  يوٌم قضى فيه احلـوائج  فلخـري أايَّ

 وقال احلارثي: 
 نمنمٌة زهراء ذات ثرى جعـدم  ومـا روضٌة عـلـويٌَّة أســديَّةٌ 

ـعـد  سقاها النَّدى يف غفلة الدَّهر نوءها  فنوَّارها يهتز كالكوكب السَّ

 وبـالـرِّفـد حلٍر فأوىف ابلنَّجاح  أبحسن من حرٍّ تضـمَّـن حـاجةً 

 قال عمر بن أيب ربيعة: 
  بني أذين وعاتقي ما تريد  إنَّ يل حاجًة إليك فقالت

 وم السبت يف حاجة،كان حقاً على هللا قضاؤها.كان يقال:من بكر ي
 قال بشار بن برد: 

  إنَّ جلَّ النَّجاح يف التَّبكري  بكِّرا صاحيبَّ قبل السَّحور

 قالوا: من صرب على حاجة ظفر هبا ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له.
 قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: 

 ويف الرَّواح إىل احلاجات والبـكـر  راصرب على مضض اإلدالج يف السَّف

 فالنُّجح يتلف بني العجز والقـصـر  ال تضجرنَّ وال يعجزك مطلـبـهـا

م تـجــربةٌ   للصَّرب عاقـبًة مـحـمـودة األثـر  إنِّـّي رأيت وفـي األايَّ

 ابلظَـّفـر واستصحب الصَّرب إالَّفاز  وقلَّ من جدَّ يف شـيٍء يطـالـبـه
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 بن بشري: وقال حممد 
 فالصَّرب يفتق منها كلَّ ماارتتجـا  إنَّ األمور إذا انسدَّت مسالـكـهـا

 إذا استعنت بصرٍب أن ترى فرجـا  ال تيأسنَّ وإن طالـت مـطـالـبةٌ 

 يلـجـا ومدمن القرع لألبواب أن  أخلق بذي الصَّرب أن حيظى حباجته

قضها له،وسأهلا غريه فقضاها إليه فكتب سأل عبد الرمحن بن حسان بن اثبت رجاًل حاجة فلم ي
 هذه األبيات: 

 توىلَّ سواكم أجرها واصطناعها  ذممت ومل حتمد وأدركت حاجيت

رٌ    ونفٌس أضاق هللا يف اخلري ابعها  أىب لك كسب احلمد رأٌي مقصِّّ

 أطاعها عصاها وإن مهَّت بسوءٍ   إذا هي حثَّته على اخلـري مـرَّةً 

حيمل إال على هللا عز وجل. قال مؤرق العجلي: سألت ريب حاجة عشرين  اإلحلاح ال يصلح وال
 سنة، فماانقضت يل وال يئست منها.

 قال أبو العتاهية: 
ـا صـعـبـت  يف النَّاس من تسهل املطالب أح  ايانً عليه ورمبَّ

 كم من يٍد ال تنال ما طلـبـت  ما كلُّ ذي حاجٍة مبـدركـهـا

نيا مبا  ـدالً من مل يسعه الكفاف مـعـت  رحبـت ضاقت عليه الدُّ

 وقال القطامي: 
  وقد يكون مع املستعجل الزَّلل  قد يدرك املتأيّنِّ بعض حاجته

كان بنو يربوع يوصون أوالدهم،فيقولون: استعينوا على الناس يف حوائجكم ابلتثقيل فذلك أجنح 
 لكم.

 قال أبو نواس: 
  اس إالَّ املصبحون على رجلمن النَّ   ولن يدرك احلاجات من حيث ينبغي

 وقال أشجع السلمي: 
 من له وجٌه وقاح  ليس للحاجـات إال

 وغــدوٌّ ورواح  وابتـكـاٌر ودوامٌ 

  جة عينِّّ والسَّراح  إن تكن أبطأت احلا
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 وعلى هللا النَّجاح  فعليَّ اجلهد فيهـا

 وقال آخر: 
  ألخي احلاجات عن طلبه  هيبة اإلخوان قـاطـعةٌ 

 مات ما أمَّلت من سببـه  إذا ماهـبـت ذا أمـلٍ ف

 وقال آخر: 
  ال ترض معجزًة وأنت قدير  طلب احلوائج كّلها تغـرير

 وقال دعبل بن علي اخلزاعي: 
 إليك إالَّ بـحـرمة األدب  جئتك مستشفعاً بال سبـب

  غري ملحٍّ عليك يف الطَّلب  رجلٌ  فاقض ذمامي فإنَّين

 وقال آخر: 
 ممـلـول وأخو احلوائج وجهه   خفَّ على الصَّديق لقاؤهمن عفَّ 

 وقال آخر: 
 صلب احلوائج كلها تغـرير  وإذا مهمت فأمض مهَّك إمّنا

  اختلف أبو العتاهية إىل الفضل بن الربيع يف حاجة زماانً فلم يقضها له، فكتب إليه:

 جئت يف حاجٍة تقول غـدا  أكّل طول الزِّمان أنت إذا ما

 عندك ما عشت حاجًة أبـدا  عل هللا لـي إلـيك والال ج

 وقال آخر وأظنه حممود الوراق: 

 وما شيمي موافقة الثِّّقات  وذي ثقٍة تبدَّل حني أثـرى

  فراراً من مؤوانت العدات  فقلت له عتبت عليَّ ظلماً 

  سؤالك حاجًة حىتَّ املمات  فعد ملودَّيت وعلـيَّ نـذرٌ 

 ىل أمحد بن يوسف: كتب أبو العتاهية إ
  سأصرف نفسي حني تبغى املكارم  لئن عدت بعد اليوم إيّنِّ لـظـالـمٌ 

 ونصفك حمجوب ونصفـك نـائم  مىت ينجح الغادي إلـيك لـحـاجةٍ 

 وقال الصلتان العبدي: 
  وحاجة من عاش ال تنقضي  نروح ونغدو حلاجـاتـنـا
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 ـيوتبقى له حاجٌة ما بـق  متوت مع املرء حاجـاتـه

 وقال أبو العتاهية: 
 أخـرى إىل حاجٍة حىتَّ تكون لـه  مىت تنقضي حاجات من ليس واصالً 

 وقال آخر: 
ا تنجح املقالة يف الـمـر   ء إذا صادفت هوًى يف الفؤاد  إمنَّ

سئل بعض احلكماء حاجة فامتنع، فعوتب يف ذلك، فقال:ألن حيمر وجهي مرة خري من أن يصفر 
 وجهي مرارًا.

 منصور الفقيه: قال 
 مطلوبٍة فما ظلـم  من قال ال يف حاجةٍ 

ا الظَّالـم مـن  يقول ال بعد نـعـم  وإمنَّ

 وقال آخر: 
  فإن نعم ديٌن على احلرِّ واجب  إذا قلت يف شيٍء نعم فأمتَـّه

 كـاذب لئَّال يقول النَّاس إنَّك  وإالَّ فقل ال تستح وترح هبا

 وقال آبو العتاهية: 
  حاجٌة يف الصَّدر منه تعتلج  ل املرء ما عاش لـهال يزا

 ابلـفـرج مثَّ أييت هللا منه  ربَّ أمٍر قد تضايقـت بـه

 وقال آخر: 
  ك ماأخطأت يف منعي  لئن أخطأت يف مدحي

 بواٍد غــري ذي زرع  لقد أحللـت آمـالـي

 وقال آخر: 
 ننيكرائم من ربٍّ هبنَّ ض  قد خترج احلاجات ايأمَّ مالكٍ 

 وقال أشجع السلمي: 
 بنجحها وامتنع املـنـهـج  قد خرجت حاجات أهل احلجا

 مينِّّ إىل حاجـتـه أحـوج  وليس فيهـم رجـٌل واحـدٌ 

 تدخل يف احلاج وال ختـرج  يريبين أيّنِّ أرى حـاجـتـي
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 بكلِّّ ما أكرهـه مـلـهـج  أقول إذا أقلـقـنـي عـاذلٌ 

 ويسبق يف احلاجة من يدجل  قد يدرك األمر أانة الفـتـى

ياسة  ابب السُّلطان والسِّّ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كلُّكم راع وكلُّكم مسؤٌل عن رعيَّته،فاإلمام اّلذي على النَّاس 

 راٍع عليهم ومسؤٌل عنهم، واملرأة راعيٌة على مال زوجها وهي مسؤلٌة عنه".
 تردُّ دعوته". وقال عليه السالم: "اإلمام العدل ال تكاد

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "املقسطون يوم القيامة على منابر من نوٍر عن ميني الرَّمحن 
 وكلتا يديه ميني ال يفزعون إذا فزع النَّاس".

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كلُّ أمرٍي مل حيط رعيَّته ابلنَّصيحة مل يرح رائحة اجلنة" قال أبو 
 لصديق رضي هللا عنه: ال يصلح هذا األمر إاّل شدٌة يف غري عنف، ولني يف غري ضعف.بكر ا

قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: لن يقيم أمر الناس إال امرؤ حصيف العقدة بعيد الغور، ال 
 يطّلع الناس منه على غوره، وال خياف يف هللا لومة الئم.

أمر هللا إاّل رجٌل يتكلم بلسانه كله، خياف هللا يف الناس،  وعن عمر رضي هللا عنه قال أيضًا: ال يقيم
 وال خياف الناس يف هللا.

لعلّي بن أيب طالب يف أول كتاب كتبه: أّما بعد، فإنه أهلك من كان قبلكم أهنم منعوا احلق حىت 
 اشتي، وبسطوا اجلور حىت اقتدي.

هما: إذا كان الرأي عند من ال يقبل منه، قال جّماعة بن مرارة احلنفي أليب بكر الصديق رضي هللا عن
 والسالح عند من ال يستعمله، واملال عند من ال ينفقه، ضاعت األمور.

قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: امللك والدين أخوان، ال غىن أبحدمها عن اآلخر،فالّدين 
 ّأس، وامللك حارس فما مل يكن له أس فمهدوم، وما مل يكن له حارس فضائع.

 قال عبد هللا بن مبارك: 
 منه بعروته الوثقى ملن دانـا  إنَّ اجلماعة حبل هللا فاعتصموا

 يف ديننا رمحًة منه ودنيانـا  كم يدفع هللا ابلسُّلطان معضلةً 

 ألقـوانـا وكان أضعفنا هنباً   لوال اخلالفة مل أتمن لنا سبلٌ 

 ى سلطانه، وال جيلس على تكرمة إال إبذنه".قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال يؤّم أحد عل
 كان يقال: شّر األمراء أبعدهم من العلماء،وشر العلماء أقرهبم من األمراء.

قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه: من امللوك من إذا ملك زّهده هللا فيما يف يديه، ورغبه فيما يد 
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 ليل، ويتسّخط على الكثري.غريه،وأشرب قلبه اإلشفاق على ماعنده،فهو حيسد على الق
ويّل عليُّ بن أيب طالب عمَّ املختار بن أيب عبيد عكربا،وقال له بني يدي أهلها: استوف منهم 

خراجهم، وال جتدن عندك ضعيفاً وال رخصة. مث قال له: رح إيلَّ، قال: فرحت إليه، فقال يل: قد 
مبا إن قبلته وإال أخذك هللا به دوين، قلت لك بني أيديهم ما قلت، وهم قوٌم خدٌع،وأان اآلن آمرك 

وإن بلغين خالف ما أمرتك به عزلتك، ال تتبعّن هلم رزقاً أيكلونه، وال كسوة شتاء وال صيف، وال 
تضربن رجال منهم سوطاً يف طلب درهم،وال تقمه يف السجن يف طلب درهم، فإان مل نؤمر بذلك، 

 ن أنخذ منهم العفو.وال تستعر هلم دابّة يعملون عليها، فإن أمران أ
قال عمرو بن العاص البنه: اي بيّن!! احفظ عين ماأوصيك به، إمام عدل خري من مطر وبل، وأسٌد 

 حطوم خرٌي من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خري من فتنة تدوم.
 رسالة أردشري بن اببك إىل امللوك بعده.

عمود اململكة بكنفه تعيش الرعية،  من أردشري ملك امللوك، إىل امللوك الكائنني بعده: اخلراج
وحتفظ األطراف والبيضة، فاختاروا للعمل عليه أوىل الطينة احلرة، من ذوي العقل واحلنكة، وكّفوهم 

 بسين األرزاق حيموا أنفسهم من االرتفاق، فمااستغزر مبثل العدل، وال استنزر مبثل اجلور.
وال رجال إال مبال، وال مال إال بعمارة ،وال ومن كالم الفرس يف هذا الباب: ال ملك إال برجال، 

 عمارة إال بعدل.
ومن قوهلم أيضًا: مثل امللك الذي أيخذ أموال رعيته وجيحف هبم، مثل من أيخذ الّطني من أصول 

 حيطانه، فيطنيَّ به سطوحه فيوشك أن تقع عليه البيوت.
الدولة، الدولة سلطان حتيه به  ومن كالمهم أيضًا، وينسب إىل أرسطاطاليس: العامل بستاٌن سياجه

السُّنة، السُّنة سياسة يسوسها امللك، امللك راع يعّضده اجليش، اجليش أعوان يكنفهم املال، املال 
 رزق جتمعه الرعية، الرعية عبيٌد يتعّبدهم العدل، العدل مألوٌف وهو صالح العامل.

س فيه للناس ابلكوفة، يف أربع زوااي قال عبد امللك بن عمري: كان مكتوابً يف جملس زايد الذي جيل
ٌ يف غري ضعف، العطية ألرابهبا واألرزاق ألوقاهتا، البعوث  بقلم جليل: الوايل شديٌد يف غري عنف،لنيِّّ

 ال جتمر، احملسن حيازى إبحسانه، واملسيء يؤخذ على يديه. فكان كّلما رفع رأسه قرأه.
دة على املذنب، والِّلني للمحسن، وصدق قال قتيبة بن مسلم: مالك األمر يف السلطان: الشِّّ 

 القول.
 قال أشجع بن عمرو السلمي: 

ةٌ  ـلـطـان إالَّ شـدَّ   تغشى الربيء بفضل ذنب اجملرم  ال يصلح السُّ
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قال الوليد بن عبد امللك ألبيه عبد امللك: ايأمري املؤمنني! ماالسياسة? فقال: هيبة اخلاصة مع 
مة ابإلنصاف منها. قال مسلمة بن عبد امللك: مامحدت نفسي شدع عفتها، واقتياد قلوب العا

 على ظفر ابتدأته بعجز، وال ذممتها على مكروه ابتدأته حبزم.
قال معاوية البنه يزيد: أعط من أاتك صادقاً مبا تكره،كما تعطي من أاتك مبا حتب، واعلم أنه إذا 

 أعطى األمري على اهلوى ال على الغىن فسد ملكه.
 شروان: إنك اصطنعت فالانً وال نسب له. فقال: اصطناعنا له نسبه.قيل ألنو 

قال أبو جعفر املنصور: الذي علّي للرعية أن أحفظ سبلهم،فينصرفون آمنني يف سبيلهم وال 
يصّدون عن حجهم، وقضاء نسكهم، وأن أضبط ثغورهم، وأحّصنها من عدوهم وأن أختار 

إىل بعض، وأن أرفع أقدار فقهائهم وعلمائهم، وأكف قضاهتم، وأعزل ابحلق كيال يصل ظلم بعضهم 
  جهاهلم عن حكمائهم.

كتب عبد امللك بن مروان إىل احلجَّاج: صف يل الفتنة حىت كأين أراها رأي العني. فكتب إليه: 
لوكنت شاعراً لوصفتها لك يف شعري، ولكين أصفها لك مببلغ رأيي وعلمي، الفتنة تلقح ابلنجوى، 

فلما قرأ كتابه، قال: إن ذلك لكما وصفت، فخذ من قبلك ابجلماعة، وأعطهم وتنتج ابلشكوى، 
عطااي الفرقة، واستعن عليهم ابلفاقة،فإهنا نعم العون على الطاعة، فأخرب بذلك أبو جعفر املنصور 

 فلم يزل عليه حىت مضى لسبيله.
? قال:من غلب قال بعض احلكماء من ملوك الفرس، حلكيم من حكماء مملكته: أي امللوك أحزم

ه هزله، وقهر لبُّه هواه، وأعرب عن ضمريه فعله، ومل خيتدعه رضاه عن خطئه، والغضبه عن   جدُّ
 كيده.

ملا أراد عمرو بن العاص املسري إىل مصر، قال له معاوية: إين أريد أن أوصيك. قال: أجل. فأوص. 
معها، واستوحش من الكرمي قال: انظر فاقة األحرار فاعمل يف سدها، وطغيان السفلة فاعمل يف ق
 اجلائع واللئيم الشبعان، فإمنا يصول الكرمي إذا جاع واللئيم إذا شبع.

 قال بعض احلكماء: الرعية للملك كالروح للجسد،فإذا ذهب الروح فين اجلسد.
وروى اهليثم بن عدّي، عن جمالد، عن الشعيب، قال عمر بن اخلطاب: دّلوين عن رجل أستعمله فقد 

ر املسلمني. قالوا له: عبد الرمحن بن عوف، قال هلم: ضعيف، قالوا له: فالن. قال: ال أعياين أم
حاجة يل به. قالوا :فمن تريد? قال: رجل إذا كان أمريهم كان كأنّه رجل منهم، وإذا مل يكن أمريهم  

 كان كأنه أمريهم. قالوا: ما نعلمه إال الّربيع بن زايد احلارثي. قال: صدقتم.
ر: والربيع بن زايد هذا، كان فاضال جليال يف قومه،والَّه معاوية خراسان، فاستكتب قال أبو عم
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احلسن بن أيب احلسن فكان كاتبه، فلما بلغه قتل معاوية حجر بن عدّي، قال: الَّلهم إن كان للربيع 
عندك خري فاقبضه إليك وعّجل، فزعموا أنه مل يربح من جملسه حىت مات. كتب بعض ملوك العجم 

  ملك آخر منهم: قلوب الرعية خزائن ملوكها، فما أودعوها فليعلموا أنه فيها.إىل
قال اإلسكندر ألرسطاطاليس:أوصين. قال: فانظر من كان له عبيد فأحسن سياستهم فوّله اجلند، 

 ومن كانت له ضيعٌة فأحسن تدبريها فوّله اخلراج.
 إن ظفرت مل حتمد وإن عجزت مل تعذر.وقال بعض احلكماء: ال تصغِّّر أمر من جاء حياربك، فإنك 

قيل لكسرى ذي األكتاف، وكان ضابطاً ململكته: مب ضبطت ملكك? قال: بثمان خصال، مل أهزل 
يف أمر وال هني، ومل أخلف وعدًا وال وعيدًا، ووّليت للغىن ال للهوى، وعاقبت لألدب ال للغضب، 

من غري جرأة،وأعطيتها القوت، ومنعتها  وأوطأت قلوب الرعية اهليبة من غري ضغينة،ومألهتا حمبة
 الفضول.

قال عبد امللك بن عمري: مسعت زايداً وهو خيطب، فقال بعد محد هللا والثناء عليه: إان أصبحنا لكم 
ساسة وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان هللا الذي مّلكنا، ونذود عنكم بفيء هللا الذي خوَّلنا، فلنا 

م العدل فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا بطاعتكم وحمض وّدان عليكم الطاعة فيما أحسنَّا، ولك
مبناصحتكم، ومهما قصَّرت فيه من أداء حقكم فلن أقصر يف ثالث:لست حمتجباً عن ذي حاجة 

ولو أاتين طارقًا بليل، وال جممِّراً لكم جيشًا، وال حابساً عنكم عطاء وال رزقاً إلاّبنة، فادعوا هللا 
م ساستكم املذبُّون وكهفكم الذي إليه أتوون،فإن تصلحوا يصلحوا، وال ألئمتكم ابلصالح، فإهن

تشعروا قلوبكم بغضتهم فيشتدَّ عيظكم، ويطول حزنكم، وال تدركوا حاجتكم، فإنه لو استجيب 
 لكم فيهم كان شراً لكم، نسأل هللا أن يعني كالًّ على كّل.

وبة عند الغضب، وتعجيل مكافأة كان يقال: ينبغي للملك أن يعمل بثالث خصال: أتخري العق
احملسن إبحسانه، والعمل ابألانة فيما حيدث له، فإن له يف أتخري العقوبة إمكان العفو،ويف تعجيل 

املكافأة ابإلحسان: املسارعة إىل الطاعة، ويف األانة انفساح الرأي وإيضاح الصواب. كان يقال: من 
 اء ال ميلك.سعى بدليل يف التدبري مل يقعد به إاّل سابق قض

ذكر املربّد قال: كان بعض عقالء ملوك الفرس إذا شاور من قد رتّبهم ملشورته فقّصروا يف الرأي، 
دعا الذين قد وّكلهم يف أرزاقهم فعاقبهم، فيقولون: خيطئ أهل مشورتك فتعاقبنا حنن. فيقول: نعم. 

 م أخطأوا.إهنم مل خيطئوا إاّل بتعلق قلوهبم أبرزاقهم فإذا اهتمُّوا حلاجاهت
  

قال بعض احلكماء لبعض امللوك: أوصيك أبربع خصال ترضى هبن ربَّك، وتصلح معهن رعيتك: ال 
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يغرنَّك ارتقاء السهل إذا كان املنحدر وعرًا، وال تعدن وعداً ليس يف يديك وفاؤه، واعلم أن األمور 
 بغتاٌت فبادر، واعلم أن األعمال جزاء، فاتَّق العذاب.

 الرأي شدٌة يف غري إفراط، ولني يف غري إمهال.قال زايد: كمال 
ضرب مصعب بن الزبري وجه األسقف ابلقضيب، فقال:إين أجد يف اإلجنيل: ال ينبغي لإلمام أن 

يكون سفيهاً ومنه يلتمس احللم، وال ينبغي له أن يكون جائراً ومن عنده يلتمس العدل. سألت بنو 
ان الذي يرضى فيه هللا عن الناس، فقال: إذا استعمل إسرائيل موسى عليه السالم أن يعّرفهم الزم

 منهم اهلنيِّّ الربّاخلري.
ويف خرب آخر: عالمة رضا هللا عن عباده أن يستعمل عليهم خيارهم، وأن ينزل الغيث يف أوانه، 

 وعالمة سخطه عليهم أن يوىل عليهم شرارهم، وينزل عليهم الغيث يف غري أوانه.
 ء: صف يل الزمان، فقال: أنت الزمان إن تصلح يصلح، وإن تفسد يفسد.قال معاوية البن الكوَّا

خري من هذا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"صنفان من أمَّيت إذا صلحا صلح الناس، األمراء 
 والعلماء".

 قال األحنف بن قيس: كّل ملك غدور، وكّل دابة شرود، وكل امرأة خئون??.
بين سليم أنذركم السلطان فإنه أصبح صعباً حنوطاً يغضب كما  قال األعور السلمي: اي معشر

 يغضب الصيب، ويفتس كما يفتس األسد.
قال عبد امللك بن مروان: لقد كنت أمشي يف الزرع فأتقي اجلندب أن أقتله، وإن احلجاج اليوم 

 ليكتب إيّل بقتل فئام من الّناس فما أحفل بذلك.
وإال أوجعتك ضراًب، فقال وأنت فاعمل به، فما توعَّدك هللا به  قال بعض الوالة ألعرايب: قل احلق

 أشدُّ مما توعدين به.
 قيل مللٍك زال عنه ملكه: مل زال عنك مللك? قال:ملدافعيت عمل اليوم إىل غد.

 قال ابن شربمة: من أكل من حلوائهم احنّط? يف أهوائهم.
ثقل علّي حوائجك، وال تطل الغيبة عين قال كسرى لوزيره: إايك أن تدخل علّي كثرياً فأمّلك فت

 فأنساك.
 قال بعض احلكماء: من زال عن أبصار امللوك زال عن قلوهبم.

 قال ابن املعتز: أشقى النَّاس ابلسُّلطان صاحبه، كما أن أقرب األشياء إىل النار أسرعها احتاقًا.
 قال الشاعر: 

 فنائهـم ظـلُّ فال يكن لك يف أ  إنَّ امللوك بالٌء حيثمـا حـلُّـوا
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  جاروا عليك وإن أرضيتهم ملُّوا  وما تريد بقوٍم إن هم سخطـوا

 واستثقلوك كما يستثقل الـكـلُّ   وإن مدحتهم ظنُّوك ختدعـهـم

 ذلُّ  إنَّ الوقوف على أبوابـهـم  فاستغن ابهلل عن أبواهبـم أبـداً 

 ًا،ومن تقرب منها أحرقته.قالوا: السلطان كالنار، من تباعد منها مل ينل من دفئها شيئ
ذكر أعرايب امللوك فقال: امللك أقرب ما تكون إليه أخوف ما تكون منه، شاهده يظهر حبك، 

 وغائبه يبتغي غريك.
 قال املأمون: لو كنت مع العامة مل أصحب السلطان.

 قال أبو قردودة: 
  ال أتمنن أمحر العينني والشَّعره  إيّنِّ هنيت ابن عمَّاٍر وقلت لـه

 شرره يطر بثوبك من نرياهنم  إنَّ امللوك مىت تنزل بساحتهـم

 وقال آخر: 
 أبنَّ ضمريه لك مستـقـيم  إذا ضحك األمري إليك فاعلم

 فكلُّ النَّاس ضحكهم سقـيم  وال حتفل بضحٍك من كفيٍّ 

قال العباس بن حممد املنصور: ايأمري املؤمنني? إمنا هو سيفك ودرعك،فادرع بدرعك من شكرك 
 واحصد بسيفك من كفرك.

 قالوا:ال تغت ابألمري إذا غشك الوزير.
 ومنهم من قال: ال تثق ابألمري إذا خانك الوزير.

إان نطيع أحياءكم، وال نربأ جلس معاوية أيخذ البيعة على الناس من علّي. فقال رجل ايأمري املؤمنني 
 من مواتكم. فالتفت معاوية إىل املغرية بن شعبة فقال: رجل فاستوص به خريًا.

كان يقال:إذا نزلت من الوايل مبنزلة الّثقة فاعزل عنه كالم اخلنا وامللق، وال تكثرّن له الدعاء يف كل  
 كلمة،فإن ذلك يشبه الوحشة، وعّظمه ووّقره يف الناس.

: أخطأت عند عبد امللك بن مروان يف أربع: حدثين حبديث يوماً فقلت :أعده علّي قال الشعيبّ 
فقال: أما علمت أن أمري املؤمنني ال يستعاد وقلت له حني أذن يل عليه: أن الشعيب فقال: ما 
أدخلناك حىت عرفناك. وكنيت عنده رجال، فقال أما علمت أنه ال يكىن أحد عند أمرياملؤمنني. 

  ديث فسألته أن يكتبه. فقال:إان نكتِّب وال نكتَّب.وحدثين حب
وهذا اخلرب عندي غري صحيح، ألن احملفوظ عن الشَّعيب أنه قال: مااستعدت حديثاً قط. وال تشبه 
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 سائر احلكاية أخالق الشعيب.
قال الشعيب:قال يل عبد امللك جنبين ثالاثً وأورد عليَّ ما شئت، ال تطرين يف وجهي، فأان أعلم 

فسي، وإايك أن تغتاب عندي أحدًا، واحذر أن أجد عليك كذبة فال أسكن إىل قولك أبدًا. وهذا بن
مأخوذ من قول العباس البنه عبد هللا رضي هللا عنهما. قال عبد هللا بن عباس، قال يل أيب:إين أرى 

ظ يدنيك دون أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم فاحف -يعين عمر بن اخلطاب-أمري املؤمنني 
عين ثالاًث: ال جيدّن عليك كذاًب، وال تغتابن عنده مسلمًا،وال تفشني له سّرًا. فقيل له:اي ابن عباس  

 كل واحدة خري من ألف،فقال: كل واحدة خري من عشرة آالف.
 قال عمر بن اخلطاب هليّن إذ واله احلمى:اي هين اضمم جناحك، واتق دعوة املظلوم.

 قال الفرزدق: 

 طان أعمى ما دام يدعى أمريا  يف دولة السُّل قل لنصٍر واملرء

 واستوى ابلرجال كان بصـريا  فإذا زالـت الـوالية عـنــه

قال املهلب البنه:اي بين اخفض جناحك واشتّد يف سلطانك،فإن الناس للسلطان أهيب منهم 
 للقرآن.

 .كان يقال: ثالثة من عازّهم رجعت عّزته ذالًّ، السَّلطان والوالد والعامل
 كان يقال: أربعة تشتد معاشرهتم املتواين، والفرس اجلموح، والسلطان الشديد اململكة والعامل.

بصق عبد امللك يوماً فقصر بصاقه، فوقع فوق البساط، فقام رجل من اجمللس ميسحه بثوبه. فقال 
لرجل عبد امللك: أربعة ال يستحيا من خدمتهم: السلطان، والوالد، والضيف، والدابة. وأمر ل

 بصلة.
كتب إىل عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه عامل له: إّن مدينتنا قد احتاجت إىل مرّمة. فكتب إليه 

عمر: حّصن مدينتك ابلعدل، ونّق طريقها من الظلم. قال معاوية بن أيب سفيان:من وليناه من 
 أموران شيئاً فليجعل الرفق بني األمانة والعدل.

قال يل عمر بن عبد العزيز:صف يل العدل اي ابن كعب. قلت: بٍخ قال حممد بن كعب القرظي: 
بٍخ، سألت عن أمر عظيم. كن لصغري الناس أاًب، ولكبريهم ابنًا،وللمثل منهم أخًا،وللنساء  

كذلك،وعاقب الناس بقدر ذنوهبم على قدر احتماهلم، وال تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتكون 
 من العادين.

 حسن عند هللا من حلم إمام ورأفته.كان يقال: ليس شيٌء أ
قال زايد البنه عبيد هللا اي بيّن:إذا دخلت على أمري املؤمنني فادع له، واصفح صفحاً مجيال، وال 
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 ترّين متهالكا عليه، وال منقبضاً عنه.
قال مالك: قيل أليب الدرداء: يردُّك معاوية، وأنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقال 

  غفرًا. من أيت أبواب السلطان يقم ويقعد.اّللهمَّ 
 قال معاوية: ال أضع سوطي حيث يكفيين لساين، وال أضع سيفي حيث يكفيين سوطي.

قال معاوية يومًا، وقد ذكر من كان قبله:أما أبو بكر فهرب عن الدنيا،وهربت عنه. وأما عمر 
منه، وأما أان فقد داستين الدنيا فأقبلت إليه وهرب منها، وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابت 

 ودستها.
قال أبو عمر رضي هللا عنه: سكت عن علّي، وأان أقول: وأما علّي فأصابت الدنيا منه ومل يصب 

 منها.
وروي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال:إين ألستعمل الرجل، وأدع خرياً منه، وذلك أين 

، وأشد جرأة، وأصرب على اجلوع والعطش. وقد روي هذا أستعمله ألن يكون أنقص عيباً وأوسع رأايً 
 مرفوعاً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.

كان يقال: يوم من أايم إمام عادل أفضل من مطر أربعني صباحاً أحوج ما تكون األرض إليه. قال 
أايمه آمناً املهلب: خري الوالة من كان يف رعيته كأنه غائب عنها، وهو شاهد فيها وكان احملسن يف 

 واملسيء خائفًا.
وقال بعض احلكماء الناس حيّبون سلطاهنم على الدِّين، والتواضع ولني اجلانب، وينقادون لشدة 

 الطّيش.
 قال أبو العتاهية: 

 وليس ملثلي ابلـمـلـوك يدان  رضيت ببعض الذُّلِّّ خوف مجيعه

 ـانـيمغبَّة ما جتين يدي ولـس  وكنت امرءاً أخشى العقاب وأتَّقي

 لعرَّضت نفسي صولة احلدثـان  ولوأنَّين عاندت صاحـب قـدرةٍ 

 ضـمـان فإيّنِّ امرٌؤ أو يف كلِّّ   فهل من شفيٍع منك يقبل توبتـي

 وقال احلسن بن سهل : 
 وزكاة جاهي أن أعني وأشفعـا  فرضت عليَّ زكاة ما ملكت يدي

 فـعـاتن فاجهد جبهدك كّله أن  فإذا ملكت فجد وإن مل تستطـع

  وقال آخر: 
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 تتهيَّا صنائع اإلحسـان  ليس يف كلِّّ ساعٍة وأوان

 حذراً من تعذُّر اإلمكان  فإذا أمكنت فبادر إليهـا

كان زايد إذا أيت بصاحب زلة، أخّر عقوبته أايماً يسأل عن قضيته خمافة الزايدة يف العقوبة. صعد 
سألتموان سرية أيب بكر وعمر، ومل تسريوا فينا وال  عبد امللك املنرب، فقال يف خطبته: اي معشر رعيتنا

يف أنفسكم سرية رعية أيب بكر وعمر، ولكن نسأل هللا أن يعني كاًل على كل. تعرَّض رجل للحسن 
بن سهل، فقال:من أنت? فقال: أان الذي أحسنت إيلَّ عام كذا فقال احلسن: مرحباً مبن توسل إلينا 

 بنا.
اوية: أحب الناس إيل، من له عندي يد مث أحبهم إيّل بعده من يل وهذا عندي مأخوذ من قول مع

 عنده يد.
قال الشعيب:دخلت يوماً على ابن هبرية وبني يديه رجل يريد قتله، فقلت: أصلح هللا األمري، أنت 

على فعل مامل تفعل أقدر منك على ما فعلت، وألن تندم على العفو خري من أن تندم على العقوبة. 
 اي شعيب. وأمر ابلرجل إىل السجن.قال: صدقت 

قال املأمون: حتتمل امللوك ألصحاهبم كل شيء إال ثالث خصال:القدح يف امللك، وإفشاء األسرار، 
 والتعرض للحرم.

روى ابن دريد، عن ابن أخي األصمعي، عن عمه عن أيب عمرو بن العالء أنه دخل على سليمان 
 مان بن علي فخرج أبو عمرو وهو يقول: بن علي،فسأله عن شيء فصرفه عنه، فغضب سلي

 وإن أكرموين وإن قرَّبوا  أنفت من العار عند امللوك

 ويرضون مينِّّ أبن يكذبوا  إذا ما صدقتهم خفـتـهـم

قيل للعتايب: مل ال ختدم األمري? أو ال تكتب لألمري، فقال: ألين رأيته يعطي رجاًل ألف مثقال بال 
ور على الرأس بال ذنب، فال أدري أي الرجلني أكون عنده، مع خصلة، ويرمي آخر من أعلى الس

وركوب الغرر فيها معه، والعتايب هو  -يريد مهجته-أن الذي أعطي يف ذلك، أكثر من الذي آخذ 
 القائل: 

 زوى الدَّهر عنها كلَّ طرٍف واتلـد  تلوم على ترك الغـنـى بـاهـلِّّـيةٌ 

 مقـلَّـدًة أجـيادهـا بـالـقــالئد  رأت حوهلا النِّسوان يرفلن يف الكسى

 من امللك أو ما انل حيىي بن خالـد  يسرُّك أيّنِّ نلت ما نـال جـعـفـرٌ 

 مغصَّهما ابملرهـفـات الـبـوارد  وأنَّ أمري املؤمـنـني أغـصَّـنـي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

 ومل أجتشَّم هول تـلـك الـمـوارد  ذريين جتئين ميتـتـي مـطـمـئنَّةً 

 األسـاود مبستودعاٍت يف بـطـون  لـي مـشـوبةٌ وإنَّ كرميات املعـا

 وقال الغزال: 
 فحاذر صولة الزَّمـن  وإن أعطيت سلطانـاً 

 حبسن الرَّأي والفطن  أخو السُّلطان موصوفٌ 

 رماه النَّاس ابلَّلـعـن  فسـاعة مـا يزاولـه

 د منسوابً إىل األفـن  ويصبح رأيه احملمـو

 لعـني واألذنسقوط ا  وتبصر يف مطَـّيتـه

 وتكسى كسوة احلزن  وتستخي مفاصـلـه

 ن حني تزول مل تكن  كأن بشاشة السُّلـطـا

 وقال إدريس بن مقيم اإلشبيلي: 
 يعيذين هللا من قرب السَّالطـني  :قالوا تقرَّب من السُّلطان قلت هلم

 ملـفـتـون أو قلت ديٌن فال ديناً   إن قلت دنيا فال دنيا ملمـتـحـنٍ 

يل ألعرايب: من أنعم الناس عيشًا? قال: من مل يعرف السلطان ومل يعرفه السلطان، وكان يف كفاف ق
 وغىن.

 وأما أهل اآلخرة فطريقتهم اإلعراض عنهم، وترك معاشرهتم.
قال إسحاق بن إبراهيم املوصلي:حدثوان أن احلسن البصري نظر إىل قوم صحبوا السلطان واتسعت 

إليهم، فوهللا لئن كانوا من أهل اجلنة لقد عجل هلم قليل من كثري ذخرهلم، دنياهم، فقال:ماتنظرون 
 ولئن كانوا من أهل النار لقد أعطوا قلياًل من كثري صرف عنهم فأاتهم، فارمحوا وال تغبطوا.

 أنشدين عبد هللا بن حممد بن يوسف لنفسه: 
  غري ضعيف العقل جمنون  مايشتهي قرب السَّالطـني

 منهم علـى دنـيا وال دين  م فما صحبهمال تكذبن عنه

 وال تسل عن دين مفتـون  دنياهم ابخلزي موصـولةٌ 

 وشرُّهم ليس بـمـأمـون  خريهم فاعلمه ال يرجتـى

 حسيب أبن يسلم يل دينـي  ال رأي هلم يف نيل دنياهم
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عاملك  شكت الرعية بعض العمال، فارتضى العامل بسهل بن عاصم فسأله األمري:فقال: مايف

مايشتكى إال أن هللا أمر أبمرين، امتثل فينا أحدمها وترك اآلخر، قال هللا عز وجل: "إنَّ هللا أيمر 
ابلعدل واإلحسان"، فعدل فينا ومل حيسن إلينا، ويف العدل بغري إحسان عطب الرعية، فقال له 

 األمري: صدقت قد وليتك مكانه.
ك الغىن ابلسلطان إال نفس خاشعة، وجسم متعب، ودين ومن كالم ابن املعتز يف هذا الباب: ال يدر 

 منثلم.
 من شارك السلطان يف عز الدنيا، شاركه يف ذل اآلخرة.

 فساد الرعية بال ملك، كفساد اجلسم بال روح.
 إذا زادك امللك إيناساً فزده إجالال.

يسلم راكبه يف ال تلبسن ابلسلطان يف وقت التباس األمور عليه واضطراهبا، فإن البحر ال يكاد 
 حال سكونه، فكيف عند اختالف رايحه واضطراب أمواجه.

 ريح السلطان على قوم مسوم، وعلى قوم نسيم.
امللك حقُّ امللك، من نشر أنواع الفضل وبسط أنواع العدل، وجانب املطامع الرديئة، واملطاعم 

 الدنيئة.
ظعنهم، وسوء منقلبهم. سئل  قال مطرِّف ال تنظر إىل خفض عيش امللوك،ولكن انظر إىل سرعة

رجل من بين أمية عاقل، فقيل له: أخربان عن أول شيء كان بدء زوال ملككم، فقال: سألت 
فامسع، وإذا مسعت فافهم. تشاغلنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا، ووثقنا بوزراء آثروا مرافقهم على 

ياهتم لنا، وجدب معاشنا فخلت منافعها، وأبرموا أموراً أسروها عنا، فظلمت رعيتنا، ففسدت ن
بيوت أموالنا، وقل جندان فزالت هيبتنا، واستدعاهم أعداؤان فظاهروهم علينا، وكان أكثر األسباب 

 يف ذلك استتار األخبار عنا.
 أنشدين أبو القاسم حممد بن نصري الكاتب لنفسه: 

 أاتح هلم أكابر مصلحـينـا  إذا ما هللا شاء صالح قـومٍ 

 وإعداد ملا قـد حيـذرونـا  عرفٍة وفـهـمٍ ذوي رأٍي وم

 وكانوا للمصاحل مؤثـرينـا  فلم يستأثروا بكثري جـمـعٍ 

 إليهم من أمور املسلمـينـا  ويسَّرهم لفعل اخلري فـيمـا

 أاتح هلم أكابر معـتـدينـا  وإن يشأ اإلله فـسـاد قـومٍ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

 وإمهاٍل ملا يتـوقَّـعـونـا  ذوي كرٍب وجمهلٍة وجـبـنٍ 

  وليسوا يف العواقب يفكروان  فظلُّوا يشرهون وجيمعونـا

 جائرينـا كأن قد قيل كونوا  وجاروا حيثما أمروا بعـدلٍ 

 وقال األفوه األودي: 
ـالـهـم سـادوا  ال يصلح القوم فوضى ال سراة هلم  وال سراة إذا جهَّ

 ادوامنا على ذاك أمر القـوم وازد  إذا توىلَّ سراة الـقـوم أمـرهـم

 تـنـقـاد وإن تولت فباألشـرار  تلقى األمور أبهل الرأي قد صلحت

 وقال حممد بن نصر: 
 فكم وضيٍع من األقوام قد رأسا  ال حتقرنَّ امرءاً إن كان ذا ضعة

 أهال خلدمتنا صاروا لنا رؤسـا  فرّب قوٍم حقرانهم فلم نـرهـم

 من األمثال يف السُّلطان وصحبته
 ن العدل رغبت الرعية عن الطاعة.إذا رغب امللك ع

 ال صالح للخاصَّة مع فساد العامة، وال نظام للدَّمهاء مع دولة الغوغاء.
 احلكم ميزان هللا يف األرض.

كلُّ الناس أحّقاء ابلسجود هلل عّز وجّل، وأحّقهم ابلسجود هلل والتواضع له من رفعه هللا عن 
 السجود ألحد من خلقه.
 حسان إىل اإلخوان.كفارة عمل السلطان اإل

 ال رحم بني امللوك وبني أحد.
 للملوك بدوات.

 امللك عقيم.
 امللك يبقي على الكفر، وال يبقى على الظلم.

 سكر السلطان أشدُّ من سكر الشراب.
 السلطان كالنار:إن ابعدهتا بطل نفعها، وإن قاربتها عظم ضررها.

 جاور ملكاً أو حبرًا.
 هابه الناس وهو ملركبه أهيب.صاحب السلطان كراكب األسد، ي

 أجرأ الناس على األسد أكثرهم له رؤية.
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 السُّلطان كالسُّوق ما نفق فيها جلب إليها.
 إن كان البحر كثري املاء فإنه بعيد املهوى.

 السُّلطان إذا قال لعماله :هاتوا، فقد قال: خذوا.
 الناس على دين امللك.

 عفو امللوك أبقى للملوك.
 خدمه اإلخوان. من خدم السلطان

 ثالثة ال أمان هلم: الّسلطان والبحر والزمان.
 من حتسَّى مرقة السُّلطان أحرقت شفتاه ولو بعد حني.

 مثل أصحاب السلطان كقوم رقوا جبال مث وقعوا منه، فكان أبعدهم يف املرتقى أقرهبم من التلف.
 ابب الكّتاب والكتابة

يٌة ال نكتب وال حنسب".قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"حنن أ   ّمة أمِّّ
وروي عنه عليه السالم أنه قال: "من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويقبض املال،ويكثر التجار،و 

 يظهر القلم".يعين الكتابة.
قال احلسن البصري: لقد أتى علينا زمان وإمنا يقال:اتجر بين فالن وكاتب بين فالن، ما يكون يف 

حد والكاتب الواحد، قال احلسن: لقد كان الرجل أييت احلي العظيم فال جيد به  احلي إال التاجر الوا
 كاتباً.

ويف احلديث املرفوع: "فشوُّ القلم، وفشو التجارة من أشراط الساعة" يعين بقوله فشو القلم: ظهور 
 الكتابة وكثرة الكّتاب.

من أسفلها فإنه أجنح  روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"أتربوا الكتب وسجُّوها
 للحاجة".

 ويف خرب آخر عنه عليه السالم: "إذا كتب أحدكم يف حاجة فليتب كتابه، فالربكة يف التاب".
وروى عن بعض أهل التفسري يف قول هللا عز وجل حاكياً عن يوسف عليه السالم: "اجعلين على 

 خزائن األرض إيّنِّ حفيٌظ عليٌم". قال كاتب حاسب.
هللا صلى هللا عليه وسلم مجاعة منهم: أيّب بن كعب، وزيد بن اثبت، وعلي وعثمان، كتب لرسول 

وحنظلة األسدّي،ومعاوية، وعبد هللا بن األرقم، وكان كاتبه املواظب له يف الرسائل واألجوبة زيد بن 
اثبت، وأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتعلم السراينية ليجيب عنه من كتب إليه 

 فتعلمها يف مثانية عشر يوماً.هبا،
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قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه لكاتبه عبيد هللا بن أيب رافع: إذا كتبت فألن دواتك، وأطل 
 من قلمك،وفرج بني السطور، وقارب بني احلروف.

كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله:إذا كتبتم فأرّقوا األقالم، وأقلوا الكالم واقتصروا على املعاين، 
 وقاربوا بني احلروف، تكتفوا من القراطيس ابلقليل.

 كانت العرب تسمي كل صانع قيناً إاّل الكاتب.
 قالوا: القلم أحد اللسانني.

 قالوا: اخلّط احلسن يزيد احلق وضوحاً.
 قال املأمون: اخلّط لسان اليد، وهو أفضل أجزاء اليد.

عنه، واهتام الوشاة عليه،و دفع  قال بعض امللوك:للكاتب الناصح ثالث خصال: رفع احلجاب
 غائلة العدّو عنه.

قال ابن القرِّيّة:خط القلم يقرأ بكل مكان، ويف كل زمان، ويتجم كل لسان، ولفظ اإلنسان ال 
 جياوز اآلذان.

 قال أبو ساسان حضني بن املنذر:ما رأيت ابرايً ال يقيم اخلط إال رأيته ال يقيم الشعر.
  خيّط، قال :تلك الِّزمانة اخلفية.قيل لنصر بن سيار: فالن ال

قال بعض البلغاء:صورة اخلط يف اإلبصار سواد، ويف األنصار بياض، وهذا عندي مأخوذ من قول 
ابن املعتز: القلم خيدم اإلرادة، وال ميل االستزادة، على أرض بياضها مظلم، وسوادها مضيء. أمر 

 ،فكتب إليه بعضهم من طريق السجن: أبو جعفر املنصور بسجن طائفة من الكتاب غضب عليهم

 وعزٍّ ايأمري املؤمـنـينـا  أطال هللا عمرك يف صالحٍ 

 فإنَّك رمحٌة للعالـمـينـا  بعفوك نستجري فإن جترنـا

 الكـاتـبـينـا فهبنا للكرام  وحنن الكاتبون وقد أسـأنـا

يف أخبار املنصور: أن أحزااًب وذكر هذا اخلرب احلارث بن أسامة يف كتابه املعروف بكتاب اخللفاء، و 
من الكتاب ترددوا يف ديوان داره، فأمر إبحضارهم وتقدم من أتديبهم، فقال واحد منهم، وهو 

 يضرب: أطال هللا عمرك،وذكر األبيات الثالثة فعفا عنهم وأمر بتخليتهم.
ب قال ابن القاسم: سئل مالك عن النصراين أيستكتب? قال: ال أرى ذلك، وذلك أن الكات

 يستشار، فيستشار هذا يف أمور املسلمني! ، ما يعجبين أن يستكتب.
قال بعض احلكماء لبنيه: اي بين تزيوا بزّي الكّتاب، فإن فيهم أدب امللوك وتواضع السوقة. قدم  

كتاب أيب عبيدة على عمر بن اخلطاب، وعنده أبو موسى، فقال له: اي أاب موسى! ادع كاتبك حىت 
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ة ابلفتح. فقال: إنه ال يدخل املسجد.قال: ومل، أجنٌب هو? قال: ال. ولكنه يقرأ كتاب أيب عبيد
نصرايّن، فصاح عليه صيحة وانتهره، قال: عزمت عليك إال عزلته، مث قال: ال تقّربوهم بعد أن 

أبعدهم هللا، وال تكرموهم بعد أن أهاهنم هللا، وال تشاوروهم بعد أن جّهلهم هللا، قال أبو موسى: 
 طردته.فعزلته و 

قال أبو عمر رمحه هللا: كيف يؤمتن على سر أو يوثق به يف أمر، من دفع القرآن وكذب النيب عليه 
   السالم.

  ً استأذن على املأمون بعض شيوخ الفقهاء، فأذن له، فلما دخل عليه رأى بني يديه رجاًل يهودايَّ
وقد كان -دمته، فلما رآه الفقيه قال كاتبًا، كانت له منزلة وقربه لقيامه مبا يصرفه فيه ويتواله من خ

: أأتذن يل اي أمري املؤمنني يف إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس قال: -املأمون أومأ إليه ابجللوس
 نعم، فأنشده: 

 يزعم هذا أنَـّه كـاذب  إنَّ الَّذي شرِّفت من أجله

سحوابً على وجهه، وأشار إىل اليهودّي، فخجل املأمون ووجم، مث أمر حاجبه إبخراج اليهودي م
وأنفذ عهداً ابّطراحه وإبعاده، وأاّل يستعان أبحد من أهل الذمة يف شيء من أعماله. اسم الكّتاب 

 ابلفارسية ديوان، أي شياطني، حلذقهم ابألمور ولطفهم، فسمي الديوان ابمسهم.
 قال الزبري بن أيب بكر: كتب إيّل املغرية بن حممد يستبطئ كتيب، فكتبت إليه: 

لت بعد الذكر نسيانـا  غريَّ النَّأي ودَّاً كنت تعهدهما  وال تبدَّ

  إالَّ جعلتك فوق احلمد عنواان  وال محدت إخاًء من أخي ثقةٍ 

 ابب الظُّلم واجلور
 قال هللا عز وجل: "وقد خاب من محل ظلمًا".

 وقال عزوجل: "ومن يظلم منكم نذقه عذااًب كبريًا".
م:اتق دعوة املظلوم، فإين ال أرّدها، ولو كانت من كافر أقول: وعزيت ويف صحف إبراهيم عليه السال

 وجاليل ألنصرّنك ولو بعد حني.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليس منَّا من ظلم مسلماً أو ضرَّه أو عزَّه أو انكره". وروي 

ال، أو خرجت منه". عنه عليه السالم أنه قال: "ما تبايل حسَّنت جوراً أو دخلت فيه، وفتحت عد
 وقد روي هذا من كالم علي رضي هللا عنه فاهلل أعلم.

 ملرة بن حمكان يف احلارث بن عبد هللا بن أيب ربيعة املخزومي: 
  إذا األمري عدا يف احلكم أو فسدا  أحار تبنيَّ يف األمور فـإنَـّه??
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 غدا فمهما تصبه اليوم تدرك به  فإنَّك حملوٌل علـيك وظـاعـنٌ 

 قال آخر: و 
  ونرجو، فكيف ملن يظلم  خناف على حاكٍم عـادلٍ 

 على مسلٍم هلك املسلـم  إذا جار حكم امرٍئ ملحدٍ 

الظلم يف وضع كالم العرب: وضع الشيء يف غري موضعه، وأخذ املرء ما ليس له،ومن ذلك قوهلم: 
 من أشبه أابه فما ظلم، أي ما وضع الشبه يف غري موضعه.

تقول العرب للمسيء املفرط يف اإلساءة: هذا أظلم من حية، وأظلم من ذئب،  فكل مسيٍء ظامل،
قال عمرو بن حبر: ألن احلية ال تتخذ لنفسها بيتاً،وهي تقصد كل بيت يصلح هلا من بيوت 

 اخلشاش واهلوامِّّ فيهرب أهله عنه وخيّلونه هلا خوفا منها.
 قال مضّرس بن لقيط الفقعسي: 
 أتى حاطٌب منهم آلخر يقـبـس  ـينـهـمإذا قلت الداء بينـي وب

 إىل فقعٍس ما أنصفتين فقعـس  لعمرك لو أيّن أخـاصـم حـّيةً 

  ذائب الغضا والذئب ابلَّليل أطلس  فمـا لـكـم إلـيَّ كـأنَـّكــم

ويقولون أيضًا:هو أظلم من ذئب، وأظلم من ورل، كما يقولون:أظلم من حية، وذلك أن الورل 
ت كلها، وأيكلها أكال ذريعًا، وكل شدة يلقاها ذو جحر من احلية تلقى مثل ذلك يقوى على احليا

من الورل، والورل ألطف بدانً من الضب، ولكنه أشد من الضب وأجود سالحًا، وله شحمة 
واألعراب يستطيبون حلم ذنبه،والورل دابة خفيفة الرأس واحلركات ذاهباً وجائيًا، ومييناً ومشااًل، 

العظاء شيء أكثر تلفتاً منه، وبراشن الورل أقوى من براشن الضب،حكى ذلك   وليس شيء بعد
 كله عمرو بن حبر.

قال: ومن أمثال العرب: من استعى الذئب ظلم، وأنشد لبعض بين جعفر ابن كالب يضرب املثل 
 جبور احلية والذئب: 

  أسقيهم طرق ماٍء غري مشروب  كأنَّين حني أحبو جعفراً مدحـي

 أو األساود من صمِّّ األهاضيب  م أفعى انهبـا لـثـقٌ ولو أخاص

 انٌب أبسفل ساٍق أو بعرقـوب  لكنتم معها إلبـاً وكـان لـهـا

 الـذيب جلاءين كلُّهم يسعى مع  ولو أخاصم ذئباً يف أكـيلـتـه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

قال بعض احلكماء:أعجل األمور عقوبة وأسرعها لصاحبها: سرعة ظلم من ال انصر له إال هللا، 
 اورة النعم ابلتقصري، واستطالة الغيّن على الفقري.وجم

  روي عن جماهد أنه قال: املعلم إذا مل يعدل بني الصبيان كتب من الظلمة.
إمنا شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلاهلية حرب الفجار، وظهرت العرب على الفرس يوم 

 م كانوا فيها مظلومني.ذي قار، فسر بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألهن
فأما حرب الفجار فكانت بني بين عامر بن صعصعة وبني قريش، وذلك أن بين عامر بن صعصعة 

طالبوا أهل احلرم من قريش وكنانة، جبريرة الربَّاض بن قيس يف قتله عروة الرجال، وكان الرباض 
، فلذلك شهدها رسول هللا صلى خليعاً فاتكًا، فأقامهم إىل حرهبم، فألزموهم ذنب غريهم ظاملني هلم

هللا عليه وسلم، ألهنم دافعوا عن أنفسهم ودايرهم وأمواهلم، ونصروا حبضور النيب صلى هللا عليه 
 وسلم، وكذلك نصرت العرب على فارس يوم ذي قار برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

بل وقعة بدر أبشهر، قال أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب: كانت وقعة ذي قار ق
والنيب صلى هللا عليه وسلم ابملدينة، فلما بلغه ذلك، قال: "هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من 

 العجم".
قال هشام: حدثين أيب عن أيب صاحل عن ابن عباس، قال: ذكرت وقعة ذي قار عند النيّب صلى هللا 

 عجم".عليه وسلم فقال: "ذلك أّول يوٍم انتصفت فيه العرب من ال
خرج األضبط بن قريع السعدي من بين سعد، فجاور انسًا، فلما رأى مذهبهم وظلمهم مل حيمدهم 

 ورجع إىل قومه، وقال: بكل واد بين سعد، فأرسلها مثال.
 وقال األشعر الرَّقبان األسدي يف قصيدة له: 

 فال أنت حلٌو وال أنت مـرّ   وأنت مليٌخ كلحم الـحـوار

 أبنَّك فيهم غنـيٌّ مـضـرّ   ن يعلمواوحسبك يف النَّاس أ

ومن أمثاهلم: من مل يكن ذئباً أكلته الذائب، وكان الشعيب إذا متثل بذلك يقول ومن ذا الذي يرضى 
 أن أتكله الذائب.

 ولعبيد بن أيوب وكان قد اتب فظلم، فهم مبراجعة الضالل، فقال: 
 فتبت فأزمعوا أن يظلمونـي  ظلمت الناس فاعتفوا بظلمي

 فإن مل يرعووا راجعت ديين  فلست بصـابـٍر إال قـلـيالً 

 قال زهري: 
  ومن ال يظلم النَّاس يظلم..
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 أخذه ابن دريد فقال: 
 وعزَّ عنه جانباه واحتمـى  من ظلم النَّاس حتاموا ظلمه

 وقال املتنيب: 
 يظـلـم ذا عفٍَّة فلـعـلٍَّة ال  والظُّلم من شيم النُّفوس فإن جتد

 أيضًا:? وله 
  وابلنَّاس روَّى رحمه غري راحم  ومن عرف األايَّم معرفيت هبـا

وهذه األخالق أخالق الفّساق، ومن مل يتأدب أبدب القرآن،وال اسنت بسنن اإلسالم يف األخذ 
 ابلعفو والصفح والرمحة والرأفة، وأين قول املتنيب من قول حممود الوراق: 

  ذاك له على علميوغفرت   إيّنِّ وهبت لظاملي ظلمـي

 فأابن منه جبهله حلـمـي  ورأيتـه أسـدى إلــيَّ يداً 

 حسناً فعاد مضاعف اجلرم  رجعت إساءته عـلـيَّ لـه

مِّّ واإلثـم  وغدوت ذا أجٍر وحمـمـدةٍ   وغدا بكسب الـذَّ

ا اإلحسـان كـان لـه  وأان املسيء إليه يف احلكم  فكأمنَّ

 الظُـّلـم بكيت له من حىتَّ   مازال يظلمين وأرحـمـه

 وله أيضًا: 
 فالظُّلم مردوٌد على الظَّالـم  اصرب على الظُّلم وال تنتصر

 بـالـنَّـائم ريبِّّ عن الظَّامل  وكل إىل هللا ظلموماً فمـا

 وقال آخر: 
 تنم يدعو عليك وعني هللا مل  انمت جفونك واملظلوم منتبهٌ 

 وقال آخر: 
  وال ظاملٌ إالَّ سيبلى بظامل  ـاومامن يٍد إالَّ هللا فوقه

 وقال آخر: 
  ظلمنا ولكنَّا أسأان التَّقاضيا  فإن قلتم إانَّ ظلمنا فلم نكن

 وقال آخر: 
  وكن رامحاً ابلنَّاس تبلى براحم  أتنَّ وال تعجل وكن متفِّّقـا?ً 
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قوبتك، فأنقص كان يقال:إذا دعتك الضرورة إىل ظلم من هو دونك فاذكر قدرة هللا تعاىل على ع
 الناس عقال من ظلم من هو دونه.

 قال الشاعر: ?ونستعدي األمري إذا ظلمنا=فمن يعدي إذا ظلم األمري 
 فال تكثر فقد غلب األمري  إذا كان األمري عليك خصماً 

 وقال آخر: 
  يوماً إذا كان خصمه القاضي  واخلصم ال يرجتى النَّجاح له

 وقال آخر: 
 يف راحٍة من خصمه ال يلتفت  فلـيبـتمن يكن القاضي أابه 

 
قال كعب لعمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما:ويل لسلطان األرض من سلطان السماء،فقال 

عمر:إال من حاسب نفسه، قال كعب:والذي نفسي بيده إهنا لكذلك إال من حاسب نفسه ما 
 بينهما حرف. يعين يف التوراة.

شاء هللا! كان الوليد بن عتبة ابلشام، واحلجاج ابلعراق وقرَّة خرج عمر بن عبد العزيز يومًا،فقال: ما 
بن شريك مبصر، وعثمان بن حيَّان ابحلجاز، وحمّمد بن يوسف ابليمن، امتألت األرض ظلمًا 

 وجورا.
=نفارق ما يقول املارقوان   ولعون بن عبيد هللا بن عتبة بن مسعود: ??وأوَّل ما نفارق غري شكٍّ

 وقد حرمت دماء املؤمنينا  حـاللٌ وقالوا: مؤمٌن دمه 

 وليس املؤمنون جبائرينـا  وقالوا: مؤمٌن من أهل جورٍ 

 وقال أبو العتاهية: 
  وما زال املسيء هو الظَّلوم  أماوهللا إنَّ الـظُـّلـم لـؤمٌ 

 وعند هللا جتتمع اخلـصـوم  إىل دايَّن يوم الّدين منضـي

 املـلـوم عند اإلله منغداً   ستعلم يف احلساب إذا التقينـا

 وكتب هبا مع حيىي بن خالد بن برمك.
 قال الشاعر: 

  وقاضي األرض داهن يف القضاء  إذا جـار األمـري وكـاتـبــاه

  لقاضي األرض من قاضي السماء  فويٌل ثـــمَّ ويٌل ثـــــمَّ ويلٌ 
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 ابب العفو والتجاوز وكظم الغيظ
 : "مازاد هللا عبداً بعفٍو إالَّ عزًَّا".قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم

 وقال صلى هللا عليه وسلم: " من ال يرحم ال يرحم، إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء".
."  وقال عليه السالم: "مانزعت الرَّمحة إال من شقيٍّ

 وقال: "ارمحوا ترمحوا، واغفروا يغفر هللا لكم".
 ن يف األرض يرمحكم من يف السَّماء".وعنه صلى هللا عليه وسلم قال: "ارمحوا م

ويف األثر املرفوع أنه: " ينادي املنادي يف بعض مواقف القيامة:ليقم من له عند هللا ما حيمد له،فال 
 يقوم إاّل من عفا".

 ويف احلديث أيضا:ً " إن هللا عفوٌّ غفور حيبُّ العفو عن عباده".
 ت زاّلهتم".وقال صّلى هللا عليه وسّلم: "أقيلوا ذوي اهليئا

 قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: أفضل العفو عند القدرة،وأفضل القصد عند اجلدة.
 قال سعيد بن املسيب:ألن خيطئ اإلمام يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة.

 قال جعفر بن حممد: ألن أندم على العفو خري من أن أندم على العقوبة.
جزه مث ظفر به، فقال رجاء بن حيوة: ايأمري املؤمنني! قد صنع طلب عبد امللك بن مروان رجال فأع

 هللا ما أحببت من ظفرك به، فاصنع ماأحبَّ هللا من عفوك عنه.
قال رجل للمنصور حني ظفر أبهل الشام،وقد أجلبوا عليه وخالفوه مع عبد هللا ابن علي: االنتقام 

يرضى لنفسه أبوكس النصيبني وال يبلغ أرفع  عدٌل،والتجاوز فضل، وحنن نعيذ أمري املؤمنني ابهلل أن
 الدرجتني.

كان يقال: أوىل الناس ابلعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقال من ظلم من هو دونه. قال 
 املهلب بن أيب صفرة: خري مناقب امللوك العفو.

 قال املأمون: وددت أن أهل اجلرائم عرفوا رأيي يف العفو، فسلمت يل صدورهم.
ة من مل جيرعه قا ل معاوية رمحه هللا: ماوجدت شيئاً ألذَّ عندي من غيٍظ أجترعه، ومل يعرف قيمة األهبَّ

 احللم غصص الغيظ.
اعتذر رجل إىل اهلادي فقال: ايأمري املؤمنني! إقراري مبا ذكرت يوجب عليَّ ذنباً مل أجنه،وردِّّي 

  عليك ال أقدم عليه ملا فيه من التكذيب لك، ولكين أقول:
  فال تزهدن عند املعافاة يف األجر  فإن كنت ترجو يف العقوبة راحةً 
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 فعفا عنه.
 قال منصور الفقيه: 

  عن الرمحن يف علم الغيوب  وقال نـبـيُّنـا فـيمـا رواه

نـوب مينُّ به على أهل  حماٌل أن ينال العفو مـن ال  الذُّ

 وقال آخر: 
  مجيل كي يكون لك الفضل فعفوٌ   فهبين مسيئاً كالذي قلت ظالـمـاً 

 أهـل أتيت به جهاًل فأنت لـه  فإن مل أكن للعفو أهاًل لسوء مـا

 سئل ثعلب عن معىن:فهبين مسيئاً، قال:معناه اعددين مسيئاً.
قال حمّمد بن علي بن حسني: من كظم غيظا يقدر على إمضائه حشا هللا قلبه إميااًن وروي هذا 

 عليه وسّلم. مرفوعاً إىل النيّب صّلى هللا
 ومما ينسب إىل عمرو بن العاص: 

 وإن مل يقع إالَّ أبهل اجلـرائم  وبعض انتقام املرء يزري بعقله

  فدعه صريع النوم حتت القوادم  وذكر ذنوب الوغد ترفع ذكـره

 ويف معىن هذا البيت األخري قول ذي الرمة: 

 فأجبه فقلت: ليس بكـفـوي  قيل يل: قد هجاك مولـى زايد

 ر لعلَّ اخلسيس يعلو هبجـوي  لست أهجوه إنه خامـل الـذِّك

 فذروه يهّر بـعـدي ويعـوي  هو كالكلب ينبح الَّليث رعـبـاً 

  يف أماٍن ما بني حلمي وعفوي  هو من سطويت وأبس هجائي

 كتب علي بن اجلهم إىل احلسن بن وهب: 
 نفضلك مأوًى للّصفح واملنـ  إن تعف عن عبدك املسيء ففي

 حـسـن فجد مبا تستحقُّ مـن  أتيت ما أستحـقُّ مـن خـطـإٍ 

 فجاوبه احلسن بن وهب أببيات منها: 
  أن يفسد األوَّل ابآلخر  أعوذ ابلودِّّ الَّذي بيننـا

 وله أيضًا: 
  يقيك ويصرف عنك الرَّدى  أقلين أقالك مـن لـم يزل
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 وقال آخر: 
   العقاب ما جياز به القدروشرُّ   أال إنَّ خري العفو عفٌو معجَّـل

 وقال أعرايب: 
 أمياهنم أنَّين من ساكين النَّـار  ايربِّّ قد حلف األقوام واجتهدوا

 غفَّار جهاًل بعفو عظيم العفو  أحيلفون على عمياء وحيـهـم

 وقال آخر: 
 كأنَّه من حذار النَّار جمنـون  ايربِّّ عفوك عن ذي توبٍة وجل

م أعمـاالً   أاّيم ليس له عـقـٌل وال دين   مـقـاربةً قد كان قدَّ

 ابب الغضب
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليس الشديد ابلصُّرعة، إمنا الشديد من ميلك نفسه عند 

 الغضب".
قال رجل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ايرسول هللا دلَّين على عمٍل إذا عملته دخلت اجلنة، 

 ل: "ال تغضب".وأقلل لعّلي أحفظه. قا
وروي عنه عليه السالم أنه قال: "إذا غضبت قائماً فاقعد، وإذا غضبت قاعداً فقم أو 

 قال:فاضطجع".
أوحى هللا إىل موسى: اذكرين عند غضبك،أذكرك عند غضيب، فال أحمقك فيمن أحمق،وإذا ظلمت 

 فارض بنصريت لك، فإهنا خرٌي من نصرتك لنفسك.
 دك من غضب هللا أال تغضب.قال عيسى عليه السالم: يباع

 أنشد ثعلب: 
فاء بكلِّّ غـيظٍ    تكن ممَّا يغيظك يف ازدايد  مىت ترد الشِّّ

قال سليمان بن داود عليهما السالم: أعطينا ماأعطي الناس وما مل يعطوا،وعلِّّمنا ما علِّّم الناس 
الغىن والفقر، وخشية ومامل يعلَّموا، فلم نر شيئاً أفضل من العدل يف الرضا والغضب، والقصد يف 

ر والعالنية.  هللا يف السِّّ
 قال عليُّ بن أيب طالب رضي هللا عنه:إمنا يعرف احللم ساعة الغضب.

 وعنه أيضًا:عدوُّ العقل الغضب.
 كان يقال: أول الغضب جنون، وآخره ندم وال يقوم عّز الغضب بذلِّّ االعتذار.
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 وروي: كل العطب يف الغضب.
كون الّسريع الغضب سريع الفيئة، ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة? قيل للشعيب: ألي شيء ي

قال: ألن الغضب كالنار فأسرعها وقوداً أسرعها مخودًا.وهذا اخلرب أصح عن عبد هللا بن 
حسن،حكاية عن كسرى، ذكره ابن عائشة القرشي التيمّي عنه. قال: قيل لعبد هللا بن حسن: 

البطيء? فقال: سئل كسرى عن ذلك، فقال:مثلهمامثل النار ماابل الرجل احلديد أسرع رجعًة من 
 يف احلطب، أسرعها وقوداً أسرعها مخوداً.

أراد املنصور خراب املدينة إلطباق إهلها على حربه مع حممد بن عبد هللا بن حسن، فقال له جعفر 
قدر فغفر،  بن حممد: ايأمري املؤمنني! إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب ابتلي فصرب، وإن يوسف

 وقد جعلك هللا من قبيل الذين يعفون ويصفحون فطفئ غضبه وسكت.
شهد سوَّار القاضي جملس أيب جعفر املنصور يوماً فرآه قد غضب على أهل البصرة، فقال له: 

 ايأمري املؤمنني! ال تغضب هلل مبا يغضب هللا.
 العرب متدح بتك الغضب.

 كان يقال: من أغضبته أنكرته.
 ر: قال الشاع

 فىًت إذا هننهته مل يغـضـب  مل أقض من صحبة زيٍد أريب

 وال يضنُّ ابملتاع احملقـب  أبيض بّساٌم وإن مل يعـجـب

 أقصى رفيقيه له كاألقـرب  موكَّل الَّنفس حبفظ الـغَّـيب

 قال عبد هللا بن قيس الرقيات: 
م حيملون إن غضبوا  مانقموا من بين أميَّة إالَّ    أهنَّ

 تصلح إالَّ عليهم العرب  م سادة امللـوك والوأهنَّ 

 قالوا: إذا غضب الرجل فليستلق، وإذا أعيا فلريفع رجليه.
 ابب الرجاء واخلوف

 
دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بعض أصحابه يعوده،فقال: كيف جتدك? قال: أجدين 

يده، مااجتمعا يف قلب رجٍل إاّل أرجو وأخاف، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي ب
 أعطاه هللا خري مايرجو منه،وآمنه من شر ما خياف".

رداء: من خاف أدجل،ومن أدجل بلغ املنزل.  قال أبو الدَّ
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ري: لووزن رجاء املؤمن وخوفه العتدال. خِّّ  قال مطرِّف بن عبد هللا الشِّّ
وخف هللا خمافة ال أتيسّن فيها من رمحته، قال لقمان البنه: اي بيّن ارج هللا رجاٍءال أتمن فيه مكره، 

فقال: كيف أستطيع ذلك، وإمنا يل قلب? فقال اي بين! إن املؤمن كذي قلبني قلب خياف به، 
 وقلب يرجو به.

لتم فيها املطيَّ حىت أنضيتموها مل  قال علّي بن أيب طالب: خذوا عين هذه الكلمات، فلو رحَّ
 خياف إاّل ذنبه. وذكر كالماً قد ذكرته بتمامه يف كتاب "بيان تبلغوها: ال يرجو عبد إاّل ربّه، وال

 العلم وفضله".
 كان يقال: من خاف هللا ورجاه آمنه خوفه، ومل حيرمه رجاءه.

وقف حممد بن سليمان على قرب أبيه،فقال: اللهم إين أمسيت أخافك عليه وأرجوك له، فحقق 
 رجائي، وآمن خويف عليه.
ري فيم خوف امرئ ورجاؤه إذا مل مينعاه من ركوب شهوة إن عرضت له، قال مسلم بن يسار: ماأد

 أو مل يصرّباه على مصيبة إن نزلت به.
كتب بعض العلماء إىل بعض إخوانه: أمابعد، فإنه من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ومن مل 

 خيف هللا أخافه هللا من كل شيء.
 ، وهللا أعلم: للحسن بن هانئ وتنسب للشافعي رضي هللا عنهما

 وال تطع النَّفس اّللجوج فتنـدمـا  خف هللا وارجوه لكلِّّ عـظـيمةٍ 

 مسلمـا وأبشر بعفو هللا إن كنت  وكن بني هاتني من اخلوف والرَّجا

 وفيها: 
  جعلت الرَّجا مينِّّ لعفوك سلَّما  فلما قسا قليب وضاقت مذاهيب

 وله: 
  خوفك هللا من أن أخافك  قد كنت خفتك مثَّ آمننـي

 وقال العتايب: 
 حشدت إليه نوائب الّدهـر  رحل الرَّجا إليك مرتقـبـاً 

 وثنا إليك عنانـه شـكـري  ردَّت إليك ندامتـي أمـلـي

  ورجاء عفوك منتهى عذري  وجعلت عتبك عتب موعظةٍ 

 وقال أعرايب، وقد أدخله البعيث يف شعره: 
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  ميل الظَّنِّّ ماهللا صانعأرى جب  وإين ألرجو هللا حىّت كأنـمـا

 وقال منصور الفقيه: 
ــرَّا  فأصـبـحـت مـن رّق الـرَّجـاء لـهـم حـرَّا  قطـعـت رجـائي مـن بـنـــي آدم طـ

    وعّدل أيسي بينهم فأجلُّهمإذا ذكروا قدراً كأدانهم قدرا

 علـى أحـٍد مـنـهـم وال قـائاًل هــجـــرا  غيٌن هلم ابهلل ال متطاوالً 

 والـضُّـرَّا يرى النَّفع مـمـن ميـلـك الـنَّـفـع  وكـيف يعـيب الـنَّـاس بـالـمـنـع مـؤمــنٌ 

ــا ـدائد كـلِّّــهـ ـدائد لـي  علـيه اتّـكـالـي فـي الـشَّ  ذخــرا وحـسـبـي بـه عـنـد الـشَّ

 أنشدين عبد هللا بن حممد بن يوسف رمحه هللا لنفسه: 
 على وجٍل ممَّا به أنـت عـارف  ـك واقـفأسري اخلطااي عند بـاب

 ويرجوك فيها فهو راٍج وخـائف  خياف ذنوابً مل يغب عنك غيبـهـا

 ومالك من فصل القضاء خمالف  فمن ذا اّلذي يرجو سواك ويتَّقـي

 إذا نشرت يوم احلساب الصَّحائف  فياسّيدي ال ختزين يف صحيفتـي

  ذوو ودِّّي وجيفو املؤالـفيصدُّ   وكن مؤنسي يف ظلمة القرب عندما

ى إلسرايف فإيّنِّ   لئن ضاق عينِّّ عفوك الواسع الَّذي  لـتـالـف أرجِّّ

 وقال أبو العتاهية: 
 وقارب ابإلحسان مـن ال يقـاربـه  إذا ما اتَّقى هللا امرٌؤ الن جـانـبـه

 نزوٌع عن الذَّنب الذي هو راكـبـه  يقول الفىت أرجو وأرجو ومـا لـه

 وليس خياف هللا مـن ال يراقـبـه  ليس يرجو هللا مـن اّل خيـافـهأال 

عف حىّت يعاتـبـه  من النَّاس من يبصر الدَّهر جهـلـه  ويزداد فيه الضِّّ

 ملن مل خينه علـمـه وتـجـاربـه  كفي بصروف الدهر علماً وحكـمة

  ومن ضاق عنه احلّق ضاقت مذاهبه  ومن مل يثق ابهلل مل يصـف عـيشـه

 كان أبو سعيد السريه يف كثرياً ما ينشد يف جملسه: 
 ذهب الزَّمان وأنت منفرد  اسكن إىل سكٍن تسرُّ بـه

  يف احليِّ ال يدرون ما تلد  ترجو غداً وغٌد كحامـلةٍ 
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قرأت على سعيد بن نصر، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال حدثنا عبد هللا ابن روَّاح املدائيّن، قال 
، قال: حدثنا أبو موسى التميمي، قال: توفيت النَّوار امرأة الفرزدق فخرج يف جنازهتا يزيد بن هرون

وجوه أهل البصرة وخرج فيها احلسن، فقال للفرزدق: ماأعددت هلذا اليوم اي أاب فراس? قال: 
 شهادة أالَّ إله إال هللا منذ مثانني سنة، فلما دفنت قام الفرزدق على قربها فقال: 

ٍه من القرب التهاباً أخاف وراء ا ٍّ   وأضيقا لقرب إن مل يعافنيأشّد

ــرزدقـــا  إذا جاءين يوم القيامة قائدٌ   عنـيٌف وسـوَّاٌق يســـوق الـــفـ

ــا إلـى الـنـار مـغـلـول الـقـــالدة  لقـد خـاب مــن أوالد آدم مـــن مـــشـــى  أزرقـ

 قال: فبكى وأبكى.
 ابب العافية والبالء

نيا واآلخرة،فإنه مل يؤت عبٌد قال رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم: "سلوا هللا العافية واملعافاة يف الدُّ
 بعد اليقني ابهلل أبفضل من املعافاة".

 قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "من يرد هلل به خرياً يصب منه".
ون، مث األمثل فاألمثل". واألحاديث عنه قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: "أشدُّ الناس بالًء النبيُّ 

 صّلى هللا عليه وسلم يف هذا الباب كثرية جّدًا.
قال عيسى عليه السالم: إمنا الّناس مبتًلى ومعاىًف، فإذا رأيتم أهل البالء فارمحوهم، وسلوا هللا 

 العافية.
 الذي ال أيمن قال علي بن احلسني: ماصاحب البالء الذي قد طال به أحّق ابلدعاء من املعاىف

 البالء.
ري: ألن أعاىف فأشكر،أحّب إيلَّ من أن أبتلى فأصرب، قال مطرِّف: ونظرت يف  خِّّ قال مطرِّف بن الشِّّ

 النعمة اليت ال يشوهبا كدر فإذا هي العافية.
قال سليمان التَّيمي:إن املؤمن ليبتلى ويعاىف، فيكون بالؤه كفارًة واستعتااًب، وإن الكافر ليبتلى 

 اىف فيكون مثل بعرٍي عقل،ال يدري فيم عقل وال مل أرسل.ويع
 قال منصور الفقيه: 

  وما تنبت األرض من انميه  رأيت البالء كقطر السَّمـاء

 إهلك شيئاً سوى العـافـية  فال تسألّن: إذا ما سـألـت

 وله أيضًا: 
 حمبًة يف العافيه  حفظ الفىت لسانـه
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 اقـيهكان منه و   واقية من البالء إن

 قال أكثم بن صيفي:العافية امللك اخلفّي.
 كان يقال: ال خري يف بدن ال ينكأ وال يف مال ال يرزأ.

 كان يقال: من عمل ابلعافية فيمن هو دونه رزقها ممن هو فوقه.
 قال الشاعر: 

 عداوة غري ذي حـسـٍب ودين  بالٌء لـيس يشـبـهـه بـالءٌ 

  منك يف عرض مصونويرتع   يبيحك منه عرضاً مل يصـنـه

 وقال آخر، وهو أبو راسب: 
 خؤولته بنو عبد الـمـدان  فلوأيّنِّ بليت هبـاشـمـيِّ 

  تعالوا فانظروا عن ابتالين  صربت على عدواته ولكن

 قال بشار بن برد: 
 فليس يعدل عندي صحَّة اجلسـد  إيّنِّ وإن كان مجع املال يعجبنـي

 والولـد والسُّقم ينسيك ذكر املال  يف املال زيٌن ويف األوالد مكرمةٌ 

 قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "البالء موكٌَّل ابلقول".
 أخذه الشاعر: 

  إنَّ البالء موكٌَّل ابملنطق

 وقال آخر: 
 النَّازل ابهلل من شرِّ البالء  فإذا رأيت أخا البلّية فاستعذ

  العافية حبضرة املبتلى.قال إبراهيم النَّخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا هللا
 ابب املرض والطِّّبِّّ 

اء الذي أنزل األدواء".  قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم: "أنزل الدَّ
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من خري ما تداويتم به احلجامة".

 وقال عليه السالم: "إن كان دواٌء يبلغ الداء فاحلجامة تبلغه".
ن كنا بساابط املدائن، فمر يب رجل، فقيل يل:هذا حجم كسرى، فدعوته فقلت قال حممد بن سريي

له:أنت حجمت كسرى? قال: نعم. قال وكم حجمته? قال:واحدة. قلت: ومل اقتصر على واحدة? 
قال: كان يقول: آخذ من الدواء أدانه، فإن كان انفعاً من نفعه، وإن كان ضارَّاً مل أكن استكثرت 
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  من ضرره.
زَّال بن سربة عن علّي، أنه قال: من ابتدأ غداءه ابمللح أذهب هللا عنه كل دائه،ومن أكل روى الن

إحدى وعشرين زبيبة كل يوم مل يريف جوفه شيئاً يكرهه، واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، 
نه يريد وحلم البقر داء، ولبنها دواء، ومسنها شفاء، والشحم خيرج مثله من الداء.قال النزال: أظ

شحم البقر.قال علّي رضي هللا عنه:وما استشفي أبفضل من السمن،والسمك يذيب البدن، أو 
قال:اجلسد، ومل تستشف النفساء بشيء أفضل من الرطب ، والسواك وقراءة القرآن يذهبان 

ء. قيل فليباكر الغداء، وليخفف الرِّداء، وليقّل غشُّيان الّنسا -وال بقاء-البلغم، ومن أراد البقاء 
 له: ايأمري املؤمنني وما خفة الرِّداء? قال: خفة الدَّين.

 قال شريح: امش بدائك مامحلك.
 قال حسَّان بن خرمي بن األغر: دع الدَّواء ما احتمل جسمك الداء.

سئل احلارث بن كلدة طبيب العرب: ماالدواء الذي ال داء فيه? قال: هو أال يدخل بطنك طعام 
 وفيه طعام.

: هو أن يقَّدم الطعام إليك وأنت تشتهيه، ويرفع عنك وأنت تشتهيه. قالوا: ثالثة تقتل: قال غريه
 احلمَّام على الكظَّة، واجلماع على البطنة، واإلكثار من أكل القديد اليابس.

 كانوا يقولون: لو أمات العليل الداء أعاشه الدواء.
روانً بني ذلك كثرياً، كانت فيهم األدواء، قال الربيع بن خيثم: ذكرت عاداً ومثود وأصحاب الرّس وق

 وكانت فيهم األطباء، فال املداوي بقي وال املداوى.
وقيل له يف علَّته: أال ندعو لك طبيبًا? فقال: قد نظر إيل الطبيب. فقيل له:ما قال لك? فقال إيّنِّ 

 فعال ملا أريد.
قال الطبيب أمرضين. وقد أوردان عن وهذا حنو قول أيب الدرداء وقد قيل له: أال ندعو لك طبيبًا? 

 العلماء يف هذا املعىن ما فيه كفاية يكتفى هبا يف كتاب "التمهيد" واحلمد هلل.
 وأليب العتاهية، ويروى لغريه: 

 ال يستطيع دفاع مكروٍه أتـى  إنَّ الطَّبيب بـطـبِّـه ودوائه

اء الـذي   قد كان يربئ مثله فيما مضى  ماللطَّبيب ميوت ابلدَّ

 كان سفيان بن عيينة، يستحسن قول عدّي بن زيد، حيث يقول: 
 مثَّ عاٌد من بعدهـم وثـمـود  أين أهل الدِّاير من قـوم نـوح

اب اجللود  بينما هم علـى األسـرَّة واألن   ماط أفضت إىل التُّ
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 بعد ذا الوعد كلُّـه والـوعـيد  مثَّ مل ينقض احلـديث ولـكـن

 ضلَّ عنهم سعوطهم واّللـدود  لـحـقـوهـم واألطبَّاء كلُّهم

 وهو أدىن للموت ممن يعـود  وصحيٍح أضحى يعود مريضـاً 

 أخذه علي بن اجلهم، فقال:? 
 والعـوَّد فنجا ومات طبيبه  كم من عليٍل قد ختطَّاه الرَّدى

 وقال أبو العتاهية: 
 واندتك ابسم سواك اخلطـوب  نعى لك ظلَّ الشَّباب املشـيب

  فعاش املريض ومات الطّبيب  قبلك داوي املريض الطبيبو 

 فكيف ترى حال من ال يتوب  خياف على نفسه مـن يتـوب

 وقال منصور الفقيه: 
  ت حمسناً أو مصيبا  كذبت إن أان مسَـّي

ماً أو طبـيبـاً   من اّل يعـاشـر إالَّ   منجِّّ

 وقال آخر،وهو يزيد بن خذاق العبدي: 
  أم هل له من محام املوت من راق  ت الدَّهر مـن واقهل للفىت من بنا

ا مالنا لـلـوارث  هوِّن عليك وال تولـع بـإشـفـاق  الـبـاقـي فإمنَّ

 وقال ابن الطَّثريَّة: 
 تطبَّبـا طبيباً فلمَّا مل جيده  وكنت كذي داٍء تبغَّي لدائه

 ط إىل رمسه وقال حممود الوراق: ?قد قلت ملّا قال يل قائٌل=قد صار بقرا
ه  فأين ما دوِّن من كتـبـه   ومجعه األحجار مع جسِّّ

 ومل يساو العشر من فلسه  مل يغنه إذا حمَّ مـقـداره

  من كان ال يدفع عن نفسه  هيهات ال يدفع عن غريه

 وقال منصور الفقيه: 
  ايسيداً ابتت القلوب ألنبات كما ال حيبُّ حمتقه

  اال يعلم ريّب خالفه فسقهإّن ذوي الطِّّبِّّ ال أقول مب

 علـى شـحـيح بـدينـه شـفـــقـــه  فال تشاورهم فليس هلم
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 يف كـــل يوٍم ولـــيلٍة ورقــــــه  واتل من الـوحـي مـا اسـتـطـعـت ولـو

ـــدقـــه  فمـا يداوي الـعـلـيل يرحـمـك الـلـــه  مبـثـل الـقـرآن والـــصَّ

 
ه مرض قدمي فليأخذ درمهاً حالاًل، فليشت به عساًل مث ليشربه مباء السماء جاء يف اخلرب: " من كان ب

 فإنه يربأ إبذن هللا".
 قال منصور الفقيه خياطب بعض إخوانه: ?ايذا الَّذي أنزلين منزيل=علمي مبا أنزله منزله 

حَّة ذا رغبةٍ    فاعتض من اجملزرة املبقله  إن كنت يف الصِّّ

 وابعد امليل عن املكحـلـه  ـهواستعمل املاشَّ وأشبـاه

ا اجلاهـل كـّل امـرئ حَّة ماعنَّ   فإمنَّ  لـه أيكل يف الصِّّ

قال أبو عمر رضي هللا عنه: دخلت على الشيخ أيب الوليد بن عباد، عائداً له من بطن كان يشكوه 
قد اشتد عليه، فوجدته قد أخذ شيئاً من حسو، فقلت له: اي سيدي ما لصاحب البطن 

?فقال: شيء اتقت نفسي إليه،وسئمت أكل اجلامد واليابس، فانصرفت من عنده مث كتبت واحلسو
 إليه: 

ها والـوفـاء  ايسليل الكرام مـن آل لـخـم  وأخا الرَّأي والدَّ

 اثبتاً يف الفـؤاد واألحـشـاء  إنَّ يل من سقام جسمك سقمـاً 

 للذي تشتـكـي مـن األدواء  وبقليب ممَّا جبسمك ضـعـفٌ 

 بداًل عند هجـمة الـضَّـراء  وبودِّّي لو كنت عـنـك فـداءً 

 ل فإيّنِّ أحكي عن احلكمـاء  فاقبل النُّصح سيِّدي وامسع القو

 ال وال ابألمراق والبـاقـالء  ال يداوي اإلسهال ابإلحتـسـاء

دَّ ابلضِّّ  ا الطبُّ طردك الضِّّ  دِّّ ودفع األهواء ابإلحتـمـاء  إمنَّ

اء  أيلف الطَّبع يف قوام الغـذاء  ما كـان قـوتـاً  حسم ذا الدَّ

 ليس شاٍف سواه من كـلِّّ داء  وعليك الدُّعاء فاللـه يشـفـي

 وكذا الربُّ جالٌب للـشـفـاء  نعم عون العليل تـوبة صـدق

 للسَّماء ما جرى الدَّمع قاطعاً   وسالٌم عـلـيك مـنِّـي دأبـاً 

 وملنصور الفقيه أيضًا: 
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 يل عنه النُّصح بدعـه  طـيُّ أمـثـاايشريفاً 

 ج بعد اليوم مجـعـه  لو مطلت النَّفس ابلفرُّو

 مم بك احلمَّى بسرعه  مل متت مهَّاً ولـم تـل

 مرء أن خيدع خدعـه  فاحتس بعد فحسب ال

 ابب الطَّاعة واملعصية
ل وأويل األمر منكم". وقيل يف أتويل قال هللا عزوجل: "اي أيُّها الَّذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرَّسو 

أويل األمر قوالن: أحدمها أمراء السرااي كان يرسلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واآلخر 
 العلماء.

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من أطاعين فقد أطاع هللا، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين".
 طاعة إال يف معروف، ومن أمر مبعصية فال طاعة له". قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال

قال عبد هللا بن مسعود يف قول هللا عزَّوجل: "اتَّقوا هللا حقَّ تقاته": أن يطاع فال يعصى،ويشكر فال 
 يكفر،ويذكر فال ينسى.

 وقال قتادة، مثل ذلك وزاد عليها: " فاتَّقوا هللا ما استطعتم".
وسلم: "يقول هللا عزَّوجلَّ اي ابن آدم! ما أنصفتين أحتبَّب إليك ابلنِّعم، قال رسول هللا صلى هللا عليه 

وتتبّغض إيّل ابملعاصي، خريي إليك انزٌل، وشرُّك إيّل صاعٌد، كم من ملك كرمي يصعد إيلَّ منك بعمل 
 قبيح".

،أذاقه قال اهلاليّل: من مل يصلح على أدب هللا مل يصلح على اختياره لنفسه، ومن تعزز مبعصية هللا
 هللا ذاًل حبّق.

قال علي بن عبد هللا بن عباس: من مل جيد نقص اجلهل يف عقله، وذل املعصية يف قلبه، ومل يستنب 
موضع اخلل من لسانه عند كالل حده، فليس ممن يرغب عن ذنبه، وال ينزع عن حال معجزٍة، وال 

 يكتث لفضل ما بني حّجة وشبهة.
 عزوجل من ذل املعاصي إىل عّز الطاعة أغناه بال مال، وآنسه بال قال جعفر بن حممد: من نقله هللا

 أنيس وأعّزه بال عشرية.
 أخذه حممود الوراق فقال: 

لـيل لـمـن أرا  د غىًن يدوم بغـري مـال  هاّك الدَّ

 ده العشائر بـالـقـتـال  وأراد عـزَّاً لـم تــوطِّّ 
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 ـالطاٍن وجاهاً يف الرِّج  ومهابًة مـن غـري سـل

  يف عزِّ طاعة ذي اجلالل  فليعتـصـم بـدخـولـه

 عا صي له يف كلِّّ حال  وخـروجـه مـن ذلة ال

 
قال احلسن: ال يغرك توطّيهم رقاب املسلمني، وإن مهلجت هبم خيوهلم ورفرفت هبم ركاهبم، إن ذل 

 املعصية يف قلوهبم، أىب هللا إال أن يذل من عصاه.
 ن أبغضك أغراك.كان يقال: من أحبك هناك وم

قال العتيب: خطب يزيد بن الوليد فأرجز وقال: أيها الناس! األمر أمر هللا، والطاعة طاعة 
 هللا،فأطيعوين ما أطعت هللا، يغفر هللا يل ولكم.

قالت هند: الطاعة مقرونة ابحملبة، فاملطيع حمبوب، وإن أنت داره، وقلَّت آاثره، واملعصية مقرونٌة 
 ممقوت، وإن مسَّتك رمحته، وانلك معروفه.ابلبغضة، فالعاصي 

كتب ابن السَّماك إىل أخ له: أفضل العبادة اإلمساك عن املعصية، والوقوف عند الشبهة، وأقبح 
 الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل اآلخرة، وقاله سفيان بن عيينة.

، وأطيع فما  نفع. ذكر إبليس عند أيب حامت،فقال: وماإبليس! فوهللا لقد عصى فما ضرَّ
 قال حممود الوراق وتنسب إىل الشافعي: 

 هذا حماٌل يف القياس بـديع  تعصي اإلله وأنت تظهر حبَّه

 إن احملبَّ ملن حيبُّ مطيع  لو كان حبُّك صادقاً ألطعتـه

 منه وأنت لشكر ذاك مضيع  يف كل يوم يبتديك بنـعـمةٍ 

 وقال إسحاق املوصلي: 
 ة والنبل واليسـار مـعـان  امللك والعّز واملروءة والفط

 ه إذا العبد أعمل الـورعـا  جمتمعاٌت يف طاعة العبد لل

  فاقة يف أصل أذن من طمعا  والُّلؤم والذُّلُّ والضَّراعة وال

 وقال أبو العتاهية: 
 وأنت على ماال حيـبُّ مـقـيم  أراك امرءًا ترجو من هللا عفـوه

 لـرحـيم ك ربِـّّي إنَـّهتبـار   فحىّت مىت تعصي ويعفو إىل مىت

 وله أيضًا:? 
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  صادقاً أو بعض جهدك  أطع اللـه بـجـهـدك

 لب من طاعة عبـدك  أعط موالك كمـا تـط

 ابب الغيبة والنَّميمة
 قال هللا عزوجل: "ويٌل لكلِّّ مهزٍة ملزٍة"، قال جماهد: هو الّطعَّان اآلكل حلوم الناس.

 عضًا، أحيبُّ أحدكم أن أيكل حلم أخيه ميتاً".قال هللا عزوجل: "وال يغتب بعضكم ب
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اي معشر من آمن بلسانه، ومل يدخل اإلميان قلبه، ال تغتابوا 
املسلمني، وال تتبعوا عوراهتم، فإنه من يتبع عورات املسلمني يتبع هللا عورته، ومن يتبع هللا عورته 

 يفضحه وهو يف بيته".
 مر بن اخلطاب: من أدى األمانة، وكف عن أعراض املسلمني فهو الرجل.قال ع

وقع بني سعد وخالد كالم،فذهب رجل يقع يف خالد عند سعد فقال سعد:مه، إن ما بيننا مل يبلغ 
 ديننا.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا قلت يف أخيك ما فيه مما يكره فقد اغتبته، وإن قلت فيه 
فذلك البهتان." قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من كف عن أعراض املسلمني  ما ليس فيه

 لسانه أقاله هللا يوم القيامة عثرته".
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "شراركم أيها الناس املشَّاءون ابلنميمة، املفرقون بني األحبة، 

 الباغون ألهل الرب العثرات".
 عليه وسلم: "ثالثٌة ال غيبة فيهم: الفاسق املعلن بفسقه، وشارب اخلمر، قال رسول هللا صلى هللا

 والسُّلطان اجلائر".
قال رجل البن سريين: إين وقعت فيك، فاجعلين يف حّل، قال: ال أحب أن أحل لك ما حرم هللا 

 عليك.
غتبته حىت قال رجل للحسن البصري: إين اغتبت فالانً وإين أريد أن أستحله فقال: مل يكفك أن أ

 تريد أن تبهته.
 قال ابن عباد الصاحب: 

 فسق ال رخصة فـيه  احذر الغيبة فهي ال??

ا املغـتـاب كـاآل  كل من حلـم أخـيه  إمنَّ

 قال حذيفة: كفارة من اغتبته أن تستغفر له.
بل قال عبد هللا بن مبارك لسفيان بن عيينة:التوبة من الغيبة أن تستغفر ملن اغتبته،قال سفيان:
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 تستغفره مما قلت فيه:قال ابن املبارك:ال تؤذه مرتني.
 قال عدّي بن حامت: الغيبة مرعى اّللئام.

 قال أبو العتاهية: الصَّائم يف عبادٍة ما مل يغتب.
 من الغيبة. -وإن أعجبك-قال ابن حمرييز: مامن ذنٍب أجدر أن جتده من الرجل 

 التجارة ذكر الّناس. قال أبو حامت: أربح الّتجارة ذكر هللا، وأخسر
 قال الفضيل بن عياض:ذكر الناس داء، وذكر هللا شفاء.

   مسع قتيبة بن مسلم رجال يغتاب آخر،فقال:لقد مضغت مضغة طاملا لفظها الكرام.
مسع أعرايّب رجال يقع يف الناس، فقال:قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الّناس، ألّن 

 فيه منها. الطالب هلا يطلبها بقدرما
 قال الشاعر: 

 قـريب مراٌد لعمـري مـا أراد  وأيخذ عيوب النَّاس من عيب نفسه?

 وقال آخر: 
  على عيب الرِّجال أخو العيوب  واجرأ من رأيت بظهر غـيبٍ 

 وقال آخر: 
  مشتمل الثَّوب على عيب  فكّل عيَّاٍب له منـظـرٌ 

 م فيه.كان يقال: ظلم منك ألخيك أن تقول أسوأ ما تعل
 قال أبو عاصم النبيل: ال يذكر الناس مبا يكرهون إال سفلة ال دين له.

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ارعونَّ عن ذكر الفاسق مبا فيه يعرفه الناس".
قال احلجاج بن الفرافصة: قلت جملاهد: الرجل يكون وّقاعاً يف الناس، فأقع فيه،أله غيبة? قال:ال. 

ذي حترم غيبته? قال:رجٌل خفيف الظّهر من دماء املسلمني، مخيص البطن من قلت:من ذا ال
أمواهلم، أخرس اّللسان عن أعراضهم،فهذا حرام الغيبة، ومن كان سوى ذلك فال حرمة له، وال 

 غيبة فيه.
قال رجل لعمرو بن عبيد:إيّن ألرمحك مما يقول الّناس فيك. قال:فما تسمعين أقول فيهم?قال:ما 

هم فارحم.مسعتك ت  قول إاّل خريًا.قال:إايَّ
ه نفسك عن اخلنا، كما تنّزه لسانك عن البّذا،  ٍّ قال عتبة بن أيب سيفيان البنه عمرو: اي بيّن نّز

 فإن املستمع شريك القائل.
 وهذا عندي مأخوذ من قول كعب بن زهري: 
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 تعرف من صفحي عن اجلاهل  إن كنت ال ترهب عن ذمِّّي ملا?

 فيك ملسموع خـنـا الـقـائل  ان منـصـتٌ فاخش سكويت إذ أ

مِّّ شـريٌك لـه ـامـع الـذَّ  ومطعم املـأكـول كـاآلكـل  فالسَّ

ـوء إلـى أهـلـهـا  أسرع من مـنـحـدٍر سـائل  مقالة السُّ

ـه  ذمُّوه ابحلـقِّّ وبـالـبـاطـل  ومن دعا الـنَّـاس إلـى ذمِّّ

 جربة العـاقـلحرب أخي التَّ   فال تـهـج إن كـنـت ذا ريبةٍ 

 هجت به ذا حـبـل حـابـل  فإنَّ ذا العـقـل إذا هـجـتـه

اتـه  اآلجـل عليك غبَّ الـضَّـرر  يبصر فـي عـاجـل شـدَّ

 ومن هذا املعىن قول عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود: 
رِّ   فلو شئت أديل فيكما غري واحد  عالنيًة أو قال عندي يف السِّّ

  ضحكت له حىتَّ يلجَّ ويستشري   آمر ومل أنه عـائبـاً فإن أان مل

 ومن هذا أيضاً قول حممود الوراق: 
 وعّد عن اجلانب املشـتـبـه  حترَّ من الطُّرق أوسـاطـهـا

  ح كصون الِّلسان عن النُّطق به  ومسعك صن عن مساع القبـي

 فـانـتـبـه ح شريٌك لقائلـه  فإنك عند استـمـاع الـقـبـي

 قالت احلكماء: حسبك من شرٍّ مساعه.
 قال هللا عّزوجّل: "مساعون للكذب أكَّالون للسُّحت".

يدنيك  -يعين عمر -قال عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا عنه،قال يل أيب:إين أرى أمري املؤمنني
ك أن تغتاب  ويقربك، فاحفظ عين ثالاًث:إايك أن جيّرب عليك كذبة، وإايك أن تفشي له سرًَّا، وإايَّ

عنده أحدًا، مث قال:اي عبد هللا! ثالاثً وأّي ثالث. فقال له رجل: اي ابن عباس كلُّ واحدٍة خري من 
 ألف. فقال: بل كلُّ واحدٍة خرٌي من عشرة آالف.

 قال عبد الصمد بن املعّذل: 
 بة هجران التَّـقـال  قد هجران جملس الغي

 كى لقـيٍل ولـقـال  ألَّفته عـصـبة نـو

 وهو ال جيري ببايل  من يشجيه ذكري ربّ 
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 يف وقليب منه خـال  قلبه مآلن مـن خـو

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يرفع إلينا عورة مسلم".
 وقال صلى هللا عليه وسلم: " ال يدخل اجلنة قّتات".

يل: وما مهلك الثالثة? قال:"رجل سعى أبخيه املسلم وقال عليه السالم: " إايك ومهلك الثالثة" ق
 فقتله، فأهلك نفسه وأخاه وسلطانه".

عاية شرٌّ من السعاية، ألن السعاية داللة والقبول إجازة.  وقالوا: قبول السِّّ
 قال حيىي بن أيب كثري: يفسد النَّمام والكذاب يف ساعة ما ال يفسد الساحر يف سنة.

 قال سابق: 
 فال تدع الصَّديق لقول واشٍ   غى يوماً صديقاً إذ الواشي ب?

 
أخذه من قول معاذ بن جبل يف قوله:إذا كان لك أخ يف هللا فال  -وهللا أعلم -وقول سابق هذا

 متاره، وال تسمع فيه من أحد، فرمبا قال لك ماليس فيه فحال بينك وبينه.
قال له أبوه: مهال اي بيّن ال تنّقصه، فإن تنّقص ابن عامر بن عبد هللا بن الزبري عليَّ بن أيب طالب، ف

بين مروان شتموه ستني سنة، فلم يزده هللا بذلك إال رفعة، وإن الدين مل ينب شيئاً فهدمته الدنيا، 
 وإن الدنيا مل تنب شيئاً إال عادت على ما بنت فهدمته.
 كان يقال: املعرِّض ابلناس اتقى صاحبه، ومل يتق ربه.

 قال الفرزدق: 

  وما خلت عينِّّ ودَّهم يتصرَّم  م عينِّّ ودَّ بكر بن وائلٍ تصرَّ 

 فيفعم وقد ميأل القطر اإلانء  قوارص أتتيين وحتتقروهنـا

 وقال يزيد بن احلكم الثقفي: 
 وأنت صديقي ليس ذاك مبستوى  تكاشر من القيت يل ذا عـداوةٍ 

 ّدوىكما كّتمت داء ابنها أمُّ مـ  بدا منك غشٌّ طاملا قد كتمـتـه

  ثالث خالٍل لست عنها مبرعوي  مجعت وفحشاً غـيبًة ونـمـيمةً 

 وقال زايد األعجم: 
 وإن أغب فأنت اهلامز الُّلـمـزه  إذا لقيتك تبدى لـي مـكـاشـرة

  حيٌف على الّناس أن يغتابين غمزه  ما كنت أخشى وإن طال الزمان به
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 وقال منصور الفقيه: 
 ابلكـتـمـان ينمُّ   هبين حترَّزت ممَّن

 من قائل البهتـان  فكيف يل ابحتاسٍ 

 وقال أيضًا: 
  وليس يف الكذَّاب حيله  يل حيلٌة فـيمـن ينـمُّ 

 ل فحيليت فيه قليلـه  من كان خيلق ما يقـو

قال موسى عليه السالم: ايرّب إن الناس يقولون يفَّ ماليس يفَّ، فاجعلهم ايرّب يقولون فيما يّف. 
 تعاىل إليه: ايموسى مل أجعل ذلك لنفسي، فكيف أجعله لك.فأوحى هللا 

قال املسيح عليه السالم: ال حيزنك قول الناس فيك،فإن كان كاذابً كانت حسنة مل تعملها، وإن  
 كان صادقاً كانت سيئة عجلت عقوبتها.

 ابب البغي واحلسد
 لصاحبه العقوبة يف الدنيا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مامن ذنٍب هو أجدر أن يعّجل هللا

 مع مايّدخره له يف اآلخرة، من البغي وقطيعة الرحم".
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا حسدمت فال تبغوا، وإذا ظننتم فال حتّققوا، وإذا تطريمت 

 فامضوا، وعلى هللا فتوكلوا".
اد يسلم منهن أحد: الطِّّرية، ويف حديث آخر عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ثالثٌة ال يك

واحلسد والظَّن". قيل: فمااملخرج منهّن ايرسول هللا? قال: "إذا تطريت فال ترجع وإذا حسدت فال 
 تبغ، وإذا ظننت فال حتّقق" .

 روي عن جماهد عن ابن عبَّاس أنه قال: لو بغى جبٌل على جبٍل ،لدّك الباغي منهما.
 أخذه الشاعر فقال: 

 وأسـفـلـه لدكَّ منه أعاليه  يوماً على جبلٍ ولو بغى جبٌل ?

 وقال آخر: 
  ومل يعدم الباغي من النَّاس مصرعا  ذر البغي إنَّ البغي موبق أهـلـه

قال عمر بن اخلطّاب:ما كانت على أحد نعمٌة إال كان هلا حاسد، ولو كان الرجل أقوم من القدح 
 لوجد له غامزًا.

 عّزوجل. قيل: ومن يعادي نعم هللا? قال:الذين حيسدون الناس قال ابن مسعود: ال تعادوا نعم هللا
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 على ما آاتهم هللا من فضله.
قال احلسن البصري: ليس أحٌد من خلق هللا إال وقد جعل معه احلسد، ومن مل جياوز ذلك إىل البغي 

 والظّلم مل يتبعه منه شيء.
أهلكها وأهلك أهلها البغي واحلسد،  وعن أنس بن مالك أنه مّر على داير خربٍة خاوية، قال: هذه

إن احلسد ليطفئ نور احلسنات، والبغي يصدِّق ذلك أو يكذبه، فإذا حسدمت فال تبغوا. قيل 
 للحسن: اي أاب سعيد! أحيسد املؤمن? قال: الأمَّ لك! أنسيت إخوة يوسف.

ة بسرعة نصر قال بعض احلكماء: البغي من فروع احلسد، وأقدم الناس على البغي من جهل املعرف
 هللا ملن بغي عليه.

 وقالوا: ثالثٌة عائدة على فاعلها: البغي واملكر والنِّكث.
ُء إالَّ أبهله"، وقال  ا بغيكم على أنفسكم"، وقال: "وال حييق املكر السَّيِّ قال هللا عزوجل: "إمنَّ

ا ينكث على نفسه".  تعاىل:"ومن نكث فإمنَّ
 وقال يزيد بن احلكم: 
 مما يهبج به العظيم  يقهـاإنَّ األمور دق

 والظلم مرتعه وخيم  والبغي يصرع أهله

 
قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسّلم: "ال حسد إاّل يف اثنتني: رجل آاته هللا مااًل فهو ينفقه يف احلق، 

 ورجل أاته هللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعّلمها".
كل احلسنات، كما أتكل النار احلطب". وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن احلسد أي

ذكران كثرياً من اآلاثر املرفوعة وغريها يف احلسد عند قوله عليه السالم: "ال حتاسدوا" يف كتاب" 
 التمهيد" مبا فيه كفاية واحلمد هلل.

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي املؤمنني أفضل? قال: "املؤمن النقي القلب، ليس فيه غل 
 وال حسد".

كان يقال: أقبح األشياء ابلسلطان اللجاج،وابحلكماء الضجر، وابلفقهاء سخافة الدين، وابلعلماء 
إفراط احلرص، وابملقاتلة اجلنب، وابألغنياء البخل، وابلفقراء الكرب وابلشباب الكسل، وابلشيوخ 

 املزاح، وجبماعة الناس التباغض واحلسد.
رًا، وكاد احلسد يغلب القدر، واهلم نصف اهلرم، والفقر املوت كان يقال: كادت الفاقة تكون كف

 األكرب.
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قال عليُّ بن أيب طالب يف خطبة خطبها على املنرب ابلكوفة: ما لنا ولقريش بلى. وهلم، إن هللا 
 فضلنا فأدخلهم يف فضلنا.

 يعدالن الشرك. قال عليُّ بن أيب طالب،قال إبليس جلنوده:ألقوا بني الناس التحاسد والبغي، فإهنما
كان يقال: أول ما عصى هللا به يف السماء واألرض احلسد واحلرص. ذهبوا إىل أن إبليس حسد 

آدم فلم يسجد له، وحرص آدم على اخللود فأكل من الشجرة، وحسد ابن آدم أخاه حني تقبِّل 
 منه قرابنه فقتله.

حلرص فإنه أخرج آدم من اجلنة، روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "احذروا ثالاًث: ا
 والكرب فإنه حّط إبليس عن مرتبته، واحلسد فإنه دعا ابن آدم إىل قتل أخيه".

 قال عمر بن أيب ربيعة: 

  وقدمياً كان يف النَّاس احلسد

 قال سابق:? 
 فلن تبيد ولآلبـاء أبـنـاء  جىن الضَّغائن آابٌء لنا سلفوا

 ة:إن أحسد الناس لعامل وأبغاهم عليه قرابته وجريانه.قال أبو الدرداء:مكتوب يف التورا
 كان يقال :احلسد يف اجلريان، والعداوة يف األقارب.

 قال مثامة بن األشرس يف أمحد بن خالد: 
 عليَّ سبياًل غري أنَّك حاسد  أفكِّر ماذنيب لديك فال أرى?

 جاحد أقرَّ مقٌر أو أىب ذاك  وإان ملوسومان كٌل بسـيمةٍ 

كر بن عبد هللا املزين: حظُّك من الباغي حسن املكاشرة، وذنبك إىل احلاسد دوام النعمة. قال ب
 قال احلسني اخلليع: 

  ومن كذب احلقَّ إَّال احلجر  ما للحـسـود وأشـياعـه

 قال عبد هللا بن املقفع:إن احلسد خلق دينء ومن دانءته أنه موّكل ابألدنىفاألدىن.
 قفي: قال يزيد بن احلكم الثَّ 

 وعينك تبدى أنَّ قلبـك لـي دوى  تكاشرين كرهاً كـأنَـّك نـاصـحٌ 

 كما كتمت داء ابنـهـا أمُّ مـدَّوى  بدا منك عيٌب طاملا قد كتـمـتـه

 وشرُّك مبسوٌط وخريك منطـوي  لسانك ماذّى وقلـبـك عـلـقـم

  يبك الغيظ حىتَّ كدت ابلغيظ تشتو   متَّألت من غيٍظ عليَّ فـلـم يزل
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 تذيبك حىتَّ قيل: هل أنت مكتـوي  ومابرحت نفٌس حسوٌد حشـيتـهـا

 سالاًل أال بل أنت من حسٍد جـوى  وقال النَّطاسيُّون إنـك مـشـعـرٌ 

  ولست ملا أهوى من األمر ابهلوى  أراك إذا مل أهو أمـراً هـويتـه

 أبجرامه من قّلة النِّيق منـهـوي  وكم موطٍن لوالي طحت كما هوى

 مبسـتـوي وأنت عدوِّي ليس ذاك  عدوُّك خيشى صوليت إن لقـيتـه

 ويف رواية أخرى:? 
  وأنت صديقي ليس ذاك مبستوي  تصافح من ألفيت يل ذا عـداوةٍ 

 قال ابن املعتز: 
 د وتلك من خري املعـايب  ماعابنـي إاّل الـحـسـو

ـاد مـق  روانن إن ذهبوا فذاهـب  واخلري والـحـسَّ

 أملك مذمَّـات األقـارب  ملكت الـمـجـد لـموإذا 

نيا املطايب  وإذا فقـدت الـحـاسـدي   ن فقدت يف الدُّ

 وأنشد ابن عائشة: 
  أجيمع منها مشلها وهي سبعةوأفقد من أحببته وهو واحد خليليَّ إيّن للّثراّي حلاسٌدوإين على ريب الزمان لواجد

  وقال سويد بن أيب كاهل:

 عمَّم الرَّأس بياٌض وصـلـع  قوطي بعـدمـاكيف ترجُّون س

 عند غاايت املدى كيف أقـع  بئس ما ظنُّوا وقد عرَّفـتـهـم

 قد متىّن يل موتـاً لـم يطـع  ربَّ من أنضجت غيظاً صدره

 عسراً خمرجه مـا ينـتـزع  ويراين كالشَّجا يف حـلـقـه

 ـعفإذا أمسعته صويت انفـق  مزبداً خيطر مـا لـم يرنـي

  فهو يزقو مثل ما يزقو الضُّوع  مل يضرين غري أن حيسـدنـي

 وإذا خيلو له حلـمـي رتـع  وحيـيِّينـي إذا القــيتـــه

 يضـع وإذا ما يكف شيئاً لـم  قد كفاين هللا ما يف نـفـسـه

 وقال أبو األسود الدُّؤيل، ويقال إهنا للعرزمي: 

 الرِّجال وعرضه مشتومشتم   تلقي اّللبيب حمسَّداً مل جيتم
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 وخصـوم فالنَّاس أعداٌء له  حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه

 وقال املرَّار الفقعسّي: 
  قد يقت املرء يوماً وهو حممود  التسأل النَّاس عن مايل وكثرتـه

 ويف أورمته ما ينبت الـعـود  أمضي على سنٍَّة من والٍد سلفت

 حمسـود حمسٌَّد والفىت ذو الُّلبِّّ   مطالٌب بتـراٍت غـري مـدركةٍ 

 وقال أبو الطيب: 
 وأهدأ واألفكار فـيَّ تـجـول  أعادي على ما يوجب احلبَّ للفىت

ـاد داو فـإنَـّه  إذا حلَّ يف قلٍب فـلـيس يزول  سوى وجع احلسَّ

 وتـنـيل وإن كنت تبديهـا لـه  وال تطمعن من حاسٍد يف مـودةٍ 

 حاجب التَّميمي:  وقال لبيد بن عطارد بن
  قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا  إن حيسدوين فإنَـّي غـري الئمـهـم

 ومات أكثران غـيظـاً بـمـا جيـد  فدام يل وهلم مـا بـي ومـا بـهـم

 أرد ال أرتقي صـعـداً فـيهـا وال  أان اّلذي جيدوين فـي حـلـوقـهـم

 وقال عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير: 
  ذو الفضل حيسده ذوو النُّقصان  اضرَّين حسد اللئام ولـم يزلم

 وقال مروان بن أيب حفصة: 
  ذو الفضل حيسده ذوو التَّقصري  ماضرَّه حسد اللـئام ولـم يزل

 قال معاوية بن أيب سفيان:كل الناس أرضيته إال حاسد نعمة،فإنه ال يرضيه إال زواهلا.
 أخذه الشاعر فقال: 
  إالَّ عداوة من عاداك من حسد  ة قد ترجى إماتتهـاكلُّ العداو 

قال معاوية بن أيب سفيان:ليس يف خالل الشر أشر من احلسد، ألنه قد يقتل احلاسد قبل أن يصل 
 إىل احملسود.

 كان يقال: احلاسد إذا رأى نعمة هبت،وإذا رأى عثرة مشت.
 قال اخلليل بن أمحد:ال شيء أشبه ابملظلوم من احلاسد.

 حممود الوراق:  قال
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 إالَّ احلـسـود فـإنَـّه أعـيانـي  أعطيت كلَّ النَّاس من نفسي الرِّضا?

 إالَّ تظاهر نـعـمة الـرَّحـمـن  ال أنَّ يل ذنبـاً لـديه عـلـمـتـه

 عندي كمال غىًن وفـضـل بـيان  يطوي على حنٍق حـشـاه ألن رأى

ـــي  لـسـانـي ايل وقطعوذهاب أمو   ماإن أرى يرضـيه إالَّ ذلَّـت

 وقال آخر:? 
  مقدار ما كثرت فيهم من النِّعم  إن يكثر هللا حسُّاداً هلم فعلـي

 وقال حمّمد بن زايد احلارثي: 
 حيقُّ عليك شكرها واحتماهلـا  إذا ما محلت الشُّكر يف كلِّّ نعمةٍ 

 يكون عليه مهُّهـا ووبـالـهـا  فدع حلسوٍد بعـد ذلـك خـطَّةً 

 ونكـالـهـا يكيدك فيها جرمها  ر واملهىن وللحاسد الَّذيلك األج

 وقال آخر: 
  وال خري فيمن ليس يعرف حاسده  متىنَّ يل املوت املعجَّل خـالـدٌ 

 وقال نصر بن أمحد: 
ا الدَّهر قد أغرى بنا حسداً   احلسد ونعمة هللا مقروٌن هبا  كأمنَّ

 وقال آخر: 
ـدةً    ولن ترى للئام النَّاس حسَّادا  إنَّ العرانني تلقاها حمسَّ

 وقال آخر: 
  ال ينزع هللا عنهم ماله حسدوا  حمسَّدون على ما كان من نعمٍ 

 وقال آخر: 
  ايذ املعارج ال تنقص هلم عددا  إيّنِّ نشأت وحسَّادي ذوو عـددٍ 

  وقال بشار العقيلي:

  وأن يدمي لنا ما يوجب احلسدا  فاللـه أسـألـه إدوام دائهـم

 قال أيضًا: و 

اء حسَّادي بكثرهتم   ولو فنوا عزَّ دائي من يداويين  قد أذهب الدَّ

م  أعزُّ فقداً من الَّالئي أحبُّونـي  ال عشت خلواً من احلسَّاد إهنَّ
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 مكنون حىتَّ ميوتوا بداٍء غري  أبقى يل هللا حسَّادي وغمَّهـم

 وقال حممود الوراق: 
م عهده ع له على  ال حتسدنَّ أخـاك وار   األايَّ

 وأخاه من سقم املودَّه  حسد الصَّديق صديقـه

 وقال حبيب:? 
 طويت أاتح هلا لسـان حـسـود  وإذا أراد هللا نـشـر فـضـيلةٍ 

  ما كان يعرف فضل عرف العود  لوال اشتعال النَّار فمـا جـاورت

 وقال أبو القاسم الداعية: أدىن األعراض عرض ال يرتع فيه ذم.
 د بين الطيفان: وألح

  كما دملت ساٌق يهاض هبا كسر  وموىل كموىل الزِّبرقان دملته?

 وفـر وعينيه إن مواله اثب له  تراه كأنَّ اللـه جيـدع أنـفـه

 وقال ابن أيب طاهر: 
 أصبح قد أحسن يف فعـلـه  ايحاسداً فضل امـرٍئ سـيِّدٍ 

 ى نـبـلـهلكلِّّ ذي نبٍل عل  ال زلت إالَّ ابغـياً حـاسـداً 

 دائمًة تبقى علـى مـثـلـه  وزاد من حتـسـده نـعـمةً 

 حيسد ذا الفضل على فضله  ومل يزل ذو النَّقص من نقصه

 وقال أبو فراس احلمداين،وهو احلارث بن سعيد بن محدان: 
  وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد  ملن جاهد احلسَّاد أجر اجملاهـد

اس يف قلب  ومل أر مثل اليوم أكثر حـاسـداً  ٍه  واحد كأنَّ قلوب النَّ

 ابب الّسباب واملشامتة
 قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "إاّيكم والفحش، فإّن هللا ال حيبُّ الفحش وال التَّفحُّش".

ن ماقاال، فعلى البادي ما مل يعتد املظلوم.  قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم:"املتساابَّ
 ما استّب رجالن إاّل غلب أألمهما.قال بعض احلكماء:

، وكثرة اّللطام.  قال الزِّبرقان بن بدر: خصلتان كبرياتن يف امرئ السُّوء: شدة الّسبِّّ
 كان يقال: الغالب يف الشر مغلوب.

شتم رجٌل أاب ذر، فقال له: ايهذا ال نغرقنَّ يف شتمنا ودع للصلح موضعا، فإاّن ال نكافئ من عصى 
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 من أن نطيع هللا فيه.هللا فينا، أبكثر 
 قال أبو مسلم صاحب الدعوة، عصبة األشراف تظهر أبفعاهلا، وعصبة األدنياء تظهر أبلسنتها.
وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: "إن هللا جعل احلقَّ على لسان عمر وقلبه". كان 

 يقال:ظنُّ احلكيم كهانة. ويروى هذا ملعاوية رضي هللا عنه.
 العرب عن العقل،فقال: اإلصابة ابلظُّنون، ومعرفة ما مل يكن مبا كان. سئل بعض

 قال علي بن أيب طالب :هلل دّر ابن عباس إنه لينظر إىل الغيب من ست رقيق.
 قال بلعاء بن قيٍس: 

  إذا طاش ظنُّ املرء طاشت مقادره  وأبغي صواب الظَّنِّّ أعـلـم أنَـّه?

 وقال أوس بن حجر: 
 كأن قد رأى وقد مسـعـا  لذي يظنُّ بك الظنَّ األملعيُّ ا

 كان يقال: صحة الظن أول اليقني، أخذه سعيد بن محيد فقال: 
 اليقني ألنَّ الظَّن مفتاح  أهابك أن أدلَّ عليك ظنَّا

 وقال آخر: 
ـا   له يف األمور الغائبات رقيب  يظنُّ فال يعدو الضَّمري كأمنَّ

 وقال كثري بن عبد امللك: 
بـابـا  ت أاب الوليد غداة مجـعرأي  به شيٌب وما فقد الشَّ

  إذا ما ظنَّ أمرض أو أصااب  ولكن حتت ذاك الشَّيب عزمٌ 

 وقال آخر:? 
 ضمري فقد كدت ال خيفى عليَّ   وإيّنِّ لطرف العني ابلعني زاجرٌ 

 وقال عبد هللا بن حممد األشبوين: 
رِّ  كأن له غيباً   ذكيٌّ يرى ما يف الضمري بظنِّه   على غامض السِّّ

 وقال آخر: 
 حسناً أمس وسـوَّى أودك  أحسن الظَّنَّ مبن قد عوَّدك

  كان ابألمس سيكفيك غدك  إنَّ رابَّ كان يكفيك الـذي

مسع أعرايب رجال يقول: إن هللا تعاىل يتوىل حماسبة عباده بنفسه. فقال األعرايب:إن الكرمي إذا توىل 
 شيئاً أحسن فيه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

عباس رضي هللا عنه:اجلنب والبخل واحلرص غرائز سوء جيمعها كلها سوء الظن ابهلل قال ابن 
  عزوجل.

قيل لبعض العلماء:من أسوأ الناس حاال? قال:من اتسعت معرفته، وضاقت مقدرته، وبعدت مهته، 
 وأسوأ منه حاال:من مل يثق أبحد لسوء ظنه ومل يثق به أحٌد لسوء فعله.

 ب البعيد اهلمة أن تكون غايته اجلنة.قال غريه من احلكماء: حس
 قال أبو العتاهية: 

  الظَّنُّ خيطئ اترًة ويصيب

 وقال آخر: 
  ولكّن سوء الظَّنِّّ من شّدة احلبِّّ   وإيّنِّ هبا يف كل حاٍل لـواثـقٌ 

 قال املتنيب: 
 تـوهُّـم وصَّدق ما يعتاده من  إذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه

 قال ابن هرمة: 
  ميدُّ على أخي غدٍر جناحا  هتمًة لنصيح قومٍ  وحسبك

 قال أبو حازم: العقل التَّجارب، واحلزم سوء الظن.
 قال احلسن البصري: لو كان الرجل يصيب وال خيطئ، وحيمد يف كل ما أييت لداخله العجب.

قوله  ثالثة: العزيز يف -فيما علمت-قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: أفرس الناس كلِّّهم 
المرأته حني تفّرس يف يوسف: "أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نّتخذه ولدًا"، وصاحبة موسى حني 
قالت: "ايأبت استأجره إّن خري من استأجرت القويُّ األمني". وأبو بكر حني تفّرس يف عمر رضي 

 هللا عنهما فاستخلفه.
ة، فقال:حتت هذا اآلجّرة حّية، فنزعوا نظر إايس بن معاوية يومًا، وهو بواسط، يف الرحبة إىل آجرّ 

ً من بني تلك  اآلجرة فإذا حتتها حيٌة منطوية، فسئل عن ذلك فقال: إيّنِّ رأيت ما بني اآلجرتني ندايَّ
 الرحبة، فعلمت أن حتتها شيئاً يتنفس.

ان قال عمرو بن حبر: إذا نظر األعرايب موضع منتفخ يف أرض مستوية، فإذا رآه يتصدع يف هتّيل، وك
 تفتحه مستوايً علم أهنا كمأة وإن خلط يف التصدع واحلركة علم أهنا دابّة، فاتقى مكاهنا.

نظر إايس بن معاوية يوماً إىل صدع يف األرض، فقال:يف هذا الصدع دابة. فنظروا فإذا فيه دابة، 
 فقال: إن األرض ال تنصدع إال عن دابة أو نبات.

 إال عرفت عقله، فقال له الفضل بن شهاب:فإن رأيت قال معن بن زائدة:ما رأيت قفا رجل قطّ 
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 وجهه? قال:فذلك حينئذ يف كتاب أقرأه.
ومر إايس بن معاوية ذات يوم مباء،فقال: أمسع صوت كلب غريب،قيل له: كيف عرفت ذلك? قال 

 خبضوع صوته وشدة نباح غريه من الكالب. قالوا:فإذا كلب غريب مربوط، والكالب تنبحه.
 ماين: وأماقول الع

  تساود أخرى مل يفته سوادها  ويفهم قول احلكل لو أّن ذرّةً 

فاحلكل:كل من مل يكن له صوت تستبان خمارجه، أو كالم يفهم من اجلواب كله. وأما قوله: تساود 
واد. :محلين على هذا قرب الوساد، وطول السِّّ رار،ومنه قول ابنة اخلسِّّ  فمعناه تساّر، والسَّواد:السِّّ

 ابن مسعود: تعاىل أساودك، أي أساّرك.ويف حديث 
 قال وهب بن منّبه خصلتان إذا كانتا يف الغالم رجيت جنابته:الرَّهبة واحلياء.

قال غريه: إذا استثقل الصيب األدب، وضج من احلصر إال أنه إذا حفظ وعي، وإذا فهم أّدى، كان 
 ذلك ممن يرجى.

ع اللسان يف املالء، يبغض التعليم، ويوارب املعلم، قال غريه:إذا كان الغالم حازماً يف اخلالء، فظي
ر خاله على عمه، وكنيته أحبُّ إليه من امسه، فإنه يرجى خريه وينتظر  ويقدم أابه على أمه، ويؤخِّّ

 عّزه.
وقال ابن الزاّيت: إذا رأيت الصيب حيب عاجل املكروه من غري أن يعرف عاجل املنفعة فهو 

حيب الكتاب فاغّتم له، فسئل عن ذلك،فقال ما ذكران، قال أبو مضعوف، قاله إذ رأى ابنه عمر 
 عمر رضي هللا عنه:قوله عندي هذا ليس بشيء.

وقال غريه:يستدل على جنابة الصيب بشيئني احلياء وحّب الكرامة، أما احلياء فهو خري كله، وأما 
 حب الكرامة فيدعو إىل اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل.

 ص: أان للبديهة ومعاوية لألانة، واملغرية للمعضالت، وزايد لصغار األمور وكبارها.قال عمرو بن العا
أراد يوسف بن عمر بن هبرية أن يويّل بكر بن عبد هللا املزيّن القضاء،فاستعفاه، فأىب أن يعفيه، 
ن  فقال: أصلح هللا األمري،ما أحسن القضاء، فإن كنت كاذابً فال حيّل لك أن تويّل الكاذبني، وإ

  كنت صادقًا، فال حيل أن تويّل من ال حيسن.
قال رجل من األعراب ضرير النظر البنته، وهي تقوده يف املرعى:اي بنية انظري كيف ترين السماء? 

قالت كأهنا قرون املعزي. قال:ارعي.فرعت ساعة، فقال: انظري كيف ترين السماء? قالت كأهنا 
مث قال:انظري كيف ترين السماء? قالت: كأن  خيل دهم جتّر جالهلا.قال:ارعي. فرعت ساعة

الرابب نعام تعلق ابألرجاء من السماء، قال:ارعي. مث قال:انظري كيف ترين السماء ?قالت. 
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 ابيضت واسودت ودنت فكأهنا عني نفٍس تطرف. قال: أجني وال أراك انجية.
 قال الشاعر: 

  أمايف الدَّهر شيٌء ال يريب  أكلُّ وميض ابرقٍة كـذوب

أشار ضيف لقوم إىل بنت هلم لتقبله، فقالت وهللا إين إذًا لطويل العنق.فسمعها الشيخ، فقال: أشار 
 وهللا إليها لتقبله.

 للبيد أو للبعيث: 
 صانـع وال زاجرات الّطري ما هللا  لعمرك ما تدري الّطوارق ابحلصى

ول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " ابب الّظّن والزّكانة قد تقدم يف الباب الذي قبل هذا ، قول رس/\
إذا ظننتم فال حتققوا " وقال اَلّل تعاىل : " إّن الّظّن ال يغىن من احلّق شيئاً " وقال رسول اَلّل صلى 

 اَلّل عليه وسلم : إايكم والظّن ، فإن الظّن أكذب احلديث .
سوءاً ، وهو جيد هلا يف  قال عمر بن اخلطاب : ال حيل المرٍئ مسلم مسع من أخيه كلمة أن يظن هبا

 شئ من اخلري خمرجاً.
 وقال عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه : ال ينتفع بنفسه من ال ينتفع بظنه.

 قال علّى بن طالب : حسن الظّن ابَلّل أال ترجو إال اَلّل ، وال ختاف إال ذنبك.
 الظن ابَلّل " .قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " ال ميوتّن أحدكم إال وهو حيسن 

 قال احلسن البصرّى : إّن املؤمن إذا أحسن الظن أحسن العمل.
 قال أبو مسلم اخلزالىن : أّتقوا ظّن املؤمن ، فإن اَلّل جعل احلّق على لسانه وقلبه.

 قال عبد اَلّل بن عباس : كفى بك ظلما أال تزال خماصماً ، وكفى بك إمثاً أال تزال مماراًي.
قال عبد الرمحن بن أىب ليلى : ما أمارى أخي أبدًا ، ألىن أرى أىن إما أن أكذبه  وعن ابن مسعود :

 وإما أن أغضبه.
قال عبد اَلّل بن حسني على رضى اَلّل عنهم : املراء رائد الغضب ، فأخزى اَلّل عقال أيتيك به 

 الغضب.
 الرجال.قال حّممد بن على بن حسني : اخلصومة متحق الدين وتنبت الشحناء يف صدور 

كان يقال : المتار حليماً وال سفيهاً ، فإن احلليم يغلبك ، والسفيه يؤذيك. قيل لعبد هللا بن حسني 
: ما تقول يف املراء ? قال : يفسد الصداقة القدمية ،وحيّل العقدة الوثيقة ، وأقل ما فيه أن يكون 

ن عباس ملعاويه : هل لك يف املناظرة دريثة للمغالبه واملغالبه ، أمنت أسباب القطيعه. قال عبد هللا ب
فيما زعمت أنك خاصمت فيه أصحاىب ? قال : وما تصنع بذلك ? أشغب بك وتشغب يب ، 
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 فيبقى يف قلبك ما ال ينفعك ، ويبقى يف قلىب ما يضرك.
 قال إبراهيم الّتيمى : إايكم واملخاصمات يف الدين ، فإهنا حتبط األعمال.

 جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل. قال عمر بن عبد العزيز : من
 قال األوزاعّى : إذا أراد اَلّل بقوم شراً ألزمهم اجلدل ، ومنعهم العمل.

 قال ابن أيب الزاند : ما أقام اجلدل شيئاً إال كسره جدل مثله.
ه فيه املناظرة وقد أفردان يف كتاب " بيان العلم " ابابً فيما جتوز فيه املناظرة واجلدال ، واباًب فيما تكر 

واجملادلة ، وأوردان فيهما من اآلاثر عن السلف وأئمة اخللف ما فيه كفاية وبيان ، واحلمد َلّل وهو 
 املستعان.

قال األصمعى : مسعت أعرابيا يقول : من الحى الرجال وماراهم قلت كرامته ، ومن أكثر من شئ 
 عرف به.

 وقال مسعر بن كدام اهلالىل يوصى ابنه كداما : 
 فامسع لقول أب عليك شفيق  ّإين منحتك اي كدام نصيحتـي

 خلقان ال أرصامها لصـديق  أّما املزاحة واملراء فدعهمـا

 جملاوٍر جـار وال لـرفـيق  ّإين بلوهتما فلم أمحـدهـمـا

  وعروقه يف الّناس أّى عروق  واجلهل يزرى ابلفىت يف قومه

 وقال وصعب الزبريى : 
 وكان املوت أقرب ما يلينـى  ت عظـامـىأأقعد بعدما وجف

 وأجعل دينه غرضـاً لـدينـى  أجادل كّل معتـرض خـصـيمٍ 

 وليس الّرأى كالعلـم الـيقـني  فأترك ما علمت لرأى غـريى

 تصرف يف الّشمال ويف اليمني  وما أان واخلصومة وهى لبـس

 
 ه " واحلمد َلّل.يف أبيات قد ذكرانها بتمامها يف كتاب " بيان العلم وفضل

 قال أبو العّباس الّناشئ : 

 جيد احملال من األمور صوابـا  وإذا بليت جباهل مـتـحـامـلٍ 

  كان الّسكوت على اجلواب جوااب  أوليته مىّن الّسكـوت وربّـمـا

 ابب املراء واخلصومة واملالحاة
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اجلنة ، وبيت يف وسط اجلنة ، قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسّلم : " أان زعيم ببيت يف أعلى 
وبيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمّقا ، وملن ترك الكذب وإن كان العباً ، وملن حسنت 

 خمالفته للّناس " .
قال رسول اَلّل صّلى اَلّل عليه وسّلم : ملا أسرى يب كان أول ما أمرين به رىب أن قال : إاّيك وعبادة 

 ، ومالحاة الرجال .األواثن ، وشرب اخلمر 
قال قيس بن الّسائب : كان رسول اَلّل عليه وسلم شريكى يف اجلاهلية ، فكان خري شريك ، فكان 

 ال يدارى وال ميارى.
 قال معاذ بن جبل : إذا كان لك أخ يف اَلّل فال متاره ، وال تساره احلديث.

اً ، وال تعاشرن ظلوماً ، وال تصاحنّب قال لقمان البنه : اي بىن ال متارين حكيماً ، وال جتادلن جلوج
 متهماً.

قال لقمان البنه : اي بىن من قّصر يف اخلصة خصم ، ومن ابلغ فيها أمث فقل احلق ولو على نفسك 
 ، وال تبال من غضب.

 ويف احلديث املرفوع : " احذروا جدال كل مفتون ، فإنّه يلّقن حّجته إىل انقطاع مدته " .
فسكت. فقيل له : مل سكّت عنه ? فقال : ماىل علم مبا فيه ، وكرهت أن  سب أعرايب أعرابياً ،

 أهبته مبا ليس فيه.
 وحملمد بن زايد احلارثى : 

 تذّللت يف إكرامهـا لـنـفـوس  وأرفع نفسى عن نفوٍس وربّـمـا

  أىب اَلّل أن أرضى بعرض خسيس  وإن رامين يوماً خسيس جبهـلـه

 وقال حسان بن اثبت : 
  أم حلاىن بظهر غيب لثيم  لى أنّت ابحلزن تيسما أب

 وقال آخر : 
 فلسنا بشّتامني للمتـشـتّـم  وقل ليزيد إن شتمت سراتنـا

  بكّل رقيق الّشفرتني غشمشم  ولكننا أنىب اجلواب ونقتضى

 قال اخلليل : الغشمشم : اجلرئ املاضى ، قال الشاعر : 
  عبل الّشوى غشمشماً غامشا

  وقال آخر :
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  ونشتم ابألفعال ال ابلّتكلم  وتبطش أيدينا وحيلم رأينا

 وقال األخطل : 
 وطاملا سافهوان مّث ما ظفـروا  أنبئت كلبا متىّن أن تسافهـنـا

 الـذّكـر وما يكاد ينام احلـّية  قد أنذروا حّية يف رأس هضبتهٍ 

 وقال آخر : 
  فقد تقرض العّث ملس األدم  فإن تشتموان على لؤمـكـم

 العث دويّبة صغرية ليس هبا إاّل أهّنا تقرض كل شٍئ وقال آخر : 
 دنس الثّياب كطابخ القـدر  هل يشتمىن ال أبـا لـكـم

  زمن املروءة انقص الّشرب  جعٌل متّطى يف غثاثـتـه

أعطى احلسن بن على شاعراً ، فقيل له : تعطى من يقول البهتان ، ويعصي الرمحن ? فقال : إن 
بذلت به من مالك ما وقيت به من عرضك ، ومن ابتغى اخلري اتقى الشر. وقد روى عن  خري ما

ابن شهاب مثل ذلك ىف شاعر مدحه فأعطاه. وقد كان يقال : إعطاُء الشاعر من بر الوالدين. قال 
 جرير : 

 هجـائيا أعق من اجلاين عليها  وما محلت أّم امرٍئ يف ضلوعها

 وقال آخر : 
  رّب من صاحبته مثل اجلرب  أرغب فيهماصحب األخيار و 

 وإذا شامتت فاشتم ذا حسـب  ودع الناس وال تشـتـمـهـم

 الّذهـب يبّدل الّصفر أبعيان  إّن من سّب لئيمـاً كـالّـذي

 وقال آخر : 
  ولو شتمت بين سعد لقد سكتوا  " ماىل أكفكف من " وتشتمىن

 وقال آخر : 
  لبئست اخلّلتان اجلهل واجلنب  جهاًل علينا وجبنا عن عدّوهم

 قيل للشعى : فالن يتنقصك ويشتمك. فتمثل بقول كثرّي : 
  لعّزة من أعراضنا ما استحّلت  هنيئاً مريئاً غري داٍء خمـامـرٍ 

 تـقـلّـت لدينا وال مقلّية إن  أسيئى بنا أو أحسىن الملـومةً 
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 وقال قيس اجملنون : 
  ئاً ومغفوراً لليلى ذنوهباهني  حالل لليلى شتمنا وانتقاصنا

 وقال آخر : 
 وإن كنت املهذب والّلبااب  إذا ما شئت سبئك غري قومٍ 

 هتابـا وأّما يف اللثام فلن  يها بك كّل ذى حسب ودينٍ 

  وقال آخر :

  مل يك يعتّده يف احلساب  من شامت الّناس رموه مبا

 كأنه أخذه من قول كعب بن زهري : 

 ذموه ابحلّق والباطـل  ذّمه ومن دعا الناس إىل

 وقال آخر : 
  رأيت الّشتم من عّى الّرجال  ولست مشامتًا أحـداً ألّبـى

 لشامته فديت أىب مبـالـى  إذا جعل اللئيم أابه نصـبـاً 

 وقال آخر : 
 فيصـبـر ويشتم ألفاً بعد ذاك  وجتزع نفس املرء من شتم مّرة

 وقال آخر : 
 املبلّـغ ولكّنما سّب األمري  ّوهلعمرك ما سّب األمري عد

 وقال آخر : 
 فهو الّشامت ال من شتمـك  من خيرّبك بشتم عـن أخٍ 

  إمّنا الّلوم على من أعلمك  ذاك شتم مل يواجهـك بـه

 وقال آخر : 
  لعرضك من شتم الّرجال ومن شتمى  أاب حسٍن يكفيك ما فـيك شـاتـمـاً 

 وقال آخر : 
 كمثل دفعك جّهـااًل بـجـّهـال  نت خائفـهـموما يقى عنك قوماً أ

 بـمـثـقـال ووازن الّشّر مثقاالً   فاقعس إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا

 وقال آخر : 
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  فقد أمث املثلوب والثّالب  اثلبىن عمرو واثلبـتـه

 كّل على صاحبه كاذب  قلت له خريًا فقال اخلنا

 ابب الكرب والعجب والّتيه
صّلى اَلّل عليه وسلم ، حاكياً عن اَلّل عّز وجل : " الكربايء ردائي ، والعظمة إزارى قال رسول اَلّل 

 ، فمن انزعىن واحداً منهما أدخلته النار " .
وقال رسول اَلّل صلى هللّا عليه وسلم : " ال ينظر اَلّل عّز وجّل إىل من جّر ثوبه خيالء ، ويف حديث 

 جّر ثوبه بطرا " .آخر : الينظر اَلّل عّز وجّل إىل من 
 قال رسول اَلّل صلى هللّا عليه وسلم : إمنا الكرب أن يسّفه احلّق ، ويّغمض الّناس.

قال حمّمد بن علّى بن حسني : ايعجباً من املختال الفخور الذي خلق من نطفه ، مث يصري جيفة مث 
 ال يدرى بعد ذلك ما يفعل به.

بن يوسف ، وذكر رجال كان يذهب بنفسه يف التيه قال إسحاق بن إبراهيم املوصلى : مسعت أمحد 
 ، فقال : يتيه فالن ، وما عنده فائدة وال عائده وال رأى مجيل.

 قال الشاعر : 
 أبصر خالءك إّن املني تثـريب  ايمظهر الكرب إعجاابً بصورتـه

  ما استشعر الكرب شّباٌن وال شيب  لو فكر الّناس فيما يف بطوهنـم

 السالم : طوىب لبطن محلك ، فقال : طوىب ملن علمه اَلّل كتابه ، ومل يكن جبارًا.قيل لعيسى عليه 
قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " ال يزال الّرجل يذهب بنفسه يف الّتيه حىت يكتب يف 

 اجلّبارين ، فيصيبه ما أصاهبم " .
قذرة ، وهو فيما بني ذلك  قال مالك بن دينار : كيف يتيه من أوله نطفة مذرة ، وآخره جيفة

 حامٌل عذرة.
 أخذه أبو العتاهية فقال : 

 وجـيفة آخـره يفـخـر  ما ابل من أّولـه نـطـفةٌ 

 يرجو وال أتخري ما حيـذر  أصبح ال ميلك تقـدمي مـا

  يف كل ما يقضى وما يقدر  وأصبح األمر إلـى غـريه

 وقال منصور الفقه : 
 اٌء ملا تعلـموأنت وع  تتيه وجسمك من نطفة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

 وله أيضاً : 
  واملنشئني من نطف  قولوا لزّوار الكنف

 ما لكم وللّصـلـف  اي جيفاً من اجلـيف

 كان يقال : لوال ثالٌث سلم الّناس : شّح مطاع ، وهوى مّتبع ، وإعجاب املرء بنفسه.
ذلك ما ابتلى  قال جعفر بن حممد : علم اَلّل عز وجل أن الذنب خري للمؤمن من العجب ، ولوال

 مؤمن بذنب.
 قال بالل بن سعيد : إذا رأيت الرجل جلوجاً ممارايً فقد متت خسارته.

قال بعض احلكماء : البلية اليت ال يؤجر عليها املبتلى هبا : العجب ، والنعمة اليت ال حيسد عليها : 
 التواضع.

  كان يقال : الشئ أكلم للمحاسن من العجب والتيه قال نصر بن أمحد :
  آحاطت به اآلفات من حيث جيهل  ومن أمن اآلفات عجـبـاً بـرأيه

 وقال منصور الفقيه : 
 على الّتزيّد مما يسخط الـلّـه  الحتلقّن بتـّياه فـتـحـمـلـه

  ثواب رّبك يف هجران من اتها  واهجره َلّل ال للّناس مبتـغـياً 

 وقال آخر : 
  أنفه ضعٌف لضعفه  إن عيسى أنف أنفه

 قد مال بعطـفـه  و تراه راكباً والّتيهل

 ج وعيسى مثل ردفه  لرأيت األنف يف الّسر

 وقال ابن الّسلماىن : 

 ولو مل أجد خلقاً لتهت على نفسـى  أتيه على جّن الـبـالد وإنـسـهـا

  سوى ما يقول الناس يّف وىف جنسى  أتيه فال أدرى من التّـيه مـن أنـا

 اإلنـس فما يل عيٌب غري أىّن مـن  نس مثلـهـمفإن زعموا أىّن من اإل

 وقال خلف احلمر : 
 كثري اخلطاء قليل الـّصـواب  لنا صاحٌب مولٌع بـالـخـالف

  وأزهى إذا ما مشى من غراب  أجلّ جلاجاً من اخلـنـفـسـاء
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 وألىب العتاهية ، ويروى ملنصور الفقيه : 
 ـٌس نـازعـتـه الـلّـهفإنّه ملب  ّحذتك الكرب ال يعلقـك مـيسـمـه

 ابملاء عنه إذا كلّـمـتـه تـاهـا  اي بوس حامل رجٍس ليس يغسـلـه

  إن انل يف العاجل الّسلطان واجلاها  يرى عليك له فـضـاًل ومـنـزلةً 

 ومـوالهـا كذبت اي صاحب الّدنيا  مثٍن على نفسه راٍض بـسـريتـه

 وقال منصور الفقيه : 
  ل مثلى ال يراجعقا  قلت للمعجب ملّـا

 رج مل ال تتواضع  اي قريب العهد ابملخ

 قال على بن حممد : إمنا أهلك الناس العجلة والعجب ، ولو ثبتوا ومل يعجلوا مل يهلك منهم أحد.
قال ابن أىب ليلى : ما رأيت ذا عجب قّط إال اعتاين بعض دائه. يريد أنه يبعثه على مكافأته 

 ابلتكرب عليه.
كماء : من استطاع أن مينع نفسه أربعاً كان جديرا أال ينزل به مكروه : العجلة ، قال بعض احل

 واللجاجة ، والتواين ، والعجب. وإلبراهيم بن العّباس الصوىل يف حممد بن عبد امللك الزايت : 
 وأقصر قلياًل عن مدى غلوائكا  أاب جعفٍر عّرج على خلطائكـا

 كرجـائكـا إّن رجائي يف غدف  فإن كنت قد أوتيت ابألمس رفعةً 

 وملنصور الفقيه : 
  أرى اهلالل اخلفّي ابلعجله  قد كنت أايم كنت مثلـكـم

 مل أره اآلن قّلًة وال مجله  لو مّر يب اتئٌه على مجـل

 ابب الّتواضع واإلنصاف
 قال رسول اَلّل صّلى اَلّل عليه وسلم ما تواضع عبٌد َلّل إاّل رفعه اَلّل.

 َلّل عليه وسلم : تواضعوا يرفعكم اَلّل ، واعفوا يعزكم اَلّل.وقال صلى ا
قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : طوىب ملن تواضع من غري منقصة ، وذل نفسه من غري 

مسكنة ، وأنفق مااًل مجعه من غري معصية ، طوىب ملن طاب كسبه ، وصلحت سريرته ، وكرمت 
 عالنيته.

 صلى اَلّل عليه وسلم ، حىت بلغ عشر آابء ، فقال رسول اَلّل صّلى انتسب رجٌل عند رسول اَللّ 
اَلّل عليه وسلم : الحسب إال يف التواضع ، وال نسب إال ابلتقوى ، وال عمل إال ابلنية ، وال عبادة 
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إال ابليقني.وعنه عليه السالم أنه قال : من عظمت نعمة اَلّل عليه فليطلب ابلتواضع شكرها ، فإنه 
 ون شكوراً حىت يكون متواضعاً.ال يك

قال بعض احلكماء : رأس احلكمة طاعة اَلّل ، وتقدمي حسن النية ، وعراها التواضع يف احلّق ، 
واإلنصاف يف املناظرة ، واإلقرار مبا يلزم من احلجة ، ومثرهتا حفظ الثواب ، يف العاجلة ، والنجاة 

 من مستحقها ، وأن توقر أوعيتها لوقارها.يف العاقبة ، وحّقها العمل هبا ، وأاّل متنع من 
قال عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه : ما من أحٍد إاّل ويف عنقه حكمٌة موكل هبا ملك ، يقول اَلّل به 

 : إن تواضع عبدى فارفعه ، وإن ارتفع فضعه.
على يقيني ،  قال بكر بن عبد اَلّل املزىن : ما أرى امرًءا إاّل رأيت له الفضل علّى ، أليّن من نفسى

 وأان من الّناس على شك.
قال عبد اَلّل بن مسعود : إن من التواضع الّرضا ابلّدون من شرف اجمللس ، وأن تسّلم على من 

 لقيت.
 قال عبد اَلّل بن املبارك : التعّزز على األغنياء تواضع.

 كان يقال : ابلتواضع تتّم النعمة ، وابلتكرب حتق النقمة.
لسالم جيئ إىل أوضع اجملالس بىن إسرائيل فيجلس معهم فيقول : مسكنٌي بني كان سليمان عليه ا

 ظهراىن مساكني.
 كان يقال : مثرة القناعة الّراحة ، ومثرة التواضع احملبة.

قال لقمان البنه : اي بىّن تواضع للحّق ، تكن أعقل الناس قال أبو الّدرداء : ليس الذي يقول احلق 
 معه فيقبله.ويفعله أبفضل من الذي يس

  قال بعض احلكماء : إذا نسك الشريف تواضع ، وإذا نسك الوضيع تكرّب.ولذى الّرّمة األسدّى :

 ألصحابه نفسـاً أبـّر وأفـضـال  إذا اصطحب األقدام كـان أذلّـهـم

 يتفـضـال ولكّن فضل املرء أن  وما الفضل يف أن يؤثر املرء نفسه

 واليته إال من كربت عنه ، وال تواضع فيها إال من كرب عنها. قال سامل بن قتيبه : ما تكرّب يف
 قال بعض الفالسفة : أظلم الناس لنفسه من تواضع ملن ال يكرمه ، ورغب فيمن يبعده.

قال بزر مجهر : وجدان التواضع مع اجلهل والبخل ، أمحد من الكرب مع األدب والسخاء فأعظم 
 سيئة غّطت من صاحبها حسنتني.حبسنه ستت من صاحبها سيئتني ، وأقبح ب

قال عبد امللك بن مروان : أفضل الّناس من تواضع عن رفعة ، وزهد عن قدرة ، وأنصف عن قوة  
كان يقال : من حقوق الّشرف أن تتواضع ملن هو دونك ، وتنصف من هو مثلك ، وتنبل على من 
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 هو فوقك.
قال جعفر بن حممد : من أنصف قال ابن الّسماك للرشيد : تواضعك يف شرفك أشرف من شرفك 

 الّناس من نفسه قضى به حكماً لغريه قال معن بن أوس : 

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

 قال مالك بن الّريب : 
 إليكم وإال فأذنـوا بـبـعـاد  فإن تنصفوان ايل مروان نقتب

 أوطنت كـبـالدى وكّل بالد  ففي األرض عن املذّلة مذهبٌ 

 قال العباس بن عبد املطلب : 
 قواطع يف أمياننا تقطر الّدمـا  أىب قومنا أن ينصفوان فأنصفـت

  لذي رحٍم يوماً من الّدهر حمرماً   تركناهم ال يستحلون بـعـدهـا

 قال احلكم بن املنذر اجلارود يف اإلنصاف : 
 ل اليوم مبكى ومـجـزعـاً فقد كان قب  بىن عمّنا ال جتزعوا من طـعـانـنـا

  نرى شر أهل األرض من قد تضعضعاُ   وذوقوا كما ذقنا من الـحـرب إنّـنـا

 واندى بعبد القيس نـاد فـأسـمـعـا  ونـادى مـنـاد ايل بـكـر بـن وائل

 ولكّنهم حيـمـون عـّزاً مـمـنّـعـا  فما خذلتـنـا األزد إذ دارت الـّرحـى

 مـعـا بىن عّمنا من يرمهم يرمـنـا  ـأصـبـحـواخطنا البيوت ابلبـيوت ف

 وقال أبو األسود الدؤىل : 
 رمى كّل حّق أّدعيه بـبـاصـل  إذا قلت أنصفىن وال تظلمـنّـنـى

  وقد يرعوى ذو الّشغب عند التجادل  فما طلته حىّت ارعوى وهو كـاره

 مـتـجـاهـل مبثل خصيم عاقل  وإنك مل تعطف إىل احلق ظالـمـاً 

 قالوا : ثالثة من حقائق اإلميان : االقتصاد يف اإلنفاق ، واالبتداء ابلسالم واإلنصاف من نفسك.
 ويف مساع أشهب ، قال مالك رضى اَلّل عنه :ليس يف اإلنسان شٌئ أقل من اإلنصاف.

قال جعفر بن سعد : ما أقّل اإلنصاف ، وما أكثر اخلالف ، اخلالف موكل بكّل شئ حىت القذاة 
أس الكوز ، فإذا أردت أن تشرب املاء جاءت إىل فيك ، وإذا أردت أن تصب من رأس الكوز يف ر 

 لتخرج رجعت.
 قال الشاعر : 
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  واقطع موّدة كّل من ال ينصف  آخ الكرام املنصفني وصلهـم

 وقال أبو العتاهية : 
 أسأت إجابًة وأسأت مسعا  إذا ما مل يكن لك حسن فهم

 : وقال أبو عثمان الشريشى 
 ملا تـمـنّـيت بـأن أبـرا  لو جرحت رأسى يدا منصف

 ابب الّرأى واملشورة
 قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : ما تشاور قوٌم إاّل هداهم اَلّل ألرشد أمورهم.

 قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : لن يهلك امرٌؤ عن مشورة.
 قال صلى اَلّل عليه وسلم : املستشار مؤمتن.

قال احلسن : إن اَلّل مل أيمر نبّيه مبشاورة أصحابه حاجة منه إىل رأيهم ، ولكنه أراد أن يعرفهم ما يف 
 املشورة من الربكة.

قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضعاً منه عزم له 
 على الّرشد.

 اور يف أمرك من خياف اَلّل عز وجل.قال عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه : ش
قيل لرجل من بىن عبس. ما أكثر صوابكم ? ! قال : حنن ألٌف وفينا حازم واحد ، وحنن نشاوره 

 ونطيعه ، فصران ألف حازم.
 قال عامر بن الّظرب : الرأى انئم واهلوى يقظان ، فلذلك يغلب اهلوى الرأى.

صيب كان علّى بن أىب طالب يقول : رأى الشيخ خري كان يقال : إبجالة الفكرة يستدّر الرأى امل
  من مشهد الغالم

قال بزر مجهر : حسب ذا الرأي ومن ال رأى له أن يستشري عاملاً ويطيعه. مّر حارثه بن زيد 
ابألحنف بن قيس فقال : لوال أنك عجالن لشاورتك يف بعض األمر. فقال : اي حارثه أجل ، كانوا 

بع والعطشان حىت ينقع ، واألسري حىت يطلق ، واملضّل حىت جيد ، اليشاورون اجلائع حىت يش
والراغب حىت مينح. كان يقال : استشر عدّوك العاقل ، وال تستشر صديقك األمحق ، فإن العاقل 

يتقي على رأيه الّزلل ، كما يتقي الورع على دينه اجلرح. قال ابن املقفع : ثالثة ال آراء هلم : 
حاقن البول وصاحب املرأة السليطة. قال بعض البلغاء : ال نتيجة لرأى صاحب اخلف الضيق ، و 

إال عن طاعة ونصيحة ، وال نتيجة ملشورة إال عن حمبة ومودة. وقال بعضهم : التتك األمر مقبال ، 
 وتطلبه مدبراً ، فإن ذلك من ضعف العقل وقلة الرأى.
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جباانً فيخّوفك ماال ختاف ، وال حريصًا كان يقال : ال تدخل يف رأيك خبيال فيقّصر فعلك ، وال 
 فيعدك ماال يرجى.

 قال بعض األعراب : 

 سجااًل هبا أسقى الـّذين أسـاجـل  ولو أّن قومى أكرموىن وأتـأمـوا

  وانضلت عن أعراضهم من يناضل  كففت األذى ما عشت عن حلمائهم

 لحام على الّرأى حىّت ليس للرأى  ولكّن قومى عّزهم سفـهـاؤهـم

 قال النىب صلى اَلّل عليه وسلم : احلزم : يف مشاورة ذوى الّرأى وطاعتهم.
 قال امللهب : إذا كان الرأى عند من ميلكه دون من يبصره ضاعت األمور.

قال احلكماء : إذا كنت مستشرياً فتوّخ ذا الرأى والنصيحة ،فإنه ال يكتفى برأى من ال ينصح ، وال 
 نصيحة ملن ال رأى له.

 ار بن برد ، وقيل إهنا لعنتة ، وقيل : إهنا للعّجاج األسدى : ولبش
 برأى نصيٍح أو نصـاحة حـازم  إذا بلغ الّرأى املشورة فاستـعـن

 فإّن اخلواىف رافـٌد لـلـقـوادم  وال حتسب الشورى عليك غضاضةً 

 وال تشهد الشورى امرًءا غري كامت  وآذن من القرىب املقّدم نـفـسـه

 وما خري سيف مل يوتّـد بـقـائم  كّف أمسك الغّل أختـهـاوما خري  

 الـمـكـارم وال تبلغ العليا بغري  فإّنك ال تستطرد اهلّم بـالـمـنـى

 أنشدىن األعرايب : 
 شفيقاً فأبصر بعدها من تـشـاور  وأنفع من شاورت من كّل انصحـاً 

  در واغرغريٌب والذو الّرأى والصّ   وليس بشافـيك الـّصـديق ورأيه

 وقال بكر بن أذينة : 
  إذا طوى ذات يوٍم أمره دوىن  وال أشري على من اّل يشاورىن

 قال أكثم بن صيفى : املشورة مادة الرأى.
قال ابن هبرية لبعض ولده : وال تشر على مستبّد ، وال على عدّو ، وال على مّتلون ، وال على 

 ، وإايك والرأى الفطري ، وخف اَلّل يف املستشري ، جلوج ، وال تكون أول مستشار ، وال أول مشري
 فإن التماس موافقه لؤم ، وسوء االستماع منه خيانة.

قال سليمان عليه السالم البنه : اي بىن ال تقطع أمراً حىت تشاور مرشدًا فإنك إذا فعلت ذلك مل 
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 تندم.
 كان يقال : من اجتهد رأيه وشاور صديقه ، قضى ما عليه.

ن العاص : ما نزلت ىب قّط عظيمٌة فأبرمتها حىت أشاور عشرًة من قريش مرتني فإن قال عمر ب
 أصبت كان احلّظ ىل دوهنم ، وإن أخطأت مل أرجع على نفسى بالئمة.

 قال بعض األعراب : 
 أشريا علّى الـيوم مـا تـراين  خليلّى ليس الرأى يف صدر واحد

 أوان ى بـحـنيبنجران ال يقض  أأركب صعب األمر إّن ذلولـه

 وأظن هذين البيتني من األعراىب القائل : 
 مقامى يف الكبلـني أّم أبـان  لقد هزئت مىّن بنجران إذ رأت

 الّرجـوان وال رجاًل يرمى به  كأن مل تر قبلى أسرياً مكبـالً 

 وقد متثل هبذا البيت عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه ، وكتب به إىل بعض أمرائه وقضاته.
ن يقال : أمران جليالن ال يصلح أحدامها إاّل ابلتفّرد ، وال يصلح اآلخر إال ابلّتعاون ، امللك كا

 والّرأى ، فإن استقام امللك ابلشركاء استقام الرأى ابالستبداد ، وهذا ال يكون أبدًا.
 قال صاحل بن عبد القدوس 

 فشاور لبيباً وال تعصـه  وإن ابب أمٍر عليك التوى

 فال تنأ عنه وال تقصـه  نك يوماً دانوإن انصح م

 
قال األحنف : اضربوا الرأى بعضه ببعض يتوّلد منه الّصواب ، وجتّنبوا منه شدة احلزم ، واهّتموا 

 عقولكم ، فإن فيها نتائج اخلطأ ، وذّم العاقبة.
 كان يقال : خذ األمر مقال ، فشّر الرأى : الّدبرّى.

 قال الشاعر ، وهو القطامّى : 

 وليس أبن تتبعه اتبـاعـا  ري األمر ما استقبلت منهوخ

قال بعض العرب : قبل الّرمى يراش الّسهم وقال سابق : وقبل أوان الّرمى متال الكنائن وقال 
 الفارسّى : ابدر الفرصة قبل أن تكون غّصة ، وأنشد : 

  أبلغ فيما حتّب من دركه  تدارك األمر قبل هنبتـه
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 يق أن يوّكل إىل نفسه ، من أعجب برأيه.قال بعض احلكماء : حق
 قال عبد امللك : اللحن هجنة الشريف ، والعجب آفه الرأى.

 قال قتيبه بن مسلم : من أعجب برأيه ، مل يشاور كفيا ، ومل يوات نصيحاً.
قال بزر مجهر : أفره الّدواب الغىن به عن الّسوط ، وأعّف النساء ال غىن هبا عن الزواج ، وأعقل 

 ال ال غىن به عن املشورة.الرج
 قال عبد امللك بن مروان : ألن أخطئ وقد استشرت أحب إىّل من أن أصيب من غري مشورة.

قال قتيبه بن مسلم : اخلطأ مع اجلماعة خرٌي من الصواب مع الفرقة ، وإن كانت اجلماعة ال ختطئ 
 ، والفرقة ال تصيب.

 : مشاورة انصح ، ومداراة حاسد ، والتحبب إىل قال املأمون : ثالٌث ال يعدم املرء الرشد فيهنّ 
 الناس.

كان عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه يستشري يف األمر ، حىت إن كان رمبا استشار املرأة ، فأبصر يف 
 رأيها فضال.

 كان يقال : ما من قوم متالئوا على أمرهم ، مث شاوروا امرأة إال ترّب اَلّل أمرهم.
  عليه وسلم : اليفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة.قال رسول اَلّل صلى اَللّ 

كان يقال : من طلب الّرخصة من اإلخوان عند املشورة ، ومن الفقهاء عند الشبهة ، من األطباء 
 عند املرض ، أخطأ الّرأى ، ومحل الوزر ، وازداد مرضاً.

 قال الشاعر ، وأظنها ملنصور الفقيه : 
 منه سبيال فـسـيحـاومل تر   إذا األمر أشـكـل إنـفـاذه

 أخاك اللبيب احملّب الّنصيحا  فشاور أبمرك فـي سـتـرةٍ 

  وأبدوا من الّرأى رأاًي صحيحا  فربّتما فّرج النّـاصـحـون

 إذا هو شاور أن يستـرحيـا  وال يلبث املستشري الـّرجـال

 وقال آخر : 
 ورفتق األمور مناظراً ومشا  إنَّ الَّلبِّيب إذا تـفـّرق أمـره

  فتاه يعتسف األمور خماطرا  أخو اجلهالة يستـبـّد بـرأيه

 وقال آخر : 
  حىّت إذا فات أمر عاتب القدرا  وعاجز الّرأى مضياٌع لفرصته
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 وقال آخر : 
 ال تعلمون أجاء الّرشد أم غااب  أنتم أانٌس عظاٌم ال حلوم لكـم

 ابـاوتبصرون إذا ولني أذنـ  ال تبصرون وجوه الّرأى مقبلة

قال أبو عمر : االستبداد مذموم عند مجاعة احلكماء ، واملشورة حممودة عند غاية العلماء ، وال 
علم أحدًا رضى االستبداد ومحده ، إال رجل واحد مفتون ، خمادع ملن يطلب عنده لذته فريقب 

ئق ، مثال غرته ، أو رجٌل فاتك حياول حني الغفلة ، ويرتصد الفرصة ، وكال الّرجلني فاسٌق ما
 أحدمها قول عمر بن أىب ربيعة. خياطب من خيدعه.

 وشفت أنفسنا مما جتـد  ليت هنداً أجنزتنا ما تعد

  إمّنا العاجز من ال يستبد  واستبدت مـّرة واحـدةً 

 ومثال اآلخر ، قول سعيد بن اثبت العنربى األعراىب 
 بـاونّكب عن ذكر العواقب جان  إذا هم ألقى بني عينيه عـزمـه

  ومل يرض إال قائم الّسيف صاحبا  ومل يستشر يف رأيه غري نفسـه

سئل احلسن البصرّى ، عن قول رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : ال تستضيئوا بنار املشركني فقال 
 : أراد ال تستشريوا املشركني يف أموركم وال أتخذوا برأيهم.

 ابب كتمان الّسر وإفشائه
 اَلّل عليه وسلم : من أّسر إىل أخيه سّراً مل حيّل له أن يفشيه عليه. قال رسول اَلّل صلى

قال عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه : من كتم سره كان اخليار بيده ، ومن عّرض نفسه للّتهمة فال 
 يلومّن من أساء الظّن به.

يعىن  -ؤمنني يدنيكقال عباس بن عبد املطلب البنه عبد اَلّل رضى اَلّل عنهما : ايبىن إن أمري امل
فاحفظ عىن ثالاثً : ال تفشنّي له سراً ، وال تغتابن عنده أحدًا ، وال يطّلعّن منك  -عمر بن اخلطاب

  على كذبة.
 قال أكثم بن صيفي : إن سّرك من دمك ، فانظر أين تريقه.

 الكتمان.كان يقال : احفظوا أسراركم كما حتفظون أبصاركم وكان يقال : أكثر ما يتم به التدبري 
 قال قيس بن اخلطيم : 

 بسّرك عمّن سالىن لضنـني  أجود مبضمون الّتالد وإنّنـى

 كتوٌم ألسرار اخلليل أمـني  وإن ضّيع اإلخوان سراً فإّنىن
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 مكان بسوداء الفؤاد مكـني  يكون له عندى إذا ما ائتمنته

 بنشٍر وإفشاء احلديث قمـني  إذا جاوز اإلثنني سرٌّ فـإنّـه

  مثل هذا : إن السّر ال يسّمى سّراً حىت يسره رجٌل واحد إىل رجل آخر.ويف
 قال الّصلتان العبدى : 

 وسّر الّثالثة غري اخلفى  وسّرك ما كان عند امرئ

 وقال سابق : 
  إذا ما جاوز اإلثنني فاشى  فال خترب بسرِّك ،كلُّ سرًّ 

 وقال آخر : 
 ضيل ما بني الّرجال الطّبـائعوتف  لكلَّ امرىء اي أّم عمرو طـبـيعةٌ 

 أال كّل سرًّ جاوز اثنـني ضـائع  فال يسمعن سّرى وسّرك ثـالـثٌ 

  حجاٌب وما فوق احلجاٌب األضالع  وكيف يشيع القلب سّرًا وفـوقـه

 وذهبت طائفة إىل أن السرَّ ما أسررته يف نفسك ،ومل تبده إىل أحد.
اً فأفشاه فلمته ، ألىن كنت به أضيق صدراً حني قال عمرو بن العاص : ما استودعت رجال سرّ 

 استودعته إايه.
 وإىل هذا ذهب القائل حيث قال : 

 أضـيق فعدر اّلذى يستودع الّسـرّ   إذا ضاق صدر املرء عن سّر نفسه

 وأنشد األصمعى قال :أنشدىن أعرايب : 
 وال أدع األسرار تقتلىن غّمـا  ال أكتم األسرار لكن أبـثّـهـا

 حريباً بكتمان كأّن به حـّمـى   سخيف الّرأى من ابت ليلهوإنّ 

  وتكشف ابإلنشاء عن قلبك اهلّما  ويف بّثك األسرار للقلـب راحةٌ 

 وقال سحيم الفقعسّى : 
  وال أدع األسرار تغلى على قليب  ال أكتم األسرار لكـن أذيعـهـا

 جـنـب إىلتقّلبه األسرار جنباً   وإّن ضعيف العقل من ابت ليلـه

 ومثله قول اآلخر : 
 فإّن لكّل نصيح نصيحاً   ال تفشني سّرك ّإال إليك
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  ال يتكون أدمياً صحيحاً   فّإىن رأيت غواة الّرجال

 وقال رجل من بين سعد : 
 فأفشته الّرجال فمـن تـلـوم  إذا ما ضاق صدرك عن حديثٍ 

 ـوموسّرى عنده فأان الـظّـل  إذا عاتبت من أفشى حـديثـى

 وقد ضّمنته صـدري سـؤوم  وإىّن حني أسأم محـل سـّرى

 وال عرسي إذا خطرت مهوم  ولست حمداًث سـّرى خـلـيالً 

 ملا استودعت من سّر كتـوم  وأطوى الّسّر دون الّناس إنّـي

 وقال املتنيب : 
 وسّرك سّرى فما أظهر  رضاك رضاي الذي أوثر

 ّد ما تـحـذروآمنك الو   كفتك املروءة ما تّتقـى

 ينشـر إذا انتشر الّسّر ال  وسرّكم يف احلشا مـّيتٌ 

 وقال حارثة بن بدر الغداين : 
 أيف اليوم لّقيت املنّية أم غدا  خليلّي لوال حب زينب مل أسل

 فال جتعال سّرى حديثاً مبدّدا  خليلّي إن أفشيت سّرى إليكما

 حمّمدا سابعيونكما يوم احل  فإن أنتما أفشيتماه فـال رأت

 وقال آخر : 
  فسّرك عند الّناس أفشى وأضيع  إذا أنت مل حتفظ لنفسك سّرهـا

 وقال ابن مّيادة وامسه الّرّماح : 
 هجتما لـلـّرواح قـلـبـاً قـرحيـا  اي خلـيلـّي هـّجـرا كـي تـروحـا

 جتداين بسـّر سـعـدي شـحـيحـاً   إن تروحا لتعـلـمـا سـّر سـعـدي

 مجعت عـّفًة ووجـهـاً صـبـيحـا  دي كـمـنـية الـتـمـنّـىإّن سعـ

 إّن سعدي تـرى الـكـالم ربـيحـا  كلمتنـي وذاك مـا نـلـت مـنـهـا

  .قال : أجحد املخرب. وأحلف للمستخرب  قيل لرجل : كيف كتمانـك لـلـسـر

 أسر رجل إىل رجٍل سراً ، فلما فرغ قال له : حفظت ? قال : ال. بل نسيت.
 قال أبو حمجن الثقفي : 
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 وأكتم السرَّ فيه ضربة العنق  قد أركب اهلول مسدوال ستائره

 
 وقال مسكني الدرامى : 

 أعيش أبخالق قليٌل خـداعـهـا  وإين امرٌؤ مىّن احلياء الذي تـرى

 على سّر بعض غري أىّن مجاعها  أواخى رجااًل لست مطلع بعضهـم

  إىل صخرٍة أعيا الّرجال انصداعها  ميظّلون شىّت يف البالد وسـّرهـ

 وقال آخر : 
 مىّن الّضلوع من األسرار واخلبـر  ولو قدرت على نسيان ما اشتملـت

  إذا كنت من نشرها يوماً على خطر  لكنت أول مـن ينـسـى سـرائره

يص :   قال أبو الشِّّ
رَّ يف صمَّاء ليست بصخرةٍ    خرصلوٍد كما عاينت من سائر الصَّ   ضع السِّّ

  يرى ضيعة األسرار شراً من الشَّرِّ   ولكنَّها قـلـب امـرٍئ حـفـيظةٍ 

هـر فيبلى وما يبلى ثناه على  ميوت وما ماتت كـرائم فـعـلـه  الـدَّ

 كان يقال : ال تطلعوا الّنساء على سركم ، يصلح لكم أمركم قال الشاعر : 
ـا  كختم الصحيفة ابخلاتـم  ختمت الفؤاد على حبهَّ

  هوىَّ الفراشة يف اجلاحم  هوت يب يف حبَّها نظرةٌ 

 وقال آخر : 
 فال وأيب ليلـى إذاً ال أخـونـهـا  فإن تلك ليلى محَّلـتـنـي أمـانةً 

 أمـنـهـا وال حيفظ األسرار إال  حفظت هلا السَّرَّ اّلذي الذي كان بيننا

 قال آخر : كان يقال : كل شئ تكتمه عن عدوك ، فال تظهر عليه صديقك و 
  فما فضل الصَّديق على العدوِّ   إذا كتم الصديق أخـاه سـرّاً 

 وقال آخر : 
 وجرَّعته من مرِّ مـا أتـجـرَّع  فبثثت عمراً بعض ما يف جواحني

 تطـلَّـع إذا جعلت أسرار نفسي  وال بد من شكوى إىل حـفـيظةٍ 

 وقال أبو الشص : 
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  و غريك أو طيَّ القراطيس غريي  ال أتمن على سـرِّي و سـرَّكـم

 وقال ابن وطيع : 
  عليه ظهوراً فاطوه دون ذي الودَّ   إذا كنت ذا سرًّ ختاف من أعـدا

 يبـدي فظل ملا قد كنت أودعته  فيا ربَّ خلًّ حال عمَّا عهـدتـه

 وقال تشبيب بن الربصاء : 
رَّ عندي وإن أتـى  نيلذلك من عـهـد األمـانة حـ  وإين ألكمن السِّّ

  ثوى يف رفاق األرض وهو دفني  كمون النوى اليشعر النَّـاس أنَـّه

 وقال آخر : 
 وتبغي لسرِّك من يكتـم  تبوح بسرِّك ضيقـاً بـه

رَّ ممن ختاف  ومن ال ختوَّفـه أحـزم  وكتمانك السِّّ

 وقال آخر : 
 وأمنحـه ودي إذا يتـحـبـب  أداري خليلي ما أستقـام بـودِّّه

  وال أان مبدي سرَّه حني أغضب  ي صاحيب بقطـيعةٍ ولست بباد

 ومما أنشده الرِّايشي رمحه هللا : 
 مىت رمته فهو مستجمع  بديهته قـبـل تـدبـريه

رَّ يف صدره موضع  ويف كّفه للغىن مطلـبٌ    وللسِّّ

 ابب احلرب والشَّجاعة واجلنب
اء العدّو ، وإذا لقيتموهم فاثبتوا " قال أبو بكر قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم : " ال متنَّوا لق

الّصّديق رضي هللا عنه يف كتابه إىل خالد بن الوليد : احرص على املوت توهب لك احلياة : أخذه 
 الشاعر فقال : 

مـا لنفسي حياًة مثل أن  أتخرت أستبقي احلياة فلم أجد  أتقدَّ

 ومن هذا قول اخلنساء : 
  س عند الكريهة أوقى هلا  فوهننب النفوس وهون النُّ 

قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه لبعض بين عبٍس : كم كنتم يف يوم كذا ? قال : كنا مائه ، مل 
. قال : فيم كنتم تظهروّن على أعدائكم ، ولستم أبكثر منهم  نكثر فنتوا كل ونفشل ، ومل نقلَّ فنذلَّ
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 ? قال : كنا نصرب بعض الناس هنيهة.
أيب طالب رضي هللا عنه ، البنه احلسن ، وقد قيل البنه حممد : اي بين! التدعون أحدًا قال علي بن 

 إىل الرباز ، فإنه بغي ، وال يدعونَّك أحد إله إال أجبته.
وقد وفد على عمر بن اخلطاب بفتح ، فقال : مىت لقيتم عدوكم ? قالوا : أول النهار. قال : فمىت 

فقال : إانّ َلّل! وأقام الشرك لإلميان من أول النهار إىل آخره!! واَلّل  اهنزموا ? قالوا : آخر النهار ،
إن كان هذا إاّل عن ذنب بعدى ، أو أحدثته بعدكم ، ولقد استعملت يعلى بن أمّية على اليمن 

  استنصر لكم بصالحه.
ان ، مل نكثر قيل لعنتة : كم كنتم يوم الفروق ? قال : كنا ألفاً مثل الذهب اخلالص ، ليس فينا غري 

فنفشل ، ومل نقل فنذل. مل يكن قبيل يف العرب ألف فارس إال ثالث قبائل : مّرة وعبس وبنو 
 احلارث بن كعب.

قال عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه ، لعمرو بن معدى كرب : أخربىن عن الّسالح.قال : سل عما 
ل : منااي ختطئ وتصيب. قال : شئت. قال : الّرمح ، قال : أخوك ورمبا خانك. قال الّنبل ? قا

الّتس ، قال : ذلك اجملّن وعليه تدور الدوائر. قال : الّدرع ، قال : مشغلة للّراجل متعبٌة للفارس ، 
وإهنا حلصٌن حصني. قال : السيف ? قال : قارعتك أّمك على الّثكل. قال عمر : بل أّمك. قال : 

صت عن ساق ، من صرب هلا عرف ، ومن ضعف أخربين عن احلرب ، قال : مّرة املذاق ، إذا قل
 عنها تلف ، وهى كما قال الشاعر : 

 تسعى بزينتها لكـّل جـهـول  احلرب أوّل ما تكـون فـتـية

 عادت عجوزاً غري ذات خليل  حىّت إذا اشتعلت وشّب ضرامها

 والـتـقـبـيل مكروهًة للّشمّ   مشطاء جّزت رأسها وتنكـرت

الفتنة تلقح ابلنجوى ، وتنتج ابلشكوى. أخذ نصر بن سيار قول حذيفة  قال حذيفة بن اليمان :
 هذا ، واَلّل أعلم ، حني قال : إن احلرب أّوهلا الكالم وهى أبيات كتبها إىل مروان بن حممد : 

 ويوشك أن يكون هلا ضرام  أرى خلل الّرماد وميض انر

 الموإّن احلرب أّوهلا الـكـ  فإن الّنار ابلعـودين تـذكـى

 نـــيام أأيقـاٌظ أمـّية أم  فقلت من الّتعجب ليت شعري

بلغ أاب األغر أن أصحابه ، وقع بينهم شر ، فوجه ابنه األغر ، وقال له : اي بىن كن يدًا ألصحابك 
على من قاتلهم ، وإايك والسيف ، فإنه ظل املوت ، واتق الرمح ، فإنه رسالة املنية ، وال تقرب 

 سل ال تؤامر من يرسلها ، قال : فبم أقاتل ? قال : مبا قال الشاعر : السهام ، فإهنا ر 
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  رءوس رجاٍل حّلقت ابملواسم  جالميد أمالء األكّف كأنّـهـا

 وهذا الشعر هو : 
 وكيف يغّط اللؤم طّى العمائم  تغّطى منرٌي ابلعمائم لؤمـهـا

 رمضربناكم ابملرهفات الّصوا  فإن تضربوان ابلّسياط فـإنّـنـا

  حلقنا رءوسًا ابلّلحى والغالصم  وإن حتلقوا مّنا الّرءوس فإننـا

 سالٌح لنا ال يشتى ابلّدراهـم  وإن متنوا مّنا الّسالح فعنـدنـا

 رءوس رجاٍل حلقت ابملواسم  جالميد أمالء األكّف كأنّـهـا

 ومن أحسن ما قيل يف الصرب على احلرب قول هنشل بن حّرى بن ضمرة : 
  وإن مل يكن انٌر قياٌم على اجلمر  كأّن املصطلـني بـحـّره  ويومٍ 

 ابلّصـبـر تفّرج أايم الكريهة  صربان له حىّت تقّضى وإنّـمـا

 ومثله قول اآلخر : 
 مّطاًل كإطالل الّسحاب إذا اكفهرّ   بكى صاحيب ملا رأى املوت موقناً 

 ملن صبـر يكون غداً حسن الثناء  فقلت له : التبك عـينـك إنّـمـا

 الـقـدر وال عّجل اإلقدام ما أّخر  فما أّخر اإلحجام يوماً مـقـّدمـاً 

 ومن أحسن ما قيل يف النظم يف الصرب على احلرب ، قول قطرى بن الفجاءة التميمى اخلارجي : 
 من األبطال وحيك لن تراعى  أقول هلا وقد طارت شعـاعـاً 

  الذي لك مل تطاعيعلى األجل   فإنك لو سـألـت بـقـاء يوم

 فما نيل اخللود مبسـتـطـاع  فصرباً يف جمال املوت صرباً 

 فيطوي عن أخي اخلنع الرياع  وال ثوب البقاء بـثـوب عـزّ 

 وداعيه ألهل األرض داعـي  سبيل املوت غاية كـّل حـيّ 

 انقـطـاع وتسلمه املنون إىل  ومن مل يعتبط يهـرم ويسـقـم

  وقال أصرم بن محيد :
  ويندّق قدماً يف الّصدور صدورها  حراٌم على أرماحنا طعن مـدبـرٍ 

 ونـحـورهـا وداميٌة لّباتـهـا  مسّلمٌة أعجاز خيلي يف الوغـى

 وقول اآلخر : 
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 فيقتل من وىل ويسلـم مـن ثـبـت  وقد يلتقى اجلمعان واملوت فيهـمـا

  ظم ،يف االعتذاراحسن ما قيل يف الن  " وقد ذكرت يف " بـاب االعـتـذار

  ومن أحسن ما قيل يف اإلنصاف يف صفة احلرب ،واللّقاء والّصدق يف ذلك ،قول عبد الّشارق
 بن عبد العّزى اجلهىن : 

 فقلنا : أحسين ضرابً جهينا  تنادوا ايل هبثة يوم صبـر

 فجلنا جولًة مث ارعـوينـا  مسعنا دعوًة عن ظهر غيبٍ 

 أخننا للكالكل فارمتـينـا  فلما أن تواقفـنـا قـلـيالً 

 مشينا حنوهم ومشوا إلينـا  وملا مل ندع قوساً وسهمـاً 

 إذا جاءوا أبسـياٍف ردينـا  تأللؤ مزنٍة برقت ألخـرى

 ثالثة فتيٍة وقتلـت قـينـا  شددان شّدًة فقتلت مـنـهـم

 أبرجل مثلهم ورموا جوينا  وشّدوا شّدًة أخرى فجـرّوا

 وكان القتل للفتـيان زينـا  حفـاظٍ وكان أخي جويٌن ذا 

 وأبنا ابلّسيوف قد احننينـا  فآبوا ابلّرماح مسـّكـراتٍ 

 سرينا ولو خّفت لنا الكلمى  فباتوا ابلّصعيد هلـم أحـاحٌ 

 وقال العديل العجلى : 
 مبرهفٍة تفرى الّسواعد من بعـد  إذا ما محلنا محلًة ثبـتـوا لـنـا

  ردوا يف سرابيل احلديد كما نردى  وارموإن حنن انزلنـاهـم بـصـ

 وقال آخر : 
 تـلـحـق قدماً ونلحقها إذا مل  نصل الّسيوف إذا قصرن خبطوان

 وقال آخر : 
  إّن الّرماح نصرية ابجلاسر

 وقال آخر : 
  فال ترهبيه وانظري أين يركب  وقلت لنفسي إمّنا هو عـامـرٌ 

 قال قطرّى بن الفجاءة : 
 يوم الوغى متخّوفـاً لـحـمـام  ٌد إلـى اإلحـجـامال يركنن أحـ
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 من عن مييين مـّرة وأمـامـي  فلقد أرانـي لـلّـرمـاح دريئةً 

 أحناء سرجي بل عنان جلامـي  حىت خضبت مبا حتّدر من دمـى

 اإلقـدام جذع البصـرية قـارح  مث انصرفت وقد أصبت ومل أصب

ئز يضعها هللا حيث يشاء ،فاجلبان يفر عن أهله وولده قال عمر بن اخلطاب :اجلرأة واجلنب غرا
 ،واجلرئ يقاتل عمن ال يؤؤب به إىل رحله : ومن شعر ألىب يعقوب اخلرميى : 

  وحيمى شجاع القوم من ال يناسبه  يفّر جبان القوم عن عرس نفسـه

 أقاربـه وحيرم معروف البخيل  ويرزق معروف اجلـواد عـدّوه

 اءة : وقال قطرّى بن الفج
 مهري من الشمس واألبطال جتتلد  اي رّب ظّل عقاب قد وقيت بـهـا

 خيلى امتساراً وأطراف القنا قصد  ورّب بوم محى أرعيت عقـوتـه

  هلوى اصطالء الوغى أو انره تقد  ويوم هلو ألهل اخلفض ظـّل بـه

 عنها القناع وحبر املوت مطـّرد  مشهّراً موقفي واحلرب كـاشـفةٌ 

 خمرهتا مبطـااي غـارٍة تـخـد  هاجرٍة تغلى مراجـلـهـا وربّ 

 كأهّنـا أسـٌد يقـتـادهـا أسـد  جتـتـاب أودية األفـزاع آمـنةً 

 الكمد على الّطعان وقصر العاجز  فإن أمت حتف أنفي ال أمت كمداً 

 قالت اخلنساء : 
يصاب فقد ظّن عجـزا  ومن ظّن مّمن يالقى احلروب  أبال ّ

 الطائى :  وقال حبيب
 أمكن الّضرب فمن شاء ضرب  ودنـونـا ودنـوا حـتّــى إذا

  غمرات املوت واختاروا اهلرب  تركوا القاع لـنـا إذ كـرهـوا

 وقال دريد بن الّصمة ، ويقال : إهنا لعمرو بن معدى كرب : 
ا أفـنـى شـبـابـي   ركويب يف الّصريخ إىل املنادى  أعاذل إمنَّ

 الـنّـجـاد وأقرح عاتقي حبل  سّل جـسـمـي مع الفتيان حىّت 

 وقال آخر : 
  جعلوا القلوب هلا مسالك  قوم إذا اشتجر الـقـنـا
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 فوق الّدروع لدفع ذلـك  اّلالبسـني قـلـوبـهـم

 ومن أحسن ما قيل يف صفة الطعن ،قول احلارث بن حّلزة : 
  رج من جرية املزاد املاء  فرددانهم بضرٍب كمـا يخ

 إن للخائنـني ذمـاء ه وما  نا هبم كما علـم الـلوفعل

 وقال الفند الّزّماين : 
  إذا والّزق مآلنّ   وطعن كفم الّزقّ 

 وقال آخر : 
 فآب بدائه وشـفـيت دائى  ومثلك قد كسرت الّرمح فيه

 وقالت بنت املنذر بن ماء السماء : 
 ـرميابلك كذاك الّرمح يكلف  : وقالوا : فارس اهليجاء ،قلنا

   وقال آخر : 

 فخّر صريعاً لليدين وللفم  ضممت إليه ابلقناة قميصه

 وقال عنتة : 

  ليس الكرمي على القنا مبحرمّ   فشككت ابلّرمح الطويل ثيابه

 وقال آخر : 
  وال أتكل احلرب إاّل الّسمينا  صراعنا طريفاً أبرماحـنـا

 ، صاحب الّزنج : وقال علّي بن حممد العلوى ، املعروف ابملربقع 
 ح الّرد ييّن والشجاع اجلـرىّ   ينثين الّصارم املهـنّـد والـّرم

 بيدى صارٌم وال سـمـهـرىّ   حيث ال أنثنـي وال يتـثـنّـى

 ماضياً يف ميينه مـشـرفـيّ   من رآين فقد رأى مشـرفـّياً 

 ع إذا انزل الكمّى الـكـمـىّ   شأين الفارس املدّجج يف الّنق

 ى به حىت كـأنّـه مـطـوىّ   لفضاء أضيق مـا يسورأيت ا

 ل فـإنّـي لـكـل آٍت أتـىّ   ايابنة العّم أوقدي الّنار يف الليّ 

 مطعمي حاضٌر وكأسي روئ  أكرم الضيف ما أستطعـت آلنّ 

 حني أغشى الوغى وجّدي على  كيف ال تزهق النفوس لشخصي
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 نة والـوصـيم ومن خري طي  ذو التقى والنبل وذو العلم واحلل

 النـبـيّ  مثل هارون منه أخيه  واّلذي قال إنّه الـبـوم مـنـى

 وقال عبيدة بن هالل : 
 شلٌو تنّشب يف خمالب ضـار  يهوى وترفعه الرماح كـأنـه

 األعمـار إن الّسراة قصرية  فريى صريعاً والّرماح وتنوشه

 وقال مهلهل : 
  رب من أطاق النزولوأخو احل  مل يطيقوا أن ينزلوا ونـزلـنـا

 وقال ابن مقوم الضىب : 
 وعالم أركبه إذا مل أنـزل  ودعوا نزال فكنت أول انزل

 وقال أعشى مهدان : 
 أّن الكتائب ال يهزمن ابلكتب  أبلغ يزيد بىن شيبان مالـكـه

 فإن أردت قتال القوم فاقتب  إّن الوعيد بظهر الغيب معجزةٌ 

 حبيب :  من ها هنا واَلّل أعلم أخذ
  يف حّده احلّد بني اجلّد والّلعب  السيف أصدق أنباء من الكتب

 وقال آخر : 
  فّر من املوت ويف املوت وقع  وخارج أخرجه حّب الطّـمـع

 من كان يهوى أهله فال رجع قال السموءل بن مادايء اليهودى : 
 وتكرهه آجاهلم فتطـول  يقّرب حّب املوت آجالنا لنا

 رضى اَلّل عنه يتمثل هبذين البيتني : كان معاوية 
 سيقتل قبل انقضاء األجل  كأّن الـجـبـان ىي أنـه

  ويسلم منها الّشجاع البطل  وقد تدرك احلاداثت اجلبان

 أشعار اجلبناء
 قال أمين بن خرمي : 

 فرويد امليل منها يعتـدل  إّن للفتـنة مـياًل بـّينـاً 

 ن قتال فاعتـزلوإذا كا  فإذا كان عطـاء فـأقـم
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  حطب الّنار فدعها تشتعل  إمّنا يسعرها جهـالـهـا

 وقال آخر : 
 أّن الّشجاعة مقروٌن هبا العطـب  أضحت تشّجعىن هند وقد علمـت

 إذا دعتهم إىل نريانـهـا وثـبـوا  للحرب قوم أضل اَلّل سـعـيهـم

 ّسلـيبالالقتل يعجبين منهم وال ال  ولست منهم وال أبغى فعـالـهـم

  مايشتهي املوت عندي من له أرب  ال والذي جعل الفردوس جـنـتـه

 وقال أبو الغمر املدين كاتب احلسن بن زيد : 
 فلست آنف من جبـن وال فـشـل  قد هان عندي لسان العار والـعـذل

 ولست ابملال أفديها من الـبـخـل  إيّن خبلت بنفـس ال جيـاد بـهـا

  ترى حضور الوغى من أكثر الّزلل  ير فـلـسـفةٌ هيهات أتىب يل التغر 

 وانل من لّذة الدنـيا مـدى األمـل  مىت رأيت شجاعاً مـات بـاألجـل

 الـّذبـل يف أنفس البيض واخلطّبة  كأّن آجال شجعان الورى خلـقـت

 وقال أيضاً : 
  واجلود ابلنفس أقصى غاية الّسرف  إين أضن بنفـس ال جيـاد بـهـا

 الّشـرف أحّله ابلفىت احلامي عن  عد القتل من نفس اجلبان ومـاما أب

 وقال أمين بن خرمي : 
 تقدم حني جّد بنا املراس  يقول يل األمري وقد رآين

  ومايل غري هذا الراس راس  فمايل إن أطعتك غري نفسي

 وقال اهلذىل يصف جباانً : 

 فرائصه من املوت ترعد  حتول قشعريراته دون لونه

 وقال آخر : 
ــيبةٍ  ــتـ ـــكـ  حتّـى إذا الـتـبـسـت نـفـضـت لـهـا يدى  وكـتـيبٍة لـبـسـتـهــا ب

 من بـني مـنـجـدٍل وآخـر مــســـنـــد  فتـركـتـهـم تـقـص الـّرمـاح ظـهـورهـم

    ما كان ينفعين مقال نسائهموقتلت دون رجاهلمالتبعد
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ن بن خرمي إىل القتال مبرج راهط ، فقال له : إن أىب وعمى وروينا أن مروان بن احلكم ، دعا أمي
 شهداء بدر ، وعهدوا إىل أال أقاتل مسلما ، مث أنشأ يقول 

 على سلطان آخر من قريش  ولست بقاتٍل رجاًل يّصـلـى

 معاذ اَلّل من سفـه وطـيش  له سلطانه وعـلـى أثـمـي

  ت عيشىفلست بنافعي ما عش  أأقتل مسلماً يف غـري جـرمٍ 

 وقد روى أن هذه القصة جرت ألمين بن خرمي مع عبد امللك بن مروان.
 وألىب الغمر كاتب احلسن بن زيد أمري املدينة : 

 وال على الّطعان ابلّصـبّـار  لست غداة الكر بـالـكـّرار

 وما أابيل قبلـوا اعـتـذاري  هانت علّى سبـالت الـعـار

 طليق الرّكض والـفـرار أان  أو ومسوين سـمة الـغـّدار

 فلو تراين أو ترى إحضـاري  فديت نفسي منه ابإلضـمـار

 خللتين عجالن ذا انشـمـار  ال أعرف الّليل من الـنّـهـار

  أحكم منه الصّنع يف املضمار  طرفاً جنا من وخزة البيطـار

 الـطّـّيار أو كنجاء النقنـق  أو عدو عري غري ما عـثـار

زرعة : إن اهنزمت من أصحاب مرداس غضب عليك األمري عبيد اَلّل بن زايد فقال  قيل ألسلم بن
 : ألن يغضب علّى وأان حّى ، أحب إىّل من أن يرضى عىن وأان ميت.

وأسلم بن زرعة هذا هو القائل وقد عبأ جيشاً عظماً ليفزع به اخلوارج ، فلما رآهم مل يفزعوا ، 
متم خار اَلّل لنا ولكم مث ضرب وجوه أصحابه وانصرف عنهم ، وجعلوا يقبلون إليه ، قال هلم : عز 

 وأسلم بن زرعة يف ألفني : -وكانوا أربعني-وملا هزمه مرداس قال شاعرهم
 ويهزمهم رجاٌل أربعونـا  أألفا مؤمٍن منكم زعمـتـم

 ولكّن اخلوارج مؤمنونـا  كذبتم ليس ذلكم كـذا كـم

  فئة الكثرية ينصروانعلى ال  هم الفئة القليلة قد علمتـم

وجه أبو جعفر املنصور ، روح بن حامت إىل قتال بعض اخلوارج ، فلقيه أبو دالمة ، فقال له روح : 
اي أاب دالمة! لو خرجت معنا يف هذا الوجه ، فقاتلت فأبليت ، فذكرت ابلشجاعة كما ذكرت 

 : ابلشعر ، فضحك ، وقال : امسع أاب خالد ، قال : هات ، فأنشأ يقول 
 إىل القتال فيشقى يب بنو أسد  آين أعوذ بروح أن يقربنـي
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  مما يفّرق بني الروح واجلسد  إن الّدنّو من األعتداء تعلمـه

 قال : فضحك وأمر له جبائزة.
 وقال أبو الغمر : 

 وللّشجاعة خطٌب غري جمهـول  ظّلت تشجعين ضاّل بتـضـلـيل

 نعم فاغروا بتعـذيلـى فكّل هذا  هل غري أن عذلوين أنين فـشـلٌ 

 يتم البنني وإرمال الـمـثـاكـيل  احلرب تعقب من يصلى هبا حزانً 

 ابلّنصر خفت على علمي جبربيل  واَلّل ل أّن جربياًل تكـّفـل لـي

  حىّت ختلصت خمضوب الّسراويل  اَلّل خلصين منهم وفلـسـفـتـي

 وله أيضاً : 
 بعطّـاف وال على القرن  لست بداء احلرب بوقـاف

 خياف رماحي وأسـيافـي  قد أّمن اَلّل عـدّوى فـمـا

  خذرفت رجلي آي خذراف  إذا رأيت احلرب من فرسخٍ 

 ابب االعتذار
روى عن النيب صلى اَلّل عليه وسلم أنه قال : " من اعتذر إليه أخوه املسلم فليقبل عذره ، مامل 

لى ما يكون العذر يف مثله قال األحنف : إاّيك يعلم كذبه " قال عمر بن اخلطّاب : ال تلم أخاك ع
وما يعتذر منه ، فإنّه قلّما اعتذر أحٌد فسلم من كذب قال احلسن بن علّى رضى اَلّل عنهما : لو 

 أّن رجال شتمين يف آذين هذه ، واعتذر إىل يف أذين هذه لقبلت عذره.
 ومن النظم يف معناه : 

 فىت على الّضيم عاروقعود ال  قيل يل قد أسا إلـيك فـالنٌ 

 اآلعتـذار دية الذنب عندان  قلت : قد جاءان فأحدث عذراً 

 وقال األحنف :إذا اعتذر إليك معتذر ،فلتلقه ابلبشر.
اعتذر إىل قتيبة بن مسلم رجل فقبل منه ،مث قال :ال يدعونك أمٌر قد ختلصت منه إىل الدخول فيما 

 لّعلك ال تتخلص منه.
 :  قال صاحل بن أىب النجم

  ووراءها عذٌر له مل يفهم  ولرمّبا جاء الفىت بد نـّيةٍ 

 وكان يقال :اعتذار مبنع خري من وعد ممطول وقال صاحل بن عبد القدوس : 
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 ابلعذر مىن فيه مل يلوموين  يلومين الّناس فيما لو أخرّبهم

 قال البحتي : 
 راإن بّر عندك فيما قال أو فج  اقبل معاذير من أيتيك معتـذراً 

 وقد أجلك من يعضيك مستتا  فقد أطاعك من يرضيك ظاهره

 وله أيضاً : 
  ? عّدت ذنويب فقل يل كيف أعتذر  إذا حماسين الـالتـي أدل بـهـا

 وقال حممود بن داود القياسي : 
  وليس يف غري ما برضيك يل أرب  العذر يلحقه التخـويف والـكـذب

 سـبـب ا منيت بعفـو مـالـهملّ   فإن أسأت فبالنعمى اليت سلـفـت

 وقال أبو على البصري : 
 جنيت ذنباً فغري معـتـمـد  مل أجن ذنبا فإن زعمت بـأن

 فال يرى قطعها من الّرشـد  قد تطرف الكف عني صاحبها

 وقال عاّى بن اجلهم : 
 خّطٌة صعبٌة على األحرار  إّن ذّل الّسؤال واإلعـتـذار

 ملكن سـوابـق األقـدار  رّ ليس جهاًل هبا توّرطها احل

 اإلعـتـذار رف ذنباً مذّلة  ارض للّسائل اخلضوع وللقا

 وقال آخر : 
 ولكن قضاء هللا ما عنه مهرب  وما كنت أخشى أن ترى يل زّلةٌ 

 مذنب وكّل امرئ ال يقبل العذر  إذا اعتذر اجلاين حما العذر ذنبه

 ب.كان يقال :من وّفق حلسن االعتذار خرج من الذن
اعتذر رجٌل إىل أىب عبيد هللا الوزير الكاتب ،فأساء االعتذار ،فقال أبو عبيد هللا : ما رأيت اعتذارًا 

 أشبه ابستئناف ذنب من هذا.
 وللشافعي رضى هللا عنه ، وقد قيل :أمنا متّثل هبا : 

 على املقّلني من أهل املـروءات  ايهلف نفسي على مـال أفـّرقـه

  ما ليس عندي من إحدى املصيبات  جاء يسألنـي إن اعتذاري إىل من
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 ومما ينشد للفراء من قوله : 
  ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل  أردت لكيما ال ترى يل عـثـرةٌ 

 وقال حممود الوراق : 
 وخرياً إىل خرٍي تزيّدت يف الـّشـرّ   أرانـي إذا مـا زدت مـااًل ورفـعةً 

 أقوم مقام الشكر للّـه بـالـكـفـر  مـافكيف بشكر اللّـه إذ كـنـت إنـ

  يقول الذي يدرى من األمر : ما أدرى  آبي اعـتـذار أم بــأية حـــجةٍ 

 الـعـذر فإّن اّطراح العذر خرٌي من  إذا كان وجه العذر لـيس بـواضـحٍ 

فاعتذرت  قال أبو الصوىل ، أخربىن أبو بكر بن عبد اَلّل ، قال : سألين أبو سليمان الشاشى حاجة
 بشغل يف أتخريها ، فكتب إىّل : 

 تف حبلى حببـالـك  سكنت نفسي ملّـا ال

 هك نفعاً ال مبـالـك  إمنا أطلب مـن جـا

 م اعتذاراً لطـالبـك  ال تصرّي شغلك الـيو

  ل استوينا يف املسالك  لو تفرغت من الشـغ

 وهذا عندي مأخوذ من قول أىب العتاهية : 
 شـغـل إمّنا ترجتى إذا كان  ذٌر لك عنديليس ذا الشغل عا

 وقال آخر : 
 تناط بك اآلمال ما اّتصل الّشغل  وال تعتذر ابلشغل عّنا فـإنّـمـا

  كما مل يصغّر عندان شأنك العزل  وال ترتفع عّنا بـشـئ ولـيتـه

 وقال آخر : 
  أّن انطالقي إألى احلجاّج تغرير  وقد علمت لو اّن العلم ينفعـنـي

 العري إيّن ألمحق من جترى به  لئن رحلت إىل احلّجاج معتـذراً 

 وقال آخر : 
  خلط احتجاجاً ابعتذار  ال ترج توبة مذنـب

 وقال ابن الّدمينة : 
  ببعض األذى مل يدر كيف جييب  بنفسي ومايل من إذا عرضوا له
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 مـريب به سكتٌة حتّـى يقـال  ومل يعتذر عذر الربئ ولـم يزل

  آخر :وقال 

  شرار الّرجال من يسئ ويعذر  فال تعذراين يف اإلساءة إنّـه

 وقال آخر : 

  وليس له من سائر الّناس عاذر  وما حسٌن أن يعذر املرء نفسه

 وقال آخر : 
  إن كنت أخطات فما أخطأ القدر  هي املقادير فلمـنـى أو فـذر

 وقال آخر : 
  أمر عاتب القدرا حىت إذا فات  وعاجز الرأي مضياٌع لفرصه

 وقال آخر : 
 املقـادر وما العار إاّل ما جترّ   إذا عرّيوا قالوا مقادير قد جرت

 قال بعض احلكماء : إايك وما يسبق للقلوب إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره.
 قال حممود الوراق : 

 على الدهر ميٌت قد ختونّه الّدهر  أراين مـع األحـياء وأكـثـري

 وبعض لبعض قبل قرب البلى قرب  ت مىّن ملا مـات مـّيتٌ فما مل مي

 إىّل فلم ينهض إبحسانك الّشكـر  فيا رّب قد أحسنت بـدءًا وعـودةً 

  فعذري إقراري أبن ليس يل عذر  فمن كان ذا عذر لـديك وحـجةٍ 

ار ، قول ويف األشعار يف األعتذار من الفرار قال األصمعي : أحسن ما قيل يف األعتذار من الفر 
 احلارث بن هشام املخزومى : 

 حىّت علوا مهرى أبشقر مزبد  اَلّل يعلم ما تركت قتـالـهـم

  أقتل وال حيزن عدّوى مشهدي  وعلمت أىّن إن أقاتـل واحـداً 

 مفسـد طمعاً هلم بعقاب يوم  فصدرت عنهم واألحّبة فيهـم

 ، قول هبرية بن أىب وهب املخزومى :  وقال خلف األمحر : أحسن ما قيل يف األعتذار يف الفرار
 وأصحابه جبناً وال خفية القتـل  لعمرك ما وليت ظهري حممـداً 

  لسيفي غناء إن ضربت وال نبلى  ولكنين ّقلبت آمري فـلـم أجـد

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

  رجعت لعود كاهلزبر أىب الّشبل  وقفت فلما خفت ضيعة موقفـي

 ، فلما قوتل ابن الزبري ، جعل جيتهد معه يف القتال ، فر ابن مطيع يوم احلّرة ، وسار إىل ابن الزبري
 ويقول : 

 واحلّر ال يفّر إال مـّرة  أان الذي فررت يوم احلّرة

 الفـّره اي حّبذا الكّرة بعد  فاليوم أجزى فّرة بكـّره

 وقال أوس بن حجر : 
  يبسمن الّضرب ضرم الّنار يف احلطب ال  أتـونـا فـردوا حـافـتـينـا بـزاعـقٍ 

 بـاألمـس إذا عرفت منه الـّشـجـاعة  وما بفرار اليوم عاٌر عـلـى الـفـتـى

 قال األحنف بن قيس : أسرع الّناس إىل الفتنة ، أقّلهم حياء من الفرار وقال آخر : 
 والعبد جيهل واملوىل يعّلمـه  العبد يذيب واملوىل يقـّومـه

 ميحوها تنـّدمـهوزّلة املرء   إيّن ندمت على ما كان من ذلل

 ابب املواعيد
أثىن اَلّل عز وجل على إمساعيل عليه الّسالم ، فقال : "إنّه كان صادق الوعد" ، وقال كعب : كان 

 ال يعد أحداً إال أجنزه ، وقال : انتظر رجال وعده سنة كاملة.
 س إىل غروهبا.ورى أن رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسّلم انتظر رجاًل وعده يف موضع من طلوع الشم

 وروى عنه عليه السالم : أنه انتظره ثالاثً ، واملنتظر عبد اَلّل بن أىب احلمساء.
وروى عن النيب صلى اَلّل عليه وسلم ، أنه قال : " من وعده اَلّل على عمل ثواابً فهو منجز له ما 

 ابن عباس مثله.وعده ، ومن أوعده على عمل عقاابً فإن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له " " ، وعن 
 وقال املثىن بن حارثة لشيباين : ألن أموت عطشاً أحّب إىل من أن أخلف موعدًا.

قال بعض احلكماء : وعد الكرمي نقد ، ووعد اللئيم تسويف كان حيىي بن خالد يقول : املواعيد 
ابلضمان ،  شباك الكرام يصيدون هبا حمامد اإلخوان ، أال تراهم يقولون : فالٌن ينجز الوعد ، ويفي

 ويصدق يف املقال ، ولوال ما تقدم من حسن موقع الوعد ، لبطل حسن هذا املدح.
وكان حيىي بن خالد ، يقول : إّن احلاجة إذا مل يتقدمها وعٌد تنتظر جنحه ، مل تتجاوب األنفس 

 سرورها ، فدع احلاجة ختتمر ابلوعد ، ليكون هلا عند املصطنع حسن موقع ولطف حمل.
حيىي بن خالد بن برمك أيضاً : " ال " الكرمي أجنح من " نعم " الئيم ، ألّن " ال " الكرمي ومن كالم 
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 ، رمبا كانت يف وقت غضب ، وإاّبن سآمة ، " ونعم " الئيم تصدر عن تصنع وفساد نّية وقبح مآل.
  أنشد أبو عمرو بن العالء :

 تـّهـدوأيمن مىّن صـولة الـمـ  وال يرهب ابن العّم ما عشت صولىت

 مـوعـدي ملخلف إيعادي ومنجز  وإنّـي وإن أوعـدتـه أو وعـدتـه

 وقال آخر : 

  وكّفاك ابملعروف أضيق من نعل  لسانك أحلى من جىن الّنحل وعده

 احلـبـل إىل أمٍل انولته طرف  متىّن الذي أيتيك حىّت إذا انتهـى

 وقال زايد األعجم : 
 ما تقول لو كنت تفعل  َلّل دّرك مـن فـتـى

 دو حّبذا صدق البخيل  ال خري يف كذب اجللوا

 وقال آخر : 
  وشر من البخل املواعيد واملطل  وإن مجيع اآلفات فالبخيل شرها

 قال ابن عيينة : وعد رجل ابن شربمة عدة فمطله هبا ، فكتب إليه ابن شربمة : 
  وليس ينفع خرٌي فيه تطويل  اخلري أنفعه للناس أعجلـه

 هذا قول سابق :  ومثل
مـبـرحٌ    وأفضل ما يرجى من اخلري عاجله  وأتخري ما يرجى بـالء ٌ

 وقال كعب بن زهري : 
 األابطـيل وما مواعيدها إال  كانت مواعيد عرقوٍب هلا مثالً 

 وقال األشجعى : 
 بيتـربٍ  مواعيد عرقوٍب أخاه  وعدت وكان اخللف منك سجّية

 لى البصريني بيتب ابلتاء ،وفتح الراء.قال ابن منّبه : هكذا قرأته ع
قال ابن الكليب ، عن أبيه : كان عرقوٌب رجال من العماليق ، فأاته أخ له يسأله شيئاً ،فقال له 

عرقوب : إذا طلع خنلى فلما طلع أاته فقال له : إذا بلح ، فلما بلح أاته ، فقال :إذا زهى ،فلما 
اته ، فقال : إذا مثر ، فلّما مثر جّذه ليال ، ومل يعطيه شيئاً زهى أاته ،فقال :إذا أرطب ،فلما أرطب أ
 ، فضربت به العرب املثل يف خلف الوعد.

 وقال غريه : عرقوب جبل مكّلل ابلسحاب أبداً ، والميطر شيئاً.
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 وقال احلكماء : من خاف الكذب ، أقل املواعيد.
 ة االعتذار.وقالوا : أمران ال يسلمان من الكذب ، كثرة املواعيد ، وشد

قال األصمعي : مسعت أعرابيا يقول : أان وهللا منه يف مواعيد ، هتيض العظم ،وخلٍف يذكر العدم ، 
 ولكنه إذا وعد احلريص علق نفسه لديه وأتعب رجليه ، وأنشد : 

 مىت أقول اّلذي أّملت أيتـينـى  أّملت منك نوااًل لسـت أدركـه

  ممايت فإّن املوت يغنيينأم يف   أيف حيايت فأرجوه وينفعـنـي

 وقال الشاعر : 
 وال تكن خملفًا يوماً تعد  فال تعد عدًة إال وفيت هبا

 وأظن هذا من قول املثقب العبدي : 
 أن يتّم الوعد يف شٍئ نعم  ال تقولّن إذا ما لـم تـرد

  بنجاح الوعد إّن اخللف ذم  وإذا قلت نعم فاصرب هلـا

 من شعره هذا :  وروى لعمار الكليب ، وأظن
  صادق الوعد فمن خيلف يلم  قم لـوجـه الـلّـه وكـن

 وقال آخر : 
  فإّن نعم دين على احلّر واجب  إذا قلت يف شٍئ نعم فأتـّمـه

 كـاذب لئال يقول الّناس إّنك  وإال فقل ال واستح وأرح هبا

 وقال آخر : 
 أطاكه سلساً بغري مطال  إّن الكرمي إذا حباك مبوعدٍ 

 وقال عمر بن أىب ربيعة املخزومى : 
 وشفت أنفسنا مما جتـد  ليت هنداً أجنزتنا ما تعد

  إمّنا العاجز من ال يستبد  واستبّدت مـّرًة واحـدةً 

 وقال آخر : 
 فكنت كمن يرجو منال الفراقـد  متنيت ما أرجوه من حسن وعدكم

 ملـواعـدا أما كنتم أهاًل لصدق  هبوىن مل أستأهل العرف منكـم

 وقال عباس بن األحنف : 
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 لو كان عللىن بوعـد كـاذب  ما ضّر من قطع الّرجاء ببخله

 وقال آخر : 
  يشفي الصّبابة فليكن وعد  إن مل يكن وصل لديك ملا

 وقال آخر : 
 وإن تسكين جنداً فيا حّبذا جنـد  فإن تدعى جنداً أدعه ومن بـه

  ال تعذليين أن أقول مىت الوعدف  وإن كان يوم الوعد يوم لقـائنـا

 وقال حممد بن مناذر : 
 فإذا اعسرت ابملال فعد  أنل املال وال تبخل بـه

 ختلف الوعد وأجنز مـا  ال تعد شراً وعد خريًا وال

 ابب عيوٍن من املدح
 

عمُر ، قال رسول اَلّل صلى هللا عليه وسلم : " أرحم أميت أبّميت أبو بكر ، وأقواهم على دين اَلّل 
وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علّى بن أيب طالب ، وأقرأهم أىّب ابن كسب ، وأفرضهم زيد بن 

اثبت ، وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، وما أظلت اخلضراء وال أقّلت الغرباء من ذي هلجٍة 
 .أصدق من أىب ذّر ولكل أمة أمني ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلّراح " 

مدح رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم األنصار ، فقال : " إنكم لتقّلون عند الّطمع ، وتكثرون عند 
 الفزع " .

قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسّلم : " خري دور األنصار دور بىن عبد األشهل ، ويف كل دور 
 األنصار خرٌي " .

يل أصحاابً وأنصاراً ، وجعل يل منهم مزراء وأصهاراً وقال عليه السالم : " إن اَلّل اختارين ، واختار 
. " 

قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " خري نساء ركنب اإلبل نساء قريش ، أحناهّن على ولد يف 
 صغره ، وأرعاهن لبعٍل يف ذات يده " .

فر قسيا ، وعن ذكر أبو بكر الصديق عند ابن عباس ، فقال : كان واَلّل ابملسلم حفيا ، وعلى الكا
اللذة سليا ، يتواضع حيث ال توهن نصرته ، ويعلو حني ال ختاف سطوته ، القرآن قائده ، املوت 

 إمامه ، ألن األمر بني عينيه ، وعاقبته بني يديه ، رمحه اَلّل وأحسن عنا جمازاته.
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اثين اثنني يف ذكر ابن عباس أاب بكر رضى هللا عنهما ،فقال :كان اثين اثنني إذمها ىف الغار ، و 
 العريش ،واثين اثنني يف القرب.

قال الّشعيّب : ملا مات على بن أيب طالب رضى اَلّل عنه ، قام ابنه احلسن على قربه ، فحمد اَلّل 
وأثىن عليه وصلى على النيب صلى اَلّل عليه وسلم ، واستغفر اَلّل آليه ، مث قال : نعم أخو اإلسالم  

، خبيال ابلباطل عن مجيع اخللق ، تغضب حني الغضب ، وترضى حني  كنت اي أيب ، جواداً ابخللق
الّرضا ، عفيف النظر ، غضيض الّطرف ، مل تكن مداحاً وال ستاماً ، جتود بنفسك يف املواطن اليت 

 تبخل هبا الرجال ، صبوراً على الّضراء ، مشاركاً يف الّنعماء ، ولذلك ثقلت على أكتاف قريش.
ب عند ابن عباس رضى اَلّل عنهما ، فقال : كان واَلّل يسكنه احللم ، وينطقه ذكر على بن أيب طال

 العلم.
ذكر علي بن أيب طالب عند صعصعة بن صوحان العبدّى ، فقال : هو ابَلّل عليم ، واَلّل يف عينيه 

 عظيم.
ه. قال : قال معاوية لضرار الّصدائي : صف يل عليًا. قال : اعفين اي أمري املؤمنني. قال : لتصفنّ 

أما إذ ال بد من صفته ، فكان واَلّل بعيدة املدى ، شديدة القوى ، يقول فصاًل ، وحيكم عداًل ، 
يتفجّر العلم من جوانبه ، وتنطق احلكمة عن نواحيه ،يستوحش من الدنيا وزهرهتا ، ويستأنس 

فسه ، يعجبه من ابلليل ووحشته ، وكان واَلّل غزير العربة ،طويل الفكرة ، يقلب كفه وحياسب ن
اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن ، يعظم أهل الدين ، ويقرب املساكني ، ال يطمع القوى يف 
ابطله ، وال ييأس اللضعيف من عدله ، كان فينا كأحدان ، جييبنا إذا سألناه ، وينبئنا إذا استنبأانه ، 

بته ، وال نبتدئه لعظمته ، وأشهد لقد رأيته وحنن واَلّل مع تقريبه إايان ، وقربه منا ال نكاد نكلمه هلي
يف بعض مواقفه ، وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت جنومه ، وقد متثل يف حمرابه قابضاً على حليته ، 
يتململ متلمل السليم ، ويبكى بكاء احلزين ، يقول : اي دينا! غّرى غريي ، إىّل تعرضت ? أم إىّل 

ثالاثً ال رجعة ىل فيها ، فعمرك قصري ، وخطرك قليل ، آه تشوقت ? هيهات هيهات ، فد ابينتك 
 من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.

فبكى معاوية ، وقال : رحم اَلّل أاب حسن ، كان واَلّل كذلك ، فكيف حزنك عليه اي ضرار ? قال 
 حزن من ذبح واحدها يف حجرها.

: ما شئت من ضرس قاطع يف العلم بكتاب  سئل عبد اَلّل بن عباس عن علّى بن أىب طالب ، فقال
اَلّل ، والفقه يف سنة رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم ، وكانت له مصاهرة النيب صلى اَلّل عليه وسلم 

 ، والتبطن يف العشرية ، والنجدة يف احلرب ، والبذل للماعون.
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قال : واَلّل لقد كنت ما نظر علّى بن أيب طالب رضى اَلّل عنه ، إىل زيد بن صوخان مقتوال ، ف
 علمت : عظيم املعونة ، خفيف املؤونة.

 وقف علّى على قرب طلحة بن عبيد اَلّل رضى اَلّل عنهما ، فقال : 

  آبي األرض يدركك املقيل  وما تدرى إذا أزمعت أمراً 

 مث قال : 
 إذا ما هو استغىن ويبعده الفقر  فىت كان يدنبه الغىن من صديقه

 
 اش يف الذي ألقى على أبيه رداءه وقال أبو خر 

  ولكنه قد سّل عن ماجد حمض  ومل أدر من ألقى علـيه رداءه

 وألعرايب يف حيىي بن خالد : 
 ولكنين عبٌد ليحيي بن خـالـد  سألت الّندى هل انت حمٌّ فقال ال

 والـد توارثها عن والٍد بـعـد  فقلت شراًء قال ال بـل وراثةً 

 وقال آخر : 
 وقفوا عندها وأنت تـزيد  ّناس غايًة يف املعايلإّن لل

 د وحزت العلى فأين تريد  قد تناهيت يف الكالم واملج

 وحلبيب ويروي إلسحاق املوصلى : 
 فهو يف دور عبد امللك  إن يكن شٌئ مجيٌل حسنٌ 

  فهي ال حتسن إاّل هو لك  عقدت ألسنتهم عن قول ال

 قول حسان بن اثبت يف بين جفنة : ومن عيون ما قيل يف املدح نظماً ، 
 ال يسألون عن الّسواد املقبل  يغشون حىّت ما هتّر كالهبـم

  شّم األنوف من الطراز األول  بيض الوجوه أغفٌة أحساهبـم

قال جبلة بن األيهم حلسان بن اثبت : أين أان من النعمان ? فقال : واَلّل لشمالك أندى من ميينه ، 
 ، وألمك أكرم من أبيه. وقفاك أحسن من وجهه

وقول األعرايب يف عمر بن عبد العزيز كأنه مأخوذ من قول حسان هذا ، وذلك قوله حني دخل 
 عليه ، وهو خليفة ، فقال : 

 مشالك خرٌي من ميني سواكـبـا  وأنت الذي كلتـا يديك مـفـيدةٌ 
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 ومل يبلغ اجلارون بعد مداكـمـا  بلغت مدى اجلارين قبلك إذ جروا

 هنـاكـا هناك تناهى اجملد مث  ّداك ال جّدين أكرم منـهـمـافج

 وقال لقيط بن زرارة : 
 إذا مات منهم سّيٌد قام صاحبـه  وإين من القوم الذين عرفتـهـم

 بدا كوكٌب أتوى إليه كواكـبـه  جنوم مساء كّلما غار كـوكـبٌ 

  قبهدجى الّليل حىّت نّظم اجلزع اث  أضاءت هلم أحساهبم ووجوههـم

 وقال ظفيل الغنوّى : 
  بدا ساطعاً يف حندس الّليل كوكب  جنوم ظالم كّلما غاب كـوكـب

 وقال آخر : 
  بدا كوكٌب ترفّض عنه الكواكب  درارى جنوٍم كّلما انقّض كوكبٌ 

 وقال املرميي ميدح بىن خرمي من آل شيبان بن حارثة : 
 يف العال تتسّكـعلظّلت معدٌّ   بقّية أقواٍم من العّز لو خبـت

  بدا قمٌر يف جانب األفق يلمع  إذا قمٌر منها تغّور أو كـبـا

 ومدح بعض بىن عمرو إخوته فقال : 
 أولو فضول وأنفـاٍل وأخـطـار  خرّب ثناء بىن عمـٍرو فـإنّـهـم

 فاجلهد خيرج منهم طيب أخبـار  إن يسألوا اخلري يعطوه وإن جهدوا

 سّواس مكـرمة أبـنـاٌء إيسـار  و يسـرٍ هينون لينون أيساٌر بـنـ

  مثل النجوم اليت يهدى هبا الّسارى  من اتق منهم فقد القيت سـّيدهـم

 إبكـثـار وال ميارون إن ماروا  ال ينطقون عن العمياء إن نطقـوا

وقد قيل :إن هذا الشعر لبعض بىن كالب ميدح بعض بىن غىّن ،وكان أبو عبيدة ينكر هذا ،ويقول 
 ال ميدح كاليب غنوايً قالت اخلنساء : :حم

  كأنّه علٌم يف رأسه انر  أشّم أبلج أيمّت اهلداة بـه

 وقال آخر : 
 أهّش إىل الّطعن ابلّذابل  إذا قيل أّى فىًت تعلمـون

 وأطعم يف الّزمن املاحل  وأضرب للقرن يف مفرقٍ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

 إشارة غرقى إىل ساحل  أشارت إليك أكّف الورى

 قيل يف املدح أيضاً يف النظم ،قول أىب اجلهم العدوى يف معاوية رضى هللّا عنه :  ومن أحسن ما
  فتخرب منهما كرماً ولينا  تقّلبه لتخرب حـالـتـيه

 منيل إذا منيل على أبينا  منيل على جوانبه كأنّـا

 وىف هذا الشأن قول زهري يف هرم بن سنان : 
 ماحة منه والّندى خلقاتلق السّ   إن تلق يوماً على عالته هرماً 

  أيدي العقاة وعن أعناقها الّربعا  أغّر أبيض فّياض يفّكك عـن

 وقوله أيضاً : 
 ولكّنه قد يذهب املال انئلـه  تذهب اخلمر ماله أخو ثقة ال

 سائله كأّنك تعطيه الذي أنت  تراه إذا ما جئته متـهـلّـالً 

  وقوله أيضاً :

 والبـذل وعند املقّلني الّسماحة  على مكثريهم رزق من يعتيهم

 وقول جرير : 

 وأندى العاملني بطون راح  ألستم خري من ركب املطااي

 وقول القاسم بن أمية بن أىب الصلت الثقفى : 
 رّدوه رّب صواهـل وقـيان  قوٌم إذا نزل الغريب بدارهـم

 سّدوا شعاع الّشمس ابلفرسان  وإذا دعوهتـم لـيوم كـريهةٍ 

 لنطلب العاّلت بـالـعـيدان  رون األرض عند سواهلمال ينق

 األلـوان عند الّلقاء كأحسـن  بل يبسطون وجوههم فتى هلم

واجلّيد من النظم ال حيصى كثرة ،وحسبنا أن أنيت منه مبا يقرب حفظه للمذاكرة ، ويقوم ببهاء مورده 
 يف اجملالسة.

إليه رسول اَلّل صّلى اَلّل عليه وسّلم :أيها قال عمر وبن أمية الّضمرّى للنجاشى ،حني وجّهه 
 امللك!كأنك يف الّرأفة علينا مّنا ،مل نرجك قّط ألمر إال نلناه ،ومل خنفك قّط على أمر إال أمّناه.

ووقف حّيان بن مالك بن جعفر على قرب عامر بن الّطفيل ،فقال :كان واَلّل ال يضل حىت يضل 
 ،وال يهاب حىت يهاب السيل.الّنجم ،وال يعطش حىت يعطش البعري 
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مدح أعراىبٌّ رجال فقال :كان يغىن يف طلب املكارم غري ضال يف مصاحل طريقها وال متشاغل عنها 
 بغريها.

 وذكر أعرايب جلد أخيه ،فقال :ما بعثته يف سواٍد إاّل جاّله وحماه ،وال يف بياض إال أزكاه وأضاءه.
تهم احلكمة ،وأحكمتهم التجربة ،ومل تغررهم السالمة وصف أبو مهديّة األعرايب قوماً ،فقال :أدب

املنطوية على اهللكة ،ورحل عنهم التسويف الذى قطع الناس به مسافة آجاهلم ،فذلت ألسنتهم 
 ابلوعد ،وأنبسطت أيديهم ابإلجناز ،فأحسنوا املقال وشفعوه ابلفعال.

 ومدح أعرايب رجال فقال :كاملسك إن تركته عبق ،وإن خّبأته عبق.
 قال حممد بن زايد احلارثي : 

  وخرساً عن الفحشاء عند الّتفاخر  ختاهلم للحلم صماً عن الـخـنـا

 وعند احلفاظ كالّليوث الكواسـر  ومرضى إذا القوا حياًء وعـّفةً 

 هبم وهلم ذّلت رقاب العـشـائر  هلم ذّل إنصاٍف ولني تـواضـعٍ 

 املعـاير ال اتّقاءوما وصمهم إ  كأّن هبم وصماً خيافـون عـاره

 وقال آخر : 
 قل ال ، وأنت خملٌد ما قاهلـا  لو قيل ال بن حمّمد : ايذا الّندى

 حىّت حللت براحتيك عقاهلـا  إّن املكارم مل تزل معـقـولة

 مدح أعرايب رجاًل ، فقال : كان إذا خرست األلسن عن الرأي حذق ابلصواب كما حيذق األريب.
عتكّى على احلجاج بن يوسف عند عبد امللك بن مروان فقال : اي أمري أثىن عمرو بن زايد ال

املؤمنني! هو سيفك الذي الينبو ، وسهمك الذي ال يطيش ، وخادمك الذي ال أتخذه فيك لومة 
 الئم. وكان احلجاج يقصيه فلما قال ذلك أدانه.

 قال ابن شهاب : قال يل سعيد بن املسيب : ما مات من ترك مثلك.
ٍه جداً ، ما ذكره أو يل البندادي ومن أحس ن ما قيل يف املدح نظماً ، وإن كان احلسن منه كثريًا

رواية عن شيخوخه : أن علّى بن احلسني بن على بن أيب طالب رآه هشام بن عبد امللك وهو 
خليفة يف حجة حجها ، وعلى يطوف ابلبيت والناس يفرجون له عند احلجر تعظيما له ، وينظرون 

ني له ، فغاظ ذلك هشاماً ، فقال : من هذا ? كأنه مل يعرفه ، فقال الفرزدق منكراً لقول إليه مبجل
 هشام ، ومادحاً لعلى بن حسني : 

 ابلبيت يعرفه واحلـّل والـحـرم  هذا الذي تعرف البطحاء وطأتـه
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 هذا التّـّقى النّـّقي الطّاهر العـلـم  هذا ابن خري عباد اللّـه كـلّـهـم

 إىل مكارم هذا ينتمـي الـكـرم  ـريش قـال قـائلـهـاإذا رأته ق

 عن نيلها عرب اإلسالم والعجـم  ينمى إىل ذروة العّز اليت قصرت

 ركن احلطيم إذا ما جاء يستـلـم  يكاد ميسكه عـرفـان راحـتـه

 فال يكـلـم إال حـني يبـتـسـم  يغضى حياًء ويغضى من مهابتـه

 من كف أروع يف عرنينه مشـم  بكفه خيزران رحيـهـا عـبـقٌ 

 طابت عناصره واخليم والـشـيم  مشتّقٌة من رسول اَلّل نـبـعـتـه

 كالشمس ينجاب عن إشراقها الظّلم  ينجاب ثوب الدجى عن نور غّرته

 حلو الّشمائل حتلو عنـده نـعـم  محال أثقال أقـوام إذا قـرحـوا

 اَلّل قـد خـتـمـوا جبده أنبياء  هذا ابن فاطمه إن كنت جاهـلـه

  العرب تعرف من أنكرت والعجم  فليس قولك من هـذا بـضـائره

 جرى بذاك له يف لوحة القـلـم  اَلّل فّضلـه قـدمـاً وشـّرفـه

 وفضل أمته دانـت لـه األمـم  من جّده دان فضل األنبـياٍء لـه

 تزينه خلتان احلـلـم والـكـرم  سهل اخلليفة ال ختشـى بـوادره

 رحب الفناء أريٌب حني يعـتـزم  مصّدق الوعد ميمون نقـيبـتـه

 ألّولـية هـذا أو لـه نـعــم  أّى القبائل ليست يف رقـابـهـم

 األمـم فالّدين من بيت هذا انلـه  من يعرف اَلّل يعـرف أولـية ذا

بيب يف احلماسة وفيها أبيات مل أذكرها ألين أظنها مضافة مفتعلة ،وقد أنشد بعض هذا الشعر ح
 للحر بن عبد اَلّل الليثى يف على بن احلسني بن على بن أىب طالب.

هذا وذكر الفاكهى يف أخبار مكة ،وقال :حدثىن أبو سعيد عبد اَلّل بن شبيب ، قال حدثين ابن 
عائشة ،قال :أخربين أىب ،قال :دخل الفرزدق مكة ،فإذا هو بعلّى بن عبيد اَلّل بن جعفر يطوف 

ة يف حّلٍة وهو حمرم ،فقال :وحيكم اي معشر أهل مكة ،من هذا الرجل الذي يطوف ابلبيت ابلكعب
،فو اَلّل ما رأيت أحسن من وجهه ، وال من حّلته ،فقالوا :هذا على بن عبيد اَلّل بن جعفر بن أىب 

ا طالب ،ولفاطمة بنت رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم ، فأنشأ يقول هذه األبيات اليت ينشده
 الناس.
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 واحلـرم والبيت يعرفه واحللّ   هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

فذكر هذه األبيات ومل يتمّها ،قال الفاكهّى :ويقال إن الرجل الذي قال فيه الفرزدق هذا هو حممد 
بن علّى بن حسني ،قال :وحدثين أبو سعيد ،قال :حدثين الزبري ،قال :قيل هذا الشعر ىف قثم بن 

 ه : بعض شعراء أهل املدينة ، وزاد يف الشعر بيتني أو ثالث منها قوله : العباس ،قال
 قـثـم يدعوك اي قثم اخلـريات اي  كم صارٍخ بك مكروٍب وصارخةٍ ?

وأما قوله يف اخلرب األول : ولفاطمة بنت رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسّلم ، فإن علّى بن عبد اَلّل 
ها فاطمة بنت رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم ، وقول من قال : أمه زينب علّى بن أيب طالب ، وأمّ 

إن هذا الّشعر قيل يف علّى بن عبيد اَلّل بن جعفر ، أو يف حممد بن علي بن حسني أصح عندي من 
قول من قال : إنه يف علّى بن حسني ، ألن على بن حسني تويف سنة ثالث أو أربع وتسعني ، 

ىل اخلالفة سنة مخس ومائة ، وعاش خليفًة عشرين سنة ، وجائز أن وهشام بن عبد امللك إمنا و 
يكون الشعر للحر بن عبد اَلّل يف حممد بن علي بن حسني ، وممكن أن يكون للفرزدق يف حممد ابن 

فلم يكن هشام يومئذ خليفًة   -وإن كان له يف أبيه علي بن حسني  -علي بن حسني بن أيب جعفر
ه ، وأما قول الزبري : إنه قيل يف قثم ابن عباس ، فليس بشئ ، وإمنا ذاك كما قال أبو علي يف روايت

 شعر قيل يف قثم على قافية هذا الشعر وعروضه ليس هو هذا.
قال عبدة بن الطبيب يف قيس بن عاصم املنقرى : ??عليك سالم اَلّل قيس بن عاصم=ورمحته ما 

 شاء أن يتمحا 
  زار عن شحط مزارك سلماً  إذا  حتّية من أوليته منـك نـعـمةً 

 تـهـّدمـاً  ولكّنه بنـيان قـومٍ   فما كان قيٌس هلكه هلك واحـد

 وقال آخر : 
 ويدنو وأطراف الّرمـاح دوان  كرمٌي يغّض الّطرف فضل حيائه

 خـشـنـان وحداه إن خاشنته  وكالسيف إن الينته الن متـنـه

 وللخرميي : 
  ر البحر أال يفيضاوهل يقد  يالم أبو الفضل يف جـوده

 وقال أبو جعفر حممد بن مناذر : 
 فيا طيب أخبار واي حسن منظـر  أاتان بنو األمالك من آل بـرمـك

 وأخرى إىل البيت احلرام املسّت   هلم رحلٌة يف كّل عام إىل العدى
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 بيحىي وابلفضل بن حيىي وجعفر  إذا نزلوا بطحاء مّكة أشـرقـت

 مبّكة ما حجـوا ثـالثة أقـمـر  ـا الـّدجـىفتظلم بغداٌد وجيلو لن

 وأقدامهـم إاّل ألعـواد مـنـري  فما خلقت إال جلـود أكـفـهـم

 وانهيك من راع لـه ومـدبّـر  إذا راض حيىي األمر ذات صعابه

  غرانيق ماٍء حتت ابز مصرصر  ترى الّناس إجالاًل هلم وكأنّـهـم

 وقال آخر : 

 والعّز واجلرثومة املقّدمـه  كروهإذا سألت الناس أين امل

 شربمه تتابع الّناس على ابن  وأين فاروق األمور احملكمه

 وقال آخر : 
 شـعـراء صرّي الّناس كّلهـم  ما لقينا من جود فضل بن حيىي

أنشد األصمعى : ?كّل يوٍم كأنّه يوم أضحى=عند عبد العزيز أو يوم فطر وهذا عبد العزيز بن 
 كم ، وله يقول نصيب : مروان بن احل

 وغريهم نعـٌم غـامـره  لعبد العزيز على قـومـه

 ودارك مأهولة عامـره  فبابك ألـني أبـوابـهـم

 من األّم ابألبنة الـّزائره  وكلبك آنس ابملعـتـفـني

  ن أندى من الّليلة املاطره  وكفك حني ترى الّسائلـي

 رٍة سـائرهبكّل مـحـبّـ  فمنك العطاء ومىّن الثنـاء

 وذكر رجل عند احلسن ، فقال : كان له خشوع الصابرين وهباء امللوك.
 ومن املدح : 

 له مااًل وال نشبـا  له خلقان مل يدعـا

  وحلٌم ميلك الغضبا  سخاٌء ليس ميلكـه

 وقال آخر : ?فل كنت يوماً كنت يوم سعادٍة=ترى مشسه واملزن هتضب ابلقطر 
  من املشرقات البيض يف وسط الشهر  ــّيبٍ ولـو كـنـت لـــيالً صـ

 وقال آخر : 
 إذا ما انبه احلدث الكـبـري  بديهته وفـكـرتـه سـواءٌ 
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 إذا عمى املشاور واملشري  وأحزم ما يكون الّدهـر رأايً 

  إذا ضاقت عن اهلّم الصّدور  وصدٌر فيه للهـّم اتـسـاعٌ 

 ب : وقال محزة بن بيض يف خملد بن يزيد بن املهل
 ك ما يبلغ الّسيد األشـيب  بلغت لعشٍر مضت من سينّ 

 وهم لدارتك أن يلعـبـوا  هنّمك فيها جسـيم األمـور

 وقال ذو الرمة : 
  فأعرض يف املكارم واستطاال  عطاء فىت بىن وبـنـى أبـوه

الثقفي ،  قال أبو اليقظان : وىّل احلجاج حممد بن القاسم بن حممد بن القاسم بن حممد بن احلكم
قتال األكراد فأابدهم ، مث واله السند واهلند ، وقاد اجليوش وهو ابن سبع عشرة سنة ، فقال فيه 

 الشاعر : 
 حملمد بن القاسم بن حمّمـد  إن الّسماحة واملروءة والّندى

  اي قرب سورة سؤدد من مولد  قاد اجليوش لسبع عشرة حّجةً 

 از معسكرا ومنزال لوالة فارس.قال أبو اليقظان : وهو الذي جعل شري 
 قال احلطيئة : 

  وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا  أولئك قوٌمإن بنوا أحسنوا الـبـنـا

 سدوا من الّلوم أوسدوا املكان الذي  أقلوا عـلـيهـم ال أبـاً ألبـيكـم

 وقال أبو الغول الّطهوّى ميدح قومه : 
 وا فيهم ظنونـيفوارس صّدق  فدت نفسي وما ملكت ميـينـي

  إذا دارت رحى احلرب الزبون  معاشر ال ميلـوز الـمـنـااي

 وال جيزون من غلـظ بـلـني  وال جيزون من حسـٍن بـشـرّ 

 صلوا ابحلرب حينا بعد حـني  وال تبلى بسالـتـهـم وإن هـم

 يؤلف بني أشتات الـمـنـون  هم منعوا محى الوقىب بضربٍ 

 اجلـنـون وداووا ابجلنون من  ديفنكب عنهم ظـلـم األعـا

 وقال آخر 
 مىت رمته فهو مستجمع  بديهته مـثـل تـدبـريه
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  وللّسّر يف صدره موضع  ويف كفه للغىن مطلـبٌ 

وابب املديح أوسع األبواب ، ال حييط به كتاب ، واالختصار أوىل بنا فيه على ما شرطنا من 
 اإلكثار.

 ن مبدح أحد وال بذمه ، فإنه رب من يسرك اليوم يسوءك غدا.قال عبد اَلّل بن مسعود : ال تعجل
 قال الّنجاشى الشاعر ، وامسه قيس بن عمرو احلارثي ، من بين احلارث ابن كعب.

  حىّت أرى بعض ما أيتى وما يذر  إيّن امرٌؤ ما أثىن عـلـى أحـد

 الـخـبـر وال تذّمّن من مل تبله  ال حتمدن امرًءا حىّت تـجـّربـه

ل علّي بن حسني : إذا قال فيك رجٌل ماال يعلم من اخلري ، أوشك أن يقول فيك ما يعلم من قا
 الّشر.

 ابب عيون من الّذمّ 
 

قالت عائشة رضى اَلّل عنها :استأذن رجٌل على رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم ،وأان معه يف البيت 
العشرية ،مث قال :إّن من شرار الّناس من  :فقال : " ائذنوا له فبئس ابن العشرية ،أو قال :بئس أخو

اتّقاه الناس لشرّه ،أو تركه الناس لشره " .هذا حديث ابن عيينة ،عن املنكدر ،عن عروة ،عن 
 عائشة ،وليس بلفظ حديث مالك املرسل.

 قال احلسن :ذّم الرجل نفسه يف العالنيه مدٌح هلا يف السّر.
 كان يقال :من أظهر عيب نفسه فقد زّكاها.

ذّم بعض البلغاء رجال ،فقال :ما احلمام على اإلصرار ، والّدين على اإلقتار ، وشدة الّسقم يف 
 األسفار ،آبمل من فالن.

 قيل ألعراىّب :ما تنقم من أمريك ?قال :يقضى ابلعشوة ،وأيكل الّرشوة ،ويطيل الّنشوة.
 قال ثعلب :الّنشوة ابلفتح :الّسكر ،والّنشوة ابلكسر :الريح.

 رجٌل رجال ،فقال :كان واَلّل سىّي الّروية ، قليل التقية ،شديد السعاية ،ضعيف النكاية.ذّم 
ذم خالد بن صفوان شبيب بن شيبة ،فقال :أنت واَلّل ممن إذا سأل أحلف ،إذا سئل سّوف ، وإذا 

 حّدث حلف ،وإذا وعد أخلف ،تنظر نظر حسود ،وتعرض إعراض حقود.
 ك وأنت ابنه=فبئس البىّن وبئس األب قال حسان بن اثبت : ?أبوك أبو 

 كأّن أانملها العنـظـب  وأّمك سـوداء نـوبـّيةٌ 

  كما ساور املهرة الثعلب  يبيت أبوك هبا معـرسـاً 
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 وقال أعراىبٌّ : ?أكثر ما أيين على فيه الكذب=وإمّنا الّشاعر جمنون كلب 
  حّياكم اَلّل فإىّن منقلب

عنه ،بقوم يف السوق ،أو غريها ، فقال ملن معه أما ترون النعمة عند مر سفيان الّثورّى رضى اَلّل 
غري أهلها ،كأهنا مسخوط عليها ،أخذه الشاعر فقال : ?اي حجة اللذه يف األرزاق والّنعم=اي حمنة 

 لذوى األخطار واهلمم 
 الـنّـعـم إاّل ورّبك غضباٌن على  ما نراك أصبحت يف نعماء ظاهرةٍ 

 كفاىن سقوط فالن إسقاكه.قال بعض البلغاء :
 ذم رجل رجال فقال :ذلك أعيا ما يكون عند جلسائه ،ابلغ ما يكون عند نفسه.

لعمر بن سليمان البجلى ،يف إمساعيل بن عبد اَلّل أخى خالد بن عبد اَلّل القسرى : ?لو كنت ماء  
 كنت ماء آسنًا=أو كنت مرعى مل يردك الوّرد 

  كنت من ورٍق نفاك الّناقد  أو  أو كنت من شجٍر لكنت إالءةً 

 قال احلرمازّى : ?قّبحتم آل فقيٍم عددًا=لو كنتم قواًل لكنتم فندا 
 أو كنتم شيئاً لكنتم نقـدا  أو كنتم ماء لكنتم زبـداً 

    أو كنتم حلماً لكنتم غدداً 

 الّنقد :املعز ،وىف املثل :هلو أدل من الّنقد.
 قال أبو عثمان العروضى : 

  أو كان ظرفاً مل يكن إاّل مىت  اً كان ال معىن لهلو كان حرف

 وقال آخر : ?لو كنت ماء كنت غري عذب=أو كنت سيفاً كنت غري غضب 
  أو كنت عرياً كنت غري ندب  أو كنت حلماً كنت حلم كلب

 وقال آخر : ?لو كنت برداً كنت زمهريرا=أو كنت رحياً كانت الّدبورا 
 و كنت ماًء مل تكن طهوراأ  أو كنت غيما مل تكن مطريا

    أو كنت خمّا كنت خمّاريرا

 ومما أنشده ثعلب : ?َلّل دّرك أمّيا رجٍل=يبىن أبوك وشأنك اهلدم 
 تنحط قّصر دونك النـجـم  لو كنت تصعد يف السماء كما
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ه مر عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه ،بقوم يتبعون رجال أخذ يف ريبة ،فقال :ال مرحباً هبذه الوجو 
 اليت ال ترى إال يف الشر.

 قال القطامي : 
  لطارق ليٍل مثل انر احلباحب  أال إمنا نريان قيس إذا اشتووا

 يقال : انر احلباحب ، وانر أيب احلباحب ، لكل انٍر تراها العني وال حقيقة هلا قال دريد بن الصّمة : 
  أنتم كثري ويف األحالم عصفور  ايآل سفيان ما ابىل وبـالـكـم

 وخري من هذا ، قول حسان بن اثبت يذم قوماً : 
 العـصـافـري جسم البغال وأحالم  العيب يف القوم من طول ومن عظم

 وقال آخر : 
  حسنت مناظرهم لقبح املخترب  قبحت مناظرهم فحني خربهتم

 وقال آخر : 
 خمبـر وإن ختترب يوماً فأقبح  له صورة تعمى العيون مساجة

 مناذر ،يف خالد بن طليق قاضى البصرة : جعل احلاكم اي للناس من آل طليق وقال حممد بن 
 س حبكم اجلاثليق  حاكٌم حيكم يف النا

 يف ثّنيات الطريق  يدع احلّق ويهوى

  ص وتعطيل احلقوق  أّى قاٍض أنت للنـق

 ت هلذا بـخـلـيق  اي أاب اهليثـم مـا أن

 " ال وال أنت مبا محلت منه مبطيق 

 عقده غري وثيق  حبل غرورٍ  حبله

 وله فيه أيضاً : ?قل ألمري املؤمنني الذي=يف هاشم سّرها واّللباب 
 خبالٍد فهـو أشـّد الـعـقـاب  إن كنت للّسخطة عاقـبـتـنـا

  وقد ضرب الّنوك عليه احلجاب  أصّم أعمى عن طريق اهلـدى

 من رمحة هللا وهـذا عـذاب  كان قضاء هللا فيمـا مـضـى

 بـالـّصـواب خيطئ فينا مّرةً   اي عجباً مـن خـالـٍد كـيف ال
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قال أبو العتاهية : ?وليس حباكم من ال يباىل=أأخطأ يف احلكومة أم أصااب وقال آخر : 
????????فإن تصبك من األاّيم داهيٌة=مل نبك منك على دنيا وال دين وقال آخر : 

  ونوكاً كثرياً ?????????????إذا ما لقيت بىن عامر=لقيت جفاءً 
  ومينعها نوكها أن تطريا  نعاٌم جتود أبعنـاقـهـا

 وقال آخر : ?وإّنك إن حللت بدار قوٍم=رحلت خبزيٍة وتركت عارا وقال آخر : 
 فنّبهـهـم قـدر لـم ينـم  خنازير انموا عن املكرمات

 واي حسنهم يف زوال الّنعم  فيا قبحكم يف اّلذي خوَّلـوا

 وقال آخر : 
  وخري من زايرتك القعود  خري منك ماال خري فـيهف

 وقال آخر : ?وما ينفع األصل من هاشٍم=إذا كانت الّنفس من ابهله وقال آخر : 
  ريح الكالب إذا ما مّسها املطر  كأنَّ رحيهم من قبح فعـلـهـم

 وقال خلف األمحر : 
 ولكّن الفعال فعال عكـل  إذا انتسبوا ففرٌع من قريشٍ 

 أبو على البصري :  وقال
 إىل كرم ويف الّدنيا كرمي  لعمر أبيك ما نسب املعّلى

 اهلشيم وّصح نبتها رعى  ولكّن البالد إذا اقشعـّرت

 وللحطيئة يف أمة ، ال عفا اَلّل عنه : 
 أراح اَلّل منك العاملينـا  تنّحى فاقعدى مىّن بـعـيداً 

 قلـينـاولكن ال إخالك تع  أمل أوضح لك البغضاء مىّن 

 وكانوانً على املتّحدثـينـا  أغراب اًل إذا استودعت سراً 

 البنينـا ولّقاك العقوق من  جزاك اَلّل شراً من عجوزٍ 

 وللفقيه أىب عمر بن عبد الرب : 
 دّمـل حىّت غدوت كأّن أنـفـك  واصلت يف شرب الّشمول سفاهةً 
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أجساد ، إقبال حّظهم إدابر حظوظ الكرام ،  قال أعرايّب : أتيت بغداد فإذا ثياب أجواد على أألم
 شجٌر فروعه عند أصوله ، شغلهم عن املعروف رغبتهم يف املنكر.

 قال أبو العتاهية : 
 من بعد ما خربٍة وتـجـريب  أذّم بغداد والـمـقـام بـهـا

 رفٌد وال فرجٌة ملـكـروب  ما عند أمالكها ملر تـغـبٍ 

  زعوا يف الفسوق واحلوبوان  خّلوا سبيل العال لـغـريهـم

 إىل ثالث من غري تـكـذيب  حيتاج راجي الّنوال عنـدهـم

 وعمر نوٍح وصـبـر أيوب  كنوز قاروق أن تكـون لـه

 وقال آخر : 
 إذا لنفذت يف علم الغـيوب  أما لو أّن جهلك كان علمـاً 

  تعاطيك الغريب من الغريب  ومالك يف الغريب يٌد ولكـن

 :  وقال الناشئ
 كنت َلّل رسـوال  لو كما جتهل تدري

 وقال محاد بن الزبرقان يف محّاد عجرد : 
 ويقيم وقت صالتـه حـّمـاد  نعم الفىت لو كان يعرف ربّـه

 مثل القدوم يسنّـهـا الـحـّداد  هدلت مشافره الّشمول فأنـفـه

 سـواد فبياضه يوم احلـسـاب  وابيض من شرب املدامة وجهه

 بن إبراهيم الريبوعي :  وقال رافع
 وأكثرهم عند الذبيحة والـقـدر  ألستم أقّل الّناس حتت لـوائهـم

  وأعجزهم عند اجلسيم من األمر  وأمساه ابلّشٍئ احملّقر بـينـهـم

 وقال أعرايب : 
  ولك اهلجاء إذا هجيت مجال  العبد جيتنب اهلجاء لشـينـه

 خبث منه فـيك يقـالإال وأ  مل يبق عاٌر يف الربيّة كّلهـا

 وقال أبو عيينة : 
  كان والكلب سواء  خالٌد لـوال أبـوه
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 داد إذا انل الّسماء  لو كما ينقـص يز

 أسوأ الّناس ثناء  أان ما عشت عليه

 حلقيق أن يساء  إّن من كان مسيئاً 

 وله أيضاً : 

  عجباً لذاك وأنتما من عود  داود حممود وأنت مذّمـمٌ 

 نفصاً وسائره حلّش يهود  قد يشّق لسجدٍ  ولرب عودٍ 

 وقال الفرزدق : 
 كبارها خبري وقد أعيا عليك  أترجو كليباً أن جتئ صغارها

 وقال أبو نواس : 
  أبداً يف حجر دايه  أليب نوٍح رغيفٌ 

 ر بكـم ووقـاية  بّرٍة متسحه الـّده

 خّط فيه بعنـايه  وله كاتـب سـوءٍ 

  آخـر آاليهه إىل  فسيكفيكهـم الـل

 وقال فيه أيضاً : 
 فغّدائي برائحة الطّـعـام  أبو نوٍح دخلت عليه يومـاً 

  وكنت كمن تغدى يف املنام  فكان كمن سقى الظمآن آال

قال رجل خياط أعور لبعض الشعراء : واَلّل ألخيطن لك قباء ال تدري أقباٌء هو أم دّواج ، فقال : 
 ال تدري أمدح هو أم هجاء ، فلما خاطه له قال فيه : وأان واَلّل أقول فيك شعراً ، 

 ليت عينيه سـواء  خاط يل عمرو قباء

 أمديح أم هـجـاء  قل ملن يسمع هذا

 فلم يدروا ما أراد : صحة عينيه أم عماه.
 ولرجل من بين متيم : 

 حبا نصٌر إبمرته عـقـيال  أمن عوز الّرجال وهم كثريٌ 

 مسعت لعود منربه عويال  فلو بكت املنابر مـن لـئيم

 وقال آخر : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

 وحفيف رائحٍة وكلٌب مرصد  من دون سيبك لون ليل مظلـم

 األسـود ال بل أحّبهمـا إأليك  والضيف عندك مثل أسود سالٍ 

 وقال آخر : 
 أسأان يف دايرهم الّصنيعـاً   ورثنا اجملد عن آابء صدقٍ 

  أن يضيعابناة الّسوء أوشك   إذا احلسب الرفيع تعاورته

 وأحسن من هذا : 
 يوماً على األحساب نّتكل  لسنا وإن أحسابنا كرمـت

  تبين ونفعل مثل ما فعلوا  نبين كما كانت أوائلـنـا

 وقال آخر : 
  مل نبك منك على دين وال حسب  إن تلق ريب املنااي أو ترّدفهـا

 وقال آخر : 
  نيا وال دينمل أبك منك على د  وإن تصبك من األايم قـارعةٌ 

قيل ملسلمة : أجرير أشعر أم الفرزدق ? قال الفرذدق يبين ، وجرير خيرب ، وليس بقّوم اخلراب 
 شئ.

 قال أعرايب يف سعيد بن سلم : 
 فكان كصفواٍن عليه تـراب  مدحت ابن سلٍم واملديح مهّزةٌ 

 وليس ملدح الباهّلي ثـواب  لكّل أخي مدح ثـواٌب يعـّده

 لّسامرى : قال أبو بكر ا
  أضعاف ما يهتك من عرضى  اي شاعراً يهتك من عـقـلـه

 وبعضه يضحك من بعـض  إذا هجاين جاءنـي شـعـره

 وهذا الباب أكثر من احلصى والتاب.
 ابب العقل واحلمق

أما العقل فقد أوردت يف معناه واشتقاقه والّداللة عليه ، وما جاء يف ذلك من النثر والّنظم كتاابً  
اً ، ونوردها هنا من صفات العاقل واألمحق ما حتسن به املذاكرة ، وجيعل إيراده يف اجملالسة إن كافي

 شاء اَلّل تعاىل.
ومن حديث ابن عمر ، عن النيب صّلى اَلّل عليه وسلم : ال يعجبنكم إميان الرجل حىت تعلموا ما 
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عاقل أن يكون له أربع ساعات ، عقدة عقله " وروى عن النيب عليه وسّلم ، أنه قال : " حٌق على ال
ساعة حياسب فيها نفسه ، وساعة يناجي فيها ربّه ، وساعة يفضى فيها إىل إخوانه الذين خيربونه 

بعيوبه ، ويصدقونه عن نفسه ، وساعة خيلى فيها بني نفسه وبني لذاهتا فيما حيّل وجيعل ، فإن هذه 
 الساعة عوٌن له على هذه الساعات ، وإمجام للقلوب.

وحٌق على العاقل أال يظعن إال يف إحدى ثالث : زاٌد ملعاده ، ومرّمة ملعاشه ، أو لذة يف غري حمرم. 
 وعلى العاقل أن يكون عارفاً بزمانه ، مالكاً للسانه ، مقباًل على شانه " .

ل أن أوحى اَلّل تعاىل إىل موسى عليه الّسالم : أتدرى مل رزقت األمحق ? قال : ال قال : ليعلم العاق
 الرزق ليس ابحتيال.

قال النيب صلى اَلّل عليه وسّلم : " ثالٌث من حرمهّن فقد حرم خري الدنيا واآلخرة : عقٌل يداري به 
  الناس ، وحلٌم يرّد به السفيه ، وورٌع حيجزه عن احملارم " .

وأرواح يف  افتخر رجالن عند علّي بن أيب طالب رضى اَلّل عنه ، فقال : أتفتخران أبجساد ابلية ،
النار ?! إن يكن لكما عقٌل فلكما أصل ، وإن مل يكن لكما خلق فلكما شرف ، وإن يكن لكما 

 تقوى فلكما كرم ، وإاّل فاحلمار خري منكما ، ولستما خرياً من أحد.
 وقال علّي بن أيب طالب رضى اَلّل عنه : العاقل من مل حيرمه نصيبه من الدنيا حّظه من اآلخرة.

بن أيب طالب يف وصيته البنه : ال مال أعوذ من العقل ، وال قفر أشّد من اجلهل ، وال قال علّي 
 وحده أوحش من العجب ، وال مظاهرة كاملشاورة ، وال حسب كحسن اخللق.

 كان يقال :إذا كان علم الرجل أكثر من عقله ،كان قميناً أن يضّره علمه.
  من الشر ،ولكنه الذي يعرف خري الشرين.قال عمرو بن العاص :ليس العاقل الذي يعرف اخلري

قال العتيّب :العقل نوعان ،فأحدمها ما تفرد هللا بصنعته ،واآلخر ما يستفيده املرء أبدبه وجتربته ،وال 
سبيل إىل العقل املستفاد إاّل بصحة العقل املركب ،فإهنما إذا اجتمعنا قّوى كلٌّ منهما صاحبه ،كما 

 بصر ،وأنشد : أن النار يف الظلمة نور لل

  مع الّناس مل جيعل له مشفٌق عقال  إذا مل يكن للمرء عـقـٌل يزينـه

 وقال آخر : 
 عقـول إذا مل يزن حسن اجلسوم  وال خري يف حسن اجلسوم وطوهلا

 وقال أردشري بن اببك :منّو العقل ابلعلم.
فإّن العقل املفرد ال يقوى به  وكتب عمر بن عبد العزيز رضى اَلّل عنه ، إىل بعض عماله : أّما بعد ،

على أمر العاّمة ،وال يكتفي به يف أمر اخلاّصة ،فأحي عقلك بعلم العلماء واألشراف من أهل 
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 الّتجارب واملروءات ،والّسالم.
قال أيوب بن القّريّة :الناس ثالثة :عاقٌل ،وأمحق ،وفاجٌر ،فالعاقل :الّدين شريعته ،واحللم طبيعته 

يّته ،إن نطق أصاب ،وإن مسع وعى ،وإن كّلم أجاب.واألمحق :إن تكّلم جمل ،والرأى احلسن سج
 ،وإن حّدث وهل ،وإن استنزل عن رأيه نزل.وأما الفاجر :فإن ائتمنته خانك ،وإن صحبنه شانك.

 قال مطّرف بن الّشّخري :عقول كّل قوم على قدر زماهنم.
،والكالم يف غري نفع ،والعطّية يف كان يقال :سّت خصال تعرف يف اجلاهل :الغضب يف غري شئ 

 غري موضعها ،وإفشاء الّسر ،والثقة بكّل أحد ،وال يعرف صديقه من عدوه.
 قيل البن شربمة :ما حّد احلمق ?قال :ال جّد له.

 سئل بعض احلكماء عن العقل ،فقال :اإلصابة ابلظّنون ،ومعرفة ما مل يكن مبا قد كان.
شياء تدّل على عقول أرابهلا :الكتاب على مقدار عقل كاتبه كان حيىي بن خالد ،يقول :ثالثة أ

 ،والرسول على مقدار عقل مرسله ،واهلديّة على مقدار عقل مهديها.
قال ابن األعرايب :مّسى الرجل أمحق ،ألنه ال مييز كالمه من رعونته قال :واحلمق أيضاً الكساد ،يقال 

 نه كاسد العقل ال ينتفع برأيه وال بعزمه.:احنمقت الّسوق إذا كسدت ،ومنه الرجل األمحق أل
واحلمق أيضاً :الغرور ،يقال :سران يف لياٍل حمّمقات ،إذا كان القمر فيهن يستت بغيم أبيض رقيق 

 ،فيغّت الناس بذلك يظنون أن قد أصبحوا فيسريون حىّت ميلوا.
 هى إىل آخر كالمه تبنّي محقه.قال :ومنه أخذ اسم األمحق ألنه يغّرك يف أّول جملسه بتعاقله ،فإذا انت

 وقيل للّرجلة البقلة احلمقاء ، ألهّنا تنبت يف مسيل املاء ،ويف طريق اإلبل ،فهي أبدًا مدوسة.
ويف اخلرب املرفوع : " للعاقل خصال يعرف هبا :حيلم ّعمق ظلمه ،ويتواضع ملن هو مثله ،ويسابق 

يفارقه اخلوف ،وال يصحبه العنف ،يتدبّر مث ابلرّب من هو فوقه ،وإذا رأى ابب فرصة انتهزها ،ال 
يتكلم غنم ،وإن سكت سلم ، وإن عرضت له فتنة ،اعتصم ابهلل مث تنّكبها ،وللجاهل خصاٌل 
يعرف هبا :يظلم من خالطه ، ويتكلم بغري تدبّر فيندم ، فإن تكّلم أمث ، وإن سكت سها ، وإن 

 ها.عرضت له فتنٌة أردته ، وإن رأى ابب فضيلٍة أعرض عن
ذكر املغرية بن شعبة يوماً عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه ، فقال : كان واَلّل أفضل من أن خيدع ، 

 وأعقل من أن خيدع.
 يف كتاب " كليلة ودمنة " : رأس العقل التمييز بني الكائن واملمتنع.

أان حسوٌد  قال احلجاج يوماً : العاقل من يعرف عيب نفسه ، قال عبد امللك : فما عيبك ? قال :
 حقود ، قال عبد امللك : ما يف إبليس شٌر من هاتني.
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قال احلسن البصرى : صلة العاقل إقامٌة لدين اَلّل ، وهجران األمحق قربة إىل اَلّل ، وإكرام املؤمن 
  خدمٌة َلّل وتواضٌع له.

شهادة األمحق قال عبد بن احلسن : محق الرجل يفسد دينه ، وال دين ملن ال عقل له. وكان ال جييز 
العفيف ، فكّلم يف ذلك ، فقال : سأريكم. ودعا حباجبه فقال : اي ممدود ، انظر يل ما الّريح ? 

فخرج مث رجع ، فقال : هي مشاٌل يشوهبا شٌئ من اجلنوب.فقال : أترون أن أجيز شهادة مثل هذا 
 ?! فقال أردشري : رضاء املرء عن نفسه دليل على عقله.

قة الرجل برأيه ، وإقراره بتوفري عقله ، دليل على عقله ، قيل : هل ينتهي من قال أنو شروان : ث
 أول الّزجر أمحق كان يقال : إذا مّت العقل نقص الكالم.

قال على بن أيب طالب : ال تؤاخ األمحق ، وال الفاجر ، أّما األمحق فمدخله وخمرجه شني عليك ، 
 ثله.وأما الفاجر : فيزّين لك فعله ، ويود أنك م

 قال سابق : 

  ويظّل يرفع واخلطوب متّزق  املرء جيمع والّزمان يفـّرق

  من أن يكون له صديٌق أمحق  ولئن يعادى عاقاًل خـرٌي لـه

 وقال آخر : 
  من الّصاحب اجلاهل األمحق  عدّوك ذو العقل أبقى علـيك

 ويعمد لـألرشـد األوفـق  وذو العقل أيتى حسان األمور

 بن على اخلزاعى : وقال دعبل 
 حّصلتها من خلًة األمحـق  عداوة الـعـاقـل خـرٌي إذا

  عن ظلمك استحيا فلم خيرق  ألّن ذا العقـل إذا لـم يرع

 يتّـقـــى دين وال وّد وال  ولن ترى األمحق يبقى على

 وقال آخر : 
  عاداه من وّد امرٍئ جاهل  عداوة العاقل خرٌي لـمـن

 وليس ختشاها من العاقل  ثـوثةٌ بوائق اجلاهل مـبـ

 وقال صاحل بن عبد القدوس : 
 وال خري يف غمٍد إذا مل يكن نصل  أال إمّنا اإلنسان غمـٌد لـعـقـلـه

  هو الّنصل واإلنسان من بعده فضل  فإن كان لإلنسان عـقـٌل فـإنّـه
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 وقال أيضاً : 
 فقد دمـرفمن فاته هذا وذاك   وما املرء إاّل اثنان عقٌل ومنطقٌ 

 حضر من الّدين والّدنيا قليٌل إذا  وال سيّما إن كان مّمن نصيبـه

 وقال ابن الرومى : 
 يعاتبه إذا مل يكن للمرء عقل  وليس عتاب املرء للمرء انفعاً 

 وقال آخر : 
  فنوانً من اآلداب جيمعها الكهل  زعمت أاب سهٍل أبّنك جـامـعٌ 

 عقل ون لذي علٍم وليس لهتك  فهبك تقول احلّق أّى فضـيلةٍ 

 وقال آخر : 
 فأكثرهم شكاًل أقلـهـم عـقـالً   لكّل امرٍئ شكٌل من الّناس مثـلـه

 له يف طريٍق حني يسلكها مثـال  ألّن صحيح العقل لـيس بـواجـدٍ 

 عـقـال إذا هللا مل جيعل لصاحبها  وال خري يف طول الّسبال وعرضها

 وقال آخر : 
 اختبـاره دلياًل على الّلبيب  ك إذ كانقد عرفناك ابختيار 

 وقال بشار بن برد : 
  صحوت وإن ماق الّزمان أموق  وما أان إال كالّزمان إذا صـحـا

 وقال آخر : 
  إذا شئت القيت امرءا ال أشاكله  وأنزلين طول الّنوى دار غربةٍ 

 أعاقلـه ولو كان ذا عقٍل لكنت  حتامقته حتّـى يقـال سـجـّيةٌ 

 ل آخر : وقا
  وال تلقهم ابلعقل إن كنت ذا عقل  حتامق مع احلمقى إذا ما لقيتهـم

 ابلعقـل كما كان قبل اليوم يسعد  فإىّن رأيت املرء يشقى بعقلـه

 وقال أبو يزيد البسطامى رمحه هللا : 
  يسعى على األرض وال والده  ايذا الـذي لـيس لـه والـدٌ 

 نفس بـعـده خـالـده فأىّ   قد مات من قـبـلـهـم آدم
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 عوٌر فغّمض عينك الواحـده  إن جئت أرضاً أهلها كلّـهـم

 مسع عمر بن العزيز رجال يكىن أاب العمرين ،فقال :لو كان لك عقل كفاك أحدمها.
 قال احلسن :هجرة األمحق قربة إىل هللا تعاىل.

 قال منصور الفقيه : 
  موقعلى ما أحّب سوى األ  أجالس كاّل وإن لـم يكـن

 وأهنض عنه فال نلتـقـى  فإبّـى أجـالـسـه مـّرةً 

 أفضل من هجرة األمحق  فما نعمٌة بعد تقـوى اإللـه

قال بعض احلكماء :ينبغي للعاقل أن يتمسك بسّت خصال :أن حيفظ دينه ،ويصون عرضه ،ويصل 
  رمحه ،وحيفظ جاره ،ويرعى حّق إخوانه ،وحيزن عن البذاء لسانه.

لبصرّى إذا أخرب عن أحد بصالح ،قال :كيف عقله ?مث يقول :ما يتم دين أمرٍئ حىّت كان احلسن ا
 يتم علقه.

روى أنه أهبط هللا عّز وجل آدم إىل األرض ،أاته جربيل ،فقال :ايآدم! إن هللا تعاىل قد أحضرك 
 ثالث خصاٍل لتختار منهّن واحدة ،وختّلى عن اثنتني.

 والعقل :قال آدم :إىن اختت العقل. قال :وما هّن ?قال :احلياء والدين
قال جربيل للحياء والدين :ارتفعا فقد اختار العقل ،قاال :ال نرتفع ،قال :ومل عصيتما ?قاال :ال 

 ،ولكنا أمران أاّل نفارق العقل حيث كان.
 كان يقال :ال تعتمّد مبن ليس له عقدٌه من عقل.

جلهل ،ليعترب العاقل فيعلم أّن الرزق ليس عن قال بعض احلكماء :وّكل احلرمان ابلعقل ،والرزق اب
 حيلة.

قيل لزرعة بن ضمرة :مىت عقلت ?قال :يوم ولدت.قيل :وكيف ذلك ? قال :منعت الّثدى فبكيت 
 ،وأعطيتها فسكّت.

 قال احلسن :ألان للعاقل املدبر ،أرجى مىّن لألمحق املقبل.
تربئ األكمه واألبرص وحتىي املوتى إبذن  قال األوزاعى :قيل لعيسى عليه السالم اي روح هللا!أنت

 هللا ،فما دواء األمحق ?قال :ذلك أعياىن.
 قال قيس بن اخلطيم : 

  وداء النّوك ليس له دواء  وبعض الداء ملتمٌس دواه

 وقال آخر : 
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  طبيباً يداوى من جنون جنون  جنونك جمنون ولست بواجدٍ 

 وقال آخر : 
 ما لّذة العيش إاّل للمـجـانـني  قالوا جننت مبن هترى فقلت هلم

  وإمنا يصرع اجملنون يف احلني  احلّب ال يستفيق الّدهر صاحبـه

 كان يقال :األمحق بشأنه أعلم من العاقل بشأن غريه.
 قال زيد بن أسلم ، قال لقمان ال بنه : اي بيّن لئن يقصيك احلكيم خرٌي من أن يدنيك األمحق.

لتان ال تعدمك إحدامها من األمحق ، أو قال من اجلاهل : كثرة قال عمر بن عبد العزيز : خص
 االلتفاف ، وسرعة اجلواب.

كانوا يعرّبون عن األمحق ابجلاهل ، ومن مث قالوا : غضب كسرى على عاقل فسجنه مع جاهل. 
 يريدون سجنه مع أمحق ، ويعرّبون أيضاً عن العاقل ابحللم ، قال الشاعر : 

 إايك وإاّيهو   فال تصحب أخا اجلهل

 حليماً حـني واخـاه  فكم من جاهـٍل أردى

 إذا ما هو مـاشـاه  يقاس املرء ابملـرء

قال سهل بن هارون : ثالثة من اجملانني وإن كانوا عقالء : الغضبان : والغريان ، والّسكران. قيل : 
 فما تقول يف املنعظ ? قال : 

  صبحينابصاحبك الّذي ال ت  وما شّر الّثالثة أم عمرو

قال متام حبيح : إذا قام ذكر الرجل ، ذهب ثلثا عقله قال حممود الوراق ، وقد نسب إىل ابن 
 الّزايت : 

 قل إاّل وفـيه شـٌئ يريبــه  ليس شٌئ مما يدبـّره الـعـا

 وخياف الّدخول فيما يعـيبـه  فأخو العقل ممسـٌك يتـوقّـى

 ت عليه ضروبـهر وإن أشكل  وأخو اجلهل ال يقدر فـي األم

 خيطئ األمر كّله أو يصيبـه  راكب ردعه كحاطـب لـيلٍ 

 ل إذا ما أرادها وحتـبـيبـه  تتأّتى له األمور على الـجـه

 ى فريضى ومّرة يستـريبـه  وأخو العقل بعد ينتتـج الـّرأ

 عاد فيه فازداد بعداً قـريبـه  وإذا صرّي البـعـيد قـريبـاً 
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 ما تقّضى مهومه وكـروبـه  لب فكراً فهو الّدهر شاخص الق

 وقال آخر : 
  فإن مل يكن عقٌل فلن يبصر القلب  أال إّن عقل املرء عـينـا فـؤاده

 وقال آخر : 
 ولكّنما يشقى به كّل عـاقـل  أى زمناً نوكاه أسعـد أهـلـه

 األسافل فكّب األعللى ابرتفاع  مشى فوقه رجاله والرأس حتته

 وقال آخر : 
 وهي من عقلهم ألّذ وأحـلـى  ين على احلماقة جـهـالً عذلو 

 ل لساروا إىل احلماقة رسـال  لو لقوا ما لقيت من حرفة العق

 وميوتون إن تعاقلـت هـزال  محقى قائم بـقـوت عـيالـى

قال هشام بن عبد امللك : يعرف محق الرجل أبربع : بطول حليته ، وشناعة كنيته ونقش خامته ، 
وته. فدخل عليه ذات رجل طويل العثنون ، فقال هشام : أّما هذا فقد جاء بواحدة ، وإفراط شه

فانظروا أين الثالث ? قالوا : أان أبو الياقوت األمحر.قالوا : فما نقش خامتك ? قال : " وجاءوا 
  على قميصه بدٍم كذب " .

معاوية ، قيل له : فما كنيتك ويف خرب آخر : أن معاوية جرت له مثل هذه احلكاية ، إاّل أّن يف خرب 
? قال : أان أبو الكوكب الدرّى. قيل له : فما نقش خامتك ? قال : " وتفقد الطري فقال ماىل ال 

 أرى اهلدهد أم كان من الغائبني " قال حيىي بن احلكم الغزال : 

 مشيته أّوهلـا والـحـرك  يعرف عقل املرء يف أربع

 ّن يدور الفـلـكبعد عليه  ودورعينـيه وألـفـاظـه

 وقال آخر : 
  من الغرب إىل الّشرق  طلبت الّرزق ابلعقـل

 سوى البعد من الّرزق  فلم يكسبىن الـعـقـل

 وأقبلت على احلمـق  فأدبرت عن العـقـل

 ومل أضرع إىل اخللق  فلم أتعب ومل أنصـب

خرة ابلّرايء. والتماس مودة قال بعض احلكماء : من احلمق التماس اإلخوان بغري وفاء ، والتماس اآل
 الّنساء ابلغلظة ، والتماس العلم والفضل ابلّدعة واخلفض .
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 مسع األنف رجال يقول : ما أابىل أمدحت أم هجيت. فقال : استحت من حيث تعب الكرام.
 وقالت العرب : استاح من ال عقل له.

 وقالت الفرس : مات من ال عقل له.
  : أنشدين بعض شيوخي رمحهم اَللّ 
 تزداد أضعافاً على كفره  كم كافٍر ابللّـه أمـوالـه

 يزداد إمياانً على فقـره  ومؤمٍن ليس لـه درهـم

 ميّد رجليه علـى قـدره  ال خري فيمن مل يكن عاقالً 

 وقال آخر : 
 على الرباذين أشباه البـراذين  ما إن يزال يبغداد يزامحـنـا

 من امللوك بال عقـٍل وال دين  أعطاهم اَلّل أمـوااًل مـنـّزلةً 

  أو من أاتن وقول غري موزون  ما شئت من بغلٍة شقراء انجيةٍ 

 ابب من أجوبة احلمقى
ومراجعة الّسخفاء ، وألفاظ الّنوكى واجلهالء استعمل معاوية رجاًل من كلب ، فذكر اجملوس يوماً ، 

ت عشرة آالف درهم ، ما نكحت أمّي فقال : لعن اَلّل اجملوس ينكحون أمهاهتم ، واَلّل لو أعطي
فبلغ ذلك معاوية ، فقال : قبحه اَلّل! أترونه لو زيد فعل ?!! قال أبو عبيدة : أجريت اخليل فطلع 

منها فرٌس سابق ، فإذا رجٌل من النظّارة يكّر ويثب من الفرح ، فقال له رجل إىل جنبه : اي فىت! 
 امي.هذا الفرس فرسك ? قال : ال ،ولكّن اللجام جل

أرسل رجٌل من بىن عجل بن جليم فرساً يف احللبة ،فجاء سابقاً ،فقال البنه : اي بىّن!أبّى شئ أمسيه 
 ?فقال :ايأبت افقأ عينه ومسه األعور.قال الشاعر : 

 وأّى عباد هللا أنوك مـن عـجـل  رمتىن بنو عـجـل بـداء أبـيهـم

  ل تضرب ابجلهلفأضحت به األمثا  أليس أبوهـم عـار عـني جـواده

قال أبو كعب القاّص يف قصصه :إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف كبد محزة ما علمتم ، 
 فادعوا هللا أن يطعمنا من كبد محزة.

وقال أيضاً يف قصصه :إن اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا ،قالوا له :فإن يوسف مل أيكله 
 كل يوسف.الذئب ،قال :فهذا اسم الذئب الذي مل أي

 وتال يف قصصه يوماً قول هللا عز وجل : " يتجرعه وال يكاد يسيغه.
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 فقال :اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيغه.
قيل لربذعة املوسوسر :أمّيا أفضل غيالن أم معّلى ?قال :معّلى ، قالوا : ومن أين ?قال : ألنه ملا 

 هب غيالن إىل جنازته.مات غيالن ،ذهب معّلى إىل جنازته ، فلما مات معّلى مل يذ
رفع رجٌل من العامة ببغداد إىل بعض والهتا على جار له أنّه يتزندق ،فسأله الوايل عن قوله الذي 

نسبه به إىل الزندق ،فقال :هو مرجى قدرّى انصيّب رافضى ،من اخلوارج ،يبغض معاوية بن اخلطّاب 
أي شيء أحسدك ?أعلى علمك الذي قتل علّى بن العاص.فقال له ذلك الوايل :ما أدرى على 

 ابملقاالت ،أم على بصرك ابألنساب.
كان قوم من أهل العلم يتناظرون يف أمر معاوية وعّلى ،ويذكرون أاب بكر وعمر ، وكان قريباً منهم 

رجل من العامة ،ينسب إىل أنه من أعقلهم ،وكان ذا سبلٍة طويلة ،فقال هلم :كم تطنبون يف أمر 
الن!!فقال له أحد القوم :وتعرف أنت من على ومعاوية وفالن وفالن ?قال علّى ومعاوية وفالن وف

:نعم!أو ليس هو أبو فاطمة ?قال :ومن كانت فاطمة ? قال :امرأة النيب صلى هللا عليه وسلم بنت 
عائشة أخت معاوية.قال :فما كان قصة علّى ?قال :قتل يف غزاة حنني مع النيب صلى هللا عليه 

 وسّلم.
  ن العامة اجلهلة احلمقاء على شيخ من شيوخ أهل العلم ،فقال :أصلح هللا الشيخ ،لقددخل رجٌل م

مسعت يف السوق الساعة شيئاً منكراً ،وال ينكره أحد قال :وما مسعت ?قال :مسعتهم يشتمون 
األنبياء!قال :ومن املشتوم من األنبياء ? قال :مسعتهم يشتمون معاوية.قال : اي أخي ليس معاوية 

 .قال :فهبه نصف نىّب مل يشتم.بنىبّ 
قال عمرو بن حبر :ذكر يل شيٌخ من اإلابضية أنه جرى عنده ذكر الشيعة يوماً فغضب وشتمهم 

،وأنكر ذلك عليهم إنكاراً شديدًا.قال فأتيته يوما فسألته عن سبب إنكاره على الشيعة ولعنه هلم 
إال يف مسخوط ،مثل شوٍم وشّر وشيطاٍن فقال :ملكان الشني يف أول الكلمة ،ألين مل أجد ذلك قّط 

وشيٍص وشّح وشغٍب وشعٍب وشرٍك وشتٍم وشقاٍق وشطرنج وشنٍي وشاىن وشحٍط وشوصة وشوٍك 
وشكوى وشنآن.فقلت له :إن هذا كثري ،ما أظّن أن القوم تقيم هلم علماً مع هذا أبداً كان عندان 

اوة ،وكان إذا سّلم من صالته يف مجاعة رجل شاهدانه ،وكان من جرياننا على غاية من اجلهل والغب
 أو وحده ،يقول :الّسالم على امللكني الكاتبني أليب بكر وعمر ،وكان ألثغ جيعل مكان الكاف اتء.

اشتى ابقل ،وهو رجل من قيس بن ثعلبة عنزاً أبحد عشر درمها ،فقالوا له :بكم اشتيت الغز 
 أحد عشر درمهاً ،فلما عريوه ،قال : ?ففتح كّفيه وفّرق أصابعه ،وأخرج لسانه ،يريد 

 كأّن احلماقة مل ختلـق  يلومون يف محقه ابقـالً 
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 فللعّى أمجل ابألمحـق  فال تكثروا العذل يف عّيه

 أحب إلينا من املنطـق  خروج اللسان وفتح البنان

يسبحه إبثر   ذكر الّصوىل عن ابن اجلوهرّي ضروابً من العّى واحلماقة واجلهل ،وكان له تسبيح ظريف
كل صالة :سبحانك اي عاملني ،واحلمد هلل األكرمني ،وال إله إال هللا الطيبني ،والصالة على النيب 

 املباركني ،وأزواجه أمهات املؤمنني ،ونسأل هللا خري عوائق األمور.
رأى معاوية بن مروان بن احلكم محار طاحونٍة يف عنقه جلجل يف حانوت طحان ،فقال له : ما ابل 

ذا احلمار يف عنقه جلجل ?فقال :أان مشتغل يف عالجى وطلب معيشىت خارج احلانوت ،وحبركة ه
اجللجل أعرف وقوف احلمار فأحرّكه للمشى ،فقال له معاوية له :أرأيت إن وقف احلمار وحّرك 

رأسه فتحرك اجللجل ?قال الطحان :ومن حلمارى مبثل عقل األمري ?! ومعاوية هذا هو الذي أمر 
 ابب املدينة إذ انفلت له البازى.بغلق 

 قال طحطاح البنه يوماً :ما الذي تشتهى ? قال : رأسي كبٍش.
 فقال له أبوه : ال يكون للكبش رأسان ، قال : فرأس كبشني ، فضحك منه.

 قيل ملخنث : مالكم حتلقون حلاكم ? فقال : إن الربد ال تعرف إال حبذف أذانهبا.
ملأمون ، فقال له : مىت خرجت ، أو مىت قدمت ? فقال له :بعد غد دخل راكب الربيد يوماً على ا

 اي أمري املؤمنني. فقال له املأمون : فإذاً أتيتنا وبيننا وبينك مرحلتان.
مرض رجٌل من األعراب ، فعاده جاره ، وقال له : ماجتد ? قال : أشكو دّمال أهلكين ، وزكاماً 

حيسد على شئ من األمراض إاّل على هاتني العلتني ملا أضرىب. قال له : فقد بلغنا أن إبليس ال 
 فيهما من األجر واملنفعة. فأنشأ األعرايب يقول : 

  برأسي وإسىت دماًل وزكاما  أحيسدين إبليس داءين أصبحا

 رخاوة زّب ال يطيق قياما  فليتهما كـانـا بـه وأزيده

 وقال أبو نواس : 
  هل على الّظهر ملحّ   قد أضرت يب دمامي

 سبه مااًل وصـّحـه  ليتها يف عني من يح

سلم فزارة صاحب املظامل ابلبصرة على يساره يف الصالة ، فقيل له يف ذلك فقال : كان على مييين 
 إنسان ال أكلمه.

وقال فزارة يوماً يف جملسه : لو غسلت يدى مائة مرة ما تنظفت ، أو أغسلها مرتني وفيه يقول ابن 
 املعّذل : 
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  ن على املظامل اي فزارة  ظامل أن تـكـوومن امل

تقدمي رجل مع خصمه إىل قاض ، فقال : أصلح اَلّل القاضى ، يل عند هذا الزاين ابن الزانية كذا 
وكذا. فقال القاضي خلصمه : ما تقول فيما مسعت من دعوى خصمك ? فقال : ال أعرف شيئاً 

هات بينه إن كان لك. فأاته برجلني فجلسا بني فيما يقول ، وأان منكر ملا يدعيه. فقال للمدعى : 
يديه ، فقال هلما : مب تشهدان ? قاال : نشهد أن هلذا الرجل على هذا الزاين ابن الزانيه كذا وكذا 

 لدعوى خصمه.
  فقال هلما :قد قبلتكما.قم ايزاين ابن الزانية ،فأد ما شهدا به. فقال املشهود عليه :

استحلوا قذىف وقذف أمي جبهلهم ، فما الذي استحللت به أنت ذلك أيها القاضي! إن كان هؤالء 
مىن ? فقال : واَلّل اي ابن أخي ما حسبت إال أنه امسك واسم أمك ، ألنك مل تنكر ذلك على 

 خصمك وال على شاهديه.
مر قاض بواسط أو حبمص على السوق يف يوم رمضان ، فرأى رجال قد صنع معزفاً ، فوقف عليه 

ا الفاسق يف الشهر املبارك تعمل آالت اللهو وظروف الشّر فقال : أصلح اَلّل القاضي ، وقال : أيه
إمنا هي مقالة قال : لعن اَلّل الشيطان ما حسبتها إال معزفا ،فنهض شيئاً مث عاد إليه ، فقال له :اي 

ار ، فاسق ????????وكيف تكون مقالة من خشب ?هذا حمال. فقال له :اي قاضي إين أطليها ابلق
 فال تؤثر فيها النار. قال :صدقت ، مث انصرف عنه.

ُوىّل رجٌل مقّل قضاء األهواز ، فأبطأ عليه رزقه ، وحضر عيد األضحى وليس عنده ما يضحى به 
وال ما ينفق ، فشكا ذلك إىل زوجته ، فقالت له : ال تغتم ، فإن عندي ديكاً جليال قد مسنته ، 

ما كان يوم األضحى ، وأرادوا الديك للذبح ، طار على سقوف فإذا كان عيد األضحى ذحبناه. فل
اجلريان ، فطلبوه وفشا اخلرب يف اجلريان ، وكانوا مياسري ، فرقوا للقاضي ، ورثوا لقلة ذات يده 

،فأهدى إليه كّل واحد منهم كبشاً ، فاجتمعت يف داره أكبش كثرية ، وهو يف املصلى ال يعلم ، 
أى ما فيه من األضاحي قال المرأته :من أين هذا ? قالت أهدى إلينا فالن فلما صار إىل منزله ، ور 

ما ترى. قال : وحيك احتفظي بديكنا هذا فما فدى إسح اق بن  -حىت مسَّت مجاعتهم -وفالن
 إبراهيم إال بكبش واحد ،وقد فدى ديكنا هبذا العدد.

 ابب امللح وما به الّنفس تراتح
 من مباح املزاح 
 : وصلت ابلعلم ، وكسبت ابمللح. قال األصمعىّ 

قال عبد الرمحن بن أيب الّزاند : قلت ألشعب : أنت شيخ كبري ، فهل رويت شيئاً من احلديث ? 
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قال : بلى! حدثين عكرمة عن ابن عباس ، عن النيّب صلى اَلّل عليه وسلم ، أنه قال : خصلتان من 
 أان واحدة ، ونسى عكرمه األخرى.حافظ عليهما دخل اجلنة. قلت : وما مها ? قال : نسيت 

كان أشعب الّطمع كثري اإلملام بسامل بن عبد اَلّل بن عمر ، فأاته يوماً وهو يف حائط مع أهله ، 
فمنعه البواب من الدخول عليه من أجل عياله ، وقال : إهّنم أيكلون. فمال عن الباب ، وتسّور 

 اي أشعب! على عياىل وبنايت تتسّور. فقال له عليهم احلائط ، فلّما رآه سامل ، قال : سبحان اَللّ 
"لقد علمت مالنا يف بناتك من حّق ، وإنك لتعلم ما نريد". فقال له : انزل أيتك من الّطعام ما 

 تريد.
أخذ قوٌم يف قطع ، فقّدموا لضرب أعناقهم ، فقام منهم واحٌد ، وقال : اَلّل اَلّل يّف ، فو اَلّل ما  

فيه ، وإمنا كنت أشرب معهم وأغىّن هلم ، فقالوا : هات فغّن لنا ، فارجتت  كنت يف شٍئ مما كانوا
 عليه األشعار إاّل قول الشاعر : 

 مـقـتـدى فكّل قريٍن ابملقارن  عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه

 فقالوا : صدق. اضربوا عنقه.
، ورمبا ضرب بعضهم كان بعض أمراء خراسان يتشاءم ابحلول ، فمىت رأى أحول ضربه ابلّسياط 

مخسائة سوط ، وحدث أنه ركب يف بعض األايم ، فرأى أحول فأمر بضربه ، وكان األحول جلداً ، 
فلما فرغ من ضربه ، قال له : أيها األمري! أصلحك اَلّل ، مل ضربتين ? قال : ألين أتشاءم ابحلول. 

خري ، وأان رأيتك فضربتين مخسائة قال : فأينا أشّد شؤماً على صاحبه ، أنت رأيتين ومل يصبك إاّل 
 سوط ، فأنت إذا أشد شؤمًا. فاستحيا منه ومل يضرب بعده أحدًا.

كانت يف سعيد بن فروخ بن القطان ، والد حيىي سعيد الفقيه ، غفلة شديدة مشهورة ، فخرج يوم 
وا اجلمعة إىل اجلمعة وقد هتيأ للصالة ، فلقى رجال من أهل البصرة كثري املزاح ، فقال له : قد أخر 

 غد ، فقال : حسن. ورجع إىل منزله.
كان إمساعيل بن يسار الشاعر قد خّف على عروة بن الزبري حىت زامله مّرًة بعض أسفاره ، فقال 

ليلًة يف سفره ذلك لغالمه : انظر هل اعتدل احململ ? فقال الغالم : ما هو إاّل معتدل ، فقال 
 لباطل قبل هذه الليلة ، فمحك عروة.إمساعيل : واَلّل ما اعتدل احلّق وا

قال األصمعّى : قدم اتجٌر من أهل الكوفوفة املدينة أبمحزة فباعها كلها إاّل الّسود منها ، فلم تنفق 
، وكان صديقاً للدرامّى الشاعر ، فشكا ذلك إليه ، وقد كان الدرامّى تنّسك ، وترك الشعر 

  فقها لك حىت تبيع مجيعها إن شاء اَلّل تعاىل ، مث قال :والغناء. فقال له : ال هتتّم بذلك فإيّن سأن

 ماذا صنعت بزاهٍد متعـبّـد  قل للمليحة يف اخلمار األسود
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  حىّت عرضت له بباب املسجد  قد كان مشر للصالة ثـيابـه

 مـّحـمـد ال تقليه حبّق دين  رّدى عليه صيامه وصـالتـه

وا : رجع الدرامّى عن نسكه ، وعاد إىل فتكه ، فلم يبق يف فشاع قول الدرامّى هذا يف الناس : وقال
املدينة امرأة ظريفة إال ابتاعت مخاراً أسود حىت نفد ما كان منها مع العراقي ، فلما علم الدرامّي 

ذلك ، رجع إىل نسكه ولزم املسجد. والدرامّي هذا أصله مكّى ، مث انتقل إىل املدينة زمن عمر بن 
إىل خالفة بين العباس ، وانقطع إىل عبد الصمد بن على وكان شاعراً مطبوعاً ،  عبد العزيز ، وعاش

 ترك ذلك وتنسك ، وهو القائل : 

 قبيح وابعدت عيّن اجلمـيال  وملا رأيتـك أولـيتـنـي ال

  وصادفت يف الّناس خاّل بديال  تركت وصالك يف جـانـب

رجٌل من أهل املدينة موىل لبين خمزوم ، وامسه طويٌس الذي تضرب به العرب املثل يف الّشؤم ، هو 
عيسى بن عبد اَلّل ، وهو أول من أظهر اخلنا واجملون ابملدينة ، وكان مغنيا يضرب الدف ، وسئل 

عن والده ، فقال : ولده ، فقال ، ولدت يوم مات النيب صلى اَلّل عليه وسلم ، وفطمت يوم مات 
يوم قتل عثمان ، وولد يل يوم قتل على بن أيب طالب  أبو بكر ، وختنت يوم قتل عمر ، وتزوجت

 فيقولون يف أمثاهلم الّسائرة. أشأم من طويس.
كان الّشعيب يوماً جالساً يف جملسه ، والناس يتناظرون يف الفقه عنده ، معه شيخ يطيل السكوت ، 

، أفتى يل أن فقيل له يوماً : لو سألت عن مسألة تنتفع هبا ، فقال : إين ألجد يف قفاي حّكة 
 أحتجم ?فقال الشعيب :احلمد هلل الذي صران من الفقه إىل احلجامة.

مر ابلشعيب يوماً رجل يقود محاراً ،فقال له :ما امسك ?قال :وردان.قال :وما اسم محارك ?قال 
:عمران.قال الشعيب :واخالفاه!! مر رجل معه كلب اببن أيب عتيق ،فقال له :ما امسك ?قال 

 :واّثب.
 :وما اسم كلبك ?قال :عمروزفقال ابن أىب عتيق :واخالفاه ،وأنشد :  قال

 من الّتوفيق أسبااب  ولو هّيا له الـلـه

  ومّسى الكلب واّثاب  لسّمى نفسه عمراً 

 أنشد رجل زاّبن الّسّواق ،قول إمساعيل بن يسار : 
 فـسـلّـهـا بفناء بيتك أو أملّ   ما ضّر أهلك لو تطّوف عاشقٌ 
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 اّبن ،وقال :الشئ وهللا ،إال الّضجر وسوء اخللق وضيق الصدر ،وجعل يبكي وميسح عينيه.فبكى ز 
قيل ملدىّن :أما تتقى هللا ،تؤذي جريانك ?!قال :فمن أوذى إذاً ? أوذى من ال أعرفه ?! كان 

الفرزدق جالساً يف حلقة احلسن رمحه هللا ،فقال رجل :اي أاب سعيد!ما تقول يف الرجل حيكي عن 
ه ،يقول :قال فالٌن طلقت امرأتى ،وأعتقت عبدي ،وفعلت وفعلت والنّية له يف ذلك.فقال غري 

 الفرزدق :ايأاب سعيد :قد قلت أان يف ذلك.فقال :وما قلت اي أاب فراس ?فليس كّل قول يؤخذ به.
 قال :قلت : 

  إذا مل تعّمد عاقدات العزائم  ولست مبأخوٍذ بشئ تقولـه

 راس ،القول ما قال.قال احلسن :صدق أبو ف
اعتض اإلسكندر جيشه يوماً ،فرأى فيهم رجال أعرج ،فأمر إبسقاطه ،فضحك األعرج.فقال له 

اإلسكندر :مم ضحكك ?وقد أسقطتك.فقال :تعجبا منك حلبك آلة اهلروب ،وكراهتك آلة 
 الوقوف ،ألن معى آلة الوقوف يف احلرب وتسقطين ،فأمر إبثباته يف خاصته ،وأسىن رزقه.

 مسع ابن أيب عتيق يوما نصيباً الشاعر ،وكان أسود ،ينشد لنفسه : 
 أعار جناحي طائر فـأطـي  وددت ومل أخلق من الّطري أّنين

فقال له ابن أيب عتيق :اي ابن أخي!قل :غاق تطر.شبهه ابلغراب لشدة سواده.هاج أبيب علقمة 
بة امللزم ،وأرهف ظبة املشرط ، وأسرع األعرايّب الّدم ،فأتوه حبّجام ،قال له :اي حّجام!اشدد قص

الوضع ، وأسرع الوضع ، وعجل الّنزع ، وليكن شرطك وخزاً ، ومّصك هنزًا. فقام احلجام انهضاً ، 
   وقال : انتظر حىت أيتيك ابن القريّة فيحجمك.

ال له قال اهليثم بن عدّى : كنت يوماً بكناسة الكوفة إذ أان برجل قد وقف على خنّاس الّدواب ، فق
: اطلب يل محاراً ليس ابلصغري احملتقر ، وال ابلكبري املشتهر ، إن خال الطريق تدفق ، وإن كثر 
الزحام ترفق ، ال يصادم يف الّسوارى ، وال يدخل حتت البواري ، إن أقللت علفه صرب ، وإن 

بد اَلّل ، فإذا أكثرت له شكر ، وإن ركبته هام ، وإن ركبه غريي انم. فقال له النخاس : اصرب اي ع
 مسخ القاضي محاراً ، أصبت حاجتك إن شاء اَلّل تعاىل.

خطب أبو القطوف إىل قوم وليًة هلم ، فأجابوه ، وقالوا هلا من الضياع واملال كذا وكذا ، فما مالك 
أنت ? قال : إن كنتم صادقني فإن ماهلا يكفيين وإايها ما عشنا ، فما سؤالكم عن ماىل ?! وقال 

 ك بن عبد احلميد احلارثي : عبد املل

 وأزمعى لبىن عوف هبـجـران  اي أخت كندة عايف شرب عثمان

 كي تنتوي غضيب وغضـبـان  اي أخت كنده سريى سري ساخطةٍ 
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 الّرزق قي يد من لو شاء أغناين  اي أخت كنده ليس الّرزق يف يده

 واخلبز فيها له شاٌن من الّشـان  املاء يف دار عثمان لـه ثـمـن

 لكّنه يشتهى محـداً بـمـّجـان  عثمان يعلم أّن احلمد ذو ثـمـن

 حىّت يروا عنده آاثره إحـسـان  والناس أكيس من أن ميدحوا أحداً 

  غسل اجلنانة من معروف عثمان  اغسل يديك أبشناٍن وأنقـهـمـا

 عـّفـاف إاّل اخلليفة عثمان بن  واسلح على كّل عثمان مررت به

 حلجام : وقال الليث ا
  وأخريت مشط الّصّد يف طّرة الودّ   حلقت مبوسي اهلجر انصية الّصـدّ 

 فجبهة رأس الوّد مكشوفة اجللـد  قصصت مبقراض القال حّجة الوفا

 ظلوماً مبنقاش القطيعة والـصَّـدَّ   وشعر سبال الوصل صرت منتفـاً 

 الوعـد مبحجمة اخللف القبيح دم  وما زلت مصَّاصاً بـغـري إسـاءةٍ 

 وذكروا أن إبليس قال :ماذا ألقى من أصحاب البلغم ? ينسون ويلعنونين.
قال حسني املعروف ابجلمل الشاعر : كان أمحد بن املدبر بدمشق يقصده الشعراءفمن مدحه بشعر 
جيد أاثبه ، ومن مدحه بشعر رديء وكل به من حيمله إىل اجلامع فال يفارقه حىت يصلى مائة ركعة. 

 ت عليه ، فقلت : قال فدخل
 كما ابملدح تـنـتـجـع الـوالة  أردان يف أىب حـسـن مـدحيـاً 

 جوائزه عـلـيهـن الـصـالة  فقالوا يقبل الـمـدحـات لـكـن

 صالتى إمنا الـشـأن الـزكـاة  فقلت هلم : وما يغنـى عـيالـي

  فتضحى يل الصالة هي الصالت  ليأمر يل بكسر الصـاد مـنـهـا

 ال يل : أخذت هذا من قول أىب متام : قال ،فق
 من حائهن فإهنـن حـمـام  هن احلمام فإن كسرت عيافة

قال الرايشي : خرج الناس ابلبصرة ينظرون هالل رمضان ، فرآه رجل منهم ،ومل يزل يومئ إليه حىت 
، وقال  رآه غريه وعاينوه ، فلما كان هالل الفطر ، جاء اجلار إىل ذلك الرجل ، فدق عليه الباب

 له : تعال أخرجنا مما أدخلتنا فيه.
 ابب املزاح إابحة وكراهة
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 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إين ألمزح وال أقول إال حقَّا.
قال ابن عباس : املزاح مبا حيسن مباح ، وقد مزح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فلم يقل إاّل 

 حقا.
سريين ، وكان مزاحاً فسألته عن هشام ابن حسان ، فقال يل :  قال غالب القطان : أتيت حممد بن

توىف البارحة ، أما شعرت ? فقلت إان هلل وإان إليه راجعون. فضحك وقال : ? " هللا يتوىف األنفس 
حني موهتا ، واليت مل متت يف منامها ، فيمسك اليت قضى عليها املوت ، ويرسل األخرى إىل أجل 

 مسمى " .
ىل احلسن ، فقالت : إين نذرت أن أهدي البصرة إىل مكة ،فقال :وحيك إن أهل جاءت إمرأة إ

 البصرة ال يدعونك هتدى بصرهتم ، ولو تركوك ما قدرت ، كفري عن ميينك.
ويف احلديث املأثور : " أّن عيسى عليه السالم كان يبكي ويضحك ، وكان حيىي عليه السالم يبكي 

 يه السالم " .وال يضحك ، فكان خريمها املسيح عل
 قال خليفة بن زيد : كان خليفة األقطع مزاحاً ، وكان يقف على أيوب السختياين فيمازحه.

قال محاد : وجاء خليفة األقطع يوماً إىل أيوب ، وأان غالم بني يديه ، فقال له :اي أاب بكر مىت 
  استحدث هذا ? يعىن مىت طلب هذا احلديث.

امل العلوى ، قال : قال يل احلسن : خّل بني الناس وبني وروى هارون بن موسى األعور عن س
 هالهلم حىت يراه معك غريك.

 وكان شعبة يقول : سامل العلوي يرى اهلالل قبل الناس بليلتني.
 قال اخلليل بن أمحد : الناس يف سجن ما مل ميازحوا.

متنا من الغم ، داخل ،  مزح الشعيب يوماً ، فقيل له : اي أاب عمرو أفتمزح ? قال : إن مل يكن هذا
 وهواء خارج.

كان حممد بن سريين يداعب ويضحك حىت يسيل لعابه ، فإذا أردته على شئ من دينه كانت الثراي 
 أقرب إليك من ذلك.

 أتت ابن سريين امرأة الفرزدق شاكية ، فلما خرجت متثل : 

 ولو رضيت زب استه الستقرت  لقد أصبحت عرس الفرزدق انشزاً 

سريين : إن قوماً يقولون من الشعر ما يوجب الوضوء ، فعجب من جهلهم ، وكان يف  قيل البن
 املسجد ، فتمثل : 

  عرقوهبا مثل شهر الصوم يف الطول  نبئت أن فتاة كـنـت أخـطـبـهـا
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 مث قام فاستقبل القبلة وكرب مفتتحا لصالته.
، مث افتتح الصالة ، وكان وقال شعبة : أقيمت الصالة فأنشدان عمرو بن مرة بيت شعر غزل 

 إمامهم.
وقد كره مجاعة من العلماء اخلوض يف املزاح ملا فيه من ذميم العاقبة ، ومن التوصل إىل األعراض ، 

 واستجالب الضغائن ، وإفساد اإلخاء.
 كان يقال : لكل شئ بدء ، وبدء العداوة املزاح.

 كان يقال : لو كان املزاح فحاًل ، ما ألقح إال الشر.
 ال سعيد بن العاص : ال متازح الشريف فيحقد ، وال الدينء فيجتئ عليك.ق

 قال ميمون بن مهران : إذا كان املزاح أمام الكالم فآخره الشتم واللطام.
 قال جعفر بن حممد : إايكم واملزاح ، فإنه يذهب مباء الوجه.

ردل ويضحكه أبصلب كان خالد صفوان يكره املزاح ، ويقول : يسعط أحدهم أخاه أبحر من اخل
 من اجلندل ، ويفرغ عليه أشد من إىل املرجل ، ويقول : مازحته.

 قال إبراهيم ال خنعي : ال يكون املزاح إال يف سخف أو بطر.
 قال أبو هفان : 

  وتوق منه يف املزاح مجاحاً   مازح صديقك ما أحب مزاحاً 

 مفتـاحـاً  كانت لباب عداوةٍ   فلرمبا مزح الصديق مبزحةٍ 

 وقال ابن وكيع : 
  مزحاً تضاف به إىل سوء األدب  ال متزحنَّ فإن مزحت فال يكـن

 الغضب إن املزاح على مقدمة  واحذر ممازحًة تـعـود عـداوةً 

 وأليب جعفر حممد بن جرير الطربي : 
 لسانه عـن جـراح  يل صاحب ليس خيلو

 على سبيل املـزاح  جييد متزيق عرضي

هللا عليه وسلم : " إايكم وكثرة الضحك ، فإنه مييت القلب ، ويذهب بنور روى عن النيب صلى 
 الوجه " .

 قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه : من كثر ضحكه استخف به وذهب هباؤه.
 وقال غريه من احلكماء : إايك واملشي يف غري أرب ، والضحك من غري سبب.

كم ، وال تدخلوا األسواق فتقَّ أخالفكم ، وال قال قتيبة بن مسلم لبنيه : ال متازحوا فيستخف ب
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 تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم.
 قال أبو موسى بن احلسن بن عبد الصمد بن علي بن املعتصم : 

  واملزح والضحك الكثري سقوط  الكرب ذل والتـواضـع رفـعة

 قنـوط واليأس من صنع اإلله  واحلرص ذل والقنـاعة عـزة

 وقال آخر : 
  جيرى عليك الطفل والدنس النذال  الـمـزاح فـإنــه فإايك إايك

 ذالَّ  ويورثه من بعـد عـزتـه  ويذهب ماء الوجه بعـد بـهـائه

 وقال آخر : 
  وأحسن الصدق عند هللا والناس  ما أقبح الكذب املذموم صاحبه

 وقال آخر : 
 ابجلّد حظك ال ابهلزل والـلـعـب  للجد ما خلق اإلنسان فالـتـمـسـن

 ذما ، ويذهب عنـه بـهـجة األدب  ال يلبث اهلزل أن جيىن لصاحـبـه

  واهرب بعرضك منهم أوشك اهلرب  ال خري يف اهلزل فاتركه لـقـائلـه

 وقال حممود الوراق : 
 يف حلن منطقه مبا ال يغفـر  تلقى الفىت يلقى أخاه وخدنـه

  تسعرهيهات انرك يف احلشا ت  ويقول كنت ممازحاً ومالعبـاً 

 عما به وفـؤاده يتـفـطـر  أهليتنا وطفقت تضحك الهـياً 

 األكرب أن املزاح هو السباب  أو ما علمت ومثل جهلك غالب

فهؤالء كرهوا املزاح وذموه ، ومل يستثنوا منه قليال من كثري ، وأما منصور الفقيه فنهى عن اإلكثار 
   منه ، فقال : 

  ثك والدعابههة يف حدي  ال تكثرن من الـفـكـا

 م ألهله عند اخلطابـه  ودع الغريب من الكـال

 أغفلته دون اإلصابـه  وإذا أصبت فكـل مـا

وقد أكثر أهل األدب يف املزاح من النظم ،وختلق ابن وكيع أكثر ذلك ، ورأيت األقتصار فيه على 
 األختصار أوىل من اإلكثار.كان املأمون يعجبه القائل : 
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 وذو ابطل إن شئتأهلاك ابطـلـه  اك أرضاك جدهأخو اجلدي إن الق

 ابب مدح الصدق واألمانه ذم الكذب واخليانه
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " املؤمن إذا حدث صدق ،وإذ وعد اجنز ، وأذا اؤمتن وىف ، 

 واملنافق إذا حدث كذب ،وإذا واعد أخلف ،وإذا اؤمتن خان " .
" التزال أميت خبري مااختذو األمانه مغناً والصدق مغرماً قالت عائشة  وقال صلى هللا عليه وسلم :

رضى هللا عنها ،قالت : ايرسول هللا مب يعرف املؤمن ? قال " بوقاره ولني كالمه ، وصدق حديثه " 
وقال صلى هللا عليه وسلم : " أد األمانه إىل من أئتمنك ،والختن من خانك " وقال سعد :كال 

 ها املؤمن ، إال اخليانه والكذب.خلصال يطبع علي
وقال علي بن أيب طالب رضى هللا عنه :من كانت له عند الناس ثالثة وجبت له عليهم ثالث : من 
إذا حدثهم صدقهم ،وإذا ائتمنوه مل خينهم ،وإذا وعدهم وىف هلم ، وجب له عليهم أن حتبه قلوهبم ، 

 وتنطق ابلثناء عليهم ألسنتهم ،وتظهر له معونتهم.
قيل للقمان احلكيم : ألست عبد بن فالن ? قال : بلى. قيل : فما بلغ بك ما نرى ?قال :تقوى 

 هللا ، وصدق احلديث ، وأداء األمانه وترك ما ال يعنيىن.
قال انفع : طاف ابن عمر سبعاً ،وصلى ركعتني ،فقال له رجل من قريش : ما أسرع ما طفت 

ن عمر :أنتم أكثر منا طوافاً وصياماً ،حنن نلتزم صدق وصليت اي أاب عبد الرمحن وخرجت فقال أب
 احلديث ،وأداء األمانة ، وإجناز الوعد.

 قتل حممود الوراق : اصدق حديثك إن يف الصدق اخلالص من الدنس 
  خري من الكذب ، اخلرس  ودع الكـذب لـشـأنـه

 وقال منصور الفقيه : 
  دان امرؤ فاجعله دينا  الصدق أوىل ما بـه

 ت منافقا إال أهينـا  دع النفاق فمـا رأيو 

 وله أيضاً : 
 فالشكر أيسر حـقـه  احلمد الـلـه شـكـراً 

 عدو من اجل صدقـه  أمسى الصدوق كثري ال

 وقال أبو العتاهية : 
  أمسى التصادق اليسقى به املاء  احلمد هلل كـل ذو مـكـاذبـهٍ 
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يستقيم لسانه ، و ال يستقيم لسانه حىت يستقيم  قال احلسن البصري :ال تستقيم أمانة رجل حىت
 قلبه.

 كان يقال :كفى ابملرء خيانه أن يكون أمينا للخونه قال الشاعر : 
 كان األمري شريكه املأمث  إن األمريإذا استعان خبائنٍ 

قال الفارايب :كنت على األوزعى إذ جاءه رجل فقال :اي ااب عمرو هذا كتاب صديقك فالن من 
ا ،وهو يقرأ عليك السالم. فقال له : مىت قدمت ? قال أمس.قال :ضيعت أمانتك ال كثر بالد كذ

 هللا يف املسلمني أمثالك.
 قال الشاعر : 

 فإنك قد أسندهتا شر مسند  إذا أنت محلت اخلئون أمانة

 وقال حممود الورق : 
 وما معين الّتصّنع لألمانـه  تصّنع كي يقال لـه أمـنيٌ 

  أراد به الّطريق إىل اخليانة  بـه ولـكـن ومل يرد اإلله

 وقال آخر : 
 خـئون وما منهمـا إال أذلّ   هو الّذئب أو للّذئب أوىف أمانة

أستاح رجل إىل جليس له يف السلطان ،فرفع ذلك عليه ،فلما أوقف السلطان ذلك القائل على 
منك ، فهل ترضى به ? قال  قوله ،أنكر أن يكون أحد مسع ذلك منه ، فقال : بل فالن مسع ذلك

: نعم. فكشف الست عن الرجل ، فقال : بلى. أنت قلت ذلك يل ، فسكت املرفوع عليه ساعة ، 
 مث أنشأ يقول : 

  فخنت وإّما قلت قواًل بال علم  أنت امرٌؤ إّما ائمنتك خـالـياً 

 واإلثـم مبنزلٍة بني اخلـيانة  فأنت من األمر الّذي قلت بيننا

 لى بن إمساعيل لنفسه : أنشدين ع
 طالباً فيها داينـه  ال يرى إال لدينـا

 قد حتّلى ابألمانه  وإذا قـيل أمـنيٌ 

 بني غدر وخيانه  وقع التحصيل منه

 وقال آخر : 
  رمّبا حتسب اخلؤون أمينا  الخيون األمني شيئاً ولكن
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  وقال آخر :

 أمـني ومؤمتناً ابلغيب غري  أال رّب من تعتده لك انصحاً 

 وقال أبو يعقوب اخلرميي : 

 أرى جوارهم إحدى البـلـّيات  اي للرجال لقوٍم قد بـلـوتـهـم

  مصّرح الّسحت مّسوه االماانت  ماذا تظّن بقوم خرب كسـبـهـم

ويف احلديث املرفوع : " الصدق يهدي إىل الرّب ، والرّب يهدي إىل اجلّنة ، والكذب يهدي إىل 
 هدي إىل الّنار " .الفجور ، والفجور ي

 يقال : صدق وبّر ، وكذب وفجر.
 قال بعض احلكماء : من عرف ابلصدق جاز كذبه ، ومن عرف ابلكذب مل جيز صدقه.

 وقال حممود الوراق : 
  لدي الّناس ذا صدٍق وإن كان صادقا  إذا عرف الكذاب ابلكذب لـم يكـن

 حـاذقـاً  ا كـانوتلقاه ذا حفـظ إذ  ومن آفة الكّذاب نـسـيان كـذبـه

 وقال آخر : 
  أو عادة الّسوء او من قّلة األدب  ال يكذب املرء إاّل من مهانتـه

 قال بغضهم : ما أراين أوجر يف ترك الكذب. قيل له : ومل ? قال : ألين أدعه اتقاء.
 قالوا : الصدق عز ، والكذب خضوع.

ذبه يتحدث هبا الوليد ، قال الرجل : قال احلسن : خرج عندان رجل ابلبصرة ، فقال : أل كذبن ك
 فما رجعت إىل منزيل حىّت ظننت أهنا حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون هبا.

 وقال كعب بن زهري : 
 ذموه ابحلّق وابلباطـل  ومن دعا الّناس إىل دّمه

 أسرع من منحدٍر سائل  مقالة الّسوء إىل أهليها

فإنه شهى كلحم العصفور ، من أكل شيئا منه مل يصرب قال لقمان البنه : اي بين! احذر الكذب 
 عنه.

 عوتب بعض األعراب على الكذب ، فقال للذي عاتبه : واَلّل لو غرغرت به هلاتك ما صربت عنه.
وقال األصمعي : قيل لكّذاب : ما حيملك على الكذب ? فقال : أما إنك لو تغرغرت به مرة ما 

 نسيت حالوته.
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 ط ? قال : أكره أن أقول ال فأصدق.قيل لكذاب : هل صدقت ق
 قال مجيل العذرى : 

 ومن حبله إن مد غري متني  حلا اَلّل من ال ينفع الوّد عنده

 على خلق خّوان كّل أمـني  ومن هو ذو لو نني ليس بدائم

 قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " أد األمانة ملن ائتمنك ، وال ختن من خانك " .
 والباطلابب احلّق 

قال رسول اَلّل صّلى اَلّل عليه وسلم : " احلق ثقيٌل ، فمن قّصر عنه عجز ، ومن جاوزه ظلم ، ومن 
 انتهى إليه فقد اكتفى " . ويروي هذا جملاشع بن هنشل.

 قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " ال يبطل حق امرئ وإن قدم " .
 اخلطّاب ، تركه احلّق ليس له صديق " . وقال عليه الّسالم : " رحم اَلّل عمر بن

ملا استخلف أبو بكر عمر ، قال ملعيقيب الّدوسى : ما يقول الّناس يف استخاليف عمر ? قال :  
كرهه قوٌم ، ورضيه آخرون. قال : فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه ? قال : بل الذين كرهوه. 

 والعاقبة للتقوى.قال : إن احلّق يبدو كريها وله تكون العاقبة ، 
قالوا : من قصد إىل احلّق اتسمت له املذاهب حجة ، ومن تعداه ضاق به أمره ، وما هلك امرٌؤ 

 عرف قدره.
قالوا : احلكمة تدعو إىل احلّق ، واجلهل يدعو إىل الّسفه ، كما أّن احلجة تدعو إىل املذهب 

 الّصحيح ، والشبهة تدعو إىل املذهب الفاسد.
 ء : من جهلك ابحلق والباطل ، أن تريد إقامة الباطل إببطال احلق.قال بعض احلكما

قال األعرايب ، وقد ذكر عنده اإلصالح واإلفساد ، فقال : المتنعن كثرياً من حّق ، وال تضعّن قلياًل 
يف الباطل ، فما حّرك حّق وابطّل إال كان هلما شهود. قال بعض احلكماء : هلا يعيد الرجل عاقال ، 

كمل ثالاثً : إعطاء احلق من نفسه يف حال الّرضا والغضب ، وأن يرضى للناس ما يرضى حىت يست
 لنفسه ، وأاّل ترى له زّلة عند ضجره. وقد تقّدم قول أيب العتاهية يف ابب الّرجاء واخلوف : 

  ومن ضاق عنه احلّق ضاقت مذاهبه

 وأليب العتاهية أيضاً : 
 ّق أبلج فيه النور أيتلـقواحل  الباطل الّدهر يلفي ال ضياء له

 
ملا احتضر أبو بكر الّصّديق ، أرسل إىل عمر ، فقال : ايعمر! إن وّليت على الّناس فاتق اَلّل ، 
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والزم احلق ، فإمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة ابتباعهم احلق يف الدنيا وثقله عليهم 
كون ثقياًل ، وإمنا خفت موازين من خفت يوم القيامة ، ، وحّق مليزان إذا وضع فيه احلّق غداً أن ي

ابتباعهم الباطل يف الّدنيا وخّفته عليهم ، وحّق مليزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً ، واعلم أن 
اَلّل عماًل ابلليل ال يقبله ابلنهار ال يقبله ابلليل ، وأنه ال يقبل انفلة حىت تؤدي الفريضة ، وأن اَلّل 

كر أهل اجلّنة أبحسن أعماهلم ، وجتاوز عن سيئاهتم ، فإذا كوهتم قلت : إيّن اخلائف أال عز وجل ذ 
أحلق هبم ، وأن اَلّل عز وجل ذكر أهل النار أبسوأ أعماهلم ، ورّد عليهم أحسنها ، فإذا ذكرهتم ، 

ب ، ليكون قلت : إين خلائف أن أكون مع هؤالء ، وأن اَلّل عّز وجل ذكر آية الّرمحة مع آية العذا
املؤمن راغباً راهباً ال يتمىن على اَلّل وال يقنط من رمحة اَلّل فإن أنت حفظت وصّييت ، فال يكونّن 
غائٌب أحب إليك من املوت وهو أيتك ، وإن ضيعت وصييت فال يكونّن غائٌب أبغض إليك من 

 املوت ولست مبعجزه.
ك احلّق يف منازل أهل احلّق ، يوم ال يقضى كتب عمر بن اخلطاب إىل معاوية : أن الزم احلّق ، ينزل

إال ابحلّق ، أول كتاب كتبه علّى بن أيب طالب يف خالفته : أّما بعد ، فإمّنا هلك من كان قبلكم ، 
 أهّنم منعوا احلق حىت اشتى ، وبسطوا الباطل حىت اقتدى.

ل قال وبرة املكّى : وقال علّى بن أيب طالب لرجل من اخلوارج : واَلّل ما عرفت حىت ظهر الباط
مسعت عن ابن عباس كلمات هلى أحّب إىل من الّدهم املوقفة ، قال : ال تتكلمن فبما ال يعينك 
حىت ترى له موضعاً ، فرب متكلم ابحلّق يف غري موضعه قد غيب ، ال متاريّن سفيهاً وال حليماً ، 

عنك إاّل مبثل ما حتّب أن ذكرك فإّن الّسفسه يؤذيك ، واحللم يقليك ، وال تذكرّن أخاك إذا غاب 
به إذا غبت عنه ، واعمل عمل رجل يعلم أنه جمزىٌّ ابإلحسان ، ومأخوٌذ ابألجرام ، فقال : رجل 

 عنده : اي ابن عباس! هلذه خري من عشرة آالف. قال : كلمة منها خري من عشرة آالف.
 قال ابن مسعود : من كان على احلّق ، فهو مجاعٌة وإن كان وحده.

 ال غريه : احلّق ثقيل ، وطالبه قليل.ق
 وقال غريه : احلق كثري ، والقائلون به يسري.

وقال غريه : األمحق يغضب من احلق ، والعاقل يغضب من الباطل وكان يقال : من هلك يف دولة 
 الباطل ، أكثر ممن حىي ابلباطل.

 قال أنو شروان : إذا اشتبهت األمور فاحلق بني التقصري واإلفراط.
 قال عبد اَلّل بن مسعود : تكّلموا ابحلق تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله.

 قال أبو العتاهية : 
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 ومعترٌب للعالـمـني قـدمي  وللحّق برهاٌن وللموت فكرةٌ 

 قال مالك ابن أنس : إذا ظهر الباطل على احلّق ظهر الفساد يف األرض.
 اطل وكثريه هلكة.وقال : إن لزوم احلق جناة ، وإن قليل الب

قال سعد بن أيب وقاص لسلمان : أوصين. قال : أخلص احلّق خيّلصك. وأظّن هذا من قول القائل 
 : أعّز احلق يذّل لك الباطل.

كان يقال : من مل يعمل من احلق إاّل مبا وافق هواه ، ومل يتك من الباطل إال ما خف عليه مل يؤجر 
 ل.فيما أصاب ، ومل يفلت من إمث الباط

 قال العتايب : 
 يستبينهـا وال كّل من أّم الصوى  وما كّل موصوف له احلّق يهتدي

 الّصوى : مجع صّوة ، وهي حجارة جتعل أعالماً يف الطريق.
قال رجل خلصمه : لئن مهلجت إىل الباطل إنك لقطوف على احلق وقال بعض احلكماء : املنعة 

ا ، فاستدع شاردها ابلتوبة ، واستدم والّراهن منها نفور ، ولقلما اقشعت انفرة فرجعت يف نصاهب
بكرم اجلوار ، واستفتح ابب املزيد حبسن التوكل ، فقد أعرب لك احلّق عن نفسه ، وصدقك عن 

 أمره.
 طل فرقاً ال حييل -قال منصور الفقيه : ?إن بني احلّق والب

 ل من الـقـول دلـيل  وعلى نـّية ذي الـقـو

 ل لك الـحـّق ثـقـيل  فقل الـحـّق وإن قـي

  شوورت وانظر ما تقول  فاتـق الــلّـــه إذا

 ل من الّناس جـهـول  ال يضـرنّـك إن قــا

 مل يسل عنه فـضـول  إن قول املـرء فـيمـا

   وقال الّصلتان العبدى : ???????وللحّق بني الّناس راٍض وجازع=ولألذانب فيه للّرءوس توابع

  وما تستوي يف الّراحتني األصابع  مـي وريشـهوليس الذانيب كالقدا

روى عبد امللك بن عمري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال : قال رسول اَلّل صّلى اَلّل عليه 
وسلم : " أصدق كلمة قاهلا الشاعر ، قول لبيد : أال كّل شٍئ ما خال اَلّل ابطل " قالوا : أصدق 

??وما محلت من انقٍة فوق ظهرها=أبّر وأوىف ذّمًة من حمّمد قال بيت قالته العرب ، قول القائل : 
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 احلامتي : أشعر بيت قالته العرب ، قول امرئ القيس بن عانس ال ابن حجر.
 ?اَلّل أجنح ما طلبت به=والرّب خري حقيبة الّرحل وأنشد ثعلب : 

  بيت يقال إذا أنشدته صدقا  وإّن أشعر بيت أنت قائله

د : ما انصح اَلّل عبٌد مسلم يف نفسه فأخذ احلق هلا ، وأعطى احلق منها ، إال قال جعفر بن حمم
 أعطي خصلتان : رزق من اَلّل يقنع به ، ورضى من اَلّل عنه.

كان بعض الصاحلني يقول : اللهم إين أشكو إليك ظهور البغي والفساد يف األرض ، وما حيول بني 
 احلق وأهله من الطمع.

 حيىي الكاتب : قال عبد احلميد بن 
 وأعقب ما ليس بـاآلفـل  ترّحل ما ليس ابلـقـافـل

 وهلفي من اخللف الّنازل  فلهفي على الّسلف الراحل

 بكاء املوهّلة الـثّـاكـل  أبّكى على ذا وأبكـى لـذا

  وتبكى على ابن هلا واصل  تبّكى على ابن هلا قاطـع

 باطـلورّد التقى عنت ال  تقّضت غواايت سكر الّصبا

 بسم اَلّل الرمحن الرحيم 
 ابب احلياء والوقار

 قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " لكّل دين خلق ، وخلق اإلسالم احلياء " .
 وقال رسول اَلّل صلى هللا عليه وسلم " احلياء خرٌي كّله " .

 وقال صلى اَلّل عليه وسلم : " املؤمن حىّي كرمي ، الفاجر خّب لئيم " .
قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم " إن اَلّل حيب احلىّي احلليم املتعّفف ، ويبغض الفاحش البذئ و 

 السائل امللحف " .
 قال سليمان عليه السالم : احلياء نظام اإلميان ، فإذا حنل النظام ذهب ما فيه.

 ويف التفسري : " ولباس التقوى " . قالوا : احلياء.
 َلّل ، فمن رزقه اَلّل الوقار فقد ومسه بسيماء اخلري.وقالوا : الوقار من ا

 وقالوا : من تكّلم ابحلكمة ال حظته العيون ابلوقار.
قال احلسن : أربع من كّن فيه كان كامال ، ومن تعّلق بواحدة منهن كان من صاحلي قومه : دين 

 يرشده ، عقل يسّدده ، وحسب يصونه ، وحياء يقوده.
 عنها : رحم اَلّل نساء األمصار ، مل مينعهن احلياء أن يسألن عن أمر دينهن.قالت عائشة رضى اَلّل 
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 وقالت عائشة أيضاً : رأس مكارم األخالق احلياء.
 قال الشاعر : 

 إال هناين احلياء والكـرم  ما إن دعاين اهلوى تفاحشةٍ 

 وال مشت يب لريبٍة قـدم  وال إىل حمرم مـددت يدى

 عليه وسّلم أنه قال : " إّن مما أدرك الناس من كالم النبّوة األوىل ، إذا مل وروى عن النيّب صّلى اَللّ 
 تستحي فاصنع ما شئت " .

 وقال حبيب بن أوس : 
  ومل تستحي فاصنع ما تشاء  إذا مل ختش عاقبة الليالـي

 وال الدنيا إذا ذهب احلـياء  فال واَلّل ما يف العيش خريٌ 

 اللحاء ويبقى العود ما بقى  يعيش املرء ما استحيا خبري

 وقال أبو دلف العجلى : 
 فاصنع ومل ترع خملوقاً فما شئت  إذا مل تصن عرضاً ومل ختش خالقاً 

 وقال صاحل بن جناح : 
  وال خري يف وجه إذا قل ماؤه  إذا قّل ماء الوجه قّل حـياؤه

 وقال آخر : 
  تقلب يف األمور كما يشاء  إذا رزق الفىت وجها وقاحا

 وبني ركوهبا إاّل احلـياء  ورب ديّنٍة ما حال بـينـي

 وقال احلزين بن عبد اَلّل الّليثي ، وتنسب إىل الفرزدق : 
 يبـتـسـم فال يكّلم إاّل حـني  يغضى حياًء ويغضى من مهابته

 وقال آخر : 
 ويدنو وأطراف الّرماح دواين  كرمٌي يغّض الّطرف فضل حيائه

 خـشـنـان وحداه إن خاشنته  الن متنـه وكالسيف إن ال ينته

 وقالت ليلى األخيلّيه : 
  وسط البيوت من احلياء سقيما  وخمّزق عنه القميص ختالـه

  وقال أمية بن أيب الّصلت يف ابن جد عان التيمى :
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 حياؤك إن شيمتك احلـياء  أأذكر حاجيت أم قد كفانـي

  وال مساء عن الفعل اجلميل  كرمٌي ال يغـرّيه صـبـاحٌ 

 كفاه من تعرضه الثـنـاء  إذا أثىن عليك املرء يومـاً 

 قال األصمعي : مسعت أعرابيا يقول : من كساه احلياء ثوبه ، خفي عن الناس عبيه.
أخربان عبد الرمحن بن حيىي ، حدثنا أمحد بن سعيد ، حدثنا ابن األعرايب ، حدثنا العباس بن حممد ، 

 ابن كناسة :  حدثنا حيىي بن معني ، قال

 القيت أهل الوفاء والكرم  يّف اقباض وحشمٌة فـإذا

  وقلت ما قلت غري حمتشم  أرسلت نفسي على سجيتها

 ابب حسن اخللق وسوئه
 قال رسول اَلّل عليه وسلم : " أكمل املؤمنني إمياانً أحسنهم خلقا " .

ه وسلم حني وضعت رجلى يف الغرز قال معاذ بن جبل : آخر ما أرضاين به رسول اَلّل صلى اَلّل علي
 أن قال : " حسن خلقك للناس اي معاذ بن جبل " .

قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم: " أثقل شئ يف ميزان املؤمن يوم القيامة خلق حسن " قال 
 رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " حسن اخللق مين ، وسوء اخللق شؤم " .

رجل ليدرك حبسن خلقه درجة القائم ابلليل ، الصائم ابلنهار ، الظامئ قال كعب األحبار : إن ال
 ابهلواجر.

 ويف اخلرب املرفوع أيضاً : " من سعادة املرء حسن خلقه ، ومن شقائه سوء خلقه " .
مكتوب يف احلكمة ، الرفيق خري قائد ، وحسن اخللق خري رفيق ، والوحدة خري من جليس السوء 

 من الوحدة. ، واجلليس الصاحل حري
 كان يقال : من ساء خلقه قّل صديقه.

وروى عن النيب صلى اَلّل عليه وسلم أنه قال : " اي بين عبد املطلب! إنكم لن تسعوا الناس 
 أبموالكم ، فليسعهم منكم حسن اخللق ، والقوهم بطالقة الوجه وحسن البشر " .

 لتلعنهم. قال أبو الدراء : إان لنكثر يف وجوه أقوام ، وإن قلوبنا
 روى يف قول اَلّل تبارك وتعاىل :" "وثيابك فطهّر"، قالوا : وخلقك فحّسن.

 قال سفيان بن عيينة : من حسن خلقه ساء خلق خادمه.
 كان يقال : حسن اخللق يكسب حسن الذكر.

 قال أبو العتاهية : 
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  والق من تلقى ببشر رفيق  عامل الناس بوجٍه طلـيق

 وإذا أنت كثري الّصـديق  افإذا أنت مجـيل الـثـنـ

 وقال حممد بن حازم : 
 مبثل البشر والوجه الطليق  وما اكتسب احملامد طالبوها

 وقال آخر : 
  التكن كلباً على الناس يهرّ   خالق الناس خبلق حسـن

 وقال أخر هو املغرية بن حبناء : 
 وتـمـدح ولكن أخالقًا تـذمّ   وما حسٌن أن ميدح املرء نفسه

 ل ابن وكيع : وقا
 س وعاشر أبحسن اإلنصـاف  الق ابلبشر من لقيت من النـا

 تستدم ودهم بتك الـخـالف  ال ختالف وإن أتوا بـخـالفٍ 

 مسرعاً عنهم إىل اإلنصراف  وإذا خفت فرط غيظك فاهنض

 شـافـي ماله غري أن تداويه  إمنا الناس إن تـأمـلـت داءٌ 

 وقال آخر : 
 والّلطـف وٌد فيزرعه التسليم  راً ليس بينهمقد ميكث الناس ده

 وقال العّتايب يذم رجال : 
 متّأًة من كل خـلـق يذميـهـا  فكم نعمٍة آاتكهـا الـلّـه جـزلة

 تعاورهنا حىت تـفـّرى أدميـهـا  فسلطت أخالقاً عـلـيهـا دمـيمةً 

 هـابلغت أبدىن نعمٍة تسـتـدميـ  وكنت امرًءا لو شئت أن تبلغ املدى

 ترومها من الّصخرة الّصماء حني  ولكن فطام النفس أثقل مـحـمـال

 ابب مكارم األخالق والّسؤدد
قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " بعثت ألمتم مكارم األخالق " . ويروى " حماسن األخالق 

. " 
 أخذه أبو العتاهية فقال 

 األخــالق ين إاّل مـكـارم  ليس دينا بغري دين وليس الـد
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  س مها من فروع أهل الّنفاق  إمّنا املكر واخلديعة يف النـا

 وإلبراهيم بن املهدّى : 
 يف املال إاّل منه فيمـا يبـذل  ال خري يف الّدنـيا بـال دين وال

 وجيمـل فيما اشتهت ممّا حيلّ   فأصب وأتلف واستفد وأفد وعش

 وقال آخر : 
  ففي صاحل األخالق نفسك فاجعل  هوما املرء إاّل حيث جيعل نفسـ

  وقال آخر :

  وتذكر أفعال الفىت حيث ال يدري  تزين الفىت أخالقـه وتـشـينـه

خطب ثالثة إخوة من العرب إىل عّمهم ثالث بنات له ، فقال : مرحباً بكم ، ال أذم عهدكم ، وال 
العرض ، واجلزاء ابلقرض. قال  أستطيع ردّكم ، خرّبوين عن مكارم األخالق. فقال األكرب : الّصون

األوسط : النهوض ابلثقل ، واألخذ ابلفضل. قال األصغر : الوفاء ابلعهد ، واإلجناز للوعد. قال : 
 أحسنتم يف اجلواب ، ووفقتم إىل الصواب.

وقال صلى اَلّل عليه وسلم : " إن اَلّل حيّب معاىل األخالق وأشرفها ، ويكره سفسافها " قال 
رم األخالق للمؤمن : قوة يف لني ، وحزم يف دين ، وإمياٌن يف يقني ، وحرٌص على العامل احلسن : مكا

، واقتصاد يف النفقة ، وبذٌل يف الّسعة ، وقناعة يف الفاقة ، ورمحٌة للمجهود ، وإعطاٌء يف حّق ، وبّر 
 يف استقامة.

 تكون يف أبيه وال يف ابنه ، قالت عائشة رضي اَلّل عنها : خالل املكارم عشر ، تكون يف الّرجل وال
وقد تكون يف العبد وال تكون يف سّيده ، يقسمها اَلّل ملن أحّب : صدق احلديث ، ومداراة الّناس ، 
وصلة الرحم ، وحفظ األمانة ، والتذّمم للجار ،وإعطاء الّسئل ،واملكافأة ابلصّنائع ، وقرى الّضيف 

 ،والوفاء ابلعهد ،ورأسهّن كلهّن احلياء.
 لبزر مجهر :أي شئ أنت به أسّر ?قال :قدريت على مكافأة من أحسن إىل. قيل

قال مصقلة بن هبرية الّشبياين :مسعت صعصعة بن صوحان ،وقد سأله ابن عباس ما السؤدد فيكم 
?قال :إطعام الطعام ،ولني الكالم ،وبذل الّنوال ،وكّف املرء نفسه عن السؤال ،والتوّدد للّصغري 

 ون الّناس عندك يف احلق شرعا.والكبري ،وأن يك
 سئل عبد هللا بن عمر عن الّسؤدد ،فقال :احللم واجلود.

كان يقال :خري أايم املرء ما أغاث فيه املضطر ،واكتسب فيه األجر ،وارهتن فيه الشكر ،واستّق 
 فيه احلّر.
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بسط لكم قال األحنف بن قيس يوماً لقومه :إمّنا أان رجل منكم ليس يل فضل عليكم ،ولكين أ
وجهي ،وأبذل لكم مايل ،وأفضى حقوقكم ،وأحفظ حرمتكم ،فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن 
زاد علّى فهو خري مين ،ومن زدت عليه فأان خري منه.قيل له :اي أاب حممد!ما يدعوك إىل هذا الكالم 

 ?قال :أحّضنهم على مكارم األخالق.
حللم واجلود الؤدد ،ونعّد العفاف وإصالح املال وقال عبد هللا بن عمر :حنن معشر قريش نعّد ا

 املروءة.
 قال أسد بن عبد هللا لرجل من بين شيبان :إن السؤدد فيكم لرخيص.

 فقال له :أّما حنن فما نّسود إال فىت يوطئنا رحله ،ويفرشنا عرضه ،وببذل لنا ماله.
 قال :أشهد أن السؤود فيكم لغاٍل.

?قال :األمحق يف ماله ،الذليل يف عرضه ، املطّرح حلقده قيل لبعض العرب :من السيد فيكم 
 ،املعتىن أبمر عامته.

 ورويت هذه القصة لألحنف ،أنه سئل :من أسود الناس فيكم ?فقال :األخرق يف ماله مث ذكر مثله.
قال أبو عمرو بن العالء :كان أهل اجلاهلية ال يسّودون إاّل من كانت فيه ست خصال ومتامها يف 

 سابة :الّسخاء والنجدة ،والّصرب واحللم ،البيان واحلسب.ويف اإلسالم زايدة العفاف. اإلسالم
ذكر لعبد هللا بن عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلّى ومعاوية.فقال :كان معاوية أسود منهم ،وكانوا 

 خرياً منه.
فه وكّف أذاه ،فذلك روى عن الّنيب صلّى هللا عليه وسّلم أنه قال : " من رزقه هللا مااًل فبذل معرو 

 الّسيد " .
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لألنصار يوماً : " من سّيدكم ? " فقالوا :اجلّد بن قيس على 

خبل فيه.فقال عليه اّلالم : " أّي داٍء أدوأ من البخل ?!بل سّيدكم اجلعد األبيض عمرو بن اجلموح 
 " .فقال شاعرهم يف ذلك : 

 ملن قال منا من تسمون سـّيدا  ّق قـولـهوقال رسول هللا واحل

 نبّخله فيهـا وإن كـان أسـودا  فقالوا له اجلّد بن قيس على اليت

 وال مّد يف يوم إىل سـوٍءة يداً   فىًت ما ختّطى خطـوًة لـدنّـيةٍ 

 يسـّودا وحق لعمر ابلنـدى أن  فسّود عمر بن اجلموح جبـوده

 د من ثعلبة بن أوس ،كان حيلم عن جاهلنا ويعطى سائلنا.قال بكر بن وائل :ما كان فينا أسو 
كان سامل بن نوفل سيد بين كنانة يف زمانه ، فوثب رجل على ابنه وابن أخيه فجرحهما ، فأتى به 
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سامل ، فقال له : ما أمنك من انتقامي ? قال : فلم سّودانك إذاً ? إال لتكظم الغيظ وحتلم عن 
  سامل هذا يقول الشاعر :  اجلاهل ، وحتتمل املكروه. ويف

  بل السّيد املعلوم سلم بن نوفل  نسود أقواماً وليسوا بـسـارة

 أنشد ابن عائشة : 

 حىت يذلوا وإن عـزوا ألقـوام  ال يبلغ اجملد أقواٌم وإن كرمـوا

 ال عفو ذّل ولكن عفو أحـالم  ويشتموا فتى األلوان مسفـرةً 

 يف النائبات إبسراج وإلـجـام  وإن دعا اجلار لبوا عند دعوتـه

 بـالـهـام كأن أسيافهم أغرين  مستلئمني ، هلم عند الوغى زجلٌ 

قال األصمعي : كان يقال : ال جيتمع عشرة إاّل وفيهم مقاتل أو أكثر ، وجيتمع ألف ليس فيهم 
 حليم.

 دنئ.كان يقال : ثالثة ال ينتصفون من ثالثة حليم من سفيه ، وبر من فاجر ، وشريف من 
قال األحنف بن قيس : ما انزعين أحد إال أخذت يف أمره إبحدى ثالث خصال ، إن كان فوقي 

عرفت له قدره ، وإن كان دوين أكرمت نفسي عنه ، وإن كان مثلي تفضلت عليه. أخذ هذا املعىن 
 حممود الوراق فقال : 

 وإن كثرت منه علّى الـجـرائم  سألزم نفسي الصفح عن كّل مذنب

 شريٌف ومـثـلـى مـقـــاوم  لناس إال واحـد مـن ثـالثةٍ وما ا

 وألزم فيه احلـّق والـحـّق الزم  فأما الذي فوقي فأعرف فضـلـه

 مقالتـه نـفـسـى وإن الم الئم  وأما الذي دوين فإن قال صنت عن

 حـاكـم تفّضلت إن الفضل للحرّ   وأما الذي مثلى فإن زّل أو هـفـا

 وقال آخر : 
 تذكّرنيه النفس قلبـي يصـدّع  مسع القول الّذي كاد كّلمـالقد أ

 كأيّن مسروٌر مبا منه أمسـع  فأبدي ملن أبداه ميّن بـشـاشةً 

  أرى أن ترك الشّر للشّر أقطع  وما ذاك من عجٍب به غري أّنين

ّز وجّل : " قال احلسن البصّرى : ما مسعت اَلّل عّز وجّل حنل عباده شيئاً أقل من احللم ، فقال ع
 إن إبراهيم ألّواه حليٌم " ، قال : " فبشرانه بغالم حليم " .

 قال العتايّب : 
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 أبيت عليه أن أضيق لـه صـدراً   إذا سّرين دهري قبلـت وإن أبـي

  فأوسعت ذا حلماً وأوسعت ذا شكراً   فكم من مسٍئ قد لقيت وحمـسـن

 ذا أعرضت عنه اغتّم ، فزده إعراضاً.قال عمر بن أيب طالب رضى اَلّل : إّن الّسفيه إ
 كان يقال : حيسن الّسرية يقهر املناوئ ، وابحللم عن الّسفيه يكثر أنصارك عليه.

 قال الشاعر : 
  عييت وما عييت عن اجلواب  سكت عن الّسفيه فظن أبـي

 أشّد على الّسفيه من العذاب  متاركة الّسفيه بـال جـوابٍ 

 الّسبـاب إذا وقع الكرمي من  وال شئ أحّب إلـى سـفـيه

 سّب الشعيّب رجل ،فقال له :إن كنت كاذابً يغفر هللا لك ،وإن كنت صادقاً يغفر هللا يل.
 قال الشعيّب :الغضب غول احللم.

قال خالد بن صفوان :شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه ،فقال :آجرك هللا على ما ذكرت من 
قال :فما حسدت أحداً حسدي عمرو بن عبيد على  صواب ،وغفر لك على ما ذكرت من خطأ ،

 هاتني الكلمتني.
 مّر الّشعيب بقوم ينتقصونه ،فأنشد : 
  لعّزة من أعراضنا ما استحلت  هنيئاً مريئاً غري داٍء خمـامـرٍ 

 قال الّنابنة اجلعدّي : 
 بوادر حتمي صفوه أن يكّدرا  وال خري يف حلٍم إذا مل تكن له

 أصدرا حليٌم إذا ما أورد األمر  ا مل يكن لهوال خري يف جهل إذ

 وقال آخر : 
 ويف ترك أهواء الفؤاد املتـيمّ   ويف احللم واإلسالم للمرء وازع

 وأخالق صدق علمها ابلتعلـم  بصائر يرشدن الفىت مستـبـينةٌ 

 قيل للحصني بن املنذر :مب سدت قومك ?قال :حبسب ال يطمع فيه ،ورأى ال يستغىن عنه.
 ر الّسؤدد عند معاوية بن أيب سفيان ،فقال :إنّه لينتقل يف ايّل كما ينتقل الظّل.وذك

 قال إايس بن قتادة : 
 دعاك إىل انر يفور سعريها  وإن من الّسادات من لو أطعته

 قال :كان سفيان بن عيينة يتمثل : 
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 ابلّسؤدد ومن الّشقاء تفّردى  خلت الداير فسدت غري مسّود

 بن عبد العزيز لرجل :من سّيد قومك ?قال :أان.قال :لو كنته مل تقله.قال :قال عمر 
 قال الشاعر : 

  إىل سيّد لو يظفرون بسّيد  وإّن بقوم سّودوك لفـاقةً 

 
 قيل للملهب :ما الّسؤدد ? قال : أن يركب الرجل يف منزله وحده ،ويرجع إىل منزله يف مجاعة.

? قال : هو الّذي إذا أقبل هبناه ،وإذا أدبر عبناه قيل لبعض العرب :ما عالمة السّيد قيكم 
 ،ويروى اغتبناه.

 قال عبيد بن األبرص : 

  أوىل الّرأي مل تركن إىل أمر مرشد  إذا أنت مل تعمل برأٍى ولـم تـطـع

 وتدفع عنها ابلـلـّسـان وبـالـيد  ومل جتتنب ذّم العـشـرية كـلـّهـا

 قمع عنها خنـوة الـمـتـهـّددوت  وحتلم عن جّهاهلـا وتـحـوطـهـا

 سـؤدد بذي سؤدد بـاد وال قـرب  فلست ولو عللت نفسك ابلـمـنـى

 قال أنس بن مدرك : 
 ألمر ما يسـّود مـن يسـود  عزمت على إقامة ذي صالح

 وقال أبو احلسن املوسوى : 
 يومي إليه الّسؤدد املـولـود  ما الّسؤدد املكسوب إاّل دون ما

 إن غولبا وتضعضع اجللمـود  فقا تكّسرت القـنـافإذا مها ات

 كان يقال :خصلتان ال يسود صاحبهما :االستطالة يف األقرابء ،والبطر يف األغنياء.
 قال املّرار بن سعيد : 

  فبا حللم سد ال ابلّسفاهة والّشتم  إذا شئت يوماً أن تسود قبـيلة

 والسّعد ،وذلك أان قد رأيناهم يقولون :األفعال وقال بعض أهل العلم :ال سؤدد إاّل ابلبخت واجلدّ 
احملمودة واألخالق اجلميلة توجب السؤدد والرايسة ،واألفعال املذمومة واألخالق الدنّية متنع من 
الّسؤود ،مث رأينا قوماً سادوا أبخالق ال حتمد ،وأبفعال ال ترضى ،فمن ذلك :أن احلمق مينع من 

ن ،وكان حمّمقاً ،وساد أبو سفيان وكان خبيال ،والبخيل مينع من الّسؤدد ،وقد ساد عيينة ابن حص
الّسؤدد ،وساد عامر بن الّطفيل ،وكان عاهراً ،وال سؤدد مع العهر ،وساد أبو جهل وما طّر شاربه 
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،ودخل دار الّندوة وما استوت حليته ،واحلداثة متنع من السؤدد ،وساد شبل بن معبد البجلى ،وما 
ه ، وهم يقولون :ال سؤود إاّل ابلعدد ،وملا قال قوٌم لألحنف :لوال أان سّودانك ما ابلبصرة جبلّى غري 

 سدت.قال فمن سوّد شبل بن معبد البجلى ،وليس ابلبصرة جبلّيان.
وساد عتبة بن ربيعة وكان فقرياً إىل أن مات ،حىت قيل :إنه مل يشبع قّط ،ومل يفضل عن قوت أهله 

  الفقر مينع من السؤدد.قوت ضيٍف واحد ،وهم يقولون إنّ 
 هذا كّله يدّلك على أن الّسؤدد ابلبخت.

 وقال غريه :أسباب الّسؤدد سبعة :العقل والعلم والصيانة وأداء األمانة واحلذق واحللم والسخاء.
 أبو سلمى : 

 ومن سفيٍه دائم الّنبـاح  ال بّد للّسؤدد من أرماح

    ومن عديد يّتقى ابلّراح

 عاء.أي ال يتقى ابلدّ 
 وقال غيالن بن سلمة الثقفّي : 

  ال بّد للّسؤدد من عديد

 قال النابغة الذبيايّن : 
 احلامـي وتّتقى صولة املستنفر  تعدو الذائب على من ال كالب له

قال احلسن بن سهل يوماً : الّشرف يف الّسرف ،فقيل له : ال خري يف الّسرف ،فقال : ال سرف يف 
 واستوىف املعىن.اخلري ، فرّد الّلفظة 

قال إمساعيل بن جعفر بن سليمان اهلامشي : عجبت ملن ال يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إىل 
 مكرمة.

 ابن بّشار : 
 كان منه مل تسـده  وإذا جزيت أخاً بذنب

 ألخيه عيبا مل جيده  ولقّلما طلب الفتـى

 اهلذيل : 
  هلا صعداء مطلبها طويل  وإّن سيادة األقوام فاعلـم

ملا توىف عبد هللا بن طاهر ،صلّى عليه ابنه طاهر بن عبد هللا ودفنه ،وأعتق عند كل زاوية من زوااي 
قربه رقبًة من غلمانه ،وفعل ذلك إخوته ،ودفع كل جنٍل منهم إىل كّل غالم مخس مائة درهم ،وكان 
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عب بن عبد هللا وكان عبد هللا بن طاهر قد خلف أربعني ولدًا ذكراً ،فقال أبو العميثل الشاعر ملص
خيتص بطاهر وينادمه :أال أدّلك على شئ تفعله فتقدم به سائر إخوتك عند األمري طاهر ?قال : 

 بلى.فأنشده هذه األبيات وقال :اكتب هبا إىل األمري ،وهي : 
 كخالل عبد هللا أنصت واسـمـع  اي من حياول أن تكـون خـاللـه

 احلجيج إليه فاقـبـل أو دع حجّ   فألقصدّنك ابلـنـصـيحة والـّذي

 يف اجملد والّشرف األشم األرفع  إن كنت تطمع أن حتّل مـحـلّـه

 واحلم ودار وكاف واصرب واشجع  فاصدق وعّف وبّر وارفق واتـّئد

 واحزم وجّد وحام وامحل وادفع  والطف ولن وأتّن وانصر واحتمل

  هذا الطريق إىل املكارم مهيعـاً 
 قصدفاسلك فقد أبصرت 

 املهيع

فاستحسن طاهٌر األبيات ،وقال :وهللا لقد أفدتين ما جيب به شكرك ،فقلده نيسابور وأعماهلا ثالث 
 سنني ،وأكسبه ألف ألف درهم.

 وقال آخر : 

 هلا خلٌف يف الغيل ساد الثعالـب  إذ هلكت أسد العرين ولـم يكـن

 الكواكـب له خلٌف يف اجلو إالّ   كذا القمر الّساري إذا غاب مل يكن

 قال بعض احلكماء :من ابتغى املكارم فليجتنب احملارم.
 ابب محد احللم وذّم الّسفه

قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسّلم ألشّج عبد لقيس : " اي أشج عبد لقيس أو اي منذر!فيك 
ئ اختعته خصلتان يرضامها هللا ورسوله :احللم واألانة " فقال :اي رسول هللا!أشئ جبلين هللا أم ش

 من قبل نفسي ?.
 فقال : " بل شئ جبلك هللا عليه " .فقال :احلمد هلل الذي جبلين على خلق يرضاه هللا ورسوله.

 قال الّشعيب :زين العلم حلم أهله.
 قال رجاء بن أيب سلمة :احللم أرفع من العقل ،ألن هللا تسّمى به.

 مي.قال معاوية :إين ألرفع نفسي أن يكون ذنب أرجح من حل
 وقال معاوية لعمرو بن العاص :من أبلغ الناس ?قال :من ترك الفضول ،واقتصر على اإلجياز.

قال :فمن أصرب الناس ?قال :من بذل دنياه يف صالح دينه قال :فمن أشجع الناس ?قال :من رّد 
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 جهله حبلمه.
 قال حممد بن أيب شحاذ : 

 ورواعـد جـمةٌ علـيك بـروٌق   إذا احللم مل يغلب لك اجلهل مل تزل

 سئل األحنف عن احللم ،فقال :هو الذّل والصرّب.
 كان األحنف إذا عجبوا من حلمه ،قال :إين ألجد ما جتدون ،ولكيّن صبور.

 وقال أيضاً :وجدت احللم أنصر يل من الرجال.
 قال عمر بن عبد العزيز :ما قرن شئ إىل شئ أحسن من حلم إىل علم ،ومن عفو إىل قدرة.

 ا هذا الكالم ملن هو أسّن من عمر وأكرب.وقد روين
 وقال بلعاء بن قيس : 

 مفحما وأوليتهم مسعي وما كنت  أبيت لنفسي اخلسف ملا رضوا به

 وقال شريح :احللم كنز موقر ،واحلليم مطية اجلهول.
 قالوا :ابلعقل استخرج غور احلكمة ،وابحللم استخرج غور العقل.

 قال أبو العتاهية : 
 أرى احللم مل يندم عـلـيه حـلـيم  يل منك حلماً فـإنـنـيفيارّب هب 

 أقيم به مـا عـشـت حـيث أقـيم  وايرب هب يل منك عزماً على التقي

 كـرمي تسامى هبا عند الـفـخـار  أال إّن تقوى الـلـه أكـرم نـسـبةٍ 

 قال اخلرميي : 
 عـلـهفا ويف بعضها عّزاً يسودّ   أرى احللم يف بعض املواطن ذّلةً 

 قال عمارة بن عقيل : 
 إليك ببعض أخالق اللثيم  إذا أغضبت ذا كرٍم ختّطى

  بقدر احللم منتصف احلليم  وإن هللا ذو حلٍم ولـكـن

 وقال آخر : 
  إّن الّسفيه إذا مل ينه مأمور  بين هالل أال تنهوا سفيهكم

 وقال حسان بن اثبت : 
 ليه النعـيموجهٍل غّطى ع  رب حلٍم أضاعه عدم املال

 وقال أوس بن حجر : 
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 جـاهـل أصبت حليماً أو أصابك  إذا أنت مل تعرض عن اجلهل واخلنا

 وقال صاحل بن جناح ،ويروي لغريه : 
  إىل اجلهل يف بعض األحايني أحوج  لئن كنت حمتاجاً إىل احللـم إنـنـي

 جولكنين أرضى بـه حـني أحـر   وما كنت أرضى اجلهل خداًن وال أخاً 

 أسـمـج فقد صدقوا والّذّل ابحلـرّ   فإن قال بعض الناس يّف سـمـاجةٌ 

 وقال أبو يعقوب اخلرميي : 
  عليه وال أيسى على احللم صاحبه  وإنك تلقى صاحب اجلهل اندمـاً 

 وقال حبيب الطائي : 
 فأنت ومن جتاريه سـواء  إذا جاريت يف خلق دنـّيا

 اجلفـاء هلم من الناسبدا   إذا ما رأس أهل البيت ويلّ 

 وآلخر : 
 وللحلم أحياان من اجلهـل أقـبـح  أاب حسن ما أقبح اجلهل ابلفـتـى

 عليه فإن اجلهل أعـفـى وأروح  إذا كان حلم املرء عـون عـدّوه

  إذا كنت ختشى كيد من عنه تصفح  ويف العفو ضعٌف والعقوبة قـوةٌ 

 وقال عمرو بن كلثوم : 
  فنجهل فوق جهل اجلاهلينا  علـينـا أال ال جيهلن أحدٌ 

  قال آخر :

  وخالف والسفيه إىل خالف  إذا هنى السفيه جرى إلـيه

كان عبد هللا بن عمر إذا سافر سافر معه بسيفه ،فقيل له يف ذلك ،فقال :إن جاءان سفيٌه رّد عنا 
 سفهه ،ألان ال ندري ما نقابل به الّسفهاء.

 وقال ابن املعتز : 

 واحلّر حمتاٌج إىل الّتنبـيه  ٍل غفوٌة أو سهـوةٌ ولكّل عق

 أن يستعني جباهل معتـوه  والعاقل الّنحرير حمتاٌج إىل

 وقال آخر : 
  ال خري يف اليمىن بغري يسارٍ   ولرمبا اعتضد احلليم جباهـلٍ 
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 وقال آخر : 
 به غضٌب يف ألنفه بتوقّـد  وليس احلليم الذي كّل سـاعةٍ 

 عليك بوادي جهلهم تتـورّد  جهلك مل تزلإذا أمن اجلّهال 

  حبلمك فانظر أي هاتني تعمد  وإن عقاب اجلاهلني لذاهـب

 كان يقال :ليس احلليم من قذف فكظم ، ولكن من صدم فصرب.
 قال البحتي : 

 اجلهل وال عيش إاّل ما حباك به  أرى احللم بؤساً يف املعيشة للفىت

 وقال آخر : 
 صمـاَّء حلمي أصمُّ وأذين غري  ٍر ومن كذبٍ قل ما بدا لك من زو 

 وقال آخر : 
 جانبـه وال خري يف حلم امرٍئ ذلَّ   وال خري يف عرض امرٍئ ال يصونه

 وقال مروان بن احلكم : 
 فعرضك للجهال غنم من الغنـم  إذا أمن اجلهال جهـلـك مـرةً 

 لـمفأنت سفيه مثله غري ذي حـ  وإن أنت ابذيت السفـيه إذا بـذا

 حبلم فإن أعيا عليك فبالـصـرم  فال تقرضن عرض السفيه وداره

 ولكنه يزداد سقماً إلـى سـقـم  ومن عاتب اجلهال مل يشف غيظه

 فإنك إن عاتبته صار كاخلصـم  فدع عنك يف كل األمور عتابـه

 مبنزلٍة بني العداوة والـسـلـم  وغمَّ عليه احللم واجلهل والـقـه

 وأيخذ فيما بني ذلك بـالـحـزم   وخيشـاك تـارةً فريجوك أحياانً 

 الـعـزم عليه جبهاٍل فذاك من  فإن مل جتد بداً من اجلهل فاستعن

 وقال أبو دهبل اجلمحي : 
 فلم ينههم حلم ومل يتحرجوا  وكانوا أانساً كنت آمن غيبهم

 قال منصور الفقيه : 
 انة فـيهلتدخل فـيه واألمـ  إذا رشوٌة من ابب قوٍم تقحمت

 حليٌم تنحى عن جواب سفـيه  سعت هرابً منه وولت كأهنـا
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 وقال آخر : 
  وبعضه لسفيه الرأي تدريب  العفو عند لبيب القوم مكرمةٌ 

 ابب مدح اجلود والكرم وذم البخل واللؤم
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إايكم والشح ، فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم 

عة فقطعوا ، وأمرهم ابلبخل فبخلوا ، وابلفجور ففجروا " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلقطي
 : " لوال ثالث صلح الناس :شٌح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب املرء بنفسه " .

قال الزبري بن العوام يف خطبة خطبها ابلبصرة : أيها الناس إن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ يومًا 
 يت من ورائي فقال : " اي زبري إن هللا يقول : أنفق أنفق عليك ، وال توكئ فيوكأ عليك.بعمام

أوسع يوسع عليك ، وال تضيق فيضيق عليك. واعلم أن هللا حيّب اإلنفاق وال حيب اإلقتار ، وحيب 
  السماحة ولو على فلق مترة ، وحيب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب ، واعلم اي زبري أن هلل
كنوز أموال سوى األرزاق اليت قسمها بني العباد ، حمتبسة عنده ال يعطى أحداً منها شيئاً إال من 

 سأله من فضله ، فاسألوأ هللا من فضله " .
 قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه : البخل جلباب املسكنة ، ورمبا دخل السخي بسخائه اجلنة.

 يء مل يقع.قال : ومن البخل ترك حّق قد وجب خلوف ش
روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : " أقيلوا الكرام عثراهتم " ويروى. " أقيلوا ذوى 

 اهلبات زالهتم " .
 وروي عنه عليه السالم أنه قال : " املؤمن كرمي ، والفاجر لئيم " .

 يم.قال جعفر بن حممد : قال هللا عز وجل : أان جواد كرمٌي ، ال جياورين يف جنيت لئ
قيل لألحنف : ما اجلود ? قال : بذل القرى ، وكف األذى. قيل : فما البخل ? قال طلب اليسري 

 ومنع احلقري. وقد روى هذا من كالم أكثم بن صيفي وهللا أعلم.
 سئل اخلليل بن أمحد عن اجلود ، فقال. بذل املوجود.

  قال بعض احلكماء : من أيقن ابخللف جاد ابلعطية.
 أيب دواد : من انل دنيا فلم يرفع وليا ،وال وضع عدوا فليس بكرمي.قال أمحد بن 

قال شعيب بن حرب :ليس السخى من أخذ املال من غري حله فبذره ، وإمنا السخّى من عرض 
 عليه ذلك املال فتكه ، أومجع من حق ووضع يف حق.

 كان زايد بن أبيه يقول :من منع ماله سبل احلمد أورثه من ال حيمده.
إبراهيم بن أيب عبلة : مسعت أم البنني أخت عمر بن عبد العزيز ،يقول : أف للبخل وهللا لو   قال
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 كان طريقاً ما سلكته ، ولو كان ثواب طريفا ما لبسته.
قال معاوية بن أيب سفيان أليب مسلم اخلوالين : إنكم معشر العباد فيكم النكاح واحلدة والسماح. 

عن أهلينا ، وأما احلدة فإن قلوبنا ملئت خرياً فال موضع فيها للشر  قال : أما النكاح فإان ال نعدل
 ، وأما السماح فبحسن الظن منا ابخللف من هللا تعاىل.

قال سفيان بن عيينة : ما استقصى كرمٌي قط ، أمل تسمع إىل قوله هللا تعاىل : " عرف بعضه وأعرض 
 عن بعض " .

خالء يف خبلهم إال سوء ظنهم برهبم يف اخللف لكان قال أمساء بن خارجة : لو مل يدخل على الب
 ذلك عظيماً.
 قال زهري : 

 على قومه يستغن عنه ويذمم  ومن يك ذا فضٍل فيبخل بفضله

 وقال حممد بن يسري : 
  للفقر ليس له من ماله ذخر  كم مانع نفسه لذاهتا حـذراً 

 يفتقـر فقد تعجل فقراً قبل  إن كان إمساكه للفقر حيذره

 قال آخر : و 
 النشب للبخل لكنه أييت على  ما أعلم الناس أن اجلود مدفعةٌ 

 وقال ابن مطري األسدي : 
 وخـريهـا ولكنه خيم الـرجـال  وما اجلود عن فقر الرجال وال الغىن

 وقال آخر : 
  وأصد عن وصل اللئيم وأقطع  إين امرؤ أجزى الكرمي بـوده

 وقال منصور الفقيه : 
 أن البخيل وكلـبـه مـثـالن  س للطفه فتومهـواجهلوا القيا

 ويكف طارقهم عن العـدوان  والكلب حيفظ أهله ويقـيهـم

  وحيض انصرهم على احلذالن  والنذل يوحش أهله وجييعهـم

 والـبـاخـلـني أذلًة ضـدان  فها ومن جعل الكالب أعـزة
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شبع ، واعلموا أن الكرام أصرب نفوساً ،  قال أردشري : احذروا صولة الكرمي إذا جاع ، واللئيم إذا
 واللئام أصرب أجسامًا.

 قال الشاعر : 
 حسب اإلكرام حقا لزمك  إن ذا اللؤم إذا أكرمـتـه

  مل يصغرك ولكن عظمك  وأخا الفضل إذا أكرمتـه

 قال أبو الطيب املتنيب : 
  وإن أنت أكرمت اللئيم متردا  إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته

 خر : وقال آ
  ء ومل يرزق هللا ذاك البخيال  أراك تؤمل حسن الـثـنـا

 وقال آخر : 
  ومن ذا الذي يرضي األخالء ابلبخل  تريدين أن أرضى وأنـت بـخـيلة

 وقال آخر : 
 فلم أر فيكم حراً كرميا  ندبتكم لنفعي أن قدرتـم

  سوى أين عرفتكم قدميا  ومايل عندكم ذنب أراه

 و النخعي : وقال زيد بن عمر 
 علٌي واملخـارق سـيدان  لقد كذب املعاشر حني قالوا

 إذا قيل ارشحا ال يرشحان  مها حجران من جبل صلودٍ 

 أاب عمرو إذا أعجبتمانـي  فلوال البخل إن البخل عـارٌ 

 وقال ابن أيب فنن : 
  يلوم على البخل الرجال و يبخل  وإن أحق الناس ابللوم شـاعـرٌ 

 ة : وقال احلطيئ
 فسيان الذم عليك وال محـد  سئلت فلم تبخل ومل تعط طائال

 وقال منصور الفقيه : 
 ذم العدا وقطـيعة الـوراث  زاد البخيل إذا مضى لسبيلـه

 ومـراث ومن الغريب مدائحٌ   وأخو السماحة فحظه من أهله
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 وملنصور الفقيه أيضاً : 
  ل فمن محامات اجلرم  أما رغيف بين السلـي

 وال يذاق وال يشــم  إن حيس وال ميـس ما

 فانزل بشدٍق ملتـثـم  فإذا نزلـت بـدارهـم

 اي من يعيش بغري فـم  حىت تعيش مسـلَّـمـاً 

 وملنصور الفقيه أيضاً : 
 خباًل مبا تطرحه املائدة  إذا تغدوا ربطوا قطهـم

 وال تشكوا معدة فاسـدة  ما عرضت قطُّ هلم ختمةً 

 انئ : قال احلسن بن ه
 كسرة خبز وعينه عربى  وابخل جـئتـه فـقـّدم

  قطعة جنٍب وكسرًة أخرى  فقال ما تشتهي فقلت لـه

 وله أيضاً : 

 فقد حل يف دار األمان من األكـل  على خبز إمساعيل واقية البـخـل

  ومل ير آوى يف احلزون وال السهل  وما خبزه إال كـآوى يرى ابـنـه

 تصور يف بسط امللوك ويف املثل  ـاء مـغـربٍ وما خبزه إال كعنـق

 سوى صورٍة ما إن متر وال حتلى  حيدث عنها الناس من غري أن يروا

 لياىل حيمى عزه منبت الـبـقـل  وما خبـزه إال كـلـيب بـن وائلٍ 

 وال الصوت مرفوٌع جبدٍّ وال هزل  وإذ هو ال يستب خصمان عـنـده

 أصاب كليباً مل يكن ذاك عن بـذل  فإن خبز إمساعيل حل بـه الـذي

 عقـل حبيلة ذي ذهٍن وال فكر ذي  ولكن قضاٌء ليس يسطـاع دفـعـه

 قلت : أراد بقوله : وإذ هو ال يستب خصمان عنده قول مهلهل : 
  واستب بعدك اي كليب اجمللس  أودى اخليار من املعاشر كلهم

 ينبسوا لو قد تكون شهدهتم مل  وتنازعوا يف أمر كل عظيمةٍ 

 وكليب هذا هو الذي أراده النابغة اجلعدي بقوله : 
  وأيسر جرماً منك ضرج ابلدم  كليب لعمري كان أكثر انصراً 
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 قال ُعبيد هللا بن عكراش ، ويروى أليب يعقوب اخلرميي : 
 على طمع عند اللئيم يطالـبـه  وإين ألرثي للكـرمي إذا غـدا

  كمرثييت للطرف والعلج راكبه  وأرثي له من وقفٍة عند بـابـه

 وقال جرير : 
 وابن اللئيمة للئام نصـور  إن الكرية ينصر الكرم ابنها

 وقال آخر : 
 مث أثرى فمعجٌز أن جيـودا  إن من عضت الكالب عصاه

 وقال منصور الفقيه : 
 إن اللئام هلم عـنـد الـكـرام يد  قل للكرام اعرفوا حقَّ للئام لـكـم

 ابنوا بفضٍل إذا ما حصل الـعـدد  م ملا عـدوا الـكـرام واللوال اللئا

 وزاد غريهم فضاًل مبا اعتـقـدوا  لكنهم جنحوا للنقص فانتـقـصـوا

 يغدو على والد من لـؤمـه ولـد  جادوا فسادوا وضنَّ اآلخرون فمـا

 ملا رأيت مجيع الناس قد فـسـدوا  قد ساء ظين مبا قد كنت أخـمـده

 فيه ودانوا إبخالف الـذي وعـدوا  لبخل حىت دقَّ مذهبـهـمتدارسوا ا

 واستجهلوا كل من واسى مبا جيـد  فاستعقلوا كل من أصغى لبخلـهـم

  وألزموا اجلود عار البخل ال رشدوا  فصار للبخل حق اجلود بـينـهـم

 وقال آخر : 
  بعداً وسحقاً له من هالٍك مودى  فإن مسعت هبلٍك للبخيل فقـل

 ال حممود الوراق : ق
  وإن مل يعط قال أيب القضاء  إذا أعطاك قّت حني يعطـى

 ويعذر نفسه فـيمـا يشـاء  يبخّل ربّه سفهاً وظـلـمـا

 خمافة أن يضّر به العنـاء  تنّقل عن فعال اخلري جهـال

 وقال احلسن بن هاين : 
  يناعي اخلرب والّسمكا  رأيت الفضل متكـئاً 

 ونكس رأسه وبكـى  رينفقّطب حني أبص
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 أبين صائٌم ضحكـا  فلما أن حلفـت لـه

 وملنصور الفقيه أيضاً 
 فقال : إيّب صـائم  أتيت عمراً سحـراً 

 فقال : إنـي قـائم  فقلت : إين قاعـدٌ 

  فقال : صومي دائم  فقلت : آتيك غـداً 

 قال جحظة : 
  فمات من اخلوف ملّا دخلت  دخلت على ابخل ابلطـعـام

 فما جئت بيتك حىت أكلـت  فقلت له : ال يرعك الدخول

 وقال أبو نواس : 
 فغّداين برائحة الطـعـام  أبو نوح دخلت عليه يومـاً 

  وكنت كمن تغدى يف املنام  فكان كمن سقى الظمآن آالً 

 وقال منصور الفقيه : 
 مي احلّر وابله فطّـلـه  إن مل يصبك من الكـر

 معرفة نفـٌس تـدلّـه  ىإن الكرمي لـه عـلـ

  يبدي فرند الّسيف صقله  يبدي مكارمـه كـمـا

 قال آخر : 
  وشّر من البخل املواعيد واملطل  وإن مجع اآلفات فالبخل شّرهـا

   وقال منصور الفقيه :

 وحّل من اجملد أعلى الّدرج  إذا كان يف خبله حمـكـمـاً 

 ـا هـوجمشّوهة اخللق فيه  وجاءك خيـطـب زنـجـيةً 

 وال تفرحّن وال تـبـتـهـج  فال حتفلـّن بـه خـاطـبـاً 

 كرمياً جواداً فإّن الـحـرج  وإن كان مسحاً مجيل الفعال

  ولو جاء خيطب إحدى املهج  وإن القطيعة يف صـرفـه

 وما عسر منتظر للـفـرج  بغـري صـداق إلعـسـاره

 قال محّاد عجرد ، وتروى للعّتايب : 
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 حىت تراه غنّياً وهو جمـهـود  ليخفي عنك عسرتـه إن الكرمي

 رزق العيون عليها أوجٌه سود  وللبخيل على اموالـه عـلـلٌ 

 تقدر على سعٍة مل يظهر اجلود  إذا تكرهت أن تعطى القليل ومل

  ترجى الثمار إذا مل يورق العود  أورق خبري ترّجى للنوال فمـا

 حممـود ّل ما سّد فقراً فهوفك  بّث النوال وال متنعك قـلـتـه

 وقال منصور الفقيه : 
 ولكلب ينفع اهلـه  ما ابلبخيل انتـفـاعٌ 

  ترى أخا الكلب مثله  فنّزه الكلب عـن أن

 أخربان عبد الوارث ،قال :حدثنا أبو عيسى ،قال :انشدين ابن املعلم لعلى بن اجلهم : 
 م يسـارعألفيته فيما تـرو   وإذا الكرمي أتيتـه بـخـديعةٍ 

 إن الكرمي لفضله يتـخـادع  ليس الكرمي كما ظننت جباهلٍ 

 قال آخر : 
 واقعد فإّنك قائماً كالقـاعـد  ال تطلنب إلـى لـئيم حـاجةً 

  هيهات تضرب يف حديٍدابرد  اي خادع البخالء عن أمواهلم

 قال آخر : 
 وخربه أبعد من أمـسـه  طعامه النجم ملن رامـه

  يرى وال يطمع يف ملسه  مـرآتـهكأنّه يف جوف 

 قال آخر : 
 فارفع ميينك عن طعامه  إن كنت تطمع يف كالمه

  أو كسر عظٍم من عظامه  سّيان كـسـر رغـيفـه

 وقال دعبل بن على اخلزاعي : 
 فلست مبوٍل انئاًل آخر الّدهر  لئن كنت ال توىل يداً دون إمرةٍ 

 الوفر يل مل ينل ساعةوأي خب  وأّى جواد مل جيد يف مـلـٍمة

 وقال منصور الفقيه : 
 كما البخيل وضيع  راجى البخيل وضيعٌ 
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 يف ذين إاّل رقـيع  وما يقول سـوى ذا

 للعرزمي ويروى أليب األسود الدؤيل : 
 فلقاؤه يكفيك والتسـلـيم  وإذا طلبت إىل كرمي حاجةً 

 فأحلّ يف رفق وأنت مدمي  وإذا طلبت إىل لثيم حاجة

 آخر :  وقال
 وبينك أتمن كّل ما تتـخـّوف  إذا سست قوماً فاجعل الوّد بينهم

 فالباجلود فا مجع بينهم يتألّفـوا  فإن خفت من أهواء قوٍم تشّتتـاً 

 كفاك غطاء اجلود ما يتكشف  فإن كشفت عنك امللمات عورةً 

 قال ابن شهاب :الكرمي ال تبخله التجارب.
 ال حتكمه التجارب. ويروى عنه أنه قال :إن الكرمي

وسئل احلسن بن علي رضى هللا عنهما عن البخل ،فقال :هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفاً ،وما 
 أمسكه شرفا.

قال طاووس :البخل أن يبخل اإلنسان مبا يف يديه ،والّشح أن يشح مبا يف أيدي الناس ،وحيب أن 
 يكون له ما يف أيديهم ابحلّل واحلرام وال يقنع .

 بو العتاهية : وقال أ
 ومل أيمنوا منه األذى للـثـيم  وإن امرءا مل يربح الناس نفعه

 وإن كانت الدنيا له لـعـدمي  وإن امرًءا مل جيعل الرّب كنزه

 ابب املروءة والفتوة
قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " حسب املؤمن دينه ، وكرمه تقواه ، ومروءته عقله " . 

 من كالم عمر أيضاً.ويروى حنو هذا 
وروى عن النيب صلى اَلّل عليه وسلم ، أنه قال لرجل من ثقيف : " ما املروءة قال الصالح يف 

الدين ، وإصالح املعيشة ، وسخاء النفس ، وصلة الرحم. فقال عليه السالم : " هكذا هي عندان 
 يف حكمة آل داود " .

وسلم ، فأكثروا فيها ، فقال : " أما مروءتنا فأن نعفو  تذاكروا املروءة عند رسول اَلّل صلى اَلّل عليه
 عمن ظلمنا ، ونعطى من حرمنا ، ونصل من قطعنا " .

 قال منصورالفقيه : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 مكتبة مشكاة اإلسالمية        بهجة اجملالس وأنس اجملالس
 

  يف وصله من صرمه  أعلن وهٌب كـرمـه

 أسخطه أو ظلمه  وعفوه عن كل من

 وماله من حرمه  وبّره بنـفـسـه

 للحق إاّل أعظمه  فما يراه معـظـمٌ 

 أبقاه فينا نعـمـه  عليه اَلّل ما أبقى

 وحاطه وسلمـه  وزاد فيها عـنـده

من حديث عطاء عن ابن عباس ، قال : رفع إىل عمر بن اخلطاب رجل يف جرم ، فأراد أن يعاقبه ، 
 فأخرب أن له مروءة ، فقال : استوهبوه من صاحبه.

ما املروءة : فحفظ الرجل نفسه ، سئل عبد هللا بن عمر ، عن املروءة والكرم والنجدة. فقال : أ
وإحرازه دينه ، وحسن قيامه بصنعته ، وحسن املنازعة ، وإفشاء السالم ، وأما الكرم : فالتربع 

ابملعروف ، واإلعطاء قبل السؤال ، واإلطعام يف احملل. وأما النجدة : فالذب عن اجلار ، والصرب يف 
 املواطن ، واإلقدام على الكريهة.

رى ، أن معاوية قال يف جملسه يوماً ملن حضره : من خيربين عن املروءة واجلود والنجدة ويف رواية أخ
? فقال عبد اَلّل بن هاشم بن عتبة ، وكان بعده عفوه عنه حيضر جملسه : قال : اي أمري املؤمنني! أما 

اجلرأة على املروءة فالصالح يف الدين ، واإلصالح يف املال ، واحملاماة عن اجلار. وأما النجدة ف
 اإلقدام ، والصرب عند ازورار األقدام.

 قال طلحة بن عبيد اَلّل : جلوس الرجل ببابه من املروءة ، وليس من املروءة محل الكيس يف الكم.
 سئل األحنف عن املروءة ، فقال : التفقه يف الدين ، وبّر الوالدين ، والصرب على النوائب.

  مروءة لكذوب ، وال أخ مللول ، وال سؤدد لسيئ اخللق.ويروى عن األحنف أيضاً أنه قال : ال
سئل ابن شهاب الّزهري عن املروءة ، فقال : اجتناب الريب ، وإصالح املال ، والقيام حبوائج 

 األهل.
 سئل إابس بن معاوية عن املروءة ، فقال : أما حيث تعرف فالتقوى ، وأما حيث ال تعرف فالّلباس.

 فصاحة من املروءة.وقال الزهري أيضاً : ال
 قال إبراهيم النخعى : ليس من املروءة كثرة االلتفات يف الطريق.

 قال غريه : من كما املروءة أن تصون عرضك ، وتكرم إخوانك ، وتقيل يف منزلك.
 قال منصور الفقيه : 
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  ءة أمكن من نفسه عدّوه  من فارق الصرّب واملرو

، وللحضر مروءة. فاملروءة يف السفر : بذل الزاد ، وقلة قال ربيعة بن عبد الرمحن : للسفر مروءة 
اخلالف على األصحاب ، وكثرة املزاح يف غري مساخط اَلّل. املروءة يف احلضر : إدمان االختالف 

 إىل املساجد ، وتالوة القرآن ، وكثرة اإلخوان يف اَلّل عّز وجّل.
ثالث يف احلضر ، وثالث يف السفر ، ويف رواية أخرى عن ربيعة أنه قال : املروءة ست خصال : 

فأما اليت يف السفر : فبذل الزاد ، وحسن اخللق ، ومداعبة الرفيق. وأما اليت يف احلضر ، فتالوة 
 القرآن ، ولزوم املساجد ، وعفاف الفرج.

قيل لبعض احلكماء : من جيب لذى املروءة إخفاء نفسه وإظهارها ? قال : على قدر ما يرى من 
 ءة وكسادها.نفاق املرو 

كان يقال : صن عقلك ابحللم ، ومروءتك ابلعفاف ، وجبدتك بتك احلياء ، وجهدك ابإلمجال يف 
 الطب.

أخربان عيسى بن سعيد ، حدثنا مقسم ، حدثنا أبو بكر حممد بن محدان ،حدثنا أبو حممد أمحد بن 
شام بن عبد املطلب بن عبد اَلّل بن العباس بن عثمان بن شافع بن الّسائب ، عن عبد يزيد بن ه

عبد مناف ، قال : حدثين عمي عن إبراهيم بن حممد بن العباس ، قال : مسعت سفيان بن عيينة ، 
وقد سئل عن املروءة ماهي ? فقال : األنصاف من نفسك ، والتفضل على غريك ، أمل تسمع قول 

هبما ، العدل هو اإلنصاف ، اَلّل تعاىل " إن اَلّل أيمر ابلعدل واإلحسان " التتّم املروءة إاّل 
 واإلحسان التفضل.

روى عن الفضيل بن عياض رمحة هللا ، أنه سئل عن الرجل الكامل التام املروءة فقال : الكامل من 
بّر والديه ، ووصل رمحه ، وأكرم إخوانه ، وحسن خلقه ، وأحرز دينه ، وأصلح ماله ، وأنفق من 

 فضله ، وحسن لسانه ، ولزم بيته.
 شاعر : قال ال

  وحوى مع األدب احلياء فقد كمل  إذا الفىت مجع املروءة والتقـى

 قال رجل من بين قريع : 
 فمطلبها كهال علـيه شـديد  إذا املرء أعيته املروءة انشئاً 

 قال جعفر بن حممد : ال هني ملن ال مروءة له.
 هذين البيتني ، ومها :  قال أمحد بن العدل : زعموا أن األحنف بن قيس مل يسمع له شعٌر غري

 جلدت وكنت له بـاذال  فلو مّد سروى مبال كثري
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  إذا مل يكن ماهلا فاضال  فإّن املروءة ال تستطاع

 وقال آخر : 

 وما املروءة إال كثرة املال  رزفت لباً ومل أرزق مروءته

 احلال عما ينّوه ابمسى رفة  إذا أردت مساماة تقعـّدنـي

 :  وقال منصور الفقيه
 ومنـا وفـره وزاد رايشـا  كّل من فارق املروءة عاشا

 ن مقٌل أموره تـتـالشـى  وأخو الفضل واملروءة والّدي

 وقال سفيان الثورى : من مل حيسن يتقّرا.
ذكرت الفتوة عند سفيان رمحه اَلّل ، فقال : ليست ابلفسق وال الفجور ،ولكن الفتوة كما قال 

ع ، وحجاٌب مرفوع ، وانئل مبذول ، وبشر مقبول ، وعفاف معروف جعفر بن حممد : طعام موضو 
 ، وأذى مكفوف.

 قال حممد بن داود : من كان ظريفاً فليكن عفيفاً ، وأنشد ال بن هرمة : 
  وحرامها حبالهلا مدفوع  ولرب ليلة لذة قد نلتهـا

 وقال صريع الغواين : 
  سلفت قبـللعهد ليللّي اليت  وما ذمى األايم أن ليست حامداً 

 والبـذل هبا ونداماى العفافة  أال رب يوٍم صادق العيش نلته

 وقال منصور الفقيه : 
  فضل الّلسان واحلسب  فضل التقى أفضل من

 إىل العفـاف واألدب  إذا مها مل جيـمـعـا

 وقال آخر : 
 لشرب صبوح أو لشرب غبـوق  وليس فىت مـن راح واغـتـدى

 صـديق لضّر عدّو أو لـنـفـع  راح واغتدى ولكن فىت الفتيان من

 وقال جحظة : 
  عصيتم يف املروءة من براكم  أال أيهل بـغـداد جـمـيعـاً 

 وما بزمانكم عيٌب سـواكـم  تذمون الزمان بـغـري جـرمٍ 
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 ابب امتحان أخالق الّرجال
ارف منها ائتلف : وما تناكر قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " األرواح أجناٌد جمنده ، فما تع

 منها اختلف " .
 أخذه بعض الشعراء فقال : 

  َلّل يف األرض ابألهواء تعتف  إن القلوب ألجـنـاد مـجـنـدةٌ 

 خمتـلـف وما تناكر منها فهو  فما تعارف منها فهو مؤتـلـف

 راحلة " . قال رسول اَلّل صّلى اَلّل عليه وسلم : " الناس كإبل مائة ال تكاد جتد فيها
 قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " إن األمري إذا جتسس على الناس أفسدهم " .

قال رسول اَلّل صّلى اَلّل عليه وسلم : " وجدت الناس اخرب تقله " . وقد روى هذا مرفوعاً عن أيب 
 الدراء.

 ويف خرب آخر : " إن الناس سواسيٌة كأسنان املشط " .
 ال الناس خبري ما تباينوا ، فإذا تساووا هلكوا قال الشاعر : كان يقال : ال يز 

  لذي شيبة منهم على انشئ فضالً   سواٌء كأسنان احلمار فال تـرى

قال عمر بن اخلطاب رضي اَلّل عنه :الناس أبزماهنم أشبه منهم آبابئهم قال على بن أيب طالب رضي 
 لقك.اَلّل عنه : خالط املؤمن بقلبك ، وخالط الفاجر خب

كان يقال : ميتحن الرجل يف ثالثة أشياء : عند هواه إذا هوى ، وعند غضبه إذا غضب ، وعند 
 طمعه إذا طمع.

قال أبو عمرو بن العالء : إذا أردت أن تعرف مالك عند صديقك فاعرف ما كان لصديقه قبلك 
 عنده.

أنصفك يف غضبه وإال قال سفيان الثورى : إذا أردت أن تعرف مالك عند صديقك فأغضبه ، فإن 
 فاجتنبه.

 قال الفضل بن عباس بن عتبه بن أيب هلب 
  فسل كيف كان إلخوانه  إذا أردت وداد امـرئٍ 

 وإما ترغبت عن ثيانه  فإّما رضيت فأحببـتـه

 قال األحنف بن قيس : ما كشفت أحدًا قط إاّل وجدته دون ما كنت أظن قال أتبط شّراً : 
  إذا تذكرت يوماً بعض أخالق  نـدم لتقرعّن على الّسّن مـن
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 وقال آخر : 
 قضّت من الّناس املـآرب  إّن املودة بـالـتـجـارب

 أصبو إلـيه وال أعـاتـب  مل تتّك لـي صـاحـبـاً 

 دون األابعـد واألقـارب  متـفـرداً بـتـوّحــدي

  يعطى اجلزيل من املذاهب  ارغب إلـى الـلّـه الـذي

 ج إذا تضايقت املذاهـب  الـفـجـاابَلّل تـتـسـع 

 كان سفيان الثوري يتمثل هبذه األبيات : 
 وتومسّن أمورهم وتـفـقـد  ابل الرجال إذا أردت إخاءهـم

 فبه اليدين قرير عني فاشـدد  وإذا ظفرت بذى األمانة والتقى

  قرب الّذي إن تدن منه يبعد  ودع التذلل والتخّشع تبتغـي

 وقال آخر : 

 وظنوٌن بزايٍد حـسـنـه  ين بـزايٍد ثـقـتـيأهلك

  نلت خرياً منه من قبل سنه  ليس يستوجب شكرا رجـلٌ 

 وقال يزيد بن حممد املهليب : 
 معايبـه كفى املرء نباًل أن تعدّ   ومن ذا الذي ترضى سجاايه كلها

 وقال آخر : 
 ألفيهم شىت على األخـبـار  إن الرجال إذا اختربت طباعهم

 حىت تبني صفحة اإلصـدار  عجلّن إىل شريعة مـوردٍ ال ت

 وقال آخر : 
 غّطى على هفواته سـتـر  اترك مكاشفة الصـديق إذا

  فلنعم صائن عرضك الصرب  وجتاف عنه بال مصـارمةٍ 

 وقال آخر : 
 وال تذمنه من غري جتريب  ال حتمدن امرءاً حىت جتربه

 وقال حممود الوراق : 
 واعلم أبن النّـاس نـقـص  لـحـرصال يغلبنك غالب ا
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 فلرب مفتضٍح على النّـص  والبس أخاك على تصنـعـه

 إال ذممت عواقب الفحـص  ما كدت أفحص عن أخي ثقة

 وقال آخر : 
  فلست من التحيز يف مضيق  إذا أنكرت أخالق الصـديق

 فأسبع فاجتنبه إىل طـريق  طريقاً كنت تسلكه سلـيمـاً 

 وقال آخر : 
 خربه فرمّبا مل يوافق خربه  حتمدن امرءاً حىت جتربه ال

 وقال آخر : 
 لكّفك يف إدابره متعـلّـقـا  إذا أنت مل تستقبل األمر مل جتد

 تفّرقـا إذا زهلا أوشكتما أن  إذا أنت مل تتك أخـاك وزلةً 

 قال آخر : 
  فقد ذممت الذي أمحدت يف صدري  قد كنت أمحد أمرى فيك مـبـتـدائً 

 الـخـبـر حلٌو وآخره مرٌّ علـى  فاذهب فأنت امـرٌؤ ال شـك أّولـه

قال معاذ بن جبل : إذا أحببت أخاً يف اَلّل ، فال متاره وال تشاره وال تسل عنه أحدًا ، فلرمبا أخربك 
 مبا ليس فيه ، فحال بينك وبينه.

 قال الشاعر : 
  كمال فيكملومن ذا الذي يعطي ال  أردت لكيمـا ال تـرى لـي زّلةٌ 

 أمجعوا على القول أبن اَلّل تعاىل تفّرد ابلكمال ، ومل يربئ أحداً من النقصان.
 قال أبو بكر بن دريد : 

  تلف امرءا حاز الكمال فاكتفى  إذا تصفحت أمور النّـاس لـم

 ال جيد العيب إليه خمـتـطـا  من لك ابملهذب النّـدب الـذي

 يته الوّد خللق مرتضـىأصف  كم من أخ مسخوطٍة أخالقـه

 وقال النابغة الذبياين : 
  : على شعٍث أّي الرجال املهّذبوقال ابن وكيع  ولسـت بـمـسـتـبـٍق أخـاً ال تـلـّمـه

ــياً إاّل الـــّذي  الـورى ال عيب فـيه عـاش فـردا فـي  من لـم يكـن مــؤاخـ
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 وقال آخر : 
  ئع منها الّضيق والّضجربل الطّبا  ما ابملنازل من ضيٍق ومن ضجر

 وقال آخر : 
  ال ترك اَلّل له واضحه  كل خليل كنت خاللتـه

 ما أشبه الليلة ابلبارحه  كلهم أروع من ثعلـب

 وقال آخر : 
 حني وإن ختّلق أخالقاً إىل  كل امرئ صائٌر يوماً لشيمته

 وقال عباس بن األحنف : 
  بكيت على أمسفأخربه إال  وما مّر يوٌم أرجتى فيه راحةً 

 وقال آخر : 
 إن التخلق أيىب دونه اخللق  عليك ابلقصد فيما أنت فاعله

 تثق إال أخو ثقٍة فانظر مبن  وال يواتيك فيما انب من حدث

 وقال زهري بن أيب سلمى : 
  وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم  ومهما تكن عند امرئ من خليفةٍ 

 :  وقال نصيب األصفر ، موىل املهدى
  أنس النبات هبا وطاب املربع  إن البقاع إذا استسر هبا الندى

 وقدميه فانظر إىل ما يصنع  وإذا جهلت من امرئ أخالقه

 وقال حممود الوراق : 
  بلوت سواك عاد اللوم محداً   ذممتك أوال حتّـى إذا مـا

 رأيت سواك شّراً منك جداً   ومل أمحدك من خرٍي ولكـن

 ألين مل أجد من ذاك بـّدا  ال خلـيالفعدت إليك حمتم

  فلما اضطّر عاد إليه شّدا  كمجهوٍد حتامى أكل ميتٍ 

 وقال أيضاً : 

 إال بكيت عـلـيه  مل أبك من خبث خلّ 

 للّزهد فيمـا لـديه  ومل أمل عن صديقٍ 
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 إاّل رجعـت إلـيه  إىل سواه فأبـلـو

 حبفظ ما فـي يديه  كّل امرئ مستـبـد

مقسم ، حدثنا حممد بن حيىي الندمي ، قال : حدثنا املربد ، قال : كان بني عمارة بن محزة ذكرا بن 
 وبني إمساعيل بن علّى مودة ، مث تنافرا. فكتب إليه عمارة : 

 فإن عدت عدان والوصال سـلـيم  سأترك ما بيين وبينك سـاكـنـا

 ذمـيم رجعت إىل وصلى وأنت  ولو قد خربت الناس حق اختبارهم

أخربان عبد الوراث ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : أنشدان عيسى األعمى ، قال أنشدان ابن 
 املعلم لعلى بن اجلهم : 

 عرضت للخوان ابلـّدرهـم  الناس إخوانـك حـتـى إذا

  وصرت وسط احللق كالعلقم  ساءك ما سرك من خلقهـم

 وقال آخر : 
  أقواماً بكيت على سلم وجربت  عتبت على سلم فلما فقـدتـه

 وقال آخر : 
 إال بكيت عليه حني ينصـرم  مل أبك من زمن مل أرض خلته

 وقال آخر : 
  وإن خترب يقّلوا يف احلساب  مىت حتسب صديقك مل يقلوا

 وقال آخر : 
  لكّنا على الباقي من الناس أعتبا  ونعتب أحياانً عليه ولو مضـى

 وقال آخر : 
  فأبدى الكري عن خبث احلديد  لـجـينـاً سبكناه وحنسبـه 

 وقال آخر : 
 خيمها يدعه ويغلبه إىل النفس  ومن يبتدع ماليس من خيم نفسه

 وقال آخر : 
  فرش والتمس نفع الّذي هبم ترمى  إذا كنت مراتد الرجال لنفـعـهـم

 وقال حممود الوراق : 
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 وأقمعهم لشهوته ومحـصـه  أمّث الناس أعرفهم بنـقـصـه

  ومن مل ترض صحبته فأقصه  فدان على الّسالمة من تدانـى

 فكم من جالب غيظا بفحصه  وخّل الفحص ما استغنيت عنه

 وال تست خصّن أذى لرخصه  وال تستغل عـافـيًة بـشـئ

 وقال آخر : 
 مبا يؤّدي إلـيك ظـاهـره  ارض من املرء يف مودته

 لـه سـرائرهتصح منهـم   من يكشف الناس مل جيد أحداً 

 وقال آخر : 
 فخذ عفوهم قبل امتحان الّسرائر  يكفيك من قوٍم شواهـد أمـرهـم

 ومالك إال ما ترى يف الظواهـر  فإن امتحان القوم يوحش بينـهـم

  وأبدي لك التكشيف خبث الضمائر  وإنك إن كشفت لـم تـر طـائال

 وقال آخر : 
  مّر احلاداثت بقاء على طول  وال خري يف وّد إذا مل يكن له

 وقال منصور الفقيه : 
 فال تعدل به أبـداً قـرينـاً   إذا مجع الفىت حسبا ودينـاً 

 حبظك من موّدته ضنـينـا  وال تسمح حبظك منه بل كن

 وقال آخر : 
 الذخائر ولكّن إخوان الثقاب  لعمرك ما مال الفىت بذخريةٍ 

 وقال ابن الرومى : 
  أجل حلظ طرفك يف منظره  ـىإذا شئت تعرف أصل الفت

 أفاعيله فهي من جـوهـره  فإن مل بني لك فانظـر إلـى

 فال تطلنب سوى حمضـره  فإن غاب عنـك بـهـذا وذا

 هبا يعرف النذل من خـرّيه  فإن احملاضر سّر الرجـال

 فكلٌّ يعود إىل عـنـصـره  بلوت الرجال وأفعـالـهـم

 وقال ربيعة الّرقى : 
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  كرمياً يذودك عن عرفه  م وإن خـلـتـهإن اللئي

 إىل أصله وإىل صنفه  ويرجع حمصول أخالقه

 ابب التوّدد إىل الناس
 قال رسول اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " مداراة الناس صدقه " .

 وقال صلى اَلّل عليه وسلم : " أمرين ريب مبداراة الناس وهناين عن مالحاهتم " .
  عليه وسلم أنه قال : " رأس العقل بعد اإلميان ابَلّل التودد إىل الناس " .روى عن النيب صلى اَللّ 

وقد روى يف خرب مرفوع : " التوّدد إىل الناس نصف العقل ، وحسن التدبري نصف املعيشة ، وما 
  عال من اقتصد " .

إذا لقيته ، وأن قال عمر بن اخلطاب رضى اَلّل عنه : إّن مما يصفى لك وّد أخيك أن تبدأه ابلسالم 
 تدعوه أبحّب األمساء إليه ، وأن توّسع له يف اجمللس.

 قال بعض احلكماء : رأس املداراة ترك املماراة.
 ويف احلديث املرفوع : " إذا أحب اَلّل عبدًا أحّبه الناس " .

 أخذه الشاعر فقال : 

  ألقى عليه حمبًة يف الناس  إذا أحّب اَلّل يوماً عـبـده

اَلّل صلى اَلّل عليه وسلم : " أال أنبئكم بشراركم " ? قالوا : بلى اي رسول اَلّل. قال : " قال رسول 
من ال يقيل عثرة وال يقبل معذرة. أال أنبئكم بشر من ذلكم " قالوا : بلى. قال : " من يبغض 

 الناس ويبغضونه " .
: ماىل أراك خاليا ? قال : هجرت  روينا أن داود عليه السالم ، جلس كئيباً خاليا ، فأوحى اَلّل إليه

الناس فيك. قال : أفال أدّلك على شئ تبلغ رضاي? خالق الناس أبخالقهم ، واحتجز اإلميان فيما 
 بيين وبينك.

 كان يقال : من رضى من الناس ابملساحمة طال استمتاعه هبم.
 ل.قال أكثم بن صيفي : من تشّدد فّرق ، ومن تراخى أتلف ، والسرور يف التغاف

 قال علي رضى اَلّل عنه : شرط الصحبة إقاله العثرة ، ومساحمة العشرة ، واملواساة يف العسرة.
قيل للعّتايب : إنك تلقى الناس كلهم ابلبشر! قال : دفع ضغينٍة أبيسر مؤونة ،واكتساب إخوان 

 أبيسر مبذول.
 قال حممود الوراق : 

 غضاء من كان عابسـاً ولن يعدم الب  أخو البشر حممود على كـّل حـالةٍ 
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 حارساً  ومل أر مثل اجلود للعرض  ويسرع خبل املرء يف هتك عرضه

 قال أعرايب ميدح رجال بساماً هو زايد األعجم ميدح عبد اَلّل بن عامر ابن كريز.
 على العالت بساماً جواداً   أخ لك ما تراه الّدهـر إالّ 

 اداوأعطى فوق منيتنا وز   سألناه اجلزيل فما تلـكـا

 فأحسن مث عدت له فعادا  وأحسن مث أحسن مث عدنـا

  تبسم ضاحكاً وثىن الوسادا  مراراً ما أعـود إلـيه إالّ 

 وقال آخر : 
 تغرّي واألايم جّم عـجـيبـهـا  ويل صاحٌب كاملوت يوم فراقه

 فتعطفي أخرى له فأجيبـهـا  أريد له هجراً لبعض خـاللـه

 وقال آخر : 
  تلون ألواانً كثرياً خطوهبا  حلياة إخاؤهأخ يل كأايم ا

 أعيبها دعتين إليه خّلة ال  إذا عبت منه خّلًة فهجرته

 وقال ابن وكيع : 
 انصرفوا وكّلهـم لـه عـدا  من مل يدار الناس عن علم هبم

 وقال كثري : 
  وعن بعض ما فيه ميت وهو عاتب  ومن ال يغّمض عينه عن صـديقـه

 صـاحـب جيدها وال يسلم الّدهر   كـل عـثـرةٍ ومن يتبع جـاهـداً 

 وقال آخر : 
 قطعت ومل ميكنك منه بـديل  وكم من أٍخ مل حيتمل منه خّلةً 

 فليس له يف العاملني خلـيل  ومن مل يرد إال خلياًل مهذبـاً 

 قال آخر : 
 فإنك ال تدري مىت أنت نـازع  وأحبب إذا أحببت حّباً مقـاربـاً 

 راجـع فإنك ال تدري مىت أنت  غضت بغضاً مقارابً وأبغض إذا أب
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هذا مأخوذ من احلديث املرفوع : " أحبب حبيبك هوانً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما ، 
 وابغض بغيضك هوانً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما " .

 وأحسن ما نظم يف هذا املعىن قول أيب العتاهية : 
  ومقايل حسن رجوعي  قل ملن يعجـب مـن

 وهوى بعد تـقـالـى  رّب صـّد بـعـد ودّ 

 جارايً بني الـرجـال  قد رأينـا ذا كـثـرياً 

 أنشد حبيٌب للفند الّزّماين وقال اجلاحظ ال أظنها له : 
 وقلنا : القوم إخوان  صفحنا عن بىن ذهل

 ن قوما كالذي كانوا  عسى األايم أن يرجع

 قال آخر : 
 صحبتهم وشيميت الـوفـاء  قوموكنت إذا صبحت رجال 

 وأجتنب اإلساءة إن أساءوا  فأحسن حني حيسن حمسوهنم

 عليها من عيوهنم غـطـاء  وأبصر ما ينقصين بـعـني

 وقال آخر : 
 ألذ من وّد صديٍق أمـني  ما انلت النفس على شهوة

 فذلك املغبون حّق اليقني  من فاته وّد أٍخ صـالـحٍ 

 قال آخر : 
 وال أرى يل من أانس بّدأ  لناس علّى جّدااستوحش ا

 
 إن مل أعاشرهم بقيت فردا وقال آخر : 

 خمافة أن أعيش بال صديق  أغمض للصديق عن املساوى

 قال آخر : 
 كأيّن مبا أييت من األمر جاهـل  أغّمض عيين عن صديقي تغافال

 تطيق احتمال الكره فيما حيـاول  وما يب جهٌل غري أن خليقـتـي

  بقيت ومايل يف النهوض مفاصل  مىت ما يربين مفصل فقطعـتـه
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 وقال آخر : 
 فأشرقين على حنق بريقـي  وكنت إذا الصديق أراد غيظي

 خمافة أن أعيش بال صـديق  غفرت ذنوبه وصفحت عنـه

 وقال آخر : 
 ومل يك عما ساءين مبـفـيق  إذا ما خليلي رابين بعض خلقه

 صـديق خمافة أن أبقى بغري  يبينصربت على أشياء منه تر 

 وأنشد ابن األنباري عن أبيه : 
 ومل يك عما ساءنـي بـمـفـيق  إذا ما صديقي ساءين بـفـعـالـه

 خمافة أن أبقى بـغـري صـديق  صربت على الضَّرَّاء من سوء فعله

 " قالوا :ال خري يف الناس ،والبد من الناس " 
 منهم ابب االستيحاش من الناس والفرار

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " خري الناس منزلًة يوم القيامة ، رجل آخذ بعنان فرسه يف 
سبيل هللا خييف العدو وخييفونه " . ويف رواية أخرى : " حىت ميوت أو يقتل ، والذي يليه رجل 

 معتزل يف شعب من الّشعاب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ، ويعتزل شرور الّناس " .
قال عمر بن اخلطاب رضي اَلّل عنه الطمع فقٌر واليأس غيٌن ، والعزلة راحٌة من جليس السوء ، 

 وقرين الصدق خري من الوحدة.
قال أبو الدرّداء : نعم صومعة الرجل املؤمن بيته ، يصون دينه وعرضه ، وأايكم واألسواق ، فإهنا 

 تلغي وتلهي.
 يف العزلة سالمه. قال مكحول :إن كان يف اجلماعة فضل ، فإن

 قال عمر بن اخلطاب : خالطوا الناس يف معايشكم ، وزايلوهم أبعمالكم.
 قال أبو الّدرداء : كان الناس ورقًا ال شوك فيه ، وهم اليوم شوك ال ورق فيه.

 يقال : إن فيما أنزل اَلّل يف اإلجنيل على عيسى عليه السالم. كن وسطاً وامشي جانباً.
 وحشة االنفراد أبقى على املرء من أنس التالقي.قال ابن املقفع : 

قال بعض العلماء العزلة عن الناس توقي العرض ، وتبقي اجلاللة ، وترفع مؤونة املكافأة يف احلقوق 
 الالزمة ، وتست الفاقة.
 قال أوس ابن حجر : 
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 خفاف العهود يكثرون التّـنـّقـال  وإيّن رأيت الـنّـاس إال أقـلـهـم

 وإن كان عبداً سّيد القوم جحـفـال  ي املال الكـثـري يرونـهبىن أّم ذ

  وإن كان حمضاً يف العمومة خموال  وهم ملقّل الـمـمـال أوالد عـّلةٍ 

 يسوءك إن ويّل ويرضيك مقـبـال  وليس أخوك الدائم العهـد بـالـذي

 أعضـال وصاحبك األدىن إذا األمر  ولكن األخ الّنائي إذا كنـت آمـنـاً 

 وقال احلسن بن عبد الرمحن.
 أسّر ابلوحشة أحـيانـا  توحشـت ولـكـنّـي

  نس من صحبة من خاان  ويف الوحـشة مـا يؤ

 وقال أيضاً : 
  إذا خشيت من أذى اجلليس  اي حّبذا الوحشة من أنـيس

 وقال أبو العتاهية : 
 فسرت أستأنس ابلوحـده  برمت ابلناس وأخالقهـم

 أقّلهم يف حاصل العـّده  عمري وماما أكثر الّناس ل

كتب شيخ من أهل الّرى على ابب داره : جزى اَلّل عنا من ال نعرفه وال يعرفنا خرياً ، وأما 
 أصدقاؤان اخلاصة فال جزاهم اَلّل خريًا ، فإن مل نؤت إال منهم.

 الناس الّسالمة. قال سفيان وما وجدت من يغفر يل ذنباً ، وال يست يل عيباً ، فرأيت يف اهلرب من
 قال الفضيل بن عياض لسفيان الثوري : دّلين على رجل أجلس إليه ، قال : تلك ضاّلة ال توجد.

 قال أكثم ابن صيفي : االنقباض عن الناس مكسبه للعداوة ، وإفراط األنس مكسبة لقرانء السوء.
 وقال سهل الوراق : 

 ـيابفهم كذائب عليهـا ث  أال ما لذا الناس قد بّدلـوا

 فما لقبيح لديهم مـعـاب  تواطئوا على كّل مستقبـحٍ 

  وهل ابألمانة توىف الذائب  وخانوا األمانة ما بينـهـم

 قال األضبط بن قريع : 
  اي قوم من عاذري من اخلدعه  أذود عن حوضه ويدفعـنـي

  أنشد اخلريري لنفسه :
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 ابلكـدر ويف بالٍء وصفو شيب  خمالط الناس يف الّدنيا على خطر

 فليس يسلم من خوف ومن حذر  كراكب البحر إن تسلم حشاشتـه

 وقال قدامة بن إبراهيم اجلمحى : 

 وأحزم احلزم سوء الظّن ابلناس  العجز ضعف وماجلزم من ضررٍ 

 بـاس فإن أصبت فما ابحلزم من  ال تتك احلزم يف أمر حتـاذره

: أنشدين أبو بكر حممد بن احلسن الزبيدى لنفسه  أنشدين عبد الّرمحن بن أابن ، عن عثمان ، قال
 : 

 ليس هذا الناس انسـا  أشعرن قلبـك ايسـا

 وبقوا بعد بـحـاسـا  قد مضى اإلبريز منهم

 ن مجيعاً مـسـاسـا  سامـريني يقـولــو

 هلالل بن العالء : 
  أرحت نفسي من هم العداوات  ملا عفوت ومل أحقد على أحـدٍ 

 ألدفع الشّر عىّن ابلتـحـيات  وى عند رؤيتـهإين أحىّي عدّ 

 كأنه قد مال قليب حمـبّـات  وأحسن البشر لإلنسان أبغضه

 فكيف أسلم من أهل املودات  ولست أسلم ممن لست أعرفه

 وقال ابن الرومى : 
 ر والّتنكر والنـبـوّ   اي ذا الذي منه التغي

 ل فقد تداخلين الّسلوّ   إن كان أدر كك املال

 وقال آخر : 
  فصرت حّرا واهلوى خادمى  قد كنت عبداً واهلوى مالكـى

 من شـّر أوالد بـنـي آدم  وصرت ابلوحدة مستأنـسـاً 

 ذو اجلهل ابألشياء كالعالـم  ما يف اختالط الناس خري وال

 عذرى منقوش على خامتي  اي عاذىل يف تركهم جاهـال

 كثرهم من عهد " وقال منصور الفقيه : وكان يف خامته منقوشاً : " وما وجدان أل
 إذ كلهم خانين ومل أخـن  نفرت من كّل من وثقت به
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 ومن أيب أن يلني مل ألـن  من الن يل جانباه لنت لـه

 وقال آخر : 
 ايمعشر الناس بـإخـوان  هذا زماٌن ليس إخـوانـه

 له لسـانـان ووجـهـان  إخوان سوٍء كّلهم فـاسـقٌ 

 داٌء يواريه بـكـتـمـان  ويف قلـبـهيلقاك ابلبشر 

 رماك يف الغيب ببهتـان  حىّت إذا ما غبت عن وجهه

 فرداً وال أتنس إبنـسـان  أييها املرء فكـن واحـداً 

 منصور الفقيه : 
 والبعد منهم سفينه  الناس حبٌر عمـيقٌ 

 لنفسك املسكينـه  وقد نصحتك فانظر

 طرفة بن العبد : 
  ال ترك اَلّل له واضحه  لتـهكّل خليل كنت خال

 ماأشبه الليلة ابلبارحـه  كلهم أروع من ثعلـب

 وقال منصور الفقيه : 
 وأخا الدهر إن غـدر  اي أخا الّدهـر إن وفـا

 ت على غاية احلـذر  كن من الناس كيف شئ

 كان يقال : صحبة األشرار تورث سوء الظن ابألخيار وقال ابن وكيع : 
 فما يف الورى أٌخ ذو صفاء  هم وانقضى الودّ فسد الناس كلّ 

 س ومراتد مرهبم يف بـالء  وأرى طالب الفرار من النـا

 ت ويعزى به إىل الكبـرايء  ذاك ابالنقباض يكسب املـق

  من صديق يضيع حق اإلخاء  وأخو االنبساط خيشى انقالبـاً 

 فهو مستفرٌه مـن األعـداء  وإذا ما الصديق عـاد عـدواً 

 وقال منصور الفقيه : 
  والشرىف الناس أكثر  يف الناس خرٌي كثـريٌ 

 فانظر لنفسك واحذر  وقد نصحتك حهـدى
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 فيهم وإال فـغـرر  فإن وثقت بقـولـي

 وله أيضاً : 
  ليس يف الناس مفزع  إمنا النـاس فـزعةٌ 

 فهو للذّم مـوضـع  ذم من شئت منـهـم

 ر اَلّل من هذين البيتني.وملا حضرته الوفاة ، قال : أستغف
 قال سويد بن منجوف : 

 وهل جتد النصيح بـكـل واد  قبلّغ مصبعاً عـنّـي رسـوال

  وإن ضحكوا إليك هم األعادي  تعّلم أن كثر مـن تـنـاجـى

 أنشد الزبري أليب مههمة : 
 ن فإن غبت فالّسباع اجلياع  إخوة ما حضرت سّرون بّرو

 ابن منهم تضاؤٌل واجتـشـاع  ونـياب ينوي حتـى إذا عـانـي

  ليس أيلون عمزها ما استطاعوا  فهم يغمـزون مـنـي قـنـاةً 

 الـوضـاع هكذا يفعل اللثـام  ما كذا يفعل الكـرام ولـكـن

قال أبو غسان مالك بن هللا غالم أيب العتاهية :كنت عند أيب العتاهية قبل موته بثالثة أايم ،وإنه 
 به ،فرفع رأسه إىل وقال :اي أاب غسان! لشديد العّلة ملا 

 أصبحت فيه وأّي أهل زمان  للـه دّر أبـيك أّي زمــان

 يعطى وأيخذ منك ابملـيزان  كلٌّ يوازنك الـمـودة دائبـاً 

 مالت مودته مع الّرجـحـان  إلغذا رأى رجحان حبة خردلٍ 

 اإلخـوان تنعي إليك مـوّدة  يف كّل يوٍم منه تبـدو قـّصةً 

 وقال منصور الفقيه : 
  كذي ضالٍل أبرض تيه  أّي زمان نشـأت فـيه

 فيه ومن جاهٍل سفـيه  ما شئت من عامل خبيثٍ 

 وقال أبو العتاهية : 
 ويذيقين املكروه من حداثنه  إن الزمان يغّرين بـأمـانـه

 أمسي وأصبح وائقاً بزمانـه  فأان النذير من الزمان لكّل من
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 ملسّلط ما دام يف سلطانـه  ثري املـال أوما الناس إال للك

 أعوانه كان الّثقات هناك من  فإذا الزمان رمامها مبـلـّمةٍ 

 قال إبراهيم بن العباس الصوىل : 
 فكّل بـذم ولـوم حـقـيق  بلوت الزمان وأهل الزمـان

 وآنسين ابلعـدّو الـصـديق  وأوحشين من صديقي الزمان

 وله أيضاً 
  فألفيته منها أجّل وأعظما  ه يف ملمةٍ ورّب أخ انديت

 أنشدين حممد بن نصري الكاتب لنفسه : 
 ودع عنك مشتبهات الّسبـل  تطّلب سبيل اهلدى جـاهـداً 

 فأكثرهم راصٌد لـلـّزلـل  وأصبح من الناس مستوفـزاً 

  لعمرك يردى الشجاع البطل  وأجنب من قد ترى منـهـم

 سنٍة وقعهـا كـاألسـلأبل  وتصمى املقاتل أقوالـهـم

 فمن جار أكثر ممن عـدل  ومن حّكم الناس يف عرضه

 وقال آخر : 
 عند نـائبٍة تـنـوب  وإذا دعوت أخا إخائك

 إذا تتابعت اخلطوب  ألفيته أحد اخلطـوب

 وهذا كله عندي وهللا أعلم مأخوذ من قول القائل : 
 فهم كربيت فأين الفرار  كنت من كربيت أفر إليهم

 منصور الفقيه : 
 وصرّي يف اإلحياش من خلقه أنسـي  تبارك من لو شاء ملكنـي نـفـسـي

  كعبد مغيب الشمس عن مطلع الشمس  وابعد داري عـاجـاًل عـن دايرهـم

 وأصبح مسروراً بذاك كما أمـسـي  لعّلى أن أمسي مـن الـشـر آمـنـا

 اإلنس عذب شئ سوىوقرب جناها ال  فما نّكد الدنيا على طـيب ظـلـهـا

 قال أعرايب ،وهو جابر بن اثبت ،ويعرف بتأبط شرا : 
 وصّوت أنسـان فـكـدت أطـري  عوى الذئب فاستأنست ابلذئب إذ عوى
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 وضـمـري وتبغضهم يل مـقـلةٌ   درى هللا أين لـألنـيس لـشـانـئٌ 

 وقال آخر : 
 مل أجد يف األرض حـراً   قد بلوت الـنّـاس طـرّا

ــرّا  الناس يف عيين صار أحلى  إذا مــا ذيق مـ

 عندما جّربـت صـبـرا  ووجدت احللـو مـنـهـم

 وقال منصور الفقيه : 
  ليس ملن ساورت طبيب  إن بين دهـرنـا أفـاع

 لواحٍد منهـم نـصـيب  فال يكن فيك بعـد هـذا

 وقال آخر : 
 ولزمت الفراش من غري علّـه  قد لزمت الّسكوت من غري عىّ 

 عنهم كّل خصلة مضمـحـلّـه  وهجرت اإلخوان ملا أتـتـنـي

  ضعف قطر الّسماء من لعنة هللا  فعلى أهل ذا الزمان جـمـيعـاً 

 وقال آخر : 
 أحداً أضّر عليك ممن تعرف  ال تعرفن أحداً فلست بواجـدٍ 

  أو دون ذاك فذو سؤال ملحف  أما نظريك فهو حاسد نعـمةٍ 

 املشـرف بواب سوٍء واليفاع  قـائهأو فوق ذلك حال دون ل

  وللشافعي الفقيه رمحه هللا ،وقيل إنه متثل هبا ،وهي :
 

 انتهى اجلزء األول ويليه اجلزء الثاني بإذن اهلل 
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