




الكرام نوادر

واإلسالم الجاهلية يف

تأليف
زيدان إبراهيم



الكرام نوادر

زيدان إبراهيم

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

ماهر هاني الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٤١٤ ٧ الدويل: الرتقيم

.١٨٩٩ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١٢ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

7 الكتاب لجامع مقدمة
15 الربامكة نوادر يف -١
59 زائدة بن معن نوادر ىف -٢
69 الطائي حاتم نوادر يف -٣
81 املهدي الخليفة نوادر يف -٤
89 الرشيد هارون الخليفة نوادر يف -٥
93 واملأمون األمني نوادر يف -٦
101 الكرم يف متفرقة نوادر -٧





الكتاب جلامع مقدمة

عليه، باعثًا واإلمساك سببه، البخل وكان إال معوز حاجب أقطب أو فقري وجه عبس ما
دالئل فيه فيؤثر محتاج طالب كل إىل مجراها يمتد كهربائية آلة مطبقة البخيل يد كأن
يتهدده منكرسونفسصغرية بقلب املسكني ذلك فيعود املنقبض، شكلها إليه األىسوينقل
يقيض فيكاد عليه عاطف أو إليه ناظر من وما الهالك، وينتابه مدافع، من وما الجوع
اآللة تلك عىل تسطو بآلة والهالك الفقر هوة من فتنشله عليه تغار كريم يد لوال ذلك بني
عبثت من وجه لها يبتسم دريهمات ببعض تأثريها فتبطل «اإلحسان»، وهي الكهربائية
خلَّص قد فيكون القضاء، عوامل عليه ضيقت من صدر ألجلها وينرشح األقدار، يد به

السماء. رب من عظيًما وأجًرا األرض أهل ثناء يكسبُه بما الحياة تفارق كادت نفًسا

البخل: وذم الكرم مدح يف ورد ما وهاك

ت��ض��ي��ع ال��ب��خ��ي��ل أم��وال ول��ك��ن أه��ل��ه ال��ح��م��د أورث م��ال ض��اع وم��ا

∗∗∗
األس��ر م��ن أش��د ع��ن��دي ي��د وُربَّ غ��ن��ي��م��ة ع��ن��دي ال��ن��اس أي��ادي ول��ي��س��ت

∗∗∗
وأم��ي��ُن خ��ازن ع��ل��ي��ِه ف��أن��ت م��م��س��ًك��ا ل��م��اِل��َك ��اًع��ا ج��مَّ ك��ن��ت إذا
دف��ي��ُن وأن��ت ع��ف��ًوا ف��ي��أك��ل��ه ح��ام��ٍد غ��ي��ر ل��ي م��ذم��وًم��ا ت��ؤدي��ه



الكرام نوادر

∗∗∗
س��خ��اُؤه ج��م��ي��ًع��ا ع��ن��ه��م وي��ح��ج��ب��ه ب��خ��لُ��ه ال��ن��اس ف��ي ال��م��رء ع��ي��ب ويُ��ظ��ه��ر
غ��ط��اُؤه ف��ال��س��خ��اء ع��ي��ب ك��ل أرى ف��إن��ن��ي ال��س��خ��اء ب��أث��واب ت��ردَّى

∗∗∗
ال��ب��خ��ي��ُل ال��دع��ة ذو ي��س��ود وك��ي��ف ع��ن��اء ب��ال ت��س��ود أن أت��رج��و

∗∗∗
وال��دراه��ُم ام��رئ ك��ف ف��ي ال��م��ج��د وال ل��ق��اص��د وغ��رب ش��رق ي��ج��ت��م��ع ول��م
م��غ��ان��ُم وه��ي األق��وام ف��ي م��غ��ارم ح��ق��وق��ه ت��دع��ى ك��ال��م��ع��روف أَر ول��م

∗∗∗
ال��ع��ط��اءِ ط��ع��م ي��ل��ذ ل��ك��ن ـ��خ��وف ل��ل��ـ وال ل��ل��رج��اء ي��ع��ط��ي��ك ل��ي��س

∗∗∗
أس��ع��ُد ه��و أم ت��ع��ط��ي��ه ب��م��ا أأن��ت س��ائ��ل ج��اء إذا ت��دري ال ف��إن��ك

∗∗∗
وال��ن��اس ال��ل��ه ب��ي��ن ال��ع��رف ي��ذه��ب ال ج��وائ��زه ي��ع��دم ال ال��خ��ي��ر ي��ف��ع��ل م��ن

∗∗∗
ش��ك��وُر أم ك��ف��وٌر ت��ح��م��ل��ه��ا ك��ان��ت ح��ي��ث غ��ن��ٌم ال��م��ع��روف ي��د
ال��ك��ف��وُر ك��ف��ر م��ا ال��ل��ه وع��ن��د ج��زاء ل��ه��ا ال��ش��ك��ور ش��ك��ر ف��ف��ي

∗∗∗
واع��ت��ذرا ��اُه ك��فَّ م��ل��ك��ت م��ا أع��ط��اك ل��ت��س��أل��ه ي��وًم��ا ج��ئ��ت��ه إذا ِخ��لٌّ
ظ��ه��را أخ��ف��ي��ت��ه إذا ال��ج��م��ي��ل إن ي��ظ��ه��ره��ا وال��ل��ه ص��ن��ائ��ع��ه ي��خ��ف��ي
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الكتاب لجامع مقدمة

∗∗∗
ب��ك��ل��ه ت��ح��ي��ط ف��ل��ن ق��ل��ي��ًال ك��ان وإن اس��ت��ط��ع��ت م��ا ال��خ��ي��ر اع��م��ل

∗∗∗
ال��م��ص��ن��ِع ط��ري��ق ب��ه��ا ي��ص��اب ح��ت��ى ص��ن��ي��ع��ة ت��ك��ون ال ال��ص��ن��ي��ع��ة إن
دِع أو ال��ق��راب��ة ل��ذوي أو ل��ل��ه ب��ه��ا ف��اع��م��ل ص��ن��ي��ع��ة ص��ن��ع��ت ف��إذا

∗∗∗
ال��ودائ��ع ك��ب��ع��ض إال أه��ل��ه وف��ي أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف م��ا ل��ع��م��رك
ض��ائ��ع غ��ي��ر ع��ن��ده م��ا وم��س��ت��ودٌع ع��ن��ده ك��ان ال��ذي ض��اع ف��م��س��ت��ودٌَع

∗∗∗
ال��م��زارِع ك��ب��ع��ض إال ك��ف��ره��ا وف��ي ع��ن��ده��م ال��ص��ن��ي��ع��ة ش��ك��ر ف��ي ال��ن��اس وم��ا
زارِع ك��ل ع��ل��ى أك��دت وم��زرع��ة ن��ب��ت��ه��ا وأض��ع��ف ط��اب��ت ف��م��زرع��ة

∗∗∗
ال��م��اُل ل��ك أب��ق��ى م��ا ش��ع��ري ف��ل��ي��ت ل��وارث��ِه م��ي��راثً��ا م��ال��ك أب��ق��ي��ت
ال��ح��اُل ب��ك ح��ال��ت ب��ع��ده��م ف��ك��ي��ف ت��س��رُه��م ح��ال ف��ي ب��ع��دك ال��ق��وم
وال��ق��اُل ال��م��ي��راث ف��ي ال��ق��ول واس��ت��ح��ك��م أح��د م��ن ي��ب��ك��ي��ك ف��م��ا ال��ب��ك��اء م��ل��وا
أح��واُل واألي��ام ع��ن��ك وأدب��رت ل��ه��م أق��ب��ل��ت دن��ي��ا ع��ن��ك أل��ه��ت��ه��م

∗∗∗
س��واءُ وال��م��ق��ت��رون إذًا ف��أن��ت ن��دى ذا ت��ُك ول��م م��ال ذا ك��ن��ت إذا
ب��راءُ وال��م��ق��ت��رون أه��ل��ه��ا ع��ل��ى ت��ب��اع��ًة ي��وًم��ا األم��وال ف��ي أن ع��ل��ى

الخوالني: مسلم ألبي

ال��ح��س��ِن ذل��ك أح��س��ن وال��ب��ذل ح��س��ٌن ك��ل��ه��ا ال��م��ك��ارم إن
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الكرام نوادر

ي��رنِ��ي ول��م ع��ن��ي وم��خ��ب��ر أع��رف��ه ل��س��ت ب��ي ع��ارٌف ك��م
وط��ن��ي ع��ن��ه��م وم��وع��د داري بَ��ُع��دت وإن خ��ب��ري ي��أت��ي��ه��م
م��م��ت��ه��ِن غ��ي��ر ع��رض��ي ول��ح��ر م��م��ت��ه��ٌن ال��م��ال ل��ح��ر إن��ي

مروان: بن العزيز ولعبد

ع��اك��ُر وال��ل��ي��ل ال��ل��ي��ل ف��ك��ر وأع��م��ل ال��ف��ت��ى ص��اح��ب��ت ال��ه��م ط��ارق��ات إذا
ن��اص��ُر ال��ده��ر ن��ك��ب��ة م��ن وال س��واي ل��ه��ا ي��ج��د ل��م ح��اج��ة ف��ي وب��اك��رن��ي
ال��م��س��اوُر ال��ط��روق ال��ه��م وزاول��ه ك��رام��ٍة ع��ن ��ُه ه��مَّ ب��م��ال��ي ف��رج��ت
ش��اك��ُر ظ��ن ل��ل��ذي إن��ي ال��خ��ي��ر ف��ي ب��ظ��ن��ه ع��ل��يَّ ف��ض��ل ل��ه وك��ان

ولغريه:

ب��ال��ل��ه ال��م��رء ظ��ن س��وء م��ن وال��ب��خ��ل م��ب��ت��دءًا ج��اد خ��ي��ًرا ب��ال��ل��ه ظ��ن م��ن

بزرجمهر: قول مضمنًا ولغريه

وال��س��رُف ال��ت��ب��ذي��ر ي��ن��ق��ص��ه��ا ف��ل��ي��س م��ق��ب��ل��ة وه��ي ب��دن��ي��ا ت��ب��خ��ل��ن ال
خ��ل��ُف أدب��رت م��ا إذا م��ن��ه��ا ف��ال��ح��م��د ب��ه��ا ت��ج��ود أن ف��أح��رى ت��وَّل��ت وإن

أيًضا: وقيل

أج��ل��د م��ن��ك زم��ان��ك أم��ا ن ل��ل��زم��ا ت��ج��ل��د م��ن ي��ا
غ��د م��ن ل��ي��س ي��وم��ك وع��د ك ه��وا ع��ل��ى ن��ه��اك س��ل��ط
ت��ح��ص��د ش��ئ��ت م��ا ب��ه��ا ف��ازرع م��زارع ال��ح��ي��اة إن

∗∗∗
ت��ف��ق��د وال��ع��ي��ن آث��اره��م س��وى ي��ب��ق��ى ال وال��ن��اس
يُ��ح��م��د وذاك ي��ذمُّ ه��ذا م��ض��ى ب��م��ن س��م��ع��ت أََوَم��ا
ي��ف��س��د أف��س��دت وإن ي��ص��ل��ح أص��ل��ح��ت��ه إن ال��م��ال
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الكتاب لجامع مقدمة

الطائي: ولحاتم

ج��دي��ُب وال��م��ك��ان ع��ن��دي وي��خ��ص��ب رح��ل��ِه إن��زال ق��ب��ل ض��ي��ف��ي أض��اح��ك
خ��ص��ي��ُب ال��ك��ري��م وج��ه ول��ك��ن��م��ا ال��ق��رى ي��ك��ث��ر أن ل��ألض��ي��اِف ال��خ��ص��ب وم��ا

النطاح: بن ولبكر

وص��الِت��ه م��ال��ك ب��ج��دوى ت��م��س��ك م��ال��ٍك ع��ن��د ال��ن��دى ل��م��رت��اِد أق��ول
ع��داِت��ه ق��ب��ل ال��م��ع��روف ب��ه��ا ف��أس��دى ل��ع��رض��ِه وف��اء ال��دن��ي��ا ج��ع��ل ف��تً��ى
ح��ي��اِت��ه ش��ط��َر ي��رج��وه م��ن ل��ق��اس��م ك��ف��ِه ج��ود أم��وال��ه ب��ددت ف��ل��و
ح��س��ن��اِت��ه م��ن أع��ط��اه ل��ه وج��از ل��م��ال��ِك ق��س��م ال��ع��م��ر ف��ي ي��ج��ز ل��م وإن
وص��الِت��ه ص��وم��ِه ف��ي وإش��راك��ه ب��رب��ِه ك��ف��ٍر غ��ي��ر م��ن ب��ه��ا وج��اد

وآلخر:

اف��ت��ق��ادي ف��ي ال��ع��واذل ط��م��ع وم��ا م��راًرا ال��دن��ي��ا م��ن ي��دي م��ألت
ال��ج��واِد ع��ل��ى ال��زك��اة ت��ج��ُب وه��ل م��اٍل زك��اة ع��ل��يَّ وج��ب��ت وال

ولغريه:

ب��م��ائ��ه��ا ال��راغ��ب��ي��ن وج��وُه وت��ب��ق��ى ال��ث��ن��ا وي��س��ت��غ��رق ي��غ��ن��ي ال ع��ط��اؤك

ربه: عبد والبن

ل��ن��واِل ي��ع��ت��م��د ل��م وإن ي��ن��ي��ل ع��ط��اؤُه ج��زٌل ال��ع��الت ع��ل��ى ك��ري��م
س��ؤاِل ب��غ��ي��ر ي��ع��ط��ي م��ن ول��ك��ن س��أل��ت��ُه م��ا إذا ي��ع��ط��ي م��ن ال��ج��ود وم��ا
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الكرام نوادر

هانئ: بن وللحسن

وش��ك��ور ع��اذٌر ف��إن��ي وإال ف��أه��ل��ه ال��ج��م��ي��ل م��ن��ك ت��ول��ن��ي ف��إن

الطائي: ولحاتم

إف��ص��اح��ا م��ف��ص��ًح��ا ق��ال إذ ال��ل��ه رس��ول ق��ول ف��ي��ك ت��أول��ت ق��د
ال��ص��ب��اح��ا ال��وج��وه ل��ه��ا ف��ت��ن��ق��وا ق��وم ع��ن��د ح��وائ��ًج��ا ط��ل��ب��ت��م إن
ال��ن��ج��اح��ا أراد م��ن خ��اب ب��ِه م��ا وج��ًه��ا ت��ن��ق��ي��ت ل��ق��د ف��ل��ع��م��ري

البخل: وذم الكرم مدح يف ورد ما وإليك

املحامد، إىل وقودوها للمطالب، أخالقكم «ذللوا العرب: حكيم صيفي بن أكثم قال
وتحلوا إليكم، رغب من وِصلوا غريكم، من تذمونه ُخلق عىل تقيموا وال املكارم، وعلموها

الفقر». فيوافيكم البخل تعتقدوا وال املحبة، يلبسكم بالجود
فإن باملعروف، عليكم الناس «أيها املنرب: عىل وهو القرسي هللا عبد بن خالد وقال

جزاِئه». عىل هللا قوَّى أدائه عن الناس ضعفت وما جوازيه، فاعله يعدم ال هللا
ا رسٍّ منه فلينفق حسنًا رزًقا هللا رزقه «من املنرب: عىل يقول العاص بن سعيد وكان
يقل فال املصلح أما رجلني، ألحد ترك ما يرتك فإنما به، الناس أسعد يكون حتى وجهًرا

يشء». له يبقى فال املفسد وأما يشء، عليه
تبقى». ال فإنها منها فأنفق الدنيا عليك أقبَلت «إذا بزرجمهر: قال

باهلل، الظن حسن أهل فإنهم والشجاعة السخاء بأهل «عليكم يقول: كرسى وكان
عىل القلوب وإطباق لهم الناس ومذمة بخلهم رض من عىل يدخل لم البخل أهل أن ولو

عظيًما». لكان الخلف يف بربهم ظنهم سوء إال بغضهم
األتقياء». اآلخرة ويف األسخياء الدنيا يف الناس «سادات عباس: بن هللا عبد وقال

الحاجة طلب عند الحكم بن مروان رأيت «كيف العراقي: البليغ عقيل ألبي وقيل
أشد الحاجة قضاء إىل وحاجته الشكر، يف رغبتِه فوق اإلنعام يف رغبته رأيت قال: إليه؟

الحاجة». صاحب حاجة من
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الكتاب لجامع مقدمة

أن يخلو ال ألنه طلبها؛ حاجٍة يف أحًدا أردَّ ال أن «أحب خارجة: بنت أسماء وقالت
عنه». عريض فأصون لئيًما يكون أو عرضه، له فأصون كريًما يكون

تحصد». فيها زرعت فما مزارع «األيام وقيل:
أفضل شيئًا لألحياء املوتى أبقت وال لألبناء اآلباء ادخرت «ما قيس: بن األحنف وقال

األحساب». ذوي عند املعروف اصطناع من
له». بالتصغري وعظمُه ذكرِه، بإماتة معروفك «أَْحِي وقيل:

لشاكر بالفضيلة واإلقرار حجته، عن التغافل املنعم كرم تمام «من الحكماء: وقالت
نعمتِه».

بواحدة أخل فمن وتستريه؛ وتيسريه تعجيلُه خصاٍل: ثالِث «للمعروف أيًضا: وقيل
الشكر». عنُه وسقط حقُه املعروف بخس فقد منها

يقم لم فإن عليِه، الناس مؤونة عظمت عنده هللا نعمة َعُظَمت «من ملسو هيلع هللا ىلص: وللنبي
للزوال». النعمة عرض املؤونة بتلك

يقضون الذين وهم لرحمته، برحمتِه رحمتِه من خلًقا «هلل محمد: بن جعفر وقال
فليكن». منهم يكون أن منكم استطاع فمن الناس، حوائج

يف فلريفعها حاجة منكم إيلَّ له كانت «من ألصحابه: عنه هللا ريض عيل اإلمام وقال
املسألة». عن وجوهكم ألصون كتاٍب

نعمتك». حق اك وفَّ فقد وجهه إليك بذل «من وقيل:
بغري وحلم مكافأة، طلب بال وسماح مهابة، بال وقار ثالث: الخصال «أكمل وقيل:

ذل».
دنيا عرض يلتمس ال بعطائه، متربًعا ببذله، مرسوًرا كان من «السخي أيًضا: وقيل
يلقي الذي الصائد مثل مثله ويكون شكره، فيسقط مكافأة طلب وال عمله، فيحبط

نفسِه». نفع ولكن نفعها يريد ال للطائر الَحبَّ

الكرام: نوادر كتاب محتويات

الربامكة نوادر يف األول: القسم
زائدة. بن معن الثاني:
الطائي. حاتم الثالث:
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الكرام نوادر

املهدي. الخليفة الرابع:
الرشيد. هارون الخامس:
واملأمون. األمني السادس:
الكرم. يف متفرقة السابع:
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األول الفصل

الربامكة نوادر يف

وزائره يحيى بن الفضل

فقال: الحاجب أتاه واألحشاد بالوزراء محاًطا مجلسه يف يحيى بن الفضل كان بينما
فقال: كتمانها، يميته يكاد عليك يًدا له أن وزعم اإلذن طلب يف أكثر قد رجًال بالباب إن
فجلس، بالجلوس، إليه فأومأ لسان، بأفصح فسلم الثياب، رث جميل رجل فدخل أدخلُه،
قال: اليد؟ ذات وضيق الثياب رثاثة من عليه أنا ما رأيت هل قال: حاجتك؟ ما فسألُه:
والدتك من تقرب والدة قال: كتمانه؟ عليك يقيض كاد وقد علينا لك الذي فما أجل،
حصول يمكن فقد الجوار أما قال: اسمك، من مشتق واسم جوارك من يدنو وجوار
يوم أن أمي أعلمتني قال: بالوالدة؟ علمك ما ولكن االسم، االسم يوافق وقد ذكرت، ما
السمك إعظاًما فضيًال فسمتني الفضل سماك والدك وأن والدتك، يوم موافًقا كان والدتي
قال: السنني؟ من عليك أتى كم وقال: الفضل فتبسم مجدك، بعايل ألحق أن وخشية
توفيت قال: أمك؟ حال فما عليه، أتيت الذي املقدار هذا صدقت قال: وثالثون، خمس
زمن يف بمقابلتك أرَض لم قال: مىض؟ فيما بنا اللحوق عن منعك فما قال: هللا، رحمها
من وأعطه ألًفا، سنيِه من عام لكل أعطه غالم يا قال: امللوك، لقاء عن يقعدني حداثة
وخاصة إخوانه به طاف وقد إال الدار من يخرج فلم له، يصلح ما ومراكبنا كسوتنا

أهله.



الكرام نوادر

التجار وأحد خالد بن يحيى

كان التجار من فتى خراسان إىل خروجه وقت يف خالد بن يحيى بن الفضل اعرتض
وقال: الفضل دابة بعنان فأخذ الكوفة، إىل شخص

ال��ش��وارد ال��ب��ي��وت أع��ن��اق ي��ق��ط��ع م��ث��ل��ُه ال��ش��ع��ر ف��ي ل��ي��س ب��ي��تً��ا س��أرس��ل
خ��ال��د ب��ن ي��ح��ي��ى ب��ن ال��ف��ض��ل ب��ه أق��ام م��ن��زل ك��ل ف��ي وال��ب��أس ال��ن��دى أق��ام

درهم. ألف بمائة له فأمر

جعفر ابنة وزبيدة حفصة أبي بن مروان

ابنها يمتدح جعفر ابنة زبيدة إىل ورفعها أبياتًا حفصة أبي بن مروان الجنوب أبو قال
يقول: وفيها محمًدا

وال��س��ؤدِد ال��ع��ال م��ن ول��دت م��اذا ج��ع��ف��ر ع��ق��ي��ل��ة ي��ا درك ل��ل��ه
م��ح��م��ِد ج��ب��ي��ن ع��ل��ى ل��ل��ن��اظ��ري��ن ن��وره��ا ت��ب��ي��ن ق��د ال��خ��الف��ة إن

دًرا. فمه يمأل أن فأمرت

الجهم بن عيل وأبو يحيى بن الفضل

وال دينار إىل أهتدي ما الضيق من غاية يف وأنا يوًما أصبحت الجهم: بن عيل أبو قال
فقلت: جاء ثم أجده فلم الخادم وطلبت خلًقا وخادًما عجفاء، دابة إال أملك وال درهم
يل أرسج فقلت: عليه، قدرت ما فوهللا لدابتك، وعلف لك يشء اجتهاد يف فقال: كنت؟ أين
الفضل وإذا عظيم، بموكٍب أنا إذا يحيى سوق يف رصت فلما فركبت، فأرسجها، دابتي،
عىل طبًقا يحمل غالم وبينه بيني وحجز قليًال، فرست رس، قال: أبرصني فلما يحيى، بن
سبب ما تدري قال: ثم فرست، رس، قال: ثم طويًال، الفضل فوقف جارية، ينادي باب
شديًدا، حبٍّا أحبها وكنت جارية ألختي كانت قال: تعلمني، أن رأيت إن قلت: وقفتي؟
ألبَستَْها اليوم هذا كان فلما لذلك، أختي ففطنت منها، أطلبها أن أختي من وأستحي
هذا كان فلما هذا، يومي من أطيب يوم عمري من كان فما إيلَّ، بها وبعثت وزينَتَْها
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دعا املكان هذا إىل رصت وملا لذتي، وقطع فأزعجني املؤمنني أمري رسول جاءني الوقت
أصاب ما أصابك فقلُت: ندائه، إىل فارتحت الجارية تلك باسم الطبق صاحب الغالم هذا

قال: حيث عامر بني أخا

ي��دري وم��ا ال��ف��ؤاد أح��زان ف��ه��ي��ج م��ن��ى م��ن ب��ال��خ��ي��ف ن��ح��ن إذ دع��ا وداٍع
ص��دري ف��ي ك��ان ط��ائ��ًرا ب��ل��ي��ل��ى أط��ار ف��ك��أن��م��ا غ��ي��ره��ا ل��ي��ل��ى ب��اس��م دع��ا

فيها، البيتني هذين له أكتب ورقًة ألطلب فعدلت البيتني، هذين يل اكتب فقال:
ارجع يل: فقال بها، وأدركته وكتبتهما ورقة وأخذت بقال عند خاتمي فرهنت أجد، فلم
قد فقلت: قوتنا، عىل أرهنه خاتمك أعطني الخادم: يل فقال ونزلت، فرجعت منزلك إىل
شهر عن سلًفا آالف وعرشة جائزة درهم ألف بثالثني يل بعث حتى أمسيت فما رهنته،

شهر. كل يف يل أجراه برزق

والرشيد جعفر

كل ونيف، دينار ألف فيها جرة الجعفر خزانة يف أُصيب الربامكة، عىل الرشيد غضب ملا
مكتوب: منها دينار كل جانبي أحد عىل ومثقال، مثقال مائة وزنه منها دينار

ج��ع��ف��ُر وج��ه��ه ع��ل��ى ي��ل��وُح ال��م��ل��وِك دار ض��رب م��ن واص��ف��ر
ي��وس��ُر م��ع��س��ًرا ت��ع��ط��ه م��ت��ى واح��د م��ائ��ة ع��ل��ى ي��زي��د

والفضل العلوّي ابن

فراشه، عىل معه وأجلسني فأكرمني يحيى بن الفضل «أتيت : العلويِّ بن هللا عبد قال
ثالثمائة قلت: دينك؟ وكم قال: عني، قضائه يف املؤمنني أمري ليكلم َديْني يف فكلمته
ببعض فمررت عيلَّ، ردِّه لضعف مغموم وأنا عنده من فخرجت نعم، قال: درهم، ألف

خاصًة. ماله من سبقني قد املال فوجدت منزيل إىل رصت ثم إليِه، مسرتيًحا إخواني
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يحيى بن الفضل هبات

ال وأنا صحبني هذا إن فقال: هذا، يف أبوه فعاتبه درهم ألف مائة لطباخه الفضل وهب
الشاعر: وقال نصيحتي، يف واجتهد شيئًا، أملك

ال��خ��ش��ِن ال��م��رك��ب ف��ي ي��ص��ح��ب��ه��م ك��ان م��ن ذك��روا أي��س��روا م��ا إذا ال��ِك��رام إن

الربامكة مع الحميد عبد بن أبان

بالربامكة، واتصل بغداد قدم (رقاش) بني موىل الشاعر الحميد عبد بن أبان «إن قيل:
يحيى». بن والفضل الرشيد يف ومدائح قصائد وله شعًرا، ودمنة كليلة كتاب وعمل

هذه قصيدِته وأول هذا، إال منُه أفصح فالكالم الشعر، إىل نُقل كالم كل إن ويقال:
قولُُه:

ودم��ن��ه ك��ل��ي��ل��ة ي��دع��ى ال��ذي وه��و وم��ح��ن��ه أدب ك��ت��اب ه��ذا

خالد بن يحيى فأعطاه قال: أشهر، ثالثة يف مزدوجة بيت ألف عرش أربعة وعددها
أخذه. الذي املال بثلث فتصدق دينار، آالف خمسة الفضل وأعطاه دينار آالف عرشة

خالد بن يحيى شمائل حسن

سوء املرء كرم عىل يدل وقال: دونها. محلُه أن فاعلم بها فتاه رتبة بلغ من إن كالمه: من
ثالثة وقال: عاداه. شيئًا جهل من فإن طرًفا، علم كل من خذ البنه: وقال غلمانه. أدب
اكتبوا ألوالده: يقول وكان والرسول. والكتاب، الهدية، أربابها: عقول عىل تدل أشياء
وكان تحفظون. ما بأحسن وتحدثوا تكتبون ما أحسن واحفظوا تسمعون، ما أحسن
أشار وإليه تبقى ال فإنها فأنفق ولت وإذا تغني، ال فإنها فأنفق، الدنيا، أقبلت إذا يقول:

الشاعر:

ت��ت��ف��لَّ��ْت أن ق��ب��ل ط��رٍّا ال��ن��اس ع��ل��ى ب��ه��ا ف��ج��د ع��ل��ي��ك ال��دن��ي��ا ج��ادت إذا
ولَّ��ْت ه��ي إذا يُ��ب��ق��ي��ه��ا ال��ب��خ��ل وال أق��ب��ل��ت ه��ي إذا يُ��ف��ن��ي��ه��ا ال��ج��ود ف��ال

18



الربامكة نوادر يف

يوم ذات فركب درهم، مائتا طريقه يف لُه يعرض بأن ركب إذا يحيى ِصالت وكان
له: فقال شاعر أديب له فعرض

ح��ن��ت��اِن رب��ن��ا ف��ض��ل م��ن ل��ك أت��ي��ح��ت ي��ح��ي��ى ال��ح��ص��ور س��م��يُّ ي��ا
م��ائ��ت��اِن ن��وال��ك��م م��ن ف��ل��ه ع��ل��ي��ك��م ال��ط��ري��ق ف��ي م��ر َم��ن ك��ل
ال��ع��ج��الِن ل��ل��ع��اب��ر م��ن��ك��م ه��ي ق��ل��ي��ٌل ل��م��ث��ل��ي دره��م م��ائ��ت��ا

عن سأله الخليفة دار من رجع فلما داره، إىل بحمله فأمر صدقت، يحيى: قال
أربعة وهو املهر يؤَدى أن إما ثالث، من بواحدة وحلف تزوج كان أنه له فذكر حاله،
فأمر نقلها، له يتهيأ أن إىل يكفيها ما للمرأة مجريًا يقيم أن وإما يطلق، أن وأما آالف،
آالف وأربعة للبنية، آالف وأربعة منزل، ثمن آالف وأربعة للمهر آالف بأربعة يحيى له

درهم. ألف عرشين فأخذ بها ليستظهر آالف وأربعة إليه، يحتاج ملا

خالد بن يحيى مديح

يحيى مات فلما درهم، ألف نهار كل عيينة بن سفيان عىل يجري خالد بن يحيى وكان
أمر فاكِفه دنياي أمر كفاني خالد بن يحيى إن اللهم سجوده: يف يقول سفيان كان

آخرتِه.

السجن يف الربامكة حديث

بعد أبتاه يا والحبس: الصوف، ولبس القيود، يف وهم يحيى ألبيه الربمكي خالد ابن قال
فقال والحبس، الصوف ولبس القيود إىل الدهر أصارنا العظيمة، واألموال والنهي األمر
يقول: أنشأ ثم عنها، هللا يغفل ولم عنها غفلنا بليل رست مظلوم دعوة بني، يا أبوه: له

غ��َدُق ربَّ��اٌن وال��ده��ر زم��ن��ا ن��ع��م��ة ف��ي غ��دوا أق��واٍم ُربَّ
ن��ط��ق ح��ي��ن دم��ا أب��ك��اه��م ث��م ع��ن��ه��م زم��انً��ا ال��ده��ر س��ك��ت
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جنيد بن وأحمد الربمكي جعفر

الناس فكان خص، الربمكي بجعفر الناس أحرض وكان — اإلسكايف جنيد بن أحمد قال
فلم الجنيد بن أحمد خف يف كثرت الناس رقاع وإن جعفر، إىل حوائجهم يف يقصدونه
الناس رقاع كثرت قد فداءك، هللا جعلني له: فقال ،— بجعفر الخلوة له تهيأ أن إىل تزل
أن عىل جعفر: له قال فيها، تنظر أن رأيت فإن خاٍل، اليوم وأنت كثرية، وأشغالك معي
فقال بالرقاع، جاءه تغذوا فلما عنده، وأقام دوابه ورصف نعم، فقال: اليوم، عندي تقيم
كان فلما الرقاع، يف ينظر فلم وانرصف عنه فأمسك اليوم، فدعنا راحة وقت هذا له:
مثل به ففعل عنه، فأقام اليوم عندي تقيم أن عىل نعم، فقال: فأذكره، به خال أيام بعد
الساعة، دعني فقال: أذكره، يوم آخر يف كان فلما ثالثًا، ذلك به فعل حتى األول الفعل
فجئني أحمد خف إىل اذهب له: لخادم فقال الجنيد، بن أحمد قبل جعفر فانتبه وناما،
آخرها عن فيها جعفر فوقع بالرقاع وجاء الغالم فذهب أحمد، يعلمه وال فيه، رقعة بكل
فانتبه فردها، الخف، إىل يردها أن الغالم أمر ثم ذلك ووكد أصحابها، أحب بما بخطه
ويحك، لكاتِبه: جنيد بن أحمد قال أياًما، بها وانرصف شيئًا فيها له يقل فلم أحمد،
فأخذها منها، أخلق ما وجدد فتصفحها ينظرها ليس وهذا خفي، أخلقت قد الرقاع هذه
من فتعجب وأكثر، أصحابها سأل بما عليها موقًعا الرقاع فوجد فيها، فنظر الكاتب

عليه. بها اعتد أنه يظن لئال بها يعلم ولم حاجته قىض أنه ومن أخالِقه، ونبل كرِمه

برمك بن خالد جود

إال داًرا برمك بن خالد لجليس يرى يكن لم يقولون أصحابنا كان قال: الجاحظ روى
أمة، كانت إن أمه اشرتى وهو إال ولًدا وال اشرتاها قد وهو إال ضيعة وال بناها، قد خالد
سمى من أول الربمكي خالد وكان دوابه، من هي إال دابة وال حرة، كانت إن وأمهرها

قصده: من بعُض فقال الزوار واالسرتفاد االستماحة أهل

وأث��ي��ُل م��س��ت��ط��رف ل��ه ف��م��ج��د ب��رم��ك ح��ذو ج��وده ف��ي خ��ال��د ح��ذا
دل��ي��ُل ف��ي��ه اإلع��دام ع��ل��ى ب��ل��ف��ظ ق��ب��ل��ه ي��دع��ون اإلع��دام ب��ن��و وك��ان��وا
وج��ل��ي��ُل ن��اب��ٌه ف��ي��ه��م ك��ان وإن م��وط��ن ك��ل ف��ي ب��ال��س��ؤال ي��س��م��ون
س��دوُل ال��م��ج��ت��دي��ن ف��ي وإس��ت��اره ع��ل��ي��ه��م س��ت��ًرا ال��زوار ف��س��م��اه��م
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وولداه ويحيى الرشيد وهبها التي الثالث العطايا

إىل وصلوا فلما وجعفر، الفضل وولداه خالد بن يحيى ومعه مرة الرشيد هارون حج
يحيى بن الفضل ومعه األمني وجلس الناس، فأعطيا يحيى ومعه الرشيد جلس املدينة
ثالث السنة تلك يف فأعطوا الناس، فأعطيا جعفر ومعه املأمون وجلس الناس، فأعطيا
الناس وأَثري الثالت، األعطيات عام يسمونه وكانوا األمثال، بكثرتها ُرضبت أعطيات

ذلك. بسبب

والشاعر يحيى بن الفضل

هجاه كان شعر من معتذًرا مادًحا الشاعر الهول أبو إليه فخرج خراسان الرشيد واله
فأنشده: به

وال��رع��ُد ال��ب��وارق ف��ي��ه��ا ل��ج��ة ل��ه ع��ارض ال��ف��ض��ل غ��ض��ب��ة م��ن ن��ح��وه س��رى
ال��ورُد األس��د ي��ع��ت��اده م��درج ع��ل��ى ف��راش��ه م��ل��ق ال��ل��ي��ل ي��ن��ام وك��ي��ف
ال��ح��ق��ُد م��ث��ل��ه ع��ل��ى ي��خ��ش��ى م��ا ال��ج��رم م��ن خ��ال��د ب��ن ي��ح��ي��ى ب��ن ال��ف��ض��ل إل��ى ل��ي وم��ا
ب��ع��ُد ع��ودت��ن��ي ك��ن��ت ف��ي��م��ا ودأب��ك غ��ي��ره م��ن��ك أب��ت��غ��ي ال ب��ال��رض��ى ف��ج��ْد

فإن مقرونان، وهما وإحساني رضاي بني تفريقك أحتمل ال الفضل: له فقال
عنه. وريض وصله ثم مًعا، فدعهما وإال مًعا أردتهما

والجارية املوصيل وإسحاق الفضل

حتى وعلمتها وثقفتها جارية ربيت قد كنت قال: املوصيل إبراهيم بن إسحاق حدث
مرص صاحب رسول إن إسحاق يا يل: فقال يحيى، بن الفضل إىل أهديتها ثم برعت،
وأعلمه سأطلبها فإني عندك الجارية هذه فدع عليه، أقرتحها حاجة يسألني إيلّ ورد قد
ألف خمسني من أقل فيها تأخذ فال فيها ويساومك إليك يحرض سوف فإنه أريدها، أني
وسألني مرص صاحب رسول إيل فجاء منزيل إىل بالجارية فمضيت إسحاق: قال دينار.
عرشين إىل فصعد فامتنعت، دينار آالف عرشة فيها فبذل إليه، فأخرجتها الجارية عن
وسلمت بعتك، له: قلت حتى نفيس ملكت فما ألًفا ثالثني إىل فصعد فامتنعت، دينار ألف
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إسحاق يا فقال: يحيى بن الفضل إىل الغد من أتيت إنني ثم املال، وقبضت إليه الجارية
خمسني من أقل منه تأخذ ال لك أقل ألم قال: دينار، ألف بثالثني قلت: الجارية؟ بعت بكم
قال: ثم فتبسم ثالثني، لفظة سمعت منذ نفيس ملكت ما وهللا وأمي أبي فداك قلت: ألًفا؟
عليك، وأدله الجارية هذه عليه وسأقرتح حاجة أيًضا سألني قد الروم صاحب رسول إن
ألف خمسني من أقل منه تأخذ فال فيها ساومك فإذا منزلك إىل وانرصف جاريتك فخذ

دينار.
يف وساومني الروم صاحب رسول فأتاني منزيل، إىل وانرصفت الجارية فأخذت
ما فوهللا ألًفا، ثالثني مني تأخذ ولكن كثري، هذا فقال: ألًفا خمسني فطلبت الجارية،
منه املال قبضت ثم بعتك، له: قلت حتى ألًفا ثالثني لفظة سمعت منذ نفيس ملكت
وبكم صنعت؟ ما فقال: يحيى بن الفضل إىل الغد من ومضيت إليه، الجارية وسلمت
تأخذ ال أن أوصيتك ما هللا، سبحان فقال: ألًفا، بثالثني قلت: إسحاق؟ يا الجارية بعت
ألًفا ثالثني قوله سمعت ملا إني وهللا فداك جعلت قلت: ألًفا؟ خمسني من أقل فيها
يجيء غد ففي منزلك إىل واذهب جاريتك خذ وقال: فضحك أعضائي، جميع اسرتخت

ألًفا. خمسني من أقل منه تأخذ وال نفسك فقوِّ خراسان صاحب رسول إليك
خراسان صاحب رسول فجاءني منزيل، إىل ومضيت الجارية فأخذت إسحاق: قال
فقويت ألًفا، ثالثني تأخذ ولكن كثري، هذا يل: فقال ألًفا خمسني فطلبت فيها وساومني
ولم الفرح من يذهب عقيل فكاد دينار، ألف أربعني إىل معي فصعد وامتنعت، نفيس
الغد من ومضيت إليه، الجارية وسلمت وأقبضنيه املال فأحرض بعتك، له أقول أن أتمالك
كاد منه سمعتها ملا ووهللا ألًفا، بأربعني قلت: الجارية؟ بعت بكم يل: فقال الفضل إىل
هللا فأحسن أمل، يل يبَق ولم دينار ألف مائة فداك جعلت عندي حصل وقد يذهب، عقيل
إسحاق: قال وانرصف، جاريتك خذ إسحاق يا وقال: إيل فأخرجت بالجارية فأمر جزاءك،

أوالدي. يل فولدت وتزوجتها فأعتقتها بركة، الناس أعظم وهللا الجارية هذه فقلت

العباسوالفضل بن عمر

جوهر، فيه سفط ومعه يحيى بن الفضل عند يوًما حرض العباس بن محمد إن قيل:
درهم ألف ألف مقداره دين عالني وقد إليه، أحتاج عما قرص قد حاصيل إن له: وقال
وإن ذلك يقرضني أن التجار من أحًدا أسأل أن وآنف بذلك، أحًدا أُعلم أن أستحي وإني
من يل تقرض أن أسألك وأنا يعاملونك، تجار لك هللا أبقاك بالقيمة، يفي رهن معي كان
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هذه تقيض ولكن والطاعة السمع الفضل: له فقال الرهن، هذا وتعطيه املبلغ هذا أحدهم
مختوم وهو منه السفط أخذ الفضل إن ثم عنده، فأقام اليوم، عندي تقيم أن الحاجة
وكيله خط وأخذ منزله، إىل والسفط الدراهم وأنفذ درهم ألف ألف معه وأرسل بختمه
السفط فوجد داره إىل انرصف ثم النهار، آخر إىل الفضل دار يف محمد فأقام بقبِضه،
الفضل إىل بكََّر الغد من كان فلما عظيًما، رسوًرا بذلك فرسَّ درهم، ألف ألف ومعه
فحني الرشيد، دار إىل محمد فمىض الرشيد، دار إىل بكَّر قد فوجده ذلك، عىل ليشكره
فعله عىل وشكره به واجتمع إليه محمد فمىض منزله، إىل ومىض آخر بباب خرج به علم
فرأيت أمرك يف فكرت إني الفضل: له فقال إحسانك، عىل ألشكرك إليك بكرت إني وقال:
فبعد فتقرتض، إليه تحتاج ثم دينك بها تقيض إليك أمس حملتها التي ألًفا األلف هذه أن
منه لك وأخذت حالك عليه وعرضت املؤمنني أمري إىل اليوم فبكرت مثلها، يعلوك قليل
وكذلك آخر، بباب أنا خرجت املؤمنني أمري باب إىل حرضت فلما أخرى، درهم ألف ألف
منزلك، إىل املال يُحمل حتى ألقاك أن أوثر كنت ما ألني أبي باب إىل حرضت ملا فعلت
به أجازيك يشء عندي ما اإلحسان، هذا عىل أجازيك يشء بأي محمد: له فقال ُحمل، وقد
وال غريك باب عىل أقف ما إني والحج والعتاق وبالطالق املؤكدة باأليمان ألتزم أني إال
يقف ال أن عليه به وأشهد خطه بها وكتب مؤكدة أيمانًا محمد وحلف قيل: سواك، أسأل
الوزارة الربيع بن الفضل وتوىل الربامكة دولة ذهبت فلما يحيى، بن الفضل غري بباب
باليمني، والتزم يفعل فلم الربيع، بن الفضل إىل ركبت لو له: فقالوا محمد احتاج بعدهم

مات. حتى أحد باب عىل يقف ولم أحد إىل يركب فلم

العباس بن صالح بن امللك وعبد جعفر

ندماءَه فأحرض الخلوة، وأحب للرشب يوًما جلس الربمكي يحيى بن جعفر إن قيل:
إذا وكانوا املصبغة، الثياب ولبسوا املجلس هيئ وقد معهم وجلس بهم يأنس الذين
بن جعفر إن ثم والخرض، والصفر الحمر الثياب لبسوا واللهو الرشاب مجلس يف جلسوا
كان الندماء من رجل سوى تعاىل هللا خلق من ألحد يأذن ال أن الحاجب إىل تقدم يحيى
وخفقت الكاسات ودارت يرشبون جلسوا ثم صالح، بن امللك عبد اسمه عنهم تأخر قد
هللا عبد بن عيل بن صالح بن امللك عبد له يقال الخليفة أقارب من رجل وكان العيدان،
ينادمه أن منه التمس قد الرشيد وكان والحشمة، والدين الوقار شديد وكان العباس، بن
صالح بن امللك عبد هذا أن فاتفق يفعل، فلم جليلة أمواًال ذلك عىل له وبذل معه ويرشب
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بن امللك عبد هو أنه الحاجب فظن له، حوائج يف ليخاطبه يحيى بن جعفر باب إىل حرض
فدخل له الحاجب فأذن غريه، يدخل ال وأن له باإلذن يحيى بن جعفر تقدم الذي صالح
يذهب أن عقله كاد جعفر رآه فلما يحيى، بن جعفر عىل العباس صالح بن امللك عبد
عبد وفطن االسم، اشتباه بطريق الحاجب عىل اشتبهت قد القضية أن وفطن الحياء، من
عبد فانبسط يحيى، بن جعفر وجه يف الخجل له وظهر للقصة أيًضا صالح بن امللك
قميص له فأحرض شيئًا، املصبغة الثياب هذه من لنا أحرضوا عليكم بأس ال وقال: امللك
رشابكم من اسقونا وقال: ويمازحه يحيى بن جعفر يباسط وجلس فلبسه مصبوغ،
حتى زال وما ومازحهم، باسطهم ثم بهذا، عادة لنا فليس بنا ارفقوا وقال: رطًال فسقوه
له: وقال عظيًما فرًحا بذلك جعفر ففرح وحياؤه، انقباضه وزال يحيى بن جعفر انبسط
فيها، الخليفة تخاطب أن أريد حوائج ثالث يف — هللا أصلحك — جئت قال: حاجتك، ما
بها يرشف البني والية أريد ثانيًا، قضاءه، أريد درهم ألف ألف مبلغه دينًا عيلَّ أن أولها،
فقال لها، كفء وهو عمه بنت فإنها الخليفة، بابنة ولدي تزوج أن أريد وثالثها، قدره،
إىل يُحمل املساء هذا ففي املال أما الثالث: الحوائج هذه هللا قىض قد يحيى: بن جعفر
أمري موالنا ابنة فالنة زوجته فقد الزواج وأما مرص، ابنك وليت فقد الوالية وأما منزلك،
منزله، إىل امللك عبد فراح هللا، أمان يف فانرصف وكذا، كذا مبلغه صداق عىل املؤمنني
واله قد وإنه جرى ما وعرفه الرشيد عند حرض الغد من كان وملا سبقه، قد املال فرأى
من جعفر خرج فما والوالية، العقد وأمىض ذلك من الرشيد فعجب ابنته، وزوجه مرص

العقد. وعقد والشهود القضاة وأحرض بمرص التقليد له كتب حتى الرشيد دار

املكافأة يف

إلحكام مجلسه يف خىل وقد الربمكي خالد بن يحيى عند يوًما كنت سهل: بن الحسن قال
الحوائج أصحاب من جماعة عليه دخل إذ جلوس نحن فبينما الرشيد، أمور من أمر
فنظر األحول خالد أبي بن أحمد قياًما آخرهم فكان لشأنهم توجهوا ثم لهم، فقضاها
فإذا حديثًا الفتى هذا أبي مع ألبيك إن بني يا وقال: ابنه الفضل إىل والتفت إليه يحيى
الفضل: ابنه له قال وطعم شغله من فرغ فلما أحدثك، فذكرني هذا شغيل من فرغت
قدم ملا بني، يا نعم قال: األحول، خالد أبي حديَث أذكرك أن أمرتني أبي يا هللا أعزك
من يل قال أن إىل األمر به فاشتد شيئًا يملك ال فقريًا كان املهدي أيام العراق من أبوك
قال: به، نقتات يشء عندنا ما أيام ثالثة اليوم ولنا رضرنا زاد حالنا كتمنا إن منزيل: يف
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منديًال تذكرت ثم مفكًرا مطرًقا حريان ولهان وبقيت شديًدا، بكاءً بني يا لذلك فبكيت
فأخذتُه إيل، ادفعوه فقلت: عندنا، باق هو فقالوا املنديل، حال ما لهم: فقلت عندي كان
فدفعتها درهًما، عرش بسبعة فباعه يرس، بما بعه له: وقلت أصحابي بعض إىل ودفعتُه
خالد أبي باب إىل الغد من بكرت ثم غريها، هللا يرزق أن إىل أوقفوها وقلت: أهيل إىل
عليهم فخرج خروجه ينتظرون داره عىل وقوفا الناس فإذا املهدي، وزير يومئذ وهو
يبيع رجل حال ما خالد أبا يا فقلت: حالك؟ كيف وقال: عيلّ سلم رآني فلما راكبًا،
جوابًا، أجابني وما شديًدا نظًرا إيلَّ فنظر درهًما، عرش بسبعة منديًال باألمس منزله من
ما وهللا بئس فقالوا: خالد، أبي مع يل اتفق ما وأخربتهم القلب كسري أهيل إىل فرجعت
مكنون عىل وأطلعته رسك له فكشفت جليل ألمر يرتضيك كان رجل إىل توجهت فعلت،
بعد يراك فما جليًال، عنده كنت أن بعد منزلتك عنه وَصُغرت بنفسك عنه فأزريت أمرك،
الغد من كان فلما استدراكه، يمكن بما اآلن األمر ُقيض قد فقلت: العني، بهذه إال اليوم
أمري بباب الساعة ذكرت قد يل: فقال رجل استقبلني الباب بلغت فلما الخليفة، إىل بكرت
حاجب استقبلني ثم األول، كمقالة يل فقال آخر فاستقبلني لقوله، ألتفت فلم املؤمنني،
أمري عند من يخرج أن إىل بإجالسك خالد أبو أمرني قد تكون أين يل: فقال خالد أبي
يف معه ورست فركبت بمركوب يل وأمر دعاني رآني فلما خرج، حتى فجلست املؤمنني،
مني تشرتيا ألم لهما: فقال ،فأُحرضا، الحناطني وفالن بفالن عيلّ قال: نزل فلما منزله،
رشكة عليكما أشرتط ألم قال: نعم، قاال: درهم؟ ألف ألف عرش بثمانية السواد غالت
قم يل: قال ثم لكما، رشكته اشرتطت الذي الرجل هذا هو قال: بىل، قاال: معكما، رجل
فيه يكون أمر يف نكلمك حتى املساجد بعض معنا ادخل يل: قالوا خرجنا فلما معهما،
وكيالني وأمناء وكالء إىل األمر هذا يف تحتاج إنك يل: فقاال مسجًدا، فدخلنا الهنيء، الربح
فتنتفع لك نعجله بمال رشكتك تبيعنا أن لك فهل يشء، عىل منها تقدر لم ومؤن وأعوان
درهم، ألف مائة فقاال: يل، تبذالن وكم لهما: فقلت والكلف؟ التعب عنك ويسقط به
وال درهم ألف ثالثمائة يل: قاال أن إىل أرىض ال وأنا يزيداني زاال فما أفعل، ال فقلت:
وأخربته، إليه فرجعت لك، ذلك قاال: خالد، أبا أشاور حتى فقلت: هذا، عىل عندنا زيادة
املال فقبضاه اذهبا قال: نعم، قاال: ذكر، ما عىل وافقتماه هل لهما: وقال بهما فدعا
ما وقلدني شأني فأصلحت العمل، قلدتك فقد وتهيأ أمرك أصلح يل: قال ثم الساعة،
بني يا الفضل: لولده قال ثم صار، ما إىل أمري صار حتى زيادة يف زلت فما به، وعدني
له، عليك وجب لعمري حق قال: جزاؤه؟ وما الفعل هذا بأبيك فعل من ابن يف تقول فما
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وهكذا ذلك، ففعل وأوليه، نفيس أعزل أني غري مكافأة له أجد ما ولدي يا وهللا فقال:
املكافأة. تكون

وجعفر الفضل مع الباهيل سالم بن سعيد

ديوٌن عيلَّ واجتمع الرشيد هارون مرض يف الحال بي اشتد الباهيل: سالم بن سعيد قال
ما أدري ال متحريًا وبقيت حييل، وضاقت قضائها، عن وعجزت ظهري أثقلت كثريٌة
عيلّ وتزاحم الديون، أرباب ببابي واحتاطت عظيًما، عًرسا أداؤها عيلَّ عرس حيث أصنع
متعرسة، األمور رأيت فلما فكرتي، وازدادت حييل فضاقت الوفاء، والزمني املطالبون
برأيه، يمدني أن منه والتمست الخزاعي مالك بن هللا عبد قصدت متغرية، واألحوال
أحد يقدر ال الخزاعي: مالك بن هللا عبد فقال تدبريه، بحسن الفرج باب إىل ويرشدني
احتمال عىل يقدر ومن فقلت: الربامكة، إال وغمك وضيقك وهمك محنتك من خالصك عىل
عنده من فنهضت حالك، إصالح ألجل ذلك ل تحمَّ فقال: تجربهم؟ عىل ويصرب تكربهم
لهما وأبديت قصتي عليهما وقصصت خالد بن يحيى ولدي وجعفر الفضل إىل ومضيت
وقام خريه، عظيم لك وأجزل بمنه، خلقه عن وأغناك بعونه هللا أسعدك فقاال: حالتي،

خبري. لطيف وبعباده قدير يشاء ما عىل إنه غريه، دون بالكفاية لك
الفكر متحري الصدر ضيق مالك بن هللا عبد إىل ورجعت عندهما من فانرصفت
هللا يقدره ما لننظر عندنا اليوم تقيم أن ينبغي فقال: قااله، ما وأعدت القلب منكرس
كثريًة بغاًال ببابنا إن سيدي يا وقال: أقبل قد بغالمي وإذا ساعة عنده فجلست تعاىل،
هللا عبد فقال يحيى، بن وجعفر يحيى بن الفضل وكيل أنا يقول: رجل ومعها بأحمالها
عنده من فنهضت الشأن، ما وانظر فقم عليك، أقبل قد الفرج يكون أن أرجو مالك: بن
وسمعنا عندنا كنت ملا إنك فيها: مكتوٌب رقعة معه رجًال فرأيت بيتي، إىل عدًوا وأرسعت
السؤال، ذل إىل الحال بك أفىض أنه وعرفناه الخليفة إىل خروجك بعد توجهنا كالمك
غرمائه إىل يرصفها الدراهم هذه له: فقلنا درهم، ألف املال بيت من إليك نحمل أن فأمرنا
وقد أخرى، درهم ألف بثالثمائة لك فأمر نفقاته؟ وجه يقيم أين ومن دينه، بها ويؤدي
ألف آالف ثالثة الجملة فصارت درهم ألف ألف ماله خالص من منا واحد كل إليك حمل

العظيم. الكرم هذا إىل فانظر وأمورك، أحوالك بها تصلح درهم ألف وثالثمائة
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املزور الكتاب

يظهرانها، كانا ما الرس يف عداوة الخزاعي مالك بن هللا عبد وبني خالد بن يحيى بني كان
محبًة مالك بن هللا عبد يحب كان الرشيد هارون املؤمنني أمري أن بينهما العداوة وسبب
املؤمنني أمري يسحر هللا عبد إن يقولون: كانوا وأوالده خالد بن يحيى إن بحيث عظيمًة،
أرمينية والية قلد الرشيد أن فاتفق قلوبهما، يف والحقد طويل زمان ذلك عىل مىض حتى
أهل من رجل قصده يختها يف استقر فلما إليها، وسريه الخزاعي مالك بن هللا لعبد
واضمحل ماله وفني بيده ما ضاق أنه إال وفطنة، وذكاء وأدب فضل فيه كان العراق

أرمينية. يف إليه وسافر مالك بن هللا عبد إىل خالد بن يحيى عىل كتابًا فزور حاله
إىل وسلمه الكتاب الحاجب فأخذ حجابه، بعض إىل الكتاب سلم بابه إىل وصل فلما
الرجل بإحضار فأمر مزور، أنه فعلم وتدبره وقرأه ففتحه الخزاعي، مالك بن هللا عبد
مالك: بن هللا عبد له فقال مجلسه، أهل وعىل عليه وأثنى له دعا يديِه بني تمثل فلما
نخيب ال فإننا نفًسا، طب ولكن مزور، بكتاب إيلَّ مجيئك عىل املشقة بُعد مع حملك ما
تحتج فال وصويل عليك ثقل كان إن الوزير موالنا بقاء هللا أطال الرجل: فقال سعيك،
من إليك أوصلته الذي والكتاب حي، والرازق واسعة، هللا أرض فإن بحجة، منعي يف
وآمره ببغداد لوكييل كتابًا أكتب أنا هللا: عبد فقال مزور، غري صحيح خالد بن يحيى
مزور غري صحيًحا ا حقٍّ ذلك كان فإن به أتيتني الذي الكتاب هذا حال عن يسأل أن فيه
وإن الجليلة، والنجب الخيل مع درهم ألف مائتي وأعطيتك بالدي بعض إمارة قلدتك
أن هللا عبد أمر ثم لحيتك، تحلق وأن خشبة مائتي ترضب بأن أمرت مزوًرا الكتاب كان
إىل كتابًا كتب ثم أمره، يحقق حتى إليه يحتاج ما فيها له يجعل وأن حجرة إىل يُحمل
خالد بن يحيى من أنه يزعم كتاب ومعه رجل إيلَّ وصل قد إنه مضمونه: ببغداد وكيله
أمر وتتحقق بنفسك تميض بل األمر هذا تهمل ال أن فيجب الكتاب، بهذا الظن أيسءُ وأنا

كذبه. من صدقه نعلم أن ألجل الجواد برد إيلَّ وترسع الكتاب هذا
خالد، بن يحيى دار إىل ومىض ساعته من ركب ببغداد الكتاب إليه وصل فلما
خالد بن يحيى فقرأه الكتاب، إليه وسلم عليه فسلم وخواصه، ندمائه مع جالًسا فوجده
انرصاف بعد ندمائه إىل التفت ثم الجواب، لك أكتب حتى الغد من إيلَّ عد للوكيل: قال ثم
واحد كل فقال عدوِّي، إىل به وذهب مزوًرا كتابًا عني تحمل من جزاء ما وقال: الوكيل
قد يحيى: لهم فقال العذاب، من نوًعا يذكر منهم واحد كل وجعل مقاًال، ندمائه من
تعرفون وكلكم وخستها، الهمم دناءة من به أرشتم الذي وهذا ذكرتم، فيما أخطأتم
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سبب وقد والعداوة، الغضب من وبينه بيني ما وتعلمون املؤمنني، أمري من هللا عبد منزلة
الحقد نار ليخمد وقيضه لذلك ووفقه بيننا الصلح يف واسطة وجعله الرجل هذا تعاىل هللا
عيلَّ وجب وقد شئوننا، واسطته وتصلح سنة، عرشين مدة من تتزايد وهي قلوبنا من
مالك بن هللا عبد إىل كتابًا له وأكتب شئونه وإصالح ظنونه بتحقيق الرجل لهذا أيف أن
الندماء سمع فلما واحرتامه، إعزازه عىل ويستمر إكرامه يف يزيد إنه مضمونه: الخزاعي

مروَّتِِه. ووفور كرمه من وتعجبوا بالخريات له دعوا ذلك
مضمونه: يده بخط كتابًا هللا عبد إىل وكتب والدواة الورقة طلب إنه ثم

الرحيم، الرحمن هللا بسم
وشمول باستقامتك وابتهجت بسالمتك ورسرت بقاك هللا أطال كتابك وصل
مني يحمل ولم كتابًا عني ر زوَّ الحر الرجل ذلك أن ظنك وكان سعادتك،
من ورجائي بمزور وليس كتبته أنا الكتاب فإن كذلك، األمر وليس خطابًا،
بأمله الكريم الحر الرجل لذلك تفي أن شيمتك وحسن وإحسانك إكرامك
بغامر منك تخصه وأن غرضه، إىل وتوصله حرمته حق له وترى وأمنيته
عنون ثم عليه، والشاكر به املقصود فأنا فعلته ومهما االمتنان، ووافر اإلحسان
ابتهج قرأه فحني هللا، عبد إىل الوكيل فأنفذه الوكيل، إىل وسلمه وختمه الكتاب
أحب بهما وعدتك اللَّذَين األمرين أي له: وقال الرجل ذلك وأحرض حواه بما
له فأمر يشء، كل من إيلَّ ُب أحَّ العطاء الرجل: فقال يديك، بني لك ألحرضه إليك
وخمسة الحرير بالجالل منها خمسة عربية أفراس وعرشة درهم ألف بمائتي
ركاب املماليك من وعرشة الثياب من تختًا وبعرشين املحالة، املواكب بمروج
ووجهه إليه وأحسن عليه خلع ثم الثمينة، الجواهر من بذلك يليق وما خيل،

عظيمة. هيئة يف بغداد إىل

يف اإلذن وطلب أهله إىل يصل أن قبل خالد بن يحيى دار قصد بغداد إىل وصل فلما
الحشمة ظاهر رجًال ببابنا إن موالي يا له: وقال يحيى إىل الحاجب فدخل عليه، الدخول
فلما بالدخول، له فأذن عليك، الدخول يريد الغلمان كثري الحال حسن الخلقة جميل
أنا السيد أيها الرجل: له فقال أنت، من يحيى: له فقال يديه، بني األرض قبَّل عليه دخل
املطالب، جنة إىل وبعثتني النوائب رمس من فأحييتني الزمان جور من ميتًا كنت الذي
ما يحيى: له فقال الخزاعي، مالك بن هللا عبد إىل وأوصلته عنك كتابًا زوَّرت الذي أنا
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وشمول طويتك وجميل يدك من أعطاني فقال: أعطاك؟ يشء وأي معك، فعل الذي
حملت وقد وهداني، وخولني أغناني حتى فضلك وواسع همتك وعلو كرمك وعموم نعمك
إن يحيى: له فقال يدك، يف والحكم إليك واألمر ببابك هي وها ومواهبه، عطيته جميع
الجميمة، البيضاء واليد العظيمة املنة عيلَّ ولك معك، صنيعي من أجمل معي صنيعك
أنا فها واملودة، بالصداقة املحتشم الرجل ذلك وبني بيني كانت التي العداوة بدلت حيث
والتخوت والخيل املال من له أمر ثم مالك، بن هللا عبد لك وهب ما مثل املال من لك أهب
الكريمني. هذين بمروءة كانت كما نعمته الرجل لذلك فعادت هللا، عبد أعطاه ما بمثل

نواس وأبو الربامكة شاعر

الربيع بن الفضل معه وحج بالربامكة إيقاعه بعد الرشيد حج قال: مناذر ابن حدث
يوم يف إليه فدخلت فيه، وحسنت تنميقه أجدت قوًال فيه فهيأت مملًقا، مضيًفا وكان
يا فقال: أتكلم أن قبل الربيع بن الفضل فبادرني ويطلبني، عني يسأل هو وإذا الرتوية،
دخلت، ملا وجهه يف يل ظهر البرش كان وقد ومادحهم، الربامكة شاعر هذا املؤمنني أمري
«أتانا فيهم قوله ينشدك أن املؤمنني أمري يا مره الفضل: فقال وجهي، يف وعبس فتنكر

برمك». آل من األمالك بنو
فأنشدته: وأكرهني، فتوعدني فأبيت، أنشد، يل: فقال

م��ن��ظ��ِر ح��س��ن وي��ا أخ��ب��ار ط��ي��ب ف��ي��ا ب��رم��ك آل م��ن األم��الك ب��ن��و أت��ان��ا
وج��ع��ف��ِر ي��ح��ي��ى ب��ن وب��ال��ف��ض��ل ب��ي��ح��ي��ى أش��رق��ت م��ك��ة ب��ط��ح��اء ن��زل��وا إذا
أق��م��ِر ث��الث��ة ح��ج��وا م��ا ب��م��ك��ة ال��دج��ى ل��ن��ا وت��ج��ل��وا ب��غ��داد ف��ت��ظ��ل��م
م��ن��ب��ِر ألع��واد إال وإق��دام��ه��م أك��ف��ه��م ل��ج��ود إال خ��ل��ف��ت ف��م��ا
وم��دب��ِر ل��ه راع م��ن ون��اه��ي��ك ص��ع��اب��ه ذل��ت األم��ر ي��ح��ي��ى راض إذا
م��ص��رص��ِر ب��از ت��ح��ت م��اء غ��ران��ي��ق وك��أن��ه��م ل��ه إج��الًال ال��ن��اس ت��رى

لم طاعتك ويف مدحتهم، أيام املؤمنني أمري يا أولياءك كانوا قلت: بأن ذلك أتبعت ثم
نظرائي من أحد خال وال مبتدًعا ذلك يف أكن ولم نقمتك، بهم تحلل ولم سخطك يلحقهم
يا فقال أولوا، بما فأثنيت رفدهم وأغناني فضلهم أظلني قد قوًما وكانوا مدحهم، من
ثم املجلس، أهل وبني بيني كان ما وأظلم سدرت حتى وهللا فلطمت وجهه، الطم غالم

وجهه. عىل اسحبوه قال

29



الكرام نوادر

حتى فُسحبت العام، هذا يف شيئًا يعطيك أحًدا تركت وال ألحرمنك وهللا قال: ثم
عندي ما وهللا وال عيلَّ، جرى وما ومايل نفيس يف حاًال الناس أسوأ وأنا وانرصفت خرجت
يا وهللا عيلَّ اعذر قال: ثم عيلَّ وقف قد شاب فإذا لعبدهم، عيايل قوت يومئذ يقيم ما
هي فإذا دراهم فظننتها هذه، يف بما تبلغ وقال: رصة إيلَّ ودفع عليك، جرى بما كبرينا
فاستعن نواس أبو أخوك أنا قال: فداك، هللا جعلني أنت من له: فقلت دينار، ثالثمائة

جزاءك. وأحسن أخي يا هللا وصلك وقلت: فقبلتها واعذرني، الدنانري بهذه

الربمكي خالد بن يحيى كرم

عىل فيه تغري الذي الوقت قبل صالح له يقال أعوانه من رجًال الرشيد هارون استدعى
عندك لنا إن له: وقل منصور إىل رس صالح يا له: قال يديه بني حرض فلما الربامكة،
أمرتك وقد الساعة، هذه يف املبلغ هذا لنا تحمل أنك اقتىض قد والرأي درهم، ألف ألف
رأسه تزيل أن املغرب قبل إىل الساعة هذه من املبلغ ذلك لك يحصل لم إن أنه صالح يا
أمري ذكر ما وأخربه منصور إىل وسار وطاعًة، سمًعا فقال: به، وتأتيني جسمه عن
بيعت إذا يدي تملكه وما متعلقاتي جميع إن فوهللا هلكت، قد منصور: فقال املؤمنني،
ألف التسعمائة عىل صالح يا أقدر أين فمن ألف مائة عىل ثمنها يزيد ال قيمة بأغىل
أقدر ال فإني هلكت، وإال عاجًال بها تتخلص حيلة لك دبر صالح: له فقال الباقية؟ درهم
به أمرني مما بيشء أخل أن أقدر وال الخليفة، يل عينها التي املدة بعد لحظة عليك أتمهل
أسألك منصور: فقال األوقات، تنرصم أن قبل بها تتخلص بحيلة فأرسع املؤمنني، أمري
فمضيت صالح: قال أقاربي، وأويص وأهيل أوالدي ألودع بيتي إىل تحملني أن فضلك من
واالستغاثة والصياح البكاء وعال منزله يف الضجيج وارتفع أهله يودع فجعل بيته إىل
فاذهب الربامكة يد عىل الفرج لك يجعل هللا أن ببايل خطر قد صالح: فقال تعاىل، باهلل

خالد. بن يحيى دار إىل بنا
ثم األرضساعة، إىل وأطرق لذلك فاغتم بحاله، أخربه خالد بن يحيى إىل ذهب فلما
خمسة مقدار له فقال املال، من خزينتنا يف كم له: وقال داره خازن واستدعى رأسه رفع
إنه مضمونها: برسالة الفضل ولده إىل رسوًال أرسل ثم بإحضارها، فأمر درهم، آالف
إليه فأرسل الدراهم، من شيئًا لنا فأرسل أبًدا تخرب ال جليلة ضياع للبيع عيل ُعرض قد
حصل قد إنه مضمونها: برسالة جعفر ولده إىل آخر إنسانا أرسل ثم درهم، ألف ألف
درهم، ألف ألف الحال يف جعفر له فأنفذ الدراهم من يشء إىل فيه ونحتاج مهم شغل لنا
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وصالح كثريًا، ماًال ملنصور منهم جمع حتى الربامكة إىل أناًسا يرسل يحيى يزل ولم
وما بذيلك تمسكت قد موالي يا ليحيى: منصور فقال األمر، بهذا يعلمان ال ومنصور
فأطرق عتيقك، واجعلني ديني بقية يل فتمم كرمك عادة هو كما منك إال املال هذا أعرف
عظيمة جوهرة دنانري لجاريتنا وهب كان قد املؤمنني أمري إن غالم، يا وقال: وبكى يحيى
فقال: إليه، بها وأتى الغالم فمىض الجوهرة، هذه لنا ترسل لها وقل إليها فاذهب القيمة،
ووهبها دينار، ألف بمائتي التجار من املؤمنني ألمري الجوهرة هذه ابتعت أنا صالح يا
من دمك وحقن وأكرمك عرفها معك رآها وإذا العوادة، دنانري لجاريتنا املؤمنني أمري
إىل والجوهرة املال فحملت صالح: قال منصور، يا مالك اآلن تم وقد لنا إكراًما أجلنا

البيت: بهذا يتمثل سمعته إذ الطريق يف نحن فبينما معي، املنصور

ال��ن��ب��ال ض��رب م��ن خ��ف��ت ول��ك��ن إل��ي��ه��م ق��دم��ي س��ع��ت ح��بٍّ��ا وم��ا

وقلت عليه ورددت وميالده، أصله وخبث وفساده، وردائته طبعه سوء من فعجبت
من اشرتوك فإنهم منك، أرش وال أخبث وال الربامكة من خري األرض وجه عىل ما له:
تفعل ولم تحمدهم ولم تشكرهم ولم بالفكاك عليك ومنُّوا الهالك، من وأنقذوك املوت

املقال. بهذا إحسانهم قابلت بل األحرار، فعل
فتعجب جرى، ما بجميع وأخربته القصة عليه وقصصت الرشيد إىل مضيت ثم
تُرد أن وأمر وردائته، منصور وخساسة ومروءته، وسخائه يحيى كرم من الرشيد
وعاد فيه، نعود أن يجوز ال وهبناه قد يشء كل وقال: خالد، بن يحيى إىل الجوهرة
إذا صالح يا يحيى: فقال فعله، وسوء منصور قصة له وذكر خالد بن يحيى إىل صالح
ليس ألنه به يؤاخذ ال منه صدر فمهما الفكر مشغول الصدر ضيق مقًال اإلنسان كان
الدائر الفلك يجري ال وقال: صالح فبكى … ملنصور العذر يتطلب وصار قلبه، عن ناشئًا
مثل وكرم خلقك مثل خلق له من يتوارى كيف أسفاه فوا مثلك، الوجود إىل رجل بإبراز

البيتني: هذين وأنشد الرتاب، تحت كرمك

ال��ك��رُم ي��م��ك��ن وق��ت ك��ل ف��ي ف��ل��ي��س ب��ه ه��م��م��ت م��ع��روف أي إل��ى ب��اِدر
ال��ن��دُم ع��اق��ه ح��ت��ى ال��ت��م��ك��ن ع��ن��د م��ك��رم��ة إم��ض��اء ن��ف��س��ه م��ان��ع ك��م
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الفول بائع مع الربمكي جعفر

رثاه، أو نعاه من كل بصلب أمر الرشيد هارون صلبه ملا الربمكي جعفًرا أن ُحِكي
إىل بقصيدة يأتى سنة كل ويف بعيدة ببادية كان أعرابيًا أن فاتفق ذلك، عن الناس فكف
ويستمر وينرصف فيأخذها القصيدة تلك عىل جائزة دينار ألف فيعطيه الربمكي جعفر
وجد جاء فلما عادته، عىل بالقصيدة األعرابي فجاء العام، آخر إىل عياله عىل منها ينفق
شديًدا بكاءً وبكى راحلته وأناخ فيه مصلوب هو الذي املحل إىل فجاء مصلوبًا، جعفًرا
إنك له: يقول املنام يف الربمكي جعفًرا فرأى ونام، القصيدة وأنشد عظيًما حزنًا وحزن
رجل عن واسأل البرصة إىل توجه ولكن رأيت، ما عىل فوجدتنا وجئتنا نفسك أتعبت قد
لك: ويقول السالم يقرئك الربمكي جعفًرا إن له: وقل البرصة تجار من وكذا كذا اسمه
فسأل البرصة إىل توجه نومه من األعرابي انتبه فلما الفولة، بأمارة دينار ألف أعطني
حتى شديًدا بكاءً التاجر فبكى املنام، يف جعفر قاله ما وبلغه به، واجتمع التاجر ذلك عن
ثالثة عنده ومكث مثواه وأحسن عنده وأجلسه األعرابي أكرم إنه ثم الدنيا، يفارق كاد
املأمور هي األلف له: وقال دينار وخمسمائة ألًفا أعطاه االنرصاف أراد وملا مكرًما، أيام
انرصاف حان وعندما دينار، ألف سنة كل يف ولك إليك مني إكرام والخمسمائة بها لك
إني له: فقال أصلها، أعرف حتى الفولة بخرب تخربني أن عليك باهلل للتاجر: قال األعرابي
عىل حيلة وأبيعه بغداد شوارع يف الحاّر بالفول أطوف الحال فقري األمر ابتداء يف كنت
من أرتعد فتارة الربد من يقيني ما بدني عىل وليس ماطر بارد يوم يف فخرجت املعاش،
جعفر وكان الجلود، منها تقشعر كريهة حالة يف وأنا املطر، ماء يف أقع وتارة الربد شدة
فَرقَّ عيلَّ نظره فوقع خواصه، وعنده الشارع عىل مرشف قرص يف جالًسا اليوم ذلك يف
معك ما بع يل: قال رآني فلما عليه، وأدخلني إليه فأخذني أتباعه بعض إيلَّ وأرسل لحايل
يمألها فول كيلة أخذ من فكل معي، كان بمكيال أكيله فأخذت طائفتي، عىل الفول من
يل حصل الذي الذهب جمعت ثم يشء، القفة يف يبَق ولم معي ما جميع فرغ حتى ذهبًا
فلم القفة فتشت ثم أدري، ال قلت: الفول، من يشءٌ معك بقي هل يل: فقال بعضه، عىل
وأعطى نصفها فأخذ نصفني، وفلقها جعفر مني فأخذها واحدة فولة سوى فيها أجد
هذا بقدر قالت: الفولة؟ هذه نصف تشرتين بكم وقال: نسائه إحدى الثاني النصف
وإذ متعجب أنا فبينما محال، هذا نفيس: يف وقلت أمري يف متحريًا فرصت مرتني، الذهب
جعفر: فقال مرتني، املجتمع الذهب قدر ذهبًا فأحرضت جواريها بعض أمرت باملرأة
فولك، ثمن خذ جعفر: قال ثم مرتني، الجميع بقدر أخذته الذي النصف أشرتي وأنا
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إىل جئت ثم وانرصفت، فأخذته قفتني يف ووضعه كله املال فجمع خدامه بعض وأمر
كل يف أعطيتك فإذا واملنة، الحمد وهلل عيلَّ هللا فوسع املال من معي بما واتجرت البرصة،
جعفر أخالق مكارم فانظر يشء، رضني ما جعفر إحسان بعض من دينار ألف سنة

وميتًا. حيٍّا عليه والثناء

دنانري والجارية خالد بن ويحيى الوادي حكم

يف رأيك ما يحيى، أبا يا يل: فقال خالد بن يحيى عىل يوًما دخلت الوادي: حكم قال
فاض إن «ذكرتك يف لحنك تلقى قال: بها، يل ومن قلت: حرضت؟ قد دينار خمسمائة
وأنا إليك، ومخرجها معك واقف سالم وهذا ذه، هي فها دنانري، عىل بأرضنا» الفراق
فيه، فكدها الظهر وقت إىل املظالم مجلس من أنرصف ولست املؤمنني أمري إىل راكب
دينار خمسمائة يأخذ يحيى أبو سيدي، يا دنانري: فقالت خمسمائة، فلك أحكمته فإذا
دينار، ألف فلك حفظتيه إن لها: فقال كله، عمري أقاسمك معك أبقى وأنا وينرصف
الخمسمائة يل تهبني أنت فإنك بذا، نفسك اشغيل سيدتي يا لها: فقلت فمىض، وقام
وأغني أكدُّها معها أزل فلم هذا، بطل وإال الدينار، باأللف وتفوزين إياه بحفظك دينار
كما الصوت غِن يحيى أبا يا قال: ثم وطشت، بماء فدعا يحيى، انرصف حتى ونغني
فال منها يسمعه ثم عليه، يخفى ممن هو وليس مني يسمعه هلكت، فقلت: تغنيه، كنت
إالَّ أرى ما وهللا فقال: فغنيت، اآلن أنت غنِه قال: ثم الغناء، من بًدا أجد فلم يرضاه،
الخبز أمَضغ كما سنة خمسني من أكثر منذ هذا أمضغ أنا فداك جعلت فقلت: خريًا،
فقال: صوتها، يف حسنًا وتزداد عليه وتجرتئُ بعدي لها بذل وهو الساعة أخذته وهذه
يا وحياتك له: فقلت ففعل، دينار، ألف ولها دينار خمسمائة له سالم يا هات صدقت،
بهذا أخذت وقد فانرصفت ففعلت إليك، ذلك قال: دينار، األلف أستاذي ألشاطرنَّ سيدي

دينار. ألف الصوت

يحيى بن والفضل الشاعر التميمي إسحاق

عىل كنت قال: إسحاق حدث تميم، بني موىل محمد أبو ويكنى يعقوب بن هللا عبد هو
أوصلها أن وسألني قرطاس يف بقصيدة الشاعر التميمي فأتاني يحيى بن الفضل باب
أن كفاك أما يل: وقال محمد أبو فغضب القرطاس، خرقت ثم فيها فنظرت الفضل إىل
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القرطاس، من لك خريٌ أنا له: فقلت غريك، إىل أدفعها أن ومنعتني بحاجتي استخففت
فقال: وأنشدته، بالباب وصاحبها هدية معي له: قلت تحدثنا فلما الفضل إىل دخلت ثم
فقلت اآلن، دع فقال: فحفظتها، الباب عىل إيل دفعها الساعة، قلت: حفظتها؟ وكيف
حاجة يف خذ فقلت: التميمي، خرج ثم فأخربه القصة: عن فسأله فأُدخل، فأدخله، له:
أقللتها إذا أما له: فقلت درهم، آالف بخمسة له أمرت فقد به عنيت إذا أما فقال: الرحل،
فهاته، قلت: نعم، قال: ثمن، إياي إلعناتك أليس له: فقلت فأحرضت، بها فأمر فعجلها،
بثالثة فأمر شئت، ما فهات فقلت: املديح، يف بالشاعر بلغت ما اإلعنات يف بك أبلغ ال قال:

إليه. بها ووجهت آالف الخمسة إىل فضممتها درهم آالف

الربامكة من ضيعة ثمن بالغناء يستوهب املوصيل إبراهيم

خفيًفا، طًشا تطش السماء واصطبحت واصطبح يوًما الرشيد اشتغل قال: مخارق حدَّث
أن عندي من فأمرت أعود، ثم خربه فأعرف إبراهيم أستاذي إىل ألذهبن وهللا فقلت:
مفتوح بالباب فإذا املوصيل إبراهيم إىل فجئت رجوعي، وقت إىل لنا مجلًسا وا يسوُّ
هو فإذا فدخلت ادخل، فقال: أستاذي، خرب ما فقلت: قاعد، والبواب ُكنس، قد والدهيلز
والجواري منصوبة والستارة تزهر وأباريق تغرغر قدوٌر يديه وبني له رواٍق يف جالس
وقلت األصوات ببعض أترنم فدخلت وكأس، وكوز رطليه فيه طست قدامه وإذا خلفها،
عىل أصبحت إني ويحك، اقعد فقال: صوتًا، ورائها من أسمع لست الستارة بال ما له:
أملكها فلم وتمنيتها زمانًا طلبتها وهللا كنت تجاورني ضيعة خرب فأتاني ظننت الذي
أضعاف هللا أعطاك لقد وهللا منها؟ يمنعك وما فقلت: دينار، ألف مائة بها أعطى وقد
ومن فقلت: املال، هذا أخرج أن نفًسا أطيب لست ولكن صدقت قال: وأكثر، املال هذا
فقال: دونه، من فكيف الرشيد من ذلك يف أطمع ما وهللا درهم ألف مائة الساعة يعطيك

البيتني: هذين عيلَّ وألقى الدواة عىل معه بقضيب ونقر الصوت، هذا خذ اجلس

أن��ِم ل��م األح��زان ك��ث��رة م��ن وِب��تُّ س��ق��م وم��ن ه��مٍّ م��ن ال��خ��ل��ي��ون ن��ام
وال��ك��رِم ال��ج��ود ح��ل��ي��ف ل��ي��ح��ي��ى اع��م��د م��ج��ت��ه��ًدا وال��م��ع��روف ال��ج��ود ط��ال��ب ي��ا
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فإنك خالد، بن يحيى الوزير باب إىل الساعة امِض يل: قال ثم فأحكمته، فأخذته
يصل أن قبل عليه فاستأذن بعد، عليه يجلس ولم فتح قد الباب وتجد عليه الناس تجد
بقصدك فحدثه الوقت، هذا يف أقبلت أين من ويقول: مجيئك، عليك سينكر فإنه أحد إليه
أَر ولم وأعجبني، الصوت هذا صنعت أني وأعلمه الضيعة، خري من إليك ألقيت وما إياي
فيستدعي عليها لتطرحه أحكمته حتى عليك ألقيته وإني جاريته، فالنة إال يستحقه أحًدا
فافعل بحرضتي، عليها ألقه لك: ويقول كريس له ويوضع تنصب أن بالستارة ويأمر بها
ما فأعلمته وسألني وصف كما فوجدته يحيى باب فجئت قال: ذلك، بعد بالخرب وأتني
يل: قال ثم عليها، فألقيت الجارية وأحرض إبراهيم يل قاله يشء كل ففعل به، أمرني
أذن ما علمت فقد بقاءك هللا أطال أنرصف فقلت: تنرصف؟ أم املهنا أبا يا عندنا تقيم
إسحاق أبي إىل واحمل درهم آالف عرشة املهنا أبي مع احمل غالم يا فقال: فيه، لنا
فقلت: منزيل، وأتيت إيل درهم آالف العرشة فحملت الضيعة، هذه ثمن درهم ألف مائة
عىل ونثرت منزيل فدخلت باملال، إليه الرسول ومىض عندي، من وأرس هذا يومي أرس
ورسرت وطربت ورشبت وأكلت وتوسلتها البدرة تلك من دراهم الجواري من عندي من
الباب فوجدت فأتيته خربه، وألعرفن أستاذي آلتني وهللا قلت: أصبحت فلما كله يومي
بما ذلك يتلَق فلم وطبت فرتنمت عليه، كان ما مثل عىل فوجدته ودخلت باألمس كهيئته
فأخربته باألمس، أنت خربك كان فما بىل، قال املال، يأتك ألم الخرب ما له: فقلت يجب،
فرفعته، السجف ارفع فقال: الستارة، تحت من ينتظر كان ما وقلت: يل ُوهب كان بما
إال وهللا هو ما ويحك قال: الضيعة؟ أمر يف عليك بقي يشء وأي فقلت: بدر، عرشة فإذا
هللا سبحان فقلت: قديًما، حويت ما مثل فصارت عليها شححت حتى منزيل دخلت أن
فقمت الصوت، ذلك يفوق صنعته صوتًا عليك ألقي حتى قم قال: ماذا، فتصنع العظيم

عيلَّ: فألقى يديه بني وجلست

وال��ن��ص��ل وال��رم��ح وال��س��ي��ف ال��ن��دى ب��غ��اة ب��رم��ك آل م��ن ب��ال��م��ول��ود وي��ف��رح
ال��ف��ض��ل ول��د م��ن ك��ان إن س��ي��م��ا وال ل��ف��ض��ل��ه ف��ي��ه اآلم��ال وت��ن��ب��س��ط

فأحكمته، األول عندي وصغر قط مثله أسمع لم ما سمعت الصوت عيلَّ ألقى فلما
يريد وهو بعد ألحد يأذن لم تجده فإنك يحيى بن الفضل إىل الساعة انهض قال: ثم
وإليك، إلينا أبيه من كان وما أمس بحديثنا وحدثه عليه فاستأذن اليوم أهله مع الخلوة
صنعته الذي الصوت من منزلة أرفع عندي وكان الصوت هذا صنعت قد أني وأعلمه
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جاريته، فالنة عىل لتلقيه قاصًدا بك ووجهت أحكمته حتى عليك ألقيته وإني باألمس
الخرب، ما وسألني فوصلت فاستأذنت ذكر، ما عىل األمر فوجدت الفضل باب إىل فرصت
إبراهيم هللا أخزى فقال: املال، من وإليه إيلَّ وصل وما املايض اليوم يف بخربي فأعلمته
فلما ألِقِه، يل: فقال فرضبها الستارة، ارضب فقال: خادًما دعا ثم نفسه عىل أبخله فما
لقد وهللا وقال: الستارة دون وسادة عىل جلس ثم بطرفه يجر أقبل حتى أتمه لم غنيته
رسوًرا بذلك فرسَّ وأحكمت، الجارية أخذته حتى أخرج فلم مخارق، يا وأستاذك أحسنت
أحب أني ولوال واحد يوم لنا بقي إنما سيدي يا فقلت: اليوم، عندي أقم وقال: شديًدا
واحمل درهم ألف عرشين املهنا أبي مع احمل غالم يا فقال: منزيل، من أخرج لم رسورك
عىل منها نثرت بدرة ففتحت باملال، منزيل إىل فانرصفت درهم، ألف مائتي إبراهيم إىل
أتعرَّف إبراهيم إىل بكرت أصبحت فلما يومنا، عندي ومن أنا ورسرت ورشبت الجواري
وأصفق أترنم فدخلت وآخًرا، أوًال عليها كان التي الحال عىل فوجدته خربي وأعرفه خربه
بدرة عرشون فإذا الباب، هذا سجف وارفع اجلس فقال: بقي؟ ما فقلت: ادُن، يل: فقال
حتى حصلت أن إال وهللا هو ما ويحك فقال: اآلن، تنتظر ما فقلت: األول العرشة مع
عىل تبخل فلم نلته ما الدولة هذه يف نال أحًدا أظن ما فقلت: تقدم، ما مجرى جرت
وألقى الصوت، هذا فخذ اجلس قال: ثم أضعافه، هللا ملكك وقد دهًرا عنيته بيشء نفسك

األوَّلنْي: َصوتَيِّ — وهللا — إنسانيًا صوتًا عيلَّ

وال��ت��ه��ج��ُر ن��ح��وه س��راه��ا ط��واه��ا ح��رة ك��ل ب��ن��ا ص��ارت ج��ع��ف��ر إل��ى
وت��ب��ك��ُر ع��ل��ي��ه��م ع��ط��اي��اه ت��روح ف��ن��اؤه ل��ل��م��ن��ت��دي��ن واس��ع إل��ى

عيلَّ يرد يزل فلم مثله، قط سمعت ما فقلت: هذا؟ مثل سمعت هل يل: قال ثم
فمضيت قال: وأبيه، بأخيه فعلت كما به فافعل جعفر إىل امِض يل: قال ثم أخذته، حتى
خادًما ودعا به فرسَّ الصوت عليه وعرضت منهما كان ما وخربته ذلك مثل ففعلت
فاندفعت مخارق، هات قال: ثم كريس، عىل وقعد الجارية وأحرض الستارة برضب فأمره
فهل أستاذك، وأحسن مخارق يا وهللا أحسنت فقال: أخذته، حتى عليها الصوت فألقيت
الصوت ملوقع جئت وإنما أيامنا، آخر هذا سيدي يا فقلت: اليوم؟ عندنا املنام يف لك
املوصيل وإىل درهم ألف ثالثني معه احمل غالم يا فقال: الجارية، عىل ألقيته حتى مني
بقية نرشب مرسورين معي ومن فأقمت بالحال منزيل إىل فرصت درهم، ألف ثالثمائة
فقلت: مخارق، يا أحسنت يل: وقال قائًما فتلقاني إبراهيم إىل بكرت ثم ونطرب، يومنا
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ثم فيه أنتم فيما خذوا الستارة: خلف ملن فقال فجلست، اجلس، فقال: الخرب، ما
متكئ هو مسورة تحت يده فأدخل الضيعة، خرب ما فقلت: املال، فإذا السجف رفع
يحيى منه فاشرتاها ببغداد، فوجد صاحبها عن سئل ثم الضيعة صك هذا فقال: عليها
لك يحصل مال من الضيعة برشاء نفًسا تسخو ال أنك علمت قد إيلَّ: وكتب خالد بن
إيل ووجه بصكها لك ووجهت مايل من لك ابتعتها وقد كلها، الدنيا لك حيزت ولو
مثل فعارش عارشت إذا مخارق يا يل: وقال بكى ثم ترى، كما املال وهذا — بصكها
ألف وستون ألف بمائة وضيعة ألف ستمائة هذه مثلهم، فامدح مدحت وإذا هؤالء،
مثل يدرك فمتى منه أبرح لم مجليس يف جالس وأنا أجمع، ذلك حصلنا لك درهم

هؤالء؟!

الربمكي: خالد بن يحيى بن محمد يف قيل

م��ؤب��ِد ِب��ذلٍّ ع��ًزا ت��ب��دل��ت��م��ا أراك��م��ا ل��ي م��ا وال��ج��ود ال��ن��دى س��أل��ت
م��ح��م��ِد ي��ح��ي��ى ب��اب��ن أص��ب��ن��ا ف��ق��ال م��ه��دًم��ا أم��س��ى ال��م��ج��د رك��ن ب��ال وم��ا
م��ش��ه��ِد ك��ل ف��ي ع��ب��دي��ه ك��ن��ت��م��ا وق��د م��وت��ه ب��ع��د م��ت��ًم��ا ف��ه��الَّ ف��ق��ل��ت
غ��ِد ف��ي ن��ت��ل��وه ث��م ي��وم م��س��اف��ة ب��ف��ق��ده ن��ع��زى ك��ي أق��م��ن��ا ف��ق��اال

الشعراء وأحد خالد بن يحيى

فأنشده: الربمكي خالد بن يحيى عىل الشعراء أحد دخل

خ��ال��ِد ب��ن ل��ي��ح��ي��ى ع��ب��د ول��ك��ن��ن��ي ال ف��ق��ال ح��رٌّ أن��ت ه��ل ال��ن��دى س��أل��ت
وال��د ب��ع��د وال��د م��ن ت��وارث��ن��ي وراث��ًة ب��ل ال، ق��ال: ش��راءً ف��ق��ل��ت

درهم. آالف بعرشة له فأمر
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واألعرابي يحيى بن الفضل

يف هو وبينما والقنص، للصيد يوًما خرج قال: يحيى بن الفضل عن األصمعي روى
هذا قال: سريه، يف يركض الربية صدر من أقبل قد ناقة عىل أعرابيًا رأى إذ موكبه
تنصب والخيام ترضب، املضارب ورأى األعرابي دنا فلما غريي، أحٌد يكلمه فال يقصدني
وعقل فنزل املؤمنني، أمري أنه ظن والضجة الغوى وسمع الغفري، الجمُّ الكثري، والعسكر
اخفض قال: وبركاته، هللا ورحمة املؤمنني أمري يا عليك السالم وقال: إليه وتقدم راحلته
األعرابي، فجلس اجلس، قاربت اآلن قال: األمري، أيها عليك السالم فقال: تقول: ما عليك
من أو أدناها من قال: قضاعة، من قال: العرب؟ أخا يا أقبلت أين من الفضل: له فقال
إىل فرسخ ثالثمائة من يقصد من مثلك العرب: أخا يا فقال: أقصاها، من قال: أقصاها؟
البالد، يف معروفهم اشتهر قد الذين األنجاد األماجد هؤالء قصدت قال: يشء، ألي العراق
وفيهم كثري، خلق الربامكة إن العرب، أخا يا الفضل: قال الربامكة، قال: هم؟ من قال
لنفسك اخرتته من لنفسك منهم أفرزت فهل وعامة، خاصة منهم ولكلٍّ وخطري، جليل
بن الفضل قال: هو؟ من قال: ا، كفٍّ وأسمحهم باًعا أطولهم أجل قال: لحاجتك؟ وأتيته
الخطر، عظيم القدر جليل الفضل إن العرب، أخا يا الفضل له: فقال خالد، بن يحيى
والشعراء واألدباء والفقهاء العلماء إال مجلسه يحرض لم ا عامٍّ مجلًسا للناس جلس إذا
وسيلة، بكتاب الفضل عىل أوردت قال: ال، قال: أنت؟ أعالم للعلم، واملناظرون والكتَّاب
عرفتك ما وهو يحيى بن الفضل يقصد مثلك نفسك، غرتك العرب أخا يا فقال: ال، قال:
إال قصدته ما أمري يا وهللا قال: عليه، تقدم وسيلة أو ذريعة بأي الجاللة، من عنه
أخا يا الفضل: فقال فيه، قلتهما الشعر من وبيتني املوصوف، وكرمه املعروف، إلحسانه
ال كانا وإن بلقائه، عليك أرشت بهما تلقاه أن يصلحان كانا فإن البيتني، أنشدني العرب
تستحق ال كنت وإن باديتك، إىل ورجعت مايل من بيشء بررتك بهما تلقاه أن يصلحان

أقول: فإني قال: نعم، قال: األمري، أيها أفتفعل قال: شيئا، بشعرك

ال��ف��ض��ل ي��م��ت��ص��ه ص��ار ح��ت��ى ت��ح��دَّر آدٍم ع��ه��د م��ن ال��ج��وَد أن ت��َر أل��م
ال��ط��ف��ل الغ��ت��ذأ ال��ف��ض��ِل ب��اس��م غ��ذت��ه ط��ف��ل��ه��ا ج��وع م��س��ه��ا ��ا أمٍّ أن ول��و
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وأخذ شاعر بهما مدحنا قد البيتان هذان لك: قال فإن العرب، أخا يا أحسنت قال:
أقول: قال: تقول؟ فما غريهما، فأنشدني عليهما الجائزة

ب��ال��ح��ب��اء ي��ج��ود وه��و أوص��اك وف��ات��ه ح��ان ح��ي��ن آدُم ك��ان ق��د
األب��ن��اء ع��ول��ة آدم وك��ف��ي��ت ف��رع��ي��ت��ه��م ت��رع��اه��م أن ب��ب��ن��ي��ه

أفواه من أخذتهما البيتان هذا ممتحنًا، لك: قال فإن العرب، أخا يا أحسنت قال:
إليك األعناق وامتدت باألبصار األدباء رمقتك وقد تقول فما غريهما، فأنشدني الناس،

أقول: إذن قال: نفسك، عن تناضل أن وتحتاج

ي��ه��ُب م��ا إح��ص��اء ك��ات��ب��ه وم��لَّ ن��ائ��ل��ه وزن ف��ض��ل ج��ه��اب��ذ م��لَّ��ت
ح��س��ُب وال م��ج��ٌد ي��رت��ف��ع ول��م خ��ل��ق ب��م��ك��رم��ٍة يُ��م��دح ل��م ل��والك وال��ل��ه

أنشدني مرسوقان البيتان هذان الفضل: لك قال فإن العرب، أخا يا أحسنت قال:
أقول: إذن قال: تقول؟ فما غريهما،

ف��ض��ُل ي��ا ف��ض��ل ي��ا ال��ص��وت ب��أع��ل��ى ل��ن��ادى ال��ع��ال أخ��ا ن��اِد ل��ل��م��ع��روِف: ق��ي��ل ول��و
ال��رم��ُل ن��ف��د ق��د ج��دواك م��ن ألص��ب��ح ع��ال��ج رم��ل م��ن ج��دواك أن��ف��ق��ت ول��و

أيًضا، مرسوقان البيتان هذا الفضل: لك قال فإن العرب، أخا يا أحسنت قال:
أقول: قال تقول؟ فما غريهما، أنشدني

ال��ف��ض��ُل وال��ب��اذُل ال��ص��بُّ ل��ذاك وإن��ي وب��اذٌل ص��بٌّ اث��ن��ان إال ال��ن��اس وم��ا
م��ث��ل س��م��اح��ت��ه ف��ي ل��ف��ض��ل ول��ي��س ال��ورى ذك��ر ك��م��ا م��ث��ًال ل��ي أنَّ ع��ل��ى

قال: تقول؟ فما غريهما، أنشدني الفضل: لك قال فإن العرب، أخا يا أحسنت قال:
األمري: أيها أقول

ال��ع��دُل ب��ه وق��ام ال��ت��ق��وى ب��ه ف��ق��ام��ت خ��ال��د س��م��اح��ة ي��ح��ي��ى ع��ن ال��ف��ض��ل ح��ك��ى
ق��ب��ُل وال ب��ع��ٌد ل��ل��م��ع��روف ي��ُك ول��م وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��م��ع��روف ب��ه وق��ام
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الكنية عىل بيتني أنشدني واملفضول الفاضل من ضجرنا قد قال: فإن أحسنت، قال:
أقول: إذن قال: تقول؟ فما االسم، عىل ال

ن��ع��ُل ل��ه ال��م��ل��وك خ��دُّ م��ل��ًك��ا وي��ا ال��ورى واح��د ي��ا ال��ع��ب��اس أب��ا ي��ا أال
ن��ح��ُل ك��أن��ه��م وأزواًج��ا ف��رادى وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ن��اس ت��س��ي��ر إل��ي��ك

والقافية، والكنية االسم غري أنشدنا الفضل: لك قال فإن العرب، أخا يا أحسنت قال:
إليهن سبقني ما أبيات أربعة ألقولن هذا بعد وامتحنني الفضل زادني لنئ وهللا قال:
الفضل، فم يف وأجعلها هذه ناقتي قوائم ألجمعن بعدها زادني ولنئ أعجمي، وال أعرابي
العرب أخا يا لألعرابي: وقال رأسه الفضل فنكس أبايل، وال خاًرسا قضاعة إىل وألرجعنَّ

أقول: قال: األربعة، األبيات أسمعني

ال��ب��ح��ِر ف��ي ال��ل��وم ي��ق��دح ه��ل ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ال��ن��دى ف��ي ف��ض��ل ي��ا الم��ت��ك والئ��م��ٍة
ال��ق��ط��ِر ع��ن ال��س��ح��اب ي��ن��ه��ى ال��ذي ذا ف��م��ن ل��ل��غ��ن��ى ع��ط��اي��اه ع��ن ف��ض��ًال ان��ت��ه��ي��ن
ق��ف��ِر م��ه��م��ٍة ف��ي ال��م��زن ه��ذا ت��ح��در ب��ل��دة ك��ل ف��ي ال��ف��ض��ِل ن��وال ك��أن
ال��ق��دِر ل��ي��ل��ة ع��ن��ده الق��وا ال��ف��ض��ل إل��ى وج��ه��ٍة ك��ل ف��ي ال��ن��اس وف��ود ك��أن

أخا يا وقال: رأسه رفع ثم ضاحًكا، وجهه عىل وسقط فيِه عن الفضل فأمسك قال:
قال لهَو، إنك األمري أيها باهلل سألتك فقال: شئت، ما سل يحيى بن الفضل وهللا أنا العرب
درهم، آالف عرشة قال حاجتك، اذكر األمان، عليك قال: األمان، فأعطني له: قال نعم،
آالف، عرشة يف درهم آالف عرشة تعطى العرب، أخا يا وبنفسك بنا ازدريت الفضل: قال
إرساف، هذا موالي يا وقال: الفضل وزير حمده إليه املال صار فلما املال، بدفع وأمر
املال، بهذا فتجزيه العرب أشعار من اسرتقها بأبيات العرب أجالف من جلف يأتيك
أخذت إالَّ عليك أقسمت الوزير: قال قضاعة، أرض من إلينا بحضوره استحقه فقال:
ببيت نفسه عن رد فإن األعرابي، إىل به وأومأت قوسك كبد يف وركبته كنانتك من سهًما
وركبه سهًما الفضل فأخذ كفاية، بعضه يف له ويكون مالك فاستعطف وإال الشعر، من
يقول: فأنشأ الشعر من ببيٍت سهمي ردَّ له: وقال األعرابي إىل به وأومأ قوسه كبد يف

ف��ق��ري ب��ه ف��ارم ال��ع��ز س��ه��م وس��ه��م��ك ال��ن��دي وال��وت��ر ال��ج��ود ق��وس ل��ق��وس��ك
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يقول: وأنشأ الفضل فضحك

رج��ل��ي ن��ه��ض��ت وال ك��ف��ي ان��ب��س��ط��ت ف��ال أِن��ل ول��م م��ن��اًال ك��ف��ي م��ل��ك��ت إذا
بَ��ذل��ي م��ت��ل��ف��ي وال ب��خ��ل��ي ل��ي م��ب��ٍق ف��ال ب��ذل��ت��ه ق��د ال��ذي إخ��الف ال��ل��ه ع��ل��ى
ال��ب��ذل ك��ث��رة م��ن م��ات ك��ري��ًم��ا وه��ات��وا ب��ب��خ��ل��ه م��ج��ًدا ن��ال ب��خ��ي��ًال أرون��ي

ألف ومائة وشعره لقصده درهم ألف مائة األعرابي أعِط لوزيره: الفضل قال ثم
الفضل: له فقال يبكي، وهو وانرصف املال األعرابي فأخذ ناقته، قوائم رش ليكفينا درهم
مثلك عىل أبكي ولكني ال، قال: أعطيناك؟ الذي للمال أاستقالًال أعرابي، يا بكاءك صّم

الشاعر: قول وتذكرت األرض، وتواريه الرتاب يأكله

ب��ع��ي��ُر وال ت��م��وت ف��رس وال م��ال ف��ق��د ال��رزي��ة م��ا ل��ع��م��رك
ك��ث��ي��ُر خ��ل��ٌق ل��م��وت��ه ي��م��وت ُح��رٍّ ف��ق��د ال��رزي��ة ول��ك��ن

مرسوًرا. األعرابي انرصف ثم

الربمكي وجعفر حفصة أبي بن مروان

فأنشده: يحيى بن جعفر عىل حفصة أبي بن مروان دخل

ج��ع��ف��ر األخ��اص��ي��م س��ب��اق ال��ف��ض��ل أب��و ل��ح��اف��ه ال��ج��ي��اُد ت��رج��و ف��م��ا أب��رَّ
ت��ص��در ال��خ��الف��ة ع��ن��ه ب��م��ا أش��ار ح��ادث ال��خ��الف��ة ن��اب إذا وزي��ر

فأنشده: زائدة، بن معن يف مرثيتك أنشدني جعفر: فقال

زواال ب��ه ن��ري��د ال م��ق��اًم��ا ن��س��ي��ن��ا أو ب��ال��ي��م��ام��ة أق��م��ن��ا
ن��واال ف��ال ال��ن��وال ذه��ب وق��د م��ع��ٍن ب��ع��د ن��ذه��ب أي��ن وق��ل��ن��ا
ع��ي��اال ح��ف��رت��ه زار أن إل��ى ل��م��ع��ٍن ك��ل��ه��م ال��ن��اس وك��ان
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هذه عىل أثابك هل فقال: خديه عىل دموعه يرسل وجعفر القصيدة، من فرغ حتى
كم منك سمعها ثم حيٍّا معٌن كان فلو قال: ال، قال: وولده؟ بيته أهل من أحد املرثية
أمرنا وقد بذلك، لك يرىض أنه نظن كنا ما قال: دينار، أربعمائة قال: عليها، يثيبك كان
ألًفا الخازن من فاقبض ذلك، مثل وزدناك ظننته مما بالضعف هللا رحمه معٍن عن لك

معن: عن به سمح وما جعفًرا يذكر مروان فقال: تخرج، أن قبل دينار وستمائة

س��ج��اال ب��ه ت��ج��ود ف��ي��م��ا ل��ن��ا م��ع��ٍن ج��ود ع��ن م��ك��اف��ئً��ا ن��ف��ح��ت
ال��م��ط��اال ت��رد ول��م ل��ن��ادب��ه ي��ح��ي��ى ب��اب��ن ال��ع��ط��ي��ة ف��ع��ج��ل��ت
ن��واال ب��ذل��ت راح��ة ب��أج��ود ج��واد م��ع��ٍن ص��دى ع��ن ف��ك��اف��أ
ي��ن��اال ل��ن ال��م��ك��ارم ف��ي ب��ن��اءً ي��ح��ي��ى وأب��وك خ��ال��د ل��ك ب��ن��ى
م��اال يُ��ف��اد ي��داه ب��ه ت��ج��ود م��اٍل ل��ك��لِّ ال��ب��رم��ك��ي ك��أن

الكرماء عند املوصيل إسحاق

الفضل عنده وكان عليه، فدخلت خالد بن يحيى دعاني املوصيل: إبراهيم بن إسحاق قال
لعيل صوتًا فغنِّ ألتسىل، الصبوح فأردت مهموًما اليوم أصبحت يل: فقال ولداه وجعفر

فغنيته: إليه أرتاح

وج��ع��ف��ر ي��ح��ي��ى ب��ن وب��ال��ف��ض��ل ب��ي��ح��ي��ى أش��رق��ت م��ك��ة ب��ط��ح��اء ن��زل��وا إذا
م��ن��ب��ر ألع��واد إالَّ وأرج��ل��ه��م أك��ف��ه��م ل��ج��ود إالَّ خ��ل��ق��ت ف��م��ا

فحملت املبلغ، هذا بمثل ولديه من واحد كل يل وأمر درهم، ألف بمائة يل وأمر فرسَّ
وانرصفت. املال

خالد بن يحيى كرم

يرثوهم، أن الشعراء عىل حرَّم شأفتهم، واستأصل الربامكة نكب ملا الرشيد أن مكارمه من
ويف واقًفا إنسانًا فرأى الخربات، ببعض الحرس بعض فاجتاز ذلك، عىل باملؤاخذة وأمر
به وأتى الحرس فأخذه ويبكي، ينشده وهو الربامكة رثاء يتضمن شعر فيها رقعة يده
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فقال به، فاعرتف ذلك عن وسأله الرشيد فاستحرضه الصورة، عليه وقص الرشيد إىل
إذا املؤمنني أمري يا فقال: وأصنعن؟ بك ألفعلن إرثائهم تحريمي سمعت أما الرشيد: له
من كنت إني قال: قل، قال: ورأيك، أنت ذلك بعد ثم حكيتها حايل حكاية يف يل أذنت
يوًما، دارك يف تضيفني أن أريد يل: فقال حاًال، وأرقهم خالد بن يحيى كتَّاب أصغر
كان فإن قلت: ذلك، من بد ال قال: لهذا، تصلح ال وداري ذلك، دون أنا موالنا يا فقلت:
أمهلك؟ كم قال: ورأيك، أنت ذلك بعد ثم ومنزيل، شأني أصلح حتى مدة فأمهلني بد ال
وتهيئة املنزل إصالح يف ورشعت فمضيت نعم، قال فشهوًرا، قلت: كثري، قال: سنة، قلت:
فمضيت عندك، غًدا نحن فقال: بذلك: الوزير أعلمت األسباب تهيأت فلما الدعوة، أسباب
جعفر ابناه ومعه غد يف الوزير فحرض إليه، يحتاج وما والرشاب الطعام يف وتهيأت
والفضل جعفر ولداه ونزل دابته عن فنزل أتباعه، خواص من يسرية وعدة والفضل
يحب الوزير ابنه: الفضل يل فقال بيشء، يل فعجل جائع أنا فالن يا وقال: معه ومن
قام ثم الوزير فأكل شيئًا، وأحرضت فدخلت حرض، ما منها فعجل املشوية الفراريج
يل ليس داري هي هذه موالنا يا فقلت: دارك، يف فرِّجنا فالن يا وقال: الدار يف يتمىش
قال حرض فلما بنَّاءً، هاتوا فقال: سواها، أملك ال وهللا قلت: غريها، لك بىل قال: غريها،
إىل باٌب يُفتح أن يجوز كيف موالنا يا فقلت: ليفتح فمىض بابًا، الحائط هذا يف افتح له:
الوزير فقام الباب، فتح ثم ذلك، يف بأس ال قال: الجار، بحفظ أوىص وهللا الجريان بيوت
يتدفق واملاء األشجار كثري حسن بستان إىل منه فخرجوا معهم وأنا فيه فدخلوا وأبناؤه
والخدم والفرش اآلالت من وفيه ناظر، كل يروق ما واملساكن املقاصري من وبه فيه
له ودعوت يده فقبَّلت لك، فيه ما وجميع املنزل هذا فقال: بديع، جميل كل والجواري
األمالك واشرتى أرسل قد الدعوة أمر يف حادثني يوم من هو فإذا الفضة، وتحققت
العمارة أرى وكنت أعلم، ال وأنا يشء كل من إليها ونقل حسنة، داًرا وعمرها يل املجاورة
أين من فاملادة وعمال، منزل هذا بني يا جعفر: البنه فقال الجريان، لبعض وأحسبها
كتابًا، بذلك له وسأكتب فيها بما الفالنية الضيعة أعطيته قد جعفر: قال له؟ تكون
الذي ما الضيعة هذه دخل يدخل أن إىل اآلن فمن بني يا له: وقال الفضل ابنه إىل فالتفت
فكتب قلتما، ما له عجًال فقال: إليه، أحملها دينار آالف عرشة عيلَّ الفضل: قال ينفق؟
معه ذلك بعد وكسبت حايل وارتفعت فأثريت املال، إيلّ الفضل وحمل بالضيعة جعفر يل
من فيها أتمكن فرصة أجد ما املؤمنني أمري يا فوهللا اليوم، إىل فيه أتقلب أنا طائًال ماًال
مكافأته، عىل أقدر ولن إحسانهم عىل لهم مكافأة انتهزتها إال لهم والدعاء عليهم الثناء
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الناس لجميع وأذن وأطلقه لذلك الرشيد فرقَّ لك، بدا ما فافعل ذلك عىل قاتيل كنت فإن
رثائهم. يف

لجعفر امرأة رثاء

زوال يف أفكر الربمكي يحيى بن جعفر خشبة عند جالًسا كنت الرياحي: زيد أبو قال
وبكت جعفر عىل فوقفت حسنة، هيئة لها امرأة أقبلت إذ إليها صار التي وحاله ملكه
الغاية، بلغت لقد آية للناس أصبحت لنئ وهللا أما وقالت: فأبلغت وتكلمت واحرتقت
يحسن باًال، الناعم املغبوط كنت فلقد عمرك به يطل ولم دهرك وخانك ملكك زال ولنئ
عىل الصرب هللا فنسأل بعدك، ملًكا يستخلفوا لم إذ فقدك، الناس فاستعظم امللك بك
قاٍل غري وداٍع عليك، والسالم بغريك، يستعاض ال الذي الرزيئة وجليل الفجيعة عظيم

تقول: أنشأت ثم لذكرك ناٍس وال

م��ص��ل��وب ك��ل وم��ق��ن��ا ص��ل��ب��ت وم��ذ م��ح��ب��وب غ��ي��ر م��رٌّ ب��ع��دك ال��ع��ي��ش
م��ح��س��وب غ��ي��ر وع��ف��ًوا ع��ل��ي��ن��ا ف��ض��ًال ل��ه أن اإلح��س��ان ذا ال��ل��ه ل��ك أرج��و

تقول: أنشأت ثم وتأملته ساعة سكتت ثم

ال��س��الُم ذك��ر م��ا ال��ل��ه س��الم ي��وم ك��ل األح��ب��ة م��ن ع��ل��ي��ك
اإلم��اُم ب��ه ح��ب��اك خ��ش��ب ع��ل��ى ع��ي��ن ب��رأي ص��داك أم��س��ى ل��ئ��ن
ال��ح��م��اُم ل��ك آن األم��الك م��ن ب��رغ��م م��ل��ك إل��ى م��ل��ك ف��م��ن

الربامكة وراثي املأمون

معك خذ يل: فقال ثلثه الليل من مىض وقد ليلة املؤمنني أمري طلبني املأمون: خادم قال
واذهب ،— الخادم دينار واآلخر محمد بن عيل أحدهما — يل وسماهما وفالنًا فالنًا
شعًرا وينشد الربامكة دور آثار إىل ليًال يحرض شيًخا أن بلغني فقد لك أقول ملا مرسًعا
تلك تردوا حتى ودينار وعيل أنت فامض ينرصف، ثم عليهم ويبكي ويندبهم يذكرهم
أبياتًا وأنشد وندب جاء قد الشيخ رأيتم فإذا جدرانها بعض وراء فاسترتوا الخرابات،
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بساط ومعه أتى قد بغالم فإذا الخرابات أتينا حتى ومضينا فأخذتهما به. فأتوني
يبكي وجعل الكريس عىل فجلس ُمهابًا لطيًفا الطلعة جميل شيخ برفقته جديد وكريس

األبيات: هذه ويقول وينتحب

ي��ح��ي��ى ف��ي ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة م��ن��اٍد ون��ادى ج��ع��ف��ًرا ج��ن��دل ال��س��ي��ف رأي��ت ول��م��ا
ال��دن��ي��ا ت��ن��ف��ع ال اآلن وق��ل��ت ع��ل��ي��ه��م ت��أس��ف��ي وزاد ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ب��ك��ي��ت

فزًعا ففزع املؤمنني، أمري أجب له: وقلنا عليه: قبضنا فرغ فلما أطالها؛ أبيات مع
بعض إىل تقدم ثم بحياة، بعدها أوقن ال فإني بوصية أويص حتى دعوني وقال: شديًدا
فلما به، رسنا ثم غالمه، إىل وسلمها وصية فيها وكتب ورقة وأخذ واستفتح الدكاكني
يف تفعله ما الربامكة منك استوجبت وبما أنت؟ من له: قال املؤمنني أمري يدي بني مثل
يل فأذن عندي، خطرية أياد للربامكة إن املؤمنني أمري يا الشيخ: قال دورهم؟ خرائب
أوالد من املغرية بن املنذر أنا املؤمنني، أمري يا فقال: قل، قال: معهم، بحايل أحدثك أن
أشار رأيس مسقط بيع إىل واحتجت الدين ركبني فلما نعمتي، عني زالت وقد امللوك،

الربامكة. إىل بالخروج األهل عيل
ثم يوهب، أو يباع ما معنا وليس أهيل من رجًال ثالثني مع دمشق من فخرجت
يشء ال جياًعا وتركتهم أعددتها، بثياب فاسترتت املساجد بعض يف ونزلنا بغداد دخلنا
بالجلوس يغص مزخرف بجامع أنا فإذا الربامكة عن سائًال بغداد شوارع ودخلت عندهم
املسجد ودخلت القوم يف فطفت خادمان، الباب وعىل وزينة زي بأحسن شيخ جانبه ويف
تكن لم ألنها مني يسيل والعرق أخرى وأَُؤخر ِرجًال أُقدِّم وأنا أيديهم بني وجلست
خالد بن يحيى دار فدخلوا معهم، وأنا فقاموا القوم يدعو مقبًال بالخادم وإذا صنعتي،
يديه وبني وواحًدا مائة يعدنا وهو فسلمنا بستان وسط له بدكة وإذا معهم، فدخلت
فرأيت صينية، خادم كل ومع أقبلوا قد خادم عرش واثني بمائة وإذا أوالده، من عرشة
ويقوم آباطهم، تحت الصواني ويجعلون أكمامهم يف الدنانري يصبون واملشايخ القايض
فجرست الخادم وتغمزني الصينية، أخذ عىل أجرس ال وحدي بقيت حتى فاألول األول
مخافة ورائي إىل أتلفت وال وقمت يدي يف والصينية كمي يف الذهب وجعلت وأخذتها
ائتني للخادم: فقال يالحظني ويحيى الدار صحن إىل فوصلت الذهاب، من أمنع أن
قصتي، عليه فقصصت وشماًال يمينًا تتلفت أراك يل ما فقال: بي، فأتى الرجل: بهذا
إليك خذه غريب رجل هذا بني يا له: فقال به، فأتاه موىس، بولدي ائتني للخادم: فقال
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فأكرمني له، دار إىل وأدخلني يدي عىل ولده موىس فقبض ونعمتك، بنفسك واحفظه
بأخيه دعا أصبح فلما رسور، وأتم عيش ألذ يف وليلتي يومي عنده وأقمت اإلكرام غاية
أمري بيت يف اشتغايل علمت وقد الفتى هذا عىل بالعطف أمرني الوزير له: وقال العباس
سلمني الغد ويف ثم اإلكرام، غاية وأكرمني ذلك ففعل وأكرمه، عندك فاقبله املؤمنني
شيئًا أعرف ال أيام عرشة مدة تباًعا يتداولونني القوم أيدي يف أزل ولم أحمد ألخيه
جماعة ومعه خادم جاءني عرش الحادي اليوم كان فلما أحياء، أم هم أمواتًا عيايل عن
والصينية الدنانري ُسلبت وياله فقلت: بسالم، عيالك إىل فاخرج قم فقالوا: الخدم، من
الثالث ثم الثاني ثم األول السرت فرفع راجعون، إليه وإنا هلل إنا الحالة، هذه عىل وأخرج
فإني إيلّ فارفعها الحوائج من لك كان مهما يل: قال األخري الخادم رفع فلما الرابع، ثم
حسنًا كالشمس حجرة رأيت األخري السرت رفع فلما به، تأمرني ما جميع بقضاء مأمور
يتقلبون وعيايل بصبياني وإذا املسك، ونفحات والعود الند رائحة منها واستقبلني ونوًرا،
التي الصينية وتلك بضيعتني ومنشوًرا دينار آالف عرشة إيلِّ وحمل والديباج الحرير يف
ثالث دورهم يف الربامكة مع املؤمنني أمري يا وأقمت الدنانري، من فيها بما أخذتها كنت
ونزل البلية دهمتهم فلما غريب، رجل أم أنا الربامكة أمن الناس يعلم ال سنة عرشة
ال الضيعتني هاتني عىل خراج بدفع مسعدة بن عمرو ألزمني الرشيد من نزل ما بهم
فأندبهم دورهم خرابات أقصد الليل آخر يف كنت الدهر عيل تجامل فلما به دخلهما يفي
أتى فلما مسعدة، بن بعمرو املأمون فدعا إحسانهم، عىل وأبكي إيل صنعهم حسن وأذكر
كم قال: الربامكة، صنائع بعض هو املؤمنني: أمري يا قال الرجل؟ هذا أتعرف له: قال به
له ليكون مدته يف منه أخذته ما كل إليه رد له: فقال وكذا، كذا قال ضيعتيه، يف ألزمته

الرجل. نحيب عال وللحال بعده، من ولعقبه
أمري يا قال يبكيك، فما إليك أحسنا قد هذا يا له: قال بكائه كثرة املأمون رأى فلما
اتصل ملا وأندبهم فأبكيهم خراباتهم آِت لم لو الربامكة، صنيع من أيًضا وهذا املؤمنني
عربات فاضت حتى كالمه من ينتهي كاد فما فعل، ما بي ففعل املؤمنني أمري إىل خربي
يبكى مثلهم فعىل الربامكة، صنيع من هذا لعمري وقال: الحزن عليه وظهر املأمون

يذكر. وإلحسانهم يوىف ولهم يشكر وإياهم
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الربامكة مقتل

فبينما الصيد إىل راكبًا األيام من يوًما الرشيد مع كنت الهاشمي: يحيى بن إسماعيل قال
ألخيك فقلت هذا، ملن إسماعيل يا يل: فقال اعرتضنا بالبعد موكب إىل نظرنا إذ نسري نحن
يسرية، رشذمة هي فإذا موكبه يف معه من إىل وشماًال يمينًا فالتفت يحيى بن جعفر
وموكبه، جعفر فعل ما إسماعيل يا فقال: يره فلم جعفر فيه الذي املوكب إىل نظر ثم
يزيننا أن أهًال رآنا ما فقال: بموضعك، يعلم ولم طريقه يف مىض قد سيدي يا فقلت:
سار وما تعداك ما بمكانك علم لو املؤمنني أمري يا العفو فقلت: بجيشه، ويجملنا بموكبه
عامرٍة ضيعة إىل انتهينا حتى رسنا ثم الكالم، من يل حرض بما واعتذرت يديك بني إالَّ
إىل الرشيد فنظر القرية، باب رأينا حتى فدرنا عليها يدور الطريق وكان كثرية ومواٍش
هذه ملن إسماعيل يا وقال: إيلَّ فالتفت أهلها ويسار واملوايش الغالل كثرة وإىل البيدر
يمر يزل ولم رسنا، ثم الصعداء تنفس ثم فسكت يحيى، بن جعفر ألخيك قلت: الضيعة،
حتى يحيى، بن لجعفر قلت: ضيعة عن وسألني مرَّ وكلَّما األخرى، من أعمر ضيعة بكل
حواليه كان من إىل نظر منزله إىل واالنرصاف وداعه أردت فلما املدينة، إىل ووصلنا رسنا
أمري يا لبيك قلت: إسماعيل، يا فقال: وهو أنا وبقيت فتفرقوا أراد، ما فعلموا نظرة
نفيس: يف فقلت أمرهم، وغفلنا أوالدنا وأفقرنا أغنيناهم الربامكة إىل انظر فقال: املؤمنني،
أعرف ال ألني هؤالء وغفلت لهؤالء نظرت قال: املؤمنني؟ أمري يا ملاذا قلت: ثم وهللا، بلية
قرب واحد طريق عىل الربامكة ضياع ترى فإنك ضياعهم مثل من ضيعة أوالدي من لولد
يا فقلت: البلدان؟ سائر يف الطريق هذا غري عىل ذلك غري لهم هو بما فكيف املدينة، هذه
فنظر لك، يملكونه ما وكل وأموالهم والضياع وخدمك عبيدك الربامكة إنما املؤمنني أمري
الدولة هم وإنهم عبيدهم إال هاشم بني الربامكة عدَّ ما قال: ثم عنيد جباٍر نظرة إيلَّ
غريه من أبرص املؤمنني أمري فقلت: بها، عليهم أنعموا وهم إال العباس لبني نعمة ال وأن
تعلمهم أن أراك وكأني هذا قلت أني لتعلم إنك إسماعيل يا وهللا فقال: ومواليه، بخدمه
ومتى غريك أحد به علم ما فإنه األمر هذا تكتم أود وإني يًدا، عندهم لك فتتخذ بكالمي
أن باهلل أعوذ املؤمنني أمري يا فقلت: أنت، إال أفشاه ما أنه علمت جرى مما يشءٌ بلغهم
ودعته ثم الربامكة، أمر من ظهر ما أول القول هذا وكان قال: رسك، يفيش مثيل يكون
يديه، بني وجلست إليه بكرت الغد من كان فلما عنهم، الحيلة إيقاع يف متفكًرا وانرصفت
من جعفر فنزل وبإزائه، السالم باب مدينة رشق من دجلة عىل يرشف محل يف وكان
يف يردون وعامل وأمري قائد من األصناف جميع مع املواكب وكانت الغربي، الجانب
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انظر باألمس فيه كنا ما هذا إسماعيل يا وقال: إيلَّ فالتفت جعفر، قرص إىل يوم كل
فقلت: أحد، داري باب عىل ما وأنا واملواكب والغلمان الجيوش من جعفر باب عىل كم
عبدك هو إنما جعفًرا وإن هذا بفكرك نفسك تعلق ال أن هللا ناشدتك املؤمنني أمري يا
يكون؟ َمن باب فعىل بابه عىل الجيش يكن لم إذا جيوشك وصاحب ووزيرك وخادمك
إىل أعجازهم ترى ألست دوابهم إىل انظر إسماعيل يا فقال: أبوابك، من باب بابه وإنما
أصربن ال وهللا بعينه، االستخفاف هو هذا وهللا إليها، ننظر ونحن بإزائنا وتروث قرصي
هذا وهللا وقلت: الكالم عن فأمسكت غيًظا وامتأل شديًدا غضبًا غضب ثم ذلك، عىل
منزيل، إىل وعدت االنرصاف يف استأذنته ثم واقع، محالة ال وحكم سابق هللا من قضاء
عليه وسلم إليه فدخل مىض، حتى عنه فتواريت الرشيد يريد الطريق يف جعفر فلقيني
خادًما له ووهب ساعة وحادثه وجهه يف وبشَّ اإلكرام غاية وأكرمه يمينه عن فأجلسه
جعفر فرسُّ لبيبًا، حاسبًا كاتبًا ظرًفا وأكملهم وجًها وأوضحهم وأنبلهم خدمه خاصة من
إىل أخباره يرفع لديه وبلية عليه دسيًسا وكان موقع، أجل قلبه يف ووقع كامًال رسوًرا
وليلته ذلك يومه جعفر به فخال بوقت، ووقتًا بساعة ساعًة أنفاسه عليه ويحيص الرشيد
عليه، فسلمت جعفر إىل ِرست أيام ثالثة بعد كان فلما الناس، عن أجله من واحتجب
يحيص الخادم أن فعلمت واقف الخادم وذلك غريي عنده يبَق ولم مجلسه خال فلما
كورة واله الرشيد وكان الكالم، يف يل أفتأذن نصيحة الوزير أيها فقلت: أخبارنا، علينا
وعقد عليه وخلع بأيام الكالم هذا قبل لها ينسب وما إليها يضاف وما كلها خراسان
فقلت: للسفر، متأهبون وهم بها مضاربهم الناس ورضب بالنهروان، وعسكًرا لواءً له
فلو اململكة عظيمة األقطار واسعة الخري كثرية بلدة إىل الخروج عىل عازم أنت سيدي يا
نظر هذا قلت فلما عنده، ملنزلتك أحظى لكان املؤمنني أمري لولد ضياعك بعض صريت
بفضيل إال صاحبك قال أو عمك ابن الخبز أكل ما إسماعيل يا وهللا وقال: مغضبًا إيل
وولده نفسه من يشء بأمر يهتم ال تركته أني كفى أما بنا، إال الدولة هذه قامت وال
يمد حتى أدبرها الجليلة لألمور زلت وال أمواًال أمواله بيوت مألت وقد ورعيته، وحاشيته
فيه ودبَّ هاشم بني حسد وداخله بعدي من وعقبي لولدي وأخذته ادخرته ما إىل عينه
يا وهللا فقلت: رسيًعا، عليه وباًال ليكونن ذلك من شيئًا سألني لنئ وهللا وقال: الطمع،
منك، الفضول هذا فما قال: بحرف املؤمنني أمري تكلم وال يشء ظننت مما كان ما سيدي
بينهما رصت ألني الرشيد إىل وال إليه أركب ولم منزيل إىل قمت ثم هنيهة بعدها فجلست
بينهما، بالدخول يل يشء وأي وزيره وهذا الخليفة هذا نفيس: يف وقلت شبهة، حالة يف
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بيني كان بما الرشيد إىل كتب لجعفر الرشيد وهبه الذي الخادم أن ذلك عند وعلمت
الغليظ. الكالم من به تكلم وما وبينه

الربامكة، عىل الحيلة إيقاع يف متفكًرا أيام ثالثة احتجب الخرب وفهم الكتاب قرأ فلما
الكتاب عىل وأطلعها قلبه يف ما لها وشكا بها فخال زبيدة عىل الرابع اليوم يف فدخل
الحجة تملكت فلما قديمة وعداوٌة ٌرش وزبيدة جعفر بني وكان الخادم، إليه رفعه الذي
عيلَّ فقال: بمشورتها يتربك الرشيد وكان هالكهم، يف واجتهدت بهم املكر يف بالغت عليه
وتغلبوا خراسان من تمكنوا إن يدي من األمر يخرج أن خائف فإني الرشيد املوفق برأيك
عميق، بحر يف غريق سكران رجل كمثل الربامكة مع مثلك املؤمنني أمري يا فقالت: عليها،
وأعظم عليك أصعب هو بما أخربتك غرقتك من وتخلصت سكرتك من أفقت قد كنت فإن
أسمع واآلن كان ما كان قد فقال: تركتك، األوىل الحالة عىل كنت وإن بكثري، هذا من
وأشنع، وأقبح فيه أنت مما أصعب وهو وزيرك عنك أخفاه األمر هذا إن فقالت: منك،
الخادم أرجوان تحرض ولكن به أخاطبك أن من أجلُّ أنا فقالت: هو؟ ما ويحك لها: فقال
لم محًال جعفًرا أحل قد الرشيد وكان الخرب، يعرفك فإنه رضبًا وتوهنه عليه وتشدد
رآها، يكن لم فإنه زبيدة امرأته سوى جواريه كل يرى أن له وفوض أبوه وال أخوه يحله
جعفر، عىل ومالت سبيًال عليهم وجدت الربامكة هالك عىل وعزم الرشيد قلب فسد فلما
الرشيد. بأمر ذلك وكان منه يسترتن فال الرشيد غياب يف الحريم إىل يدخل جعفر وكان
يل يطيب ال يوًما: له فقال الربمكي جعفر مع بالليل مجلس للرشيد كان إنه وقيل:
من النظر إلباحة عليها لك نكتب أن إالَّ يجوز ال ولكن العباسة، أختي بمحرض إال ذلك
املجلس ذلك تحرض فكانت أحرضها ثم عليها له وعقد ذلك عىل فاتفقا تقربها، أن غري
ليلة، كل الجواري له تزين امرأة الربمكي لجعفر وكان فيه، وعشقها غرامها زاد أنه إال

جارية. أنها فظن عليه وأدخلتها له فزينتها باملال ورشتها العباسة فجاءتها
فتأبى، مودتك عىل تساعدني أن أسألك كنت وقد العباسة أنا له: قالت أصبحوا فلما
سلب يف سببًا ألكونن تواظب لم وإن الليلة هذه يف رأيت بما عليك احتلت منك أيست فلما

زوجي؟ إال أنت وهل نعمتك
بعتيني لقد فوهللا نفسك وأهلكت أهلكتني لها: وقال جعفر رأس من ْكُر السُّ فطار

رخيًصا.
والنطع السيف وأحرض الخادم بأرجوان واستدعى خرج الخرب الرشيد بلغ فلما
أمري يا األمان فقال: ألقتلنك، جعفر حديث تصدقني لم إن املنصور من برأت وقال:
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دخل وقد العباسة أختك يف خانك قد جعفًرا أن أعلم قال: األمان، لك نعم قال: املؤمنني؟
إىل أنفذهما قد واالثنان سنني ست له األول بنني ثالثة منه وولدت سنني سبع منذ بها
وأمرتني بيتك أهل عىل بالدخول له أذنت وأنت بالرابع حامل وهي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدينة
هذه حدثت فحني تحجبه ال أن أمرتك قال: ونهاًرا، ليًال شاء وقت أي يف أمنعه ال أن
وقال زبيدة عىل ودخل وقته من وقام عنقه برضب أمر ثم تخربني، َلْم ِلَم الحادثة
وفضحني رأيس، ونكس سرتي هتك من ارتكب وما جعفر به عاملني ما أرأيت لها:
حسن الوجه جميل شباب إىل عمدت وإرادتك شهوتك هذه فقالت: والعجم، العرب بني
أحسن وهي هللا خلفاء من خليفة ابنة عىل أدخلته نفسه، يف جابر الرائحة طيب الثياب
جزاء فهذا غريه، قط رجًال تَر لم لكنها رائحة منه وأطيب ثوبًا منه وأنظف وجًها منه
وكان مرسور بخادمه فدعا مكروبًا، عندها من فخرج والحطب، النار بني جمع َمن
الظالم اْدَلَهمَّ إذا مرسور يا فقال: قلبه من الرحمة هللا نزع قد غليًظا فظٍّا القلب قايس
جاء العتمة بعد كان فلما نعم، قال: خادمان، ومعهم الَفَعلة أقوياء من بعرشة فأتني
التي املقصورة أتى حتى يديه بني وهم الرشيد فقام والخادمان، الفعلة ومعه مرسور
وأمر فعلت ما عىل يعاتبها ولم بيشء يكلمها فلم حامل وهي إليها فنظر أخته فيها
وثيابها بحليها ووضعها قتلها، بعد مقصورتها يف كبري صندوق يف بإدخالها الخادمني
استوثق أنه علم فلما به، الحقها أرجوان قتل بعد أنه علمت وقد عليها، وقفل هي كما
املاء بلغوا حتى املقصورة تلك وسط فحفروا والزنابيل املعاول ومعهم الفعلة دعا بها
قال: ثم الحفرة، تلك إىل فدلوه الصندوق هاتوا حسبكم قال: ثم كريس عىل قاعد وهو
املفتاح وأخذ الباب وأقفل أخرجهم ثم كان، كما املوضع وسدوا ففعلوا عليه، الرتاب وا ردُّ
القوم هؤالء خذ مرسور يا قال: ثم يديه بني والخادمان والفعلة موضعه يف وجلس معه
أثقلهم أن بعد عليهم وضبط السيف حد يف وجعلهم مرسور فأخذهم أجرتهم، وأعطهم
يا فقال: يديه بني فوقف وقته، من ورجع دجلة وسط يف ورماهم والحىص بالصخر
وقال: البيت مفتاح إليه فرفع أجورهم، لهم دفعت قال: به؟ أمرتك ما فعلت مرسور،
ووافاه ذلك ففعل الرتكية، القبة املحل يف وانصب اآلن وامِض عنه أسألك حتى احفظه

يريد. ما أحد يعلم ولم الصبح قبل
ال مرسور يا قال: جعفر: موكب يوم الخميس عرص وكان مجلسه يف جلس فلما
يحيى بن جعفر ودخل مراتبهم، عىل ووقفوا عليه فسلموا الناس ودخل عني، تتباعد
وجلس وجهه يف وضحك به ورحب ردٍّ أحسن السالم عليه فردَّ عليه، فسلم الربمكي
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وضاحكه ساعة حدَّثه ثم املؤمنني، أمري إىل املراتب أقرب مرتبته وكانت مرتبته، يف
وأنفذ ومنع، ونهى وأمر عليه فقرأها النواحي من عليه الواردة الكتب جعفر فأخرج
ذاك، يومه يف خراسان إىل الخروج يف جعفر استأذن ثم الناس، حوائج وقىض األمور،
قال النهار، من مىض كم الرشيد: فقال بحرضته، جالس وهو باملنجم الرشيد فدعا
يوم هذا أخي يا فقال: نجمه يف ونظر بنفسه الرشيد له وحسب ونصف، ساعات ثالث
الجمعة تصيل ولكن حادث، فيها يحدث أنه إال أرى وال نحس ساعة وهذه نحوسك،
بالنهار الطريق وتستقبل السبت يوم وتبكر النهروان، يف وتبيت صعودك يف وترحل
يد من اإلصطرالب أخذ حتى الرشيد قاله بما جعفر ريض فما اليوم، من أصلح فإنه
هذه إن املؤمنني أمري يا صدقت وهللا وقال: لنفسه وحسبه الطالع فأخذ وقام املنجم
مثل يف الربوج من مجرى أضيق وال احرتاًما أشد نجًما رأيت وما نحس ساعة الساعة
جانب كل من والعام والخاص والقوَّاد والناس منزله إىل وانرصف قام ثم اليوم، هذا
الناس، وانرصف ونهى وأمر عظيم، جيش يف قرصه إىل وصل أن إىل لونه ويبجِّ يعظمونه
وائتني جعفر إىل امِض له: وقال مرسوًرا الرشيد إليه بعث حتى املجلس به يستقر فلم
دخل وإذا الجند، أوقف األول الباب دخل هذا خراسان، كتب وردت له: وقل الساعة به
غلمانه من معه يدخل أحًدا تدع فال الثالث الباب دخل وإذا الغلمان، أوقف الثاني الباب
بنصبها، أمرتك التي الرتكية القبة إىل به فمل الدار صحن يف دخل فإذا وحده، يدخله بل
تراجعني وال به أمرتك ما عىل هللا خلق من أحًدا توقف وال برأسه، وائتني عنقه فارضب
جملًة، ورأسه برأسك ويأتيني عنقك يرضب من أمرت ذكرت ما تفعل لم وإن أمره، يف
مرسور فمىض غريك. من الخرب يبلغه أن قبل وأرسع أعلم، وأنت كفاية هذا دون ويف
أجب سيدي فقال: ليسرتيح، نفسه وطرح ثيابه نزع وقد فدخل جعفر عىل واستأذن
من خرجت الساعة هذه يف أنا مرسور يا ويلك وقال: منه وارتاع فانزعج املؤمنني، أمري
ودعا نفسه فطابت تقرأها، أن يحتاج خراسان من كتب وردت قال: الخرب؟ فما عنده
ويف الجند، أوقف األول الباب من دخل فلما معه، وذهب بسيفه وتقلد فلبسها بثيابه
وال غلمانه من أحًدا يَر فلم التفت الثالث الباب من دخل فلما الغلمان، أوقف الثاني
تلك بإزاء سار فلما الرجوع، يمكنه ولم الساعة تلك ركوبه عىل فندم الفرد، الخادم
فيها يَر فلم القبة وأدخله دابته، عن وأنزله إليها به مال الدار صحن يف املرضوبة القبة
أنا مرسور: له فقال الخرب؟ ما أخي يا ملرسور: وقال بالبالء فاستحس ونطًعا سيًفا إال
وال ليهملك هللا كان وما القضية ما تدري أنت ويلك يل: تقول منزلك ويف أخوك الساعة
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جعفر فبكى الساعة، إليه رأسك وحمل عنقك برضب املؤمنني أمري أمرني فقد لينفعك،
جميع دون لك كرامتي علمت قد مرسور يا أخي يا ويقول: مرسور يدي يقبل وجعل
موضعي تعرف وأنت األوقات، سائر يف مقضية عندي حوائجك وإن والحاشية، الغلمان
باطًال عنِّي بلغوه يكونوا أن ولعل األرسار، من إيلَّ يوحيه وما املؤمنني أمري من ومحيل
أهيم ودعني هذا موضعي من أقوم أن قبل الساعة لك أحرضها دينار ألف مائة وهذه
له: وقل إليه وارجع ساعة عني توقف قال: أبًدا، الحياة إىل سبيل ال فقال: وجهي، عىل
وحصلت ذلك فعلت فإن تريد، ما فافعل وعد يقول ما واسمع به أمرتني مما فرغت قد
وأجعلك يدي ملكته مما نعمتي يف أشاطرك أني ومالئكته هللا أشهد فإني السالمة يل
له فقال الحياة، يف طمع حتى يبكي وهو به يزل ولم الدنيا، أمر وأملكك الجيش أمري
السودان من غالًما أربعني به ووكل وأخذها منطقته وحل ذلك، يكون ربما مرسور:
يده ويف غضبًا يقطر جالس وهو الرشيد يدي بني ووقف مرسور ومىض يحفظونه،
جعفر؟ أمر يف فعلت ما أمك ثكلتك له: قال رآه فلما األرض، يف به ينكت الولع قضيب
فأتني قال: القبة، يف فقال: رأسه، فأين فقال: فيه، أمرك أنفذت قد املؤمنني أمري يا فقال:
الثانية يصيل أن يمهله فلم ركعة ركع وقد يصيل وجعفر مرسور فرجع الساعة، برأسه
أمري يدي بني فطرحه بلحيته، رأسه وأخذ عنقه ورضب منه أخذه الذي سيفه سل حتى

دًما. يشخب وهو املؤمنني
لهما: فقال بهما فأتاه الجنود، من باثنني ائتني وقال: الجالد إىل الرشيد فنظر
بكاءً وبكى الصعداء تنفس ثم جعفر، قاتل أرى أن أقدر ال فإني مرسور عنق ارضبا
ويخاطبه بالقضيب أسنانه ويقرع كلمة كل أثناء يف األرض يف ينكت وجعل شديًدا
تفكرت وال حقي عرفت وال كافأتني ما جعفر يا نفيس؟ محل أحلك ألم جعفر يا ويقول:
أهيل يف خنتني جعفر يا أحوالها، واختالف األيام تقلب حسبت وال الدهر رصوف يف
عواقب يف تفكرت وما نفسك وإىل إيلَّ أسأت جعفر يا والعجم، العرب بني وفضحتني
آن أن إىل جعفر رأس يخاطب وتارة األرض، ينكت طوًرا الحال هذا عىل يزل ولم أمرك
جعفر قصور إىل التفت ثم جماعة بالناس وصىل الجامع إىل فخرج الظهر، صالة وقت
مالهم، واستباح وغلمانهم ومواليهم الربامكة أوالد وجميع وأخيه أبيه عىل وأقبل ودوره
يوم أصبح فلما ذلك، وغري والسالح والخيام املضارب من لهم ما جميع بسلب وأمر
ال منهم بقي من وترك إنسان ألف نحو وحاشيتهم الربامكة من قتل قد هو إذا السبت

خبز. كرسة عىل منهم أحد يقدر ولم البالد يف شملهم وشتت وطنه إىل يرجع
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العباسة أخته من جعفر ولدي بالصبيني فأتى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدينة إىل وجه ثم
والجمال الحسن من نهاية يف وكانا بهما أعجب رآهما فلما بيته، يف عليه فأدخال
وبالغة، عذوبة ألفاظهما ويف هاشمية وفصاحتهما مدنية لغتهما فوجد فاستنطقهما
حبيبي؟ يا اسمك ما للصغري: وقال الحسن، قال: عيني؟ قرة يا اسمك ما لكبريهما: فقال
ال وجمالكما حسنكما عيل يعز قال: ثم شديًدا، بكاءً وبكى إليهما فنظر الحسني، قال:
املعهودة األودة إىل بأخذهما الجالد أمر ثم بهما أراد ما يدريا ولم ظلمكما، من هللا رحم
أنه ظن حتى شديًدا بكاءً يبكي ذلك مع وهو الحفرة يف أمهما مع ودفنهما وبقتلهما
مجدًدا ألشجانه مثريًا كان ذلك ألن مجلس يف الربامكة تذكر أال ذلك بعد وأمر رحمهما،
سنة صفر من ليلٍة أول السبت ليلة يف يحيى بن جعفر قتل وكان األىس، عوامل قلبه يف

سنة. وثالثني سبٍع ابن وهو ١٨٧هـ

جعفر بن خالد مقتل

خالد أن جعفر بن وخالد ظالم بن الحارث بني األمر هاج الذي كان عبيدة: أبو قال
الرجال فقتل حراض، له يقال واٍد يف وهم ظالم بن الحارث قوم عىل أغار جعفر بن
طفقن رجالهن قتلت فلما النعم، يحلبن ال ذبيان بني نساء وكانت غالم، يومئذ والحارث
، معهنَّ الحارث ويبكي رجالهنَّ ويبكني يحلبنها ثم الناقة عصاب فيشد الحارث يدعون

والبغضاء. العداوة قلبه يف فنشأت
ملك — املنذر بن النعمان أتى أن إىل دهره من برهًة مكث فإنه جعفر بن خالد وأما
أهدى وقد ظالم بن الحارث عنده فلقي بفرس، وأتاه عنده قدره ما لينظر — الحرية
لن مرة بني خيل من فرس هذا فداؤك، وأهيل صباحك نعم اللعن أبيت فقال: فرًسا، له
أهديته خالًدا كرمت فلما صعصعة، بن عامر بني لغزو أرتبطه كنت ولقد بمثله، يؤتى
أباه ارتبطت عامر بني خيل من فرس هذا فقال: العبيس زياد بن الربيع وقال إليك،
بني كفضل الفرسني هذين يف وفضله سفر يف يتعب ولم غزوة يف يخفق لم سنة عرشين
أين أشباهنا، خيلكم أي قيس معرش يا وقال: ذلك، عند النعمان فغضب غريهم، عىل عامر
حًىص؟ يقضمن كأنما مذاودها عىل تدور أشداقها يف اللجم تعالك كالكالب أذنابها التي
عند النعمان فغضب آبائه، وخيل خيله الخيل تلك أن اللعن أبيت الحارث زعم خالد: قال

تغني: لقينٍة خالد فقال يرشبون اجتمعوا أمسوا فلما ظالم، بن الحارث عىل ذلك
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األي��ام ح��وادث ق��ول ول��ب��ئ��س وف��رت��ن��ي وال��رب��اب ل��ه��ن��د داٌر

وغضبًا غيًظا امتأل حتى ظالم بن الحارث فغضب ظالم، بن الحارث خاالت وهن
لهم وقدم ذلك بعد دعاهم املنذر بن النعمان إن ثم بأخرة، أوىل تتبع تزال ما وقال:
فلما الحارث، يدي بني التمر من يأكل ما نوى ويلقي يأكل جعفر بن خالد فطفق تمًرا،
من ظالم بن الحارث يدي بني ما إىل انظر اللعن أبيت جعفر: بن خالد قال القوم فرغ

أكله. إال تمًرا لنا ترك فما النوى
بنواه، فأكلته خالد يا أنت وأما النوى، وألقيت التمر فأكلت أنا أما الحارث: فقال
يف يتيًما وتركتك قومك قتلت وقد حارث يا تنازعني فقال: ينازع، ال وكان خالد فغضب
خالد: فقال اآلن، عليه أنا ما وحسبي أشهده لم يوم ذلك الحارث: فقال النساء، حجور
عىل أشكرك بىل قال: غطفان، سيد وجعلتك جزيمة بن زهري قتلت إذا يل تشكر فهال

أنشدي: لها وقال عندها فرشب عفزر بنت إىل ظالم بن الحارث فخرج ذلك،

ج��ع��ف��ِر ب��اب��ن ب��ع��ده م��ن أو ال��ي��وم م��ن ف��ات��ٌك أن��ي ال��ل��ع��ن أب��ي��ت ت��ع��ل��م
واح��ذِر ال��ده��ر م��دى ف��ت��ك��ي ت��أم��ن��ن ف��ال ن��ائ��ٍم غ��ي��ر ن��ب��ه��ت��ن��ي ق��د أخ��ال��د
ع��ب��ق��ِر ج��ن��ات م��ث��ل ح��راٌض غ��داة ف��وارًس��ا م��ن��ا ن��ل��ت أن أع��ي��رت��ن��ي
ي��ع��ث��ِر ال��ح��وادث ال��ل��ه ي��ق��ي ال وم��ن ب��خ��ت��رٍة ال��خ��ؤون ال��ده��ر أص��اب��ه��م
ج��ي��دِر غ��ي��ر ق��وم��ه م��ن ف��تً��ى ب��ك��فِّ ب��ض��رب��ة ت��ن��وء أن ي��وًم��ا ف��ع��ل��ك
م��ب��ت��ِر ب��أب��ي��ض ج��زء أب��ي ل��ق��اء وال��م��ن��ى ه��وازَن ع��ل��ي��ا ب��ه��ا ي��ع��ض

أخت ابن وهو جعدة بن هللا عبد فقال به، يحفل فلم قوله جعفر بن خالد فبلغ
ظالم بن الحارث أن فأخربه جزء أبا ائت بني يا البنه: رأيًا قيس رجل وكان خالد،
وبينه بينك فاجعل أبيت فإن الرشاب، غلبه قد فإنه الليلة، مبيتك فأخف موتوٌر سفيٌه
وابن عروة أن وعرف الرجل، دون جعدة ابن ونام بإذائه، رجًال فوضعوا ليحرسك، رجًال
الرجل إىل ومىض فتعداه، جعدة ابن إىل فانتهى الحارث فأقبل خالًدا، يحرسان جعدة
فرضبه نائم وهو خالد إىل مال ثم الرشاد أعدمه حتى عليه فأكب خالًدا يحسبه وهو

ذلك: يف وقال خالًدا، قتلت أني الناس أخرب لعروة: فقال فقتله، بالسيف
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ب��خ��ال��ِد ف��ت��ك��ت ه��ل ك��الب وح��يَّ س��ائ��ًال ك��ن��ت إن ال��ن��ع��م��ان س��ائ��ل أال
راق��ِد غ��ي��ر ع��م��ه ي��ك��ال وع��روة دون��ه ج��ع��دة واب��ن إل��ي��ه ع��ش��وت
ح��ارِد ال��ع��داوة م��خ��ش��ي ب��ك��ل��ك��ل ج��وزه ف��ب��اش��رت رج��ًال ن��ص��ب��ا وق��د
ال��ق��الئ��ِد ن��ي��ط ن��ال ح��ت��ى وص��م��ص��م رأس��ه ي��اف��وَخ ب��ال��س��ي��ف ف��أض��رب��ه
ش��اه��ِدي ج��ع��دة اب��ن ب��ع��د م��ن وع��روة ب��ذع��ِره م��ن��ي ال��ل��ه ع��ب��د وأف��ل��ت

الربمكي خالد بن يحيى موت

املؤمنني أمري «إىل نصه: كتابًا الرشيد هارون إىل كتب خالد بن يحيى سجن مدة طالت ملا
الزمان به ومال عيوبه وأوبقته ذنوبه أسلمته عبد من الرشيد هارون العاملني رب وخليفة
السهاد واكتحل الرىض، بعد السخط وافرتش الدعة بعد البؤس فعالج الحدثان، به ونزل
يا ملوجدتك جزًعا الفوت وشارف املوت عاين قد دهر وليلته شهر ساعته الهجود بعد
إنما واملال األهل ألن املواهب؛ من يشء عىل ال قربك من فات ما عىل وأسًفا املؤمنني أمري
براء وأنت فكان قدر أمر فذاك نفسه عىل خالد ولدي جناه ما وأما موالي، يا وبك لك كانا
ولسوف ذنبي عن بالعفو هواك وليمل فداك جعلت أمري يف فانظر املؤمنني، أمري يا منه

األبيات: بهذه اختتمها ثم والسالم»، أمري وحقيقة ساحتي براءة األيام لك تبدي

م��ك��ان��ي��ه وذل ذل��ي م��ن أب��ص��رت م��ا ي��ك��ف��ي��ك
ج��اري��ه وال��م��دام��ع ب��ة ال��ك��ئ��ي��ـ ف��اط��م��ة وب��ك��اء
وش��ق��ائ��ي��ه س��وأت��ي وا ب��ت��وج��ع وم��ق��ال��ه��ا
رج��ال��ي��ه ج��م��ي��ع ع��ل��ى ن ال��زم��ا غ��ض��ب وق��د ل��ي م��ن
ل��ي��ه وم��ا ل��ل��زم��ان م��ا ل��ه��ف��ه��ا ن��ف��س��ي ل��ه��ف ي��ا
ث��ان��ي��ه ع��ل��ي��ن��ا ع��ودي ال��رض��ا ال��م��ل��ك ع��ط��ف��ة ي��ا

حتى آالمه وزادت يحيى فاعتل عليه، يجبه ولم أهمله املؤمنني أمري كتابه بلغ فلما
روحه مفارقة بعد بأخذها السجان أوىص الرشيد إىل رقعة فكتب األجل بدنو شعر
حكم وهللا األثر، عىل وأنت الفصل، موقف إىل الخصم تقدم «قد يأتي: ما وفيها الجسد
بدا ما عىل وندم الحزن غاية عليه حزن الرقعة تلك الرشيد وبلغ يحيى مات فلما عدل»،

منه.
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برمك بن لسليمان برمك بني رثاء

ال��غ��م��اُم ان��ق��ط��ع إذا ن��س��ق��ى ب��ه��م ع��ي��ونً��ا ك��ان��وا ب��س��ادة أص��ب��ت
ان��س��ج��اُم ع��ي��ن��ي م��ن وال��م��ع��ب��رات ن��اٍر ض��ري��م ال��ف��ؤاد وف��ي ف��ق��ل��ت
ال��س��الُم ب��رم��ك آل ودول��ة ج��م��ي��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��م��ع��روف ع��ل��ى
ي��الُم ف��ال ع��ل��ي��ك ي��ج��زع وم��ن ي��ح��ي��ى ب��ن ف��ض��ل ي��ا ع��ل��ي��ك ج��زع��ت
ال��ل��ئ��اُم ال��ق��وم ب��ف��ق��دك وغ��ر ف��ي��ن��ا ال��م��ع��روف أن��ج��م ع��ن ب��ك ه��وت
ال��ح��س��اُم ال��س��ي��ُف ه ق��دَّ ح��س��ام ي��ح��ي��ى اب��ن ي��ا ق��ت��ل��ك ق��ب��ل أَر ول��م
وال��س��ه��اُم ال��ح��وادُث ف��غ��ال��ت��ه س��ه��اًم��ا ل��ه ال��ح��ادث��ات ب��ري��ن
وي��س��ت��ض��ام ي��ض��ي��م ال أس��ي��ر ي��ح��ي��ى ب��اب��ن ال��ح��اس��دي��ن ل��ي��ه��ن
والُم ذاٌل ورداؤه �دا غ� ع��زٍّ رداء ب��ع��د ال��ف��ض��ل وإن
اع��ت��زاُم ب��ه ن��ذرُت ف��ي��م��ا ول��ي ب��ن��ذٍر م��ع��ت��ذًرا آل��ي��ت وق��د
ال��م��داُم ي��ف��ارق��ن��ي أن وم��وت��ي م��داًم��ا ب��ع��دك��م ذق��ُت ال ب��أن
ح��راُم ب��ع��دك��م ال��ل��ه��و ع��ل��يَّ ع��ي��نً��ا وأق��رُّ ب��ع��دك��م أأل��ه��و
ال��ش��آُم ال��ب��ل��ُد دون��ه أس��ي��ٌر وف��ض��ٌل ع��ي��ٌش ل��ي ي��ط��ي��ب وك��ي��ف
وال��ق��ن��اُم ال��س��م��ائ��م م��ح��اس��ن��ه أب��ل��ت ب��ال��ل��ح��د ث��اويً��ا وج��ع��ف��ر
اك��ت��ت��اُم ل��ه ال��ب��ك��اء ول��ك��ن ب��ك��ائ��ي ف��ي��غ��ل��ب��ن��ي ب��ه أم��رُّ
ال��ق��ي��اُم ي��ف��ض��ح��ن��ي ك��اد أن إل��ى ل��دي��ه م��ن��ت��ص��بً��ا وق��م��ت أق��ول
ت��ن��اُم ال ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة وع��ي��ٌن واٍش خ��وف ل��وال وال��ل��ه أم��ا
اس��ت��الُم ب��ال��ح��ج��ر ل��ل��ن��اس ك��م��ا واس��ت��ل��م��ن��ا ج��زع��ك ب��رك��ن ل��ط��ف��ن

مرثية: من فيهم وقيل

ي��ج��ت��ِدي ك��ان وم��ن ي��ج��زى م��ن وأم��س��ك رك��اب��ن��ا واس��ت��راح��ت اس��ت��رح��ن��ا اآلن
ف��رق��ِد ب��ع��د ف��رق��ًدا ال��ف��ي��اف��ي وط��ئ ال��س��رى م��ن أم��ن��ت ق��د ل��ل��م��ط��اي��ا: ف��ق��ل
ب��م��س��وِد ب��ع��دِه م��ن ت��ظ��ف��ري ول��ن ب��ج��ع��ف��ِر ظ��ف��رِت ق��د ل��ل��م��ن��اي��ا: وق��ل
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الربامكة نوادر يف

ت��ج��دِدي ي��وٍم ك��ل ل��ل��رزاي��ا وق��ل ت��ع��ط��ل��ي ف��ض��ِل ب��ع��د ل��ل��ع��ط��اي��ا وق��ل
م��ه��ن��ِد ه��اش��م��يٍّ ب��س��ي��ٍف أص��ي��ب م��ه��ن��ًدا ه��اش��م��يً��ا س��ي��ًف��ا ودون��ك
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الثاني الفصل

زائدة بن معن نوادر ىف

أرساه عن زائدة بن معن عفو

إليه فالتفت السيف، عىل فعرضهم األرسى من عدة عىل قبض زائدة بن معن إن قيل:
فوهللا القتل، ثم والعطش الجوع بني علينا تجمع ال األمري، هللا أصلح له: وقال بعضهم
ينظر ومعن ورشبوا فأكلوا ورشاب بطعام حينئذ لهم فأمر ذلك، عن يبعد األمري كرم إن
واآلن أرساك كنا قد إننا بقاءك هللا أطال األمري أيها له: قالوا أكلهم من فرغوا فلما إليهم،
عنكم، عفوت قد معن: لهم قال ذلك فعند بضيوفك، تصنع كيف فانظر ضيوفك، رصنا
معنًا فرسَّ بنا، ظفرك يوم من أرشف عنا عفوك عندنا إن األمري أيها وهللا أحدهم: فقال

ومال. بكسوة منهم لكلٍّ وأمر الكالم هذا

زائدة بن معن كرم

وفرس بناقة له فأمر األمري، أيها احملني له: قال رجًال أن زائدة بن معن عن حكي
أمرنا وقد عليه، لحملتك هذا غري مركوبًا خلق هللا أن علمت لو له: قال ثم وحمار، وبغلة
وكيس، وجورب ورداء ومنديل وعمامة ورساويل ودراعة وقميص بجبة ز الخَّ من لك
تلك وصب الخزانة إىل بإدخاله أمر ثم ألعطيناك، ز الخَّ من هذا غري لباًسا علمنا ولو

عليه. الخلع



الكرام نوادر

املنصور من به استغاث لرجل معن إجارة

الخوارج مع دولته بفساد يسعى كان رجل دم أهدر املنصور املؤمنني أمري أن روي
ظهر الرجل إن ثم درهم، ألف مائة به جاء أو عليه دلَّ ملن وجعل الكوفة، أهل من
الكوفة أهل من رجل به برص إذ نواحيها بعض يف مختفيًا يميش هو فبينما بغداد، يف
إذ الحالة هذه عىل الرجل فبينما املؤمنني، أمري بغية هذا وقال: ثيابه بمجامع فأخذ
أجرني له: وقال به فاستغاث زائدة، بن معن فإذا فالتفت الخيل حوافر وقع سمع
له: فقال وهذا؟ شأنك ما له: وقال به املتعلق الرجل إىل معن فالتفت هللا، أجارك
فقال: درهم، ألف مائة عليه دلَّ ملن وجعل دمه أهدر الذي املؤمنني أمري بغية إنه
ورصخ املتعلق الرجل فصاح عليها، الرجل واحمل دابتك عن انزل لغالمه: وقال دعه،
فقل اذهب معن: له فقال املؤمنني، أمري بغية وبني بيني حال وقال: بالناس واستجار
املنصور فأمر فأخربه، املنصور إىل الرجل فانطلق عندي، أنه وأخربه املؤمنني ألمري
ومواليه بيته أهل جميع دعا معن إىل املنصور أمر وصل فلما الساعة، يف معن بإحضار
إىل يصل ال بأن عليكم أقسم لهم: وقال به يلوذ من وجميع وحاشيته وأقاربه وأوالده
عليه وسلم فدخل املنصور إىل سار إنه ثم تطرف، عني وفيكم أبًدا مكروه الرجل هذا
يا نعم قال: عيلّ، أتتجرأ معن يا له: قال املنصور إن ثم السالم، املنصور عليه يرد فلم
من كم املؤمنني أمري يا معن: فقال غضبه، اشتد وقد أيًضا، ونعم فقال: املؤمنني، أمري
أهًال رأيتم أفما بدمي خاطرت مرة من وكم عنائي، وحسن بالئي دولتكم يف تقدم مرة
املؤمنني أمري عبيد من عبد أنه بوهمه الناس بني بي استجار واحد رجل يل يوهب بأن
وقد رأسه رفع ثم ساعة املنصور فأطرق يديك، بني أنا ها شئت بما فمر هو، وكذلك
أمري رأى إن معن: له قفال معن، يا أجرناكه قد له: وقال الغضب من به ما سكن
املنصور: فقال وأغناه، أحياه قد فيكون بصلة له فيأمر األجرين بني يجمع أن املؤمنني
جنايات قدر عىل الخلفاء صالت إن معن: له فقال درهم، ألف بخمسني له أمرنا قد
فقال درهم، ألف بمائة له أمرنا قد قال: صلته، فأجذل عظيم الرجل ذنب وإن الرعية،
فحملها بتعجيلها، له فأمر عاجله، الرب خري فإن املؤمنني، أمري يا بها عجل معن: له
ومخالفة وإياك بأهلك والحق صلتك خذ رجل يا للرجل: وقال منزله وأتى وانرصف

هذه. بعد أمورهم يف الخلفاء
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زائدة بن معن جود

عليه الدخول يريد مدة فأقام قصده الشعراء من شاعًرا أن زائدة بن معن عن حكي
األمري دخل إذا أرجوك له: وقال خدمه بعض سأل األمر أعياه فلّما ذلك، له يتهيأ فلم
الشاعر، وأخرب الخادم جاء ليتنزه بستانه إىل معٌن دخل فلما تعرفني، أن البستان إىل
أن فاتفق البستان، إىل الجاري املاء يف وألقاها خشبة عىل الشعر من بيتًا الشاعر فكتب
كتابة فيها فنظر الخشبة عليه فمرت املاء، جانب عىل الوقت ذلك يف جالًسا كان معنًا

فيها: فوجد وقرأها فأخذها

س��ب��ي��ل س��واك م��ع��ٍن إل��ى ل��ي ف��م��ا ب��ح��اج��ت��ي م��ع��نً��ا ن��اج م��ع��ن ج��ود أي��ا

به وجاء فخرج الكتابة، هذه صاحب الرجل أحرض لخادمه: قال معن قرأها فلما
وضع معنًا إن ثم درهم، بألف له أمر تحققه فلما البيت، فأنشده كتبت، ماذا له: فقال
فآملته مجلسه يف فجلس جاء الثاني اليوم كان فلما جلوسه، مكان البساط الخشبة تلك
وجاء فمىض الرجل، يدعو أن خادمه فأمر الخشبة فرأى آمله ما لينظر فقام الخشبة،
الخشبة فآملته مجلسه إىل خرج الثالث اليوم يف إنه ثم ثانية، درهم بألف له فأمر به
بيت ألجل الزائد العطاء هذا الشاعر رأى فلما أيًضا، درهم ألف وأعطاه الشاعر فدعا
خرج معنًا إن ثم فهرب، منه املال ويأخذ عقله يراجعه معنًا أن خاف الشعر من واحد
يحرضه أن خادمه فأمر بباله الشاعر فخطر الخشبة فآملته الرابع اليوم يف مجلسه إىل
مواله، وأخرب فرجع سافر، إنه له: فقيل عنه وسأل الخادم فمىض درهم، ألف ويعطيه
حتى ألًفا يوم كل وأعطيته مكث أنه لو وهللا وددت وقال: ا جدٍّ اغتم سافر أنه بلغه فلما

درهم. بيتي يف يبقى ال

زائدة بن ومعن األعرابي

عىل الحلم من وهو البيضاء اليد الكرم يف له وكان العراق عىل أمريًا زائدة بن معن كان
قال: وقف فلما حلمه، يمتحن يوم ذات أعرابي إليه فقدم جانب، أعظم

ال��ب��ع��ي��ر ج��ل��د م��ن ن��ع��الك وإذ ش��اة ج��ل��د ل��ح��اف��ك إذ أت��ذك��ر
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األعرابي: فقال أنساه، وال ذلك أذكر معن: قال

ال��س��ري��ر ع��ل��ى ال��ج��ل��وس وع��ل��م��ك م��ل��ًك��ا أع��ط��اك ال��ذي ف��س��ب��ح��ان

األعرابي: فقال حال، كل عىل سبحانه معن: قال

األم��ي��ر ب��ت��س��ل��ي��م م��ع��ٍن ع��ل��ى ده��ًرا ع��ش��ت إن م��س��ل��ًم��ا ف��ل��س��ت

األعرابي: فقال شئت، كيف بها تأتي سنة السالم العرب أخا يا معن: قال

ال��ف��ق��ي��ر ع��ل��ى ال��زم��ان ج��ار ول��و ف��ي��ه��ا أن��ت ب��الد ع��ن س��أرح��ل

بالسالم. مصحوب رحلت وإن بك، فمرحبا جاورتنا إن العرب أخا يا معن: قال
األعرابي: فقال

ال��م��س��ي��ر ع��ل��ى ع��زم��ت ق��د ف��إن��ي ب��ش��يءٍ ن��اق��ص��ٍة اب��ن ي��ا ل��ي ف��ُج��ْد

وقال: فأخذها سفره، عىل بها يستعني دينار ألف أعطوه معن: قال

ال��ك��ث��ي��ر ب��ال��م��ال م��ن��ك ألط��م��ع وإن��ي ب��ه أت��ي��ت م��ا ق��ل��ي��ل

وقال: األمري يدي بني األرض وقبَّل األعرابي فأخذها آخر، ألًفا أعطوه معن: قال

ن��ظ��ي��ر م��ن ال��ب��ري��ة ف��ي ل��ك ف��م��ا ذخ��ًرا ي��ب��ق��ي��ك أن ال��ل��ه س��أل��ت

آالف، أربعة مديحنا عىل فأعطوه درهم ألفي هجائنا عىل أعطيناه قد من فقال:
العظيم. بحلمه ومعجبًا له شاكًرا وانرصف املال األعرابي فأخذ
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الكوفة وبعضأهل معن

ببابه صاروا فلما الكوفة، أهل من قوم قصده أذربيجان زائدة بن معن املنصور وىل ملا
من قال: العراق، أهل من وفٌد بالباب األمري، هللا أصلح فقال: اآلذن دخل عليه واستأذنوا
هيئة يف معن إليهم فنظر عليه، فدخلوا لهم، ائذن قال: الكوفة، من قال: العراق؟ أي

يقول: فأنشد أريكته عىل وهو ذرية

ق��ل��ُب ب��ال��ن��اس ف��ال��ده��ر س��م��رت��ه��ا ف��اغ��ت��ن��م ص��دي��ق��ك ن��اب��ت ن��وب��ٌة إذا
ي��رك��ُب ه��و ال��ذي م��ه��ري��ك وأف��ره الب��س ه��و ال��ذي ث��وب��ي��ك ف��أح��س��ن
ي��ع��ق��ُب ع��ن��ك غ��ن��ى أو اق��ت��دار زوال ق��ادًرا ك��ن��ت إذا ب��م��ع��روف وب��ادر

قال: هذا؟ من أحسن أنشدك أال األمري هللا أصلح فقال: القوم من رجل إليه فوثب
فأنشد: هات قال: هرمة، ابن عمك البن قال: ملن؟

ال��ش��ح��ائ��ُح ال��ن��ف��وس ال��م��ال ع��ن وت��س��خ��و ال��ع��دى ت��ب��خ��ل ب��ه��ا ت��اراٌت ول��ل��ن��ف��س
ال��ص��ف��ائ��ُح ع��ل��ي��ه ض��م��ت إذا أق��لُّ ف��ن��ف��ع��ه ح��يٍّ��ا ي��ن��ف��ع��ك ل��م ال��م��رء إذا
ورائ��ُح غ��اٍد وال��م��وت ف��ع��دا غ��دا م��ال��ه ال��م��رء ي��م��ن��ع ح��ال ألي��ة

يستعينون آالف أربعة أعطهم غالم، يا لغريك الشعر كان وإن أحسنت معن: فقال
أو دنانري اجعلها سيدي يا الغالم: فقال نريد، ما فيهم لنا َ يتهيأ أن إىل أمورهم عىل بها

لهم. صّفرها همتي من أعىل همتك تكون ال وهللا معن فقال دراهم،

حفصة أبي بن ومروان معن

املجلس فإذا حفصة، أبي بن مروان وأتاه الناس أتاه بغداد زائدة بن معن قدم ملا
وقال: الباب يف بمرصاع فأخذ بأهله غاص

م��ط��م��ًع��ا ف��ي��ك ي��روا ل��م ول��ك��ن ع��ل��ي��ك ت��ق��ي��ة ع��ن��ك األع��داءُ أح��ج��م وم��ا
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وت��ن��ف��ع��ا ت��ض��رَّ أن إال ال��ل��ه أب��ى ف��ي��ه��م��ا وال��ح��ت��ف ال��ج��ود راح��ت��ان ل��ه

عليك يجب معن: قال درهم، آالف عرشة فقال: السمط، أبا يا احتكم معن: فقال
ألًفا. تسعني تطلب أن

زائدة بن معن يف الحسني قاله ما ذكر

فأنشد: مطري بن الحسني فلقيه يتصيد يوًما املهدي خرج

ال��ج��وِد ص��ورة م��ن��ه��ا ي��م��ي��ن��ك ل��ك��ن م��ص��ورة ج��ود م��ن ي��م��ي��ن��ك أض��ح��ت
ال��ع��وِد ف��ي ال��م��اء ي��ج��ري ب��ن��ان��ك وم��ن م��ش��رق��ة األرض ت��ض��ح��ي وج��ه��ك ح��س��ن م��ن

معن يف قولك مع ألحد موضًعا شعٍر يف تركت وهل فاسق، يا كذبت املهدي: فقال
زائدة: بن

م��رب��ع��ا ث��م م��رب��ًع��ا ال��ف��ؤاد س��ق��ت��ك ل��ق��ب��ره ق��وال ث��م ب��م��ع��ن أل��م��ا
م��ض��ج��ع��ا ل��ل��م��ك��ارم ح��ط��ت األرض م��ن ح��ف��رة أول ك��ن��ت م��ع��ن ق��ب��ر ف��ي��ا
م��ت��رع��ا وال��ب��ح��ر ال��ب��ر م��ن��ه ك��ان وق��د ج��وده واري��ت ك��ي��ف م��ع��ن ق��ب��ر أي��ا
ت��ص��دع��ا ح��ت��ى ض��ق��ت ح��يٍّ��ا ك��ان ول��و م��ي��ت وال��ج��ود ال��ج��ود ح��وي��ت ول��ك��ن
م��ودع��ا ول��ى ث��م رب��ي��ًع��ا ف��ع��اش وج��ه��ه ص��ور ال��ج��ود إال ك��ان وم��ا
أج��دع��ا ال��م��ك��ارم ع��رن��ي��ن وأص��ب��ح وال��ن��دى ال��ج��ود م��ض��ى م��ع��ن م��ض��ى ف��ل��م��ا

فريض حسناتك؟ من حسنة إال معن وهل املؤمنني أمري يا قال: ثم الحسني فأطرق
دينار. بألفي له وأمر عنه

العرب وبعضفصحاء معن

إليك أتوسل أن شئت لو األمري هللا أصلح فقال: معن عىل العرب فصحاء بعض دخل
واستعنت بقدرك استشفعت ولكن عليك، سهًال ذلك لوجدت عليك يثقل من ببعض
فإني رحلك، من نفيس وضعت حيث كرمك من تضعني أن أردت فإن بفضلك، عليك
ألف قال: حاجتك، سل فقال: ردي، عن وجهك فأكرم مسألتك عن نفيس أكرم لم
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له أضعفوا قال: سائله، عىل يربح ال مثلك قال: مبينًا، ربًحا عليك ربحت قال: درهم،
سأل. ما

جوار والثالث زائدة بن معن

كذلك هو فبينما ماء، غلمانه مع يجد فلم فعطش الصيد يف يوًما زائدة بن معن كان
غلمانه مع املال من شيئًا فطلب فسقينه، قرب ثالث حامالت أقبلن قد جواٍر ثالث وإذا
فقالت ذهب، من نصولها كنانته من أسهم عرشة منهن واحدة لكل فدفع يجده، فلم
شيئا منكن واحدة كل فلتقل زائدة، بن ملعن إال الشمائل هذه تكن لم ولكن إحداهن:

األوىل: فقالت األبيات من

وج��ودا ك��رًم��ا ل��ل��ع��دا وي��رم��ي ت��ب��ر ن��ص��ول ال��س��ه��ام ف��ي ي��رك��ب
ال��ل��ح��ودا س��ك��ن ل��م��ن وأك��ف��ان ج��راح م��ن ع��الٌج ف��ل��ل��م��رض��ى

الثانية: وقالت

وال��ع��دى األق��ارب م��ك��ارم��ه ع��م��ت ب��ن��ان��ه ج��ود ف��رط م��ن وم��ح��ارب
وال��ن��دا ال��ت��ق��ارب ي��ف��وت��ه ال ك��ي ع��س��ج��ٍد م��ن س��ه��ام��ه ف��ص��ول ص��ي��غ��ت

الثالثة: وقالت

ن��ص��ول��ه��ا ص��ي��غ��ت اإلب��ري��ز ال��ذه��ب م��ن ب��أس��ه��م ال��ع��داة ي��رم��ي ج��وده وم��ن
ق��ت��ي��ل��ه��ا م��ن��ه��ا األك��ف��ان وي��ش��ت��ري ان��ق��ط��اع��ه ع��ن��د ال��م��ج��روح ل��ي��ن��ف��ق��ه��ا

العامة وأحد معن

يف فافرتقوا ظباء قطيع منهم فقرب الصيد، إىل جماعة يف يوًما زائدة بن معن خرج
الربية من مقبًال شخًصا فرأى فذبحه، نزل به ظفر فلما ظبي، خلف معن وانفرد طلبه،
أتيت له: قال أتيت؟ أين من له: وقال عليه فسلم واستقبله، فرسه فركب حمار عىل
فزرعت السنة هذه يف أخصبت وقد مجدبة، السنني من مدة لها وإن قضاعة أرض من
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كم له: فقال املأثور، ومعروفه املشهور، لكرمه زائدة بن معن األمري وقصدت قثاء، فيها
دينار، خمسمائة فقال: كثري، القدر هذا لك قال إن له: قال دينار، ألف قال: منه؟ أملت
دينار، مائتا قال: كثري، لك قال فإن قال: دينار، ثالثمائة قال: كثري، لك قال فإن قال:
دينار، خمسني قال: كثري، لك قال فإن قال: دينار، مائة قال: كثري، لك قال فإن قال:
قوائم أدخلت قال: كثري، لك قال فإن قال: دينار، ثالثني قال: كثري، لك قال فإن قال:
جواده وساق منه معن فضحك اليدين، صفر خائبًا أهيل إىل وأرجع فكه يف حماري
بقثاء، حمار عىل شخص أتاك إذا لحاجبه: وقال منزله يف ونزل بعسكره لحق حتى
عىل دخل فلما الدخول، يف الحاجب له فأذن ساعة بعد الرجل ذلك فأتى عيلّ، فأدخله
وحشمه خدمه وكثرة وجاللته لهيبته الربية يف قابله الذي هو أنه يعرف لم معن األمري
فلما يديه، وبني شماله وعن يمينه عن قيام والحفدة مملكته دست يف متصدر وهو
له وأتيت األمري أملت قال: العرب، أخا يا بك أتى الذي ما األمري: له قال عليه سلم
كثري، القدر هذا قال: دينار، ألف قال: منا، أملت وكم له: فقال أوانها، غري يف بقثاء
قال: دينار، مائتا قال: كثري، قال: دينار، ثالثمائة قال: كثري، قال: دينار خمسمائة قال:
دينارا ثالثني قال: كثري، قال: دينارا، خمسني قال: كثري، قال: دينار، مائة قال: كثري،
من أقل أفال مشؤوًما، الربية يف قابلني الذي الرجل ذاك كان لقد وهللا قال: كثري، قال:
الربية، يف قابله الذي الرجل هذا أن األعرابي فعلم وسكت معن فضحك ديناًرا، ثالثني
وها بالباب مربوط الحمار هو فها دينارا بالثالثني تجئ لم إذا سيدي يا له: فقال
أعطه له: وقال وكيله استدعى ثم قفاه، عىل استلقى حتى معن فضحك جالس، معن
وثالثني ديناًرا وخمسني دينار ومائتي دينار وثالثمائة دينار وخمسمائة دينار ألف
وثمانني دينار ومائة األلفني وتسلم األعرابي فبُهت مكانه، مربوًطا الحمار ودع ديناًرا

ديناًرا.

زائدة: بن معن يف قيل

ب��اذل��ه ه��و م��ن ال��م��ال ي��زك��ي وك��ي��ف ل��م��ال��ه زك��اة ال م��ع��ن ي��ق��ول��ون
وج��م��ائ��ل��ه ذك��ره إال ال��م��ال م��ن دي��اره ف��ي ي��ك��ن ل��م ح��ول ح��ال إذا
س��ائ��ل��ه أن��ت ال��ذي ت��ع��ط��ي��ه ك��أن��ك م��ت��ه��ل��ًال ج��ئ��ت��ه م��ا إذا ت��راه
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أن��ام��ل��ه ت��ع��ط��ه ل��م ان��ق��ب��اًض��ا أراد أن��ه ل��و ح��ت��ى ال��ك��ف ب��س��ط ت��ع��وَّد
س��ائ��ل��ه ال��ل��ه ف��ل��ي��ت��ق ب��ه��ا ل��ج��اد ن��ف��س��ه غ��ي��ر ك��ف��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م ف��ل��و

زائدة بن معن بها يرثي حفصة أبي بن ملروان

ت��ن��اال ول��ن ت��ب��ي��د ل��ن م��ك��ارم وأب��ق��ى م��ع��ن ل��س��ب��ي��ل��ه م��ض��ى
ظ��الال م��ل��ب��س��ة اإلظ��الل م��ن م��ع��ن أص��ي��ب ي��وم ال��ش��م��س ك��أن
ال��ج��ب��اال ب��ه ال��ع��دو م��ن ت��ه��د ن��زاٌر ك��ان��ت ال��ذي ال��ج��ب��ل ه��و
ال��ن��ه��اال األس��ل ب��ه��ا ي��روى وق��د م��ع��ن ل��ف��ق��د ال��ث��غ��ور وع��ط��ل��ت
اع��ت��الال ال��م��ج��ل��ل��ة م��ص��ي��ب��ة وأورث��ت��ه��ا ال��ع��راق وأظ��ل��م��ت
ف��م��اال وه��ى ح��ي��ن ال��ع��ز ل��رك��ن ج��ان��ب��اه ي��رج��ف ال��ش��ام وظ��ل
زاال غ��داة ت��زول ن��ج��د وم��ن أرض ك��ل ت��ه��ام��ة م��ن وك��ادت
اخ��ت��ي��اال ب��ه ت��ط��ول ك��ان��ت ف��ق��د خ��ش��وع ل��ه ال��ب��الد ي��ع��ل��و ف��إن
ف��ع��اال أك��رم��ه��م اإلح��ي��اء م��ن م��ع��نً��ا أص��اب ي��وم ال��م��وت أص��اب
ع��ي��اال ح��ف��رت��ه زار أن إل��ى ب��م��ع��ٍن ك��ل��ه��م ال��ن��اس ك��أن
ارت��ح��اال زائ��دة اب��ن غ��ي��ر إل��ى ي��ن��وي ل��ل��ع��رف ط��ال��ب ي��ُك ول��م

∗∗∗
ال��س��ؤاال ن��ائ��ل��ه ف��ض��ل وي��س��ب��ق ع��ب ك��ل ي��ح��م��ل ك��ان م��ن م��ض��ى
ال��رح��اال ب��س��اح��ت��ه ح��ط��وا وال م��ع��ن ل��م��ث��ل ال��وف��ود ع��م��د وم��ا
ش��م��اال وال ي��دي��ه م��ن ي��م��ي��نً��ا ال��ع��ط��اي��ا ذوي أك��ف ب��ل��غ��ت وال
س��ج��اال م��ت��رع��ة ال��م��ع��روف م��ن ح��ي��اض ل��ه ت��ج��ف ك��ان��ت وم��ا
ف��ط��اال ل��ه م��د ال��ع��م��ر ول��ي��ت ف��دوه ب��ه ال��ش��ام��ت��ي��ن ف��ل��ي��ت
ال��ص��ق��اال وال��س��م��ر ال��ه��ن��د س��ي��وف ول��ك��ن ذه��بً��ا ك��ن��زه ي��ُك ول��م
ن��اال ال��ت��ف��ض��ي��ل ب��ه ت��ًق��ي وف��ض��ل ب��اق��ي��ات م��ح��ام��د ف��ي وذخ��ًرا
ت��ق��اال أن ده��رك ع��ث��رات ب��ه ت��رج��ى ك��ن��ت م��ن ل��س��ب��ي��ل��ه م��ض��ى
ان��ه��م��اال إال ب��دم��وع��ه��ا أب��ت ع��ي��ن ع��ب��رات ب��م��ال��ك ف��ل��س��ت
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س��الال أض��ح��وا وق��د ش��ع��ثً��ا غ��دوا ال��ي��ت��ام��ى إذ ع��ل��ي��ك أب��ي ف��ل��ه��ف
ض��الال ذه��ب��ت ب��ه��ا ل��م��م��ت��دح ال��ق��واف��ي إذ ع��ل��ي��ك أب��ي ول��ه��ف
ن��زاال ل��ه��ا ن��ري��د ال م��ق��اًم��ا ي��ئ��س��ن��ا إذ ب��ال��ي��م��ام��ة أق��م��ن��ا
ن��واال ف��ال ال��ن��وال ذه��ب وق��د م��ع��ن ب��ع��د ن��رح��ل أي��ن وق��ل��ن
ال��رج��اال ب��ال األم��ور ف��ي ه��و إذا ق��اٍل غ��ي��ر ال��خ��ل��ي��ف��ة س��ي��ذك��رك
وب��اال ج��ع��ل��ت أع��دائ��ه ع��ل��ى ال��ل��وات��ي وق��ائ��ع��ك ي��ن��س��ى وال
ق��اال ك��ان ق��د ال��ذي ال��م��دح م��ع ب��ال��م��راث��ي أم��ي��ة أخ��و ح��ب��اك
ح��ب��اال ل��ه ي��ش��د ال ي��م��ي��نً��ا وآل��ى أس��ًف��ا رح��ل��ه وأل��ق��ى
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الطائي حاتم نوادر يف

صغره يف حاتم

وكان فعله، قوله ويصدق جوده شعره يشبه جواًدا وكان العرب شعراء من حاتم كان
وهب، ُسئل وإذا أنهب، غنم وإذا غلب قاتل إذا مظفًرا وكان منزله، ُعرف نزل حيثما
يقتل ال أن باهلل يقسم وكان أطلق أرس وإذا سبق، سابق وإذا فاز، بالقداح رضب وإذا
يف ينحر الجاهلية يف تعظمه مرض كانت الذي األصم الشهر أهل إذا وكان أمه، وحيد
الشعراء من يأتيه ممن فكان إليه، ويجتمعون الناس فيطعم اإلبل من عًرشا يوم كل
لها: فقيل باملنام حبىل وهي أُتيت حاتم أم أن فذكروا خازم، أبي بن وبرش الحطيئة
ليسوا الباس، ساعة ليوث كالناس، غلمة عرشة أم إليك أحب حاتم له يقال سمح أغالم
فإن أمامه يخرج جعل ترعرع فلما حاتًما، فولدت حاتم، فقالت: أنكاس، وال بأوغال
له: قال طعامه يهلك أنه أبوه رأى فلما طرحه، يجد لم وإن أكل، معه يأكل من وجد
يبغي طفق اإلبل أتى فلما وفلوَّها، وفرًسا جارية له ووهب إليها، فخرج باإلبل، الحق
بركب برص إذ كذلك هو فبينما أحًدا، عليه يجد فال الطريق ويأتي يجدهم فال الناس
ترون وقد القرى عن تسألوني فقال: قرى، من هل فتى يا فقالوا: فأتاهم، الطريق عىل
وكانوا الذبياني والنابغة خازم أبي بن وبرش األبرص ابن بهم برص الذين وكان اإلبل،
وكانت اللبن، بالقرى أردنا إنما عبيد: فقال اإلبل، من ثالثة لهم فنحر النعمان، يريدون
وجوًها رأيت ولكن عرفت قد حاتم: فقال شيئًا، لنا متكلًفا بد ال كنت إذا بكرة تكفينا
منكم واحد كل يذكر أن فأردت واحدة غري البلدان أن فظننت متفرقة وألوانًا مختلفة
حاتم: فقال فضله، وذكروا بها امتدحوه أشعاًرا فيه فقالوا قومه، إىل أتى إذا رأى ما
عن إبيل عراقيب فأرضب هللا أعاهد وأنا عيلّ الفضل لكم فكان إليكم أحسن أن أردت
ومضوا بعريًا وتسعني تسعة الرجل فأصاب ففعلوا فتقتسموها، إليها وتقدموا آخرها
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فقال: اإلبل؟ أين له: فقال فأتاه فعل، بما سمع حاتم أبا وإن النعمان، إىل سفرهم عىل
شعر ببيت يحمله الرجل يزال ال وكرًما الدهر لجيد الحمامة طوق بها طوقتك أبت يا
فخرج أبًدا أساكنك ال وهللا قال: ذلك أبوه سمع فلما إبلك، عن عوًضا علينا به أثنى

عنه: أبيه تحول يذكر فقال وفلّوها، وفرسه جاريته ومعه هائًما وتركه بأهله أبوه

ش��ك��ل��ي ي��واف��ق��ه ال ش��ك��ل وت��ارك ال��غ��ن��ى م��ش��ت��رك ال��ف��ق��ر ل��ع��ف وإنِّ��ي
ف��ض��ل��ي م��ن ك��ان ب��م��ا وأس��ت��ف��ت��ي ل��ن��ف��س��ي ج��ن��ة ع��رض��ي دون م��ال��ي وأج��ع��ل
أه��ل��ي م��ع��ي ل��ي��س ال��دار ف��ي وأف��ردن��ي ب��أه��ل��ه س��ع��د س��ار أن ض��رن��ي وم��ا
أزل��ي م��ن ح��لَّ م��ا ك��ل ع��ن��ك��م وأح��م��ل ح��ش��رج ب��ن س��ع��د ال��م��ج��د اب��ت��ن��اي س��ي��ك��ف��ي
ال��ع��ض��ل ن��واج��ذه��ا ع��ن أب��دت ال��ح��رب إذا ص��ول��ة ال��م��ج��د ف��ي ال��م��ال ب��ذل م��ع ول��ي
ال��ب��خ��ل إل��ى اس��ت��ح��ال إال ف��ي��ذك��ره��ا م��رة ال��ده��ر ع��ال��ه ل��ئ��ي��م م��ن وم��ا

حاتم كرم

عشريته، وأهل جيشه يف ونادى رمحه وأخذ فرسه حاتم فركب طيئ عىل قوم أغار
إليه، به فرمى رمحك هبني حاتم يا كبريهم: له فقال وتبعهم فهزمهم القوم ولقي
ولكن ذلك علمت قد فقال: لقتلك، عليك عطف ولو للهالك نفسك عرضت لحاتم: فقيل

يل؟ هب يقول: من جواب ما

حارثة بن وسعد حاتم بني مفاخرة

إليه يجتمع سوق بالحرية وكان الحرية، يريد عطر ومعه العايص أبي بن الحكم خرج
طعمة الطريق ريع عمر بن الم لبني جعل قد املنذر بن النعمان وكان سنة، كل الناس
فمرَّ صهاره، وكانوا النعمان عند كانت الم بن حارثة بن سعد بنت ألن وذلك لهم،
إىل يصري حتى طيئ أرض يف الجوار فسأله هللا عبد بن بحاتم العايص أبي بن الحكم
بن سلمان حاتم ومع فأكلوا وطبخت، فنحرت بجزور حاتم أمر ثم فأجاره الحرية،
من الحكم طيبهم الطعام من فرغوا فلما عمه، ابن وهو الحرشج بن سعد بن حارثة
سلمان غري أبيه بني من حاتم مع وليس الم بن حارثة بن بسعد حاتم فمر ذلك، طيبه
حياكم اطعموا وقال: سفرته حاتم فوضع الم بنو فأتاه تقاد، وفرسه راحلته عىل وحاتم
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علينا تجري فأنت سعد: له قال جرياني، هؤالء قال: حاتم؟ يا معك هؤالء من فقالوا: هللا،
وأرادوا هذاك، لست فقالوا: ذمته، تخفروا لم من وأحق عمكم ابن أنا له: قال بالدنا، يف
الم بن حارثة بن سعد فتناول إليه فوثبوا قبله، جوين بن عامر ُفضح كما يفضحوه أن
فقال تحاجزوا، حتى الرش ووقع أنفه، أرنبة فأطار بالسيف حاتم له فأهوى حاتًما،

ذلك: يف حاتم

ال��ع��ظ��م ع��ن ال��م��خ��اط م��تَّ ف��م��ا ه��واء أن��ف��ه أن ل��و ال��ل��ه وب��ي��ت وددت
ال��خ��ط��م ع��ل��ى م��ن��ه ال��س��ي��ف وم��رَّ ف��آب ع��م��ه اب��ن س��ي��ف الق��اه ول��ك��ن��م��ا

ووضعوا ففعلوا الرهن، ونضع فنُماِجدك الحرية سوق وبينك بيننا لحاتم: فقالوا
حاتم ووضع عدي بن القيس امرؤ له يقال كلب من رجل يد عىل رهنًا أفراس تسعة
فخاف الطائي قبيصة بن إياس ذلك وسمع الحرية، إىل انتهوا حتى خرجوا ثم فرسه،
فجمع وبينه، بينهم الذي املصهر وسلطانه بماله ويقويهم املنذر بن النعمان يعينهم أن
ابن يفضحوا أن أرادوا قد القوم هؤالء إن حية بني يا وقال: حية بني من رهطه إياس
حمراء ناقة ومائة سوداء ناقة مائة عندي حية: بني من رجل فقال مماجدته، يف عمكم
يُرى ال مدجج فارس منهم حصان كل عىل أحصنة عرشة عندي فقال: آخر وقام أدماء،
كثريًا كالءً وترك مات قد أبي أن علمتم قد الخري: جبلة بن حسان وقال عيناه، إالَّ منه
مثل عيلَّ فقال: إياس قام ثم الحرية، سوق يف أقاموا ما طعام أو لحم أو خمر كل فعيلَّ
بن مالك إىل حاتم وذهب فعلوا، مما شيئًا يعلم ال وحاتم ذلك كل كلكم، أعطيتم ما جميع
أنشد: ثم مفاخرتي عىل أعنِّي العم ابن يا فقال: املال، كثري كان بالحرية له عم ابن جبار

ب��زح��زاح ع��ن��ه��ا أن��ت��م م��ا م��ال ي��ا ط��رق��ت ق��د ال��ده��ر خ��ط��وب إح��دى م��ال ي��ا
وض��ح��ض��اح ف��خ��ض��ن��اه ع��م��ر ب��ي��ن م��ن واردة ال��م��وت ح��ي��اض ج��اءت م��ال ي��ا

وأتى عنه، فانرصف مايل، وأعطيك عيايل وال نفيس ألخرب كنت ما مالك: له فقال
له فقالت يكلمه، ال له ُمعاٍد يومئذ حاتم وكان عمرو، بن وهم له يقال له عم ابن
النظر، أثبتي ولحاتم لنا ما فقال: طلع، قد حاتم سفانة أبو وهللا هذا، وْهم أْي امرأته:
فرد عليه، فسلم حاتم فنزل إيل؟ به جاء فما يكلمني ال هو ويِحك قال: هو، ها فقالت:
قال: وحسبي، حسبك عىل خاطرت قال: حاتم، يا بك جاء ما له: قال ثم وحياه سالمه
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مائة مائة فخذها — بعري تسعمائة يومئذ عدته وكانت — مايل هذا والسعة الرحب يف
مالنا عن تخرجنا أنت حاتم يا امرأته: فقالت تريد، ما تصيب أو اإلبل تذهب حتى
عما لريدني غمك الذي كان ما فوهللا عني اذهبى فقال: زوجها، تعني صاحبنا، وتفضح

حاتم: وقال قصدت،

أج��دُر ب��ال��خ��ي��ر ال��م��رء أن��ت ف��إن��ك رس��ال��ًة ع��م��رو ب��ن وه��م أب��ل��غ��ا أال
وأن��ص��ُر أح��ب��و ك��ن��ت م��ن��ه��م وغ��ي��رك ق��راب��ًة م��ن��ا ال��ن��اس أوف��ى رأي��ت��ك
ي��ت��أخ��ُر م��ن وه��م ي��ا ف��ك��ن ب��م��وت ب��ي��ن��ن��ا ي��ف��رق ي��وم أت��ى م��ا إذا

أدخل حتى فحمل نقرس، به وكان امللك، إىل احملوني قبيصة: بن إياس قال ثم
أتمد إياس فقال: إلهك، وحياك النعمان: فقال اللعن، أبيت صباًحا أنعم فقال: عليه،
بحاتم يصنعوا أن أختانك أظن الكنانة، قعر يف ثعل بني وتجعل والخيل باملال أختانك
ناجزناك وهللا شئت فإن بالبلد، حية بني أن يشعروا ولن جوين بن بعامر صنعوا كما
العرب، بجمع غًدا — مفاخرتهم — مماجدهم فليحرضوا دًما، الوادي يطفح حتى
سأكفيك، فإني تغضب ال أحلمنا يا له: فقال وكالمه وجهه يف الغضب النعمان فعرب
فأرضوه، حاتًما عمكم ابن انظروا أصحابه: وإىل حارثة بن سعد إىل النعمان وأرسل
حاتم إىل الم بنو فخرج حية، بني أطيق وما تبذرونه مايل أعطيكم بالذي أنا ما فوهللا
حتى أفعل ال وهللا ال قال: عمنا، ابن أنف أرش ندع املجاد هذا عن أعرض له: فقالوا
قبحها وقالوا: وأفراسهم صاحبهم أنف أرش فرتكوا مجادكم، ويقلب أفراسكم ترتكوا
وسقاهم الناس وأطعمها فعقرها حاتم إليها فعمد مقارف، هي فإنما وأبعدها هللا

ذلك: يف حاتم وقال الخمر

ي��م��ج��د ل��م م��ج��اده��م وإن ع��ق��رى خ��ي��ول��ه��م ب��أن الم ب��ن��ي أب��ل��غ
األص��ي��د رأس م��ث��ل رأس��ك ورف��ع��ت دًم��ا س��م��اؤك��م م��ط��رت إن��م��ا ه��ا
م��زب��د وس��ب��ي ل��ك��ن��ديٍّ ن��ج��ًال ب��ي��ن��ك��م أك��ال��ى ج��ي��ران��ي ل��ي��ك��ون
األب��رد ال��ع��ج��ان ذي ال��ع��ذور واب��ن م��ت��الظ��ًم��ا غ��دا إذا ال��ن��ج��ود واب��ن
ل��م��ق��ل��د ع��وى أوس��يُّ ول��ل��ف��ظ م��ت��م��اوت ج��دا ع��ي��ن��ي ول��ث��اب��ت
ال��م��س��ن��د ط��وال ألف��ع��ل��ه��ا أب��ًدا أك��ن ل��م ب��أن��ي ث��ع��ل ب��ن��ي أب��ل��غ
ي��دي ب��ق��ائ��م��ة ت��غ��در ول��م ن��ه��بً��ا ص��ح��ب��ت��ي وأت��رك ف��ًال ج��ئ��ت��ه��م ال
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الطائي وحاتم الروم ملك

فاستغرب حاتم أخبار بلغته الروم قيارصة أحد أن الطائي حاتم عن حكي ما أعجب من
بعض إليه فأرسل عنده، عزيزة الخيل كرام من فرًسا لحاتم أن بلغه قد وكان ذلك،
دخل فلما بذلك، سماحته يمتحن أن يريد وهو إليه هديًة الفرس منه يطلب حجابه
وهو به ورحب فاستقبله عليه، دخل حتى حاتم أبيات عن سأل طيئ ديار الحاجب
لقرى سبيًال إليها يجد فلم املراعي يف حينئذ املوايش وكانت امللك، حاجب أنه يعلم ال
قيرص، رسول أنه فأعلمه يحادثه ضيفه إىل دخل ثم النار، وأرضم الفرس فنحر ضيفه
قد فإني اآلن قبل أعملتني هالَّ وقال: حاتًما ذلك فساء الفرس، يستميح حرض وقد
وهللا وقال: سخائه من الرسول فعجب يدي، بني غريها جزوًرا أجد لم إذ لك نحرتها

سمعنا. مما أكثر منك رأينا لقد

ماوية وامرأته حاتم

إتالف عىل كثريًا تلومه كانت عفري بنت بماوية متزوًجا كان ملا الطائي حاتًما إن قيل:
لها فقال مالك له يقال عم ابن لها وكان به، يكرتث وال قولها إىل يلتفت فال املال
مات ولنئ ليتكلفن، يجد لم وإن ليتلفنه ماًال وجد لنئ فوهللا بحاتم؟ تصنعني ما يوًما:
يف الرجال يطلقن وكنَّ كذلك. إنه صدقت ماوية: فقالت قومك، عىل عالة أوالده ليرتكن
املرشق قبل من البيت باب كان فإن شعر من بيت ضمن يقمن أن وذلك الجاهلية،
اليمن قبل من كان وإن املرشق، إىل حولته املغرب قبل من كان وإن املغرب إىل حولته
علم ذلك الرجل رأى فإذا اليمن، إىل حولته الشام قبل من كان وإن الشام إىل حولته
لك خري فإني أتزوجك وأنا حاتًما طلقي عمها ابن لها قال ثم يأتها، فلم طلقته أنها
باب حولت وقد حاتم فأتاها طلقته حتى بها يزل فلم تبذيًرا، وأقل ماًال وأكثر منه
ابنه فأخذ ذلك، رأيت قد فقال: أمك؟ فعلت ما أترى عدي يا لولده: حاتم فقال الخباء،
وكانت ينزلون كانوا كما الخباء باب عىل فنزلوا قوم فجاء فيه فنزل واٍد بطن وهبط
عمي ابن إىل اذهبي لجاريتها: وقالت ذرًعا ماوية بهم فضاقت فارًسا خمسني عدتهم
نقريهم بيشء لنا فأرسل رجًال خمسون وهم بنا نزلوا قد لحاتم أضياًفا إن له: وقويل
منه، فاقبيل باملعروف شافهك فإن وفمه جبينه إىل انظري لها: وقالت نسقيهم، ولبن
وطبٍّا متوسًدا وجدته أتته فلما ودعيه، فأقبيل رأسه ولطم زوره عىل بلحيته رضب وإن
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مكان الناس يعلم حتى الليلة هي إنما له: وقالت الرسالة وأبلغته فأيقظته لبن، من
أمرتك الذي هذا لها: وقويل السالم أقرئيها وقال بلحيته ورضب بيده رأسه فلطم حاتم،
فأخربتها الجارية، فرجعت حاتم، أضياف يكفي لبن عندي وما ألجله حاتًما تطلقي أن
نزلوا قد أضيافك إن له: وقويل حاتم إىل اذهبي لها: فقالت لها، قال وما رأت بما
الجارية فأتت نسقيهم، ولبن نقريهم بناقة إلينا فأرسل مكانك يعلموا ولم الليلة بنا
حبٍّا لها: فقال بسببه، جاءت بما فأخربته تريدين؟ ماذا لبيك فقال: به، فصاحت حاتًما
ثم الخباء أتيا حتى بهما وصاح عقالهما من اثنتني فأطلق اإلبل إىل قام ثم وكرامة،
وليس أوالدنا ترتك بسببه طلقتك الذي هذا تصيح: ماوية فطفقت عراقيبهما، رضب
بأرزاقهم. متكفل بأرسه العالم وخلق خلقهم الذي ماوية، يا ويحك لها: فقال يشء، لهم

الطائي حاتم جود

ورضب السماء، أفق واغربَّ األرض لها اقشعرَّت سنة أصابتنا حاتم: امرأة نوار قالت
ويتهدد يتهددنا واملوت الحال هذا عىل الليل فبقينا بالهالك، بتنا حتى أطنابه الجوع
سكتوا وما االبنة إىل أنا وقمت الولدين، إىل حاتم فقام وسنانة، وعديٍّا هللا عبد أوالدنا
اسود فلما فتناومت، يريد ما فعرفت بالحديث يعللني وأقبل الليل، من هدأة بعد إالَّ
أتيتك فالنة جارتك قالت: هذا؟ من فقال: الباب، حركت ويد سمع قد بصوت إذا الدجى
بهم عيلَّ فقال: عدي، أبا يا سواك سنًدا وجدت فما كالذئاب يتعاوون صبية عند من
نعامة كأنها أربعة وراءها ويميش اثنني تحمل املرأة فأقبلت وإياهم، هللا أشبعك فقد
وقال املرأة إىل املدية ودفع جلده عن كشط ثم فنحره، فرسه إىل فقام رئالها، حولها
بيتًا يأتيهم الحي يف يميش جعل ثم ونأكل، نشوي اللحم عىل فاجتمعنا شأنك، لها:
إلينا ينظر متنحيًا ثوبه يف والتفع فاجتمعوا بالنار، عليكم القوم أيها هبوا فيقول: بيتًا
إال الفرس من األرض عىل وما فأصبحنا منَّا، إليه أحوج هو طعاًما يذوق أن بدون

يقول: حاتم فأنشأ وحافر، عظم

ف��ع��َال م��ا ف��ات ل��ش��يءٍ ت��ق��ول��ي وال وال��ع��ذال ال��ل��وم أق��ل��ي ن��وار م��ه��ًال
وال��ج��ب��َال اإلن��س أع��ط��ي ك��ن��ت وإن م��ه��ًال م��ه��ل��ك��ه ك��ن��ت ل��م��اٍل ت��ق��ول��ي وال
س��ب��َال م��ال��ه ف��ي ي��رى ال��ج��واد إن واح��دًة ال��م��ال س��ب��ي��ل ال��ب��خ��ي��ل ي��رى
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ماوية: استنشدته وقد الطائي ولحاتم

ال��ع��ذُر ط��الب��ك��م م��ن غ��درت��ن��ي وق��د وال��ه��ج��ر ال��ت��ج��ن��ب ط��ال ق��د أم��اويَّ
وال��ذك��ُر األح��ادي��ث ال��م��ال م��ن وي��ب��ق��ى ورائ��ٌح غ��اٍد ال��م��ال إن أم��اوي
ن��ذُر م��ال��ن��ا ف��ي ح��ل ي��وًم��ا ج��اء إذا ل��س��ائ��ٍل أق��ول ال إن��ي أم��اوي
ال��زج��ُر ي��ن��ه��ن��ه��ه ال ع��ط��اءٌ وإم��ا ف��م��ب��ي��ٌن م��ان��ع إم��ا أم��اوي
ال��ص��دُر ب��ه��ا وض��اق ن��ف��ٌس ح��ش��رج��ت إذا ال��ف��ت��ى ع��ن ال��ث��راء ي��غ��ن��ي م��ا أم��اوي

ومنها:

خ��م��ُر وال ه��ن��اك م��اء ال األرض م��ن ب��ق��ف��رٍة ح��داي ي��ص��ب��ح إن أم��اوي
ص��ف��ُر ب��ه ب��خ��ل��ت م��م��ا ي��دي وأن ض��رَّن��ي ي��ُك ل��م أه��ل��ك��ت م��ا أن ت��رى
أس��ُر وال ع��ل��ي��ه ق��ت��ٌل ف��ال أح��ي��رت أم��ه واح��د ربَّ إن��ي أم��اوي
وف��ُر ل��ه ك��ان ال��م��ال ث��راء أراد ح��ات��ًم��ا أن ل��و األق��وام ع��ل��م وق��د
ذخ��ُر وآخ��ره زاٌد ف��أول��ه ص��ن��ي��ع��ًة ب��م��ال آل��و ال وإن��ي
ال��خ��م��ُر وال ال��ق��داح ت��ع��ري��ه إن وم��ا ط��ي��بً��ا وي��ؤك��ل ال��ع��ان��ي ب��ه ي��ف��ك
ال��ده��ُر ب��إخ��وت��ه أودى وق��د ش��ه��وًدا إخ��وت��ي ك��ان إن ال��ع��م اب��ن أظ��ل��م وال
وال��ي��س��ُر ال��ع��س��ُر أي��ام��ه ف��ي ال��ده��ر ك��م��ا وال��غ��ن��ى ب��ال��ت��ص��ع��ل��ك زم��انً��ا ع��ن��ي��ن��ا
ال��ده��ُر ب��ك��أس��ه��م��ا س��ق��ان��اه وك��ًال وغ��ل��ظ��ًة ل��ي��نً��ا ال��ده��ر ص��روف ك��س��ب��ن��ا
ال��ف��ق��ُر ب��إح��س��ان��ن��ا أدى وال غ��ن��ان��ا ق��راب��ٍة ذي ع��ل��ى ب��غ��يً��ا زادن��ا ف��م��ا
ال��ع��ش��ُر أن��ام��ل��ي م��ال��ي م��ص��ط��ف��ى ع��ل��ى وس��ل��ط��ت ال��ع��اذالت ع��ص��ي��ت ف��ق��دًم��ا
س��ت��ُر ل��ه ي��ك��ون أالَّ ي��ج��اورن��ي ف��اع��ل��م��ي ال��ع��م اب��ن��ة ي��ا ج��اًرا ض��ر وم��ا
وق��ُر ح��دي��ث��ه��م ع��ن م��ن��ي ال��س��م��ع وف��ي غ��ف��ل��ٌة ق��ول��ي ج��ارات ع��ن ب��ع��ي��ن��ي

حاتم: يف أحدهم وقال

م��خ��ل��ًدا ع��اش ال��ج��ود ف��ي اس��م��ه ف��ن��ش��ر ج��س��م��ه ال��م��وت ط��وى إن ط��ي��ٍئ وح��ات��م
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آخر: وقال

ب��غ��يٍّ رش��ًدا ب��دل��ت ش��ي��ئً��ا س��أل��ت��ك ل��م��ا
ب��ش��يٍّ ت��ج��ود إال ه��ذا ت��ع��ل��م��ت م��م��ن
ط��يٍّ ح��ات��م ل��ع��ب��د ب��ع��ب��ٍد م��ررت أم��ا

فأنشده: حاتًما الكلبي ابن وصادفت

ف��غ��ردَّا ال��ث��ري��ا ع��ب��وق غ��اب وق��د ت��ل��وم��ن��ي ب��ل��ي��ل ه��ب��ت وع��اذل��ة
وص��ردا ال��ب��خ��ي��ل ب��ال��م��ال ض��لَّ إذا ض��ل��ة ال��م��ال إع��ط��ائ��ي ع��ل��ى ت��ل��وم
م��ع��ب��دا ال��م��م��س��ك��ي��ن ع��ن��د ال��م��ال أرى ف��إن��ن��ي ع��ل��ي��ك أم��س��ك أال ت��ق��ول
ت��ع��ودا م��ا ع��ل��ى ج��اٍر ام��رئ وك��ل واف��ر م��ال��ك إن وش��أن��ي ذري��ن��ي
م��ب��ردا ل��س��ان��ك ف��وق��ي ت��ج��ع��ل��ي ف��ال خ��ل��ي��ق��ت��ي إال آل��وك ال أع��اذل
ي��ت��ب��ددا أن ق��ب��ل ع��رض��ي ال��م��ال ي��ق��ي ج��ن��ة ل��ع��رض��ي م��ال��ي ي��ك��ن ذري��ن��ي
م��خ��ل��دا ب��خ��ي��ًال أو ت��ري��ن م��ا أرى ل��ع��ل��ن��ي ه��زًال م��ات ج��واًدا أري��ن��ي
م��س��ن��دا رأي��ك ت��ل��ح��ي��ن م��ن رأى إل��ى واج��ع��ل��ي ق��ول��ك ب��ع��ض ��ي ف��ُك��فِّ وإالَّ
ال��م��ره��دا ال��س��دي��ف أق��رى ال��ق��رى وع��زِّ ن��اب��ن��ي ال��ض��ي��ف إذا أن��ي ت��ع��ل��م��ي أل��م
م��ذودا ال��ش��دائ��د ف��ي ق��وم��ي دون وم��ن ع��ارًف��ا ال��ع��ش��ي��رة س��ادات أُس��ّود
ال��م��س��وَّدا أك��ون ح��ت��ى وح��ق��ه��م ح��اف��ًظ��ا ال��ع��ش��ي��رة ألع��راض وأُل��ف��ي
س��ي��دا ت��ق��ول��ون ل��وال ك��ن��ت وم��ا ف��اق��ت��ص��د م��ال��ك أه��ل��ك��ت ل��ي ي��ق��ول��ون
غ��دا رزق��ك��م ال��رح��م��ن ع��ل��ى ف��إن وأي��س��روا اإلل��ه رزق م��ن اآلن ك��ل��وا
م��ه��ن��دا وع��ض��بً��ا خ��ط��يً��ا وأس��م��ر وس��اب��ًح��ا دالًص��ا م��ال��ي م��ن س��أذخ��ر
م��ت��ل��دا ع��ن��دي ك��ان م��ا إذا م��ص��ون��ا ك��ل��ه ال��م��ال م��ن ي��ك��ف��ي��ن��ي وذل��ك

أيًضا: وأنشده

ال��ج��اري األب��ط��ح م��اء ي��ع��ارض ك��م��ا ي��ع��ارض��ن��ي م��اٍل إل��ى س��ب��ي��ٌل أال
أق��ت��اري ��ي ك��فِّ ل��دى ي��رد ف��ال ب��م��ي��س��رة ج��ودي ع��ل��ى أع��ان أال

76



الطائي حاتم نوادر يف

أيًضا: وأنشده

رم��ي��م وه��ي ال��ب��ي��ض ال��ع��ظ��ام وي��ح��ي��ي غ��ي��ره ال��غ��ي��ب ي��ع��ل��م ال وال��ذي أم��ا
ل��ئ��ي��م ي��ق��ال أن ي��وًم��ا م��خ��اف��ة ي��ش��ت��ه��ى وال��زاد ال��ب��ط��ن أط��وي ك��ن��ت ل��ق��د
ب��ه��ي��م األك��ام ف��وق ل��ه رواق م��ل��ب��ٌس وال��ل��ي��ل ك��ان م��ا ب��ي ك��ان وم��ا
ن��ج��وم واس��ت��ق��ل ن��ج��ٌم آب وق��د ص��ح��ب��ت��ي دون م��ن ال��زاد م��ج��ل��س��ي أل��فُّ

أيًضا: وأنشده

ج��وده��ا ن��ف��س��ك ض��رَّ ح��ت��ى ون��ف��س��ك م��ال��ن��ا ب��ال��ج��ود أه��ل��ك��ت وق��ائ��ل��ة
ي��س��ت��ع��ي��ده��ا ع��ادة ك��ري��م ل��ك��لِّ ع��ادت��ي ت��ل��ك إن��م��ا دع��ي��ن��ي ف��ق��ل��ت

هللا: عبد بنت ماوية امرأته يخاطب حاتم وأنشد

ال��وردي وال��ف��رس ال��ب��ردي��ن ذي اب��ن��ة وي��ا م��ال��ٍك واب��ن��ة ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن��ة أي��ا
وح��دي آك��ل��ه ل��س��ت ف��إن��ي أك��ي��ًال ل��ه ف��ال��ت��م��س��ي ال��زاد ص��ن��ع��ت م��ا إذا
ب��ع��دي م��ن األح��ادي��ث ��ات م��ذمَّ أخ��اف ف��إن��ن��ي ب��ي��ت ج��ار أو ط��ارًق��ا أخ��ا
ال��ع��ب��د ش��ي��م��ة م��ن ت��ل��ك إال ف��يَّ وم��ا ث��اويً��ا زال م��ا ال��ض��ي��ف ل��ع��ب��د وإن��ي

الرأي وربيعة حاتم بن يزيد

يزيد عىل عطف ثم شيئًا، يعطه فلم السلمي يزيد فأتى مرص قدم الرأي ربيعة إن قيل:
يقول: وهو فخرج رضوري ألمر عنه فشغل حاتم بن

ح��ات��م اب��ن ن��وال م��ن ح��ن��ي��ن ب��خ��ف��ي راج��ًع��ا ل��ل��ه ك��ف��ران وال أران��ي

كذا، يقول وهو خرج إنه له: فقيل عنه سأل رضورته من حاتم ابن فرغ فلما
فقال البيت، فأنشد قلت؟ كيف فقال: به فأتي طلبه يف يجد من فأرسل البيت وأنشد
ارجع وقال: ماًال وملئا رجله من فخلعا بخفيه أمر ثم علينا وعجلت عنك شغلنا يزيد:

حنني. خفي من بدًال بهما
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الوفاة بعد حاتم مديح

فيه: فقال مات قد وجده مرص بلغ فلما يمدحه الشعراء من رجل إليه خرج

آم��ُل ك��ن��ت ال��ذي م��ن��ه��ا وأخ��ل��ف��ن��ي أرت��ج��ي ك��ن��ت ب��م��ا ف��ات��ت��ن��ي م��ص��ر ل��ئ��ن
ن��ائ��ل ه��و ال��ف��ت��ى ي��رج��و م��ا ك��ل وال ب��م��ص��ي��ب��ة ال��ف��ت��ى ي��خ��ش��ى م��ا ك��ل ف��م��ا
ق��الئ��ل ل��ي��اٍل إال ال��غ��ن��ى وب��ي��ن س��ال��ًم��ا ل��ق��ي��ت��ك ل��و ب��ي��ن��ي ك��ان وم��ا

الوفاة بعد الطائي حاتم

من حوضني قربه عىل وعملوا جبل رأس يف ُدفن مات ملا أنه الطائي حاتم عن يحكى
جاٍر، نهر الجبل ذلك تحت وكان حجر، من الشعور محلوالت بنات ورسوم حجرين
لم أصبحوا فإذا الصباح، إىل العشاء من الليل يف الرصاخ يسمعون الوفود نزلت فإذا

الحجر. من املصورة البنات غري أحًدا يجدوا
الليلة تلك بات عشريته عن خارًجا الوادي بذلك حمري ملك الكراع ذو نزل فلما
هذا فوق الذي العويل هذا ما فقال: الرصاخ فسمع املوضع، ذلك من وتقرب هناك،
ورسوم حجر من حوضني عليه وإن الطائي حاتم قرب هذا إن له: فقالوا الجبل؟
العويل هذا املكان هذا يف النازلون يسمع ليلة وكل الشعور، محلوالت حجر من بنات
ضيوفك الليلة نحن حاتم يا الطائي: بحاتم يهزأ حمري ملك الكراع ذو فقال والرصاخ،
الحقوني عرب يا وقال: مرعوب وهو استيقظ ثم النوم، عليه فغلب قال: خماص، ونحن
ثم وأكلوا، لحمها وشووا فذبحوها تضطرب الناقة وجدوا جاءوا فلما راحلتي، وأدركوا
جاءني وقد الطائي حاتم منامي يف فرأيت عيني غفلت فقال: ذلك سبب عن سألوه
تحصلوها لم فلو بالسيف، ناقتي ورضب يشء، عندنا يكن ولم جئتنا وقال: بسيف
وأردفه أصحابه من واحد راحلة الكراع ذو ركب الصباح أصبح فلما ملاتت، وتنحروها
له فقالوا أخرى، راحلة يده ويف راحلة عىل راكبًا رأوا النهار وسط كانوا فلما خلفه،
فقالوا حمري؟ أمري الكراع ذو أين قال ثم الطائي، حاتم ابن عدي أنا فقال أنت؟ من
لك، أبي ذبحها قد ناقتك فإن راحلتك عن عوًضا الناقة هذه اركب فقال: هو، هذا له:
حمري ملك الكراع ذا إن عدي يا يل: وقال املنام يف الليلة أتاني قال: أخربك، ومن قال
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فأخذها يشء، عندي يكن لم فإني يركبها، بناقة فأدركه ناقته له فنحرت استضافني
وميتًا. حيٍّا حاتم كرم من وتعجب الكراع ذو
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واملهدي دالمة أبو

أصبح فلما شقيق، من خريطة يخيط وجعل الرساج فأوقد ليًال ابنة دالمة ألبي ولد
فأنشده: الدخول يمنعه ال وكان عليه واستأذن املهدي إىل بها وغدا أصابعه بني طواها

ع��ب��اس آل ي��ا اق��ع��دوا ل��ق��ي��ل: ق��وم ك��رم م��ن ال��ش��م��س ف��وق ي��ق��ع��د ك��ان ل��و
ال��ن��اس أك��رم ف��أن��ت��م ال��س��م��اء إل��ى درج ف��ي ال��ش��م��س ش��ع��اع م��ن ارت��ق��وا ث��م

يل ولدت قال: إلينا؟ بك غدا الذي فما دالمة، أبا وهللا أحسنت املهدي: له قال
قلت: نعم، قال: شعًرا؟ فيها قلت فهل قال: املؤمنني، أمري يا جارية

ال��ح��ك��ي��م ل��ق��م��ان ي��ك��ف��ل��ك ول��م ع��ي��س��ى أم م��ري��م ول��دت��ك ف��م��ا
ل��ئ��ي��م وأٌب ل��ب��ات��ه��ا إل��ى س��وء أم ت��ض��م��ك ق��د ول��ك��ن

أمري يا هذه تمأل قال: تربيتها، يف به أعينك أن تريد فما وقال: املهدي فضحك
قال: هذه، تحمل أن عىس وما املهدي فقال إصبعيه، بني بالخريطة إليه وانهار املؤمنني
صحن عليه أخذت نرشت فلما ماًال، تمأل أن فمر بالكثري، يقنع لم بالقليل يقنع لم من

قفاه. عىل استلقى حتى املهدي فضحك درهم، آالف أربعة فيها فدخل الدار،



الكرام نوادر

واملهدي دالمة أبو

فأمر املهدي إىل به فأتى سكران، وهو به فأخذ ساًجا دالمة أبا كسا قد املهدي وكان
أبو وصحا الليل بعض يف كان فلما الدجاج، بيت يف يُسجن وأن عليه الساج بتمزيق
السجان له فاستجاب البيت، صاحب يا صاح: الدجاج بني نفسه ورأى سكره من دالمة
أتى الخبيثة أعمالك قال: الدجاج؟ مع أدخلني من ويلك قال: هللا؟ عدو يا لك ما وقال:
ويلك له: قال الدجاج، مع وحبسك ساجك بتمزيق فأمر سكران وأنت املؤمنني أمري بك

املهدي: إىل دالمة أبو فكتب وورق بدواة وجئني رساجا يل أوقد

ال��س��راج ل��ه��ب ش��ع��اع��ه��ا ك��أن ال��م��راج ص��اف��ي��ة ص��ه��ب��اء أَم��ن
ال��زج��اج ف��ي ت��رق��رق ب��رزت إذا وت��ش��ت��ه��ي��ه��ا ال��ن��ف��وس ل��ه��ا ت��ه��ش
س��اج��ي وخ��رق��ت ح��ب��س��ت��ن��ي ع��الم ن��ف��س��ي ف��دت��ك ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر
ال��خ��راج ع��م��ال ب��ع��ض ك��أن��ي ذن��ب ب��غ��ي��ر ال��س��ج��ون إل��ى أُق��اد
ال��دج��اج م��ع ُح��ب��س��ت ول��ك��ن��ي ذاك��م ل��ه��ان ُح��ب��س��ت م��ع��ه��م ول��و
ي��ن��اج��ي إذا ب��ال��ص��ي��اح ي��ن��ادي دي��ٌك ب��ه��ن ي��ط��ي��ف دج��اج��ات
ن��اج��ي غ��ي��ر ع��ذاب��ك م��ن ب��أن��ي ذن��وب��ي ت��خ��ب��رن��ي ك��ان��ت وق��د
راج��ي ال��ش��ر ذاك ب��ع��د ل��خ��ي��رك ش��ًرا الق��ي��ت وإن أن��ي ع��ل��ى

بإطالقه أمر قرأها فلما السجان، إليه فأوصلها املؤمنني، أمري إىل أوصلها قال: ثم
قال: املؤمنني، أمري يا الدجاج مع قال: دالمة؟ أبا الليلة بتَّ أين له: فقال عليه وأدخله
بصلة له وأمر املهدي فضحك أصبحت، حتى معهن أقوقي كنت قال: تصنع؟ كنت فما

رشيفة. كسوة عليه وخلع جزيلة

الشاعر دالمة وأبو املهدي

عيناه واغرورقت الحزن منه اشتد املكرمة بمكة والده وفاة خرب باملهدي اتصل ملا
وقلدت عظيًما فارقت ولقد األحبة، فراق عند بكى قد هللا رسول إن وقال: بالدموع
أبو عليه دخل بمبايعته، والتهنئة بوالده للتعزية جالًسا املهدي كان وبينما جسيًما،

فأنشد: دالمة
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ت��ط��رُف وأخ��رى ج��ذل��ة ب��إم��ام��ه��ا م��س��رورًة ت��رى واح��دة ع��ي��ن��اي
ت��ع��رف م��ا وي��س��ره��ا أن��ك��رت م��ا وي��س��وءه��ا م��رة وت��ض��ح��ك ت��ب��ك��ي
األرأف ه��ذا ق��ام إذ وي��س��ره��ا م��ح��رًم��ا ال��خ��ل��ي��ف��ة م��وت ف��ي��س��وءه��ا

وصله. من أول وكان العطاء له فأجزل

واألعرابي املهدي

أمري يا فقال: ومنديل نعل يده يف رجل فدخل للناس، ا عامٍّ قعوًدا قعد املهدي إن قيل:
باطنها فقبل إليه فدفعها هاتها قال: إليك، أهديتها قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول نعل هذه املؤمنني
لجلسائه: قال وانرصف أخذها فلما درهم، آالف بعرشة للرجل وأمر عينيه عىل ورفعها
كذبناه ولو لبسها، يكون أن عن فضًال يَرها، لم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن أعلم لم أني أترون
يصدقه من فكان عيلّ، فردَّها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بنعل املؤمنني أمري أتيت للناس: لقال
القوي، عىل للضعيف النرصة وأشكالها العامة شأن من كان إذ خربه، يدفع ممن أكثر

وأرجح. أنجح فعلنا ورأينا قوله وصدقنا هديته وقبلنا لسانه فاشرتينا

املهدي كرم

األنصار، وأبناء املهاجرين أبناء له يكتب أن وأمر بناها ملا بعيساباذ بمنزل املهدي نزل
كل فأغنى درهم آالف ثالثة ففرق لهم، ا عامٍّ مجلًسا وجلس بنقبائهم ودعي فكتبوا
فأنشدوه الشعراء ودخل الخطباء قامت ثم مكروب، كل عن وفرج كسري كل وجرب فقري
هذا يف وقام والبوادي الطرقات يف له الداعي فكثر درهم، ألف خمسمائة فيهم ففرق

فأنشده: حفصة أبي بن مروان اليوم

وص��ُب ش��وق��ه دواع��ي م��ن ك��أن��ه م��غ��ت��رُب ح��نَّ إال ال��ب��رق ي��ل��م��ع م��ا
ي��ن��س��ك��ب ال��م��ه��ديِّ راح��ِة م��ن ع��ل��ّي واب��ل��ُه ظ��ل غ��ي��ثً��ا أن��س ال أن��س م��ا
وال��ذه��ب األوراق ص��وب��ه��ا س��ح��اب��ًة م��خ��ائ��ل��ه م��ن أخ��ل��ف��ت��ن��ا ف��م��ا ش��ي��ئً��ا
أح��ت��س��ب ك��ن��ت ق��د م��ا ب��أض��ع��اف ظ��ن��ي وم��ع��ت��م��ٍد م��أم��ون خ��ي��ر ي��ا ص��دق��ت
ت��ه��ب ب��م��ا ب��م��ن��ان ول��س��ت م��ن��ا م��ت��ب��ع��ه��ا غ��ي��ر أل��ًف��ا س��ب��ع��ي��ن أع��ط��ي��ت
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ي��ح��ت��ج��ب ال��ظ��ل��م��اء ف��ي وال��ص��ب��ح ي��ض��يء ه��ًدى ن��وُر ب��ال��م��ه��دي ل��ل��ن��اس الح ق��د
أرب غ��ي��ره ف��ي ل��ه ل��ي��س ب��ال��ح��ق م��ع��ت��ص��ٌم األث��واب ط��اه��ر خ��ل��ي��ف��ٌة

والواقدي املهدي

نهض ثم بها أحدثه أشياء عني وكتب ودفرت بمحربة املهدي عىل دخلت الواقدي: قال
غضبًا، ممتلئا متنكًرا خرج ثم الحريم دار ودخل إليك، أعود حتى مكانك كن وقال:
نعم قال: عليها، دخلت التي الحال خالف عىل خرجت املؤمنني أمري يا قلت: جلس فلما
وأي قشاش يا يل: وقالت ثوبي وخزقت يدها ومدت إيلّ فوثبت الخيزران عىل دخلت
بوالية البنيها وعقدت رأت ما مني ورأت نخاس من اشرتيتها وإنما منك؟ رأيت خري
يغلبن «إنهن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال املؤمنني أمري يا قلت قال: قشاش، وأنا ويحك، العهد،
«ُخلقت وقال: ألهيل»، خريكم وأنا ألهله خريكم «خريكم وقال: اللئام»، ويغلبهن الكرام
فسكن يل حرض ما بكل الباب هذا من وحدثته كرسته»، قومته إن أعوج ضلع من املرأة
فلما وانرصفت، حالك من بهذه أصلح وقال دينار، بألفي يل وأمر وجهه وأسفر غيظه
قد عم يا وتقول: سيدتي السالم تقرئك فقال الخيزران رسول وافاني منزيل إىل وصلت
عرشة إال دينار ألفا وهذا جزاءك هللا فأحسن املؤمنني أمري به كلمت ما جميع سمعت

بأثواب. يل ووجهت املؤمنني، أمري صلة أساوي أن أحب لم ألني إليك بها بعثت

العبيد وأحد املهدي

بألف والعبد العبد ذلك فيها التي الضيعة فاشرتى عصيدة، العبيد بعض له أهدى
رآه. ملنام املدينة رده ثم بغداد املهدي وأقدمه الضيعة ووهبه وأعتقه دينار،

واملؤمل املهدي

فامتدحته عهد ويل ذاك إذ وهو بالري وهو املهدي عىل قدمت أميل: بن املَؤمل قال
السالم بمدينة وهو املنصور إىل بذلك فكتب درهم، ألف بعرشين يل فأمر بأبيات،
إىل وكتب عيل، يقدر فلم فطلبت بالشاعر، إيلَّ توجه أن املهدي كاتب إىل فكتب يخربه
جرس عىل قواده من قائًدا املنصور فأجلس السالم، مدينة إىل توجه قد أنه جعفر أبي
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من تصفح إال قافلة به يمر ال فجعل رجًال رجًال الناس يتصفح أن وأمره النهروان
أنت؟ من سأله فلما فتصفحه أميل، بن املؤمل فيها التي القافلة به مرت حتى فيها،
قال طلبت، إياك قال: املهدي، زوار أحد الشاعر املحاربي أميل بن املَؤمل أنا قال:
فدخل الربيع، إىل وسلمني عيلّ فقبض جعفر، أبي من خوًفا يتصدع قلبي فكاد املَؤمل:
وسلمت إليه فدخلت إيل، أدخلوه قال: به، ظفرنا قد الشاعر هذا وقال: جعفر أبي عىل
قلت: أميل، بن املَؤمل أأنت خريًا، إال ههنا ليس وقال: السالم فرد مروع، تسليم عليه
املؤمنني، أمري هللا أصلح نعم، قلت: فخدعته، غرٍّا غالًما أتيت قال: املؤمنني، أمري يا نعم
قلت ما أنشدني فقال: أعجبه، ذلك فكأن قال: فانخدع، فخدعته كريًما غًرا غالًما أتيت

فأنشدته: فيه

ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ص��ورة م��ش��اب��ه ف��ي��ه أن إال ال��م��ه��دي ه��و
ال��ب��ص��ي��ر ع��ل��ى ي��ش��ك��الن أن��ارا م��ا إذا ف��ي��م��ا وذا ذا م��ش��اب��ه
ن��ور ض��ي��اء ال��ن��ه��ار ف��ي وه��ذا ل��ي��ل س��راج ال��ظ��الم ف��ي ف��ه��ذا
وال��س��ري��ر ب��ال��م��ن��اب��ر ذا ع��ل��ى ه��ذا ال��رح��م��ن ف��ض��ل ول��ك��ن
ال��وزي��ر وال ب��األم��ي��ر ذا وم��ا أم��ي��ٌر ف��ذا ال��ع��زي��ز وب��ال��م��ل��ك
ال��ش��ه��ور ن��ق��ص��ان ع��ن��د م��ن��ي��ر وه��ذا ذا ي��ح��م��د ال��ش��ه��ر ون��ق��ص
ال��ف��خ��ور م��ف��اخ��رة ت��ع��ل��و ب��ه ال��م��ص��ف��ى ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة اب��ن ف��ي��ا
وال��وع��ور ال��س��ه��ول��ة م��ن إل��ي��ك ت��وان��وا وق��د ال��م��ل��وك ف��ق��ت ل��ئ��ن
ح��س��ي��ر أو ك��اب ب��ي��ن م��ا ب��ق��وا ح��ت��ى أب��وك ال��م��ل��وك س��ب��ق ل��ق��د
ف��ت��ور م��ن ت��ج��ري ح��ي��ن ل��ك وم��ا ج��ث��ي��ثً��ا ت��ج��ري م��ص��ل��يٍّ��ا وج��ئ��ت
ال��ن��ق��ي��ر م��ن ال��ف��ت��ي��ل ب��ي��ن ك��م��ا إال ه��ذان م��ا ال��ن��اس ف��ق��ال
ال��ص��غ��ي��ر ع��ل��ى ال��ك��ب��ي��ر ف��ض��ل ل��ه س��ب��ق ف��أه��ل ال��ك��ب��ي��ر س��ب��ق ف��إن
ال��ك��ب��ي��ر م��ن ال��ص��غ��ي��ر خ��ل��ق ف��ق��د ك��ب��ي��ر م��ًدا ال��ص��غ��ي��ر ب��ل��غ وإن

وأين درهم ألف عرشين يساوي ال هذا ولكن أحسنت لقد وهللا املنصور: له فقال
الباقي منه وخذ درهم ألف فأعطه معه امِض ربيع يا فقال ذا، هو ها قلت: املال؟
يونان ابن وويل ذلك بعد الخالفة ويل املهدي إن ثم قال: املنصور؟ أمره ما الربيع ففعل
قصتي إليه وصلت فلما قصة إليه فرفعت بالرصافة، للناس يجلس فكان املظالم،
إال يشء من ضحكت رأيتك ما املؤمنني أمري هللا أصلح يونان: ابن له فقال ضحك،
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درهم، ألف عرشين عليه ردوا قصتها، أعرف رقعة هذه نعم، فقال: القصة، هذه من
وانرصفت. فأخذتها إيلّ فردوها

املهدي جود

ومعه الربيع عليه دخل مجلسه يف هو وبينما األنبار، إىل متنزًها يوم ذات املهدي خرج
بخاتم مطبوع وهو بالرماد ُعجن طني من وخاتم برماد كتابة فيه جراب من قطعة
وهو أعرابي بها جاءني الرقعة هذه من أعجب رأيت ما املؤمنني أمري يا فقال: الخالفة
فقد الربيع، يسمى الذي الرجل هذا عىل دلوني املهدي املؤمنني أمري كتاب هذا ينادي:
خطي وهذا صدق وقال: وضحك املهدي فأخذها الرقعة، وهذه إليه أدفعها أن أمرني
أمس خرجت قال: ذلك، يف منا أعىل األمري رأي قلنا: بالقصة، أخربكم أفال خاتمي، وهذا
حتى أصحابي وفقدت شديد ضباب علينا هاج أصبحت فلما سماءٍ، غب يف الصيد إىل
وتحريت هللا إال يعلمه ال ما والعطش والجوع الربد من وأصابني أحًدا، منهم رأيت ما
بسم أمىس: وإذا أصبح إذا قال أبيه عن يحكيه أبي من سمعته دعاءً فذكرت ذلك، عند
والغرق الحرق من وكفى وشفى وقى العظيم العيل باهلل إال قوة وال حول وال وباهلل هللا
األعرابي بهذا فإذا فقصدتها، نار ضوء يل رفع قلتها فلما السوء، وميتة والهدم والفَرق
فنزلت، انزل، قال: ضيافة؟ من هل األعرابي أيها فقلت: يديه، بني ناًرا يوقد له خيمة يف
له: فقلت تطحنه، فابتدأت اطحنيه، فقال: به، فأتت الشعري، ذلك هاِت لزوجته: فقال
رشبت ما رشبة منها فرشبت ماء، أكثره لبن من مذقة فيه بسقاء فأتاني ماءً، اسقني
وثب قد هو فإذا انتبهت ثم ونمت، عليه رأيس فوضعت له حلًسا وأعطاني منها، أطيب
معاشك كان إنما وصبيتك نفسك قتلت ويحك له: تقول امرأته فإذا فذبحها، شاة إىل
جوفها فشققت الشاة هات عليك ال فقلت: تعيش؟ يشء فبأى فذبحتها، الشاة هذه من
له: قلت ثم فأكلت، النار عىل طرحتها ثم فرشحتها خفى، يف بسكني كبدها واستخرجت
كان الذي الرماد من عوًدا فأخذت القطعة، بهذه فجاءني فيه؟ أكتب يشء عندك هل
الربيع عن ويسأل يجيء أن وأمرتُه الخاتم بها وختمته الكتاب هذا له فكتبت يديه بني
خمسني إال أردت ما وهللا ال فقال: درهم، ألف خمسمائة الرقعة يف فإذا إليه، فيدفعها
واحًدا، درهًما منها وهللا أنقص وال درهم ألف بخمسمائة يدي جرت ولكن درهم، ألف
وصار إبله كثرت حتى قليًال إال كان فما معه، احملوها غريها املال بيت يف يكن لم ولو
مضيف وُسمي املكرمة، مكة إىل األنبار من الحج أراد من كل ينزله املنازل من منزًال

املهدي. املؤمنني أمري
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واملختبئان املهدي

مفاجأة فدخله البلد، لينظر يسرية جماعة يف ركب عيساباذ بناء من املهدي فرغ ملا
املهدي فرأى األعوان، أبصار عن خفيا رجالن وبقي الناس من هناك كان من وأخرج
ال قال: أنت؟ من ويلك فقال: أنا، أنا قال: أنت؟ من فقال: بالعقل، ُدهش وقد أحدهما
فلما قفاه، يف فُدفع نفسك، هللا أخرج أخرجوه قال: ال، ال قال: حاجة؟ ألك قال: أدري،
حائًكا، أخاله فإني ومهنته أمره عن فسل يعلم ال حيث من اتبعه له: لغالم قال خرج
سليط، ولسان جريء، بقلب فأجاب فاستنطقه، اآلخر رأى ثم أثره، عىل الغالم فخرج
قال: ههنا؟ إىل بك جاء من قال: دعوتك، رجال أبناء من رجل قال: أنت؟ من فقال:
بطول املؤمنني ألمري الدعاء وأكثر بالنظر، فأتمتع الحسن البناء هذا إىل ألنظر جئت
يل عم ابنة خطبت نعم، قال: حاجة؟ أفلك قال: والسالمة، العز ونماء النعمة وتمام املدة
وامق، ولها مشغوف بها وأنا املال، يف يرغبون والناس لك مال ال وقال: أبوها، فردني
لقد املؤمنني، أمري يا فداءك هللا جعلني قال: درهم، ألف بخمسني لك أمرت قد قال:
ماضيه من أكثر عمرك باقي هللا فجعل املنة، فأعظمت ومننت الصلة فأجزلت وصلت
أن فأمر بك، رعيتك وأمتع عليك به أنعم بما ومتعك أولها، من خريًا أيامك وآخر
فرجع كاتبًا، أخاله فإني مهنته عن اسأل وقال: خاصته بعض ووجه الصلة له تعجل
فقال كاتبًا، الرجل وجدت اآلخر: وقال حائًكا، األول وجدنا األول: فقال مًعا، الرسوالن

والحائك. الكاتب مخاطبة عيلَّ تخَف لم املهدي:

الشاعر وشعبة املهدي

يقومون إخوة له وكان الدنيا من شيئًا يكسب ال بالعلم متشاغًال شاًعرا شعبة كان
عىل شعبة فقدم فحبس، به فخرس طعاًما السلطان من إخوته أحد واشرتى بأموره،
قتادة أنشد املؤمنني، أمري يا قال: دخل فلما دينار، آالف ستة أخيه عىل له وكان املهدي

التيمي: جدعان بن هللا عبد يف شعًرا الصلت أبى بن ألمية حرب بن وسماك

ال��ح��ي��اءُ ش��ي��م��ت��ك إن ح��ي��اؤك ك��ف��ان��ي ق��د أم ح��اج��ت��ي أأذك��ر
وال��س��ن��اءُ ال��م��ه��ذب ال��ح��س��ب ل��ه ف��رٌع وأن��ت ب��ال��ح��ق��وق وع��ل��م��ك
ال��م��س��اءُ وال ال��ج��م��ي��ل ال��خ��ل��ق ع��ن ص��ب��اُح ي��غ��ي��ره ال ك��ري��م
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س��م��اءُ ل��ه��ا وأن��ت ت��ي��ٍم ب��ن��و ب��ن��اه��ا م��ك��رم��ة ك��ل ب��أرض��ك
ال��ث��ن��اءُ ت��ع��رض��ه م��ن ك��ف��اه ي��وًم��ا ال��م��رء ع��ل��ي��ك أث��ن��ى إذا

وال أخاه إليه ادفعوا لك، وقضيناها عرفناها قد تذكرها ال بسطام أبا يا ال فقال:
شيئًا. منه تأخذوا

طهمان بن وإبراهيم املهدي

يف يوًما فُسئل بذلك، يفخر وكان فاخرة املال بيت من جراية طهمان بن إلبراهيم كان
مسألًة، تحسن وال وكذا كذا يوم كل يف تأخذ فقالوا: أدري، ال فقال: الخليفة، مجلس
ما يفنى وال املال بيت لفني أُحسن ال ما عىل آخذ ولو أُحسن ما عىل أخذت إنما فقال:

جرايته. يف وزاد فاخرة بجائزة له وأمر جوابه املؤمنني أمري فأعجب أدري، ال

الشاعر العتاهية وأبو املهدي

فدخلنا عليه، الدخول يف للناس املهدي الخليفة أذن املشهور: الشاعر السلمي أشجع قال
املهدي وسكت برد، بن بشار بجنبي جلس أن فاتفق بالجلوس، فأمرنا العتاهية أبي مع
أتراه فقال: العتاهية، أبو فقلت: هذا، من يل: فقال حًسا بشار فسمع الناس، فسكت

فأنشد: املهدي فأمره قال: سيفعل، أحسبه فقلت: املحفل، هذا يف ينشد

أذي��ال��ه��ا ت��ج��رر إل��ي��ه م��ن��ق��ادة ال��خ��الف��ة أت��ت��ه
ل��ه��ا إالَّ ي��ص��ل��ح ي��ُك ول��م ل��ه إالَّ ت��ص��ل��ح ت��ُك ف��ل��م
زل��زال��ه��ا األرض ل��زل��زل��ت غ��ي��ره أح��د رام��ه��ا ول��و
أع��م��ال��ه��ا ال��ل��ه ق��ب��ل ل��م��ا ال��ق��ل��وب ب��ن��اب ت��ط��ع��ه ل��م ول��و

أشجع: قال فراشه؟ عن الخليفة طار هل أشجع يا ويحك انظر بشار: يل فقال
العتاهية. أبي غري بجائزة املجلس ذلك عن أحد انرصف ما فوهللا
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الرشيد هارون اخلليفة نوادر يف

الرشيد عند املوصيل إبراهيم

فأنشده: الرشيد عىل يوًما املوصيل إبراهيم دخل

س��ب��ي��ُل ت��أم��ري��ن م��ا إل��ى ف��ل��ي��س اق��ص��ري ل��ه��ا ق��ل��ت ب��ال��ب��خ��ل وآم��رة
ق��ل��ي��ُل ت��ع��ل��م��ي��ن ق��د ك��م��ا وم��ال��ي ت��ج��م��ًال ال��م��ك��ث��ري��ن ف��ع��ال ف��ع��ال��ي
ج��م��ي��ُل ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ورأي ال��غ��ن��ى وأح��رم ال��ف��ق��ر أخ��اف ف��ك��ي��ف

يا فضولها، وأقل فصولها، وأبني أصولها، أحسن ما بها تأتينا أبيات هلل فقال:
يا كالمك ألن قال: ولَم؟ قال: درهًما، منها أخذت ال وهللا قال: ألًفا، عرشين أعطه غالم

ألًفا. أربعني أعطوه قال: شعري، من خري املؤمنني أمري

الضبي واملفضل الرشيد

يف الذي الخاتم هذا ولك النوائب يف قيل ما أحسن ما قل الضبي: للمفضل الرشيد قال
الشاعر: قول قال يدي،

ن��ائ��م ي��ق��ظ��ان ف��ه��و ال��م��ن��اي��ا ب��أخ��رى وي��ت��ق��ي م��ق��ل��ت��ي��ه ب��إح��دى ي��ن��ام

جعفر أم فاشرتته إليه، ورماه الخاتم ذهاب إالَّ لسانك عىل هذا ألقى ما فقال:
الضبي إىل فألقاه به تعجب أراك كنت قد فقالت: إليه، به وبعثت دينار وستمائة بألف

فيه. فنرجع شيئًا نهب كنا فما الدنانري وخذ خذه وقال:
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والرشيد والجارية الجامع ابن

إال أملك وما يوًما فأصبحت لحقتني لشدة املدينة إىل مكة من انتقلت جامع: ابن قال
شجي بصوت وترتنم يدي بني تسعى جرة كتفها عىل بجارية فإذا كمي، يف دراهم ثالثة

وتقول:

ع��ن��دن��ا ال��ل��ي��ل أق��ص��ر م��ا ل��ن��ا ف��ق��ال��وا ل��ي��ل��ن��ا ط��ول أح��ب��اب��ن��ا إل��ى ش��ك��ون��ا
أع��ي��ن��ا ال��ن��وم ل��ن��ا ي��غ��ش��ي وال س��راًع��ا ع��ي��ون��ه��م ي��غ��ش��ي ال��ن��وم ألن وذاك
دن��ا إذا ي��س��ت��ب��ش��رون وه��م ج��زع��ن��ا ال��ه��وى ب��ذي ال��م��ض��ر ال��ل��ي��ل دن��ا م��ا إذا
م��ث��ل��ن��ا ال��م��ض��اج��ع ف��ي ل��ك��ان��وا ن��الق��ي م��ث��ل��م��ا ي��الق��ون ك��ان��وا أن��ه��م ف��ل��و

أوجهك أدري ما جارية يا فقلت: حرف، منه يل يدر ولم بقلبي الغناء فأخذ قال:
جدار إىل ظهرها أسندت ثم وكرامة، حبٍّا قالت: أعدت، شئت فلو غناؤك، أم أحسن
فارتدت أخرى، مرة تفضلت لو لها: فقلت حرٌف منه يل دار فما تغنيه، وانبعثت
فيشغلها، الرضيبة عليها الجارية إىل يجيء أحدكم أن عجيب أليس وقالت: الوراء إىل
أحسبك صوتًا مني تريد وقالت: فأخذتها إليها فدفعتها الثالثة الدراهم إىل يدي فرضبت
بغداد إىل سافرت ثم ففهمته، غنت ثم دينار وألف دينار وألف دينار ألف به تأخذ
مم فقال: فتبسمت أكياس، بثالثة يل فرمى الصوت بهذا الرشيد غنيت أن إىل األمر فآل

إصابتها. من فعجب الجارية خرب فأخربته تبسمت؟

األحنف والعباسبن الرشيد هارون

عيل فقال: عليه القول فامتنع بآخر يشفعه أن وأراد بيتًا الليل يف الرشيد هارون قال
قال: الرشيد يدي بني وقف فلما أهله، وخاف ذعر طرق فلما األحنف، بن بالعباس
املؤمنني أمري يا فقال: عيل، القول فامتنع أشفعه أن ورمت قلته لبيت إليك وجهت
من ونالني عظيم القلق من حال عىل عيايل تركت قد فإني إيل نفيس ترجع حتى دعني

الرشيد: أنشد ثم هنيهة فانتظر والوصف الحد يتجاوز ما الخوف

ب��ش��َرا م��ث��ل��ه��ا ن��َر ل��م رأي��ن��اه��ا ق��د ح��ن��اٌق

90



الرشيد هارون الخليفة نوادر يف

العباس: فقال

ن��ظ��َرا زدت��ه��ا م��ا إذا ح��س��نً��ا وج��ه��ه��ا ي��زي��دك

فقال: زدني الرشيد فقال

واع��ت��ك��َرا ب��اإلظ��الم ـ��ك ع��ل��ي��ـ م��ال ال��ل��ي��ل م��ا إذا
ق��م��َرا ت��رى ف��أب��رزه��ا ق��م��ًرا ت��َر ف��ل��م ودج

له فأمر ديتك، نعطيك أن الواجب وأقل وأفزعناك أزعجناك قد الرشيد: فقال
ورصفه. درهم آالف بعرشة

الربمكي ويحيى الرشيد

فقال: دابتي، عطبت املؤمنني، أمري يا فقال: رجل فقام يوًما الرشيد يساير يحيى كان
حينما بيشءٍ إيل أومأت يحيى يا قال: نزل فلما يحيى، فغمزه درهم، خمسمائة يعطى
مثلك يذكر إنما لسانه عىل املقدار هذا يجري ال مثلك فقال: هو؟ فما بالدراهم أمرت
تقول فقال: أقول؟ كيف هذا مثل ُسئلت فإذا قال: ألف، آالف عرشة ألف، آالف خمسة

نظرائه. فعل به يفعل دابة له يشرتى

األحنف وابن وهيالنة الرشيد

غلبت حتى منه فاستوهبها خالد بن ليحيى وكانت لهيالنة الحب شديد الرشيد كان
العباس وأمر شديًدا وجًدا عليها فوجد ماتت، ثم سنني ثالث عنده فأقامت قلبه، عىل

فيها: فقال يرثيها، أن األحنف بن

ف��رم��اك م��ض��رت��ي ال��زم��ان ق��ص��د ب��م��وت��ه��ا ال��ق��ل��وب ت��ب��اش��رت م��ن ي��ا
أراك ك��ن��ت ح��ي��ث ال��ت��ردد إال م��ؤن��ًس��ا ل��ي أرى ف��ال األن��ي��س أب��غ��ي
ل��ف��داك ب��م��ل��ك��ه ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و ح��زن��ه ب��ع��دك وط��ال ب��ك��اك م��ل��ٌك
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س��واك ال��ف��ؤاد ح��م��ى ي��ح��لُّ ال ك��ي ح��ف��ي��ظ��ة ال��ن��س��اء ع��ن ال��ف��ؤاد ي��ح��م��ي

لزدناك. زدت لو وقال: درهم، آالف عرشة بيت لكل درهم ألف بأربعني له فأمر

زلزل وبركة الرشيد

يصفها: نفطويه وأنشد املثل بها يُرضب وكان للسبيل بركة ببغداد وعمل

زل��زل ب��رك��ة ت��ح��وي��ه م��ا م��الح��ة أب��ص��را ال��ق��ي��س وام��رأ زه��ي��ًرا أن ل��و
ف��ح��وم��ل ال��دخ��ول ذك��ر أك��ث��را وال س��ال��م أم وال س��ل��م��ى وص��ف��ا ل��م��ا

والكسائي الرشيد هارون

كأنهما املأمون هللا وعبد األمني محمد إيل فأخرج الرشيد عند حرضت الكسائي: قال
فقلت: تراهما؟ كيف يل: فقال بدران

وم��ح��ت��ُد ك��ري��ٌم ع��رق ب��زي��ن��ه��م��ا ك��رام��ة وف��رَع��ي أف��ق ق��م��َري أرى
م��ح��م��ُد ال��ن��ب��ي أب��ق��ى م��ا م��واري��ث وح��ارزي ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر س��ل��ي��ل��ي
وس��ؤدُد ورأي ح��زم ي��ؤي��ده��ا ب��ه��م��ة ال��ن��ف��اق أن��ف��اق ي��س��دان
م��ه��ن��ُد وس��ي��ف ألع��داء وح��رب ورح��م��ة ل��ل��م��ول��ى وخ��ص��ب ح��ي��اٌة

ملك أداهما مشاربه وعذبت فروعه وتمكنت غرسه وطاب أصله زكي فرع قلت: ثم
يتطاوالن فهما فسموا، بهما سما فعلوا، أعالهما الحلم، عظيم العلم واسع األمر نافذ أغرُّ
األمل وبلغه بهما املؤمنني أمري هللا فأمتع ببيانه، وينطقان بنوره ويستضيئان بطوله

فيهما.
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السادس الفصل

األمنيواملأمون نوادر يف

موىس بن جعفر مع األمني

يكن ولم الكبري، البدر اسمها عوادة جارية له كانت الهادي موىس بن جعفر أن حكي
الغناء بصناعة أعرف وال معنًى ألطف وال قًدا أعدل وال وجًها منها أحسن زمانها يف
محمد بخربها فسمع والكمال، الظرف ونهاية الجمال، غاية يف وكانت األوتار، ورضب
يليق ال أنه تعلم أنت جعفر: له فقال له، يبيعها أن جعفر من والتمس زبيدة بن األمني
إليك هدية ألرسلتها داري تربية أنها ولوال الرساري، عىل واملساومة الجواري بيع بمثيل
دار إىل الطرب لقصد يوًما توجه زبيدة بن األمني محمًدا إن ثم عليك، بها أبخل ولم
تغني أن الكبري البدر جاريته وأمر األحباب، بني حضوره يحسن ما له فأحرض جعفر
يف زبيدة بن األمني محمد فأخذ النغمات، بأطيب وغنت اآلالت فأصلحت وتطربه، له
أخذ ثم يسكروه، حتى جعفر عىل الرشاب يكثروا أن السقائني وأمر والطرب الرشاب

داره. إىل وانرصف معه الجارية
وأمر الرشاب يديه بني قدم حرض فلما جعفر، باستدعاء أمر الصباح أصبح فلما
لذلك فاغتاظ فعرفها صوتها جعفر فسمع الستارة، داخل من له تغني أن الجارية
انقىض فلما منادمته، يف تغريًا يبِد ولم همته، وعلو نفسه لرشف غيًظا يُظهر لم ولكنه
فيه ركب الذي الزورق يمأل أن أتباعه بعض زبيدة بن األمني محمد أمر الرشاب مجلس
واألموال الفاخرة والثياب واليواقيت الجواهر وأصناف والدنانري الدراهم من إليه جعفر
الدرة قيمة درة وألف بدرة ألف الزورق يف وضع إنه حتى به أمر ما ففعل الباهرة،
وقالوا: املالحون استغاث حتى التحف أصناف فيه يضع يزل ولم درهم، ألف عرشون

جعفر. دار إىل بحمله وأمر آخر شيئًا يحمل أن الزورق يقدر ما



الكرام نوادر

النواسواألمني أبو

الربامكة: فضل ويذكر األمني يمدح النواس أبو قال

ت��م��ت��اُم ب��ش��ارٌة ف��ي��ك ي��ب��َق ل��م األي��ام ب��ك ص��ن��ع��ت م��ا دار ي��ا
ع��رام ول��ل��زم��ان ق��اط��ن��ي��ن ب��ك ع��ه��دت��ه��م ال��ذي��ن ع��ل��ى ال��زم��ان ع��دم
ل��م��ام ع��ل��يَّ م��خ��ال��س��ًة إال م��ن��زًال ل��زي��ن��ب أخ��ش��ى ال أي��ام
أس��ام��وا ح��ي��ث ال��ل��ه��و س��رح وأس��م��ت ب��دراه��م ال��رواة م��ع ن��ه��زت ول��ق��د
أث��ام ذاك ك��ل غ��ض��ارة ف��إذا ب��ش��ب��اب��ه ام��رؤ ب��ل��غ م��ا وب��ل��غ��ت
ح��رام ال��رج��ال ع��ل��ى ف��ظ��ه��وره��ن م��ح��م��ًدا ب��ل��غ��ن ب��ن��ا ال��م��ط��يُّ وإذا
وذم��ام ح��رم��ة ع��ل��ي��ن��ا ف��ل��ه��ا ال��ث��رى وط��ئ م��ن خ��ي��ر م��ن ق��رب��ت��ن��ا
األوه��ام دون��ه ت��ق��ط��ع ق��م��ٌر ل��ن��اظ��ٍر ف��ب��ان ل��ن��ا ال��ح��ج��اب ُرف��ع
واإلع��ظ��ام ال��ت��ب��ج��ي��ل ي��رِوك ل��م ب��وج��ه��ه ن��ظ��رت إذا أغ��ر م��ل��ك

املنصور بن وسليمان النواسواألمني أبو

النواس، أبي بحبس األمني فأمر املنصور بن وسليمان النواس أبي بني عداوة حصلت
األبيات: بهذه إليه كتب حبسه طال فلما

��ُر ح��ضَّ وال��ن��اس وإن��ش��ادي��ك م��ق��ال��ي ي��ذك��ر وال��ع��ه��د ال��ل��ه أم��ي��ن ت��ذك��ر
ي��ن��ث��ر ال��در ع��ل��ى دًرا رأى م��ن ف��ي��ا ه��اش��م درَّ ي��ا ال��دّر ع��ل��ي��ك ون��ث��ري
ال��م��ت��خ��ي��ر ع��دل��ه م��وس��ى وع��م��ك م��ث��ل��ه األرض ت��م��ل��ك ل��م ال��ذي أب��وك
م��ف��خ��ر ع��د إذا ق��ح��ط��ان وم��ن��ص��ور ه��اش��م م��ن��ص��ور ب��ن م��ن��ص��ور م��ث��ل وم��ن
ج��ع��ف��ر ال��ف��ض��ل أب��و األدن��ى أم��ك أب��و وش��ق��ي��ق��ه ال��ه��دى م��ه��دي وج��دك
وح��م��ي��ر وال��داك م��ن��اف وع��ب��د ال��ع��ال ف��ي ب��س��ه��م��ي��ك ي��رم��ي ال��ذي ذا ف��م��ن
م��س��ف��ر ال��ده��ر أن��ه إال ال��ص��ب��ح وه��و خ��ل��ي��ف��ة ب��ح��س��ن ال��دن��ي��ا ت��ح��س��ن��ت
ي��ن��ظ��ر ح��ي��ن أع��ط��اف��ه م��ن وي��ن��ظ��ر وج��ن��ات��ه م��ن ال��ج��ود إل��ي��ه ي��ش��بُّ
ي��غ��ف��ر ل��ي��س م��ا أذن��ب��ت ق��د ك��أن��ي ث��الث��ة ُح��ب��س��ت م��ذ ش��ه��ور ل��ي م��ض��ت
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أك��ب��ر ف��ع��ف��وك ذن��ب ذا ك��ن��ت وإن ع��ق��وب��ت��ي ف��ف��ي��م أذن��ب ل��م أُك ف��إن

كلهم. املنصور أوالد غضب ولو وأجزوه أخرجوه قال: األبيات محمد قرأ فلما

النرضواملأمون

نرض يا فقال: مرقوع، قميٌص وعيل بمرو للمسامرة املأمون عىل ليلًة دخلت النرض: قال
أتبدل شديد مرو وحّر ضعيف كبري رجل أنا املؤمنني أمري يا قلت: القشف؟ هذا ما
حدثني املأمون: فقال الحديث يف تجاوبا ثم ك، تَنسُّ ولكنه ال قال: الخليقة، الثياب بهذه
َسَداد فيها كان وجمالها لدينها املرأة الرجل تزوج «إذا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن هشيم
جميلة أبي بن عوف حدثني املؤمنني، أمري يا هشيم عن فوك صدق قلت: عون»، عن
ِسَداد فيها كان وجمالها لدينها املرأة الرجل تزوج «إذا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن األعرابي
السني، بكرس ِسداد نرض يا قلت كيف وقال: فانتصب متكئًا املأمون وكان عون»، عن
قلت: نرض؟ يا تلحنني أو قال: لحن، هنا السني بفتح السداد املؤمنني أمري يا فقلت:
تتبع وقد لفظه املؤمنني أمري فتبع لحانًا، وكان هشيم لحن ولكن املؤمنني أمري يا ال
البلغة داد والسِّ والسبيل، الدين يف القصد داد السَّ قلت: بينهما، الفرق ما فقال: الفقهاء،
العربي هذا نعم قلت: هذا؟ العرب أوتعرف قال: ِسداد، هو شيئًا به سددت يشء وكل

عفان: بن عثمان ولد من وهو يقول

ث��غ��ر وِس��داد ك��ري��ه��ة ل��ي��وم أض��اع��وا ف��تً��ى وأي أض��اع��ون��ي

نرض يا أنشدني قال: ثم له، أدب ال من هللا قبَّح قال: ثم مليٍّا املأمون فأطرق
مروان: بن الحكم يف بيض ابن قول فقلت: العرب، قاله بيت أخلب

أق��ِم ف��ل��م ي��وًم��ا ع��ل��ي��ن��ا أق��م ه��اج��ع��ة وال��ع��ي��ون ل��ي ت��ق��ول
ال��ح��ك��م إل��ى إال وج��ه وأي ل��ه��ا ق��ل��ت ان��ت��ج��ع��ت ال��وج��وه أي
ي��ب��ت��س��م ب��ال��ب��اب ب��ي��ض اب��ن ه��ذا ي��رادف��ه ح��اج��بً��ا ي��ق��ل م��ت��ى
س��ل��م��ي ف��أع��ط��ن��ي داخ��ل ذا أن��ا وه��ا م��ق��ت��ب��ًال ف��ي��ك أس��ل��م��ت ك��ن��ت ق��د
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الكرام نوادر

قلت: للعرب، بيت ألطف أنشدني قلبي، لك فتح فكأنما درك، هلل املأمون: فقال
املديني: عروبة أبي ابن قول

وورائ��ه خ��ل��ف��ه م��ن ل��م��زاح��ٌم غ��ائ��بً��ا ع��م��ي اب��ن ك��ان وإن إن��ي
وس��م��ائ��ه أم��ره ف��ي م��ت��زح��زًح��ا ام��رءًا ك��ان ول��و ن��ص��ري وم��ع��ي��ده
أدائ��ه وق��ت ع��ل��ي ي��ح��ق ح��ت��ى ف��أص��ون��ه أم��ره وال��ي وأك��ون
ج��رب��ائ��ه إل��ى ص��ح��ي��ح��ت��ن��ا ق��رب��ت ب��س��وائ��ه��م أح��ج��م��ت ال��ح��وادث وإذا
س��ل��م��ائ��ه ع��ل��ى ل��ه رك��ب��ت ص��ع��بً��ا م��رك��بً��ا ألرك��ب ب��اس��م��ي دع��ي وإذا
ردائ��ه ف��ض��ل ع��ل��ى أن ل��ي��ت ي��ا أق��ل ل��م ك��ري��ًم��ا ث��وبً��ا ارت��دى وإذا

فأنشدته: العرب قالته بيت أقنع أنشدني نرض، يا أحسنت فقال:

األدب��ا أع��ل��م أدي��بً��ا ال��ل��ه م��ن وذاك أزل ل��م ام��رٌؤ أن��ي
ط��رب��ا ن��ازًح��ا ك��ن��ت وإن دار ال��ـ ب��ي اط��م��ئ��ن��ت م��ا ب��ال��ل��ه أق��س��م
ذه��ب��ا إذا ش��ي��ئً��ا ل��ن��ف��س��ي أب��غ��ي وال ال��ص��دي��ق ح��ل��م��ة أج��ت��وي ال
ال��ط��ل��ب��ا وأح��م��ل ب��ن��ف��س��ي رزق ال��ـ م��ن ال��ك��ري��م ي��ط��ل��ب م��ا أط��ل��ب
ط��ل��ب��ا غ��ي��ره��ا أخ��الف أج��ه��د وال ال��ص��ف��ي ال��ب��رَّة وأج��ل��ب
رغ��ب��ا ص��ن��ي��ع��ه ف��ي ��ب��ت��ه رغَّ إذا ال��ك��ري��م ال��ف��ت��ى رأي��ت إن��ي
وه��ب��ا إذا إال ش��ي��ئً��ا ي��ع��ط��ي��ك وال ال��ع��الءَ ي��ط��ل��ب ال وال��ع��ب��د
ض��رب��ا إذا إالَّ ش��ي��ئً��ا ي��ح��س��ن ال ال��س��وء ال��م��وق��ع ال��ح��م��ار م��ث��ل
وال��ح��س��دا اخ��ت��ب��رت ل��م��ا ال��دي��ن ـ��ال إل��ـ ال��خ��الئ��ق ع��روة أج��د ول��م
ق��ت��ب��ا وال رح��ًال ب��ع��ن��س ش��دَّ وال ال��م��ق��ي��م ال��خ��اف��ض ي��رزق ل��م
م��غ��ت��رب��ا ي��زال ال م��ن راج��ل وال��ر ال��م��ط��ي��ة ذو ال��رزق وي��ح��رم

فأنشدته: هات، قال: منها، أحسن نعم قلت: ضدها؟ فعندك نرض يا أحسنت قال:

ش��ك��ور أو ك��ف��وٌر ت��ح��م��ل��ه��ا ك��ان��ت ح��ي��ث غ��ن��م ال��م��ع��روف ي��د

مع نزيدك أَوال قال: وأنصابها، تمر أريضة قلت: تملك؟ ما نرض، يا أحسنت قال:
قال: ثم يكتب، ما أدِر ولم فكتب قرطاًسا فأخذ ملحتاج، إليه إني فقلت: ماال؟ ذلك
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قال: طنه، قلت: الطني؟ من قال أتربه، قلت: يرتب؟ أن أمرت إذا الرتاب من تقول كيف
وطنه أتربه للغالم: قال ثم األوىل، من أحسن هذا فقال: ومطني، مرتب قلت: ماذا؟ فهو
تسري لخادمه: قال فرغ فلما العشاء بنا وصىل قام ثم — وطينًا أرًضا هبه أي: —
املؤمنني أمري إن نرض يا قال: الورقة وقرأ إليه وصلنا فلما سهل، بن الفضل إىل معه
أمري ولحنت فقال: أكذب، ولم فأفدته السبب، كان فما درهم ألف بخمسني لك أمر قد
تتبع وقد لفظته املؤمنني أمري فتبع لحانًا، وكان هشيم لحن ولكن ال، قلت: املؤمنني،
بكلمة ألًفا ثمانني فقبضت أخرى درهم ألف بثالثني عنده من الفضل يل فأمر الفقهاء،

استفادها.

األعرابي وابن املأمون

املؤمنني أمري يا فقال: الرشاب، يف قيل ما أحسن عن أخربني األعرابي: البن املأمون قال
قوله:

ي��ت��م��ط��ق ذاق��ه��ا م��ن ذاق��ه��ا إذا دون��ه وه��ي دون��ه��ا م��ن ال��ق��ذى ت��ري��ك

نواس: أبا يعني يقول الذي منه أشعر قال:

ال��س��ق��م ف��ي ال��ب��رء ك��ت��م��ش��ي م��ف��اص��ل��ه��م ف��ي ف��ت��م��ش��ت
ال��ظ��ل��م ف��ي ال��ص��ب��ح ف��ع��ل م��ث��ل م��زج��ت إذ ال��ب��ي��ت ف��ي ف��ع��ل��ت
ب��ال��ع��ل��م ال��س��ف��ر ك��اه��ت��داء ب��ه��ا ال��ظ��الم س��اري ف��اه��ت��دى

عتبة: بنت هند قول عن أخربني فقال: املؤمنني، أمري يا فائدة فقلت

ال��ن��م��ارق ع��ل��ى ن��م��ش��ي ط��ارق ب��ن��ات ن��ح��ن

طارًقا أعرف ال املؤمنني أمري يا فقلت: أجده، فلم نسبها يف فنظرت هذا؟ طارق من
َماءِ ﴿َوالسَّ تعاىل: قوله من بحسنها إليه فانتسبت النجم، أرادت إنما فقال: نسبها، يف
وابن األمر هذا لؤلؤ أنا فقال: املؤمنني، أمري يا فائدتان فقلت: (١ (الطارق: َوالطَّاِرِق﴾

درهم. آالف بخمسة فبعتها يده يف يقلبها كان بعنربة إيلَّ رمى ثم لؤلَؤة.
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الجهم بن ومحمد املأمون

فأنشدته: نادر مدح بيت أنشدني فقال: املأمون دعاني الجهم: بن محمد قال

ال��ج��ود غ��اي��ة أق��ص��ى ب��ال��ن��ف��س وال��ج��ود ب��ه��ا ال��ج��واد ض��نَّ إن ب��ال��ن��ف��س ي��ج��ود

فأنشدته: نادر هجاء بيت فأنشدني همذان، وليتك قد فقال:

ال��م��خ��ب��ر ب��ق��ب��ح م��ن��اظ��ره ح��س��ن��ت خ��ب��رت��ه ف��ح��ي��ن م��ن��اظ��ره ق��ب��ح��ت

فأنشدته: نادًرا مرثية بيت فأنشدني الدينور، وليتك قد قال:

ال��ق��ب��ر ع��ل��ى دلَّ ال��ق��ب��ر ت��راب ف��ط��ي��ب ع��دوه ع��ن ق��ب��ره ل��ي��ض��ف��وا أرادوا

فأنشدته: نادًرا غزل بيت فأنشدني نهاوند، وليتك قد فقال:

م��ع��ذَّب ب��ي��ن��ه��م��ا م��ا وال��ق��ل��ب ي��ل��ع��ُب وح��ب��ي��ٌب م��ج��دٌّ ح��بٌّ

للمأمون العباس تهنئة

بن العباس دخل فيمن وكان التهاني، بصنوف هنئوه املأمون بن جعفر ولد وملا
يقول: أنشأ ثم يديه بني قائًما فمثل األحنف،

ج��ّدا ه��ذا اب��ن��ك ت��را ح��ت��ى م��دَّا ال��ح��ي��اة ال��ل��ه ل��ك م��د
ت��ب��ّدا إذا أن��ت ك��أن��ه ا ت��ف��دَّ م��ث��ل��م��ا ا ي��ف��دَّ ث��م
ا م��ردَّ ب��م��ج��ده م��ؤزًَّرا ا وق��دَّ ق��ام��ة م��ن��ك أش��ب��ه

درهم. آالف بعرشة له فأمر
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املأمون كرم

عليه وعرض دينار ألف بثالثمائة واحد يوم يف وقع رآه وقد أكثم: بن يحيى القايض قال
املؤمنني: أمري يا فقلت يضجر، ولم الجميع يف فوقع الحد، عن يزيد ما القصص من

ت��ح��لُّ ف��ال ع��ل��ي��ك م��ح��رم��ة الءً وج��دت ال��ك��ت��اب ف��ي ك��أن��ك
ي��ق��لُّ أم ع��ط��ائ��ك م��ن أي��ك��ث��ر م��اًال أع��ط��ي��ت إذا ت��دري ف��م��ا

فلتَِهب. ملكت فإذا لتملك الدنيا تطلب إنما قايض يا له: فقال
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الكرم يف متفرقة نوادر

املوصيل وإسحاق الهادي

فأنشدته: شئت ما بإنشادك وأطربني أنشدني له: قال الهادي أن املوصيل إسحاق ذكر

ال��ح��ش��ُر م��وع��دك األي��ام س��ل��وة وي��ا ل��ي��ل��ة ك��ل ج��ًوى زدن��ي ح��ب��ه��ا ف��ي��ا
ص��ب��ُر ل��ه ل��ي��س ق��ي��ل: ح��ت��ى وزرت��ك ال��ه��وى ي��ع��رف ال ق��ي��ل: ح��ت��ى ه��ج��رت��ك

بدر سبع منه فأخذت أردت، ما منه وآخذ املال بيت أدخل أن وأمر فاستطابه
وانرصفت.

هريرة وأبو طالب أبي بن جعفر

جائع وأنا يوًما تبعته طالب، أبي بن جعفر أم غري تلدني ا أمٍّ وددت ما هريرة: أبو قال
شيئًا بيته يف وجد فما حينًا ففكر فدخلت ادخل، يل: فقال فرآني التفت الباب بلغ فلما
ما نلعق فجعلنا أيدينا بني ففتحه لهم، رف من فأنزله السمن، من قليل فيه وعاء إال

ويقول: ينشد وهو السمن من فيه كان

ت��ج��د ب��م��ا إال ي��ٌد ت��ج��ود وال ط��اق��ت��ه��ا ف��وق ن��ف��ًس��ا ال��ل��ه ك��ل��ف م��ا



الكرام نوادر

طاهر بن هللا القايضوعبد سوار

هللا أصلح فقال: — خراسان صاحب — طاهر بن هللا عبد عىل القايض سوار دخل
وأنشد: األمري

ول��دوا م��ا األوالد م��ن وط��اب ط��اب��وا ت��ن��س��ب��ه��م ح��ي��ن س��ن��ان أب��وه��م ق��وم
ق��ع��دوا م��ج��ده��م أو ب��أول��ه��م ق��وم ك��رم م��ن ال��ش��م��س ف��وق ي��ق��ع��د ك��ان ل��و
ق��ص��دوا إذا ل��ي��ل ب��ه��ا م��رزؤون أم��ن��وا إذا إن��س ف��زع��وا إذا ج��ن
ح��س��دوا ل��ه م��ا م��ن��ه��م ال��ل��ه ي��ن��زع ال ن��ع��م م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى م��ح��س��ودون

اإليادي مامة بن كعب

نفسه عىل فآثره الظمأ اشتد وقد السعدي رفيقه مع يوًما كان أنه به جاد ما أشهر
يقول وفيه ومروءته، كرمه ضحية كعب ومات السعدي فنجا املاء، من عنده ما وأعطاه

الشاعر: حبيب

ال��ج��ود غ��اي��ة أق��ص��ى ب��ال��ن��ف��س وال��ج��ود ب��ه��ا ال��ب��خ��ي��ل ض��ن إذ ب��ال��ن��ف��س ي��ج��ود

الطائي وحاتًما كعبًا يمدح أيًضا ولخبيب

وت��ل��ي��د ط��ارٍف م��ن ال��ع��ال خ��ط��ط ت��ق��س��م��ا ال��ل��ذان وح��ات��ٌم ك��ع��ٌب
ص��ن��دي��د خ��ض��رم م��ي��ت��ة ال��ج��ه��د ف��ي ذا وم��ات ال��س��ح��اب خ��ل��ف ال��ذي ه��ذا
ش��ه��ي��د ب��أل��ف ب��ه ي��س��م��ح��ون ال ف��ق��وم��ه ال��ش��ه��ي��د ف��ي��ه��ا ي��ك��ن إال
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عيل بن العباسوالحسني بن هللا عبد

وجهت لو فقيل: حاله، عليه ضاقت حتى صالته عيل بن الحسني عن معاوية حبس
تقع وأين الحسني: فقال درهم، ألف ألف من بنحو قدم فإنه هللا عبيد عمك ابن إىل
إذا البحر من وأسخى عصفت إذا الريح من أجود لهو وفوهللا هللا، عبيد من ألف ألف
حاله وضيق صالته عنه معاوية حبس فيه ذكر بكتاٍب رسوله مع إليه وجه ثم ذخر،
العطف لني الفؤاد رقيق وكان كتابه هللا عبيد قرأ فلما درهم، ألف مائة إىل يحتاج وأنه
لني أصبحت حني اإلثم من يديك اجرتحت ما معاوية يا ويلك قال: ثم عيناه، انهملت
قهرمانه: إىل قال ثم العيال، وكثرة الحال ضيق يشكو والحسني العماد رفيع املهاد
شاطرته أني وأخربه ومواٍش وثياب وذهب فضة من أملكه ما نصف الحسني إىل احمل
املؤن فهذه القيم: له فقال اآلخر، الشطر إليه واحمل فارجع وإال ذلك أقنعه فإن مايل
أتى فلما حالك، يقيم أمر عىل دللتك بلغنا إذا قال: بها؟ تقوم أين من عليك التي
يجود حسبته وما عمي ابن عىل وهللا حملت هلل إنا قال: الحسني إىل برسالته الرسول

جميعه. املال وأخذ كله بهذا علينا

األنصار العباسوأحد بن هللا عبيد

وإني مولود الليلة هذه يف يل ولد هللا، رسول عم ابن يا فقال: األنصار من رجل جاءه
الهبة يف لك هللا بارك هللا: عبيد فقال ماتت، أمه وإن به مني تربًكا باسمك سميته
جارية للمولود فاشرت الساعة انطلق فقال: بوكيله دعا ثم املصيبة، عىل األجر لك وأجزل
بعد إلينا عد لألنصاري: قال ثم تربيته، عىل للنفقة دينار مائتي إليه وادفع تحضنه،
بيوم حاتًما سبقت لو األنصاري: قال قلة، املال ويف يبس العيش ويف جئتنا فإنك أيام

تاليًا. له فرصت سبقك ولكنه أبًدا العرب ذكرته ما واحد

ومروان العاصومعاوية بن سعيد

يعارضه، مروان فكان املدينة والية يف الحكم بن مروان وبني بينه بديًال معاوية كان
ألمرك منفذًا تركته قال: مروان، أي امللك عبد أبا تركت كيف له: قال معاوية دخل فلما
يا كالَّ قال: فأكلها، إنضاجها ُكفي الخبزة كصاحب إنه معاوية: قال لعملك، مصلًحا
فما قال: زرعوا، ما إالَّ يحصدون وال حصدوا ما إال يأكلون ال قوم من إنه املؤمنني، أمري
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له كان يشء فأي قال: مثله، عىل وخافني رشيف عىل خفته قال: وبينه، بينك باعد الذي
قال: الحروب، هذه يف تركتنا عواد، أبا يا قال: غائبًا، وأرسه حاًرضا أسوؤه قال: عندك؟
لو قريبًا وكنت عنك، أبطأني غناؤك قال: أبطأك، فما قال: الحزم، وكفيت الثقل حملت
الشام، أهل عىل معاوية فأقبل بك، ظننا ذلك قال: ألطعناك، أمرت ولو ألجبناك دعوت
أنك نبئت فقد ماِلك عن أخربني قال: ثم كالمهم، وهذا قومي هؤالء الشام أهل يا فقال:
قليًال خرج ما كان فإذا فضل، منه لنا يخرج مال لنا املؤمنني أمري يا قال فيه، تتحرى
طالٍب وال معرس عن شيئًا منه ندخر ال أنَّا غري فكذلك كثريًا كان وإن قلته، عىل أنفقناه
لك يدوم فكم قال: البهيجة، واملناظر اللذيذة املآكل من شيئًا عليه نأثر وال محتاج وال
ويسارع يسلفنا من نجد قال: باقيها؟ يف تصنع فما قال: نصفها، السنة من قال: هذا؟
أمري يا لصالح شأننا إن قال: منك، شأنه من يصلح أن أحوج أحد ما قال: معاملتنا، يف
بخمسني معاوية له فأمر الحال، هذا بمثل إال كنت ما مثله مايل يف زدت ولو املؤمنني
وذكًرا حمًد بها أشرتي بل فقال: مروَّتك، عىل تعينك ضيعة بها اشرت وقال: درهم ألف
فلم الجار، حال بها وأصلح الصديق بها وأوايس العاني، بها وأفك بها، أطعم باقيًا
هي باهلل اإليمان بعد فضيلة ما معاوية: فقال درهم، منها وعنده أشهر ثالثة عليه تأِت
آخر الجود جعل تعاىل هللا أن وحسبك الجود، من الرشف يف أنبه وال الذكر يف أرفع

صفاته.

البرصة أهايل وأحد معمر بن هللا عبيد

بأنواع استأدبها قد نفيسة، له جارية مع البرصة أهل من أتاه رجًال أن جوده من
ومال بسيدها قعد الدهر إن ثم الحميدة، الصفات جميع يف وفاقت برعت حتى األدب
أن أريد إني لسيدها: فقالت وجوهه، بعض من البرصة معمر بن هللا عبيد وقدم عليه،
من أرى ما عىلَّ ذلك يسهل أنه غري الجفاء بعض فيه يكون أن وأخىش شيئًا لك أذكر
وهذا الحال، وضيق االحتياج من عليك أخافه وما نعمتك، وزوال مالك وقلة حالك ضيق
أذنت فلو نفسه، وجود كفه وسعة وقدرته رشفه علمت وقد قدم معمر بن هللا عبيد
من يأتيك أن رجوت هدية عليه وعرضتني إليه بي تقدمت ثم شأني من فأصلحت يل
لفراقها وجزًعا عليها وجًدا فبكى قال: هللا، شاء إن وينهضك به هللا يقلك ما مكافأته
بني أوقفها حتى بها نهض ثم أبًدا، به ابتدأتك ما بهذا نطقت ما لوال لها: قال ثم
هدية، مني فاقبلها لك بها ورضيت ربيتها جارية هذه هللا أعزك فقال: هللا، عبيد يدي
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ترىض؟ حتى عليها الثمن لك فأجزل بيعها، يف لك فهل ملثلك، يستهدى ال مثيل فقال:
وهللا قال: درهم، آالف عرشة بدرة كل يف بدر عرش مني يقنعك قال: تراه، الذي قال:
املشهور، وجودك املعروف فضلك هذا ولكن ذكرت ما عرش إىل أميل امتد ما سيدي يا
ادخيل للجارية: وقال وقبضه، الرجل يدي بني صار حتى املال بإخراج هللا عبيد فأمر
وقال وقام فوقفت نعم، قال: وداعها يف يل أذنت لو هللا أعزك سيدها: فقال الحجاب،

تدمعان: وعيناه لها

ت��ف��ك��ري ي��ط��ي��ل ل��ي��ًال ب��ه أق��اس��ي م��وج��ع ف��راق��ك م��ن ب��ح��زن أب��وح
ف��اع��ذري ال��م��وت س��وى ش��يء ي��ف��رق��ن��ا ي��ك��ن ل��م ع��ن��ك ب��ي ال��ده��ر ق��ع��ود ول��وال
م��ع��م��ر اب��ن ي��ش��اء أن إال وص��ل وال ب��ي��ن��ن��ا زي��ادة ال س��الم ع��ل��ي��ك

فذهب املال، يف لك هللا وبارك جاريتك فخذ ذلك شئت قد معمر: بن هللا عبيد قال
غنيٍّا. فعاد وماله بجاريته

ضبة بني وأحد املهلب بن يزيد

منهم: رجل فقال ضبة بني من قضاعة من قوٌم املهلب بن يزيد عَىل قدم

ن��ت��ط��ل��ب ال��ذي م��ن إل��ي��ك ط��ل��ٌب ف��ات��ن��ا م��ا إذا ن��دري م��ا وال��ل��ه
ي��ن��س��ب ال��م��ك��ارم إل��ى س��واك أح��ًدا ن��ج��د ل��م ال��ب��الد ف��ي ض��رب��ن��ا ول��ق��د
ن��ذه��ب م��ن إل��ى ف��أرش��دن��ا ال أو ع��ودت��ن��ا ال��ت��ي ل��ع��ادت��ن��ا ف��اص��ب��ر

فقال: عليه وفد املقبل العام يف كان فلما دينار. بألف له فأمر

األس��واق م��ج��م��ع ب��اب��ك وك��أنَّ م��ه��ج��ورة أب��واب��ه��م أرى ل��ي م��ا
اآلف��اق م��ن ف��اج��ت��م��ع��وا ب��ي��دي��ك ال��ن��دى ش��ام��وا أم ه��اب��وك أم ح��اب��وك
ال��ع��ش��اق ق��ل��ي��ل��ة وال��م��ك��رم��ات ع��اش��ًق��ا ل��ل��م��ك��ارم رأي��ت��ك إن��ي

درهم. آالف بعرشة له فأمر
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الشعراء وأحد طوق ابن

حاجته جميع فيها رقعة فناوله النزهة، طلب يف خرج وقد طوق البن رجٌل عرض
البيت: بهذا ومصدرة

ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ف��ال��س��الم وإالَّ ب��خ��ي��ر ل��ي ج��دت أن��ت ف��إن دن��ي��اي ج��ع��ل��ت��ك

أغناه. حتى فأعطاه ظنك، ألصدقن وهللا فقال:

الشاعر ودعبل طاهر بن هللا عبد

يف له حراقة يف راكٌب وهو الخراساني طاهر بن هللا لعبد الشاعر عيل بن دعبل عرض
فيها: فإذا بأخذها فأمر برقعة، إليه فأشار دجلة

ت��غ��رق وال ت��س��ي��ر ك��ي��ف ـ��ن ال��ح��س��ي��ـ ب��ن ل��ح��راق��ة ع��ج��ب��ت
م��ط��ب��ق ف��وق��ه��ا م��ن وآخ��ر واح��ٌد ت��ح��ت��ه��ا م��ن وم��ج��ران
ت��ورق ال ك��ي��ف م��س��ه��ا إذا ع��ي��دان��ه��ا ذاك م��ن وأع��ج��ب

وفرس. وجارية درهم آالف بخمسة له فأمر
األبيات: هذه فيها برقعة دعبل فتلقاه طاهر بن هللا عبد وخرج

م��ق��ب��ل م��ل��ك ب��ل��واء م��ع��ق��ودة ف��وق��ه��ا ب��ال��س��ع��ادة ق��ن��ات��ك ط��ل��ع��ت
أج��دل ج��ن��اًح��ا ب��ن��اق��ل��ه��ا ت��ه��ن��و ك��أن��م��ا ط��ري��دت��ي��ن ف��وق ت��ه��ت��ز
ال��م��ت��ه��ل��ل ووج��ه��ك ي��دي��ك ب��ن��دى ع��رض��ه اح��ت��ي��ال ع��ل��ى ال��ب��خ��ي��ل رب��ح
ج��دول ف��ي ج��دول م��ن��ه ف��اض م��ا ع��اج��ل ن��ي��ل��ك أن ي��ع��ل��م ك��ان ل��و

آالف. بخمسة له فأمر
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رياح بن ونصيب هشام

فأنشده: هشام عىل رياح بن نصيب دخل

ش��م��ال��ك ح��ل��ت ث��م ع��ف��ًوا ي��م��ي��ن��ك س��ب��ق��ت��ه��م ال��ع��ال ال��ن��اس اس��ت��ب��ق إذا

أطلق بالعطية يداك املؤمنني، أمري يا فقال: فسلني، املدح غاية بلغت هشام: فقال
فكسدها سوادي من عليها نفضت ابنة يل قال: تفعل، أن بد ال قال: باملسألة، لساني من
وكسوٍة بحيلٍّ لها وأمر أرًضا، فأقطعها قال: لها، يجعله بيشء املؤمنني أمري أسعفها فلو

السوداء. فنفقت

والحجاج األخيلية ليىل

فأنشدته: الحجاج عىل األخيلية ليىل دخلت

ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى ت��ت��ب��ع م��ري��ض��ة أرًض��ا ال��ح��ج��اج ورد إذا
س��ق��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��ز إذا غ��الم ب��ه��ا ال��ذي ال��ع��ض��ال ال��داء م��ن ش��ف��اه��ا

ألنزلك إليك أحب النساء أي قال: ثم همام، قويل ولكن غالم تقويل ال لها: فقال
األموية العاص بن سعيد ابنة الجالس أم قال: األمري، أيها نساؤك ومن قالت: عندها،
قالت: العتكية، جفرة أبي بن املهلب ابنة وهند الفزارية خارجة بن إسماعيل ابنة وهند
قالت: خمسمائة، أعطها غالم يا قال: عليه، دخلت الغد من كان فلما إيلَّ، أحب الحيثية
قال: ذلك، من أكرم األمري قالت: بشاءٍ، لك أمر إنما قائل: قال إبًال، أحسبها األمري أيها

بنا. ظنها تخيبوا وال إبًال اجعلوها

جبلة بن وعيل سهل بن الحسن

سهل بن الحسن عسكر إىل جبلة بن عيل علينا قدم الكاتب: رجاء بن الحسن قال
وسبعني نيف عىل نجري ذاك إذ ونحن سهل بن الحسن ابنة خديجة عند هناك واملأمون
فقال: األمري، شغل كثر قد له: فقلت بي فنزل االنهماك من غاية يف ونحن مالح، ألف
فأعلمته ظهوره وقت يف سهل بن الحسن عىل فدخلت أجل، قلت: بقدومي، تخربنه أال

107



الكرام نوادر

عرشة يعطى فقال: األمر، عن بمشغول لست قلت: فيه؟ نحن ما ترى أال قال: مكانه
له: كلمة يل فقال جبلة بن عيل فأعلمت له، نتفرغ أن إىل آالف

ت��رن��ي ول��م ح��م��دي ك��اف��أت ع��ط��ي��ة م��ب��ت��دءا ال��ح��ق ول��يَّ ي��ا أع��ط��ي��ت��ن��ي
ت��ب��ادرن��ي ب��ال��ج��دوى ك��ن��ت ك��أن��م��ا ري��ق��ه ن��ل��ت ح��ت��ى ب��رق��ك ش��م��ت م��ا

تمام وأبو املعتصم

فامتدحه محاربيه عىل والفوز عمورية فتوحه بعد املعتصم عىل الطائي تمام أبو دخل
أولها: بليغة بقصيدة

وال��ل��ع��ب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��دُّ ه ح��دِّ ف��ي ال��ك��ت��ب م��ن أن��ب��اءً أص��دق ال��س��ي��ف
وال��ري��ب ال��ش��ك ج��الء م��ت��ون��ه��نَّ ف��ي ال��ص��ح��ائ��ف س��ود ال ال��ص��ف��ائ��ح ب��ي��ض
ال��ش��ه��ب ال��س��ب��ع��ة ف��ي ال ال��خ��م��ي��س��ي��ن ب��ي��ن الم��ع��ٌة األرم��اح ش��ه��ب ف��ي وال��س��ل��م

وسبعني ثالثة عليها جائزة فأعطاه بيتًا، وسبعون ثالثة عددها طويلة قصيدة وهي
دينار. ألف بيٍت كل عىل دينار ألف

كرمه عىل البخرتي أبي امتداح

الشاعر: قال وفيه الندى أليف العطاء كثري البخرتي أبو منبه بن وهب كان

ال��ب��خ��ت��ري أب��ي ف��ع��ال ف��ي��ن��ا ال��م��ل��ي��ك وق��اك ف��ع��ل��ت ف��ه��الَّ
ال��م��ك��ث��ر ع��ل��ى ال��م��ق��لَّ ف��أغ��ن��ى ال��ب��الد ف��ي إخ��وان��ه ت��ت��ب��ع

108



الكرم يف متفرقة نوادر

العزيز عبد بن وعمر كثريِّ

ا حقٍّ إال تقل وال قل فقال: اإلنشاد، يف فاستأذن العزيز، عبد بن عمر عىل كثريِّ دخل
فقال:

م��ج��رم إش��ارة ت��ق��ب��ل ول��م ب��ريٍّ��ا ت��خ��ف ول��م ع��ل��يً��ا ت��ش��ت��م ف��ل��م َولِ��ي��َت
م��س��ل��م ك��ل راض��يً��ا ف��أم��س��ى أت��ي��ت ال��ذي م��ع ال��م��ق��ال ب��ال��ف��ع��ل وص��دق��ت
وم��ع��ص��م ب��وج��ه ال��دن��ي��ا ل��ك والح��ت ث��ي��اب��ه��ا ال��م��ل��وك ل��ب��س ل��ب��س��ت وق��د
ال��م��ن��ظ��م ال��ج��م��ان م��ث��ل ع��ن وت��ب��س��م م��ري��ض��ة ب��ع��ي��ن أح��ي��انً��ا وت��وم��ض
وع��ل��ق��م س��م��ام م��ن ش��رابً��ا س��ق��ت��ك ك��أن��م��ا م��ش��م��ئ��ًزا ع��ن��ه��ا ف��أع��رض��ت
م��ف��ع��م ال��م��وج م��زب��د م��ن ب��ح��ره��ا وف��ي م��م��ن��ٍع ف��ي أج��ب��ال��ه��ا ف��ي ك��ن��ت وق��د
ت��ك��ل��م م��ن ب��ع��ده��ا دن��ي��ا ل��ط��ال��ب ي��ك��ن ول��م غ��ص��بً��ا ال��ل��ه أت��اك ف��ل��م��ا
م��ص��م��م ب��رأي ي��ب��ق��ي م��ا وأك��ث��رت م��ون��ًق��ا ك��ان وإن ي��غ��ن��ي ال��ذي ت��رك��ت
ال��م��ق��دم ال��ب��ن��اء أع��ل��ى ب��ه ب��ل��غ��ت م��ورٌق ال��ف��ؤاد ف��ي ه��مٌّ ل��ك ف��م��ا
وأع��ج��م ف��ص��ي��ح م��ن ي��ن��ادي م��ن��اٍد ي��ك��ن ل��م وال��غ��رب األرض ش��رق ب��ي��ن ف��م��ا
ل��دره��م ب��أخ��ذ أو ل��دي��ن��ار ب��أخ��ٍذ ظ��ل��م��ت��ن��ي ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ي��ق��ول
م��ح��ج��م م��لء ظ��ال��ًم��ا م��ن��ه ال��س��ف��ك وال م��ج��رم غ��ي��ر ب��ام��رئ ك��فٍّ ب��س��ط وال
أع��ظ��م ث��م ب��ه��ا أع��ظ��م ب��ه��ا وأع��ظ��م ل��م��ب��اي��ع ص��ف��ق��ة م��ن ب��ه��ا ف��ارب��ح

العطايا. بأثمن أجازه ثم قلته، عما تسئل إنك كثري، يا له: فقال

واملتوكل الشاعر مروان

ورواحل ثوبًا وخمسني ألًفا وعرشين بمائة الشاعر الحبوب أبي بن ملروان املتوكل أمر
قوله: بلغ فلما شكره يف أبياتًا فقال كثرية،

أت��ج��ب��را وأن أط��غ��ى أن خ��ف��ت ف��ق��د ت��زد وال ع��ن��ي ك��ف��ي��ك ن��دى ف��أم��س��ك

ألف. بألف تقوَّم بضياٍع له وأمر بجودي أغرقك حتى أمسك ال وهللا فقال:
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والحالق املهلب بن يزيد

له فأمر رأسه، فحلق بحالق فجاؤوه رأسه، يحلق حالًقا فطلب املهلب بن يزيد حج
فالن أم إىل وأميض آالف الخمسة هذه آخذ وقال: الحالق فُدهش درهم، آالف بخمسة
إن طالق امرأتي فقال: أخرى، آالف خمسة أعطوه فقال: استغنيت، قد أني أخربها
عليه وجب خراج عىل يزيد بسجن أمر الحجاج أن وصادف بعدك، أحد رأس حلقت
فقال يزوره الفرزدق فجاءه السجن، يف وهو له فجمعت درهم، ألف مائة مقداره

عليه. يل استأذن للحاجب:
متوجًعا أتيت إنما الفرزدق: فقال فيه، عليه الدخول يمكن ال مكان يف إنه فقال:

قال: أبرصه فلما فأذن ممتدًحا، آِت ولم فيه هو ملا

ي��زي��د أي��ن ال��ح��اج��ات ذوو وق��ال ب��ع��دك��م خ��راس��ان ض��اق��ت خ��ال��د أب��ا
ع��ود ب��ع��دك ب��ال��م��ردي��ن اخ��ض��رَّ وال ق��ط��رة ب��ع��دك ب��ال��ش��وق ق��ط��رت ف��م��ا
ج��ود ج��ودك ب��ع��د ل��ج��واد وم��ا ب��ه��ج��ة ع��زك ب��ع��د ل��س��رور وم��ا

الحجاج ودع لنا، جمعت التي درهم ألف املائة إليه ادفع للحاجب: يزيد فقال
من منعتك حني خشيته الذي هذا للفرزدق الحاجب فقال يشاء، ما فيه يفعل ولحمي

وانرصف. فأخذها إليه دفعها ثم عليه، الدخول

والعجوز املهلب بن يزيد

البنه: فقال عنًزا، له فذبحت أعرابية بعجوز السجن من خروجه بعد املهلب بن يزيد مر
اليسري يرضيها هذه فقال: إليها، ادفعها قال: دينار، مائة قال: النفقة؟ من معك ما
ال كانت وإن بالكثري، إال أرىض ال فأنا اليسري يرضيها كان إن قال: تعرفك، ال وهي

نفيس. أعرف فأنا تعرفني
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الشاعر وأزهر جعفر أبو

باثني له فأمر طالبًا، جئتك قال حاجتك، ما له: فقال جعفر أبي عىل الشاعر أزهر وفد
أتاه، سنة بعد كان وملا وانرصف، فأخذها طالبًا، بعد تأتنا ال وقال: درهم ألف عرش
طالبًا، جئت بل وهللا ال فقال: مسلِّما جئت قال: أزهر، يا حاجتك ما جعفر: أبو له فقال
بعد كان وملا ومىض فأخذها مسلِّما، وال طالبًا تأتنا فال ألًفا عرش باثني لك أمرنا وقد
طالبًا، جئت بل وهللا ال فقال: عائًدا، أتيت قال: أزهر يا حاجتك ما فقال: أتاه سنة
فأخذها عائًدا، وال مسلِّما وال طالبًا بعد تأتنا وال فاذهب ألًفا عرش باثني لك أمرنا وقد
املؤمنني أمري يا قال: أزهر، يا حاجتك ما له: فقال أقبل، السنة مضت فلما وانرصف،
تطلبه الذي الدعاء وقال: جعفر أبو فضحك ألكتبه جئت به تدعو أسمعك كنت دعاء
عرش باثني لك أمرنا وقد يل، يستجب فلم أراك ال أن به هللا دعوت فإني مستجاب غري

فيك. الحيلة أعيتنا فقد شئت إذا وتعاَل ألفا.

هللا وعبيد السائل

نبئت فإني صدِّق، له: فقال يعرفه ال وهو سائل أتاه أنه عباس بن هللا عبيد جود من
عبيد من أنا وأين له: فقال إليه، فاعتذر درهم ألف سائًال أعطى عباس بن هللا عبيد أن
يف الحسب أما قال: فيهما، قال املال، كثرة يف أم الحسب يف منه أنت أين قال: هللا،
إليه واعتذر درهم ألفي فأعطاه حسيبًا، وكنت فعلت شئت وإذا وفعله فمروءته رجل
وإن منه، خري فأنت عباس بن هللا عبيد تكن لم إن السائل: له فقال الحال، ضيق من
كريم هزة هذه السائل: فقال أخرى، ألًفا فأعطاه أمس، منك خريٌ اليوم فأنت هو كنت
الرجال. من سواك يف توجد قلما التي الخصال بكريم قلبي جذبت لقد وهللا حسيب،

الوالة بعض فيها مدحت كنت أبياتًا طاهر بن هللا عبد أنشدت مطري: بن أحمد قال
وهي:

أن��ع��ُم ل��ل��ن��اس ف��ي��ه ن��ع��ي��م وي��وم أب��ُؤٌس ل��ل��ن��اس ف��ي��ه ب��ؤٍس ي��وم ل��ه
ال��دم ك��ف��ه م��ن ال��ب��ؤس ي��وم وي��ق��ط��ر ال��ن��دى ك��ف��ه م��ن ال��ج��ود ي��وم ف��ي��ق��ط��ر
م��ج��رم األرض ع��ل��ى ي��ص��ب��ح ل��م ال��ن��اس ع��ن ك��ف��ه ي��ث��ن ل��م ال��ب��ؤس ي��وم أن ف��ل��و
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م��ع��دم ب��األرض ك��ان م��ا ال��ن��دى ل��ب��ذل ك��ف��ه ف��رغ ال��ج��ود ي��وم أن ول��و

يل: قال نعم، قلت: فقبلتها، قال: آالف، خمسة قلت: أعطاك؟ كم هللا: عبد يل فقال
ألف. مائة إال هذه ثمن فما أخطأت؛

وعمه العتبي

الزبريي: عباس ألبي ينشد عمي سمعت العتبي: قال

ال��ف��داء م��روان آل ي��ا ل��ك��م ع��ه��د وول��ي خ��ل��ي��ف��ة وك��ل
داء األق��وام إم��ارة وب��ع��ض ك��ان��ت ح��ي��ث ش��ف��اء إم��ارت��ك��م
أس��اؤوا م��ل��ك��وا إن ال��ق��وم وب��ع��ض م��ل��ك��ت��م إذا ت��ح��س��ن��ون ف��أن��ت��م
س��م��اء وأرج��ل��ه��م ألي��دي��ك��م وأن��ت��م ألرج��ل��ك��م أرٌض ه��م

ألًفا. عرشين قال: عليها؟ أعطى كم له: فقلت

الفياض وعكرمة خزيمة

أسد بني من برش بن خزيمة له يقال رجل امللك عبد بن سليمان خالفة أيام يف كان
من الحالة تلك عىل يزل فلم وافرة، نعمته وكانت واملواساة، والكرم باملروءة مشهوٌر
ملُّوه، ثم حينًا فآسوه عليهم، ويتفضل يَؤاسيهم كان الذين إخوانه إىل احتاج حتى الكرم
عهدته ما غري إخواني من رأيت العم ابنة يا لها: وقال امرأته أتى ذلك منهم الح فلما
يتقوت وأقام بابه أغلق إنه ثم املوت، يأتيني أن إىل بيتي لزوم عىل عزمت وقد فيهم
عىل واليًا الفياض عكرمة يومئذ وكان أمره، يف حائًرا وبقي جميعه نفد حتى عنده بما
جرى إذ معارفه من البلد أهل من جماعة وعنده ديوانه يف جالس هو فبينما الجزيرة.
الفقر من حاٍل أشقى يف إنه له: فقالوا حاله عن عكرمة فسألهم برش، بن خزيمة ذكر
أو مواسيًا برش بن خزيمة وجد أفما الفياض: عكرمة فقال بيته، ولزم بابه أغلق وقد
ي وسمِّ الكرم من عظيمة بمنزلة وكان ذلك، عن عكرمة فأمسك ال، له: فقالوا مكافيًا،
يف جعلها دينار آالف أربعة إىل وعمد الليل إىل فانتظر وجوده، كرمه لزيادة الفياض
فلم املال، يحمل واحد غالم إال يصحبه ال أهله عند من ا رسٍّ وخرج دابته ركب ثم كيس
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وأخذ لغالمه وأمسكها ناحية إىل دابته عن فنزل خزيمة، باب إىل وصل حتى سائًرا يزل
أنكر وقد عكرمة له فقال خزيمة فخرج وقرعه، الباب إىل وحده به وأتى الكيس منه
ذيل عىل وقبض فوضعه ثقيًال فرآه خزيمة فتناوله شأنك، به أصلح هذا خذ صوته:
هذا مثل يف جئتك ما عكرمة: له فقال فداك؟ جعلت أنت من أخربني له: وقال عكرمة
فقال أنت، من تخربني لم ما أقبله ال وهللا خزيمة: له فقال تعرفني، أن وأريد الوقت
ال عكرمة: له فقال إيضاًحا، زدني خزيمة: فقال الكرام، عثرات جابر أنا عكرمة: له
بالفرج هللا أتى فقد أبرشي له: وقال امرأته إىل بالكيس خزيمة فدخل وانرصف، وهللا،
يلمس خزيمة فبات زيت، لنا ليس ألنه الرساج إىل سبيل ال فقالت: أرسجي، فقومي
بعد خرج فيَم امرأته سألته منزله إىل عكرمة رجع وملا الدنانري، خشونة فيجد الكيس
بما أحد يعلم أن وأريد كذا وقت يف ألخرج كنت ما فأجابها: منفرًدا، الليل من هدأة
وألحت وناحت وصاحت ذلك، أعلم أن يل بد ال له: فقالت فقط، هللا إال إليه خرجت
له: قالت إذًا، فاكتميه باألمر أخربك لها: قال بدٌّ له ليس أنه رأى فلما بالطلب، عليه
أصبح ملا فإنه خزيمة من كان ما أما وجهها، عىل بالقصة فأخربها بذلك، تبال وال قل
فدخل امللك، عبد بن سليمان الخليفة يريد للسفر وتجهز شأنه وأصلح غرماءه صالح
باملروءة جيًدا يعرفه سليمان وكان برش، بن خزيمة بوصول سليمان وأخرب الحاجب
ما خزيمة يا سليمان: له قال بالخالفة عليه وسلم خزيمة دخل فلما له، فأذن والكرم
خزيمة: قال إلينا، النهضة منعك فما قال: املؤمنني، أمري يا الحال سوء قال: عنا، أبطأك
يا أشعر لم خزيمة: قال اآلن، أنهضك فكم قال: بيدي، ما وقلة املؤمنني أمري يا ضعفي
منه وكان شخًصا فرأيت فخرجت يطرق والباب إالَّ الليل من هدأة بعد املؤمنني أمري
خزيمة: فقال عرفته، أما له: فقال آخرها، إىل أولها من بقصته وأخربه وكيت، كيت
الكرام، عثراث جابر أنا قال: اسمه عن سألته حني إالَّ املؤمنني أمري يا منه سمعت ما
ثم مروءته، عىل لكافأناه عرفناه لو وقال: معرفته عىل امللك عبد بن سليمان فتلهف
عكرمة عمل وجميع الجزيرة عىل الوالية لخزيمة فكتب إليه، فحرض بالكاتب عيل قال:
األرض فقبل الوالية إىل وقته من بالتوجه وأمره ضيافته، وأحسن العطاء له وأجزل
بلغه قد وكان عكرمة خرج منها قرب فلما الجزيرة، إىل ساعته من وتوجه خزيمة
أن إىل جميعا وساروا عليه وسلموا البلد، أعيان جميع مع خزيمة ملالقاة وأقبل عزله
فحوسب ويحاسب، عكرمة يؤخذ أن وأمر اإلمارة دار يف خزيمة فنزل البلد، به دخلوا
سبيل منه درهم إىل ما وهللا عكرمة: له فقال منه، جزية فطلبه كثري مال عليه ففضل
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يقول عكرمة فأرسل باملال، يطالبه وأرسل بحبسه خزيمة فأمر ديناًرا، منه عندي وال
ورضبه، بقيده خزيمة فأمر شئت، ما فاصنع بعرضه ماله يصون ممن لست إني له:
فبلغ به، وأرض ذلك فأضناه شهًرا كذلك فأقام عليه، وضيق ورضب بالحديد فكبل
لها: وقالت عقل ذات لها جارية فدعت شديًدا، ا غمٍّ واغتمت لذلك فجزعت رضه امرأته
منك طلبها فإذا لألمري نصيحة عندي إن للحاجب: وقويل خزيمة باب إىل الساعة اذهبي
له: فقويل فعل فإذا الخلوة فسليه عليه دخلت فإذا خزيمة، لألمري إال أقولها ال فقويل:
ثم والحديد والحبس بالضيق له بمكافأتك منك الكرام عثرات جابر جزاء هكذا كان ما
عثرات جابر واسوأتاه قال: قولها خزيمة سمع فلما ذلك، جاريتها ففعلت بالرضب،
البلد أهل وجوه إىل وركب فأرسجت بدابته لوقته فأمر نعم، قالت: غريمي، الكرام
إىل عكرمة نظر فلما الرض، أضناه وقد متغريًا الحبس باب إىل بهم وسار فجمعهم
رأسه عىل وأكب خزيمة فأقبل رأسه، فنكس ذلك أحشمه البلد أهل ووجوه خزيمة
بسوء فعالك كريم خزيمة: قال منك، هذا أعقب ما وقال: رأسه عكرمة فرفع فقبله،
وأن تفك أن بقيوده أمر خزيمة إن ثم ولك، لنا هللا يغفر عكرمة: له فقال مكافأتي،
من ينالني أن مرادي قال بذلك، مرادك ما عكرمة: له فقال نفسه، رجليه يف توضع
جميًعا خرجا ذلك وبعد تفعل، ال أن باهلل عليك أقسم عكرمة: له فقال نالك، ما الرض
خزيمة أمر ثم ذلك، من يَمكِّنه فلم االنرصاف وأراد عكرمة فودعه خزيمة دار إىل وجاء
فخلع خرج ثم عكرمة، خدمة فتوىل نفسه خزيمة وقام جميًعا، ودخال فأخيل بالحمام
امللك، عبد بن سليمان املؤمنني أمري إىل معه يسري أن وسأله كثريًا ماًال إليه وحمل عليه
وأخربه الحاجب فدخل سليمان، عىل قدما حتى معه فسار الرحلة، يف يومئذ وكان
أمرنا بدون علينا يقدم الجزيرة وايل نفسه: يف وقال ذلك فراعه برش، بن خزيمة بقدوم
خزيمة؟ يا وراءك ما قال: عليه دخل فلما عظيم، لحادث إال هذا ما به، العهد قرب مع
بجابر ظفرت إني املؤمنني أمري يا قال: أقدمك، فما قال: املؤمنني، أمري يا خري قال:
قال: هو؟ ومن قال: رؤيته، إىل شوقك من رأيت ملا أرسك أن فأحببت الكرام عثرات
من وأدناه به فرحب بالخالفة، عليه وسلم فدخل الدخول يف له فأذن الفياض، عكرمة
وجه، أتم عىل فُقضيت فكتبها رقعة، يف تختاره وما حوائجك اكتب له: وقال مجلسه
عىل وواله والظرف التحف من كثريًا شيئًا له وأضاف دينار آالف بعرشة له أمر ثم
بل قال: عزلته، شئت إن بيدك خزيمة أمر له: وقال جاورهما، وما وإرمينية الجزيرة
لسليمان عاملني يزاال ولم جميًعا انرصفا إنهما ثم املؤمنني، أمري يا مكرًما عمله إىل رده

خالفته. مدة

114



الكرم يف متفرقة نوادر

الكريمة املرأة

فطلب منزل عىل عرج الحجاز يقصد الشام من قادًما عباس بن هللا عبد كان بينما
أو راعيًا تجد فلعلك الربية هذه يف اذهب لوكيله: فقال يجدوا، فلم طعاًما غلمانه من
عندك لها: فقالوا حي، يف عجوز عىل فوقعوا بالغلمان فمىض طعام، أو لبن فيه حيٍّا
فأين قالوا: وأوالدي، يكفيني ما عندي ولكن فال، البيع طعام أما قالت: نبتاعه، طعام
قالت: ولهم؟ لك أعددت فما قالوا: عودتهم، أوان وهذا لهم رعي يف قالت: أوالدك؟
بشطرها، لنا فجودي قالوا: يشء، ال قالت: ذلك؟ غري هو وما قالوا: باملاء، مبتلة خبزة
وتجودين النصف تمنعني لها: فقالوا فخذوه، الكل وأما به أجود فال الشطر أما فقالت:
أمنع فإني وفضيلة، كمال الكل وإعطاء نقيصة الشطر إعطاء ألن نعم؛ فقالت: بالكل،
فلما جاءوا، أين من وال هم من تسألهم ولم فأخذوها يرفعني، ما وأمنح يضعني ما
الساعة إيلَّ احملوها لهم: قال ثم ذلك، من عجب بخربها وأخربوه هللا عبد إىل وصلوا
صاحبكم، ومن فقالت: يريدك، فإنه صاحبنا إىل معنا انطلقي لها: وقالوا إليها، فرجعوا
قالوا: مني، يريد فما وأسماه الرشف عنوان وهللا هو قالت: عباس، بن هللا عبد قالوا:
يجب وهو فكيف بدًال له أخذت ما معروًفا فعلت ما كان لو وهللا أواه قالت: مكافأتك،
فسلمت إليه، أخذوها حتى بها يزالوا فلم بعًضا، بعضهم فيه يشارك أن الخلق عىل
كلب، بني من قالت: أنت؟ ممن لها: قال ثم مجلسها وقرب السالم، عليها فرد عليه
فلم يشء، يف العني قرة وأرى الليل أكثر وأهجع اليسري أسهر قالت: حالك؟ فكيف قال:
أدخر قالت: حرضوا، إذا لبنيك ادخرت فما قال: وجدته، وقد إال يشء الدنيا من يكن

قال: حيث طيء حاتم عن ُروي ما لهم

ال��م��أك��ل ك��ري��م ب��ه أن��ال ح��ت��ى وأظ��ل��ه ال��ط��وى ع��ل��ى أب��ي��ت ول��ق��د

قالت: تصنعني؟ كنت ما جياع وهم بنوك جاءك لو وقال: تعجبًا، هللا عبد فازداد
يفسد فإنه هذا عنك دع بالك، بها أشغلت حتى الخبزة هذه عندك عظمت لقد هذا يا
رأوا منه دنوا فلما فأحرضوهم بأوالدها عيل هللا: عبد فقال العواطف، يف ويؤثر النفس
أصلح أن أحب وإنما ملكروه، وأمكم أطلبكم لم إني وقال: إليه فأدناهم وسلموا، أمهم
فقال: قديم، لفعل مكافأة أو سؤال عن إال يكون أن قلَّ هذا إن فقالوا: شأنكم، من
يا قالوا: عندكم، مايل من يشء وضع فوددت الليلة جاورتكم ولكن ذلك من يشء ليس
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النوال أردت وإن يستحق، من نحو فوجهه الرزق من وكنان عيش خفض يف نحن هذا
وأمر ذاك، هو نعم فقال: مقبول، وبرك مشكور فمعروفك فتقدم سؤال غري من مبتدئًا
شيئًا منكم واحد كل لقل ألوالدها: العجوز فقالت ناقة، وعرشين درهم آالف بعرشة لهم

األكرب: فقال منه، يشء يف أتبعكم وأنا

ال��خ��ب��ر وط��ي��ب ال��ف��ع��ال وط��ي��ب ال��ك��الم ب��ط��ي��ب ع��ل��ي��ك ش��ه��دت

األوسط: وقال

ال��خ��ط��ر ك��ري��م ع��ظ��ي��م ف��ع��ال ال��س��ؤال ق��ب��ل ب��ال��ج��ود ت��ب��رع��ت

األصغر: وقال

ال��ب��ش��ر رق��اب ي��س��ت��رق ب��أن ف��ع��ل��ه ذا ك��ان ل��م��ن وح��ق

العجوز: وقالت

وال��ح��ذر ال��ردى ك��ل ووق��ي��ت م��اج��د م��ن ال��ل��ه ف��ع��م��رك

ملك جود

املنظرة يف جالًسا يوًما وكان السمك أكل يحب كان برويز بن خرسو امللك إن قيل:
يديه، بني ووضعها لخرسو وأهداها كبرية، سمكة وعنده صياٌد فجاءه عنده وشريين
فقالت: لم؟ امللك: فقال صنعت، ما بئس شريين: فقالت درهم، آالف بأربعة له فأمر
عطية مثل أعطاني قد قال: القدر هذا حشمك من ألحد هذا بعد أعطيت إذا ألنك
األمر، فات وقد هباتهم يف يرجعوا أن بامللوك يقبح ولكن صدقت لقد قال: الصياد،
له: وتقول الصياد تدعو فقالت: ذلك؟ وكيف فقال: الحال، هذا أدبر أنا شريين: فقالت
أنثى، قال: وإن أنثى، طلبت إنما فقل: ذكر، قال: فإن أنثى؟ أم هي ذكٌر السمكة هذه
له فقال وفطنة، ذكاء ذا الصياد وكان فعاد، الصياد فنودي ذكًرا، طلبت إنما فقل:
خنثى السمكة هذه له: وقال األرض الصياد فقبل أنثى، أم ذكر السمكة هذه خرسو:
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الصياد فمىض درهم؛ آالف بأربعة له وأمر كالمه من خرسو فضحك أنثى، وال ذكر ال
عىل وحملها معه كان جراب يف ووضعها درهم آالف ثمانية منه وقبض الخازن إىل
كاهله عن الجراب الصياد فوضع واحد، درهم الجراب من فوقع بالخروج وهمَّ عنقه
أرأيت لخرسو: شريين فقالت إليه، ينظران وشريين وامللك فأخذه الدرهم عىل وانحنى
الدرهم عىل وانحنى كاهله عن فألقى واحد، درهم منه سقط وسفالته الرجل هذا خسة
ذلك من خرسو فحرد امللك، غلمان من غالم ليأخذه يرتكه أن عليه يسهل ولم فأخذه
بإنسان لست الهمة ساقط يا له: وقال الصياد بإعادة أمر ثم شريين، يا صدقت وقال:
الصياد فقبل مكانه، يف ترتكه أن وأسفت واحد درهم ألجل عنقك عن املال هذا وضعت
وإنما عندي لخطره الدرهم ذلك أرفع لم إنني امللك أيها بقاءك هللا أطال وقال: األرض،
فخيشت امللك، اسم اآلخر الوجه وعىل امللك صورة وجهه عىل ألن األرض عن رفعته
أنا وأكون امللك باسم استخفاًفا ذلك فيكون قدميه عليه يضع علٍم بغري أحد يأتي أن
درهم، آالف بأربعة له فأمر ذكره ما واستحسن كالمه من خرسو فعجب بهذا، املؤاخذ
برأي أحد يتدبر ال ينادي مناديًا خرسو وأمر درهم، ألف عرش اثنا ومعه الصياد فعاد

درهمه. خرس برأيهن تدبر من فإنه النساء،

بعضالكرماء عند واملعروف والفضل الوفاء

الرأي وأهل الصحابة، أكابر وعنده األيام بعض يف جالًسا الخطاب بن عمر كان بينما
الشباب، أحسن من شاب عليه أقبل إذ الرعايا، بني يحكم القضايا يف وهو واإلهابة،
وأوقفاه وسحباه، جذباه وقد أيًضا، الشباب أحسن من شابان يكتنفه األثواب، نظيف
أمري يا فقاال: وإليه، إليهما نظر يديه، بني وقفوا فلما ولبَّياه، املؤمنني أمري يدي بني
كبري، شيخ أب لنا كان حقيقان الحق باتباع جديران شقيقان، أخوان نحن املؤمنني
صغاًرا، ربانا بفضائله، معروف رذائله، عن منزه قبائله، يف معظم التدبري، حسن

املعنى: يف قيل كما غزاًرا، مننا وأوالدنا

ب��ال��م��ن��اق��ب أغ��ن��اه��م آخ��ر أٌب م��ث��ل��ه ل��ل��ن��اس ك��ان ل��و وال��د ل��ن��ا
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هذا فقتله أثمارها، يانع ويقتطف أشجارها، يف يتنزه له حديقة إىل اليوم فخرج
أمرك بما فيه والحكم جناه، عما القصاص فنسألك الصواب، طريق عن وعدل الشاب،
ثابت ذلك مع والغالم الجواب، فما سمعت قد له: وقال الشاب، إىل عمر فنظر هللا،
مثل عن فتبسم الجزع، لباس ونزع الهلع ثياب فخلع االستيحاش، عن خاٍل الجنان،
لقد وهللا املؤمنني، أمري يا قال: ثم حسان، بكلمات وحيا لسان بأفصح وتكلم الجمان
قصتي وسأنهي طرا، عم وعربا جرى بما وأخربا نطقا فيما وصدقا أدعياه فيما وعيا
البادية منازل يف نبتُّ العرباء العرب من عريم أني اعلم إليك، فيها واألمر يديك بني
فأفضت والولد، واملال باألهل البلد هذا ظاهر إىل فأقبلت العادية، السنني أسود وصحبت
فحل بينهن عزيزات عيلَّ حبيبات إيلَّ نياق حدائقها بني املسري إىل طرائقها بعض بي
تاج، عليه ملك كأنه بينهن يميش النتاج، حسن الشكل، مليح النسل، كثري األصل، كريم
عن فطردتها بمشفرها، فتناولتها شجرها، الحائط من ظهر قد حديقة إىل النوق فدنت
يتمادى حجر، اليمنى يده ويف وزفر، الحائط وتسور ظهر، قد شيخ فإذا الحديقة تلك
الفحل رأيت فلما وأباده، فقتله فأصابه الحجر بذاك الفحل فرضب خطر، إذا كالليث
فرضبته بعينه الحجر ذلك فتناولت الغضب، جمرات يفَّ وتوقدت وانقلب، جنبه إىل سقط
صيحة صاح أن بعد به، قتل بما مقتول املرء منقلبه، سوء ولقي حتفه سبب فكان به،
هذين من بأرسع أكن فلم مكاني، من هاربًا فأرسعت أليمة، رصخة ورصخ عظيمة،
ويعذر اقرتفت، بما اعرتفت، وقد عمر: قال تراني، كما وأحرضاني فأمسكاني، الشابني
اإلمام، حكم ملا وطوًعا سمًعا الشاب فقال مناص، حني والت القصاص، ووجب الخالص
قبل خصه خبري، أب له كان صغري أخ يل ولكن اإلسالم، رشيعة اقتضته بما ورضيت
عيلَّ، هللا وأشهد إيلَّ، أمره وسلم يدي، بني وأحرضه جليل، وذهب جزيل، بمال وفاته
يعلم وال فيه ووضعته مدفنًا، لذلك فاتخدت جهدك، فاحفظه عندك، ألخيك هذا وقال:
الصغري وطالبك السبب أنت وكنت الذهب، ذهب بقتيل اآلن حكمت فإن أنا، إال أحٌد بذلك
الغالم، أمر يتوىل من أقمت أيام ثالثة انتظرتني وإن خلقه، بني هللا يقيض يوم بحقه،
إىل نظر ثم ساعة عمر فأطرق الكالم، هذا عىل يضمنني من ويل بالذمام، وافيًا وعدت
أهل وجوه إىل الغالم فنظر مكانه، إىل والعود ضمانه، عىل يقوم من وقال: حرض، من
الذي وهو يكفلني، هذا وقال الحارضين دون ذر أبي إىل وأشار الناظرين، املجلس
أيام، ثالثة إىل أضمنه نعم قال: الكالم؟ هذا عىل ذر أبا يا أتضمنه عمر: فقال يضمنني،
وكان اإلمهال مدة انقضت فلما القدر، ذلك وانتظراه ذر، أبي بضمان الشابان فريض
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حول كالنجوم حوله والصحابة عمر مجلس إىل الشابان حرض زال، أو يزول وقتها
من يرجع وكيف ذر أبا يا الغريم أين فقال: ينتظر، والخصم حرض، قد ذر وأبو القمر،
إن العالم، امللك وحق ذر: أبو فقال بضماننا، تفي حتى مكاننا، من تربح فال فّر؟ قد
املستعان، وباهلل لنفيس وأسلمت بالضمان، وفيت الغالم، يحرض ولم األيام، تمام انقىض
فهملت اإلسالم، رشيعة اقتضته ما ذر أبي يف ألفعلن الغالم تأخر إن وهللا عمر: فقال
فعرض الكالم، وتزايد الضجيج وعظم الناظرين، زفرات وأرفضت الحارضين، عربات
إال وأبيا القبول، عدم عىل فأرصا األذية، لكف الدية، أخذ الشابني عىل الصحابة كبار
ذر، أبي عىل تأسًفا ويصيحون ، مرَّ ملا تلهًفا يموجون الناس فبينما املقتول، بثأر األخذ
مرشًقا، يتهلل ووجهه سالم، أتم عليه وسلم اإلمام يدي بني ووقف الغالم، أقبل إذ
وأموايل مالهم مكان عىل وأطلعتهم أخوايل، إىل الصبي أسلمت قد وقال: عرًقا، ويتكلل
ووفائه صدقه من الناس فعجب األغر، الحر وفاء ووفيت الحر، هاجرات اقتحمت ثم
رحمه وىف ومن قدر، من عنه يعف لم غدر من فقال: واجرتائه، املوت عىل وإقدامه
يقال ال كي وبادرت احرتاس، منه ينُج لم حرض إذا املوت أن وتحققت وعفاه الطالب
ولم الغالم هذا ضمنت لقد املؤمنني أمري يا وهللا ذر: أبو فقال الناس، من الوفاء ذهب
وقال: فقصدني حرض من إىل نظر ولكنه اليوم، ذلك قبل رأيته وال قوم، أي من أعلم
من القصد يف ليس إذ قصده تخيب أن املروءة وأبت رده، أستحسن فلم يضمنني هذا
املؤمنني أمري يا ذلك: عند الشابان فقال الناس، من الفضل ذهب يقال ال كي بأس،
من املعروف ذهب يقال ال كي بإيناس، وحشته فلتبدل أبينا دم الغالم لهذا وهبنا قد
مروءة واستغزر ووفائه صدقه من وعجب الغالم عن بالعفو اإلمام فاستبرش الناس،
عليهما وأثنى املعروف، اصطناع يف الشابني اعتماد واستحسن جلسائه دون ذر أبي

البيت: بهذا وتمثل ثناء أحسن

وال��ن��اس ال��ل��ه ب��ي��ن ال��ع��رف ي��ذه��ب ال ج��وائ��زه ي��ع��دم ل��م ال��خ��ي��ر ي��ص��ن��ع م��ن

يا فقاال: أبيهما دية املال بيت من لهما يرصف أن املؤمنني أمري عليهما عرض ثم
وال منٌّ إحسانه يتبع ال كذا، نيته ومن هللا، لوجه ابتغاء عنه عفونا إنما املؤمنني أمري

أذى.
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طاهر أبي للوزير األنباري الحسن أبي مرثية

الدولة عضد ظفر الدولة عضد عمر وابن بويه ابن الدولة عز بني الحرب استعرت ملا
ثم برنس، رأسه وعىل وشهره فسلمه بقية، بن محمد طاهر أبي الدولة عز بوزير
وملا سنة، وخمسون نيف وعمره الطاق بباب داره عند صلبه ثم فقتلته، للفيلة طرحه
بهذه ببغداد العدول أحد األنباري يعقوب عمران بن محمد الحسن أبو رثاه ُصلب
هذه وتكون املصلوب أني لو وددت قال: الدولة عضد عليها وقف فلما الغراء، القصيدة

يفَّ: القصيدة

ال��م��ع��ج��زاِت إح��دى ت��ل��ك ل��ح��قٌّ ال��م��م��ات وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��وٌّ
ال��ص��الت أي��ام ن��داك وف��ود ق��ام��وا ح��ي��ن ح��ول��ك ال��ن��اس ك��أن
ل��ل��ص��الة ق��ي��اٌم وك��ل��ه��م خ��ط��ي��بً��ا ف��ي��ه��م ق��ائ��م ك��أن��ك
ب��ال��ه��ب��ات إل��ي��ه��م ك��م��ده��م��ا اح��ت��ف��اء ن��ح��وه��م ي��دي��ك م��ددت
ال��وف��اة ب��ع��د م��ن ع��الك ي��ض��مَّ أن ع��ن األرض ب��ط��ن ض��اق ول��م��ا
ال��س��اق��ي��ات ث��وب األك��ف��ان ع��ن واس��ت��ع��اض��وا ق��ب��رك ال��ج��وَّ أص��اروا
ث��ق��ات وح��ف��اظ ب��ح��راس ت��رع��ى ب��ق��ي��ت ال��ن��ف��وس ف��ي ل��ع��ظ��م��ك
ال��ح��ي��اة أي��ام ك��ن��ت ك��ذل��ك ل��ي��ًال ال��ن��ي��ران ح��ول��ك وت��وق��د
ال��م��اض��ي��ات ال��س��ن��ي��ن ف��ي ع��اله��ا زي��ٌد ق��ب��ل م��ن م��ط��ي��ة رك��ب��ت
ال��ع��داة ت��ع��ي��ي��ر ع��ن��ك ت��ب��اع��د ت��أسٍّ ف��ي��ه��ا ق��ض��ي��ة وت��ل��ك
ال��م��ك��رم��ات ع��ن��اق م��ن ت��م��ك��ن ج��زًع��ا ق��طُّ ج��زع��ك ق��ب��ل أَر ول��م
ال��ن��ائ��ب��ات ث��أر ق��ت��ي��ل ف��أن��ت ف��اس��ت��ث��ارت ال��ن��وائ��ب إل��ى أس��أت
ال��س��ي��ئ��ات ع��ظ��ي��م م��ن إل��ي��ن��ا ف��ي��ه اإلح��س��ان ده��رك وص��ي��ر
ب��ال��م��ن��ح��س��ات ت��ف��رق��وا م��ض��ي��ت ف��ل��م��ا س��ع��ًدا ل��م��ع��ش��ر وك��ن��ت
ال��ج��اري��ات ب��ال��دم��وع ي��خ��ف��ف ف��ؤادي ف��ي ل��ك ب��اط��ن غ��ل��ي��ل
وال��واج��ب��ات وال��ح��ق��وق ب��ف��رض��ك ق��ي��اٍم ع��ل��ى ق��درت أن��ي ول��و
ال��ن��ائ��ح��ات خ��الف ب��ه��ا ون��ح��ت ال��ق��واف��ي ن��ظ��م م��ن األرض م��ألت
ال��ج��ن��اة م��ن أع��دَّ أن م��خ��اف��ة ن��ف��س��ي ع��ن��ك أص��ب��ر ول��ك��ن��ي
ال��ه��اط��الت ه��ط��ل ن��ص��ب ألن��ك ن��س��ق��ي ف��أق��ول ت��رب��ة ل��ك وم��ا
رائ��ح��اِت غ��واٍد ب��رح��م��اٍت ت��ت��رى ال��رح��م��ن ت��ح��ي��ة ع��ل��ي��ك
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الصليب: عن أُنزل حني فيه وقال

ن��دم��ا اس��ت��رج��ع��وا ث��م ب��اس��م��ك ب��اءوا ب��ل��ى ُص��ل��ب��ت إذ ع��اًرا ب��ك ي��ل��ح��ق��وا ل��م
ع��ل��م��ا س��ؤدد م��ن ن��ص��ب��وا وأن��ه��م غ��ل��ط��وا ف��ع��ل��ه��م ف��ي أن��ه��م وأي��ق��ن��وا
وال��ك��رم��ا األف��ض��ال ودف��ن��وا ب��دف��ن��ه ع��ال ط��ود م��ن��ك وواروا ف��اس��ت��رج��ع��وك
ق��دم��ا إذا ي��ن��س��ى ه��ال��ٍك وك��م ت��ن��س��ى وال ن��داك ي��ب��ل��ى ف��ال ب��ل��ي��ت ل��ئ��ن
ي��ق��ت��س��م��ا ال��ن��اس ب��ي��ن م��ال��ك زال م��ا ك��م��ا ف��ي��ك ال��ذك��ر ح��س��ن ال��ن��اس ت��ق��اس��م

العباس بن هللا عبيد جود

عندك يل إن عباس، ابن يا وقال: يديه، بني فوقف داره يف وهو رجل أتاه أنه جوده من
يدك ما فقال: يعرفه فلم برصه فيه وأحدق هللا عبيد إليه فنظر إليها، احتجت وقد يًدا
عليك أشعتها رضبت والشمس مائها من يمأل وغالمك بزمزم واقًفا رأيتك قال: عندنا،
ما لغالمه: قال ثم ذلك، لك أذكر إني نعم فقال: رشبت، حتى كسائي بطرف فظللتك
يده بحق تفي أراها وما إليه ادفعها قال: درهم، آالف وعرشة دينار مائتا قال: عندك،

عندنا.

واألعرابي طالب أبي بن عيل

كتاب يف يل فلريفعها حاجة إيلَّ له كان من يقول: عنه هللا رىض طالب أبي بن عيل كان
إليك يل إن املؤمنني، أمري يا فقال: أعرابي جاء يوم ذات ففي املسألة، عن وجهه ألصون
يا فقال: فقري»، «إني فكتب: األرض، يف خطها فقال: الحياء، ذكرها من يمنعني حاجة

األعرابي: فقال حلتي، اكسه قنرب

ح��ل��ال ال��ث��ن��ا ح��س��ن م��ن أك��س��وك ف��س��وف م��ح��اس��ن��ه��ا ت��ب��ل��ى ح��ل��ة ك��س��وت��ن��ي
ب��دال ق��دم��ت��ه ب��م��ا ت��ب��غ��ي ول��ي��س م��ك��رم��ة ن��ل��ت ق��د ال��ث��ن��ا ح��س��ن ن��ل��ت إن
وال��ج��ب��ال ال��س��ه��ل ن��داه ي��ح��ي��ي ك��ال��غ��ي��ث ص��اح��ب��ه ذك��ر ل��ي��ح��ي��ي ال��ث��ن��اء إن
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ف��ع��ال ب��ال��ذي ي��ج��زى س��وف ام��رئ ك��ل ب��ه ب��دأت ع��رف ف��ي ال��ده��ر ت��زه��د ال

الناس عىل فرقتها لو املؤمنني أمري يا فقال: دينار، مائة زده قنرب يا فقال:
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول سمعت فإني قنرب، يا مه عنه: هللا ريض فقال: شأنهم، من بها ألصلحت

فاكرموه». قوم كريم أتاكم وإذا عليكم أثنى ملن «اشكروا يقول

والرجل عامر ابن

درهم ألف بخمسمائة القلم فجرى درهم ألف بخمسني لرجل يكتب أن عامر ابن أراد
من إيلّ أحب املال خروج فإن نفاذه إال بقي فما أنفذه فقال: ذلك يف الخازن فراجعه
إرادة مجرى عن القلم رصف خريًا بعبد هللا أراد إذا فقال: الخازن، إليه فنظر االعتذار،
أضعافه، عرشة عبده يعطي أن الكريم الجواد وأراد شيئًا أردت وأنا إرادته، إىل كاتبه

النافذ. وأمره الغالبة هللا إرادة فكانت

والشاعر يزيد بن خالد

فيه: يقول شعًرا فأنشده يزيد بن خالد شاعٌر قصد

ل��ع��ب��ي��ُد إن��ن��ا ي��ق��ي��ن��ا ف��ق��اال أن��ت��م��ا ُح��رَّان وال��ج��ود ال��ن��دى س��أل��ت
وي��زي��د خ��ال��ٌد وق��اال إل��يَّ ف��ت��ط��اوال م��والك��م��ا وم��ن ف��ق��ل��ت

يقول: فأنشد زدناك زدتنا إن له: وقل درهم ألف مائة أعطه غالم يا فقال:

وش��م��ائ��ل��ه ال��ن��دى ي��م��ن��اه ت��دف��ق م��ه��ذب األم��ه��ات ك��ري��م ك��ري��ٌم
س��اح��ل��ه وال��ج��ود ال��م��ع��روف ف��ل��ج��ت��ه أت��ي��ت��ه ال��ج��ه��ات أي م��ن ال��ب��ح��ر ه��و
أن��ام��ل��ه ت��ج��ب��ه ل��م ل��ق��ب��ض دع��اه��ا أن��ه ل��و ح��ت��ى ال��ك��ف ب��س��ي��ط ج��واد
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فأنشد: زدناك، زدتنا إن له: وقل درهم ألف مائة أعطه غالم يا فقال:

ت��ل��ع��ُب ح��س��ب��ت��ك ح��ت��ى وأع��ط��ي��ت��ن��ي ن��ع��ش��ت��ن��ي ح��ت��ى ب��ال��ج��وِد ل��ي ت��ب��رع��ت
ي��ذه��ب ك��اد أو ال��ري��ش م��ن��ي ت��س��اق��ط ب��ع��دم��ا ال��ج��ن��اح��ي��ن ف��ي ري��ًش��ا وأن��ب��ت
م��ذه��ب ع��ن��ك ل��ل��ن��دى م��ا ال��ن��دى ح��ل��ي��ف ال��ن��دى وأخ��و ال��ن��دى واب��ن ال��ن��دى ف��أن��ت

األمري حسب فقال: زدناك، زدتنا إن له: وقل درهم ألف مائة أعطه غالم يا فقال:
وانرصف. أخذت ما وحسبي سمع ما

الشعراء وأحد هللا عبيد بن خالد

بيتني فيك قلت قد له: فقال للغزو، راكب وهو هللا عبيد بن خالد عىل الشعراء أحد قدم
فقال: أنشدنيهما قال: الشعر، من

ن��ظ��ي��ر ل��ه األن��ام ف��ي م��ا ال��ذي ال��ع��رب واح��د ي��ا
ف��ق��ي��ر ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان م��ا آخ��ر م��ث��ل��ك ك��ان ل��و

وانرصف. فأخذها دينار ألف عرشين أعطه غالم يا فقال:

الدرهمني لجمع الدراهم بذل

يف له يأذن أن فسأله درهم ألف بخمسني له فأمر وامتدحه، املهدي عىل رجل دخل
فعوتب بأرسه املال فرق حتى الباب إىل انتهى فما وخرج، فقبلها له فأذن يده، تقبيل

يقول: وأنشد فاعتذر ذلك عىل

ب��ع��دي ك��ف��ه م��ن ال��ج��ود أن أدِر ول��م ال��غ��ن��ى أب��ت��غ��ي ك��ف��ه ب��ك��ف��ي ل��م��س��ت
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الوفاء حسن

يسد ما متطلبًا فسافر األحوال ركيك بالسلطان اتصاله قبل املهلبي محمد الوزير كان
يقول: متأسًفا فأنشأ لحًما به يشرتي درهم عنده يكن ولم يوًما اللحم واشتهى أوده به

ال��ك��ري��ه األم��ر م��ن ي��خ��ل��ص��ن��ي ف��أش��ت��ري��ه ي��ب��اع م��وٌت أال
ف��ي��ه خ��ي��ر ال م��ا ال��ع��ي��ش ف��ه��ذا ي��أت��ي ال��ط��ع��م ل��ذي��ذ م��وت أال
ي��ل��ي��ه م��م��ن أن��ن��ي ل��و وددت ب��ع��ي��د م��ن ق��ب��ًرا أب��ص��رت إذا

األبيات وحفظ رمقه سد ما بدرهم له واشرتى له فرقَّ معه كان رفيق فسمعه
إليه: بعثها برقعة للوزير وكتب ببغداد رفيقه قصد مدة بعد ثم الزمان، فراق وتفارقا

ن��س��ي��ه ق��د م��ا م��ذك��ًرا ف��ق��ال ن��ف��س��ي ف��دت��ه ل��ل��وزي��ر ق��ل أال
ف��اش��ت��ري��ه ي��ب��اع م��وٌت أال ع��ي��ش ل��ض��ن��ك ت��ق��ول إذ أت��ذك��ر

الرقعة: عىل له وكتب درهم بسبعمائة للرجل بعث ذلك عىل الوزير وقف فلما
ُسنبَُلٍة ُكلِّ ِيف َسنَاِبَل َسبَْع أَنبَتَْت َحبٍَّة َكَمثَِل ِهللا َسِبيِل ِيف أَْمَواَلُهْم يُنِفُقوَن الَِّذيَن ثَُل ﴿مَّ

إليه. وقربه عليه وخلع دعاه ثم (٢٦١ (البقرة: َحبٍَّة﴾ ائَُة مِّ

الخطاب بن العباسوعمر ابن

الخطاب بن عمر املؤمنني أمري دار قاصًدا حالكة ليلة خرجت قال: العباس، ابن ذكر
بثوبي جذبني أعرابيًا شخًصا ورأيت إال الطريق نصف إىل وصلت فما عنه، هللا ريض
متنكر، وهو عمر املؤمنني أمري هو فإذا األعرابي فتأملت عباس، يا الزمني وقال:
أحياء بني جولة أريد قال: املؤمنني؟ أمري يا أين إىل له: وقلت عليه وسلمت إليه فتقدمت
األعراب خيام بني يجول وجعل وراءه وأنا فسار فتبعته الدامس، الليل هذا يف العرب
هناك وإذا فنظرنا، منها نخرج أن وأوشكنا جميعها، عىل أتينا أن إىل ويتأملها وبيوتهم
من تشتعل قدر وأمامها ويبكون عليها يعولون صبية وحولها عجوز امرأة وفيها خيمة
فوقفنا فتأكلون، الطعام ينضج قليًال بنيَّ رويًدا رويًدا للصبية: تقول وهي النار تحتها

أخرى. األوالد إىل وينظر تارًة العجوز يتأمل عمر وجعل هناك من بعيًدا
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أبرح ال وهللا فقال: بنا، رس يوقفك الذي ما املؤمنني أمري يا قلت: الوقت، طال وملا
املكان ومللنا ا جدٍّ وقوفنا طال وقد فوقفنا واكتفوا، فأكلوا للصبية صبت قد أراها حتى
تقول والعجوز ويبكون يرصخون يزالون ال والصبية العيون، بنا تسرتيب أن من خوًفا
بنا ادخل عمر: يل فقال فتأكلون»، الطعام ينضج قليًال بنيَّ رويًدا «رويًدا مقالتها: لهم
السالم عليه فردت خالة، يا عليك السالم لها: فقال وراءه، ودخلت فدخل نسألها عندها
من فيه هم ملا له: فقالت ويبكون؟ يتصارخون الصبية هؤالء بال ما فقال: رد، أحسن
ألطعمهم؟ القدر يف وماذا له: فقالت القدر، يف مما تطعميهم َلم ولَِم لها: فقال الجوع،
يشء يل وليس النوم، فيغلبهم العويل من يضجروا أن إىل فقط عاللة إال هو ليس
من فتعجب يغىل املاء وعليها حىص فيها فإذا ونظرها، القدر إىل عمر فتقدم ألطعمهم،
به فأعللهم فيؤكل يُطبخ شيئًا فيها أن أوهمهم فقالت: بذلك، املراد ما لها: وقال ذلك
أنا له: فقالت هكذا؟ أنت وملاذا لها: فقال ناموا، عيونهم النوم وغلب ضجروا إذا حتى
املؤمنني أمري عىل أمرك تعريض َلم ِلَم لها: فقال قرابة، وال زوج وال يل أخ ال مقطوعة
ونكس عمر هللا حيا ال له: فقالت املال، بيت من شيئًا لك فيجعل الخطاب بن عمر

ظلمني. إنه وهللا أعالمه
الخطاب، بن عمر ظلمك بماذا خالة يا لها: وقال ذلك من ارتاع مقالتها سمع فلما
لعله رعيته من حال كل عن يفتش أن عليه الراعي إن ظلمنا، وهللا نعم له: قالت
لوازمه، فيتوىل له مساعد وال معني وال الصبية كثري اليد ضيق مثيل هو من فيها يوجد
بحالك عمر يُعلم ومن لها: فقال صبيته، أو وعياله يقوته بما املال بيت من له ويسمح
فقالت: وتعلميه، تتقدمي أن عليك يجب كان الصبية؟ كثرة مع الفاقة من به أنت وما
وعموًما، خصوًصا رعيته احتياجات عن يفتش أن عليه يجب الحر الراعي إن وهللا ال
راعيه إىل التقدم من ومنعه حياؤه غلبه اليد الضيق الحال الفقري الشخص ذلك فلعل
مواله إىل الفقري تقدم من أكثر رعيته فقراء حال عن السؤال عمر فعىل بحاله، ليعلمه
ومن هللا سنة وهذه منه، ظلًما هذا فيكون ذلك أهمل إذا الحر والراعي بحاله، إلعالمه
والساعة الصبية عليل ولكن خالة يا صدقت عمر: لها قال ذلك، فعند ظلم، فقد تعداها

آتيك.
تنبحنا والكالب فمشينا األخري، ثلثه الليل من بقي قد وكان معه وخرجت خرج ثم
ودخله وحده ففتحه الذخرية، بيت إىل انتهينا أن إىل وعنه عني وأذبها أطردها وأنا
مائة عىل يحتوي الدقيق من كيس إىل فعمد وشماًال يمينًا فنظر معه فدخلت وأمرني
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أنت احمل يل: قال ثم إياه، لته فحمَّ كتفي، عىل حوِّل عباس يا يل: فقال وينيف، رطل
وقد ورسنا الباب وأقفل وخرجنا، فحملتها هناك، جرة إىل وأشار السمن، جرة هاتيك
الحمل أتعبه وقد أنصفنا، أن إىل فمشينا وجنبيه وعينيه لحيته عىل الدقيق من انهار
املؤمنني أمري يا وأمي بأبي له: وقلت عليه نفيس فعرضت مسافة، بعيد كان املكان ألن
يوم وظلمي جرائمي عني تحمل ال أنت وهللا ال فقال: أحمله، ودعني عنك الكيس حول
أو كربت ظالمة حمل من خري وثقلها الحديد جبال حمل أن عباس يا واعلم الدين،
رس هللا، عند عظيم ذنب من له يا بالحىص، أوالدها تعلل العجوز هذه سيما وال صغرت

قالت. كما فيناموا العويل من الصبية تضجر أن قبل عباس يا وأِرسع بنا
فعند العجوز، خيمة وصلنا أن إىل التعب من يلهث وهو معه وأنا وأرسع فسار
وأخذ بذاته هو فتقدم أمامه، السمن جرة ووضعت كتفه عن الدقيق كيس حول ذلك
قد النار فإذا نظر ثم الدقيق بجانبه وجعل السمن فيها ووضع فيها ما وأكب القدر
فقام إليه، له وأشارت بني، يا نعم قالت: حطب، أعندك للعجوز: فقال تطفأ، كادت
األثايف عىل القدر ووضع النار يف منه فوضع أخرض الحطب وكان منه، بقليل وجاء
الحطب دخان رأيت إني فوهللا القدر، تحت بفمه وينفخ األرض إىل رأسه ينكس وجعل
من ليتمكن رأسه يطأطئ كان إذ األرض، بها كنس وقد لحيته خالل من يتصاعد
يحرك فجعل غليانه وابتدأ السمن وذاب النار اشتعلت حتى هكذا يزل ولم النفخ،
أنضج أن إىل األخرى يده يف السمن مع الدقيق من ويخلط الواحدة يده يف بعود السمن
فجعل به فأتته إناء العجوز من طلب الطعام طاب فلما يتصارخون، حوله والصبية
هكذا يفعل يزل ولم الصغار، ويلقم ليربده بفمه ينفخه وهو اإلناء يف الطبيخ يصب
ويضحكون يلعبون وقاموا واكتفوا وشبعوا جميعهم أتى حتى واحد بعد واحًدا معهم
لها: وقال العجوز، إىل ذلك عند عمر فالتفت فناموا، النوم عليهم غلب أن إىل بعضهم مع
دار يف صباًحا غًدا فآتيني حالك، له وسأذكر عمر املؤمنني أمري قرابة من أنا خالة يا
عباس يا يل: فقال معه وخرجت وخرج ودعها ثم خريًا، فأرجي هناك فتجديني األمان
واستقرت ُزلزلت قد الجبال أن حسست بحىص صبيانها تعلل العجوز رأيت حني إني
يلعبون وجلسوا واكتفوا لهم طبخت ما وأطعمتهم جئت بما جئت إذا حتى ظهري عىل
داره عمر أتى ثم ظهري، عن سقطت قد الجبال تلك أن شعرت فحينئذ ويضحكون
لها وجعل فاستغفرها العجوز أتت الصباح كان وملا ليلتنا، وبتنا معه فدخلت وأمرني

فشهًرا. شهًرا راتبًا ولصبيتها
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والوفاء املروءة

مثخنًا األعداء صفوف أمام فرجينيا يف الحرب نريان اشتدت يوم فديرال القائد سقط
عساكر من جندي عليه فعطف ماء، لجرعة مستغيثًا يرصخ بالدماء مخضبًا بالجراح
املدافع ونريان باملاء وأتاه كارولينا شمايل برك والية من مور جمس اسمه األعداء
من يحذرونه جمس أصحاب فأخذ الفريقني، يف الغزيرة كاألمطار تتساقط وكراتها
عدوه إىل يرسع وظل إليهم يلتفت فلم التهلكة، إىل بيده يلقي أن عن ويردعونه الخطر
ذلك مع وكان فسقاه، بيده املاء وكأس إليه بلغ حتى األحمر املوت معمعة يف املستغيث
فديرال القائد فسأله أخذها، ذاك فأبى إليه للمنعم فقدمها ذهبية ساعة الرصيع القائد
بعد اآلخر أحدهما يَر ولم مركزه إىل مور رجع ثم مور، جمس إنه له: فقال اسمه، عن
بيته إىل فرجع فرجينيا وقائع إحدى يف أعضائه بعض وفقد مور جمس ُجرح ثم ذلك،
فديرال القائد من خرب بلغه املدة هذه ويف عديدة سنني عليه مىض ثم برك، والية يف
لصنيعه جزاءً دينار آالف عرشة له وهب أنه الحرب ساحة يف املاء كأس سقاه الذي

دينار. وخمسمائة ألفني سنة كل يعطى أي سنني أربع مدة يعطاها

يحيى بن هللا وعبيد املتوكل

إليه: فكتب خربه يتعرف املتوكل إليه فأرسل الديوان، عن يحيى بن هللا عبيد أبطأ

وال��دي��ِن اإلف��الِس م��ن م��ك��ان��ي��ن م��ن ع��ل��ي��ل
ه��ذي��ن ش��غ��ل وح��س��ب��ي ش��غ��ل ل��ي ه��ذي��ن ف��ف��ي

دينار. بألف إليه فبعث

بالحلم املستعطى

أيها قال: ثم السماطني بني فقعد الكوفة، ويل ملا مروان بن برش عىل دعبل ابن دخل
فقال: قل، فقال: قصها، يف يل فأذن رؤيا رأيت إني األمري

أن��ام��ه��ا ق��ب��ل ك��ن��ت م��ا س��اع��ة ف��ي م��س��ه��د ن��وم ال��ص��ب��ح ق��ب��ل أغ��ف��ي��ت
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ق��ي��ام��ه��ا ع��ل��ىَّ ح��س��ٌن م��وس��وم��ة ب��وص��ي��ف��ة ل��ي ج��دت أن��ك ف��رأي��ت
ل��ج��ام��ه��ا ي��ص��ر ن��اج��ي��ة ش��ه��ب��اء وب��غ��ل��ٍة إل��ي ح��م��ل��ت وب��ب��درة

فارغة دهماء فإنها البغلة إال عندي فهو رأيت يشء كل مروان: بن برش له قال
غلطت. أني إال تقول ما صحيح قال:

األرميني يحيى وابن الشاعر البطني

إليه: فكتبت األرميني يحيى ابن عىل قدمت الشاعر: البطني قال

دن��ان��ي��ر ك��ف��ي وف��ي وص��ي��ٌف ول��ي ف��رًس��ا راك��ٌب أن��ي ال��ن��وم ف��ي رأي��ت
ت��ع��ب��ي��ر ول��ألح��الم خ��ي��ًرا رأي��ت وم��ع��رف��ة ح��ذق ل��ه��م ق��وم ف��ق��ال
ال��ت��ب��اش��ي��ر ال��غ��ال وف��ي ذاك ت��ع��ب��ي��ر ت��ج��د األم��ي��ر ع��ن��د غ��ًدا ف��س��ر رؤي��اك
ت��ب��ش��ي��ر ب��ال��ف��ع��ل ل��ي م��ث��ل��ك وع��ن��د ف��رًح��ا م��س��ت��ش��ع��ًرا م��س��ت��ب��ش��ًرا ف��ج��ئ��ت

أمر ثم بعاملني، األحالم بتأويل نحن وما أحالم أضغاث كتابي، أسفل يف يل فوقع
منامي. يف ورأيته أبياتي يف ذكرته يشء بكل يل

الربيع بن والفضل التيمي

فأنشده: عيد يوم يف الربيع بن الفضل إىل التيمي دخل

ص��ن��ائ��ع إال ل��ل��ف��ض��ل ع��ظ��م��وا وإن ب��ل��دة ك��ل ف��ي األش��راف م��ا ل��ع��م��رك
خ��اش��ع ك��ل��ه وال��ف��ض��ل ب��دا م��ا إذا خ��ش��ًع��ا ل��ل��ف��ض��ل ال��ن��اس ع��ظ��م��اء ت��رى
م��ت��واض��ع ع��ن��ده ج��ل��ي��ل وك��ل رف��ع��ًة ال��ل��ه زاده ل��م��ا ت��واض��ع

درهم. آالف بعرشة له فأمر
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الخليفة وصائغ الصانع

زمانه، أهل واحد وكان الصياغة، صناعة يف يد له كانت الناس أبناء من رجًال أن حكي
عن فسأل آخر، بلد إىل فانتقل بلده يف اإلقامة فكره غناه، بعد وافتقر حاله فساء
األشغال يعلمون كثريون صناع يده وتحت السلطنة ملعلم دكانًا فوجد الصاغة سوق
الصائغ فتوصل ذلك، وغري وقماش وخدم مماليك بني ما ظاهرة سعادة وله للسلطنة،
مدة، عنده يعمل وأقام املعلم، هذا دكان يف الذين الصناع أحد من بقي أن إىل الغريب
دراهم عرشة تساوي عمله أجرة وتكون فضة من درهمني له دفع النهار فرغ وكلما
سوار فردة وناوله املعلم طلب امللك أن فاتفق يوم، كل يف دراهم ثمانية عليه فيكسب
يد يف كانت بالده، غري يف ُعملت قد الحسن من غاية يف بفصوص مرصعة ذهب من
عملها، يف عليه اضطرب وقد املعلم فأخذها الحمها، له: فقال فانكرست، حظاياه إحدى
عىل يقدر أنه أحدهم له قال فما غريه، وعند عنده الذين للصناع وأراها أخذها فلما
امللك فاشتد يصنع، ما يعلم ال عنده وهي مدة ومضت ا غمَّ لذلك املعلم فازداد عملها،
يلحم أن يحسن وال العظيمة النعمة هذه جهتنا من نال املعلم هذا وقال: إحضارها، عىل
املروءات وقت هذا نفسه: يف قال املعلم نال ما شدة الغريب الصائغ رأى فلما سواًرا،
يف يده فحط ذلك، بعد إيل يُحسن ولعله إنصافه، وعدم عيلَّ ببخله أؤاخذه وال أعملها
جواهرها، عليها ونظم كانت كما صاغها ثم وسبكها، جواهرها وفك وأخذها املعلم درج
فلما امللك إىل بها مىض ثم شديًدا، فرًحا فرح املعلم رآها فلما كانت، مما أحسن فعادت
فجاء سنية، خلعة عليه وخلع إليه فأحسن صنعته، أنها املعلم وادعى استحسنها رآها
وملا املعلم، إليه التفت فما به عامله عما مكافأته يرجو الصانع فبقي مكانه وجلس
أن اختار امللك وإذا قالئل أيام إال مضت فما شيئًا، الدرهمني عىل زاده ما النهار كان
يف عليه وأكد إليه يحتاج ما شكل ورسم فطلبه الصورة، تلك عىل أساور زوجي يعمل
مرسومه فامتثل امللك، قال بما وأخربه الصانع إىل فجاء العمل، ورسعة الصنعة تحسني
وال يوم كل يف الدرهمني عىل شيئًا يزيده ال وهو الزوجني عمل أن إىل منتصبًا يزل ولم
أبياتًا منهما زوج عىل ينقش أن املصلحة فرأى معه، يتجبل وال بخري يعده وال يشكره
خفيٍّا نقًشا األبيات هذه أحدهما باطن يف فنقش امللك، عليها ليقف حاله فيها يرشح

يقول:
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ف��ع��ف��ي ت��ك��ف��ي ل��م إن ك��ف��ي ال��ده��ر م��ص��ائ��ب
تُ��وف��ي رزق��ي وج��دت رزق��ي أط��ل��ب خ��رج��ت
ك��ف��ي ب��ص��ن��ع��ة وال أح��ظ��ى ب��رزق��ي ف��ال
م��ت��خ��ف��ي وع��ال��م ال��ث��ري��ا ف��ي ج��اه��ل ك��م

ولم عليه غم وإن عنده، ما له رشح للمعلم األبيات ظهرت إن أنه عىل الصانع وعزم
ظاهرهما فرأى للمعلم وناولهما قطن يف لفهما ثم امللك، إىل توصله سبب ذلك كان يرها
بهما ومىض املعلم فأخذهما القضاء يف له سبق وملا بالصنعة، لجهله باطنهما يَر ولم
جاء ثم وشكره، عليه فخلع صنعته أنهما يف يشك فلم إليه، وقدمهما امللك إىل فرًحا
فلما الدرهمني، عن شيئًا النهار آخر يف زاده وما الصانع إىل يلتفت ولم مكانه فجلس
الذهب، السوارين لها عمل التي الحظية فاستحرض امللك خاطر خال الثاني اليوم كان
األبيات فقرأ صنعتهما، حسن ويف فيهما نظره ليعيد فأخذهما يديها يف وهما فحرضت
بإحضار وأمر ذلك عند فغضب يكذب، واملعلم صانعهما حال رشح هذا وقال: فتعجب
سبب فما قال امللك، أيها أنا قال: السوارين، هذين عمل من له: قال حرض فلما املعلم،
لم إن وقال: النقش، أراه ثم كذبت قال: أبيات، عليهما يكن لم قال: األبيات، هذه نقش
حرض فلما الصانع، بإحضار امللك فأمر الحق، فأصدقه عنقك، ألرضبن الحق تصدقني
وأن املعلم بعزل امللك فرسم املعلم، مع له جرى وما قصته له فحكى حاله عن سأله
خلعة عليه خلع ثم الخدمة، يف عنه عوًضا يكون وأن للصانع وتُعطى نعمته تسلب
ريض حتى به تلطف امللك عن وتمكن الدرجة هذه نال فلما سعيًدا، مقدًما وصار سنية

العمر. آخر إىل ذلك عىل ومكثا رشيكني وصارا األول املعلم عن

عدوه إىل كريم إحسان

ضامنًا موىس بن عيل وكان عظيمة، عداوة موىس بن عيل وبني عباد بن غسان بني كان
عليه فألح دينار، ألف أربعني مقدار بقية عليه فبقيت وغريه، كضياع خراج أعمال
فإن أيام ثالثة أمهله حاجبه، صالح بن لعيل قال أن إىل بها وشدد بطلبها املأمون
موىس بن عيل فانرصف يتلف، أو املال يدفع حتى بالسياط فارضبه وإال املال أحرض
عرجت إذا كاتبه: له فقال إليه، يتجه وجًها يعرف ال وهو ارتاع وقد املأمون دار من
وبينه بيني إن له: فقال أمرك، عىل يعينك أن رجوت خربك وعرفته عباد بن غسان عىل
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التي العداوة تمنعه ال كريم ريحي الرجل ولكن نعم، له: فقال عرفت، ما العداوة من
إىل ومىض موىس بن عيل فقام الكرام، شيم من هو الذي املعروف فعل عن بينكما
جميًال وتلقاه إليه قام غسان رآه فلما عباد، بن غسان عىل كاتبه مع ودخل جاء أن
دخولك ولكن حاله عىل وبينك بيني الذي األمر دع له: وقال الخدمة، يف حقه ووفاه
كاتبه فقص حاجة، لك كان إن فاذكر مني، رجوته ما بلوغ حرمته توجب داري إىل
ذلك عىل يزد ولم أمرك، حقيقة تعاىل هللا يكفيك أن أرجو غسان: له فقال القصة، عليه
وقال أمره من ويئس غسان، قصده عىل نادم وهو عنده من موىس بن عيل فقام شيئًا،
عيل يصل فلم والهوان، الشماتة تعجيل سوى غسان عىل بدخويل أفدتني ما لكاتبه
عيل فتقدم املال، وعليها البغال ومعه غسان كاتب إليه حرض حتى داره إىل موىس بن
ليدفع املؤمنني أمري دار إىل بكر الصباح وعند مرسوًرا، فرًحا وبات وتسلمه موىس بن
لعيل إن املؤمنني، أمري يا له: وقال املأمون عىل ودخل هناك سبقه قد غسان فوجد املال،
ما ضمانه يف الخرسان من لحقه وقد أصل، وسابق وخدمة حرمة بحرضتك موىس بن
رأى فإن لبه، وأذهب عقله أطار ما بالسياط الرضب من توعدته وقد الناس، تعارفه
إحسانه، من بي صنيعة فهي عليه ما ببعض كرمه حسن من يجزيني أن املؤمنني أمري
عرشين بالنصف منه واقترص عليه ما نصف عنه حطَّ حتى باملأمون يتلطف يزل ولم
له املؤمنني أمري يجدد أن عىل ولكن وطاًعة، سمًعا للمأمون: غسان فقال دينار، ألف
املؤمنني أمري من عليه الرىض مكان بها ويعرف نفسه تقوى لكي عليه ويخلع الضمان
الدواة فلتحمل املؤمنني أمري شاء إن غسان: له فقال ذلك، إىل املأمون فأجاب هللا، أبقاه
وقدمها املأمون إىل الدواة فحملت افعل قال: قال، فيما به سمح ما لتوقيع حرضته إىل
والتوقيع كتفيه عىل والخلع موىس بن عيل وخرج موىس، بن لعيل حينئذ فوقع له عنان
وشكره غسان إىل وأرسلها دينار ألف عرشين املال من حمل داره إىل حرض فلما بيده،
لتتوفر إال املؤمنني أمري عند به شفعت ما وهللا لكاتبه: غسان فقال فعله، جميل عىل
آخذها وهللا فلست وردها إليه بها فامِض هو، بها وينتفع دينار ألف العرشون عليه
قدر ذلك عند عرف قال، ما وبلغه مواله موىس بن عيل إىل الكاتب رجع فلما له، فهي

العمر. آخر إىل ويوقره يخدمه يزل ولم الجميل، من غسان فعله ما
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الكرماء وأحد األصمعي

وجوده، لكرمه كثرية أحيانًا آتيه كنت رجًال األيام بعض يف قصدت قال: األصمعي حكى
أصمعي يا وهللا يل: وقال إليه الدخول من فمنعني بوابًا بابه عىل وجدت داره أتيت فلما
الضيق، من فيه هو وما يده وقصور حاله لرقة إال مثلك ألمنع بابه عىل أوقفني ما
قرطاًسا يل فأحرض وطاعة، سمًعا فقال: إليه، أتوصلها رقعة له أكتب أن أريد له: فقلت

شعًرا: له وكتبت فأخذت ودواة وقلًما

ال��ل��ئ��ي��م ع��ل��ى ال��ك��ري��م ف��ض��ل ف��م��ا ح��ج��اب ل��ه ال��ك��ري��م ك��ان إذا

ففعل إليه، الرقعة هذه أوصل له: وقلت الحاجب إىل ودفعتها الرقعة طويت ثم
شعًرا: جوابا شعري تحت كتب وقد عينها، بالرقعة إيلَّ عاد ثم قليًال بالرقعة ومىض

ال��غ��ري��م ع��ن ب��ال��ح��ج��اب ت��ح��ج��ب م��ال ق��ل��ي��ل ال��ك��ري��م ك��ان إذا

بيده، ما قلة مع سخائه من فتعجبت دينار، خمسمائة فيها رصة الرقعة ومع
قرص أتيت حتى فانطلقت الخرب، بهذا الرشيد هارون ألتحفنَّ وهللا نفيس: يف فقلت
يا أين من يل: قال رآني فلما بالخالفة، عليه فسلمت ودخلت فاستأذنت الخالفة،
هو؟ ومن قال: املؤمنني، أمري بعد من األحياء أكرم من رجل عند من قلت: أصمعي؟
بد وال مايل بيت من هذه قال: الرصة رأى فلما الخرب، عليه ورسدت الرصة له فدفعت
بإرسالك روعه سبب أكون أن أستحي إني املؤمنني أمري يا وهللا فقلت: الرجل، من يل
األصمعي، مع امِض له وقال خاصته بعض إىل التفت ثم ذلك، يغمك ال فقال: إليه،
من بلطافة له دعاؤك وليكن املؤمنني، أمري أجب لصاحبه: وقل فادخل داًرا أراك فإذا
املؤمنني أمري عىل ودخل فجاء الرجل ودعونا فمضينا األصمعي: قال تزعجه، أن غري
وشكوت باألمس لنا وقفت الذي أنت ألست الرشيد: هارون له فقال بالخالفة، وسلم
الرصة هذه لك ووهبنا فرحمناك االحتياج من شديد ضيق يف إنك وقلت: حالك رقة لنا
يا نعم فقال: له، فدفعتها الشعر من ببيت األصمعي قصدك وقد حالك، بها لتصلح
احتياجي، وشدة حايل رقة من املؤمنني ألمري شكوته فيما كذبت ما وهللا املؤمنني، أمري
فقال املؤمنني، أمري أعادني كما إال قاصدي أعيد أن تعاىل هللا من استحييت ولكنني
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وخلع بإكرامه بالغ ثم منك، أكرم العرب ولدت فما أتاك بطن در هلل الرشيد: هارون
خاصته. من وجعله عليه

والخيزران البرصة وايل

جاٌم وصيف كل بيد وصيف مائة الخيزران إىل أهدى البرصة سليمان بن محمد وِيل ملا
إلينا وصل ما كل إن هللا «عافاك وقالت: إليه وكتبت ذلك فقبلت مسًكا، مملوءًا ذهب من
فوقه». فيك فظننا إلينا ميلك وزن كان وإن بالقيمة بخستنا فقد فيك رأينا ثمن منك

بعًضا بعضهم مخلصني أصدقاء ثالثة إكرام

واحدة، كنفس الصداقة يف وكنا هاشمي أحدهما صديقان يل كان قال: الواقدي عن نُقل
نصرب فقد نحن ا أمَّ موالي يا امرأتي: يل فقالت العيد، حرض وقد شديدة ضيقة فنالتني
ألنهم ورحمًة حزنًا عليهم قلبي تقطَّع فقد هؤالء صبياننا ا وأمَّ والشدة، البؤس عىل
احتلنا إذا بأس فال فرحون، وهم العيد يف تزينوا وقد ومعارفنا جرياننا صبيان يرون
هذا من فؤادي قطعت وقد صوابًا كالمها فرأيت كسوتهم، يف نرصفه أن يمكننا ما يف
يمكنه بما عيلَّ التوسعة أسأله الهاشمي صديقي إىل وكتبت الحيلة يف ففكرت الحديث،
صديقي يل كتب حتى قراره استقر فما درهم، ألف فيه كيًسا إيلَّ فوجه ويحرضه،
حاله، عىل بالكيس إليه فوجهت الهاشمي، صديقي إىل أنا شكوت مثلما إيلَّ يشكو اآلخر
فعلت بما علمت وقد عليها دخلت فلما امرأتي، من مستحي وأنا املسجد إىل وخرجت
باٍق وهو الكيس ومعه الهاشمي صديقي عيلَّ دخل إذ كذلك أنا فبينما تعنفني، لم
حقيقتها، عىل بالحكاية فأخربته إليك، به وجهت بما فعلته عما اصدقني فقال: بختمه
الكيس هذا سوى شيئًا أملك ال وهللا ثم وهللا وأنا التوسعة مني تطلب أرسلت إنك فقال:
كان إن املواساة أسأله صديقنا إيل كتبت لك أرسلته بعدما إني ثم إليك، به بعثت الذي
كلنا إننا وبحيث إليك، به أتيت ذا أنا وها بختمي وهو بذاته الكيس إيلَّ فوجه يمكنه
منه وأخرج فتحه إنه ثم نقتسمه، فهلم الكيس هذا غري أحدنا عند يوجد وال ضيق يف
مثلنا هو وأخذ درهم ألف ثالثمائة وصديقي أنا منا كلٍّ عيل وفرق للمرأة درهم مائة
كما له فرشحتها القضية عن وسألني استدعاني فأرسل ذلك املأمون وبلغ ثالثمائة،

دينار. بألف والمرأتي دينار بألفي منا لكل وأمر صديقي فاستدعى هي،

133



الكرام نوادر

الرحمن عبد بن إسحاق يف قيل

الشعراء: أحد فيه قال الجانب رقيق القدر رفيع السخاء أهل من رجل بغداد يف كان

أخ��وه ال��ح��ج��از ج��وع ن��ف��ى ق��د ك��م��ا ال��ن��دى ذو إس��ح��اق ب��غ��داد م��ن ال��ج��وع ن��ف��ى
ف��ع��ل��وه ق��ب��ل��ه��م ع��زي��ٍز ف��ع��ال ف��إن��م��ا أت��وه خ��ي��ٍر م��ن ي��ُك وم��ا
ن��زف��وه س��اع��ًة ي��ج��ت��دي��ه وم��ن وف��ده ب��ال��ب��ح��ر ح��لَّ ل��و ب��ل ال��ب��ح��ر ه��و

عزيز بن إسحاق رثاء

عزيز: بن إسحاق يرثي الشاعر الزبري أنشد

األخ��الِق م��ك��ارم ع��ل��ي��ه ج��زًع��ا ب��ك��ت ل��ق��د ع��ل��ي��ك ج��زًع��ا ب��ك��ى ول��ئ��ن
ب��اق ل��ل��م��ك��ارم ب��ع��دك ي��ب��َق ل��م ف��ق��ده ال��م��ك��ارم ب��ك��ت م��ن خ��ي��ر ي��ا
الق ل��ك م��اج��ًدا إال ي��ل��َق ل��م وغ��رب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق ف��ي ط��اف ل��و
ل��إلن��ف��اق ي��دي��ك اإلل��ه خ��ل��ق وإن��م��ا األك��فُّ ح��وت ب��م��ا ب��خ��ل��ت
واق ن��وال��ك م��ن ل��ع��رض��ك إال ل��ي��ل��ًة ال��ط��ب��ائ��ع ك��رم م��ن ب��تَّ م��ا

املكي وأيوب حمزة بن عمارة

إىل دنا ثم قال: الحاجب، فأدخله حمزة بن عمارة إىل أوالده بعض املكي أيوب بعث
فقال الحائط إىل وجهه محول مضطجع عمارة فإذا فدخلت، ادخل فقال: مسبل، سرت
أخوك فداك، هللا جعلني فقلت: ال، قال: نائم، لعله فقلت: حاجتك، اذكر الحاجب: يل
رسويل موضع كنت ولواله وجهي وسد بهظني ويقول: عليه دينًا ويذكر السالم يقرئك
فقال: درهم، ألف ثالثمائة قلت: أبيك، دين وكم فقال: عني، قضاءه املؤمنني أمري تسأل
كلمني وال إيلَّ التفت وما معه، احملها غالم يا املؤمنني، أمري أكلم القدر هذا مثل ويف

هذا. بغري

134



الكرم يف متفرقة نوادر

الربيع بن والفضل عمارة

املهدي وكان عمارة فاعتل عمارة، بمالزمة يأمرني أبي كان الربيع: بن الفضل قال
إىل أفىض وقد عليل عمارة موالك إن املؤمنني أمري يا يوًما: له فقال فيه، الرأي سيئ
إليه احمل الحالة، هذه إىل بلغ أنه أظن كنت وما عنه غفلت قال: وكسوته، فرشه بيع
من أبي فحملها يحب، ما بعدها عندي له أن وأعلمه ربيع يا درهم ألف خمسمائة
أمري أذكرت ويقول: السالم، يقرئك أخوك له: وقل عمك إىل بها اذهب يل: وقال ساعته،
بعدها عندي لك: وقال الدراهم، بهذه لك وأمر عنك غفلته عن فاعتذر أمرك املؤمنني
أخيك ابن فقلت: أنت، من يل: فقال فسلمت، الحائط إىل ووجهه باملال فأتيته تحب، ما
لنا لزومك طال كان قد فقال: الرسالة، وأبلغته بك، مرحبًا فقال: الربيع، بن الفضل
فهبته لك، فهي انرصف الوقت هذا قبل يمكنا ولم ذلك، عىل نكافئك أن نحسب كنا وقد
خذها بني يا فقال: فأعلمته، أبي إىل وانرصفت بابه عىل البغال فرتكت عليه أردها أن

ملكته. ماٍل أول وكان فريد، يهب ممن ليس عمارة فيها، لك هللا بارك

والرجل الحجاج

يعذرك، ال والرب ينتظرك ال الوقت فإن الصالة فقال: رجل فقام فأطال، الحجاج خطب
أقر إن فقال: سبيله، يخيل أن وسألوه مجنون أنه وزعموا قومه فأتاه بحبسه فأمر
الحجاج ذلك فبلغ عافاني، وقد ابتالني هللا أن أزعم ال هللا معاذ فقال: خليته، بالجنون

صدقه. عن فعفا

امللك عبد عفو

ألفعلن منه هللا أمكنني لنئ وهللا فقال: حيوة، بن رجاء عىل مروان بن امللك عبد تغيظ
هللا صنع قد املؤمنني أمري يا حيوة: بن رجاء له قال يديه، بني صار فلما وكذا، كذا به

بصلة. له وأمر عنه فعفا هللا، أحب ما فاصنع أحببت ما
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وامللك النبوة مدعي

، نبيٌّ أنت له: قال يديه بني حرض فلما امللوك، أحد أيام النبوة ادعى رجًال أن حكي
يبعث إنما قال: أحمق، سفري أنك أشهد قال: إليك، قال: بعثت، من وإىل قال: نعم، قال:

بيشء. له وأمر امللك فضحك مثلهم، قوم لكل

والشيخ الحجاج

بني من شيًخا فالقى بنفسه وانفرد أصحابه عنه فرصف للتنزه يوًما الحجاج خرج
بحكام رأيكم ما قال: القرية، هذه من قال: شيخ؟ يا أنت أين من له: فقال عجل
الحجاج، يف قولك وما قال: أموالهم، ويختلسون الناس يظلمون أرشار كلهم قال: البالد،
الحجاج: قال البالد، هذه عىل استعمله من ووجه وجهه هللا سوَّد الكل أنجس هذا قال:
قال: أنا، من تعرف وأنت فداك أنا قال: الحجاج، أنا قال: وهللا، ال فقال: أنا؟ من أتعرف
الساعة، هذه مثل يف مرة يوم كل أُرصع عجل بني مجنون عامر بن زيد أنا قال ال،

وأجازه. الحجاج فضحك

واألعرابي سعد قيسبن

امرأة عىل بالبادية نزلنا نعم، قال: منك، أسخى قط رأيت هل سعد: بن لقيس قيل
جاء فلما شأنكم، وقال: فنحرها، بناقة فجاء ضيفان، بك نزل إنه فقالت: زوجها فحرض
البارحة لنا نُحرت التي من أكلنا ما فقلت: شأنكم، وقال: ونحرها، بأخرى جاء الغد
وهو تمطر والسماء أياًما عنده فأقمنا الغاب، أضيايف أُطعم ال إني فقال: اليسري، إال
منه، لنا اعتذري للمرأة: وقلنا دينار مائة بيته يف وضعنا الرحيل أردنا فلما كذلك، يفعل
أعطيتمونا اللئام الركب أيها قفوا خلفنا: يصيح رجل إذا النهار تواسط فلما ومضينا،

وانرصف. فأخذناها برمحي، طعنتكم وإال لتأخذنها القرى، ثمن
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الربمكي حجظة

الربمكي: بجحظة املعروف الحسن أبو قال

ال��م��ش��ه��ِر ل��ل��ن��وال ح��دي��ثً��ا ف��أض��ح��وا ج��وده��م ال��ن��اس ل م��وَّ أن��اس اب��ن أن��ا
دف��ت��ِر ب��ط��ن ت��ق��ري��ظ��ه��م م��ن ي��خ��ُل ول��م م��خ��ب��ٍر ل��ف��ظ إح��س��ان��ه��م م��ن ي��خ��ُل ف��ل��م

والكرم املعروف وصف

والكرم: املعروف يصف فزارة من رجل قال

وص��وُل ال��ص��ال��ح��ات ب��ال��خ��ص��ال ل��ه ف��إن��ن��ي ط��وي��ًال ع��ظ��م��ي ي��ك��ن وإال
ع��ق��ول ال��ج��س��وم ح��س��ن ت��زن ل��م إذا ون��ب��ل��ه��ا ال��ج��س��وم ح��س��ن ف��ي خ��ي��ر وال
ط��وي��ل ي��ق��ال ح��ت��ى ب��ع��ارف��ة ع��ل��وت��ه��م ال��ط��وال ال��ق��وم ف��ي ك��ن��ت إذا
أص��ول ت��ج��ن��ه��ن ل��م إذا ت��م��وُت ك��ث��ي��رة ف��روع م��ن رأي��ن��ا ق��د وك��م
ف��ج��م��ي��ل وج��ه��ه وأم��ا ف��ح��ل��ٌو م��ذاق��ه أم��ا ك��ال��م��ع��روف أَر ول��م

العجيل: دلف أبو وقال

ال��دواه��ي��ا وأغ��ش��ى ق��دًم��ا ن��اب��ه��م ل��م��ا راف��ًع��ا ق��وم��ي دون ب��ن��ف��س��ي أج��ود
ث��اويً��ا أع��اد أو م��ج��ًدا ألدرك اق��ت��ح��ام��ه ال��م��خ��وف األم��ر وأق��ت��ح��م

املدبر بن وإبراهيم املتوكل

يف للناس وأذن عويف ثم منه، عليه خيف مرًضا املتوكل مرض املدبر: بن إبراهيم قال
قمت حتى استدناني رآني فلما معهم، ودخلت كافة طبقاتهم عىل فدخلوا إليه الوصول

فأنشدته: مستنطًقا إيلَّ ونظر الفتح وراء

ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ه ف��ال��ح��م��د ب��ال��س��رور أت��ان��ا ي��وٌم
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ب��ال��ن��ذور ف��ي��ه ووف��ي��ت ش��ك��ره ف��ي��ه أخ��ل��ص��ت
ال��ص��دور م��ن ال��ق��ل��وب ُش��ع��ب ت��ص��دع��ت اع��ت��ل��ل��ت ل��م��ا
ال��ض��م��ي��ر م��ك��ت��ئ��ب وب��ي��ن د ال��ف��ؤا م��ل��ت��ه��ب ب��ي��ن م��ن
ال��خ��ط��ي��ر ول��ل��خ��ط��ب ـ��دي��ن��ا وال��ـ ل��ل��دي��ن ع��دَّت��ي ي��ا
ال��غ��زي��ر ب��ال��دم��ع آم��اق ال ش��رَّة ج��ف��ون��ي ك��ان��ت
ال��ص��ب��ور ع��ي��ن إن��ن��ي ـ��ُرك ل��ع��م��ـ ج��زًع��ا أم��ت ل��م ل��و
ال��ش��ه��ور م��ث��ل وس��اع��ت��ي ـ��ن ك��ال��س��ن��ي��ـ ل��ك ه��ن��ا ي��وم��ي
ال��م��ن��ي��ر ال��ب��در ع��ل��ى ـ��ع��ال��ي ال��ـ ال��م��ت��وك��ل ج��ع��ف��ر ي��ا
ن��ض��ي��ر ورق ذا ال��ع��ود غ��ضَّ ال��دي��ن ع��اد ال��ي��وم
ث��ب��ي��ر م��ن أرس��ى وه��ي ف��ة ال��خ��ال أص��ب��ح��ت وال��ي��وم
ال��ده��ور م��ط��اول��ة ع��ل��ى ـ��ك وع��اق��دت��ـ ح��ال��ف��ت��ك ق��د

قضينا وما محض وودٍّ خالصة نية عن ينطق إبراهيم إن للفتح: املتوكل فقال
درهم. ألف خمسون الساعة إليه يحمل بأن فتقدم حقه،

الشاعر تمام وأبو سعيد أبو

مثواه: وأكرم أجازه قد وكان سعيد أبا يمدح تمام أبو قال

ب��م��خ��ت��رم ش��ك��ري وم��ا ال��م��ع��ال��ي ع��ل��ى ب��م��ت��ه��م وص��ف��ي وم��ا س��ع��ي��د أب��ا
ال��ك��رم ف��ي م��ن��ك أح��ظ��ى ال��ل��ؤم ل��ف��ي إن��ي ح��س��ن م��ن أول��ي��ت م��ا ج��ح��دت��ك ل��ئ��ن
ال��ظ��ل��م م��ن داج ف��ي ال��ص��ب��ح ت��ب��س��م ك��اس��ف��ة واألل��وان اب��ت��س��ام��ك أم��س��ى
م��ب��ت��س��م غ��ي��ر ع��ي��ن ط��رف��ة ي��ل��ف ل��م ب��ش��ر أن��ه ل��و ال��ن��دى أخ��وك ك��ذا
ال��خ��ذم ال��ص��ارم ب��ه��اء ال��ص��ق��ال ردَّ ص��ح��ي��ف��ت��ه ف��ي وج��ه��ي رون��ق رددت
دم��ي ح��ق��ن��ت أو وج��ه��ي م��اء ل��ي ح��ق��ن��ت أص��دق��ه ال��ق��ول وخ��ي��ر أب��ال��ي وم��ا
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الضحاك بن وحسني الواثق

فصاد يتصيد وهو بالفاطول الواثق مع كنا قال: سهل، بن الحسن بن إبراهيم حدث
بالجلساء ودعا فتغذى رجع ثم ذلك، وغري املاء وطري والدراج األوز من حسنًا صيًدا

فأنشده: الضحاك بن الحسني فقام ينشد؟ من وقال: وطرب، واملغنني

ق��ص��رك��ا م��ن��اك��ب ب��س��ق��ي��اه وخ��ص ط��رف��ك��ا م��س��رح ب��ال��ف��اط��ول ال��ل��ه س��ق��ى

قوله: إىل انتهى حتى

ب��ك��ف��ك��ا ق��درن آج��اٌل ول��ل��ع��ز ج��ن��ب��ات��ه ف��ي ل��ل��دراج ت��ح��ي��ن
ب��زج��رك��ا أغ��ري��ت��ه��ن إذا ع��ج��اًال ق��واض��ب��ا وج��ه��ت��ه��ن إذا ح��ت��وًف��ا
ل��ه��وك��ا م��ج��ل��س ح��ال��ي��ك ف��ي رم��ت وم��ا وم��ص��وبً��ا م��ص��ع��ًدا ح��م��اًم��ا أب��ح��ت
ل��س��ق��ي��ك��ا ظ��ب��ي ك��ف م��ن وم��ش��م��ول وم��س��م��ع ن��أى ب��ي��ن ف��ي��ه ت��ص��رف
ع��زم��ك��ا م��س��اف��ة ش��ط��ت وإن م��ري��ح م��خ��ي��م وأن��ت ل��ب��ان��ات ق��ض��ي��ت
ك��دك��ا م��ج��ه��ود ن��ال ع��ي��ش ط��اب وال م��ودٌع إال ال��ع��ي��ش ط��ي��ب ن��ال وم��ا

قوله: إىل انتهى فلما يشءٌ، الدعة ولذة الراحة بعد ما الواثق: فقال

وظ��ل��ك��ا ذراك ف��ي ف��ك��لٌّ وأم��نً��ا ع��ص��م��ًة ل��ل��خ��ل��ق ال��ل��ه أم��ي��ن خ��ل��ق��ت
م��ل��ك��ك��ا أرك��ان ب��ال��ت��أي��ي��د وث��ب��ت واث��ًق��ا ب��ال��غ��ي��ب س��م��اك ب��م��ن وث��ق��ت
ق��ل��ب��ك��ا س��ري��رة ب��ال��ت��ق��وى وأس��ع��د ش��ك��ره��ا ال��خ��الف��ة م��ع��ط��ي��ك ف��أع��ط��اك
ع��م��رك��ا أض��ع��اف أض��ع��اف ب��ه��ا ع��ل��ي��ك م��ن��ٍة غ��ي��ر أع��م��ارن��ا م��ن وزادك
ل��س��ل��م��ك��ا س��ل��ًم��ا ع��اداك ل��م��ن ع��داة ح��ال��ة ك��ل ف��ي األق��دار زال��ت وال
ب��ش��ك��رك��ا ع��م��ري أُف��ن ل��م إن ك��ن��ت ف��ال ن��ع��م��ة ك��ل ف��ي ج��دواك م��ن ك��ن��ت إذا

ما حسني يا درك هلل وقال: يده يف كانت بمخرصة األرض ورضب الواثق فطرب
والجاحد بالشعر املفحم ينطق جودك املؤمنني أمري يا فقال: لسانك، من قلبك أقرب

درهم. ألف بخمسني له وأمر مرسوًرا إال تنرصف لن له: فقال بالشكر،
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العباس بن وإبراهيم املتوكل

وركب منها أحسن يَر لم ركبة رأى من برس ركب ولده من العهود لوالة املتوكل عقد ملا
املاء يف نزل ثم بالذهب، املحالة الطربزينات أيديهم بني واألتراك يديه بني العهود والة
القرص يف نزل حتى وجاء السفن، وسائر الجوانحيات يف معه والجيش فيه فجلس
بن إبراهيم مثل يديه بني تكاملوا فلما إليه، فدخلوا للناس وأذن العروس له يقال الذي

فأنشد: له فأذن اإلنشاد يف فاستأذن الصفني بني العباس

ال��ع��روس وب��ي��ن ال��م��ط��لِّ ب��ي��ن ال��خ��م��ي��س ف��ي ج��ع��ف��ٌر ب��دا ول��م��ا
ال��ن��ح��وس ط��ال��ع��ات ب��ه��ا أزي��ل��ت ح��ل��ًة ب��ه��م��ا الب��ًس��ا ب��دا
ال��ن��ف��وس وغ��رس ال��ع��ه��ود والة أح��ب��اب��ه ب��ي��ن ب��دا ول��م��ا
ب��ال��ش��م��وس م��ك��ل��ل��ة وش��م��ًس��ا أق��م��اره ب��ي��ن ق��م��ًرا غ��دا
ع��ب��وس وي��وم أن��ي��ٍق وي��وٍم وإط��ف��ائ��ه��ا ن��اٍر إلي��ق��اد

فقال: العهود والة عىل أقبل ثم

وال��ت��أي��ي��ِد واإلع��زاز ب��ال��ن��ص��ر م��ن��وط��ٌة وه��ي اإلس��الم ع��رى أض��ح��ت
ع��ه��ود والة م��ن ال��خ��الف��ة ك��ن��ف��وا وث��الث��ة ه��اش��م م��ن ب��خ��ل��ي��ف��ٍة
ب��س��ع��وِد س��ع��ِده م��ط��ل��ع ف��خ��ف��ف��ن أق��م��اره ح��ول��ه ت��واف��ت ق��م��ٌر
وج��دود أن��ف��ٍس ب��أك��رم ف��س��ع��وا ب��ه��ا وارت��ف��ع��وا األي��ام رف��ع��ت��ه��م

الحيل الدين وصفي املؤيد امللك

البيت وكسوات تحًفا الحّيل الدين صفي إىل إسماعيل الدين عماد املؤيد امللك حمل
فضله: ويشكر يمدحه فقال ومهماته،

راِع خ��ي��ر ال��م��ه��ي��م��ن ل��ك وك��ان خ��ي��ًرا ح��س��ن��اك م��ن ال��ل��ه ج��زاك
ب��اع��ي ب��اإلن��ع��ام ط��ول��ت ك��م��ا ل��ف��ظ��ي ب��اإلح��س��ان ق��ص��رت ف��ق��د
ام��ت��ن��اع��ي س��ب��ب م��ا ال��ن��اس ج��م��ي��ع ي��دري ول��ي��س ال��ح��ي��اء ف��أخ��رن��ي
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ان��ق��ط��اع ف��ي رب��ع��ك ن��ح��و وخ��ط��وي ات��ص��ال ف��ي ص��ن��ع��ك ح��س��ن ف��أش��ك��ر
وال��ي��راِع ك��ف��ي ب��ي��ن ت��ردد ح��س��نً��ا ال��ش��م��س ش��ب��ي��ُه وق��اف��ي��ة
ال��ب��ق��اع ع��ل��ى ال��ب��ق��اع ف��ض��ل ك��م��ا ال��ق��واف��ي غ��رر ع��ل��ى ف��ض��ٌل ل��ه��ا
ال��م��س��اع��ى ن��ج��ح ل��رب��ه��ا ض��م��ن��ت ل��م��ا ع��ل��ي��اك ع��ل��ى ت��ث��ن��ي غ��دت
م��ط��اِع أم��ٍر ذا ال��ج��دِّ س��ع��ي��د ال��ل��ي��ال��ي م��دى ب��رح��ت وال ق��دم��ت

تمام وأبو البحرتي

مدحتهم؟ فبم جليًال ماًال أعطوك حميد بني أن بلغني تمام: أبو يل قال البحرتي: قال
ظلموك لقد يل: فقال كذا، فقلت: أعطوك؟ كم يل: فقال فأنشدته، منه، شيئًا فانشدني
لقد لعمري فقال: قليًال أطرق ثم أخذت، مما خري منها بيتًا فإن وهللا حقك، وفوك وما
أمري بني يا وهللا أنت األدب، أسواق وكسدت املكارم وغاضت الناس وذهب الكرم مات
أرسُّ القول هذا إن وهللا وقلت: ورجليه، ويديه رأسه فقبَّلت فقمت بعدي، غًدا الشعراء،

منهم. وصل مما إيلَّ

والبحرتي محمد بن طاهر

أبوه مات الهاشمي محمد بن طاهر له يقال شخص بحلب كان أنه البحرتي أخبار من
فقصده هللا، سبيل يف والزوار الشعراء عىل فأنفقها دينار ألف مائة مقدار له وخلف
فاغتم ركبته، لديون بيته يف قعد إنه له: قيل حلب، إىل وصل فلما العراق من البحرتي
عليها ووقف وصلته فلما مواليه، بعض مع إليه املدح وبعث شديًدا ا غمٍّ لذلك البحرتي
الناس، رءوس عىل وتبقى دارك أتبيع له: فقال داري، بع وقال: له، بغالم ودعا بكى
وأنفذها دينار مائة وربط رصة فأخذ دينار، بثالثمائة فباعها بيعها، من بد ال فقال:

األبيات: هذه فيها رقعة معها إليه وكتب البحرتي إىل

وأه��ُل م��ح��لٌّ ب��ه ل��دي��ن��ا ـ��ت أن��ـ ال��ذي ح��س��ب ال��ح��ب��اءُ ي��ك��ون ل��و
ي��ق��لُّ ذاك وك��ان ح��ث��ًوا ق��وت وال��ي��ا وال��در ال��ل��ج��ي��ن ل��ح��ث��ي��ت
ال��م��ق��لُّ ال��ص��دي��ق ق��ص��َر إذا ِر ب��ال��ع��ذ ي��س��م��ح األري��ب واألدي��ب
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إليه: وكتب الدنانري رد البحرتي إىل الرقعة وصلت فلما

ق��ب��ل وس��ع��ي��ك ب��ع��د وال��م��س��اع��ي أه��ل ل��ل��ب��ر وال��ل��ه أن��ت ب��أب��ي
ي��ق��ل وال��ك��ث��ي��ر م��رج��ي��ك ء ش��ا إن ي��ك��ث��ر ال��ق��ل��ي��ل وال��ن��وال
ي��ح��ل ال وال��رب��ا م��ن��ك ربً��ا ن ك��ا إذ ب��رَّك رددت أن��ي غ��ي��ر
ف��ض��ُل وال��دن��ان��ي��ر ال��ح��ق ق��ض��ى ب��ش��ع��ر ش��ع��ًرا ج��زي��ت م��ا وإذا

ال أن وحلف أخرى ديناًرا خمسني إليها وضم الرصة حلَّ إليه الدنانري عادت فلما
يقول: أنشأ البحرتي إىل وصلت فلما وأرسلها، عليه يردها

زائ��ده ف��ال��ل��ه ال��م��ع��روف ي��ش��ك��ر وم��ن ن��ع��م��ٌة ل��ل��ع��ب��د ال��ش��ك��ر إن ش��ك��رت��ك
واح��ده ش��ك ال أن��ت زم��ان وه��ذا ب��ه ي��ق��ت��دى واح��ٌد زم��ان ل��ك��ل

والفقري املروءة رب

ذاك بدار مارٍّا يوم ذات كان فبينما فقري، جار له كان املروءة أصحاب أحد أن ُحِكي
أمها: لها فقالت نأكله، ما الليلة عندنا ليس أمي يا ألمها: تقول ابنته سمع إذ الرجل
من بكى ذلك الرجل سمع فلما الجوع، مخالب من فينقذنا علينا يشفق هللا لعل صربًا
يراك أحًدا تدعي وال جارنا فالن بيت إىل الدراهم هذه خذي له: البنٍة وقال الحنان،
الرصة فأعطتها الباب يف بنته فرأت الفقري بيت إىل االبنة فذهبت تفعلني، بما يعلم أو
إىل فعادت تجب، فلم اسمها عن فسألتها الدراهم، هذه خذي وجهها: ساترة وقالت
كان إيلَّ دفعها الذي ألن أعلم ال فقالت: هذه؟ أعطاك من لها: فقالت الرصة، بتلك أمها
ال حيث من إليهم هللا بعثه الذي املحسن الرجل لذلك البيت وأهل تدعو فأخذت متنكًرا،

يدرون.
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وسمية وشداد عنرتة

برضبه فهمَّ حاسديه، أحد إليه به ويش قد وكان عنرتة ابنه عىل يوًما شداد غضب
رأت فلما يده، يف كان بسوط عليه نزل بل يمتنع فلم سمية فمنعته صغريًا، فتًى وكان
وأراد صدرها يف شداد فدفعها بيدها السوط وأمسكت وتحدر دمعها فاض ذلك سمية
مكشوفة وبقيت رأسها عن الرداء فوقع فجذبها عنرتة عىل نفسها فألقت يرضبها، أن
فرمى قبله، ترضبني حتى رضبه من أمكنك ما وهللا وقالت: الحواس منزعجة الرأس
أصل تدعيني وال العبد هذا ألجل نفسك تهتكني سمية يا ويلك وقال: يده، من السوط
وأنشدت سمية فخجلت املحبة، هذه أوجب الذي فما عليه، تحرضيني قبًال كنت وقد إليه

تقول:

ب��ال��خ��ج��ِل م��ن��ك ف��ع��ادت ي��دي��ك ك��ف��ت ص��ال��ح��ٍة م��ن��ك ب��ي��ت ل��رب��ة ح��اش��ا
زل��ل وم��ن ش��ي��ٍن م��ن ل��ع��ن��ت��ر ح��اش��ا ب��ه ع��ن��ي��ت أم��ر ع��ن ال��ع��ب��د ت��ن��زه
ال��ب��ط��ل ال��ض��ي��غ��م ك��م��ث��ل ال��ن��زال ي��وم م��ش��ه��ده ع��اي��ن��ت ال��ذي ال��ش��ج��اع ه��ذا
ب��ال��ع��ج��ل أع��داك م��ن ال��م��ال ي��خ��ل��ص رج��ل م��ن األح��ي��اء ف��ي ك��ان م��ا ل��واله
ال��ه��ط��ل ال��ع��ارض م��ث��ل ق��ح��ط��ان آل م��ن غ��ائ��رٌة ال��ق��وم خ��ي��ول أت��ت��ن��ا ل��م��ا
ال��وج��ِل م��ن ون��ج��ان��ا ال��ب��ن��ات م��ن��ا م��ل��ك��ت ب��ع��دم��ا وح��م��ان��ا أج��ارن��ا
األج��ل م��ن ي��خ��ش��ى وال ال��ح��ري��م ي��ح��م��ي ع��زي��م��ت��ه ف��ي ل��ي��ٌث ف��ه��و ف��خ��ل��ه
ج��ب��ل م��ذ ق��دَّ ب��ق��ل��ٍب ال��رج��ال ي��ل��ق��ى م��وق��دٌة ال��ح��رب ون��ار ال��ح��روب ل��ي��ث
ب��األس��ل وال��ط��ع��ن ال��ق��ن��ا اخ��ت��الف ع��ن��د م��ش��ه��ده ع��اي��ن��ت ال��ذي ال��ه��زب��ر ه��ذا
ال��ح��ل��ل م��ن وت��ش��ت��ت��ن��ا رق��اب��ن��ا م��ال��ك��ة األع��داء ك��ان��ت ق��د ل��واله

عنرتة لوال يقتلونا أن وكادوا نساءنا فسبوا قحطان بنو هاجمنا لقد له: قالت ثم
ثم القاسية املعاملة بهذه فعل ما عىل نعامله أن املروءة رشع يف أفيحمل الهمام، البطل

أنشدت:

م��ردوُف ال��ق��وم وراء ردف��ي وث��ق��ل م��ك��ش��وُف وال��وج��ه ت��رن��ي ل��و ش��داد
م��ذورف ال��خ��د ف��ي س��ائ��ٌل ودم��ع��ه��ا ب��ط��ل ورا م��ن أردف��وه��ا وع��ب��ل��ة
م��ك��ش��وف ال��وج��ن��اِت ع��ن ق��ن��اع��ه��نَّ ل��ه��ا س��ب��ي��ل ال ح��ي��ارى ع��ب��س ن��س��اءُ
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م��ل��ه��وف وه��و ت��ولَّ��ى ع��ب��ٍد وك��ل ه��رب��وا ح��ول��ه��م م��ن األُل��ى ال��ع��ب��ي��د ح��ت��ى
م��ل��ف��وف ال��ح��رب ب��غ��ب��ار وأف��ق��ه��ا ث��ائ��رة وال��ش��وس ع��ن��ت��ٌر ف��خ��اض��ه��ا
م��ق��ذوف ال��ك��ل وِع��رض ال��رج��ال م��ع غ��رب��ت��ن��ا ب��ع��د وح��م��ان��ا وص��ان��ن��ا

الكتاف إىل وانقياده ذلك كتمانه من عجب وقد الوثاق من وفكه لعنرتة قلبه فرق
وأطلقه. له اعتذر ثم

كرسى عند شداد بن عنرتة

وَهمَّ بعضهم فحسده عنده مكرًما وكان أنورشوان كرسى عند شداد بن عنرتة كان
يُْفَدى هذا إن حوله: ملن وقال الرجل، ذاك بقتل وأمر غضب ذلك كرسى بلغ فلما بقتله،
باهلل موالي وقال: يديه، بني عنرتة فامتثل ويعترب، يُكرم أن ويستحق البرش من بألوف
وما الرحيل، عىل عزمت قد وأنا أليق بمثلك والعفو سبق قد إحسانك فإن تفعل ال
ثم وجهه يف وبَشَّ أدبه حسن من كرسى فعجب بالجميل، إال أحد يَذُْكَرنِي أن أشتهي
بأحاسن مزدان باألشجار حافل بستان إىل كرسى دخل قليل وبعد الرجل، عن عفا
وجهزت الرشاب، لهم قدم وقد جانبه إىل وعنرتة فجلس، خيمة فيه له فنصب األزهار

فأنشد: الشعر من شيئًا الفوارس أبا يا أنشدنا وقال: املنذر فنهض األطعمة،

أزم��ان��ه ف��ي ال��غ��ي��ث م��ق��ام ق��ام��ت راح��ات��ه ال��ذي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ك��ي��وان��ه ف��ي ال��ع��ص��ر ه��ذا ب��در ي��ا ال��ع��ل��ى ت��اج ي��ا ال��ق��ص��اد ق��ب��ل��ة ي��ا
أح��زان��ه م��ن ال��م��ح��زون م��ن��ق��ذ ي��ا ب��ج��وده ال��س��م��اء ض��وء م��خ��ج��ًال ي��ا
ب��ل��دان��ه ف��ي وال��ع��دل ب��خ��ص��ال��ه أي��ام��ه ف��ي اإلن��ص��اف ال��م��ظ��ه��ر
إح��س��ان��ه وم��ن ك��س��رى م��ن الق��ي��ت إن��ن��ي ع��ب��س دي��ار س��اك��ن��ي��ن ي��ا
ل��س��ان��ه ب��وص��ف أح��د أوص��اف��ه ي��ف��ي أو ي��ق��دَّر أو ي��وص��ف ل��ي��س م��ا
إي��وان��ه ف��ي ح��ل م��ج��د ب��س��م��و ك��ل��ه��ا ال��م��ع��ال��ي رت��ب ح��وى م��ل��ك
ت��ي��ج��ان��ه م��ن ال��ف��خ��ر ن��ال وال��ده��ر وأه��ل��ه ال��زم��ان ش��رف ب��ه م��ول��ى
ب��س��ت��ان��ه وف��ي ف��ي��ه م��ت��ن��زًه��ا ع��ن��ده خ��ص��ي��ب رب��ع ف��ي ف��غ��دوت
ب��ن��ائ��ه وج��ود م��واه��ب��ه ي��ح��ك��ي وم��اؤه��ا ت��ف��ي��ض ب��رك��ت��ه ون��ظ��رت
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أف��ن��ان��ه ف��ي الح ف��ن ك��ل ف��ي ب��رب��ع��ه ال��رب��ي��ع ج��م��ع م��رب��ع ف��ي
ع��ن��ان��ه ط��وع ال��ده��ر ب��أن ج��ه��ًرا أن��ش��دت ن��وع ك��ل م��ن وط��ي��وره
ش��ان��ه ف��ي م��ح��ي��ًرا ال��ع��دوُّ وق��ف ال��ل��ق��ا ي��وم ف��ي ج��ال م��ا إذا م��ل��ٌك
أع��وان��ه م��ن واإلق��ب��ال وال��س��ع��د ال��ورى دون ج��ل��س��ائ��ه م��ن وال��ن��ص��ر
م��ي��دان��ه ف��ي ال��ف��رس��ان وأط��اع��ن ال��ورى ب��ي��ن ص��ن��ي��ع��ه ف��ألش��ك��رنَّ

أرق ما العرب، شاعر يا هللا حياك املنذر: له وقال حرض، ومن كرسى فطرب
بيت كل عىل عنرتة يا أعطيك لو كرسى: له قال الرحيل عنرتة أراد وملا وأعذب، شعرك
عىل يبقى ومدحك تنفد العطايا ألن الحسان، أبياتك مقابلة يف قليًال لكان دينار ألف
لقد وقال: عنرتة، فشكره لسانك، الطلب ميدان يف وأطلق شئت ما فاطلب الزمان، طول
العبد لسان انطلق وتكرم امللك تلطف إذا ولكن املال، طلب عن بجودك امللك أيها كفيت
الغري عىل به أفتخر بما إال أعود وال العليا الرتب هذه بإحسانك بلغت قد فإني وتكلم،
كريمة وجواهر الذهب من بتاج كرسى له فأمر مالك بنت عبلة عمي ابنة به وأزين

وحيل.

كرسى عند واألسد عنرتة

بأسد له يؤتى أن أمر بقتله الوزير عليه وأشار حروبه أحد يف عنرتة كرسى أرس ملا
أقبل قد به وإذا األسد ذاك ينتظر عنرتة كان وبينما الحال، هذه ملثل ذخره قد كان
الحسام مشهًرا عنرتة عليه فهجم إليه، تقوده كثرية رجال حوله ومن بالزناجري رافًال

يقول: وأنشد

م��روع��ا م��ن��ك ف��ل��س��ت ع��ل��يَّ واح��م��ل ج��زوًع��ا ت��ك��ون أن اح��ذر ل��ي��ث ي��ا
ه��ل��وع��ا أك��ون أو م��ث��ل��ك ق��ت��ل ع��ن أن��ث��ن��ي ال ف��إن��ن��ي إل��يَّ أق��ب��ل
ش��ن��ي��ع��ا أك��ون وال ال��ع��ب��وس ف��أن��ا ع��اب��ٌس وج��ه��ك أن ت��زع��م ك��ن��ت إن
س��ري��ع��ا ال��م��ك��ان ه��ذا ف��ي وت��خ��رُّ م��ج��ن��دًال ال��ف��الت ف��ي ت��ض��ح��ى ال��ي��وم

فعجب رصيًعا، فخرَّ بسيفه عليه فأهوى منه استمكن حتى يجاوله زال وما
التحف. وأجمل الهدايا بأحسن له وأمر أطلقه ثم عينيه بني وقبَّلُه شجاعته من كرسى
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وسمية شداد بن عنرتة

شجرة عىل فعكف الشمس وسطعت الحرُّ اشتد وقد غيالن بني بأرض يوًما عنرتة مر
يا هللا «قاتلك يقول: وقائًال حزن أنني سمع أن لبث فما شيبوب، أخيه مع بها يستظل

األبيات: بهذه يرتنم ورجًال أقوى صوتًا سمع ثم أقساك»، ما مالك

ال��ظ��م��ا ح��ر م��ن ب��ال��م��اء ك��ب��دي داوي أّم ي��ا
ال��س��ق��م��ا ج��س��م��ي م��لَّ ق��د إن��ن��ي ع��ل��ّي واب��ك��ي
دم��ا ص��ار ق��د وال��ي��وم م��ن��ج��دي دم��ع��ي ك��ان ق��د
أل��م��ا ق��ل��ب��ي وذاب س��ق��م��ا ج��س��م��ي وزاد
ال��م��ت��ي��م��ا وس��اع��دي اه��ت��ف��ي ال��وادي ح��م��ام��ة
م��أت��م��ا ب��الئ��ي ع��ل��ى واص��ن��ع��ي ع��ل��يَّ ن��وح��ي
ال��ذم��م��ا ف��ي��ه ح��ف��ظ��ت ال��ذي ال��ع��ه��د ب��ح��رم��ة
ع��دم��ا ق��د ل��ه��ا: ق��ول��ي ع��ب��ل��ة س��أل��ت��ك إن
ال��ح��م��ى ذاك إل��ى ش��وًق��ا ن��ح��ب��ه ي��ق��ض��ي وال��ي��وم
ع��ل��م��ا ج��س��م��ي رس��م م��ن ال��ه��وى خ��ل��ى م��ا ع��ب��ل ي��ا
ان��ص��رم��ا م��ن��ي وال��ص��ب��ر وه��ى ق��د م��ن��ي وال��ج��س��م
األم��ا س��ب��ي م��س��ي��ب��ًة ع��ب��ل��ة رأي��ت ل��م��ا
ال��س��م��ا ربُّ ح��ك��م��ه ف��ي ق��ض��ى ق��د ب��ه��ذا ل��ك��ن

الحنون اآلسف ميل الصوت إىل ومال حلم يف نفسه ظن ذلك عنرتة سمع فلما
يشري وطوًرا عينيه يغمض تارًة شاب غالم يديها بني سوداء أمة نهر بجانب فرأى
وقال: عنرتة، منها فدنا وحنانًا، حزنًا وجهه وتقبل تبكي جانبه إىل قاعدة واألمة بيديه
شماًال، وال يمينًا يلتفت وال مقاًال يسمع ال األنفاس خامد الفتى هذا بال ما هللا، أمة يا
فقال: بالعجب تأتي األيام وإنما حاله هذه كانت ما العرب وجه يا وهللا األمة: له فقالت
إذ الجمال يرعى يوًما كان وبينما زبيبة، أمه واسم عنرتة قالت: الفتى، هذا يكون ومن
يقظان األمري يوًما أحيائها عىل فهجم قلبها، يف حبه فوقع عبلة تدعى حسناء فتاة رأى
وغادر السواري ذاك يف مقيم وهو له سبية وأخذها أهلها فقتل مزاحم بن جياش بن
من عنرتة فعجب أعداه، عىل ناًرصا له يرى وال هداه يعرف ال حزينًا هائًما املسكني هذا
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به وإذا الفارس ذاك نحو ومىض خريًا، ووعدها والحوادث األسماء وتوارد املشابهة ذي
األرض إىل حزنًا نفسها تلقي أن همت وقد وتنتحب تبكي لديه والجارية الخمر يرشب
عمي ابن خنت ال فوهللا مناًال، مني النذل أيها تنال «لن صوتها: بأعىل تصيح وهي

إربًا». قطعتني ولو عنرتة
األسد هجمة عليه فهجم فمها من تناديه عبلة أن له خيل كالمها عنرتة سمع فلما

حبيبها. إىل وردها رشه من الفتاة وأنقذ قتلة رش وقتله

ثابت بن وحسان الحارث أم مارية

األبيات: بهذه جفنة وآل مارية يمدح الشاعر ثابت بن حسان قال

األوِل ال��زم��ان ف��ي ب��ج��ل��ق ي��وًم��ا ن��ادم��ت��ه��م ع��ص��اب��ة درُّ ل��ل��ه
ال��م��خ��ول ال��م��ع��ز م��اري��ة اب��ن ق��ب��ر أب��ي��ه��م ق��ب��ر ح��ول ج��ف��ن��ة أوالد
ال��س��ل��س��ل ب��ال��رح��ي��ق ي��ص��ف��ق ب��ردى ع��ل��ي��ه��م ال��ب��ري��ص ورد م��ن ي��س��ق��ون
األول ال��ط��راز م��ن األن��وف ش��م أح��س��اب��ه��م ك��ري��م��ة ال��وج��وه ب��ي��ض
ال��م��ق��ب��ل ال��س��واد ع��ن ي��س��أل��ون ال ك��الب��ه��م ت��ه��ر م��ا ح��ت��ى ي��غ��ش��ون

الحارث بن عمرو عفو

من جملة من وكان وأوالدهم، نساءهم وسبى العرب من قوًما الحارث بن عمرو حارب
وأنشد: به وقف قد وأخوها إال يشعر فلم العدواني، الصعق بن عمرو أخت سبى

ي��خ��ت��ل��ف��ان ك��ي��ف ول��ي��ًال ص��ب��ًح��ا ت��رى أم��ا ال��م��ه��ي��ب ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ي��دان ب��ال��ص��ب��اح ل��ك وه��ل ل��ي��ًال ب��ه��ا ي��ؤت��ى أن ال��ش��م��س ت��س��ت��ط��ي��ع ه��ل
ره��ان ع��ق��د ت��دان ت��دي��ن وك��م��ا زائ��ل م��ل��ك��ك أن وأي��ق��ن ف��اع��ل��م

الناس كل وأمن عندي لك من عىل هللا أمنك له: وقال قلبه، يف األبيات هذه فوقعت
عزمه. عن وجنح السبايا من لهم وقع من عىل
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الورد بن عروة

ويقيض دياره يف واملريض الضعيف يعول كان ألنه الصعاليك بعروة أيًضا ويلقب
املعروف: يف قوله ومن حوائجهم

دع��ان��ي ل��م��ا ص��ارم ب��ض��رب��ة ع��ن��ه ال��ع��ار ك��ش��ف��ت وم��ك��روب
وان��ي غ��ي��ر ي��ن��ه��ض ح��ي��ن ش��ج��اع ف��ان��ه��ض أت��اك أت��اك ل��ه وق��ل��ت
ج��ب��ان��ي وال ال��ف��ؤاد ب��م��س��ل��وب ي��وم ك��ل ه��ي��ج��ا ع��ن��د أن��ا ف��م��ا
رآن��ي إذا ال��ل��ئ��ي��م وي��ب��غ��ض��ن��ي ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا ال��ك��ري��م ي��ص��اف��ي��ن��ا

عامر وبنو زهري

ملحارتبهم جرار بعسكر زحف عامر بني أحياء يف شاس ابنه قتل خرب زهريًا بلغ ملا
أمري مالك بن غشم األسنة مالعب زهري امللك إىل تقدم ديارهم بلغوا فلما الثأر، وأخذ
وإن والسعة، الرحب فعىل زائًرا كنت فإن أرضنا؟ أتيت فيم امللك أيها وقال: عامر، بني
إنما متصيًدا، وال زائًرا جئتكم ما وهللا ال زهري: فقال بك، وسهًال فأهًال متصيًدا جئت
قال: الوداد، من بيننا ما غري الذي وما قال: شاًسا، ولدي قتلوا ممن الثأر ألخذ جئت
أعلمك ومن كبدك؟ عليه وأحرق ولدك قتل ومن غشم: قال أحيائكم، يف ولدي شاس قتل
بالسقيم الربيء تأخذ أن تريد وهل قال: مسهر، بن سالم عبده قال: الخرب؟ بذلك
سالل من ليًال أرضنا يجوز فكم صادق أنه فرضنا ولو زنيم؟ عبد قول فينا وتصدق
شئت فإن محذوًرا، يخَش ولم فعل ما به ففعل غريب برجل ولدك أدرك وربما وسارق
املحبة من وبينك بيننا ما نغري أن هللا فمعاذ والصفاء الوداد بعد بالجفاء تعاملنا أن
لهم رق قوله زهري امللك سمع فلما والضعفاء، األرامل وارحم متلطًفا بنا فكن والوفاء،

أعقابه. عىل وعاد البغي عاقبة من خوًفا عنهم وعفا
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واألجواد الجود

النزيل تلقى وقيل: كنفها، يوطأ وخيمة رشفها يعلو نار فقال: القرى؟ ما ألعرابي: قيل
ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىلٰ الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن قوم: مدح يف تعاىل هللا وقال الجميل، بالوجه
وإذا برزقه نزل بقوٍم الضيف نزل «إذا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال ،(٨ (اإلنسان: َوأَِسريًا﴾ َويَتِيًما
ونائل مبذول طعام فقال: الكرم؟ ما لبعضهم: وقيل بذنوبهم». ارتحل عنهم ارتحل
نفًرا إليه فأدعو صاعني أو صاًعا أختبز ألن عيل: اإلمام وقال يحول، ال ووفاءٌ موصول
تضجًرا داود أبي بن ألحمد يوًما الواثق وقال رقبة. أعتق أن من إيلَّ أحب إخواني من
أمري يا فقال: إليك، واملتوسلني بك لالئذين لطلباتك املال بيوت خلت قد حوائجه: لكثرة
إالَّ ذلك من يل وما لك مكتوب أجرها وذخائر بك متصل شكرها نتائج هي املؤمنني
االحتيال قال: السخاء؟ ما لألحنف: وقيل وشفعه. أحسنت فقال: فيك، املدح أخلد أن
بماله كان من السخي وقيل: امللهوف. عىل االستقصاء قال: اللؤم؟ فما قيل: للمعروف،
يؤدي الذي فقال: الناس؟ من الجواد َمن للصويف: وقيل متورًعا. غريه مال وعن متربًعا
لرأى فأنفقها له الدنيا كانت لو من فقال: السخي؟ َمن للحسن: وقيل عليه، افرتض ما
دنياه حظ يعطى الذي وهو جواٌد أربعة: الناس بعضهم: وقال حقوًقا. ذلك بعد عليه
لدنياه، ماله جعل الذي وهو مرسف منها، واحًدا يعطى ال الذي وهو بخيل وآخرته،
هللاُ﴾ يَْعَلْمُه َخرْيٍ ِمْن تَْفَعلُوا ﴿َوَما تعاىل: هللا وقال بقدره. كًال أعطى الذي وهو مقتصد
اآلخرة»، يف املعروف أهل الدنيا يف املعروف «أهل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال .(١٩٧ (البقرة:
من بغصن أخذ فمن الدنيا يف متدلية أغصانها الجنة أشجار من شجرة «السخاء وقال:
أغصانها من بغصن أخذ فمن النار أشجار من شجرة والبخل الجنة إىل أداه أغصانها
وقيل متكأ. وجد وقع وإن يقع ال املعروف صاحب عباس: ابن وقال النار». إىل أداه
وقال الناس. إىل اإلحسان فقال: العباد؟ أفعال من هللا فعل يشبه الذي ما الحكماء ألحد
يف الدنيا سادة وقال: بيده). آخذ تعاىل هللا فإن السخي ذنب عن (تجافوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي
كرًها، أو طوًعا الناس أحبه الدراهم بذل من وقيل: األتقياء. اآلخرة ويف األسخياء الدنيا
نزلت كيف للحسن: وقيل معطيها. قال: الدراهم؟ من خري يشء هل لحكيم: وقيل
من ويتناولهم عليه بالقدرة أرادوا من يتناولون األرشاف منازل هي فقال: باألطراف؟
الرشف يف ليس فقال: أرسفت، دعوة: اتخذ من لبعض وقيل إليهم. بالحاجة أرادهم
هو ما وتمنعه عندك ليس ما ينتظر تدعه فال ضيف أتاك إذا املزني: وقال إرساف.
اآلجل. الكثري إىل منه أحوج العاجل القليل إىل الضيف وقيل: وأحرض، إليه قدم بل عندك
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وقال: وحده)، يأكل أن يستحي فالضيف ضيفك (آكيل نسائه: لبعض ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال
طالب أبي بن بجعفر ضيف ونزل ضيفه)، فليكرم اآلخر واليوم باهلل يؤمن كان (من
فقال: فشكاهم غالٌم، يعنه لم االرتحال أراد فلما نزوله، عند غلمانه فعاونه متنكًرا،
من بالطعام أسخى رأيت ما عون: ابن وقال عنا. االرتحال عىل يعينون ال غلماننا إن
سريين وابن عليه، يحلف أن من أهون الطعام يقول: الحسن ألن سريين وابن الحسن
بالسالم،وما فأبدؤه حرية وله إال داخل من ما عباس: ابن وقال لتأكلن. أقسمت يقول:
لذة تزيد اإلخوان محادثة وقيل: باملالطفة. فأبدؤه حشمة وله إال طعام إىل مدعو من
وقيل رفده). ومنع عبده ورضب وحده أكل من (رشكم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال اآلكل، الضيف
فقال: آخر. وُسئل وقودهم، يُرسِّ وال وفودهم يزجر ال ممن قال: أنت؟ ممن ألعرابي:
لهم كراًما: قوًما يصف أحدهم وقال الركب. بناره ويستدلُّ الصحب برأيه يهتدي ممن
لبعض األصمعي قال العباد. بها ويحيا البالد لها تيضء الوالد قديمة الزناد وإربه نار
كالبنا تنبح وال للضيف نارنا نيضء قال: األخالق، مكارم من تعرفون ما األعراب:
لم فإن عليها فليكافئ يد عليه كان (من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال طعامنا. قبل وجوهنا ونقريه

البحرتي: وقال النعمة). كفر فقد يفعل لم فإن عليه فليثنني يفعل

ودأب��ي أب��ًدا دأب��ه وذل��ك ش��ك��ًرا وأزي��د ت��ف��ض��ًال ي��زي��د

األدباء: ولبعض

ك��رم م��ل��ؤه��ا ب��ف��ع��ال أط��ل��ق��ت��ه ف��ق��د ف��ي��ك ال��ش��ك��ر ل��س��ان ألم��ألن

هشام تدبري عن وسأله فاستحرضه هشام بطانة من شيخ إىل املنصور بعث
املنصور: فقال هللا، رحمه كذا يوم وقال هللا رحمه فعل يقول: الشيخ فأقبل وأحواله،
لقالدة عدوك نعمة إن الشيخ: فقال عدوي، عىل وترتحم بساطي أتطأ هللا لعنك قم
غرس أنك أشهد فإني حديثك إىل ارجع املنصور: فقال األيام، ممر الينزعها عنقي يف

وأجازه. كريم، حرة وابن رشيف
يف ليقولوا الشعراء يحرض بأن أمر املهلب بن يزيَد امللك عبد بن مسلمُة قتل ملا
ال قال: فإنه دارم بني من رجًال خال ما عليه قدروا ما بأقبح ذكروه أن يألوا فلم ذلك،
بأحسن رثيته ولقد إربًا، إربًا ُقطعت ولو منه إال أثاثًا وال ماًال وال ربًعا أملك ال رجًال أذم
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مثل فليصطنع اْصُطنع إذا وقال: خريًا، سليمان فجزاه األبيات. وأنشد رجل به يُرثى ما
هذا.

أجازه: كريًما يمدح أحدهم وقال

ش��ك��ري ع��ل��ى ن��داه أرب��ى ف��ق��د أن��اس ي��دي ع��ن ش��ك��رك ع��ف��و أرب��ى ي��ُك ف��إن

املعنى: هذا يف نواس أبو أجاد وقد

ض��ع��ف��ا ف��ق��د ش��ك��ري ق��وى أوه��ت ن��ع��ًم��ا ج��ل��ل��ت��ن��ي ام��رؤ أن��ت
س��ل��ف��ا م��ا ب��ش��ك��ر أق��وم ح��ت��ى ع��ارف��ًة إل��يَّ ت��س��دي��ن ال

قوله: يف البحرتي أبدع وقد

ال��ب��ي��ض��اء ال��ي��د ت��ل��ك ب��ي��ن��ن��ا م��ا وس��ودت ي��دي��ك ب��ن��دى أخ��ج��ل��ت��ن��ي
ل��ق��اء ي��ك��ون ال أن م��ت��خ��وف إن��ن��ي ح��ت��ى ب��ال��ج��ود وق��ط��ع��ت��ن��ي

وقال:

إرب م��ن ج��دواك ف��ي ل��ي ف��م��ا أق��ص��ر ن��ص��ب ف��ي م��ن��ك ش��ك��ري ال��ف��ض��ل أب��ا إي��ًه��ا
أب��ي إل��يَّ م��س��دي��ه ك��ان ول��و ش��ك��ري ل��ه ي��ق��وم ال ن��ي��ًال ال��ده��ر أق��ب��ل ال

كريًما: يمدح الشمرديل وقال

وال��ش��ك��ر ال��ح��م��د ض��ي��ع م��ا إذا ف��ت��ع��ف��و ص��وب��ه��ا م��واق��ع ت��خ��ف��ى ال أي��ادي��ك
ال��ق��ط��ر ف��ع��ل م��ا إن��ك��ار ري��ه��ا ع��ل��ى ان��ط��وت ب��ع��دم��ا م��ن األرض ت��س��ت��ط��ي��ع وه��ل

آخر: وقال

ال��ح��س��ن��ا م��آث��ره ت��خ��ف��ى أم��ن��ظ��ره ن��ش��ره ال��غ��ي��ث ع��ل��ى ي��ث��ن��ى ال ال��روض ه��ب
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ولغريه:

ت��ب��ي��ع��ا ال��ث��ن��اء ل��ه��ا ي��ك��ون ن��ع��ًم��ا ي��ن��ع��م��وا ل��م م��ا ال��ش��ك��ر ي��ق��ب��ل��ون ال

وللسموءل:

ق��ل��ي��ُل ال��ك��رام إن ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ع��دي��دن��ا ق��ل��ي��ل أنَّ��ا ت��ع��ي��رن��ا
ذل��ي��ل األك��ث��ري��ن وج��ار ع��زي��ز وج��ارن��ا ق��ل��ي��ل أنَّ��ا ض��رن��ا وم��ا

وآلخر:

أط��ول ال��ش��ك��ر ب��س��ط��ة إال ال��ط��ول م��ن ب��س��ط��ة ال��م��ن��ي��ل��ي��ن أي��دي ب��ل��غ��ت ف��م��ا
أث��ق��ل ال��ش��ك��ر م��ن��ة إال ال��م��رء ع��ل��ى ص��ن��ي��ع��ة ي��وًم��ا ال��وزن ف��ي رج��ح��ت وال

رصت ما إىل رصت قد سيدي يا خادمه: له قال التنور يف الزيات ابن جعل ملا
وقال صدقت، فقال: الساعة، لهم ذكرك قال: الربامكة، نفع وما قال: حامد، لك وليس

كراًما: قوًما يمدح أشجع

م��ق��اال ن��ت��رك ول��م م��آث��ره��م ب��م��دح ن��درك ف��ل��م م��دح��ن��اه��م

الشاعر: الحجاج ابن وقال

ال��ع��ج��ائ��ب ت��ل��ك اس��ت��غ��راق ع��ن ض��ع��ف��ت م��ع��ج��زات��ه ع��ن ح��دث��ت إن ال��ب��ح��ر ه��و
ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ع��ج��ز ب��ش��ع��ري أح��اط ب��وص��ف��ه ي��ح��ي��ط أن ش��ع��ري رام وإن

يحيى: بن الفضل يمدح األصغر نصيب وقال:

ش��ع��راء ك��ل��ه��م ال��ن��اس ت��رك ي��ح��ي��ى ب��ن ف��ض��ل ج��ود م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��ا

وأكرم مضجعي وطأ ألنه قال: بمدحك؟ مالًال خصصت لم الرمة: لذي وقيل
ومدحي. شكري عىل بذلك فاستوىل مجليس
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كريًما: يمدح أحدهم وقال

م��ه��ت��ص��ُر ع��ل��ي��اه ف��م��ن ل��ف��ٌظ ج��ّل أو م��ع��ت��ص��ر ج��دواه ف��م��ن م��ع��ن��ى ج��دَّ إن

املتنبي: وأنشد

ال��ع��ق��د ي��س��ت��ح��س��ن ال��ح��س��ن��اء ع��ن��ق وف��ي م��ك��ان��ه ف��ي م��ن��ه��م��ا ش��ع��ري وأص��ب��ح

عىل إال تعقد فما له ربطت والقلوب األلسن كأن فقال: كريًما رجًال أعرابي وذكر
مدحك إىل رضورة بك له معرفة ال من يمدحك أن املدح وغاية بحمده، إال تنطق وال وده

نفع. إىل منك يصل ال أن عىس من الثناء حسن يسلفك وأن
طاهر: أبي ابن وقال

واح��د وال��ج��ود ال��ف��ض��ل ف��ي ول��ك��ن��ه ب��واح��د ع��ل��يٍّ��ا م��دح��ي ف��ي أن��ا وم��ا

الرومي: والبن

ال��ح��م��ائ��م ورق األط��واق ي��ن��ح��ل وه��ل غ��ي��ره��م م��ج��د ي��ن��ح��ل��وا ل��م ام��ت��دح��وا إذا

أيًضا: وله

ج��ي��دك ال��ق��الئ��د زان��ت م��ا ض��ع��ف ق��دًم��ا ال��زه��ر ال��ق��الئ��د ِزن��ت أن��ت

خالًدا: يمدح عقيل بن عمارة وأنشد

ص��ن��ائ��ع��ه إل��ي��ه أف��ض��ت ك��ل��ه��م وم��ا ل��خ��ال��د ح��ام��دي��ن ط��ًرا ال��ن��اس أرى
وط��ب��ائ��ع��ه أع��راق��ه ك��رم��ت إذا ال��ف��ت��ى ي��ح��م��دوا أن األق��وام ي��ت��رك ول��ن
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فقال: تمدحني؟ ال لك ما هفان: ألبي األكابر بعض قال

ال��ن��وال م��ن��ق��ط��ع ع��ن��د ي��خ��رس ال��ع��ط��اي��ا ت��ن��ط��ق��ه ال��ش��ك��ر ل��س��ان

وكثرة بابه عىل الناس ازدحام ترى أما فقال: األكابر، بعض عن رجل وسئل
الشاعر: وقال وطالبه. قصاده

ال��زح��ام ك��ث��ي��ر ال��ع��ذب وال��م��ن��ه��ل ب��اب��ه ع��ل��ى ال��ن��اس ي��زدح��م

معرش كل إليه يهوي املحرش كعرصة بابه فوجدت فالنًا قصدت أعرابي: وقال
وهب. والحسب الجود حارضة املكرمات ومربع العفاة مجمع فداره

وقطعت الركاب إليك أحفيت األمري هللا أصلح فقال: الوليد بن أبان عىل رجل دخل
متقدمة عرشة أم جوار أم أقرابة ذلك؟ إىل دعاك ما أبان: فقال الثياب، وأخلقت الهضاب
قلته بيتًا ينشدون الناس سمعت ولكني يشء ذلك من يكن لم فقال: سابقة صلة أم

وهو: خريًا فيك فعلمت فيك

خ��ل��ُب ال��ب��وارق ب��ع��ض إذ ف��ي��خ��ل��ف ن��ازًح��ا ك��ان وإن ب��رق ل��ي ش��ي��م وم��ا

ومال. بجمال له فأمر
كريًما: يمدح برد بن بشار وأنشد

خ��ض��م ب��ح��ر ال��ع��ش��ي��رة وق��ول ج��وده ع��م��ر إل��ى دع��ان��ي
ش��م ق��ب��ل ري��ح��ان��ة ألح��م��د ي��ك��ن ل��م خ��ب��روا ال��ذي ول��وال

املوسوي: وأنشد

أوردا ال��م��اءِ ج��م��ة ط��ل��ب��ت��ه وم��ن أج��ب��ت��ه ح��ت��ى ال��ع��زُّ إل��ي��ك دع��ان��ي
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وآلخر:

ف��ان��زل أع��ش��ب��ت ال��ورَّاد ل��ي وق��ال ال��ن��وى ب��ي واط��م��أن��ت م��رادي ب��ل��غ��ت

النواس: أبو وقال

ت��س��ي��ُر ن��راك أن ع��ل��ي��ن��ا غ��زي��ز م��رك��ب��ي خ��ف ب��ي��ت��ه��ا م��ن ال��ت��ي ت��ق��ول
ل��ك��ث��ي��ر ال��غ��ن��ى أس��ب��اب إن ب��ل��ى م��ت��ط��ل��ٌب ل��ل��ف��ت��ى م��ص��ر دون أم��ا
أم��ي��ر ال��خ��ص��ي��ب ف��ي��ه ب��ل��د إل��ى ب��رح��ل��ة ح��اس��دي��ك أك��ث��ر ذري��ن��ي
ت��دور ال��دائ��رت أن وي��ع��ل��م ب��م��ال��ه ال��ث��ن��اء ح��س��ن ي��ش��ت��ري ف��ت��ى
ي��س��ي��ر ح��ي��ث ال��ج��ود ي��س��ي��ر ول��ك��ن دون��ه ح��لَّ وال ج��وٌد ج��ازه ف��م��ا

أمريًا: يمدح آخر وقال

ح��رام ال��رج��ال ع��ل��ى ف��ظ��ه��وره��نَّ م��ح��م��ًدا ب��ل��غ��ن ب��ن��ا ال��م��ط��يُّ وإذا
وزم��ام ح��رم��ة ع��ل��ي��ن��ا ف��ل��ه��ا ال��ث��رى وط��ئَ م��ن خ��ي��ر م��ن ق��رب��ن��ا

كرمه: عىل ويثني كافوًرا يمدح املتنبي وقال

ال��س��واق��ي��ا اس��ت��ق��لَّ ال��ب��ح��ر ورد وم��ن غ��ي��ره ت��وارك ك��اف��ور ق��واص��د
وإم��اق��ي��ا خ��ل��ف��ه��ا ب��ي��اًض��ا وخ��ل��ت زم��ان��ه ع��ي��ن إن��س��ان ب��ه ف��ج��اءت

الرومي: ابن وأنشد

م��ك��ان ب��ك��ل رزق ف��ل��ي وإال ي��ص��ون��ن��ي ك��ري��م م��ن م��ك��انً��ا أري��د

جملتهم ويف األحياء من الناس وجوه إليه فدخل عظيمة، مجاعة هشام عهد يف حصلت
الصماء، بها اشتمل قد بشملة عليها مشتمل صوف جبة وعليه العجيل حبيب بن درواس
من كل عيل أيدخل وقال: إليه درواس دخول يف الئم نظرة صاحبه إىل هشام فنظر
ما املؤمنني أمري يا درواس: فقال عناه، أنه فعلم مفوًها درواس وكان الدخول، أراد
الناس رأيت وقد مجلسك، من تمكني قدري ورفع رشفني ولقد عليك، دخويل لك أخل
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فما تكلم، درك هلل هشام: فقال تكلمت، الكالم يف أذنت فإن عنه أحجموا ألمر دخلوا
األوىل أما — ثالث سنون علينا تتابعت املؤمنني أمري يا فقال: غريك، القوم صاحب رأى
وهلل العظم ومصت املخ فانتقت الثالثة وأما اللحم، فأكلت الثانية وأما الشحم، فأذابت
تحجبونها فعالم لهم تكن وإن هللا عباد عىل بها فاعطفوا هلل تكن فإن أموال أيديكم يف
أجر يضيع وال املتصدقني يجزي هللا فإن عليهم بها فتصدقوا لكم تكن وإن عنهم؟!
فُقسمت دينار ألف بمائة وأمر ثالث، من واحدة تركت ما أنت هلل هشام: فقال املحسنني،
املسلمني من رجل ألكل املؤمنني أمري يا فقال: درهم، ألف بمائة لدرواس وأمر الناس، يف
عاد فلما ذمك، عىل يبعث فيما يل حاجة ال فقال: املال، بيت بذلك يقوم وال ال قال مثلها،
وأبقى العرب أحياء من تسعة يف درهم ألف تسعني فقسم إليه فبعث بذلك أمر داره إىل
االصطناع. عىل تبعث مثله صنيعة إن دره هلل فقال: هشاًما ذلك فبلغ درهم آالف عرشة

مفتخًرا: الرومي ابن وقال

أم��ي��ل ك��ي��ف ال��م��ي��زان رف��ع إذا وزن��ه��م ع��ن��د ت��ع��رف��ي ح��ت��ى ال��ن��اس ِزنِ��ي

الشاعر: جرير وأنشد

ع��ن��ان��ي��ا م��ن واب��س��ط��وا ف��م��دوا ج��واٍد س��اب��ٍق وج��ه ت��م��س��ح��وا أن س��رك��م إذا
ب��ي��ا ت��ف��وت��ك��م��ا أن ال��م��ن��اي��ا وخ��اف��ا م��ل��م��ة ف��ي ب��ن��وت��ي ت��خ��اف��ا ال أال

يجربها، من إىل السؤال ذلك من وأشد الفاقة إخفاء مؤونة األشياء أشد أعرابي: قال
األعىش: وقال أهلها غري إىل طلبها الحاجة فوت من أشد صفوان: بن خالد وقال

ي��رغ��ب ل��ئ��ي��م إل��ى ي��زال ال أن ون��ق��ي��ص��ة م��ذل��ة ال��ك��ري��م ح��س��ب

آخر: وقال

ي��ط��ال��ب��ه ال��ل��ئ��ي��م ع��ن��د ح��اج��ة ع��ل��ى غ��دا إذا ل��ل��ك��ري��م ألرث��ي وإن��ي
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الشاعر: وقال جل، وإن نوال لكل ثمرة قل وإن السؤال وقيل:

ب��س��ؤال ال��غ��ن��ى ن��ال وإن ع��وًض��ا ب��س��ؤال��ه وج��ه��ه ب��اذل اع��ت��اض م��ا
ن��وال ك��ل وخ��ف ال��س��ؤال رج��ح ق��رن��ت��ه ال��ن��وال م��ع ال��س��ؤال وإذا

ال وقال: تركه ثم مراًرا فتقاضاه عنه فتأخر رزق العيناء أبي عىل يجري وكان
منحة. ال ومحنة عطاء، ال وبالءٌ رزٌق ال رقٌّ فهو فيه يل حاجة

الشاعر: وقال

ال��م��ف��ض��ال ل��ل��م��ت��ك��رم ف��اب��ذل��ه س��ائ��ًال وج��ه��ك ب��ب��ذل اب��ت��ل��ي��ت وإذا

نعمة أول الصورة حسن فإن الوجوه الصباح لحوائجك «اعتمد ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
عىل تلمني ال فقال: كالمه يف وتلجلج هللا عبد بن خالد أعرابي كلم الرجل». من تلقاك
موطنان العاص: بن سعيد وقال االستغناء. عز ومعك الحاجة ذل معي فإن االختالط
بن الفضيل وسار جاهًال. كلمت وإذا لنفيس حاجة سألت إذا فيهما العي من أعتذر ال
بهذا العباس أبا يا له: فقال عليه، فارتج حاجة يسأله نكبة يف عباد أبي إىل الربيع

الرومي: ابن وأنشد نَسأل أن ال نُْسأَل أن تعودنا إنا فقال: خليفتني، خدمت اللسان

ال��ك��رام ت��م��ط��ل��ن��ا ح��ي��ن ون��ذك��ر ن��س��ي��ن��ا إذا ب��ال��رق��اع ن��ذك��ر
ال��غ��الم س��ك��ت ل��و اإلش��ف��اق م��ع ص��ب��يٍّ��ا ت��رض��ع ل��م األم ف��إن

سميت فإنما فيها فعاودونا حاجًة سألتمونا إذا الخطاب: بن عمر اإلمام قال
برد: بن بشار وأنشد لتقلبها، القلوب

ال��ت��ق��اض��ي��ا أردت أنّ��ي وال ألم��ري ن��اس��يً��ا وج��دت��ك أنّ��ي ال ه��ززت��ك
م��اض��يً��ا ك��ان وإن م��ح��ت��اًج��ا ال��ه��زِّ إل��ى س��ل��ه ب��ع��د م��ن ال��س��ي��ف رأي��ت ول��ك��ن
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الخيزران عىل وتأتي فينعيها املهدي هو يأتي أن عىل دالمة أم مع دالمة أبو تواطأ
وأنشد: يبكي وهو املهدي دالمة أبو فأتى فتنعيه،

رغ��ِد ن��اض��ٍر م��ورٍق ع��ي��ٍش خ��ف��ض ل��دى م��ف��ازة ق��ط��اف��ي م��ن ك��زوج وك��ن��ا
ف��رِد م��ن أوح��ش ق��ط ش��ي��ئً��ا ن��َر ول��م ب��ط��رق��ه ال��زم��ان ري��ب ف��أف��ردن��ا

ماًال، له فدفع تجهيزها إىل أحتاج وإني دالمة أم ماتت فقال: بالك؟ ما له: فقال
بمال لها وأمرت فاغتمت لسبيله، مىض دالمة أبا إن وقالت: الخيزران دالمة أم وأتت
أبا إن املؤمنني أمري يا له: قالت الخيزران عىل املهدي دخل وملا وطيبًا، ثيابًا وأعطتها
فأعطيتها الساعة عندي كانت دالمة وأم املؤمنني أمري هللا أبقى لسبيله مىض دالمة
الساعة دالمة أبو عندي وكان لسبيلها مضت دالمة أم إن املهدي: فقال لزوجها، التجهيز
بهما فإذا املهدي فنظر إليهما ذهبا حتى يصدقا ولم فعجبًا تجهيزها، نفقة وأعطيته
دالمة أبو بل قالت: زوجها، قبل ماتت دالمة أم أن بد ال فقال: الدار أرض يف طريحني
املهدي: قال الخصام اشتد فلما الساعة، رأيته وقد ذلك وكيف قال: املؤمنني، أمري يا
وقال: دالمة، أبو فنهض درهم، آالف خمسة الحقيقة عىل أطلعني ملن إنَّ برشيف أقسم

املال. إليه ودفع املهدي فضحك املؤمنني، أمري يا قبيل ماتت دالمة أم
رب فقال: لبسها، تمل ما معاوية: له فقال تقطعت، قد خز جبة األسود ألبي كان

بمال. له فأمر فراقه، يستطاع ال مملول
أنه يوهم درًجا فناوله الشعراء جملة يف الدولة سيَف الوراق الحسن أبو قصد
فيه يكتب سيدي فقال مكتوب. يشء فيه ليس فقال: الدولة، سيف فنرشه له، شعر

بمال. له وأمر فضحك لعبده،
له فقال أوًال، أعطني صغري: عبد له فقال بنيه، بني ماًال عبيد بن هللا عبد قسم
فبدأ (٤٦ (الكهف: نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِزينَُة َواْلبَنُوَن يقول:﴿اْلَماُل تعاىل هللا ألن قال ولم؟

وقدمه. فأعطاه مالك، وأنا باملال
فضحك عليك، فأحالني سألته فقال: هللا، سل له: فقال امللك، عبد أعرابي وسأل

وأعطاه. منه
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الشاعر: وقال

وال��ت��س��ل��ي��م ي��ك��ف��ي��ك ف��ل��ق��اؤه ح��اج��ة ك��ري��م إل��ى ط��ل��ب��ت وإذا
م��ل��زوم وك��أن��ه ح��م��ل��ت��ه ال��ذي ع��رف م��س��ل��ًم��ا رآك وإذا

املسئول قضاها فإن الرق عىل نفسه عرض فقد حاجة سأل من رشيح: قال
وقال السؤال. بذل وهذا اللؤم بذل هذا ذليالن وهما حرٍّا رجع رده وإن بها استعبده
وجهي. يف والذل قفاه يف العز تبينت إال حاجة عن أحًدا رددت ما العاص: بن سعيد
فأكرم وجهه ماء لك يذل هذا إن فقال: الربيع بن الفضل إىل رجًال السماك ابن وأدخل

تمام: أبو وأنشد رده، عن وجهك

ع��وض أف��ن��ي��ت��ه إذا وج��ه��ي م��اء م��ن ب��خ��ل��ت وإن ج��ادت إن ك��ف��ك م��اء م��ا

واألفضال، بالنوال األحرار يشرتي وال باألموال العبيد يشرتي ملن العجب وقيل:
تملكهم. فأكرمهم اإلكرام إال ثمن لألحرار ليس وقيل:

هذا أبِت يا ابنه: فقال سألك، من تعطي أن قال الجود؟، ما يزيد بن خالد وسئل
يسألك. لم ومن سألك من تعطي أن الجود إنما املسألة كد هو

عمران: أبي بن محمد وقال

ذل��ي��ُل ال��س��ؤال ف��ي ع��زي��ز ف��ك��ل وأع��ف��ن��ي ال��س��ؤال ذلِّ م��ن أج��رن��ي

النفس فإن فعجلها نعمة أوليتني إذا أحدهم: وقال عاجله، املعروف أهنأ وقيل:
حفصة: أبي بن مروان وقال العاجل، بحب مولعة

ع��اج��ل��ه ال��ج��ود أه��ن��أ ول��ك��ن ل��دي��ك دع��اؤن��ا ي��خ��ي��ب أن ن��خ��ش��ى ن��ح��ن ف��م��ا

األول: رقعة، يف أسطر أربعة فكتب بيشء منه يحَظ فلم مدًة ملك بباب أحدهم أقام
بال (الرجوع الثالث: صرب)، العدم عىل (ليس الثاني: عليك)، أقدماني والرضورة (األمل
كل تحت فكتب ميئسة)، (ال) وأما مثمرة (نعم) (إما والرابع: األعداء). شماتة فائدة

درهم. آالف أربعة منها لكل يعطى سطر

159



الكرام نوادر

املتنبي: وأنشد

وت��ش��رب ح��ي��ن م��ن��ذ أغ��ن��ى ف��إن��ي ل��ه أن��ا ف��ض��ٌل ال��ك��أس ف��ي ه��ل ال��م��س��ك أب��ا
ت��ط��ل��ب ك��ف��ي��ك م��ق��دار ع��ل��ى ون��ف��س��ي زم��ان��ن��ا ك��ف��ي م��ق��دار ع��ل��ى وه��ب��ت
ي��س��ل��ُب وش��غ��ل��ك ي��ك��س��ون��ي ف��ج��ودك والي��ًة أو ض��ي��ع��ة ب��ي ت��ن��ط ل��م إذا

فقال: عنه نأى قد كريًما املتنبي ومدح

ن��ض��ب ق��د غ��دران��ه��ا ف��أك��ث��ر أم��ط��اره ف��ارق��ت��ن��ي ف��إن

سأله: كريم يف الحجاج ابن وقال

أع��ددت��ك��ا ال��ي��وم ه��ذا ل��م��ث��ل ت��ش��ت��ك��ي م��ا ن��ف��س��ك ت��ق��ي ن��ف��س��ي
ش��ك��رك��ا ف��ي ال��ع��ادة ع��ل��ى ي��ج��ري م��ن ب��ر ف��ي ال��ع��ادة ع��ل��ى ف��أج��ِر

فأنشد: إليه يلتفت فلم العرب من أمري عىل الشعراء أحد وفد

ال��م��ف��ض��ل ال��ج��واد م��ن أف��دت م��اذا ل��ي وق��ي��ل ان��ص��رف��ت إذا أق��ول م��اذا
أُس��أِل ل��م وإن م��خ��ب��ره��م ب��د ال ف��إن��ن��ي أق��ول م��ا ل��ن��ف��س��ك ف��اخ��ت��ر

وأجازه. األمري فضحك
أقطعني قال: بدًال، بعاملها أريد ما قال: البرصة، عىل أقمني ملعاوية أعرابي قال
قد له: فقيل له، فأمر درهم، بألف يل فمر قال: سبيل، ذلك إىل يل ما قال البحرين،

قليًال. أعطاني ما كثريًا طلبي لوال فقال: انحططت، ثم أوًال بالغت
فيه: قال ألعرابي هللا عبد بن خالد قال

ج��واد وأن��ت ت��أت��ي ف��أي��ه��م��ا ح��اج��ت��ي وال��ح��م��د األج��ر ب��ي��ن أخ��ال��د

ال خالد فقال درهم، ألف قال: أرسفت، قال: درهم، ألف مائة فقال: لك، بدا ما سل
سألت أبيت فلما قدرك عىل سألتك إني فقال: حطك، من أم أتعجب إرسافك أمن أدري

طلب. ما إليه ودفع معرويف، عىل تغلبني ال وهللا إذًا فقال: قدري، عىل
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منه. أقل املنع فإن القليل إعطاء من تستحي ال جعفر: بن هللا عبد قال
شئت وإن أجزناك شئت إن له: فقال زائدة، بن معن إياس بن مطيع مدح

فقال: املدح إىل العدول وكره الثواب يختار أن مطيع فاستحيا مدحناك،

ث��راء وأخ��ي م��غ��ن��م ل��ص��اح��ب ك��س��ٍب خ��ي��ر أم��ي��ر م��ن ث��ن��اء
دواء م��ن ال��دراه��م م��ث��ل وم��ا دائ��ي أط��ال ال��زم��ان ول��ك��ن

وأجازه. معن فضحك
باملسألة، لساني من أبسط املؤمنني أمري يد فقال: احتكم، لسائل الخلفاء بعض قال

العطية. له فأجزل
أبي بعد يحتكم أشعري فقال: احتكم، فقال: وسأله، الرشيد عىل أشعري دخل

وأجازه. منه فضحك موىس،
فقال: بالكوفة تمر بائع عىل أعرابي دخل

ال��ب��ارح��ه ت��م��رك م��ن ق��واص��ر أط��ع��م��ت��ن��ي ال��ن��وم ف��ي رأي��ت��ك
ص��ال��ح��ه ل��ك��م رأي��ت ب��رؤي��ا أب��ش��روا ل��ص��ب��ي��ان��ن��ا ف��ق��ل��ت
رائ��ح��ه ف��ت��أت��ي��ك��م وإال ب��ك��رة ت��أت��ي��ك��م ق��واص��ر
م��ال��ح��ه إن��ه��ا ال ع��ن��ك ودع ح��ل��وٌة إن��ه��ا ن��ع��م ل��ي ف��ق��ل

يوسف رؤيا فإن الرؤيا هذه من ترتكني أن أحب وقال: تمر، قورصة فأعطاه
سنة. أربعني بعد صدقت

عن يصغر ال فالحر هاتها فقال: صغرية، حاجة يف أتيتك عباس البن رجل قال
صغريه. عن يكرب وال أخيه كبري

يكن، لم فإن قيل: معروًفا، أوالني من قال: إليك؟، أحب الناس أي لبعضهم: قيل
واملنع محبة العطاء جعل تعاىل هللا إن لهشام: رجل قال معروًفا، أوليته من قال:
الناس حوائج كثرت عليه هللا نعم اتصلت «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال حبك، عىل فأعني مبغضة
الناس حوائج هللا: عبد بن خالد قال النعم». لزوال عّرض املؤن تلك يحتمل لم فمن إليه
أجًرا أكسب ما األموال وأفضل نقًما، فتتحول النعم تملوا فال عليكم هللا من ِنعٌم إليكم
الناس يجده كما ألجده إني فقال: قلبك، يف الجود تجد كيف لحاتم: قيل ذكًرا، وأورث
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لم وإن بنفسه، جاد فقد بماله جاد من وقيل: الِكرام، خطط عىل نفيس أحمل ولكن
بها. إال له قوام ال بما جاد فقد بها يجد

إن حرضه: من بعض فقال بالشجاعة، القرسي هللا عبد بن خالد رجل وصف
الهجاء. يف الصرب من أشد السخاء عىل الصرب فقال: قط، حربًا يلَق لم خالًدا

عىل تقَو لم إن فإنك جواًدا تكون حتى شجاًعا نفسك تعدَّن ال خالد: أبي ابن قال
والبخيل شجاع السخي وقيل: بالقتل، عدوك عىل تقدر لم البخل عىل نفسك تقاتل أن

تمام: أبو وقال الوجه، شجاع

وت��ع��ي��دا غ��ارة ت��ب��دي وي��داه ال��وغ��ى ف��ي ي��زي��د أب��ا رأي��ت وإذا
ج��ودا ال��ش��ج��اع��ة م��ن وإن ت��دم��ي ش��ج��اع��ة ال��س��م��اح م��ن أن أي��ق��ن��ت

فأنفق مدبًرا رأيته وإذا يحتمل، فإنه فأنفق مقبًال املال رأيت إذا البنها: امرأة قالت
تريد. ال فيما ذهابه من أجدى تريد فيما ذهابه فإن

كان القيامة. يوم دولة لهم فإن سريًا املساكني عند اتخذوا منبه: بن وهب قال
أدخره وهللا ال فقال: بعدك، من لولدك ادخره له: فقيل ماًال أصاب كعب بن محمد

لولدي. ربي وأدخر لنفيس
الجود: يف برد بن بشار وقال

ال��ك��د ع��ل��ى ال��ك��ن��وز ت��ب��ق��ى وال ج��م��اًال أله��ل��ه ي��ب��ق��ي ال��ج��ود إن أخ��ال��د

مقبل: ابن وقال

ن��ائ��ل��ُه ال��ح��ي ي��ب��ل��غ ال م��ن ال��ح��ي ع��ل��ى ه��ال��ٍك وأه��ون م��ف��ق��ود وأي��س��ر

فضله. يف الناس عاشت من عيًشا الناس أفضل أحدهم: قال
املال: إنفاق عن العاذل قول يكفه ال فيمن املتنبي قال

ال��ه��ط��ل ال��ع��ارض ط��ري��ق ي��س��د وم��ن ك��رٍم ع��ن ال��ن��اس ك��الم ث��ن��اك وم��ا
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فقال: تناله، ال فيما تتعبن ال أمه: له فقالت أخوه به تشبه الطائي حاتم مات ملا
كلما كنت ولدته ملا إني فقالت: وأبي، أمي من وأخي شقيقي كان وقد يمنعني وما
أرضعتك إذا وكنت اآلخر، الثدي فريضع يشاركه بمن آتيه حتى يرضع أن أبَى أرضعته

الشاعر: قال يخرج، حتى بكيت صبي ودخل

ي��ف��ي��ض��ا ال أن ال��ب��ح��ر ي��م��ل��ك وه��ل ج��وده ف��ي ال��ف��ض��ل أب��و ي��الم

ذاقت حتى وحبسوها إخوتها عليها فحظر شيئًا، تبقي ال سخية حاتم أخت كانت
إليها ودفعوا فأطلقوها والفقر الضيق ألم وجدت قد أنها فظنوا والفقر، الجوع طعم
سائًال بعده أمنع ال ما الجوع من نابني فقد الرصة دونك فقالت: سائلة، فأتتها ة، رصَّ

أبًدا.
وجهه، يف الرجل مدح عن نُهي قد إنه هذا يا فقال: امللك، عبد بن هشام رجل مدح
من أحسن هذا هشام: فقال شكًرا، لتجدد عليك هللا نعم ذكرتك ولكن مدحتك ما فقال:

وأكرمه. فوصله املدح
آخرنا، عن فأغنانا لنا مال وال املخزومي بن الحكم علينا قدم األعراب: بعض قال
كلنا فرصنا فقرائنا عىل أغنياؤنا فعاد األخالق مكارم علمنا فقال: كيف؟ له: فقلت

أجواًدا.
أبو فقال أهًال، لحاجته رآني من مكافأة عن ألعجز إني قتيبة: بن مسلم قال

املكافأة. ثقل نفسك عن ترفع حتى ابتداءً فضلك فاجعل األمري أيها العطاء:
اآلمال مقطوع تركني فقال: قتل، بعدما يحيى بن جعفر عن األدباء بعض ُسئل

األموال. طلب يف بعده زاهًدا
عريض أشرتي لئيم أو خلته أسد كريم هو فإنما سائًال أرد ال خارجة: ابن قال

منه.
كتب ابنه وكان عليه، فغضب شيئًا رجل عىل يجري محمد بن العباس كان
إنك فقال: فالن، رزق ذكر فأين فقال: عليه، املغضوب اسم فرتك إليه رفعت إطالقات
النوال. يف يغضب ال أباك إن هبتي يسقط ال غضبي بني يا فقال: عليه، غضبت كنت قد
خري أكثرت إنك األمري هللا أصلح رجل: فقال السائلون؟ قلَّ يوًما: الحجاج قال
هللا بارك وقال: الحجاج، فرسُّ الرتحال، عن إليهم يصل بما الناس فاستغنى البيوت

إليه. وأحسن فيك
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أكلتها إن نفسه يطعمك مبذول وماله محلول كيسه فقال: كريًما رجل مدح
رشبتها. إن روحه ويسقيك

خري، الرسف يف ليس حاله: اختالل عىل عطاؤه كثر وقد سهل بن للحسن قيل
رسف. الخري يف ليس فقال:

درهم، ألف يغنيِه من منزل أحصوا لوكالئه: قال الرقة يحيى بن الفضل دخل ملا
ما فقال الطعام له وضع ثم درهم، ألف ثالثمائة إليهم فوجه منزل، ثالثمائة فأحصوا

بيت. ألف ثالثمائة أغنيت أني علمت وقد اليوم من أهنأ طعاًما أكلت
درهم، آالف عرشة فأعطاه دينًا، إليه فشكا املنصور عىل عروة بن هشام دخل
النفس طيب وهو عطية أعطى «من قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي املؤمنني أمري يا فقال:

نعم. قال: بها؟ طيبة أفنفسك منها» واملعطى للمعطي بورك
بن الفضل له فقال عرفة، يوم يف كله بخراسان ماله الريض موىس بن عيل فرَّق
وكرًما. أجًرا به ابتعت ما مغرًما تعدَّن ال املغنم، هو بل فقال: املغرم؟ هذا ما سهل:

لنا فيه الحظ لكان أمكنني لو يمكنه: فلم شيئًا سأله لرجل عيل بن الحسن قال
عذرك. سعة تحرمنا فال شكرك حرمنا فإنا دونك

واألجواد: الجود مدح يف أبيات بعض وإليك

ال��ك��رم أم��وال��ه ف��ي ي��ص��ن��ع وك��ي��ف ح��س��نً��ا أب��ص��رت زه��ي��ر ع��ي��ن أن ل��و
ه��رم ال ال��ع��الت ع��ل��ى ج��واد ه��ذا ي��ب��ص��ره ح��ي��ن زه��ي��ر ل��ق��ال إذًا

∗∗∗
األول ال��ك��رم ف��ي ف��إن��ك م��ض��وا ق��وم ق��ب��ل��ك ج��اد وإن

∗∗∗
س��م��ًح��ا ك��ل��ه��م ع��ادوا ال��خ��الئ��ق ع��ل��ى ي��وزع��ه ج��ود م��ن ف��ي��ه م��ا أن ل��و
ان��ف��ت��ح��ا ب��ال��ح��ي��ا م��ا إذا ال��س��م��اء ب��اب م��س��أل��ة ق��ب��ل ي��دي��ه ف��ي��ض ك��أن

∗∗∗
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األم��ط��ار ب��ع��ده��ا ع��ل��ي��ن��ا ه��ان��ت ف��وائ��ًدا راح��ت��ي��ه أن��ام��ل م��ط��رت
ب��ال��غ��زر س��م��ائ��ك م��ن وث��ق��ن��ا ب��أرض س��م��اؤه ع��ل��ي��ن��ا ي��غ��زر ل��م ال��ق��ط��ر إذا

∗∗∗
األم��ط��ار س��ح��ائ��ب األن��ام ذم ن��وال��ه��م س��م��اء م��ط��رت إذا ق��وم

∗∗∗
ال��م��واط��ر ال��غ��ي��وث وت��خ��ط��ي��ه ن��داه رأت إذا ال��س��ح��اب ف��ت��س��ت��ح��ي��ي ي��ج��ود

∗∗∗
اس��ت��ح��ي��ا ق��د ص��ي��ب��ه��ن م��ن ال��ح��ي��ا رأي��ت أك��ف��ه��م ب��ال��م��ك��رم��ات ان��ب��س��ط��ت إذا

∗∗∗
ال��ن��ائ��ب��ات ص��روف ف��ي ي��م��ي��ن ي��دي��ه ك��ل��ت��ا ال��ذي ال��رج��ل أن��ا

∗∗∗
ت��غ��ل��ب ب��أرم��اح ق��ي��س ش��ق��ي��ت ك��م��ا ب��س��م��اح��ٍة أم��وال��ه ش��ق��ي��ت ف��ت��ى

∗∗∗
ح��ق��وق ع��ل��ي��ه ك��ف��ي��ه ج��ود س��وى ل��ه��م وم��ا ع��ل��ي��ه دي��نً��ا ل��ه��م َّنَّ ك��أ

∗∗∗
ذي��وال ل��ه��نَّ آم��ال��ي وج��ع��ل��ت ف��ل��ب��س��ت��ه��ا ال��غ��ن��ى ح��ل��ل أل��ب��س��ت��ن��ي

∗∗∗
ال��ب��خ��ل ي��ع��ب��س��ه م��ا ال��وج��وه وش��رُّ ال��ن��دى إل��ي ط��ل��ي��ًق��ا وج��ًه��ا ل��ه��م ب��س��ط��ت

∗∗∗
ال��رط��ب ال��غ��ص��ن ال��ب��ارح ت��ح��ت اه��ت��ز ك��م��ا ه��زَّة ال��م��ك��ارم ع��ن��د وت��أخ��ذه
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∗∗∗
ي��ك��ت��م ال ال��ذي ت��ض��وع��ه��ا ف��أب��ى ج��زي��ل��ه��ا ك��ت��م��ت ق��د ل��ك وص��ن��ي��ع��ة

∗∗∗
ال��ل��ئ��ام ع��ي��دان اغ��ب��ر م��ا إذا رط��ي��ب أب��ًدا ع��وده��م وري��ق

∗∗∗
وم��ع��س��وري م��ي��س��وري وق��ت خ��ف��ت��ه م��ا ع��اه��دن��ي م��ن��ذ أن��ي ي��ع��ل��م ال��ج��ود

∗∗∗
ي��دي��ه ف��ي ن��ه��ب��ى ف��ه��ي ع��ل��ي��ه ال��دن��ي��ا ه��ان��ت
راح��ت��ي��ه ف��ي ع��اك��ًف��ا وي��م��ش��ي ال��ج��ود ي��ص��ب��ح

∗∗∗
ت��ق��ي��م ح��ي��ث ب��ال��م��ع��روف م��ق��ي��م��ان وال��ن��دى ال��س��م��اح��ة خ��ل��ي��ل��ي��ك وإن

∗∗∗
ل��غ��ري��ب ب��ه��ا ي��ح��ي��ا ي��ك��ن ل��م إذا ب��ل��دة ك��ل ف��ي ال��ج��ود وج��ود وإن

∗∗∗
ال��س��ؤال م��ك��روه ف��ك��ف��اك س��ؤاِل��ه ق��ب��ل أع��ط��اك

∗∗∗
ج��م��ي��ع��ا وع��ن��ك ع��ن��ه��م ف��أغ��ن��ي��ت��ن��ي ك��ل��ه��م ال��ن��اس ع��ن إغ��ن��ائ��ي س��أل��ت��ك

∗∗∗
م��ن��ع��ِم ك��ف ال��ورى ف��ي ك��ف وأي��م��ن م��ح��س��ٍن وج��ه ال��ورى ف��ي وج��ه وأح��س��ن

∗∗∗
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ش��م��ال��ي ف��ي وال غ��ي��ره ل��ن��دى ف��ض��ل ي��م��ي��ن��ي وف��ي ي��دع��ن��ي ل��م

∗∗∗
خ��ل��ي��ل ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ل��ه ب��خ��ي��ًال أرى وال ال��ج��واد خ��الن ال��ن��اس أرى

∗∗∗
ب��ال ال��س��ائ��ل��ي��ن ج��واب ف��ي ون��اط��ق ع��ن��ده��م ب��ال��ش��رك ن��اط��ق ف��ي ف��رق ال

∗∗∗
وإب��ل��ه ال��ج��زي��رة أرض م��ن ب��ب��غ��داد أص��اب��ن��ا غ��ي��ث ال��غ��ي��ث ل��ن��ع��م ل��ع��م��ري
رس��ائ��ل��ه ح��ب��ب��ت��ن��ا أل��ًف��ا ب��ع��ش��ري��ن وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��ب��ي��د ال��ف��ت��ى ون��ع��م
ون��وائ��ل��ه أل��ط��اف��ه ق��رب��ت إذا ب��ن��ازح ال��ب��ع��ي��د ال��ن��ائ��ي م��ا ل��ع��م��ري
ه��واط��ل��ه ع��ل��ي��ن��ا ج��ادت إذا ب��ع��ي��د م��م��ل��ق ال��س��م��اك أن ض��رن��ا وم��ا

∗∗∗
ال��دراه��م ل��ج��م��ع أخ��ل��ق ل��م وك��ي��ف دراه��ًم��ا ج��م��ع��ت ل��و أن��اس ي��ق��ول
وغ��ان��م ع��اٍف ب��ي��ن ن��ه��ب��ى ال��ده��ر م��دى دراه��م��ي ت��ك��ون أن إال ال��ل��ه أب��ى

∗∗∗
دم��ي وأن��ت��ق��ي��ت��ه��م ل��ح��م��ي ألط��ع��م��ت��ه��م ق��رى ال ل��ي��ل��ة األض��ي��اف ن��زل ول��و

∗∗∗
رده ال��ش��ي��ب ب��ه ول��ى وق��د ش��ب��اب��ي س��أل��ت��ه أن��ي ل��و ح��ت��ى وح��ك��م��ن��ي

∗∗∗
م��ح��م��وُم أن��ه ظ��ن��ن��ا ح��ت��ى وال��ع��ل��ى ب��ال��م��ك��ارم ي��ه��ذي زال م��ا

∗∗∗
ب��اق��ي��ا ال��م��ال م��ن ي��ب��ق��ى ف��ال ج��واد أن��ه غ��ي��ر أخ��الق��ه ك��م��ل��ت ف��ت��ى
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∗∗∗
غ��رم��ا أوف��ره وم��ا غ��ن��ًم��ا م��اِل��ه م��ن أن��ف��ق م��ا ي��ع��د

∗∗∗
ق��ل��ي��ل ل��دي��ك وم��ا ت��ج��ود ح��ت��ى س��م��اح��ة ال��ف��ض��ول م��ن ال��ع��ط��اء ل��ي��س

∗∗∗
ي��ب��ذل ل��م ح��ق��وق��ه ع��ن��د ال��م��ال م��ا إذا م��ال ي��ص��ون��ه ل��ي��س ال��ع��رض

∗∗∗
ت��م��وال ح��ت��ى ل��ل��م��ال ط��ل��ب أخ��ا ي��زل ف��ل��م ع��اًرا اإلق��الل رأى ك��ري��م
م��ؤم��ال ج��داه ي��رج��و م��ن ك��ل ع��ل��ى ب��ف��ض��ل��ه ع��اد ال��م��ال أف��اد ف��ل��م��ا

والحلماء الحلم

إذا حتى فحلم ظلم من الحليم ليس وقيل: العقل، ودعامة الغيظ تجرع الحلم قيل:
فضيلة الحلم الفالسفة: وقالت غفر، قدر فإذا فحلم ظلم من الحليم ولكن انترص، قدر
علو ينتجهما توأمان واألناة الحلم وقيل: الغضب، يحركها وال الطمأنينة يكسبها النفس
ليس وقيل: حلُمه، جهَله ردَّ من فقال: الناس؟، أشجع من األهتم: بن لعمر وقيل الهمة،
الحلم. بجواهر املكلل الوقار لكنه ذهبًا أو فضة وامللوك العلماء به يفتحر الذي التاج

قد رأيتني إذا له: وقال رأسه، عىل يقوم رجل إىل كتب ثالثة بابك بن أزدشري دفع
يأكل أن يوشك جسد أنت وإنما بإله فلست «أمسك فيه وكان األول، إيلَّ فادفع غضبت
هللا»، يرحمك هللا عباد «ارحم فيه وكان الثاني، إيلَّ فادفع أندم، لم فإن بعًضا»، بعضه

حقه». عىل هللا عباد «احمل فيه: وكان فالثالث وإال
الغضب»، عند نفسه ملك من أشدكم «إن فقال: حجًرا يربعون بقوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي ومر
يرتدد كظم أحدهم: وقال الرضم. حر يطفيء كاملاء الندم محذور يدفع الكظم وقيل:
إِذَا اتََّقْوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: هللا وقال خلقي، يف أجده نقص من إيلَّ أحب حلقي يف
لحكيم: قيل ،(٢٠١ (األعراف: وَن﴾ بِْرصُ مُّ ُهم َفِإذَا تَذَكَُّروا يَْطاِن الشَّ َن مِّ َطاِئٌف ُهْم َمسَّ
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أم السكران الرشاد من أبعد أيٌّ عباد: ألبي وقيل الغضب. فقال: أثقل؟ األحمال أي
السكران. يغدر ما أكثر وما يجرتمه ذنب يف أحد يعذره ال الغضبان فقال: الغضبان؟
فرأس واملروءة الدين فاته من وقيل: عذر. غري من ريض ذنب غري من غضب من وقيل:
وقيل: االعتذار، ذل إىل بك تصري فإنها الغضب، وعزة إياك حكيم: وقال الغضب. ماله
حليم وشتم وقوًدا. أرسعه خموًدا أرسعه كالحطب غضبًا أرسعهم رًىض الناس أرسع
الن أصله كرم من وقيل: أغيض. وعنك فقال: أعني، إياك فقال: ساكت، وهو سفيًها
يف تعاىل هللا وقال القسوة، اللؤم أمارات ومن الرحمة، الكرم أمارات ِمن وقيل: قلبه.
أيًضا: وقال ،(٢٢ (النور: َلُكْم﴾ هللاُ يَْغِفَر أَن تُِحبُّوَن أََال َوْليَْصَفُحوا ﴿َوْليَْعُفوا العفو:
األحنف: وقال .(١٩٩ (األعراف: اْلَجاِهِلنَي﴾ َعِن َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ
وقيل: مغنًما، والبخل مغرًما العفو يرون قال: حميتهم؟ وما قيل: األوغاد، وحمية إياكم
أطيب العفو لذة وقيل: العيوب، قرب واالحتمال الذنوب عن العفو املوهوب شكر من
الندامة، غم يتبعها التشفي ولذة العاقبة حمد يتبعها العفو لذة ألن التشفي لذة من
من بأكثر إيلَّ أحسن من مكافأة قال: ملكت؟ مما أرسُّ به أنت يشء أي لإلسكندر: وقيل
يف إالَّ بامللوك يحسن الحلم املأمون: وقال عليه. قدرتي بعد أساء عمن وعفوي إحسانه
إالَّ يحسن الحلم السفاح: وقال . لرسٍّ ومذيع لحرمة ومتعرض ملك يف — قادح ثالثة
له خري العفو يف اإلمام يخطئ لنئ عمر: اإلمام وقال السلطان. وأوهن الدين أوضع ما
شكر العفو فاجعل العدو عىل قدرت إذا عيل: اإلمام وقال العقوبة. يف يخطئ أن من
أن بالكرام يجمل ما قال: بك، أصنع ما له: فقال امللوك ببعض اإلسكندر ظفر قدرتك.
قال: ببزرجمهر، أنورشوان ظفر وملا مملكته. إىل وردَّه سبيله فخىل ظفروا، إذا يصنعوه

يحب. بما تحب ما أعطاك من كافئْ فقال: بك، أظفرني الذي هلل الحمد
لم غيظه شفى من حكيم: وقال القدرة. ذي حاالت أألم العقوبة معاوية: وقال
الظالم وبني بينه يكون ال أن ريض فمن الجزع من طرف ي التََّشفِّ وقيل: شكره. يجب
له. أذل الذليل وعفو له أعز العزيز عفو وقيل: فلينصف. ضعيف وحجاب رقيق سرت إال
ونفحص بالهوى ال بالعدل ونحكم النيات دون األجساد نملك إنما امللوك: بعض وقال
ورضب وحده أكل من برشكم أخربكم «أال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال الرسائر، عن ال األعمال عن
وقيل: عثرة». يقبل وال معذرة يقبل ال من ذلك، من برش أخربكم أال رفده، ومنع عبده
أوىل اإلرصار ذنب يقول: رجًال حكيم سمع استعفاء. مع ذنب وال إقرار مع عيب ال
العمد عن عفا كمن القليل السهو عن عفا من فضل ليس وهللا صدق فقال: باالغتفار،
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من اتخذ حتى طريًقا باإلقرار يسلك لم مذنب عن تجاوز املعتز: ابن وقال الجليل.
ينكر فلم تبغضني، أنك بلغني عاتبه: لرجل مروان بن الفضل وقال رفيًقا، رجائك

الشاعر: قال كما أنت وقال: الرجل

ع��ب��ي��ده��ا ون��ح��ن ��ا ذمٍّ ون��وس��ع��ه��ا ص��روف��ه��ا ن��ذم ك��ال��دن��ي��ا ف��إن��ك

غريي يف أخذت فإن واإلحسان بالعدل يأمر هللا إن فقال: أذنب برجل املنصور أتي
عنه. فعفا اإلحسان؛ يفَّ فخذ بالعدل

فالحق بالباطل حبستهم إن حبسهم: قوم يف كلمه وقد برسة البن الشعبي قال
بإطالقهم. فأمر يكفهم، فالعفو بحق حبستهم وإن يخرجهم

من أكثر يذنب لم من عىل فهل الرجوع من أكثر املذنب عىل ما ملعن: رجل قال
االعتذار.

تعاىل هللا أمر ما خالف هذا فقال: بالذنب، تقر حتى ألرضبنك ملذنب: الرشيد وقال
بالكفر، أقر حتى ترضبني وأنت باإليمان يقروا حتى الناس يرضب أن أمر ألنه به

عنه. وعفا الرشيد فخجل
قال: امللك؟ عبد أتعرف فقال: أعرابي إىل فانتهى أصحابه عن امللك عبد انقطع
أكلت قربك، وال بيَّاك وال هللا حياك ال قال: امللك، عبد أنا ويحك قال: بائٌر، جائٌر نعم
وال نفعك هللا رزقني ال قال: وأنفع، أرض أنا ويحك قال: حرمته، وضيعت هللا مال
جرى ما اكتم املؤمنني أمري يا فقال: صدقه، علم خيله وصلت فلما رضك، عني دفع

باألمانة. فاملجالس
فقال استحيا، بالرجل برص فلما فباعها درة رسق برجل سليمان بن جعفر عثر

سبيله. فخىل نعم فقال: لك، فوهبتها مني الدرة هذه طلبت تكن ألم له:
ذهب من طاًسا فرأى فرَّاش فدخل يُرى، ال بحيث الدار يف يوًما الدولة ركن كان
استقىص فلما به، يعلم ولم الدولة ركن فرآه وخرج، فتناوله أحد به برص يكن ولم
يذكره، أن يريد ال ورائية يرده أن عىل يأخذه لم أخذه من فإن دعوه قال: الخدم عليه
الدولة: ركن له قال فاخرة، ثياب وعليه يده عىل ماء يصب يوًما الفرَّاش كان فبينما
ذلك وغري األمري، أيها نعم فقال: صبوًرا، الفراش وكان الطاس، ذلك من الثياب هذه

عنه. فعفا النعم، أثر من
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معي وليس أسأت قد إني عم يا منه: لسهو يجازيه أن عمه أراد هاشمي غالم قال
عقلك. ومعك تيسء فال عقيل

﴿َوَليَْس يقول: حيث هللا؟ حكم بك أتجاوز أتراني فقال: املنترص، إىل رجل اعتذر
رَِّحيًما﴾ َغُفوًرا هللاُ َوَكاَن ُقلُوبُُكْم َدْت تََعمَّ ا مَّ ـِٰكن َوَل ِبِه أَْخَطأْتُم ِفيَما ُجنَاٌح َعَليُْكْم

.(٥ (األحزاب:
مثل وأسلف حرمتي ثوب ولبس التي مثل له حصل من للمأمون: هاشمي قال

عنه. وعفا صدقت فقال: زلتي، فوق له وغفر مودتي
فقال: املؤمنني أمري يا عليك السالم قال: به أتى فلما رجل عىل امللك عبد غضب
َفَحيُّوا ِبتَِحيٍَّة ُحيِّيتُم ﴿َوإِذَا تعاىل: قال إنما هللا، أمر هكذا ما فقال: عليك، هللا سالم ال
َفُقْل ِبآيَاِتنَا يُْؤِمنُوَن الَِّذيَن َجاءََك ﴿َوإِذَا وقال: ،(٨٦ (النساء: ُردُّوَها﴾ أَْو ِمنَْها ِبأَْحَسَن

عنه. فعفا (٥٤ (األنعام: َعَليُْكْم﴾ َسَالٌم
مع فرأه عليه فتسور بيت من رجل غناء فسمع ليلًة يعس عنه ريضهللا عمر وكان
فقال: معصية، عىل وأنت هللا يسرتك أن أرأيت هللا عدو يا فقال: الخمر، يرشبان امرأة
فقد ثالث يف هللا عصيت فقد واحدة يف هللا عصيت كنت إن تعجل، ال املؤمنني أمري يا
اْلبُيُوَت ﴿َوأْتُوا وقال: تجسست، وقد (١٢ (الحجرات: ُسوا﴾ تََجسَّ ﴿َوَال تعاىل: هللا قال
تَْدُخلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا عيلّ،وقال: تسورت وقد (١٨٩ (البقرة: أَبَْواِبَها﴾ ِمْن
بغري دخلت وقد (٢٧ (النور: أَْهِلَها﴾ َعَىلٰ َوتَُسلُِّموا تَْستَأِْنُسوا َحتَّٰى بُيُوتُِكْم َغرْيَ بُيُوتًا

تعود. ال أن وعىل نعم فقال: تعفو؟ فهل أسأت عمر: فقال سالم،
عنك، عفوت أن خري أفيك له: فقال األشعث ابن أصحاب من برجل الحجاج أتي
ابن مع فخرجت بالناس وألحقتني فرفعتني خامًال كنت ألني قال: ولم؟ قال: ال، فقال:
رسمًدا، معها أفلح وال أبًدا تفارقني ال التي الحماقة ومعي لدنيا وال لدين ال األشعث

سبيله. وخىل منه فضحك
أنشدك فقال: منهم غالم فقام أعناقهم، برضب فأمر بأرسى زائدة بن معن أتي
هللا ناشدتك قال: رشبوا فلما اسقوهم، فقال: عطاش، ونحن تقتلنا ال أن األمري أيها هللا

سبيلهم. وخىل أحسنت قال: ضيفانك، قتلت أن
وأظهر ولبى واتزر ثوبه فنزع ألركع، أمهلوني فقال: رجل، بقتل األزارقة هّم
ْهَر الشَّ َوَال ِهللا َشَعاِئَر تُِحلُّوا َال آَمنُوا الَِّذيَن ﴿أَيَُّها تعاىل: لقوله سبيله فخلوا اإلحرام،

.(٢ (املائدة: اْلَحَراَم﴾
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بقدح فأتوه ماءً، فاستسقى قتله، أراد بالهرمزان عنه هللا رىض عمر أتي وملا
فألقى نعم، فقال: املاء، هذا أرشب حتى تقتلني ال وقال: فاضطرب، بيده فأمسكه
هذا ترشب حتى أقتلك ال وقلت: تؤمنني، لم أو فقال: بقتله، عمر فأمر يده، من القدح

به. نشعر ولم أمانًا أخذ هللا قاتله عمر: فقال املاء،
فاعُف هلل منك لك ألطوع أني علمت إن باهلل أسألك فقال: عبده، عىل رجل غضب

عنه. فعفا عنك، هللا عفا عني
يديك بني مني غًدا يديه بني أذل أنت بالذي أسألك عليه: غضب ألمري رجل وقال

عنه. فعفا عني، عفوت ما إالَّ
مدح قد تعاىل هللا إن موالي يا فقال: بعقابه، فأمر عيل بن للحسن غالم جنى
قال: وقد قال: سبيله، خلوا فقال: اْلَغيَْظ﴾ ﴿َواْلَكاِظِمنَي يقول: فإنه منهم، فكن قوًما
اْلُمْحِسِننَي﴾ يُِحبُّ ﴿َوهللاُ قال: وقد قال: عنك، عفوت قد قال: النَّاِس﴾ َعِن ﴿َواْلَعاِفنَي

كذا. املال من ولك تعاىل هللا لوجه حر أنت قال: (١٣٤ عمران: (آل
من يل وهبت ما اجعل فقال: عنه، فعفا الزبري بن مصعب من رجل استعفى
قيس البن نصفها جعلت قد إني الرجل: فقال ألف، مائة فأعطاه خفض، يف حياتي

لقوله: الرقيات

ال��ظ��ل��م��اء وج��ه��ه ع��ن ت��ج��ل��ت ال��ل��ه م��ن ش��ه��اب م��ص��ع��ب إن��م��ا

ذلك. نعطيه أن وعلينا لك هذا مصعب: له فقال
فأمر غد إىل تؤخرني أن رأيت إن فقال: بقتله، فأمر بخارجي زياد بن هللا عبد أُِتَي

فقال: بتأخريه،

أم��ر خ��ل��ي��ق��ت��ه ف��ي ي��وٍم ك��ل ل��ه إن��ه ال��ل��ه ب��ه ي��أت��ي ف��رج ع��س��ى

عنه. فعفا
أحمد فقال اقتلوه، وألقتلنك مالك آلخذنَّ فقال: الجهم، بن عيلِّ عىل املأمون غضب
فقال: ورثته، من قال: املؤمنني، أمري يا املال تأخذ أين فمن قتلته إذا داود: أبي بن
ماله، يستصفى حتى يؤخر فقال: ذلك، يأبى املؤمنني وأمري الورثة مال تأخذ حينئٍذ

خالصه. إىل وتوصل غضبه وسكن املجلس وانفض
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بالوقوف غضبك يف هللا فأطع هلل غضبت جعفر: له فقال رجل عىل الرشيد غضب
له. غضبت كما التبنيُّ حال إىل

ذي عىل الرضب من أشد العذل مع والعفو به، ع قرَّ من الذنب عن عفا ما قيل:
غرس من األدباء: بعض وقال انتقام، من أشد وعفو صول من أنفذ قول فرب العقل،
تغرقن ال هذا يا كالًما: أسمعه لرجل الدرداء أبو وقال السلم، ثمرة اجتنى الحلم شجرة
هللا نطيع أن من بأكثر فينا هللا عىص من نكافئ ال فإنا موضًعا، للصلح ودع سبنا يف
أكن لم وإن يل هللا فغفر قلت كما كنت إن فقال: الشعبي، رجل وشتم فيه، وجل عز
شكًرا العفو فاجعل عدوك عىل قدرت «إذا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال لك، هللا فغفر قلت كما
وقال املفتقر، وجود املقتدر عفو املكارم أحسن البلغاء: بعض وقال عليه». للقدرة
من خري الجاهل عن واإلغضاء بصورته التحيل من خري السفيه احتمال الحكماء: بعض
هما فقال: عاقبتهما، فلو ويثلبانك ينقصانك وفالنًا فالنًا إن لإلسكندر: وقيل مشاكلته،

وتألًفا. منه تفضًال هذا فكان وثلبي، تنقيص يف أعذر العقوبة بعد
كان إن خصال ثالث بإحدى أمره يف أخذت إال قط أحد عاداني ما األحنف: وقال
بي نظريًا كان وإن عنه، قدري رفعت دوني كان وإن قدره، له عرضت مني أعىل

عليه. تفضلت
ظهر ومن للذمم، أرعاها الشيم وأكرم اآلفات، حجاب الحلم الحكم: منثور يف وقيل
فعله. يف العاقل وغضب قوله يف الجاهل غضب األدباء: بعض وقال كيده. قل غضبه
وقالت عقابًا. وأوجعته جوابًا أوسعته فقد الجاهل عن سكت إذا الحكماء: بعض وقال
والشجاع العرسة يف إال الجواد يعرف ال مواطن: ثالثة يف إال يعرفون ال ثالثة الحكماء:
بقدر اللئيم من يفسد العفو الحكماء: بعض وقال الغضب. يف إال والحليم الحرب يف إال
العار يسومونكم فإنهم سفهاءكم أكرموا العاص: بن عمرو وقال الكريم. من إصالحه
وجل، عز هللا غضب عن يباعدني الذي ما طالب: أبي بن لعيل سلمان قال والشنار.
لبعض رجل وقال أغضبه. من هدَّ غضبه ردَّ من البلغاء: بعض وقال تغضب. ال قال:
يتلقى أن القوي والحزم السوي اللب لذي فينبغي تغضب ال قال: عظني، الحكماء:
الخري بأجل ليحظى فريدها بحزمه رشه دواعي ويقابل فيصدها بحلمه الغضب قوة

العاقبة. بحميد وليسعد
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وكان بالنشور». واعترب القبور يف «اطلع فقال: القسوة، ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل رجل شكا
بن عمر وقال غضبه. فيزول امللوك ترب مفاتيح عنده ألقى غضب إذا امللوك بعض
ابنه إىل أبرويز وكتب باليسري. الدنيا من ريض املوت ذكر من أكثر من الخطاب:
كالمك مع أمرك نفاذ وإن دًما تحقن منك وأخرى دًما تسفك منك كلمة «إن شريويه:
يخف أن جسدك ومن تتغري أن لونك ومن تخطئ أن قولك من غضبك يف فاحرتس
تملك ال من عىل الغضب الحكماء: بعض وقال حلًما». وتعفو قدرة تعاقب امللوك فإن
عىل أجر له من القيامة يوم مناد «ينادي ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال لؤم. تملك من وعىل عجز
َعَىل َفأَْجُرُه َوأَْصَلَح َعَفا ﴿َفَمْن تال: ثم الناس، عن العافون فيقوم فليقم وجل عز هللا
األشعث: ابن أسارى يف مروان بن امللك لعبد حيوة بن رجاء وقال .(٤٠ (الشورى: ِهللا﴾
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال العفو. من يحب ما هللا فأعِط الظفر من تحب ما أعطاك قد هللا إن
رضاه يدخله لم ريض إذا من اإليمان: استكمل فقد فيه كن فمن خصال ثالث يف «الخري
بن عمر رجل وأسمع عفا». قدر وإذا حق من غضبه يخرجه لم غضب وإذا باطل يف
منك فأنال السلطان لعزَّة الشيطان يستفزني أن أردت عمر: فقال كالًما العزيز عبد
عزٍّا إال بعفو أحد ازداد «ما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال هللا. رحمك انرصف غًدا مني تناله ما اليوم
من وال االنتقام رسعة الكرام عادة من ليس البلغاء: بعض وقال هللا». يعزكم فاعفوا
فأشاروا أمرك يف شاورت إني املهدي: بن إلبراهيم املأمون وقال النعم، إزالة الكرم رشط
أمري يا فقال: حرمتك، لالزم القتل فكرهت ذنبك فوق قدرك وجدت أني إال بقتلك عيل
النرص تطلب أن أبيت أنك إال السياسة يف العادة به جرت بما أشري املشري إن املؤمنني
وأنشد: لك نظري فال عفوت وإن نظري فلك عاقبت فإن العفو من عودته ما حيث من إال

ت��ل��ِم ول��م ت��ع��ذل ف��ل��م ف��ع��ل��ت ف��ي��م��ا ل��ي ع��ن��دك ال��ع��ذر وط��أ م��ن��ك ب��ي ال��ب��ّر
م��ت��ه��ِم غ��ي��ر ع��دل ش��اه��د م��ق��ام ل��ي ع��ن��دك ف��اح��ت��ج ب��ي ع��ل��م��ك وق��ام
ب��ال��ك��رِم م��ن��ك أح��ظ��ى ال��ل��ؤم ل��ف��ي إن��ي ب��ه م��ن��ن��ت م��ع��روًف��ا ج��ح��دت��ك ل��ئ��ن
وم��ن��ت��ق��ِم ع��اٍف م��ن ع��دم��ن��اك ف��ال ب��ه س��ط��وت إن وت��س��ط��و ب��ع��دل ت��ع��ف��و
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وأربابها املروءة

فلم ووعدهم يكذبهم فلم وحدثهم يظلمهم فلم الناس عامل «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
البلغاء: بعض وقال أخوته». ووجبت عدالته وظهرت مروءته كملت ممن فهو يخلفهم
ويكف الحكم يف وينصف اآلثاِم عن ويتصلَف الحرام عن يتعفَف أن املروءة رشوط من
عىل قويٍّا يعني وال يسرتق ال من عىل يستطيل وال يستحق ال فيما يطمع وال الظلم عن
يقبح ما يفعل وال واإلثم الوزر يعقبه ما يرس وال رشيف عىل دنيٍّا يؤثر وال ضعيف
يأمرك العقل فقال: واملروءة، العقل بني الفرق عن الحكماء بعض وُسئل واالسم. الذكر
وأرشافها األمور معايل يحب هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال باألجمل. تأمرك واملروءة باألنفع
أقعد أَر لم فإني هممكم تصغرن ال الخطاب: بن عمر وقال وسفسافها». دنيها ويكره
الهمم علوا البلغاء: بعض وقال الجد. راية الهمة وقيل: الهمم. صغر من املكرمات عن
وقال مروءة. أعظمهما به ظفر أمًرا رجالن طلب إذا العلماء: بعض وقال النعم. بذر
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال جسيًما. ينل لم الرجاء بسوء املعايل التماس طلب من األدباء: بعض
من فقال: حاًال؟ الناس أسوأ من الحكماء: لبعض وقيل قدره». عرف امرٌؤ هلك «ما
تجنبوا الحكماء: بعض وقال مقدرته. وقلت آلته وقرصت أمنيته واتسعت همتُه بعدت
الحظوظ وقيل: عليكم. هللا نعمة بها وتستصغرون خولتم ما ببهجة تذهب فإنها املنى
يصادف حيث إىل وينزل البحار مغايص إىل األشجار منابت عن يمسك الذي كالسحاب
كذلك رضَّ خبيثة أرًضا صادف وإن نفع طيبة أرًضا صادف فإن وطيب خبيث من
وكان ّرض دنية نفًسا صادف وإن عامة نعمة وكان نفع رشيفة نفًسا صادف إن الحظ
أسفلها ملكت قد إليه فأوحى بالعذاب قوم عىل عمران بن موىس دعا طامة. نقمة
ليس أو إليه: تعاىل هللا فأوحى عاجًال؛ عذابًا لهم أحب كنت رب يا فقال: أعالها، عىل
مع الهمة علو من أوىل الهمة مع النفس رشف وقيل: األليم، العاجل العذاب كل هذا
يستحقه ال ما طلب إىل متعديًا كان نفسه دناءة مع همته علت من ألن النفس؛ دناءة
ملا تارك فهو همته صغر مع نفسه رشفت ومن يستوجبه ال ما التماس إىل ومتخطيًا
نصيب. الذم من لكليهما كان وإن ظاهر بينهما والفضل له يجب عما ومقرص يستحق
ويكتم نفسه يعرف أن قال: اإلنسان؟، عىل يشء أصعب ما الحكماء: لبعض وقيل
ظاهًرا بهما الفضل كان الهمة وعلو النفس برشف واقرتنا األمران اجتمع فإذا األرسار

متينة. بينهما املروءة ورشوط مسهلة الحمد ومشاق وافًرا
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الغري، يف ورشوطها النفس يف املروءة رشوط قسمني، إىل املروءة رشوط وتقسم
العفة فأما والصيانة، والنزاهة العفة وهي أمور ثالثة ففي النفس يف رشوطها فأما

الشاعر: يقول ذلك ويف املآثم عن العفة والثاني املحارم عن العفة أحدهما فنوعان

ال��ن��ار دخ��ول م��ن خ��ي��ٌر وال��ع��ار ال��ع��ار رك��وب م��ن خ��ي��ٌر ال��م��وت
ج��اري وه��ذا ه��ذا م��ن وال��ل��ه

عليه مريم ابن عيىس قال الشهوة. وإتباع الطرف إرسال شيئان ذلك إىل والداعي
لصاحبها بها وكفى الشهوة القلب يف تزرع فإنها النظرة بعد والنظرة إياكم السالم:
استدعى طرفه أرسل من حكيم: وقال الشيطان، مصايد العيون عيل: اإلمام وقال فتنة.

حتفه.
يحصد خريًا يزرع من وقيل: مسيئًا، الناس يراه أن يبايل ال من الناس رشُّ قيل:
وجاء املال، وفضول الكالم بفضول الناس هلك إنما الحكماء: بعض وقال غبطة، زرعه

لئيم». خبٌّ والفاجر كريم غرٌّ «املؤمن الحديث: يف
زجر والثاني بالظلم، املجاهرة عن الكف أحدهما فنوعان املآثم عن العفة وأما
يؤول وهو متلف، وطغيان مهلك فعتو بالظلم املجاهرة فأما بخيانة، اإلرسار عن النفس
البادئ عن وتنعكس بصاحبها فتحيط األغلب يف الفتنة فأما جالء، أو فتنة إىل استمر إن
إِالَّ يِّئُ السَّ اْلَمْكُر يَِحيُق ﴿َوَال تعاىل: هللا قال كما مرصوع بها وهو إال تنكشف فال بها
لها». طعاًما صار أيقظها فمن نائمة «الفتنة الحديث: يف وجاء ،(٤٣ (فاطر: ِبأَْهِلِه﴾
الفتنة صاحب الحكماء: بعض وقال للظاملني. حصاد الفتنة محمد: بن جعفر وقال
تبقي فال الشجر يابس يف وقعت إذا كالنار والظالم عمًال، يشء وأسوأ أجًال يشء أقرب
مهلًكا الظالم فيكون وخمدت أضمحلت وجدت ما أفنت إذا حتى شيئًا تمكنها مع معها
يف تعيشوا أن من الرحماء عند واملعروف الفضل «اطلبوا الحديث: يف وجاء هالًكا، ثم
ظلمهم عواقب وتتصورن غريًا فيهم له فإن الظاملني يف تعاىل هللا آثار فرتون أكنافهم
اجرتم»، ما هللا غفر أحد ظلم يِف ولم أصبح «من الحديث: يف ورد مزدجًرا». فيها فإن
هللا يسأل إنما فإنه املظلوم دعوة اتق عيلُّ «يا قائًال: عليٍّا خاطب أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن وورد
املظالم. يوم من للظالم ويل الحكم: منثور يف وورد حقه». حق ذا يمنع ال هللا وإن حقه
مهينة بذاء بالخيانة واالسترسار ظلمه، أهلكه حكمه جار من الحكماء: بعض وقال
ولو زاجًرا، لكفاه املذلة من نفسه يف الخائن يجده ما إال الخيانة ذم من يكن لم ولو
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شفعاء وأقوى جاهه بضائع أربح من ذلك أن لعلم ثقته وجدوى أمانته عقبى تصور
«أد الحديث: يف وورد اإلعظام، من عليه ويقابل العز من نفسه يف يجده ما مع تقدمه
بعض وقال الرب. إىل مؤداة األمانة وقيل: خانك». من تخن وال ائتمنك من إىل األمانة
التمس بالرياء الجزاء التمس من يكون، ال ما التمس بأربٍع أربًعا التمس من الحكماء:
وفاء التمس ومن يكون، ال ما التمس بالغلظة الناس مودة التمس ومن يكون، ال ما
ال ما التمس الجسد براحة العلم التمس ومن يكون ال ما التمس وفاء بغري اإلخوان
ذكر بما نفسه عن حسمها وإذا األمانة، وقلة املهانة شيئان الخيانة إىل والداعي يكون،

مروءته. ظهرت
عن النزاهة والثاني: الدنية، املطامع عن النزاهة أحدهما: فنوعان: النزاهة وأما

الريبة. مواقف
والباعث للمروءة، يشء أدفع وهما لؤم والدناءة ذل الطمع فألن الدنية املطامع فأما
وال رشهه ألجل كثريًا كان وإن أوتي بما يقنع فال األنفة وقلة والرشه شيئان، ذلك عىل
قال: أوصني، هللا رسول يا أحدهم: وقال أنفته، لقلة حقريًا كان وإن منع مما يستنكف
صالة صليت وإذا حارض فقر فإنه والطمع وإياك الناس أيدي يف مما باليأس عليك

منه. يُعتذر وما وإياك مودع صالة فصل
يف وأجملوا هللا فاتقوا رزقها تستويف حتى تموت ال نفًسا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
عنده ما يدرك ال وجل عز هللا فإن باملعايص طلبه عىل الرزق إبطاء يحملنكم وال الطلب

بطاعته». إال
يف منه تستحي عمًال الرس يف تعمل ال أن فقال: املروءة عن عيل بن محمد وسئل
وكان يحادثها مسجد باب عىل صفية زوجته مع ليلة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقف العالنية،
صفية إنها رسلكما عىل لهما: فقال أرسعا رأياه فلما األنصار من رجالن به فمرَّ معتكًفا
يجري الشيطان أن «رأيت فقال: هللا، رسول يا شك أوفيك هللا سبحان فقاال: حيي، بنت

سوءًا». قلبيكما يف يقذف أن فخشيت ودمه لحمه مجرى أحدكم من
النفس صيانة أحدهما: فنوعان: املروءة رشوط من الثالث وهي الصيانة وأما
الكفاية التماس وأما الناس، من املنن عمل عن صيانتها والثاني مادتها، وتقدير كفايتها
عليه فطر ملا وهو مشتغل ذليل منهضم َكلٌّ الناس إىل املحتاج فألن املادة وتقدير

وقته. رضورة ويدفع نفسه أود ليقيم يستمده ما إىل محتاج
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نوعان يستمده وما رابض، أسد من خري جوال كلب أمثالها: يف العرب قالت وقد
طلبه يف وعليه الخلة، سد إىل وأفىض بالكافية أقام ما فهو الالزم فأما وندب، الزم
املحرمة املواد فإن املحظورة، وتوقى املباحة الوجوه من استطابته أحدها رشوط: ثالثة
مدح يف رصفها وإن يؤجر لم بر يف رصفها إن املحصول ممحوقة األصول مستخبئة
لم أنفق فإن حله غري من ماًال كسب رجل يعجبك «ال الحديث: يف ورد وقد يشكر، لم
لزمك ما املال رش الحكماء: بعض وقال النار»، إىل زاده فهو أمسكه وإن منه يقبل
السلطان أصحاب من رجل إىل الخوارج بعض ونظر إنفاقك، أجر وحرمك مكسبه إثم
أحسن من طلبه والثاني سيئاتهم، من حسناتهم إليهم انظر فقال: مسكني عىل يتصدق
لصيانة يراد املال فإن عرض، بها له يتدنس وال غصن فيها يلحقه ال التي جهاته
املال حبذا يا عوف: بن الرحمن عبد وقال إلذاللها. ال النفوس ولعز البتذالها ال األعراض

الرضير: شرب أبو وقال ربي. به وأريض عريض به أصون

ع��رض��ي ب��ه أص��ون م��اٍل م��ن ل��ي وم��ا وأغ��ت��دي أروح أن��ي ح��زنً��ا ك��ف��ى
ي��رض��ي وال ال��ص��دي��ق ي��ك��ف��ي ال وذل��ك ب��م��رح��بً��ا ال��ص��دي��ق أل��ق��ى م��ا وأك��ث��ر

الوجوه». حسان من الحوائج «اطلبوا الحديث: يف وجاء
زلل يناله وال خلل يلحقه ال بما كفايته وتدبري مادته تقدير يف يتأنى أن والثالث
كثريه من موقًفا وأحسن نفًعا أجدى التدبري وإصابه التقدير، حسن عىل املال يسري فإن
كثريه أهمل وإن زكا يسريه روعي إذا األرض يف كالبذر التقدير وفساد التدبري، سوء مع
والصرب الدين، يف العفة ثالثة، يف الكمال عنه: هللا ريض عيل بن محمد وقال اضحمل.
ال فقال: غني، فالن الحكماء: لبعض وقيل املعيشة. يف التدبري وحسن النوائب، عىل
من يستمده فيما الرشوط هذه استكمل فإذا ماله، يف تدبريه أعرف لم ما ذلك أعرف
فقال: املروءة عن قيس بن األحنف وُسئل نفسه. يف املروءة حق أدى فقد الكفاية قدر
نصب. وال لوصب الطلب عن تعجز وال فذهب، كان ملال تأسف ال وقيل: والحرفة، العفة
معترب فيه األمر فإن الحاجة قدر عىل وزاد الكفاية عن فضل ما فهو الندب وأما
النظراء مطاولة عن وتقارص الرؤساء مراتب عن تقاعد ممن كان فإن طالبه، بحال
الفضول يف وال رشه إالَّ الزيادة يف فليس كفاه ما فحسبه األكفاء منافسة عن وانقبض
الخفي». الذكر وخري يكفي ما الرزق «خري الحديث: يف وجاء مذموم، وكالهما نهم إال
بعض وقال بالتبن. النار كمطفئ بالدنيا الدنيا عن املستغني مسعود: بن هللا عبد وقال
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ممن كان فإن الكرام عن لتجافيها الدنيا عن وتسل بالقناعة وجهك ماء اسرت الحكماء:
يرى وأن ومقدًما رأًسا يكون أن وآثر الكرم أريحية فيه وتحركت الهمم بعلو ُمني
فائًضا. ونائله فاضًال ماله يكون حتى تقله ال فالكفاية ومفخًما معظًما النفوس يف
مقبول. وسرت مبذول ونائل مأكول طعام فقال: فيكم؟ املروءة ما العرب: لبعض وقيل
عيل اإلمام وقال عنهم. هللا أغناني فقال: بنوك؟ خدمك الخطاب: بن لعمر رجل وقال
نعمة ذو هللا وبني بينك يكون ال أن استطعت إن بني يا له: وصية يف الحسن البنه
من وأعظم أكرم تعاىل هللا من اليسري فإن حرٍّا هللا جعلك وقد غريك عبد تكن وال فافعل
فيكم؟ املروءة ما الدهاقني: لبعض زياد وقال كثريًا، منه كل كان وإن غريه، من الكثري
وقيامه مروءته من فإنه ماله الرجل وإصالح مريب ينبل ال فإنه الريب اجتناب قال:
غريه. إىل أهله احتاج من وال أهله إىل احتاج من ينبل ال فإنه أهله وحوائج بحوائجه
حالًال تعاىل هللا رزق أعياه «من الحديث: يف وجاء لجاجتك. بعض لحاجتك قدم وقيل:
فليبادر — بقاء وال — البقاء أراد من عيل: اإلمام وقال رسوله». وعىل هللا عىل فليستدن
أعوذه فإن الدين يف قلة قال: البقاء؟ من الرداء خفة يف وما قيل: الرداء، وليخفف الغداء
من الحكماء: بعض وقال ملقل. مروءة ال قيل: ولذلك املذل؛ الرق فهو استسماًحا ذلك
من الباقي به يتماسك والذي وجاللته، عزه لقدرك وأذل مروءته باعك فقد صلتك َقِبَل
وال مروءة رغبة لذي يبَق لم وإن السائلني صيانة من التافه واليسري الراغبني مروءة

أمور: أربعة تصون لسائل
بالرضع فيذل املستقلني وأبهة السائلني رضع يتجاىف أن أحدهما: املضطر، جهد أوًال:
وقد الحاجات، ذوي من مثله حال يقتضيه ما عىل التحمل من وليكن باألبهة، ويحرم

التجمل. معها زال إذا قال: النعم؟ زوال يفحش متى الحكماء: لبعض قيل
يجعل وال الحاجة إليه وقادته الرضورة إليه دعته ما عىل السؤال يف يقترص أن ثانيًا:
بعض قال وقد رضورته، يف يعذر وال باغتنامه فيحرم االغتنام إىل ذريعة ذلك

املنع. ألفه املسألة ألف من الحكماء:
فإىل أجيب وإن يملك ال فعما منع إن فإنه اإلجابة عىل ويشكر املنع يف يعذر أن ثالثًا:

يستحق. ال ما
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ذوي فإن مأموًال؛ عنده أنجح وكان أهًال للمسألة كان من سؤال عىل يعتمد أن رابًعا:
فاعله»، وقليل كثري «الخري ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال ولذلك قليل، منهم واملعني كثري املكانة
الكريم فإن الطبع كرم إحداهن ثالث: وهي خصالها فيه تكاملت من لإلجابة واملرجو
والثانية: حاجة. اللئام إىل له كانت من املخذول قيل: وقد معاند، واللئيم مساعد
أوعز من قيل: وقد نائبتك. عىل وحرب نكبتك عىل ألب العدّو فإن الصدر سالمة
بها فأعظم ظفره بحسني ورحمك طبعه بكرم لك رق فإن رشه استدعيت صدره

الشاعر: قال وقد راحًما لك عدوك يصري أن محنة

راح��م��ي��ن��ا ل��ه��ف ح��اس��دي��ه ت��رى ب��ام��رئ ح��ادث م��ن وح��س��ب��ك

كمستنهض وكان أحال فقد يمكن ال ما سأل من فإن املكنة ظهور والثالث:
عيل: اإلمام قال وقد حقيًقا، وبالحرمان خليًقا بالرد وكان املديون ومسعف املسجون
فقال: ابنه األهتم بن هللا عبد ووىص أحمق، فهو ال له يقال حتى (ال) يعرف ال من
لست ما تطلب وال حينها غري يف تطلبها وال أهلها غري من الحوائج تطلب ال بني يا

بالحرمان. حقيًقا كنت ذلك فعلت إن فإنك مستحًقا له
املؤازرة أما واإلفضال. واملبارشة، املؤازرة، فثالثة: الغري يف املروءة رشوط أما
بالجاه اإلسعاف فأما النوائب، يف اإلسعاف والثاني: بالجاه، اإلسعاف أحدهما فنوعان:
إمكانه عند الخري اصنع الحكماء: بعض قال فقد أمًرا، واألنفذ قدًرا األعىل من يكون فقد
زمان واجعل عليك والدولة لك يحَسن لك والدولة وأحسن زواله، عند حمده لك يبقى
وقال الرجال. اصطناع اإلقبال عالمة من البلغاء: بعض وقال بالئك. لزمان عدة رخائك
عليه هللا نعمة عظمت «من الحديث: يف وجاء الحبائني. أحد الجاه بذل األدباء: بعض
وقيل للزوال». النعمة تلك عرض املؤونة تلك يحتمل لم فمن عليه الناس مؤونة عظمت
بعبوس الناس عارش من قال: صديًقا؟ وأملهم طريًقا الناس أضيق من اليونان: لحكيم

حاتم: بن عدي وقال بنفسه، عليهم واستطال وجهه

وت��غ��ت��دي ب��ال��واع��ظ��ات ل��ه ت��روح ده��ره أي��ام ل��ل��م��رء زاج��ًرا ك��ف��ى

لبعض وقيل فاعله». الرش من ورش معطيه، الخري من «خري ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
معطيهما. قال: والفضيلة؟ الذهب من خري يشء هل الحكماء:
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أصناف بثالثة اختص فما الواجب فأما ومبدع، واجب نوعان النوائب يف واإلسعاف
اللسان صدق فقال: املروءة، عن قيس بن األحنف ُسئل والجريان، واإلخوان األهل وهم
الصديق صفة الفرس حكماء بعض وقال مكان. كل يف تعاىل هللا وذكر اإلخوان ومؤاساة
بعض ورأى املغيب. عند ويحفظك النكبة عند ونفسه الحاجة عند ماَله لك يبذل أن
بال ما فقال: صديقان، هما فقيل: عنهما فسأل يفرتقان، ال مصطحبني رجلني الحكماء
عىل الصرب بل األذى كف الجوار حسن ليس عيل: اإلمام وقال غني. واآلخر فقري أحدهما
الشعراء: بعض وقال وأجاره، هللا أعانه جاره أجار من الحكماء: بعض وقال األذى،

م��ؤاذي��ا ي��زال ال ج��ار خ��ي��ر وم��ا إذائ��ه م��ن ف��اح��ت��رز ح��ق ول��ل��ج��ار

الشعراء: بعض وقال

وال��ع��ج��م ال��ع��رب ف��ي ب��ه وال��م��س��ت��ج��ار ن��ائ��ل��ه ال��م��رج��ّو ال��س��ي��د ع��ل��ى ح��ق
ال��خ��دم م��ن األدن��ى ب��ه ي��خ��ص ح��ت��ى راح��ت��ه ص��وب األق��اص��ي ي��ن��ي��ل ال أن
األم��م ف��ي ام��ت��د ث��م ال��س��واح��ل روى غ��وارب��ه ج��اش��ت إذا ال��ف��رات إن

املروءة رشوط عىل زاد فقد املروءة وفائض الكرم بفضل كان فإن التربع وأما
قال: اإلله؟ أفعال يشبه الناس أفعال من يشء أي الحكماء: لبعض وقيل وتجاوزها.
املحرض حسن كريم يف تجتمع ال خصال ثالث األدباء: بعض قال الناس. إىل اإلحسان
كمن كان ذنب غري من أخاه هجر من العلماء: بعض وقال املالل. وقلة الزلة واحتمال

العتاهية: أبو وقال أوانه، غري يف حصده ثم زرًعا زرع

ي��ذم وط��وًرا ط��وًرا ي��ع��ات��ب ي��زل ل��م م��ن األخ��الء وش��ر
ال��ق��ل��م ب��ري ال��س��ر ف��ي وي��ب��ري��ك ال��ل��ق��اء ع��ن��د ال��ن��ص��ي��ح��ة ي��ري��ك

وقال استطالحه، عن الحيلة عجز بعد إال أخاك تقطع ال الحكماء: بعض وقال
الهفوة، وظلم الدالة وظلم الغضب — ظلم ثالثًا له تحتمل أن الصديق حق األحنف:

نواس: أبو وقال
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ال��ص��ح��ي��ح ب��اإلخ��اء م��ن��ك واث��ق ألن��ي ج��ن��ي��ت إذ أؤاخ��ذك ل��م
ق��ب��ي��ح غ��ي��ر ال��ص��دي��ق وق��ب��ي��ح ج��م��ي��ل غ��ي��ر ال��ع��دو ف��ج��م��ي��ل

النبي وقال له. اليقني أصلحك صديق عىل الظن يفسدك ال الحكماء: بعض وقال
الغرَّة». وتحيي الغرية تميت فإنها واملشارة «إياكم ملسو هيلع هللا ىلص:

من األدباء: بعض وقال يشأ. لم ما لقي شاء ما فعل من الحكماء: بعض وقال
بقبح أوجع املعاملة بقبح أولع من البلغاء: بعض وقال مساءتك. همه إساءتك نالته
عالجه يف له التلطف عليك وجب لبالئه سببًا كنت من الحكماء: بعض وقال املقابلة.
صادًقا كان فإن يُطفأ، بالرش الرش إن قال: من كذب بني يا البنه: لقمان قال دائه. من
يطفئ كما الرش الخريُ يطفئ وإنما األخرى إحداهما تُطفأ هل ولينظر نارين فليوقد

البحرتي: وقال النار، املاء

ج��ازيَ��ا ل��ك ج��ازي��ت��ن��ي ب��ال��ذي ك��ف��ى م��ث��ل��ه ب��ال��ش��ر أج��زي��ك ال وأق��س��م

شوك ذات كشجرة يعودوا أن ويوشك جنى ذات كشجرة «الناس ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
املخرج وكيف قيل: يرتكوك، ال تركتهم وإن طلبوك منهم هربت وإن ناقدوك ناقدتهم إن

فاقتك». ليوم عرضك من أقرضهم قال: هللا؟ رسول يا
والجاهل رضه، من إال أحد كل صديق الكريم العاقل العباس: بن هللا عبد وقال
وقال شفاؤك. عنهم البعد ويف داؤك أعدائك رش وقال: نفعه، من إال أحد كل عدو اللئيم
وقال التعاهد. كثرة املودة دواء وقيل: اللئيم، عن تغافله الكريم رشف الحكماء: بعض
همة. صغر فيك يرغب فيمن وزهدك نفس، ذل فيك يزهد فيمن رغبتك الحكماء: بعض
لقمان وقال معرفته. قبل كان حيث فدعه مودته يف عليك تغري من بزرجمهر: وقال
صديق ألف اتخذ بني يا الثاني، إليك يطمنئ فال األول صديقك ترتك ال بني يا البنه:
تقول ما صفرة: أبي بن للمهلب وقيل كثري. والواحد واحًدا عدًوا تتخذ وال قليل واأللف
الشاعر: وقال شئت، بأيهما فتمسك والبخل الجود بمنزلة هما قال: والعقوبة؟ العفو يف

ت��ف��رق��ا أن أوش��ك��ت��م��ا زل��ه��ا إذا وزل��ة أخ��اك ت��ت��رك ل��م أن��ت إذا
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عىل يرتك أن وعالجه بالصلة تحىل وإن مللول تأمنن ال الحكم: منثور يف وقيل
خالد عن حكي فقد أسبابه، لوحظت لزلل كان وإن اإلخاء، مل كما الجفاء فيمل ملله
ذلك، يف له فقيل اآلخر، وطواه أحدهما عليه فعرج له صديقان به مر أنه صفوان بن
لرجل قتيبة بن مسلم وقال بنا، بثقته ذلك وطوانا بفضله هذا علينا عرج نعم فقال:
وقال منه. تخلص ال لعلك أمر يف الدخول إىل منه تخلصت أمر يدعونك ال إليه: اعتذر
قبحت التائب إىل يحسن لم ومن خطيئته عظمت التوبة يقبل لم من البلغاء: بعض
وقال املعذرة، باملذنب ضاقت إذا املغفرة أوسع الكريم الحكماء: بعض وقال إساءته.

الشعراء: بعض

إرب ل��ي ي��رض��ي��ك م��ا غ��ي��ر ف��ي ول��ي��س وال��ك��ذب ال��ت��ح��ري��ف ي��ل��ح��ق��ه ال��ع��ذر
س��ب��ب ل��ه م��ا ب��ع��ف��و م��ن��ن��ت إال س��ل��ف��ت ال��ت��ي ف��ب��ال��ق��م��ى أس��أت وق��د

الشعراء: بعض وقال عذره، إىل خضوعه املذنب شافع الحكماء: بعض وقال

ف��ج��را أو ق��ال ف��ي��م��ا ع��ن��دك ب��رَّ إن م��ع��ت��ذًرا ي��أت��ي��ك م��ن م��ع��اذي��ر اق��ب��ل
م��س��ت��ت��را ي��ع��ص��ي��ك م��ن أج��ل��ك وق��د ظ��اه��ره ي��رض��ي��ك م��ن أط��اع��ك ف��ق��د

عارش َمن الحكماء: بعض وقال رأسه. يف أغمده البغي سيف سل من قيل: وقد
موداتهم. له دامت باملسامحة إخوانه

وقال: منها» له كتب ملا ميرس كًال فإن الدنيا طلب يف «أجملوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال
للضعيف». التغابن قال: هللا، رسول يا بىل قالوا: تعاىل، هللا يحبه يشء عىل أدلكم «أال

دراهم بستة إزاًرا البرصي للحسن اشرتى هللا عبيد بن عمر أن عون ابن وحكى
إني فقال: ونصف، دراهم ستة ثمنه فقال: دراهم، سبعة التاجر فأعطى ونصف

درهًما. أخاه يقاسم ال لرجل اشرتيته
بني يا فقال: داود، أبي ابن عند الناس رقاب تخطى هاشم بني من فتى أن حكي

إرثًا. سلفك من عندك من أرى ولست األرشاف مرياث اآلداب إن
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إفضال فأما ودفاع، استكفاف وإفضال اصطناع، إفضال فنوعان: اإلفضال وأما
نفور، نبوة به تألف ما والثاني: شكور، يف جوًدا أسداه ما أحدهما: فنوعان: االصطناع
معصية، إىل بها يتوصل ال أن نعمته بحق للمنعم يجب ما أقل الحكماء: بعض وقال

املوصيل: إبراهيم بن إسحاق وقال

ورج��ال دول��ة ده��ر ول��ك��ل األم��وال وت��ذه��ب ال��ث��ن��اء ي��ب��ق��ى
ال��م��ف��ض��ال ب��م��ال��ه ال��ج��واد إال وش��ك��ره��م ال��رج��ال م��ح��م��دة ن��ال م��ا
ف��ع��ال ي��ق��ول م��ا ي��ص��دق ح��ت��ى ق��ول��ه ح��الوة رج��ل م��ن ت��رض ال

فضيلة ومعاني نعمة حاسد يعدم ال الفضل ذا فألن االستكفاف إفضال وأما
هدًفا عرضه صار البذاء أهل استدفاع عن وأعرض السفهاء، استكفاف عن غفل فإن
صدقة». فهو عرضه به املرء وقى «ما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال للنوائب، عرضة وحاله للمثالب
من فقال: الشيطان؟ كالم عىل أتعطي رجل: قال قميصه، فأعطاه الزهري رجل وامتدح
هرمك قبل شبابك خمس قبل خمًسا «اغتنم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال الرش، اتقى الخري ابتغى

موتك». قبل وحياتك شغلك قبل وفراغك فقرك قبل وغناك سقمك قبل وصحتك
الشاعر: وقال

م��وال��ي��ه��ا ق��ل��ت ق��د ال��م��ك��ارم إن وي��ع��م��ره��ا ي��رع��اه��ا ال��م��ك��ارم م��ول��ى

تمام: أبو وقال

ح��رُم ع��ن��ده��م ال��م��ع��ال��ي ك��أن ح��ت��ى م��ج��ده��م دون غ��ي��ارى ت��راه��م ق��وم

الراعي: وقال

ال��ف��اع��ل��ي��ن��ا ألي��دي س��ن��ن��اه��ا ف��إن��ا ب��م��ك��رم��ة ي��غ��م��ر وم��ن
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وأربابها: املروءة وصف يف أبيات بعض وإليك

ال��ع��ش��اق ق��ل��ي��ل��ة وال��م��ك��رم��ات ل��ه��ا م��ع��ت��م��د ف��ه��و ال��م��ك��ارم ع��ش��ق

∗∗∗
ال��غ��رام ل��ه ي��ل��ذ ي��ع��ش��ق وم��ن ت��ؤذي وه��ي ال��م��روءة ل��ه ت��ل��ذ

∗∗∗
ت��خ��دم ل��م م��ا األق��وام ت��خ��دم ال ال��ت��ي وه��ي ف��خ��دم��ت��ه ال��ع��ال خ��دم

∗∗∗
م��ث��ل��ه ع��ل��ى ال��ع��ي��ن ت��ق��ع ال أن��ه س��وى ع��ي��ب ل��ه ل��ي��س

∗∗∗
إح��س��ان��ا زدت إال ب��ك ال��م��دى ط��ال وال س��ب��ق��ت إال غ��اي��ة ف��ي ك��ن��ت م��ا

∗∗∗
ال��رم��ل إح��ص��ائ��ه��ا دون ي��ح��ص��ى م��آث��ر ح��رَّة اب��ن ب��ن��ف��س ب��ل ال ب��ه��م وح��زت

∗∗∗
واآلس ال��ورد ب��ي��ن يُ��ذك��ر ك��ال��ش��وك ت��ذك��ره ح��ي��ن ع��ل��يٍّ ع��ن��د ال��ن��اس

∗∗∗
غ��ازي��ا ت��ج��ه��ز ل��م��ا وأق��ب��ح��ه��ا خ��ال��ٌد ال��دار وف��ي ال��دن��ي��ا أح��س��ن ف��م��ا

∗∗∗
ب��أع��وام س��اع��اٍت ي��ب��ي��ع��ون ف��م��ا دول��ت��ه أي��ام ف��ي ال��ن��اس ت��ن��اف��س

∗∗∗
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ب��در أو ال��م��ج��رة ف��ي ش��م��س م��ق��ارن وج��دت��ن��ي ال��ل��ئ��ام ال��ق��وم خ��ف��ي إذا

∗∗∗
م��ك��رم��ا ال��ده��ر ل��ه��ا ت��ل��ق��ى ف��ل��ن ع��ل��ي��ك ت��ه��ن إن ف��إن��ك أك��رم��ه��ا ون��ف��س��ك

∗∗∗
وال��ه��وان ال��م��ذل��ة ث��وب س��وى ث��وب ك��ل ال��ح��وادث م��ن ل��ب��س��ت

∗∗∗
ل��ه��ا أوف��ى ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ال��ن��ف��وس وه��ون ال��ن��ف��وس ن��ه��ي��ن

∗∗∗
ت��ه��ي��ن��ه��ا ال ال��ت��ي ال��ن��ف��س ت��ك��رم ول��ن ب��ه��م ألك��رم��ه��ا ن��ف��س��ي ل��ه��م أه��ي��ن

أن املروءة وقيل: الهام، ورضب الطعام إطعام قال: املروءة؟ ما لقريش: معاوية قال
َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ القرآن: يف وجاء ظلمك، عمن وتعفو حرمك من تعطي
تَذَكَُّروَن﴾ َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاءِ َعِن َويَنَْهٰى اْلُقْربَٰى ِذي َوإِيتَاءِ
بن عمرو وقال اآلباء. إحصاء والنسب املكارم إحصاء الحسب وقيل: ،(٩٠ (النحل:
والطعام املسئول والخري املسلول السيف عند القوم نعم كرام: قوم مدح يف كرب معدي

املأكول.
بطيئًا وعدت إذا رسيًعا كنت لقد فقال: الطفيل، بن عامر قرب عىل أعرابي وقف
عن الحكماء بعض وأخرب الشهم، جرأة وجرأتك النجم هداية هدايتك وكانت أوعدت إذا
وال يجد ال ما يشتهي ال فكان عينه يف الدنيا صغر عيني يف عظمه فقال: له، صاحب

وجد. إذا يكثر
سليماني الرفق ُشَعبي الصدق إسماعييل العفو ليوسفي إنك للمهدي: رجل وقال

الشاعر: وقال الفضل، داودي امُللك

إي��اس ذك��اء ف��ي أح��ن��ف ح��ل��م ف��ي ح��ات��م س��م��اح��ة ف��ي ع��م��رو إق��دام
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واملطل واإلنجاز الوعد

سهل مدخلها فإن بنعم، املسألة عند والرسعة إياك بني يا ابنه: يويص املهلب قال
عليه قدرت ما سئلت فإذا أفرحت فربما قبحت وإن (ال) أن واعلم وعٌر، ومخرجها
املطلب من خري الجميل بالعذر فاإلتيان فاعتذر معذرة علمت وإذا توجب وال فاطمع

الطويل.
العتابي: وقال وصديقه، عدوه عليه اجرتأ ووعيده وعده كثر َمن قيل:

ي��م��اط��ل��ه وع��د ت��وك��ي��د م��ن ال��ذم م��ن ل��ع��رض��ه أوف��ى ال��م��رء اع��ت��ذار ل��ح��س��ن

املتنبي: وقال

م��ت��ه��م ال��م��ي��ع��اد ف��ي أن��ك دل م��ا واع��ده أن��ت م��ا ع��ل��ى ال��ي��م��ي��ن وف��ي

غد كله الدهر إن له: فقال غًدا، فقال: فتقاضاه، بيشء، العيناء أبا الصفر أبو وعد
املعاريض. من يخلو وعد عندك فهل

مماطل: يف وللخوارزمي

ض��ح��اء ف��م��وع��ده أم��س��ى وأذا م��س��اء ف��م��وع��ده أض��ح��ى إذا

الرومي: البن

ي��ن��ف��ُع ي��أس رد أو ف��ح��اج��ة د خ��ل��و ف��ال ال��وف��اء م��ت��ى ال��م��ط��ال ط��ال
م��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ع��م��ري وف��ي إال ب��ح��اج��ة أس��رُّ ال ب��أن��ي واع��ل��م

كيف العيناء ألبي وقيل املبني، عدوك فهو نواله ومٌر مقاله حلٌو لك بذَل من قيل
(النساء: ُغُروًرا﴾ إِالَّ يَْطاُن الشَّ يَِعُدُهُم َوَما َويَُمنِّيِهْم ﴿يَِعُدُهْم قال: قومه؟ مع فالنًا تركت

الشاعر: وقال ،(١٢٠

ال��ع��ط��اء ب��ذل ذاك ب��ع��د وأب��ى س��م��ًح��ا ل��ألخ��الء ال��وع��د ب��ذل
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اإلب��اء ك��ل اإلث��م��ار وي��أب��ى ل��ل��ع��ي��ن ي��ورق ك��ال��خ��الف ف��غ��دا

كامًال. بدًرا والهالل وابًال الطل ترى حتى الوعد سأنجز الصاحب: وقال
وأنشد: داود أبي عىل بعضهم وقف

ص��در وال ورد ال ال��س��ب��ي��ل��ي��ن ب��ي��ن وج��ل ع��ل��ى م��وق��وف أن��ا م��ت��ى ح��ت��ى

حاجته. فقىض
الربمكي: جحظة وقال كرمك، فليثمر نعمك أورقت وقيل:

واألك��فِّ ب��األن��ام��ل ت��خ��ط��ط رق��اًع��ا ص��الت��ك��م ك��ان��ت إذا
أل��ف ب��أل��ف خ��ذوه خ��ط��ي ف��ه��ا ن��ف��ًع��ا ت��ج��رُّ ال��رق��اع ت��ك��ن ول��م

وللمتنبي:

ت��ه��ُن وال آم��ال��ي ت��أخ��ر ف��م��ا م��وع��ده ب��ع��ض ع��ن��ي ت��أخ��ر وإن
وي��م��ت��ح��ن ي��ب��ل��وه��ا ف��ه��و م��ودة ل��ه ذك��رت ول��ك��ن��ي ال��وف��ي ه��و

وتعليل. مطل اللئيم ووعد وتعجيل، نقد الكريم وعد وقيل:
فقال أخلفت، فقال: ينجزه، لم ثم فوعده حاجة العالء بن عمرو أبا رجل سأل
الوعد بفرح فأُبت وعدتك ألني أنا بل فقال: أنا، الرجل: قال بالغم، أوىل فمن عمرو: أبو
محتشًما. ولقيتك مدالٍّ فلقيتني اإلرادة بلوغ عن الَقَدُر عاق ثم اإلنجاز، بهمِّ أُبت وأنا

الصدر دق عىل إال منه أحصل ال فقال: فالن؟ مع حالك كيف لبعضهم: قيل
وتقاضيته عاودته وإذا (أفعل) وقال: صدره، دق سألته إذا قال كيف، فقيل: والجبهة،

نسيت). باهلل إالَّ قوة (ال وقال: جبهته، دق
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والشفعاء الشفاعة

َسيِّئًَة َشَفاَعًة يَْشَفْع َوَمن نَْها مِّ نَِصيٌب لَُّه يَُكن َحَسنًَة َشَفاَعًة يَْشَفْع ن ﴿مَّ تعاىل: هللا قال
نرصة فوق اللسان ونرصة زكاة «الشفاعة وقال: ،(٨٥ (النساء: نَْها﴾ مِّ ِكْفٌل لَُّه يَُكن
السلطان أراد من كل فليس وراءكم ملن اشفعوا ألصحابه: يقول زياد وكان السنان».

تمام: أبو وقال يكلمه، أن استطاع وصل من كل وال إليه وصل

م��ال��ه م��ن ف��ك��أن��ه��ا ج��اه��ه م��ن ص��ن��ي��ع��ًة إل��يَّ أس��دى ام��رؤ وإذا

للرتاب، أصونهما فقال: الناس، حوائج يف جاهك وأخلقت مالك أفنيت لشعبة: قيل
شفيًعا: يصف أحدهم وقال

وث��م��ود غ��ي��ه��ا ف��ي ك��ع��اٍد ـ��ت ك��ن��ـ ل��و ش��ف��ي��ع��ك وذا ت��ب��ال��ي م��ا
ال��ع��ب��ي��د ج��م��ي��ع ع��ن ال��ل��ه رض��ي ش��ف��ي��ًع��ا ال��م��ع��اد ف��ي ك��ان ل��و ذاك

آخر: وقال

ش��اف��ع ج��ودك م��ث��ل ف��ي��ه��م ك��ان ل��م��ا ش��اف��ٍع أل��ف ح��اج��ة ف��ي ل��ي أن ول��و

الربمكي: جحظة وقال

أت��وس��ل ح��اج��ت��ي ف��ي ب��ك��م إل��ي��ك��م أن��ن��ي غ��ي��ر واج��ب ح��ق ل��ي وم��ا
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