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افتتاحـيـة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدب��ي  -إدارة البحوث »
إصدارها اجلديد « :المجموعة النفيســة للشــيخ عبد الكريم الدَّ بان »،
أن تقدِّ م
َ
جلمهور القراء من السادة الباحثني ،واملثقفني ،واملتطلعني إىل املعرفة.

علم وأد ًبا وتار ً
خيا ،وفيه من
ج َ
وهذه املجموعة كتاب جامع نافع ماتعَ َ ،
ــع ً

كل بستان زهرة ،ومن كل هنر قطرة ،ومن كل واد حجر.

أحب املؤلف العالمة
وهو خالصة مطالعات طويلة يف كتب العلم والدينَّ ،

اجلليــل أن يصطفيها وينتقيها ويروهيا ،وقد بلغت املــواد فيها ألف مادة :علمية
وأدبية ولغوية وتارخيية ،وال ُيســتغنى عن أي مادة منهــا ،وهي زاد وفري ،وكنز

واملدرس واخلطيب ،وملن يبحث عن ثقافة متنوعة منقحة موثقة.
كبري للمحارض
ِّ
وضمت هذه املجوعة بعدُ ما اليقل عن  1500بيت من الشــعر ،وما يزيد

عىل  600ترمجة ألعالم من شتى القرون .وهذه الرتاجم غري املواد األلف.
وقد خلــص املؤ ِّل ُ
ف أهدا َفه منهــا بقوله « :أرجو أن يكون يف ذلك تســلي ٌة
وترويح للمكدود ،ومتع ٌة ،وفائد ٌة لكل قارئ ».
للمهموم،
ٌ

6

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة آل مكتوم
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة بكل
متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب ،الذي يش ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم عىل النَّبي األمي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

إدارة البحوث
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مـقــدمـة الـمـعـتـنــي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التســليم عىل سيدنا حممد

وعىل آله وصحبه أمجعني.

ويرشفني أن أكتــب هذه الكلامت بــن يدي هذه
وبعــدُ  :ف ُيســعدين ِّ
أن تصدر قبل ٍ
انتظارها ،وكان املأمول ْ
عقد
(املجموعة النفيســة) وقد طال
ُ
واألمور
وحالت حوائل،
عرضت عــوارض،
من الزمــن بل أكثر ،ولكن
ْ
ْ
ُ

مرهونة بمواعيدها...

خصني بذلك
ُ
اطلعــت عىل هذه املجموعة قبل أكثر من ثالثني ســنةَّ ،

ُ
ف العالمة اجلليل األستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ َبان التكريتي
شــيخنا املؤ ِّل ُ
 رمحــه اهللِ -م ْن بني ُمبيه وزائريه وذويه ،مع اثنــن آخرين من أصدقائهأحدُ مها العامل الوزير أمحد عبد الستار اجلواري ،وقد قال هذا فيها أبيات ًا.

عم
اطلعت عليها
ومذ
ُ
ُ
ورأيت غزار َة فوائدها وأنا أقول :ليتَها تُط َب ُع و َي ُّ
يتجم ُل
نف ُعهــا ،فام ِم ْن فائدة فيها علمية أو أدبيــة أو تارخيية إال وهي فائد ٌة
َّ
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ِ
ِ
ُ
واالستشــهاد هبا يف
وإيرادها يف مواضعها،
اإلنســان بمعرفتها ،وحفظِها،
ٍ
ٍ
ٍ
حمارضة.
درس أو
خطبة أو
واحلمدُ هلل ْ
َ
لذلك اآلن.
أن و َّفق
•

•

•

ألف مــادة ،من ال ُّطرف والنــوادر ،واحلوادث
تضم هــذه املجموعة َ
ُّ

الغريبة ،مع ٍ
جرت
كثري من املقطوعات الشــعرية ،واألبيــات ا ُملفردة التي
ْ
يصلح لالستشهاد يف
كانت يف خوالج إنسانية متنوعة ،ممّا
جمرى األمثال ،أو ْ
ُ

مواقف كثرية ،مع مسائل علمية ولغوية.

وفيها ما ال ُّ
يقل عن األلف واخلمســائة بيت من الشعر ،وما يزيدُ عىل

ستامئة ترمجة .كام جاء يف كالم الشيخ املؤلف.

وهي حصيل ٌة خمتار ٌة ِم ْن فوائد مطالعات كثرية يف كتب العلوم واآلداب

والفنون املتنوعة.

•

•

•

ُ
الشيخ فيها عمله فقال:
ص
وقد خلّ َ
كان جهدي بعد اجلمع هو االختيار.-وضبط املفردات.
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ورشح ما حيتاج إىل رشح منه.وكتابة عنوان لكل مادة.وذكر البحور الشعرية للمقاطيع.وصياغة كثري من املواد بغري صيغتها األصلية.ٍ
موجز لبعضها.
مع تقدي ٍمِ
-والتعليق عىل كثري منها.

ٍ
أسامؤهم يف تلك املواد.
وردت
موجزة ألكثر َم ْن
وكتابة تراجمْ
ُ
َ
تكون املواد قصرية بحيث ال تزيد املادة الواحدة عىل صفحة،
والتز َم أن

َب فيه.
وال تقل عن سطرين من الدفرت الذي َكت َ

كام التــزم أن جيعل رأس كل مئة أحد عرش بيتــ ًا رائعة رائقة ،وهي يف

رأس املئة األوىل اثنا عرش بيتًا ،وكأن الشيخ أراد أن يتمها مئة.
االفتتاح واخلتا ُم حكيمني ومؤثرين جدً ا.
وكان
ُ

ٍ
رتجني فقط
أحلق املجموعة
وقد َ
بقائمة للمواد ،وأخرى لألشخاص ا ُمل َ

وحسب ورودهم يف املجموعة.

و رجا ْ
وترويــح للمكدود ،ومتع ٌة،
أن يكون فيها « تســلي ٌة للمهموم،
ٌ

وفائد ٌة لكل قارئ ».
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إىل غــر ذلك من األهــداف التي أشــار إليها يف (املقدمة) -ســوى

هذه األهــداف األربعة ،-وأرجو من القارئ أن يتمعــن فيها َ
قبل ْ
أن يقرأ

ما وراءها.

•

•

•

ّ
جتل يف هذه املجموعة ســع ُة قراءات الشيخ ،وتنوعها ،وغزار ُة علمه،

ولطف أدائه.
وعمق فهمه ،ورجاح ُة عقله ،وحس ُن اختياره،
ُ
ُ

وظهرت مقاصــدُ ه اجلميلةِ ،
وم ْن أمهها ُ
وتذكريه
ربط العبــد بمواله،
ْ
ُ

باملصري...

ٍ
توجيهات عالية رصاح ًة
نثر الشــيخ فيها :يف العناويني واملضامني
وقد َ

وإشــارةً ،وهي يف ٍ
جتســد شــخصية الشــيخ يف علمــه ،وأدبه،
كثري منها ِّ
وعقله ،وزهده...

وقال السابق:
ِ
ِ
عر َ
باختيارك إذ كا َن دلي ً
اختياره
اللبيب
ال عىل
فناك
ُ
قد َ
وقالوا :اختيار الرجل قطعة من عقله.
ويمكن ْ
والكثري ممّا
الكثري من صفة الشيخ وسمته،
ســتخرج منها
أن ُي
َ
ُ
ُ

كان يدعو إليهُّ ،
ويدل عليه.
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وقد جت َّلت براعتُه فيهــا ،ويف الرتاجم التي ذ َّيلها هبا ،ونجدُ فيها مجي ًعا

وج ٍ
ٍ
حــرص يف الرتاجم عىل دفع
ــز ،وقد
فوائد علمية دقيقة
بأســلوب ُم َ
َ
ِ
االشــتباه بني الن َِّس ِ
وضمنها آراء مهمة،
والربط بني املتشاهبني،
ب املتشاهبة،
َّ
يطولَّ ،
ُ
ُ
ولعل القارئ يتابِ ُع هذا بنفسه.
والتمثيل عىل ذلك

واحلقيقة َّ
أن هذه املجموعة تأيت يف مسار كتب األدب الرفيعة املستوى

كـــ « عيون األخبار » ،و« هبجة املجالس » و« حمارضات األدباء » ،و« ربيع
كناشا » أو « كشــكوالً »ْ ،
وليســت « ً
ُبو ْب
األبرار » وما شــاهبها،
ْ
وإن مل ت ّ
كبري
تنظيــم
ّب ترتي ًبــا معينًا ،ففيها إىل جانب العلم
ٌ
أو تُرت ْ
ٌ
واضح ،وجهدٌ ٌ
ٍ
وتعليقات ذكي ٌة،
بلطــف،
يف الصياغــة والتنقيح ،وفيها َب ْعدُ نقــدٌ ولك ْن
ٌ
ظهرت فيها دماث ُة
وطــرف
ُكت
ومشــاهدات واقعي ٌة،
ٌ
ْ
وأخبار عرصي ٌة ،ون ٌ
ٌ
ٌ

ِ
نفس مؤ ِّلفها.

ــر َغ ِم ْن تبييضها ســنة (١٣٨٠هـ) ،وهو يف الثانية واخلمســن
وقد َف َ

من عمره.

ٍ
أسمع فيها من الشيخ
كنت
وحني أقرأ فيها اآلن تشــدُّ ين إىل أيا ٍم
مجيلة ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ظريفة يف أول
وأشعار
طريفة،
ونوادر
لطيفة،
حكايات
بعض حمتوياهتا ِم ْن
َ
َ
الدرس أو يف آخره.

•

•

•
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ٍ
ُ
وأهبم عد ًدا آخر ،وقد َيذك ُُر
بعدد منها،
الشــيخ
رصح
َ
أ ّما املصادر فقد َّ

أسامء القائلني ،وقد يطوهيا...

رصح هبــا ُأور ُدها مرتب ًة عىل حســب
وهــذه عناوين املصــادر التي ّ

وأذكر أرقام املواد التي ُذ ِك َرت فيها:
وفيات أصحاهبا،
ُ
 -األم للشافعي (ت204 :هـ).305 :

 الطبقــات الكــرى البــن ســعد (ت230 :هـــ)،182 ،113 :.922 ،337
 كتاب البخالء للجاحظ (ت255 :هـ).91،6 : صحيح البخاري (ت256 :هـ).876 ،479 ،196 : صحيح مسلم (ت261 :هـ).601 : عيــون األخبار البــن قتيبــة (ت276 :هـــ)،570 ،497 ،92 :.839 ،670
 املعارف له.632 : اإلمامة والسياســة لعبداهلل بن مســلم الدينوري (املنسوب إىل ابنقتيبة)( 182 :ذكره ونقده ومل يعتمد عليه).
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 -املحاسن واألضداد ﻹبراهيم البيهقي (كان ح ًّيا قبل سنة 320هـ):

.950 ،434

 اللمع أليب نرص الطويس (ت378 :هـ).466 : الصحاح للجوهري (ت393 :هـ).316 : رسائل بديع الزمان اهلمذاين (ت398:هـ).233 : فقه اللغة أليب منصور الثعالبي (ت429 :هـ).904 ،4 : االستيعاب البن عبد الرب (ت463 :هـ).739 ،713 ،556 : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت463 :هـ).225 : اإلحياء للغزايل (ت505 :هـ).810 : الكشاف للزخمرشي (ت538 :هـ).882 ،432 ،229 ،80 : إحدى حوايش الكشاف.80 : األذكياء البن اجلوزي (ت597 :هـ).935،70،23 : تلبيس إبليس له.317 : -املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم له.553 :
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 -التفســر الكبــر للــرازي (ت606 :هـــ)،416 ،229 ،143 :

.968 ،882

 -النهاية يف غريب احلديث واألثر ملجد الدين بن األثري (ت606 :هـ):

،850 ،766 ،735 ،595 ،485 ،451 ،420 ،408 ،204 ،159 ،151
.961 ،877

 معجم األدباء لياقوت احلموي (ت626 :هـ).715 : مفتاح العلوم للسكاكي (ت626 :هـ).312 : -الكامل البن األثري (ت630 :هـ)،515 ،468 ،351 ،285 ،55 :

.851 ،731

 إنباه الرواة عىل أنباه النحاة للقفطي (ت646 :هـ).418 : -مرآة الزمان يف تاريخ األعيان لســبط ابــن اجلوزي (ت654 :هـ):

.340 ،147

 -وفيــات األعيان البن خلكان (ت671 :هـــ)،182 ،147 ،56 :

،621 ،527 ،524 ،494 ،468 ،423 ،422 ،328 ،321 ،193
.990 ،894 ،893 ،758 ،729 ،698 ،645 ،639 ،627
 -تفسري البيضاوي (ت685 :هـ).481 ،88 ،42 :
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 رشح شافية ابن احلاجب للريض االسرتاباذي (ت نحو686 :هـ):.276
 ذيل مرآة الزمان لليونيني (ت726 :هـ).757 : مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشــام (ت761 :هـ)،59 :.966 ،866 ،559 ،153
 الوايف بالوفيات للصفدي (ت764 :هـ).175 : اختصار علوم احلديث البن كثري (ت774:هـ).640 : البدايــة والنهاية لــه،495 ،440 ،423 ،292 ،242 ،86 ،18 :.939 ،894 ،861 ،845 ،626
 الربهــان يف علــوم القــرآن للزركــي (ت794 :هـــ)،229 :.647 ،491
 القاموس املحيط للفريوزآبادي (ت817:هـ).665 ،450 ،379 :الشارح).429 :
 رشح مقدمة القاموس املحيط (ومل يذكرَ
 -الفالكة واملفلوكون للدجلي (ت838 :هـ).385 :
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 -الــدرر الكامنة يف أعيــان املئة الثامنة البن حجر العســقالين (ت:

852هـ).902 ،777 ،544 ،185 :

 فتح الباري برشح البخاري له.876 ،742 ،504 ،249 : عمدة القاري للعيني (ت855 :هـ).607 : رشح ألفية ابن مالك لألشموين (ت نحو900 :هـ).21 : الدر النضيد للحفيد اهلروي (ت906 :هـ).642 : -اإلتقــان يف علوم القرآن للســيوطي (ت911 :هـ)،216 ،181 :

.647

 األشباه والنظائر له.648 : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة له.828 ،719 ،703 ،148: تاريخ اخللفاء له.894 ،772 ،721 ،681 ،396 ،339 ،36 : -اجلامــع الصغري من حديث البشــر النذير لــه،186 ،166 ،29 :

.875 ،846 ،613 ،594

 رشح شواهد املغني له.379 ،308 ،37 : عقود الزبرجد عىل مسند اإلمام أمحد له (نقل منه خمطو ًطا).586 : -املزهر يف علوم اللغة له.931 ،646 ،514 :
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 -الشقائق النعامنية يف علامء الدولة العثامنية لطاشكربي (ت968 :هـ):

.701 ،471

 حتفة املحتاج لرشح املنهاج البن حجر اهليتمي (ت974 :هـ).479 : -العقــد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم لعيل بن القايض أوزن بايل (ت:

992هـ).458 :

 فتح القريب برشح الرتتيب للشنشوري (ت999 :هـ).139 : -الرساج املنري برشح اجلامع الصغري للعزيزي (ت1070 :هـ)،51 :

.875 ،846 ،613

 -رشح ديوان ابــن الفارض لعبد الغني النابلــي (ت1143 :هـ):

.730

 حاشبة الص ّبان (ت1206 :هـ) عىل األشموين.951 ،21 : -حاشية حســن العطار (ت1250 :هـ) عىل األزهـــرية يف النحو:

.836

 حاشية ابن عابدين (ت1252 :هـ).922 ،818 : -حاشــية الرشواين (ت1301 :هـ) عىل حتفة املحتاج لرشح املنهاج:

.479

 -تفسري املفتي احلمزاوي (ت1305 :هـ).917 :
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 الباعــث احلثيــث إىل معرفــة علــوم احلديث ﻷمحد شــاكر (ت:1377هـ).640 :
وممّا أفاد منه ومل يذكره « :األعالم » للزركيل ،وقد رجع إليه  -فيام ظهـر

كثريا.
يل -يف الرتاجم ً

ِ
رص َح بالنقل عنهـــا « :وفيات األعيان » ،ثم
وم ْن أكثر الكتــب التي ّ

ٍ
رج َع إليه
« النهـاية يف الغريب » ،ثم « البداية والنهـاية »...وأعىل عدد فيام َ
ِم ْن ٍ
مؤلفات السيوطي ،فقد َذك ََر منها ثامنية كتب.
كتب
ُ
•

•

•

ويتلخص عميل يف هذه املجموعة بـ:
ُ
 مقابلتهـا بعد ص ِّفهـا باألصل. مراجعة كثري من النقول والنصوص وتواريخ الوفيات ،وتصحيح ماسهـو يف نقله.
وقع
ٌ
 زيادة ضبط لأللفاظ. إضافة تعليقات يف عدد من املواضع. -وضع اهلـمزات.
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 -التأكد من تراجم األعالم ،وقد وقع اشــتبا ٌه يف ترمجة ســبعة أعالم،

أيضا
ُ
فاســتدركت ذلك .وهـــي يف األرقــام ( )٢٠١و( )٣١٦و(ً )٣١٦
و( )٣٢٥و( )٣٥٤و( )٥٤٤و(.)٨٦٦

ُ
الشيخ ترمجة ال َع َلم عند ذكره أول مرة ،وكان ُييل عىل موضع
 -مل يلتزم

قسم منهـا.
فراجعت هـذه اإلحاالت كلهـا،
الرتمجة.
ُ
ُ
وصححت ً
 -إضافة « هــ » عىل التواريخ للتوضيح.

ُ
الشيخ «هـامة » و« مهـمة » فوحدهتـا كلهـا « :مهـمة ».
 استخدمـح ُّك اهلـمزة ويثبتهـا
 -واستخدم « مشائخ » باهلـمز ،ولكنه كان بعدُ َي ُ

ياء ،فجعلتهـا « مشايخ ».

 التأكد من بحور الشعر ،وتعديل بعضهـا.رصح هبـــا ،ورتبتُهـــا عىل حسب
استخرجت
ُ
َ
مصادر الشيخ التي َّ

وفيات أصحاهبـــا .وهـــي مصادر متنوعة من القرن الثالث اهلـجري إىل

الرابع عرش.

وضعت للمؤ ِّلف ترمجة خمترصة.
ُ
 -ما أضفتُه أو عدلتُه وضعتُه بني معقوفني وختمتُه بـ :ع .وقد ال أفعل

عند التعديل اليسري.
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ِ
ُ
ورودهــا يف املجموعة.
الشــيخ أســا َء املرتمجني عىل ترتيب
فهر َسَ

ِ
ِ
الوصول إىل املطلوب.
احلروف لتيسري
وجعلتُها عىل

نامذج خط ّي ًة من األصل الذي هـو ِّ
بخط املؤ ِّلف.
ُ
وضعت َ
َ
خري اجلزاء عىل مــا ع ّلم وقدّ م،
وبعــدُ  :فأســأل اهللَ أن جيزي
الشــيخ َ

وأ ّلف وصنّف(((.

أديت جز ًءا ِم ْن واجبي وفا ًء له .رمحه اهلل وريض عنه.
وأن أكون قد ُ
عبد احلكيم األنيس
ديب يف  8من حمرم احلرام سنة 1437هـ

				
•

•

•

((( وهذ الكتاب هو العارش ّمما و ّفق اهللُ خلدمته ِم ْن مؤلفات الشيخ ،واحلمد هلل عىل توفيقه.
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ترجـمــة املـؤلــف

املفس الفقيه األصويل املتك ِّلــم النحوي البالغي األديب
هــو العالمة ِّ

محــادي الدَ َبان
الشــاعر الزاهد العابد األســتاذ الشــيخ عبد الكريم بن ّ

 بالتخفيف  -التكريتي ثم البغدادي ،من ذرية اإلمام الشــيخ عبد القادرالكيالين (ت 561 :هـ) .

ولــد يف مدينة تكريت عــام (1328هـــ1910-م) ،ودرس العلوم

الرشعيــة ،والعربية ،والعقلية ،فيها ويف ســامراء  ،عــى العلامء األجالء
املشاهري :الشيخ السيد داود بن سلامن التكريتي (ت 1360 :هـ) ،والعالمة

الشيخ عبد الوهاب البدري (ت1371 :هـ) ،والعالمة الشيخ أمحد الراوي

الرفاعــي (ت1385 :هـ)  .وحصل عىل اإلجــازة العامة من البدري عام

(1353هـ) ،ومن التكريتي عام (1354هـ) .

يصور إقباله عىل العلــم والتحصيل واملطالعة أيام
ومن شــعره الذي ِّ

الطلب قوله :

ٍ
والناس ن َُّو ٌم
أحييت
ليـلـة
وكم
ُ
ُ

أنـاد ُم فيها ما لنا القـو ُم خ َّلفـوا
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الكتاب بام حوى
فيسحرين هذا
ُ

ِ
املصنـف
بالطيف ذاك
ويغمرين
ُ

مدرســ ًا يف مدارس ال َت َف ُّيض األهلية منــذ عام (1358هـ-
ثم عمل ِّ

1938م) حتى إحالته عىل التقاعد عام (1393هـ1973-م) .

ودرس يف بيتــه بعد تقاعده العلو َم الرشعي َة والعربية للراغبني حســبة
ّ

لوجه اهلل تعاىل حتى وفاته .

تويف  -رمحه اهلل  -يف بغداد يوم اجلمعة (1413/11/16هـ) املوافق
(1993/5/7م)  ،ودفن يف مقربة الشيخ عبد القادر الكيالين .
قال عنه العالمة الشــيخ عبد الكريم املدرس رئيــس رابطة العلامء يف
العراق  « :أشهد باهلل ما ترك بعده مثله يف بابه ».
وقال  « :ال يوجد يف العراق نظريه ».
وأهدى له مرة كتابه (نـور اإلسالم) فكتب لـه عليـه  « :إىل نـور قـلبي
الشيخ عبد الكريم الدبان أهدي نور اإلسالم ».
وقد وصفه أحد كبار علامء العرص املحققني بأوصاف رفيعة منها قوله :
« العالمة اجلليــل ،واملح ِّقق األصويل النبيــل ،والداعي إىل اهلل بحاله
ومقاله ،وصالح أعامله  ،العابد الزاهد ».
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خترج عليه كثريون .
وقد َّ
وترك سبعة عرش مؤلف ًا يف التفسري ،واحلديث ،والفقه ،وأصول الفقه،

والنحو ،والرصف ،والبالغة ،واألدب ،والعروض ،والتصوف ،واملنطق .
وهي هذه  -مرتبة عىل تاريخ تأليفها : -
 -1حاشية عىل رشح العضدية للدواين يف علم الكالم .
 -2رسالة يف تعريف التصوف واشتقاق الصوفية .ط
 -3املجموعة النفيســة  ،وتضم ألف مـــادة علمية وأدبية وتارخيية،

وهي هذه.

 -4توضيح التلخيص يف البالغة العربية .
 -5جمموعة فتاوى ،نُرشت يف جملة الرتبية اإلسالمية .
 -6حاشية عىل رشح خمترص املنتهى يف أصول الفقه .
 -7العروض والقوايف ،يف أوزان الشعر العريب .
 -8الرشح اجلديد جلمع اجلوامع يف أصول الفقه أيض ًا .
السلم ورشحه يف املنطق .
 -9حول متن ُّ
 -10رسالة يف علم الرصف  .ط.
 -11رسالة يف الفرائض واملواريث .
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ُ -12ملخص « نصب الراية » يف احلديث النبوي .
 -13رسالة يف األوراق النقدية .
 -14رسالة يف التفسري عىل صورة أسئلة وأجوبة  .ط
 -15توضيح قطر الندى يف النحو .ط
 -16رسالة يف القات والقهوة والدخان .
 -17حوايش « البهجة املرضية » للســيوطي يف النحو أيض ًا  .فرغ منه

يف سنة وفاته.

ولألستاذ الدكتور غانم َقدُّ وري احلمد بحث بعنوان « :الفكر املنهجي

يف مؤلفات الشــيخ عبد الكريم الدبان » قدّ مــه إىل « الندوة العلمية » التي

أقامتها جامعة تكريت عن الشــيخ -رمحه اهلل  -يف اليومني ( )3-2من ذي
العقدة عام (1422هـ) .وقد نرش يف جملة األمحدية ،العدد( )17الصادر يف
مجادى األوىل (سنة1425هـ -يونيو2004م) ص .216-187

عز وجل لنرش « رســالة يف تعريــف التصوف » يف
وقــد وفقنــي اهللُ َّ

القاهرة ،و« رسالة يف التفســر » ،و« توضيح قطر الندى » يف ديب ،وصدر
ِ
عمن.
قريب ًا  -بحمد اهلل  -ثامين رسائل للشيخ ُج َع ْت يف جملد واحد ،يف ّ
•

•

•
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اجملموعة النفيسة
للعالمة الفقيه األصولي ّ
املتفنن األديب الزاهد
األستاذ عبد الكريم َّ
الدبان التكرييت
(1328هـ 1413 -هـ)
حتتوي على ألف مادة علمية وأدبية

اعتنى بها

د .عبد احلكيم األنيس
كبري باحثني أول يف إدارة البحوث
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احلمـد هلل ،والصـالة والسـالم عىل سيدنا حممـد ،وعىل سائر عباد اهلل

الصاحلني ،وبعد:

يمر يب أثناء
فقد كنت منذ مدة طويلة أسجل يف أوراق ودفاتر بعض ما ّ

مطالعايت من ال ُّطرف والنوادر واحلوادث الغريبة ،مع كثري من املقطوعات
الشــعرية ،واألبيات املفردة التي جرت جمرى األمثال ،أو كانت يف خوالج

إنســانية متنوعة ،مما يصلح لالستشــهاد يف مواقف كثرية .وكنت بني حني
املسودات ،فأجد فيها فائدة ومتعة ،لذلك
وآخر أدفع السآمة بالنظر يف تلك ّ

مجعتها يف هــذا الدفرت ليتمتع هبا غريي كام متتعت هبا .وكنت قد ســجلت

فأثبــت بعضها هنا وتركت
يف أثنــاء تلك ال ُّطرف مســائل علمية ولغوية،
ّ
البعض اآلخر.

و َم ْن يطلع عىل هذه املجموعة قد يشــيح بوجهه عن بعض موادها إن

تناسوا  -أن كثري ًا من سلفنا الصالح
نســوا  -أو َ
كان من املتزمتني ،وهؤالء ُ
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ور َووا حتى بعض األدب املكشوف ،ومل ُينكروا ذلك ،بل رووه ملن
سمعوا َ
بعدهم ،وســجله العلامء يف كتبهم ،ويف ثنايا رشوحهم وتعليقاهتم .وهذه

كتب اللغة والبالغة والنحو ،بل حتى كتب الفقه والتفسري فيها شواهد غري
قليلة من هذا القبيل ،مما مل أستطع أن أورد مثله هنا.

وإن كان املطلع عىل هذه املجموعة ممن ال يرغب إال يف اللهو والتسلية

وقضاء الوقت ،فهؤالء ال تعجبهم املواعظ اجلــادة ،لذلك تراهم ينفرون

مــن كل ما يلفت أنظارهــم إىل دين اهلل ،أو يذكرهــم بمصري األحياء عىل
هذه األرض .وهؤالء ال يســتحقون عندي أية مناقشة ،عىل أهنم واجدون

ما يريدون  -بل أســوأ مما يريدون  -يف هــذه املطبوعات الكثرية من اللغو

ومواضع أقدامهم يف هذا املجتمع.
الرخيص املبتذل ،الذي أنساهم أنفسهم
َ
ــرد هذه املجموعة من
خطر يل كام قــد خيطر لغريي أن األفضل أن ُت َّ

للم َلح والنوادر واحلوادث الغريبة.
املسائل العلمية واللغوية لتبقى خالصة ُ
وواضح أن ذلك ليس باألمر العســر ،ولكني فضلــت أن تبقى كام يراها

بعض املواد فسريتاح للبعض اآلخر ،وإن أشاح
القارئ الذي إن اســتثقل َ
بوجهه عن البعض فســتنطلق أساريره للبعض اآلخر ،عىل أن ما ال يعجبه

غري ُه.
قد حيرص عىل قراءته ُ

وخطر يل كام قد خيطر لغريي أن األنســب تنسيق املواد ،فت َُض ّم ال ُّطرف ُة

إىل أختها ،والنادر ُة إىل شــبيهتها كام هو املألوف يف تصنيف الكتب ،ولكني
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مل أفعــل ذلك أيض ًا ،ملــا يف التنقل من مزايا .عــى أين مل أ ّد ِع أن هذا كتاب

لت أن
ففض ُ
باملعنــى املألوف ،بل هو جمموعة مواد اطلعت عليهــا مبثوث ًةّ ،
أعرضها كذلك تقريب ًا .ولعل يف ذلــك دافع ًا للبعض إىل املطالعة ،لريى ما

يف تراثنا من نفائس يف ثنايــا املجلدات الكثرية .وقدي ًام قيل« :كم يف الزوايا
من خبايا».
واآلن وقد انتهيت من تبييض هذه املجموعة يف أوقات ق ّلت فيها راحة
اجلسم والبالُ ،يضاف إىل ذلك عامل السن ،فها أنا أكتب هذه املقدمة وقد

املبيض عىل ُمسو ّده كام قال َم ْن قال .وعىل الرغم من ذلك فقد أتعبت
طغى ّ
نفيس كثري ًا عنــد تبييض املواد .واجلهد الذي بذلته يفوق اجلهد الذي ُيبذل

لتأليف كتاب يف موضوع ما .كان جهدي بعد اجلمع هو االختيار ،وضبط
املفردات ،ورشح ما حيتاج إىل رشح منهــا ،وكتابة عنوان لكل مادة ،وذكر
البحور الشعرية للمقاطيع ،وصياغة كثري من املواد بغري صيغتها األصلية،
مع تقديم موجز لبعضها ،والتعليق عىل كثــر منها ،وكتابة تراجم موجزة
ألكثر َم ْن وردت أســاؤهم يف تلك املواد .و َمن عانى كتابة الرتاجم لعرص

مــن العصور ،أو لطائفــة معينة من الناس كالنحــاة أواألطباء أو غريهم،
أقولَ :م ْن عانى مثل ذلك يعــرف اجلهد الذي يبذل جلمع تراجم لطبقات

شــتى ،ومن خمتلف العصــور ،أي من العرص اجلاهيل إىل مــا قبل الوقت
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ــع ذلك يف كتب التاريــخ والرتاجم  -الكثرية
احلــارض بقرن أو أقل .وتت ّب ُ

اهلي .يضاف
جــد ًا يف البعض ،والنادرة جــد ًا يف البعض  -ليس باألمــر ّ
إىل ذلك وجــوب التحفظ عند النقل من الكتــب املصنفة يف األزمنة التي

كثرت فيها املبالغات واإليــان باخلرافات .مجعت تلك الرتاجم مع علمي
أهنا ليســت رضورية ملثل هذه املجموعة ،ولكني واثــق من كثرة فوائدها

إن شاء اهلل تعاىل.

التزمت أن تكون املواد قصرية ،بحيث ال تزيد املادة الواحدة عىل
وقــد
ُ

صفحة من هذا الدفرت ،وال تقل عن سطرين منه.

ِ
ألف مادة ،فيها ما ال يقل عن
ضمــت َ
وعىل ص َغر هذه املجموعة فقد ّ

األلف واخلمسامئة بيت من الشعر ،وما يزيد عىل ستامئة ترمجة .وقد أحلقتها

املرتجني فقط ،وحسب ورودهم يف
بقائمة للمواد ،وأخرى لألشــخاص
َ

املجموعة .و ُيالحظ أن التاريــخ يف كل ما ورد هو التاريخ اهلجري ،إال ما

ندر مما أرشت إليه.

وترويح للمكدود،
وختام ًا أرجو أن يكون يف ذلك تســلي ٌة للمهموم،
ٌ

ومتع ٌة وفائد ٌة لكل قارئ .واهلل سبحانه من وراء القصد.
					

					

عبد الكريم الدبان التكريتي
 1380هـ  1960 -م
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 -1مناجاة واستغفار (لبعضهم)((( من الوافر:

ّ
تـعـــذبـنـي فــإنـي
إهلـي إن

ِ
ــر بالـذي قـد كـان مـنـي
ُمـق ٌّ

يظـن الـنــاس يب خـري ًا وإنـي
ٍ
زلــة يل يف اخلطـايا
وكم مـن

ِ
َل َ
تعـف عني
النـاس إن مل
ـش ُّـر
ُ
ٍ
عـفــو و َمـ ِّن
عـلـي ذو
وأنت
ّ

فام يل حـيـلــ ٌة إال رجـــائـي

ّـرت يف نـدمي عـلـيـهـا
إذا فـك ُ

عفوت -وحسنظني
لعفوك -إن
َ

وقـرعت سني
َع َض ْض ُت أنامـيل
ُ

 -2أحد الشيئني:

ــن ،واألدب أحد املا َل ْ ِ
قالــوا :العقل أحد اجلام َل ْ ِ
ي ،واإلحســان أحد

القيدَ ْي ِن ،وبقاء الذكر أحد اخللو َد ْي ِن ،والثقــة باهلل أحد األمن َْي ،والتوفيق

ُفر ْين ،والر ُّد
أحد اخللي َل ْي ،واملشفق أحد الوالدَ ْين ،وجحود النعمة أحد الك َ
اجلميــل أحد اجلو َد ْي ِن ،وا ُمل ْط ُل أحد املن َع ْ ِ
ي ،وحســن الثناء أحد ال ُع ْم َر ْي ِن،
الض َب ْ ِ
ي!
وطول اخلُمول أحد ال َق ْ َ
ب ْي ِن ،وإعالن التوبيخ أحد َّ ْ

 -3السكوت عن اجلواب جواب (للناشئ األصغر)((( من الكامل:

إين َلـ َيـهجـرين الصديق جتـنّـي ًا

فــأ ِر ِ
ُ
يــه ّ
أن هلـجـره أسـبـابـا

((( وجدت يف بعض املصادر أهنا أليب العتاهية ،املرتجم يف املرقم (.)78
((( عيل بن عبد اهلل :ويلقب باحلـــاء ،ألنـه كان يصنع للخيـل حـلـ ّيـ ًا من النحاس .كان
من الشــعراء املجيدين ،وله اطالع عىل علم الكالم .تويف ببغداد ســنة ( 366هـ) .أما
الناشــئ األكرب فهو املعروف بابن رششــر ،واســمه عبد اهلل بن حممد األنباري ،وهو
شاعر جميد ،وعامل باألدب واملنطق .تويف سنة ( 293هـ).
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وأخـاف إن عـاتـبـتُـه أغـريـتُـه
السكـوت وربام
أولـيـتُـه مـنـي
َ

َ
تـرك العتـاب عتـابـا
فـأرى لـه

كان السكوت عن اجلواب جوابا

 -4ال ُيقال:

قال أبو منصور الثعالبي ((( يف « فقه اللغة » :ال ُيقال (كأس) إال إذا كان

فيه رشاب وإال فهو (قدح) ،وال يقال (مائدة) إال إذا كان عليها طعام وإال
(خوان) ،وال يقال (نفــق) إال إذا كان له منفذ وإال فهو ِ
فهو ِ
(سب) ،وال
يقال (عهن) إال إذا كان مصبوغ ًا وإال فهو (صوف) ،وال يقال ِ
(سياع) إال

إذا كان فيه تبن وإال فهو (طني) ،وال يقال (كوز) إال إذا كانت له عروة وإال

فهو (كوب) ،وال يقال (حمجــن) إال إذا كانت له عقافة وإال فهو (عصا)،
وال يقال ( َثرى) إال إذا كان ن َِد ّي ًا وإال فهو (تراب).
 -5كتب السجستاين:
كانت لدى أيب حاتم السجستاين ((( كتب كثرية نادرة ،ومؤلفاته اخلاصة

تربو عىل الثالثني .وملا تويف بالبرصة كان ابن الص ّفار اخلارجي ((( قد تغ ّلب
((( عبد امللك بن حممد النيســابوري ،كان يصنع ِ
الفراء من جلود الثعالب ،فنسبوه إليها .له
مؤلفات كثرية ،منها :يتيمة الدهر ،وســحر البالغة ،وفقه اللغة ،وغري ذلك .تويف سنة
( 429هـ).
((( سهل بن حممد بن عثامن ،العامل اللغوي األديب .تويف سنة ( 248هـ).
((( يعقوب بــن الليث :تغ ّلب عىل بالد كثرية ،وتفصيل ذلك يف كتب التاريخ .تويف ســنة
( 265هـ).
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عىل األهواز ،وخافه أهل البرصة .وملا ســمع بموت السجســتاين طمع يف
احلصول عىل كتبه ،فأرسل شــخص ًا ليشرتهيا له .وملا ُعرضت للبيع تو ّقف
أهل البرصة عن املزايدة فيها خوف ًا من ابن الصفار ،فاشرتاها وكيله بأربعة
عرش ألف دينار!
 -6دار الكندي:
استأجر رجل دار ًا لبخيل يدعى « الكندي » ((( ،فاشرتط عىل املستأجر
أن يكون له  -عالوة عىل بدل اإلجيار  -روث الدابة ،وبعر الشــاة ،ونشوار
العلوفة (أي بقايا علفها) ،وقشــور الرمان ،والقاممة ،وأن يكون له من كل
ٍ
قدر ُيطبخ َغرفة!

رسق مع كساده (إلبراهيم الغزّي)((( من الكامل:
 -7الشعر ُي َ

قلت رضور ٌة
هجرت
قالوا
الشعر ُ
َ
َ
َخ َل ِ
كـريم ُي َ
ـرتى
الديـار فال
ت
ٌ
ُ
ومن العجـائب أنـه ال ُيـشـتَـرى

ِ
مغـلـق
البواعـث والدواعي
باب
ُ
ُ

ُ
مليـح ُي َ
ـعـشـق
النـوال وال
منه
ٌ
رسق
و ُيـخــان فيه مع الكساد و ُي َ

((( يف كتاب البخالء فصل عن الكندي .وواضح أنه غري الكندي الفيلســوف ،وغري التاج
الكندي املرتجم يف املرقم (.)385
((( إبراهيم بن عثامن ،أصله من غزة .كان أديب ًا شــاعر ًا .أقام ببغداد ثم رحل إىل خراسان،
وهبا تويف سنة ( 524هـ).
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 -8سائالن أعميان:
كان أعميان جيلســان يف طرف جــر ببغداد يســأالن الناس ،وكان
أحدمها يتوســل بعيل بن أيب طالب ،ويتوسل اآلخر بمعاوية ،وكان الناس
يتعصبون هلام فيعطوهنام .ويف املساء جيتمعان فيقتسامن ما حصال عليه ،فقد
كانا بذلك حيتاالن!
 -9ليت عينيه سواء:
جاء شاعر ظريف إىل خياط أعور اســمه زيد ،وطلب منه أن خييط له

قباء ،فقال له اخلياط عابث ًا :ســأخيط لك ما ال تدري أقباء هو أم ُد ّواج(((!
أدعوت لك أم
فعلت ذلك قلت فيك بيتــ ًا ال تدري
فقال له الشــاعر :إن
ُ
َ

دعوت عليك .وفعل اخلياط ،فقال فيه الشاعر:
ُ
خـــــاط يل زيــدٌ قـبــــاء

لـيـت عـيـنـيــه ســـواء

()2

 -10هي الدنيا (لبعضهم) من الوافر:

هـي الدنيـا تقـول بِ ِ
ـم ْـل ِء فيها

يغــرركم مـنـي ابـتـســا ٌم
وال
ُ

ذار َح ِ
َح ِ
ذار من بطيش وفتكي
فقـويل مضحك والفعـل م ِ
ـبـك
ُ

((( دواج ،بوزن رمان :كساء حمشو.
((( هذا نوع من أنواع البديع ،يقال له «التوجيه» ،وهو أن يطلق املتكلم كالم ًا حيتمل وجهني
أي دليل.
احتامالً مطلق ًا ال يدل عىل أحدمها ّ
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 - 11الكتاب نعم اجلليس:
من أخبار اإلمام ابن شهاب الزهري ((( أنه كان إذا جلس يف بيته وضع
كتبه حوله فاشــتغل هبا عن كل يشء من أمور الدنيا .قالت له امرأته يوم ًا:
عيل من ثالث رضائر!
واهللِ إن هذه الكتب ألَشدُّ ّ
وقال الشاعر (من الكامل):

كتاب
نعم
اجلليس إذا َخ َل َ
وت ُ
ُ
ال ُم ْف ِشي ًا رس ًا إذا استودعتَه

األصحاب
تلهو به إن َم َّل َك
ُ
وصـواب
وتُفـا ُد منه حكمـ ٌة
ُ

ُ -12مزَيقياء وماء السامء:
ُم َزيقياء لقب عمرو بن عامر (أحد ملوك اليمن) ،لقبوه بذلك ألنه كان

مزقهام ،ألنه ال يريد
 عىل ما زعموا  -يلبس كل يوم ح ّلتني ،فإذا أمســى ّأن يلبســهام مرة ثانية ،ويأنف أن يلبسهام غريه! وأبوه عامر هو الذي لقبوه
بامء الســاء لفرط جوده .وقالوا أيض ًا يف املنذر بن ماء الســاء (أحد ملوك
احلرية) أن ماء الســاء لقب أمه ،لقبوها بذلك لفرط مجاهلا ،واسمها ماوية
بنت ُج َشم.
((( حممد بن مسلم ،العامل التابعي املشهور .كتب عمر بن عبد العزيز إىل اآلفاق :عليكم بابن
شهاب ،فإنكم ال جتدون اليوم أعلم بالسنّة املاضية منه .شهاب جده األعىل ،ونسبته إىل
بني زهرة .تويف سنة ( 124هـ).
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 -13من أخبار احلمقى:
مر بعض احلمقى بامرأة تبكي عند قربّ ،
فرق هلا ووقف يس ّليها ،ثم قال

هلــاَ :من هذا امليت؟ قالت :زوجي .فقال هلــا :وما كانت صناعته؟ قالت:

كان حيفر القبــور ،فقال هلا :أخزاه اهلل ،أما علــم أن َمن حفر حفر ًة ألخيه
وقع فيها!!

 -14ال ُينى من الشوك العنب((( (لبعضهم) من جمزو الكامل:
َمن كان يأمل أن َيرى
فلقـد رجــا أن جيتني

ٍ
سـاقط ني ً
ال َسن ّيا
من
من عوسج رطب ًا َجن ّيا

 -15ما غلبني سوى رجل واحد:
يروى عن القايض إيــاس (((  -املرضوب به املثــل يف الذكاء ورسعة

البدهية  -أنه قال :ما غلبني ســوى رجل واحد ،جاء عندي كشاهد ،فشهد

أن البســتان الفالين  -وذكر حدوده  -هــو ملك فالن .فقلت له :كم عدد

شــجره؟ فســكت قلي ً
ال ثم قال :منــذ كم حيكم القايض يف هــذا املكان؟
قلت :منذ كذا ســنة ،فقال :كم عدد خشب ســقفه؟ فقلت :احلق معك،
وأجزت شهادته!
ُ

((( واملثل العريب املشهور :إنك ال جتني من الشوك العنب.
((( إياس بن معاوية ،ذو الذكاء املفرط ،واحلدس الصادق ،والفراســة النافذة .كان بصري ًا
بالقضاء ،عارف ًا بأحوال الناس .أ ّلف بعــض العلامء كتاب ًا خاص ًا بنوادره .كان عمر بن
عبد العزيز قد واله قضاء البرصة .تويف سنة ( 122هـ).
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 -16خطبة اليشكري:
كان عبــد ربه اليشــكري قــد توىل املدائــن ،فصعد املنــر ليخطب،

فحمد اهلل و ُأرتج عليه ((( ،فسكت .ثم قال :إين ألكون يف بيتي فتجيء عىل

لســاين ألف كلمة ،وإذا قمت عىل أعوادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من
فص ُت اآلن
قلبي! وقد كنت ومــا يف األيام يوم ُّ
أحب إ ّيل من يوم اجلمعةُ ،

وما يف األيام يوم أبغض إ ّيل من يوم اجلمعة ،وما ذلك إال خلطبتكم هذه!
 -17يستوجبون الصفع ((( (لبعضهم) من البسيط:

الصفع يف الدنيا ثامني ٌة
يستوجب
َ
ٍ
خطــر
بسلطـان لـه
املستخـف
ُّ
ٌ
ومـن ِ
ْـف ٌ
أمـره يف غـري مـنـزله
ـذ َ
ُ
ٍ
وم ِ
غري سـامعه
ـتح ٌ
ُ
ـف بحديث َ
َ
خالق له
وطالب الفضل ممن ال
ُ

ٍ
واحد منهم إذا ُص ِفعا
ال لو َم يف
وداخل الـدار تطفي ً
ال بغري ُدعا
وجالس جملس ًا عن قـدره ارتفعا
ٌ

ٌ
وداخل يف حـديث اثنني مندفعا

ومبتغي الـو ِّد من أعـدائه طمعا

 -18غالء بمرص:
يف « البداية والنهاية » البن كثري ((( يف حوادث ســنة ( 659هـ) :جاء
((( استعىص عليه الكالم.
((( الصفع :رضب القفا أو صفحة الوجه بالكف.
((( أبو الفداء إســاعيل بن عمر بن كثري ،كان واســع االطالع ،كثري املطالعة .وقد صنف
مؤلفات كثرية اشــتهرت يف حياته وال تزال ،منها :تفسريه املشهور ،ورشح البخاري،
وطبقات الشــافعية ،وموسوعته التارخيية « البداية والنهاية » .تويف سنة ( 774هـ)=  .
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الفروج باإلسكندرية بستة
اخلرب باشــتداد الغالء بمرص ،حتى قيل إنه بيع ّ
وثالثني درمه ًا ،وبالقاهرة بتسعة عرش ،والبيض كل ثالث بدرهم .وأفنِيت

اخليــل والبغال واحلمري من أكل الناس هلــا .وقبل ذلك قال ابن كثري أيض ًا
يف حوادث ســنة ( 426هـ) :حدث غالء شديد بمرص حتى أكلوا اجليف
وامليتات والكالب ،وكان الكلب يباع بخمســة دنانري .ونزل الوزير يوم ًا
عن بغلته ،فغفل عنها غالمه لضعفه من اجلوع ،فأخذ البغلة ثالثة أشخاص
فذبحوها وأكلوها .وعثروا عليهــم فصلبوهم ،فام أصبحوا إال وعظامهم
بادية ،قد أخذ الناس حلومهم فأكلوها!!

(((

 -19الشيخ واملرآة (البن زهر األندليس)((( من البسيط:

إين نظـرت إىل املـرآة إذ ُج ِل َيت

مقلتـاي َّ
كـل مـا رأتـا
فـأنـكـر ْت
َ
َ

فقلت :أين الذي باألمس كان هنا
ُ

َـر َّحـل عن هذا املكان متى؟
متى ت َ

لست أعـرفـه
رأيت فيها ُش َييخـ ًا
ُ
ُ
فاستضحكت ثم قالت وهي معجب ٌة

وكنت أعهـده من قبـل ذاك فتـى
ُ
أنـكـرتْـ ُه مقلتـاك أتى
إن الـذي
َ

=  وهو غري أيب الفداء إســاعيل بن عــي األيويب صاحب التاريخ املعروف باســمه،
ويعرف بـ« املخترص يف أخبار البرش » ،وله مؤلفات أخرى .تويف سنة ( 732هـ).
((( انظر املرقم (.)681
((( حممد بن مروان :كان من بيت اشــتهر أهله بأهنم رؤساء علامء ،وكان ابن زهر هذا طبيب ًا
وشاعر ًا أديب ًا .تويف سنة ( 595هـ).
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 -20مدح رائع (لبعضهم) من الكامل:
َه ٌّ
ـش إذا نـزل الوفـو ُد ببـابـه
وإذا رأيت صـديـ َقـه وشقيـ َقـه

ُ
سهل احلجـاب مـؤ َّد ُب اخلدّ ا ِم
ِ
تــدر ّأيام أخــو األرحــا ِم
مل

 -21أضعنا خطواتنا!

نقل األشــموين ((( يف رشحه أللفية ((( ابن مالــك ((( عن املطرزي

(((

(((
ومر يب يف بعض
حول عدم جــواز كتابة مثل :قائل وبائع باليــاء ،قالّ :

تصانيف ابن جني ((( أن أبا عيل الفاريس ((( دخل يوم ًا عىل بعض املتسمني

بالعلم ،فإذا بــن يديه جزء مكتوب فيه « قايل » باليــاء ،فقال له أبو عيل:
هــذا خط َمن؟ قال :خطــي ،فالتفت أبو عيل إىل صاحبــه (الذي زار معه

((( عيل بن عيســى ،أصله من أشمون بمرص .كان فقيه ًا نحوي ًا ،له مؤلفات أشهرها الرشح
املذكور ،وقد طبع غري مرة .تويف سنة ( 900هـ).
((( هي منظومة بأكثر من ألف بيت ،مجعت أكثر قواعد اللغة العربية .وقد طبعت ألول مرة
مع ترمجة فرنسية سنة ( 1887م) ،وترمجت إىل لغات أخرى.
((( مجال الدين حممد بن عبد اهلل الطائي األندليس ،املشهور بابن مالك :كان من أكابر علامء
العربية يف عرصه .له مؤلفات ومنظومات عدا األلفية .تويف سنة ( 674هـ).
((( نارص بن أيب املكارم عبد السيد ،النحوي األديب الشاعر ،كان يقال له :الزخمرشي الثاين،
ألنه واســع االطالع كالزخمرشي أوالً ،وألنه ولد يف الســنة التي تويف فيها الزخمرشي
ثاني ًا ،وألنه كان معتزلي ًا كالزخمرشي ثالث ًا .تويف سنة ( 610هـ).
((( نعم؛ قالوا :جيوز كتابتها بنقطتني حتتيتني ،لكن البد من رســم اهلمزة ،أما كتابتها بالياء
املحضة فغلط رصيح.
((( انظر املرقم (.)407
((( احلســن بن أمحد بن عبد الغفار ،النحوي اللغوي املشهور بمصنفاته وتالميذه وآرائه يف
العربية .ويقال :إنه كان يميل إىل االعتزال يف معتقده .تويف ببغداد سنة ( 377هـ).
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ذلك الشــخص) ،وقال له :لقد أضعنا خطواتنا يف زيارة مثله! وخرج من

وعلق الصبان ((( يف حاشيته الواسعة عىل الرشح املذكور بقوله :كان
فوره!
ّ
الواجب أن يقولُّ :
خط َمن هذا ،لوجوب صدارة اســم االســتفهام مع ما
أضيف إليه!

 -22كرسنا ِ
القدر وراءه:

ٍ
وجار قدي ًام وحديث ًا ،ولكن قد يتربم
إكرام العرب للضيف أمر معلوم،

بعضهم بالضيف ،والســيام إذا طال ثــواؤه أو كثر ترداده .قرأت يف بعض
املصادر أن بعضهم كانوا إذا رحــل عنهم الضيف ،وكرهوا عودته كرسوا

وراءه بعض األواين .قال بعضهم:
ِ
ٍ
سواح
در بعد أيب
كرسنا الق َ

ولكن اآلخر يقول:

َ
الكيزان يف إِ ْث ِر ضيفنا
وال نكرس

فعاد ِ
وقدْ ُرنا ذه َب ْت ضياعا
ولكـنـنا نـقـفـيـه زاد ًا لريجعـا

 -23من أخبار البخالء:

ذكر ابن اجلوزي ((( يف كتابه « األذكياء » أن تاجر ًا من أهل صور (بلبنان)
((( حممد بن عيل ،أحد علامء العربية .له مصنفات ومنظومات ،وحاشيته املذكورة تدل عىل
سعة اطالعه .تويف بالقاهرة سنة ( 1206هـ).
((( أبــو الفرج عبد الرمحــن بن [ عيل بن ] حممد ،العامل الواعظ املشــهور جد ًا .له مؤلفات
كثرية ،وكثري منها مطبوع متداول .كان من أشــهر وعاظ عرصه ،وكان كثري الوقيعة يف
الناس ،نفاه اخلليفة إىل واسط مدة ثم عفا عنه .تويف ببغداد سنة ( 597هـ).
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كان يعيش يف غرفة وحده ،وكان يأخــذ من البقال كل ليلة جوزة واحدة،
فإذا دخل غرفته وقت املغرب أرضم يف اجلوزة نار ًا ،فتيضء بمقدار ما ينزع

ثيابه ،وتكون اجلوزة قد نضجت ،فيمســح هبا عىل اخلبز ويأكله .وبقي عىل

هذه احلالة إىل أن مات ،فاستوىل حاكم صور عىل ثالثني ألف ًا من ماله!
 -24يف الفالوذج:

ذكروا أن أعرابي ًا ســمع بالفالوذج ،وأنه أطيب ما يؤكل ،فركب بعريه
إىل احلارضة يســأل عن الفالوذج ما هو؟ ومــن أي يشء ُيصنع؟ ومل ينزل

الب بلعاب النحل وخالص
عن بعريه حتى وجد َمن يصفــه له ،وأنه ُل ُ
باب ُ ّ
نزلت هذه الصفة يف القرآن
السمن .فلام سمع الوصف مت ّطق وقال :واهلل لو ْ

لكانت موضع سجدة ،ولو أن موسى أتى فرعون بفالوذج آلمن به ،ولكنه
أتاه بعصاه فعصاه!
ِ
(لص ُدر)((( من الوافر:
 -25الترصيح والكناية س ّيان َ َّ

ٍ
اممـات بحـزوى
نُسائل عن ُث
فقد ك ُِشف الغطـاء فام نبـايل
ولـو أين أنـادي يـا ُسـليمى

ِ
ُ
الرمـل يعلم مـا َعنَينـا
وبان
ِ
بذكـرك أم كَـنَـيـنـا
رصحنـا
َأ ّ
أردت سـوى ُل َبينا
لقـالـوا ما
َ

صبعر ،فلام نبغ ابنه
((( عيل بن احلسني ،الشاعر الرقيق املجيد ،كان أبوه ممسك ًا فسامه الناس ََّ
صدر .وقع يف حفرة يف طريق بخراسان فامت سنة ( 465هـ).
سموه َ َّ
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ِ
منـك يسـقـى
طـيـف
أال لِ
ٌ
فـأمسينـا كـأنّـا مـا افـرتقـنـا

بكـاسات الكـرى زور ًا و َم ْينا
وأصبحنـا كـأنّـا ما التقـينا

()2

 -26السانح والبارح:
قالواَ « :من يل بالســانح بعد البارح » ،أي من يل بال ُيمن بعد الشــؤم،

وباليرس بعد العرس ،وبالفرج بعد الشــدة .كانت العرب تزجر الطري وغريه
مر من يمني الزاجر إىل شامله تشاءموا به ،وهو البارح ،وإذا
من احليوان ،فإذا َّ
مر بعكس ذلك تفاءلوا به ،وهو السانح .قال الكميت ((( (من الطويل):
ّ
ـمه
وال أنا ممن يـزجـر
الطري َه ُّ
َ
وال السانحات البارحات عشي ًة

ثعلب
غراب البني أم َم َّر
أصاح
ُ
ُ
َ
ِ
أعضب
مر
أ َم َّر
ُ
سليم القرن أم َّ
ُ

 -27وصية أب عاقل:
ني
قــال بعض كبار العلامء :ملا
ُ
بلغت مخس عرشة ســنة قال يل أيب :يا ُب ّ
قــد تق َّطعت عنك رشائع ِ
الصبا ،فالزم احلياء تكن من أهله ،وال يغررك َمن
ُ
مدحــك بام ليس فيك ،فإن َم ْن قال فيك من اخلري ما مل يعلم إذا ريض ،قال
فيك من الرش مثله إذا سخط!

((( الثاممة :نبتة ضعيفة .حزوى :اسم موضع .الكرى :النوم .املـيـْـن :الكذب.
((( الكميت بن زيد األســدي ،الشاعر املجيد ،واخلطيب البليغ .قالوا :إنه أول من ناظر يف
التشيع .تويف سنة ( 121هـ).
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 -28مدة خالفة الراشدين:
مدة خالفة أيب بكر الصديق ســنتان وثالثة أشــهر أو أربعة ،وخالفة
عمر بن اخلطاب عرش سنوات وستة أشــهر ،وخالفة عثامن بن عفان اثنتا
عرشة ســنة ،وعيل بن أيب طالب أربع سنوات وســتة أشهر .وقد تويف أبو
بكر يف مجادى األوىل سنة ثالث عرشة ،وتويف عمر يف ذي احلجة سنة ثالث
وعرشين ،وقتل عثامن يف ذي احلجة سنة مخس وثالثني ،وتويف عيل يف شهر
رمضان سنة أربعني ،ريض اهلل عنهم أمجعني.
 -29مفتاح اخلري ومفتاح الرش:
يف احلديث « :إن من الناس ناســ ًا مفاتيح للخري مغاليق للرش ،وإن من

الناس ناســ ًا مفاتيح للرش مغاليق للخري ،فطوبى ملن جعل اهلل مفاتيح اخلري
عــى يديه ،وويل ملن جعل اهلل مفاتيح الرش عىل يديه » .قال الســيوطي يف
« اجلامــع الصغري » :أخرج احلديث ابن ماجــه ((( .وقال بعض الصوفية:
اخلري كله يف بيت ومفتاحه التواضــع ،والرش كله يف بيت ومفتاحه التكرب،
ومما يدل عىل ذلك أن آدم عليه السالم تواضع يف ذنبه فنال العفو والكرامة،
وأن إبليس تكرب فلم ينفعه يشء!
((( حممد بن ماجه ،املحدث املشــهور .انظر املرقــم ( .)895ويف ابن ماجه :إن من الناس
مفاتيح ...الخ.
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ب فينا (البن لنكك البرصي)((( من الوافر:
 -30ا ْل َع ْي ُ

والعيـب فينـا
َعيـب زمـانَنا
ُ
ن ُ

عيـب سـوانا
ومـا لزمـانـنـا
ٌ

الزمـان بغري ٍ
َ
ذنب
وقد هنجو

ولو نطـق الزمـان إذ ًا هجانا

ُّـع والـرتائي
َفـدُ نيانـا التـصـن ُ

ونحـن بـه نخـادع َمن يـرانا

 -31معونة اهلل (لبعضهم) من الطويل:

إذا مل ي ِ
ـعـن َ
ْـك اهللُ فيام تُـريـدُ ه
ُ
ٍ
ْ
مسلك
وإن هو مل ُيرشدك يف كل

ٍ
ُ
سـبـيـل
ملخلـوق إليـك
فليس

ُ
دليـل
السامك
َض َل ْل َت ولو أن ِّ

()2

 -32أعرق الناس يف الشعر:
اشتهر أن أعرق الناس يف الشعر هم آل حسان بن ثابت األنصاري(((،

فإهنم ســتة يف نســق واحد ،وكل واحد منهم شــاعر ،وهم :ســعيد بن

عبد الرمحن بن حســان بن ثابت بن املنذر بن حرام .ونقل بعضهم عن ابن
األعرايب ((( أنه قال :كان لزهري بن أيب ُســلمى ((( يف الشعر ما مل يكن لغريه،

فقد كان هو شاعر ًا ،وكذلك كان أبوه وخاله وأختاه وابناه!

((( حممد بن حممد بن جعفر :كان شــاعر ًا أديب ًا .ولنكك مصغر لنك ،وتعني األعرج .تويف
سنة ( 390هـ).
نيان ،يقال ألحدمها :الرامح ،وللثاين :األعزل.
((( السامكان :نجامن ّ
((( الصحايب الشاعر ،دافع عن املسلمني بشعره .له ديوان شعر مطبوع .تويف سنة ( 54هـ).
((( حممــد بن زياد :من موايل بني هاشــم ،وهو أحد علامء اللغة املشــهورين .تويف ســنة
( 231هـ).
((( صاحب إحدى املعلقات السبعُ .سلمى بضم السني ،وأبو سلمى هو ربيعة املزين.
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 -33ال يف ِ
العري وال يف النفري:
جرى هذا جمرى املثل ،وأصل معناه :ال مع القافلة وال مع املســ َتنْ َفرين
للقتــال .وذكروا أن مشــا ّد ًة يف الــكالم جرت بني الوليد بــن عبد امللك
وخالد بــن يزيد بن معاويــة ((( ،فقال الوليد خلالد :أنت مــا ُتعدّ يف ِ
العري
َ

وال يف النفري ،فقال له خالد :ومن ِ
والنفري غريي؟! جدي أبو ســفيان
الع ُري
َ
ُ
صاحب العري ،وجدي عتبة صاحب النفري(((!

 -34ال حي وال ميت (لبعض الربامكة وهو يف السجن) من الطويل:
إىل اهلل نشكو إنه موضع الشكوى
خرجنا من الدنيا ونحن ِم َن اهلها
ٍ
حلاجة
السجـان يوم ًا
إذا جـاءنا
ّ
ـج ُّـل حـديثِنـا
وتعجبنا الرؤيـا َف ُ

رفـع املصيبة والبلـوى
ويف يـده
ُ
فلسنا من األحيا ولسنا من املوتى

َف ِرحنا وقلنا جـاء هـذا من الدنيا
ُ
احلديث عن الرؤيا
إذا نحن أصبحنا

 -35الدنيا مقبلة مدبرة (لبعضهم) من الطويل:
يرسه
و َم ْن حيمد الدنيا ليشء ُّ

أدبرت كانت عىل املرء حرس ًة
إذا
ْ

فسوف َل َعمري عن قليل يلو ُمها
وإن أقبلت كانت كثري ًا مهو ُمها

((( انظر املرقم (.)435
((( العــر :القافلة ،واملقصود قافلة قريش التي كانت الســبب يف غزوة بدر .وعتبة هو أبو
هند أم معاوية.
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 -36من كذب املنجمني:

ذكر جالل الدين السيوطي ((( يف « تاريخ اخللفاء » أنه يف سنة (582هـ)

اجتمعت الكواكب الســتة يف برج امليزان ،فحكم املنجمون بخراب العامل
بطوفان الريح ،فحفروا مغارات يف التخوم وســدوا منافذها ،ونقلوا إليها

املــاء والزاد ،وانتقلوا إليها يف الليلة التي وعدوا فيها بريح كريح عاد ،وهي
الليلة التاسعة عرشة من مجادى اآلخرة (من السنة املذكورة) ،فلم يأت ريح

ولو إلطفاء شمعة!

 -37بانت سعاد:

القصيدة « بانت سعاد » مشــهورة جد ًا ،وهي لكعب بن زهري بن أيب

ُســلمى ،وكان هيجو املسلمني ،فأهدر النبي دمه .وجاء متسل ً
ال حتى وقف
أمام النبي ﷺ ،فأنشده القصيدة وأسلم ((( .وقد نظم الشعراء قصائد كثرية
أوهلا « بانت سعاد » .نقل السيوطي يف « رشح شواهد املغني » عن الزبيدي

يف « طبقات النحاة » أنه قال :كان ُبندار األصبهاين ((( حيفظ تسعامئة قصيدة

أول كل منها بانت سعاد!

((( عبد الرمحن بن أيب بكر ،العامل املشــهور جد ًا ،كان وقته مســتغرق ًا يف املطالعة والتأليف،
وقد أ ّلف يف أكثر املعارف الشائعة يف عرصه .قرأت يف صدر بعض الكتب قائمة بأسامء
الستامئة! تويف بالقاهرة سنة ( 911هـ).
مؤلفاته التي تربو عىل ّ
((( وكســاه النبي بردة ،وقد اشــراها منه معاوية بمبلغ كبري ،وبقيت تلك الربدة يلبســها
اخللفاء يف العيدين.
((( بندار بن عبــد احلميد الكرخي األصبهاين :كان معــارص ًا للمربد النحوي ،وعىل عهد
اخلليفة املتوكل العبايس ،كذا يف بعض املصادر .وهناك حممد بن بشار البرصي ،ويعرف
ببندار ،وهو حمدث تويف سنة ( 252هـ).
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اخلفي (لبعضهم) من الوافر:
 -38لطف اهلل
ّ

ٍ
خـفــي
لـطــف
وكـم هلل مـن
ٍّ
ٍ
ٍ
عسـر
يسـر أتى مـن بعـد
وكم
وكم ٍ
أمـر تُـســا ُء بـه صبـاحـ ًا
إذا ضاقت بك األحـوال يومـ ًا

ّ
الذكـي
يـدق خـفــاه عـن فهم
ِّ
ِ
القـلـب َّ
جـي
فـفـر َج كـربـ َة
الش ِّ
َّ

ـشـي
وتـأتـيــك
املـســر ُة بالـ َع ِّ
َّ
الـعـيل
ـق بالـواحـد الـفـرد
َفـثِ ْ
ِّ

 -39حلق نصف اللحية!
بعضهم أن أحد حكام دمشــق غضب عىل شــخص فأمر بحلق
ذكر ُ

حليتــه ،فأخذوه إىل احلالق ،وجاء مجاعة يتشــ َّفعون له ،فعفــا الوايل عنه،
ولكــن الرجل قد ُســ ّلم إىل احلــاق ،وملا حلــق نصف حليتــه أخربوه
بالعفــو فأطلقه .وســمع بذلــك األســطراليب ((( (الشــاعر املعروف)،
فقال (من البسيط):

زرت اب َن آدم ملا قيل قد حلقوا
ُ

النصف حملوق ًا َف ُعدت له
فلم أر
َ

فـقـام ينشـدين والدمـع خيـنـقـه

« إذا أتتك حللـق الذقـن طـائفـ ٌة
وإن أتـوك وقالـوا إهنا نِ ِ
ـف
ـص ٌ

مجيع حليتـه من بعـد ما ُض ِ
ـربـا
َ
مهـنـئـ ًا بالـذي منها لـه ُو ِهـبـا
بيتني مـا نُـظـِام مينـ ًا وال ِ
كـذبـا
َ
فاخلع ثيـابك منها ُم ِعـنـ ًا هربـا
أطيب نص َفيها الذي ذهبا »!
فإن
َ

((( هبة اهلل بن احلسني :كان ماهر ًا يف صناعة االسطرالبات ،فنسبوه إليها ،وكان أديب ًا شاعر ًا
ظريف ًا ،يغلب عليه املجون .تويف سنة ( 534هـ).
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 -40من أمثال بعض األمم:

احلديد يكرس احلجر ،والنار تذيب احلديد ،واملاء يطفئ النار ،والغيوم

تــرب املــاء ،والعاصفة تبــدد الغيــوم ،والرجل يقف أمــام العاصفة،
واخلوف ي ِ
ــذ ّل الرجــل ،واخلمر يطرد اخلــوف ،والنــوم ي ِ
ذهب اخلمر،
ُ
ُ
واملوت جيرفها مجيع ًا!
 -41يصف امرأته:

قال بعض األدباء الظرفاء يصف امرأته :إن امرأيت عجوز خرقاء ،تلقاين

بلمة بيضاء ،وبرشة سوداء ،وعني صفراء ،ونكهة ذفراء((( .توشك أن تأكل
ّ
البعري ،وترشب الغدير .وهي عىل ذلك بذ ّية اللســان ،عر ّية من اإلحسان،

هتر كالكالب ،وتعوي كالذئاب!
ال تذكر ُحرم ًة ،وال تشكر نعم ًةّ ،
 -42من خصائص احلروف:

استقريت
قال البيضاوي((( يف تفســره :أنفق وأنفد بمعنى واحد ،ولو
َ

األلفــاظ لوجدت كل مــا فاؤه نون وعينــه فاء داالً عــى معنى الذهاب
واخلروج((( .واملفلح واملفلج :الفائز باملطلوب ،وهذا الرتكيب وما يشاركه
يف الفاء والعني ،نحو فلق وفلذ وفىل يدل عىل الشق والفتح(((.

((( ذفراء :ذات ريح منتنة.
((( القايض عبد اهلل بن عمر الشــرازي :كان عامل أذربيجان وتلــك النواحي ،له مؤلفات
كثرية ،توىل القضاء بتربيز ،نسبته إىل قرية البيضاء الفارسية .تويف سنة ( 685هـ).
((( أي أول حروفــه األصلية نون وثانيها فاء ،ومنه :نفــر ،ونفض ،ونفث ،ونفج ،ونفح،
ونفخ ،وغريها.
((( ومنه :فلس ،وفلع ،وفلتّ ،
وفل ،وفت ،وفض ،وغريها.
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كثي:
 -43عجوز تنقد شعر ّ
كثي عــزة ((( من عند عبــد امللك بن مــروان وعليه
خرج الشــاعر ّ

مطرف خز ،فالقته عجوز كانت قد اقتبســت مــن جرياهنا نار ًا عىل روثة،
ألســت
كثي ،فقالت:
فتأ ّفف
َ
كثــر يف وجهها .فقالت لهَ :من أنت؟ قالّ :
ّ

القائل (من الطويل):

فام روضـ ٌة زهـرا ُء طيبة الـثرى
ِ
أردان َع ّـز َة م ِ
وهنـ ًا
بأطيـب من
َ
َ

ـرارها
يمج النـدى جثجاثها و َع َ
نارها
إذا أوقدت باملندل الرطب َ

قــال :بىل ،قالت :لو ُوضع املندل عىل هذه الروثة لطي ّبها ،هال قلت كام
قال امرؤ القيس:
جئت طـارقـ ًا
َـريـاين كلام ُ
أمل ت َ

وجدت هبا طيب ًا وإن مل ُت َط َّي ِ
ب
ُ

عيل!.
كثي
َ
فناوهلا ّ
املطرف وقال هلا :اسرتي َّ
َ -44
لك هذه الساعة (لبعضهم) من اخلفيف:
مـتــاع
إنـمـا هــذه احلـيـــا ُة
ٌ
ما مىض فـات ،واملؤ َّم ُـل غيب

ُ
ُ
اجلهول َمن يصطفيها
فاجلهـول

ولك السـاعـة التي أنت فيـهـا

((( كثري بن عبد الرمحن اخلزاعي :ص ّغروا اســمه لقرص قامته ،كان شــاعر ًا جميد ًا ،وبعض
شعره يدل عىل أن له معتقدات سخيفة .تويف سنة ( 105هـ).
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 -45كتاب اخليل:

نقلوا عن أيب عبيدة النحوي((( أنه قال :كنت عند هارون الرشيد يوم ًا،

فقال يل :بلغني أن عندك كتاب ًا حســن ًا يف اخليل أحب أن أسمعه منك .فقال

األصمعي((( ،وكان حارض ًا :وما تصنع بالكتــب يف اخليل؟! ُم ْر بإحضار
فرس هنا وســرى .فأحرضوا فرس ًا ،وقام األصمعي فجعل يضع يده عىل

عضو عضو منه ويقول :هذا كذا ،وقال الشــاعر فيه كذا .فلام انتهى قال يل
الرشيد :ما تقول فيام قال؟ قلت :أصاب يف بعض وأخطأ يف بعض ،والذي

أصاب فيه تعلمه مني ،والذي أخطأ فيه ما أدري من أين أتى به!!
 -46كتاب ليس:

اسم كتاب غريب صنفه ابن خالويه ((( .قالوا :إنه كتاب كبري يف اللغة،

وأبحاثه كلها جتري عىل أنه ليس يف كالم العرب كذا وليس كذا .وهذا يدل

عىل سعة اطالع مؤلفه (((.

((( اسمه معمر بن املثنى ،من املوايل ،كان ذا اطالع واسع عىل األدب والنحو واللغة ،وذكروا
أن له مؤلفات كثرية .كان وسخ ًا ألثغ ،مدخول النسب ،مشكوك ًا يف دينه وخلقه ،حتى
أن احلكام مل يكونوا يقبلون شهادته .وكان يكره العرب ،وأ ّلف يف مثالبهم ،وكان ج ّباها
خيشى الناس خبث لسانه .وملا مات مل حيرض جنازته أحد .مات سنة ( 209هـ).
((( عبد امللك بن ُقريب ،من أئمــة األدب واللغة األخبار ،وذكروا له مؤلفات كثرية .تويف
بالبرصة سنة ( 216هـ).
((( احلســن بن أمحد بن خالويه ،العامل اللغوي املشهور ،له مؤلفات كثرية .تويف بحلب سنة
( 370هـ).
((( علمت أن الكتاب قد طبع بمرص سنة ( 1329هـ) ،ومل أطلع عليه.
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 -47اضحك يوم موتك (لبعضهم) من الكامل:
ولدتك أ ُّمـك يا اب َن آدم باكيـ ًا
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكَوا

والناس حولك يضحكون حبورا
يف يوم موتِك ضـاحك ًا مرسورا

 -48أنا ابن جال:
بعض بيت مت ّثل به احلجاج يف خطبته املشهورة يوم توىل العراق .والبيت:
ّ
وطـلع الـثـنـايـا
أنـا ابن جـال

متـى أضـع العـاممـة تعـرفـوين

لس َحيم بن وثيل الرياحي((( من قصيدة،ومنها (من الوافر):
وهذا البيت ُ
ّ
محــريي
وإن مـكــانـنــا مـن
ٍّ

ومـاذا تـبـتـغـي الشعـرا ُء مـني

ِ
ُ
العرين
وسـط
مكان الليث من ْ
ِ ()2
جـاوزت حـدَّ األربعني
وقـد
ُ

 -49بعض الرش أهون:
هذا بعض بيت أليب ِخراش اهلذيل((( ،ومتامه:
محــدت إهلـي بـعـد عـــرو َة إذ نـجـــا
ُ
			

ِ
ُ
ٌ
بعض
أهـون من
وبعض الشـر
خـراش
ُ

ً
طويال يف اجلاهلية واإلسالم ،كانت له منزلة كبرية يف قومه.
((( شاعر خمرضم عاش
((( استشهد النحاة هبذا البيت عىل جواز كرس النون من نحو أربعني لغ ًة أو رضورةً.
((( اسمه خويلد بن مرة ،شــاعر خمرضم ،تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب .ذكروا يف سبب
وفاته أنه طرقه ضيوف من أهل اليمن وهو كبري الســن عاجز ،فقدم هلم شاة فنحروها،
وأعطاهم قربة ليجلبوا املاء من حمل قريب ،فأبوا أن يذهبوا ،فأخذها ليمألها ،فنهشــته
حية فامت!.
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قال ذلك أبــو خراش مع أبيــات أخرى مدح هبا رجــ ً
ا خ ّلص ابنه
خراش ًا من األرس ،وذلك أن قوم ًا أغاروا عىل أيب خراش ،فقتلوا أخاه عروة
وأخذوا ابنه خراش ًا أسري ًا ،وهناك أجاره رجل وخ ّلصه من األرس ،فعاد إىل
أبيه وأخربه بصنيع الرجل .قالوا :ال نعرف شــاعر ًا مدح شخص ًا ال يعرفه
سوى أيب خراش هذا!
َ -50أ ْم ِمن خوف سكني (لبعضهم) من البسيط:

ُ
تـر ّجـ ًا فأحسبـه
أمسيت
ُ
آخـذ ُأ ُ
عجبت فام أدري أص ْف َـرتُـه
وقد
ُ

ِ
املساكني
يف صفـرة اللون من بعض
ِ
سكني؟
!من فرقة الغصن أم من خوف

 -51الصباح عند العرب:
يبدأ الصباح عندهم مــن نصف الليل األخري ،وينتهي بالزوال ،حيث
يبدأ املســاء ،أي كام هو احلال عند الغربيني اليــوم ،وعليه جيري التوقيت
الزوايل .وكان العــرب حي ّيي بعضهم بعض ًا بتحية الصباح يف الفرتة األوىل،

وبتحية املســاء يف الفرتة الثانية ،وال يزال هذا جاري ًا حتى اليوم .أما النهار
الرشعي فيبدأ بطلوع الفجر ،وينتهي بغروب الشمس .نقل حتديد الصباح
واملساء الشيخ العزيزي ((( يف كتابه « الرساج املنري ».
((( عيل بن أمحد :كان فقيه ًا حمدث ًا ،نسبته إىل العزيزية بمرص .تويف سنة ( 1070هـ).
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 -52مكان ِ
َك ُتمدي أو تسرتحيي (لعمرو بن األطنابة)((( من الوافر:
ـت يل عـ ّفـتـي وأبى بــالئي
أ َب ْ

ِ
الربيـح
وأخـذي احلمـدَ بالثمـن

َ
جشـأ ْت وجـاشـت
وقـويل كلام

ٍ
تـقـر عـىل القبيح
ونـفـس مـا
ّ
ِ
ـمـدي أو تسـرتحيي
مكـانك ُت َ

وإقـدامي عـىل املـكـروه نفـيس
ٍ
بأبيـض ِ
صـاف
مثل لـون امللح
َ

ِ
ِ
ـشـيـح
البطـل ا ُمل
ورضيب هـامـ َة

مراكش:
ّ -53

مراكش مدينة معروفة ،اختطها يوسف بن تاشفني ((( سنة ( 465هـ)
ّ
يف موضع كان يعرف هبذا االســم .قالوا :معنى مراكشِ « :
امش مرسع ًا »

مــأوى لقطاع الطرق ،فكان الناس
بلغــة املصامدة ،ألن ذلك املوضع كان
ً
الذين يمرون به ينادي بعضهم بعض ًا بذلك خوف ًا من قطاع الطرق.
 -54مات الصديق والعدو (لبعضهم) من املتقارب:
ـضـوا
وكـان لنـا أصـــدقـا ٌء َم َ
كـؤوس املنون
تسـا َقـوا مجيـعـ ًا
َ

تفـانَـوا مجـيـعـ ًا ومـا ُخـ ِّلــدوا
فـامت الصـديق ومـات العـدو

 -55تابوت خليفة:

ذكــر عز الدين بن األثــر((( يف كتابه « الكامــل » أن اخلليفة العبايس
((( عمرو بن زيد :واألطنابة اسم أمه ،وهو شاعر جاهيل.
((( ملك امللثمني ،كان حازم ًا ضابط ًا ألمور مملكته .تويف سنة ( 500هـ).
((( عــي بن حممد اجلزري ،املؤرخ املشــهور ،يعتــر كتابه املذكور موســوعة تارخيية ،وله
مؤلفات أخرى .تويف باملوصل سنة ( 630هـ).
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« املقتفي » أمــر بصنع باب للكعبة مص ّفح بالنقرة املذهبة ،وعمل لنفســه
تابوت ًا من الباب القديم ،وأوىص أن يدفــن فيه .فنفذوا وصيته ،وقد مات
سنة ( 555هـ).
 -56رجاء وإحلاح:
ذكر ابن خلــكان((( يف « الوفيات » أنه رأى كثــر ًا من الكتب األدبية
بخط أيب طالب عبد اجلبار بن حممد املعافري املغريب ((( ،وأنه قرأ بخطه عىل
ظهر كتابه « املذ ّيل » هذين البيتني (من الرسيع):
ِ
ـم باهلل عـىل كـل َمـن
ُأقـس ُ

أن يدعو الرمح َن يل خملص ًا

أبص َـر خطـي حيثام أبصـره
َ

بالعفـو والتـوبة واملغفـرة

()3

 -57أغاليل وأغىل يل (للدجاجي)((( من البسيط:
ملكت ُُم مهجتـي َجـرب ًا ومقــدر ًة
هوى
خفيت
علوت فخر ًا ولكني
ُ
ُ
ً

بحبكم
البني أن أشقى
أوىص يل ُ
ُ

فـأنـتـم اليـوم أغـاليل وأغـىل يل
ُ
فحبكم هـــو أعـاليل وأعـىل يل
ْ
الـبـني أوصـايل وأوىص يل
فق ّطع
ُ

((( أمحد بن إبراهيم األربيل ،توىل قضاء الشام ،اشتهر بكتابه املذكور .تويف سنة ( 681هـ).
((( كان أديب ًا لغوي ًا ،نسبته إىل قبيلة معافر املغربية .تويف سنة ( 569هـ).
((( عفا اهلل عنا وعنه وعن سائر املسلمني.
((( اسمه سعد اهلل بن نرص اهلل .تويف سنة ( 564هـ).
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 -58الدراهم ّ
حمك (لبعضهم) من اخلفيف:
ومن الناس َمن حيبك حب ًا
ٍ
فلس
ش
فإذا ما سألتَه ُع ْ َ

ِ
بالتقصري
ظاهر احلب ليس

احلب باللطيف اخلبري
أحلق
َ
َّ

 -59كم أقاموا:

قال ابن هشــام األنصاري ((( يف « مغني اللبيب » ،يف بحث الواو ،عند

ذكره انفراد الواو العاطفة عن سائر حروف العطف بأحكام ،منها عطف ما
ح ّقه التثنية أو اجلمع ((( ،وأورد قول الفرزدق (((:
إن الـرز ّيـ َة ال رز ّيـ َة بعـدها

وقول أيب نواس (((:

أقمنـا هبا يومـ ًا ويوم ًا وثالثـ ًا

ِ
ٍ
فقـدان ِ
ُ
وحممـد
حممـد
مـثل

(((

خامس
الرتح ِل
ويو ٌم له يو ُم
ُ
ّ

((( عبد اهلل بن يوســف ،العامل املشــهور ،له مؤلفات مهمة ،منها :مغني اللبيب ،وهو من
الكتب املقررة لدراســة النحو ،وله التوضيح عىل الترصيــح ،ورفع اخلصاصة بأربعة
جملدات ،ورشح الشــواهد الكربى والصغرى ،والقواعد الكربى والصغرى ،وشذور
الذهب ورشحه ،وقطر الندى ورشحه ،واجلامع الكبري ،واجلامع الصغري ،وله التذكرة
بخمسة عرش جملد ًا ،وغري ذلك .تويف سنة ( 761هـ).
((( يقال :املحمــدان ،ويقال :حممد وحممد ،ويقال :أيام ،كام يقــال :يوم ويوم ويوم كام يف
البيتني ،وال يستعمل غري الواو يف ذلك.
جهام غليظ
((( اسمه مهام بن غالب ،من بني جماشــع التميمي ،الشاعر املشهور جد ًا .كان ً
الوجه ،فلقبوه بالفرزدق .هتاجى هو وجرير مدة طويلة .تويف سنة ( 110هـ).
((( قاله الفرزدق يف رثاء حممد أخي احلجاج وحممد بن احلجاج.
((( احلســن بن هانئ ،الشــاعر املعروف ،كان ماجن ًا ،ونظم يف ذلك كثري ًا ،ومدح كثري ًا من
األكابر .تويف سنة ( 198هـ).
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وقال ابن هشــام :وهذا البيت مما يتســاءل عنه أهل األدب ،فيقولون:
كم أقاموا؟ واجلــواب :ثامنية ،ألن يوم ًا (أي األخــر) رابع ،وقد ُو ِصف
بأن يــوم الرتحل خامس له ،وحينئذ يكون يوم الرتحل هو ثامن بالنســبة
إىل أول يوم(((.

َ
َ
الغياث:
الغياث
-60
أصابت الشــاعر الرضيــر منصــور ًا التميمي((( ضائق ٌة ومســغبة يف

ســنة شــديدة القحط ،فرقى ســطح داره مســاء يوم ونادى بأعىل صوته
(من اخلفيف):

َ
َ
أحــرار
الغيـاث يا
الغيـاث
ُ

حتسن املواسـا ُة يف الشـدْ
إنام ُ

بحار
نحن خلجانكم وأنتم
ُ
األسعـار
حني ترخص
َدة ال َ
ُ

فأصبح عىل باب داره مائ ُة ٍ
محل ُبر ًا! كذا وجدت يف بعض املصادر.
 -61لغز يف نعش املوتى (للخطيب احلصكفي)((( من الطويل:
يطـري
أتعـرف شيئـ ًا يف السـامء
ُ
ُ
فتلقـاه مركـوبـ ًا وتلقـاه راكبـ ًا

يسري
إذا سار صاح الناس حيث ُ
ُّ
أسـري
وكـل أمـري يعـتـلـيـه
ُ

((( أي أن يوم الرتحل خامس لليوم الرابع ،فهو إذ ًا ثامن.
((( منصور بن إسامعيل ،كان فقيه ًا وشاعر ًا ،أصله من « رأس عني » .تويف سنة ( 306هـ).
((( حييى بن ســامة ،الشــاعر اخلطيب ،مولده ببلدة طنزة بديار بكر ،ونشأ بحصن كيفا،
فنسب إليه .توىل اخلطابة بميافارقني .تويف سنة ( 551هـ).
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ّ
كـره قر ُبه
حيث عىل التقـوى و ُي َ
ٍ
رغبـة يف زيـارة
ومل ُيستـزر عن

نـذير
وتنفـر منـه النفس وهـو
ُ

يزور
ولكن عىل رغـم املـزور
ُ

 -62مل يكذب قط:

اشتهر عن ربعي بن ِحراش الكويف ((( أنه مل يكذب قط .وكان له ابنان

اشــركا يف اخلروج عىل احلجاج ثم اختفيا ،وطلبهــا أعوان احلجاج فلم
يعثروا عليهام ،فقيل للحجاج :إن أبامها ال يكذب أبد ًا ،فلو ســألتَه عنهام.
فبعث إليه احلجاج ،وملا حرض ســأله عن ابنيه ،فقال ربعي :مها اآلن عندي
عفوت عنهام لصدقك!
يف البيت! فقال له احلجاج :قد
ُ
 -63اقتصاد يف الورق:
كان بعــض الوالة قد كتب إىل اخلليفة عمر بــن عبد العزيز أن أوراق
الكتابة عنده قد نفدت ،وطلب أن يرســلوا له منهــا .فكتب إليه عمر :أما
فكتبــت تذكر أن القراطيس ِق َبلك قد نفــدت ،وقد أقطعنا لك دون
بعد،
َ

ما كان ُيقطــع ملن كان قبلكَ ،فأ ِد ّق قلمك ،وقارب بني ســطورك ،وامجع
حوائجــك (أي اختــر) ،فإين أكــره أن ُأ ِ
خرج من مال املســلمني ما ال

ينتفعون به!
((( تويف سنة ( 101هـ) ،وهو تابعي ثقة ،وأبوه حراش باحلاء ،وأورده بعضهم باخلاء.
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 -64األسافل واألعايل (للقايض عبد الوهاب املالكي)((( من الوافر:

ٍ
ُ
ارتواء
العطاش إىل
متى َي ِص ُل
ٍ
مراد
األصاغر عن
و َمن َيثني
َ
ِ
ّ
الوضعــاء يـومـ ًا
ـع
َـر ُّف َ
وإن ت َ
إذا استوت األسـافل واألعايل

البحـار من الركايا
إذا استقت
ُ
إذا جلس األكـابر يف الـزوايـا

عىل الكرباء من إحدى الرزايـا
فقـد طـابـت مـنـادمـ ُة املنـايا

َ -65دير اجلامجم:
هو موضع مشــهور ،وفيه جرت وقعة ابن األشــعث ((( مع احلجاج.

ــمي هذا املوضع قديــ ًا بدير اجلامجم ،ألنه كانت تُصنَــع فيه أقداح من
ُس ّ
اخلشــب بقدر اجلمجمة ،وليست التســمية لكثرة مجاجم القتىل فيه كام قد

ُيظــن .ورد يف احلديث أن الصحابــة قدموا للنبي ﷺ مججمــة فيها ماء،

وفرسوه بذلك.

 -66أسامء األقفال:
وقف أعرايب عــى مجاعة من البخــاء فقال ألحدهم :ما اســمك؟
ٍ
قال :مانع ،وقال ٍ
لثالث :ما اسمك؟
لثان :ما اســمك؟ فقالُ :م ِرز ،وقال
((( عبــد الوهاب بن عــي البغدادي ،كان فقيه ًا وشــاعر ًا ،توىل قضاء بادرايا .تويف ســنة
(422هـ).
((( عبد الرمحن بن األشعث ،أحد القادة الشجعان ،حارب احلجاج مدة طويلة ،وقتل سنة
( 85هـ).

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

63

قالُ :م ِســك ،فقال هلم األعرايب :قبحكم اهلل ،ما أظن أســاء األقفال إال

من أسامئكم!

 -67من تبجيل املعلمني:
كان الفــراء النحوي ((( يع ّلم ولدي املأمون .هنض لينرصف بعد انتهاء

الدرس ،فتبادر ولدا املأمون إىل تقديم نعليه ،وتنازعا يريد كل واحد منهام أن

يقوم بذلك ،ثم اتفقا عىل أن يقدّ م كل واحد منهام فردةً! وكان للمأمون عيون

أعز الناس؟ قال
عىل كافة أموره ،فبلغه ذلك ،واستدعى الفراء فقال لهَ :من ُّ
أعز من أمري املؤمنني ،فقال املأمون :بل أعز الناس َمن
الفراء :ما أعلم أحد ًا َّ
أردت
إذا هنض ابتدر ولــدا أمري املؤمنني إىل تقديم نعليه .فقال الفراء :لقد
ُ

أن أمنعهام من ذلك ،ولكني خشيت أن أدفعهام عن مكرمة َس َبقا إليها .فقال
له املأمون :لو منعتَهام ألوجعتك لوم ًا وعتب ًا وألزمتك ذنب ًا ،وما وضع ذلك

وبي عن جوهرمها .ثم أعطاه عرشة آالف درهم!
من قدرمها ،بل رفعهام ّ
 -68الرجال أربعة أصناف:

كان اخلليل بن أمحد الفراهيدي ((( يقول :الرجال أربعة أصناف :رجل
((( حييى بن زيــاد الديلمي الكويف ،أعلم الكوفيني بالنحو ،له مؤلفات كثرية ،أمىل كتابه يف
معاين الكلامت بام يقارب ألف ورقة .تويف سنة ( 207هـ).
((( العامل النحوي اللغوي ،واضع علم العروض ،ومؤلف كتاب العني يف اللغة .خترج عليه
أكابر النحاة واللغوين .كان ذكي ًا عفيف ًا .تويف سنة ( 175هـ).
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يدري ويدري أنه يدري ،فذلك عامل فاســألوه ،ورجل يدري وال يدري أنه
يدري ،فذلك غافل فذكّروه ،ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري ،فذلك
مسرتشد فع ّلموه ،ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري ((( ،فذلك جاهل
فارفضوه!
 -69للرشيف حرمة (لبعضهم) من اخلفيف:
ال ت ََض ْع من عظيم ٍ
قدر وإن كنـ

فالرشيف الكـريم ينقص قـدر ًا

ــت مـشــار ًا إليـه بالتـعـظيـ ِم
َ
بالتـعـدّ ي عىل الرشيف الكـري ِم

 -70وما َأنسانِيه إال الشيطان:
ذكــر ابن اجلــوزي يف « األذكياء » ما خالصته أن رجــ ً
ا دفن ماالً يف
موضع ونيس ذلك املوضع ،فجاء إىل أيب حنيفة وشــكا إليه ذلك ،فقال له
أبو حنيفة :ليس هذا فقه ًا فأفتيك فيه ،ولكن اذهب َف َص ِّل الليل َة إىل الغداة،
فإنك ستذكر املوضع إن شــاء اهلل تعاىل .فذهب الرجل وجعل ّ
يصل ،فلم

يمض إال ُّ
أقــل من ربع الليل حتــى ذكر املوضع! وذهــب إىل أيب حنيفة
فأخــره ،فقال له أبو حنيفة :قد علمت أن الشــيطان ال يدعك ّ
تصل حتى
أمتمت ليلتك بالصالة شكر ًا هلل تعاىل.
تذكر املوضع ،فهال
َ
((( هذا ما يسمى باجلهل املركب.
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البء:
 -71حيلة ُ

البء » اسم كتاب يف الطب القديم ينسب إىل جالينوس .قالوا:
« حيلة ُ

إنه من ّ
أجل كتبهم .قال فيه ابن زهر األندليس ((( (من اخلفيف):
ِ
ـت لعليل
الـبء ُصـنِّـ َف ْ
حيلـة ُ

فـإذا جــاءت املـنـيـة قـالـت

يرتجـى احلـيـا َة أو لعـلـيـلـ ْه
ّ

حيل ُة الربء :ليس يف الربء حيل ْه

 -72زخرف القول (لبعضهم) من البسيط:
تـزيني لباطله
يف زخـرف القول
ٌ

متدحه
جمـاج النحل
تقول :هذا
ُ
ُ

ِ
تعبري
واحلـق قد يعـرتيـه سـو ُء
ُّ
ِ
الزنـابري
ذممـت تَـ ُق ْـل قي ُء
وإن
َ

 -73الرزق يتبعك (ملرج كحل)((( من الرمل:
َمـ َث ُـل الـرزق الـذي تطـلـ ُبـ ُه
أنـت ال ت ِ
ُــدركُـــه ُمـتَّـبِـعـ ًا

ِّ
الظل الذي يميش م َع ْك
مثل
ولـيــت عـنـه تَـبِـ َع ْ
ـك
وإذا
َ

 -74إرادة اهلل:
من األخبار املشــهورة أن عبد اجلبار اهلمــذاين((( (كبري علامء املعتزلة)
((( انظر املرقم (.)19
((( هو حممد بن إدريس ،املتوىف سنة ( 634هـ).
((( عبد اجلبار بن أمحد ،العامل املشــهور ،وهو من أقدم وأعلــم املعتزلة .له مصنفات وآراء
مبثوثة يف كتب علمي الكالم واألصول .تويف سنة ( 415هـ).
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دخــل يوم ًا جملــس الصاحــب بــن عبــاد((( ،وكان عنده أبو إســحاق
(((
عرض بمذهب
األسفرايني (كبري علامء السنّة) ،فلام رآه اهلمذاين أراد أن ُي ّ

تنزه عن الفحشاء! فقال األسفرايني :سبحان
أهل السنة فقال :سبحان َمن ّ
من ال يقع يف ملكه إال ما يشــاء! فقال اهلمذاين :أيريد ر ُّبنا أن ُيعىص جهر ًا؟
أرأيت لو منعني اهلدى
قال األسفرايني :أ ُيعىص ر ُّبنا قهر ًا؟ فقال اهلمذاين:
َ

عيل بالردى ،أحســن إيل أم أســاء؟ قالْ :
إن َمنَ َعك ما هو لك فقد
وحكم ّ

أساء ،وإن منعك ما هو له فإنه خيتص برمحته َمن يشاء (((!
 -75أنصاف املتعلمني:

نصف متكلم ،ونصف فقيه ،ونصف نحوي،
الناس
ُ
قالوا :أكثر ما ُيفسد َ

ونصف طبيب؛ األول ُيفسد األديان ،والثاين ُيفسد البلدان ،والثالث ُيفسد
اللسان ،والرابع ُيفسد األبدان (((!

((( انظر املرقم (.)446
((( إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ،الفقيه الشــافعي ،واملتكلم األصويل .أخذ عنه العلم أكابر
علامء نيســابور ،وهو ممن بلغ درجة االجتهاد .له مؤلفات جليلــة ،منها :كتابه الكبري
« جامع احليل » يف أصول الدين والرد عىل امللحدين .تويف سنة ( 418هـ).
((( إرادة اهلل ال تتعلــق بالرشور عنــد املعتزلة ،فلهذا قال اهلمذاين :ســبحان من تنزه عن
الفحشــاء .واإلرادة تشــمل كل ممكن من خري أو رش عند أهل الســنّة ،فهم يرون أنه
ال يقع يشء يف العامل إال بإرادة اهلل ،فلهذا قال األســفرايني .سبحان من ال يقع يف ملكه
إال ما يشاء راد ًا عىل املعتزلة .وعىل ٍ
كل فاجلدل حول ذلك طويل عويص ،موطنه كتب
علم الكالم ،بل إن ذلك من أهم أبحاثه.
((( الــكالم علم العقائد وما يتعلق هبا ،فإذا كان املتكلــم ناقص املعرفة ضل وأضل ،ومن
مواضيع الفقه األحكام ،فــإذا كان الفقيه ناقص املعرفة حكم أحكام ًا باطلة جائرة ،مما
يلحق الرضر بالناس ،أما عن النحوي والطبيب فاألمر فيهام واضح.
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 -76أربع وأربع:

رجال عىل الطائف ،فظلم ً
ول عتبة بن أيب سفيان ((( ً
ّ
رجال أزدي ًا ،وجاء

هذا األزدي إىل عتبة فقال (من البسيط):
أمرت َمن كان مظلوم ًا ليأتيكم
َ

غريب الدار مظلو ُم
فقد أتـاك
ُ

ثم ذكر ظالمتــه ،فقال له عتبة :إين أراك أعرابي ًا جافي ًا ،وما أحســبك

أرأيت إن أخربتُك
تعرف كم تصيل يف اليوم والليلــة ((( .فقال له األزدي:
َ
ُ
أجتعل يل عليك مسألة؟ قال :نعم ،فقال األزدي (من الرجز):
وأربـع
إن الصــالة أربـع
ُ

			

أربـع
ثم ثـالث بعـدهـن
ُ

ثم صالة الفجر ال ت َُض َّي ُع

أصبت فاســأل ،قال :كم فقــار ظهرك؟ قال :ال أدري،
فقال له عتبة:
َ

قــال :أحتكم بني الناس وأنت ال تدري هذا من نفســك! فاعتذر إليه عتبة
ورد ظالمته.

مقص ينتقد الناس (لبعضهم) من الرمل:
ّ -77
َ
أعامل الـورى
النـاقص
أهيا
ُ
ٍ
عمـل ذا نـاقص
ال تقل عن
ِ
ِ
ٍ
قمر
عـني
ب عن
إن َيغ ْ
سـار ٌ

ُ
تعمل
الناس ماذا
أريت
هل
َ
َ
ُ
أكمل
ِجئ بـأوىف ثم قـل ذا
ُ
املشعـل
فحـرا ٌم أن ُيعـاب

((( هو أخو معاوية ،توىل مرص وغريها .تويف باإلسكندرية سنة ( 44هـ).
((( يقصد كم ركعة يف الصلوات املفروضة يف كل يوم.
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 -78املال للوارث (أليب العتاهية)((( من البسيط:
أبقيت مـا َلـك مـرياثـ ًا لـوارثـه
َ

هم
َرس ُ
القـو ُم بعـدك يف حـال ت ُّ
م ُّلوا البكـاء فام يبكيك من ٍ
أحد
َ
َ

فليت شعري ما أبقى لك ُ
املـال

بعدهم صارت بك ُ
احلال
فكيف
ُ

ُ
واستحكم ُ
والقال
القيل يف املرياث

 -79أخالق األرشاف:
ممــا يروى أن أوس بن حارثة الطائي((( وفــد عىل عمرو بن هند ملك

احلرية ،ووفد معه حاتم الطائي((( ،فاســتدعى امللك أوس ًا عىل انفراد وقال
أبيت اللعن ،لــو ملكني حاتم أنا
لــه :أنت أفضل أم حاتم؟فقــال أوسَ :
لوه َبنا يف غداة واحدة!
وولدي َ

واســتدعى امللك حامت ًا عــى انفراد كذلك ،وقال لــه :أنت أفضل أم

أبيــت اللعن ،إنام ذكرين الناس بفضــل أوس ،و َلواحدٌ من
أوس؟ فقال:
َ
ُ
أفضل مني!
ولده

((( إســاعيل بن القاســم (من املوايل) ،مولده بعني التمر .سكن بغداد ،وكان يبيع اجلرار.
وهو من الشعراء املشهورين املكثرين ،له يف الزهد أشعار رقيقة كثرية ،وله نوادر .تويف
ببغداد سنة ( 211هـ).
((( أوس بن حارثة بن الم ،وهو املقصود بابن ســعدى الوارد يف قول جرير يمدح عمر بن
عبد العزيز:
كعب ب ُن مامة واب ُن سعدى بأجـو َد منك يا عمـر اجلـوادا.
		
فام ُ
((( حاتم بن عبد اهلل ،الذي يرضب به املثل يف اجلود .كان شاعر ًا ،وله ديوان شعر.
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 -80عىل قرب الزخمرشي (((:
يظن البعض أن األبيات اآلتية للزخمــري ،ألهنم وجدوها يف بعض

كتبه ،وقد ذكرها يف « الكشــاف » ومل ينســبها إىل نفسه ،بل قال عند تفسري

قوله تعــاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﴾
[البقرة ،]26 :قال :و ُأ ِ
ــدت لبعضهم ،وأورد األبيات ،ويقال :إنه أوىص
نش ُ

أن تكتب عىل قربه ،وهي (من الكامل):
ِ
جناحها
البعوض
يا َمن يرى َمدَّ
َ
ِ
َ
عـروقها يف نحـرها
نيـاط
ويرى
ٍ
لعبـد تـاب من فـرطـاته
اغـفـر

ِ
األليـل
يف ظلمـة الليـل البهيم

واملـخ يف تلك العظـام الن َُّح ِ
َّ
ـل
ِ
األول
ما كـان منـه يف الزمـان

ويف إحدى « حوايش الكشاف » أن األبيات املذكورة للزخمرشي ،وأن

عادته أن ال َينسب شعره إىل نفسه.
 -81الوقاية من الربد:

يقال :إن عــي بن أيب طالــب ريض اهلل عنه قال :ت ََو َّقــوا من الربد يف

أوله ،و َت َل َّقــوه يف آخره ،فإنه يفعل باألبدان كفعله باألشــجار :أوله حيرق
وآخره ُي ِ
ورق!

((( حممود بن عمر اخلوارزمي :نســبته إىل قرية زخمرش .كانت رجله مبتورة بسبب الثلوج.
جــاور بمكة مدة فقيل له جار اهلل .كان عامل ًا مطلع ًا عىل احلديث واللغة ،وكان معتزلي ًا،
وله مؤلفات كثرية .تويف بجرجانية سنة ( 538هـ).
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 -82افتتاح املدرسة النظامية:
أمر الوزير نظام امللك((( ببناء املدرســة النظامية بنيســابور ،والنظامية
ببغداد ،وذكر املؤرخون أنه يف يوم الســبت العارش من ذي احلجة سنة تسع
ومخسني وأربعامئة اجتمع الناس الفتتاح نظامية بغداد ،وكان نظام امللك قد
عي الشيخ أبا إسحاق الشريازي((( رئيس ًا للمدرسة،
أمر نائبه يف بغداد أن ُي ّ

ويف صبــاح اليوم املذكور خرج الشــيخ الشــرازي مــن منزله ليحرض
وتدرس يف
االجتامع ،فلقيه شــاب يف الطريق وقال له :يا ســيدي ،تذهب ّ

حمل مغصوب؟! فتوقف الشــيخ عن احلضور وعــاد إىل منزله وامتنع من
تويل املنصب .فاضطروا إىل تعيني الفقيه ابن الصباغ((( .وملا علم نظام امللك
بذلــك غضب عىل نائبه ،وكتب له أن يلح عىل الشــيخ الشــرازي لقبول
((( اسمه احلسن بن عيل بن إسحاق :صار وزير ًا للملك ألب أرسالن السلجوقي ،ثم لولده
ملكشــاه .وبقي يف الوزارة تسع ًا وعرشين ســنة .كان صاحل ًا ماهر ًا حمب ًا للعلامء ،وكان
حازم ًا يف إدارته ،وكان إذا ســمع املؤذن أمســك عن مجيع ما هو فيه وقام إىل الصالة.
وهو أول من أنشأ املدارس .قتله صبي ديلمي سنة ( 485هـ).
((( مجال الدين إبراهيم بن عيل ،رئيس الفقهاء الشــافعية ،خترج عليه كثري من أكابر العلامء.
كان ذكي ًا سخي ًا ورع ًا ،وكان نحيف اجلسم ،وفيه قال الشاعر:
نحيف جس ٍم عـلـيـه مـن تـوقــده ُ
دليـل
تراه من الذكاء
		
َ
ُ
النحيـل
إذا كـان الفتى ضخم املعـايل فليس يرضه اجلسم
		
له مصنفات كثرية مهمة اشتغل العلامء بدراستها ورشحها .تويف سنة ( 476هـ).
((( أبو نرص عبد السيد بن حممد ،الفقيه الشافعي الكبري ،له مؤلفات أشهرها « الشامل » يف
الفقه الشافعي .تويف سنة ( 477هـ).
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املنصب .وكان تالميذ الشــيخ قد أحلوا عليه ،وأرسلوا إليه أهنم سيمتنعون
من حضور درسه إن مل يوافق فوافق(((.
 -83كربياء مقيتة:
رش الناس؟ قال :علقمة بن وائل
قيل ملعاوية بن أيب سفيان :من رأيت َّ

أنطلق به
احلرضمي ،قدم املدينة عىل رســول اهللﷺ ،فأمرين رسول اهلل أن
َ
إىل رجل من األنصار ُأ ِنزله عليه .فانطلقت معه ،وكنت حافي ًا ويف ســاعة

حارة ،وكان هو عىل ناقته ،فقلت له :يا عم ،أردفني من هذا احلر ،فقال يل:

سمعت رسول اهلل
لست من أرداف امللوك ،قلت :أنا ابن أيب سفيان ،قال:
ُ
َ
يذكر ذلك ،قلتَ :أ ِلق إيل نعليك ،قال :ال تق ّلهام قدماك ،ولكن ِ
امش يف ظل

ناقتي وكفى بذلك رشف ًا لك! وقال معاوية :ثم أدرك علقمة سلطاين ووفد

عيل ،فأكرمته وأجلستُه عىل رسيري هذا!
ّ
 -84عصبية مقيتة:

ذكر بعض املؤرخني أن رج ً
ال من األزد قال :كنا مع أسد بن عبد اهلل

(((

يف خراســان ،وكان النهر فائض ًا ،وبينام نحن نسري عىل شاطئه أبرصنا رج ً
ال

فوثبت عن فريس
بني األمواج يســتغيث ،فقال لنا أســد :أدركوا الرجل،
ُ

وقت الصالة خرج من النظامية وصىل يف موضع آخر
((( وذكــروا أنه كان لورعه إذا
حكم ُ
َ
للشبهة املذكورة.
((( القرسي ،أخو خالد القرسي .توىل خراســان نيابة عن أخيه خالد .له حروب مع الرتك
وفتوحات .تويف ببلخ سنة ( 120هـ).
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وألقيــت نفيس يف املاء ،وملا وصلت إىل الرجل قلت له :ممن أنت؟ قال :من
ُ

دت إىل الشــاطئ وتركته يغرق! فقال يل أســد :وحيك ،كيف
بني متيم ،ف ُع ُ

تركت الرجل يغرق؟! قلت :لو كان معي حجر لرضبت به رأسه!
 -85فاق املجانني (أليب جعفر التنوخي)((( من اهلزج:
إىل كم ختـدم الدنيا

إذا مل تـك جمـنـونـا

وقد ُج ْـز َت الثامنينا
قت املجـانينا!
فقد ُف َ

 -86تفسري بسبعامئة جملد!
قال ابن كثري((( يف « البداية والنهاية » ،يف حوادث سنة ( 488هـ) التي

تويف فيها أبو يوســف  -عبد الســام القزويني ،شيخ املعتزلة  -إنه صنف
تفسري ًا بسبعامئة جملد .ونقل عن ابن اجلوزي أنه قال عن هذا التفسري :مجع

فيه العجب ،وتكلــم عن قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ﴾ [البقرة ]102 :بمجلد كامل!

 -87من زهد عمر بن عبد العزيز:
نقلــوا عن رجاء بن حيــوة ((( أنه قال :أمرين عمر بــن عبد العزيز أن

فجســه
أشــري له ثوب ًا بســتة دراهم (وهو خليفة)! قال رجاء :فأتيتُه بهّ ،
((( املتوىف سنة ( 318هـ).
((( انظر املرقم (.)18
((( أحد أصحاب عمر بن عبد العزيز قبل اخلالفة وبعدها .تويف سنة ( 104هـ).
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وقــال :هو عىل ما أحب ،ولكن فيه نعومــة! فبكيت ،فقال يل :ما ُيبكيك؟

قلت :أتيتك بثوب بســتامئة درهم وأنت أمري ،فقلت :فيه خشــونة ،وأنت
اآلن خليفة وتقول عن ثوب بستة دراهم :فيه نعومة!
 -88أحرق اهلل الكاذب:

قــال البيضاوي يف تفســره عند قوله تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [المائــدة ،]85 :قال :أي اختذوا الصالة أو املناداة .وفيه

وي أن نرصاني ًا كان إذا ســمع املؤذن
دليل عىل مرشوعية األذان للصالةُ .ر َ
يقول « :أشهد أن حممد ًا رسول اهلل » قال :أحرق اهلل الكاذب .فدخل خادمه
ٍ
بنار وأهل البيت نائمون ،فتطاير رشرها فأحرق أهله!
 -89استغفار:
كان بعض الصاحلني يقول يف دعائه :اللهم إين أســتغفرك من كل ذنب

بسعة رزقك ،واحتجبت فيه عن
قوي عليه بدين بعافيتك،
ُ
وانبســطت إليه َ
وعولت فيه عىل كريم عفوك!
الناس بسرتك ،واتكلت فيه عىل حلمكّ ،
 -90ملك النحاة:
كان يقال :الفــراء ((( أمري املؤمنني يف النحو ،أما ملك النحاة فهو لقب

أيب نزار احلســن بن صايف ((( .كان من كبار النحاة يف وقته ،وهو الذي ل ّقب
((( انظر املرقم (.)67
((( تويف بدمشق سنة ( 568هـ).
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نفسه بملك النحاة! ولد ببغداد ،ورحل إىل بالد كثرية للدرس والتحصيل.

له مؤلفات يف األصول والنحو واألدب ،وله ديوان شــعر ،وله رســالة يف
مسائل استشكلها يف العربية ،وسامها « املسائل العرش ا ُملت ِْعبات إىل احلرش ».
 -91اخلرسة:

« اخلُرس » بضــم اخلاء :طعام يتخــذ صبيحة [يو ٍم] تلــد فيه امرأة،

خترست املرأة إذا اختذت هلا طعام ًا
واخلُرسة طعام النُ َفســاء نفسها .ويقالّ :

خمرسة لك » ،ويرضب ملن عليه أن
ختريس يا نفس ال ّ
بنفســها .ويف املثلّ « :
هيتم بأمر نفســه وال يتوقع معونة من غريه .وذكر اجلاحظ((( يف « البخالء »

قول مساور الوراق (من الوافر):

إذا أســد ّيـ ٌة ولـدت غـــالمـ ًا

تـخـرسـهـا نســا ُء بنـي ُد َبـري
ّ

ِّ
فبـش ْـرها بـلـؤ ٍم يف الـغــال ِم
بأخبث ما يكون من الطعا ِم

()2

رش مما ذهب:
 -92ما جاء ٌّ

ذكر ابن قتيبة الدينوري((( يف « عيون األخبار » أن ً
رجال ســقط يف بئر،

وكانــت له حدبة ،فلام أخرجوه وجدوا أن حدبتــه قد ذهبت ،ولكنه صار
((( أبو عثامن عمرو بن بحر ،العامل الكاتب األديب املشــهور جد ًا ،له مؤلفات كثرية ممتعة.
وله أسلوبه األديب فيام يكتب .أصابه الفالج يف أواخر عمره .تويف سنة ( 255هـ).
((( « دبري » بالتصغري أبو قبيلة من بني أسد.
((( عبد اهلل بن مســلم بن قتيبة ،صاحب املؤلفات النفيســة ،منهــا :أدب الكاتب ،وعيون
األخبار ،وكثري غريمها .تويف سنة ( 318هـ) .وهناك شخص رافيض من الغالة يقال له
ابن قتيبة أيض ًا ،وهو عبد اهلل بن قتيبة.
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آدر((( .ودخل الناس هينئونه بالسالمة وذهاب حدبته ،فقال هلم :إن ما جاء

رش مما ذهب!
ٌّ

ٍ
جاهل يف الثريا:
 -93كم

نقل الســيوطي عن التوحيدي((( أنه قال :رأيــت املعاىف النهرواين(((،

العــامل األديب وقــد نام يف الشــمس يف جامــع الرصافة ببغــداد يف يوم
ٍ
شــات ،وبه من أثــر البؤس والفقــر يشء عظيم ،مع غــزارة علمه وأدبه
ومعرفتــه بصنوف العلــوم وكثــرة مؤلفاته النفيســة ،فقلت لــه :مه ً
ال

أهيا الشــيخ وصــر ًا ،فإنك بعني اهلل ومرأى ومســمع منــه ،وما مجع اهلل
وعز املال .فقــال :ولكن ما البد منــه فليس منه بد،
ألحد رشف العلــم ّ

ثم قال (من املجتث):

يـا حمـنــ َة اهللِ كـ ّفـي

إن مل تكـ ّفـي فخـ ّفـي

طلبت جـد ًا لنـفسـي

ُـو ِّف
فقـيـل يل قـد ت ُ

قــد آن أن تـرمحيـنـا

ثــور يـنــال الـثريـا

من طول هذا التشفي
()4

وعـــالـم ُمـت َ
ــف
َـخ ِّ
ٌ

((( أي منتفخ اخلصية نتيجة فتق حصل له.
((( أبــو حيان عيل بن حممد ،األديب الفيلســوف املتصوف املعتزيل ،مــن مصنفاته :كتاب
الصداقة والصديق ،والبصائر ،والذخائر ،واإلمتاع واملؤانســة .تويف سنة ( 400هـ)،
وهو غري أيب حيان األندليس « حممد بن يوسف » العامل املفرس املتوىف سنة ( 745هـ).
((( أبو الفرج املعاىف بن زكريا ،من مؤلفاته تفسري بستة جملدات ،وكتاب األنيس واجلليس،
وغري ذلك .تويف سنة ( 390هـ).
((( اجلد :احلظ.
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ويروى:
خرجت أطلب رزقي

ٍ
جـاهـل يف الـثريا
كم

ُـو ّف
ُ
وجـدت رزقـي ت ُ

وعـــالـ ٍم ُمـت َ
ــف
َـخ ِّ

 -94باملوت طابت الدنيا:
قــال أبو جعفر املنصور يوم ًا لوزيره الربيع((( :وحيك يا ربيع ،ما أطيب

الدنيــا لوال املوت! فقال له الربيع :ما طابت الدنيا إال باملوت! قال :وكيف

قعدت هذا املقعد! فقال له :صدقت.
ذلك؟ قال :لوال املوت ما
َ
 -95اخلنزرة:

كان ناظر أحد مساجد دمشق قد أمهل املسجد ،وكثري ًا ما يغلقه ويرتكه

عمرت املسجد الذي تأكل
معطالً .ذهب إليه أحد املشــايخ فقال له :هال ّ

بنيت ســنادة
وخترب ســق َفه! فقال له الناظــر :أنا خنزرت (يقصد ُ
وق َفه ّ
حلائطه) وهم يســمون ذلك خنزرة .وتكرر مثل هذا اجلواب منه كلام كلمه
أحد بشأن املسجد .وجاء الشيخ املذكور مرة فوجد املسجد مقفالً ،فكتب

عىل حائطه (من جمزو الوافر):

ٍ
مـسـجــد ذكـر ًا
ومـانـ ِع
عـمــره
إذا مــا
ُ
قـلــت ّ

أنـكـرت
الظـلـم
عـليـه
ُ
َ

«خنزرت»!
الكلب
يقول
ُ
ُ

((( الربيع بن يونس ،اختذه املنصور حاجب ًا ثم استوزره .كان لبق ًا حازم ًا .تويف سنة (169هـ).
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 -96اآلباء والبنون (لبعضهم) من الكامل:
رأيت بنيك فاعلم أهنم
وإذا
َ

وصل البنون إىل حمل أبيهم

ِ
اآلجـال
قطعوا إليك مسـاف َة
وجتـهـز اآلبـــا ُء للـرتحـال
ّ

 -97متر األيام ترتى (البن كثري)((( من الطويل:
متـر بـنـا األيـــا ُم تـرتى وإنـام
فال عائدٌ ذاك الشباب الذي مىض

تنظـر
نُساق إىل اآلجـال والعني
ُ
املشـيـب املكـدِّ ُر
وال زائل هـذا
ُ

 -98يف الصرب (لبعضهم) من الطويل:
مذاهب
أرى الصرب حممود ًا وعنه
ٌ
املهر ُب املنجي ملن أحدقت به
هو َ

مذهب
فكيف إذا ضاقت وما عنه
ُ
مصائب ٍ
مهرب
دهر ليس عنهن
ُ
ُ

تشكون إىل العباد (لبعضهم) من الكامل:
 -99ال
ّ
ُليت بمحـنـة فالبس هلا
وإذا ابت َ

ّ
تـشـكـون إىل العـبــاد فـإنام
ال

ِ
أسلم
السكوت فإن ذلك
ثوب
َ
ُ
تشكو الرحيم إىل الذي ال يرحم

 -100أبيات مفردة:
 وإين ألَرجـو اهلل حتى كـأننيرسها
 -إذا أنت مل حتفظ لنفسك َّ

((( انظر املرقم (.)18

صانع
أرى بجميل الظـن ما اهللُ
ُ

وأضيع
فرسك عند الناس أفشى
ُ
ُّ
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مضياع لفرصته
وعاجز الرأي
ُ
ٌ

َب ال َقدَ را
حتى إذا َ
أمر عات َ
فات ٌ

يـزدحـم النـاس عـىل بــابـه
ُ

كـثري الزحــام
العـذب
واملور ُد
ُ
ُ
ُ
األنـامـل
تصـفــر منها
ُد َوهي ّيـ ٌة
ُّ
ِ
مسنـد
شـر
فـإنك قـد
َ
أسـندتا َّ
األمـري
فمـن يعـدي إذا َظـ َلـم
ُ
مـا ُ
بـال سجنِك إال قال مظلـو ُم
عىل طـمـع عنـد اللئيم يسـائ ُلـه
ِ
ِ
ٌ
الثرائد
النـاب عند
وليث حـديدُ

أفــر إليهم
كنت من كـربتي
 ُُّ
ٍ
 ُّأناس سوف تدخل بينهم
وكل

َ
اخلؤون أمـان ًة
لت
ح َ
 إذا أنت َ ّاألمـري إذا ُظ ِلمنا
 ونستعـديَ
ُ
ٌ
إنسان فتسأ ُل ُه
يدخل السج َن
 ما -وإين ألرثي للكـريم إذا غدا

العصفور طار فؤاده
 إذا َص َّو َتُ

صـالح األعـامل إين
ــو ْد
َ
 -تَـ َع َّ

الـفـــرار
وهم كـربتـي فـأيـن
ُ
ُ

رأيت املـر َء يـلـز ُم مـا اسـتعـادا
ُ

 -101أمي يقرأ كتابة:

قرأت يف بعض املصــادر أن رج ً
ال مر بأعرايب يوقد نار ًا عند أصل ميل

عليه كتابة تدل عىل مسافة الطريق فيام يظهر ،فقال لألعرايب :كم عىل امليل؟
لست أقرأ ،ولكن أرى عليه كتابة ،قال :وما كتابتُه؟ قال :حمجن وحلقة
قالُ :

سمط وثالثة أ ْطباء وحلقة مذنبة .وكان عىل امليل « مخسة » ،فعرب عن اخلاء

باملحجن ،وعن امليم باحللقة الســمط ،وعن السني باألطباء الثالثة ،وعن
اهلاء باحللقة املذنّبة!

(((

((( املحجن :عصا يف طرفها عقافة كرأس اخلاء .األطباء :حلامت رضع املاشية.
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 -102أعرايب يتشهى طعام ًا:
سمع أحد األدباء أعرابي ًا يقول :أشتهي ثريدة دكناء من الفلفل ،رقطاء

من احلمص ،ذات حفافني من اللحــم ،وجناحني من ال ُعراق ((( ،أرضب
رضب و ّيل السوء يف مال اليتيم!
فيها
َ

 -103اهلرة نديمي (البن فارس الرازي)((( من الوافر:
خـري
وقالـوا كيـف أنت فقلت
ٌ
إذا ازدمحت مهـو ُم الصدر قلنـا
نـديمـي هـريت وأنـيـس نفيس

حـاج
وتفـوت
ـض حـاجـ ٌة
ُ
تَـ َق َّ
ُ
انـفـراج
عسى يـوم ًا يكـون هلا
ُ

السـراج
دفـاتـر يل ومعشـوقي
ُ
ُ

 -104هل رأيت الذئب قط؟
الرجازيــن ضيف ًا عىل رجل اســمه حســان ،فقــال فيه
نــزل أحــد ّ

الراجز:

بـتـنــا بحسـان ومعـزاه ت ِ
َـئ ْ
ـط

ْ
متتخـط
تلحـس أذنيـه وحـيـنـ ًا
ُ

ْ
خـتـبـط
زلت أسعى بينهم و َأ
ما ُ
ٍ
ْ ()3
الذئب قط
رأيت
جاءوا
بمذق هل َ
َ

ْ
واختلـط
حتى إذا جـ ّن الظـال ُم

((( يقال :تعرق العظم ،إذا أكل ما عليه من بقايا حلم.
((( انظر املرقم (.)931
((( أي :جاءوا بلبن لونه كلون الذئب لكثرة ما شابوه باملاء.
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 -105ابن القطان وحيص بيص:

خرج الشــاعر حيص بيص ((( ليلة من دار الوزيــر الزينبي ((( ،وكان
متقلد ًا سيف ًا ،فنبح عليه جرو صغري ،فوكزه بالسيف وقتله .وبلغ ذلك ابن

وضمنها بيتني ألعرابية
القطان ((( املعــروف هبجاء املتعجرفني ،فنظم أبيات ًا
ّ
قالتهــا عندما َقت ََل أخوها ابن ًا هلا .وكتــب األبيات يف ورقة وعلقها يف عنق
كلبة هلا جراء ،وكلف بعض الصبيان فســاقوها حتى أدخلوها دار الوزير
املذكور كاملستغيثة ،وكانت األبيات (من البسيط):

يا أهل بغداد ّ
إن احليص بيص أتى

هو اجلبـان الذي أبدى شجـاعته
ولـيـس يف يـده مــال ي ِ
ـديـه بـه
َ
فأنشدَ ْت جعد ٌة من بعد ما احتسبت

«أقـول للنفس تـأســا ًء وتـعـزيـ ًة
ـف عن فقد صـاحبـ ِِه
كـالمها َخـ َل ٌ

ِ
البلـد
اخلـزي يف
بِ َفعلـة أكسبتـه
َ
ِ
واجللد
عىل ُج َر ٍّي ضعيف البطش
ٍ
ـود
ومل يكـن بِـ َبــواء عنه يف ال َق َ

د َم األبيلـق عند الواحـد الصمـد
يـدي أصابتني ومل ت ُِر ِد
إحـدى
َّ
هذا أخي حني أدعوه وذا ولدي»

()4

 -106من نوادر أمحد احلريري:

ذكروا أن شخص ًا ُيعرف بأمحد احلريري ((( ،كان غني ًا سمين ًا بإفراط مع

((( سعد بن حممد التميمي ،الشاعر املشهور .رأى الناس يف ازدحام واضطراب فقال :ما هلم
يف حيص بيص ،فلقبوه بذلك .تويف سنة ( 574هـ).
((( انظر املرقم (.)210
((( انظر املرقم (.)210
ٍ
مساو .القود :القصاص.
((( يديه :يدفع ديته .بواء:
((( تويف سنة ( 800هـ)،ومعلوم أنه غري احلريري صاحب املقامات املرتجم يف املرقم(.)391
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غفلــة وبالهة .ذكروا من أحواله نوادر مضحكــة ،منها أنه كان يوم ًا راكب ًا
بغلته فعثرت به ،فقال لغالمه :ال تُعطهــا العلف ثالثة أيام عقوب ًة هلا! ويف
املساء جاءه الغالم فقال :إن البغلة ستهلك إن مل نعطها العلف .قال :أعطِها

العلف ،ولكن ال تقل هلا أين أذنت بذلك!
 -107يف املذكر واملؤنث:
هناك قاعدة مشــهورة فيام خيــص أعضاء احليوان مــن حيث التذكري
والتأنيث ،وهي :أن املزدوج منها مؤنث ،وغري املزدوج مذكر ،ومن األول:
العني واألذن والرجــل ،ومن الثاين :الرأس واألنــف والبطن .لكن هذه
القاعدة أغلبية ،فاحلاجــب مذكر ،مع أنه مزدوج ،وكــذا اخلد والصدغ.
وبعــض األعضاء جيــوز فيها التذكــر والتأنيث ،مع أهنا غــر مزدوجة،
كالعضد والكبد والكرش وغريها.
 -108هلل َد ُّره:
يــدر ،أي ينزل من الرضع مــن اللبن ،ومن الغيم
الــدَّ ُّر يف األصل ما
ُّ

من املطر ،وقوهلــم :هلل َد ُّره للمدح بتعجب ،فهــو كناية عن فعل املمدوح
الصادر عنه ،وإنام نسب إىل اهلل تعاىل ألنه منشئ العجائب ،فمعنى هلل َد ُّره:

ما أعجب فع َله!
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 -109حاجات اإلنسان (لبعضهم) من املتقارب:
نـروح ونـغـدو حلـاجـاتـنا

متـوت مع املـرء حـاجـاتُـه
ُ

وحاج ُة َمن عاش ال تنقيض
وتَبقى له حـاجـ ٌة ما ب ِ
ـقـي
َ

 -110أموال اليتامى:

حــدث يف عهد الوزير حممــد بن جعفر ((( ْ
أن مــات رجل مورس وله

ولــد عمره ثامنية أشــهر ،وترك له من املــال ما يقارب املائــة ألف دينار،
فكتب شــخص إىل الوزير املذكور يقــولْ :
إن رأى الوزير أن يقرتض هذا

املــال إىل حني بلوغ الصبي الوارث .فكتب الوزير عىل ظهر الورقة :املتوىف

ثمره اهلل ،والســاعي لعنه اهلل ،وال حاجة
رمحه اهلل ،واليتيم جربه اهلل ،واملال ّ
بنا إىل مال األيتام!

 -111من أقوال الشافعي (((:
مــن أقواله رمحه اهلل تعاىلَ :من حفظ الفقــه عظمت قيمته ،ومن تعلم

احلديث قويت حجته ،ومن تعلم الشــعر والعربيــة ّ
رق طبعه ،ومن تعلم

نفسه مل ينفعه علمه.
احلساب جزل رأ ُيه ،و َمن مل َي ُصن َ

((( ذكروا أنه كان ذا مروءة غزيرة .قتل سنة ( 440هـ).
((( اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس القريش امل ّطلبي ،جيتمع نســبه بنسب النبي ﷺ بعبد
مناف ،وشــافع أحد أجداده .وهو من الناحية العلمية والتقوى وفرط الذكاء أشهر من
أن ُي َع ّرف به .ولــد بغزة ،ثم نقلته أمه إىل املدينة ،فتلقى عىل اإلمام مالك ،وســافر إىل
اليمن ،وقدم بغداد مرتني ،ثم استقر بمرص حتى تويف سنة ( 204هـ).
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 -112بيت الورع:
قــال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ((( :جاءت امرأة تســأل أيب ((( فقالت:

يــا أبا عبد اهلل ،إين أغزل وأبيع غزيل ،ويف الليــل أغزل عىل ضوء الرساج،

أبي ملن يشــري الغزل
وربام طفئ فأغزل عــى ضوء القمر ،فهل عيل أن ّ
ِ
ِ
َ
فعليك
عندك فرق بينهام
غــزل الرساج من غزل القمر؟ فقال هلــا :إن كان
أن تب ّيني .ثم قالت :هل أنني املريض شــكوى (((؟ قال :أرجو أن ال يكون

شكوى ،ولكنه اشــتكاء إىل اهلل تعاىل .وانرصفت املرأة ،فقال يل أيب :اتبعها
دخلت بيت برش احلايف ((( .ف ُعدت إىل أيب
لنعرف من تكــون .فتبعتها حتى
ْ
الو َرع!
فأخربته فقال :هذا بيت َ
األمهات:
ّ -113بر ّ

ذكر ابن سعد ((( يف « الطبقات الكربى » يف ترمجة أسامة بن زيد الصحايب

(((

((( كان عبد اهلل عامل ًا صاحل ًا ،تويف سنة ( 290هـ).
((( اإلمام املجتهد أمحد بن حممد بن حنبل ،العامل التقي ،كان شديد التمسك بالسنّة النبوية.
جرت عليه حمنة شديدة بامتناعه عن القول بخلق القرآن .تويف ببغداد سنة ( 241هـ).
((( تقصد هل ينقص األجر باألنني.
((( برش بن احلارث ،الصالح الزاهد الورع .سموه باحلايف حلادثة ّ
تدل عىل إبائه ،ظل بعدها
حافي ًا إىل أن تويف ببغداد سنة ( 227هـ).
((( حممد بن ســعد الزهري ،املحدث املؤرخ .اشتهر كتابه املذكور شهرة واسعة ،وهو أحد
املراجع املهمة .وقد طبع غري مرة .تويف سنة ( 230هـ).
((( موىل رســول اهلل ﷺ .واله اإلمرة بعد مقتل أبيه « زيد بن حارثة » .تويف أســامة ســنة
(54هـ).
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بالروايــة عن ابن ســرين ((( أنــه قال :بلغــت النخلــة (أي ثمنها) عىل
ألف درهــم ،قال :فعمد أســامة
عهد عثــان بن عفــان ريض اهلل عنــه َ
إىل نخلــة فنقرهــا وأخــرج مجارهــا فأطعم أمــه! فقيل له :مــا حيملك
عــى هذا؟ قــال :إن أمي ســأ َلتنيه ،وال تســألني أمي شــيئ ًا أقــدر عليه
إال أعطيتُها!
 -114الباب باب الرب:
طلب شخص أن يكون يف خدمة بعض امللوك ،فقيل له :اذهب وتعلم
حتــى تصلح خلدمة امللــوك .فذهب وتعلم وذاق لــذة العلم .وبعث إليه
كنت أه ً
رصت اآلن أه ً
ال
امللك وقال له :قد
ال خلدمتــي .فقال له الرجلُ :
َ

رأيت نفيس أه ً
ال هلا ،وحــن رأيتني أه ً
خلدمتك حني مل ترين أه ً
ال
ال لذلك ُ
فعلمت اآلن أن
كنت أظن جلهيل أن البــاب بابك،
ُ
خلدمة اهلل تعــاىل ،وقد ُ
الباب باب اهلل تعاىل.
 -115يف التواضع (لبعضهم من الطويل):
ٍ
لناظر
الح
تواضع تك ْن كالنج ِم َ
ْ
وال ُ
تك كالدخـان يعلو بنفسه

ِ
ِ
رفيع
املـاء وهـو
صفحـات
عىل
ُ
ِ
وضيع
صفحات اجلـو وهو
عىل
ُ

((( حممد بن ســرين ،التابعي الكبري .روى عنه أكابر املحدِّ ثني .واشتهر عنه أنه كان بصري ًا
بتعبري الرؤيا ،ولكن الناس أكثروا من إسناد التعبري إليه .تويف سنة ( 110هـ).
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صدره:
َ -116د َّق
َ

هذا لقب الوزيــر أيب عيل اخلاقــاين ((( .كان وزير ًا وابــن وزير ومن

أرسة رشيفــة ،ولكنــه كان عامي ًا مع خبــث ودهاء .وعندمــا صار وزير ًا
ٍ
بمطلب وعده بتحقيقــه ،وإن كان ال حيقق ذلك
كان كلام تقدّ م إليــه أحد
وال ينــوي حتقيقه ،بل يعدهم وعود ًا فارغة ،وصار من عادته أنه إذا ُط ِلبت

منــه حاجة أن ّ
يدق صــدره ويقول :نعــم وكرامة .فلقبوه بــدَ َّق َصدْ َره!
قال الشاعر يف مثله:

جيـــود بالوعـــد ولكنـه

ٍ
قارورة فارغة!
يدهن من

املعمرين:
 -117من أقوال ّ

قيل لشــيخ :ما بقــي من عمرك؟ فقال :يســبقني َم ْن هــو بني يدي،

ويلحقني َم ْن هو خلفي ،أنســى احلديث ،وأذكــر القديم ،أنعس يف املأل،

وأســهر إذا خلوت ،وإذا قمت قربــت األرض مني ،وإذا قعدت تباعدت

عني .وقال آخر ((( (من الرجز):

ِ
ـب
ْ
اسمـع ُأنـ ِّبـ ْئـك بآيـات الك َ ْ

اعـتكـر
وقلـة النـوم إذا الليـل
ْ
وحــذر ًا أزداده إلـى َح َ
ــــذ ْر

بالس َح ْـر
نـوم العشـاء وسعـال َ
ِ
ُ
حرض
األكـل
األكـل إذا
وقلـة
ْ
الشجـر
والنـاس يب َلون كام تبىل
ْ

((( اسمه عبد اهلل بن حممد ،صار وزير ًا للخليفة املقتدر باهلل العبايس .تويف سنة ( 314هـ).
((( انظر املرقم (.)318
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 -118وعد بوليمة:
قال بعض الظرفاء :كان لنا صديق أديب ظريفَ ،و َعدنا مرة أن يدعونا

إىل طعام يف منزله .فكنا كلام القينــاه قلنا له ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ﴾ فيسكت عنا ،وبعد مدة جاء يدعونا فقال ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ﴾!
 -119املناظر متعبة (لبعضهم) من الطويل:
أرسلت طـر َفك رائـد ًا
وإنك إن
َ

رأيت الذي ال كـ ّلـه أنت قـادر
َ

املنـاظـر
لقلبـك يـومـ ًا أتع َبـتْـك
ُ

صـابر
عـليه وال عن بعضـه أنت
ُ

 -120مما قيل يف األصحاب:
ليــس للعقــاء تنعــم إال بمــودات اإلخــوان وجمالســاهتم.
واألصحــاب ثــاث طبقات :طبقــة كالغذاء ال ُيســتغنى عنــه ،وطبقة

كالــدواء ُيتــاج إليــه أحيانــ ًا ،وطبقة كالــداء الــذي ال ُيط َلــب أبد ًا.
وقالــوا :مــن مل ُيــؤاخِ إال من ال عيب فيه ّ
قــل صديقه ،ومــن هجر عىل

ٍ
ذنــب صدي َق ُه كثــر مبغضوه ،ومن أكثــر العتاب ن ّفــر األصحاب.
غري

قال الشاعر:

إذا كنت يف كل األمــور معاتب ًا

صدي َقك مل َت ْل َق الذي ال تعات ُب ْه
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 -121العرب ال تستخذي:
ــت أذنُه إذا اســرخت،
« َخــذا » بمعنــى خضــع ،ويقــالَ :خ َذ َي ْ

واســتخذيت بمعنــى خضعــت ،والطرافة يف إيــراد ذلك هو مــا ُر ِو َي
عــن األصمعــي أنه قــال :شــككت يف هــذه اللفظــة أمهمــوزة هي
أم ال؟ فقلــت ألعــرايب :أتقــول اســتخذيت أو اســتخذأت؟ فقــال:
ال أقوهلام ،قلــت :وملَ؟ قال :ألن العرب ال تســتخذي .وجواب األعرايب

بغري مهزة!

 -122العاري من العار (ألمحد األرجاين)((( من البسيط:
أمـدحـه
جئت
يا سـائيل عنـه ّملا
ُ
ُ
ٍ
ٍ
لطاف من حماسنه
شنوف
كم من
النـاس يف رجـل
فـرأيت
لقيـتُـه
ُ
َ

ِ
العار
هذا هو الرجل العاري من
ُعـ ِّلـ ْقــ َن منــه عـىل آذان ُس ّـم ِر
واألرض يف ِ
دار
هر يف ساعة
َ
والدَّ َ

 -123احلظ ساكن (للشاغوري املعلم)((( من الوافر:
ُّ
واحلـظ ساك ْن
حتركي
عـال َم ُّ
أرى نذالً تُـ َقـدِّ مـه املساوي

هننهت يف طلب ولكـ ْن
وما
ُ

حـر ّ
تؤخـره املحـاس ْن
عىل ٍّ

((( انظر املرقم (.)390
((( فتيان بن عيل األسدي ،نسبته إىل الشاغور ،وهي حملة بدمشق .تويف سنة ( 615هـ).
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 -124فتش َّبهوا إن مل تكونوا مثلهم:

السهروردي
هذا صدر بيت من قصيدة مشــهورة لشــهاب الدين ُ

(((

(املقتول) ،ومطلعها (من الكامل):

األرواح
أبــد ًا حتـــ ّن إلـيـكـم
ُ

والـراح
رحيــانـا
ووصـالكم
ُ
ُ

ومنها:
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم
ُ

تـرتــاح
وإىل لـذيـذ لقـائكم
ُ

بالس إن باحـوا تُباح دمـاؤهم
ِّ ِّ

ُبـاح
وكـذا دمـاء العـاشقـني ت ُ

وارمحـتـا للعـاشقـني تكلفـوا

هم كتمـوا حتـدَّ َ
عنهم
ث
ُ
وإذا ُ
فتش َّبهوا إن مل تكـونـوا مث َلهم

فضـاح
رت املحبـة واهلـوى
ُ
سـ َ
ـاح
عند الوشـاة
املـدمـع الس ّف ُ
ُ
فـالح
إن التـشـ ُّبـ َه بالـكـرام
ُ

 -125من أقواهلم:
من التعذيب هتذيــب الذيب .لســان احلال أنطق من لســان املقال.
َمــن غربل الناس نخلوه .من أطاع هواه باع دينــه بدنياه .العلم يف الصدر
((( حييــى بن حبش بن أمريك ،العامل الفيلســوف .كان ذا ذكاء مفــرط وتعبري فصيح ،وله
مؤلفات .له معتقدات مزجية من الفلســفة والتصــوف ،فأفتى علامء حلب بقتله ،فقتل
ســنة ( 587هـ) .وهو غري الشــيخ أيب النجيب عبد القاهر بن عبد اهلل الســهروردي
املتوىف ببغداد سنة ( 563هـ) ،وغري الشــيخ عمر بن حممد السهروردي املتوىف ببغداد
سنة ( 632هـ).
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كاملصبــاح يف البيت .احذر َســور َة النديم وثور َة الصديــق احلميم ،فربام

ناصحك.
وقابحك من
راضعك
قاطعك َمن َ
َ
َ

ويل ّ ِ
ٌ -126
اخليل (البن النبيه)((( من الوافر:
للشج ِّي من ّ
إىل كم أكتم الشكوى ودمعي
الهـي ٍ
وكم أشكـو لِ ِ
ـة غـرامي
َ

اخلفي
السـر
يبـوح بمضمـر
ُ
ِّ
ِّ

اخلـيل
للشـجـي مـن
فـويـل
ّ
ّ

 -127من غزل األبله البغدادي ((( (من الكامل):
دعـنـي أكـابدُ لوعـتـي وأعـاين
يـغــرين
آلـيـت ال أدع املــال َم
ُ
ّ
َأ َوال تروض العاذالت وقد أرى
السلـو ومل أزل
يلتمس
والبـدر
َّ
ُ
ُ

الطليـق من األسـري العـاين
أين
ُ

من بعـدما أخـذ الغـرا ُم عنـاين
ِ
ِ
ِ
ٍ
حسان
خدود
حسن يف
روضات
ِ
السلـوان
ـت
ـي الصبـابـة مـ ّي َ
َح َّ

 -128محار يف الكتابة َيدّ عيها:

قال بعض الشعراء يف رجل يدّ عي الكتابة والبالغة (من الوافر):

محـار يف الكتـابة َيـدَّ عـيـهـا
لست منها
فدع عنك الكتـاب َة َ

حرب يف ِ
كدعوى ِ
ٍ
زياد
آل

()3

ِ
املداد!
قت ثو َبك يف
غر َ
ولو ّ

((( كامل الدين عيل بن حممد ،األديب الشاعر .تويف بنصيبني سنة ( 619هـ).
((( حممد بن بختيار ،الشــاعر الرقيق .قيل له األبله لفرط ذكائه ،فهو من التســمية بالضد.
تويف سنة ( 580هـ).
((( يقصد زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية بن أيب سفيان عىل أنه أخوه.
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 -129هل مات ملك املوت!

ذكر بعض ُكتّاب الرتاجم أن شخص ًا يدعى « طاشتكني » ملا جاوز عمره

التســعني سنة استأجر أرض ًا ملدة ثالثامئة ســنة ليعمرها دار ًا له ،وتقع هذه
األرض عىل دجلة ببغــداد ،وكان يف بغداد إذ ذاك واعظ يقال له « فتحية »

بلغه اخلرب وهــو يف جملس وعظه فقال :إن َم َلك املــوت قد مات! قيل له:
وكيف مات ملك املوت؟ قال :إن طاشــتكني ملا جاوز عمره التسعني سنة
استأجر أرض ًا ملدة ثالثامئة سنة ليعمرها دار ًا له ،فلو مل يعلم أن ملك املوت

مات ما فعل ذلك!

 -130عند اهلل الفرج (لبعضهم) من الطويل:
ـق
وإين ألرجـو اهلل
واألمـر ض ّي ٌ
ُ

وجوهه
فتى ُسدَّ ت عليه
ُ
ّ
ورب ً

يـتـفـرجـا
عـلـي فام ينفـك أن
ّ
َّ
أصـاب له يف دعـوة اهلل خمـرجا

 -131من غرائب احلاكم الفاطمي:
ذكر املؤرخون غرائب كثرية من تقلبــات احلاكم بأمر اهلل الفاطمي

(((

(صاحب مرص) فقالوا :إن ســرته من أعجب السري ،خيرتع أحكام ًا حيمل
الناس عليها ثم يعود فينهى عنها .أمر بكتابة ســب الصحابة يف الشــوارع
واملســاجد واملقابر ،ثم أمــر بقلع ذلك ،وبعد مدة يســرة أمر برضب من

((( املنصــور بن العزيز نزار ،كان مولع ًا بالتنجيم ،وله أحــوال غريبة .تو ّل احلكم بعد أبيه
نزار .اختفى ،فقيل :مات ،وقيل :قتل ،وذلك سنة ( 405هـ) ،وقيل سنة ( 411هـ).
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يســبهم! وهنى عن بيع العنب وأمر بقطع الكروم .وأمر هبدم الكنائس ثم
أمــر ببنائها .وأمر بقتل الكالب ،فلم يشــاهد الناس كلبــ ًا يف البلد .وهنى

عن بيــع امللوخيا والرتمس واجلرجــر ،وعثر عىل مجاعة باعوا شــيئ ًا من
ذلك فرضهبم بالســياط ثم قتلهم .ومنع النساء من اخلروج إىل احلاممات،
وهدم بعضها عليهــن .ومنعهن من اخلروج من منازهلن ،أو أن ي ّطلعن من
األسطحة والطاقات ،ومنع اخلفافني من عمل اخلفاف هلن!
 -132مل ينفعها البكاء:
قال الشعبي ((( :حرضت يوم ًا عند ُش َـريح القايض ((( يف جملس قضائه،

فقلت لرشيح :ما
فجاءت امرأة تشــكو زوجها ثم أرسلت دموعها تبكي،
ُ
أظنها إال مظلومة ،فقال يل :يا شــعبي ،إن إخوة يوسف جاءوا أباهم ِعشا ًء
يبكون!

ُ -133قطرب:
ُق ْطرب :اســم دويبة ال تزال تدب وال تكاد تفرت ،وهلا معان أخرى (((.
((( اسمه عامر بن رشاحيل ،العريب اليامين األصل .وهو تابعي جليل القدر وافر العلم ،نشأ
بالكوفة ،وأدرك مئات من الصحابة .وكان ذكي ًا ظريف ًا مزاح ًا .تويف سنة ( 105هـ).
((( رشيــح بن احلارث الكندي العريب ،كان من كبار التابعني .ع ّينه عمر بن اخلطاب قاضي ًا
بالكوفة ،وبقي قاضي ًا هبا أكثر من ســبعني سنة! وكان من أعلم الناس بالقضاء .وكان
عىل جاللة قدره مزاح ًا ظريف ًا .تويف سنة ( 87هـ) وقد جاوز املائة.
((( من معانيها :الفأرة ،واللص ،والذئب األمعط ،واجلاهل ،واجلبان ،وغري ذلك.
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النحوي حممدُ بن املســتنري((( ،ألنه كان يبكر إىل سيبويه
ُّ
ُل ّقب بقطرب العامل ُ
للدراســة عليه ،فيحرض قبل غريه دائ ًام .وكلام فتح سيبويه بابه وجده فقال

له :ما أنت إال قطرب ليل!
 -134فخذ دجاجة:

ُشويت ألحد املورسين البخالء دجاجة ذات يوم ،وملا قدموها له افتقد

منها فخذ ًا ،فأمر بالنــداء يف دارهَ :م ْن هذا الذي تعاطى فعقر؟ واهلل ال ُي َبز

يف هذا التنور شهر ًا أو ُي َرد فخذ الدجاجة! فقال له ابنه األكرب :ما ذن ُبنا نحن
ال نأكل اخلبز شهر ًا ،أهتلكنا بام فعل السفهاء منا؟!
 -135الدواء ال يرد ال َقدَ ر:
كان ثابت بن ســنان الصابئي((( مقدم ًا يف علــم الطب وغريه .أصابته

علة فلم ت ِ
ُغن عنه صناعته شــيئ ًا فامت .فقال يف ذلك بعض الشــعراء (من

الكامل):

قـل للذي صنع الـدوا َء بكـفـه
مات املـداوي واملـداوى والذي

َـر ُّد مقـدور ًا عليك قد جـرى
أت ُ
صنع الدوا َء بكفه و َمـن اشـرتى

((( لــه مصنفات كثرية يف النحو واألدب ،وهــو أول من وضع كتاب ًا يف « املثلث » يف اللغة.
تويف سنة ( 206هـ).
((( هو حفيد ثابت بن قرة الطبيب املنجم املشــهور .كان ابن ســنان طبيب ًا مهندس ًا مؤرخ ًا
فيلسوف ًا .مات سنة ( 365هـ).
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 -136املوت سرتة للشيخ العجوز( :لبهاء الدين بن املفرس) من الرمل:
ال أرى يل يف حيايت راحـ ًة

املـوت ملـثـيل سـرت ًة
بـقـي
ُ
َ

ِ
ـب
ذهبـت لـذ ُة عييش بالك َ ْ

َـر
يا إهلي أنت أوىل َمـن َسـت ْ

 -137أمحق من هبنّقة:

رضبوا املثــل بحمق هبنّقة((( ،وهو رجل من بنــي ثعلبة ،لقبوه بذلك

حلمقه ولقرص قامته ،فــإن اهلبنَّق يطلق عىل األمحق وعــى القصري ،وكان

الو َدعات ،ألنه كان يعلق يف رقبته قالدة من ودع وعظام ،وملا
يســمى بذي َ
ســئل عن ذلك قال :لئال أضيع! ورسقها منه أخوه مرة فلبسها ،وملا أصبح

هبنقة ورأى القالدة يف عنق أخيه قال له :أنت أنا ،فمن أنا؟!

ومن محقه أنه ّ
ضل له بعري ،فجعل يفتش عنه ويناديَ :من وجد بعريي

فهو له ،فقيل له :ومل َ تنشده إذ ًا؟ قال :فأين حالوة الوجدان؟!

وختاصم فريقان من بني ال ُطفاوة وبني راســب يف مولود ادعاه كل من

الفريقــن ،فقال هلم هبنقة :احلكم يف هذا أن تذهبوا باملولود إىل هنر البرصة
فتُلقوه فيه ،فإن كان طفاوي ًا طفا ،وإن كان راسبي ًا رسب!

وكان يرعــى غنــم أهلــه ،فــكان يســوق الســان إىل املحــل

املخصــب ،ويســوق املهازيــل إىل ما ال عشــب فيه مــن األرض ،فقيل
لــه :وحيك ،مــا تصنع؟ قال :أنا ال ُأ ِ
فســد مــا أصلحــه اهلل ،وال أصلح
ما أفسده اهلل!

((( اسمه يزيد بن ثروان.
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دمشق خذهيا:
-138
ُ

ذكروا أن أعرابي ًا تزوج امرأة فلم تعجبه ،ومل يستطع أن يطلقها ،وشكا

محى دمشق رسيعة يف موت النساء .فأخذها
ذلك إىل أصحابه فقالوا له :إن ّ

إىل دمشق وقال (من الطويل):

دمشق خـذهيا واعلمي أن ليلـ ًة
ُ
ِ ِ
برض ٍة
ُ
أكلـت دمـ ًا إن مل ُأر ْعـك ّ
ومثل ذلك أو منه:

ِ
ـمــر ،إنام أنـت حـيـ ٌة
أما لـك ُع ٌ

متـر بعودي ِ
ِ
القـدر
نعشها ليلـ ُة
َ ْ
ُّ
القرط ِ
ِ
ِ
ِ ()1
طيبة الن َْش
بعيدة مهوى
إذا هي مل ُت ْقت َْل ت َِعش ِ
ِ
الدهر
آخ َر

(((

 -139صاحت أحشائي:

ذكر الشــيخ َ
الشنْشــوري((( يف كتابه « فتح القريــب برشح الرتتيب »

يف الفرائــض والوصايا عند بيان قســمة املــراث :إذا كان يف الورثة امرأة
حامــل ،وأنه عند تقســيم احلصص يعتــر احلمل ذكر ًا مــرة وأنثى مرة،

وأن بعــض الفقهــاء يرى افــراض أن يكــون احلمل توأمــن أو أكثر.
قال الشنشــوري ما خالصته :إن امــرأة ولدت اثني عــر ولد ًا يف بطن
عار عندهم؛ ألنه تنازل عن
((( عــودا النعش :طرفاه .وقولهُ :
أكلت دمــ ًا أي دية فإن أكلها ٌ
األخذ بالثأر .بعيدة مهوى القرط :طويلة العنق .النرش :الرائحة.
((( كانوا يزعمون أن احلية ال متوت إال إذا قتلت!
((( عبد اهلل بن حممد الفريض احلاســب :كان خطيب ًا باجلامــع األزهر بالقاهرة .له مؤلفات
كثرية .تويف سنة (999هـ).
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واحد ((( ،وملا علم بذلك حاكم البلد اســتدعاها وأوالدها معها ،ثم ردهم

عليها إال واحد ًا أخفوه عنها .وملا خرجت إىل فناء القرص افتقدته ،فصاحت

صحت أنا،
صيحة عظيمة ،فقيل هلا :أليس يف األحد عرش كفاية؟ قالت :ما
ُ
بل صاحت أحشائي التي ربوا فيها!
 -140شهادة املع ّلم:

سوار :ما صنعتك؟ قال:
شــهد رجل عند القايض
ســوار ((( ،فقال له ّ
ّ

مؤ ِّدب ،قال :فإنّا ال نجيز شهادتك ،قال :وملَ؟ قال :ألنك تأخذ عىل تعليم
القرآن أجــر ًا ،قال :وأنت تأخذ عىل القضاء أجر ًا! قــال :القضاء ُأ ِ
كر ْه ُت

عليــه ،قال :إن أكرهوك عىل تويل القضــاء فهل أكرهوك عىل أخذ األجر؟
فقال سوار :هات شهادتك ،فأجازها!

 -141الدنيا وشهواهتا (لبعضهم) من الوافر:
نـرى الدنيـا وزينتها فنصبـو
زخـرف ما تراه
فال يغـررك
ُ

ُ
أكثرها مهـو ٌم
فضـول العيش ُ

إذا اتـفـق القليل وفيـه سلم

قلب
وما خيلو من الشهوات ُ

ٌ
رطب
لني األعطاف
وعيـش ُ
ُ
ِ
ـب
وأكـثر مـا
يضـرك ما ُت ُّ
ُّ
ُ
حـرب
الكثري وفيـه
فال تـرد
ُ
َ

((( بعد انتشــار الصحف واإلذاعات الالســلكية رصنا نقرأ ونسمع كثري ًا من الغرائب من
هذا النوع ،وقبل مدة قصرية ســمعنا من بعض املحطات الالســلكية أن امرأة ولدت
مخسة عرش مولود ًا يف بطن واحد.
((( سوار بن عبد اهلل العنربي ،كان فقيه ًا حمدّ ث ًا وشاعر ًا أديب ًا .تويف سنة ( 145هـ).
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 -142حكاية أقوال:
البســملة :حكاية قول بســم اهلل الرمحــن الرحيــم ،احلمدلة :حكاية
قول احلمد هلل ،الســبحلة :حكاية قول ســبحان اهلل ،احلوقلة :حكاية قول
ال حــول وال قــوة إال باهلل ،اهليللــة :حكاية قول ال إلــه إال اهلل ،احليعلة:
حكايــة قول َح ّي عــى الصالة َح ّي عــى الفالح ،الطلبقــة :حكاية قول

أطال اهلل بقاك ،الدمعزة :حكايــة قول أدام اهلل عزك ،اجلعفلة :حكاية قول
جعلني اهلل فداك.
ُ -143خداي:
ذكر الفخر الرازي ((( يف تفســره الكبري أن معنى « ُخداي » بالفارسية
واجــب الوجود لذاته ،ألن هذه اللفظة مركبــة من « خود » ومعناها ذات
الــيء وحقيقته ،و « آي » ومعناها جاء ،فيكــون معنى خداي يف األصل
أنه بنفســه وذاته جاء إىل الوجود ال بغريه ،وعىل هذا يكون معناها أنه لذاته
كان موجود ًا.
((( حممد بن عمر القريش الطربســتاين ،كان من أفضل علامء عرصه يف علوم كثرية متنوعة،
وإذا قالوا يف املنطق أو الكالم « :قال اإلمام » فاملقصود هو ،له مؤلفات كثرية يف التفسري
واحلديث والكالم واألصول والرياضيات وغري ذلك ،ويف صدر تفسريه الكبري قائمة
بأســاء مؤلفاته ،وهي ســبعة وســتون كتاب ًا كامالً ،وثامنية كتب مل يكملها ،وكلها يف
مواضيع مهمة .تويف سنة ( 606هـ).
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 -144الفرج بعد الشدة (إلبراهيم الصويل)((( من الكامل:

ٍ
نـازلة يضيـق هبا الفتى
و َل ُـر ّب

حلقاتا
ضاقت فلام استحكمت
ُ

املخـرج
ذرعـ ًا وعنـد اهلل منها
ُ
ُـفـر ُج
فرجـت وكـان يظنها ال ت َ

 -145العقد والعقد الفريد:
« ِ
العقد » اســم كتاب أديب مشــهور ،صنفه ابن عبد ربه األندليس (((.

وكثري من الناس يســمونه « العقد الفريد » يف حني أن العقد الفريد اســم

لكتــب أخرى ،منها :العقــد الفريد يف أحكام التقليــد ،والعقد الفريد يف
أحكام التجويد ،والعقد الفريد يف أنساب بني أسيد ،والعقد الفريد للملك
السعيد (((.

حي:
 -146يتيم أبوه ّ
َو ّل أبو جعفر املنصور رج ً
ال عىل النفقات املخصصة لأليتام والعميان

والقواعد ((( من النســاء .فجاء أحد املتخلفني إىل املتويل وقال له :أريد أن
((( إبراهيم بن العباس ،نسبته إىل « صول تكني » أحد أجداده .ويعترب إبراهيم من الشعراء
املجيدين والكتاب البلغاء املشهورين .تويف سنة ( 243هـ).
((( أمحد بن حممد القرطبي ،األديب الشاعر ،وله ديوان شعر .تويف بقرطبة سنة ( 328هـ).
((( حممد بركة ،وهو ابن الظاهر بيربس .توىل بعد أبيه وتويف سنة ( 678هـ).
((( القواعد هنا مجع قاعد ال قاعدة ،ألن القواعد مجع مشــرك ،فإن أريد به اســم الفاعل
من القعود أو االرتكاز فاملفرد للمؤنث قاعدة ،وإن أريد به النســاء الاليت ال أزواج هلن
فاملفرد قاعد.
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تسجل اسمي مع القواعد ،قال املتويل :القواعد نساء ،فكيف أسجل اسمك
معهن؟! قال :فمع العميان ،قال :أما هذا فنعم ،ألن اهلل تعاىل يقول﴿ :ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [الحــج .]46 :قال:
وتسجل ابني هذا مع األيتام ،فقال املتويل :وهذا أفعله كذلك ،ألن َمن كان
ابن ًا ملثلك فهو يتيم!

َ -147أ ُأقتَل وحدي؟!:
ذكر سبط ابن اجلوزي ((( يف كتابه « مرآة الزمان » أن ً
رجال دخل الكرخ

ببغداد .(((...

 -148يف هناية القرن الثامن اهلجري:
ورد يف مصادر عدة أن الفريوزاباذي ((( (صاحب القاموس) كان آخر

تفرد كل منهم بيشء فاق فيه أقرانه عىل رأس
َمــ ْن مات من العلامء الذين َّ

(((

القــرن الثامن اهلجري ،وهم :رساج الدين البلقيني((( يف الفقه الشــافعي،
((( يوســف بن قزغيل ،أمه بنت ابن اجلوزي .ذكر ابن خلكان يف « الوفيات » أنه رأى مرآة
الزمان بأربعني جملد ًا ،وكلها بخط مؤلفها .وقد اطلعنا عىل بعضها مطبوع ًا.
((( [ للخرب تتمة طويت تُنظر يف املصدر املذكور .ع ].
((( حممد بن يعقوب ،له مؤلفات تزيد عىل األربعني ،أشــهرها القاموس املحيط .تويف سنة
( 817هـ).
((( أي هنايته.
((( عمر بن رسالن ،العامل الفقيه املشهور .توىل قضاء دمشق ،وتويف سنة ( 805هـ).
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وزين الدين العراقي ((( يف احلديث ،وشــمس الدين الفناري ((( يف العلوم
العقليــة ،وابن املل ّقن ((( يف كثرة التأليف ،وابــن عرفة ((( يف الفقه املالكي،
وجمــد الدين الفريوزابــاذي يف اللغة .وقال الســيوطي يف « بغية الوعاة »:
رأيت يف طبقات الفقهاء لبعض الشــاميني :تفرد عــى رأس القرن الثامن
اهلجري مخسة علامء بخمســة علوم :البلقيني بالفقه ،والعراقي باحلديث،
والغامري بالنحو ،والشريازي (أي :الفريوزاباذي) باللغة .وقال السيوطي:
ال أستحرض اخلامس.
ت تعصيني:
 -149أما استح َي ْي َ
سئل اإلمام أمحد بن حنبل :ما تقول يف هذه القصائد الرقاق؟ قال :مثل
أي يشء؟ فقيل :مثل قوهلم (من جمزو الوافر):
إذا مــا قــال لـي ربــي

الذنب عن خلقي
وتُـخفي
َ

اسـتـحـيـيـت تعصيني
أما
َ

وبـالـعـصـيــان تـأتـيـنـي

((( عبــد الرحيم بن احلســن ،أحد كبار حفاظ احلديث ،وله فيه مؤلفات عدة .تويف ســنة
(806هـ).
((( حممد بن محزة ،له مؤلفات يف املنطق وعلم الكالم وغري ذلك .تويف سنة ( 833هـ) ،وإذا
صح هذا فهو آخر اجلامعة موت ًا وليس الفريوزاباذي.
((( عمر بن حممد األنصاري ،قالوا :إن مؤلفاته تزيد عىل ثالثامئة! تويف سنة ( 804هـ).
((( حممد بن حممد الورغمي ،إمام تونس وخطيبها .تويف سنة ( 803هـ).
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فقال أمحــد :أعد ،فأعاد ،فقام أمحد ودخل غرفــة جماورة وأطبق عليه
الباب ،فسمعوه يردد البيتني وهو يبكي!
 -150جواب عىل املنرب:
ذكر كثريون أن عبد اهلل الســفاح (اخلليفة العبــايس) بينام كان خيطب

قــام رجل وقال :أنا ِم ْن أوالد عيل فأعدين عىل َم ْن ظلمني ،قال الســفاح:
و َم ْن ظلمك؟ قال :أبو بكر بأخذه فدك((( من فاطمة .قال الســفاح :ودام

عىل ظلمكم؟ قال :نعم ،قال :و َمــ ْن قام بعده؟ قال :عمر ،قال :ودام عىل
ظلمكــم؟ قال :نعم ،قال :و َمــ ْن قام بعده؟ قال :عثــان ،قال :ودام عىل

ظلمكم؟ قال :نعم ،قال :و َم ْن قام بعده؟ فجعل الرجل يتلفت يريد فرجة

بني الصفوف ليخرج(((!

 -151كعب راتب:
الكعب عظم معروف وله معــان أخرى .ويقال :هو كعب راتب ،أي
منتصــب انتصاب الكعب .قال جمد الدين بن األثــر ((( يف « النهاية » :إن
((( قرية بخيرب قرب املدينة.
((( ذلــك ألن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ملا توىل اخلالفة ســار يف تلك القضية ســرة
َم ْن سبقه.
((( املبارك بن حممد اجلزري ،العامل املحدث .له مصنفات حســنة نافعة ،منها كتابه املشهور
« جامع األصول » يف احلديث .تويف سنة ( 606هـ).
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عبــد اهلل بن الزبري أيام هجــوم احلجاج عليه بمكة كان يصيل يف املســجد
احلرام وأحجار املنجنيق متر عىل أذنيه فام يلتفت ،كأنه كعب راتب!
املطرف (((:
 -152كتب القايض أيب ّ

كان أبو املطرف (قــايض اجلمعة بقرطبة) قد مجع مــن الكتب بأنواع

املعارف ما مل جيمعه أحد من أهل عرصه .وكان له ستة وراقني ينسخون له.
ومتى سمع بكتاب اشــراه .وحيكى أن أهل قرطبة اجتمعوا لبيع كتبه بعد

وفاته ،وحصل من ثمنها ثامنون ألف دينار!
 -153مسألة العقرب:

هي مســألة نحوية مشهورة ،أصلها أن ســيبويه ((( وفد عىل الربامكة

ببغداد ،وكان الكســائي ((( يعلم األمني بن هارون الرشــيد .ومعلوم أن

ســيبويه رئيس نحاة البرصة ،كام أن الكســائي رئيس نحاة الكوفة ،فجمع
كنت أظن أن العقرب
بينهام الوزير الربمكي .ومما تناظرا فيه هذه العبارةُ « :

((( يف كتب الرتاجم :أبو املطرف وهو أديب ،وأبو مطرف وهو شــاعر .ومطرف بن عيسى
وهو من قضاة األندلس .تويف سنة ( 356هـ) .وهناك ابن مطرف القارئ ،وابن مطرف
الكاتب .ومطرف اسم لكثريين.
((( اسمه عمرو بن عثامن بن قنرب ،من املوايل .قالوا :إنه أعلم املتقدمني بالنحو واملتأخرين!
وإذا أطلق الكتاب فاملراد كتابه ،ذلك الكتاب الذي نال شــهرة واسعة ،وتبارى العلامء
يف رشحــه والتعليق عليه .وقد طبع ألول مرة ســنة ( 1316هـ) ،ولســيبويه تالميذ
كثريون .تويف بالبرصة وقيل :بالبيضاء سنة ( 180هـ) ،وعمره ( )32سنة!.
((( عــي بن محزة ،من املــوايل ،كان إمام ًا يف القــراءات والنحو واللغة .تويف بالري ســنة
(189هـ).
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أشــدُّ لســع ًة من الزنبور فإذا هو هي » ،قال الكسائي :فإذا هو إياها ،وقال

ســيبويه :فإذا هو هي ((( .فقال الوزير :اختلفتام وأنتام رئيسا بلديكام؟! ثم
اتفقا عىل أن يسأال أعرابي ًا مل يتأثر بلسان احلرض .فأحرض أصحاب الكسائي
أعرابي ًا وجدوه يف الســوق ،وقبل أن ي ِ
دخلوه املجلس سألوه كيف يقول يف
ُ
ذلك فقال :فــإذا هو هي ،وطلبوا منه أن يقــول إذا دخل املجلس فإذا هو
إياها ،فأبى .ويقال :إهنم أطمعوه بامل فوافق أن يقول :القول من قال ذلك.

ودخل املجلس فقال ســيبويه قوله وقال الكســائي قوله ،فقال األعرايب:

القول قول هذا ،وأشــار إىل الكسائي ((( ،فانكرس سيبويه وعاد إىل البرصة.
ويقال :إنه مات بعد مدة قصرية.

 -154عداوة الساقطني (لعيل بن اجلهم)((( من الوافر:
بـال ٌء لـيـس يـعــدلـه بـالء
ِ
يصنه
ُيبيحـك منـه عـرض ًا مل ُ

ب ِ
عداو ُة ِ
ود ِ
غري ذي َح َس ٍ
يـن
ِ
ويرتع منك يف ِع ٍ
مصون
رض
ُ

((( املنقول أن الكسائي قال :جيوز الرفع والنصب ،وسيبويه قال :جيب الرفع .وقول سيبويه
هو املوافق لفصيح الكالم .قال تعاىل ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ ﴿ ،ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ ،عىل أن
مــا بعد إذا الفجائية مبتدأ وخرب .وعىل قول الكســائي ما بعد إذا مبتدأ و « إياها » حال
عىل تأويل.
((( نظــم الواقعة بقصيدة طويلة األديب املرصي « حازم بن حممد » جتدها بتاممها يف « مغني
اللبيب » يف بحث « إذا ».
ً
متصال باخلليفة العبايس
((( عريب قريش متدين .كان شــاعر ًا جميد ًا ،له ديوان شــعر .وكان
« املتوكل » ،ثم هجاه فنفاه إىل خراســان ،وهناك ســجنه الوايل ثــم أخرجه ،فعاد إىل
العراق ثم ذهب إىل الشام ،ثم قتل سنة ( 249هـ).
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 -155سلم اخلارس وأبو العتاهية:
قال أبو العتاهية ((( يف َس ْلم اخلارس (((:
ٍ
عـمــــرو
ـم بـ َن
تـعـاىل اهلل يـا َسـ ْل َ
			

ِ
َ
الـرجـــال
أعـنــاق
احلــرص
َأ َذ َّل
ُ

فغضب سامل وقال :يزعم أين حريص ،ثم قال (من الرسيع):

ٍ
واعـظ
أقبـح التـزهيـدَ من
ما
َ

الـنــاس وال يـزهــدُ
ـزهــدُ
ُي ِّ
َ

لو كـان يف تـزهيـده صـادقـ ًا
ويرفـض الدنيــا ومل َيـ ْقـنِـهـا
ُ

ومل يكـن يـسـعـى ويسـرتفـدُ

والرزق مقسـو ٌم عىل َمن ترى

يـنـا ُلـه األبـيـض واألســــو ُد

يـخــاف أن تـنـفــدَ أرزا ُقــه

أضحى وأمسى بيتُـه املسجـدُ
والـرزق عـنـد اهلل ال يـنـفــدُ

 -156صالة املعري (أليب العالء املعري)((( من البسيط:

ٍ
دعـة
أصبحت يف
األمـر هلل قد
ُ
ُ

وشـاهـدٌ خالقي أن الصـالة له

ِ
للقـوت
من احليـاة وال أهتم

أعـز عنـدي مـن ُد ّري وياقـويت
ُّ

((( انظر املرقم (.)78
((( ســلم أو سامل بن عمرو ،كان شــاعر ًا جميد ًا متظاهر ًا باملجون .قيل له :اخلارس ،ألنه عىل
 ما قيل  -باع مصحف ًا واشرتى طنبور ًا! تويف سنة ( 186هـ).((( انظر املرقم (.)218
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 -157بيامرستان متنقل:
كان للســلطان حممود بن ســبكتكني((( بيامرســتان متنقــل يصحبه

يف غزواتــه ،كــا يقــال ملثله اليــوم « مستشــفى ميــدان » .وحيمل ذلك

البيامرســتان أربعــون مجــاً .وكان من مجلة أطبائــه فيام بعد أبــو الوفاء
املعروف بابن ّ
املرخم(((.

 -158من حلم املأمون:

كان الشــاعر ِدعبل اخلزاعــي((( قد هجا إبراهيم بــن املهدي((( (عم

املأمون) ،فبلغ ذلك إبراهيم فدخل عىل املأمون وشــكا إليه ذلك ،فقال له
املأمون :لك أسوة يب ،فقد هجاين واحتملته ،قال ّيف (من الكامل):

ٍ
جـاهل
أيسو ُمني املـأمون خطـ َة
إين مـن القـوم الذين سـيو ُفهم

شادوا بذكرك بعد طول مخـوله

ِ
حممد
رأس
َأ َوما رأى باألمس َ

()5

ِ
بمقعـد
ورش َفـتْك
قتلت أخـاك
ّ
ِ
األوهد
واستنقذوك من احلضيض

((( أول من لقب بالســلطان .فتح كثري ًا من البالد ،وتوغل يف اهلنــد وأزال كثري ًا من معامل
الوثنية .كان يف عهد اخلليفة « القادر باهلل » .تويف بغزنة سنة ( 420هـ).
((( انظر املرقم (.)389
((( دعبل بن عيل ،الشاعر املجيد ،كان خبيث اللسان ،هجا اخللفاء فمن دوهنم ومل يتعرض
له أحد .كان أطروش ًا ويف قفاه سلعة .مات سنة ( 246هـ).
((( أخو هارون الرشــيد ،بويع له باخلالفة عندما قتل األمني .وملا تغلب املأمون اختفى ،ثم
عفا عنه املأمون .تويف سنة ( 224هـ).
((( أي :رأس حممد األمني.
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 -159املِجدح:

املِجدح :عود تســاط بــه األرشبة ،وربام كانت له ثالث شــعب ،أي

كالشــوكة املعروفة اليــوم .ورد يف بعض احلديث أن النبــي عليه الصالة
والســام كان خارج املدينــة مع بعض أصحابه ،فقــال ألحدهم « :انزل
وخيوض
فاجــدح لنــا » .وفرسوا اجلدح بــأن حيرك الســويق أو اللبــن ّ

باملــاء حتــى يتم الذوبــان واالمتــزاج .وانظــر « النهايــة » البن األثري
مادة « جدح ».
 -160وادي بزاغا:
اجتاز أبو نرص املنازي ((( (الوزير الكاتب األديب) يف بعض أســفاره
بوادي بزاغا ((( فأعجبه حسنه فقال فيه (من الوافر):
وقـانـا لفحـ َة الرمـضـاء ٍ
واد

دوحـه فحـنـا عـليـنـا
نـزلنـا َ
وأرشـ َفـنـا عىل ظـمــأٍ زالالً
َ
واجـهـتْـ ُه
يراعي الشمس أنّى
َ

َـروع حصـا ُه حالي َة العذارى
ت ُ

ِ
الغيث العمي ِم
مضاعف
سقاه
ُ
ِ
املرضعات عىل الفطيم
ُـو
ُحـن َّ

َّ
ألــذ مـن املــدامـة للـنـديـم
ُ
ويـأذن للنسيم
فـيـحـجـبـهـا
الع ِ
فتلمـس جـانب ِ
قـد النظيم
َ
ُ

((( أمحد بن يوسف ،كان وزير ًا ألمحد بن مروان الكردي صاحب ديار بكر .كان املنازي هذا
من األفاضل النبالء ،نسبته إىل « مناز جرد » .تويف سنة ( 437هـ).
((( بزاغا قرية كبرية بني حلب ومنبج.
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 -161سداد ِ
وسداد:
َ

ــم ْيل » ((( أنه قال :دخلت عىل
نقلــوا عن العامل اللغوي « النرض بن ُش َ

املأمون ذات يوم فجرى ذكر النســاء ،فقال املأمون :حدثنا ُه َشيم عن خالد

عن الشــعبي عن ابن عباس قال :قال النبــي ﷺ « :إذا تزوج الرجل املرأة
ِ
السداد بفتح السني .فقلت:
لدينها ومجاهلا كان فيه ســداد من عوز » فأورد ّ
صدقت ،حدثنا عوف عن احلســن عن عيل بــن أيب طالب قال :قال النبي
َ
َ
احلديث بكرس السني من ِسداد .فقال املأمون :كيف
وأوردت
ﷺ،»...« :
ُ
السداد بفتح السني القصد يف الدين والسبيل ،وبالكرس البلغة
قلت؟ ُ
َ
قلتَّ :
وأوردت َ
قول ال َع ْرجي (((:
سددت به شيئ ًا.
وكل ما
ُ
َ
وأي فتى أضاعوا
أضاعوين َّ

كرهيـة ِ
ٍ
ِ
ثـغـر
وسـداد
ليوم

هجـرياه أشـرف:
ّ -162

كان النمر بن تولب ((( جواد ًا كثري األضياف ،وكان شــاعر ًا جميد ًا .فلام

(((
الركْب ،أعينــوا الركب ،انحروا
كرب خرف ،فكان ّ
هجــراه َ :أصبِحوا َ

لألضيــاف ،أعطوا الســائل .لعادته بذلــك .ومل يزل هيذي هبذا وشــبهه
((( كان واســع االطالع عىل اللغة واألدب والنحو .له مؤلفــات ،منها :كتاب الصفات،
وكتاب السالح ،وكتاب األنواء ،وغريها .تويف سنة ( 204هـ).
((( انظر املرقم (.)387
((( شاعر خمرضم .أدرك اإلسالم فأسلم وحسن إسالمه.
وهجريي.
((( هجر يف مرضه أو نومه :هذى .واملصدر َه ْج ٌر ّ
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هجـــراها :زوجوين،
حتى مــات .وخرفت امرأة من
حــي كرام ،فكان ّ
ّ

قولــوا لزوجي يدخل ،مهــدوا يل جانب زوجي .فقــال عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنــه :ما هلج به النمر بن تولب أرسى مما هلجت به صاحبتكم .ثم
ترحم عىل النمر.
ّ
 -163ما نيل اخللود بمستطاع (لقطري بن الفجاءة)((( من الوافر:
أقـول هلا وقـد طـارت شعاع ًا
ِ
ِ
سـألت بقـا َء يـوم
فـإنـك لـو
فصرب ًا يف جمـال املـوت صـرب ًا
عــز
ثـوب احليـاة بثـوب
وال
ٍّ
ُ

ُ
حـي
سبيل املـوت غـايـ ُة كـل
ٍّ
ومن ال ُيعت َبط يسـأ ْم ويمـرض
ٍ
حـيــاة
خـري يف
ومـا للمــرء
ٌ

ِ
وحيك لن تُـراعي
من األبطـال
عىل األجـل الذي ِ
لك مل تُطاعي

ُ
نـيـل اخلـلـود بمسـتـطـا ِع
فام
فـ ُيـطـوى عن أخي اخلَـنَ ِع الريا ِع

وداعـيــه ألهــل األرض دا ِع
ِ
ُ
املنـون إىل انقطـا ِع
ـمـه
وتُـسـل ْ
إذا ما عُــدّ مـن سقط املتـا ِع

()2

 -164يف الشامتة (لبعضهم) من الطويل:

ٍ
شامت يب عند مويت جهال ًة
وكم

ولو علم املسكني مـاذا ينـا ُلـه

يظـل ّ
ّ
يسل السيف بعـد وفـايت

الض ِّـر بعدي مات قبل ممايت
من ُّ

((( أبــو نعامة قطري بن جعونة بــن مازن اخلارجي :ظل يقاتل واخلوارج يســلمون عليه
باخلالفة عرشين سنة .وأخري ًا قتل سنة ( 78هـ).
((( اخلنوع :الذل .الرياع :هنا بمعنى اجلبان والضعيف .يعتبط :يمت شاب ًا صحيح ًا.
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 -165فضيلة النحو:
نقلــوا عن أيب العباس ثعلب النحوي ((( أنه قال ذات يوم يف جملســه:
اشــتغل أهل القــرآن بالقرآن ففازوا ،واشــتغل أهــل احلديث باحلديث
واشتغلت أنا بزيد وعمرو (أي
ففازوا ،واشــتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا،
ُ

بالنحو) فليت شــعري ماذا يكون حايل يف اآلخرة؟! قال بعض جلســائه:
وبت ليلتــي فرأيت النبي ﷺ تلــك الليلة يف
فانرصفت من جملســه ذاك ّ
املنــام فقال يلَ :أ ِ
قــرئ أبا العباس مني الســام ،وقل لــه :أنت صاحب

العلم املستطيل!
 -166القدس والقدوس:
« ال ُقــدّ وس » من صيغ املبالغــة ،ومعناه الطاهر املنــزه عن العيوب،

والتقديس التطهري ،ومنه األرض املقدسة وبيت ا َمل ْق ِدس أو البيت املقدَّ س

أو بيــت القدس .ويف احلديث « :إن روح القدس نفث يف ُروعي أن نفســ ًا

وتستوعب رز َقها »((( ،فاملراد بروح القدس
لن متوت حتى تستكمل أج َلها
َ
الروح املقدس ،وهو جربيل عليه السالم ،ألنه خلق من طهارة.

((( أمحــد بن حييى ،من موايل بني شــيبان .كان إمام الكوفيني يف النحــو واللغة ،وكان ثقة
صاحل ًا .له مصنفات كثرية .تويف ببغداد سنة ( 291هـ).
((( تتمــة احلديث « :فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلــب » ،أخرجه أبو نعيم يف « احللية » عن أيب
أمامة كام يف « اجلامع الصغري » للسيوطي.
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 -167كان الناس:
قال بعضهم :كان الناس ورق ًا ال شوك فيه فصاروا شوك ًا ال ورق فيه!
وقال بعض التابعني:أدركنا رجاالً « ســاملي القلوب » ،لو رأيتموهم لقلتم
جمانني ،ولو رأوكم لقالوا شياطني .قال الشاعر:
ذهب الذين ُيعـاش يف أكنــافهم

يت يف َخ ْل ٍ
ف كجلد األجرب
و َب ِق ُ

 -168ذهب الشباب (لصالح بن عبد القدوس)((( من الكامل:

ِ
زينب
وصل َك
ص َم ْت حبا َلك بعد
ُ
َ َ

الصبـا فلقد عـداك زمـانُـه
فـدع ِّ
ٍ
عـودة
الشبـاب فـاملـه مـن
ذهب
ُ

ـب
َـص ُّـر ٌم وتـقـ ُّل ُ
والدهـر فيه ت َ
ُ
األطيب
مر منه
واجهد
ُ
فعمرك َّ
ُ

املهـرب
املشيب فـأين منه
وأتى
ُ
ُ

تيأسن إذا صربت (ملحمد بن بشري)((( من البسيط:
 -169ال
ّ
إن األمور إذا انسدت مسالكها

ال تيأس َّن وإن طـالت مطـالبـ ٌة
َأ ِ
خل ْق بذي الصرب أن حيظى بحاجته

رب يفتح منها َّ
كل ما ارتُتِجا
فالص ُ
ٍ
بصرب أن ترى فرجا
استعنت
إذا
َ
ِ
ومدمن القرع لألبواب أن َي ِلجـا

((( شــاعر واعظ ،أكثر شــعره يف احلكم .كان يعظ الناس بجامع البرصة ،واشتهرت عنه
بعــض األقوال املخالفة فاهتموه بالزندفة ،واســتقدمه املهدي (اخلليفة العبايس) فقتله
سنة ( 160هـ).
((( أحد اخلوارج ،وهو حجازي من شعراء العرص األموي.
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 -170ما لكم تكأكأتم؟
كان عيســى بــن عمر الثقفــي((( النحوي صاحب تقعــر يف كالمه،

يســتعمل األلفاظ الغريبة حتى مع العوام .ذكروا أنه ســقط مر ًة من محاره

عيل
يف الســوق فاجتمع الناس عليه ،وملا هنض قال هلــم :ما لكم تكأكأتم ّ
كتكأكُئكم عىل ذي ِجنة ،افرنقعوا((( .فقال بعض احلارضين من العوام :إن
ِجنّيته تتكلم اهلندية!

ّ -171
خط السائح اهلروي:
ذكروا أن شخص ًا كان يستجدي الناس بأوراق يكتبها هلم فيها أبيات،

قال فيه بعضهم (من البسيط):

أوراق كديتِ ِ
ـه يف بيت كـل فتى

قد ط ّبق األرض من سهل ومن جبل

ٍ
معان واختالف َر ِوي
عىل اتفاق

ُّ
خـط ذاك السائح اهلروي
كأنه

والسائح اهلروي((( (الذي رضبوا املثل بخطه يف أنك جتده حيثام ذهبت)

كان قد طاف بالد ًا كثرية فاشتهر بالسائح ،وكان مولع ًا بأن يكتب بخطه يف

كل مكان يصل إليه مما يمكن أن يكتب عليه.

((( هــو من املوايل ،ولكنه نزل بثقيف فنســبوه إليهم .كان من النحــاة األولني ،وهو أحد
أساتذة سيبويه ،له مؤلفات كثرية .تويف سنة ( 149هـ).
((( أي مالكم جتمعتم ّ
عيل كتجمعكم عىل جمنون ،انرصفوا.
((( اسمه عيل بن أيب بكر :تويف بحلب سنة ( 611هـ).
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 -172أغربة العرب:

أغـــربة العرب :ســوداهنم ،ومنهــم يف اجلاهلية :عنــرة العبيس(((،

(((
ُ
الـسـلـكـة((( .ومن أغربتهم يف اإلسالم:
وس َليك بن ُّ
وخفاف بن نَدبة ُ ،

مطرف ،ومنترش بن
عبد اهلل بن خازم((( ،وعمري بن أيب عمري،
وهـمـام بن ِّ
ّ
وهب ،ومطر بن أوىف ،وتأبط رش ًا ((( ،والشنفرى(((.

 -173شح الناس (أليب العتاهية)((( من جمزو الرمل:
لـو رأى الـنــاس نـبـ ّيــ ًا

استغنيت عن صـا
أنت ما
َ
ِ
إلـيـــه
احـتـجــت
فــإذا
َ

ســــائـ ً
ال مــا وصـلـــو ُه
الـدهـــر أخـــو ُه
حـبــك
َ

ـجــك فـــو ُه
ســـاعــ ًة َم َّ

 -174من أبحاث اهلجرة النبوية:

هاجر النبي ﷺ من مكة إىل املدينة ،وأقام يف منزل أيب أيوب األنصاري

ريض اهلل عنه إىل أن بنى املســجد وحجرته ،فبعــث إىل مكة زيد بن حارثة
((( عنرتة بن شــداد العبيس :كان أسود اللون ألن أمه سوداء .وهو من األبطال املشهورين
بالشجاعة ،ومن الشعراء املجيدين.
((( خفاف بن عمري :وندبة اســم أمه .وهو شــاعر خمرضم ومن الصحابة .تويف حوايل سنة
( 20هـ).
((( شاعر لص فتاك .واسم أبيه عمري ،وهو متيمي .مات حوايل سنة ( 17هـ).
((( أحد األبطال ،توىل خراسان ثم قتل سنة ( 72هـ).
((( اسمه ثابت بن جابر :لقبوه بذلك ألنه محل حتت إبطه سالح ًا ليقتل شخص ًا خاصمه.
((( هو صاحب المية العرب املشهورة .اسمه ثابت بن أوس ،وقيل :شمس بن مالك.
((( انظر املرقم (.)78
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وأبا رافع ،وأعطامها بعريين ومخسامئة درهمَ ،ف َق ِدما عليه بفاطمة وأم كلثوم
ابنتيه ،وســودة بنت زمعة زوجته ،وأســامة بن زيد وأمه أم أيمن .وخرج

معهم عبد اهلل بن أيب بكر بعيال أيب بكر.
 -175التاريخ اهلجري:

أول من ّأرخ من اهلجرة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،وذلك يف شهر

ربيع األول من السنة السادســة عرشة .نقل الصالح الصفدي ((( يف كتابه

« الوايف بالوفيات » أن عمر بن اخلطاب أراد أن جيعل أول الســنة رمضان،

ولكنه عدل عن ذلك فجعله من املحرم.
 -176الكعبة:

شكلها مكعب تقريب ًا .ذكر بعض كتّاب العرص أن ارتفاعها مخسة عرش

مرت ًا ،والركن الذي فيه احلجر األسود يزيد قلي ً
ال عن عرشة أمتار ،والركن

الذي فيه الباب ومقابل كل منهام اثنا عــر مرت ًا .وباهبا عىل ارتفاع مرتين

من األرض .والركن الــذي فيه احلجر هو الرشقي ،والركن الشــايل هو

العراقي ،والغريب هو الشــامي .واحلجر األسود بيضوي غري منتظم ،قطره
ثالثون سنتيمرت ًا ،وهو صقيل ،لونه أسود ضارب إىل احلمرة ،وفيه تعاريج
صفر من أثر اللحام للقطع التي انفصلت(((.

((( خليل بن أيبك ،األديب املؤرخ .كان مولع ًا بجمع الرتاجم .توىل ديوان اإلنشاء يف بلدان
كثرية .له زهاء مائتي مؤلف .تويف بدمشق سنة ( 764هـ).
((( انظر املرقم (.)929
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 -177عن نابه عنا به (أليب يعىل اهلروي)((( من الكامل:
ماذا نـؤمـل من زمـان مل يزل

وجـوهنا
نلقـاه ضاحكـ ًة إليـه
ُ

ٌ
نـازل
فكأنام مكـرو ُه مـا هـو

خـامل عن ِ
ٍ
نابـه
راغب يف
هو
ٌ
ونـراه جه ًام كـارش ًا عن نـابِ ِ
ـه
َ
نـازل عـنّــا بِ ِ
ٌ
ـه
عنـه بنـا هـو

 -178كتايب مؤنيس (لبعضهم) من الطويل:
إذا مل أجد يل يف الزمان مؤانس ًا

وأغلقت بايب َ
غنى
ُ
دون َمن كان ذا ً

جعلت كتايب مؤنيس وجلييس
ُ
وأمليت من مال القناعة كييس
ُ

 -179قرب الدار خري من البعد:
هذا بعض بيت البن الدمينة ((( من قصيدة رقيقة مطلعها (من الطويل):

نجد متى هجت من ِ
أال يا صبا ٍ
نجد
َ
ومنها:
وقـد زعمـوا أن املحب إذا دنا
بكـل تداوينا فلم ي ِ
ٍّ
شف ما بنـا
َ

عىل أن قرب الدار ليس بنافع

لقد زادين مرساك وجـد ًا عىل ِ
وجد
ِ
الوجد
النأي يشفي من
ُي َم ُّل وأن
َ
ِ
البعد
خري من
عىل أن َ
قرب الدار ٌ
إذا كان َمن هتواه ليس بذي ُو ِّد

((( حممود بن مسعود املاليني :كان من معارصي الفخر الرازي.
((( عبد اهلل بن عبيد اهلل العامري ،والدمينة اســم أمه .شاعر إسالمي .ذكروا يف سبب موته
أنه شــعر أن رج ً
ال من بني ســلول يأيت امرأته ،فرصده وقتله وقتل امرأته ،ثم هجمت
عليه مجاعة من سلول فقتلته!
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 -180الصديق اجلديد (لبعضهم) من اخلفيف:
ٍ
صـديق َع َـرفـتُـه بصـديق
كم
ٍ
ٍ
طـريـق
ورفـيـق صحـبـتُـه يف

ِ
العتيق
كان أحظى من الصديق
ِ
صديق
خري
صـار بعد الطريق َ

 -181القرآن غري خملوق:
قضية كون القرآن خملوق ًا أو غري خملوق مشهورة ،وهي مع أدلة القولني

موطنهــا كتب علم الكالم .وجرى ما جــرى حوهلا أيام املأمون واملعتصم

والواثق .والقائلون بأنه غري خملوق يقصدون الكالم النفيس الذي هو صفة

من صفــات اهلل تعاىل ،ال احلروف واألصوات أو احلــر والورق .والذي

َق َصدنا إيراده هنا هو ما نقله الســيوطي يف كتابــه « اإلتقان » من أن مجاعة
اســتدلوا عىل أن القرآن غري خملوق بأن اهلل تعاىل ذكر اإلنسان يف القرآن يف

ثامنيــة وعرشين موضع ًا وقال :إنه خملوق ،وذكر القرآن يف أربعة ومخســن
موضعــ ًا ومل يقل إنه خملوق ،وملا مجع بينهــا غا َي َر فقال ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [الرحمن.]3-1 :
 -182رؤيا غريبة:

وجدت يف مصادر عــدة أن عبد امللك بن مــروان رأى يف منامه كأنه

بال يف املحراب أربع مرات .فأرســل شخص ًا يسأل سعيد بن املسيب((( أو
((( التابعي الكبري الشهري ،وأحد فقهاء املدينة السبعة .لقي كثري ًا من الصحابة وروى عنهم.
كان ورع ًا عفيف ًا .تويف باملدينة سنة ( 94هـ).

115

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

ســعيد بن جبري((( عن تعبري رؤياه ،فقال ســعيد لذلك الشــخص :لست
صاحب الرؤيا! قال :إن الذي رآها عبد امللك بن مروان ،فقال له ســعيد:
لصلبــه أربعة .وهكذا حصل فقد متلك الوليد وســليامن
يملك من ولده ُ
لصلبه.
ويزيد وهشام ،وهم أوالد عبد امللك ُ

 -183قل للشامتني (لفروة بن ُم َسيك)((( من الوافر:

الدهـر َج َّـر عىل ُأ ٍ
نـاس
إذا ما
ُ

فقل للشـامتـني بنـا أفـيـقــوا
فام ْ
إن طِـ ُّبـنـا جـب ٌن ولـكـن

ٌ
سجـال
الدهـر دولـتُـه
كذاك
ُ

ومن ُيـ ْغ َـرر بريب الدهر يوم ًا

فلـو خلـد امللـوك إذ ًا خلـدنـا

َ
أنــاخ بآخــريـنـا
كـالكـ َلـه
سيلقى الشـامتون كام ِ
لـقـيـنـا
منـايـانـا ودولـ ُة آخـريـنـا

()3

تكـر رصو ُفـه حـيـنـ ًا فحينـا
ُّ

ريب الزمـان لـه خـؤونا
جيـد َ
ولو بقـي الكـرام إذ ًا ب ِ
ـقـيـنـا
َ

((( من موايل بني أســد ،وهو تابعي عامل باحلديث والتفســر .التحق بابن األشعث اخلارج
عىل احلجاج ،ثم ّفر إىل مكة ،فقبضوا عليه وأتوا به إىل احلجاج فقتله سنة ( 95هـ) .ويف
املجلد الســادس من طبقات ابن ســعد بحث ذلك .وذكر ابن خلكان يف « الوفيات »
مناقشة طويلة عىل أهنا جرت بني سعيد واحلجاج عندما أمر بقتله .وهي فيام أرى أقرب
إىل الوضع منها إىل الصحة .ومل يذكر ابن ســعد شيئ ًا من ذلك مع شدة عنايته بأحوال
التابعني ،وهو مع ذلك من قدماء املؤرخني فقد تويف سنة ( )230انظر املرقم (.)113
نعم وجدت يف كتاب اإلمامة والسياسة لعبد اهلل بن مسلم الدينوري املناقشة املذكورة،
ولكن يف الكتاب املذكور غث وسمني.
((( صحايب وفد عىل النبي ﷺ .وكانت له منزلة كبرية عند قومه .وهو شاعر جميد.
((( قوله (فام إن طبنا)( :إن) هنا زائدة بعد (ما) وطبنا بمعنى شأننا وعادتنا.
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 -184نـا ٍع يلحـن!

ـــر ُّد عىل من يلحن
كان معاوية بن ُب َجري مشهور ًا بأنه ال يلحن ،وأنه َي ُ

كائن ًا من كان وحيث كان .كان مقي ًام ببالد فارس وأبوه ُب َجري بالبرصة .جاءه

نعي أبيه ،قــال له الناعي :مات بجري ًا (بالنصــب) فقال له معاوية :حلنت

ال أم لك .ويف ذلك يقول أخوه عبد اهلل (من الوافر):
عاينت خـري بني ُب َج ٍ
ـري
أما
َ

رب يـنـعـى أبـــاه
أتــاه خمـ ٌ

معـاويـة املح ِّقـق ما َع ِلمتـا

عـالنـيـ ًة فقال لـه :حلـنـتـا

 -185العب كرة:

من أخبار اللعب بالكرة قدي ًام ما ذكره ابن حجر العســقالين يف (الدرر

الكامنة) يف ترمجة شــخص يدعى (حممد بن بكتمر) أنه انتهت إليه الرياسة

يف لعــب الكرة ،فلم يكن أحد جياريه يف ذلــك إال (عالء الدين قطليجا)،
فكانا إذا اجتمعا رأى الناس منهام العجب!
 -186أبو األسود وامرأته:

ذكروا أن أبا األســود الدؤيل ((( وامرأته ختاصــا يف ٍ
ولد هلام فذهبا إىل

زيــاد بن أبيه((( (وايل البرصة إذ ذاك) ،فقالت لــه املرأة :أصلح اهلل األمري،
معلام ألوالد زياد بن
((( اســمه ظامل بن عمرو ،صحب اإلمام عيل بن أيب طالب .اشــتغل ً
أبيه .وهو أول من وضع بعض قواعد النحو بأمر من زياد ،أو من اإلمام عيل .له شــعر
ونوادر .أصابه الفالج .كان مورس ًا ومعروف ًا بالبخل .نســبته إىل قبيلة « ُد ِئل » العربية.
تويف سنة ( 67هـ).
((( انظر املرقم (.)440
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إن ابني هذا كان بطني له وعاء ،وحجري له فناء ،وثديي له ســقاء ،أكلؤه
إذا قام ،وأحفظه إذا نام ،فلم أزل كذلك ســبعة أعوام ،حتى إذا اســتوى
لت نف َعه ورجوت عني
فصا ُله ،وكملت خصا ُله ،واشــتدت أوصا ُله ،وأ ّم ُ
دف َعه ،أراد أن يأخــذه منيِ ،
فآوين أهيا األمري ،فقد رام قهري وأراد قرسي.

فقال أبو األسود :أصلحك اهلل ،هذا ابني محلتُه قبل أن حتمله ،ووضعتُه قبل

أن تضعــه ،وأنا أقوم عليه يف أدبه ،وأنظــر يف َأ َوده ،وأمنحه علمي ،و ُأ ِهلمه
حلمي ،حتى حيكم عق ُله ،ويستحكم فت ُله .فقالت املرأة :أصلحك اهلل ،محله
ِخ ّف ًا ومحلتُه ثقالً ،ووض َعه شــهو ًة ووضعتُه كره ًا .فقال زياد أليب األسود:

أردد عىل املرأة ولدها ودعني من سجعك(((!

 -187أوىل الناس باملواساة (إلبراهيم الصويل)((( من البسيط:

ِ
الـربيـة طـر ًا أن تواسـ َيـه
أوىل

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا

حل َز ِن
عند الرسور َل ْن واساك يف ا َ

ِ
اخلشن
َم ْن كان يألفهم يف املنزل

((( الواقعة عىل طرافتها ُيشــبه أن تكون موضوعة مصنوعة .ولكن طرافتها سببت شهرهتا،
عــى أين وجدت في « الجامع الصغير » للســيوطي :عن عبد اهلل بــن عمرو أن امرأة
قالــت :يا رســول اهلل ،إن ابني هذا كان بطني له وعاء ،وثديي له ســقاء ،وحجري له
حواء ،وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني .فقال هلا رسول اهلل ﷺ« :أنت أحق به ما مل
تنكحي» ،أي ما مل تتزوجي .وكان ابنها مل يبلغ السابعة .قال السيوطي :أخرجه أبو داود
وأمحد واحلاكم (.)357/2
((( انظر املرقم (.)144
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 -188يف حديد بارد (لبعضهم) من الكامل:
قـوارض
ئت أنك قـد أتـتـك
ُأنبِ ُ
ٌ
َع ِم َل ْت ُرقى الواشـني فيك وإهنا

ِ
الواجد
عني َثـنَـتْـك عىل الضمري
ٍ
ِ ()1
حـديد بـارد
عندي لتعمل يف

 -189من محقى العرب:
كان معاويــة بن مروان بن احلكــم من احلمقى .ذكــروا من محقه أنه
وقف ذات يوم بالقرب من طحان ،فنظر إىل احلامر يدور بالرحى ويف عنقه
جلجل ،فقال للطحانِ :ل َ جعلت يف عنق احلامر جلجالً؟ قال :لكي أعرف

إذا مل أسمع صوت اجللجل أن احلامر توقف عن الدوران .فقال له معاوية:
أرأيت لو توقف احلامر ولكنه ظل حيرك رأســه ليومهك أنه يدور؟ فقال له
الطحان :ومن أين حلامري بمثل عقل األمري!
 -190الناس خالن الكريم (البن النديم املوصيل)((( من الطويل:

ٍ
قلت هلـا اقرصي
وآمـرة بالبخل ُ

ُ
سـبيل
فليس إىل مـا تـأمـرين

عطـائي عطـا ُء املكـثرين تكـرمـ ًا

ُ
قليـل
ومـايل  -كام قد تعلمني -

َ
خالن الكريم وال أرى
الناس
أرى َ

ُ
بخيـ ً
خـلـيـل
ال لـه يف العـاملني

((( الواجد هنا بمعنى الغاضب .ومقصوده أن ما نقله الوشاة أ ّثر يف صاحبه ومل يؤثر فيه.
((( إســحاق بن إبراهيم الفــاريس األصل :كان من ندمــان اخللفاء ،وله ثقافة واســعة،
ولكن غلب عليه الغناء .تويف ســنة ( 235هـ) .أما أبوه فهو املعروف بالنديم ،واسمه
« إبراهيم بن ماهان » .تويف سنة ( 188هـ).
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 -191من نوادر أيب العيناء(((:

خاصم أبو العيناء يوم ًا أحدَ العلويني فقال له العلوي :ختاصمني وأنت
تقول كل يوم يف صالتــك :اللهم ِّ
صل عىل حممد وعىل آل حممد؟! فقال له

ولست منهم!
أبو العيناء :لكني أقول :الطيبيني الطاهرين
َ
 -192جفاك يزيد (لبعضهم) من املجتث:
يا ســيـد ًا حـــاز لـطـفــ ًا

أنـت احلـســـني ولـكــن

لـــه الـــربايــا عـبـيـــدُ
جفـاك فـيـنـا « يـزيـد »

()2

 -193املروزي والرازي:

قالوا يف النسبة إىل « مرو » « :املروزي » ،بزيادة زاي ،كام قالوا يف النسبة

إىل « الري » « :الــرازي » .قال ابن خلكان يف « الوفيات » :ومرو هذه هي
مرو الشــاهجان .أما مرو الروذ فالنســبة إليها « املــروروزي » .وقال :إن
الشاهجان لفظ أعجمي معناه روح امللك ،الشاه امللك واجلان الروح.
 -194ابن ملكان وابن التلميذ:

كان ابــن التلميذ ((( طبيب ًا نرصاني ًا ،وكان ابــن ملكان ((( طبيب ًا هيودي ًا.
((( انظر املرقم (.)415
((( يف « يزيد » تورية ظاهرة.
((( هبــة اهلل بن صاعد أيب الغنائم بن التلميذ ،كان واســع االطــاع يف الطب وغريه ،وله
مؤلفات .خدم اخللفاء العباسيني مدة طويلة .وكان شاعر ًا وله نوادر .عاش حتى ناهز
املائة سنة من العمر ،ومات سنة ( 560هـ).
((( اســمه هبة اهلل بن عيل بن ملكان ،كان طبيب ًا مشــهور ًا ،وهو مؤلف كتاب « املعترب » يف
الطب ،وكان يسمى أوحد الزمان!

120

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

أصاب اب َن ملكان جذام يف أواخر عمــره ثم عمي ،وكان متكرب ًا فقال فيه
ابن التلميذ (من البسيط):
هيـودي محـاقـتُـه
صديق
لنا
ٌ
ٌّ
يتي ُه والكلب أعىل منه منزل ًة

إذا تكلم تبـدو فيـه من فيـه

كأنه بعدُ مل خيرج من التيه

()1

 -195ينتسب عرض ًا:
سئل رجل عن اسم أبيه فقال :أنا ابن أخت فالن ،فسمعه أعرايب فقال:
الناس ينتسبون طوالً وهذا ينتسب عرض ًا! ومن أقوال العامة اليوم يف مثل
هذا :سئل البغل عن أبيه فقال :خايل احلصان!
 -196يوم ّ
الرضع:
الر َّضع »
ورد يف صحيح البخاري حديث يف آخــره ...« :واليوم يوم ُ

وفرسه رشاح احلديث بيوم هالك اللئام ،ألن كل َمن ن ُِسب إىل اللؤم ُو ِصف

واملص .وقوهلــم « :أألَ ُم من راضع » أصله أن رج ً
ال طرقه ضيف
بالرضع
ّ
رضع شاته لئال يسمع الضيف صوت احللب لو حلب .ثم قالوا عن
فمص
َ
ّ

كل لئيم :راضع ،كأنه رضع اللؤم من ثدي أمه.
((( يقصد تيه بني إرسائيل يف سيناء عىل عهد موسى عليه السالم .والتيه بكرس التاء :الصلف
والتكرب ،وبالفتح الضالل .وقد كرس التاء يف هذا أيض ًا.
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ِ -197قدْ ر بخيل (لبعضهم) من البسيط:

لو ّ
أن ِقدر ًا بكت من طول َمْبِ ِسها
ـض َم ْع ِد ُنا
مسها َد َس ٌم مـذ ُف ّ
ما َّ

ِ
جبار
قدر ابن
عىل اجلفوف بكت ُ
نـار القني من ِ
وال رأت غري ِ
نـار!
َ

 -198تعليقة الغرفة:
اسم كتاب أو جمموعة يف النحو صنّفها ابن بابشاذ النحوي((( املشهور.
قالــوا :إنه اعتزل بجامــع عمرو بن العاص بمرص فجمع شــكة كبرية يف
النحو ،يقال :إهنا لو ُب ّيضت لبلغت مخسة عرش جملد ًا .وسامها النحاة (تعليقة
الغرفة) واملقصود الغرفة التي اعتزل فيها ابن بابشاذ باجلامع املذكور.
 -199يف بخيل (لبعضهم) من جمزو الكامل:
رغـيـف ِ
ِ
ــه
كـســر
ِســ ّيـان
ُ
ويصــوم كُـرهـ ًا ضـيـفــه

ِ
عـظـامـ ْه
كرس عظ ٍم من
أو ُ
مل َي ِ
ـنـو أجـر ًا يف صيـامـه!

 -200أبيات مفردة:
الذكر بعد املال خيلدُ باقي ًا
 أرىَ
 ْكأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا

ِ
لبخيـل
ومل أر ذكــر ًا صـاحلـ ًا
سـامـر
أنيس ومل يسمـر بمكـة
ٌ
ُ

((( طاهر بن أمحد بن بابشــاذ ،إمام عرصه يف العربية .لــه مصنفات عدا التعليقة املذكورة،
منهــا :رشح مجل الزجاج ،وأصول ابن الرساج .صعد ليلة ســطح اجلامع فزلت قدمه
فسقط ومات ،وذلك سنة ( 469هـ).
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ٍ
ليلـة
مــر من يوم وال من
 -ما ّ

إال إليـك جتــدّ دت أشــواقـي

 -إن الريــاح إذا عصفـن رأيتَها

واهلـم يـزيـد
حـ ُّظـه يـنـقـص
ُّ
ِ
َ
األغصـان
شـامخ
تُـويل األذيـ َة

عيل ويف احلـروب نعامة
 أسـدٌ ٍَّ
المــرئ
 إنام املـوت حـيـــا ٌة -إذا أبقت الدنيا عىل املـرء دينَـه

الدهر صاحب ًا
غي
 والٌ
ُ
عجب إن ّ

عنهم
الناس ُط ّر ًا وارصف الود
 دع َُ
أصبحت ال حيمل بعيض بعضا
ُ

 تَـ ّبـ ًا هلم مجعوا مـاالًوغـاهلم
ُ

فتخـا ُء تنفـر من صفـري الصافر

ِ
بضـائـر
فام فــاتـه منها فليس
ِ
ُّ
عجائب
تصاريف الزمـان
فكل
ُ
تسامح
إذا كنت يف أخـالقهم ال
ُ

كـأنـام كــان شــبـايب قـرضـا
عنه ِ
احلـامم فام فـازوا بام مجعـوا

 -201ولد الدينار:
من نوادر أشعب((( املرضوب به املثل يف الطمع أن امرأه بلهاء أودعت

طي الفــراش .وجاءته بعد أيام ،كأهنا
عنــده دينار ًا ،فوضعه بحضورها يف ّ

شــكّت يف أمانته ،فقال هلا :ارفعي الفراش لرتي دينارك يف موضعه ،وكان
قد وضع مع الدينار درمه ًا .وملــا رفعت الفراش أخربته بالدرهم فقال هلا:
لقد ولد دينارك درمه ًا فخذيه .فأخذت الدرهم وانرصفت مرسورة .وبعد

فرتة جاءت مرة أخرى ،وكان أشــعب قد وضع مع الدينــار درمه ًا آخر،

فأخذت الدرهم وانرصفت .ثم جاءت املــرة الثالثة ورفعت الفراش فلم
((( أشعب بن جبري ،صاحب النوادر الكثرية .تويف سنة ( 125هـ).

123

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

جتد دينار ًا وال درمه ًا ،والتفتت إىل أشعب فإذا هو يتباكى وقال هلا :لقد مات
ِ
الدينار يف النفاس! قالت :كيف يكون للدينار نفاس؟! فقالِ :
صدقت
أنت

بالوالدة وال تصدقني بالنفاس؟!

 -202يف ضيافة البخيل (البن غلبون)((( من اخلفيف:
بت ضيف ًا له كام حكم الدهــ
ُّ
فابتداين يقول يل وهو يف سكــ
تغربت؟ قلت :قال رسول اهلل
لِ ْم
َ

سافروا تغنموا ،فقال :أال تد

قبح
احلر ُ
ــر ويف حكمه عىل ّ
ُ

اهلم طافح ليس يصحو:
ــر من ّ

ُ
نصح ونُجح:
والقول منه
ٌ
ري متام احلديث :صوموا تصحوا

 -203توبة مع استثناء (لبعضهم) من الوافر:
ُـوب إليـك يـا رحـمـن إنـي
أت ُ
فـأمـا من هـوى ليـىل وحبـي

الذنـوب
أسـأت وقد تضاعفت
ُ
ُ

أتـــوب
زيـــارتَـهـا فـإنـي ال
ُ

 -204قياس النظر:

يف كتــاب (النهاية) ملجد الدين بن األثــر يف مادة (عني) :ويف حديث

عــي أنه قاس العني ببيضة جعل عليها خطوط ًا وأراها إياه .قال ابن األثري:
ّ

َعرف عىل ما نقص
وذلــك يف العني تُرضب بيشء فيضعف منه برصهــا ف ُيت َّ

منها ببيضة ُي ّ
ُنصب عىل مسافة تدركها
َط عليها خطوط سود أو غريها ،وت َ
((( عبد املحســن بن حممد ،وهو شــاعر من أهل صور بلبنان .له ديوان شــعر .تويف سنة
(419هـ).
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العني الصحيحة ،ثم تُنصب عىل مسافة تدركها العني العليلة ،و ُيعرف بعد
ما بني املسافتني ،فيكون ما يلزم اجلاين بنسبة ذلك!

جمزو املتدارك:
 -205لست للنحو جئتكم (ألعرايب) من ّ
لسـت للنـحـو جـئـتـكـم
ُ
َخ ِّ
ـــل زيـــد ًا لـشــــأنـه

أرغــــب
ال وال فــيـــه
ُ

يـذهـــب
أيـنـمـا شـــاء
ُ

 -206كن عصامي ًا:
لتكون نفسك بنفسك،
قالوا :كن عصامي ًا وال تكن عظامي ًا .أي اجهد ّ

ال باالعتامد عىل آبائك وأسالفك .ويقال للشخص (عصامي) إذا نبغ بنفسه
وجهده ولو كان ذووه خاملني .وعصام الذي نسبوا إليه هو عصام بن شهر
صاحب النعامن بن املنذر ،والذي قالوا فيه:
نفس عصا ٍم َس ّودت عصاما
ُ

الكـر واالقـــداما
وع ّلمتـه
َّ

 -207تورية حسنة (البن الوردي)((( من املجتث:
قالـت إذا كـنـت تـرجـو
صـــف ور َد خــدي وإال

َو ْصـيل وختـشـى نُـفـوري
ناديت « جوري »
أجور
ُ
ُ

((( عمر بن مظفر ،الفقيه الشــافعي .له مؤلفات أشهرها منظومة البهجة يف الفقه الشافعي،
وهي بخمسة آالف بيت وثالثة وستني بيت ًا ،وقد تدارسها العلامء ورشحوها .تويف سنة
( 749هـ).
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 -208شجاعة خليفة:
نقــل الصالح الصفدي((( عن خفيف الســمرقندي أنه قال :كنت مع

اخلليفة املعتضد العبايس يف الصيد ،ويف موضع ابتعدنا عن احلاشــية خرج
علينا أسد ،فقال يل املعتضد :أفيك خري؟ (أي ملقابلة األسد) قلت :ال ،قال:

وحتزم وشــهر سيفه فقصده األسد
َأ َو ال متســك فريس؟ قلت :نعم .فنزل ّ
وتلقاه املعتضد بســيفه فقطع عضده ،ثم رضبه رضبة أخرى فلقت هامته.

ثم مسح سيفه بصوفه وركبنا .وصحبته إىل أن مات ما سمعته يذكر ذلك!
 -209شاعر يرثي ولده (من الكامل):
ِ
األغـرب
بأيب نبـذتُـك بالـ َعــراء
بأيب نبذتُـك بعد صـونِك للبىل
ـدر أن أرى َأثر البىل
لو ُ
كنت َأ ْق ُ

ِ
األعفر
وسرتت وجهك بالرتاب
ُ
ِ
أصرب
صربت أم مل
ورجعت عنك
ُ
ُ

وجهـك ضـاحي ًا مل ُي َ ِ
قب
لرتكت
ُ
َ

 -210ارقص للقرد يف زمانه:
ملــا توىل الــوزارة رشف الديــن الزينبــي((( دخل عليه ابــن القطان

األديب((( ،واملجلس حافل باألعيان والرؤساء الذين حرضوا للتهنئة .فلام
((( انظر املرقم (.)175
((( [عيل بن طراد الزينبي ،وزير ،عاقل ،تويف سنة ( 538هـ) .ع].
((( هبــة اهلل بن الفضل بن القطان ،كان مولع ًا هبجــاء املتعجرفني ،وله يف ذلك نوادر كثرية
جد ًا .وذكروا أنه كان ماجن ًا .تويف ســنة ( 558هـــ) .وهو غري ابن القطان الفقيه العامل
الصالح ،وهذا اسمه أمحد بن حممد ،تويف سنة ( 359هـ).
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دخل ابن القطان دعا للوزير وأظهر الفرح ثم رقص وخرج! فقال الزينبي
لبعض خواصه :قبح اهلل هذا الشــيخ ،فإنه أشار برقصته إىل ما تقوله العامة
يف أمثاهلا :ارقص للقرد يف زمانه!
 -211الكريم يعرف قدر الكريم:
َ
الفضــل ذووه .نقل
ف
قالــوا :الكريم يعرف قــدر الكريم ،وإنام َي ْع ِر ُ

بعضهم عن كتاب « األنيس واجلليس » للمعاىف النهرواين((( أن ســعد بن

أيب وقاص ريض اهلل عنه ملا كان بالقادســية أمري ًا أتته ُح َرقة بنت النعامن بن
ٍ
جوار يلبســن مثل زهيا .جاءته تطلب صلته .فلام وقفن أمام سعد
املنذر يف

قال :أيتكن حرقة؟ قلن :هذه ،فقال هلا :أنت حرقة؟ قالت :نعم .ثم أنشأت
تقول (من الطويل):
أمرنا
نسوس
فبينا
َ
ُ
الناس واألمر ُ
رسورها
فـأف لدنيـا ال يـدوم
ٍّ
ُ

ف
َنص ُ
إذا نح ُن فيهم ُسوقة ُنت َّ
ٍ
ف
َص ُ
تَـ َقـ َّل ُ
ـب تــارات بنـا وت َ َّ
()2

فأكرمها ســعد وأحســن جائزهتا .فلام أرادت االنــراف قالت له:
ال جعل اهلل لــك حاجة إىل لئيــم ،وال زالت للكريم عنــدك حاجة .فلام
خرجت من عنده سأهلا نساء البلد عام صنع سعد فقالت:
((( انظر املرقم (.)93
((( نتنصف :نستخدم.
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حاط يل ذمتي وأكرم وجهي

الكريم
الكريم
إنام يكرم
ُ
َ

(((

 -212ال تكن حلو ًا وال مر ًا (لبعضهم) من الوافر:
فاس ُم فيها
إذا َ
نلت اإلمـار َة ْ
وال تك عندها حلـو ًا فتُحسى
ٍ
ُّ
إمــــارة إال قـلـيـ ً
ال
وكــل

ِ
الرفيـق
مـنـقـطـع
إىل العليـاء
َ
فتنشب يف احل ِ
ـلوق
ــر ًا
َ
ُ
وال ُم ّ
ِ
ِ
الصـديق
الصديـق عىل
مغـي ُة
ّ

 -213يف احلسد:
قالوا :احلســد حســكَ ،م ْن تعلق به هلك .هلل در احلسد ما أعدله ،بدأ

بصاحبه فقتله! وقال الشاعر (من البسيط):
دع احلسود وما يلقاه من ِ
كمد ْه
َ
ٍ
ْ
ست كـربـتَـ ُه
إن ُل َت ذا
حسد َن ّف َ

كفـاك منه هليب النـار يف ِ
كبـد ْه
ُ
سكـت فقـد عـذبتَـه ِ
بيـد ْه
وإن
َّ

 -214نعم الرجل:
يروى أنه كان َ ِ
لشيك القايض((( جليس من بني أمية ،فجرى يوم ًا ذكر

عــي بن أيب طالب ريض اهلل عنه فقال األمــوي :نعم الرجل عيل .فغضب
ِ
عيل ُيقال :نعم الرجل وال ُيزاد عىل ذلك؟! فأمسك األموي
رشيك وقالَ :أل ٍّ
((( يف بعض املصادر :إنام يكرم الكريم الكريام.
((( رشيك بن عبد اهلل النخعي :توىل قضاء الكوفة أيام اخلليفة املهدي .كان عامل ًا فطن ًا ً
عادال
يف أحكامه ،رسيع البدهية ظريف ًا .تويف سنة ( 177هـ).
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حتى ســكن غضب رشيك ثم قال له :أمل يقل اهلل عن نفســه ﴿ :ﭠ ﭡ

ﭢ ﴾ ،وعن أيوب ﴿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ،وقال ﴿ :ﭼ ﭽ

لعيل ما ريض اهلل تعاىل به لنفسه وألنبيائه؟!
ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﴾ .أفال ترىض ّ
فزال الغضب عن رشيك.

 -215يف منزلة الفقه (لبعضهم) من الوافر:
إذا مـا اعــتـز ذو عـلـ ٍم بعل ٍم
ٍ
ٍ
كمسك
طيب يفــوح وال
فكم

ِ
ِ
باعــتـزاز
الـفـقـه أوىل
فـعـلـم
ُ
ِ ()1
ٍ
طــري يطــري وال كبــاز
وكم

 -216العام والسنة:
نقل الســيوطي يف كتابه « اإلتقان » أن الغالب استعامل العام يف احلول

الذي فيه اخلصب والرخاء ،والســنة يف احلول الذي فيه الشــدة واجلدب،

قال :وهبذا تظهــر النكتة يف قوله تعــاىل ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾
حيث عرب عن املستثنى بالعام وعن املستثنى منه بالسنة.
-217كام طار وقع (لبعضهم) من جمزو الرجز:
حـسـبـي بِ ُ
نـفـع
ـذ ّلـي لو
ْ

نـــزع
مــن راقـــب اهلل
ْ

وارتـفـع
مـا طــار طــري
ْ

الـطـمـع
ما الـذل إال يف
ْ

صـنـع
عن قبـح مـا كـان
ْ
وقــــع
إال كـام طـــــار
ْ

((( الباز :طري معروف ،ويستعمل صحيح ًا ومنقوص ًا.
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 -218املعري يتعصب للمتنبي:
عندمــا كان أبو العــاء املعــري((( يف بغداد دخل جملــس الرشيف

املرتىض((( ،وكان املعري يتعصب للمتنبي ،فجرى ذكر املتنبي وشعره ،فنال
منــه املرتىض .فقال أبو العالء :لو مل يكــن للمتنبي إال قولهِ « :
ُ
منازل
لك يا

يف القلوب منازل » لكفاه .فغضب املرتىض غضب ًا شــديد ًا وأمر بإخراج أيب

العالء من املجلس ،ثم قال جللســائه :أتدرون ماذا قصــد املعري بقوله؟

قالوا :ال ،قال :إنه عنى بذلك قول املتنبي يف القصيدة التي أشار إليها:
ٍ
ناقص
وإذا أتتك مذمتي من

فهي الشهاد ُة يل بأين كـامل

 -219األيام دائرة:
كان هباء الدين زهري((( (الشاعر املشهور) قد ركب سفينة فغرقت ونجا

زهري بنفسه وذهب مجيع ما عنده ،فقال يف ذلك (من البسيط):
ٍ
خطب رماك به
ال تعتب الدهر يف

إن اسرتد ِ
فقدم ًا طاملا وهبا
َّ

((( أمحد بن عبد اهلل التنوخي ،وهو مشــهور فال حاجــة للتعريف به .ويف عقيدته ارتياب،
فبعض الناس يثبتون شــكوكه بل كفره ،وبعضهم يرون أن ما قاله مما يوجب ذلك كان
يف حالة شكه ثم استيقن بعدها ،وعىل كل فاهلل العامل بحاله وبام مات عليه .تويف باملعرة
سنة ( 449هـ).
((( عيل بن احلسني بن موسى ،نقيب الطالبيني ببغداد ،وهو أخو الرشيف الريض الذي مجع
هنج البالغة (هو أو املرتىض) ،أو أن أكثرها من إنشائه .تويف سنة ( 436هـ).
ً
فاضال .تويف سنة ( 656هـ).
((( زهري بن حممد :من ذرية املهلب بن أيب صفرة .كان شاعر ًا
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حـال ترصفِ ِه
حاسب زمانَك يف
َْ

واهللُ قـد جـعـل األيــا َم دائـر ًة
ٍ
ٍ
كنت َ
بحـادثـة
مــرزوء
أول
ما ُ
مـرز ٍ
ٍ
ِ
ئـة
مـال نام من بعـد
ور ّب
ُ

جتده أعطاك أضعاف الذي ذهبا

فال تـرى راحـ ًة تبقى وال تعبا
الدهر ال بِدْ ع ًا وال عجبا
كذا مىض
ُ

أما ترى الشمع بعد القطف ملتهبا

 -220جاءها الكرس:
كان العامد بن جربيل((( متولي ًا لبيت املال بمرص ،انكرست يده فقال فيه
عبد احلكم بن اخلطيب العراقي((( (من البسيط):
إن العام َد بن جـربيل أخـي عل ٍم

ّ
القطع عنها وهي سـارقة
تأخـر
ُ

له يد أصبحت مذموم َة األَ َث ِر

()3

فجاءها الكرس يستقيص عن ِ
اخلرب!

َ
َ
الرحيل:
الرحيل
-221
كان أحد املجانني يميش أمام كل جنــازة خيرجون هبا إىل املقربة ،وهو
َ
َ
الرحيل .وال يكادون حيملون جنــاز ًة إال وذلك املجنون
الرحيل
ينــادي:
أمامها ينــادي بذلك .ومرت جنازة من أمام عــي بن أيب طالب ريض اهلل
((( كان يعرف بابن أخي العلم .وذكروا أنه كان أمين ًا ،ولكن عداوة الشعراء بالء.
((( عبد احلكم بن إبراهيم :تو ّل اخلطابة بمرص بعد وفاة والده .تويف سنة ( 613هـ).
((( « أخــي » باجلر ال بالرفع كام يظهر ،فهو بدل من جربيــل ،ملا تقدم أنه ُيعرف بابن أخي
العلم ،فكأنه قال :إن العامد بن أخي العلم له يد ...فجملة له يد خرب ّ
إن.
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عنه فلم يسمع نداء ذلك املجنون وال رآه معهم ،فسأل عنه فقيل :هو امليت
الذي حيملونه! فقال عيل :ال إله إال اهلل ،ثم أنشد:
ما زال يرصخ بالرحيل منادي ًا

احلـم ُل
حـتى أنــاخ بـبـابـه ّ

 -222ذكر املوت (للقاسم احلريري)((( من الطويل:

ِ
وابك ِه
وال تل ُه عن تذكـار ذنبك
وم ِّث ْـل لعينَيك ِ
احلـام َم ووقـ َعـه
َ

ـزن َ
بدم ٍع ُيضاهي ا ُمل َ
حال َمصابِ ِه
وروعـ َة مـلـقـاه ومطعم صـابِ ِ
ـه
َ

 -223أين الزنبور من البازي (لبعضهم) من الوافر:
وللـزنـبـور والبـازي مجيع ًا
بـاز
ولكن بـني ما يصطـاد ٌ

ِ
وخفق
الطريان أجنح ٌة
لدى
ُ

وما يصطاده الزنبور ُ
فـرق!

 -224مقام حممود:

كان ســهيل بن عمرو القريش خطيب ًا فصيح ًا مؤثر ًا ،وهو الذي أوفدته

قريش ليفاوض النبي ﷺ يف صلح احلديبية .وقد وقع بعد ذلك أســر ًا يف
أيدي املســلمني ،فقال بعــض الصحابة للنبي :دعني أنــزع ثن ّيته فال يقوم

بعدها عليــك خطيب ًا أبد ًا ((( .فقــال النبي « :دعه فعســى أن يقوم بعدها
مقام ًا حتمده » .ثم أســلم سهيل وحسن إسالمه .وملا تويف النبي ﷺ وارتد

((( انظر املرقم (.)391
((( كان سهيل أعلم (أي مشــقوق الشفة العليا) ،فإذا نُزعت ثنيته مل يفصح يف كالمه .تويف
بالشام سنة ( 18هـ).
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بعض العرب كان ســهيل بمكة فقام خيطب الناس ويصدهم عن االرتداد

واالختالف ،فكان ذلك مقام ًا حممود ًا له ،وحتقق فيه قول النبي عليه السالم!
 -225طلب اإلمارات:
نقل اخلطيب البغدادي((( يف كتابه املشهور « تاريخ بغداد » عن احلسن

البرصي((( أنه قال حول تفسري قوله تعاىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﴾ اآليــة :إن أقوامــ ًا َغدَ وا يف املطــارف العتاق والعامئم
الرقاق ،يطلبون اإلمارات ،يتعرضون للبــاء وهم منه يف عافية ،حتى إذا

أصابوها خانوا َمن فوقهم من أهل احلــل والعقد ،وظلموا َمن دوهنم من

ووسعوا هبا دورهم وض ّيقوا
أهل العهدّ ،
وسمنوا براذينهمّ ،
هزلوا هبا دينهم ّ

قبورهــم .أمل ترهم قد جددوا الثياب وأخلقــوا الدين .يتكئ أحدهم عىل
غصب وخد ُم ُه ســخرةٌ ،يدعو أحدهم
يمينه فيأكل من غري طعامه ،طعا ُمه
ٌ
بحلو وحامض ورطب ويابس ،حتى إذا أخذته الكظة جتشأ من البشم ،ثم
قــال :ياجارية هايت ما هيضم الطعام .يا أمحــقْ ،
إن ُي َض ُم((( إال ِدينُك .أين
جارك أين مسكينك أين ما أوىص اهلل به؟!

((( أمحــد بن عيل بن ثابــت ،أحد احلفاظ املؤرخني والعلامء األفاضــل .له مصنفات كثرية
ذكروها يف ترامجه ،أشــهر مصنفاته تارخيه الكبري املذكور .ملا مرض ّفرق مجيع ما يملكه
عىل طلبة العلم .تويف ببغداد سنة ( 463هـ).
((( انظر املرقم (.)491
((( إن :نافية.
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 -226من غرائب الصدف:

ذكروا أن بعض األدباء اجتاز بدار الرشيف الريض((( ،وكان ذلك بعد

تغيت حماســنها إال بقايا
وفاة الريض بســنني .وكانت الدار مهجورة وقد ّ

تدل عىل ما كانت عليه ،فتمثل ذلك األديب قائ ً
ال (من الكامل):
وقفت عىل ربـوعهم
ولقد
ُ

ضج من َل َغ ٍ
ب
ُ
فبكيت حتى َّ

خفيت
وتل ّفت َْت عيني فمذ
ْ

ُ
هنـب
وطـلـولا بيـد البِـىل
ُ
الركب
ولج بعـذ َيل
ُ
نضوي ّ
ُ
القلب
الطلـول تل َّف َت
عني
ُ

فمر به شــخص وسمعه ينشد األبيات فقال له :هل تعرف هذه الدار؟

قال :ال ،قال :إهنا لصاحب هذه األبيات :الرشيف الريض!

 -227املتاجرة بالدين (لعبد اهلل بن املبارك)((( من البسيط:
قد يفتح املـر ُء حـانـوتـ ًا ملتجـره
بني األساطني حـانوت بال َغ َل ٍق
صي َت ِدينك شـاهين ًا تصيد بـه
ّ

احلانوت ِ
بالد ِ
ين
فتحت لك
وقد
َ
َ
ِ
ِ
َ
املسـاكـني
أمـوال
بالـدين
تبتاع
ِ
الشواهني
أصحاب
وليس ُيفلح
ُ

 -228إرادة اهلل نافذة:

قالوا :حاول هارون الرشــيد أن ُيبعد اخلالفة عن ولده املعتصم لذلك
((( حممد بن احلســن العلوي :نقيب الطالبيني ببغداد .كان شــاعر ًا جميد ًا ،وهو (أو أخوه
املرتىض) الذي مجع هنج البالغة .تويف سنة ( 406هـ) ،وانظر املرقم (.)218
((( العــامل الزاهد املجاهد .غزا بالد الروم ،وعند عودته مرض يف « هيت » وتويف هبا ســنة
(181هـ).

134

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

جعلها يف ولده األمني ثم للمأمون لتكون يف ذريتهام ،ولكن اهلل تعاىل ساق
اخلالفة إىل املعتصم فصار خليفة ،ثم صار اخللفاء العباسيون من بعده كلهم

من ذريته فقط .فلم يكن بعده خليفة عبايس من نسل غريه!
 -229احلروف يف أوائل السور:

هي يف أوائل تســع وعرشين ســورة من القرآن الكريم .وجمموع هذه

احلروف مع املكرر ثامنية وســبعون حرف ًا ،ودون املكرر أربعة عرش حرف ًا،

أي نصــف حروف اهلجــاء العربية .وقد مجعها كثريون يف عبارة ليســهل

حفظهــا .قال بدر الدين الزركيش((( يف كتابــه « الربهان » :جيمعها قولك:

« نــص حكيم قاطع له رس » ،ومجعها الســهييل((( بقوله « :أمل يســطع ُنور
حق ك ُِره » .ومجعها آخــر بقوله « :صن رس ًا يقطعك محله » و « رس حصني
ٍّ

قطع كالمه »(((.

((( حممــد بن هبادر بن عبد اهلل الرتكي األصل ،العامل املشــهور .أخذ العلم عن أكابر علامء
عرصه ،كاإلســنوي والبلقيني وغريمها .رحل إىل الشام وتوىل القضاء هبا ،له مصنفات
كثرية ومهمة ،منها ثالثة أســفار يف أصول الفقه ،وله يف علوم القرآن كتاب نفيس سامه
« الربهــان » .كان منقطعــ ًا يف منزله ال خيرج إال نادر ًا ،حيث يرتدد عىل دكان بســوق
الكتب فيطالع هناك .تويف سنة ( 794هـ).
((( أبو القاســم عبد الرمحن بــن عبد اهلل ،كان رضير ًا .له مؤلفات من أشــهرها « الروض
األنف » .تويف سنة ( 581هـ).
((( بحث كثري من املفرسين وغريهم يف هذه احلروف .واكتفى بعضهم بالقول بأن اهلل أعلم
بمراده منها .وللفخر الرازي يف اجلزء الثاين من تفسريه الكبري بحث واسع فيها ،ذكر أن
بعض العلامء قالوا :إن اهلل استأثر بعلم ذلك ،والبعض اآلخر قالوا :إن معناها معلوم= .
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 -230عدالة القايض رشيح(((:
شيح وبني مجاعــة خصومة ،فقال ألبيه رشيح:
كان بني ابن القايض ُ َ

هل احلق معي فأخاصمهم إليك أم معهم فأترك اخلصومة؟ فقال له رشيح:

خاصمهــم .فلام خاصمهم حكــم رشيح للجامعة عىل ابنــه .وملا عادا إىل
البيت قال له ابنه :ملاذا فضحتني؟ أمل أقل لك فقلت يل خاصمهم؟ فقال له
أحب إ ّيل منهم ،ولكن اهلل أعز منك ،وإين خشيت
رشيح :واهلل يا ُبني ألَنت ّ
قلت ال ختاصمهم أن يضيع حقهم عليك! وذكروا أن أحد أوالد رشيح
إن ُ

ففر ذلك الشــخص فأمر رشيح بحبس ابنه ،وكان ينقل له
كفل شــخص ًا ّ

الطعام بنفسه إىل السجن!

 -231النفس األبية (للقايض اجلرجاين)((( من الطويل:
وقالوا توسل باخلضوع إىل الغنى

الفقر
وما علموا أن اخلضوع هو
ُ

= وأورد أدلة هؤالء ،فذكر أربع عرشة آية تدل عىل أن مجيع ما يف القرآن معلوم .وذكر
أدلة عقلية وأخبار ًا تؤيد ذلك .وحول تعيني املراد منها قال :واملختار عند أكثر املحققني
أهنا أســاء للســور .هذا خالصة ما قاله اإلمام الرازي رمحه اهلل تعاىل .وللزخمرشي يف
« الكشــاف » بحث فيها من ناحية ورود تلك احلروف بالذات ،ككوهنا نصف حروف
اهلجاء ،وكوهنا تتضمن نصف حروف اهلمس والقلقلة ،وغريها مما له صفة خاصة.
((( انظر املرقم (.)132
بالري ،وجال يف بلدان
((( عيل بن عبد العزيز ،الفقيه الشافعي املفرس الشاعر .توىل القضاء
ّ
كثرية .وكان يقال عنه :إنه مجع خط ابن مقلة ،إىل نثر اجلاحظ ،إىل شعر البحرتي! وكان
يب النفس ،وهذه األبيات وكثري غريها مما يدل عىل ذلك .تويف سنة ( 392هـ) ،وانظر
أ ّ
املرقم (.)426
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وبيني وبـني املـال شيئان َح َّـرما
أبرصت دونـه
اليرس
إذا قيل هذا
ُ
ُ

عيل ِ
والدهـر
الغنى :نفيس األبي ُة
ُ
َّ
العرس
خري من وقويف هبا
َ
ُ
مواقف ٌ

 -232ليس من يعمل لنفسه كمن يعمل لغريه:
زعموا أن كلب ًا لصياد عدا خلف غزال ،وأجهد نفسه يف العدو ،فالتفت
ِ
نفسك فإنك لن تدركني ،فقال له
إليه الغزال وقال له وهو يعدو :ال تُتعب َ
الكلب :وملَ؟ قال :ألنك تعدو لغريك ،وأنا أعدو لنفيس!
 -233وصية تاجر حريص:
جهــز تاجر ولده بامل يتاجر به وقال له عنــد توديعه :يا بني أنا  -وإن
ّ

وســلطانا،
النفس
وثقــت بمتانة عقلك وطهارة أصلك  -ال آم ُن عليك
ُ
َ
َ

هنارك بالصوم ،ولي َلــك بالنوم!
والشــهو َة
وشــيطانا ،فاســتعن عليهام َ
َ
النفس عن معنى اسمه ال َق َرم((( ،وخيربك السفهاء عن يشء اسمه
ستحدثك
ُ

جربت األول فوجدته أرسع يف املال من الســوس ،ونظرت
الكرم ،وقــد
ُ

يف الثاين فرأيتُه أشأم من حرب البســوس!((( ودعني من قوهلم :أليس اهلل

كري ًام؟ ولكن كرمه يزيدنا وال ينقصه ،وينفعنا وال يرضه ،فأما كرم ال يزيدك
حتى ينقصني ،وال يريشــك حتى يربيني((( فخذالن ،ال أقول عبقري ،بل

((( القرم :شدة الشهوة إىل أكل اللحم.
((( حرب وقعت بني بكر وتغلب يف أواخر القرن اخلامس امليالدي.
((( أي ال يسمنك حتى يضعفني ،وأصل الربي :بري السهم ،واألراشة لصق الريش عليها.
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بقــري .إنه املال عافاك اهلل ،فال ت ِ
ُنفق ّن إال من الربح ،وعليك باخلبز وامللح!

فأمــا اللحم فإنه كلحمك ،وال أظنك تأكله ،وأما احللواء فطعام من يعيش

ليأكل ،فكن ممن يأكل ليعيش!(((.

 -234هجاء غريب (البن الرومي)((( من املتقارب:
ّـر عيسى عىل نـفـسـه
ُيـقـت ُ

ولو يسـتـطيـع لـتـقـتـريه

ِ
ٍ
خــالـد
بـبــاق وال
وليس
ِ
ٍ
واحد!
منخـر
ـس من
تَـنَـ َّف َ

 -235يف هجاء الربامكة (لألصمعي)((( من املتقارب:
إذا ُذ ِكـر ِ
ٍ
جملس
الش ُك يف
وإن تُـلـيـت عندهم آيــ ٌة

أضـاءت وجو ُه بني بر َمك
َأتَوا باألحاديث عن مزدك

 -236اجلاحظ((( يف أواخر حياته:

أصابــه الفالج يف أواخــر حياته مع أمــراض أخرى ،فــكان يقول:

أكلت
أكلت بارد ًا أخذ برجيل ،وإن
اصطلحت عىل جســدي األضداد ،إن
ُ
ُ

حار ًا أخذ برأيس ،وأنا من جانبــي األيرس مفلوج ،لو ُقرض باملقاريض ما
مر به ذباب آلمله ،ويب حصاة
ُ
أحسست به ،ومن جانبي األيمن منقرس ،لو ّ
ال ينرسح يل البول معها ،وأشدّ من ذلك تسعون سنة!

مصور ًا الوصية عىل لسان حريص.
((( ورد ذلك يف بعض رسائل بديع الزمان اهلمذاين
ِّ
((( انظر املرقم (.)239
((( انظر املرقم (.)45
((( انظر املرقم (.)91
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 -237يف القعر القذى (لبعضهم) من الطويل:
شبت دهري فأصبحت
تنكّر يل مذ ُ
النفس ُجـنَّت صبـابـ ًة
ذكـر ْتا
ُ
إذا َ

ـسـ ُن ما مىض
إىل أن أتى
دهـر ُي ِّ
ٌ

يبق من كـأس مرشيب
فكيف وملا َ
ٍ
صفـو ُه يف ابـتـدائـه
إنــاء
وكـل
ُ

ِ
النكـرات
معـار ُفـه عنـدي من

ُ
شؤون العني بالعربات
وجـادت
وي ِ
ـوسـ ُعـنـي من ذكره حرسات
ُ
َـد ِ
سـوى جـر ٍع يف قعـره ك ِ
رات
ُ َ
ِ
ـب يف عقبـاه ُّ
قـذاة
كـل
ويـرس ُ
ُ

 -238املتصايب (جلعفر الرساج الوراق)((( من الرسيع:
َ
رشخ الشبـاب وقد
و ُمـدَّ ٍع
خيضـب بالوسمـة عثـنـونه

الشيب عىل وفـرتِـ ْه
ـمـه
ُ
َع َّ
يكفيه أن يكـذب يف حليـتِـ ْه

 -239يف ذم اخلضاب (البن الرومي)((( من الطويل:
إذا دام للمرء السوا ُد وأخلقت

فكيف يظن الشيخ أن خضـابه
 -240قاف املقابر:

شـبـيـبـتُـه َظـن السواد خضابا
ُيـظـ ّن سـواد ًا أو ُيـال شـبـابا!

ذكروا أن شــخص ًا رأى يف اجلامع األموي بدمشق كتاب ًة بالذهب فيها
ســورة « التكاثــر » ،ورأى جوهرة ملصقــة بالقاف من كلمــة « املقابر »
((( انظر املرقم (.)358
((( عيل بن عباس بن جريج ،الشــاعر املشهور جد ًا .نظم املعاين النادرة بشعر قوي جيد .له
ديوان شعر ،وهجاؤه الذع ،وهلذا قيل إنه مات بطعام مسموم دعاه إليه بعض الوزراء.
مات ببغداد سنة ( 283هـ).
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« من السورة املذكورة » ،فسأل عنها فقيل له :إن هذه اجلوهرة كانت لبنت
الوليد بــن عبد امللك ،وإن هذه البنت ماتت وأوصــت أن تُد َفن اجلوهرة

معها .وأحلت أمها عىل الوليد أن ينفذ وصية البنت ،فأمر بإلصاق اجلوهرة
املقابر!
بقاف املقابر ،وحلف ألمها أنه أودع اجلوهرة
َ
 -241الليايل مناهل (لبعضهم) من الكامل:
ٌ
َّ
منــاهـل
إن الليـايل لألنــام
فقصاره ّن مع اهلمـوم طويل ٌة

األعـامر
تُطـوى وتُبسط بينها
ُ
ُ
قصار
وطـوالـن مع الرسور
ُ

 -242مصري نباش:
حمصله
ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية يف حوادث ســنة ( 686هـ) ما ّ

أن نباش ًا تبع جنازة (ليعرف أين يدفنون امليت) ،وكان امليت شاب ًا قد أصابته

ســكتة .وبعد أن خلت املقربة فتــح النباش القرب ليأخــذ الكفن ،فنهض
امليت جالس ًا وســقط النباش من الذعر ميت ًا! وخرج امليت من قربه فدفنوا

النباش فيه!

 -243نعم اجلار (ملسكني الدارمي)((( من الكامل:
ونـار اجلـار واحـد ٌة
نـاري
ُ

ما َض َّـر جـار ًا يل أجــاوره

وإليه قبـيل تُـن َْـز ُل ِ
القــدْ ُر

رت
أن ال يكـون لبــابـه سـ ُ

((( اسمه ربيعة بن عامر ،شاعر مشــهور ،وهو من رساة بني متيم .لقبوه بمسكني لقوله يف
قصيدة « :أنا مسكني ملن يعرفني » .تويف سنة ( 89هـ).
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 -244بني صديقني:
كان احلــارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة صديقــ ًا لعمرو بن عبيد اهلل بن
صفوان ،ما يكادان يفرتقان ،وكان عمرو صاحب إبل ،وقد أوىص أهله أن
يبعثــوا إىل احلارث كل يوم قربة من ألبان إبله .وحدث بينهام اختالف ذات
يوم ،فقال عمــرو ألهله :ال تبعثوا اللبن إىل احلــارث فإين أخاف أن يرده
علينا .وملا عاد احلارث إىل أهله ســأهلم :هل أتاكم اللبن اليوم؟ قالوا :ال،
فذهــب إىل منزل عمرو وقال له :يا هذا ال جتمع علينا اهلجر وحبس اللبن.
قلت هذا فــا َيمل اللبن إىل منزلك غريي .فحمل
فقال له عمرو :أما إذ َ
القربة بنفسه إىل منزل احلارث ،وعادا إىل صحبتهام!

 -245يف تشبيه البنفسج (للزاهي البغدادي)((( من البسيط:

والزور ِدي ٍ
ـة تـزهــو بـزرقـتـهـا
َ َ ْ َّ
ٍ
خـامـات َحفف َن هبا
كأهنا فـوق

ِ
اليواقيت
بني الرياض عىل محر
ِ
ُ
كربيت
أوائـل النار يف أطراف

 -246من اجلناس احلسن (لبعضهم) من الرجز:
ِ
خـلـق اهلل نطـقـ ًا وفـ ًام
أعـذب
ُ

مثـل الـغــزال مـقـلـ ًة ولـغــ ًة

فم ْن؟
إن مل يكن
َّ
أحـق باحلسن َ
َم ْن ذا رآه مقب ً
ال وال افـتـتَـ ْن؟

((( عيل بن إســحاق ،كان حسن الشــعر جيد الوصف .كان ق ّطان ًا له دكان ببغداد يبيع فيه
القطن .مدح األمراء والرؤساء .تويف ببغداد سنة ( 352هـ).
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 -247املرء كاألشجار (البن الرومي)((( من الوافر:
أعرست بعـد اليرس يومـ ًا
إذا
َ

فـإن املـرء كاألشجـار طبعـ ًا

جتزع وكن عبد ًا شكورا
فال
ْ

فطـور ًا تكتيس ورقـ ًا وطـورا

َ -248ح ّن ِقدح ليس منها:

هذا مثل يرضب ملن ينتســب إىل غري نســبه ،أو يتظاهــر أنه من طائفة
وليس منهاِ .
والقدح بكرس القاف أحد ســهام امليــر أو األزالم ((( ،فإن

أحدها إذا مل يكن جوهره من جوهر الباقيات ظهر له صوت عند التحريك
خيالف أصواهتا .ذكروا أن عقبة بن أيب ُم َعيط ((( قالَ :أ ُأ ْقت َُل ِمن بني قريش؟!
فقال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهَ :ح ّن ِقدح ليس منها ،ذلك ألن عقبة مل
يكن يف احلقيقة من قريش!
 -249يزيد الفقري:
قال ابن حجر العســقالين ((( يف « فتح الباري » :يزيد املذكور هو ابن

صهيــب ،وهو تابعي .قيل له الفقري ألنه كان يشــكو فقار ظهره ،ومل يكن
((( انظر املرقم (.)239
((( انظر املرقم (.)644
((( عقبة بن أيب معيط بن أيب عمرو بن أمية ،لكن الذي ذكره النسابون أن أبا عمرو املذكور
ليس ابن أمية ،وإنام هو عبد له اسمه ذكوان .والوليد ابنه هو الفاسق الذي نزل فيه قوله
تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾ اآلية.
((( انظر املرقم (.)505
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فقــر ًا من املال .قال صاحــب املحكم :رجل فقري :مكســور فقار الظهر،
فقي بالتشديد أيض ًا.
ويقالّ :
 -250معاداة الرجال (لبعضهم) من الوافر:

ٍ
قـرن
النـاس قـرن ًا بعد
بلوت
ُ
َ

وذقت مـرار َة األشـياء طـر ًا
ُ

ومل أر يف اخلطوب أشـدَّ هوالً

ِ
ــل ٍ
فلم َأر غــري َخ ّ
وقـال
ب
ِ
السـؤال
أمــر من
طـعـم
فام
َّ
ٌ
ِ
الرجـال
وأصعب من معـاداة
َ

 -251هذا ُ
فعل ُمتَّهم (لبعضهم) من البسيط:

كم ذا تُـمـوه ِ
بالش ْعـ َبني وال َع َلم
َ ِّ ُ
ٍ
نجـد وأنت هبا
أراك تسـأل عن

أوضح من ٍ
نار عىل َع َل ِم
واألمر
ُ
ُ
وعن هتـامـ َة ،هـذا ُ
فعل مت ََّه ِم!

 -252الزبرقان واحلطيئة:
من األخبار املشهورة أن احلطيئة((( (الشاعر املعروف) قدم املدينة يوم ًا

فنزل ضيف ًا عىل ِ
الزبرقان بن بدر((( .وكان هناك شخص يدعى « َبغيض بن
عامر » ،وكان ممن ينازع الزبرقــان املنزلة والرشف إذ ذاك .وخرج احلطيئة
من منزل الزبرقان فلقيه بغيض ،وعرض عليه النزول عنده ،فتحول احلطيئة
((( انظر املرقم (.)414
((( اسمه احلصني بن بدر الصحايب .كان من رساة قومه .تويف سنة ( 45هـ).
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إىل منزل بغيض فأكرمه بغيض ،ونصب له خيمة خاصة ،ونحر له ،وزاد من
ِقراه ،فقال احلطيئة خياطب الزبرقان (من البسيط):
ملا بـدا يل منكم عيب ِ
أنفسكم
ُ
َ
[أزمعت يأسـ ًا مرحيـ ًا من نوالكم
َ
هون مـنـزلِ ِه
جـار لقـوم أطا ُلوا
ٌ
ـم
َمـ ُّلـوا قـراه َ
وه َّـرتْـ ُه كـال ُب ُ
ـه ُ
َد ِع املكــار َم ال ترحـل ل ُبغيتها

منكم آيس
ومل يكـن جلـراحي
ُ
للحـر كالياس]
ولن ترى طارد ًا
ِّ
وغــادروه مقي ًام بني أرمـــاس

ٍ
بأنـيــاب وأرضاس
وجـرحـوه
ّ
واقعد فإنك أنت الطاعم الكايس

فشــكاه الزبرقان إىل اخلليفة عمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنه ،فقال له

عمــر :ما قال لك؟ فأنشــده األبيــات أو البيت األخري ،فاستشــهد عمر
(((
عمر
بحســان ولبيد ،فقاال :إنه هجاه  ،فأمر عمر بحبس احلطيئة ،ثم ك ّلم َ

بعض الصحابة بشــأنه ،فأخرجه من الســجن ،فقال احلطيئة خياطب عمر
ُ
(من البسيط):

ُ
تقول ألفـراخٍ بذي مـرخٍ
مـاذا
ٍ
ِ
مظلمة
قعـر
ألقيت كاس َبهم يف
َ

أنت اإلمام الذي من بعد صاحبه

ِ
شجر
زغب احلواصل ال مـا ٌء وال
ُ
عمـر
فاغفر عليك سـال ُم اهلل يا
ُ

البرش
ألقت إليك مقـاليدَ النُهى
ُ

((( يف رواية أن عمر قال :ما أسمع هجاء بل معاتبة ،حتى سمع شهادة حسان ولبيد .ومعلوم
أن عمــر  -وهو احلاكم  -عليه أن يطلب شــهادة ذوي االختصاص ،وال حيكم برأيه.
ويف البيان للجاحظ :كان عمر أعلم الناس بالشــعر ،ولكنــه ابتيل باحلكم بني احلطيئة
والزبرقان وكره أن يتعرض له بنفسه ،فاستشهد بحسان وأمثاله.
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فبكى عمر .ثم أخذ العهد عليه أن ال هيجو مســل ًام ،وإال قطع لســانه،
وأعطاه بعض املال.
 -253مات مرحب:
كانــت لرجل ثروة ،وكان خيتلــف إليه أقربــاؤه وأصحابه فيكرمهم
ويواســيهم ،ثم نفد ما عنــده من مال وافتقر ،فذهــب إىل من كان ُيعينهم
فتنكروا له ،فعاد إىل امرأته خائب ًا .والمته امرأته فقال (من الطويل):

أعجب
دعي عنك لومي ما ِمن اللوم
ُ

وكـان بنـو عمي يقـولـون مرحبـ ًا
كأن م ِ
ـقـ ً
ال حـني يغـدو حلـاجـة
َّ ُ

ٍ
ٌ
ب
حـال بعـد
والبـد
حـال َت َق َّل ُ
مرحب
مـات
فلام رأوين معدم ًا
َ
ُ

أجرب
إىل كل َم ْن يلقى من الناس
ُ

 -254علامء السوء (لعبد اهلل بن املبارك)((( من املتقارب:
النـاس إال املـلــو
وهل أفسدَ
َ

النـفــوس ومل يربحـوا
فبـاعـوا
َ
ٍ
جـيـفـة
لقـد رتـع الـقــوم يف

ٍ
ســوء ورهبـانُـهـا
وأحبــار
ل
ُ
ومل ت ُ
َـغـل يف الـبـيــع أثـامنُـهـا
يـبني لِ ِ
ِ
العـقـل إنـتـانُـهـا
ـذي

 -255ورطة علج البحرين:
ذكر بعض املؤرخني أن عمر بــن اخلطاب ريض اهلل عنه َو ّل املغرية بن
((( انظر املرقم (.)227
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شــعبة((( عىل البحرين ثم عزله عنهم ،وخاف النصارى أن ُي َو ّل عليهم مرة
دهقانم :إن فعلتم ما آمركم به مل يعد املغرية إليكم ،امجعوا
أخرى ،فقال هلم
ُ

يل مائــة ألف درهم ألذهب هبا إىل عمر وأقول له إن املغرية اختان هذا املال

وأودعــه عندي .فجمعوا له املال وأخــذه إىل املدينة ،وملا وضعه أمام عمر
وقال له ذلك ،بعث عمر إىل املغرية ،وملا حرض قال له :ما هذا؟ قال :إن هذا
العلج كذب عليك ،إن املال مائتا ألف وليس مائة ألف! فبهت العلج وقال

لعمر :واهلل ألَصد َقنَّك ،واهلل ما دفع يل املغرية ال قلي ً
ال وال كثري ًا .فقال عمر
عيل ،فأردت أن أخزيه!
للمغرية :ما
َ
أردت هبذا؟ قال :إن العلج كذب ّ
 -256عبد احلميد وابن العميد:

يقــول األدباءُ :ب ِدئَت الكتابة بعبد احلميد (((ُ ،
وختِمت بابن العميد(((.

يقصدون أن أول من تفنن يف الكتابة  -والسيام الرسائل  -هو عبد احلميد بن

حييى كاتب مروان بن حممد (آخــر اخللفاء األمويني) ،ويقصدون بختامها

بلوغها درجة عالية بابن العميد ،وبعده أخذت باهلبوط.

((( أحد دهاة العرب وشجعاهنم ووالهتم األذكياء .شهد القادسية وهناوند ،وهو صحايب.
ل ّفقوا عليه بعض القصــص واالهتامات فذكرها بعض كتاب الرتاجم مما يبعد وقوعها
من مثله .تويف سنة ( 50هـ).
((( الكاتب البليغ املشهور ،كان مع مروان يف مجيع وقائعه وحروبه ،ومل يفارقه حتى قتل معه
يف حالة تدل عىل عظيم وفائه ،وذلك سنة ( 132هـ).
تعظيام له .كانوا يســمونه اجلاحظ الثاين.
((( حممد بن احلســن :كان أبوه يلقــب بالعميد
ً
والصاحب بن عباد إنام سمي الصاحب لصحبته ابن العميد .تويف سنة ( 305هـ).

146

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -257الكتب جلساؤه:
بعث أحد األمراء يستدعي ابن األعرايب ((( للحضور إىل جملسه ،فذهب

الغالم إىل منزل ابن األعرايب ،ثم عاد إىل سيده وقال :إن ابن األعرايب يقول

عنــدي مجاعة من األعراب ،فإذا انتهيت منهــم حرضت .وأضاف الغالم
وجدت عنده أحد ًا ،بل وجدته ينظر يف كتبه ،وهي حوله.
يقول :لكني مــا
ُ

وبعد فرتة حرض ابن األعرايب ،وملا أخربوه بقول الغالم قال (من الطويل):
جلـوسهم
لنا جلسـا ٌء مـا ن ََم ُّـل
َ
علم ما مىض
يفيدوننا من علمهم َ

أموات فام أنت كاذب
قلت
ٌ
فإن َ

وشهـدا
َألِـ ّبـا ُء مـأمـونـون غيب ًا
ّ
وعقـ ً
ال وتأديب ًا ورأيـ ًا مسـدَّ دا
فلست ُمـ َفـنَّـدا
قلت أحياء
َ
وإن َ

 -258الديار تبكي أهلها (لبعضهم) من الكامل:
قـف بالديــار فـهـذه آثـارهـم

وقفت بربعها مستخـرب ًا
كم قـد
ُ
فأجابني داعي اهلوى يف رسمها:

وتشـوقـا
تبكي األحبـ َة حرس ًة
ُّ
عن أهلها أو سـائ ً
ال أو ُم ْش ِفقا
ـعـز امللتقى
َ
فارقت َمن هتـوى َف َّ

 -259يف قرص الكوفة:
نقلوا عن عبد امللــك بن عمري((( (قايض الكوفــة) أنه قال :كنت مع
((( انظر املرقم (.)32
((( تابعي ثقة ،توىل قضاء الكوفة بعد الشــعبي .تويف ســنة ( 136هـــ) وقد جاوز عمره
املائة سنة.
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عبد امللك بن مروان يف قرص الكوفة حينام جيء برأس مصعب بن الزبري
َ
مالــك؟ قلت :يا أمري املؤمنني،
ارتعبت فقال يل:
فو ِضع بــن يديه ،ورآين
ُ
ُ

(((

كنت يف هذا املوضع مع عبيد اهلل بن زياد ((( ،فرأيت رأس احلســن بن عيل

بني يديه ،ثم كنت مــع املختار الثقفي ((( فرأيت رأس عبيد اهلل بن زياد بني
يديه ،ثم كنت مع مصعب بن الزبري فرأيــت رأس املختار بني يديه ،وهذا

رأس مصعب بني يديــك ،فأعيذك باهلل ،فقام عبد امللــك من مكانه وأمر

هبدم الطاق!

دواري:
 -260الدهر ّ

للعجاج ((( ،أوهلا:
ورد هذا يف أرجوزة
ّ
ُ
البكي
واملحتزن
َيت
َبك ُ
ُّ
ِ
َّرسي
أ َط َرب ًا وأنت قن ُّ

ِ
الصبي
الصبا
وإنام يأيت
ُّ
اري
دو ُّ
والدهر باإلنسان ّ
ُ

واستشــهدوا بالبيت الثاين عىل حذف عامل املصدر إذا وقع للتوبيخ،

أي أتطرب طرب ًا وأنت شــيخ كبري؟! واستشهدوا به أيض ًا عىل جميء اهلمزة

لإلنكار التوبيخي.

((( ثار بالعراق ،وشجاعته وسخاؤه وشهامته قلام يكون هلا نظري .قتل سنة ( 71هـ).
((( انظر املرقم (.)326
((( املختار بن أيب عبيــد :ثار بالكوفة ودعا يف بادئ األمر ملحمد بن احلنفية .ويظهر مما ذكر
مرتمجوه أنه كان كذاب ًا دجاالً .قتل سنة ( 67هـ).
((( اســم العجاج عبد اهلل بن رؤبة .واســم ابنه الراجز رؤبة .والعجاج أول من رفع الرجز
عمر طويالً ،وتويف سنة ( 145هـ).
وشبهه بالقصيد .ورؤبة بن العجاج هذا ّ
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 -261فصاعقة حترقه:
قال أحــد امللوك لبعض وزرائــه وأراد اختباره :ما أحســ ُن ما ُيعطى

اإلنسان؟ قالٌ :
عقل يعيش به ،قالْ :
فإن عدمه؟ قال :فأدب يتحىل به ،قال:
فإن عدمه؟ قال :فامل يسرته ،قال :فإن عدمه؟ قال :فصاعقة حترقه!
 -262أضاعوين (لل َع ْرجي)((( من الوافر:
فتى أضاعوا
أضاعوين َّ
وأي ً
ٍ
رتك املنـايـا
وصرب عنـد مـعـ َ

ُأ َج َّـر ُر يف املجـامع كـل يـو ٍم
كأين مل أكـن فيهم وسـيـطـ ًا

وس ِ
كـرهيـة ِ
ٍ
ِ
ثغـر
ـداد
ليوم
وقد رش َع ْت أسنّتُها لصدري

فياهلل مـظـلـمـتـي وقـرسي
ِ
عمـرو
ومل تك نسبتي يف آل

حك جلدك ُ
 -263ما َّ
مثل ظفرك:
جرى هذا جمرى املثل .روي عن يونس بن عبد األعىل ((( أن الشــافعي
قال (من جمزو الكامل):
مثل ِ
حك جلدَ ك ُ
ما ّ
ظفر ْك
ٍ
حلــاجـة
قـصـــدت
وإذا
َ

ِ
أمـر ْك
مجيـع
َـو َّل أنت
َ
َفـت َ
ملـعـرت ٍ
ِ
ِ
بفضل ْك
ف
فاقصـد

((( انظر املرقم (.)387
((( الفقيه املرصي ،كان ثقة صاحل ًا ،وهو أحد تالميذ اإلمام الشافعي ،تويف سنة ( 264هـ)
وله من العمر أربع وتسعون سنة.
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 -264من تشجيع العلم:
ذكــر بعض كتاب الرتاجــم أن امللك املعظم((( « عيســى بن حممد بن

أيوب » صاحب دمشــق كان ممن يشجعون العلم واألدب ،حتى أنه أعلن

املفصــل »((( للزخمرشي،
أنه يعطــي مائة دينار وخلع ًة لــكل من حيفظ « ّ
فحفظه كثريون.

 -265عتيق أم هجني(((:
عرض عبــد الرمحن بــن ربيعــة الباهيل((( جنــده ،فمــر عمرو بن

معد يكرب((( عىل فرس له ،فقال عبد الرمحن :هذا الفرس هجني ،قال :بل

عتيق .فأمر عبد الرمحن أن ُي َع َّطش الفرس ،ثم دعا بطســت فيه ماء ،ودعا
بخيول عتاق فرشبت ،ثم دعا بفرس عمرو فثنى يده ورشب ،وهذا صنيع
اهلجني! فقال لعمرو :أال ترى؟ قال عمــرو :نعم ،اهلجني يعرف اهلجني!

وبلغــت هذه الواقعة أمــر املؤمنني عمر بن اخلطــاب ،فكتب إىل عمرو:
قلت ألمريك ،وبلغني أن عندك ســيف ًا اســمه الصمصامة،
قد بلغني مــا َ

((( انظر املرقم (.)393
((( كتاب جيد مشهور ،وهو يف النحو.
((( العتيق :األصيل ،وبعكسه اهلجني ،كام يطلق اهلجني عىل من كانت أمه أرشف من أبيه.
ٍ
قاض قىض لعمر بن اخلطاب .شــهد وقعة القادسية ،وقتل يف بالد الرتك يف خالفة
((( أول
عثامن سنة ( 32هـ).
((( انظر املرقم (.)420
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وعندي ســيف اســميه مصم ًام ،وايم اهلل لو وضعتُه عــى هامتك ال أقلعه

حتى أقتلك!

 -266وجوه يف القبور ُأح ُّبهن (ملالك بن دينار)((( من الوافر:
القبـور و َمن هبـنّـه
أال َح ِّي
َ

فلو أن القبور سمع َن صويت
ولكـن القبـور صمت َن عـني

وجـوه يف القبـور أحبـهـنّـه
إذ ًا ألجبنني مـن وجـدهـنّـه
ٍ
بحرسة من عنـدهـنّـه
بت
ُفأ ُ

 -267اقنع وال تطمع (للعامد األصبهاين)((( من الرسيع:
فإن ِ
اقنـع وال تطمع ّ
الغنى
بـدر الـدجـى
وإنام ينقص
ُ

ِ
النـفـس
كمــا ُلـه يف عـزة
ِ
الشمس
النور من
ألخـذه
َ

 -268من األقوال احلكيمة:

احلر .القناعة كنز ال يفنىَ .من رسه الفساد ساءه املعاد.
ـــر يستعبد َّ
البِ ُّ

و َمن ذكــر املنية نيس األمنيــة .القناعة كنز املعرس والصدقــة كنز املورس.

البخيل حارس ملاله وخازن لورثتهَ .من قنع بالكفاف ارتدى بالعفافَ .من

نفسهَ .من طال عدوانه
حسنت مســاعيه طابت مراعيهَ .من ّ
فلسه أذل َ
أعز َ
ُ
زال سلطانهَ .من استشار اجلاهل ضل ،ومن جهل موضع قدمه زل .كم من

دم سفكه فم ،وكم من إنسان أهلكه اللسان.
((( انظر املرقم (.)317
((( انظر املرقم (.)443
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 -269عىل قرب طبيب:
يقال :إن ابن زهر األندليس ((( أوىص أن يكتبوا عىل قربه هذه األبيات

(من املتقارب):

تـأمــل بـحـقــك يـا واقـفـ ًا
تـراب الرضيح عىل وجـنـتـي
أداوي األنـــا َم حــذار املنــو

والحـظ مكـانـ ًا ُدفِـعـنـا إليـه
ِ
أمـش يـومـ ًا عـلـيـه
كـأين مل
َ
رصت رهن ًا لديه
ن وهـا أنا قد
ُ

 -270من حيطة عبد امللك بن مروان:
دخل رجل عىل عبد امللك بن مروان فقــال :يا أمري املؤمنني ،إين أريد
ِ
س إليك شيئ ًا! فقال عبد امللك جللسائه :إذا شئتم .فنهضوا وانرصفوا،
أن ُأ َّ

وأراد الرجل أن يتكلم فقال له عبــد امللك :ال متدحني فأنا أعرف بنفيس،
رأي لكــذوب ،وال تغتب عنــدي أحد ًا ،واآلن
وال تكذب
عــي فإنه ال َ
ّ

شئت .فانرصف ومل
تكلم .فقال له الرجل :أتأذن يل باالنرصاف؟ قال :إذا َ
يقل شيئ ًا!

 -271األخفش:
معنى األخفش :الصغري العينني مع ســوء برص .وقد ُل ّقب باألخفش

مجاعة يزيدون عىل عرشة ،وأشهرهم النحاة الثالثة:
((( الذي كان شاعر ًا وطبيب ًا ،انظر املرقم (.)19

152

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

األخفش األكرب وهو عبد احلميد بن عبد املجيد((( أحد أساتذة سيبويه.
واألخفش األوسط وهو أشــهر الثالثة واسمه ســعيد بن مسعدة

(((

تلميذ سيبويه ،وإن كان أكرب سن ًا من سيبويه.
واألخفش األصغر وهو عيل بن ســليامن((( ،وهــذا روى عن املربد

(((

وثعلب((( وغريمها.
 -272قايض املبارك:
املبارك اسم بلدة كانت بني واسط وبغداد ،كان قاضيها عبد الرمحن بن
مســهر .بلغه أن اخلليفة هارون الرشــيد نزل إىل البرصة بحراقة ومعه أبو
يوســف األنصاري((( قايض القضاة ،فطلب القايض مــن أهل املبارك أن
ُيثنــوا عليه عند اخلليفة عند مروره باملبارك فأ َبــوا عليه ،فلبس ثيابه ولبس

قلنســوة طويلة ،ونزل إىل الرشيعة ،فلام مرت حراقــة اخلليفة نادى بأعىل
((( هو من أهل « هجر » ،انفرد بنقل ألفاظ غريبة عن العرب.
((( وهو الذي زاد يف العروض بحر ًا ســاه « املتدارك » ويســميه بعضهم « اخلبب » ،وكان
أجلع ،أي التنطبق شفتاه عىل أسنانه .تويف سنة ( 215هـ).
األخفش هذا
َ
((( املتوىف ببغداد سنة ( 315هـ).
((( حممد بن يزيد ،النحوي األديب الواســع الشهرة .له مصنفات يف النحو واألدب .تويف
سنة ( 286هـ).
((( انظر املرقم (.)165
((( انظر املرقم (.)687
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صوته :يا أمــر املؤمنني ،نعم القايض قاضينا قــايض صدق! ثم أرسع إىل

ٍ
قاض،
رش
رشيعة أخرى فنادى بمثل ذلك .فقال اخلليفة أليب يوسف :هذا ّ
ال يثني عليه ســوى رجل واحد! فقال أبو يوسف :األعجب من ذلك أنه

هو القايض يثني عىل نفسه!!
 -273من رقائق العباس بن األحنف((( من الكامل:
ُ
ِّ
نفسـه
الرجـل
يا أهيا
املـعـذ ُب َ
دموع عينك فاستعر
نزف البكا ُء
َ

عـريك عينَـه تبكي هبا
َمـن ذا ُي ُ

ِ
اإلقـصـار
قص فـإن شفـاءك
ُ
َأ ْ
مـدرار
عيـنـ ًا لغـريك دمـ ُعـهـا
ُ

ُـعـار؟!
أرأيت عينـ ًا للـدمـوع ت ُ

 -274الليل والنهار:
ُروي عــن أيب عبيدة النحوي ((( أنه قال :قدم علينا جعفر بن ســليامن

اختلفت أنا
مــن عند اخلليفة املهدي ،فبعث إىل يونس النحوي ((( وقال له:
ُ
وأمري املؤمنني يف هذا البيت:
((( الشــاعر املشهور .واختلف املرتمجون له يف ســنة ومكان وفاته اختالف ًا شديد ًا ،وأقرب
أقواهلم أنه تويف بالبرصة يف حدود سنة ( 190هـ) ،وانظر املرقم (.)730
((( انظر املرقم (.)45
((( يونس بن حبيب :وحبيب اســم أمه ،وهو من املوايل .كان من مشــاهري علامء العربية،
وكان ســيبويه ينقل عنه كثري ًا .قال أبو زيد األنصاري العامل اللغوي :جلست إىل يونس
لألخذ عنه عرش سنني ،وجلس إليه قبيل خلف األمحر عرشين سنة .جاوز التسعني من
عمره ،وتويف سنة ( 184هـ).
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والشيب ينهض يف السواد كأنه
ُ

ٌ
هنــار
ليـل يصيـح بجـانبيـه
ُ

فــا الليل وما النهار؟ (أي ما املقصود هبــا يف هذا البيت) قال يونس:
الليل هــو الليل الذي تعرف ،والنهار هو النهار الذي تعرف ،فقال جعفر:
زعم املهدي أن الليل فرخ الكروان والنهار فرخ احلبارى .و َع ّلق أبو عبيدة
عــى ذلك بقوله :القول مــا قاله يونس ،أما ما ذكــره املهدي فمعروف يف
الغريب من اللغة(((.
 -275تَفعال وتِفعال:
نقل أبو حيان التوحيدي((( عن أيب ســعيد السريايف((( أن املصادر التي
عىل وزن « تفعال » كلها بفتح التاء ،وأن الذي جاء بكرسها إنام هو األسامء،
وهي ســتة عرش اســ ًا :التبيان ،والتلقاء ،والتهواء ،والتمراد ،والتعشار،
والرتبــاع ،والتمثال ،والتمســاح ،والتلقــام ،والتجفــاف ،والترضاب،
والتنبال ،والتقصار ،والترباك ،والتلفاق ،والتكذاب(((.
معمي ًا:
((( وعىل ذلك قال بعضهم ّ
رأيت َو ْس َ
رأيت منتصف اللـيــ ـل وليـ ً
ـط النهـار
ال ُ
وهنـار ًا ُ
((( انظر املرقم (.)93
((( انظر املرقم (.)374
((( التهــواء :جزء من الليل .التمراد :بيت صغري يف احلامم .التعشــار والرتباع :موضعان.
التلقام :الرسيع اللقم .التنبال :القصري .التقصار :املخنقة ،أي موضع القالدة.
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 -276اطالع املتنبي عىل اللغة:
يف هامش رشح شافية((( ابن احلاجب((( للريض االسرتاباذي((( ما يأيت:

ن ُِقــل عن أيب عيل الفاريس((( أنه قال :قلت للمتنبي :كم لنا من اجلموع عىل
وزن «فِعــى »؟ فقالِ :حجىل وظِربى((( .قــال أبو عيل :طالعت كتب اللغة

ثالث ٍ
ليال فام عززهتام بثالث!

 -277اجلنة والنار يف منزله:
نزل ابن اخلــازن الكاتب((( يف ضيافة رجل فبالــغ الرجل يف إكرامه.

محام وحديقة ،فأدخله إليهام ،فقال ابن اخلازن يف ذلك (من
وكان يف منزلــه ّ

الكامل):

وافيت مـنـز َله فلم َأر حـاجبـ ًا
ُ

ِ
ٍ
ضـاحـك
بـوجـه
إال تلـ ّقـاين

((( اسم كتاب دقيق يف الرصف ،وقد ُعني به العلامء دراسة ورشح ًا ،كام ُعنوا بالكافية وهي
يف النحو ،والكافية والشافية كلتامها البن احلاجب.
((( عثامن بن عمر بن أيب بكر املالكي ،كان عامل ًا باألصول والفقه والقراءات واللغة والنحو
والرصف .وكان ذا ذكاء مفرط .ومؤلفاته كثرية .تويف سنة ( 646هـ).
((( حممد بن احلسن ،أحد علامء اللغة العربية .تويف سنة ( 684هـ).
((( انظر املرقم (.)21
((( احلجىل مجــع احلجل ،وهو طري معــروف .والظربى مجع الظِربــان ،وهو حيوان منتن
معروف أيض ًا.
((( أمحد بن حممد بن الفضل ،كان كاتب ًا شــاعر ًا ،مجع له ابنه ديوان ًا .تويف ســنة ( 518هـ)،
وهو غري ابن اخلازن الشــاعر ،وهذا اسمه « احلســن بن أمحد » املعروف بابن اخلازن
الشاعر والكاتب أيض ًا .كان هذا ماجن ًا .تويف سنة ( 391هـ).
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رش يف وجـه الغالم عـالم ٌة
والبِ ُ
جحيمـه
وزرت
ودخلت جنّـتَـه
ُ
ُ
َ

مـات ِح ِ
ِ
ِ
ِ
املـالك
وجـه
ـبـاء
ملقـدّ
ِ ()1
فحمدت رضوان ًا ورأف َة مالك
ُ

 -278الصيف والشتاء (لبعضهم) من الرمل:
يتمنى املر ُء يف الصيف الشتا

ال بذا يرىض وال يرىض بذا

أنـكـره
فـإذا جــاء الشــتـا
َ
ُ
أكـفـره
اإلنســان مـا
ُقـتِـل
َ

 -279البدر أول الشهر (للصالح الصفدي)((( من الطويل:
َ
اهلـالل بــدا لنـا
وملـا تـراءيـنـا

البدر هكذا
فقلت عجيب أن ُيرى
ُ
ُ

حبيب مل ِ
ٍ
يغب قط عن فكري
ُم َ ّيا

متام ًا ونحن اآلن يف أول الشهر!

ُ -280أ ِ
ضاح ُ
ك ضيفي (لبعضهم) من الطويل:

ُأ ِ
ضاح ُك ضيفي قبل إنـزال رحـلـه
ِ
صب لألضياف أن يكثر القرى
وما اخل ُ

ُ ِ
ُّ
جديب
واملحل
ب عنـدي
ُ
ويص ُ

خـصيـب
ولكنام وجـ ُه الكـري ِم
ُ

 -281طرد أوالده:
كان عقيل بن علقمة قد طــرد أوالده ،فتفرقوا يف البالد وبقي وحده،

وكان كثــر املال واملاشــية .ثم إن رج ً
ال من بني رصمة يقــال له « بجيل »
((( رضوان :امللك املوكل باجلنة ،ومالك :امللك املوكل بالنار.
((( انظر املرقم (.)175
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مر بأغنامه فحطم بيت عقيل بامشــيته ،ومل يكــن أحد قبل ذلك يقرب من

بيت عقيل إال لقي رش ًا من أوالده ،فطردت املاشــية جارية لعقيل فرضهبا

بجيل بعصا فشجها .وخرج إليه عقيل وهو هرم إذ ذاك فرضبه بجيل بعصا
وأهانه .فجعل عقيل ينادي :يا علقمة يا عملس ...بأســاء أوالده مستغيث ًا

هبم فقال له شاعر (من الوافر):

أكلت بنيك َ
الضب حتى
أكـل
َ
ِّ

ولو كان األىل

()1

غـابوا شهود ًا

ِ
ِ
الوبـيـل
الكـأل
وجـدت مـرار َة
َ
ِ
منعت فنـا َء بـيـتِ َ
بجيـل
ـك من
َ

وبلغ اخلرب ابنه العملس وهو بالشــام ،فأقبــل وعدا عىل بجيل فرضبه

رضب ًا مربح ًا وعقر له عدة من إبله وأوثقه وجاء به حتى ألقاه بني يدي أبيه،
ثم ركب راحلته وعاد من وقته إىل الشام!
 -282حفظ أشعب(((:
ســئل أشــعب :هل تروي من احلديث شــيئ ًا؟ فقال :نعــم ،حدثني

عكرمة بن عبد اهلل قال :ســمعت ابن عباس يقول :سمعت رسول اهلل ﷺ
يقولَ « :خصلتان ال تكونان يف مؤمن » ..وســكت أشعب ،فقالوا له :وما
ونسيت أنا األخرى!
اخلصلتان؟ قال :نيس عكرمة واحدة
ُ

((( « األىل » اســم موصول ،وتكتب بال واو .أما التي بمعنى أصحاب فتكتب بالواو بعد
اهلمزة ،والكلمة األوىل مقصورة ،أما هذه فآخرها ياء يف حالتي اجلر والنصب « أويل »،
ويف الرفع « أولو » ،فهي من امللحقات بجمع املذكر السامل.
((( انظر املرقم (.)201
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 -283حيتال لنفسه:

ُســمع أعرايب يدعو ألمه ،وهو يطوف بالكعبة ،فقيــل له :مل َ ال تدعو

ألبيك أيض ًا؟ قال :أمي ضعيفة ،أما أيب فإنه حيتال لنفسه!

 -284تع ّفف وقناعة (ملهيار الديلمي)((( من الكامل:
ُ
البخيل بامله
ُيلحى عىل البخـل
ِ
أكـر ْم يديـك عـن السـؤال فإنام

َ
فضل قنـاعـتـي
ضم إ َّيل
ولقد َأ ُّ
العدو عىل اخلصاصة شار ًة
و ُأ ِري
َّ

أفال تكـون بامء وجهك أبخال
ِ
احليـاة ُّ
أقـل من أن تسـأال
قـدر
ُ
ِ
مـشـتـمـ ً
ال هبا مـتـزمال
وأبيت
ُ

ف ِ
مـتـمـوال
الغنى فيخا ُلني
ت َِص ُ
ِّ

 -285أعميان يقتالن أعمى:
ذكر ابن األثري ((( يف « الكامل » يف حوادث سنة ( 610هـ) ما خالصته

أن أعميني تعاونا لي ً
ال عىل أعمى يف بعض املســاجد فقتاله طمع ًا فيام عنده،
فلم جيدا عنده شــيئ ًا ،وأدركهــا الصباح فهربا .ووجد النــاس القتيل يف
املسجد ومل يعرفوا قاتله .واتفق أن شــحنة البلد كان مار ًا يف الطريق ومعه

أصحابه فرأى األعميني فقال ألصحابه مازح ًا :هذان األعميان مها اللذان

قتال األعمى .وســمعه األعميان فقال أحدمها :أنا واهلل مــا قتلته بل قتله
((( مهيار بن برزويه ،الفاريس األصل ،كان شــاعر ًا جميد ًا وكاتب ًا بليغ ًا .كان جموسي ًا فأسلم.
خترج يف الشعر عىل الرشيف الريض .له ديوان شعر كبري .تويف سنة ( 428هـ).
((( انظر املرقم (.)55
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صاحبــي هذا ،وقال اآلخر :بل هو الذي قتله ،فأخذومها واعرتفا ،فصلبوا
أحدمها عىل باب ذلك املسجد وقتلوا اآلخر كذلك!
 -286احلامم هيدّ د البازي (لبعضهم) من البسيط:
يا ذا الذي بقراع السيف َهدَّ دنا

قـام احلام ُم إىل البـازي ُيـهـدّ ده
فم األفعى بإصبعه
أضحى َي ُسدُّ َ

رصع جنبي حني ترص ُع ُه
ال قام َم ُ
ألسود الغاب َأضب ُع ُه
واستيق َظ ْت ُ

يكفيه ما قد تالقي منه أصب ُعـ ُه

 -287من الفراسة:
نقل بعضهم أن اإلمام الشافعي وحممد بن احلسن الشيباين ((( (صاحب
أتفرس أن
أيب حنيفة) كانا يف جملس ،فدخل رجل ،فقال حممد للشــافعيّ :
هذا الرجل نجار ،وقال الشــافعي :أتفرس أنه حداد .ثم سأاله عن مهنته
فقال :كنت حداد ًا وأنا اآلن أنجر!
 -288ال تسفر عن وجهها:
الري فا َّدعت بصداقها عــى زوجها ،وكان
تقدّ مت امرأة إىل قــايض ّ

مخسامئة دينار ،وملا حرض الزوج أمام القايض أنكر أن يكون هلا بذمته يشء،
((( العامل الفقيه الوجيه .له مصنفات كثرية .قالوا :إنه كان من أفصح الناس .واله الرشــيد
الري ومعه حممد بن احلسن هذا ،فامت هناك
قضاء الرقة ثم عزله .وخرج الرشــيد إىل ّ
سنة ( 189هـ).
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وطلبت املرأة شــهود ًا ،فلام حــروا قالوا :نريد أن تكشــف عن وجهها
لنعرف أهنا التي نشــهد هلا ،فامتنعت املرأة من كشف وجهها يف املحكمة،
وأرصت عىل ذلك ولو ضاع حقها .وملا رأى زوجها ذلك قال للقايض :هي
ّ

عيل ،فأقر باملبلغ .وملا ســمعته املرأة يقول ذلك صيان ًة
صادقة فيام ادعت به ّ

لوجهها قالت :هو يف ِح ّل من صداقي يف الدنيا واآلخرة!

 -289االستعانة بالشورى (لبشار بن برد)((( من الطويل:
الـرأي املشـور َة فاستعن
إذا بلغ
ُ

وال جتعل الشورى عليك غضاض ًة
كف َقـيـدَ ِ
أختها
الغ ُّل
َ
خري ٍّ َّ
وما ُ

ٍ
نصيح أو نصيحة حــاز ِم
برأي

ُ
فريش اخلـوايف قـو ٌة للقـواد ِم
ٍ
ـؤ َّيـد بقـائ ِم
خري
سيف مل ُي َ
وما ُ

()2

 -290أعرايب هيجو بعد املدح:
مدح أعرايب بعض األشــخاص فلم يعطه شيئ ًا ،فقال األعرايب هيجوه
(من الطويل):
وأعملت معويل
كدحت بأظفاري
ُ
ُ

جئت يف وجه حاجتي
تشا َغ َل ملا
ُ

فصادفت جلمود ًا من الصخر أملسا
ُ

قلت قد مات أو عسى
وأطرق حتى ُ

ً
طويال
((( بشــار بن برد بن برجوخ :من املوايل .كان رضيــر ًا جاحظ العينني ،ضخم اجلثة،
جمدر ًا .وكان من الشعراء املجيدين .ذكروا أنه ظل يفضل املجوسية .اهتم بالزندقة فقتل
سنة ( 168هـ).
((( القوادم ريشات يف مقدمة اجلناح ،واخلوايف ريشات ختفى عند ضم اجلناح.
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وأمجعـت أن أنعــاه ملـا رأيـتُــه
ُ
ٍ
بعـائـذ
لست
فقلت له :ال بـأس ُ
ُ

ِ
َ
املـوت ثم تـنـ ّفسـا
فـواق
يفـوق
ِ ()1
َ
فـأفـرخ تعـلـوه الكـآبـة ُمبلسا

 -291كالباحث عن حتفه بظلفه:
هذا مثل مشهور ،وأصله أن رج ً
ال كان بالبادية وحده فجاع ،ثم وجد
شــاة ولكن مل جيد ما يذبحها به ،فبحثت الشــاة يف األرض فظهرت مدية،
ٌ
ضأن بأظالفها!
فأخذها الرجل وذبح هبا الشاة وقال :حت َفها حتمل
 -292حقد دفني:
قال ابن كثري يف « البداية والنهاية » يف حوادث ســنة ( 658هـ)ّ :
احتل
التتار حلب ودمشق(((.
سنمر:
 -293جزاء ّ
ســنمر بنّاء رومي .ذكروا أنه بنى للنعامن بن املنذر قرص اخلورنق ،وملا
ّ

كمل البناء صعد النعامن وحاشــيته إىل أعىل القرص ومعهم ســنامر ،فقال
ســنامر للنعامن :إين أعرف موضع آجرة فيه لو زالت لســقط البناء كله (!)
((( الفــواق :ما يعرتي املحترض عند املوت .العائذ :املســتجري .أفرخ روعه :ذهب خوفه.
املبلس :اليائس واملتحري.
((( [ هنا خرب طوي .ع ].
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فقــال النعامن :أيعرف ذلك غــرك؟ قال :ال ،فأمر به النعــان فألقوه من
أعىل القرص فهلك ((( .ورضبوا املثل بذلك فقالوا « :جزاين جزاء ســنامر ».
قال الشاعر:
شـر جزائه-
جزاين  -جزاه اهلل َّ

سنم ٍر وما كان ذا ِ
ذنب
جزا َء ّ

 -294أشأم من خوتعة:
َخ ْوتَعة رجل من بني غفيلة ّ
دل مجاعة مــن التغلبيني عىل أوالد الزبان
الذهــي ،وكانت للتغلبيني ترة عىل عمرو بن الزبان .فأتوهم وقد جلســوا
عىل الغداء فقتلوهم ووضعوا رؤوسهم يف خمالة وعلقوها يف عنق ناقة هلم.
ووصلت الناقة منزل الزبان ،فأخذت امرأته املخالة وأفرغتها فإذا رؤوس
أوالدها! وشــبت احلرب بني الزبان وبني غفيلة (قــوم خوتعة) فأبادهم
الزبان .وهكذا كان شؤم خوتعة عىل قومه!
 -295ال تكشف حالك (البن أيب الشبل)((( من الكامل:
ٍ
ٍ
ال ت ِ
عـاذر
لعـاذل أو
ُـظه َـر ّن
ِ
ـرحـمـة املتوجعـني مـرار ٌة
َف ِل

ِ
والرساء
حـا َلـ ْيـك يف الرضاء
ِ
يف القلب ُ
األعداء
مثل شامتـة

((( قالوا :رب كلمة ترديك ،ورب صيحة تذبح الديك.
((( حممد بن احلسني ،كان أحد شعراء العراق املجيدين .تويف سنة ( 473هـ).
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 -296قد رشاين (لعبد الباقي بن أيب احلصني)((( من الوافر:

مخس
ـيـت
َولِ ُ
احلكم مخس ًا وهي ٌ
َ

قـدر شـاين
فلم تضع األعـادي
َ

ِ
ِ
العـنـفـوان
والصبـا يف
لعمـرك
ٌ
فــالن قـد رشـاين
وال قـالـوا

 -297الرسمد:
هذه الكلمة مأخوذة من الــرد ،ومن معاين الرسد التتابع والتعاقب.

وملــا كان الزمان إنام يبقــى بتعاقب أجزائه وتالحــق أبعاضه ،وكان ذلك
مســمى بالــرد زادوا عليــه مي ًام ليفيــد املبالغة يف
التالحــق والتعاقب
ً

ذلك املعنى.

 -298أعرايب يمدح وهيجو:
وفد أعرايب عىل سعيد بن سلم الباهيل فقال يمدحه (من الطويل):
َ
ختـش َض ّل ًة
أيا ساري ًا بالليل ال
ٍ
سـيـد
لنا سـيـدٌ أربى عىل كـل

ِ
سعيدُ ب ُن سل ٍم ضـو ُء ِّ
بـالد
كـل
ِ
ِ
وجـه ِ
جـواد
كل
جـوا ٌد حـثا يف

فلم يعطه سعيد شيئ ًا فقال هيجوه (من الطويل):
ٍ
ثـواب ُيـعـدُّ ه
مـدح
لكل أخي
ٌ
واملديح َمهـز ٌة
مدحت اب َن سل ٍم
ُ
ُ

ثــواب
البـاهـيل
وليـس ملـدح
ُ
ّ
ٍ
تـراب
كصفـوان عـلـيـه
فكـان
ُ

((( توىل قضاء املعرة مخس سنوات ،وكان عمره إذ ذاك مخس ًا وعرشين سنة.
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 -299يف الزهد (أليب العتاهية)((( من جمزو الرجز:
ٍ
ٍ
يــابـس
خــبـز
رغـيــف
ُ
ٍ
ٍ
بــــارد
مـــــاء
وكــــوز
ُ

وغـــــــرفـــ ٌة ضـيـقـــ ٌة
ِ
بـمـعــز ٍل
أو مـسـجــــدٌ
تـــــدرس فـيــه دفــــرت ًا
مـعـتـــرب ًا بـمــن مـضـى

خــري مـن السـاعــات يف

تــعــقــبــهــا عــقـــوبة
فــهـــــذه نـصـيـحـتــي

طــوبـى ملـن يـسـمـعـهـا
ٍ
مشـفـق
فـاسـمـع لنـصـح

تـأكـ ُلــه فـي عـــــافـيــ ْه

تـشــربـه مـن صـــافـيــ ْه
نـفـسـك فـيـهـا خــالـيـ ْه
ُ
عن الـورى فـي نـاحــيـ ْه
مـسـتــنـــد ًا بـســـاريــ ْه

مـن الـقــرون اخلـــالـيـ ْه
ِ
فـيء القـصــور العــالـيـ ْه

تـصـلـى بـنــار حــامـيـ ْه
مـخـــبـرة بـحـــــالـيــ ْه
تــلـك لعـمـري كــافـيـ ْه
ُيــدَ عـى أبـا العـتــاهـيـ ْه

 -300أبيات مفردة:
القلب مل تنفعه موعظ ٌة
 إذا قساُ

ُّ
وكـل يـدّ عي وصـ ً
ال لليـىل
-

 مثل الفراشة تأيت إذ ترى هلب ًا والعب الشطـرنج من دأبِ ِـه
ُ

((( انظر املرقم (.)78

كاألرض إن سبخت مل ينفع امل َط ُر
ولـيـلـى ال ت ِ
ُـق ُّـر هلم بـذاكــا

نفسها فـيـه
إىل الرساج فتُلقي َ
ٍ
ِ
البيدق
موضـع
حصـاة
وضـع
َ
ُ
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 ال تبعـث ّن إىل ربيعـ َة غـريها وكيف ترى ليىل ٍبعني ترى هبا

ٍ
ِ
ِّ
ُـز ٌه
صـاحـب
ولـكـل
لـذة ن َ

 ثم انقضت تلك السنون وأه ُلها وقالوا حرام عندنا ِالعشق للفتى
ٌ
الرش تاركي
 وال أبتغي رش ًا إذا ُّ لو مل ت ُِرد َنيل ما نرجو ونطلبه

ـح
إن احلـديد بغـريه ال يـ ُفـ َل ُ

ـرتا باملـدامـع
طه َ
سـواها وما ّ
أبـد ًا ونـزهــ ُة عـالـ ٍم كـتـ ُبــه

فـكــأهنـا وكــأهنـم أحــــال ُم
أنتم حتى ُيقال لكم ِعنْـدُ
فم ْن ُ
َ
مح ْل عىل الرش أرك ِ
َب
ولكن متى ُأ َ
ِ
جود َك ما علمتّنا ال َط َلبا
من فيض

 -301صار قرد ًا وغزاالً (لبعضهم ملغز ًا) من املجتث:
رأيــت غـــــالمــ ًا
إنـي
ُ

أورث قـلـبـي خــبــــاال

ولــي بـــذاك دلــــيــل

فـي قــول ربـي تـعــاىل

قـد صــار كـلـبـ ًا وقــرد ًا

وصـــار بـعــدُ غــــزاال
()1

 -302يمدح القمر:
كان أعرايب يف البادية ،فنام عن بعريه لي ً
ال فرشد ،وملا اســتيقظ ومل جيده
فتش عنه يف الظالم فلم يعثر عليه ،ثم طلع القمر فوجد بعريه ،فقال خياطب
القمر (من البسيط):
ضمهن،
((( يشــر إىل قوله تعاىل يف خطابه إلبراهيم عليه الســام ﴿ :ﭩ ﭪ ﴾ أي ّ
فصار هنا بمعنى َض َّم.
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ماذا أقول وقويل فيك ذو ِق َ ٍ
ص
زلت مرفوع ًا فأنت كذا
قلت ال َ
إن ُ

جل َمال
وأنت ك ّفيتني التفصيال وا ُ
قلت زانك موالنا فقد َف َعال
أو ُ

دورك ،فال أعلم مزيد ًا
ونورك ،وعــى الربوج ّ
صورك ّ
ثم قال :إن اهلل ّ

أهديت إ ّيل رسور ًا لقد أهدى اهلل إليك نور ًا!
أسأله لك .ولئن
َ
اهلر (للفرزدق)((( من الوافر:
 -303مثل ّ
رأيت النـاس يـزدادون يـومـ ًا
كمثـل اهلـر يف ِص َغ ٍ
ـر ُيـغـاىل

ويوم ًا يف اجلميل وأنت تنقص

شـب يرخص!
به حتى إذا ما
ّ

 -304إنابة (لعبد الكريم الرافعي)((( من الطويل:
أقيـام عـىل بــاب الـكـريم أقيـام
الرب َمن يقرع عىل الصدق با َبه
هو ُّ

وال تـنَِـيــا يف ذكــره فـتـهـيـام

جيـده رؤوفـ ًا بالـعـبــاد رحـيـام

القوي األمني:
-305
ّ
يف كتاب « األم » للشــافعي عن موىل لعثامن بن عفان ريض اهلل عنه ما
حمصله أن عثامن كان يف منزل له خارج املدينة يف يوم صائف شديد احلرارة
((( انظر املرقم (.)59
((( اإلمــام الكبري عبد الكريم بن حممد القزويني :نســبته إىل الصحــايب رافع بن خديج.
صاحب املؤلفات املعتمدة ،منها « املحرر » يف الفقه الشافعي .تويف سنة ( 623هـ).
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والســموم ،فرأى يف اهلاجرة رج ً
ال خارج ًا من املدينة يسوق بعريين ،وكان
عــى األرض مثل الفراش من احلر ،فقال عثامن :ما عىل هذا لو أقام باملدينة
فانظر
اخرج
حتى يربد الوقت ثم خيرج؟! ثم دنا الرجل فقال عثامن لغالمه:
ْ
ْ

َمن هذا ،فقال الغالم :أرى رج ً
ال معم ًام بردائه يســوق بكْرين .ثم دنا أكثر
فإذا هو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،فأخرج عثامن رأســه

من الباب فآذاه لفح الســموم فعاد ،وملا حاذاه قال له عثامن :ما أخرجك يف
هذه الساعة؟ فقال عمر :بكران من إبل الصدقة خت ّلفا عن اإلبل فأردت أن

ُأحلقهام باحلمى (وهو املرعى املخصص إلبل الصدقة) ،وخشيت أن يضيعا
فيســألني اهلل عنهام! فقال له عثامن :هلم إىل املاء والظل ونحن نكفيك أمر
البكريــن ،فقال له عمر :عُدْ إىل ظلك .وقــال له الغالم :عندنا من يكفيك
أمرمها ،فقال له عمر :عد إىل ظلك ،فمىض .فقال عثامنَ :م ْن أحب أن ينظر
إىل القوي األمني فلينظر إىل هذا!

 -306الغيب يعلمه اهلل (للقاسم األنباري)((( من الكامل:
ِّ
مكـذ ُب
إين بأحـكـام النـجــوم

الغيـب يعلمـه املهيـمـن وحـده
ُ
اهلل ُيـعـطـي وهـو يمنـع وحـده

ِ
ّـب
وملـدّ عـيــه الئــم ومــؤن ُ

ب
وعـن اخلـالئق أمجعني مغ َّي ُ
والكوكب؟!
حي ُه
َف َمـن
ُ
املنجم و َ
ُ

((( القاسم بن حممد :كان أديب ًا صادق ًا فيام يرويه .تويف ببغداد سنة ( 304هـ).

168

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -307تنبيه الغافل (لبعضهم) من الكامل:
كم يل أنـ ّبـه مقلـ ًة من نـائم
فكأنه الطفل الصغري بمهده

ُيـبـدي سبـاتـ ًا كلام نـ ّبـهـتُـ ُه

حـركـتُـ ُه
يـزداد نـومـ ًا كـلام ّ

 -308ابن عرشين:
كان يقــال ل َط َرفة بن العبد((( « ابن عرشيــن » ألنه ُقتل وهو ابن بضع

وعرشين سنة .قال الســيوطي يف « رشح شواهد املغني » :رأيت لطرفة بن

العبــد ترمجة يف كتاب « فضل الشــبان عىل كثري من ذوي األســنان » وهو

كتاب ذكر فيــه مؤلفه يف خطبته أنه أ ّلفه للخليفــة العبايس « جعفر املقتدر

بــاهلل » ،ألنه توىل اخلالفــة وهو ابن ثالث وعرشين ســنة ،ومل يل اخلالفة

قبلــه أصغر منه .و َن َقل فيه عن أيب عمرو بن العــاء((( أنه قال :مل نجد من

الشعراء َمن ُت ُع ِّجل يف حداثة ســنّه إال طرفة ،فإنه قال الشعر َحدَ ث ًاُ ،
وش ِهر
يف ســنوات ،و ُقتل وهو ابن بضع وعرشين ســنة ،ولذلك مل يذكر الشيب
وال بكى عىل الشباب.

باملجان (لبعضهم) من البسيط:
 -309يشتهي احلمد ّ

ٍ
محــدان لـه ثـمــ ٌن
املــاء يف دار

ِ
الشـان
واخلـبز فيـه له شـأن من

((( اســمه احلقيقي عمرو بن العبد ،الشاعر اجلاهيل املشهور ،وهو أحد أصحاب املعلقات
السبع ،قتله عامل عمرو بن هند .انظر املرقم (.)488
((( انظر املرقم (.)704
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ُ
يعلم أن احلمـد ذو ثمـن
محـدان
ُ

والناس أكيس من أن يمدحوا رج ً
ال

لكنـه يشتهـي محــد ًا بمـج ِ
ـان
ّ
ِ
إحسـان
آثـار
حـتى يـروا عنـده َ

 -310قرابة الزبري بن العوام:
قال الزبري البنــه عبد اهلل :كان بيني وبني النبي ﷺ من القرابة والرحم
علمت ،عمتــه أمي ،وزوجته خدجية بنت خويلد عمتي ،وأمه آمنة بنت
ما
َ
وهب وجديت هالــة بنت وهيب ،ووهب ووهيب أخــوان ،ومها ابنا عبد
مناف .وعنده عائشة وعندي أختها أسامء أمك.
 -311وال تزر وازرة وزر أخرى:
يقــال إن خارجي ًا جــيء به إىل احلجــاج (وكان هــذا اخلارجي أخا
قطري بن الفجاءة ((() ،فقال له احلجاج :ألقتلنك ،قالَ :
ومل؟ قال :خلروج
أخيك علينا ،قال :فإن معي كتاب أمري املؤمنني أن ال تؤاخذين بام فعل أخي،
قــال :هاته ،قال :فإن معي ما هو أوثق من كتــاب أمري املؤمنني ،كتاب اهلل
تعاىل حيث يقــول ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ ،فأعجب احلجاج بقوله
وخىل سبيله!
((( انظر املرقم (.)163
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ٍ
ٍ
عاقل:
عاقل
 -312كم
قال أبو يعقوب الســكاكي((( يف كتابه « مفتــاح العلوم »((( :قد خيرج

املســند إليه ال عىل مقتىض الظاهر ،فيوضع اسم اإلشارة موضع الضمري،

وذلــك إذا كملت العناية بتمييزه ،وذلــك إذا اختص بحكم عجيب بديع

كقوله (من البسيط):

ٍ
ٍ
عـاقل َأع َي ْت مذاه ُبـه
عـاقل
كم
هذا الذي ترك األوها َم حائر ًة

()3

ٍ
ٍ
جـاهل تلقـاه مـرزوقا
وجـاهل
النحـرير زنديقـا
َ
َ
وص َّـي العـامل َ

 -313ما َث ّم حاجب (لبعضهم) من الطويل:

تومهـت ِقـدمـ ًا أن ليـىل تربقعت
ُ
فالحت فـال واهلل ما َث َّم حـاجب

وأن حـجــابـ ًا دوهنا يمـنـع اللثـام

ولك ّن طريف كان عن حسنها أعمى

()4

 -314رعاية اجلوار:
كان أليب حنيفة النعامن((( رمحه اهلل تعاىل جار بالكوفة إســكاف يعمل
((( يوسف بن أيب بكر ،العامل اللغوي النحوي األديب .تويف سنة ( 626هـ).
((( اشتهر هذا الكتاب كثري ًا و ُعني به العلامء ،وال سيام بالقسم الثالث منه اخلاص بمواضع
البالغة ،فاخترصه القزويني ورشحه التفتازاين.
((( مقتىض الظاهر أن يقول :هو الذي ترك .ولكنه استعمل اسم اإلشارة ملا تقدم.
((( يرى بعض الصوفية أن هذا من األدب الرمزي.
((( النعامن بن ثابت ،اإلمام املجتهد الغني عن التعريف بعلمه وصالحه وذكائه وكثرة أتباع
مذهبه .أصله مــن « كابل » .توىل القضاء أيام ًا ثم اســتعفى ،ويذكر الناس أقاويل =

171

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

هناره أمجع ،حتى إذا جنّه الليل رجع إىل منزله وقد محل حل ًام فيطبخه أو سمكة
فيشوهيا ،ثم ال يزال يرشب ،حتى إذا دب الرشاب فيه جعل يغني فينشد:
وأي فتى أضاعـوا
أضاعوين َّ

كـرهية ِ
ٍ
ِ
ثغــر
وسـداد
ليـوم

فال يزال يرشب ويــردد هذا البيت حتى يأخذه النوم .وكان أبو حنيفة

يســمع جلبته كل ليلة .ففقد صوته ليلة وســأل عنه ،فقيل أخذه العسس

فحبســوه ،فركب أبو حنيفة بغلته وذهب إىل األمري فاســتأذن عليه .فقال
األمري :ائذنــوا له ،و َأقبِلوا به راكب ًا حتى يطأ بســاطي إكرام ًا له .فلام دخل
رحب به األمري وســأله عن حاجته ،فقال أبو حنيفة :يل جار إسكاف أخذه

العســس ،فأمر األمري بإطالق كل من أخذه العســس تلــك الليلة .وعاد
أبو حنيفــة ومعه جاره ،فلام وصــا البيت قال له أبو حنيفــة :يا فتى هل

حفظــت ورعيت اجلوار جــزاك اهلل خري ًا .وتاب
أضعنــاك؟ قال :ال ،بل
َ
الرجل ومل يعد إىل ما كان عليه!

األرجاين)((( من الكامل:
 -315راحة اجلهال (ألمحد ّ
لرسين
كنت أجهل ما
ُ
لو ُ
علمت َّ

كالصعو يرتع يف الرياض وإنام

أعلم
جهيل كام قـد ســاءين مـا
ُ
ّـم
ـس
ُحـبِ َ
اهلـــزار ألنـه يـتـرن ُ
ُ

= قد تكون ملفقة يف أن املنصور أو غريه ســجنه وعذبه المتناعه عن تويل القضاء ،...
تويف ببغداد سنة ( 150هـ)[ .قلت :هنا مجلة مطوية .ع].
((( انظر املرقم (.)390
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 -316صحاح اجلوهري:
الصحاح من أشــهر كتب اللغة صنفه إســاعيل اجلوهــري((( ،وقد

طبع بأربعــة جملدات .و ُعني بــه العلامء كثــر ًا :رشح ًا وتعليقــ ًا وهتذيب ًا
وحتقيق ًا وتذييالً .كتــب عليه ابن القطاع األديب((( حاشــية ،وبنى عليها

ابن بري((( ،وأكمل هذا البناء عبد اهلل الســبطي ،كام بنى عليها الشاطبي

(((

وكتب عليهــا تكمل ًة الصغــاين ،ذكر فيها ما فــات اجلوهري .وللصالح
الصفدي((( كتاب ســاه « :نفوذ الســهم فيام وقع للجوهري من الوهم »،
وكتاب آخر سامه « :إصالح خلل الصحاح » .ثم رشح شواهد الصحاح.

((( من معاجم اللغة العربية كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي املتوىف سنة (180هـ)،
وهتذيب اللغة ملحمد بن أمحد األزهري املتوىف سنة ( 370هـ) ،والصحاح إلسامعيل بن
محاد اجلوهــري املتوىف ســنة ( 393هـ) ،ومقاييــس اللغة ألمحد بن فــارس الرازي
املتوىف ســنة ( 390هـ) ،واملحكم البن ســيده الرضير « عيل بن إسامعيل » املتوىف سنة
(458هـ) ،واألساس للزخمرشي املتوىف سنة ( 538هـ) ،والعباب الزاخر للحسن بن
فهد الصغاين املتوىف سنة ( 650هـ) ،وخمتار الصحاح ملحمد بن أيب بكر الرازي املتوىف
ســنة (671هـ) ،ولســان العرب ملحمد بن مكرم املعروف بابن منظور املتوىف ســنة
(711هـ) ،واملصباح املنري ألمحد بن حممد الفيومي املتوىف سنة ( 770هـ) ،والقاموس
املحيــط ملحمد بن يعقوب الفريوزاباذي املتوىف ســنة ( 817هـ) ،ثم رشوح القاموس
وحواشــيه الكثرية للنور املقديس وســعدي أفندي وعيل القــاري واملناوي والقرايف
واحلسني ،وأوسعها رشح القاموس ملحمد بن الطيب الفايس والسيد مرتىض الزبيدي.
((( [عيل بن جعفر بن القطاع الصقيل املتوىف سنة (515هـ) .ع].
((( انظر املرقم (.)774
((( [ريض الدين حممد بن عيل الشاطبي املتوىف سنة (684هـ) .ع].
((( انظر املرقم (.)175
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(((
خرج فيه األحاديث الواردة يف الصحاح .واخترص
وللســيوطي كتاب َّ

الصحاح حممد بــن أيب بكر الرازي((( بكتاب صغري نافع ســاه « :خمترص
الصحاح » ،وهو مطبوع متداول.
 -317الكوز يدعو لكم:
مر تاجر ب ُع ّشــار فحبســوا
قال ابن اجلوزي يف كتابه « تلبيس إبليس »ّ :

عليه سفينته ،فذهب إىل مالك بن دينار((( وشكا إليه ذلك ،فذهب مالك إىل
بعثت لنا بحاجتك؟ قال :حاجتي أن ختلوا عن
العشار ،فلام رأوه قالوا :أال َ
سفينة هذا الرجل ،قالوا :قد فعلنا .وكان عندهم كوز جيمعون فيه الدراهم

ادع لنــا ،فقال هلم :قولوا للكوز
التــي يأخذوهنا من الناس .وقالوا ملالكُ :

يدعو لكم! كيف أدعو لكم وألف يدعون عليكم؟!
 -318يف الشيخوخة:

قال ابن أيب الصقر((( يف شيخوخته مقاطيع كثرية منها (من اخلفيف):
كـل ٍ
ُّ
تـفـكـرت فـيــه
أمـر إذا
َ

كنـت أميش عىل اثنـتـني قـويـ ًا
ُ

وجـــدت طـريـفـا
وتـأ ّمـلـتَـه
َ
رصت أميش عىل ثالث ضعيفا
ُ

((( انظر املرقم (.)36
((( [أحال املؤلف هنا عىل احلاشية األوىل يف الصفحة السابقة .ع].
((( العامل املحدث الزاهد ،كان ال يأكل إال من كسب يده .تويف سنة ( 131هـ).
((( حممد بن عيل الواسطي ،الفقيه الشاعر .عاش حتى ناهز التسعني ،وتويف سنة (498هـ).
وانظر املرقم (.)117
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يقصد بالثالثة عصاه .وقال (من جمزو الرجز):
يا ســائـلـي عن حـالـتـي
ٍ
قـــوة
قـد
صــرت بـعــدَ
ُ

أمــشــي عـلـى ثـــالثــة

رشحـها مـلـخـصـا
خــذ
َ

تـنـقـض أصــال َد احلـصـا

أج َو ُد ما فيها العصا!
ْ

 -319شفاعة الشيب (البن خلكان)((( من الكامل:
يا رب إن العبد ُيفي عـيـ َبـه

ولقد أتـاك ومـاله من شـافع

فاسرت بحلمك ما بدا من عيبِ ِه
فاقبل شفـاعة شيـبِ ِ
لذنوبـه ْ
ـه

ُ -320قلعت عيناه فأبرص:
قالوا ذلك يف البيت املنسوب إىل أيب نواس (وهو من املتقارب):
لقد ضاع شعري عىل بابكم

كام ضـاع عقـد عىل خالص ْه

يف واقعة مشــهورة ،قالوا :فلام غضبت خالصــة صاحبة العقد حذف
أبو نواس من العينني فصار(((:
لقد ضاء شعري عىل بابكم

كام ضـاء عقـد عىل خالص ْه

((( انظر املرقم (.)56
((( مثل هذا يقال له يف البديع « املواربة » .انظر املرقم (.)783
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 -321رسالة غريبة:

ذكر ابن خلكان يف « الوفيات » أن أبا منصور الرتكي استوىل عىل دمشق،
فكتب إىل رئيسه عضد الدولة((( كتاب ًا مضمونُه أن الشام قد صفا لنا وصار
حاربت القو َم يف مســتقرهم.
قويتَني
ُ
يف يدي وزال عنــه حكم مرص ،فإن ّ

فكتب إليه عضد الدولة الكلامت اآلتيــة (وهي لوال اإلعجام لكانت كل
َ
فاحش
قصار ذلك ذ ّلك فاخش
فصار
عزك
غرك ُّ
ُ
َ
كلمتني متســاويتني)ّ « :
فِ ْعلك َف َع ّلك هبذا هتدا ».
 -322هيجو قاضي ًا:

قال ابن املناذر ((( هيجو خالد بن طليق قايض البرصة (من الرسيع):

قـل ألمـري املـؤمنـني الـذي

رسها وال ُّلباب
من هاشم يف ّ
ٍ
بخـالد فهـو أشـدّ العقـاب

يا عجـبـ ًا خلـالـد كيـف ال

ُيطئ حك ًام مر ًة بالصواب؟!

كنـت للسخطـة عـاقبتَـنا
إن
َ

كان قضـا ُة النـاس فيام مىض

من رمحة اهلل وذا من عـذاب

 -323كالم ال جواب له:

جواب َق ْط إال جواب ثالثة:
قال املأمون (اخلليفة العبايس) :ما أعياين
ٌ

(((
تأس عليه ،فإين
ُ
ذهبت إىل أم الفضل بن ســهل أعزهيا فيــه فقلت هلا :ال َ

((( فناخرسو بن احلسن بن بويه ،أشهر ملوك البوهييني .تويف سنة ( 372هـ).
((( حممد بن املنذر بن املنذر ،لذلك سموه بابن املناذر .وهو شاعر أديب تويف سنة (198هـ).
((( هو امللقب بذي الرياســتني .توىل الوزارة للمأمون فاستوىل عىل أمور اململكة مما ضايق
املأمون ،لذلك قيل إنه دس عليه من اغتاله سنة ( 202هـ).
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يت بمتنبئ
بموضعه لك ،فقالت :كيف ال آسى عىل ولد أكسبني مثلك! و ُأتِ ُ
فقلت له :من أنت؟ فقال :أنا موســى بن عمران ،قلت :وحيك ،موسى له

آيات فائتني هبا حتى أؤمن بك ،فقــال :إين أتيت هبذه املعجزات لفرعون

ألنــه قال :أنا ربكم األعىل ،فإن قلت أنت ذلــك أتيتُك باملعجزات! وأتى
أهل الكوفة يشــكون واليهم فقال خطيبهم :هو رش ٍ
وال ،أما يف أول ســنة
ُّ
فإنّا بعنا األثــاث ،وأما يف الثانية فإنا بعنا العقــار ،ويف الثالثة نزحنا إليك.
الناس مذه َبه ورضوا ســرتَه ،وقد
فقلت له:
َ
كذبت ،بل هو رجل قد محد ُ

وكذبت
صدقت أنت يا أمري املؤمنني
سبق أنكم شــاغبتم عىل غريه .فقال:
ُ
َ

أنا .فإنك قد خصصتنا به دون باقي البالد ،فاســتعمله عىل غرينا ليصيبهم

عدله كام أصابنا!

 -324أفضل صديق (أليب متام الطائي)((( من الكامل:
َمـن يل بإنسـان إذا أغـضـبـتُـه
رشبت من
طربت إىل املدام
وإذا
ُ
ُ

وتـراه ُيـصغـي للحـديث بقلبـه

ِ
جـوابـه
احللم ر َّد
وجهلت كـان
ُ
ُ
ِ
آدابــه
وسكـرت مـن
أخـالقـه
ُ

وبـسـمـعـه ولـعـلـه أدرى ِ
بـه!

الوراق)((( من الكامل:
 -325صحائف الوراق (للرساج ّ
يا خجلتي وصحـائفي سو ٌد غد ًا

ٍ
وتـو ُّقـعـي ملـو ِّب ٍ
قــائـل:
ـخ يل

ِ
إرشاق
وصحـائـف األبـرار يف
ُ
الور ِاق؟!
أكـذا تكون
ُ
صحـائف ّ

((( انظر املرقم (.)384
((( [هو عمر بن حممد ،شاعر مرص يف عرصه ،تويف سنة (695هـ) .ع].
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 -326شباب سادوا:
كان عتّاب بن ُأ َســيد((( اب َن إحدى وعرشين حينام واله رسول اهلل ﷺ

مكة بعد فتحها .وروى أصحاب السنن أنه ﷺ ّ
ول عمرو بن حزم((( اليم َن

وهو ابن سبع عرشة سنة ،وتوىل عبيد اهلل بن زياد((( خراسان وهو ابن ثالث
وعرشين ســنة ،وتوىل حييى بن أكثم((( قضاء البرصة وعمره عرشون سنة،

اج حممدَ بن القاســم الثقفي((( قيــادة اجليوش ففتح بالد ًا كثرية
احلج ُ
ووىل ّ

وهو ابن سبع عرشة سنة! قال فيه الشاعر (من الكامل):
إن السامحـة واملــروءة والنـدى

قـاد اجليـوش لسبع عرشة حج ًة

ِ
حمـمــد
ملحـمـد بن القـاسم بن
ِ
سؤدد
ـرب ذلك سؤدد ًا من
يا ُق َ

 -327من األبناء:
استولت احلبشة عىل اليمن فاستعان عليهم سيف بن ذي يزن بالفرس
فظهروا عىل احلبشة .وبقي جيش الفرس يف اليمن وتناسلوا ،فسمى الناس
((( الصحايب األموي .بقي والي ًا عىل مكة إىل وفاة النبي ﷺ .وقد تويف عتاب يف اليوم الذي
تويف فيه أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه.
((( الصحايب األنصاري ،كان ً
عامال للنبي ﷺ عىل نجران .تويف سنة ( 53هـ).
((( أحد الوالة الشــجعان والدهاة الفصحاء .واله معاوية خراسان بعد وفاة أبيه زياد ،ثم
واله البرصة ،قتل سنة ( 67هـ).
((( كان ذكي ًا بصري ًا باألحكام ،وسياسي ًا ماهر ًا لبق ًا .تويف سنة ( 246هـ).
((( من كبار قادة العرب وأبطاهلم ،وهو فاتح السند ،تويف سنة ( 98هـ).
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أبناء هؤالء الفرس وأحفادهم باألبنــاء .ونبغ من هؤالء مجاعة من العلامء
منهم :وهب بن منّبه((( وطاووس((( وغريمها.
 -328جامع التوبة:

ذكر ابن خلكان يف « الوفيات » ما معناه أنه كان يف ضواحي دمشق خان

يعرف بخان ابن الزنجاين ،وكان الفساق جيتمعون فيه فيتعاطون صنوف ًا من
املنكرات ،فقيل حلاكم دمشــق إذ ذاك وهو امللك األرشف((( :إن مثل هذا

ال يليق أن يكون يف بالد املسلمني .فأمر هبدم اخلان كام أمر بإنشاء جامع يف
نفس املوضع ،فسمى الناس ذلك اجلامع جامع التوبة!

 -329يف ذم مهذان (لبديع الزمان اهلمذاين)((( من الكامل:
ُ
مهـذان يل بـلـدٌ أقـول بفضلـه

صبيـانُـه يف القبح ُ
مثل شيوخـه

ِ
البـلــدان
لـكـنــه مـن أقـبـح
ُ
وشيوخـه يف العقل كالصبيان!!

 -330حلية كعب (لبعضهم) من البسيط:
أقـول حـني أرى كعبـ ًا وحليـتَـه

ـس ٍ
ـب
من السنني متـالّها بال َح َ

ِ
وسـتـني
ال بـارك اهلل يف بضـع
ٍ
حـيــاء وال َقــدْ ٍر وال ِ
دين
وال

((( كانت له معرفة بأخبار األنبياء وامللوك األوائل .تويف سنة ( 110هـ).
((( طاووس بن كيســان ،أحد أعالم التابعــن .قال بعضهم :إن اســمه احلقيقي ذكوان،
وطاووس لقبه .تويف بمكة سنة ( 106هـ).
حليام .تويف سنة ( 635هـ).
كريام ً
((( موسى بن امللك العادل حممد بن أيوب :كان ً
((( انظر املرقم (.)382
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 -331من االستعارات احلسنة (لبعضهم) من الكامل:
قـامـت تظللني من الشمس

ٍ
عجـب
قامت تظللني ومن

عيل مـن نفيس
نفـس َأ ُّ
ٌ
عـز ّ
ِ
الشمـس
شمس تظللني من

 -332قبول العذر (لبعضهم) من الوافر:
إذا اعتـذر الصـديق إليك يوم ًا

واعف عنه
فـصـنـه عن عتابك
ُ
ُ

ـقـر
من التـقـصـري
عـذر أخٍ ُم ِّ
َ
فـإن الصفـح شيمـ ُة ِّ
ــر
كـل ُح ِّ

 -333ال خري يف التبذير:
قالــوا :ال خري يف التبذير وال تبذير يف اخلــر .ذكر بعض املؤرخني أن
أبــا جعفر املنصور وقف هنار ًا يف جماز بقرصه فــرأى قندي ً
ال مضيئ ًا فأمر أن
ُيطفأ ،وقال :ال يوقد إال يف الليل .وملا ســمع بذلك صاحب الســفرة ظن

أن املنصــور فعل ذلك بخ ً
ال وتقتري ًا ،فصار جيمــع فضول املوائد ويبيعها،
حتى اجتمع عنــده من ثمنها مبلغ عرضه عىل املنصــور وأخربه بام صنع،
فقال له املنصور :كيف كنتم تصنعون بفضول املوائد قبل هذا؟ قال :كانت
للخــدم والفقراء ،قال :اصنع هبا كذلك ،وليس ســبيل املصباح مثل هذا،
ألنه كان مضيئ ًا بالنهــار فالزيت يذهب ضياع ًا ،وال وجه للتضييع يف يشء
وإن ّ
قل!

180

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -334املقيم كالرائح (البن العريف((( يتشوق إىل احلج) من البسيط:

املطي وقد نالوا ا ُملنى بِ ِمنى
َشدُّ وا
َّ
سارت ركـائ ُبهم تنـدى روائحها

هلم
نسيم قـرب النـبـي املصطفـى ُ
ُ
يا واصلني إىل املختـار من ُم َ ٍ
ـض
إنّا أقمنـا عىل عــذر وعن َقـدَ ٍر

وك ُّلهم بأليم الشـوق قـد باحـا
طِيب ًا بام طاب ذاك الوفدُ أشباحا

َروح إذا رشبوا من كـأسه راحا

زرتم جسوم ًا وزرنا نحن أرواحا
ومن أقـام عىل عـذر كمن راحا

 -335الصديق املخلص (لبعضهم) من الرجز:
إن صـديق احلـق من كان ْ
معك

ريب الزمـان َصدَّ ْ
عك
و َمـن إذا ُ

يـرض نـفـسـه ليـنـفـ َع ْ
ـك
و َمن
ُّ
ْ
ليجمعـك
شـتـت فـيـه شم َلـه

 -336استفتاء:
كان عطاء بن أيب رباح((( مفتي مكة بعد ابن عباس .قال أحد الشــعراء
(من الطويل):
ٍ
تـزاور
املكي هل يف
َّ
سل العـامل َ
ِ
ب التُقى
فقال :معا َذ اهلل أن ُيـذه َ

ِ
ِ
جنـاح
مشتـاق الفــؤاد
وضمـة
ُ
ٍ
جــراح
أكبــاد بـهـ ّن
تالصـق
ُ
ُ

((( أمحد بن حممد الصنهاجــي ،من الصاحلني الورعني .له بعــض املؤلفات ،ومنها كتاب
« املجالس » عىل طريقة الصوفية .تويف بمراكش سنة ( 536هـ).
((( العــامل التابعي املشــهور ،وهو مــن املوايل .عاش حتى ناهز املائة ســنة ،وتويف ســنة
(115هـ).

181

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

قلت من
يقصد بالعــامل املكي عطاء ،وبلغ ذلك عطاء فقــال :واهلل ما ُ

هذا شيئ ًا!

ويف بعــض املصــادر أن املســؤول هو اإلمام الشــافعي كــا ورد يف

خرب ضعيف.

 -337رؤيا عثامن:
قــال ابن ســعد((( يف « الطبقات الكربى »((( :أصبــح عثامن بن عفان
يوم ُقتِــل يقص رؤيا عىل أصحابــه ،قال :رأيت رســول اهلل ﷺ البارحة
فقــال يل :يا عثــان َأفطِر عندنــا اليوم .فأصبــح عثامن صائــ ًا وقتل يف

ذلك اليوم.

 -338مناجاة القبور (ملالك بن دينار)((( من املتقارب:
القبـور فـنـاديتهـنْــ
أتيـت
ُ
َ
وأيـن ا ُمل ِ
ـد ّل بـسـلـطــانـه

رب
تـفـانَـوا مجـيـعـ ًا فام خمـ ٌ
بنات الثرى
تـروح وتغـدو ُ

فيا سـائيل عن أنـاس َم َضوا
((( انظر املرقم (.)113
((( (.)75/2
((( انظر املرقم (.)317

ــ َن أين املع َّظ ُم واملحتـ َق ْـر

افتخـر
وأين املـزكّى إذا ما
ْ
رب
ومـاتوا محيع ًا ومـات اخلـ ْ

ُ
الصور
وتحى حمـاس ُن تلك
ْ
َـب؟!
أمـا َلك فيام تـرى معت َ ْ
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 -339األمني بن هارون الرشيد:
توىل اخلالفة بعد أبيه الرشــيد ،ولكن أخاه املأمــون خاصمه وتغلب

عليه ف ُقتل ،قتله قائد املأمون طاهر بن احلســن ((( ســنة ( 198هـ) .وهذا

معلوم مشــهور .ويف «تاريخ اخللفاء» للسيوطي أن األمني كان من أحسن
الناس صورة ،ذا قوة مفرطة ،وبطش شديد ،يقال :إنه قتل أسد ًا مرة بيديه!
وله فصاحة وبالغة وأدب وفضيلة ،ولكنه كان كثري التبذير ،يسء التدبري،

ضعيف الرأي.

 -340حريق هائل يف بغداد:
يف كتــاب « مرآة الزمان » لســبط ابــن اجلوزي((( يف حوادث ســنة

( 510هـــ) أنه وقع حريق يف بغداد مل ُي َر مثلــه ،بحيث أكلت النار جذوع
النخل ودور اخلليفة والنظامية ،لكن ســلمت الكتب ،واحرتقت الشاطئية

ومنها ربــاط هبــروز((( وغريها .وذكر يف حــوادث ســنة (512هـ) أن
بغــداد احرتقت من اجلانب الرشقي أيض ًا حريق ًا أتى عىل معظم أســواقها

ودورها وخاناهتا.

((( انظر املرقم (.)954
((( انظر املرقم (.)147
((( هبــروز بن عبــد اهلل الغياثي :كان شــحنة العــراق ،وهو الذي اســتقدم جد صالح
الديــن األيويب إىل بغــداد ووكله عىل قلعــة تكريت .ومعنى هبروز :يــوم جيد .تويف
سنة (540هـ).
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 -341حكم ونصائح:

نعم الرفيق التوفيق ،وبئس النصري التقصري .علم ال ينفع كدواء ال ينجع.
ما أقبح اجلهل بالكهلِ .ع ْر ُض التقي نقي .من جال نال ،ومن هاب خاب.

دع ما شاء القلب ملا شــاء الرب .أنحس الفرسان َمن حارب باللسانَ .من
كرمت خصا ُله وجب وصا ُله .حوائــج الناس إليكم نعمة من اهلل عليكم.

شــتان بني ترك األسباب وبني العلم بأن اهلل مسبب األسباب .ال تعاند من

اشــتهر بخريه ،فإنه ُم ٌ
عان عليك بغريه .كلب جوال خري من أســد رابض.
رب كلمة ت ِ
ُرديك ،ورب صيحة تذبح الديك.
 -342مهاوش وهنابر:

ذكــر بعضهم أنه كانت البن صورة املرصي((( دار حســنة فاحرتقت،

فقال يف ذلك بعض الشعراء((( (من الطويل):
ٍ
دار ِ
ُ
صورة
ابن
أقول وقد
ُ
عـاينت َ
ٍ
ٍ
كذا ُّ
مهاوش
مـال أص ُله من
كل

وما هـو إال كافـر طـال عمـره

يـتـضـر ُم
مــارج
وللـنــار فيها
ٌ
َّ
هنـابـر ُيـعــدَ ُم
فعام قليـل يف
َ

()3

جهنم
فجـاءته ملـا اسـتـبـطـأتـه
ُ

((( نــارص بن عيل األنصاري ،كان ً
دالال للكتب ،جيتمــع يف داره الفضالء فيعرض عليهم
الكتب التي يؤتى هبا إىل داره للبيع .تويف سنة ( 607هـ).
((( وجدت يف بعض املصادر أن الشاعر هو « نشء امللك » واسمه عيل بن مفرج بن املنجم.
((( املهــاوش :املال املجموع من حــرام وحالل .والنهابر :األمــور املتفرقة ،وتطلق عىل
املهالك .ويف احلديث « :من أصاب ماالً من مهاوش أذهبه اهلل يف هنابر »[ .وهو حديث
ال يصح .ع].
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 -343دعاء غريب:

ســمع بعض األدباء أعرابي ًا يدعو فيقول :اللهم إين أسألك ِميت ًة ِ
كميتة
َ

حالً ،ورشب عســاً ،ونام يف الشــمس ،فامت شــبعان
أيب خارجة ،أكل َ َ
ر ّيان دفآن!!

 -344أعيا من باقل:

رضبــوا املثل بباقل يف ِ
الع ّي والفهاهة .وباقل رجل من إياد ،وقيل :من

ربيعة .قال املعري يف تغري الزمن وانقالب املفاهيم:
مادر
إذا َع َّ َي
الطائي بالبخل ٌ
َّ

ـي ُق ّس ًا بالفهـاهة ُ
باقل
و َع َّ َ

(((

ومما ذكروا من فهاهة باقل أنه اشــرى ظبي ًا بأحد عرش درمه ًا أو فلســ ًا

ومحله حتت إبطه .ومر بجامعة فســألوه عن ثمــن الظبي ،وصعب عليه أن
ينطق بأحد عرش فمدّ يديه مفرج ًا بني أصابعه وأخرج لســانه ،يقصد أحد

عرش ،فرشد منه الظبي!

 -345جمالسة العلامء:

نقلوا أن عمــر بن عبد العزيز قال ذات يــومَ :لن يكون يل جملس مع

عبيــد اهلل بن عبد اهلل اهلــذيل((( أحب ّإيل من الدنيا ومــا فيها! وقال أيض ًا:
((( املقصود بالطائي حاتم املرضوب به املثل يف الكرم .ومادر هو املرضوب به املثل يف البخل
يعي حامت ًا بالبخل ،وباقل يعري قس ًا بالفهاهة.
(انظر املرقم )573 :أي إذا صار مادر ّ
((( هو من أعيان التابعني ،ومن أكابر حفاظ احلديث .روى عن الصحابة ،وروى عنه كبار
املحدثني .كان ثقة ناسك ًا .وهو أحد فقهاء املدينة السبعة املشهورين .تويف سنة (99هـ).
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إين ألشــري ليلة من ليايل عبيد اهلل بألف دينار من بيــت املال ،فقالوا له:

ذهب بكم؟! واهلل إين ألعود برأيه
أتقول هذا مع شدة حتفظك؟ فقال :أين ُي َ
ونصيحته بألوف وألــوف عىل بيت املال .إن يف املحادثــة تلقيح ًا للعقل،
وتروحي ًا للقلب ،وترسحي ًا للهم ،وتنقيح ًا لألدب.

وقال الزهري((( عن عبيد اهلل هذا :سمعت من العلم شيئ ًا كثري ًا فظننت

لقيت عبيد اهلل ،فإذا كأين ليس يف يدي يشء!
أين اكتفيت حتى ُ
 -346مرضب مثل:

قالــوا :أهدى من قطــاة ،و َأن َْو ُم من فهد ،وأحــذر من غراب ،وأمحق

من عقعق ،وأروغ من ثعلب ،وأصنع من نحلة ،وأح ُّن من شــارف ،وأتيه

من طاووس ،وأشجع من أســد ،وأرسع من غزال .وقالوا يف رضب املثل

« بالذر » وهــو صغار النمل :أمجع مــن ذرة ،وأضبط مــن ذرة ،وأخفى
ألح من ذبابة ،وأشــبه من الذبــاب بالذباب،
مــن ذرة ،و« بالذبــاب »ّ :
وأغم من
وأدب من قراد،
و« بالقراد » :أســمع من قراد ،وأعلق من قراد،
ُّ
ُّ

قراد ،و« باجلراد » :أطري من جرادة ،وأحطم من جراد ،وأصفى من لعاب
اجلراد ،و« بالفراش » :أضعف من فراشة ،وأطيش من فراشة ،وأجهل من

فراشة ،و« بالبعوض » :أضعف من بعوضة ،وأعز من مخ بعوضة.
((( انظر املرقم (.)11

186

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -347لغز يف امليزان (البن التلميذ النرصاين)((( من الرجز:

ِ
ِ
السامء
يعدل يف األرض ويف
األسـامء
خمتلف
ُ
مـا واحـدٌ
كل ِ
أعمى ُيري اإلرشا َد َّ
حيكم بالقسـط بـال ريـــاء
راء
ِ
عـلـة ِ
ٍ
باإلحياء
ُيغني عن الترصيح
وداء
أخـرس ال مـن
ِ
ِ
النـداء
بالرفع واخلفض عن
امـرتاء
يـب إن نـاداه ذو
ُي ُ
فصح إن ع ِّلق يف اهلواءِ
ِ
ُ
ُي ُ

 -348يف الشمعة (البن اخلالل)((( من الكامل:

ٍ
وصحيحة بيضا َء تطلع يف الدجى

صبحـ ًا وتشفي الناظـرين بدائها

كالعـني يف طبقـاهتا ودمـوعـهـا

وســـوادها وبيـاضها وضيـائها

ِ
َ
شبـابا
أوان
شـابت ذوائـ ُبـهـا

واسـو َّد مـفـر ُقـهـا أوان فنـائها

 -349قاضيان:

كان أحــد القضاة قــد ُعزل من منصبــه وتوىل مكانه غــره ،فذهب

الناس هينئون اجلديد ويواســون القديم .وكان اجلديد يقول :أكرهوين عىل

تويل املنصب ،وكان القديم يقول :لقد اســرحت .فقال بعض الشــعراء
(من املجتث):

ٌ
طــريف
حــديث
عـنـدي
ٌ

ــزى
مـن قـــاضـ َيـني ُيـ َع ّ

بـمــثــلـــه ُيــتَــ َغــنّــى
هـــذا وهـــذا ُيـهـنّـــــا

((( انظر املرقم (.)194
((( يوسف بن حممد ،صاحب ديوان اإلنشاء بمرص يف وقته .تويف سنة ( 566هـ).
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فـــذا يـقــول اكــرهـوين

ويـكـــذبـان جـمـيــعــ ًا

وذا يـقــول اســتـرحـنــا

و َمــن يـصـــدّ ق مـنــا؟!

 -350الصعود واهلبوط (لبعضهم) من املتقارب:
بقـدر الصعود يكـون اهلبـو

وكن يف مكان إذا ما سقطــ

والرتـب العـاليـ ْه
ط فـإيـاك
َ
ـت تقوم ورجالك يف العافي ْه
َ

 -351أمطار وفيضانات:
ذكر ابن األثري املؤرخ يف كتابه « الكامل » يف حوادث ســنة ( 569هـ)

أنــه يف ربيعها توالت األمطار يف ديار بكر واجلزيرة ،فدامت أربعني يوم ًا ما
رأينا الشمس فيها غري مرتني ،كل مرة حلظة! وخربت املساكن ،وكثر اهلدم،
ومات حتته كثري من الناس .وزادت دجلة زيــاد ًة عظيمة ،وكان أكثرها يف
ٍ
زيادة تقدّ مت منــذ بنيت بغداد بذراع وكرس،
بغــداد ،فإهنا زادت عىل كل

وخــاف الناس الغرق ،وفارقوا البلد ،ودخل املاء البيامرســتان العضدي،
ودخلت القوارب فيه من الشبابيك التي تقلعت!
 -352علم وعقل:
اجتمع اخلليل بن أمحــد الفراهيدي((( وعبد اهلل بن املقفع((( ليلة كاملة
((( انظر املرقم (.)68
((( هــو مرتجم أو واضع « كليلة ودمنة » ،كان كاتب ًا بليغــ ًا .وقد اهتموه بانحراف عقيدته.
قتل سنة ( 142هـ).
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يتحدثان ،فلام افرتقــا قيل للخليل :كيف رأيت ابــن املقفع؟ فقال :علمه
أكرب من عقلــه ،وقيل البن املقفع :كيف رأيت اخلليــل؟ فقال :عقله أكرب
من علمه!
 -353اثنان (للشنرتيني)((( من البسيط:

يا من يصيخ إىل داعي الس ِ
قاة وقد
ُ

ففيم ثوى
إن َ
كنت ال تسمع الذكرى َ

الدهر َيبقى وال الدنيا وال ال َف َلك الـ
ال
ُ

وإن ك ِ
لريحـ َلـ ّن عـن الدنيـا ْ
َــرها

ِ
ب
نادى به الناعيان:
ُ
الشيب والك َ ُ

والبرص
السمع
يف رأسك الواعيان:
ُ
ُ
والقمر
النيان :الشمس
ُ
أعىل وال ّ
واحلرض
فـرا َقها الثـاويـان :البـدو
ُ

 -354النوابغ من الشعراء:
هناك تسعة شعراء يقال لكل منهم « النابغة » ،وهم :النابغة الذبياين(((،
والنابغة اجلعدي((( (ومها أشهر اجلميع) ،نقل السيوطي عن كتاب الوشاح
البــن دريد((( أنه قــال :النوابغ أربعــة :الذبياين :وهو زيــاد بن معاوية،
واجلعدي :وهو قيس بن عبد اهلل ،واحلارثي :وهو زيد بن أبان ،والشيباين:
وهو محل بن ســعدانة .وقال الســيوطي بعد نقل ما تقدم :رأيت يف كتاب
((( انظر املرقم (.)442
((( انظر املرقم (.)394
ً
طويال ،تويف بأصبهان سنة ( 50هـ).
((( هو صحايب وشاعر خمرضم .عاش
((( انظر املرقم (.)386
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« املؤتلف واملختلف » أليب القاســم اآلمدي((( زيــادة عىل هؤالء :النابغة
الذهيل ،وهو املخارق بن عبد اهلل ،وهو القائل:
ال متدح َّن امر ًأ حتى جتـربه

وال تذمنّه من غري جتريب

والنابغــة الغنوي ،وهو ابن لؤي بن مطيع ،والنابغة العدواين ،والنابغة
[احلارث بن بكر بن عركي بن عرار] بن قتال بن يربوع ،وهو ذبياين أيض ًا،
والنابغة التغلبي ،وهو احلارث بن عدوان.
 -355مقالة شيخ (للتاج الكندي)((( من الطويل:
أرى املـرء هيـوى أن تطـول حياته

تـمـنـيـت يف عرص الشبيبـة أننـي
ُ
تـمـنـيـت ســاءين
فـلـام أتـاين ما
ُ

خي ّيل يل فـكـري إذا كنت خـالي ًا
وي ْ ِ
وحــه
ور ُ
ُ
ــر النسيم َ
ـذك ُـرين َم ُّ
وها أنا يف إحـدى وتسعني حجـ ًة

إرهـاق ٍ
ُ
ُ
وإزهــاق
ذل
ويف طـوهلا

ُ
أرزاق
واألعمـار ال شك
ـم ُـر
ُ
ُأ َع َّ
ُ
وأشتاق
كنت أهوى
من العمر ما قد ُ

ركويب عىل األَعناق والسري إِ ُ
عناق

()3

ُ
أطباق
حفـائـر يعلـوها من الرتب
َ

ُ
وإبـراق
خمــوف
فـي إرعــا ٌد
ٌ
هلـا َّ

((( [هو احلســن بن برش بن حييى اآلمدي ،أبو القاسم :عامل باألدب ،راوية ،من الكتاب ،له
شعر ،تويف سنة (370هـ) .ع].
((( انظر املرقم (.)385
((( األعنــاق األوىل بفتح اهلمزة مجع عنــق ،والثانية بكرس اهلمزة مصدر أعنق ،أي ســار
سري ًا رسيع ًا.
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 -356استسقاء:

االستســقاء طلب الســقيا ،كانوا إذا انقطع املطر خرجوا خارج البلد

فصلوا ودعوا ،ولالستســقاء باب خاص يف كتــب الفقه .ومن طريف ما
يروى أن الغيث انقطع يف بلد ،فخرج الناس يستسقون ومعهم أحد املشايخ.

وكان يف الســاء بعض الغيوم ،فلام صلوا ودعا ذلك الشيخ انقشعت تلك
الغيوم! فقال يف ذلك القايض التنوخي((( (من الطويل):

ِ
دعـائه
خرجنا لنستسقي بـ ُيـمـن
فلام ابتـدا يدعـو ّ
تكشفت الســام

يلحق األرضا
هدب الغيم أن َ
وقد كاد ُ
انـفـضـــا
َـم إال والغــامم قد
ّ
فام ت َّ

 -357أبو العيناء((( وابن آدم:

كان أبو العيناء الرضير الظريف املشهور جالس ًا يف موضع فوقف عنده

شــخص ،وشــعر به أبو العيناء فقال له :من أنت؟ قال :ابن آدم! فقال له
كنت أظن أن هذا النســل قد
أبو العينــاء :مرحب ًا بك ،وأطال اهلل بقاك ،قد ُ
انقطع منذ أمد بعيد!

ّ -358
تقض الشهر زوري (جلعفر الرساج الوراق)((( من الوافر:

ِ
وعـدت بأن تـزوري َّ
كـل شهـر

الشهر زوري
تقض
فـزوري قد ّ
ُ

((( املحســن بن عيل ،صار قاضي ًا بجزيرة ابن عمر .له مؤلفات وشــعر حســن .تويف سنة
( 384هـ).
((( انظر املرقم (.)415
((( جعفر بن احلسني البغدادي ،األديب الشاعر ،صاحب كتاب « مصارع العشاق » .تويف
سنة ( 500هـ).
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ِ
نـهــر املـعــىل
وشـ َّقـ ُة بـيـنـنـا
ُ
ِ
حـق
ــر
هجـر ِك املحتـو ِم ٌ
ُ
وأشـه ُ

شـهــر ِ
زور
إىل البلـد املسمى
ُ
ِ
شهـر ِ
زور
وصـل ِك
شهـر
ولك ْن
ُ
ُ
()1

-359بني األصمعي((( وأيب عبيدة(((:
كان طلبة العلم إذا حرضوا جملس أيب عبيدة قيل :إهنم اشــروا الدر يف

سوق البعر ،وإذا كانوا يف جملس األصمعي قيل :إهنم اشرتوا البعر يف سوق
الدر .ذلك ألن األصمعي حسن العرض جيد اإلنشاد لطيف اإليراد ،فكان

حيسن عنده رديء األخبار واألشــعار ،مع أن استفادة مستمعيه قليلة ،أما

أبو عبيدة فكان يورد األخبار املهمة والفوائد الكثرية ،ولكن بعرض رديء.
 -360من الرسقات الشعرية:

نقل السيوطي يف « رشح شواهد املغني » عن يونس النحوي((( أنه نقل

(((
كثي ًا((( وأنا معه،
عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف أنه قال :لقي الفرزدق
ّ

فقال له :أنت يا أبا صخر أنسب العرب حيث تقول:
أريد ألنسى ح ّبها فكأنام
((( شهرزور :منطقة السليامنية بالعراق.
((( انظر املرقم (.)45
((( انظر املرقم (.)45
((( انظر املرقم (.)274
((( انظر املرقم (.)59
((( انظر املرقم (.)43

ِ
سبيل
ُت َ َّث ُل يل ليىل بكل
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كثي :وأنت يا أبا فراس أفخر العرب حيث تقول:
فقال له ّ

ترى الناس ما رسنا يسريون خلفنا

وإن نحـن أومأنا إىل الناس و ّقفوا

وهذان البيتان جلميــل((( ،رسق أحدمها كثري ورسق اآلخر الفرزدق.

هذا ما نقله الســيوطي عن يونــس النحوي .ويف « املوشــح » للمرزباين
ما يؤيد ذلك(((.

اخلرب َ
ُ -361
واخل َب (ملحمد بن هانئ األندليس)((( من البسيط:
كانت مســاءلة الركبـان ختـربنا
ثم التقيـنـا فـال واهلل ما َس ِم َع ْت

عن جعفر بن ٍ
فالح( )4أحسن اخلَ َ ِب
أذين بأحسـ َن مما قـد رأى برصي

 -362يلبسون البيوت:

يف ترمجــة أيب إســحاق اليــزدي((( أنــه كانــت له عاممــة وقميص

وجبة بينه وبــن أخيه ،إذا خرج أحدمها لبســها وبقي اآلخــر يف البيت.

قــال بعض أصحابــه :دخلنــا عليــه ذات يوم فــإذا هو متــأزر بمئزر،
((( مجيل بن عبد اهلل العذري ،الشاعر املشهور ،وأحد عشاق العرب .كان يعشق بثينة ،فقيل
له :مجيل بثينة .تويف سنة ( 82هـ).
((( أما البيت األول فمحتمل ،وأما الثاين فغري معروف جلميل[ .هو يف ديوانه .ع].
((( كان شاعر ًا أديب ًا ،وكان منهمك ًا يف امللذات واملجون ،فساءت سمعته يف إشبيلية ،واضطر
إىل تركها إىل املغرب وغريه .تويف سنة ( 362هـ).
((( كان أحــد قواد املعز العبيدي صاحب إفريقية ،اســتوىل مع جوهر عىل مرص ،ثم تغلب
جعفر عىل الشام ،وأخري ًا قتله القرامطة سنة ( 360هـ).
((( عيل بن أمحد ،العامل املحدّ ث .نسبته إىل « يزد » وهي بالقرب من شرياز.
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فصــار يعتذر مــن العري وقــال :نحن إذا غســلنا ثيابنا نكــون كام قال
أبو الطيب الطربي(((:

ثيـاب مجـاهلم
قـوم إذا غسلـوا
َ

لبسوا البيوت إىل فراغ الغاسل

 -363من أقوال ابن سمعون:
نقلوا عن الصاحب بن عباد((( أنه قال :ســمعت ابن سمعون((( يقول

يوم ًا وهو عىل كريس الوعظ :سبحان من أنطق بلحم ،و َب ّص بشحم ،وأسمع

بعظم! إشارة إىل اللسان والعني واألذن .ومن أقواله :رأيت املعايص نذال ًة
فرتكتها مروء ًة فاستحالت ديانة.
 -364إذا أخذ ما وهب:
قالوا :إذا أخذ ما وهب ســقط ما وجب ،أي إذا أذهب اهلل عقل إنسان

ســقطت عنه التكاليف .نقلوا عن الشــيخ الشــبيل((( أنه قال :رأيت يوم
اجلمعة معتوه ًا عند جامع الرصافة ببغــداد وهو قائم عريان ،وهو يقول:

((( طاهر بن عبد اهلل ،العامل الكبري ،توىل القضاء ببغداد ،وبقي قاضي ًا فيها إىل أن مات ســنة
( 450هـ) وعمره مائة سنة وسنتان.
((( انظر املرقم (.)446
((( حممــد بن أمحد الواعــظ البغدادي ،كان وحيد دهره يف الوعظ املؤثر البليغ .تويف ســنة
( 383هـ).
((( اسمه دلف بن جحدر ،خراســاين األصل بغدادي املولد .كان صوفي ًا زاهد ًا .تويف سنة
( 334هـ).
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فقلت له :مل َ ال تدخل اجلامع وتســترت وتصيل؟
أنا جمنون اهلل ،أنا جمنون اهلل.
ُ

فقال (من الطويل):

ِ
واجب ح ِّقنا
واقض
يقولون زرنا
َ
إذا علمـوا حـايل ومل يأنـفـوا هلا

هم عني
وقد
ْ
أسقطت حايل حقو َق ُ
فت هلم مني
ومل يأنفـوا منها أنِ ُ

 -365بعد مويت (أليب العتاهية)((( من الطويل:
إذا ما انقضت عني من الدهر مديت

عر ُض عن ذكري وتُنسى موديت
َس ُي َ

ُ
قـلـيـل
فـإن بـقــاء البـاكيــات
ُ
وي ُ
خليـل
ـدث بعـدي للخليـل
َ

 -366الشباب والشيخوخة (البن الدهان النحوي)((( من الوافر:

وعهـدي ِ
بالصـبـا زمنـ ًا وقـدّ ي
فـصـرت اآلن منـحـنـيـ ًا كـأين
ُ

ألف ِ
ِ
الكتاب
ابن مقل َة( )3يف
حكى َ
أفـتّـش يف الــرتاب عىل شـبـايب

 -367بغداد جنة األرض (لبعضهم) من الطويل:
أعاينت يف ٍ
ِ
والعرض
طول من األرض
َ

واخرض عو ُد ُه
صفا العيش يف بغداد
َّ

تطــول هبـا األعـامر ،إن غـــذاءهـا
((( انظر املرقم (.)78
((( انظر املرقم (.)729
((( انظر املرقم (.)498

ِ
األرض
كبـغــداد دار ًا إهنـا جـنــة
ٍ
ُ
صـاف وال َغ ِّض
غري
وعيش سواها ُ
ِ
بعض
وبعض األرض أمرأ من
َم ِري ٌء
ُ
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 -368حمفوظات اخلوارزمي:
يقال :إن أبا بكر اخلوارزمي((( (األديب املشــهور) قصد ّأرجان ملقابلة

الصاحب بن عبــاد((( ،فلام وصل إىل بابه اســتأذن فقــال للحاجب :قل

للصاحب :أحد األدبــاء بالباب .فدخل احلاجب وأخرب الصاحب بذلك،
ألزمت نفيس أن ال أقابل إال من حيفظ عرشين
فقال له الصاحب :قل له :إين
ُ

ألف بيت من شــعر العرب .فعاد احلاجب وأخرب اخلوارزمي بذلك ،فقال
لــه اخلوارزمي :قل للصاحب :هذا القدر من شــعر الرجال أم من شــعر

النســاء؟ فدخل احلاجب وقال ذلك للصاحب ،فقال له الصاحب :ائذن
له ،إنه اخلوارزمي!

احلي ال ت ِ
ُطرب (البن اجلوزي)((( من املتقارب:
 -369مغن ّية ّ
عـذيري من فتيـة بالعـراق

ــب
قـلـوبم باجلـفـــا ُقـ َّل ُ
ُ

ميـازيبهم إن تنـدّ ت بخـري
ْ

تـقـلـب
إىل غـري جـرياهنم
ُ
احلـي ال ت ِ
ُـطـر ُب
مـغـنـيـ ُة
ِّ

يرون العجيب كالم الغريب
وعــذرهم عنـد توبيخـهم:
ُ

عجـب
وقـول القريب فال ُي
ُ

((( حممــد بن عباس ،وهو ابن أخت املؤرخ حممد بــن جرير الطربي .كان من ذوي الثقافة
الواســعة .له ديوان شعر .أقام بالشام مدة ،ثم بحلب ،وأخري ًا بنيسابور ،وهبا تويف سنة
( 383هـ).
((( انظر املرقم (.)446
((( انظر املرقم (.)23
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 -370دار البطيخ:
نقلوا أنه كان يقال :من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة.(((...
 -371صكوك ال ترصف:

أمر بعض األمراء بامل جلحظة الربمكي((( الشاعر وكتب له به صك ًا عىل

صرييف ،فلم حيصل املال جلحظة،فكتب إىل ذلك األمري يقول (من الوافر):
ِ
ُكم رقـاعـ ًا
إذا كانت صالت ُ
ومل تُـج ِ
عيل نفع ًا
ـد
ُ
ْ
الرقاع َّ

ُـخـ َّط ُ
ت َ
ُف
ـط باألنامل واألك ِّ
بألف ِ
فذا خطي فخـذه ِ
ألف

 -372ابن أخي ال ُب َلطي(((:

ذكــروا أن عثامن بن عيســى ال ُب َلطي النحــوي كان ماجن ًا ،وأنه حرض

عنده مغ ٍّن ذات يوم فغنّاه حتى أبكاه ،فبكى املغني كذلك! فقال له البلطي:

أنا بكيت من شــدة الطرب ،فام الذي يبكيــك أنت؟ قال :تذكرت أيب فإنه
كان إذا ســمع هذا الغناء بكى ،فقال له البلطي :أنت ابن أخي إذ ًا .وخرج
فأحرض شــهود ًا أشهدهم عىل نفسه بأن ذلك املغني ابن أخيه .وظل املغني
ُيعرف بابن أخي البلطي!

((( [ للخرب تتمة طويت ...ع ].
مشــوه الوجه ،فلقبوه بجحظة .كان
((( أمحد بن جعفر بن موســى بن حييى الربمكي :كان
ّ
شاعر ًا أديب ًا ظريف ًا حسن املنادمة .تويف سنة ( 326هـ).
((( املتوىف سنة ( 599هـ).
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 -373نائب الثقيل ثقيل:

قال تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴾ ،وإعرابه جار وجمرور وعاطف

ومعطوف وصفــة وموصوف .ومن الطريف قول بعض النحاة :إن عالم َة
جر « ليال » فتحة مقدرة عىل الياء املحذوفة نيابة عن الكرسة((( ،وإنام ُقدرت
ِّ
الفتحة مع خفتها لنيابتها عن الكرسة الثقيلة ،ونائب الثقيل ثقيل!
 -374جنون النحو:

يرتدد عىل ألســنة النحاة قوهلــم :ما زال النحو جمنونــ ًا حتى َع ّقله ابن

الرساج(((! فإنه قد صنف يف النحو كتب ًا مرتبة حمققة معتمدة ،وإليها صاروا

يرجعــون عند اضطراب النقــل .ومن مؤلفات ابن الــراج هذا :كتاب
األصــول وهو من أجود كتب النحو ،وكتاب مجل األصول ،ورشح كتاب

ســيبويه .وله كتاب احتجاج القراء ،وغري ذلك .وهــو أحد تالميذ املربد
النحوي((( .ومن تالميذ ابن الرساج العامل املشــهور أبو سعيد السريايف(((،
((( ألنه ممنوع من الرصف ،والقاعدة أن الفتحة تظهر خلفتها.
((( حممد بن الرسي بن سهل :وهو من األئمة املجمع عىل فضلهم ونبلهم .كان يلثغ فيلفظ
الراء غين ًا .تويف سنة ( 316هـ).
((( انظر املرقم (.)271
((( احلســن بن عبد اهلل :ولد بسرياف (بفارس) ،ثم انتقل إىل بغداد .كان عامل ًا بالفقه واللغة
يدرس هذه العلوم كلها بجامع الرصافة
واحلديث واألدب والنحو والرياضيات ،وكان ّ
يدرس ويفتي مخسني سنة فام عثروا له عىل غلطة! ومل يكن يأخذ أجر ًا عىل
ببغداد ،وظل ّ
ذلك ،بل كان يعيش من كســب يده وهو النســخ .له مؤلفات نفيسة كثرية ،منها رشح
كتاب ســيبويه .قالوا :إنه من أفضل رشوح الكتاب .وباجلملة فسرية أيب سعيد عطرة
رمحه اهلل تعاىل .تويف سنة ( 342هـ).
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والنحوي املعروف بالرماين((( وغريمها .وقد تويف ابن الرساج وعمره اثنتان

وثالثون سنة(((!

 -375ليت الشباب يعود (أليب العتاهية)((( من الوافر:
َيت عىل الشباب بدمع عيني
بك ُ

الشبـاب يعـود يومـ ًا
أال ليت
َ

فلم ُي ِ
النحيب
ـغـن البكـا ُء وال
ُ

املـشـيـب
فـأخــربه بام فـعـل
ُ

 -376تَبالة:

« تبالة » بفتح التاء وختفيف الباء ،اســم موضع أو قرية باليمن ،وقيل

باحلجاز ،قالوا :إنه كثري اخلصب .حكمها أعرايب مرة فصعد املنرب وقال :إن
األمري أعزنا اهلل وإياه والين بلدكم هذا ،وإين واهلل ما أعرف موضع سوطي

(أي ال أعرف األحكام) ،ولن أؤتى بظــامل أو مظلوم إال أوجعتُهام رضب ًا!
فكانوا يتعاملون بينهم باحلق وال يتقدمون إليه بشــكوى! وذكروا أن أول
والية وليها احلجاج هي تبالة هذه ،فســار إليها  -ومل يكن رآها قبل ذلك -

وملا قرب منها ســأل عنها فقيل له :إهنا وراء تلك األكمة ،فقال :ال خري يف
والية تســرها أكمة ،وعاد ومل يدخلها! فكانوا يرضبون املثل لليشء احلقري

فيقولون :هو أهون من تبالة عىل احلجاج!

((( عيل بن عيســى ،العامل بالعربية وعلم الكالم ،وله تفســر القرآن الكريم .نسبته إما إىل
الرمان املعروف ،أو إىل قرص الرمان بواسط .تويف سنة ( 382هـ).
((( وكذلك سيبويه كبري علامء النحو ،فإنه مات وعمره اثنتان وثالثون سنة عىل ما قيل.
((( انظر املرقم (.)78
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 -377خلع ما ال يملك (للرشيف الريض)((( من اخلفيف:
خـلـيـيل من ذؤابـة قـيــس
يا
ّ
عـلالين بذكـرهم تُـسـعــداين
عـيـوين إين
وخـذا النـو َم من
َ

ِ
األخـالق
يف التصـايب رياضـ ُة
ِ
دهـاق
واسقيـاين دمي بكـأس
ِ
العشاق
قد خلعت الكرى عىل

وبلغت األبيات بعــض األدباء فقال :إن الريض خلع ما ال يملك عىل

من ال يقبل!

 -378انتقام امرأة:
وتفوه أحدهم
فأحــدُّ وا النظر إليهاّ ،
مرت امرأة بجامعة من بني ن َُمريَ ،

بكلمــة أغضبتها ،فالتفتــت إليهم وقالت :واهلل يا بني ن َُمــر ما امتثلتم َّيف
واحد ًة من اثنتني :ال قول اهلل تعاىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾،

فغض الطرف إنك من ن َُم ٍري »(((!
وال قول الشاعرّ « :
 -379عيل بن أيب طالب والشعر:

نقل الســيوطي يف « رشح شــواهد املغني » عن املرزباين((( يف « تاريخ
((( انظر املرقم (.)226
((( صدر بيت جلرير هيجو الراعي النمريي ،وهو بتاممه:
الطرف إنك من ٍ
بلغت وال كـالبـا
نمري فال كعبـ ًا
فغض
َ
َ
ّ
((( حممد بن عمران ،اخلراساين األصل ،البغدادي املولد .كان راوية لألدب ،ثقة يف احلديث،
وكان يميل إىل التشيع .تويف سنة ( 384هـ).
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النحاة » أن يونس النحوي((( قال :مــا صح عندنا وال بلغنا أن عيل بن أيب

طالب ريض اهلل عنه قال شعر ًا إال هذين البيتني((( (من البسيط):
تلكم قـريـش متنتـني لتقتلني

هلم
فإن
ُ
هلكت فـرهـ ٌن ذمتي ُ

فال وربك ما بـروا وال ظفـروا

شجر
بذات روقني ال ماء وال
ُ

()3

 -380شعر حمترض (لل َع َلم السخاوي)((( ملا حرضته الوفاة من الرسيع:
قالوا غـد ًا نـأيت ديـار احلمى

وكـل َمـ ْن كـان مطيعـ ًا هلم
ذنب فام حيلتي
قلت فيل
ٌ

قالوا أليس العفو من شأهنم

وينزل

الركب
ُ

بمغناهم
ُ

بلـقـيــاهم
أصبـح مسـرور ًا
ُ
ٍ
أتـلـقـــاهـم
وجـــه
بـــأي
ّ
ُ

ــاهـم
تـرج
السـيــام عمــن ّ
ُ

 -381من أراد الشهادة:
كان أهــل املدينــة املنــورة يقولــون « :مــن أراد الشــهادة فليتزوج
عاتكــة »! وهي عاتكــة بنت زيد بن عمــرو بن نفيــل .تزوجها عبد اهلل
ابــن أيب بكــر الصديق ف ُقتل عنها يف غــزوة الطائــف ،وتزوجها عمر بن

اخلطــاب (وهو ابن عمها) ف ُقتل عنها ،ثم تزوجهــا الزبري بن العوام فقتل
((( انظر املرقم (.)274
((( كذلك قال الزخمرشي ،وكذلك نقل صاحب «القاموس املحيط» عن املازين.
((( ذات روقني :ذات وجهني ،واملقصود الداهية.
((( عيل بن حممد املرصي ،العامل املشهور بمؤلفاته الكثرية .تويف سنة ( 643هـ).
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عنها .وعاتكة هذه أخت ســعيد بن زيد أحد العــرة املبرشة .كانت من
الصاحلات العابدات.
 -382تعزية:
كتــب بديع الزمان اهلمــذاين((( تعزي ًة لبعض األشــخاص ،ومما ورد

خطب قد ع ُظم حتى هان ،و َم ٌّس قد ُ
خشــ َن حتى الن .والدنيا
فيها :املوت
ٌ

أصغر ِ
ِ
ذنوبا.
وجنَت حتى صار
أخف
تنكّــرت حتى صار املوت
َّ
خطوباَ ،
َ
فانظر يمن ًة هل ترى إال حمنة ،وانظر يرس ًة هل ترى إال حرسة!

 -383كل إناء بالذي فيه ينضح (لبعضهم) من الطويل:
ملكنـا فكان العفـو منا سـجـيـ ًة

ـلتـم قتل األسـارى وربام
وحـ ّل ُ
التـفــاوت بيننا
فحسبكم هـذا
ُ
ُ

أبطـح
فلام ملكتم سـال بالـدم
ُ
ونصفح
غدونا عىل األرسى نم ّن
ُ

يـنـضـح
وكـل إنـاء بالذي فيـه
ُ

 -384أمري الشعراء:
أنشــدت أبا متام((( شــعر ًا قلتُه
قال البحرتي((( (الشــاعر املعروف):
ُ

ونلت به جائــزة عظيمة ،فقال يل أبــو متام :أنت
يف مــدح بعض األمــراء
ُ

((( أمحد بن احلســن ،الكاتب األديب املشهور .اشــتهرت مقاماته وانترشت ،وله رسائل.
تويف هبراة مسموم ًا سنة ( 398هـ).
((( الوليد بن عبيد الطائي ،وشهرته تغني عن التعريف به .تويف سنة ( 284هـ).
((( حبيب بن أوس الطائي ،الشاعر املشهور جد ًا .تويف باملوصل سنة ( 231هـ).
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أحــب إ ّيل من مجيع
أمري الشــعراء بعدي! قــال البحرتي :فكان قوله هذا
َّ
ما حويتُه!

 -385املالبس اخلليعة:
قال الدجلي يف كتابه « الفالكــة واملفلوكني » يف ترمجة التاج الكندي

(((

أنه كان يبتاع املالبس اخلليعة ويتجر هبا إىل بالد الروم(((.
 -386ابن دريد ونفطويه:

من مؤلفــات ابن دريد((( « اجلمهرة » يف اللغة ،وهي مشــهورة جد ًا.

ذكروا أن نفطويه((( مل يكن يو ّثق ابن دريد فقال فيه (من جمزو الرجز):
ٍ
دريــــد بـقـــــره
ابـ ُن

ِ
وشــــره
ـي
َ
وفـيـــه ع ّ

وهو كتـاب العـني إلـ

غــــي ْه
ـال أنــه قــد
ّ

ويـدّ عـي مـن حـمـقــه

وضع كتـاب اجلمـهـر ْه
َ

 -387قريش والشعر:
تفضل قريشــ ًا يف كل يشء إال يف الشــعر ،فلام نشأ
قيل :كانت العرب ِّ
((( زيد بن احلسن املقرئ ،النحوي األديب الشاعر .تويف سنة ( 613هـ).
((( اخلليعة أي القديمــة البالية ،وقد حدث يف زماننا عكس هذا ،رصنا نســتورد املالبس
اخلليعة من اإلفرنج ونبيعها ملواطنينا!
((( حممد بن احلسن بن دريد ،الكاتب األديب اللغوي املشهور .تويف سنة ( 326هـ).
((( إبراهيــم بن حممد بن عرفة ،لقبوه بنفطويه لدمامته ،وهو من ذرية املهلب بن أيب صفرة،
كان نحوي ًا لغوي ًا أديب ًا شاعر ًا .تويف سنة ( 323هـ).
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فيهــم عمر بن أيب ربيعة((( ،وال َع ْرجي((( ،وعبيــد اهلل بن قيس الرقيات(((،
أقرت هلم العرب بالشعر أيض ًا!
وغريهم ّ

 -388ال تركنن إىل فقيه (للقاسم الشاطبي)((( من جمزو الكامل:
قل لألمــري نصـيـحــ ًة

إن الـفـقـيـــه إذا أتـى

ال تـركـنـ ّن إىل فـقـيـه

أبـوابكم ال خــري فـيـه

 -389ابن املرخم والقضاء:
ي قاضي ًا ببغداد فقال فيه ابن القطان
كان ابن املرخم((( طبيب ًا
ومنجامُ .ع ِّ
ً
األديب((( (من الكامل):
رصت فينا قاضي ًا
يا ابن املرخم
َ

إن كنت حتكم بالنجـوم فربام

خرف الزمان تُراه أم ُج ّن الف َل ْك
َ
ٍ
حممـد ِم ْن أيـ َن َل ْك؟!
أما برشع

((( من بني خمزوم ،وهو أحد فحول شعراء العرص اإلسالمي .تويف سنة ( 93هـ).
((( عبيــد اهلل بن عمرو بن عثامن ،قيل له العرجي ألنه كان يســكن عرج الطائف .وهو من
الشعراء املجيدين املشهورين .كان مجيل اخللقة .تغزل بامرأة فسجنوه حتى مات.
((( العامري ،الشاعر املجيد املشهور .تغزل بثالث نسوة فسموه الرقيات ،ألن اسم كل من
تغزل هبن رقية.
فيه الرضير ،العامل املشهور .كان إمام وقته يف القراءات ،له مؤلفات كثرية.
((( القاســم بن ّ
تويف سنة ( 590هـ).
((( السديد حييى بن سعيد.
((( انظر املرقم (.)210
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األرجاين)((( من الوافر:
 -390مجيل سليم (ألمحد ّ
ِ
ظاهره ٌ
مجيل
ب املـر َء
ُأح ُّ
ُ
ٍ
مودته تدو ُم ِّ
هـول
لكل

سليم
لصـاحبـه وباطنُـه
ُ
وهـل ٌّ
كـل مودتُـه تـدو ُم

والبيت الثاين مما ُيقرأ طرد ًا وعكس ًا!
 -391مثل املعيدي:
(((
دميام قبيح الوجه.
كان القاسم بن عيل احلريري (صاحب املقامات) ً

جاءه مرة شــخص يزوره بعد أن ســمع بفضله وعلمه ،فلام رآه استزراه،
ففهم احلريري ذلك وقال له :اكتب عني (من البسيط):
ٍ
ســار غــره قـمـر
ما أنت أول
فاخرت لنفسك غريي إنني رجل

ٍ
ورائــد أعجبتـه خرض ُة الدَ ِم ِ
ـن

مثل املعيدي فاسمع يب وال ترين

ِ -392
ألق دلوك يف الدالء (أليب األسود الدؤيل)((( من الوافر:
وما طلـب املعيشة بالتمني

جتيء بملئها طـور ًا وطـور ًا

ِ
ولكن ِ
الدالء
دلـوك يف
ألق َ
ِ
جتيء بِحـم ٍ
ِ
مــاء
وقـليـل
أة
ُ َ ْ

((( ناصح الدين أمحد بن حممد بن احلســن ،األديب الشاعر .نسبته إىل أرجان (باألهواز).
تويف سنة ( 544هـ).
((( الكاتب األديب املشهور جد ًا .له رسائل ومؤلفات عدا « املقامات » .تويف بالبرصة سنة
(516هـ).
((( انظر املرقم (.)186
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 -393الصلة والعائد:

كان الشــاعر الظريــف املعروف بابــن ُعنَني((( مــن املتصلني بامللك

املعظم((( (صاحب دمشــق) .مــرض مرة فكتب إىل امللــك هذين البيتني

(من الكامل):

ِ
بعـني مـولـى مل يـزل
انظـر إ ّيل

()3
أحتاج ما حيتاجه
أنا كـ « الذي »
ُ

َـالف قبل تاليف
ُيـويل الندى وت َ

فـاغـنم دعـائي والثنـا َء الـوايف

فجاءه امللك بنفســه يعوده وقدّ م له ألف دينار وقال له :أنت « الذي »

وهذه « الصلة » وأنا « العائد »!
 -394بكم اشرتاها:

يروى أن أول ما تكلم به النابغة الذبياين((( من الشعر أنه حرض مع عمه

يف منزل رجل ،وكان عمه خياف أن يكون عيي ًا ال يقول الشعر ،فكان يأخذه

إىل املجالس .فوضع الرجل يف كف النابغة كأس ًا وقال:
كـؤوسنا لوال قـذاها
تطيب
ُ
ُ

ويت ُ
اجلليس عىل أذاها
َمل
ُ
َُ

((( رشف الدين حممد بن نرص الكويف ،الشاعر املجيد وصاحب النوادر الكثرية .كان مولع ًا
باهلجاء .طاف بالد ًا كثرية ،ونفاه صالح الدين من دمشــق مدة .تويف سنة ( 630هـ)،
وانظر املرقم (.)938
ً
فاضال .تويف بدمشق سنة ( 624هـ).
((( عيسى بن حممد بن أيوب :كان شجاع ًا حازم ًا
((( يقصد كاالسم املوصول يف احتياجه إىل صلة وعائد.
حكام يف سوق عكاظ.
((( زياد بن معاوية ،أحد مشــاهري شــعراء اجلاهلية ،يقال :إنه صار ً
والشعراء املسمون بالنابغة كثريون ،انظر املرقم (.)354
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فقال النابغة عىل الفور:
قـذاهـا أن صـاحبها بخيـل

حياسب نفسه بكم اشرتاها

 -395الدنيا حلوة (لعمران بن حطان اخلارجي)((( من الطويل:
أرى أشقيـاء الناس ال يسأمـوهنا
ب  -كأهنا
أراها  -وإن كانت ُ َت ّ

ــو ُع
وج ّ
عـىل أهنم فيها عــرا ٌة ُ
ٍ
صيـف عن قليل َت َق َّش ُع
سحـابـ ُة

 -396أصحاب األرغفة:

ذكر السيوطي يف « تاريخ اخللفاء » ما خالصته أن رجلني جلسا يتغديان

ومع أحدمها مخســة أرغفة ،ومع الثاين ثالثة ،فمر هبام رجل فأكل معهام ،ثم

أعطامهــا ثامنية دراهم وقال :هذه عوض ما أكلتُه .يقال إهنام عرضا القضية
عىل بعــض األئمة فقال :لصاحب األرغفة الثالثــة درهم واحد ،والباقي
لصاحب اخلمسة(((.

 -397ليس يف الكذاب حيلة (البن قريعة)((( من جمزو الكامل:
يل حـيـلـة فيـمــن يـنـمــ

َمـن كـان خيلـق مـا يـقــو

ـم وليس يف الكذاب حي َل ْه
ُ
ل فحـيـلـتـي فيـه قـلـيـلـ ْه

((( أحد شعراء اخلوارج .تويف سنة ( 84هـ).
((( الظاهر أن املسألة موضوعة للتمرين ،ال أهنا واقعة ،أما اجلواب فصحيح.
((( القــايض حممد بن عبد الرمحــن البغدادي ،قالوا :إنه كان مــن عجائب الدنيا يف رسعة
البدهيــة باجلواب عن مجيع ما ُيســأل عنه بأفصح لفظ وأحىل ســجع ،فيتناقلها الناس
ويسجلها األدباء ،فيها اجلد واهلزل حسب السؤال .تويف ببغداد سنة ( 367هـ).
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 -398شتيمة غريبة:

شتم رجل رج ً
ال فقال :يا ِمغرفة القدور ومكنسة الدور ،إنام أنت بيت

بال باب ،وسطح بال ميزاب ،وفم بال ناب ،وسكني بال نصاب ،ورعد بال
سحابِ ،
وقدْ ٌر بال أبزار ،ورســول بال أخبار ،وأعمى بال عصا ،وقدم بال

ساق ،وهنر بال معرب!

 -399قد تقىض حاجتك وأنت جالس (البن ال َط َثرية)((( من الطويل:
أال ُر َّب ٍ
راج حـاجـ ًة ال يـنـاهلـا

جيول هلا هذا وتُقىض لغريه

جـالس
وآخـر قد تُقىض له وهو
ُ

آيس!
وتأيت الذي تُقىض له وهو ُ

 -400أبيات مفردة:
مدحت حممـد ًا بقصـائدي
 فلئنُ

ِ
بمحمـد
مـدحـت قصـائدي
فلقد
ُ

شب عىل
 -والنفس كالطفل إن ُتمله َّ

حب الرضـاع وإن تفطمـه ينفط ِم
ِّ

ٌ
حــديـث بـعــده
 -وإنام املـــر ُء

ور ِّج الفتى للخـري ما إن رأيتَـه
َ -

فكـن حـديثـ ًا حـسـنـ ًا ملـن وعـى
ُ
عىل السـ ّن خـري ًا ال
يـزال يـزيـدُ

قــريـب
فـــــرج
يـكــون وراءه
ُ
ٌ

أمسيت فيه
الكـرب الذي
 عسىُ
ُ
الناس عن مايل وكَثرتِ ِه
 ال تسأيلَ

وسائيل الناس عن حزمي وعن ُخ ُلقي

واستقر هبا النوى
 فألقت عصاهاَّ

املســافـر
ــر عينـ ًا باإليــاب
ُ
كام َق َّ

الدهـر َج َّـر عىل ُأ ٍ
نـاس
 إذا ماُ

َ
أنـــاخ بـآخـــريـنـا
كــالكـ َلــه

((( يزيد بن أيب سلمة القشريي ،والطثرية اسم أمه .قتل يف إحدى الوقائع سنة ( 120هـ).
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والنـفـس راغبـ ٌة إذا ر ّغـبـتَـهـا
ُ

 إذا املـر ُء مل َي ِـزن عليه لسـانَـه
بأمـر رش فـات ِ
مهمت
 وإذاَّـئـدْ
َ
ِ ٍّ

ٍ
تـقـنــع
قـلـيــل
ُـــر ُّد إىل
ُ
وإذا ت َ
ٍ
بخــز ِ
ان
شـيء سـواه
فليس عىل
ّ
ٍ
ِ
فـاعـجـل
خـري
مهمت بأمـر
وإذا
َ

 -401بحر بال ماء (إلبراهيم الغزّي)((( من البسيط:
الوزير سوى
من آلة الدست مل ُي ْع َط
ُ
أزر ُي َ
ـشـــدّ بـه
إن الـوزيــر وال ٌ

حــال ِ
حتـريـك حليـتِ ِ
ِ
ِ
إيامء
ـه يف
مثـل العـروض له بحر بال ِ
ُ
ماء!
ٌ

 -402سيد أهل الوبر:
هو قيس بــن عاصم املنقري التميمي((( ،قدم من البادية عىل النبي ﷺ

يف الســنة التاسعة للهجرة فأسلمُ .يروى أن النبي قال عنه « :هذا سيد أهل

الو َبر » .كان مشــهور ًا باحللم حتى رضبوا املثل بحلمه وحلم األحنف بن
َ
قيــس((( .وقيل لألحنف :ممن تعلمت احللم؟ قــال :من قيس بن عاصم،
وقائع كثرية من حلمه .كان لقيــس ثالثة وعرشون ولد ًا،
األحنف
وذكــر
ُ
َ

ســودوا كباركم وإال
ني ،احفظوا عني ثالث ًا:
ّ
أوصاهم قبيل موته فقال :يا َب ّ
احتقركم الناس ،واحفظوا أموالكم فإهنا نبهة للكريم واستغناء عن اللئيم،

((( انظر املرقم (.)7
((( تويف سنة ( 20هـ).
((( اســمه الضحاك بن قيس ،كانت رجلــه ملتوية فقيل له األحنــف ،وكان مائل الذقن
مرتاكب األسنان أعور .وكان سيد قومه بال منازع .تويف سنة ( 67هـ).
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وإياكم واملسألة((( فإهنا آخر كسب الرجل.
وهو الذي قيل يف رثائه:

ٍ
قيس هلكُه َ
واحد
هلك
وما كان ٌ

ُ
بـنـيــان قـو ٍم هتــدّ مـا
ولكنـه

 -403ال أدري:
قال غالم ثعلب((( :كنت عند ثعلب((( يوم ًا فســأله ســائل عن يشء
فقال ثعلب :ال أدري .فقال الســائل :تقــول ال أدري وإليك تُرضب آباط
اإلبل وإليك الرحلة من كل بلد(((؟! فقال له ثعلب :لو كان ألمك بعدد ما
الستغنت!
بعر
ْ
ال أدري ٌ
 -404أول وزير دولة:
قالوا :إن أول من وقع عليه اســم وزير هو أبو ســلمة اخلالل((( وزير
عبد اهلل الســفاح أول اخللفاء العباســيني ،ومل يكن قبله من ُيعرف بذلك،
((( أي الطلب من الناس.
((( أبو عمرو الزاهد املعروف باملطرز ،واســمه حممد بــن عبد الواحد .قيل له غالم ثعلب
ملالزمته له .تويف سنة ( 345هـ).
((( انظر املرقم (.)165
((( أي يؤتى إليك من أماكن بعيدة للسؤال عن العلم.
((( اسمه حفص بن سليامن ،كان سياســي ًا ماهر ًا وأديب ًا حسن املفاكهة .وكان مورس ًا ،وقد
بذل أمواالً طائلة لقيام الدولة العباســية .وأبو مسلم اخلراساين أحد أتباعه .ويقال :إن
أبا مسلم هذا هو الذي د ّبر اغتيال اخلالل سنة ( 132هـ).
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ال يف دولــة بنــي أمية وال يف غريها .هــذا ما وجدته يف أكثــر من مصدر.

ولعــل مقصودهــم وزير دولــة ،وإال فــإن اهلل تعاىل جعل ملوســى عليه
السالم أخاه هارون وزير ًا اســتجابة لدعائه ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﴾.

 -405مرض الروح:
كان اإلمام الشــعبي ((( مزاح ًا ظريف ًا مع علو قدره وسعة علمه .سألوه

مــرة :هل مترض الروح؟ فقال :نعم ،يف ظل الثقــاء! ثم وجدوه مرة بني

ثقيلني فقالوا له :كيف الروح؟ قال :يف النزع!
 -406يف كف ميت:

نقلوا عن الشــخص الذي توىل غســل ابن ناقيا ((( بعد موته أنه قال:

وجدت كفه اليرسى مضمومة ،فأجهدت نفيس حتى فتحتها فإذا فيها كتابة
ُ

بعضها فوق بعض مما يظهر أنه كتبها حال احتضاره .وبعد جهد قرأت فيها

(من الطويل):

ٍ
بجـار ال ُيـ ّيـب ضي َفـه
نـزلت
ُ
وإين عـىل خـويف من اهلل واثـق

رجي نجايت من عذاب جهن ِم
ُأ ّ

بـإنـعـامـه ،واهللُ أكـــر ُم منع ِم

((( انظر املرقم (.)132
((( عبــد اهلل بن حممد ،كان كاتب ًا أديب ًا .له مؤلفات منهــا « :اجلامن » ،و« ملح املامحلة » ،وله
ديوان شعر .وكان كثري املجون مرسف ًا عىل نفسه ،ساحمنا اهلل وإياه .تويف سنة ( 594هـ).

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

211

 -407تزببت وأنت حرصم:
كان أبو الفتح عثامن بن جني((( (النحوي املشهور) من تالميذ أيب عيل
الفاريس((( ،ثم فارقه وجلس للتدريس والتف حوله الطلبة .فمر به أبو عيل
وقال له :تزببت وأنت حرصم؟! فرتك ابن جني التدريس وعاد يدرس عىل
أيب عيل حتى خترج عليه!
 -408لعبة املداحي:
يف كتاب « النهايــة » ملجد الدين بن األثري :عــن أيب رافع ((( أنه قال:
كنت أالعب احلسن واحلسني باملداحي ،وهي أحجار أمثال القرصة ،كانوا
ُ

حيفرون حفرية ويدحــون فيها بتلك األحجار ،فإن وقــع احلجر فيها فقد
َغلب صاحبه وإال ُغ ِلب.

 -409سؤال يف اإلعراب:
قرأت يف بعض املصادر أن ســائ ً
ال ســأل اب َن دعاس النحوي ((( فقال

(من الرمل):

((( كان من أشــهر علامء العربية يف وقته .له فيها نظــرات دقيقة .مؤلفاته كثرية ،وكثري منها
مطبوع ،منها :اخلصائص ،والتامم ،ورس الصناعة ،والتلقني .تويف ببغداد سنة (392هـ).
((( انظر املرقم (.)21
((( كان كاتب ًا لعيل بن أيب طالب مدة خالفته ،واسمه أسلم.
((( أبو بكر ،من أهايل فاس املغربية .تويف بزبيد سنة ( 667هـ).
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ُ
الـفـاضل فـيـنـا َأفـتِـنـا
أهيا
ِ
نحاة النحو يف:
إعراب
كيف
ُ

و َأ ِز ْل عـنّـا بـفـتـواك ال َعـنـا

أنـا أنت الضـاريب أنـت أنـا

فأجابه ابن دعاس بقوله:
أنـا أنت الـضـاريب مـبـتـد ٌأ

فاعـتـربهـا يا إمـامـ ًا َسـنَـنـا

وأنـا اجلمـلـة عـنـه خــــرب

وهي مـن أنت إىل أنت أنـا

أنت بعـد الضـاريب فـاعـلـه

وأنـا ُيـخــرب عـنـه َعـ َلـنـا
()1

 -410الصب ّية العمياء:

ذكر ابن اجلوزي أنه يف سنة ( 501هـ) ظهرت صبية عمياء تتكلم عن

أرسار الناس وما يف نفوســهم من الضامئر والنيــات .وبالغ الناس بأنواع
احليل ليعلموا حاهلا فلم يفلحوا ،وأشكل أمرها عىل العامة واخلاصة ،حتى

سألوها عن نقوش اخلواتم املقلوبة الصعبة القراءة ،وعن أنواع الفصوص
وصفات األشخاص فتخرب به سواء بسواء.
 -411خلف األمحر ((( والفراء (((:

قال بعض العلــاء :كنا نأيت األمحر لنأخذ عنــه ،فندخل قرص ًا كقرص
ِ
ِ
خري الناس إياه أنــا » .فاملعلم مبتدأ،
((( ونحــو هذا قوهلــم « :ا ُملعل ُم وا ُملعل ُم ُه زيــدٌ عمر ًا َ
واملعلمه معطوف عليه ،واهلاء فيه مفعولــه األول ،وزيد فاعله ،وعمر ًا مفعوله الثاين،
وخري الناس مفعوله الثالث ،وأنا خرب املبتدأ ،وإياه نائب عن املصدر الذي هو اإلعالم.
((( خلف بن ح ّيان ،الراوية املشهور .تويف سنة ( 180هـ).
((( انظر املرقم (.)67
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ملك فيه فراش الشتاء يف وقته وفراش الصيف يف وقته ،وخيرج علينا األمحر
وعليــه ثياب كثياب امللوك تنفح منها رائحة املســك والبخور ،ويلقانا هو
بوجه طلق وبِرش حسن .ثم ننرصف لنأخذ عن الفراء ،فيخرج علينا مع ّبس ًا

قد اشتمل بكسائه ،وال ُيدخلنا داره ،بل جيلس هو عىل العتبة ونجلس نحن

عىل قارعة الطريق ،ومع ذلك يكون أحىل يف قلوبنا من األمحر!
 -412يف املداراة (أليب نرص الراميش)((( من الرسيع:
إذا رمـاك الدهـر يف معـرش
مـادمت يف دارهم
فــدارهم
َ

قد أمجع النـاس عىل بغضهم
دمت يف أرضهم
و َأرضهم ما َ

 -413لغز يف العني (ملحمد بن جعفر)((( من الطويل:

ٍ
وحمبوبة عند املنام ضممتُها
ضم ال أطيـق فـراقها
لذيذ ُة ٍّ

نظــرتا
حـس هبا لكنني ما
ُ
ُأ ُّ
ور َّب ٍ
سهرتا
ليال يف هواها
ُ
ُ

 -414هيجو أمه وأباه:
ذلك هو احلطيئة ((( الشاعر املشــهور .كان كثري اهلجاء حتى هجا أمه
((( املتوىف سنة ( 490هـ).
((( املتوىف سنة ( 737هـ).
ً
جواال يف اآلفاق يمدح أماثل الناس
((( اســمه جرول بن مالك العبيس ،كان شاعر ًا جميد ًا،
فيحصل عىل جوائزهم .وكان خبيث اللســان ُم ّر اهلجاء ،وكان بخيالً ،هدده عمر بن
اخلطاب بعد أن حبســه مدة فتعهد أن ال هيجو أحد ًا من املؤمنني .مات سنة ( 59هـ)،
وانظر املرقم (.)252
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وأباه وهجا نفسه ،قال هيجو أمه (من الوافر):
َـحـي فاجليس عني بعيد ًا
تَـن ّ
ِ
ُودعت رس ًا
أغـربـاالً إذا است
ِ
جـزاك اهلل رش ًا من عجــوز

ِ
مـنـك الـعــامليـنـا
أراح اهلل

وكانـونـ ًا عـىل املتـحـدّ ثـيـنـا
و َلـ ّق ِ
َ
العقـوق من البنـينـا
ـاك

وقال هيجو أباه (من الوافر):
َ
حلـــاك اهلل ثم حلـــاك حـقـ ًا
فنعم الشيخ أنت لدى املخازي

ِ
وخــال
عـم
أبـ ًا وحلــاك مـن ٍّ

وبئس الشيخ أنت لدى املعـايل

وقال هيجو نفسه (من الطويل):
شفتـاي اليـوم أن تتكلام
أبت
َ
شوه اهللُ َخ ْل َقه
أرى َيل وجه ًا ّ

ش فام أدري ملـن أنـا قـائـ ُلـه
بِ َ ٍّ
ٍ
وجـه و ُقـ ِّب َح حام ُله!
فق ِّب َح من

 -415لكل جديد لذة:
ورد هذا يف قول بعضهم:

ٍ
غـري أننـي
لـكـل جـديـد لـذ ٌة َ

وجدت جديدَ املوت غري ِ
لذيذ
ُ
َ

ومــن نــوادر الشــاعر الظريــف أيب العينــاء ((( أنه ذهــب يوم ًا إىل

منزل شــخص وكان هذا الشــخص قد أسلم حديث ًا ،فاســتأذن عليه أبو
((( حممد بن خالد ،كان رضير ًاَ .س َأل مرة عن تصغري عني فقيل له :عيينة يا أبا العيناء ،فبقي
ذلك كنية له .له نوادر كثرية وأجوبة مسكتة .تويف بالبرصة سنة ( 283هـ).
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العينــاء ،فقيل له :إنــه يصيل اآلن ،فانرصف أبو العينــاء وهو يقول :لكل
جديد لذة!

 -416التقديم والتأخري:
قــال الفخر الرازي يف تفســره الكبري حول مز ّيــة التقديم يف الذكر:

فضل الشــمس عىل القمر بأن اهلل تعاىل قدّ مها عىل القمر يف قوله:
منهم من ّ

﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ،وقولــه ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ .﴾  إال أن هــذه احلجــة منقوضة بقوله تعــاىل ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﴾ ،وقــال ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ،وقــال ﴿ :ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ ،وقــال ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ .هــذا ما قاله اإلمام

الــرازي رمحه اهلل تعاىل ،ولكن علامء البيان ذكروا وجوه ًا وأســباب ًا لتقديم

الكافــر وأصحاب النــار والعرس واملوت يف اآليات املذكــورة ،وذلك مما

يتعلق بالسياق والسباق مما ليس هذا موضع بسطه.
 -417الشك يف الناس (للمتنبي) من الوافر:
وملـا صـار و ُّد النـاس خـ ّبـ ًا
ورصت أشـك فيمن َأصطفيه
ُ
 -418كتب ِ
الق ْفطي:

جـزيت عىل ابتسـا ٍم بابتسـا ِم
ُ

بـعـض األنـــا ِم
لعلمـي أنـه
ُ

« ِق ْفط » بكرس القاف وســكون الفاء بلدة بصعيد مرص ،ينتسب إليها
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مجال الديــن ِ
الق ْفطي((( الذي تــوىل الوزارة غري مرة ،وقــام بأعبائها خري

قيام .وكان ذا ثقافة واســعة ،وله ولع شــديد باقتناء الكتب ،وقد بذل يف
ســبيل ذلك أمواالً كثرية ،وذكروا أن كتبه تساوي مخسني ألف دينار .وله

مؤلفــات كثرية مهمة ،منهــا :إخبار العلامء بأخبار احلكــاء ،وإنباه الرواة
عىل أنبــاه النحاة ،وغــر ذلك .ويف صــدر كتابه األخــر املطبوع بمرص

قائمة بمؤلفاته.

 -419من شعر النحاة (لعيل بن عبد اهلل الكويف)((( من البسيط:
بت قلبي هبجر منك ُمت ٍ
ّ
َّصل
عذ َ
ٍ
توكيد صدودك يل
ما زال ِم ْن غري

ِ
منفصل
ضمري غري
يا من هواه
ٌ
ٍ
عطف إىل ِ
َ
بدل
دولك من
فام ُع

 -420طعامه كعب وقوس:
جــاء عمرو بن معد يكرب الزبيــدي((( إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه فقال له :أأبرا ٌم بنــو املغرية؟ (يقصد ألئام ال يكرمون الضيف) فقال له
عمرِ :
نزلت فيهم فــا قروين غري قوس وثور وكعب ،قال عمر:
ولَ؟ قالُ :

إن يف ذلك َلشبع ًا! قال ابن األثري يف « النهاية » بعد ذكر ما تقدم :القوس ما
((( اسمه عيل بن يوسف .تويف سنة ( 646هـ).
((( كانوا يسمونه سيبويه الثاين .تويف بالقاهرة سنة ( 667هـ).
((( قدم عىل النبي ﷺ يف وفد زبيد فأســلم .وكان شــجاع ًا وشــاعر ًا جميــد ًا ،حرض عامة
الفتوحات .قتل سنة ( 21هـ).
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يبقــى يف اجللة (أي اخلوصة) من التمر ،والثور القطعة العظيمة من األقط،

والكعب القطعة من السمن.
 -421يف رثاء هر:

قصيدة مشــهورة ،وهي بخمســة وســتني بيت ًا للشــاعر الرضير ابن

العالف((( .قالوا :إنه رثى هبا هر ًا له قتله جريانه ألنه أكل محام ًا هلم ،وقيل:
رثــى هبا غالم ًا له كانت له عالقة غراميــة بجارية لبعض املتنفذين فقتلوه،

وقيل :رثى هبا شخص ًا قتلوه لسبب سيايس .ومطلع القصيدة (من املنرسح):
يـا هــر فـارقـتـنـا ومل تَـع ِ
ـــد
ُ
ُّ
ومنها:
ُّ
ننفك عن هـواك وقد
فكيف

تطـر ُد عنـا األذى وحتــرسنا
وت ِ
ُ
الفــأر من مكـامنها
ـرج
َ

منهم مـد ٌد
يلقـاك يف البيت
ُ
ٍ
هاجرة
الصيف عند
ال تَرهب
َ
اعتقدت األذى جلـريتنا
حتى
َ

وكـان قلبي عليـك مـرتعـد ًا

وكنت لنـا عُـدّ ًة مـن الـ ُعــدَ ِد
َ

ِ
الولـد
كنـت لدينـا بمـنـزل
َ
بال َغيب من حي ٍ
ِ ()2
ـة ومن جرذ
ّ
ِ
السـدد
ما بـني مفـتـوحها إىل
ِ
مــدد
تـلـقـاهم بـال
وأنـت
ُ
ِ
اجلمـد
وال هتـاب الشتـا َء يف
ِ
بمـعـتـقــد
ومل تكـن لألذى

ِ
مـرتعــد
تنسـاب غـري
وأنت
ُ

((( احلســن بن عيل النهرواين ،كان من الشعراء املجيدين ومن منادمي اخللفاء .عاش حتى
ناهز املائة ،وتويف سنة ( 318هـ).
((( اجلرذ الذي هو رضب من الفئران بالذال ال بالدال املهملة.
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ُ -422
اخلطبة املنامية:

كان ابــن نُباتة الفارقي((( اخلطيب املشــهور مطلع ًا عىل اآلداب ،ومن

املجمع عىل تفوقهم يف اخلطابة يف عرصه ،وكان رج ً
ال صاحل ًا .وأكثر خطبه
كانــت يف احلث عىل اجلهاد ،ألنه كان يف عرص ســيف الدولة احلمداين(((،
وكان ســيف الدولة كثري الغزوات .واشــتهر عند الناس أن ابن نُباتة هذا
حتدث فقال ما خالصته أنه رأى النبي ﷺ يف املنام ومعه مجاعة من الصحابة
التفت فرآين فقال :مرحب ًا
وهم عند جبانة .قال ابن نباتة :وملا دنوت من النبي
َ
فقلت :ال ُيربون بام إليه
يا خطيب اخلطباء ،كيف تقول؟ وأومأ إىل القبور،
ُ
آلوا ،ولو قدروا عىل املقال لقالوا ،أســكتهم اهلل الــذي أنطقهم ،وأبادهم
الذي خلقهم ،وسيجدّ دهم كام أخلقهم ،وجيمعهم كام ّفرقهم ،يوم ُيعيد اهلل

العاملني خلق ًا جديد ًا ،وجيعل الظاملني لنار جهنم َوقود ًا ،يوم تكونون شهداء

عىل الناس ويكون الرســول عليكم شــهيد ًا .وأومأت إىل الصحابة عندما
((( عبد الرحيم بن حممد الفارقي ،األديب الصالح املشــهور ،وخطبه ال تزال متداولة حتى
اليوم ،والسجع غالب عليها كام هو املألوف يف عرصه .وقصة املنام هذه رواها بإسناده
املتصل الشيخ تاج الدين الكندي .ذكر ذلك ابن خلكان يف « الوفيات » .وتويف ابن نباتة
بميافارقني سنة ( 374هـ).
وهناك شــخص آخر يعرف بابن نباتة الســعدي ،وهذا اســمه عبــد العزيز بن عمر
التميمي ،وكان شاعر ًا جميد ًا مدح امللوك والرؤساء .تويف ببغداد سنة ( 405هـ) ،وانظر
املرقم (.)584
((( انظر املرقم (.)641
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قلت « تكونون شــهداء عىل الناس » ،وإىل الرســول عندما قلت « ويكون

الرســول عليكم شهيد ًا » .فقال يل :أحســنتُ ،
ادن فدنوت فقبلني وقال:
وفقك اهلل .وأصبح ابن نُباتة حيدث أهله وغريهم بام رأى وعليه من البهجة
والرسور يشء عظيم .وبقي أيام ًا بعدها ال يطعم طعام ًا وال يشــتهيه حتى

مات بعد ذلك بأيام قليلة رمحه اهلل تعاىل.
 -423زندقة ابن الراوندي:
هــو أمحد بن حييى بن إســحاق العامل املشــهور .قال ابــن خلكان يف
« الوفيات » :له من الكتب املصنفة نحو من مائة كتاب وأربعة .منها :فضيحة
املعتزلة ،وكتاب التاج ،وله مناظرات مع مجاعة من علامء الكالم ،وقد انفرد
بمذاهب ((( .ونســبته إىل « راوند » وهي قرية بنواحي أصبهان .تويف سنة
( 245هـــ) .هذا خالصة ما قاله ابن خلكان .وقــال ابن كثري يف « البداية
والنهاية » يف حوادث ســنة ( 298هـ) التي تــويف فيها ابن الراوندي (عىل
تصحيح ابن كثري)؛ قال :إن أباه الراوندي كان أحد مشاهري الزنادقة ،كان

حرف التوراة ،كام عادى ابنه القرآن وأحلد
هيودي ًا فأظهر اإلسالم ،ويقال إنه ّ
فيه ،وصنف كتاب ًا يف الرد عليه سامه « الدامغ » ،وكتاب ًا يف الرد عىل الرشيعة
ســاه « الزمردة » ،وكتاب ًا يقال له « التاج » يف معنى ذلك .وقد انتصب للرد

((( طريقة ابن خلكان إذا طعن يف مذهب شخص أن يقول هذه اجلملة أو شبهها.
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عليه مجاعة منهم :اجلبائي شيخ املعتزلة ،وولده أبو هاشم((( .وقد ذكره ابن

خلــكان يف الوفيات ،وق ّلس عليه ومل جيرحه بيشء ،وال كأن الكلب أكل له
وأرخ وفاته يف سنة ( 245هـ) ،وقد وهم ومه ًا فاحش ًا.
عجين ًا! ّ
 -424شعر تأكله الشاة:
حدّ ث بعضهم عن األصمعي أنــه قال :جاء رجل إىل خلف األمحر

(((

أحببت أن أعرضه عليــك لتصدقني عنه ،قال:
قلت شــعر ًا
ُ
فقــال له :إين ُ

هات ،فأنشد الرجل (من الكامل):
َر َقدَ النَوى حتى إذا انتبه اهلـوى
ما للنوى ُج ّذ النوى ُقطع النوى

بعـث النـوى بالبني والرتحــال

ٍ
ميـامـن وشـامل
بالـوصـل بـني

فقال له خلف :دع رأيي يف شــعرك واحذر الشاة ،فواهلل لئن َظ َف َر ْت به

لتجعلنه بعر ًا!!

ومما يقرب مما رواه األصمعي ما قرأته يف بعض املصادر أن جارية غنت

يف جملس:

إن نفسـي رسـول نفسـي إليها

جعلت نفيس رسوالً
ولنفيس
ُ

فقال بعض الظرفاء :امتأل البيت فسا ًء!!
((( عبد السالم بن أيب عيل اجلبائي املتوىف سنة ( 321هـ) ،أما اجلبائي أبوه فهو حممد بن عبد
الوهاب املتوىف سنة ( 303هـ) ،وانظر املرقم (.)709
((( انظر املرقم (.)411
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 -425بنات طارق:
ورد هذا يف أرجوزة مشــهورة نســبها بعضهم إىل هنــد بنت عتبة (أم
معاوية) قالوا إهنا قالتها أو متثلت هبــا .وقيل :صاحبة األرجوزة هند بنت
طــارق اإليادية ،وأرادت بطــارق أباها .أما من نســبها إىل هند بنت عتبة
النجم ،شــبهت أباها به يف الشــهرة وارتفاع
فقالــوا :إهنا أرادت بالطارق
َ

القدر .وقيل :املعنى نحن رفيعات رشيفات كالنجم ،واألرجوزة هي:
ْ
طــارق
نحـن بـنــات
ْ
املـفــارق
واملـسـك يف

ْ
النـــامرق
نمشـي عـىل
املـخــانـق
والــدر يف
ْ

ْ
نـفـــارق
أو تُــدبـروا
نعـانــق
إن تُـ ْقـبِـلــوا
ْ
()1
فـراق ِ
َ
وامـق
غـري
ْ
 -426عزة العلامء (للقايض اجلرجاين)((( من الطويل:
يقولـون يل فيك انقبـاض وإنام

ر َأوا رج ً
ال عن موقف الذل أحجام

ومل َأ ِ
حق العلم إن كان كلام
قض َّ

صـيته َيل ُسـ ّلـام
بـدا طـمـع
ّ

داناهم هان عندهم
أرى الناس َمن
ُ
قلت قد أرى
إذا قيل هذا مورد ُ

ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجتي

نـفس ِ
ٍ
أكـرما
و َمن أكرمته عـز ُة
احلـر حتتمل الظام
ولكـ ّن نـفس
ّ

القيت لكن ألخدما
ألخـدم من
ُ

((( النامرق :الوسائد .املفارق :مفارق الرأس .املخانق :مواضع القالئد .الوامق :املحب.
((( انظر املرقم (.)231
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ولو أن أهل العلم صانوه صاهنم
ولكـن أهـانـوه فهـان ودنّسـوا

ولو ع ّظـمـوه يف النفـوس ل ُع ِّظام
جتـهـام
حمـيـــاه باألطـامع حتى ّ

 -427يف البيضة والدجاجة (لبعضهم) من الرمل:
هـل أنـا السـابق أو واضعتي
إن تكن مني ِ
فمـ ْن أين أنـا؟
 -428الصالة ِ
والصالت:
َ

َخــبوا ســاب َقـنـا بالتَـب ِ
ـد َيـ ْه
ْ
ّ
أو أكن منها ِ
فمـ ْن أين هـ َيـ ْه؟

كان أحد الوالة((( إذا مدحه شاعر فلم يعجبه شعره قال لغالمه :خذه

إىل املســجد وال تفارقه حتى يصيل مائة ركعة ثم أطلقه! فتحاماه الشــعراء
إال القليل .وجاءه يوم ًا شــاعر مرصي((( فاستأذنه لإلنشاد ،فقال له الوايل:

أتعرف الرشط؟ قال :نعم ،وأنشده (من الوافر):
أردنـا يف أيب َح َس ٍن مـدحيــ ًا
ِ
املـدحـات لكـن
فقالـوا يقبل
فقلت هلم :وما تُغني َصــاليت
فتـأمـر يل بكرس الصــاد منها
ُ

ـع الـوال ُة
َـج ُ
كام باملــدح تُـنـت َ
الصــال ُة
ُ
جـوائـز ُه عـلـيـهـ ّن َ

ُ
الشـــأن الزكــا ُة
عيــايل؟ إنام
فتُصبح يل الصال ُة هي ِ
الت
الص ُ
َ

فاستحسن قوله وأجازه!
((( هو أبو احلسن إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن املدبر البغدادي .تويف سنة ( 279هـ).
((( هو احلسني بن عبد السالم ،املعروف باجلمل .شاعر مرصي .تويف سنة ( 258هـ).
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 -429فاعل لفعل مبني للمجهول:

هناك َأفعــال وردت مبنية للمجهول صورةً ،ومرفوعها فاعل ال نائب
َوهم .ومنهاُ :هزل ،و ُعنِ َي ،و ُدهشُ ،
وشــغف ،وأولع ،وأغري،
فاعل كام ُيت َّ

وأهرع ،وغريها .قال شــارح مقدمة القاموس املحيط :وهل املضارع يأيت

كذلك ،أو أن مرجعه إىل الســاع؟ وأحال إىل حاشية الشهاب اخلفاجي يف
« الصافات » ،ورشح أدب الكاتب يف باب املبني ملا مل يسم فاعله.
 -430من كالم األحنف بن قيس(((:

دخلت بني اثنني يف حديــث ما مل ُيدخالين بينهام فيه ،وال
قــال مرة :ما
ُ

دع إليه .ومن كالمه :ما
ُ
باب أحد من هؤالء (يقصد احلكام) مــا مل ُأ َ
أتيــت َ
ادخــرت اآلباء لألبنــاء وال أبقت األموات لألحيــاء أفضل من اصطناع
املعروف عند أويل األحساب واألنساب.
 -431حروف الزيادة:

هي عرشة يعرفها صغار الطلبة ،إال أن الطرافة يف مجعها برتكيب ليسهل

حفظهــا .نقل بعضهم عن ابن خروف النحوي ((( أنه ذكر هلا ن ّيف ًا وعرشين

تركيب ًا منها :اليوم تنساه ،سألتمونيها ،أمان وتسهيل ،ما سألت هيون ،سألتم

هواين ،هويت السامن ،هم يتساءلون ،التمسنا هواي.

((( انظر املرقم (.)402
((( عيل بن حممد احلرضمي األندليس ،له مصنفات يف العربية .تويف بإشبيلية سنة (609هـ)،
وهو غري ابن خروف األديب املرتجم يف املرقم (.)991
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 -432الشقنداف:
قال الزخمرشي يف « الكشاف » عند تفسري قوله تعاىل ﴿ :ﭓ ﭔ﴾:
ومما ط ّن عىل أذين من ُملح العرب أهنم يســمون مركب ًا (يقصد هودج ًا) من

مراكبهم بالشــقدف((( ،وهو مركب خفيف ليــس يف ثقل حمامل العراق،
فقلــت يف طريق الطائف لرجل منهم :ما اســم هذا املحمل؟ (مشــر ًا إىل
العراقي) فقال :أليس هذا (أي الصغري) الشــقدف؟ قلت :بىل ،قال :فهذا
اسمه الشقنداف((( ،فزاد يف بناء االسم لزيادة املسمى.
 -433يف صندوق مقفل:
ذكروا يف ترمجة ضياء الدين بن األثري((( أنه اتصل بصالح الدين األيويب

ثم من بعده بولده امللك األفضل((( وصار وزير ًا له ،وملا ُأخذت دمشق من
امللك األفضل اختفى ابن األثري ألنه كان قد أســاء إىل أهل دمشق فأرادوا
احلجاب ،وضعه يف صندوق وأقفله عليه
قتله .ثم أخرجه من دمشــق أحد ّ
وذهب به إىل مرص! والبن األثري نفسه رسالة مطولة يف ذلك.

((( ال يزال البدو يسمونه « الشقدف ».
((( يف القاموس :أما الشقنداف فليس من كالمهم.
((( نرص اهلل بن حممد اجلزري ،األديب الكاتب املشــهور ،مؤلف « املثل السائر » .تويف سنة
( 637هـ).
((( عيل بن صالح الدين يوسف .تويف بدمشق سنة ( 622هـ).
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 -434ماذا حتفظ:
أوىص أب أبناءه فقال :اكتبوا أحسن ما تسمعون ،واحفظوا أحسن ما

بعضهم أسند هذه الوصية
تكتبون ،وحتدثوا بأحســن ما حتفظون.
ُ
وجدت َ
إىل حييــى الربمكي((( ،ونســبها إبراهيم البيهقي األديب((( يف « املحاســن
واملساوئ » إىل مصعب بن الزبري.
 -435بنات طبق:
يقال :هذه إحدى بنات طبق ،أي إحدى الدواهي .وبنت طبق تقال يف

األصل للح ّية ،ألهنا تلتف حول نفسها فتكون كالطبق .ذكر املؤرخون حول
بداية سك النقود اإلسالمية وتعميمها يف البالد أن عبد امللك بن مروان أمر

ُ
التاريخ ،وقل هو اهلل أحد ،وذكر النبي ﷺ،
أن ُيكتب عىل صدور الرسائل
فلام وصلت إىل بالد الروم اســتنكروها وكتب ملكهم إىل عبد امللك :إنكم

قد أحدثتم يف قراطيسكم ما ال نحب ،فدَ ُعوا ذلك وإال أتاكم يف دنانرينا ما

الحتبون .وكانت الدنانري تسك عندهم ،وتأيت البالد اإلسالمية فيتعاملون
هبا .فكرب ذلك عىل عبد امللك وكره أن ينهى عام أمر به ،فأرسل إىل خالد بن
يزيد بن معاوية((( وقال له :إحدى بنات طبق! وأخربه اخلرب ،فقال له خالد:

((( حييى بن خالد ،نكبه الرشيد وسائر الربامكة .مات يف السجن سنة ( 190هـ).
((( الكتاب املذكور مطبوع ،وال أعرف عن مؤلفه شيئ ًا سوى اسمه املذكور.
((( كان متفنن ًا وله ولع بعلوم األوائل ،وله رسائل وشعر .تويف سنة ( 85هـ).
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َه ِّو ْن عليكَ ،ح ِّرم دنانريهم وارضب للناس سكك ًا وعممها يف البالد ،فقال
له عبد امللكّ :فرجتها عني ّفرج اهلل عليك ،وأمر بسك النقود.
 -436دعاء جامع:
كان أبو احلسن اخللعي((( بعد انتهائه من إلقاء درسه يف احلديث يقول:
أنعمت به فال تســلبه ،وما سرت َت ُه فال تكشفه،
مننت به فتممه ،وما
َ
اللهم ما َ
وما علم َت ُه فاغفره.
ُ -437يقال:
ذكر يل بعض األفاضل أنه قرأ يف بعض املصادر أن العالمة البيتويش

(((

كتــب بخطه عــى ظهر كتابــه « رشح احلفايــة » :ما ألطف قــول القائل
(من الطويل):
مر يب وهو سانح(:)3
أقول لظبي َّ
ُ
املستقيل من اهلـوى
فقلتُ :يقال

أأنت أخـو ليـىل؟ فقالُ :ي ُ
ـقـال
رض؟ فـقـالُ :ي ُ
ـقـال
إذا ّ
مـسـه ٌّ

((( عيل بن احلسن ،املوصيل األصل املرصي الدار .كان يبيع اخللع .وكان من مشاهري علامء
احلديث .تويف سنة ( 492هـ) .وهو غري اخللعي الذي كان يبيع املالبس اخلليعة ،وهو
التاج الكندي ،انظر املرقم (.)385
((( عبد اهلل بن حممد الكردي ،العامل الفاضــل ،له مؤلفات منها :منظومة الكفاية ،واحلفاية
رشحها .تويف سنة ( 1221هـ).
((( املار إىل جهة اليمني ،وهو مما يتفاءلون به ،انظر املرقم (.)26
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ويقول البيتويش :إنه عزز البيتني بثالث وهو:
فقلت :حبيبي هـل ُيقـال بظلكم

مضنى؟ فقالُ :ي ُ
قال
إذا جاءكم
ً

(((

ثم قال :وال أظن ثالث ًا يأيت برابع!
 -438وأين املشرتي؟! (البن اخلياط)((( من الكامل:

مل يبـق عنـدي ما يـبـاع بحـب ٍ
ـة
َ ّ
ُ
ِ
ٍ
وجـه ُصـنـتُـهـا
مــاء
إال بقيـ ُة

وكفاك مني َمظهري عن َمـربي

عن أن تُباع وأين أين املشرتي؟!

 -439ينفقون ألقاب ًا (أليب بكر اخلوارزمي)((( من البسيط:
رأيت بني العباس قد فتحوا
مايل
ُ

من الكنى ومن األلقـاب أبوابـا

ّ
قـل الدراهم يف كـ ّفـي خليفتـنـا

هـذا فـأنـفـق يف األقـوام ألقـابا

ول ّقبـوا رجـ ً
ال لو عـــاش أوهلم

للح ّش بوابا
ما كان يرىض به ُ

()4

 -440وضع النحو:
املشــهور أن أول من وضع بعض قواعد النحو العريب هو أبو األسود

الــدؤيل ((( ،وذلك بأمر من عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه .وقال ابن كثري
((( يقال األوىل من القول ،والثانية من االستقالة ،والثالثة من القيلولة.
((( أمحد بن حممد التغلبي ،أحد الشعراء املجيدين .تويف سنة ( 517هـ).
((( انظر املرقم (.)368
((( يقصد باحلش مكان قضاء احلاجة.
((( انظر املرقم (.)186
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يف « البدايــة والنهايــة » :يف أيام والية زياد بن أبيــه((( عىل العراق كان أبو
األسود الدؤيل مؤ ّد َب بنيه ،جاء رجل يوم ًا إىل زياد فقال « :ت ُُو ّف أبانا وترك

بنون »((( ،فأمره زياد أن يضع للناس شيئ ًا هيتدون به إىل معرفة كالم العرب.
هذا ما قاله ابن كثري.

وذكروا أن عنبسة بن معدان املهري أخذ النحو عن أيب األسود ،وأخذ

عن عنبسة عيسى بن عمر الثقفي((( ،وعن عيسى أخذ اخلليل الفراهيدي(((،

وعنه سيبويه(((.

 -441لؤلؤهــا يف ثغرهــا (لعبــد احلكم بــن اخلطيــب العراقي)

(((

من الكامل:

ِ
بلـؤلـؤ ِ
ثغـرها
قـامت تطـالبني
فقلت لصـاحبي
وتبس َم ْت عجب ًا
ُ
ّ

ملـا رأت عـيـنـي جتـود بِــدُ ّرها
اهتمت بـه يف ثغـرها
هـذا الذي
ْ

((( زياد بن أبيه أو ابن ســمية ،كان إداريــ ًا حازم ًا وخطيب ًا فصيح ًا مــع ذكاء ودهاء .عينه
عمر بن اخلطاب يف بعــض املناصب ،ثم عينه عيل بن أيب طالب والي ًا ،ثم كان من أكرب
أعوان معاوية ،وكان معاوية قد استلحقه عىل أنه أخوه .تويف سنة ( 54هـ).
((( أورد اجلملــة بنصــب نائب الفاعل ورفــع املفعول به ،ولفحش هــذا الغلط أمر زياد
بوضع النحو.
((( انظر املرقم (.)170
((( انظر املرقم (.)68
((( انظر املرقم (.)153
((( انظر املرقم (.)220
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 -442صنعة ِ
الوراقة (للشنرتيني)((( من الكامل:

ٍ
أما ِ
حـرفـة
الـوراقـ ُة فهي أنكـدُ
ٍ
إبـرة
ـهـت صـاحبها بحـالة
شـ ّب ُ

ُ
احلـرمـــان
وثــامرهـا
أورا ُقـهـا
ُ

ُ
عـريـان
وجسمها
تكسـو العـرا َة
ُ

 -443من الصناعات اللفظية:

ذكــروا أن العامد األصبهــاين((( (الكاتــب املعــروف) َل ِقي القايض

الفاضــل(((  -وكان القايض عىل فرس له  -فقال له العامد :رس فال كبا بك

الفرس .فقال له القايض :دام عال العامد .وكال قوليهام مما ُيقرأ طرد ًا وعكس ًا!
 -444من اجلناس:

يقال :إن العــاد األصبهاين حرض يف موكب الســلطان صالح الدين

األيويب وقد انترش الغبار لكثرة الفرســان ،فقــال العامد يف ذلك (من جمزو

الكامل):

أمـا الـغـبـــــار فـإنــه
واجلـــو مـنـه مـظـلـم
ّ

أثــارتْـه الـسـنـابك
ممـا
َ
أنـارتْـ ُه السنـابك
لكـن
َ

((( عبد اهلل بن صارة األندليس ،كان أديب ًا شــاعر ًا حسن اخلط قليل احلظ كام عرب مرتمجوه.
تويف سنة ( 517هـ).
((( حممــد بن صفي الدين ،األديــب الكاتب .اتصل بنور الدين زنكــي ثم بصالح الدين
األيويب .لــه مؤلفات منها « خريــدة القرص وجريدة أهل العــر » بعرشة جملدات.
والصناعــة اللفظية غالبة عىل كتابته كام هو شــأن عامة الكتاب يف عرصه .تويف ســنة
( 597هـ).
((( عبد الرحيم بن هباء الدين ،الكاتب املشــهور .صار وزير ًا لصالح الدين األيويب .تويف
بالقاهرة سنة ( 596هـ).
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 -445لو عرفناك ألجبناك:
كتــب نزار بن املعز العبيدي((( (صاحب مرص) إىل املســتنرص باهلل بن

عبد الرمحن النارص األموي (صاحب األندلس) كتاب ًا يســبه فيه وهيجوه.
فكتب إليه املستنرص :أما بعد فإنك عرفتنا فهجوتنا ،ولو عرفناك ألجبناك!

قالوا :فظل نزار يتأمل لذلك.
 -446ثياب اخلز:

كان أحد الشــعراء قد مــدح الصاحب بن عباد((( بأبيــات منها (من

املتقارب):

أيا من عطاياه هتدي ِ
الغنى
َ

كسـوت املقيمني والزائـرين
َ
وحـاشي ُة الدار يمشـون يف

إىل راحت َْي َمـن نـأى ودنـا
كسـ ًا مل ن َ
َخ ْـل مث َلها ممكـنـا
اخلـز إال أنـا
صنـوف مـن
ّ

فقال له الصاحب :قــرأت يف أخبار معن بن زائدة((( أن ً
رجال قال له:

امحلني أهيا األمــر (طلب منه دابة حتمله) ،فأمر له معن بناقة وفرس وبغل
((( نــزار بن معــد ،توىل احلكم بعد وفاة أبيه .ذكروا أنه كان شــجاع ًا .بنــى قصور ًا كثرية
بالقاهرة ،وكان مولع ًا بالصيد .تويف سنة ( 386هـ).
((( إســاعيل بن عباد ،ســموه الصاحب لصحبته ابن العميد .كان الصاحب نادرة عرصه
يف املعــارف واملكارم .صار وزير ًا لفخر الدولة .له مصنفات منها « :املحيط » بســبعة
جملدات .تويف سنة ( 385هـ).
((( انظر املرقم (.)863
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أمرت
عرفت مركوب ًا آخر غري هذه حلملتك عليه .وأنا قد
ومحار وقال له :لو
ُ
ُ

لك من اخلز بجبــة وقميص ودراعة ورساويل وعاممــة ومنديل ومطرف
وكساء وجورب وكيس ،ولو علمت شيئ ًا آخر ُيتّخذ من اخلز ألعطيتُكه!
 -447ابن السامك وجاريته:
َ
الوعظ
كان ابن السامك((( يعظ الناس بجامع الكوفة .حرضت جاريتُه

مع النساء ذات يوم ،فلام عادا إىل البيت قال هلا :كيف ِ
رأيت كالمي؟ فقالت:

هو حسن إال أنك تعيده .قال :أعيده ليفهمه َم ْن مل يفهمه أوالً .فقالت :إىل

أن يفهمه من مل يفهمه أوالً يم ّله من فهمه!

 -448تاب عىل يد اإلفالس (البن اهلبارية)((( من الوافر:
يقـول أبـو سعـيـد مــذ رآين
تبت قل يل؟
أي شيخ َ
عىل يد ّ

رشبت
عفـيفـ ًا مـنـذ عــام مـا
ُ
تـبـت
فقلت :عىل يـد اإلفـالس
ُ
ُ

 -449معد يكرب:
هذا االســم مركب مزجي ًا ،وهذا النوع من األعالم يمنع من الرصف
و ُيبنى اجلزء األول منه عــى الفتح .وإذا كان آخر اجلزء األول منه ياء فإهنا
((( حممد بن صبيح ،كان بالكوفة ثم انتقل إىل بغداد .ووعظه عىل طريقة الصوفية ،ومل يوثقه
بعض العلامء .تويف سنة ( 183هـ).
((( حممد بن عيل ،الشاعر األديب ناظم « الصادح والباغم » .مات بكرمان سنة ( 504هـ).
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تبقى ســاكنة ،مثل معديكرب .أما كرس الدال منه فشذوذ والقياس فتحها،
فإن األصل « َمعدى » كمرمى ومســعى .وأما معنــاه فقال بعضهم :عداه
الكرب ،أي جتــاوزه ،ولكنه عىل هذا اســم مفعول ،فهو م ِ
كمبني
عــد ّي
ّ
َ
ُ
ومريض بتشــديد الياء وكرس ما قبلها .واستُبعد هذا بأن الياء يف معديكرب
ّ

ساكنة ال مشددة .إال أن يقال بالتخفيف لكثرة االستعامل.
 -450اشتقاق املوسى:

قال بعض علامء العربية :موســى احلديد مشــتق من أوســيت بمعنى

حلقت ،وعىل هذا فهو اشتقاق ظاهر.

أسوت اجلرح أي أصلحته،
وقال بعضهم :جيوز أن يكون مشــتق ًا من
ُ

وعىل هذا يكون أصله « مؤسى » باهلمزة .وقيل :هو من ماس يميس بمعنى

تبخــر ومتايل ،فإن احلالق كذلــك يفعل! لكنه بعيــد .ومعلوم أن مأس

ُ
« املهموز » إذا قيل مأس اجلرح هو بمعنى اتسع ،ويقال :مأس
الرجل اجللدَ
إذا عركه .وأما ماس « األجوف » ففي القاموس :ا َملوس :حلق الشعر.
 -451احلانة واحلانوت:

تسمي بيوت اخلامرين احلوانيتُ ،
وأهل العراق يسموهنا
كانت
ُ
العرب ّ

املواخري .قال جمد الدين بن األثري يف « النهاية » :احلوانيت واحدها حانوت،

واحلانة مثله أيض ًا .وقيل :إهنام من أصل واحد .قال اجلوهري :أصله :حان َُوة

بوزن (تَر ُقوة) ،فلام سكنت الواو قلبت هاء.
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 -452طفييل:

قالواَ :م َّر طفيــي بجامعة يأكلون ،فقال هلم :ما تأكلون؟ قالواً ّ :
ســا!

فأدخل يده يف طعامهم وقال :احلياة بعدكم حرام .وجعل يأكل!

ومر طفييل بجامعة يأكلون فجعل يأكل معهم دون أن يدعوه منهم أحد

فقالوا له :أتعرف أحد ًا منا؟ قال :نعم ،أعرف هذا ،وأشار إىل الطعام!
 -453من أحوال ابن الفرات(((:

كان وزير ًا للخليفة املقتفي جرت عليه أهوال .ذكروا أنه كان إذا ُرفعت

إليه رقعة فيها وشــاية بأحد خرج من عنده غالم فنادى :أين فالن بن فالن

الوايش؟! فلام عرف الناس ذلك منه تركوا الوشاية .وذكروا أنه اغتاظ مرة
عىل شخص فقال :خذوه فارضبوه مائة سوط ،فأخذوه ،فقال :ال ،ارضبوه

مخسني سوط ًا ،ثم قال :ال ترضبوه بل أعطوه عرشين دينار ًا!

 -454يويص بالنياحة عليه (للبيد بن ربيعة)((( من الطويل:
متنى ابنـتـاي أن يعـيـش أبومها
فقـوما فـنـوحا بالـذي تعـلامنـه

مض
وهل أنـا إال من ربيع َة أو َ ْ
شعر
وال ختمشا وجه ًا وال حتلقا ْ

((( عــي بن حممد ،ترمجته مطولة .صار وزير ًا ثالث مــرات ،ثم قبض عليه وانتهبت داره.
قيل :إنه كتب إىل أقوام حيثهم عىل احتالل بغداد .وكان يرصف ببذخ عظيم ،وله ضياع
غلتها الســنوية تســاوي أكثر من مليوين دينار ،وكان يرصفها كلها! وكان كاتب ًا بليغ ًا،
وكذلك كان أخوه أمحدُ .قبِض عليه أخري ًا ثم قتل سنة ( 312هـ).
((( أحد أصحاب املعلقات السبع .أدرك اإلسالم فأسلم .وتويف بالكوفة يف خالفة معاوية.
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وقـوال هو املـرء الذي ال صدي َقه
إىل احلول ثم اسم السالم عليكام

غدر
أضاع وال خان العهو َد وال ْ
ومن ِ
يبك حوالً كام ً
اعتذر
ال فقد
ْ
َ

 -455يف التدخني (لبعضهم) من الطويل:
ِ
َ
التتن ال عن مـودة
دخان
رشبنا

عفـريت اهلمـوم بصدرنا
ولكن
َ

املمقوت عند ذوي احلجا
له بل هو
ُ
عصـانـا ّ
فدخـنـا عليه ليخـرجا!

 -456اخلل الويف (أليب إسحاق الشريازي)((( من الوافر:

ِ
ويف
ســألت
ُ
َ
النـاس عن خ ٍّـل ٍّ

ـــر
متس ْك إن
َ
ظفـرت بذيـل ُح ٍّ
ّ

ُ
ســبـيـل
فقالـوا :مـا إىل هــذا

ُ
قـلـيـل
احلــر يف الدنـيــا
فـإن
ّ

 -457ضيق الطريق:
ذكر بعض كتاب الرتاجم أن القــايض ابن رسيج((( وأبا بكر حممد بن
داود الظاهري((( ونفطويــه((( خرجوا إىل وليمة ُد ُعــوا إليها ،فأفىض هبم
الطريق إىل مكان ضيق ،وأراد كل واحــد منهم أن يتقدم عليه غريه ،فقال
((( انظر املرقم (.)82
((( أمحد بن عمر ،أشــهر العلامء الشافعية يف عرصه .كان يقال له :الباز األشهب ،ذكروا أن
مؤلفاته تقارب األربعامئة! تويف سنة ( 306هـ).
((( كان عامل ًا أديب ًا شاعر ًا له مؤلفات كثرية .تويف سنة ( 297هـ).
((( انظر املرقم (.)386
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يعرف
ابن رسيج :ضيق الطريق يورث ســوء األدب ،وقال ابن داود :لكنه ّ
مقادير الرجال ،وقال نفطويه :إذا استحكمت املودة بطلت التكاليف!
 -458فتاوى أيب السعود:
كان أبو الســعود العامدي((( مفتي ًا باآلستانة عىل عهد العثامنيني .وبقي

يف هذا املنصب ثالثني ســنة .ذكروا أنه كان يف أحيان كثرية جييب عىل ألف
استفتاء يف اليوم! ويكتب اجلواب عىل منوال السؤال شعر ًا أو نثر ًا بالعربية
أو الرتكية أو الفارسية!

 -459القايض عافية(((:
هو عافية بن زيد ،كان قاضي ًا ببغداد يف عهد اخلليفة « املهدي » .قالوا:

وألح عــى مقابلته .وملا دخل قال:
إنه اســتأذن عىل املهدي وقت الظهرية ّ
يا أمري املؤمنني ،اعفني من القضاء .فقال له املهدي :وملَ ،هل اعرتض عليك

أحد من األمراء؟ قال :ال ،ولكن كان بني اثنني خصومة ،فعمد أحدمها إىل

رطب السكّر ،وكان قد ســمع أين أحبه ،فأهدى إ ّيل طبق ًا منه فرددتُه عليه.
وجدت قلبي يميل إىل صاحب الطبق مع
وملــا أصبحنا وحرض املتخاصامن
ُ

أين مل أقبل منه ،فكيف لو قبلته؟! وألح عىل اخلليفة أن يقبل استقالته فقبلها!
((( أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى ،العامل املشهور .له تفسري مطبوع ،له شعر بالعربية
والرتكية ،وهناك نامذج منه يف كتاب «العقد املنظوم» ،وكان يساير احلكام وجياملهم ،مما
اعتربه العلامء مؤاخذة عليه .تويف سنة ( 982هـ).
((( تويف سنة ( 180هـ).
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 -460أتوب ثم أعود (أليب نرص البندنيجي)((( من الطويل:

ِ ِ
َـمـ ّلـي بطال ًة
َعدمتُـك نفيس ما ت َ

أنقـض عـهـدَ ه
أعــاهـد ريب ثم
ُ
وزادي قليـل مـا أراه مـبـ ّلـغـي

ُ
وأهل موديت
مـر أصحـايب
وقد ّ

وأترك عزمي حني تعرض شهويت
ألِلـزاد أبكي أم لطـول مسـافتي

 -461أظفار املن ّية((( (أليب ذؤيب اهلذيل)((( من الكامل:

ِ
ِ
تتـوجـع
وريـبـهـا
ُ
أمـن املنـون َ

ـنـي وأعـقـبـوين حرس ًة
أودى َب َّ
ٍ
ٍ
نـاضب
بعيـش
بعـدهم
وبقيت
ُ
ُ

والدهـر ليس بِ ُم ْعتِ ٍ
جيـزع
ب من
ُ
ُ

تقلع
بعـد الرقـــاد وعـرب ًة مـا
ُ
وإِ ُ
مستـتـبـع
خـال أنـي الحـق
ُ

عنهم
حـرصت بأن أدافع
ولقد
ُ
ُ

ُـدفـع
فإذا املنـيـة أقـبـلـت ال ت
ُ

َ
رهيـم
وتـ ّلـدي للـشــامـتـني ُأ ُ
والنـفـس راغـبـة إذا ر َّغـبـتَـهـا

أتـزعـزع
أين لريب الدهــر ال
ُ
ٍ
تـقـنـع
قـلـيـل
ُــر ّد إىل
ُ
وإذا ت َ

وإذا املـنـيـة أنشبـت أظـفـارهـا

تنفع
ألـفـيـت كـل تـميمـة ال
ُ

 -462ال تبديل خللق اهلل:
نقلوا عــن احلافظ الســلفي((( أنه ذكــر يف كتاب « معجم الســفر »
((( حممد بن هبة اهلل :الفقيه الشافعي .جاور بمكة أربعني سنة .تويف سنة ( 495هـ).
((( قاهلا أبو ذؤيب يرثي أوالده اخلمسة الذين ماتوا بالطاعون.
((( خويلد بن خالد ،الشاعر املجيد .أدرك اإلسالم وأسلم .مات يف غزوة يف خالفة عمر.
((( أمحد بن حممد األصبهاين ،أحد حفاظ احلديث املشــهورين .تويف باإلســكندرية ســنة
( 576هـ).
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أن شــخص ًا قــال يف جملس املحدث الكبــر القابيس((( :مــا أقرص املتنبي

بقوله:

ُيراد من القلب نسيانُكم

وتأبى الطباع عىل الناقل

فقـــال له القـــابيس :يا مسكني ،أين أنت من قـوله تعاىل ﴿ :ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾.
 -463أهون السقي الترشيع:

جرى هذا جمرى املثل ،واملراد ســقي اإلبل ونحوها ،والترشيع إيرادها

رشيع ًة فال ُيتاج عندها إىل نزع من بئر وال سقي من حوض.

ومما يروى أن رج ً
ال سافر مع مجاعة فعاد اجلامعة ومل يعد الرجل معهم،

فاهتمهم أهله باغتياله ورفعوا القضية إىل القايض رشيح ((( ،فطلب من أهل

الرجــل البينة ،وملا عجزوا عنها ألزم اجلامعة األيامن .وبلغ ذلك عيل بن أيب

طالب ريض اهلل عنه فقال :أهون الســقي الترشيع! واملراد االجتاه إىل األمر
الســهل حلل املشــاكل .كأنه أراد أن القايض مل ي ِ
تعب نفسه بالتحقيق .ويف
ُ
بعض املصادر أنه أنشد:

ِ
مشتم ْل
أوردها سعدٌ وسعدٌ

ما هكذا تورد يا سعدُ ِ
اإل ْبل

((( عــي بن حممــد بن خلف ،كان من أعلــم أهل عرصه باحلديث؛ متون ًا وأســانيد .تويف
بالقريوان سنة ( 403هـ).
((( انظر املرقم (.)132
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 -464مساعدة الصديق:
ذكروا أنه كان بني عمرو بن مسعدة((( (الكاتب املشهور) وبني إبراهيم
الصويل((( مودة وصحبة قوية .وحصلت إلبراهيم ضائقة مالية ،وملا شــعر
عمرو بذلك بعث إليه ماالً كافي ًا ،فكتب إليه إبراهيم (من الطويل):
سأشكـر َع ْمـر ًا ما تراخت منيتي
فتى غري حمجوب ِ
الغنى عن صديقه
ً
مكانا
رأى خ ّلتي من حيث خيفى
ُ

أيـادي مل ُتنَـن وإن هي ج َّل ِ
ت
َ
َ
وال مظهر الشكوى إذا النعل ِ
زلت
فكانت قذى عينيه حتى جت ّل ِ
ت

 -465هذا هو امللك:
ذكروا أن هارون الرشــيد ذهب إىل الرقة مرة ،فلام وصلها وصلها يف
نفس الوقت عبد اهلل بن املبارك((( (العامل العابد املشــهور) ،فانجفل الناس
يستقبلونه وصار زحام شديد ،فأرشفت أم ولد هارون من برجها وقالت:
َمــن هذا؟ فقيل هلا :هذا عامل خراســان ،فقالت :هذا هــو ا ُمللك ،ال ملك
هارون الذي جيمع الناس بأعوان ورشط!
((( كان أحد وزراء املأمون ،وكان كاتب ًا بليغ ًا ذكي ًا لبق ًا .وملا مات ترك ماال ً وفري ًا ،تويف ســنة
( 217هـ).
((( انظر املرقم (.)144
((( انظر املرقم (.)227
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 -466سمنون املحب:
كان ســمنون((( أحد الصوفيــة الصاحلني ،له أحــوال وكلامت رقيقة

مدونــة .ذكر أبو نرص الرساج الطويس((( يف كتابــه « اللمع » أنه كان يقال

له سمنون املحب ،وكان موصوف ًا بحسن الوجه وحسن الكالم .بلغني أن
امرأة مالت إليه وهويته وكانت حترض جملســه (أي جملس وعظه) ،فلام علم

بذلــك طردها .وقال الطويس :فجاءت هذه املــرأة إىل اجلنيد البغدادي

(((

فقالت له :ما تقول يف رجــل كان طريقي إىل اهلل فذهب اهلل وبقي الرجل؟

فعلم اجلنيد رمحه اهلل حاهلا وقال :حسبنا اهلل ونعم الوكيل .ثم ذكر الطويس

ما خالصته أن تلك املرأة ملا أيست من سمنون اهتمته وغريه بأهنم جيتمعون

معها عىل احلرام .كأهنا أرادت أن تنتقم منه!
 -467لو كنت من مازن:

أغار مجاعة من بني شــيبان عىل إبل لرجل من بلعنرب يقال له ُق َريط بن

ُأنَيف فاســتاقوا ثالثــن من إبله .واســتنجد قريط بقومه فلــم ُينجدوه.
وذهب إىل بني مازن واســتنجد هبم فركب معــه مجاعة منهم وأغاروا عىل

((( سمنون بن محزة :كان زاهد ًا ناسك ًا .تويف سنة ( 298هـ).
((( عبــد اهلل بن عــي :العامل الصويف .له مؤلفات أشــهرها اللمع يف التصوف .تويف ســنة
(378هـ).
((( أبو القاســم اجلنيد بن حممد البغدادي ،العامل الصويف الكبري املشــهور جد ًا .له مؤلفات
وأقوال يف التصوف .تويف ببغداد سنة ( 297هـ).
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إبل لبني شــيبان وأخذوا منها مائة ناقة ودفعوها إىل قريط ،فقال أبيات ًا منها

(من البسيط):

ٍ
مازن مل تَستبح إبيل
لو كنت من
قـوم إذا الرش أبدى ِ
ناج َذيه هلم
ُّ
يندبم
ال يسألـون أخـاهم حني ُ
لكن قومي وإن كانوا ذوي ٍ
عدد
ّ

كـأن ربك مل خيـلـق خلـشيـتــه

بنـو اللقيطة من ذهـل بن شيبانا
ٍ
زرافـات ووحــدانا
طـاروا إليه
يف النـائبات عىل ما قال بـرهـانـا
ليسوا من الرش يف يشء وإن هـانا

سواهم من مجيع النـاس إنسانا!
ُ

 -468من مذهب إىل مذهب:

ذكر ابن خلــكان يف « الوفيــات » يف ترمجة ابن الدهــان((( املعروف

بالوجيه أنه تفقه عىل مذهب أيب حنيفة بعد أن كان حنبلي ًا ،ثم شغر منصب
تدريس بالنظامية ورشط الواقف أن ال يتوىل املنصب إال شــافعي ،فانتقل
ابن الدهان املذكور إليه وتوىل ذلك املنصب .فقال فيه املؤيد أبو الربكات بن
زيد التكريتي((( (من الطويل):

((( املبارك بن املبارك ،ولد بواســط ،ثم انتقل إىل بغداد .ذكر بعض كتاب الرتاجم أنه كان
رشه النفس كثري االدعاء .تويف ببغداد ســنة ( 612هـ) .وهو غري ابن الدهان املوصيل
الفقيه ،وهذا اســمه « عبد اهلل بن أســعد » املتوىف ســنة ( 542هـ) ،وغري ابن الدهان
النحوي املرتجم يف املرقم ( ،)729وغري ابن الدهان األديب ،واسمه « حممد بن عيل »
املتوىف سنة ( 590هـ).
((( حممد بن أمحد بن زيد ،كان أديب ًا وشاعر ًا .وقد ذكره ابن األثري يف « الكامل » يف حوادث
ســنة ( 599هـ) التي تويف فيها املؤيد هــذا ،ورسد الواقعة املذكــورة ،كام ذكرها ابن
خلكان يف « الوفيات ».
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و َمن ُم ْب ِل ٌغ عني الوجيـ َه رسـالـ ًة

متذهبت للنعامن بعد ابن حنبل

الشافعي تدين ًا
اخـرتت قول
وما
َ
ِّ

صـائـر
وعام قليل أنت ال شك
ٌ

ُ
الرسائل
وإن كان ال ُتـدي إليه

ُ
املـــآكـل
وذلك ملـا أعـــوزتك

ُ
حاصل
ولكنام هتـوى الذي منه
إىل « مالك »( )1فافطن ملا أنا ُ
قائل

 -469لغز يف رضس (ألسامة بن منقذ)((( من البسيط:
الدهر صحبتَه
وصاحب ال أمل
َ

مل أره مـذ تصاحبنا فمذ وقعت

ِ
جمتهد
يشقى لنفعي ويسعى َس ْع َي
ِ
األبـد
عيني عليـه تـفــارقنـا إىل

 -470وصف املجرة (للقايض ّ
املهذب)((( من الكامل:
وتـرى املجـر َة والنجـو َم كـأهنا
لو مل تكن هنـر ًا ملـا عـامت بـه
 -471تيمورلنك ثمن اإلزار:

ِ
ٍ
مـآلن
بجـدول
تسقي الريـاض
ِ
والرسطـان
أبـد ًا نجـو ُم احلـوت

ذكر طاشكربي ((( يف « الشقائق النعامنية » الذي ترجم فيه علامء الدولة

العثامنية ،ذكر ما ملخصه أن تيمورلنك استوىل عىل بلدة تركية وطلب أحد
((( يقصد خازن النار ،ففيه تورية ظاهرة.
((( العامل األديب الشجاع األمري .له مؤلفات أدبية .تويف بدمشق سنة ( 584هـ).
((( احلسن بن عيل ،وهو أخو القايض الرشيد .له ديوان شعر .تويف بالقاهرة سنة (561هـ).
((( عصــام الدين أمحــد بن مصطفى ،العامل الرتكــي .له مؤلفات حســنة ،وكتابه املذكور
أماله عىل بعــض تالميذه بعدما كف برصه ،وهو مطبوع باملطبعة امليمنية بمرص ســنة
(1310هـ) عىل هامش كتاب « وفيات األعيان » البن خلكان.
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علامئها وهو الشيخ أمحدي((( ومال إىل جمالسته .وذات يوم دخل تيمورلنك
احلامم اخلاص بأمري البلد ومعه حاشيته والشيخ أمحدي املذكور ،وهناك قال

تيمورلنك للشيخ مداعب ًاَ :ق ِّو ْم َم ْن معنا يف احلامم .فقال الشيخ :هذا يساوي
قو َم املوجودين ،فقال له تيمور :قومني أنا،
ألف ًا ،وهذا يســاوي كذا إىل أن َّ
أنصفت فإزاري وحده
فقال :أنت تساوي ثامنني درمه ًا! فقال له تيمور :ما
َ
قومت اإلزار ،أما أنت فال تساوي
يســاوي ثامنني درمه ًا ،قال الشــيخ :إنام
ُ

احلمم بام فيه من
شــيئ ًا! فلم يغضب تيمورلنك بل ضحك ،وأهدى للشيخ ّ
األواين النفيسة!

 -472الدنيا والدين:

شــكا مروان بن أيب حفصة((( لبعض األدباء فقالَ :أتعرف أن املأمون

ال ُيبرص الشــعر؟ (أي ال يميز َح َسنه من رديئه) فقال األديب :و َمن يكون

أبرص بالشعر منه؟ إنّا لننشده أول البيت فيسبقنا إىل آخره من غري أن يكون
َ
أجدت فيه فلم أره
َس ِمعه!فقال له مروان :لكني أنشدتُه بيت ًا يف مدحه أراين
ُ
يتحرك له ،قلت:

ُ
املأمون مشتغ ً
ال
أضحى إما ُم اهلدى

ُ
مشـاغيـل
بالدين والنـاس بالدنيا

((( قال طاشكربي عنه :إنه كان يميل إىل األدب كثري ًا ،وكان معارص ًا للفناري.
((( مروان بن سليامن ،جده أبو حفصة (أحد موايل مروان بن احلكم األموي) .تويف ببغداد
سنة ( 281هـ) .وملروان هذا حفيد يقال له مروان األصغر ،وهو مروان بن أيب اجلنوب،
وهو شاعر أيض ًا.
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زدت أن جعلته عجــوز ًا يف حمراهبا .هال قلت كام
فقــال له األديب :ما َ

قال جرير:

ِ
يع نصيـ َبـه
فـال هـو يف الدنيـا ُمـض ٌ

وال َع َر ُض الدنيا عن الدين شاغ ُله

 -473شيخ البوازيج(((:
كان يف البوازيج شــيخ مــن املتصوفة اســمه مكي ،قــال فيه قايض

السالمية((( (من املتقارب):

أال ُق ْـل ملـكـي َ
قـول النصـو

متى سمع الـنــاس يف دينهم

َ
أكـل ....
وأن يأكـل املـر ُء
ولو كان طـاوي احلشـا جائع ًا

وقالـوا سكـرنا بحـب اإللـ
كـذاك  .......إذا أخصبت

َمع
ح ُّ
فحق النصيحة أن تُست ْ
ِ
َّـبـع
بـأن الغـنـــا سـنّـ ٌة تُـت ْ

يقع
 ...ويرقص يف اجلمع حتى ْ
واستمـع
ملـا دار مـن طـرب
ْ
ـه وما أسكر القوم إال ِ
الق َص ْع
َ
والـشـبــع
يـنـ ّقــزهـا ر ُّيـهـا
ْ

أفخر قول وأنذله:
ُ -474

العجــاج((( :ما رأيت أفخــر من قول امــرئ القيس
قــال رؤبة بــن ّ

(من الطويل):

((( البوازيج قرية قريبة من السالمية التي هي من أعامل املوصل.
((( إبراهيم بن نرص املوصيل ،قدم بغداد وسمع احلديث هبا ،ثم عاد إىل املوصل وتوىل قضاء
السالمية .كان أديب ًا شاعر ًا .تويف سنة ( 610هـ).
((( انظر املرقم (.)260
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ٍ
معيشـة
فلـو أن ما أسعى ألدنى
ٍ
ملجـــد مـؤ ّثـل
ولكنـام أسـعـى
وال أنذل من قوله (من الوافر):
غــزار
نسـوقـها
لنــا غـنـم
ّ
ٌ
فتمـأل بيتنَا أقـطـ ًا وسـمـنـ ًا

ِ
كفاين ومل أطلب ٌ
املـال
قليل من
وقـد ُي ِ
ـدرك املجـدَ املؤثل أمثايل
ِِ
َ
ص
كـأن
قـــرون ج ِّلتها الع ُّ
شبع ِ
ور ُّي
غنى ٌ
وحس ُبك من ً

 -475ذهب الرجال (لبعضهم) من الكامل:
ُ
الزمـان بأهله
يا منزالً عبث
عهدتم بك مـر ًة
أين الذين
ُ

ٍ
ـع
فـأبـادهم
ـم ُ
بتـفـرق ال ُي َ
ّ

وينفع؟
يرض
ُ
كان الزمان هبم ُّ

 -476ذيول يتيمة الدهر:

« يتيمة الدهر » اسم كتاب مشهور جد ًا صنفه أبو منصور الثعالبي(((،

ثم كتب الباخرزي((( ً
ذيال عىل اليتيمة ســاه « دميــة القرص وعرصة أهل
العرص » ،ثم كتب ســعد بن عيل احلظريي((( ً
ذيال عىل هذه سامه « زينة دمية
القرص » ،ثم كتب العامد األصبهاين((( الذيل عىل هذه وسامه « خريدة القرص

((( انظر املرقم (.)4
((( عيل بن احلســن ،األديب الشاعر .نســبته إىل باخرز ،وهي بنواحي نيسابور .تويف سنة
( 467هـ).
((( ســعد بن عيل اخلزرجي ،املعروف بدالل الكتب .نسبته إىل احلظرية ،وهي قرية بنواحي
دجيل بالعراق .تويف سنة ( 568هـ).
((( انظر املرقم (.)443
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وجريدة أهل العرص » .قال بعض األدباء :إن « يتيمة الدهر » هي األخرى
ذيل عىل كتاب « البارع » الذي صنفه قبل ذلك هارون بن عيل املنجم(((.
عي:
 -477ندامة الك َُس ّ
مثل يرضب لشــدة الندم .والك َُسعي ((( اسمه حمارب بن قيس ،وقيل:

غامد بن احلارث ،وكان شــاعر ًا .كانت له قوس جيــدة ،يرمي هبا فيصيد

ٍ
وحــش فأصابه ورمى آخر
محار
كثري ًا وال يكاد خيطئ .ورمى مســاء يوم َ
تبي له أنه أصاهبام ندم
فأصابه ،ولكنه ظن أنه أخطأمها فكرس قوســه .وملا ّ
وقال (من الوافر):

نـدمـت نـدامــ ًة لـو أن نفيس
ُ
ِ
الـرأي منـي
ـي يل سـفـــا ُه
تَـ َب ّ َ

لقطعـت مخسـي
تطـاوعنـي إذ ًا
ُ

كرست قويس
عمر أبيك حني
ُ
َل ُ

وطلق الفرزدق ((( امرأته « النَوار »((( ثم ندم وقال:
الكسعي ملا
ندمت ندام َة
ُ
ِّ

َوار
َغـدَ ت مني مطلق ًة ن ُ

((( أحد أدباء بغداد .ويف البارع هذا أخبار الشعراء املولدين .تويف هارون سنة ( 288هـ)،
وانظر املرقم (.)921
حي باليمن.
((( « كسع » بضم الكاف وفتح السني :اسم ّ
((( انظر املرقم (.)59
((( النوار بنت أعني املجاشعي ،ويف طريقة زواج الفرزدق منها غرابة .انظر املرقم (.)958
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 -478استدالل الشافعي:
سألوا اإلمام الشــافعي رمحه اهلل تعاىل :ما الدليل عىل وجود الصانع؟

فقال :ورقة الفرصــاء (التوت) طعمها ولوهنــا ورحيها معروف عندكم؟

قالوا :نعم ،فقال :تأكلها دودة القز فيخرج منها اإلبريسم ،وتأكلها النَحلة
فيخرج منها العســل ،وتأكلها ظباء املســك فيخرج منها املسك ،وتأكلها
الشاة فيخرج منها اللبن ،مع أن طبع الورقة واحد!
 -479ض ّبة القدح:

ذكر ابــن حجر اهليتمي((( يف كتابه « التحفــة »((( حول جواز تضبيب

القــدح ونحوه بالفضــة أن األصل الرشعي يف جواز ذلــك هو أن القدح

الــذي كان يــرب به النبــي ﷺ َس ْل َســله أنس بن مالــك ريض اهلل عنه
بفضة النصداعه((( .وقال ْ ِ
الشواين((( يف حاشــيته الواســعة عىل التحفة:

إن هــذا القدح رآه اإلمام البخــاري بالبرصة ورشب بــه وقال :هو قدح
جيد عريض من نضار (وهو اخلشــب اخلالص مــن العود) .وقال :ولونه

يميــل إىل الصفرة ،وكان متطــاوالً ،طوله أقرص من عمقــه .هذا ما نقله
((( انظر املرقم (.)505
((( كتاب معتمد يف الفقه الشافعي ،وهو رشح للمنهاج الذي صنفه النووي.
((( (.)137/1
((( عبد احلميد الرشواين ،نزيل مكة ،وحاشيته هذه مطبوعة بعرشة جملدات كبار[ .والنقل
عنها بترصف .ع].
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الــرواين .وروى البخاري يف صحيحــه أن عاص ًام قــال :رأيت القدح
ورشبت فيه(((.
 -480العلم واخللق احلسن:
قالوا :ينبغي لإلنسان أن ينظر يف املرآة ويتدبر ،فإن كان وجهه مجي ً
ال فال

يشين ّن مجاله بشني من األفعال ،وإن كان وجهه قبيح ًا فال يضيف ّن قبيح ًا من

العمل إىل قبيح من الصورة .وقالوا :العلم مصباح النفس ينفي عنها اجلهل
فمهام أمكنك أن تضيف إىل مصباحك نور ًا فافعل.
 -481يشء وأشياء:
يف تفســر القايض البيضاوي((( عند قوله تعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ ،قال :وأشياء مجع كطرفاء ،غري أنه ُقلبت المه فجعلت
« لفعــاء » ،وقيل « :أفعالء »((( حذفت المه ،مجع ليشء عىل أن أصله َيشء

كهي ،أو َش ِ
ــيئ كصديق فخفف .وقيل « :أفعال » من غري تغيري كأبيات،
ّ
وير ّد هذا القول أن أشياء ممنوع من الرصف (بخالف أبيات).

((( يف احلاشية املذكورة ويف غريها أن القدح املذكور اشـت ِ
ُـــر َي من ورثة النرض بن أنس بن
مالك بثامنامئة ألف درهم.
((( انظر املرقم (.)42
((( وزن أشــياء عند اخلليل « فعالء » ،وعند الكسائي « أفعال » ،وعند األخفش « أفعالء »
أي قبل احلذف للتخفيف ،وإال فهو بعد احلذف « أفعاء ».
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 -482أبو حنيفة والربيع احلاجب:
من أخبــار اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل ،أنه دعاه أبو جعفر املنصور

يوم ًا إىل جملســه ،وعندما حرض قال الربيع((( للمنصور :يا أمري املؤمنني إن
أبا حنيفة خيالف جدّ ك ابن عباس ،كان ابن عباس يقول :إذا حلف الرجل

يمين ًا ثم استثنى بعد يوم أو يومني جاز االستثناء ،وأبو حنيفة يقول :ال جيوز

ذلك إال متص ً
ال باليمني .فقال أبو حنيفة :يا أمري املؤمنني ،إن الربيع يزعم أنه

ليس لك طاعة يف رقاب جندك! فقال املنصور :وكيف ذلك؟ قال :حيلفون

لك بالطاعة ثم يرجعون إىل بيوهتم فيســتثنون فتسقط أيامهنم .فضحك أبو
جعفر وقال للربيــع :ال تتعرض أليب حنيفة .وملا انتهى املجلس قال الربيع
صت نفيس.
أليب حنيفة :أردت أن تقتلني ،فقال أبو حنيفة :ال ،ولكني خ ّل ُ
 -483بني النخلة والبعوضة:
زعموا أن بعوضة سقطت عىل نخلة باســقة ،ثم أرادت أن تطري عنها

فقالت هلا :استمســكي أيتهــا النخلة فإين أريد أن أطــر عنك ،فقالت هلا
عيل فكيف أشعر بطريانك عني!
النخلة :واهلل ما
ُ
شعرت بوقوعك ّ
 -484امرؤ القيس:
هناك مجاعة من الشعراء يقال لكل منهم امرؤ القيس ،أوهلم وأشهرهم:

امللــك الض ّليل ذو القــروح امرؤ القيس بن حجــر الكندي صاحب ُأوىل
((( انظر املرقم (.)94
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املعلقات .الثاين :امــرؤ القيس بن محام ،الثالث :امــرؤ القيس بن ربيعة،

وهو امللقــب باملهلهل ،الرابع :امــرؤ القيس بن عمــرو ،اخلامس :امرؤ
القيس بن بكر الذائد ،الســادس :امرؤ القيس بن عانس الكندي ،السابع:
امرؤ القيس بــن األصبغ ،الثامن :امرؤ القيس بن النعامن ،التاســع :امرؤ
القيس بن الطامح ،العارش :امرؤ القيس امللقب باجلفشيش.
 -485التِبن من ال َل َبن:

وأرشب التِب َن من ال َل َبن! قال جمد الدين بن
قال معديكرب الزبيــدي:
ُ
األثــر يف « النهاية » :والتبن كام يطلق عــى التِبن املعروف يطلق عىل قدح

كبري يكاد يــروي العرشين ،وأصغر منه الصحن وهــو يروي العرشة ،ثم
العس يروي الثالثة واألربعة ،ثم القدح ويروي االثنني ،ثم القعب ويروي
ّ

الواحد.

 -486كاملمهورة:

املهر هنا بمعنى ِصداق املرأة ،ويف املثل « :كاملمهورة إحدى خدمتيها »،
وأصله أن رج ً
ال تزوج امرأة بلهاء فطالبته بصداقها فنزع من ِرجلها إحدى
خدمتيها (أي فردة حجلها) فأعطاها فرضيت!

ا مورس ًا أعطى رج ً
ونظــر ذلك ما قرأته يف بعض املصادر أن رجــ ً
ال

ماالً يتّجر بــه ،فتزوج هذا بنت صاحب املــال وأعطى الصداق من نفس

املال ،فقيل « :كاملمهورة من مال أبيها »!
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 -487مالك بن طوق وأبو العيناء(((:
ســئل أبو العيناء الظريف املشهور عن مالك بن طوق فقال :لو كان يف

بني إرسائيل ونزل ذبح البقرة ما ذبحوا غريه .قيل :فأخوه؟ قال ﴿ :ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾!
 -488صحيفة املتلمس:

كان املتلمس((( قد هجا عمرو بن هند (ملك احلرية) ،وهجاه َط َرفة بن

العبــد((( كذلك (واملتلمــس خال طرفة) ،وعلم هبجائهــا عمرو بن هند
فأرس ذلك يف نفســه .وبعد مدة وفد عليه املتلمس وطرفة فمدحاه ،فكتب
ّ

لكل منهام صحيفــة إىل أحد عامله وأومههام أنه أمر هلــا بجائزتني .فأخذا
الصحيفتــن ومضيا ،ويف الطريق قال املتلمس لطرفــة :إنا كنا قد هجوناه
وربام علم بذلك ،ولو شاء أن َي ِصلنا عىل مدحنا لفعل ومل يكتب إىل عامله،
َ
فتعال ندفع الصحيفتــن إىل قارئ لنعلم ما كتب لنــا ،فأبى طرفة ومىض

بصحيفتــه .أما املتلمس فذهب إىل قارئ وعلــم أن امللك كتب لعامله أن
يقتل حامــل الصحيفة ،فألقاها املتلمس وهرب إىل الشــام .أما طرفة فإنه
أوصل الصحيفة فقتله العامل!
((( انظر املرقم (.)415
((( اسمه جرير بن عبد املسيح ،الشاعر اجلاهيل .لقبوه باملتلمس لبيت قاله.
((( انظر املرقم (.)308
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 -489من طمع أشعب(((:
يتســاران إال
قيل ألشــعب :ما بلغ من طمعك؟ قال :ما رأيت اثنني
ّ

ظننتهام يأمران يل بيشء! ووقف مرة عىل صاحب دكان يصنع األطباق من
العيــدان فيبيعها ،وكان بيده طبق يعاجله ،فقال له أشــعب :باهلل عليك إال

زدت يف سعته طوق ًا أو طوقني .فقال له صاحب األطباق :أتريد أن تشرتيه؟
قال :ال ،ولكن لعل الذي يشرتيه يبعث إ ّيل فيه شيئ ًا!
 -490املعلم الثاين:
يقصدون به الفارايب((( ،الفيلســوف اإلســامي املشــهور .وقصدوا

باملعلم األول « أرســطو » ،وإنام قيــل للفارايب املعلم الثــاين ألنه من بني
فالسفة املسلمني ا ّطلع أكثر من غريه عىل فلسفة أرسطو وبحث فيها.
 -491عدد حروف القرآن:
ذكــر بــدر الديــن الزركــي((( يف كتابــه « الربهــان » أن احلجاج

بعث إىل قـــراء البــرة فجمعهم واختـــار منهم احلســـن البرصي

(((

((( انظر املرقم (.)201
((( حممد بن طرخان ،الفاريس األصل .نسبته إىل « فاراب » ،وهي بلدة بخراسان أو برتكيا.
تويف سنة (.)339
((( انظر املرقم (.)229
((( أبو سعيد احلســن بن يســار ،أبوه موىل زيد بن ثابت .كان احلسن من سادات التابعني
عـلـمـ ًا وفصـاحـة وصالح ًا .تويف بالبرصة سنة ( 110هـ).
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(((
وعاصام اجلحدري((( ومالك بن دينار
وأبا العالية((( ونرص بن عاصم
ً

(((

رمحة اهلل عليهم وقال هلم :عدّ وا حروف القرآن .فبقوا أربعة أشــهر يعدون

بالشعري .فأمجعوا عىل أن كلامته سبع وسبعون ألف ًا وأربعامئة وثالثون كلمة،
وأمجعوا عىل أن حروفه ثالثامئة ألف وعرشون ألف ًا ومخسة عرش حرف ًا ،وأن

نصفه إىل الفاء من قوله تعاىل ﴿ :ﯫ ﴾ من سورة الكهف.
 -492أربعون سنة لتصنيف كتاب:

صنف أبو عبيد القاســم بن ّ
سلم((( كتاب ًا يف غريب احلديث ،قالوا :إنه

أول مــن صنّف يف هذا املوضوع ،ثم تتابع التصنيــف فيه .ونقلوا عن ابن

ّ
ســام هذا أنه قــال :قضيت يف تصنيفه أربعني ســنة ،وربام كنت أســمع
فأضمها إىل الكتــاب .وقدَّ م كتابه هذا إىل الوزير
الفائدة من أفواه الرجال
ّ

عبد اهلل بن طاهر ((( فاستحسنه جد ًا وقال :إن ً
عقال بعث صاحبه عىل عمل

ي َو َج إىل طلب املعاش .وأجرى عليه عرشة آالف
هذا الكتاب حقيق أن ال ُ ْ

درهم يف كل شهر!

((( رفيع بن مهران ،كان موىل لبني رباح .تويف سنة ( 90هـ).
((( الليثي ،كان عامل ًا بالقراءات .تويف سنة ( 88هـ).
((( عاصم بن أيب النجود هبدلة ،أحد القراء السبعة .تويف سنة ( 127هـ).
((( انظر املرقم (.)317
((( كان من العلامء الثقــات األتقياء ،ومل يطعن به أحد .ذهب إىل احلج ،وملا أراد العودة إىل
بلده رأى يف املنام رســول اهلل ﷺ ،وأراد الدخول فمنعه ناس وقالوا :ال تدخل وأنت
خارج إىل العراق ،فتعهد هلم بالبقاء .وهكذا بقي يف مكة إىل أن تويف سنة ( 223هـ).
((( انظر املرقم (.)954
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 -493لذة االشــتغال بالعلم (للزخمرشي)((( أو (للتاج الســبكي)

(((

من الكامل:

َس َهري لتنقيح العلـوم َأ َل ُّ
ـذ يل
ٍ
ومتـاييل طـربـ ًا ِّ
عـويصـة
حلـل
ورصير أقــالمـي عىل أوراقها
ُ

ُّ
وألـذ من نـقــر الفتـاة بد ّفها

ٍ
وطيب ِع ِ
ِ
ناق
غـانية
من وصل
أبلغ من مدامة ِ
يف الذهن ُ
ساق
ُ
ِ
والرتيـاق
أشهى من الدوكـاه
َ
الرمـل عن أوراقي
نقري أللقي

 -494اتفاق غريب:
نقل ابن خلكان يف « الوفيات » عن أيب عبد اهلل احلميدي أنه قال :رأيت

بخط أيب الفرج املعاىف بن زكريا النهرواين ((( :حججت ســنة ،وكنت بمنى

فســمعت منادي ًا ينادي :يا أبا الفرج .فقلت :لعله يريدين ،ثم
أيام الترشيق
ُ
قلت :يف الناس خلــق كثري ممن يكنى أبا الفرج ولعلــه ينادي غريي ،فلم
فهممت أن أجيبه
أجبه ،فلام رأى أنه ال جييبه أحد نادى :يا أبا الفرج املعاىف،
ُ

آخر اســمه املعاىف ويكنى أبا الفرج ،فلم أجبه،
ثم قلت :قد يتفق أن يكون ُ
فنادى :يا أبا الفرج املعاىف بن زكريا النهرواين ،فقلت :مل يبق شك يف مناداته

((( انظر املرقم (.)80
((( عبد الوهاب بن عيل ،العامل املشــهور بمؤلفاته وتالميذه وعلو منزلته الدينية والدنيوية.
تويف ســنة ( 771هـ) .وقد وجدت األبيات منسوبة للزخمرشي يف مصدر ،وللسبكي
يف آخر.
((( انظر املرقم (.)93
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إياي ،فقلت :ها أنا ذا فام تريد؟ قال :لعلك من هنروان الرشق؟ قلت :نعم،

قال :نحن نريد هنــروان الغرب! فعجبت من االتفاق وعلمت أن بالغرب

موضع ًا يسمى النهروان غري النهروان الذي بالعراق!
 -495تركامن:

يف أصل هــذه الكلمة وجــدت يف « البداية والنهايــة » البن كثري يف

ــموا « ترك
فس ّ
حوادث ســنة ( 349هـ) :فيها أســلم من الرتك مائتا ألف ُ

إيامن » ثم خفف اللفظ فقيل « :تركامن ».
 -496بِ ِد ْرهم:

ذكــر اخلطيب البغدادي (ونقله ابن كثري) :أنــه كان يباع يف بغداد أيام

حل َمــل بأربعة دوانق((( ،وينادى عىل حلم الغنم
املنصور :الكبش بدرهم وا َ

ال ((( بدرهم ،وحلم البقر كل تسعني ً
كل ستني رط ً
رطال بدرهم ،والتمر كل
ال بدرهم ،والزيت ستة عرش رط ً
ستني رط ً
ال بدرهم ،والسمن ثامنية أرطال
بدرهم ،والعسل عرشة أرطال بدرهم(((.

((( الدانق :إن ذكر مع الدنانري فهو سدس الدينار ،أو مع الدراهم فهو سدس الدرهم.
((( الرطل :مائة وثالثون درمه ًا تقريب ًا .أي ( )450غرام ًا تقريب ًا.
((( يف الثالثينات من هذا القرن (العرشين امليالدي) أدركنا الكيلو من اللحم (الضأن) يباع
باثني عرش فلس ًا ،والتمر الزهدي بفلس واحد ،والسمن (الدهن احلر) بخمسني فلس ًا،
والــرز (العنرب) بثامنية أفالس ،وكل رغيفني من اخلبز اجليد بفلس واحد ،وكل بيضتني
بفلس واحد ،والدجاجة بخمســة وثالثني فلســ ًا ،والكيلو من الســكر (القند اجليد)
بثالثني فلس ًا ،واخلروف بأربعة دراهم ،والعجل بخمسة إىل ستة دراهم.
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 -497الراعي والرعية:

ذكر ابن قتيبة الدينوري((( يف كتابه « عيون األخبار » أن عمر بن اخلطاب

وســوار ْيه جعــل يق ّلبها بعود كان يف يده
ريض اهلل عنه ملا أتوه بتاج كرسى
َ
ويقــول :واهلل إن الذي أ ّدى إلينا هذا ألمــن! فقال رجل :يا أمري املؤمنني،
رتعت رتعوا!
أديت ،فإذا
َ
أنت أمني اهلل ،يؤدون إليك ما َ

الربيع بن زياد احلارثي ،فأعجب عمر هبيئته..
وذكروا أنه وفد عىل عمر
ُ

وشكا عمر طعام ًا غليظ ًا كان يأكله فقال له الربيع :يا أمري املؤمنني ،إن أحق

الناس بمطعم طيب وملبس ّلي ألنت .فرضب عمر رأســه بجريدة كانت

والتقرب إيل)ْ ،
وإن
يف يده وقال له :ما أردت هبذا إال مقاربتي (أي جماملتي
ّ
كنت ألحســب فيك خري ًا .أال أخربك بِ َم َثيل ومثل هؤالء؟ إنام مثلنا كمثل
ُ

قوم ســافروا فدفعوا نفقاهتم إىل رجل منهم وقالوا :أنفق علينا .فهل له أن
يستأثر عليهم بيشء؟!

 -498بستان ابن مقلة(((:

بســتان الوزير ابن مقلة بستان عجيب ،وســرة صاحبه أعجب .أنشأ

((( انظر املرقم (.)92
((( حممد بن عيل ،الذي يرضب املثل بحســن خطه .صار وزير ًا ،وبعد ســنتني قبض عليه
وصودرت أمواله ونفي ،وبعد ســنتني عاد إىل الوزارة ،وبعد ســنتني أيض ًا قبض عليه
فــرب و ُعلق ليقر بام عنده مــن أموال ،فتعهد أن يدفع ألف ألــف دينار .وبعد مدة
ُ
صارت األمور بيد ابن رائق عدو ابن مقلة ،فاعتقله ثم قطع يده ثم لســانه ،فامت سنة
( 328هـ).
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بستان ًا عىل دجلة ببغداد عىل مساحة واسعة ،يف أحد جوانبه أشجار بمقدار
جريبني ،وفوق هذه القطعة شبكة كبرية من احلرير ،ويف احلائط بيوت تأوي
إليها الطيور وتفرخ فيها .والطيور خمتلفة األنواع؛ من القامري ،والدبايس،
والفواخت ،وأنواع أخرى جــاؤوا هبا من بالد خمتلفة وأماكن قاصية .ويف
قطعة جمــاورة هلا طيور ال تطري كالطواويــس واإلوز ،وخلفها قطعان من
الغزالن والنعام وبقر الوحش .وســمى هذا البستان « الزاهر » .لكن ذلك
كله قد ُأ ِ
حرق و ُد ِّمر بعد ستة أشهر من إنشائه ،حتى مل يبق منه جدار ،والقى

صاحبه أنواع النكال .والعياذ باهلل تعاىل من سوء املصري!
 -499من أخبار احلالج(((:

اســمه احلســن بن منصور ،أصله من بلدة البيضاء الفارســية .نشأ
بالعراق وصحب الصوفية ،والناس خمتلفون فيه؛ فبعض الصوفية يعتربونه
من األولياء ،وبعض النــاس يرون أنه ممخرق .صدرت منه أقوال ظاهرها
ينــايف الرشيعة ،فحكموا بصلبه بعد حماكمتــه يف عهد اخلليفة « املقتدر باهلل
العبايس » ،ونسبوا إليه أنه قال عىل خشبة صلبه (من الوافر):
املستـقـر بكـل أرض
طلبت
ُ
َّ

أطعت مطـامعي فاستعبدتني
ُ
((( كان قد صلب سنة ( 309هـ).

ـسـتـقـرا
فلم َأر يل بــأرض ُم
ّ
قـنـعـت لعشت حـرا
ولـو أين
ُ
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 -500أبيات مفردة:
 ُلـذ باإللـه وال تـلـذ بسـوا ُهِ
جوازيه
اخلري ال يعدم
 منَ
يفعل َ

َمن الذ باملوىل الكـريم كـفــا ُه
ِ
والناس
ف بني اهلل
ال يذهب ال ُع ْر ُ

َ
ـم
 وإذا مل تـراهلــالل فـسـ ِّل ْ

ِ
ألُ
ٍ
باألبـصـــار
نــــــاس ر َأوه

 وأيـن الـثريـا وأيـن الــثرىٍ
عمـرو فأشىل كـالبـه
 -أتينا أبا

وأيــن احلـســام مـن املنـجـل

 -هيهات ال يأيت الزمـان بمثله

اخلمر من مـال الندامى
 ُيبَ

األبصار رؤيتَه
تستصغر
والنجم
ُ
ُ
ُ

أمحق حلي ًة
 ما َخ َّل َف ْت حــوا ُء َأتيت بيوت ًا مل ُتن َْل من ظهورها
َ -

فتى أضـاعـوا
أضـاعوين َّوأي ً

ُ
لبـخـيـل
إن الزمــان بـمـثـلـه

علينـا فكـدنا بني بيتيـه نـؤك ُ
َـل

الفلـوس
ويكــره أن تُـفــار َقـه
ُ
والذنبلل َطر ِ
فالللنجميف ِ
الص َغ ِر
ُ
ْ
ِ
ٍ
سائل
سائل يرجو الندى من
من
مثل َك سدَّ ِ
وأبوابا عن قـر ِع ِ
ت
ُ
ُ
وس ِ
كــرهيـة ِ
ٍ
ـداد َثـ ْغ ِ
ــر
لـيـوم

 -501آلة موسيقية:
جملس ســيف
مما تناقلــه الناس أن الفارايب((( ملا ذهب إىل حلب دخل َ

الدولة احلمداين ،وهناك أخرج عيدانــ ًَا فركّبها ثم رضب عليها فأخرجت

أصوات ًا جعلت مجيع احلارضين يضحكون .ثم ركب العيدان عىل نحو آخر
ورضب عليها فبكى احلــارضون ،ثم ركّبها تركيب ًا آخر ورضب عليها فنام

((( انظر املرقم (.)490
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احلارضون مجيع ًا حتى البواب ،فخرج الفارايب وتركهم نائمني! كذا وجدت
يف أكثر من مصدر ،وأنا أشعر أن ذلك ال خيلو من املبالغة.
 -502احلامض النحوي:
هذا لقب العامل النحوي ســليامن بــن حممد البغــدادي((( .قالوا :إنه

كان د ّينــ ًا متواضع ًا وله اطالع عىل نحــو الكوفيني ،وهو من تالميذ ثعلب
النحوي ،وجلس يف جملس ثعلب بعد وفاته ،وله مؤلفات يف العربية .لقبوه

باحلامض ألنه كان « يف أخالقه رشاســة » هذه عبارهتم .ولعلهم أرادوا أنه
عصبي املزاج.
كان
ّ
 -503ال ُطوفان ورب الكعبة:
ال متشدق ًا يدعو فيقول :اللهم ربنا وإهلنا وموالنا ّ
يب رج ً
صل
سمع أعرا ٌّ

عىل نب ّيك ،اللهم و َم ْن أرادنا بســوء َف َأ ِح ْط ذلك السوء به كإحاطة القالئد
برتائب الوالئد ،ثم أرســخه عىل هامته كرسوخ الســجيل عىل أصحاب

ِ
واســقنا غيث ًا ُمريع ًا جم ّل ً
ــح ًا َغدَ ق ًا مثعنجر ًا!((( فقال
الفيل ،اللهم
ال َو َحي ًا َس ّ
األعــرايب :يا خليفة نوح ،الطوفــان ورب الكعبة .دعــوين آوي إىل جبل

يعصمني من املاء!
((( تويف ببغداد سنة ( 305هـ).
((( أمرع :أخصب .جتلله :عاله .احليا :املطر .الغدق :الغزير .املثعنجر :السائل.

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

259

 -504عائذ اهلل:
هذا اســم الصحايب أيب أويس اخلوالين « عائذ اهلل بن عبد اهلل » املتوىف
ســنة ( 80هـ) .فقد رأى النبي ﷺ ولكنه مل يــرو عنه حديث ًا ،بل روى عن
الصحابــة فقط .ومعنى عائــذ اهلل :ذو ٍ
عياذ باهلل .قــال ابن حجر يف « فتح
الباري » :إنه ولد عام حنني .وقد توىل القضاء بدمشق .تويف سنة ( 80هـ).
 -505الكامل يف أسامء الرجال:
هذا اسم كتاب له شهرة واسعة .وهو يف أسامء وتراجم رواة األحاديث
النبوية الواردة يف « الكتب الســتة »((( .صنّفه عبــد الغني بن عبد الواحد
املقديس((( .ثم هذبه مجال الدين يوســف بن عبد الرمحن املزي((( ،وسمى
كتابــه « هتذيب الكامل » .ثــم اخترص هذا املخترص وهذبــه وأضاف إليه
احلافظ الكبري ابن حجر العسقالين((( ،وسمى خمترصه « هتذيب التهذيب ».
((( انظر املرقم (.)895
((( احلنبيل املتوىف سنة ( 600هـ).
((( املتوىف سنة ( 742هـ).
((( أمحد بن عيل بن حممد ،العامل املشــهور جد ًا .مصنفاته كثــرة ،وكثري منها مطبوع ،منها
رشح البخاري الذي ســاه « فتح البــاري » ،وهو من أفضل الرشوح .ومنها لســان
امليزان ،وبلوغ املرام ،والدرر الكامنة ،وغريها .تويف بالقاهرة سنة ( 852هـ).
وهناك عامل آخر يعرف بابن حجر املكي اهليتمي ،وهو أمحد بن حممد بن حجر ،صاحب
املؤلفات الكثرية جد ًا .تويف سنة ( 974هـ).
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ثم اخترص هذا املخترص ابن حجر نفســه بكتاب سامه « تقريب التهذيب »
وهذا مطبوع متداول.

ِ -506ع َلل النحو:
ذكروا للنحو أربع ًا وعرشين علة ،وهي :السامع ،والتشبيه ،والتعويض،

واجلواز ،والوجوب ،واالســتثقال ،واالســتغناء ،والنظري ،واملشــاكلة،

واملجاورة ،والتضــاد ،والتخفيف ،والتغليــب ،والتحليل ،واالختصار،
واإلشــعار ،وداللة احلال ،واحلمل عىل املعنــى ،واألولوية ،وعلة الفرق،
وعلة األصل ،والنقيض ،واملعادلة ،والتوكيد.

 -507البدء بالساكن (للشاب الظريف)((( من الكامل:
يا سـاكنـ ًا قلبي ذكـرتُـك قب َلـ ُه
وجعلتُـه وقـفـ ًا عليك وقد غـدا

ِ
بالسـاكن
أرأيت قبـيل َمـن بـدا
َ
ِ ()2
متحرك ًا بخـالف قلب اآلمن

 -508اللهم:
اختلف النحاة يف ميــم « اللهم » ،وأكثرهم عىل أهنا عوض عن حرف

النداء ،قالوا :األصل يا اهلل ،واســتدلوا عىل ذلك بأنــه ال جيوز يف املختار

من الكالم اجلمع بينهام ،فال يقال :يا اللهم .وتســتعمل « اللهم » يف ثالثة
((( حممد بن سليامن التلمساين الشاعر الرقيق .تويف سنة ( 688هـ).
((( الساكن األول من السكنى ،والثاين من السكون.
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أغراض :أن تكون للنداء املحض ،مثل :اللهــم ارمحنا ،ولتمكني اجلواب

نفي ًا أو إثبات ًا ،فإذا قيل :أزيد حارض؟ قلت :اللهم نعم أو اللهم ال ،وللداللة

عىل الندرة تقول :أنا ال أسافر اليوم اللهم إذا كان كذا.
 -509الفارعة بنت اهلامم:

كانت الفارعة زوجة للمغرية بن شعبة((( .ذكروا أنه رآها ختلل أسناهنا

ســحر ًا فطلقها! قالت :ومل؟ قال :إما أن تكوين أكلت شــيئ ًا ســحر ًافأنت
رشهة ،وإما أن يكون ما بني أســنانك من بقايا طعام العشــاء فأنت قذرة.

قالت :ال هذا وال ذاك ،ولكن توضأت فأمررت السواك عىل أسناين ،وبقي
من شــظاياه فأردت إخراجها هبذا التخليل((( .ثم تزوجها يوسف الثقفي

فولدت له احلجاج!

 -510املأمون واخلارجي:
أدخلوا عىل املأمون رجــ ً
ا من اخلوارج فقال له املأمون :ما محلك عىل
اخلــروج علينا؟ قال :آيــة يف كتاب اهلل ،قال :وما هي؟ قــال :قوله تعاىل:
﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ ،قــال :وما دليلك
((( انظر املرقم (.)255
((( القصة املذكورة موجودة يف بعض املصادر ،ويف بعضها أن الذي طلق الفارعة شــخص
آخر غري املغرية .ويف نســبتها إىل املغرية ُبعد ،ملا عــرف عن املغرية من الدهاء والتثبت،
فبعيد أن يصدر عنه هذا الترسع.
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رضيت
عىل أهنا آية ُمنزلة؟ قال اخلارجي :إمجــاع األمة ،قال املأمون :فكام
َ

فــارض بإمجاعهم عىل التأويــل((( .قال :صدقت،
بإمجاعهــم عىل التنزيل
َ
السالم عليك يا أمري املؤمنني!
 -511مشية يبغضها اهلل:
ِّ
الشــخري((( إىل يزيد بــن املهلب((( وهو يتبخرت يف حلة
نظر ُم َط ِّرف بن
يسحبها فقال له مطرف :ما هذه املِشية التي يبغضها اهلل ورسوله؟ قال يزيد:

أمــا تعرفني؟ قال :بىل ،أولك نطفة مذرة ،وآخرك جيفة قذرة ،وأنت بينهام
حتمل العذرة!

طوحته الطوائح:
ّ -512

طوحت فالن ًا الطوائــح بمعنى قذفته القواذف إىل املهالك .فإن
يقالّ :

الفعل طاح يعنــي هلك أو أرشف عىل اهلالك .ويقــال :تطاوحت بالقوم
((( يف قوله تعاىل بعد ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ ﴿ :ﮫ ﮬ﴾ ﴿ ،ﯮ
ﯯ﴾﴿ ،ﭼ ﭽ﴾ .وذلــك للحالة التي امتنعوا من أجلها من احلكم بام
أنزل اهلل ،كاإلنكار فهو الكفر ،أو غريه فالظلم أو الفســق ،وال يتســع املجال للبحث
طوي ً
ال يف هذا.
((( مطرف بن عبد اهلل ،التابعي العامل الناســك .كان جماب الدعوة ،حتى أن شخص ًا نازعه
فصع الرجل ومات .وتقدم
وآذاه مرة فقال مطرف :اللهم إين أسألك أن تكفيني إياهُ ،
أهله بدعوى فقال القايض :إنه مل يقتله ،ولكنه دعا عليه فاســتجاب له اهلل تعاىل .تويف
بالبرصة سنة ( 87هـ).
((( أحد األمراء الشــجعان األسخياء جد ًا .توىل خراســان ،ثم حبسه عمر بن عبد العزيز،
فهرب ثم قتل سنة ( 102هـ).
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وطوحه بمعنى
ففرقتهم .وسموا العصا املطواحّ .
النوى ،بمعنى ترامت هبم ّ

رضبه بالعصا ،أو أرسله إىل مكان ال يعود منه .ويقال :أصابتهم طيحة ،أي
أمور ّفرقت بينهم.
 -513من غزل (ياقوت الرومي)((( من البسيط:
إن غاض دم ُعك واألحباب قد بانوا
وكيـف تـأنـس أو تنسى مـودهتم

ال أوحـش اهلل من قوم ن َ
َـأوا فنأت
ِ
هم
ساروا فسار فـؤادي إِ ْث َـر َظعن ُ
ِ
هم
رت ثغـر الثرى من بعد ُبعد ُ
ال اف ّ

ُّ
ُ
وهبتـان
زور
فـكـل مـا تـدّ عي ٌ
ُ
وأوطـان
ربـع
منهم
وقـد خـال
ٌ
ُ

ُ
وأغصان
أقـمــار
عن النواظـر
ٌ
وبان ُ
جيش اصطباري ساعة بانوا

ُ
وال تـرنّـح ٌ
بـــان
أيـك ال وال

 -514أديب يبيع كتابه:
كانت عند أيب احلســن الفايل((( نسخة من كتاب « اجلمهرة »((( يف غاية

اجلودة ،فدعته احلاجة إىل بيعها ،واشــراها الرشيف املرتىض بستني دينار ًا.
وبينــا كان يتصفحها وجد فيها األبيات اآلتيــة بخط بائعها الفايل املذكور
((( أبو الدر ياقوت بن عبد اهلل ،األديب الشــاعر ،وجد ميت ًا يف منزله سنة ( 622هـ) ،وهو
غري ياقوت احلموي.
((( عيل بن أمحد الفايل (بالفاء) :نسبته إىل « فالة » بخوزستان .أقام بالبرصة مدة ثم استوطن
بغداد ،وتويف ســنة ( 448هـ) .ويف « املزهر » للسيوطي :القايل بالقاف ،ومل يذكر اسم
املشرتي[ .قلت :القايل :تصحيف .ع].
((( كتاب مشهور ،وهو يف اللغة ،صنفه ابن دريد.
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(من الطويل):

سـت هبا عرشين حـوالً وبعتُها
َأنِ ُ

وما كـان ظـنـي أنني سـأبي ُعهـا
وص ٍ
ٍ
وافتقـار ِ
ٍ
بية
لضعـف
ولكن
ٍ
عـربة
سـوابـق
فقلت ومل أمـلك
َ
احلاجات يا أم مالك
« وقد ُت ِرج
ُ

لقد طال وجدي بعدها وحنيني

ولو خ ّلدتني يف السجـون ديوين
ٍ
صغــار عليهم تستهل شـؤوين

ِ
ِ
حـزين
الفـؤاد
مكـوي
مـقـالـ َة
ِّ
ِ ()1
كـرائم من َر ٍّب هبن ضنـني »
َ

فلام قرأ املرتىض األبيات أعاد النسخة إىل صاحبها وترك له املال!
 -515ال وال:

ذكر ابن األثري املؤرخ يف كتابه « الكامل » يف حوادث ســنة ( 286هـ)

التي تويف فيها املحدث « احلسن بن بشار » أن هذا الرجل أصابته علة فرأى

يف منامه كأن قائــ ً
ا يقول له :كل ال وادهن بال .ففــر ذلك بقوله تعاىل:
﴿ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ ،فــأكل زيتون ًا وادهن بزيته ،فعويف من علته

تلك وعاش بعدها سنني.

 -516أسري اخلطايا (البن الفريض)((( من الطويل:
أسري اخلطـايا عند بـابك واقـف
ُ

عىل َو َج ٍ
عـارف
ـل مما بـه أنـت
ُ

((( تستهل شؤوين :تتسكب دموعي بغزارة .ضنني :بخيل حريص.
((( عبــد اهلل بن حممد األزدي األندليس ،العامل األديب ومصنف « تاريخ علامء األندلس ».
قتله الرببر سنة ( 403هـ).
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خيـاف ذنوب ًا مل يغب عنك غ ُّيها

و َمن ذا الذي ُيرجى سواك و ُيتَّقى
فيا سيدي ال ُتـزين يف صحيفتي

وكن مؤنيس يف ظلمة القرب عندما

لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي
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ويرجوك فيها فهو ٍ
وخائف
راج
ُ

خمالف
وما َل َك يف فصل القضايا
ُ
الصحائف
إذا ن ُِشت يوم احلساب
ُ
املؤالف
َي ُصدُّ ذوو القربى وجيفو
ُ
تــالـف
فـإين
ُأ َر ّجـي إلسـرايف
ُ
َ

املثمن:
 -517اخلليفة ّ

املثمن »؛ ألنه ثامن
كان يقــال عن اخلليفة العبايس املعتصــم « اخلليفة َّ

اخللفاء العباســيني ،والثامن من ولد هارون الرشيد ،وأقام يف اخلالفة ثامين

ســنني وثامنية أشــهر ،وخ ّلف ثامنية أوالد وثامين بنات ،وكان قد ولد سنة
(180هـ) يف شــعبان ،وهو الشــهر الثامن من السنة .وتويف وله من العمر

ثامن وأربعون سنة!

 -518رش نبث:
يف املثل « :أمحــق من رش نبث » ،كام قيل « :أمحق من هنبقة »((( .ذكروا

ِم ْن محــق رش نبث أنه دفن ماالً يف بعض األماكن حتت ظل ســحابة كانت
فوقه ،فجعلها عالمة عــى ذلك املكان! وجاء بعد مدة يريد ماله ،فلم هيتد

إليه ألن السحابة كانت قد انقشعت!
((( انظر املرقم (.)137
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 -519العايص يف اجلنة (لبعضهم من الرسيع):
حـمــا ُة يف هبـجـتـهـا َجــنّــة
ال تيـأسـوا من رمحــة اهلل فقد

الـغـم لنـا ُجـنَّــه
وهـي مـن
ّ
العـايص » يف اجلـنّـه
رأيتم «
َ

()1

 -520إن حلت أنحلت:
حفظــت منذ الصغر هــذه القطعة يف اجلناس ،وهي مــن مواعظ ابن
ُ

اجلــوزي((( :إن الدنيــا ْ
ــت أنحلت ،أو حلــت أوحلت ،أو جلت
إن َح َل ْ

الغر الالهي عن اهلل،
أوجلت ،أو هنت أوهنت ،أو كست أوكست ،تسلب َّ
ِ ِ ٍ
ورفِعت له
وهي أم الدواهي وبيت الدواهي ،كم من َملك ُد َّقت له الطبول ُ
العالمات فلام عال مات(((!

 -521فصاحة العريب:
يروى عن األصمعي أنه قال :كنت أقرأ قوله تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ ،فقلت:
واهلل غفــور رحيم .وكان إىل جانبي أعرايب فقال يل :كالم َمن هذا؟ فقلت:

فانتبهت إىل غلطتي فقلت﴿ :ﭪ
كالم اهلل ،قــال :ليس هذا من كالم اهلل.
ُ
((( املقصود النهر املسمى بالعايص.
((( انظر املرقم (.)23
((( من احلــاوة والنحول ،ثم من احلــاوة والوحل .ومن اجلالء والوجــل .ومن اهلناء
والوهن .ومن الكســوة والوكس .الدواهي األوىل مجع داهية ،والثانية بحذف اهلمزة،
واألصل « :بيت الدواء هي ».
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أصبت اآلن .قلت :أتقرأ القرآن؟ قال :ال ،ولكن اهلل
ﭫ ﭬ﴾ .فقال:
َ

عز فحكم ،ولو غفر ورحم ملا قطع!

 -522منهاجي احلق (أليب الفتح ال ُبستي)((( من الرسيع:
يا أهيـا السـائل عن مذهبي

وقمع اهلوى
احلق
منهاجي ُّ
ُ
َ

ليـقـتـدي فيـه بمنـهـاجـي
ْ
ِ
هــاج!
ملنهـاجي ِمـن
فهل
َ

 -523أمر الدنيا والدين (ملحمد بن إبراهيم الدمشقي)((( من الطويل:
إهلـي لقد أعطيتَـنـي ما أحـ ُّبــه

وق ّطعت عن كل األنام مطامعي

ِ
والدين
دنيـاي
وأطل ُبـه من أمـر
َ

فنعامك تكفيني إىل حني تكفيني

 -524من نوادر اجلامز(((:
نقــل ابن خلــكان يف « الوفيات » عن كتاب « هبجــة املجالس وأنس

املجالــس » البن عبد الرب القرطبي((( أن النــاس بالبرصة خرجوا ينظرون

هالل شهر رمضان ،فرآه شــخص وظل يومئ إليه حتى رآه غريه فشهدوا
((( انظر املرقم (.)579
((( كان حسن املحارضة ،سليم الباطن ،كذا قال مرتمجوه .تويف سنة ( 739هـ).
((( اسمه حممد بن عمر بن محاد ،واجلامز لقبه .كان ظريف ًا ،ولكنه خبيث اللسان.
((( يوسف بن عبد الرب ،كان من أشهر علامء عرصه يف احلديث والفقه والتاريخ ،له مؤلفات
نفيســة .أكثرها من املراجع املهمة ،منها :االستدراك ،واالستيعاب ،والعقل والعقالء،
والتمهيــد ،وغريها .كان يقال له :حافظ املغرب ،كــا يقال للخطيب البغدادي حافظ
املرشق .تويف بشاطبة سنة ( 463هـ).
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اجلمز « صاحب النوادر » إىل ذلك
وصام الناس .فلام كان آخر الشــهر جاء ّ
فدق عليه الباب وقال لهَ :أ ِ
الشــخص الذي رأى اهلالل أول الشهر ّ
خرجنا

مما أدخلتنا فيه!

 -525عىل صياح الديك:
جاء أبو حاتم السجســتاين((( إىل بغداد ،وبينام كان يف بعض املســاجد
ســأله مجاعة عن قوله تعاىل ﴿:ﯞ ﯟ ﴾ وما يقــال للواحد؟ فقالِ :قه
(أي بإحلاق اهلاء للسكت) ،قيل :فلالثنني؟ قالِ :قيا ،قيل :فللثالثة؟ قال:
ُقــوا ،قالوا :فامجع الثالثة ،فقالِ :ق ِقيا ُقوا .وكان يف ناحية املســجد رجل

من العوام ،وملا ســمعهم يقولون ذلك أرسع إىل صاحب الرشطة فقال له:

إن مجاعة من الزنادقة يف املسجد الفالين يقرأون القرآن عىل صياح الديك!
فام شــعروا إال والرشطة هتجم عليهم وتقتادهم إىل صاحب الرشطة ،وملا

سأهلم تقدم أبو حاتم فأخربه اخلرب ،فعنّف صاحب الرشطة أبا حاتم وقال
له :أمثلك ينطــق بذلك أمام العوام؟! ثم رضب َمــ ْن كان معه كل واحد

عرشة أسواط!

 -526تفضيل الكامل عىل الناقص (لبعضهم) من الطويل:

ٍ
نباهة
لت امر ًأ ذا
فض َ
إذا أنت ّ

قدره
أمل تر أن السيف ينقص ُ
((( انظر املرقم (.)5

ِ
النقص
عىل جاهل كان املديح من
إذا قيل هذا السيف خري من ِ
العيص؟
ٌ
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 -527من سبايا فارس:
يف « الوفيات » البن خلكان (وكذا ذكره الزخمرشي وغريه) أن من سبايا

فارس ثالث بنات ليزدجــرد ،أخذ واحدة منهن عبد اهلل بن عمر ،وهي أم

ولده سامل((( ،وأخذ الثانية حممد بن أيب بكر ،وهي أم ولده القاسم((( ،وأخذ

الثالثة احلسني بن عيل ،وهي أم ولده زين العابدين(((.

 -528رب تقطيب من غري بغض (البن رشيق القريواين)((( من الوافر:
أعرضت عنه
أحب أخي وإن
ُ

ٍ
راض
ويل يف وجهه تقطيب
ٍ
ور ّب تق ّط ٍ
بغض
ب من غري
ُ

و َق َّـل عىل مسـامعـه كـالمي

كام قطبـت يف وجــه املـدا ِم
ٍ
و ُب ٍ
كـامن حتـت ابتسـا ِم
غض

 -529مديح رائع:
كان الشــاعر مروان بن أيب حفصة((( من مداحي معــن بن زائدة(((،
((( كان من ســادات التابعني وعلامئهم وثقاهتم .كان يشتغل فيعيش من كسب يده ،وكان
عمر بن عبد العزيز يكاتبه ويستنصحه .تويف باملدينة سنة ( 106هـ).
((( التابعي الثقة ،املشــهور بعلمه وصالحه ،وهو أحد فقهاء املدينة الســبعة .تويف ســنة
(102هـ).
((( عيل بن احلســن ،أحد األئمة االثني عرش [ عند اإلمامية ] .وهو من الســادات نســب ًا
وعلمـ ًا وصالح ًا وفضالً .تويف سنة ( 94هـ).
((( احلسن بن رشيق ،الشاعر األديب ،مؤلف كتاب « العمدة » وغريه .تويف سنة (463هـ).
((( انظر املرقم (.)472
((( انظر املرقم (.)863
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فضلته عىل شــعراء
وله فيه قصائد كثرية .وأجودها الالمية التي قالوا :إهنا ّ
عرصه ،وهي بستني بيت ًا ،منها:

ُهم القوم إن قالوا أصابوا وإن ُد ُعوا أجابوا وإن أع َطوا أطا ُبوا وأجزلوا
ِ -530جران ال َعود:

هذا لقب الشاعر عامر بن احلارث(((ُ ،ل ّقب بذلك لبيت قاله((( خياطب

امرأتيه وهو:

ُخـذا َح َ
يت فـإنـنـي
ـذر ًا يـا جــار َّ

رأيت ِجران ال َعود قد كاد يص ُل ُح
ُ

وجران ال َعود مقدم رقبة البعري ،واملقصود هنا جلد رقبته ،فإن الشاعر

اختذ منه سوط ًا وانتظره ليصلح لالستعامل ،فهو هيددمها بذلك!
 -531الشعر مجل بازل:

قلت شــعر ًا فاســمعه
جاء إىل الفرزدق رجل من بني متيم فقال له :قد ُ

مني وأخربين رأيك فيه ،وأنشده ،فقال له الفرزدق :يا ابن أخي كان الشعر
مج ً
ال بازالً ((( عظيمـــ ًا ،فأخذ امرؤ القيس رأسه ،وعمرو بن كلثوم سنامه،

و َعبِيد بن األبرص فخذه ،واألعشى عجزه ،وزهري كاهله ،و َط َرفة كركرته،
((( شــاعر خمرضم من بني متيم .أدرك اإلسالم ،وســمع القرآن ،واقتبس منه يف شعره .له
ديوان يقال إنه مطبوع.
((( الشعراء الذين لقبوا بأبيات قالوها كثريون جد ًا.
((( يقال بزل الناب إذا طلع ،ويقال مجل بازل إذا بلغ السنة التاسعة.
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والنابغتــان جنبيه ،وأدركناه مل يبق منه إال املذارع والبطون فتوزعناها بيننا،
فم ُروا يل هبا ،فقلنا:
فقــال اجلزار :قد ُ
تعبت لكم ومل يبق إال الفــرث والدم ُ
هي لك .فأخذها اجلزار فطبخ وأكل ثم خرئ ،فشعرك من خرء اجلزار!!
 -532احلزين يوايس احلزين (لنبهان الفقعيس) من املتقارب:
محـــا َم األراك أال فـاخــربينـا
فقد ش ْق ِ
ت بالنـوح منـا القلـو
تعـال ن ِ
َ
ُـقـم مــأتـ ًام للهـمــــو
ونـسـعـدكــن وت ِ
ُـسـعــدْ نَــنـا
َّ

ملن تَــنـدبني ومـن ت ِ
ُـعـوليـنـا
َ
ِ
وأبكيت بالندب منا العيونا
ب
م ون ِ
ُـعـو ُل إخـوانَـنـا الظاعنينا

فـإن احلــزيـن ُيــوايس احلــزينـا

 -533جر اجلثة يف الشوارع:
جرى مثل هذا يف زماننا لبعض الشــخصيات السياســية ،وهو عمل

منكر فظيع .وقرأت يف بعض املصادر التارخيية ســابق ًة هلذا .كان يوســف

بــن عمر الثقفي((( قد واله هشــام بن عبد امللك اليمــن ،ثم واله العراق
بعد عزل خالد القرسي((( ،وأمره هشــام أن حياســب القرسي عىل تبذيره
أموال الدولة ،فحاسبه يوسف وعذبه حتى مات .ثم توىل اخلالفة يزيد بن
عبد امللك ،فهرب يوسف إىل اليمن عندما بلغه رس ًا خرب عزله عن العراق.

((( ابن عم احلجاج ،كان من الشجعان الدهاة .قتل سنة ( 127هـ).
((( خالــد بن عبد اهلل ،كان أمري العراقني .وكان ذكي ًا ســخي ًا كثري البذخ .أمه نرصانية ،وقد
اهتموه يف دينه .مات سنة ( 126هـ).
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ثم قبضوا عليه وســجنوه يف دمشــق .واضطربت األمور ،فدخل السجن
يزيد بن خالد القرسي ومعه أعوانه فأخرجوا يوســف من السجن وقطعوا
رأسه وشدوا برجليه حبالً ،فجعل الصبيان جيرونه يف شوارع دمشق! وبعد
مدة جرى ليزيد بن خالد املذكور مثل ما جرى ليوسف من القتل وجر جثته
يف شوارع دمشق!
 -534بقايا العمر (لبعضهم) من الطويل:
ُأ َؤ ِّمـل أن أحيـا ويف كل سـاعة
وهل أنا إال مث ُلهم غـري ّ
أن يل

ُ
نعـوشها
ُـه ّـز
يب املـوتى ت َ
متـر َ
ٍ
ُ
أعيشها
ليـال يف الزمـان
بقـايـا

 -535أصحاب غري صادقني (لبعضهم) من الوافر:

ٍ
ُـهـم دروعـ ًا
وإخــوان حـسـبـت ُ
ٍ
ِ
صـائبـات
ُـهـم سهـامـ ًا
وخـلـت ُ

وقالـوا قـد صفت منـا قلـوب

فكـانـوهـا ولـكــن لألعــادي

فكـانـوهـا ولكـن يف فـــؤادي
لقد صدقوا ولكن عن ودادي

()1

 -536حييا يموت:
املزرع البرصي((( .كان يقول:
« يموت » اسم العامل املحدّ ث يموت بن ّ

ُليت هبذا االسم .وكان قلام يعود مريض ًا لئال يتشاءموا به ،وإذا عاد أحد ًا
ابت ُ
((( مثل هذا يقال له يف البديع « :االستدراك ».
((( له أخبار ونوادر وشعر حسن .وهو ابن أخت اجلاحظ .تويف بدمشق سنة ( 303هـ).
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واســتأذن وقيلَ :من؟ قال :ابن املزرع .قال فيه املنصــور التميمي((( (من

جمزو الرمل):

أنـت تـحـيـا والـذي يكــ

يـمــوت
ـــره أن حتـيــا
ُ

أنـت لـلـحـكـمــة بـيـت

البـيـوت
ـت منـك
ُ
ال َخـ َل ْ

صنـو النفـس بل أنـ
أنت
ُ

قـوت
ـت لـروح النـفس
ُ

 -537هوالكو وأوالده:
أصــل هوالكــو « قوالخو » ومعنــاه عندهم :الفــرس األمحر ،وهو

هوالكو بن تــويل خان بن جنكيز خان((( .مات هوالكو ســنة ( 662هـ)
وعهد إىل ابنه « أرغون » ،ولكن مل تتفق آراؤهم عليه ،فتوىل أخوه « تكودار »
وهذا قد أسلم وســمى نفسه أمحد .وهو أول َم ْن أسلم من أوالد هوالكو،

مات ســنة ( 683هـ) ،فتوىل أخوه أرغون املذكور ومات سنة ( 694هـ)،

وتوىل بعده « كيخاتو » بن هوالكو ،وهذا قتل يف نفس السنة التي توىل فيها.
 -538وزير مقطوع اليدين!
هو نجيب الدولة عيل بن أمحد اجلرجائي((( ،كان قد توىل بعض الدواوين

بمرص يف عهد احلاكم بأمر اهلل الفاطمي ،فظهرت عليه خيانة فقطع احلاكم
((( انظر املرقم (.)60
((( انظر املرقم (.)772
((( نسبته إىل « جرجرايا » بشامل العراق .تويف سنة ( 436هـ).
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يديه ،وملا توىل امللك الظاهر  -وهو ابن احلاكم املذكور  -اســتوزره .وكان
يميل عىل كاتبه ما يريد أن يصدر من أوامر ورســائل .وذكروا أنه اتصف يف
وزارته باألمانة والعفاف.
خيرب البيوت:
 -539الظلم ّ

كان عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام يوم ًا يف جملسه ،فجرى ذكر الظلم
وعاقبته ،فقال بعض احلارضين :إين مل أســمع فيــا أنزل اهلل من الكتب أن

خيرب البيوت ،فقال له ابن عباس :أنا ُأوجدكه يف القرآن ،قال تعاىل:
الظلم ّ
﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾.
 -540وص ّية غريبة:

ذكروا أن امرأة مورسة من بني ن َُمري حرضهتا الوفاة ،فقالوا هلاَ :أويص،

خبوين َمن القائل:
قالت :نعمّ ،

ُـم ٍ
ـري
لعمـرك ما
ُ
ريـاح بـني ن َ

ِ
ِ
القصار
بطائشة الصدور وال

قالوا :هو زياد األعجم ((( ،قالت :فاشــهدوا أن له ثلث مايل .فحملوا
إليه أربعة آالف درهم هي ثلث ماهلا!
((( زياد بن ســليامن ،من موايل عبد القيس .وهو من شعراء العرص األموي املجيدين .تويف
سنة ( 100هـ).

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

275

 -541اجلواب ما قلتُه أمس:

كان يونس النحــوي((( من قرية يقال هلا َج ُّبل (بني بغداد وواســط)،

نســب إليها .لقيه ذات يوم رجــل يريد إغاظته فقال له:
وكان ال ُيب أن ُي َ

يا أبا عبد الرمحن ما تقول يف َج ُّبل ،أتنرصف أم ال؟ فشــتمه يونس ،والتفت

الرجل فلم ير أحد ًا بالقرب منهام ل ُيشــهده عىل يونس فانرصف .ويف اليوم
الثــاين حرض جملس يونس وحوله تالميذه ،فقال لــه :يا أبا عبد ارمحن ،ما
تقول يف َج ُّبل أتنرصف أم ال؟ فقال له يونس :اجلواب ما قلتُه لك أمس!
 -542عييت وأعييت:

ذكر اخلطيب البغدادي((( أن الكسائي((( تعلم النحو عىل كرب ،وسبب

ذلك أنه جــاء إىل مجاعة وقد تعب فقال :قد عييت ،قالوا :جتالســنا وأنت
حلنــت؟ قالوا :إن أردت من التعــب فقل أعييت،
تلحــن؟! قال :وكيف
ُ
وإن أردت مــن انقطــاع احليلــة فقل عييــت .فأنِف الكســائي من ذلك

وســأل عمن يعلم النحو ،فقيل له :معاذ اهلــراء((( ،فذهب وأخذ عنه ثم
عن اخلليل.

 -543األعلم واألفلح:

َم ْن كان مشقوق الشــفة العليا قيل له « :األعلم » ،ومؤنثه « ال َعلامء »،

((( انظر املرقم (.)274
((( انظر املرقم (.)225
((( انظر املرقم (.)153
ً
طويال ،وتويف سنة ( 190هـ).
عمر
((( معاذ بن مسلم ،النحوي الكويفّ .
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و َم ْن كان مشقوق الشفة الســفىل قيل له « :األفلح » ،ومؤنثه « الفلحاء ».

واألعلم لقب النحوي املشــهور يوسف بن ســليامن((( ،كانت شفته العليا

مشقوقة شق ًا فاحش ًا .وكان ســهيل بن عمرو القريش((( أعلم أيض ًا .وكان
عنرتة العبيس أفلح.

 -544اسم كتاب غريب:
قال ابن حجر العســقالين يف كتابه « الدرر الكامنة » يف ترمجة حممد بن

َف الفضيلة يف نَتف اللحية الطويلة »!
أمحد القليويب ((( أن له كتاب ًا سامه « ُنت ُ
 -545من النعم اخلفية (لبعضهم) من الرسيع:
مقـدارهـا
ـه ُـل
ـج َ
ثـالثـة ُي ْ
ُ
فال تثـق باملـال من بعـدها

والقـوت
األمـ ُن والصحـ ُة
ُ
ويـاقـــــوت
در
ُ
َلـو أنــه ٌّ

 -546يرشب بقصبة:
ذكــروا أن أبا جعفر املنصور قال يوم ًا هلشــام بن عــروة بن الزبري(((:

يــا أبا املنذر أتذكر يــوم دخلت عليك أنا وإخويت وأنت ترشب الســويق
((( من أهل املغرب .كان عامل ًا بالعربية ،كثري العناية بالشعر .تويف سنة ( 476هـ).
((( انظر املرقم (.)224
((( [ هو حممد بن أمحد بن عيســى ،الفقيه األديب ،تويف ســنة (725هـ) .ع ] .أما القليويب
أمحد بن أمحد بن سالمة الفقيه فقد تويف سنة ( 1069هـ).
((( التابعي املشــهور ،كان من أكابر املحدّ ثني الثقات .قدم الكوفة وبغداد يف زمن املنصور.
تويف سنة ( 143هـ).
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بقصبة يراع ،وملا خرجنا قال لنا أبونا :اعرفوا هلذا الشيخ حقه ،فإنه ال يزال

يف قومكــم بقية ما بقي؟ قال هشــام :ال أذكر ذلك يــا أمري املؤمنني .فقيل

هلشــام :يذكّرك أمري املؤمنني فتقول ال أذكر! قال هشام :مل أكن أذكر ذلك،

يعودين اهلل تعاىل يف الصدق إال خري ًا!
ومل ِّ
 -547أقوال حسنة:

قال ابن عباس :إذا ترك العامل قول ال أدري فقد ُأ ِصي َب ْت مقات ُله! وقال:

فآنسوه بالكالم .وقال رجل آلخر :إين ال أحبك ،فقال
إن لكل قادم دهشة ُ
اآلخر :إنام يبكي عىل احلب النساء! وقال زياد بن أبيه :ما قرأت رسالة أحد

إال عرفت عقله .ودفعــوا إىل أعرابية علك ًا لتمضغه فلم تفعل ،وقالت :ما
فيه إال تعب األرضاس وخيبة احلنجرة! وقــال رجل لعمرو بن عبيد :إين
ِ
أس ِمعتَني أذكر فيهم
ألشــف ُق عليك من كالم الناس فيك ،فقال له عمروَ :
ٍ
حكمة
كتاب
شــيئ ًا؟ قال :ال ،قال :إياهم فارحم .وقال األصمعي :كتبوا
َ
ٍ
فبقيت منه بقية فقيل اكتبواُ :ي َ
صنعة أه ُلها.
سأل عن كل
 -548يف بغداد((( (لعبد الوهاب املالكي)((( من البسيط:
بغــداد دار ألهـل املـال طيـبـ ٌة

َ
حـريان أميش يف أزقتها
ظللت
ُ

((( حول بغداد واحلياة فيها انظر املرقم (.)367
((( انظر املرقم (.)64

ِ
والضيق
وللمفاليس دار الضنك
مصحف يف ِ
ِ
زنديـق
بيت
كأنني
ٌ
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 -549امتحان املعلمني:

أراد املتوكل العبايس أن يتخذ معلــ ًا ألوالده فأمر إيتاخ((( الرتكي أن

خيتــار من يصلح لذلك ،فاســتدعى إيتاخ مجاعة من بينهــم أمحد بن عبيد
العبــدي .وملا حرضوا قال هلــم إيتاخ :لو تذاكرتــم لعرفنا موضعكم من
العلم ،ثم ألقى البيت اآليت:

وصويب
ذريني إنام َخ َطئي َ

أنفقـت ُ
عيل ّ
مـال
وإن ما
ُ
ّ

وقال هلــم :بامذا ارتفع مال؟ فقيل :بام املوصولة((( .ثم ســكتوا .فقال

أمحد العبدي :هذا اإلعراب ،فام املعنى؟ فأحجموا ،فقال أمحد :أراد الشاعر
أنفقت مــاالً ومل أنفق ِعرض ًا .فجاء خــادم فأخذ بيد
ما لو ُم ِك إيــاي إنام
ُ
أمحد وصدّ ره!

 -550واآلخرة أيض ًا؟!

اجتمع الوزير أبو نرص املنازي((( بأيب العالء املعري((( باملعرة ،فشــكا

إليه املعــري ما يلقى من الناس مع انزوائه عنهم ،فقــال له املنازي :ما هلم

تركــت هلم الدنيا واآلخرة؟! فقال املعــري :واآلخرة أيض ًا؟!
ولك ،وقد
َ
وظل يكررها متأمل ًا .وسكت عن املنازي فلم يكلمه.

((( أحد األمراء الشجعان املاهرين .كان مملوك ًا اشرتاه املعتصم .مات سنة ( 235هـ).
((( أي أنه خرب « ّ
إن » ،الذي هو يف األصل خرب « ما » (املبتدأ قبل دخول إن).
((( انظر املرقم (.)160
((( انظر املرقم (.)218
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 -551يف النجدة (لبعضهم) من الكامل:
العجاج رأيتَهم
قو ٌم إذا اقتحموا
َ
ملـلـمــة
دعــاهم
وإذا الرصيخ
ّ
ُ

ُشمس ًا ِ
وجـوههم أقامرا
وخ ْل َت
َ
ُ
بذلوا النفـوس وفارقوا األعامرا

 -552قناعة العنكبوت (أليب يعىل اهلروي)((( من الطويل:
احلرص وانظر يف متتّع قانع
َد ِع
َ

احلرص طعم ًة
وشاهد ذباب ًا سا َقه
ُ

لتفريق إرث كان ذو احلرص جام َع ْه
إىل عنكبوت تلـزم البيت قان َعـ ْه

 -553رؤيا ابن اجلوزي:
يف « املنتظم » البن اجلوزي ما خالصته أن ابن اجلوزي رأى يف املنام كأنه
يف دار الوزير ابن هبرية ((( فدخل رجل بيده حربة فرضب هبا الوزير ،وكأن
خامت ًا من ذهب ملقى عــى األرض .وأصبح ابن اجلوزي فحدّ ث أصحابه
بذلك ،فجاء رجل وقال :لقد مات ابن هبرية ،فقال بعض احلارضين :لقد
فارقته أمس وهو يف كامل العافية ،ثم تواتر خرب موته وذهب ابن اجلوزي فإذا
اخلرب صحيح .وقال له ابن الوزير :أريد أن تغســله أنت .قال ابن اجلوزي:
فقمت بغسله وسقط من يده خاتم ،فعجبت من تلك الرؤيا!
((( انظر املرقم (.)177
((( عون الدين حييى بن حممد ،أصله من قرية « الدور » التي كان يقال هلا دور الوزير بالنسبة
إليه .توىل الوزارة ببغداد يف خالفة املقتفي .ذكروا أنه مات مسموم ًا سنة ( 560هـ).
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 -554مل يذهب العفو من الناس:
جيء بخارجي إىل احلجاج فأراد احلجاج قتله ،فقال اخلارجي :أمهلني

عيل وأعود .قيل له :ومــن يضمنك؟ فقال أحد
حتى أذهب فأقــي دين ًا ّ
احلارضين :أنا .فذهب اخلارجي وعاد يف اليوم الثاين ،فقال :ها أنا ذا .فقيل

له :هال اختفيت فنجوت من املوت املحقق؟ فقال :أردت أن ال يقال ذهب
الوفاء من الناس ،وقيل للشخص الذي كفله :كيف ضمنت َمن ُحكم عليه
أردت أن ال يقال :ذهبت املروءة من الناس .فقال احلجاج:
باملوت؟ فقال:
ُ

وأنا قد عفوت عنه لئال يقال :ذهب العفو من الناس!
 -555عيش األغبياء (للمتنبي)((( من الكامل:
ما بـال طع ِم العيش عند معارش

َمـن يل بعيش األغبـيـاء فـإنـه

حـلــو وعنـد معـارش كالعلق ِم
ٌ
عيش إال ُ
ال َ
عيش َمن مل يفه ِم

 -556إخوة قبورهم متباعدة:
قال ابن عبد الرب((( يف « االستيعاب » :ما رؤيت قبور إخوة أشد تباعد ًا

بعضهــا عن بعض من قبور أوالد العباس بن عبــد املطلب ،ولدهتم أمهم
((( أبو الطيب أمحد بن احلســن ،الشاعر الغني عن التعريف به .كتب عنه وعن شعره كثري
من األدبــاء .تنقل يف البالد يمدح امللوك واألمراء ،وبينام هو عائد من خراســان تلقاه
مجاعة من بني ضبة  -كان قد هجاهم هجا ًء فاحش ًا  -فقتلوه سنة ( 345هـ).
((( انظر املرقم (.)524
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أم الفضل يف دار واحدة ،واستشــهد الفضل بأجنادين ،ومات عبد الرمحن

ومعبد بإفريقية ،وتويف عبد اهلل بالطائف ،وعبيد اهلل باليمن ،وقثم بسمرقند!
 -557لقاء بني عاملني:
عندما مر الزخمرشي((( ببغداد يف طريقه إىل احلج زار الرشيف املعروف

بابن الشــجري(((  -وكان كل منهام قد سمع بفضل اآلخر  -فلام التقيا قال
ابن الشجري متمثالً:

األخبار قبل لقائه
ستكثر
و َأ
َ
ُ

ب
ب اخلُ ْ ُ
فلام التقينا ص ّغر اخلَ َ َ

وقال الزخمرشي :روي أن النبي عليه السالم ملا وفد عليه زيد اخليل
قال له النبي « :يا زيد ،ما ُو ِصف يل أحد يف اجلاهلية فرأيتُه يف اإلســام إال
رأيتُه دون ما ُو ِصف يل غريك » .فعجب احلارضون من استشــهاد الرشيف

(((

بالشعر واألعجمي باحلديث!

 -558اهلل قايض احلاجات (لبعضهم) من جمزو الكامل:
ِ
ببـاب َمـن
جتلس َّن
ال
َ

وتقـول حـاجـايت إليــ

اتـركـه واقصـد ر َّبـهـا

دخول ِ
َ
دار ْه
يأبى عليك
ــه يعوقهـا إن مل ُأ ِ
دار ْه
ورب الدار كار ْه
تُقىض
ُّ

((( انظر املرقم (.)80
((( أبو السعادات هبة اهلل بن عيل ،كان إمام ًا يف العربية وآداهبا .تويف ببغداد سنة ( 542هـ).
((( كان يدعى بذلك فسامه النبي زيد اخلري.
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 -559بدرمهان!
قال ابن هشام يف « مغني اللبيب » :حكى أبو بكر التارخيي أن رج ً
ال قال

لســاك بالبرصة :بكم تبيع هذه السمكة؟ قال :بدرمهان! فضحك الرجل،

فقال السامك :أنت أمحق ،سمعت سيبويه يقول :ثمنُها درمهان!!
 -560يرضب أمخاس ًا ألسداس (((:

جرى هذا جمرى املثل ملن يســعى يف املكر ف ُيظهر شيئ ًا وهو يريد غريه.

قال الشاعر:

إذا أراد امرؤ مكر ًا جنى عل ً
ال وظل يرضب أمخاس ًا ألسداس

(((

وأصل ذلك أن شيخ ًا من األعراب خرج هو وأوالده يرعون إب ً
ال هلم،

فطالــت غربتهم عن أهلهم .فقال هلم أبوهم يومــ ًا :ارعوا ربع ًا ((( ،فرعوا

ربع ًا متجهني نحو أهلهم .ثم قالوا :لو رعينا مخس ًا .ففطن أبوهم ملا يريدون
فقال :ما أنتم إال رضب أمخاس ألسداس!

 -561شقاء املحبني (لبعضهم) من الوافر:
حمـب
وما يف اخللـق أشقى من
ٍّ

ِ
املـذاق
حلـو
وإن َو َجـدَ اهلـوى
َ

((( رضب هنا بمعنى ب ّيـن وأظهر.
((( املعلل من جيني الثمر مرة بعد أخرى ،ومن يسقي مرة بعد أخرى.
((( كانوا يعطشون اإلبل أربعة أيام ويسقوهنا يف اخلامس ،أو مخسة ويسقوهنا يف السادس.
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تـــراه بـاكـيــ ًا يف كـل حــال
فيبكي إن َ
نــأوا شــوقـ ًا إليهم

ٍ
ِ
الشـتـيــاق
فـرقــة أو
خمــافـ َة
ِ
الفـراق
خـوف
ويبكي إن َدنَـوا
َ

 -562فألقت عصاها:
ذكروا أنه بينام كان عبد اهلل السفاح خيطب ذات يوم سقطت العصا من

فتطي من ذلك .فقام بعض احلارضين فأخذ العصا ومســحها ودفعها
يده ّ
للسفاح وقال:

فألقت عصاها واستقر هبا النوى

املسـافـر
قـر عين ًا باإليـاب
ُ
كام ّ

(((

 -563يعطي ويضحك (لبعضهم) من املجتث:
َمـن قــاس جـدواك يومـ ًا
السحـب تُـعـطـي وتبكـي
ُ

مـدح ْ
ـك
بالسحـب أخطـأ
َ
ُ
وتضح ْ
ـك
وأنت تُـعـطـي
َ

 -564الرازي الطبيب:
الري ،ثم مارستان
هو أبو بكر حممد بن زكريا((( .كان رئيس مارستان ّ

بغداد يف عهد اخلليفة املكتفي .درس الطب والفلسفة دراسة متقنة ،وأ ّلف

كتب ًا كثرية ،منها « :احلاوي » ،قالوا :إنه يف ثالثني جملد ًا ،وله كتاب اجلامع،
((( املقصود بإلقاء العصا أو وضعها ترك السفر .والبيت قاله مرضس األسدي ،وقيل :هو
لراشد بن عبد اهلل ،وقيل غري ذلك.
((( تويف سنة ( 311هـ).
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وكتاب األعصاب ،وله كتاب خمترص ســاه « املنصــوري » صنّفه للملك

الساماين((( منصور بن نوح((( .ومن كالم الرازي هذا :إذا كان الطبيب عامل ًا

عالج يف أول العلة بام ال تســقط
واملريض مطيع ًا فام أقل لبث العلة .وقالْ :
به القوة ،ومهام قدرت أن تعالج باألغذية فال تعالج باألدوية ،ومهام قدرت

أن تعالج بدواء مفرد فال تعالج بدواء مركب.

 -565الدهر مأمور (لبعضهم) من الرسيع:
ٍ
كـافـــر باهلل أمــوا ُلـه
كم
ٍ
ومـؤمـن ليـس لـه درهـم

الئـم الدهـر وأفـعـا َلـ ُه
يا
َ

آمــر
مـأمــور لـه
الدهـر
ٌ
ٌ
ُ

 -566عزلة (لبعضهم) من الوافر:
وأ ّدبني الـزمــان فـام ُأبــايل

عشت يوم ًا
ولست بسائل ما
ُ
ُ

ِ
كفـر ِه
تـزداد أضعـافـ ًا عىل
ِ
فـقـره
يـزداد إيـامنـ ًا عـىل
ِ
مشتغـ ً
دهـره
ال ُيـزري عىل
ِ
أمــره
الدهــر إىل
ينرصف
ُ
أزور
ـرت فـال ُأزار وال
ُه ِج ُ
ُ

ُ
األمري
اجليش أم ركب
أسـار
ُ

 -567كلامت:

كل يشء حيتاج إىل العقل ،والعقل حيتاج إىل التجربة .إذا فاتك األدب

ِ
الرجل قطع ٌة من عقله.
دقيق عنــدهَ .ظ ُّن
فالزم الصمت .ال تشــاور َمن ال َ
((( السامانية كانوا ملوك خراسان وما وراء النهر.
((( املتوىف سنة ( 365هـ)[ .أقول :يف ذلك كالم يراجع يف حمله .ع].
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كفى باملرء خيان ًة أن يكون ظهري ًا للخونةَ .من مدح رج ً
ال ضمن عيبه .سادة
الناس يف الدنيا األسخياء ويف اآلخرة األتقياء.
 -568حائط جحظة:
هو جحظة الربمكي((( (الظريف املشــهور) .اســتأجر بنّــا ًء ليبني له

حائط ًا .فلــا كمل البناء طالب البنّا ُء باألجرة وأراد عرشين درمه ًا .فقال له
بنيت هذا احلائط بنصف يوم وتريد عرشين درمه ًا؟! قال البناء:
جحظة :إنام َ

أنت ال تــدري ،لقد بنيت لك حائط ًا يبقى مائة ســنة .وبينام مها يتحاوران

حول األجرة ســقط احلائط! فقال جحظة للبنّاء :أهذا عملك املت َق ُن؟! قال

البناء :هل تريد أن يبقى ألف سنة؟! قال :ال ،ولكن إىل أن تستويف أجرتك

عىل األقل!

 -569يف املراجعة((( (أليب نواس) من جمزو الرمل:
قـال يل يومـ ًا سـلـيـمــا

َـع
ُن
ُ
وبعـض الـقـول أشـن ْ

قــال :صـفـنـي وعـلـ ّيــ ًا

وأنـفـــع
أيـنـــا أبـقـــى
ْ

قـال :كـال ،قلـت :مهـ ً
ال

فاسمع
قال :قـل يل .قلت:
ْ

قـلــت :إنــي أن أقـــل
قال :صفـه ،قلتُ :يـعطي

جتـــزع
فـيـكـمــا باحلــق
ْ

متنـع
قال :صفـنـي ،قلت:
ْ

((( انظر املرقم (.)371
((( نوع من أنواع البديع فيه حماورة شديدة اإلجياز.
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 -570قرابة غريبة:
حكى ابن قتيبة الدينوري((( يف « عيون األخبار » أن ً
رجال جاء إىل عبد

تزوجت امرأة وتــزوج ابني أمها ،وال غنى يل عن
امللــك بن مروان فقال:
ُ

فعلت
رفــدك .فقال له عبد امللك :إن أخربتني ما بــن أوالدكام إذا أولدمتا
ُ

(أي أعطيتك) .فقال الرجل :يا أمري املؤمنني ،هذا محيد بن بجدل قد ق ّلدته
سي َفك ووليته ما وراء بابك ،فاسأله فإن أصاب فال تعطني شيئ ًا ،وإن أخطأ
العذر .فدعا عبد امللك البجديل فســأله .فقال :يا أمري املؤمنني ما
اتســع يل
ُ

قلدتنــي عىل العلم باألنســاب ،بل الطعن بالرمــاح .أحدمها عم اآلخر،
واآلخر خاله.

 -571بالرفاء والبنني:
أعرست
كان العرب يف اجلاهلية يقولون للمتزوج :بالرفاء والبنني .أي
َ

ملتئــ ًا مع زوجتك ،ووالد ًا منها البنــن .وكان النبي ﷺ يقول بدل ذلك:
« بارك اهلل لك وبارك عليك ومجع بينكام باخلري ».

 -572ثوب الرجاء (لإلمام الشريازي)((( من البسيط:
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا
ُ
ٍ
نـازلـة
وقلت :يا عــدتـي يف كـل
((( انظر املرقم (.)92
((( انظر املرقم (.)82

وبت أشكو إىل موالي ما أجدُ
ُّ

و َمن عليك لكشف
الرض أعتمدُ
ِّ
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ٌ
مشتمل
والرض
مـددت يـدي
وقد
ُ
ُّ
رب خــائـبــ ًة
َــردنَّـهـا يـا ِّ
فـال ت ُ
 -573رضبوا هبم املثل:

خري َمن ُمدَّ ت إل َيه َيدُ
إليك يا َ
ِ
جود َك يروي كل َمن َي ِر ُد
فبحر
ُ

حلزن يعقوب ،وبالصرب أيوب ،وباحلكمة لقامن،
حلسن يوســف ،وبا ُ
با ُ

وبالــذكاء إيــاس((( ،وبالكرم حاتم((( ،وبالشــجاعة عنــرة((( ،وباحللم
مادر((( ،وبالفهاهة ِ
األحنف((( ،وبالفصاحة سحبان ((( ،وبالبخل ِ
باقل(((،
وباحلمق هبنَّقة((( ،وبالندم الكســعي((( ،وباهلجــاء احلطيئة( ،((1وبخلف

الوعد عرقوب(.((1

 -574الباليا يف اجلاهلية:

كانوا يعقرون عند القرب ناقة أو بعري ًا ويســمون هذه العقرية « البلية ».

وإذا مــات من يعز عليهم كثــر ًا عقلوا عند قربه ناقــة وتركوها بال طعام
((( انظر املرقم (.)15
((( انظر املرقم (.)79
((( انظر املرقم (.)172
((( انظر املرقم (.)402
((( سحبان وائل .انظر املرقم (.)823
((( لئيم بخيل من بني هالل.
((( انظر املرقم (.)344
((( انظر املرقم (.)137
((( انظر املرقم (.)477
( ((1انظر املرقم (.)414
( ((1عرقوب بن معبد ،كان من أخلف الناس للوعود.
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وال رشاب حتى متوت! ويزعمون أن الناس حيرشون ركبانا عىل الباليا إذا

عقرت أو عقلت عند القبور.
 -575توكيد ألوان:

قــال تعاىل يف صفة بقرة بني إرسائيل ﴿ :ﰁ ﰂ ﴾ ،قال الزخمرشي

يف « الكشــاف » :يقال يف توكيد األلوان :أصفر فاقــع ودارس ،كام يقال:

أسود حالك وحانك ،وأبيض يقق وهلق ،وأخرض مدهام ،وأزرق خطباين
وأرمك رداين.

 -576يف الشفاعة:
كتب احلسن بن ســهل((( لرجل كتاب شفاعة ،فجعل الرجل يشكره،

فقال له احلسن :عال َم تشكرنا؟! إنّا نرى الشفاعة زكاة مروءاتنا .وأمىل يوم ًا
كتاب شــفاعة ،فأمىل يف آخره :بلغني أن الرجل ُيسأل عن فضل جاهه كام

يسأل عن فضل ماله.

 -577كم غائب حتت الرتاب (لبعضهم) من الوافر:

ٍ
مـوت
فإن نحـن التقـيـنـا قبـل

وإن سبقت بنـا أيــدي املنـايـا

ِ
العتاب
شفينا النفس من مضض
ِ
الـرتاب
فكم مـن غـائب حتـت

((( صــار وزير ًا للمأمون بعد موت أخيه « الفضــل » ،كان عايل اهلمة فصيح ًا ذكي ًا ،بقي يف
الوزارة إىل أن أصابته السوداء لشدة حزنه عىل أخيه الفضل .واحلسن هذا هو أبو بوران
التي تزوجها املأمون .تويف سنة ( 236هـ).
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 -578الباكي واملتباكي (للمتنبي) من الوافر:
ويف األحبـاب خمتـص بوجـد
إذا اشتبكت دموع يف خـدود

وآخــر يـدّ عـي معـه اشـرتاكـا
ُ

تبـي َمـن بكـى ممـن تـبــاكى
ّ

 -579عداوة الضعيف (أليب الفتح ال ُبستي)((( من الكامل:

ٍ
بعـداوة
ال تستخـفـ ّن الفـتى

َ
العيون أق ُّله
إن القذى يؤذي

أبـد ًا ولو كـان العـدو ضئـيـال

البعـوض الفـيـال
ولربام جـرح
ُ

 -580الباقالء بقشوره:

كان أحد البخالء يويص عياله فيقول :كلوا الباقالء((( بقشــوره ،فإن

الباقالء يقول :من أكلني بقشوري فقد أكلني ،ومن مل يأكلني بقشوري فإين
ســوف آكله ،فام حاجتكم إىل أن تصريوا طعامــ ًا لطعامكم وأك ً
ال ملا ُج ِعل
أك ً
ال لكم!
 -581اجلواليقي وعلم النجوم:

كان أبو منصور اجلواليقي((( (األديب اللغوي املشــهور) يف جملســه

بجامع املنصور ببغداد ،فوقف عليه شــاب وسأله عن معنى البيتني اآلتيني
(من البسيط):

((( عيل بن حممد بن احلسني ،الشــاعر الكاتب .كان يكثر من املحسنات اللفظية .تويف سنة
( 400هـ).
((( الباقالء يذكر ويؤنث .ويقال الباقيل بالقرص مع تشديد الالم أو ختفيفها.
((( موهــوب بن أمحد البغــدادي ،صاحب املؤلفات الكثرية يف اللغة واألدب .تويف ســنة
( 539هـ).
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ُ
ُ
جنـان اخللـد أدخلها
وصل احلبيب

فالشمس يف القوس أمست وهي نازلة

النـار ُيصليني به النـارا
وهجـره
ُ
ُ
إن مل يزرين وباجلوزاء إن زارا

ني ،هذا يشء من علم النجوم ال من صنعة أهل
فقال له اجلواليقي :يا ُب ّ

األدب .ثم آىل اجلواليقي عىل نفســه أن ال جيلس جملسه حتى ينظر يف علم
النجوم .وذكروا يف معنى ذلك أن الشــمس إذا كانت يف آخر برج القوس

كان الليل يف غاية الطول ،وإذا كانت يف آخر برج اجلوزاء كان الليل يف غاية
القرص ،فكأنه يقول :إن زارين احلبيب شعرت أن الليل يف غاية القرص ،وإن

مل يزرين فهو يف غاية الطول.

ِ -582
ُ
لطيف معنى (البن حزم)((( من الوافر:
للعيان

أصبحت مرحت ً
ال بجسمي
لئن
ُ

معنى
ولكن للعـيـان لطيـف
ً
 -583كاهلر حيكي األسد:

مقيـم
فـروحي عنـدكم أبـد ًا
ُ
()2
الكليم
لذا ســأل املعـاينـ َة
ُ

قال ابن عامر األندلــي((( هيجو املعتمد بن عبــاد((( وأباه املعتضد

(((

((( أبو حممد عيل بن أمحد األندليس ،العامل املشهور .اشتهر بمؤلفاته الكثرية وبآرائه اجلريئة
يف املواضيع الدينية .تويف سنة ( 456هـ).
((( املقصود بالكليم موســى عليه السالم ،وإشارة إىل قول اهلل تعاىل عىل لسانه ﴿ :ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﴾.
((( حممد بن عامر ،ذو الوزارتني .كان شاعر ًا جميد ًا .قتله املعتمد سنة ( 477هـ).
((( حممد بن عباد ،امللقب باملعتمد ،وهو صاحب إشبيلية .تويف سنة ( 488هـ).
((( عباد بن حممد ،أشهر ملوك الطوائف .تويف سنة ( 461هـ).
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(من البسيط):
ٍ
أنـدلـس
ذكـر
ـح عنـدي
مما يق ّب ُ
َ

أســامء مملكـة يف غـري موضعها

ِ
ٍ
ومعـتـمـد
معتضـد فيها
ـامع
َس ُ
ِ
األسد
كاهلر حيكي انتفاخ ًا صول َة

 -584الدور والتسلسل:
حقيقة الدَّ ور :توقف اليشء عىل نفسه بمرتبة أو أكثر كتوقف ألف عىل

باء وباء عىل ألف ،أو توقف ألف عــى باء وباء عىل جيم وجيم عىل ألف،
وهو باطل .وحقيقة التسلسل :توقف أمور بعضها عىل بعض إىل ما ال هناية

لــه ،وهو باطل أيض ًا .وليس هذا موضع إيــراد الرباهني عىل ذلك .ولكن
ذكرنا هذا لطرفة وردت يف قول الشاعر((( (من جمزو الرجز):
ـــرت
حـقـيـقـ ُة الـدَّ ور َج َ
لـوال مشيـبـي مـا جـفــا

بينـي وبـني َمـن ُأ ِحـــب

لـوال جـفــــاه مل أشــب

 -585من أسامء أوالد احليوان:
ولــد الفيل « دغفل » ،وولد الناقة « حــوار » ،وولد البقرة « عجل »،

حل » ،وولد
وولد الفرس « مهر » ،وولد األتان « جحش » ،وولد الشاة « َ َ
العنــز « جدي » للذكر و« عناق » لألنثى ،وولــد األروية « وعل » ،وولد

الضبع « فرغل » ،وولد اخلنزير « حنّوص » ،وولد اللبوة « شــبل » ،وولد
((( وجدت يف بعض املصادر أن البيتني البن نُباتة السعدي .انظر املرقم (.)422
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الغزالة « خشف » ،وولد الكلب « جرو » ،وولد الثعلب « هجرس » ،وولد

النعامــة « رأل » ،وولد األرنب « خرنق » ،وولد الدجاجة « ّفروج » ،وولد
احلية « حربش » ،وولد الفأرة « درص ».
 -586ع ّز يعزّ:
ذكر الســيوطي يف كتابه « عقود الزبرجــد »((( عند تعليقه عىل حديث

يعز من عاديــت » قال :هو بكرس العني،
« القنــوت » يف الصالة...« :وال ّ
عز » هلا ثالثة استعامالت :تكون بمعنى
وغلط من قال بفتحها .ثم قال :و « ّ

ضد الذل ،ومضارعهــا بالكرس ،وبمعنى الصعوبــة ومضارعها بالفتح،

وبمعنى املغالبة نحو ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ ومضارعها بالضم .ثم قال إنه

أ َّلف يف ذلك مؤلف ًا!

 -587مما رواه ابن منده(((:
روى العامل املحدِّ ث ابن منده عن بعض العلامء أنه قال :كثرة الضحك

أمارة احلمق ،والعجلة من ضعف العقــل ،وضعف العقل من قلة الرأي،
وقلة الرأي من ســوء األدب ،وسوء األدب يورث املهانة .واملجون طرف
من اجلنون ،واحلسد داء ال دواء له ،والنامئم ِ
تورث الضغائن.

((( كتــاب ال يزال خمطوط ًا عىل ما أعلمه اآلن .اطلعت عليه قبل مدة عند بعض األفاضل،
وقد ألفه السيوطي لرشح الغريب يف األحاديث الواردة يف مسند اإلمام أمحد.
((( حييــى بن عبد الوهاب ،احلافــظ الثقة .له مصنفات معتــرة يف احلديث ،وقد كان أبوه
حمدِّ ث ًا ،وكذلك إىل اجلد الرابع .تويف بأصبهان سنة ( 512هـ).
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 -588يميش عىل البيض:
قول سائر يقال ملن يميش ببطء شديد أو يتقدم إىل العمل بتلكؤ وتردد.
قال بعض الشــعراء هيجو أبا جعفر الفيض((( وزيــر اخلليفة املهدي (من
الرسيع):
ياحابيس عن حـاجتي ظامل ًا

ذاك الذي يأتيـك معـرو ُفه

ِ
ـيـض
أحوجـك اهلل إىل ال َف
َ

ِ
البـيـض
كـأنـام يميش عىل

 -589أمل العيون للذة اآلذان:
(((
دميام لكنــه كان ظريف ًا تطيب
كان جحظــة الربمكي مشــوه اخللقة ً

جمالسته وحيلو حديثه .فقال يف ذلك بعض الشعراء (من الكامل):
نبئت جحظ َة يستمدُّ جحو َظه
ُ
حتملـوا
وارمحتـا ملـنــادمـيـه ّ

شطرنج ومن س ِ
ٍ
طان
من فيل
ََ
ِ
اآلذان
أمل َ العـيــــون للــذة

 -590ال ترى الشمس لي ً
ال (لبعضهم) من اخلفيف:
َوعَـدَ ْت أن تـزور ليـ ً
ال فألـوت
ِ
قلت :هال صدَ ِ
بالوعد قالت:
قت
ُ
َ

تسحـب ذيــال
وأتــت بالـنـهـــار
ُ

قت أن ترى الشمس ليال؟!
كيف صدّ َ

((( الفيض بن أيب صالح ،كان من غلامن ابن املقفع .جده نرصاين .تويف سنة ( 173هـ).
((( انظر املرقم (.)371
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 -591مات الصغري وعاش الكبري:
مات طفل صغري لبعض األشــخاص فحرض الشاعر ابن أيب الصقر

(((

جملس العزاء وهو يرتعش من الشيخوخة ،فالحظ أن احلارضين يتغامزون

كيــف أن الطفل الصغري يموت ويعيش هذا الشــيخ الكبــر ،فقال( :من
املتقارب):

إذا دخـل الشيـخ بـني الـشـبـا

رأيـت اعـــرتاضـ ًا عـىل اهلل إذ
َ
فقل البن شهـر وقل البن ٍ
ألف

ب عزاء وقد مات ٌ
صغري
طفل
ْ
الكبـري
تـويف الصغـري وعــاش
ْ

املصــــري!
ومــا بني ذلك :هـذا
ْ

 -592دع العتاب (لبشار بن برد)((( من الطويل:
كنت يف كل األمـور ُمعاتب ًا
إذا َ
فعش واحد ًا أو ِص ْل أخاك فإنه

إذا أنت مل ترشب مرار ًا عىل القذى

تلـق الذي ال تُعـاتِ ُبـ ْه
صدي َقك مل َ
ٍ
ومـانِـ ُبـه
ـقـارف
ُم
ُ
ذنـب تــار ًة ُ
ِ
مشار ُبه؟
وأي الناس تصفو
َ
ظمئتُّ ،

 -593كم عليل عاش (لبعضهم) من اخلفيف:
ٍ
يـأس
كم عليل يعيش من بعـد

قد تُصـاد القطـا فتنجـو رسيعـ ًا

((( انظر املرقم (.)318
((( انظر املرقم (.)289

بعـد مــوت الطبيـب والعــو ِ
اد
ُ ّ
ويـحــل الـبــالء بالـصـي ِ
ُّ
ـــاد
ّ
ُ
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 -594لكع بن لكع:

ُ
زمان ُي َّ
ي عىل الناس ٌ
الصادق و ُيصدَّ ق
كذب فيه
ورد يف احلديث « :ليأتِ َ ّ

وي ََّون َ
فيه
املؤت َ ُن ويؤمتن اخلائ ُن ،و َيشــهد املرء وال ُيستَشــهد،
الكاذبُ ،
ُ

ويكون أســعد الناس بالدنيا لكع بن لكع ال يؤمن باهلل ورسوله » .أخرجه
الطرباين(((.

 -595الربيد:
قال ابن األثري املحدّ ث يف « النهاية » يف مادة « برد » حول ما ورد من أن

الرسل
النبي ﷺ قال « :إين ال أخيس َ
البد » أي ال أحبس ُ
الوعْدَ وال أحبس ُ ْ
عيل .ونقل عن الزخمرشي أن الربيد كلمة فارســية األصل ،أصلها
الواردة ّ

« بريده دم » أي حمذوف َ
الذنَب ،فهي يف األصل للبغل ،وكانت بغال الربيد

تُقطع أذناهبا كالعالمة هلا .ثم سموا الرسول الذي يركبها بريد ًا.
 -596ملا عشنا متنا:

من أخبار القايض عبد الوهاب املالكي ((( أنه ضاقت عليه احلال ببغداد

فخرج منها إىل مرص .وخرج لتوديعــه أصحابه من العلامء واألدباء .فقال
وجــدت بني ظهرانيكم رغيفني كل غداة وعشــية ،ما عدلت عن
هلم :لو
ُ

((( كام يف « اجلامع الصغري » للســيوطي .والطرباين هو احلافظ سليامن بن أمحد ،ولد بطربية
ونســب إليها .رحل لطلب احلديث أكثر من ثالثني ســنة ،واشــتهرت معامجه الثالثة
املعروفة باسمه .تويف سنة ( 360هـ).
((( انظر املرقم (.)64
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بلدكم لبلوغ أمنية ،كذا قــال بعض كتاب الرتاجم .فلام دخل مرص انثالت

عليه الدنيا والتف حوله الناس لســابق معرفتهم بفضله .قالوا :فأكل أكلة

اشتهاها فامت .ويقال :إنه قال عندما شعر باملوت :ملا عشنا متنا!
 -597دهاء عمرو بن العاص:

كان عمرو بن العاص من فرســان العــرب وأبطاهلم ودهاهتم .وكان

يرضب املثــل بدهائه .كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه إذا اســتضعف
أحد ًا يف رأيه قال :أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن العاص واحد .يقصد
قدرة اهلل عىل خلق األضداد!

 -598عيون من زجاج (لشهاب الدين الدنيرسي)((( من الوافر:

أتى بعد ِ
الصبا شيبي ودهـري
كفى ْ
أن كـان يل
بـرص حـديـدٌ
ٌ

ٍ
ِ
باعـوجـاج
اعتـدال
رمى بعـد

وقد صـارت عيوين من زجـاج

 -599وصف خامات الزرع (للقايض عياض)((( من الرسيع:
انـظـر إىل الـزرع وخــامــاتـه

كـتـيـبـ ًة خـضـرا َء مـهــزومـ ًة

الريـاح
حتكي وقد مـاست أمام
ْ
جــراح
شقـائـق النعـامن فيـهـا
ُ
ْ

((( املتوىف ســنة ( 794هـ) .وهل يقصد بعيون الزجاج ضعفها ،أو كان يف زمنه اســتعامل
النظارات؟
((( عياض بن موسى ،العامل املشهور جد ًا بمؤلفاته الكثرية ،منها « :اإلكامل » رشح صحيح
مسلم ،ومشارق األنوار ،وغري ذلك .تويف بمراكش سنة ( 544هـ).
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 -600أبيات مفردة:
ِ
حـني
ـق أخــالقـ ًا إىل
وإن َتَـ ّل َ

ٍ
صائر يوم ًا لشيمته
امرئ
 كلٌ
 -ليس العطاء من الفضول سامح ًة

ُ
قليـل
حـتى جتـو َد ومـا لديـك

غري أن سيوفهم
 وال َعيب فيهم َ
الضيف ُم ْ ِب ِ
أهل ِه
واعلم بأن
َ
ُ
ْ

ٌ
فلـول من قـراع الكـتـائب
هبـ ّن
بمبـيـت لـيـلـتِ ِ
ِ
ـه وإن مل ُي َ
ـسـأ ِل

 ّصبح سامل ًا
وإن امر ًأ ُيميس و ُي ُ

من النـاس إال مـا جنى َلسعيـدُ

ٍ
 ومن ُفضل فيبخل بفضله
يك ذا

كنت جاه ً
ال
 -ستبدي لك األيا ُم ما َ

زت غاديا
جته َ
 عمري َة َو ِّد ْع إن ِّ
ِ
صاحبِه
السالمة َيثني عز َم
حب
ُّ -

ه ًا
 من راقـبَ
النـاس مــات َ ّ
جاورت أعدائي وجاور ر َّبـه
ُ

عىل قـومـه ُيستَغـ َن عنه و ُيـذ َم ِم

ُـز ّو ِد
ويأتيـك باألخبـار من مل ت َ
الشيب واإلسالم للمرء ناهيا
كفى
ُ

ِ
بالكسل
عن املعايل و ُيغـري املر َء

اجلــســـور
وفــــاز بالـلـــذة
ُ
ـواره ِ
شـتـان بـني ِج ِ
وجــواري

 -601املوايل والعلوم:

روى مسلم يف صحيحه أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملا تلقاه نائبه

اســتخلفت عىل أهل الوادي؟
عــى مكة يف حج أو عمرة قال له عمرَ :من
َ

قال :ابن أبزى((( ،قــال :و َمن ابن أبزى؟ قال :رجل مــن املوايل ،فقال له
ســمعت نبيكــم ﷺ يقول « :إن اهلل يرفع هبــذا العلم أقوام ًا
عمر :أما إين
ُ
ويضع به آخرين ».

((( هو صحايب واسمه عبد الرمحن .وقال بعضهم :هو تابعي.
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ونقلــوا عن اإلمــام الزهري((( أنه دخل عىل هشــام بــن عبد امللك،
فســأله هشــام عن علامء األمصار ،فأخربه الزهري أن فقيــه املدينة نافع
املــوىل((( ،وفقيــه مكة عطــاء املوىل((( ،وفقيه الشــام مكحــول املوىل(((،
وفقيه مرص يزيــد بن أيب حبيب املوىل((( ،وفقيه اليمــن طاووس املوىل(((،
وفقيه اجلزيــرة ميمون بن مهران املوىل((( ،وفقيه البرصة احلســن البرصي
املوىل((( ،وفقيه الكوفة إبراهيم النخعي((( العريب( .((1فقال هشام :لتسودن
املــوايل عىل العــرب حتى ُيطب هلا عــى املنابر والعرب حتتهــا! فقال له
الزهــري :يا أمري املؤمنني إنام هــو أمر اهلل ودينه ،فمن حفظه ســاد ،و َمن
ض ّيعه سقط!

((( انظر املرقم (.)11
((( أبــو عبد اهلل نافع بن عبد الرمحن ،موىل عبد اهلل بــن عمر .كان من النبالء الثقات .تويف
سنة ( 117هـ).
((( انظ املرقم (.)336
((( مكحول بن عبد اهلل ،أصله من كابل .كان مقامه بالشــام ،وقد تفرد باإلفتاء هناك .تويف
سنة ( 113هـ).
((( املتوىف سنة (.)128
((( انظر املرقم (.)327
((( كان موىل المرأة كوفية ،وكان عامل ًا عابد ًا زاهد ًا .تويف سنة ( 95هـ).
((( انظر املرقم (.)491
((( إبراهيم بن يزيد ،العامل املشــهور .وهو تابعي ،ونسبته إىل قبيلة « النخع » العربية .تويف
سنة ( 95هـ).
( ((1أقول :وحتى إبراهيم النخعي قيل إنه غري عريب ،وإن كان املشهور أنه من قبيلة عربية.
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 -602الشعراء الثالثة:
هم جرير((( والفرزدق((( واألخطل((( ،أشــهر شعراء العرص األموي.

ورد يف مصادر عدة أن أعرابي ًا وفد عىل عبد امللك بن مروان فمدحه .فقال

له عبد امللك :تعرف أمدح بيت قالته العرب؟ قال :نعم ،قول جرير:
خري َم ْن ركب املطـايا
ألستُم َ

َ
بطـون ِ
راح
وأنـدى العاملني

أصبت ،فهل تعرف أهجى بيت؟ قال :نعم ،قول جرير:
قال:
َ
الطرف إنك من ن َُمري
فغض
َ
ّ

بلغت وال كـالبا
فال كعبـ ًا
َ

قال :أصبت ،فهل تعرف ّ
أرق بيت؟ قال :نعم ،قول جرير:
إن العيون التي يف طرفها حور

قتلنـنا ثم مل ُيـحـيـني َقـتـالنا

أصبت ،فهل تعرف جرير ًا؟ قال :ال ،وإين إىل رؤيته ملشتاق .قال:
قال:
َ

هذا جرير وهــذا الفرزدق وهذا األخطل ،وكانــوا حارضين عنده .فقال
األعرايب (من املتقارب):

ٍ
حــزرة
فـحـ ّيـا اإللــ ُه أبـا
وجـدّ الفـرزدق ِ
أتع ْس بـه

ُ
أخـطـل
وأرغـم أنفـك يا

ُ
اجلـنــدل
خيـاشـمـه
و َد ّق
َ

((( أبو حزرة جرير بن عطية ،الشاعر الغني عن التعريف .تويف سنة ( 110هـ).
((( انظر املرقم (.)59
((( غياث بن غوث التغلبي :النرصاين الشاعر املشهور.
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فغضب الفرزدق وقال (من البسيط):
بل أرغم اهللُ أنفـ ًا أنت حـامـ ُلـه
الـتىض حكومتُه
ما أنت باحلكم ُ

يا ذا اخلنـا ومقـال الزور واخلَـ َط ِل
ِ
واجلدل
وال األصيل وال ذي الرأي

وغضب جرير وقال أبيات ًا ،ثم وثب إىل األعرايب فق ّبل رأسه وقال :يا أمري

املؤمنني جائزيت له .لكن عبد امللك أعطى األعرايب وأعطى جرير ًا جائزته!
ُ -603صبح الشيب (للميداين)((( من الطويل:
تن ّفس صبح الشيب يف ليل عاريض

فلام فـشـا عـاتـبـتُـه فـأجـابـنـي:

فقلت عسـاه يكـتـفي بعـذاري
ُ
ِ
أيا هـل تـرى ليـ ً
هنـار
ال بغـري

 -604حــالوة ال َّظـ َفـر:

كان أبــو حممد اليزيدي((( والكســائي((( ذات يــوم يف جملس هارون

الرشــيد ،فقال أبو حممد للكســائي :ما قولك يف قول الشــاعر (من جمزو

الرمل):

ـــربـ ًا نَـ ْقــ
مـا رأيـنـا َخ َ
ــري مـهـــر ًا
ال يكـون الـ َع ُ

ــر
ـ َق َـر عنـه
َ
البيـض َصـ ْق ُ
مـهــر
املـهــر
ال يـكــون
ُ
ُ

((( انظر املرقم (.)799
معلام للمأمون .له مصنفات كثرية وشعر
((( حييى بن املبارك ،النحوي املقرئ اللغوي .كان ً
جيد .ســموه اليزيدي ألنه كان يعلم أوالد يزيد بن املنصور احلميدي مدة .تويف ســنة
( 202هـ).
((( انظر املرقم (.)153
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فقال الكسائي :جيب أن يكون « مهر » أي الثالث منصوب ًا عىل أنه خرب

(((
تم
يكون ،ففي البيت إقواء  .فقال أبو حممد :الشعر صواب ،ألن الكالم قد ّ

عند قوله ال يكون الثانية ،ثم استأنف فقال املهر مهر((( ،ورضب بقلنسوته
األرض وقال :أنا أبو حممد! فقال لــه حييى الربمكي :أتكتني بحرضة أمري

املؤمنني؟! فقال :إن حالوة ال َّظـ َفـر أذهبت عني التحفظ!
 -605زر غ ّب ًا تزدد حب ًا:

اشتهر هذا القول ،وقال بعضهم :إنه حديث نبوي ،وقد ورد من طرق،

ولكنه مل يرد يف الصحاح .ونظم الشــعراء يف هــذا املعنى ،ومن ذلك قول

بعضهم (من اخلفيف):

ٍ
شهـر
ال تـزر َمن حتب يف كل
فاجتال ُء اهلالل يف الشهر يو ٌم

غــري يـوم وال ت ِ
َـز ْده عـلـيـه
َ
ُ
العـيــون إليـه
ثم ال تـنـظـر

وقول اآلخر (من الطويل):
عـليـك بإقـالل الـزيــارة إهنـا

أمل تـر أن الـغـيـث ُي َ
ـسـأم دائـ ًام

إذا كثرت كانت إىل اهلجر مسلكا

و ُيط َلب باأليـدي إذا هو أمسكا

((( اإلقواء :اختالف حركة الروي بالرفع واجلر خاصة ،أما االختالف بالرفع والنصب كام
يف البيت (عىل رأي الكسائي) ،فهو إرصاف وليس بإقواء.
((( اخلرب :الذكــر من احلبارى .العري :الذكر من بقر الوحــش .واملقصود أننا مل نر صقر ًا
خيرج من بيض احلبارى ،وال يمكن أن يكون محار الوحش مهر ًا بل املهر مهر.
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 -606اهلوارة:
خطب أحــد أمراء البرصة فقال فيــا قال :اتقوا اهلل فــإن من يتق اهلل
فال هوارة عليه .فلــم يعرف الناس معنى هذه الكلمة ،وســألوا حييى بن
يعمر النحــوي((( فقال :اهلــوارة :الضيــاع ،فهو يقول :الــذي يتقي اهلل
ال ضياع عليه .ونقلوا عن القــزاز((( أنه قال يف كتابه « اجلامع » :اهلورات:
حدثــت األصمعي هبذا فقال:
املهالــك ،وأحدها هورة .وقــال بعضهم:
ُ
هــذا يشء ال أعرفه ومل أســمع به حتى الســاعة منك .ثم قــال :إن كالم
العرب لواسع!
 -607من أزياء النساء:
قال بدر الدين العيني((( يف كتابه « عمدة القاري رشح البخاري » عند

ٍ
كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة » ،قال:
رشح احلديث الذي فيهَ ..« :ف ُر َّب
وهذه البلوى عامة يف هذا الزمان((( ،وال سيام يف مرص ،فإن الواحدة منهن

((( هو تابعي ،فقد لقي بعض الصحابة .وهو أحد قراء البرصة .انتقل إىل خراســان وتوىل
القضاء هناك .تويف سنة ( 129هـ).
((( حممد بن جعفر القريواين النحوي ،قالوا إن كتابه املذكور من الكتب املختارة .تويف سنة
( 412هـ).
((( حممــود بن حممد ،العامل املحدّ ث والفقيه املشــهور .توىل القضــاء بالقاهرة ،له مؤلفات
كثرية .وكتابه املذكور يدل عىل علمه وفضله .تويف سنة ( 855هـ).
((( أي يف النصف األول من القرن التاسع اهلجري.
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تفصل قميص ًا
تتغاىل يف ثمن قميص إما من عندها أو بتكليف زوجها ،حتى ّ
بأكامم هائلة وذيل ســابغة جد ًا منجرة وراءها أكثر من ذراعني((( .وكل من

كميها يصلح أن يكون قميص ًا معتدالً .ومع هذا إذا مشــت ُيرى منها أكثر
بدهنا من نفس كميها!
 -608وصف فروة:
ملا كان العامد األصبهاين((( يف ببغداد صارت له صحبة مع الشــاعر ابن
التعاويــذي((( ،وملا ذهب العامد إىل دمشــق واتصل بصالح الدين األيويب
وصارت له عنده منزلة كبرية ،كتب إليــه ابن التعاويذي يطلب منه فروة،
لبسها،
ملســها ويزين ُ
ومما جاء يف رســالته :فروة دمشــقية رسية نقية ،يلني ُ

دباغتها نظيفة وخياطتها لطيفة ،طويلة ك َطوله ،سابغة كأن ُع ِمه ،مجيلة كفعله،
واســعة كصدره ،رفيعة كقدره ،ظاهرها كظاهره ،وباطنها كباطنه .يتجمل
هبا الالبس وتتحىل هبا املجالس!
((( ما عســاه يقول لو شــاهد ما حصل يف زماننا ،فهذه ثياب النســاء اليوم قد وصلت إىل
درجة فاضحة ،فقد ذهبت األكامم مطلق ًا ،وتقلصت األذيال حتى ارتفعت عن الركب،
وانكشفت اجليوب عن الصدور ،وما انكشف عن الظهور أكثر ،وال ندري إىل أية حالة
يصل األمر بعد اآلن وهو يتطور برسعة .وهلل يف خلقه شؤون.
((( انظر املرقم (.)443
((( حممد بن عبد اهلل ،كان شاعر العراق يف وقته ،له ديوان شعر رقيق .تويف سنة ( 583هـ).
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 -609الثور يتقدم عىل األسد (البن برشان)((( من البسيط:
ُّ
احلظ قـوم ًا ما هلم قـد ٌم
إن َقدَّ َم
نجـمـ ُه
فهكـذا ال َف َل ُك
ُّ
العلـوي َأ ُ

يف فضل علم وال حزم وال َج َل ِد
ِ ()2
َ
منـزل األسد
الثور فيها
َت َقدَّ َم
ُ

 -610تذكّرنا األمراض (البن ُرزّيك)((( من الكامل:
الدهـر من أحـداثـه
كم ذا ُيرينـا
ُ
املامت وليس جيري ذكـره
ننسى
َ

ِ
واإلعـراض
ـب ًا وفينـا الصـدُّ
ُ
ع َ
فينـا فـت ْ
األمــراض
ُـذ ِك ُـرنـا بـه
ُ

 -611شهادة الدموع (البن التعاويذي)((( من الطويل:

ِ
نحلت جسمي صبابـ ًة
قلت قد َأ
إذا ُ
قلت :دمعي باألسى ِ
فيك شاهدي
وإن ُ
 -612حادثة غريبة:

ِ
نحول؟
حب بغري
تقول :وهل ٌّ
ِ
عدول
غري
تقول :شهو ُد الدم ِع ُ

بعض كتّاب الرتاجم حادثــة خالصتها أن بعض التجار كانوا يف
ذكر ُ

ســفر فأدركهم الليل خارج إحدى القرى ،وكان الوقت شــتا ًء ،فوجدوا
مســجد ًا خالي ًا فدخلوه ليباتوا فيه ومل يرغبوا يف دخــول القرية .فجاء من

القرية إمام املسجد وصىل هبم العشــاء ونصحهم بعدم املبيت يف املسجد،

ألن أســد ًا يأوي إىل ذلك املكان ليالً ،فلم يكرتثوا بذلك ،وعاد اإلمام إىل
ً
فاضال.
((( حممد بن أمحد الواسطي :كان عامل ًا
((( يقصد برج الثور وبرج األسد.
ً
فاضال شجاع ًا .قتل سنة ( 556هـ).
((( طالئع بن رزيك ،توىل الوزارة بمرص .كان
((( انظر املرقم (.)608
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القرية .وكان مع اجلامعة محار ربطوه بحلقة يف باب املسجد وأطبقوا الباب،

وبقــي احلامر خارجه .ثم أوقدوا نار ًا يصطلون عليها .وبعد قليل ســمعوا
زئري األســد يقرتب من املكان ،فخاف احلامر ودفع الباب برأســه فانفتح

الباب ودخل احلامر فصار خلف الباب ،وهجم األسد فخرج احلامر وانسد

الباب بخروجه! وبقي األسد أمام اجلامعة ال يستطيع اهلجوم عليهم خوف ًا

من النار ،وال يســتطيع اخلروج النســداد الباب .وبقوا عىل هذه احلالة إىل

الفجر .فأتى اإلمام من القرية ودخل املســجد ،فهجم عليه األســد ومحله
بأنيابه وخرج يعدو!

 -613العاقل ال هيتك رس امرأته:
فيم
أورد الســيوطي يف « اجلامع الصغري » احلديث « :ال ُيسأل الرجل َ

رضب امرأته » ،وهذا احلديث مل يرد يف الصحاح .قال الســيوطي :أخرجه
َ

أمحــد واحلاكم .وذكر العزيــزي يف « الرساج املنري » مــا حمصله أن بعض
الصاحلني أراد أن يطلق امرأته فقيل لهِ :ل َ تطلقها؟ قال :العاقل ال هيتك رس
امرأته .ثم طلقها فقيل له :مل َ طلقتَها؟ قال :ما يل والمرأة ليست زوجتي!
 -614أشعر الشعراء:
هناك أقــوال متضاربة حول ذلك ،ألهنم يريــدون تفضي ً
ال عام ًا ،ومما

نقلوا عن رشح ثعلب لديوان زهري بن أيب سلمى عن ابن عباس أن عمر بن
اخلطاب قال له :أنشــدين ألشعر شعرائكم ،قلتَ :م ْن هو يا أمري املؤمنني؟
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قال :زهري ،فقد كان ال ُيعاظل بني الكالم ،وال يتتبع حوشــ ّيه ،وال يمدح

الرجل بام ال يكون يف الرجال!

 -615أال موت يباع فأشرتيه:

كان الوزيــر أبو حممد املهلبي((( قبل أن يتوىل الوزارة قد أصابته ضائقة

شديدة وإفالس ،حتى أنه سافر بمشقة عظيمة إىل بعض األماكن واشتهى

حل ًام فلم يقدر عليه فقال (من الوافر):
ِ
فأشــرتيـه
موت ُيـبـاع
أال
ٌ

ُ
لذيذ الطع ِم يأيت
مـوت
أال
ٌ
أبرصت قـرب ًا من بعيـد
إذا
ُ

قلب ُح ٍّـر
أال رحم املهيم ُن َ

فهذا العيش ما ال خـري ِ
فيـه
َ
ِ
الكريه
خي ّلصني من العيـش
ِ
يـلـيـه
ـو انـنـي مما
ُ
وددت َل َ
ِ
أخـيـه
تصدّ ق باملـامت عـىل

وســمعه شــخص كان يف تلك القافلة فاشــرى حل ًام بدرهم وطبخه

وقدمه إليه .ثم افرتقا .وبعد مدة تقلبت األحوال باملهلبي حتى توىل الوزارة

ببغداد ،وضاقت األحوال بذلك الشخص وســمع بتويل املهلبي الوزارة،

فقصده وبعث إليه رقعة فيها (من الوافر):
أال قل للـوزير َفـدَ تْـه نفيس
ِ
ٍ
عيش:
لضيق
أتذكر إذ تقول

ّـر مـا قـد ن ِ
مقال مـذك ٍ
َ
َـسـيـه

مـوت ُيـبـاع فاشـرتيه »
« أال
ٌ

فلام اطلع الوزير عىل الرقعة استدعى الشخص وأكرمه.
((( انظر املرقم (.)711
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 -616لثغة واصل:
كان واصل بن عطاء((( (العامل املعتزيل املشهور) يلثغ فيلفظ الراء غين ًا.
وذكروا له نوادر عجيبة يف جتنبه األلفاظ التي فيها الراء بمهارة ،حتى رضبوا
املثل بذلك ،وأشار الشعراء إليه يف شعرهم .قال بعضهم:
أجعلت وصيل الـرا َء مل تنطـق بـه
َ

وهجرتني حتى كأنك « واصل »

وقال آخر:
ٍ
واصـل
فـال جتعلنّي مثـل مهـزة

فتلحقني حذف ًا وال راء « واصل »

(((

 -617احتوشته الشينات:
سأل رجل أبا عبيدة النحوي((( عن اسم شاعر فام عرفه ،فقال شخص
أعرف الناس به ،هو خراش أو رياش أو خداش أو اســم
كان حارض ًا :أنا
ُ
يقارب ذلك ،فقال له أبو عبيدة :ما أحس َن ما عرفتَه! قال :نعم ،وهو قريش.
قال :وما أدراك أنه قريش؟ قال :أال ترى كيف احتوشته الشينات!
((( هــو من موايل بني ضبــة .كان عامل ًا وخطيبــ ًا فصيح ًا ،وكان طويــل العنق جد ًا .وهو
أول مــن أظهر االعتــزال بالبرصة بعد أن كان جيالس احلســن البرصي .تويف ســنة
( 131هـ).
((( أي ال جتعلني ُأ َ
حذف كهمزة الوصل ،أو كراء واصل بن عطاء يف عدم نطقه به.
((( انظر املرقم (.)45
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 -618عزل ابن عدالن:

كان أحد الشــعراء مولعــ ًا باهلجاء .وبلغه عزل ابــن عدالن عن نيابة
احلكم بمرص ،فذهب إليه وقال:
ِ
عزل ِ
رسين ُ
عدالن »
ابن
« واهلل ما ّ

فقال له ابن عدالنُ :جزيت خري ًا .فقال الشاعر مكم ً
ال البيت:

« من غري صفع وال واهلل أرضاين »

فقال له ابن عدالن :قبحك اهلل يا نحس!
 -619شيخ يتزوج شيخة:

كان أبو احلســن اجلزار((( من الشــعراء املجيدين الظرفاء .تزوج أبوه
العجوز امرأة عجوز ًا فقال (من الرسيع):
ُ
الـشـيـخ أيب شـيـخـ ًة
تـزوج

ٌ
عـقـل وال ذهــ ُن
لـيـس هلـا

وقـال يل يسـأل عـن سـنّـهـا

قـلـت لـه :لـيـس هلـا ســـ ُّن

كـأهنــا فـي فـــرشـهـا ر ّمــ ٌة
لو أسفرت عن وجهها سـاع ًة

وشـعـرها مـن حـوهلـا قـطـ ُن
ما جسـرت تبصـرهـا اجلـ ُّن!

 -620حقيقة الدنيا (أليب نواس) من الطويل:

ٍ
أال ُّ
ٌ
هالك
هـالك وابن
حي
كل ٍّ

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت

ِ
عـريق
وذو نسب يف اهلـالكـني
ِ
صـديق
له عـن عـدو يف ثيـاب

((( أبو احلسني حييى بن عبد العظيم األديب املرصي .تويف سنة ( 679هـ).
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 -621طغرلبك(((:
هو أول من متلك من الســاجقة ،وكان هؤالء كثريي العدد يسكنون
الري ونيسابور سنة ( 429هـ) بزعامة طغرلبك.
فيام وراء النهر ،ثم متلكوا ّ
ثم اتســع ملكهم حتى متلكوا العراق .قال ابن خلكان يف « الوفيات » :إن

طغرلبــك كان حكي ًام كريــ ًا حمافظ ًا عىل الصلــوات اخلمس ،وكان يصوم
االثنــن واخلميس ،ويكثر الصدقات ويبني املســاجد ،ويقول :أســتحي

مــن اهلل تعاىل أن أبني يل دار ًا وال أبني إىل جانبها مســجد ًا .ومل خيلف ولد ًا
فانتقل امللك إىل ابن أخيه ألب أرسالن(((.
 -622من عجائب الدنيا:
الوارد عىل ألســنة الناس أن عجائب الدنيا ســبع ،وهي مشــهورة.
وذكــروا يف ترمجة ابن احلداد((( أنه كان يقال :عجائب الدنيا ثالث :غضب
اجلالد ،ونظافة الســاد ،والرد عىل ابن احلداد! وهو حممد بن أمحد الكناين
الفقيــه املرصي املشــهور .قالوا ذلك عنــه حلدة ذكائــه ،ورسعة بدهيته،
وغزارة علمه.
((( علم تركي مركب من طغرل وهو اســم طائر ،وبك ومعناها األمري .واســم طغرلبك
حممد بن ميكائيل .تويف سنة ( 455هـ).
((( حممد بن داود بن ميكائيل :كان نظام امللك من وزرائه .تويف سنة ( 465هـ).
((( فقيه شافعي توىل القضاء بمرص ،له مؤلفات يف الفقه .تويف بالقاهرة سنة (344هـ).
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 -623العلامء والقضاة:
كتب اخلليفة إىل مرص بتولية عبد اهلل بن وهب((( القضاء ،فخ ّبأ نفســه
مدة ،واطلع عليه يوم ًا بعض األشخاص فرآه يتوضأ يف صحن داره ،فقال
له :ملاذا ال خترج وتتوىل القضاء؟ فقال له عبد اهلل :إىل هنا انتهى عقلك! أما
علمت أن العلامء حيرشون مع األنبياء ،والقضاة حيرشون مع السالطني؟!
 -624اخلامر األسود:
من أخبار الشاعر مسكني الدارمي((( أنه ترك قول الشعر وصار يقيض
أكثر وقته يف املسجد .وصادف أن وصل املدينة تاجر بضاعته اخلُ ُمر السود،
فلم جيد هلا سوق ًا هناك فكسدت وضاق احلال بصاحبها ،فقيل له :ما ينفعك

إال مسكني الدارمي ،فذهب إليه وتوسل أن يساعدهَّ ،
فرق له مسكني وخرج
من املسجد ونظم أبيات ًا منها (من الكامل):
ِ
األسود
قل للمليحة يف اخلامر

شمر للصالة ثيا َبه
قد كان ّ

بزاهـد مـتـعـب ِ
ٍ
ِ
ـد
فعلت
ماذا
ّ
ِ
ِ
املسجد
قعـدت له بباب
حتى

ـم َـر كلها!
وشاع ذلك وغناه املغنون ،فاشرتت النساء اخلُ ُ
((( كان من أصحاب اإلمام مالك .تويف بمرص سنة ( 197هـ).
((( انظر املرقم (.)243
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 -625فراق بال وداع:

خرج أحد أصحاب البحرتي((( ليســافر فلم خيرج البحرتي لتوديعه،

بل كتب له األبيات اآلتية (من جمزو الكامل):
ِ
انطـــالق ْ
ـك
جـــــارك يف
اهلل
ُ

ِ
ِ
عــراق ْ
شـام َ
ـك
ـك أو
تـلـقـا َء
ْ
القــك
ســرت ومل ُأ
ـري يو َم
َ

وعـلـمـت ما يـلـقـى املـــو ْد
ُ

ْ
واعـتـنـاقـك
ضـمـك
دع عنـد
ُ
ّ

ال تـعـــذلــنّـي يف مـســــيــ

خــشــيـت مـــواقــفــ ًا
إنـي
ُ

ْ
ماقك
غـرب
للبـني تـسـفـح
َ

فــرتكـــت ذاك تــعــمـــــد ًا
ُ

ْ
فـراقك
وخـرجـت أهـرب من
ُ

()2

 -626سيل عظيم:
يف « البداية والنهاية » البن كثري يف حوادث ســنة ( 319هـ) قال :جاء

ســيل عظيم إىل تكريت ارتفع فيها أربعة عرش شرب ًا ،وغرق بسببه أربعامئة
دار وخلق ال يعلمهم إال اهلل تعاىل ،حتى كان املسلمون والنصارى ُيدفنون

مجيع ًا وال ُيعرف هذا ِم ْن هذا!
 -627قرا ُقوش:

لفظ تركــي معناه العقاب الطائــر((( قال ذلك ابــن خلكان يف ترمجة
((( انظر املرقم (.)384
((( املاق أو املوق :طرف العني مما ييل األنف.
((( املعروف أن « قره » معناها بالرتكية األسود.

312

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

قراقوش((( ،وقال :هو أبو سعيد قرا ُقوش بن عبد اهلل األسدي ،كان صالح
الدين يثق به ويعتمد عليه ،وقد ناب عنه بالديار املرصية وفوض إليه أمرها،
وكان رج ً
ال مســعود ًا وصاحــب مهة عالية ،وهو الذي بنــى القناطر التي

باجليزة .والناس ينسبون إليه أحكام ًا عجيبة يف واليته .حتى أن األسعد بن
ممّايت((( له جزء لطيف (أي رســالة صغرية) ســاه « الفاشــوش يف أحكام

قراقوش » ،وفيه أشياء يبعد وقوعها منه ،والظاهر أهنا موضوعة.
 -628خليفة أمي ووزير عامي!

ورد كتاب إىل املعتصم فقرأه وزيره أمحد بن عامر ،وكان فيه ذكر الكأل

فقــال املعتصم :ما الكأل؟ قال :ال أدري ،فقال املعتصم :خليفة أمي ووزير

عامــي! ثم قال :انظروا َمــن بالباب من األدباء ،فوجــدوا ابن الزيات

(((

وأدخلوه عىل املعتصم ،فســأله املعتصم عن الكأل فقال :هو ال ُعشــب عىل

اإلطالق فإذا يبس فهو كذا ..وأخذ يذكر أسامء أنواع النبات ،فعلم املعتصم
فضله واستوزره(((.

((( تويف بالقاهرة سنة ( 597هـ).
((( كان نرصاني ًا فأســلم ،واســم أبيه ّ
مهذب .هرب من مرص إىل حلب يف عهد قراقوش.
وهذا قد يفرس أسباب حتامله وكتابته تلك الرسالة .مات سنة ( 606هـ).
((( عبد امللك بن أبان ،كان أديب ًا شاعر ًا وإداري ًا حازم ًا .صار وزير ًا للمعتصم والواثق ،وملا
اســتخلف املتوكل قبض عليه واستصفى أمواله ،ثم ســجنوه يف تنور ذي مسامري من
باطنه ،وبقي حتى مات فيه ســنة ( 233هـ) .وقد كان ابن الزيات يعذب الناس بمثل
هذا التنور!
((( من املعلوم أن اســتيزاره ال ملجرد معرفته باللغة واألدب .ثــم إن ظاهر ذلك يدل عىل
أن اســتيزاره كان بعد أمحد بن عامر ،ويف بعض املصادر أن ابن الزيات صار وزير ًا بعد
الفضل بن أبان ،ولعل ذلك يف فرتة أخرى.
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 -629شاعر بعد شاعر:
يقال :إن امرأة حبشــية ظريفة كانت بمكة .سمعت بموت عمر بن أيب

ربيعة((( فاشتد حزهنا وجعلت تبكي وتقولَ :من لنساء مكة يصف حسنهن
ومجاهلن؟! فقيل هلا :خ ّفيض عليك ،فقد نشأ من قريش فتى من ذرية عثامن

(((

يأخذ مأخذ ابن أيب ربيعة ويسلك مسلكه (أي يف الغزل) ،قالت :أنشدوين

من شعره ،فأنشدوها فلام سمعت مسحت دموعها وقالت :احلمد هلل الذي
مل يض ّيع أهل حرمه!
 -630أرحيية:
حدّ ث األصمعــي أن حرب ًا وقعــت ببادية البــرة ،واتصلت بأهل

البرصة ،فاجتمع رؤســاء البلد باملســجد اجلامع لإلصــاح بني الناس.

قال األصمعي :فأرســلوين ،وأنا غالم ،ألدعو رضار بن القعقاع الدارمي

ليحرض جمتمعهم .فذهبت إليه واســتأذنت فأذنــوا يل ودخلت فإذا رضار
مشتمل بشــملة وهو خيلط علف ًا ٍ
لعنز هلم حلوب .فأخربته بمجتمع القوم
فاســتمهلني حتى أكلت العنز ،فغســل الصفحة وصاح :يا جارية غدّ ينا،

فأتته بزيت ومتر ،ودعاين آلكل معه فاستقذرته ومل آكل .فأكل وغسل يديه
ثم رشب ماء ومســح بفضله عىل وجهه وقال :احلمد هلل ،ماء الفرات بتمر

((( انظر املرقم (.)387
((( املقصود به ال َع ْرجي ،انظر املرقم (.)387
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البرصة وزيت الشــام .ثم ارتدى برداء فوق تلك الشملة وخرجنا .وكنت

أجتاىف امليش معه اســتقباح ًا لزيه .فلام دخل املسجد صىل ركعتني ومشى إىل

وحتمل يف ماله اخلاص مجيع ديات القتىل!
القوم ّ
 -631من حكمهم:

ِ
صاح ِ
األخيار تأمن
ب
أدب املــرء خري من ذهبه .من اعتز بغري اهلل ذل.
َ

األرشار .أهيب من األســد َمن يميش يف الطريق األســد .ما استهان قوم
حل هبم اهلوانِ .
بالدين إال ّ
شئت تكن أمريه ،واحتج إىل َمن
أحســن إىل َمن َ

شئت تكن أسريه.

 -632من مزح الصحابة:
ــويبط بن ســعد كان مزاح ًا ظريف ًا ،وهو ممن
مما يروى أن الصحايب ُس َ

هاجر إىل احلبشــة وشــهد غزويت بدر وأحد .ومن نوادره ما ذكر مؤرخو
الســرة أن أبا بكر الصديق خرج مرة مع مجاعة يف جتارة ومعهم ســويبط

املزاح كذلك .وكان نعيامن عىل الزاد فقال له ســويبط :أطعمني،
ونُعيــان ّ
فقــال نعيامن :حتى جييء أبو بكر ،فقال له ســويبط :أمــا واهلل ألغيظنك.
ومروا بقوم فقال هلم ســويبط :تشرتون عبد ًا؟ قالوا :نعم ،قال :إنه سيقول

عيل
لكم إنه حر فإن كنتم إذا قال لكم ذلك تركتموه فاذهبوا وال تفســدوا ّ
عبدي ،قالوا :بل نشــريه .واشــروه بعرشة من اإلبل ثم جاءوا إىل نعيامن
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فوضعوا حب ً
ال يف عنقه واقتادوه ،ونعيامن يقول :أنا حر ،إنه يســتهزئ بكم،

قالوا :قد عرفنا أنك تقول هــذا ،فأخذوه ومضوا .ثم جاء أبو بكر وعرف
األمر فأرسع إىل القوم ورد عليهم اإلبل واســتعاد نعيامن منهم .وملا عادوا
إىل املدينة أخربوا النبي عليه الســام بذلــك فضحك وضحك أصحابه،

وظلوا حوالً كلام ذكروا ذلك ضحكوا(((.

 -633املزح كامللح (ملغوش التونيس)((( من الطويل:

َأفِدْ عق َلك املكدود باملزح راح ًة

املـزح فليكن
ولكن إذا أعطيتَه
َ

قلي ً
ِ
املـزح
ال وعـ ّلله بـيشء مـن
بمقدار ما تُعطي الطعا َم من ِ
امللح

 -634بؤس زائل خري من نعيم زائل (ملجد امللك)((( من الكامل:
هي شـدة يأيت الرخـاء عقي َبها

نظرت فـإن بؤسـ ًا زائـ ً
ال
وإذا
َ

ِ
العاجل
يبش بالرسور
وأسى ّ

ِ
زائـل
خـري من نعيم
للمـرء
ٌ

 -635يرشب بصوفة:
ذكــروا أن أعرابيــ ًا رشب مخر ًا اشــراه بجزة صــوف ،فالمته امرأته
((( يراجع كتاب « املعارف » البن قتيبة الدينوري.
((( حممد بن حممد التونيس ،رحل رحلة طويلة إىل بلدان كثرية .فكتب أحد تالميذه رســالة
يف ذلك سامها « السكّر املرشوش يف سفر الشيخ مغوش » .تويف سنة ( 745هـ).
((( جعفر بن عبد اهلل األفضيل ،الشــاعر املشــهور ،له ديوان شــعر .تويف بالقاهرة ســنة
(622هـ).
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فقال (من الكامل):
رشبت بجـزة
عـيل ألَ ْن
ُ
َعـتَـ َب ْت ّ
ِ
عتـبت ألشـرب ّن بنعجـة
ولـئن
ِ
عتبت ألرشب ّن بلـقـحـة
ولئن
ِ
عتبت ألشـرب ّن بصـاهل
ولئن
ِ
عتبت ألشـرب ّن بواحـد
ولـئن

ِ
ِ
بخروف
عتبت ألَرش َب ْن
فلئن
ِ
سجوف
ذرا َء من بعد اخلروف
ّ
مالئة اإلناء ص ِ
ِ
فوف
صهبا َء
َ
ِ
تقريف
ما فيه من هجن وال
ويكون صربي بعد ذاك حليفي

()1

 -636شنشنة أخزم:

أبو أخزم الطائي (جد حاتم) مات ابنه َأخزم وترك بنني فرباهم جدهم

املذكور .وذات يوم أغضبهم فتواثبوا عليه وأدموه فقال (من الرجز):
ـنـي ز ّمــلــوين بالـــد ِم
إن َب َّ
ــو ِم
و َمـن يـكــن درء بـه ُيـ َق َّ

ِ
الرجال ُيك َل ِم
يلق آسا َد
َمن َ
ِ ()2
شنشن ٌة أعرفها من أخـزم

 -637مسألة يف الفرائض(((:

ذكروا أن امرأة لقيــت عبد امللك بن مروان يف الطريق فقالت له :تويف

أخي الشقيق وترك ســتامئة دينار فدفعوا يل دينار ًا واحد ًا! فقال الشعبي(((،
((( الذراء :ما يف رأسها بياض .السجوف :السمينة .اللقحة :الناقة .الصفوف :التي تصف
رجليها عند احللب .وقوله بواحد يقصد بواحد من أبنائه.
((( الشنشنة :الطبيعة .الدرء :امليل والعوج.
((( علم املواريث وكيفية قسمة الرتكات عىل مستحقيها.
((( انظر املرقم (.)132
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وكان حارض ًا :إن امليت تويف عن ابنتني فلهام الثلثان أربعامئة دينار ،وأم فلها
الســدس مائة دينار ،وزوجة فلها الثمن مخسة وسبعون دينار ًا ،واثني عرش

أخ ًا فلكل واحد منهم ديناران ،وأخته هذه فلها دينار واحد.
 -638من أخبار احلسن البرصي(((:

قالوا :إنه يف مرضه األخري وقبيل وفاته ُأ ِ
غم َي عليه ثم أفاق فقال :لقد

نبهتموين من جنات وعيــون ومقام كريم .وتويف يــوم اخلميس((( ،وبعد
صالة اجلمعة خرجوا بجنازته فشــ ّيعه مجيع أهل البرصة واشتغلوا بذلك،

فلهذا ما أقيمت صالة العرص بجامع البرصة يوم اجلمعة املذكور .قالوا :إن
ذلك مل حيدث منذ ُبنيت البرصة!
 -639غريبة:
ذكر ابن خلكان يف « الوفيات » يف ترمجة عبد الصمد بن عيل العبايس

(((

نق ً
ال عن كتاب « شــذور العقود » البن اجلوزي أن عبد الصمد ولد ســنة

( )104وولــد أخــوه « حممد بن عيل »((( ســنة ( )60فبــن األخوين يف
الوالدة أربع وأربعون ســنة! وتويف حممد املذكور سنة ( )126وتويف أخوه

((( انظر املرقم (.)491
((( يف مستهل رجب سنة ( 110هـ).
((( عبد الصمد بن عيل بن عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب.
((( هو والد الســفاح واملنصور .كان من الشخصيات املحرتمة جد ًا ،وكان من أمجل الناس
وجه ًا.
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عبد الصمد ســنة ( .)185ومن الغرائب مــن أخبار عبد الصمد أنه أدرك

حكم الســفاح واملنصور ومها ابنا أخيه حممد املذكور ،وأدرك حكم املهدي
وعبدُ الصمد عم أبيه ،وأدرك حكم اهلادي وعبدُ الصمد عم جده ،ثم أدرك

حكم الرشيد ويف زمنه مات!
 -640رقية العقرب:

يف كتاب « اختصــار علوم احلديث » البن كثــر((( :قال ابن اجلوزي

يف بعض مصنفاتــه :هل تعرفون رج ً
ال من املحدّ ثني ال يوجد مثل أســاء
آبائه؟ وأجاب :إنه مســدد بن مرسهد بن مرسبل بن مغربل بن مطربل بن
أرندل بن عرندل بن ماسك األســدي! وذكر بعض املعلقني عىل الكتاب
املذكور أن بعض املحدّ ثني عندما َســأل عن نســب مسدد فذكروا له ذلك

قال :هذه رقية العقرب!

 -641ممدود مجعه مقصور:
من أخبار ابن خالويه((( النحوي أن ســيف الدولة((( احلمداين ســأل

مجاعة من العلامء كانوا يف جملســه :هل تعرفون ممدود ًا مجعه مقصور؟ فقال
((( انظر املرقم (.)18
((( انظر املرقم (.)46
((( عيل بن عبد اهلل بن محدان ،األمري العريب املجاهد .أشــهر احلمدانيني قاطبة .تويف ســنة
( 356هـ).
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ابن خالويــه ،وكان حارض ًا :أنا أعرف اســمني مها صحــراء وصحارى
وعذراء وعذارى((( .وحتدّ ث ابن خالويه بعد ذلك فقال :أصبت اســمني

آخرين بعد شهر ومها صلفاء وصالىف وخرباء وخبارى ،وبعد عرشين سنة
أصبت اس ًام آخر وهو سبتاء وسباتى(((!
ُ
 -642ذر ودع:
سمعت ممن له نصاب
قال احلفيد اهلروي((( يف كتابه « الدر النضيد »:
ُ

تــام من العربية أن كلمتــي « ذر ودع » أمران يف معنى الرتك ،إال أن « دع »
أمر للمخاطب برتك اليشء قبل العلم بــه ،و« ذر » أمر له برتكه بعد العلم

به .وروي أن بعض األئمة سأل اإلمام الرازي((( عن قوله تعاىل ﴿ :ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ مل َ مل يقــل وتَدَ ُعون أحســ َن اخلالقني وهو
أقرب إىل الفصاحة للمجانســة بينهام؟ فقال اإلمام :ألهنم اختذوا األصنام

آهلة وتركوا عبادة اهلل بعد ما علموا أن اهلل رهبم ورب آبائهم األولني!
 -643السيادة (البن خالويه)((( من الطويل:
إذا مل يكن صدر املجالس سيد ًا

ٍ
قائل :مايل رأيتُك راجالً؟
وكم

املجالس
سودته
ُ
خري فيمن ّ
فال َ
فارس
فقلت له :من أجل أنك
ُ

((( جيوز يف مثلها القرص والنقص.
((( الصلفاء :األرض املنبسطة .اخلرباء :األرض الندية .السبتاء :األرض الغليظة.
((( أمحد بن حييى ،وهو حفيد السعد التفتازاين .تويف سنة ( 906هـ).
((( انظر املرقم (.)143
((( انظر املرقم (.)46
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 -644األزالم:
األزالم أو أقداح امليرس((( :عيدان متشــاهبة الشــكل واحلجم((( وهي

ّ
واملعل،
عرشة :الفــذ ،والتوأم ،والرقيب ،واحللس ،والنافس ،واملســبل،
وجيزئون
واملنيح ،والســفيح ،والوغــد .كان العــرب ينحرون جــزور ًا ّ

حلمها عرشة أجزاء أو ثامنية وعرشيــن ،وجيعلون تلك األقداح يف جراب
وجيلجلوهنا لتختلط ثم ُي ِدخل أحدهم يدَ ه يف اجلراب ف ُيخرج أحدها باسم
أحدهم ،والثاين باســم الثاين ،وهكذا فيدفعون لصاحب الفذ سه ًام واحد ًا

من حلــم اجلزور ،ولصاحب التوأم ســهمني ،ولصاحــب الرقيب ثالثة،
ولصاحب احللس أربعة ،ولصاحب النافس مخسة ،ولصاحب املسبل ستة،
ولصاحب ّ
املعل سبعة((( .وال يدفعون ملن خرج له ِقدح من الثالثة األخرية

غرمون أصحاهبــا ثمن اجلزور .ومل يكن الرابح ليأكل من اللحم الذي
بل ُي ّ

كسبه بل كانوا يوزعونه عىل الفقراء.
الرصافة:
ُّ -645

هناك عرشة مواضع تسمى هبذا االسم .نقل ابن خلكان يف «الوفيات»

عن ياقوت احلموي يف كتابه « املشرتك وضع ًا املختلف صقع ًا » أن الرصافة
((( الفرد قدح بكرس القاف.
((( عليها إشارات تع ّينها.
((( فهو أوفرها حظ ًا ،ولذلك يقال :لفالن ِ
املعل.
القدح
ّ
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اســم لتســعة مواضع .وقال ابن خلكان بعد نقل ما تقدم :مل يذكر ياقوت
رصافة بلنسية ،وهبذه تكون عرشة مواضع.
املعرب:
َّ -646

هو ما استعملته العرب من األلفاظ األعجمية بعد حتويرها لتالئم منهاج

العربية .ذكر السيوطي يف كتابه « املزهر » أن أئمة اللغة ذكروا وجوه ًا ملعرفة

أعجمية االسم ،منها أن يكون أوله نون وراء مثل « نرجس » وذلك ال يكون
يف كلمة عربية((( .وكذلك إذا كان آخــره زاي بعد دال مثل « مهندز » ،أو
اجتمع فيه اجليم والقاف مثل « املنجنيق » .ومنها أن يعرى االسم الرباعي

أو اخلاميس من حروف الذالقة وهي الياء والفاء والالم والنون.
 -647اختالف الفواصل(((:

قال الســيوطي يف كتابــه « اإلتقان » :ومن بديع هــذا النوع اختالف

الفاصلتني يف موضعني واملتحدَّ ث عنه واحــد لنكتة لطيفة كقوله تعاىل يف

سورة إبراهيم ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﴾ ،ثم قال يف ســورة النحــل ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ .قــال ابــن املنري :كأنه يقــول إذا حصلت النعم
((( أي يف اسم أو فعل جمرد أو حرف .ليخرج مضارع املايض الذي فاؤه راء كمضارع « رفع
ورجع » ونحوها ،فيقال :نرفع ونرجع.
((( الفواصل أواخر اآليات بمنزلة القوايف من الشعر.
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الكثرية فأنت آخذها وأنا معطيهــا ،فحصل بذلك وصفان ومها أين غفور

رحيم أقابــل ظلمك بغفراين وكفرك برمحتي .هذا ما قاله الســيوطي نق ً
ال

عن ابن املنري .وقبل الســيوطي نقل ذلك بــدر الدين الزركيش((( ،يف كتابه

« الربهــان » عن ابن املنري كذلك ،وعلق عليه ببيان احلكمة يف ختصيص آية
النحل بوصف ِ
املنعم ،وآية إبراهيم بوصف املن َعم عليه.
 -648مبنى الفقه:
من املنقول عن القايض حســن((( « الفقيه الكبري » أنه قال :مبنى الفقه

عىل أربع قواعد :اليقني ال ُيزال بالشــك ،والــرر ُيزال ،والعادة حمكّمة،
واملش ّقة جتلب التيســر .وأضاف بعضهم :واألمور بمقاصدها .ويف صدر

كتاب « األشباه والنظائر » للسيوطي بحث مفصل يف ذلك.
 -649من كالم ابن عباس:

أوىص عبد اهلل بــن عباس ريض اهلل عنهام رج ً
ال فقــال :ال تتكلم فيام

ال يعنيــك ،ودع الكالم فيام يعنيك حتى جتد لــه موضع ًا ،وال متاري ّن حلي ًام

فيطغيك وال ســفيه ًا فيؤذيك .واذكــر أخاك إذا غاب عنــك بام حتب أن
((( انظر املرقم (.)229
((( احلســن بن حممد املروزي الشافعي ،أشــهر الفقهاء الشــافعية يف وقته ،وإذا قال إمام
احلرمــن أو الغزايل « :قال القــايض » فاملقصود هو .له مصنفات معتمدة .تويف ســنة
( 462هـ).
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زي باإلحســان،
يذكرك به إذا
َ
غبــت عنه ،واعمل عمل امرئ يعلم أنه َم ٌّ

مأخو ٌذ باإلجرام.

 -650من التشبيه التمثييل (لبعضهم) من الرسيع:
كـأنـام املـريـخ واملشــرتي
ٍ
دعـوة
منرصف بالليـل من
ٌ

قـدامـه يف شـامخ ِ
الرفـ َعـ ْه
قد ُأ ِ
رسجت قـدامه الشم َع ْه

 -651جزاء العقوق:
كان المرأة من بني عبد القيس ولد يقال له النحيت((( احلدري ،وكان

يعقها ويؤذهيا حتى قال هيجوها (من البسيط):
يـا ليتام أ ّمـنـا شـالت نعـامـتَـهـا

ليست بشبعى ولو أوردهتا َه َجر ًا

إيـام إىل جـنــة إيـام إىل نـــار
وال ّبريا ولو ح ّلت بذي قار

()2

فنشأ له ولد وصار رش ًا من أبيه يف العقوق .وكان أبوه يعظه ويقول:
ِ
الشـر ال تقـربنّـه
َـي
َّ
حـذار ُبـن ّ

حذار فإن البغي مرت ُعه وخيم

 -652من الكنى:

ِ
حل َصــن للثعلب ،أبو َج ْعــدة للذئب ،أبو
أبو احل ْســل للضــب ،أبو ا ُ

املِ ْرقال للغراب ،أبو احلارث لألســد ،أبو َرقاش للنمر ،أبو األثقال للبغل،
((( هذا لقبه ،واسمه سعد بن قر بن سيار.
((( إيام :إ ّمـا .هجر :موضع يكثر فيه التمر .ذو قار :ماء معروف.
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أبو أيوب للحامر ،أبو احلُسن للطاووس ،أبو ُزرعة للثور ،أبو ُم َّـرة إلبليس،

أبو البيضاء لألسود ،أبو اجلَ ْون لألبيض ،أبو َع ْمرة للفقر ،أبو َم ْر َحب للظل.
توسل رقيق (للوأواء الدمشقي)((( من البسيط:
ّ -653

باهلل ربكام عـوجـا عىل سكـنِـ ْه

وعـرضا يب وقـوال يف حـديثكام
ّ

تبسم قـوال يف مــالطفـة
فـإن ّ
وإن بدا لكام من سيدي غضب

وعـاتبـاه لعل العتب يـعـطـ ُفـ ُه
ما ُ
بـال عبـدك باهلجـران تتل ُفـ ُه
ٍ
بوصال منك تسع ُفـ ُه
رض لو
ما ّ
فغـالطـاه وقـوال ليس نعـر ُفــ ُه

 -654علو يف احلياة ويف املامت:
كان نصري الدولة املعروف بابن بقية((( وزيــر ًا لعز الدولة البوهيي(((،

وكان حيث عز الدولة عىل حماربة عضد الدولة((( ،فحاربه ولكن تغلب عليه

عضد الدولة ،وصلب ابــن بقية بعد أن طرحه للفيلة ،صلبه عىل باب داره

ببغداد ،فقال يف رثائه أبو احلسن األنباري((( قصيدة رائعة مشهورة مطلعها:
ِ
املمـات
عـلـو يف احليـاة يف
ٌّ

ِ
املعجزات
ل ٌّق أنت إحدى
ََ

((( حممد بن أمحد ،الشاعر املطبوع .تويف [ نحو ] سنة ( 385هـ) ،كذا يف بعض الرتاجم.
((( حممد بن بقية ،كان من أكابر الرؤســاء وأعيان الــوزراء .وكان يف بداية أمره طباخ ًا ملعز
الدولة ،وملا أفىض األمر إىل عز الدولة اســتوزره ،وكان كري ًام يعيش ببذخ عظيم .صلبه
عضد الدولة سنة ( 367هـ).
((( بختيار بن أمحد بن بويه ،كان ملك ًا رسي ًا شديد القوة كثري البذخ .قتل سنة ( 367هـ).
((( انظر املرقم (.)321
((( حممد بن عمر ،كان شاعر ًا جميد ًا ،ولكنه مقل .تويف بعد سنة ( 390هـ).
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يقال :إنه كتبها وألقاها يف شوارع بغداد خوف ًا من عضد الدولة فتناقلها

النــاس وا ّطلع عليها عضــد الدولة ،فأمر بالقبض عىل الشــاعر املذكور،
فاختفى مــدة ثم ذهب إىل الصاحب بــن عباد((( ليتوســط له عند عضد

الدولــة .ويقال :إن الصاحب طلب من الشــاعر أن يلقي القصيدة أمامه،
فأنشدها ،وملا وصل إىل قوله:

ِ
ومل أر َ
جذعك ُّ
قط جـذع ًا
قبل

ِ
متكّـن من ِع ِ
املكـرمـات
نـاق

قام إليه الصاحب وق ّبل فاه!
 -655الصاحب الذي أح ّبه (لبعضهم) من الطويل:

كل م ِ
ِ
ـوات
ُأح ُّ
ب من اإلخـوان َّ ُ
ُيـوافقـنـي يف كـل ٍ
أمـر أحـ ُّبـه
فمن يل هبـذا ليتني قد وجـدتُـه

ِ
َّ
غضيض الطرف عن عثرايت
وكل
وحيـفـظـنـي حـيــ ًا وبعـد ممـايت

فـقـاسـمـتُـه ما يل من احلسنـات

 -656رزقي سوف يأتيني:

كان عــروة بن أذينة((( قانع ًا عفيف ًا ،وله شــعر يف الغزل الرقيق ،وله يف

القناعة أشعار مؤثرة .سافر مرة إىل الشام مع وفد عىل هشام بن عبد امللك.
فلام دخلوا عليه عرف عروة فقال له :ألست القائل (من البسيط):

((( انظر املرقم (.)446
((( عــروة بن حييى ،كان فقيهــ ًا ثقة .روى احلديــث عنه اإلمام مالك وغريه .تويف ســنة
(130هـ).
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لقد علمت وما اإلرشاف من ُخ ُلقي

أسعـى إليـه فيعـيـيـنـي تـطـ ّلـ ُبـه

أن الذي هو رزقي سوف يأتيني
قـعــدت أتـاين ال ُيعنّيني
ولـو
ُ

أتيت من املدينة إىل الشــام طلب ًا للرزق!
وما أراك
فعلت كام قلت .فقد َ
َ

وبعد خروج الوفد من عند هشام عاد عروة إىل املدينة من فوره .ويف املساء
ســأل هشــام عن عروة فقيل له :إنه عاد إىل املدينة من فوره ،فأرســل إليه
ألفي دينار .وملا وصل الرســول الذي حيمل املــال إىل عروة ووضعه أمامه
قال له عــروة :قل للخليفة :ها قــد جاءين رزقي إىل بيتــي بعد أن أعياين
قلت!
تط ّلبه كام ُ

 -657يف مدح النبي عليه السالم (حلسان بن ثابت) من الوافر:
وأحسن منك مل ت ََر ُّ
قط عيني
رب ًأ من كـل عيب
ُخ ِل َ
قت مـ َّ

وأمجـل منك مل تلـد النسـا ُء
قت كام تشـا ُء
كـأنك قـد ُخ ِل َ

 -658الطبيب أمرضني:
قيل أليب بكر الصديق يف مرضه األخري :لو دعونا لك الطبيب؟ فقال:
لقــد رآين الطبيب وقــال :إين ف ّعال ملا أريد .وقيــل أليب الدرداء يف مرضه
األخري :ما تشــتكي؟ قال :ذنويب ،وقيل له :ما تشــتهي؟ قال :مغفرة ريب،

وقيل له :أال ندعو لك الطبيب؟ قال :الطبيب أمرضني!
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 -659من أقوال الصوفية:
قال حييى بن معاذ الرازي((( :الكالم احلسن حسن ،وأحسن منه معناه،
وأحســن من معناه العمل بمقتضاه ،وأحسن من العمل بمقتضاه رضا َمن
ُيعمــل له .وقال :إهلي ال أقول ال أعــود (أي إىل الذنوب) ألين أعرف من

نفــي نقض العهود ،ولكن أقول ال أعود لعيل أموت قبل أن أعود! وقال:
مسكني ابن آدم لو خاف النار كام خياف الفقر دخل اجلنة ،وقال :ليكن ُّ
حظ

ِ
ترسه فال تغمه،
املؤمــن منك ثالث خصال :إن مل تنفعه فال تــره ،وإن مل ّ
وإن مل متدحه فال تذمه.

 -660شمس اليقني (لبعضهم) من اخلفيف:
هـذه الشمس قابلتنا بنـور

النـور جهـر ًا
فـرأينـا هبـذه
َ

أهبـر نـورا
شمس اليقني
و َل ُ
ُ

وهبـاتيك قـد رأينـا املنـريا

 -661البدل وعطف البيان:
مها تابعان ،ويف كتــب النحو بيان ألحكامهــا ،إال أن فيام ذكروا من
التمييز بينهام شــيئ ًا مــن الغموض وااللتباس .ذكــر الزركيش((( ً
نقال عن
((( أحد مشــايخ الصوفية ،له مواعظ رقيقة .قدم بغداد ووعظ هبا .تويف بنيســابور ســنة
(258هـ).
((( انظر املرقم (.)229
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علمت أحد ًا ّفرق بينهام إال ابن كيســان
أيب جعفر النحــاس((( أنه قال :ما
ُ

النحوي((( ،فإنه قال :إن البدل يقرر الثاين يف موضع األول وكأنك مل تذكر
األول ،وعطف البيان أن تُقدّ ر أنــك إن ذكرت الثاين مل يعرف إال باألول،
وإن ذكرت األول مل يعرف إال بالثاين ،فجئت بالثاين مبين ًا لألول قائ ًام مقام
النعــت والتوكيد .قال :وتظهر فائدة هذا يف النــداء ،تقول « :يا أخانا زيدُ

أ ْقبِ ْل » ،فإن أردت عطف البيان قلت « :يا أخانا زيد ًا أقبل ».
 -662شكوى الر ّفاء:

كان الشاعر املعروف بالرسي الرفاء((( يرفو ويطرز يف صباه ،ثم انقطع

إىل األدب والشعر .ثم ضاقت عليه احلال فقال (من الرسيع):
وكـانت اإلبـرة فيام مضـى

فأصبح الـرزق هبـا ضيقـ ًا

صـائنـ ًة وجهي وأشعـاري
ِ
جــار
كـأنـه مـن ثـقـبـهـا

 -663من نوادر ابن القطان:

قالــوا :إن ابــن القطان األديــب((( الظريــف قعد يوم ًا مــع امرأته،

وأمامهام طعام.(((...

((( انظر املرقم (.)830
((( حممد بن أمحد بن كيسان ،أستاذ النحاس املذكور .تويف سنة ( 299هـ).
((( الرسي بن أمحد املوصيل ،الشاعر الكاتب .تويف سنة ( 366هـ).
((( انظر املرقم (.)210
((( [للخرب تتمة طويت.ع].
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 -664يد ابن هالل وفم ابن هالل:

وصل إىل بعض األدباء كتاب مــن صاحب له ،وكان الكتاب بليغ ًا يف

عباراته مجي ً
ال يف خطه ،فقال األديب يف ذلك أبيات ًا منها:
ِ
كو ْش ِ
سطـوره
ـت
ـي
الروض َخـ َّط ْ
كتاب َ
ٌ
َ

			

ِ
ٍ
هــالل عـن فــم ِ
يــدُ ِ
هــالل
ابـن
ابـن

وقصد بابن هالل األول اخلطاط املشــهور عيل بن هالل املعروف بابن

البواب((( ،وقصد بابن هالل الثاين الكاتب البليغ أبا إسحاق الصايب ،وهو
إبراهيم بن هالل(((.

الس ُبعان:
َ -665

(((
الســ ُبعان :عني ببالد قيس .ويف
قال الفريوزابادي يف « القاموس »َ :

اللســان :موضع معروف ببالد قيس .وهو بفتح الســن وضم الباء .قال
الشاعر ابن مقبل:

أال يا ديـار احلي بالسب ِ
عـان
َ ّ َ ُ

َأم َّـل عليها بالبِـىل امل َلـو ِ
ان
َ
َ

وال يعرف يف كالم العرب اسم مفرد عىل وزن « َف ُعالن » غري هذا.
((( هو وإن كان متأخر ًا عن ابن مقلة إال أنه اشــتهر بتطوير اخلط العريب وحتسينه ،تويف سنة
( 423هـ).
((( كان كاتب ًا للخليفة وملعز الدولة البوهيي .وكان صابئي ًا ،ويقال :إنه أســلم ،ويقولون :إنه
كان حيفــظ القرآن .وهو الذي رثاه الرشيف الريض بقصيدته الرائعة املشــهورة .مات
سنة ( 384هـ).
((( انظر املرقم (.)148
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 -666املكان واسع للمحبني:

دخــل أبو حممد اليزيــدي((( عىل اخلليل بن أمحــد((( وهو جالس عىل

قت
وسادة ،فأوسع له حتى أجلسه إىل جانبه ،فقال أبو حممد :أحسبني ض ّي ُ

عليك .قــال اخلليل :ما ضاق موضع عىل اثنني متحابني ،والدنيا ال تســع
اثنني متباغضني!

املدونة:
َّ -667

« املدونة » اسم كتاب يف الفقه املالكي .صنّفه « سحنون »((( ،وأول من

رشع بتدوين املدونة أسد بن الفرات((( ،فكتبها عنه سحنون ورحل هبا إىل

أستاذه ابن القاسم((( ،وكانت عبارة عن أسئلة((( ،فرتبها سحنون وأضاف
إليها بعض األدلة .وقد اعتمد الناس عىل أقوال ســحنون يف الفقه املالكي،
وحصل له من كثرة التالميذ واتســاع الشــهرة ما مل حيصل لغريه من أتباع

اإلمام مالك(((.

((( انظر املرقم (.)604
((( انظر املرقم (.)68
((( عبد الســام بن سعيد التنوخي ،وسحنون لقبه (وهو اســم طائر) .ذهب سحنون إىل
املغرب فأخذ عن ابن الفرات ،ثم إىل مرص فأخذ عن ابن القاسم .تويف سنة ( 240هـ).
((( صاحب اإلمام مالك .تويف سنة ( 213هـ).
((( عبد الرمحن بن القاسم ،صاحب اإلمام مالك .تويف بمرص سنة ( 191هـ).
((( أي أسئلة كان ابن الفرات قد سأل عنها ابن القاسم فأجابه عنها.
((( اإلمام املجتهد « مالك بن أنس » الغني عن التعريف .وفيه كان يقال « :ال يفتى ومالك
يف املدينة » .وهو أحد أساتذة الشافعي .تويف سنة ( 179هـ).
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 -668بني املرء وأقاربه (للمقنّع الكندي)((( من الطويل:
وإن الذي بـيني وبـني بـني أيب

خـتلـف جـدا
وبـني بـني عمي َل
ٌ
يت هلم رشدا
وإن هم َه َووا غ ّيي َه ِو ُ

عليهم
القديم
وال أمحل احلقـدَ
ُ
َ
غنى
هلم ُج ُّـل مايل إن تتـابع يل ً

رئيس القوم من حيمل احلقدا
وليس ُ
أكلفهم ِرفــدا
وإن َق َّـل مــايل مل
ُ

رت حلومهم
فإن أكلوا حلمي َو َف ُ

ٍ
متر يب
وإن َز َج ُروا طري ًا
بنحس ّ

وإين لعبدُ الضيف مـادام نازالً

زجـرت هلم طـري ًا متـر هبم سعدا
ُ

وما شيمـ ٌة يل غـريها تُشبِ ُه العبدا

 -669خطبة ثابت قطنة:
ســهام أصاب إحدى
هو ثابت بن كعب العتكي((( ،لقبوه بقطنة ،ألن
ً

عينيــه يف بعض احلروب فكان يضع عليها قطنــة .توىل بعض املدن فصعد
املنــر يوم اجلمعــة ليخطبّ ،
فتعذر عليه الكالم فســكت قليــ ً
ا ثم قال:

ســيجعل اهلل من بعد عرس يرس ًا ،وأنتم إىل أمري فعال أحوج منكم إىل أمري

قوال ،ثم أنشد:
ّ

وإن ال أكن فيكم خطيب ًا فإنني

بسيفي إذا َجدَّ الوغى خلطيب

((( اسمه حممد بن صفر ،شاعر مقل من شعراء العرص األموي .كان سخي ًا كثري البذل كثري
األضياف .وكان من أحسن الناس وجه ًا ،مرض مرة فقيل أصابته عني ،فكان ال خيرج
إال متقنع ًا!
((( أحد فرســان العرب ورساهتم .كان مع يزيد بــن املهلب ،وملا قتل يزيد رثاه .توىل ً
عمال
بخراسان ،وهناك خطب خطبته املذكورة.
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أخطب
ثم نزل ،وبلغ ذلك خالد بن صفوان((( ،فقال :ما عال ذلك املنرب
ُ

منه بكلامته هذه!

 -670رشط معاهدة غريب:

ذكر ابــن قتيبة الدينوري((( يف « عيون األخبار » أنه قد ُأ ِخذ العهدُ عىل

العرب ملا فتحوا سجستان أن ال يقتلوا قنفذ ًا وال يصيدوه ،ألهنا بالد أفاعٍ،

والقنافذ تأكلها ،ولوال ذلك ما كان هلم هبا قرار!

 -671يف الرباغيث (أليب امليمون الكناين)((( من البسيط:
ٍ
ّ
هم
يستحل
ومعـرش
ُ
النـاس قتـ َل ُ
سفكت
سفكت دم ًا منها فام
إذا
ْ
ُ

أصطـا ُد هـذا فيبقى ذا فيلسعني

احلجاج يف احلر ِم
كام استحلوا د َم
ّ
غري دمي
يداي من دمها املسفوح َ
وينقيض الليل يف قتيل و َل ْس ِعه ِم

 -672النسيب:
النســيب عند أهل األدب جنس جيمع أربعة أنــواع :أحدها :ذكر ما

يف املحــب من الصفات واألحوال ،ثانيها :ذكــر ما يف املحبوب من ذلك،
ثالثها :ذكر ما يتعلق باالثنني من هجر ووصل وشــكوى وعتاب واعتذار،

ورابعها :ذكر ما يتعلق بغريمها بسببهام كالرقباء والوشاة.

((( انظر املرقم (.)723
((( انظر املرقم (.)92
((( املبارك بن كامل ،أحد أمراء الدولة الصالحية .تويف سنة ( 589هـ).
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 -673بثينة صاحبة مجيل(((:
من أخبار بثينة التي كان يتغزل هبا مجيل (الشاعر املشهور) أهنا دخلت
يومــ ًا عىل عبد امللك بن مروان وهي عجــوز إذ ذاك ،فتأملها عبد امللك ثم
قال هلا :ما الذي رأى فيك مجيل حتى قال ما قال؟ قالت :الذي رأى الناس
منك حني ولوك اخلالفة! فضحك عبد امللك وأكرمها.
 -674زكاة ُ
احل ْسن (للرشيف البيايض)((( من جمزو الرمل:
عشب أشـوا
كيـف يـذوي
ُ
حــر
إن يكـن يف العـشـق
ٌّ
أو عـىل احلـســن زكــــا ٌة

ـطــري
ف َم
ــر ٌ
قـي ولـي َط ْ
ُ
األســــــري
فـــأنـــا ذاك
ُ
الـفـقـــــري
فـــأنـــا ذاك
ُ

 -675طبيب عىل قرب:
تويف بعض خواص أحد األمراء فخرج يف جنازته أعيان البلد ،وكذلك
الطبيــب الذي كان يعالج ذلك املتوىف .وعىل شــفري القــر وقف الطبيب
وجعل يرشــد حفار القرب إىل كيفية احلفر وإجادتــه ،فقال له احلافظ مجال
((( انظر املرقم (.)360
((( مســعود بن عبد العزيز ،الشاعر املشهور ،له ديوان شعر .سموه البيايض ألنه حرض مرة
جملس اخلليفة العبايس بمالبس بيض ،فقال اخلليفة :من هذا البيايض؟ تويف ببغداد سنة
( 468هـ).
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قضيت ما عليك وأوصلتَه إىل القرب ،أما
الدين التكريتي((( :يا حكيم ،أنت
َ
احلفر فيتواله غريك ،فضحك احلارضون!
 -676األم والزوجة:
كان صخر بــن عمرو بن الرشيــد (وهو أخو اخلنســاء) قد ُجرح يف

بعض املعارك جرح ًا بليغ ًا فمرض بســببه مدة طويلــة والناس يعودونه.
عاده مرة رجل فقال المرأته ســلمى :كيف أصبح صخــر اليوم؟ قالت:
حي ُفيجى ،وال ميت فينســى! وســمع صخر كالمها وشق عليه
ال هو ّ

ذلك فعاتبهــا :أنت القائلة كذا؟ قالت :نعم ،وأنا غري معتذرة إليك .وجاء
عائد آخر فــرأى أم صخر وقال هلــا :كيف أصبح صخــر اليوم؟ قالت:
أصبح صاحلــ ًا ،ونحن بخري ما رأينا ســواده بيننا .وســمعها صخر فقال
(من الطويل):
ٍ
َـم ُّل عياديت
أرى أ َّم
صخر ال ت َ
كنت أخشى أن أكون جناز ًة
وما ُ
ٍ
امـرئ سـاوى بـأ ٍّم حليل ًة
فـأي
ُّ

و َم ّلت سليمى مضجعي ومكاين
ِ
رت باحلـدثـان
عـليـك و َمـن يغـ ّ
ِ
وهــوان
أذى
فال عـاش إال يف ً

ونشط من مرضه قلي ً
ال فع ّلق امرأته بعمود الفسطاط حتى ماتت!
((( اسمه يوسف بن أمحد املحدّ ث ،تويف سنة ( 673هـ).
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 -677جرس الرشيعة:
بنى امللك برقوق((( جرس ًا سامه الناس جرس الرشيعة ،وفيه قالت عائشة

الباعونية((( (من الوافر):

ُ
برقـوق جرس ًا
بنى سلطـاننـا

جمـاز يف احلـقـيـقـة للــربايا

ٍ
بـأمـر واألنـا ُم لـه مـطـيـ َعـ ْه
وأمـر باملــرور عـىل الرشيع ْه

املزورة:
ّ -678

أرز وحلم يطبخ بامء الســاق،
املعروف اليوم أن املزورة حســاء قوامه ّ

يصفونه وصفة شــعبية لبعض أمراض املعدة كالزحار ونحوه .ويف بعض
مر باملوصل ومرض هناك فوصفوا له
كتب الرتاجم أن الشــاعر البحرتي ّ
املزورة ،فقال شــخص من أهل املوصل كان يزوره :سأرسل لك من بيتي،

فنحن نحسن طهيها .وانتظر البحرتي مدة فلم يصله يشء ،فكتب إىل ذلك

الشخص (من البسيط):

وجدت وعدَ ك زور ًا يف مزورة
ُ

فال شفى اهلل من يرجو الشفاء هبا

حلفت جمتهـد ًا إحكـام طـاهيها
َ
كف ُمـ ْل ٍ
ـق ك َّفـه فيها
وال َع َل ْت ُّ

((( برقوق بن أنص ،أول من ملك مرص من اجلراكسة .تويف سنة ( 801هـ).
((( عائشة بنت يوســف بن أمحد الباعوين ،نشأت يف بيت علم ودين .نسبتها إىل « باعون »
يف األردن .توفيــت ســنة ( 922هـــ) ،كــذا يف بعض املصــادر[ .والصواب ســنة
(923هـ).ع].

336

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -679اللص الكناين:
هذا لقب الشاعر أمحد بن عيل اإلشبييل النحوي((( .لقبوه بذلك لكثرة

رسقته للشــعر .ومن أعجب ما وقع من ذلك ما حدّ ث هو عن نفسه فقال:
قدم ٍ
وطمعت أن يسمح
وال جديد إىل إشبيلية ،فانتدب الشعراء إىل مدحه،
ُ

خاطري بيشء فلم يسمح .ونظرت يف دفاتر يل فإذا قصيدة لبعض الشعراء
يف املدح ،وقد أشــر عليها أهنا مل ت َ
ُنشــد ،فأدخلت اسم الوايل اجلديد فيها.

فأنشدت القصيدة ،فقام
وملا أصبحنا دخلت عىل الوايل ،وأنشــد الشــعراء
ُ

شخص لإلنشاد أيض ًا وقد أخرج ورقة فيها القصيدة نفسها ،وقد فعل فيها
كام فعلت!

 -680قايض اخلافقني(((:
هذا لقب أيب بكــر بن حممد بن القاســم الشــهرزوري((( ،كان أحد

تالميذ أيب إســحاق الشــرازي((( .تــوىل القضاء يف مدن عــدة ،ورحل
إىل بالد كثــرة فلقبوه بذلــك .وكان عامل ًا باحلديــث .وروى عنه احلافظ

السمعاين((( وغريه.

((( املتوىف سنة ( 577هـ).
((( اخلافقان :املرشق واملغرب.
((( تويف ببغداد سنة ( 538هـ).
((( انظر املرقم (.)82
((( انظر املرقم (.)729
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 -681غالء فاحش!
ذكر الســيوطي يف « تاريخ اخللفاء » أنه يف ســنة ( 330هـ) وقع غالء

ببغداد ،فبلغ الكر من احلنطة ثالثامئة وستة عرش دينار ًا .وذكروا أنه يف عهد

معــز الدولة الديلمي((( حدث غالء ببغداد أيض ًا حتى أكلوا اجليف وماتوا
كر دقيق
عىل قارعة الطريق ،وبيع العقار ُبرغفان! واشــروا ملعــز الدولة ّ
بعرشين ألف درهم .وقال أيض ًا :إنه يف حدود ســنة ( 460هـ) وقع غالء

فاحــش بمرص حتى بلغ اإلردب مائة دينار ،وبيع الكلب بخمســة دنانري،
والقط بثالثة! ثم ذكر أنه يف سنة ( 465هـ) اشتد الغالء بمرص حتى أكلت
امرأة رغيف ًا بألف دينار!!(((.
 -682بلدة ثامنني:
ذكروا يف ترمجة عمر بن ثابت النحوي((( املعروف بالثامنني أنه من بلدة

ثامنــن  -وهي بنواحــي املوصل  -زعم بعضهم أهنــا أول بلدة بنيت بعد

الطوفان ،بناها َم ْن خرج من سفينة نوح ،وكانوا ثامنني شخص ًا!
 -683يأكل مال اهلل:

أكلت مال اهلل!
قال بعض الوالة لشــخص واله اجلباية :يا عــدو اهلل،
َ

((( أمحد بــن بويه ،كان يف بداية أمــره حطاب ًا حيمل احلطب عىل رأســه .ثم متلك األهواز
والعراق .مات سنة ( 356هـ).
((( انظر املرقم (.)18
((( كان رضير ًا ،له مؤلفات منها « رشح ملع ابن احلاجب » .تويف سنة ( 422هـ).
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فقال الرجلَ :
قت حتى اليوم؟ واهلل لو سألت الشيطان
ومال َمن آكل منذ ُخ ِل ُ

فلس ًا واحد ًا ما أعطانيه!

 -684بداية الشيب (البن الرومي)((( من املنرسح:
ُ
أول بــدء املشـيـب واحــدة

تـبـدؤه
مثل احلـريق العظيم
ُ

جاورت من َ
الش َع ِر
تشعل ما
ْ
ٍ
ِ
َ
الـرشر
صـول صغـري ُة
أول

 -685اخليول السابقة:

ّ
أسامء اخليول الســابقة عند العرب عىل هذا الرتتيبّ :
واملصل،
املجل،

ّ
واملسل ،والعاطف ،والرتاح ،واخلطي ،واملؤمل ،وهذه السبعة هي ذوات
احلظوظ ،أي التي هلا جوائز ،أما التي ال حظوظ هلا فهي :الفطيم ،والوغد،
والسكيت.

 -686هل ُيصلح العطار:

نظر شــيخ من األعراب إىل امرأته العجوز وهي تتزين ،وكانت تُعطي

العطار بعض ما يف بيتها وتأخذ منه ما تتز ّين به ،فقال (من الطويل):
َـر ّجـى أن تكون فتـ ّيـ ًة
عجوز ت َ
تـدس إىل العطــار سلعـ َة بيتِها
ّ

خضـاب بكفها
غـرين إال
ٌ
وما ّ
ٍ
بليلة
وجـاءوا هبا قبل املحـاق
((( انظر املرقم (.)239

الظهر
وقد جلب اجلنبان واحدودب
ُ
وهل ي ِ
الدهر
العطار ما أفسد
صل ُح
ُ
ُ
ُ

ٌ
الصفـر
وكحـل بعينيها وأثـوا ُبـها
ُ
الشهـر
فكـان ُمـاقـ ًا كـ ّلـه ذلك
ُ
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للغبي:
 -687الصمت سرت
ّ

كان رجل حيرض جملس القايض أيب يوســف األنصاري((( ،ولكنه يبقى
ساكت ًا فال يتكلم ،وال يسأل القايض كام يفعل غريه .فقال له القايض مرة :أال

تتكلم؟ قال :بىل ،متى ُيفطِر الصائم؟ قال :إذا غربت الشمس ،قال :فإن مل
وأخطأت
أصبت أنت يف سكوتك،
تغرب إىل نصف الليل؟ فقال القايض:
ُ
َ

أنا يف استدعاء نُطقك ،ثم أنشد (من الطويل):
الغبي بنـفسـه
عجبـت إلزراء
ُ
ّ

ويف الصمت سرت للغبـي وإنـام

ِ
وصمت الذي قد كان بالقول أعلام
ِ
املــرء أن يتـكـلـام
لـب
صحيفـ ُة ِّ

 -688مودته قصرية:
مــن أخبار أيب بكر اخلوارزمــي((( (األديب املشــهور) أنه كان رسيع
التقلب ،قد يرتاح ملجالســة شخص ثم ال يلبث أن يم ّله ،فقال فيه بعضهم
(من الوافر):
ٌ
وفـضـل
أدب
أبـو بكـر لـه ٌ
مــودتُــه إذا دامــت ِل ِّ
ـــل

ِ
الوفـاء
ولكـن ال يـدوم عىل
ِ
املساء!
فمن وقت الصباح إىل

((( يعقوب بن إبراهيم ،صاحب أيب حنيفة وتلميذه .كان ذا علم غزير ولباقة وسياسة .وهو
أول من ُدعي بقايض القضاة .تويف ببغداد سنة ( 182هـ).
((( انظر املرقم (.)368
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 -689قايل قال:

اسم بليدة ينتسب إليها مجاعة ،منهم أبو عيل القايل((( صاحب « األمايل »

املعروفة باسمه .وهذه البليدة من أعامل ديار بكر .وقيل :بنتها امرأة تدعى

« قايل » ،فقالوا للبلدة « قايل قاال » أي إحســان قايل ،وعربوها فقالوا :قايل
قال ،ونسبوا إىل اجلزء كام هي قاعدة النسب املركب.
 -690احلطيئة((( وامرأته:

الب القرطبي((( أن
نقل بعضهم عن كتاب « هبجة املجالس » البن عبد ّ
احلطيئة (الشاعر املعروف) أراد أن يسافر سفر ًا طوي ً
ال فقال المرأته:
عدّ ي السنني لِ َغيبتي وت ََص ّبي

قصــار
فإنن
وذري
ُ
الشهـور ّ
َ

اذك ُْر صبابتَـنا َ
إليك وشـو َقنـا

صـغـار
وارحم بنـاتك إهنـن
ُ

فقالت له:

فأقام وترك السفر!

 -691أضغاث أحالم (لبعضهم) من الطويل:

ٍ
ليـلـة
إىل اهلل أشكـو أنني كـل

فإن كان رش ًا فهو ال شك واقع

نمت مل أعدم خواطِ َر أوها ِم
إذا
ُ
وإن كان خري ًا فهو أضغاث أحال ِم!

((( إسامعيل بن القاسم ،كان من أحفظ أهل زمانه للغة واألخبار ،له مصنفات عدا األمايل،
منها « البارع » ،قالوا :إنه بخمسة آالف ورقة! تويف سنة ( 356هـ).
((( انظر املرقم (.)414
((( انظر املرقم (.)524
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 -692الفضل للمتقدم (لعدي بن الرقاع)((( من الطويل:
كنت نـائ ًام
وممـا شجـاين أنني
ُ
إىل أن دعت ورقاء يف غصن ٍ
أيكة
ُ
بكيت صبابـ ًة
ولو قبل مبكـاها
ُ
ولكن بكت قبيل فه ّيج يل البكا

بالتنس ِم
أعلل من فـرط الكرى
ُّ

تر ّد ُد مبكاها بحسن الرت ّن ِم

شفيت النفس قبل التندّ ِم
بسعدي
ُ
ُ
الفضل للمتقدّ ِم
فقلت:
بكاها
ُ

 -693اجلاهل واملريض:
قيل ألحد احلكامء :ما بال املريض إذا دخل عليه الطبيب ارتاح له واتّبع

نصيحته ،واجلاهل ال يفعل ذلك مع العامل؟ قال :ألن املريض عرف ما عند
الطبيب ،وليس كذلك اجلاهل!

 -694من نوادر أشعب(((:
ماتت مغنّية يقال هلا :الرصيمية ،فمرت جنازهتا بأشعب  -وكان جالس ًا
مع ٍ
نفر من قريش  -فبكى وقال :اليوم ذهب الغناء ك ُّله ،وترحم عليها .ثم
مســح دموعه وقال :ومــع ذلك فقد كانت « الفاعلــة » من رش خلق اهلل!
فضحك احلارضون وقالوا له :يف وقــت واحد تبكي عليها وتلعنها! قال:

نعم ،كنا نأتيها لنســهر عندها ،ونأتيها بكبش لعشــائنا فتأخذه وال تعشينا
إال بسلق!

((( عدي بن زيد ،والرقاع جدُّ جدِّ ِه .وهو أحد شــعراء العرص األموي .مات حوايل ســنة
( 95هـ).
((( انظر املرقم (.)201
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 -695ارحل عن أرض ُتان هبا (لبعضهم) من البسيط:
ٍ
أرض ُتان هبا
َق ِّو ْض خيا َمك عن
وارحل إذا كان يف األوطان منقص ٌة

َّ
َنب
وجانب
الذل إن الذل ُيت ُ

()1
حطب
الرطب يف أوطانه
فاملندل
ُ
ُ

 -696كاتب البطاقة:

كان العبيديون الذين استولوا عىل مرص وغريها يدّ عون علم املغيبات.

صعد املنرب يوم ًا نزار العبيدي((( ،فرأى بطاقة فيها (من خملع البسيط):
بالظـلم واجلـور قـد رضينـا
ٍ
غيب
علم
كنت ُأعطِ َ
إن َ
يت َ

وليـس بالكـفــر واحلـامقــ ْه

فقـل لنـا كـاتب البطـا َقـــ ْه

 -697يف عيادة املريض:

اشتكى رجل ،فجعل الناس يدخلون عليه فيقولون :كيف أصبحت؟

وكيف أمسيت؟ وكيف تشــعر اآلن؟ وكلام دخل عائد قال مثل ذلك ،فلام

قلت لصاحبك!
أكثروا عليه جعل يقول ملن يسأله :كام ُ

ووقع رجل فتأملت رجله ،فجعل الناس يعودونه ويسأله كل منهم عن

تفاصيــل ما حدث لرجله ،فتضايق من ذلــك وكتب قصة رجله يف ورقة،

فكان كلام سأله سائل ناوله الورقة!
((( املندل :نبت طيب الرائحة.
((( انظر املرقم (.)445
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 -698لبنة من غبار:
ذكر ابن خلكان يف « الوفيات » أن سيف الدولة احلمداين((( كان قد مجع

من نفض الغبار الذي جيتمع (عىل مالبسه وسالحه) يف غزواته ،وعمل منه
لبنة بقدر الكف ،وأوىص أن يوضع خده عليها يف حلده ،فنفذوا وصيته!
 -699املصائب وأهل الفضل (ألمحد األرجاين)((( من الرسيع:
تقصدُ َ
أهل الفضل دون الورى

كالطـري ال ُيـ َبـس من بينهـا
 -700أبيات مفردة:

 كم من ٍيد ال ُيست ُّ
َقل بشكرها
 ترجو البقـاء ٍقـرار هلـا
بدار ال
َ

ِ
سي كإعالين وتلك خليقتي
 َف ّ قل للجبان الذي أمسى عىل َح َذ ٍر -وإين امـرؤ أحبـبـتُـكم ملـكـار ٍم

 أمل تعلمي أن الثوا َء هو التَوى وما عسى ُي ُِ
املشتاق من َو َط ٍر
در ُك

كنت مطبوع ًا عىل الصدِّ واجلفا
 إذا َ((( انظر املرقم (.)641
((( انظر املرقم (.)390

مـصـائـب الـدنـيـا وآفــاتُـها
ُ
إال التـي ت ِ
ُـطـرب أصــواتُـهـا
هلل يف ظِ ِّ
ــل املـكــاره كـــامـنـه
ِ
ِ
ٍ
منتقل؟
غـري
بظـل
سمعت
فهل
َ

ِ
وظلمـ ُة لييل ُ
ضـوء هنـاريا
مثـل
ِ
حل َذ ُر؟
الردى ا َ
من احلامم :متى َر َّد َّ
ُ
تعشق
واألذن كالعني
سمعت هبا
ُ
ُ
قبـور
وأن بيـوت الـعــاجـزين
ُ

واألحباب قد بانوا
بع
ُ
الر َ
إذا بكى َّ
رب فأجع َله طبعي؟!
فمن أين يل ص ٌ
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تشيب بشيبة
 ويف اجلسم نفس الُ

أموت وألقى اهللَ يا بثن مل أ ُب ْح
ُ
ِ
وحيـك جـاء املـشيـ
نفس
 -أيـا ُ

ولو أن ما يف الوجـه منه خـراب
كـثــري
بـســر ِك واملستـخــربون
ِّ
ُ
ـب فامذا التصايب وماذا الغـزل!
ُ

 -701يتهربون من تويل القضاء:
ذكر طاشكربي((( يف « الشــقائق النعامنية » يف ترمجة خليل اجلندري

(((

أن السلطان أورخان((( ذهب إىل منزل الشيخ عالء الدين األسود((( لزيارته
فعي واحد ًا
وقال له :إين عىل ســفر والرعايا يتحاكمــون إ ّيل وال علم يلّ ،
من طلبتك ليســافر معي وحيكم بني الناس .فقال له الشــيخ :خذ واحد ًا

من الطلبــة احلارضين ،فصار كل واحد منهم يتــرع أن ال يأخذه ،فقال
الســلطان للشــيخ :عني واحد ًا وأنا آخذه جرب ًا ،فعني واحد ًا ،وهو خليل
اجلندري ،فذهب وهو يبكي! وصار من نســله خليل باشا وزير السلطان
مراد((( والسلطان حممد(((.
((( انظر املرقم (.)471
((( كان أول قاض من قضاة العسكر ،ثم صار وزير ًا.
((( هو ابن السلطان الغازي عثامن ووالد السلطان مراد ،تويف سنة ( 761هـ).
((( أحد علامء األتراك .اشتهر عندهم باسم « قره خواجة ».
((( تويف سنة ( 791هـ).
((( حممد بن بايزيد ،تويف سنة ( 825هـ).
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ِ -702
الغربان تكره البزاة:
كان مظفر الدين((( صاحب أربيل قــد غضب عىل عز الدين نرص بن

عقيــل ((( ،فأخرجــه من أربيل وانتقــل إىل املوصل .فكتــب إليه ياقوت
الرومي((( هذه األبيات (من الطويل):

عقيل ال ختف سطو َة ِ
ٍ
العدا
أيا اب َن
وأقصتْك يوم ًا عن بـالدك فتـيـ ٌة
َ

كذا عـاد ُة الغـِربان تكـره أن ترى

أضمرت من ِعنادها
أظهرت ما
وإن
ْ
ْ

رأت فيك فض ً
ال مل يكن ببـالدها
بياض الب ِ
ِ
الشهب َ
دون سوادها
ـزاة
َ
ُ

 -703انتصاب املستثنى:
كان أبو عيل الفاريس((( ذات يوم مع عضــد الدولة((( يف امليدان فقال

رت
بم انتصب املســتثنى؟ قال :بتقدير أستثني ،قال :مل َ قدّ َ
له عضد الدولةَ :

فنصبت ومل تقدر امتنع فرتفع؟ قــال أبو عيل :هذا جواب ميداين،
أســتثني
َ
فــإذا رجعنا إىل البيت ذكرت لــك اجلواب الصحيح! قال الســيوطي يف

((( كوكبــوري بن عيل ،اشــتهر بامللك املعظم .كان هيتم اهتامم ًا بالغــ ًا بالفقراء ،ويتفنن يف
مســاعدهتم .وكان حيتفل باملولد النبوي احتفاالً مل يســمع مثله يف أي مكان آخر .تويف
سنة ( 630هـ).
ً
فاضال ،خترج عىل عمه اخلرض بن نرص .تويف
((( نرص بن عقيل بن نرص بن عقيل ،كان عامل ًا
سنة ( 619هـ) ،وتويف عمه املذكور سنة ( 567هـ).
((( انظر املرقم (.)513
((( انظر املرقم (.)21
((( انظر املرقم (.)321
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« بغية الوعاة » بعد نقل ما تقدم :والذي اختاره أبو عيل يف « اإليضاح » أنه

بالفعل املتقدم بتقوية « إال » .ثم قال الســيوطي :واملسألة فيها سبعة أقوال
حكيتُها يف « مجع اجلوامع » من غري ترجيح ،وأنا أميل إىل القول الذي ذكره

أبو عيل أوالً.

 -704الروبة والرؤبة:
نقلوا عن يونس النحوي((( أنه قال :كنت عند أيب عمرو بن العالء(((،

فجاء شــبل بن عمــرو الضبعي ،فرحب بــه أبو عمــرو ،وجعل حيدثه.

سألت رؤبتكم (يقصد رؤبة بن العجاج)((( عن اشتقاق اسمه
فقال شبل:
ُ
فــا عرفه .قال يونس :فلم أملك نفيس عند ذكر رؤبة فقلت لشــبل :أتظن

أن معــدّ بن عدنان أفصح من رؤبة وأبيــه؟! أفتعرف أنت ما معاين رؤبة؟

فام أحــار جواب ًا وقام مغضب ًا .فقال يل أبو عمــرو :هذا رجل رشيف يزور

جمالسنا ،وقد أســأت بام فعلت من جماهبته هبذا! فقلت :مل أملك نفيس عند
انتقاصه رؤبة .وذكر يونس عندما حتــدث بذلك أن معاين الروبة (بالواو)
مخرية اللبن ،والقطعة من الليل وغري ذلك ،وباهلمزة القطعة التي ُيشــ َعب

هبا اإلناء.

((( انظر املرقم (.)274
((( كان من أعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر .وقد اختلفوا يف اسمه ،وأصح ما قيل:
إن اسمه « زبان بن عامر » .تويف سنة ( 154هـ).
((( انظر املرقم (.)260

347

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -705يف رثاء كاتب (لبعضهم) من الكامل:
ّاب فقدك سالف ًا
استشعر ال ُكت ُ

الدوي كـآبة
ـودت
ُّ
فلذاك ُس ِّ

وقضت بصحة ذلك األيـا ُم
ْ
َ
عليك ُ
وش ّقت األقـال ُم
أسف ًا

 -706ينجو من املوت:

مــرض اخلليفة عمر بن عبد العزيز فأمر حاجبه الوضاح بن أيب خيثمة

أخرجت اجلامعة سوى يزيد بن
بإخراج مجاعة من الســجن .قال الوضاح:
ُ

عـلـي .وملا مات
أيب مسلم الثقفي((( الذي كان من أعوان احلجاج ،فحقـد
َّ

هربت إىل إفريقية .وبعد مدة بلغني جمــيء يزيد املذكور والي ًا عليها.
عمــر
ُ

فهربــت .وبعث أعوانه يف طلبــي وظفروا يب ،فأخذوين إليــه مقيد ًا ،وملا
رآين قال :طاملا ســألت اهلل أن يمكنني منك .فقلت :وأنا طاملا ســألت اهلل

أن خيلصني منك .ثم دعا بالنطع والســيف ،فأقيمت الصالة وخرج يزيد
ليصيل ،فتناولته السيوف ف ُقتل ،وجاءين َم ْن ّ
فك عني قيودي!
 -707الناس والزمان:

كان القــايض بدر الدين احل ّبال((( قد ُع ِز َل من القضاء .جاءه خرب عزله

أول النهار وكان عنده مجاعة ،فلام علموا بعزله انرصفوا عنه! ثم صدر آخر
((( يزيــد بن دينــار ،كان من موايل احلجــاج ،وبعد احلجاج توىل جبايــة العراق ،ثم عزل
وسجن ،وأخري ًا قتل سنة ( 102هـ) .كان قبيح الصورة دمي ًام ،ولكنه كان ذكي ًا ذا دهاء.
((( املتوىف سنة ( 749هـ)[ .ويف نسبة القصة إىل احلبال نظر .انظر :الدرر الكامنة .59/5ع].
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النهار أمر بإعادتــه إىل منصبه .قال :فكاد باب منــزيل يتكرس من الزحام،
فقلت (من خملع البسيط):

ُ
والـزمــان
النـاس
حتـالف
ُ

ُ
الزمـان كانوا
فحيث كـان

يا أهيـا املعـرضـون عـنـي

عـودوا فقد عاد يل الزمان!

نصف يـو ٍم
عـاداين الدهـر
َ

النـاس يل وبانوا
فانكشف
ُ

 -708واشيان:

ومزقا
أرضا كثري ًا ّ
اعتاد رجالن الوشاية بني الناس ،وتفننا يف ذلك حتى ّ

شمل كثري ،فقال فيهام بعض الشعراء:
ِ
ِ
ـص جتمـعـتـا
كـشـ َّقـي مـ َق ٍّ

عىل غري يشء سوى التفر َقـ ْه

 -709بني األشعري واجلبائي:

يرى املعتزلــة أن اهلل تعاىل جيب عليه أن يفعــل األصلح ،ويقول أهل

السنة :ال جيب عىل اهلل يشء .واجلدل حول ذلك طويل وموطنه علم الكالم.
وجرت حوله املحاورة املشــهورة بني أيب احلسن األشعري((( وأستاذه أيب

عيل اجلبائي((( ،تلك املحاورة التي جعلت األشــعري ينبذ مذهب املعتزلة
((( عيل بن إسامعيل ،ينتهي نسبه إىل الصحايب أيب موسى األشعري .كان عامل ًا ذكي ًا فصيح ًا.
له مؤلفات كثرية ،بعضها مطبوع متداول .وإليه تنســب الطائفة األشعرية السنّية .تويف
سنة ( 324هـ).
((( حممــد بن عبــد الوهاب ،أحد أئمــة املعتزلة ،لــه يف ذلك مقــاالت وآراء .وكان ابنه
« أبو هاشم عبد السالم » أحدَ العلامء املشهورين .تويف أبو عيل سنة ( 303هـ).
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ويصنّف الكتب يف الرد عليهم .كان اجلبائي يقرر وجوب األصلح عىل اهلل،
فقال له األشعري :ما قولك يف ثالثة أخوة ،مات أحدهم مؤمن ًا تقي ًا ،ومات
الثاين كافر ًا ،ومات الثالث صغــر ًا مل ُيك َّلف بعد؟ فقال اجلبائي :األول يف
اجلنة ،والثاين يف النار ،والثالث من أهل الســامة .فقال األشعري :أرأيت
لو قــال الصغري :يا رب إن األصلح يل أن ترتكني أكــر فأكون مؤمن ًا مثل
أخي األول ،فامذا يقول له الرب تعاىل؟ قال اجلبائي :يقول له إين أعلم أنك
لرصت كافر ًا فتكون يف النــار ،فاألصلح لك أن متوت صغري ًا.
لو كــرت
َ
فقال األشــعري :فإذا قال الثاين :يا رب أنت أعلــم أين عندما أكرب أكون
كافر ًا ،فلامذا مل متتني صغري ًا مثل أخــي الثالث ،فامذا يقول له الرب تعاىل؟
فبهت اجلبائي!
 -710من اجلناس احلسن (أليب احلسن املقديس)((( من الطويل:
نفس باملأثور عن ِ
ٍ
مرسل
خري
أيا ُ
ِ
ِ
بالغت يف نرش دينـه
عساك إذا
وخايف غـد ًا يو َم احلساب جهن ًام

متسكـي
وأصحـابـه والتـابعـني ّ
بام طـاب من ن ْ ٍ
متسكي
َش لـه أن ّ
ِ ()2
متسـك
إذا لفحت
نـريانا أن ّ
ُ

((( انظر املرقم (.)505
التمسك ،والثانية من املسك ،والثالثة من املس.
((( متسك األوىل من
ّ
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من:
من وما ّ
ّ -711

كان أبو الفــرج األصبهاين((( (صاحب كتــاب األغاين) من املتصلني
بالوزير امله ّلبي ((( ،وله فيه مدائح كثرية ،ومما قال فيه (من الطويل):
وملـا انتجـعنـا الئـذين بـظـلـه

أعـان وما عنّى وم ّن وما َمـنّـا
()3
َو َر ْدنـا نـداه ُم ِدبني فأخصبنا

يفـر ُق
املـرء جيمع والـزمـــان ّ

ُّ
متـز ُق
يرقـع
ويظل
واخلطـوب ّ
ُ
ُ

وفـدنـا عليه ُمـقـرتين فـراشنـا

 -712اجلنازة والعروس (لصالح بن عبد القدوس)((( من الكامل:

َ
ولن ُيعـادي عـاقـ ً
خـري له
ال
ٌ
نطـقـت فإنام
َو ِز ِن الكـال َم إذا
َ
وإذا اجلنـازة والعـروس تالقيـا

ورأيت َم ْن تبـع اجلنـاز َة باكيـا

أمحق
من أن يكـون لـه
صديق ُ
ٌ
املنطق
عيوب ذوي العيوب
ُيبدي
ُ
َ

ينطـق
ألفيت َمن تَبع العـرائس
ُ
َ
ُ
ٍ
يرتقـرق
نـوائـح
دمـع
ورأيت
َ

 -713سيف من خشب:

يف « عيون األخبار » البن عبد الرب يف ترمجة الصحايب أهبان بن صيفي

عيل ريض اهلل عنه عىل أهل البرصة سمع بأهبان بن صيفي (أنه
قال :ملا ظهر ّ
((( عيل بن احلسني األموي ،جده األعىل مروان بن حممد .كان حيفظ من الشعر واألخبار ما
مل حيفظه غريه .اشتهر كتابه « األغاين » شهرة واسعة .تويف سنة ( 356هـ).
((( أبو حممد احلسن بن حممد ،من ذرية املهلب بن أيب صفرة .صار وزير ًا يف عهد البوهييني.
ذكر مرتمجوه أنه كان عايل اهلمة كري ًام شاعر ًا .تويف سنة ( 352هـ).
((( راش السهم :ألصق عليه الريش .واملقصود أنه كفانا بعد عوز.
((( انظر املرقم (.)168
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بالبــرة) فأتاه وقال له :ما َخ َّلفك عنا؟ قــال :خ ّلفني عنك عهدٌ َع ِهدَ إ ّيل

رسول اهلل أخوك وابن عمك ،قال يل « :إذا افرتقت األمة فرقتني فاختذ سيف ًا
ولزمت بيتي.
اختذت سيف ًا من خشب
من خشــب والزم بيتَك » ،فأنا اآلن
ُ
ُ

عيلَ :ف َأطع أخي وابن عمي .وانرصف عنه.
فقال له ّ
 -714أ ّيد وطويل:

كتب ملك الروم إىل معاوية :إن امللوك َق ْب َلك كانوا يرتاســلون وجيهد

بعضهم أن ُي ِ
غــرب عىل بعض ،أفتأذن يل؟ فأذن له معاوية ،فأرســل ملك

الروم رجلني أحدمها طويل القامة جد ًا ،والثــاين قوي جد ًا .فقال معاوية

لعمــرو بن العاص :أما الطويل فقد أصبنــا من يزيده طوالً ،وهو قيس بن
ســعد((( ،وأما األ ّيد فقد احتجنا إىل رأيك ،فقال عمرو :عندنا رجالن مها
عبــد اهلل بن الزبري ،واآلخر حممد بن احلنفيــة((( .فقال معاوية :أقرهبام عىل

كل حال .فلام حرض قيس بن ســعد وحممد بــن احلنفية وانتصب املجلس
نــزع قيس رساويله وألقاها إىل الرومي ،فلبســها هذا فبلغــت ثندوته(((،

فأطرق مغلوب ًا ،وأما حممد بن احلنفية فقال :قولوا للرومي إن شاء فليجلس
وليعطني يده حتى أقيمه ،وإن شــاء فليكن هو القائم وأنا اجلالس .فاختار

((( قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي ،تويف باملدينة يف خالفة معاوية.
((( هــو ابن عيل بن أيب طالب ،أمه خولــة بنت إياس احلنفية .كان عامل ًا صادق ًا وشــجاع ًا
رصحي ًا .وكان شديد القوة ،وكذلك كان عبد اهلل بن الزبري .تويف حممد سنة ( 81هـ).
((( الثدي.
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الرومي اجللوس ،فأقامه ابن احلنفية ،ثم اختار الوقوف فأقعده ابن احلنفية!
فانرصف الروميان مغلوبني!
 -715زنبيل احلوائج:
ذكر ياقوت احلموي((( يف « معجــم األدباء » يف ترمجة أمحد العبدي

(((

أن يوســف((( بن أيب سعيد السريايف مل يكن مكين ًا يف العربية ،وقال العبدي
املذكور أنه سأل يوســف مر ًة عن ياء « تفعلني » فقال :هي عالمة التأنيث
والفاعل مضمر ،فقال له العبدي :لو كانت بمنزلة التاء يف « َض َب ْت » لثبتت

مع التثنية (أي كام يف رض َبتَا) فقال يوسف :هذا زنبيل احلوائج(((!
إن وأنّا:
ّ -716

كان ســديد امللك((( (صاحب قلعة شــيزر) ذكي ًا فطن ًا ،وكان قبل أن

يتوىل القلعة املذكورة يرتدد إىل حلب ،وصاحبها يومئذ حممود بن صالح بن
مــرداس((( ،فحدث أمر خاف ســديد امللك مغ ّبته ،فخــرج من حلب إىل

طرابلس الشــام .وأراد ابن مرداس القبض عليه بحيلة ،فأمر كاتبه أبا نرص
((( انظر املرقم (.)722
((( أمحد بن بكر بن بقية ،وهو أحد تالميذ أيب سعيد السريايف .تويف سنة ( 406هـ).
((( يوســف بن احلســن ،تصدر للتدريس بعد وفاة والده ،وأكمل تصنيف الكتب التي مل
يكملها أبوه .وصنف كتب ًا أخرى ،وهلذا ُيستبعد ما نقله احلموي عن العبدي.
((( أي أن الياء تكون ملعان كثرية ،كام يستخدم زنبيل احلوائج ألشياء كثرية.
((( عيل بن مقلد بن نرص بن منقذ الكناين :كان شجاع ًا ماجد ًا .تويف سنة ( 475هـ).
((( أحد أمراء بني مرداس .كان ذا حزم وشجاعة .تويف سنة ( 467هـ).
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احللبي أن يكتب له رســالة يستدعيه فيها و ُيغريه ،ومما أماله عىل كاتبه « إن

شــاء اهلل » فشــدد الكاتب النون من « إن » .وملا وصلت الرسالة إىل سديد
امللك فهم إشــارة الكاتب ،فكتب اجلواب إىل ابن مرداس وفيه « :أنا املقر

باإلنعام » ،وشــدد النون من « انا » وكرس مهزهتا .وملا وصل جوابه واطلع
عليه الكاتب فرح كثري ًا ،ألنه علم أن سديد امللك فهم إشارته .وكان قصد

الكاتب من تشــديد نــون « إن » ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾،

وكان قصد ســديد امللك من تشــديد نون « إنا » وكــر مهزهتا ﴿ :ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾!
 -717اخلبز أرزي:

هو نرص بن أمحد البرصي((( ،كان خيبز األرز ويبيعه بدكان يف البرصة،

وكان أ ّمي ًا ولكنه كان ينظم شعر ًا فصيح ًا رقيق ًا ،والناس يزدمحون عىل دكانه

لسامع شعره ،حتى أن ابن لنكك((( البرصي مع علو قدره كان يأيت إىل دكانه
ويكتب شعره ،ومجع له ديوان ًا .وانتقل اخلبز أرزي أخري ًا إىل بغداد وأقام هبا

إىل أن مات .ومن شعره قوله (من املتقارب):
َ
اهلـالل ووجـ َه احلـبـيب
رأيـت

َ
احلبـيب
اهلـالل
فكنـت أظـن
َ
((( تويف سنة ( 317هـ).
((( انظر املرقم (.)30

فكـانـا هـاللـني عـنـد الـنـظـرْ
القـمـر
احلبيـب
وكـنـت أظـن
ُ
َ
ْ
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 -718اهلوى يتكلم (لبعضهم) من الطويل:
ُ
تقـول بطـرفها
ُشري فـأدري ما
ت ُ
َت َك َّل ُم منـا يف الوجـوه عيـونُـنـا

و ُأ ِ
فتفهم
طر ُق طريف عند ذاك
ُ
يتكلم
فنحن سكـوت واهلـوى
ُ

 -719حلية طويلة:
ذكر الســيوطي يف كتابه « بغية الوعاة » يف ترمجة ضياء الدين القرمي

(((

أنه كانت له حليــة عظيمة جد ًا بحيث تصل إىل قدميــه! وال ينام إال وهي

يف كيس ،وإذا ركب دابة تفرقــت فرقتني .وكان عوام مرص إذا رأوه قالوا:

سبحان اهلل ،فكان يقول :عوام مرص مؤمنون حق ًا ،ألهنم يستدلون بالصنعة

عىل الصانع!

 -720أشأم من طويس(((:
هو أحد قدماء املغنني ،رضبوا املثل بشــؤمه .قالــوا :إنه ولد يف اليوم

الــذي تويف فيه رســول اهلل ﷺ ،و ُفطــم يف اليوم الذي تويف فيــه أبو بكر
الصديــقُ ،
وختن يف اليوم الذي تويف فيه عمر بن اخلطاب ،وتزوج يف اليوم

الــذي تويف فيه عثامن ،وولد له يف اليوم الذي قتــل فيه عيل بن أيب طالب!

كذا قالوا.

((( ذكروا أنه كان عامل ًا بالعربية ،وأنه كان حمسن ًا.
((( اســمه عيســى ،وقيــل :عبد امللــك بن عبــد اهلل ،كان أحــول مفرط الطــول .تويف
سنة (92هـ).
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 -721حيوان خميف:
قال الســيوطي يف « تاريخ اخللفاء » يف ســنة ( 304هـ) :وقع اخلوف
ببغــداد من حيوان يقال له « الزبزب » ،أشــاعوا أهنــم يرونه بالليل يأكل
األطفال ،فكانوا يتحارسون ويرضبون الكاسات.
 -722ياقوت يصف خراسان:

ممــا قال ياقوت احلموي((( يف وصف خراســان :كانت لعمر اهلل بالد ًا
مونقــ َة األرجاء ،رائق َة األنحــاء ،ذات رياض أريضــة ،وأهوية صحيحة
مريضة ،قــد تغنّت أطيارها ،فتاميلــت طرب ًا أشــجارها ،وبكت أهنارها،
فتضاحكت أزهارها .وطاب روح نسيمها ،فصح مزاج إقليمها(((!
غرقتهم فأرة:
ّ -723

حرض عند اخلليفة الســفاح مجاعة من أهل اليمن من أخوال الســفاح

فجعلوا يفتخرون عنده .فقال الســفاح خلالد بن صفــوان((( :أال تتكلم يا
خالد؟ قال :هؤالء أخوال أمري املؤمنني وأهله ،قال الســفاح :وأنتم أعامم
((( ياقوت بن عبد اهلل ،صاحب املؤلفات الكثرية التي يعترب بعضها من املراجع املهمة .تويف
سنة ( 626هـ).
((( كتب بعض العلامء املتأخرين رســالة يف وصف اآلســتانة ،فأدخل فيها عبارات ياقوت
املذكورة عىل أهنا من إنشائه!.
((( كان خطيب ًا فصيح ًا لسن ًا ،وله أجوبة مسكتة .تويف سنة ( 133هـ) .انظر املرقم (.)905
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أمري املؤمنني وعصبته .فقال خالد :ما عســى أقول لقوم هم بني دابغ جلد،
وسائس قرد ،وناسج بردّ ،
وغرقتهم فأرة(((!
دل عليهم هدهدّ ،
 -724جواب مو َّفق:
ملا توىل عمر بن عبد العزيز ســار سري ًة ختالف من كان قبله ،والسيام يف

االقتصــاد بأموال الدولة .قال مجاعة لولده عبــد امللك((( :إن أباك خالف

قومه ،وفعل وفعل ،فقال هلم عبد امللــك :إن أيب يقول ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ .ثم دخل عىل أبيه فأخربه بام قالوا ،فقال له أبوه:

قلت هلــم؟ هال قلت إن أيب يقول ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
فأي يشء َ
ّ

فعلت!
ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ ،قال :قد
ُ
ِ -725
العرق دساس:

مما يــروى يف احلديــث « :تزوجوا يف احلجــز الصالح ،فــإن ِ
العرق
دســاس »((( .قالــواِ :
احلجــز بكرس احلــاء :األصــل واملنبــت ،وكنّى

بذلك عــن الع ّفــة وطيــب اإلزار .وقيل :هــو بمعنى العشــرة ،إذ هبا
حيتجز أفرادها.

((( يقصد ما يروى من أن جرذ ًا سبب اهنيار سد مأرب ،فحصل سيل العرم.
((( كان لعمر بن عبد العزيز أربعة عرش ولد ًا ذكر ًا ،منهم عبد امللك الذي كان صاحل ًا ناسك ًا،
وقد تويف يف حياة أبيه ومل يبلغ العرشين من عمره.
((( إذا تزوج الرجل يف املنبت الصالح جاء ولده كذلك ،والعكس بالعكس غالب ًا.

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

357

 -726املقابلة واملطابقة:
املقابلة تكون بني شيئني فأكثر ،وبني ما يوافق وخيالف .أما املطابقة فال

تكون إال بني شــيئني متضادين .قال بعض العلــاء يف قوله تعاىل ﴿ :ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ ،قــال:
جاء الليــل والنهار يف صدر الــكالم ومها متضادان ،ثــم قابلهام يف عجز
الكالم بضدين مها الســكون واحلركة عــى الرتتيب ،لكن عرب عن احلركة
بلفظ اإلرداف ،فصار يف الكالم رضب من املحاســن زائــد عىل املقابلة،
وذلك بالعدول عن احلركة إىل ابتغــاء الفضل ،ألن احلركة تكون ملصلحة
وملفســدة ،وابتغاء الفضل ال يكــون إال ملصلحة ،وهو يــدل عىل اإلعانة
بالقوة وحســن االختيار الدال عىل رجاحــة العقل .واآلية
مــن اهلل تعاىل ّ

ســيقت لالعتداد بالنعم ،وقد تضمنت هذه الكلــات التي هي بعض آية
عدة أمور!
 -727نفس تواقة:
دخلت عىل عمر بن عبد العزيز يوم ًا
نقلوا عن ُدكَني الراجز((( أنه قال:
ُ

بعدمــا توىل اخلالفة ،فقال يل :يا دكني إن يل نفســ ًا تواقــة ،مل تزل تتوق إىل
اإلمارة ،فلام نلتُها تاقت إىل اخلالفة ،فلام نلتُها تاقت إىل اجلنة!
((( دكني بن رجاء الراجز :كانت له صلة قوية باخللفاء األمويني .تويف سنة ( 105هـ).

358

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

جن لييل (للشيخ أمحد الرفاعي)((( من الطويل:
 -728إذا ّ
إذا جـ ّن لييل هـام قلبي بذكـركم
َ
احلزن واألسى
سحاب ُيمطِر
وفوقي
ٌ

أسريها
سلوا أ َّم عمـرو كيف بات
ُ
فال هـو مقتول ففي القتـل راحـ ٌة

املطـو ُق
أنـوح كام نـاح احلام ُم
ّ
تـتـدفـق
بحـار باألسى
وحتتي
ُ
ٌ
تفك األسارى دونه وهو مو َث ُق
ٌ
ــق
وال هو
ممنون عليه فـ ُيـطـ َل ُ

 -729يسمع يف منامه شعر ًا:
ذكر ابن خلــكان يف « الوفيات » يف ترمجة ابــن الدهان النحوي((( أن
احلافظ السمعاين((( نقل عن ابن عساكر((( عن ابن الدهان املذكور أنه قال:
رأيت يف النوم شخص ًا يقول آلخر (من جمزو الرمل):
ُ
املــــاطـل َديـنــي
أيـهــا
الـقـلــب فــإنـي
عــ ِّل ْـل
َ

َأم ِ
ــلـي ٌء وتُـمــاطِ ْ
ــــل؟!
َ
قـانـع مـنـك بـبـاطِ ْ
ــــل
ٌ

((( أمحد بن عيل ،العابد الصالح ،شــيخ الطريقة الرفاعيــة ،وال يزال أتباع طريقته كثريين،
وهلم سابق ًا والحق ًا غرائب كثرية من الرضب بالسيوف ودخول النار ونحو ذلك دون
أن يصيبهم أذى! سكن الشيخ أمحد قرية أم عبيدة بالعراق ،وتويف هبا سنة ( 578هـ).
((( ســعيد بن املبارك ،له مصنفات كثــرة منها رشح اإليضاح بأربعني جزء ًا .تويف ســنة
(569هـ) .وهو غري ابن الدهان الوجيه املرتجم يف املرقم (.)468
((( عبــد الكريم بن أيب بكر حممد ،من مصنفاته « ذيل تاريخ بغداد » بخمســة عرش جملد ًا.
تويف سنة ( 562هـ).
((( احلافظ املؤرخ عيل بن احلســن ،كان حمدث أهل الشام يف وقته .صنف « تاريخ دمشق »
بثامنني جملد ًا .قالوا :مل يصنف أحد أوسع منه يف هذا املوضوع .تويف سنة ( 571هـ).
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ويقول الســمعاين :رأيت ابن الدهان وعرضت عليــه ذلك فقال :ما

أعرفها .فلعل ابن الدهان نيس ما حدث به ابن عســاكر ،وإال فابن عساكر
من أوثق الرواة.

 -730الشاعر مقدَّ م:

يف رشح ديوان ابن الفارض((( للشــيخ عبد الغني النابليس((( ما يأيت:

ولقد أحســن العباس بن األحنف((( ،وهبذه األبيات (اآلتية) قدمه املأمون

للصالة ،مع وجود الكسائي وأيب يوسف((( ،فإنه (أي املأمون) قال :أفليس
هو القائل كذا؟ قيل :نعم ،فقال :يستحق التقديم لذلك (من اخلفيف):
دمع عيني خري ًا
ال جزى اهللُ َ
بـاح دمعي فليس يكتم رس ًا

طي
كنت مثل الكتاب أخفـاه ّ

ٍ
خـري لسـاين
وجـزى اهلل كل
ِ
كـتـامن
ورأيت الـلـســان ذا

ِ
بالـعـنـوان
فاسـتـدلـوا عليـه

 -731املسلمون والكرج:
قال ابن األثري املؤرخ يف كتابه « الكامل » يف حوادث سنة (557هـ) :يف

هذه الســنة اجتمعت الكرج يف خلق كثري يبلغ ثالثني ألف مقاتل ،ودخلوا
((( عمر بن عيل بن املرشــد ،له ديوان شــعر رقيق ،فيه اجتاه صويف ،وللنقاد فيه ويف شعره
أقوال .جاور بمكة مدة .تويف بالقاهرة سنة ( 632هـ).
((( عبد الغني بن إســاعيل ،أحد العلامء املشــهورين ،له مؤلفات كثرية .تويف بدمشق سنة
( 1143هـ).
((( انظر املرقم (.)273
((( أما أبو يوسف فتويف ببغداد سنة ( 182هـ) ،وحممد بن احلسن بالري سنة ( 189هـ).
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بالد اإلسالم ،وقصدوا « دوين أذربيجان » فملكوها وقتلوا من أهلها نحو

عرشة آالف ،وأخذوا النســاء (املسلامت) ســبايا ،وأرسوا كثري ًا ،وأعروا

النســاء وقادوهن حفاة عراة!! فلام وصلوا إىل بالدهم أنكر عليهم نســاء
الكرج ما فعلوا بنساء املسلمني ،وقلن هلم :قد أحوجتم املسلمني أن يفعلوا

بنا مثل ما فعلتم بنسائهم ،وكسوهنن!
 -732ذل احلياة وعز املامت:

خــرج زيد بن زين العابدين((( يف عهد اخلليفة األموي هشــام بن عبد

امللك ،وســمت نفسه طالب ًا اخلالفة وتبعه مجاعة .فحارهبم أمري العراقني إذ

ذاك ،وهو يوســف بن عمر الثقفي((( ،فاهنزم أصحاب زيد وبقي يف مجاعة

يسرية .وقاتل قتاالً شديد ًا وهو يتمثل بقول القائل (من املتقارب):
ُّ
وعـــز املــامت
ذل الـحـيــاة
ُّ
ٍ
واحــد
فـإن كـان البـدّ من

وكـ ً
ال أراه طـعـامــ ًا وبـيــال
ِ
فسريي إىل املوت سري ًا مجيال

وحال املساء بني الفريقني ،وانرصف زيد مثخن ًا بجراحه فامت.
 -733اشتقاق « عذاب »:

العذاب كالنَّكال وزن ًا ومعنــى .تقول :عذب عن اليشء ونكل به ،إذا

أمســك عنه .ومنه املاء العذب ،ألنه يقمع العطش ويردعه .ثم توسعوا فيه
((( زيد بن عيل بن احلســن بــن عيل بن أيب طالب ،كان أول خروجــه بالكوفة ،وكان من
تالميذ واصل بن عطاء املعتزيل .تويف سنة ( 122هـ).
((( انظر املرقم (.)533
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فأطلقوه عىل كل أمل فادح ،وإن مل يكن رادع ًا يمنع اجلاين من املعاودة .وقيل
التعذيب كالتمريض الذي هو إزالة املرض ،كذا قال بعضهم.
 -734يف التسويف (لعبد اهلل بن املعتز)((( من جمزو الكامل:
ُ
تلعب
الزمـان وأنت
َجـدَّ
ْ

كم قـد تقـول غــد ًا أتـو

يذهب
والعمر يف ال يش َء
ْ
ُ
أقرب
ب غد ًا غد ًا واملوت
ْ

 -735التسبيح بالنوى:
املجزع .قال ابن
روي أن أبا هريرة ريض اهلل عنه كان ُيســ ّبح((( بالنوى ّ

األثري املحدّ ث يف « النهاية » :هو النوى الذي ّ
حك بعضه بعض ًا حتى ابيض

املوضع املحكوك منه وبقي الباقي عىل لونه تشبيه ًا باخلرز اليامين.

 -736البد من ضيق ومن سعة (أليب زكريا التكريتي)((( من البسيط:
البد للمرء من ضيق ومن َس َعـة
واهلل يطـلـب منـه شكـر نعمتِ ِ
ـه
َ
فكـن مع اهلل يف احلالني ُمـتَّـبِـعـ ًا

ومن رسور ُيـوافيـه ومن َح َـز ِن

ِ
املحن
ما دام فيها ويبغي الصرب يف
رس ويف ِ
علن
َف َ
رض ْيك هـذين يف ٍّ

((( العبايس األديب الشاعر املشهور .توىل اخلالفة يوم ًا واحد ًا فقتل سنة ( 296هـ).
((( اعترب ذلك بعض العلامء ً
أصال يف استعامل املسبحة املعروفة.
((( حييى بن القاسم بن مفرج ،توىل قضاء تكريت ،ثم استدعي للتدريس يف النظامية ببغداد.
قال سبط ابن اجلوزي :يل منه إجازة .تويف سنة ( 616هـ).
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 -737ال مؤمن وال كافر:
كان واصل بن عطاء((( جيالس احلسن البرصي((( ويأخذ عنه قبل ظهور
مذهب االعتزال ،ثــم ظهر اخلالف حول املؤمن الــذي يرتكب الكبرية،
فقالــت اخلوارج :إنه كافر ،وقال بقية املســلمني :إنه مؤمن لكنه فاســق.
فخرج واصل بن عطاء من الفريقني واعتزل احلســن البرصي وصار يقرر
أن مرتكب الكبرية ال مؤمن وال كافر ،فسامهم الناس « املعتزلة ».
 -738خيبة الوايش:

ٍ
واش بعبد اهلل بن مهام السلويل إىل زياد بن أبيه ،فبعث زياد
قالوا :وشى
إىل عبــد اهلل وأدخل الوايش غرفة جماورة .وملــا حرض عبد اهلل قال له زياد:
بلغني أنك هجوتني .قال :كال ،وما أنــت لذلك بأهل .قال زياد :أخربين
هذا ،وأخرج الوايش أمامه .فأطرق عبــد اهلل قلي ً
ال ثم قال خياطب الرجل

(من الطويل):
ألنت امـرؤ إ ّما ائتمنتُـك خـالي ًا
فأنت من األمـر الذي كان بيننا

قلت قوالً بال عل ِم
نت وإ ّما َ
َف ُخ َ
ٍ
بمـنـزلـة بـني اخليـانـة واإلثـ ِم

ُفأ ِ
ب زيا ٌد بجوابه وطرد الوايش ومل يقبل منه.
عج َ
((( انظر املرقم (.)616
((( انظر املرقم (.)491

363

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -739ولدته أمه يف الكعبة:
يف « االســتيعاب » البن عبد الرب القرطبي يف ترمجــة حكيم بن حزام
أنه ُولد يف الكعبة ،وذلك أن أمه دخلت الكعبة مع نســوة من قريش وهي
حامل ،فرضهبا املخاض ُفأتِيت بنطع فولدته عليه .وكان حكيم من أرشاف

قريش ووجوهها يف اجلاهلية واإلســام .ولدته أمه قبل عام الفيل بثالث
عرشة سنة((( ،وأسلم يوم الفتح .وهو ابن أخت خدجية.
 -740وصية عبد امللك:
ذكــر املؤرخون أن عبد امللك بن مروان ملــا حرضته الوفاة دخل عليه

ابنه الوليد ،فلام رآه يف النزع بكــى ،فقال له عبد امللك :ما هذاَ ،أ َ ِ
حنني
ت ُّن
َ
فشــمر واتّزر ،والبس جلد النمر .ثم قالِ :
اتق اهلل فيام
مت
اجلارية؟! إذا أنا ُّ
ّ

أستخلفك عليه!

 -741صحبة امللوك (أليب عمرو بن العالء)((( من املتقارب:
فت من الذل عند املـلـوك
َأنِ ُ
إذا ما صـدقتُهم خـفـتُـهم

((( تويف سنة ( 54هـ).
((( انظر املرقم (.)704

وإن أكـرمـوين وإن َق َّـربـوا
ويرضون مني بأن ُيك َ
ْـذبوا
َ
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 -742الصالة الوسطى:
قــال تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ .وهناك

أقوال كثرية يف تعيني الوســطى؛ هل هي العــر ،أو الظهر ،أو الفجر ،أو
غــر ذلك .وأكثر األقوال عىل أهنا صالة العــر .وقد ألف بعض العلامء

رســالة خاصة يف ذلك سامها « كشــف الغطا عن الصالة الوسطى » فبلغ
تســعة عرش قوالً .نقل ذلك ابن حجر العسقالين يف « فتح الباري » وعدّ د

عرشين قوالً يف ذلك!

َ -743أ ِ
رس ْل غريه:
ذكروا أن أعرابي ًا مر بمسجد تقام فيه الصالة ،فدخل ووقف يصيل مع
اجلامعة ،فقرأ اإلمــام ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ و ُأرتِج عليه ،فجعل

يكررها .فقال له األعرايب وهو يصيل :يا هذا إن مل يذهب نوح َفأ ِ
رس ْل غريه!
 -744أحسن من ِقفا ِ
نبك:
قيل لبشار بن ُبرد((( (الشــاعر املعروف) :إنك لتجيء باألمر املهجن

بعد ما تقول القول الفحل! قال :وما ذاك؟ قيل :إنك تقول (من الطويل):
إذا ما غضبنـا غضبـ ًة مرضيـ ًة

إذا ما أعـرنـا سيـد ًا من قبيلـة

((( انظر املرقم (.)289

حجاب الشمس أو قطرت دما
هتكنا
َ
ٍ
مـنـرب صـىل عـلـيـنـا وس ّلـام
ُذرى
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ثم تقول (من اهلزج):
ربــــابـ ُة ر ّبـــ ُة الـبــيـت
ٍ
دجــاجــــات
عـشـر
هلـا
ُ

ِ
َّ
الـزيـت
اخلـل يف
تصـب
ُّ
ِ
ٌ
الصــوت
ـسـ ُن
وديـك َح َ

فقال :كل يشء بموضعه ،وربابة هذه جارية يل ،وأنا ال آكل البيض من
السوق ،فربابة هلا عرش دجاجات وديك ،فهي جتمع يل البيض ،فكان قويل

أحب إليها من « ِقفا ِ
نبك »(((!

 -745يل عجوز (لبعضهم) يف امرأته من جمزو اخلفيف:
لـي عـجــوز كـأهنـا الــ
نـاطـق عـن جـمـيـع أعــ
غــري أضــراسهـا فـفـيــ
َ
غـــــري أهنـــا
ــم
َأعــ ُظ ٌ
َ

ـــر
ـبـدر يف لـيـلــة املـ َط ْ
ِ
ـب
ـضـائـهـا شـاهـدُ الـك َ ْ
رب
ـها لِـذي
ّ
اللـب مـعـتــ ْ
ـم تـطـحـن احلجـر!
أعـ ُظ ٌ

 -746اهلزروف:
ملس املتــون قليل َة العيون،
قــال بعض األدباء :إن من الشــعر ألبيات ًا َ

إن ســمعتَها مل تفكه هلا ،وإن مل تســمعها مل حتتج إليها! وذكروا أن عروة بن
(((
ني أنشــدين،
الزبري بلغه أن أحد أبنائه يقول الشــعر فدعاه وقال له :يا ُب ّ

((( يشري إىل معلقة امرئ القيس التي مطلعها « قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ».
((( أحد فقهاء املدينة السبعة ،كان عامل ًا تقي ًا صابر ًا .تويف سنة ( 93هـ).
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فأنشــده ،فقال له عروة :إنه كان يف اجلاهلية يشء يقال له « اهلزروف » هو

بني الشــعر والكالم ،وهو شــعرك! ويروى أن عروة قــال له :إن العرب

تســمي الناقص القائمة من الدواب ذوات األربع اهلزروف ،فشعرك هذا
من اهلزروف!

 -747ال تقطر وال متطر:
حتاكم أربعة شــعراء إىل ربيعة بن ُحذار األســدي((( ،وهم :الزبرقان،

وعبــدة بن الصلت ،وعمــرو بن األهتم ،واملخبل الســعدي ،فقال ربيعة
ِ
ســخن فال هو ُأ ِ
نضج فيؤكل وال تُرك
للزبرقان :أما أنت فشــعرك كلحم ُأ
نيئــ ًا فينتفع به .وأما أنت يا عمرو فإن شــعرك كربود َح ِ
ــر((( يتألأل فيها
البرص ،وكلام ُأعيدَ فيها النظر نقص .وأما أنت يا خمبل فإن شعرك ارتفع عن

شعرهم وقرص عن شــعر غريهم .وأما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة
ُأ ِ
حك َم خرزها فليست تقطر وال متطر!

(((

 -748شاعر ال هيجو:
كان الشاعر نصيب بن رباح البدوي عبد ًا أسود ،وكان عفيف ًا ،مل يشبب

إال بامرأته ،وكان شاعر ًا جميد ًا .قيل له :إنك ال حتسن اهلجاء ،فقال :أتروين
((( حكم العرب إذ ذاك.
((( احلرب بوزن الكتف ،رضب من برود اليمن الناعمة اللامعة.
((( القربة الكبرية.
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مدحت فالن ًا فلم
ال أقدر أن أقــول :أخزاك اهلل بدل عافاك اهلل؟! وقيل له:
َ
فاهجه ،فقال :ينبغي أن أهجو نفيس حيث مدحتُه!
ُيعطك شيئ ًا
ُ
 -749كتامن املصائب (لتميم بن املعز)((( من الطويل:
غريه
أما والذي ال يملك
َ
األمر ُ
ُ
كتامن املصائب مـؤملـ ًا
لئن كان
ويب ُّ
َ
العيون أقـ ُّلـه
كـل ما ُيبكي

أعـلـم
و َمـن هـو بالرس املكتَّم
ُ
ِ
عــالنـا عـنــدي أشـدُّ وآمل
إل
ُ
أتبس ُم!
وإن
ُ
كـنـت منـه دائـ ًام ّ

ُ

 -750منربي من بري (لبعضهم) من جمزو اخلفيف:
ذكـــره
مـنــربي شــــاع
ُ

َـشــره
عـنــربي ضـــاع ن
ُ

ُ
الوعـظ ِمـن بـري
إن يك

لـو رويـنــاه عـن بـــري

 -751مصيبة فادحة:
وفد مجاعة من بني عبس عىل الوليد بن عبد امللك وفيهم رضير مشــوه

الوجه ،فسأله الوليد عن سبب ذلك فقال الرجل :بت ليل ًة يف بطن واد وال
أعلم عبســي ًا يزيد ماله عىل مايل ،فطرقنا ســيل عظيم فذهب بام كان يل من

صبي صغري وبعــر ،وكان البعري صعب ًا فندّ  ،فألقيت
أهل وولد ومال غري ّ
الصبي عــى األرض وحلقت بالبعري ،فلم أجاوز إال قلي ً
ســمعت
ال حتى
ُ
ّ

((( هو ابن املعز ،واملعز هو الذي بنى القاهرة .ومل ّ
يتول متيم امللك بعد أبيه ،بل تواله أخ له.
وكان متيم أديب ًا شاعر ًا ظريف ًا .تويف سنة ( 374هـ).
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حلقت البعري فنفحني برجله
فالتفت فإذا رأسه يف فم ذئب ،ثم
رصخة ابني،
ُ
ُّ

فشوهه وأذهب برصي!
عىل وجهي ّ
 -752األعمى والبصري:

كانــوا يطلقــون ذلك عىل شــخصني :أحدمهــا عامل رضيــر ُيعرف
باهلواري((( ،والثاين يعرف بالرعيني((( .كان اهلواري يؤلف وينظم الشعر،
والرعيني يكتب ذلك ،وبقيا كذلك طوال حياهتام .ومن مصنّفات اهلواري
رشح ألفية ابن مالك ،الذي قالوا إنه من أحسن رشوحها.
 -753يف خضاب الشيب (لعيل بن هارون املنجم)((( من الطويل:
البياض ل ُقبحه
الناس
وما
َ
خضب ُ
َ

ـودت
فس ِّ
ولكنـه مـات الشباب ُ

وأقبح منـه حـني يظهـر ناص ُلـه
ُ
ٍ
حزن عليه مناز ُله
عىل الرسم ِم ْن

 -754نار الشمعة (للرسي الرفاء)((( من جمزو الرجز:
مـفـتــولــة مـجــــدولـة
عـمـــر الـفـتـى
كـأنـهـا
ُ

حتـكـي لنـا َقـدَّ األَ َس ْ
ـــل
ْ
كاألجــل
والـنــار فـيـهـا

((( عبد اهلل بن حممد ،ويعرف بابن جرير أيض ًا .تويف سنة ( 780هـ).
((( أمحد بن يوسف .تويف سنة ( 779هـ).
((( كان شاعر ًا أديب ًا ،له مؤلفات .وكان خيضب شيبه إىل أن مات سنة ( 352هـ).
((( انظر املرقم (.)662
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 -755احلياة مع احل ّيات (البن العسال الطليطيل)((( من البسيط:

ٍ
حـ ُّثـوا رواح َلكم يا َ
أندلس
أهل

السلك ُيـنـثر من أطرافـه وأرى

الرش مل يأمـن عواق َبـه
َمن جـاور َّ

ِ
الـغـلـط
فام املـقــا ُم هبا إال من
ِ
َ
الوسط
سلك اجلزيرة منثور ًا من

كيف احليا ُة مع احليات يف س َف ِ
ط؟!
ّ
َ

 -756عشق األذن (لبشار بن برد)((( من البسيط:
احلي عاشق ٌة
يا قو ُم أذين لبعض ّ

قالوا :بمن ال ترى هتذي فقلت هلم

ُ
واألذن َ
تعش ُق قبل العني أحيانا

القلب ما كانا
األذن كالعني تُويف
َ

 -757حكام املسلمني يف سنة واحدة:
يف « ذيــل مــرآة الزمــان » لليونيني ما خالصته أنه اســتهلت ســنة
(654هـ)((( وخليفة املسلمني يف بغداد املستعصم ،و َملك الشام والفرات
امللك النارص ،و َملك مرص املعز الرتكامين ،وصاحب الكرك عمر بن امللك

العــادل ،وصاحب املوصل وأعامهلا لؤلؤ األتابكــي ،وصاحب ميافارقني
وديار بكر حممود بن غازي ،واملستويل عىل أربيل حممد بن صاليا ،وصاحب
رز ْيه وبالطنس عثــان بن منكورس ،وصاحــب محاة امللك
صهيــون و ُب َ
((( عبد اهلل بن فرج بن غزنون اليحصبي.
((( انظر املرقم (.)289
((( بعد هذا التاريخ بسنتني ّ
احتل التتار بغداد وسقطت الدولة العباسية.
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حممد بــن حممود ،وصاحب الرحبة وتدمر موســى بن إبراهيم ،وصاحب
املدينة منيف بن شــيخة ،وصاحب مكة قتادة احلسني ،وصاحب ماردين
امللــك إيلفاي األرتقي ،وصاحب اليمن يوســف بن عمر .أما خراســان
وخوارزم وما وراء النهر وفارس ومعظم الرشق فبيد التتار!
 -758طباطبا:
قال ابن خلكان يف « الوفيات »َ :طبا َطبا (بفتح الطاءين) لقب إبراهيم

(((

جــد العائلة املعروفة ،وإنام قيل له ذلك ألنــه كان يلثغ فيلفظ القاف طا ًء.

طلب يوم ًا من خادمه أن يأتيه بثيابــه ،فقال له اخلادم :آتيك بدراعة؟ قال:
ال ،طباطبا ،يريد قباء!
 -759جواب مسكت:
كان الفرزدق((( ذات يوم ينشد شــعر ًا يف بعض املحافل ،فوقف عليه
فيمــن وقف الكميت(((  -وهو إذ ذاك صغري  -فالتفت إليه الفرزدق وقال

لــه :أيرسك أين أبوك؟ قال :أما أيب فال أبغي به بدالً ،ولكن يرسين أن تكون
مر يب مثل هذا!
أمي! فبهت الفرزدق وقال :ما ّ
((( إبراهيم بن إسامعيل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب.
((( انظر املرقم (.)59
((( انظر املرقم (.)26
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 -760خمترص النووي:
حميي الدين النووي((( هو العامل الشــافعي الكبــر صاحب املؤلفات

العديــدة املهمة ،وكان مــن تالميذه عيل العطار((( الــذي لقبوه بمخترص
النــووي ،ألنه ُعنِي عناية بالغة بمؤلفات النــووي .وللعطار هذا مؤلفات
كثرية منها رشح عمدة األحكام.
 -761الفقر يف النفس:
كان سليامن املهلبي((( قد خصص للخليل بن أمحد((( راتب ًا .وكان اخلليل

بالبرصة ،وســليامن باألهواز .كتب ســليامن للخليل يســتدعيه لألهواز،
فرفض وكتب إليه (من البسيط):

سليامن أين عنـه يف سـع ٍ
َ
ـة
أبلغ
َ َ

ِ
مـال
لست ذا
غري أين
ُ
ويف ً
غنى َ
ِ
حـال
يموت هزالً وال يبقى عىل
ُ

والفقر يف النفس ال يف املال نعرفه

ُ
ومثل ذاك الغنى يف النفس ال املال

بنفيس أين ال أرى أحـد ًا
ُشحـ ًا
َ
ُ
ينقصه
الرزق عن َقدَ ٍر ،ال
ُ
الضعف ُ

ِ
ُ
حمـتـال
حـول
وال يـزيـدك فيه

((( حييى بن رشف ،كان من أشــهر علامء عــره ،وكان صاحل ًا زاهــد ًا منرصف ًا إىل العلم
بكليته .من مؤلفاته :رشح صحيح مسلم والروضة واملنهاج ،ومنها كتابه الواسع جد ًا
يف الفقه الشافعي ،وهو « املجموع » .تويف سنة ( 676هـ).
((( عــي بن إبراهيم بن داود الدمشــقي ،بارش املدرســة النورية ثالثني ســنة .تويف ســنة
(724هـ).
((( سليامن بن حبيب بن املهلب.
((( انظر املرقم (.)68
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 -762شعرة سوداء:
ذكــر بعــض األدباء أن شــخص ًا قــال :دخلــت عــى أيب العباس

النامي((( (الشــاعر املعــروف) فإذا رأســه كالثغامة بياض ًا ،وفيه شــعرة
فقلت له عنها فقــال :نعم وإين فرح هبا ،ويل فيها شــعر
واحدة ســوداء،
ُ

فاسمع (من املنرسح):

رأيت يف الـرأس شعـر ًة بقيت
ُ
فقلـت للبـيـض إذ تُـرو ُّعهـا:
ُ

ُ
لبـث السـوداء يف وطـن
َفـ َق َّـل

ُ
العيـون رؤيتَـهـا
سـودا َء َتـوى
ِ
رحـمـت غـربـتَـهـا
باهلل هــال
رضتا!
تـكــون فـيـه البيضـا ُء
َ

 -763وليمة بخيل (جلحظة الربمكي)((( من الطويل:
صاحب من أبرع الناس يف البخل
لنا
ٌ

الصديق صدي َقـه
دعـاين كام يدعو
ُ
فلام جـلـسـنـا للـغـــداء رأيـتُــه

فـيـغـتـاظ أحيـانـ ًا ويشتم أهـلـه
أمــدُّ يـدي رس ًا آلخــذ لـقـمـ ًة

عـيل جـنـايـ ًة
إىل أن جنـت نفيس َّ
ٍ
ِ
دجاجة
رجل
نحـو
فأهـوت يميني
َ

ِ
ٍ
فضل
بفضل وهو ليس بذي
سمى
ُي ّ

فجئـت كام يـأيت إىل مـثـلـه مثـيل
ُ
ُي ِ
ـري أنـه من بعض أعضـائه أكـيل

فأعلم أن الغيـظ والشتم من أجـيل

ِ
بالبـقـل
فيلحظني شـزر ًا فـأعبـث

وذلك أن اجلـوع أعـدمـنـي عقـيل
فجر ْت بِرج َليها وجرت يدي رجيل!
ّ

((( أمحد بن حممد الدارمي ،الشاعر املجيد .تويف سنة ( 399هـ).
((( انظر املرقم (.)371
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 -764قرحان:
استعار أعرايب اسمه ضابئ بن حارث الربمجي كلب ًا يقال له « قرحان »

فصار يصيد به كثري ًا من الظبــاء وبقر الوحش والضباع .ثم جاء أصحاب

الكلب يريــدون كلبهم ،فأضافهم ضابئ وقــال المرأته :اطبخي هلم من

حلوم الظباء والضباع ،فإن أكلوا بعض ًا وتركوا بعض ًا تركوا لنا الكلب ،وإن
أكلوا دون متييز أخذوا كلبهم .فأكلوا دون متييز وأخذوا كلبهم وانرصفوا.

فهجاهم ضابئ هجا ًء فاحش ًا وطعن بأمهم .وملا بلغهم ذلك شكوه إىل أمري

املؤمنــن عثامن بن عفان فأمر بإحضاره ،وملا حرض قال له عثامن :ما ِ
ف
أعر ُ
ِ
َ
شــعر ِه وبخمســة من
بجز
يف العرب أأل َم وال
أفحش منك .وحكم عليه ّ
اإلبل تعويض ًا للقوم!

حمب أحول (للقايض عبد الوهاب املالكي)((( من الطويل:
ٌّ -765
ـلـيـت بحـ ّبهـا
محـدت إهلي إذ ُب
ُ
ُ

والرقيـب خيـالني
نظـرت إليهـا
ُ
ُ

ِ
ويب ٌ
الشزر
حول أغنى عن النظر
ِ
العذر!
فاسرتحت من
نظرت إليه
ُ
ُ

 -766رجوم للشياطني:
قال تعاىل ﴿:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾.

قال جمد الدين بن األثري يف « النهاية » يف مادة « رجم » :ومعنى كوهنا رجوم ًا
((( انظر املرقم ( [ .)64قلت :وال تصح نسبة البيتني إىل القايض عبد الوهاب .ع ].
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للشــياطني أن الشــهب تنقض منفصلة من نار الكواكب ونورها ..وقيل:

أراد بالرجــوم الظنون ألهنا ُت َرز و ُت َظن ،ومنــه قوله تعاىل ﴿ :ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ ،وما يعانيــه املنجمون من احلدس
والظن واحلكم باتصال النجوم وافرتاقها .وإياهم عنى بالشــياطني ألهنم

شياطني اإلنس!

 -767لو كان يل قلبان (لبعض ال ُعذريني) من الطويل:
فال عنك يل صرب وال فيك حيلة
ٍ
بواحد
عشت
فلو كان يل قلبان
ُ
ألف ٍ
عرفت طري َقه
باب قد
ويل ُ
ُ

مهرب
وال منك يل بدٌّ وال عنك
ُ
وأبقيت قلبـ ًا يف هـواك ُي َّ
ـعذ ُب
ُ

أذهب؟!
ولكن بال قلب إىل أين
ُ

املخب ال املظهر:
َ -768
كثي عزة((( قصري ًا جد ًا تزدريه العني .دخل عىل عبد امللك
كان الشاعر ّ

كثي :إنام
ابن مروان فقال عبد امللك :تسمع باملعيدي خري من أن تراه .فقال ّ
املرء بأصغريه قلبِه ولسانِه ،وأنا الذي أقول (من الوافر):
تـرى الرجـل النحيف فتـزدريه

ويعجبـك الطـريـر فـتـبـتـلـيـه
ِ
ٍ
بـزيـن
ـم الرجـال هلا
ومـا عـ َظ ُ

((( انظر املرقم (.)43

مــزيـر
وفـي أثـــوابـه أســـدٌ
ُ
ُ
الطـرير
الرجـل
ف ُيخلف ظـنَّـك
ُ

وخـــري
ولكـن زيـنُـهـا كــرم
ُ
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بـغـاث الطـري أكـثرهـا فـراخـ ًا
ـب
وقـد عـظـم البعـري بغـري ُل ٍّ

نــزور
وأ ُّم الصـقــر مـقـــالة
ُ
فلم يـسـتـغـن ِ
البعـري
بالعـ َظـم
ُ

 -769موعظة ابن السامك(((:
ذكر بعــض العلامء أن أباه حدثه أنه رأى معروفــ ًا الكرخي((( يف املنام

فقــال له :ما فعل اهلل بك؟ قال :غفر يل ،قــال :بزهدك وورعك؟ قال :ال،
بل بقبول موعظة ابن السامك ولزومي الفقر وحمبتي للفقراء .وكان معروف
فوقفت عىل
يف حياتــه قد حتدث عن تلك املوعظة فقال :كنت مار ًا بالكوفة
ُ

رجل يعظ الناس يقال له ابن الســاك ،فقــال فيام قالَ :من أعرض عن اهلل
بكل ّيته أعــرض اهلل عنه مجل ًة ،ومن أقبل عىل اهلل بقلبه أقبل اهلل عليه برمحته،

وأقبل بوجوه اخللق إليه ،ومن كان مر ًة ومر ًة فاهلل يرمحه وقت ًا ما.

 -770يف القرب كيف أكون (للوزير املغريب)((( من جمزو الكامل:
إنـي أبـثـك عـن حــديــ

مـوضع مـرقــدي
غـيت
َ
ّ
ٍ
لـيـلـــة
قــل لـي فــأول

ْ
ُ
شجـون
واحلديث له
ـثـي
ْ
ليـ ً
السكـون
ال فـفـارقـنـي
يف القـرب كيف تُـرى أكـون

((( انظر املرقم (.)447
((( معروف بن فريوز ،كان أبواه نرصانيني ،فأســلم هو يف صباه .كان من الصالح والزهد
عىل جانب عظيم .تويف ببغداد سنة ( 200هـ).
((( احلسني بن عيل ،له ديوان شــعر .كان من الدهاة ،جرت عليه حمن .تويف بديار بكر سنة
( 418هـ).
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 -771أعرق الناس يف الكتابة:
ذكروا يف ترمجة الوزير الكاتب سليامن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن

حصني بن قيس بن قبال .قالوا :كان قبال كاتب ًا ملعاوية ثم لولده يزيد ،وكان

قيــس بن قبال كاتب ًا ليزيد ثم ملروان بن احلكــم ثم لولده عبد امللك ،وكان
حصني بن قيس كاتب ًا هلشــام بن عبد امللك ثم ملروان بن حممد ثم للمنصور

ثم للمهــدي ،وكان عمرو بن حصني كاتب ًا للمهدي ثــم خلالد الربمكي،
وصار ســعيد بن عمرو كاتب ًا للربامكة كذلك ،وصار وهب بن سعيد كاتب ًا

جلعفــر الربمكي ،وصار ســليامن بن وهب كاتب ًا للمأمــون ثم صار وزير ًا
للخليفة املكتفي.
 -772التتار:
قال الســيوطي يف « تاريخ اخللفاء » :عراض الوجوه ،واسعو الصدر،
خفاف األعجاز ،صغار األطراف ،ســمر األلــوان ،رسيعو احلركة .تصل
إليهم أخبار األمم وال تصل أخبارهم إىل غريهم ،إذ ال يتمكن جاســوس
من التشبه هبم .إذا أرادوا جهة كتموا أمرهم فال يعلم أهل ذلك البلد حتى
يدخلوه .يقتلون الرجال والنســاء واألطفال ،ونساؤهم يقاتلن كالرجال.
ســبب ظهورهم أن إقليم الصني متسع ،وهو ست ممالك ،وهلم حاكم عىل
املاملك الســت يقال له « القان » ،وهو كاخلليفة للمسلمني ،وكان سلطان
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إحدى املاملك الســت  -وهو « دوش خان »  -قد تزوج عمة جنكيز خان.

فحرض جنكيز زائر ًا لعمته ،وقد مات زوجها ومل خي ّلف ولد ًا ،فأشارت إليه
أن يقــوم مقامه فقام ،وانضم إليه خلق من املغــول .فغضب القان لذلك،
ألن التتار مل تتقدم هلم ســابقة بتملك ،وإنام هم بادية الصني .فأظهر جنكيز
اخلالف وكرسوا القان وملكوا بالده ،ثم خرجوا إىل نواحي الرتك وفرغانة

ثم خراسان والعراق.

 -773بالت عليه الثعالب:
« ســواع » أحد أصنام العرب يف اجلاهلية .كانت تدين له هذيل وبنو

ظفــر ،وكانوا هيدون لــه اهلدايا والطعام .ذهب إليه أحــد بني ظفر ،وهو

« غاوي بن ظامل » ،وقيل :إنه من بني ثعلبة ،فلام جاء إىل ســواع بخبز وزبد
رأى ثعلبــ ًا يلحس ما عليه من بقايا طعام ،ثم رفع رجله فبال عىل رأســه!
فقال غاوي:

الثـعـلـبـان بـرأسـه
َأ َر ٌّب يـبـول
ُ

الثعالب
لقد هان َم ْن بالت عليه
ُ

(((

ثم تركه وأتى إىل النبي ﷺ فأســلم .وملا ســأله النبي عن اسمه فقال:

غاوي بن ظامل ،قال له النبي « :اسمك راشد بن عبد اهلل ».

((( استشهدوا بالبيت عىل جميء الباء لالستعالء .والثعلبان بضم الثاء ذكر الثعالب ،وقيل:
بفتح الثاء مثنى ثعلب.
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 -774من غفالت ابن َب ّري(((:

كان ابــن َب ّري من أفاضــل العلامء ،وكان متصــدر ًا للتدريس بجامع

عمرو بن العاص بمرص ،وكان ذا غفلة أحيان ًا ،ومن ذلك أنه مر بالســوق
يوم ًا وهو حيمل عنب ًا ،فلقيه شــخص يعرفه ووقفا يتحدثان ،وكان ابن بري
حيدّ ث الرجل ويده تعبث بالعنب فيعرصه وهو غافل ،حتى صار ماء العنب
أحتس باملطر؟ قال :ال ،قال :فام هذا املاء
يقطر عىل رجليه ،فقــال لصاحبهُّ :
الذي يقطر إذ ًا؟ قال :هو ماء العنب الذي حتمله!
 -775عىل قرب شاعر:
أوىص أميــة بن عبد العزيز بن أيب الصلــت((( أن يكتبوا عىل قربه (من

الطويل):

ِ
دار ال َفنـاء مصـدّ قـ ًا
سكنتُـك يا َ
وأعظم مـا يف األمـر أين صـائر
ُ

فيا ليت شعري كيف ألقاه عندها
فـإن ُ
أك َمـز ّيـ ًا بذنبـي فـإننـي

عـفـو منـه عني ورمح ٌة
وإن يك
ٌ

أصــري
بـأنـي إىل دار البـقــاء
ُ
جيـور
إىل عادل يف احلكم ليس
ُ

كـثـري
وزادي قليـل والـذنـوب
ُ
جـديـر
رش عـقـاب املـذنـبـني
ُ
بِ ِّ
وســـرور
نـعـيـم دائـم
ـم
ُ
ٌ
فـ َث ّ

((( عبــد اهلل بن بري ،ولد بمــر ،وأصله من القدس .توىل ديوان اإلنشــاء ،وله يف اللغة
مؤلفات .تويف سنة ( 582هـ).
((( األندلــي ،كان يقال لــه « :احلكيم األديب » ،وهو مصنف كتــاب احلديقة .انتقل إىل
اإلسكندرية ثم نفوه منها .تويف سنة ( 529هـ).
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َ -776أ ِدين ِ
ُك ِديني؟ (لبعضهم) من الطويل:
ِ
بطـن الـواديـني َأبِيـنـي
محـامـ َة

حنينُـك ال يـزداد إال صـبــابـ ًة

أدين ِ
ِ
ُـك يف رشع املحبـة دينـي؟
كذلك ِم ْن دون األنــام حنيني!

 -777غريبة يف احلفظ:
ذكر ابن حجر العسقالين يف « الدرر الكامنة » يف ترمجة شخص يعرف

بابن شــاطر أنه كان ال يسمع شعر ًا وال حكاية إال أخرب بعدد حروف ذلك
فال ُيطئ!
 -778اجلملة والقضية:

يسمي النحويون أحد ركني اجلملة مبتد ًأ والثاين خرب ًا ،أو فع ً
ال وفاعالً.

ويسمي املتكلمون واألصوليون أحدمها وصف ًا ،والثاين موصوف ًا .والفقهاء
أحدمها حكــ ًا ،واآلخر حمكوم ًا عليه .والبيانيون أحدمها مســند ًا ،والثاين
مسند ًا إليه .واملنطقيون أحدمها موضوع ًا ،والثاين حمموالً.
عيل البهائم؟!
 -779من أين ُحرشت ّ

ً
سؤاال
كان أبو عبيدة النحوي((( يف جملســه ذات يوم فســأله شخص

ســخيف ًا ،ثم سأله آخر ســؤاالً ســخيف ًا أيض ًا ،وكذلك فعل الثالث ،فقام
((( انظر املرقم (.)45
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أبو عبيدة وأخــذ نعليه بيده وخــرج من املجلس يعدو ويقــول :من أين
ِ
عيل البهائم اليوم؟!
ُحشت َّ

 -780عدم االنسجام (أليب سليامن اخلطايب)((( من الطويل:

وما غرب ُة اإلنسان يف ِ
شقة النوى
وإين غـريب بني بـس ٍ
ِ
وأهلها
ـت
ُ ْ

ِ
الشكـل
ولكنها واهلل يف عــدم
وإن كان فيها أرسيت وهبـا أهـيل

 -781يف بخيل:
قال بعض الظرفاء يف بخيل :واهلل لو َم َلك هذا بيت ًا من بغداد إىل الكوفة

مملو ًء إبــر ًا ويف كل إبرة خيط ،وجاءه النبي يعقوب ومعه جربيل وميكائيل

يكفالن فطلب منه إبرة خييط هبا قميص يوسف ما أعطاه!

يوري بمهنته (لبعضهم) من املنرسح:
 -782شعر ّ
محامي ّ
رصت هبا
احلـمم
لـزمـت
ومـذ
ُ
ُ
ّ

حــر األشيـا وبـاردهـا
أعـرف
َّ

ِ
خـ ً
يـداريـه
ال ُيــداري َمـن ال
ِ
مـجــاريـه
وآخــذ املـــاء مـن

 -783من املواربة:
هــي يف اصطالحهم أن يقــول املتكلم كالم ًا ُينكــر عليه ،فإذا حصل
ـمـد بن حممـد ،أحـد األئمـة يف الفقه واحلديث .له مصنفات كثرية معتمدة ،وبعضها
((( َح ْ
من املراجع املهمة .وهو من أهايل ُبست .تويف سنة ( 388هـ).
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اإلنكار اســتطاع املتكلم أن يتخلص بتحريف كلمة أو تغيري حركة أو غري
ذلك .قال ِعتبان اخلارجي((( (من الطويل):
ُ
مروان وابنُه
وإن يك منكم كان
وقعنـب
والبطـني
حصـني
فمنـا
ُ
ٌ
ٌ

وحبيب
هاشم
وعمـرو ومنكم
ُ
ٌ

شبـيـب
أمـري املؤمنـني
ومنـا
ُ
ُ

()2

فظفر هشام بن عبد امللك بعتبان املذكور ،واعرتف عتبان بقوله املتقدم،

لكنه أنشده فتح الراء من كلمة « أمري » فجعله نداء معرتض ًا ،أي ومنا يا أمري
املؤمنني شبيب .فاستحسن هشام حسن ختلصه ّ
وخل سبيله!
 -784مصاريف اللحية:
نظر يزيد بن مزيد الشــيباين((( إىل رجل ذي حليــة طويلة ،قد تلفلفت

عىل صــدره ،وكان قد خضبها ودهنها ،فقال لــه يزيد :إنك من حليتك يف

مؤنة (أي إهنا تكلفك مصاريف مســتمرة) ،قال :نعم ،وقد قلت فيها (من

الطويل):

ٍ
ليلـة
هلا درهم للدهـن يف كل
ٍ
ولوال ٌ
مـزيـد
نوال من يزيـد بن

ِ
يـبـتــدران
وآخــر لـلـحـنّــاء
ُ
لصـوت يف حـافـاهتـا اجلـ َل ِ
ـامن
َ َّ
َ

((( عتبان بن أصيلة احلروري ،من رساة اخلوارج وشعرائهم.
((( شــبيب بن يزيد الشــيباين .كان اخلوارج يســلمون عليه باخلالفة .غرق يف دجيل سنة
(77هـ).
((( أحد األمراء الشجعان األسخياء ،وهو ابن أخت معن بن زائدة .تويف سنة (155هـ).
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 -785أكذب من فاختة:
الفاختــة من احلامم ،وقد رضبوا املثل بكذهبا ألهنم زعموا أهنا تقول يف
ســجعها « :هذا أوان الرطب »((( .مع أن النخــل مل خيرج طلعه بعد .قال
بعضهم (من جمزو الرجز):

ٍ
فــاخـتــة
أكـــذب مــن
والـطـلـع مل يـبـــدُ هلــا:
ُ

ُ
َــرب
وســط الـك َ
تـقــول ْ
ُ
الـرطــــب
هـــــذا
أوان ّ

 -786العد باألصابع:
كانوا يســمونه « العقود » فيشريون إىل الواحد بضم اخلنرص إىل أقرب
باطن الكف منه ،وإىل االثنني بضم البنرص معه ،وإىل الثالثة بضم الوسطى
معهام ،وإىل األربعة برفع اخلنرص ،وإىل اخلمســة برفــع البنرص أيض ًا وبقاء

الوسطى وحدها ،وإىل الستة بضم البنرص وحده ،وإىل السبعة بضم اخلنرص
إىل حلمة اإلهبام ،وإىل العرشين بمدمهــا مع ًا ،وإىل الثالثني بلصوق اإلهبام

كأهنا راكعة ،وإىل الستني بتحليق السبابة فوق اإلهبام ،وإىل السبعني بوضع
طرف الســبابة عىل طرف اإلهبام ،وإىل التسعني بعطف السبابة حتى تلتقي
مع الكف وضم اإلهبام إليها ،وإىل املائة بفتح اليد كلها.
((( صاغــوا ألفاظ ًا عىل وزن ســجع الفاختة الذي يرونه « مســتفعلن فاعلن » .والصبيان
ال يزالون يرددون ألفاظ ًا متكونة من « ثالثة أسباب خفيفة » هي أقرب إىل سجع الفاختة.
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ُ -787بلول الكويف(((:

هو ُبلول بن عمرو ،كان من عقالء املجانني كام يقولون .وله أشــعار

ونوادر وأجوبة حســنة .كان بعض اخللفاء العباسيني يستقدمونه إىل بغداد

لســاع أقواله .ومما رووا مــن نوادره أنه آذاه الصبيان يومــ ًا فالتجأ إىل دار
باهبا مفتوح فدخلها ،وكان صاحبها واقف ًا يف ســاحتها وله ظفريتان ،فقال

لبهلــول :ما الذي أدخلــك داري؟! قال هبلول :يــا ذا القرنني إن يأجوج
ومأجوج مفسدون يف األرض ،وأشار إىل الصبيان!
 -788لغز يف قفل (للبهاء زهري)((( من الطويل:
وأسـو َد ٍ
َ
جسمـه
أنحـل الرب ُد
عـار
َ
ٍ
الدهر حارس ًا
يشء كون ُه
وأعجب
ُ
َ

واملنع
احلرص
وما زال من أوصافه
ُ
ُ

سمـع
وليـس لـه عـني وليس لـه
ُ

 -789اجلدّ واهلزل (البن الدهان النحوي)((( من البسيط:
ال جتعل اهلزل دأب ًا وهو منقصة
ٍ
تبس ُمـ ُه
وال َيغـرنّك من َمـ ْلـك ّ

واجلد تعلو به بني الورى ِ
الق َي ُم

تبتسم
الريح إال حني
ما تصخب
ُ
ُ

((( تويف ســنة ( 190هـ) ،وهناك من اسمه هبلول غري هذا ،منهم هبلول بن راشد القريواين
العامل الزاهد املتوىف ســنة (183هـ) ،وهبلول بن بشري الشــيباين اخلارجي املتوىف سنة
(119هـ).
((( انظر املرقم (.)219
((( انظر املرقم (.)729
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 -790اغسل ثيابك هبا!

يقال إن أبا نواس هجا جعفر ًا الربمكي فقال (من الطويل):

لقد غـرين من جعفـر حسن بـابِ ِ
ـه
ُ
ّ
ٍ
جعفر-
أطنبت يف مدح
ولست -وإن
ُ
ُ

أدر أن اللـؤم حشـو إهـابِ ِ
ومل ِ
ـه
ُ
ٍ
إنسـان  .......يف ثيـابـه!
بأول

فبلغ ذلك جعفر ًا فأرســل إىل أيب نواس عرشين ألف درهم ،وقال ملن

أرسل معه الدراهم قل له :اغسل ثيابك هبا!
 -791يرجم الشيطان بسكّر!

ذكروا يف ترمجة طويس املغني((( أهنم رأوه عندما حج يرمي ِ
اجلامر بسكّر

فأحببت أن أكافئه!
مزعفر! فقيل له :ما هذا؟! قال :كان للشيطان عندي يد
ُ
 -792لغز يف « كمون » (لفتح اهلل القنائي)((( من الرسيع:
ِ
أعـر ْب لـنـا
الـعـطـار
يـا أهيـا
ُ
ٍ
يـقـظــة
تــراه بـالـعـيـنـني يف

ٍ
يشء َق َّـل يف س ِ
ـوم ْك
عـن اسم
َ
كام يـرى بالـقـلـب يف ِ
نـوم ْ
ـك
ُ

يوري بمهنته (أليب احلسني اجلزار)((( من جمزو اهلزج:
 -793شعر جزّار ّ
أال قـــل لـلـذي يـســـأ

لـقــد تســأل عـن قــو ٍم

ل عـن قـومي وعن أهـيل

ِ
واألصـل
كــرا ِم الـفــرع

((( انظر املرقم (.)720
((( عيل بن حممد ،الشاعر األديب ،كان مولع ًا بصياغة األلغاز وحلها .تويف سنة ( 708هـ).
((( انظر املرقم (.)619
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ٍ
كلب »
ُـرجـ ّيـهم بنـو «
ت َ

ِ
عجـل »!
وختشـاهم بنـو «

 -794شعر مهندس((( (لبعضهم) من الطويل:

ِ
ٍ
معـرش
حمبـة
تقسم قلبي يف
ّ

َّ
وهم له
كأن فـؤادي مركـز
ُ

هواي َمن ُ
ُوط
فتى منهم
َ
بكل ً
ُ
خـطـوط
حميط وأهـوائي إليه

 -795رأس الديك:

كان ســهل بن هارون((( (الكاتب البليغ املشــهور) شديد البخل ،ومل

يكــن ليتنصل من ذلك ،بل كان جياهر بــه ويدعو إليه ويثني عىل البخالء!

قال بعض األدباء :كنا يوم ًا عنده فأطلنا احلديث ،واضطره اجلوع أن يدعو
بغدائه فأتوه بقصعة فيها حلم ديك هرم عاس ،ال خترقه ســكني ،وال يؤثر
فيــه رضس ،فأخذ كرسة خبز فخاض هبا يف املرق وق ّلب مجيع ما فيه فلم َي َر
رميت
الرأس .وأطرق ملي ًا ثم رفع رأســه وقال للطباخ :أين الرأس؟ قال:
ُ
ألمقت َم ْن يرمي برجليه فكيف برأســه! والرأس
به ،قال :وحيك ،واهلل إين
ُ

رئيس وفيه احلواس ومنه يصيح ،ولــوال صوته ملا ُف ِّضل ،وفيه عرفه الذي
َبك به ،وفيه عيناه اللتان يرضب هبام املثل يف الصفاء ،ودماغه نافع لوجع
ُيت َ ّ

((( انظر املرقم (.)809
((( فــاريس األصل ،وهو مؤلف « ثعلة وعفرة » عــى غرار كليلة ودمنة .كان يكره العرب
وأ ّلف يف مثالبهم .ألف كتاب ًا يف مزايا البخل وقدمه إىل الوزير احلسن بن سهل فلم يعطه
شيئ ًا ،بل قال له :جعلنا جزاءك قبول قولك! مات سنة ( 215هـ).
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الكليتني ،ومل ير الناس عظ ًام ّ
علمت أنه خري من
أهش من عظم رأسهَ ،أ َو ما
َ

طرف اجلناح ومن الساق ومن العنق؟! فإذا بلغ بك ُ
النبل أن ال تأكله فانظر
رميت به ،قال :لكني أدري
أين هو فهاتِه .فقال الطباخ :واهلل ال أدري ،فقد
ُ

رميت به يف بطنك ،فاهلل حسي ُبك!!
أين هو،
َ
 -796ليت :(((.......
كان عباد بن زياد بن أبيه قد عينه معاوية والي ًا عىل سجســتان ،فســار
إليها وأخذ معه الشاعر ابن مفرغ(((.(((....... .
وبلغ ذلك عباد ًا فسبب البن مفرغ أذى كثري ًا متواصالً.
 -797مرثية التهامي:
مات أليب احلســن التهامي((( ولد صغري فرثاه بقصيدة مؤثرة مشهورة
مطلعها (من الكامل):
ِ
ِ
جـار
املنـيـة يف الـربيـة
حـكم
ُ

ِ
قــرار
مـا هـذه الدنيـا بـدار

((( [ هنا كلامت طويت .ع ]
((( يزيد بن زياد بن ربيعة ،الشاعر املجيد .كان خبيث اللسان ،سجنوه مرات عدة ،مات يف
حدود سنة ( 100هـ).
((( [ هنا مجل طويت .ع ].
((( عيل بن حممد ،قتل بمرص سنة ( 416هـ).
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ومنها:
ٍ
كـدر وأنت تُريدُ ها
ُطبِ َع ْت عىل
ِ
طباعها
و ُمـكـ ِّل ُ
ـف األيـا ِم ضـدَّ

ِ
ِ
واألكـدار
األقـذاء
صـفــو ًا من
ـب يف املـاء جـذو َة ِ
نـار!
متطـ ِّل ٌ

 -798ومن رش حاسد (للطغرائي)((( من الكامل:

استطعت فإنه
عـدوك ما
جـامل
َ
َّ
استطعت فإنه
واحذر حسودك ما
َ

َ
أراك تــو ُّدد ًا
إن احلـســود وإن

الـعــدو إذا رأى
ولربـام ريض
ُّ
ِ
ِ
احلسود زوال نعمتك التي
ورضا
فنـاره
فاصرب عىل غيـظ احلسود
ُ

نفسها
َأ َو َما
َ
رأيت النـار تأكـل َ

ِ
الفاسد
بالرفق ُي ْط َم ُع يف صالح
ِ
براقـد
نمت عنه فليس عنك
إن َ
ِ
احلـاقـد
أرض مـن الـعــدو
منـه ُّ
اجلميل فصـار غري م ِ
َ
عـاند
منك
َ ُ
ِ
ٍ
تالــد
طـارف أو
أوتِـيـتَـها من
ِ
اخلـالـد
ترمـي حشـاه بالعـذاب
ِ
اهلــامـد
حتى تعـود إىل الرمـاد

 -799بني امليداين((( والزخمرشي(((:

ذكــر بعضهم أن الزخمرشي اطلع عىل كتــاب « األمثال » الذي صنفه

امليداين فحســده عليه ،فزاد نونــ ًا يف لفظة امليداين فصــارت « النميداين »
((( احلسني بن عيل األصبهاين ،الكاتب الشاعر املشهور .نسبته إىل الطغراء ،وهي الطرة التي
ترسم يف صدور الرسائل .توىل الوزارة مرة .وهو صاحب « المية العجم » التي نظمها
يف بغداد يشكو الزمان .قتل سنة ( 513هـ).
((( أمحد بن حممد النيسابوري ،وامليدان حملة فيها .كان أديب ًا لغوي ًا .وقد اشتهر كتابه املذكور
شهرة واسعة .تويف سنة ( 518هـ).
((( انظر املرقم (.)80
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ومعناها بالفارســية :الذي ال يعرف شــيئ ًا .وبلغ امليــداين ذلك فعمد إىل

بعض كتب الزخمرشي فجعل امليم نون ًا فصــارت « الزنخرشي » ومعناها
بالفارسية :بائع زوجته أو مشرتي زوجته!
 -800أبيات مفردة:
أعرست مل يعلم شـقيـقي
 إذاُ

 -وعـداو ُة الشعـراء دا ٌء معضل

عيونا
 وإذا السعادة الح َظتْكُ
سمعت بأن حمظوظ ًا حوى
 وإذاَ

كـل األنـام بنـو ٍ
 ُّأب لـكـنـام

 -وال حتتقر كيدَ الضعيف فر َّبـام

 وما ينفع املقبـور عمـران قـربهٌ
زمـــان لـعـبـنـا بـه
 -فــذاك

 إذا ازدمحت مهوم الصـدر قلنـا -رحـلـــوا فـلـــوال أنـنــي

فصاحوا باحلريق َف َظ ْل ُت أبكي
ُ

وأستـغنـي فيستـغنـي صـديقـي

عـالجـ ُه
ولقد هيون عىل الكريم
ُ

ُ
أمـــان
نم فاملخـاوف كـ ُّلـهـن
عـود ًا فأثمـر يف يـديـه َف َصدِّ ِق

ِ
اإلنسـان
ف قيمـ ُة
ُعـر ُ
بالفضل ت َ

متوت األفاعي من سموم العقارب
ُ

إذا كـان فيـه جسـمـه يـتـهـدَّ ُم
ٌ
ـلـعـب
زمـــان بنـا َي
وهـــذا
ُ

عسى يـوم ًا يكـون هلـا انـفـراج

قضيت نحبـي
اإليـاب
أرجـو
ُ
َ
فصاحـوا باحلـريـق وبالغـريـق!

 -801بني الديك والبازي:

كان سليامن بن خملد((( وزير ًا أليب جعفر املنصور .قال بعض جلسائه:
((( توىل الوزارة ،وكان خياف أن يوقع به املنصور ألســباب ال جمال لذكرها ،وقد حصل ما
توقعه .مات سنة ( 154هـ).
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فتغي وجه
كنا عنده ذات يوم فأتاه رسول املنصور يستدعيه ملقابلة املنصور ّ

سليامن واضطرب ،وذهب ثم عاد ،وكان قد شــعر بأنّا ال حظنا اضطرابه
فقال :زعموا أن البازي قال للديك :ما أقل وفا َءك! قال الديك :وملَ؟ قال:
أخذك أصحابك بيضــة فحضنوك حتت دجاجهــم وخرجت عىل أكفهم
رصت ال يدنو منك
كربت
وأطعموك بأيدهيم ونشأت يف بيوهتم ،حتى إذا
َ
َ
طرت ههنا وههنا .وأنا أخــذوين كبري ًا من رؤوس اجلبال
واحــد منهم إال
َ

فع ّلموين وصــاروا خي ّلون عني فأطري وآخذ الصيــد يف اهلواء وأجئ به إىل

رأيت من البزاة يف ســفافيدهم مثل الذي
صاحبــي .فقال له الديك :لــو َ
أنفر مني! وأنتم لو تعلمــون ما أعلم مل تتعجبوا
رأيت من الديكــة
َ
ُ
لكنت َ

من اضطرايب.

 -802ضاع املفتاح (أليب بكر اخلوارزمي)((( من الكامل:
ٍ
نـاصح
يا زمـرة الشعراء دعـو َة

إن الكـرام بأرسهم قـد أغلقـوا

ال تأملـوا عند الكـرام سامحـا

باب السامح وض ّيعـوا املفتـاحـا
َ

 -803يف الكتاب (البن اخلشاب)((( من الطويل:

ٍ
ٍ
بــائـح
غـري
أوجـه لكنـه
وذي
ُ
وجه ِ
ِ
ـه
أرسار
تُنـاديك باألرسار
ُ

مظهـر
للرس
برس وذو الوجهني
ُ
ّ
ٍّ
تنظـر
دمت
فتسمعها بالعـني ما َ
ُ

((( انظر املرقم (.)368
((( عبد اهلل بن أمحد ،الكاتب الشاعر .كان يرشب اخلمر ّ
بتبذل .مات سنة ( 540هـ).
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 -804أراق دمي (أليب الفتح ال ُبستي)((( من جمزو الوافر:
إىل حـتـفـي سعـى قـدمـي

أرى قــدمـي أراق دمـــي

ّ
أنـفــك عـن نَــدَ ِم
فـلـم
وهــان دمـي وهـا نـدمـي

 -805السواك واألراك:
« األَراك » شــجر يتخذ من أغصانه عيدان تن ّظف هبا األسنان واللثة،

والواحد من هذه العيدان يســمى « ِ
الســواك » .قال ابن اخلشاب((( (من
املتقارب):

اختـذت ِســواكـ ًا أراكــا
أراك
َ

ســواك فـام أشـتـهـي أن أرى

لكيـام أراك وأنـسـى ِسـواكـا
فهب يل ُرضـاب ًا وهب يل سواكا

قال الصالح الصفدي((( بعد نقل بيتي ابن اخلشاب :إنه أخذه من قول
اآلخر (من اخلفيف):
َ
األراك إال ألين
أردت
مــــا
ُ

َ
السـواك إال ألين
هجـرت
مـا
ُ

((( انظر املرقم (.)579
((( انظر املرقم (.)803
((( انظر املرقم (.)175

َ
قلت أراكا
األراك
ذكـرت
إن
ُ
ُ
َ
قلت سواكا
ذكرت
إن
السواك ُ
ُ
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وما ذكره الصفــدي يذكرين قول بعضهم وهو أحســن مما تقدم (من
املجتث):
طـلـبـت مـنـك ســواكـا
ُ

أردت أراكــــــا
ومـــــا
ُ

طـلـبـت ســواكـا
ومــا
ُ

لـكـــن أردت أراكــــــا

 -806مخسامئة نسخة:
كان ابن اخلازن الكاتــب((( فريد عرصه يف كثرة الكتابة ،فقد كتب من

القرآن الكريم مخسامئة نسخة ما بني ربعة وجامع .وذكروا أنه كان من أمجل
الناس خط ًا ،وله شعر حسن ،من ذلك قوله (من املديد):
َعـن ِ
َـت الدنـيـا لـطـالبـهـا
كـل مـ ْل ٍ
ـك نـال زخـرفها
ُّ َ
ٍ
أحـد
مل تـدم قـبـلـي عىل

واسـرتاح الزاهـدُ الفـطـ ُن

حـسـ ُبـه مما حـوى الكفـ ُن
ــــز ُن؟!
فلـامذا
اهلـم واحلَ َ
ُّ

 -807بيت شعر عىل خاتم:
مــن األخبــار الغريبة أن أبــا عمرو بن العــاء((( نقــش عىل خامته

البيت اآليت:

وإن امـر ًأ دنيـاه أكـرب مه ِ
ّ
ــه
ُ ِّ

((( انظر املرقم (.)277
((( انظر املرقم (.)704

ِ
ِ
ٌ
غرور
بحبل
ملستمسك منها
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 -808باهلة:
اســم قبيلة عربية يامنية جاهلية .تنتسب إىل باهلة بنت صعب بن سعد

العشــرة .كانت النســبة إىل باهلة عار ًا عند العرب((( .وهناك نوادر كثرية

حــول ذلك ،منها أن أعرابي ًا قيل له :أحتــب أن يكون لك ألف دينار وأنت

من باهلة؟ قال :ال واهلل .وقيل لــه :أحتب أن تكون أمرياملؤمنني وأنت من
باهلة؟ قــال :ال واهلل .وقيل له :أحتب أن تكون مــن أهل اجلنة وأنت من

باهلة؟ قال :برشط أن ال يعرف أهل اجلنة ذلك!!

 -809طويل دقيق (أليب نرص املنازي)((( من الرسيع:
ٍ
دقــة
ويل غـالم طــال يف
وقـد تنـاهى عـقلـ ُه ِد ّقــ ًة

ِّ
عرض له
كخط
إقليدس ال َ
َ
ِ
()3
كالنقطـة ال جـز َء له
فهو

 -810الصمت ِحك ٌَم وقليل فاعله:

ذكر اإلمام الغزايل((( يف « اإلحياء » عند بحث آفات اللســان أنه ُروي

أن لقــان احلكيم دخل عىل النبي داود عليه الســام وهو يصنع درع ًا ،ومل
((( فلام نشأ فيهم مجاعة اشتهروا بشجاعتهم ودهائهم وسخائهم زال ذلك.
((( انظر املرقم ( ،)160واملرقم (.)794
((( يقصد اخلط اهلنديس والنقطة اهلندسية.
يعرف به .له مؤلفات
((( حممد بن حممد الطويس ،امللقب « حجة اإلسالم » ،وهو أشهر من أن ّ
كثرية مهمة؛ منها :البســيط ،والوسيط ،واملســتصفى ،وهتافت الفالسفة ،واإلحياء،
وغريها .وقد كتب العلامءء كتب ًا ورسائل يف حياته وآرائه .تويف سنة (505هـ).
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يكن لقامن رآها قبل ذلك فجعل يتعجب ،وأراد أن يسأل داود ولكن منعته

حكمته فصرب .فلام أكملها داود لبســها وقال :نعمت الدرع للحرب! فقال
لقامن :الصمت ِحك ٌَم وقليل فاعله!
 -811اإلخالص يف اجلهاد:
ذكر املؤرخون أن مســلمة بن عبد امللك بن مروان((( حارص يف بعض

حروبه حصن ًا للروم وعرس عليــه دخوله .فندب جنوده للدخول من ثغرة
صغرية فيه فام دخلها أحد لشــدة اخلطر يف ذلك .ثم تقدم رجل من عرض
اجليش فدخل من تلك الثغرة وصار ســبب ًا لفتح احلصن واالستيالء عليه.

فنادى مســلمة :أين الرجل الذي دخل الثغرة فلم جيبه أحد .ثم أمر مناديه
ِ
عيل يف أية ســاعة جاء ،وإين
أن ينادي :إين أمرت حاجبي أن ُيدخ َل الرجل ّ
عزمت عىل الرجل أن يأتينــي .وملا كان من الواجب عليهم إطاعة أمريهم
تقدم ذلك الرجل عىل حني غفلة من اجليش فاستأذن عىل مسلمة ،فقال له
احلاجب :أنت صاحب الثغرة؟ قال :أنا أدلكم عليه .ودخل عىل مســلمة

فقال له :إن الرجل يشرتط عليكم ثالث ًا :أن ال تكتبوا اسمه يف صحيفة وال
قبلت ،فأين هو؟ قال:
تأمروا له بيشء وال تســألوه عن اسمه ،قال مسلمةُ :

أنا .وخرج من فوره .وبقي مســلمة كلام صىل دعــا لذلك الرجل الذي مل
يعرف اسمه!

((( أحد القواد األبطال ،له فتوحات كثرية .غزا الســند والقســطنطينية .تويف بالشام سنة
( 120هـ).
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 -812عثرة اللسان (لبعضهم من الطويل):
ُيصاب الفتى من عثرة بلسانـه
ِ
رأسه
فعثرتـه يف القول تُذه ُ
ب َ

ِ
الرجل
وليس ُيصاب املرء من عثرة

ِ
مهـل
وعـثرتُـه بالرجـل تـربى عىل

 -813الدانق والدنيق:
الدانَق سدس دينار وسدس الدرهم أيض ًا .ويقال :دنق وجه الرجل إذا
اصفر من املرض ،ودنقت الشمس إذا دنت من الغروب ،والدنيق َمن يأكل
وحده ،أو يف الليل لئال يراه الضيف .ويقال لألمحق :دانِق (بكرس النون) كام

يقال ذلك للساقط من الرجال ،وللسارق أيض ًا.
 -814وزن نكتل:
نقلوا عن املازين النحوي((( أنه اجتمع بابن السكّيت((( عند الوزير ابن
الزيات((( ،وكان ابن السكّيت يع ّلم أوالد اخلليفة ،فقال الوزير للامزين :سل
فكرهت ذلك ألنه كان صديق ًا
أبا يوسف (كنية ابن السكيت) .قال املازين:
ُ
فقلت له :ما ُ
وزن « نكتل »
وألح الوزير فاجتهدت أن أسأله مسألة سهلة ُ
يلّ .
((( بكــر بن حممد بن عثامن ،النحوي األديب املشــهور .وهو أســتاذ املربد النحوي ،تويف
بالبرصة سنة ( 249هـ).
((( انظر املرقم (.)969
((( انظر املرقم (.)628
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من قوله تعاىل ﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ ،فقال « :نفعل » ،قلت:
ينبغي أن يكون ماضيه « كتل » ،قال :ال ،ليس هذا وزنه ،إنام وزنه « نفتعل »
فقلت :نفتعل مخســة أحرف ونكتل أربعة! فخجل ابن السكيت .فقال له
الوزير :أنت تأخذ يف كل شهر ألفي درهم وال تعرف وزن « نكتل »(((؟!
 -815عني الرضا (لعبد اهلل بن جعفر)((( من الطويل:
رأيت فضي ً
ال كـان شيئ ًا ُم َل َّففا
ُ

ّ
التمحيص حتى بدا ليا
فكشفه
ُ

فـال زاد مـا بيني وبينك بعدما
ولست ٍ
عيب ذي الو ِّد ك َّله
براء
َ
فعني الرضا عن كل ٍ
عيب كليل ٌة
ُ

بلوتُـك يف احلـاجات إال متـاديا

فأنت أخي ما مل تكن يل حاجـ ٌة

أيقنت أن ال أخا ليا
عرض ْت
ُ
فإن َ

بعض ما فيه إذا كنت راضيا
وال َ

السخط تُبدي املساويا
كام أن عني ُ

 -816طعم املوت واحد (للمتنبي من الوافر):

ٍ
رشف َمــرو ِم
غـامـرت يف
إذا
َ
فطعم املــوت يف ٍ
أمـر حـقــري
ُ

فـال تـقـنـع بام َ
دون النـجــو ِم
ِ
املــوت يف أمــر عظيـ ِم
كطعم

ٍ
عـائب قـوالً صحيح ًا
وكم من

وآفـتُـه مـن الفـهـم السـقـيـ ِم

ٍ
شجـاعـة يف املـرء تغنـي
وكـل

وال ُ
مثـل الشجـاعـة يف احلكي ِم

فوزن « نكتل » َن ْفتَل.
((( وزن كال :فعل ،ووزن اكتال :افتعل ،ووزن نكتال :نفتعلَ ،
((( ابن أيب طالب ،املشهور بسؤدده وسخائه املفرط .ويف بعض املصادر أن األبيات املذكورة
لعبد اهلل بن معاوية حفيد عبد اهلل بن جعفر.
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 -817حلية باردة (لبعضهم) من الرسيع:
صــديـق ولـه حلـيــ ٌة
لـنـا
ٌ

كأهنـا بعـض ليـايل الشتـا

طـويلـ ٌة ليس هبـا فـائـدَ ه

طـويلـة مـعـتـمــة بـار َده

 -818أبو حنيفة وتلميذه:
يف حاشــية ابن عابدين((( التي سامها « رد املحتار » ً
نقال عن الرساجية

أن حممد بن احلســن((( تلميذ أيب حنيفة ســأل أبا حنيفــة عمن قال آلخر:
« واهلل ال أكلمك ثالث مرات » ،فقال أبــو حنيفة :ثم ماذا؟((( قال حممد:
انظر حســن ًا يا شيخ ،فنكس أبو حنيفة ثم قالَ :حنَث مرتني ،فقال له حممد:

أحســنت .قال أبو حنيفة :ال أدري أي الكلمتني أوجع يل ،قوله انظر حسن ًا
أو قوله أحســنت! وقول أيب حنيفة حنث مرتني ،ألن اليمني انعقد باألوىل
فيحنث بالثانية مــرة واحدة وينعقد هبا اليمني فيحنــث بالثالثة مرة ثانية.

وقوله انظر حســن ًا يفيد التقريع بأنه مل يتأمل يف اجلواب ،وقوله أحســنت،
تضمن أنه مل ُي ِسن قبله ،فكل من الكلمتني موجع!
وإن كان تصويب ًا إال أنه ّ

((( حممد أمني بن عمر الدمشــقي ،أحد العلامء املتأخرين ،له مؤلفات ورســائل .تويف سنة
(1252هـ).
((( انظر املرقم (.)287
((( يظهــر يل أن قوله « :ثالث مــرات » إذا كان ضمن قوله ،أي أنه قال ذلك دفعة واحدة،
فمن حق املســؤول أن يقول :ثم ماذا ،وإذا كان املراد أنه كرر قوله « :واهلل ال أكلمك »
ثالث مرات فاجلواب باحلنث مرتني.
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 -819عدم املحاباة:

ســوار بن عبد اهلل((( قاضي ًا بالبرصة ،وشى به بعض الناس إىل أيب
كان
ّ

جعفر املنصور فاســتدعاه إىل بغداد ،وملا جاء ودخــل عليه جعل حيادثه،
فعطس املنصور وسكت سوار عن تشميته((( ،فقال له املنصور :ما يمنعك

من تشــميتي؟ قال :ألنك مل حتمد اهلل ،قال املنصور :محدت اهلل بقلبي ،قال

شــمتك بقلبي .فقال له املنصور :ارجع إىل عملك ،فإن من مل
ســوار :وأنا
ّ
اب أمريه مل ُي ِ
ُي ِ
اب غريه .وهكذا أقره عىل عمله ومل يقبل الوشاية!
سمعت وال رأيت (ألسامة بن منقذ)((( من الوافر:
 -820كأين ما
ُ
ِ
أهـل ودي
تلـو َن
ومـا أشكـو ّ

شكـو ُت
أجـدَ ْت شكايتُهم
ْ
ولو ْ

قـوارضهم فــؤادي
ـت
إذا أد َم ْ
ُ

وانطـويت
كظمـت عىل أذاهـم
ُ
ُ

ويئست منهم
عقابم
ـت
ُ
َمـ َلـ ْل ُ
َ
طـلـق املحـيـا
عليهم
ورحـت
َ
ُ
ُ

رجــوت
أرجـوهم فيـمـن
فام
ُ
ُ

رأيـت!
سمعـت وال
كـأين مـا
ُ
ُ

خراجة والجة:
ّ -821

مما يروى أن األصمعي ملا سمع قول األعشى(((:
كأن مشيتَها من بيـت جــارهتا

ِ
ريث وال ُ
السحابة ال ٌ
عجل
َم َّر

((( انظر املرقم (.)140
((( تشميت العاطس :الدعاء له ،كأن يقول له :يرمحك اهلل.
((( انظر املرقم (.)469
((( أعشى قيس ،وهو ميمون بن قيس ،الشاعر املشهور .أدرك اإلسالم ومل يسلم.
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خراجة والّجة ،هال قال كام قال اآلخر:
قال :لقد جعلها ّ
جاراتا فيزرهنا
وتكر ُمها
ُ

و َت ْعت َُّل عن إتياهنن فت َ
ُعذ ُر

 -822ظنون الناس (للعباس بن األحنف)((( من البسيط:
قد سحب الناس َ
أذيال الظنون بنا

كم
ٌ
غـري ُ
فكـاذب قد رمـى بالظـن َ

الناس فينـا َ
قولم فِ َـرقا
فـر َق
َ
َو َّ
وصـادق ليس يدري أنه صـدقا

 -823فصاحة سحبان:

رضبوا املثل بفصاحة ســحبان بن وائــل((( ،وذكروا أنه دخل مرة عىل

معاوية بن أيب ســفيان وعنده خطباء القبائل .فلام رأوا ســحبان انرصفوا

لعلمهم بقصورهم عنه فقال:

لقد علم القـو ُم اليامنون أنني

قلت أما بعدُ أين خطي ُبها
إذا ُ

وتكلم من الظهر إىل أن قارب العرص ،ماتنحنح وال ســعل وال توقف

وال ابتدأ معنى فخرج عنه وقد بقيت منه بقية!
 -824ديك اجلن((( وأبو متام(((:

ذكــر بعض األدباء أنه كان يوم ًا عند الشــاعر املعــروف بديك اجلن،
((( انظر املرقم (.)273
((( انظر املرقم (.)573
((( عبد السالم بن رغبان ،الشاعر املجيد .كان ماجن ًا خليع ًا .مات سنة ( 235هـ).
((( انظر املرقم (.)284
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فدخل عليه َحدَ ٌ
ث وأنشده شــعر ًا ،فأخرج ديك اجلن درج ًا كبري ًا فيه كثري

تكسب هبذا واستعن به عىل قولك.
من أشعاره ودفعه إليه وقال له :يا فتىّ ،
ثم قال لنا ديك اجلن :هذا فتى من أهل جاسم يذكر أنه طائي يكنى أبا متام،

وفيه ذكاء وله قرحية .وعاش ديك اجلن إىل أن مات أبو متام((( فرثاه!
 -825وقع يف الكوز:
نقلوا عــن األصمعي أن أباه حدثه أنه رأى عــى قرص أديس بالبرصة
رج ً
ال أيــام الطاعون ،وكان الرجل مكلف ًا بإحصاء املوتى ،وكان عنده كوز
كبري ،وكلام خرجوا بجنــازة إىل املقربة ألقى يف الكوز حصاة .فعد يف اليوم
األول كذا ألف ًا ،ويف اليوم الثاين ضعــف ذلك .ومر مجاعة يف اليوم الثالث
فإذا عند الكوز رجل آخر ،وملا سألوا عن األول قيل هلم :إنه وقع يف الكوز!
 -826إقرار نحوي:
ادعى رجل شــيئ ًا عىل ابن هــارون النحوي .وملا تكلــم املدّ عي أمام
القايض قال ابن هارون :ما له عندي حــق .فقال القايض :من هذا؟ فقيل
هو ابن هارون النحوي ،فقال له :أعطه ما أقررت به(((!
((( مات أبو متام سنة ( 231هـ) ،أي قبل وفاة ديك اجلن بأربع سنوات.
((( ظاهر قوله « :ما له عندي حق » أن « ما » نافية ،واالحتامل اآلخر أهنا اسم موصول ،أي
الذي له عندي حق ،فهو اعرتاف.
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َ -827
الش َلوبني:
هو أبو عيل عمر بن حممد األزدي األندليس النحوي املشهور((( .قالوا
إنه كان يف النحو يقارب أبا عيل الفاريس يف ســعة االطالع .له كتاب سامه
« التوطئــة » وله رشح املقدمة اجلزولية .والشــلوبني تعنــي األبيض بلغة
أهل األندلس.
 -828حــوطـ ّلـه:
نقــل الســيوطي يف « بغية الوعــاة » يف ترمجة عبد اهلل بن ســليامن بن
حوطلــة احلارثي :أن حوط اهلل كأنه مصدر مــن حاط حيوط مضاف ًا إىل اهلل
تعاىل .ثم نقــل أن بعضهم قال :أصل « حوطلة » مصغر حوت مؤنث عىل
لغــة رشق األندلس فإهنم يفتحون أول الكلمــة ويلحقون يف آخر املصغر
الم ًا مشــددة مفتوحة مع املؤنث مضمومة مع املذكر .أي فاملؤنث حوط َّله
واملذكر حوط ُّله.
 -829حاتم خياطب امرأته (من الطويل):
أيا ابنـ َة عبـد اهلل وابنـ َة مـالك
ِ
صنعت الزاد فالتميس له
إذا ما
((( تويف سنة ( 645هـ).

الو ْر ِد
البدين والفرس َ
ويا ابن َة ذي ُ

أكي ً
لست آكـ َلـه وحـدي
ال فـإين
ُ
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أخـ ًا طارق ًا أو جار ٍ
بيت فإنني
َ
وإين لعبد الضيف ما دام ثاوي ًا
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أخاف مذمات األحاديث من بعدي

وما ّيف إال تلك من شيمـة العبـد

 -830يسحر النيل:
ذكروا يف سبب وفاة أيب جعفر النحاس((( (النحوي املشهور) أنه جلس

يوم ًا عىل درج املقياس عىل شــاطئ النيل يق ّطع شيئ ًا من الشعر بالعروض،
فرآه بعض العوام وســمعه يتلفظ بتفاعيل العروض فقال يف نفســه :هذا
يســحر النيل لئال يفيض فهو يريد غالء األســعار ،فدفعه برجله يف النيل
فغرق ومل يوقف له عىل أثر!
 -831نصف العلم ال أدري:
كان أليب هاشــم اجلبائــي((( (العــامل املعتــزيل املشــهور) ولد عامي

جاهل .دخل يوم ًا عىل الصاحب بــن عباد((( ،وملا عرف الصاحب أنه ابن
اجلبائي رحب به وأكرمه .ثم ســأله مســألة فقال ابــن اجلبائي :ال أدري،
صدقــت ،ولك ّن أباك ذهب
وال أدري نصــف العلم .فقال له الصاحب:
َ

بالنصف اآلخر!

((( أمحد بن إسامعيل املرادي املرصي ،صاحب املؤلفات املهمة .غرق سنة ( 388هـ).
((( انظر املرقم (.)423
((( انظر املرقم (.)446
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 -832عليها وهلا (أليب اجلوائز الواسطي)((( من جمزو الرجز:
ـــزين مــن قـــوهلـا
واح َ
َ

خــــان عـهـــودي وهلـا

ــرت بخــاطـري
مـا خـ َط ْ

إال كـســتــنــي وهلـــا

ــــيين
ِّ
وحــــق َمــن َص ّ

وقـفـــ ًا عـلـيـهــا وهلــا
()2

 -833عىل العهد (لقايض السالمية)((( من الرسيع:
ال تنـسبـوين يـا ثـقـايت إىل

أقسمت بالذاهب من عيشنا
ُ

إين عـىل العـهـد وملـا َأ ُح ْـل

غدر فليس الغدر من شيمتي
وباملـســـرات التـي و ّل ِ
ــت
َ
وعقـد ُة امليثـاق مـا حـ َّل ِ
ـت
ُ

 -834من أحوال أشعب:
دخلت دار أشعب((( فوجدت
نقل بعضهم عن أحد الوجهاء أنه قال:
ُ
عنده متاع ًا حسن ًا وأثاث ًا فاخر ًا فقلت له :وحيك ،أما تستحي أن تسأل الناس
وعندك ما أرى؟! فقال :فديتُك ،معي واهلل من لطيف الســؤال ما ال تطيب
فعز عليه تركها.
نفيس برتكه! كأنه قد أتقن املهنة ّ
((( احلسن بن عيل بن حممد ،الشاعر األديب ،تويف سنة ( 679هـ).
((( « هلا » األوىل :من اللهو ،والثانية :جار وجمرور ،والثالثة :من الوله.
((( انظر املرقم (.)473
((( انظر املرقم (.)201
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 -835يف القلم (البن الرومي)((( من البسيط:
السيف الذي خضعت
القلم
إن خيدم
ُ
َ

فاملوت  -واملوت ال يش ٌء يعـادله -

كـذا قىض اهلل لألقـالم مـذ ُب ِريت

األمم
الرقـاب ودانت خو َفه
له
ُ
ُ
القلم
ما زال يتبع ما جيـري به
ُ
أن السيوف هلا مـذ ُأ ِ
ره َفت خد ُم

 -836املنادمة املنى دمه:
قال الشيخ حســن العطار((( يف حاشــيته عىل « األزهرية » يف النحو:
ويعجبني قول بعضهم (من جمزو الرجز):
قـلــت لـــه
وأهـيــــف
ُ
فقـال :كـم مـن عــاشـق

هـل لـك يف املـنــاد َمـ ْه؟

سـفـكـت يف املنـى د َمــ ْه
ُ

 -837انكسار ملحد:
ســأل ملحد أحد علامء الكالم فقال :ما الدليــل عىل حدوث العامل؟
فقال :احلركة والســكون ،قال امللحد :احلركة والسكون من العامل ،فكأنك
قلت الدليل عىل حــدوث العامل هو العامل! فقال له :وســؤالك من العامل،
َ
جئت بسؤال من غري العامل أجبتك بجواب من غري العامل!
فمتى َ
((( انظر املرقم (.)239
((( حسن بن حممد ،كان شيخ ًا للجامع األزهر .له مؤلفات ورسائل .تويف سنة (1250هـ).
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 -838أبو حنيفة والقياس:

من أخبار اإلمام أيب حنيفة أنه قال حلالق جاءه ليأخذ من شــعره :تتبع

مواضع البياض ،فقال احلالق :ال ،إنــه بذلك يكثر((( ،فقال له أبو حنيفة:
َ

مواضع الســواد لعله يكثر! وبلغت هذه الواقعــة رشحي ًا القايض
فتتبع
َ

(((

فضحك وقال :لو ترك أبو حنيفة القياس لرتكه مع احلالق!
 -839استحسان اللحن:

قال ابــن قتيبة الدينوري يف « عيون األخبار » مــا خالصته أن ال َّلحن

يف بعض النوادر حيســن أن يورد كام هو ،فإن تصحيحه قد ُيذهب حســن
النادرة .ثم م ّثل لذلك بأن بعض األشخاص أكل طعام ًا ك ّظه فقيل لهِ :قئ،

وجدت هذا قيئ ًا ألكلتُه!
قال :أقي ُء نقا ((( وحلم جدي؟! َم ْريت طالق لو
ُ
 -840الكنّة واحلامة:

سأل اخلليفة هشام بن عبد امللك أبا النجم العجيل((( ،وكان أبو النجم

بــرة » فقال له هشــام :ما أوصيتَها؟ قــال :قلت يف ذلك
قــد زوج ابنته « ّ

(من الرجز):

حـرا
ُ
بـر َة قـلبـ ًا ّ
أوصيت من ّ

وج ّـرا
ال تسـأمي خنـقـ ًا هلا َ

ِ
واحلـامة رشا
بالكلب خـري ًا
بشـر طـرا!
عميهم
ٍّ
واحلـي ّ
َّ

((( عىل زعم مشهور أن من يتتبع الشيب فيقصه يتكاثر عليه.
((( انظر املرقم (.)132
((( النقو والنقا حلم العضد وكل عظم ذي مخ.
((( الفضل بن قدامة ،أحد شعراء اإلسالم املشهورين .تويف سنة ( 130هـ).
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وقلت هلا:
سـ ّبـي احلـام َة واهبتـي عليها

ثم اقــرعي بالـود مـرفقيها

وإن نــأت َ
فـأزلفـي إليـهـا

مظـاهـر الود بـه عـلـيـهـا

()1

 -841أنف عرفجة:
من أيام العرب « يــوم كُالب »((( وهو بضم الكاف ال بكرسها كام قد
َوهم ،وهلذه الضمة واقعة طريفة ،وهي أن قاضي ًا بأصبهان أمىل يوم ًا عىل
ُيت َّ

َ
حديث إصابة أنف عرفجة .فقال لكاتبه اكتب :إن عرفجة بن ســعد
كاتبه
ِ
يب أن ُفه يوم الكالب ،وكرس الــكاف فقال له الكاتب :إنام هو بالضم.
ُأص َ

فغضب القايض وأمر بحبس الكاتب! ودخل بعض أصحابه إىل الســجن
أنف عرفجة يف اجلاهلية
لزيارته وقالوا له :ما سبب حبســك؟ فقالُ :قطع ُ
وحبِست أنا بسببه يف اإلسالم!
ُ

 -842صالفة متخلف (البن الشخباء العسقالين)((( من الطويل:

وفرط تَص ُّل ِ
ف
وإعجاب
حجاب
ُ َ
ٌ
ٌ
ٍ
كفـايـة
ولو كان هـذا ِمن وراء

يـد نحـو العـال بتك ُّل ِ
ومـدُّ ٍ
ـف
َ
عـذرنا ولكن ِمن وراء ختـ ُّل ِ
ـف
ْ

((( [ مل أقف عىل العجز هبذا اللفظ ،فليحرر .ع ].
((( الكالب األول وقع يف اجلاهلية لبني تغلب ،ومعهم عرفجة املذكور.
((( احلسني بن أمحد ،الكاتب والشاعر .تويف بالقاهرة سنة ( 482هـ).
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 -843هزمتني ُأ ّمهم!

قال بعــض الوعاظ يف جملس وعظــه :إذا أراد الرجل أن يتصدق أتاه

سبعون شــيطان ًا فتعلقوا بيديه ورجليه فمنعوه من الصدقة! فقال له بعض
املســتمعني :أنا أقاتل هؤالء السبعني .وخرج من املسجد فأتى منزله ومأل

ذيل ثوبه حنطــ ًة وأراد أن خيرج ليتصدق هبا فوثبــت إليه امرأته وجعلت

تنازعــه وختو ّفه احلاجة والفقــر ،وما زالت به حتــى أخرجت احلنطة من
هزمت
ذيله ،فرجع إىل املســجد خائب ًا ،فقال له الواعظ :ماذا عملت؟ قال:
ُ

السبعني فجاءت أمهم فهزمتني!

 -844يف مسجون (للبحرتي)((( من الطويل:
يوسف أسو ٌة
أما يف رسـول اهلل
َ

أقام مجيل الصرب يف السجن بره ًة

ِ
واإلفك
ملثلك حمبوس ًا عىل الظلم
ِ
امللك
رب اجلميل إىل
فـآل به الص ُ

 -845فتح بيت املقدس:
قال ابن كثري يف « البداية والنهاية » :حارص أبو عبيدة بيت املقدس وض ّيق

عليهم فطلبوا الصلح برشط أن حيرض إليهم اخلليفة عمر بن اخلطاب ،فكتب
إليه أبو عبيدة بذلك فوافق عمر بعد أن استشار الناس .وملا وصل تلقاه أبو
وهم أبو عبيدة أن
فرتجل أبو عبيــدة
ّ
عبيدة وأمراء اجليشّ ،
وترجل عمرَّ ،

((( انظر املرقم (.)384
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فكف
فكف أبو عبيدة،
فهم عمر أن يقبــل رجل أيب عبيدة،
ّ
َّ
يق ّبل يد عمرّ ،

عمر! وكان عمر قد قدم إليهم عىل مجل أورق تلوح صلعته للشمس ،ليس

عليه قلنسوة وال عاممة ،قد طبق رجليه بني ش ّقي الرحل بال ركاب .ووطاؤه
كبش صوف (جلد غنم بصوفه) وهو فراشــه إذا نزل .وحقيبته حمشوة ليف ًا

وخترق جيبه.
تغي ّ
وهي وسادته إذا نام ،وعليه قميص قد ّ
ض َر وال ِضار:
 -846ال َ َ

هذا حديث نبوي أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه عن ابن عباس ،كام يف

« اجلامع الصغري » للسيوطي .قال شارحه العزيزي((( :ال يرض الرجل أخاه
فينقصه شيئ ًا من حقه .والرضار (فِعال)((( من الرض ،والرضر فعل الواحد
والرضار فعل االثنني ،أو الرضر ابتداء الفعل ،والرضار اجلزاء عليه .وقيل:

الــرر ماترض به صاحبك لتنتفع به أنت ،والــرار أن ترضه من غري أن

تنتفع أنت .وقيل :مها بمعنى ،وتكرارمها للتوكيد.
ُ -847غرفة و َغرفة:

قال تعاىل ...﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ ،قال بعض املفرسينّ :
إن

غرفة إن قرئت بفتح الغني فهي مفعول مطلق (مصدر مرة) ،وإن قرئت بضم

الغني فهي مفعول به ،ألهنا حينئذ اسم للمغروف .ومثلها حسوت حسوةً.

((( انظر املرقم (.)51
((( أي مصدره عىل وزن فِعال كقتال ونزال ،مصدري قاتل ونازل.
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 -848أنت هلا:

اج ْع
كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطاة (نائبه عىل البرصة) أن ْ َ

بني إياس بن معاوية((( والقاســم بن ربيعة احلــريش ِّ
فول القضا َء َ
أنفذمها،

فجمع النائب بينهام ،فقال له إياس :سل عني وعنه فقيهي البرصة :احلسن
البرصي((( وابن ســرين((( .وكان القاسم يأتيهام ويزورمها بخالف إياس،

فظن أهنام سيشــران بتولية القاســم وبذلك يتخلص هو .فقال القاســم:
إلياس أفق ُه مني وأعلم
ال تســل عني وال عنه ،فو اهلل الذي ال إله إال هــو
ٌ
كنت كاذب ًا فال
كنت صادق ًا فينبغي أن تقبل قويل فتوليه ،وإن ُ
بالقضاء ،فإن ُ

جئت برجل فأوقفته
حيــل لك أن توليني القضاء! فقال إياس للنائب :إنك َ

فنجى نفسه بيمني كاذبة يستغفر اهلل منها ويتوب .فقال له
عىل شــفري جهنم ّ
النائب :أما إذ فهمتَها فأنت هلا .وواله القضاء!
 -849ال نستعني باملرشكني:

ُروي أن خبيب بن يساف قال :جئت أنا ورجل من قومي إىل رسول اهلل
ﷺ ،وكان متهيئــ ًا ٍ
لغزو ،فقلنا له :إنّا لنســتحي أن يشــهد قومنا مشــهد ًا
ال نشهده معهم ،قال :وأســلمتام؟ قلنا :ال ،قال :فإنّا ال نستعني باملرشكني

عىل املرشكني .قال خبيب :فأسلمنا وشهدنا معه تلك الغزوة!
((( انظر املرقم (.)15
((( انظر املرقم (.)491
((( انظر املرقم (.)113
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 -850ناقة أيب سامل:
أورد ابــن األثــر يف « النهايــة » عن أيب ســال الســعدي أنه ض ّلت
عيل ناقتــي ال عبدتُك!
ناقتــه فقال خياطــب اهلل تعاىل :أيمنُــك لئن مل ترد ّ
فأصاهبا وقد تع ّلق خطامها بعوســجة ،فقال :علــم ريب أهنا عزيمة قاطعة
ويمني الزمة!
 -851زَيد النار:
هو لقب زيد بن موســى بن جعفر العلوي ،خرج عىل العباســيني يف
العراق((( ومعه أبو الرسايا((( ،فاســتوىل عىل األهواز ثم عىل البرصة .وكان
ــمي بزيد
ذلك يف بداية خالفة املأمون .قال ابن األثري يف « الكامل » :إنه ُس ّ
النار لكثرة ما أحرق من دور العباسيني وأتباعهم .وكان إذا أتوه برجل من

املسودة (وهو شعار العباسيني) أحرقه! وأخذ أمواالً كثرية للتجار .ثم ظفر
ّ
جيش املأمون بأيب الرسايا ومحلوا رأسه إىل املأمون ببغداد ،وحارصوا زيد ًا

يف البرصة فطلب األمان ،وجيء به إىل بغداد وبقي فيها إىل أن مات [ نحو ]
سنة ( 250هـ).
((( كان حممد بن طباطبا قد خرج عىل العباسيني ثم توىل ذلك زيد املذكور.
((( الرسي بن منصور الشيباين ،قتل سنة ( 200هـ).
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 -852أعرق الناس يف القتل:
العوام :عامرة بن محزة بن عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن
هم آل الزبري بن ّ

خويلدُ .قتل عامرة وأبوه يوم قديــد ،و ُقتل عبد اهلل يف حروبه مع احلجاج،

العوام ،وقتلت خزاعة خويلد ًا!
وقتل الزبري يوم اجلمل ،و َقتلت كنان ُة ّ
 -853بعد العرس يرس (هلدبة بن خرشم)((( من الوافر:
أمسيت فيه
عسى الكرب الذي
ُ
ٍ
خـائـف و ُيـ َف َّ
عـان
ـك
فيـأمـ َن
ٌ

قــريـب
فــرج
يـكــون وراءه
ُ
ٌ
الـغـريب
ويـأيت أهـ َلـه النـائي
ُ

 -854تشبيه بديع (للب ّبغاء)((( من الكامل:

خـيـل ِ
ِ
ــه
حـوافـر
وكأنـام نقشت
ُ
طرف الشمس مطروف وقد
وكأن
َ

ِ
اجلـلـمـد
للنـاظـرين أهـ ّلـ ًة يف
ِ
ج ِ
َ
اإلثمد
مكان
ـعـل الغبـار له
ُ

 -855املرت:
« ا َمل ْرت » بفتح امليم وسكون الراء ،وهلذه اللفظة واقعة طريفة ذكروها

يف ترمجة العــامل اللغوي أيب حم ّلم الشــيباين ،قالــوا :رأى اخلليفة العبايس
« الواثق » يف منامه كأنه يســأل اهلل اجلنة وأن يتغمده برمحته وال هيلك بام هو
((( تغزل رجل بأخت هدبة ،فتغزل هدبة بأخت ذلك الرجل ،فبيتوا هدبة وشــجوا رأسه،
فقتل هدبة الرجل الذي شج رأسه ،فأخذوه وسجنوه ثم قتلوه قصاص ًا.
((( عبد الواحد بن نرص ،لقبوه بالببغاء لفصاحته ،وقيل :للثغة يف لسانه .تويف سنة (398هـ).
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ال قال له :ال ِ
فيه ،وأن قائ ً
هيلك عــى اهلل إال َمن قلبه َم ْر ٌت .فأصبح الواثق
يسأل عن معنى ذلك ،ثم وجه إىل أيب حم ّلم الشيباين ،وملا حرض سأله الواثق

عن ذلك فقال :املرت :األرض القفــر التي ال نبات فيها ،فاملعنى عىل هذا
ال هيلك عــى اهلل إال من قلبه ٍ
خلو املرت من النبات .فقال
خال من اإليامن ّ
َ
له الواثق :أريد شاهد ًا من الشعر يف املرت .فأفكر أبو حم ّلم طوي ً
ال فلم يتذكر
بيت ًا فيه ذكر املرت .فأنشد رجل كان حارض ًا بيت ًا لبعض بني أسد وهو:
ٍ
ومر ٍ
مرورات حيـار هبا القطـا
ت
َْ

ُ
جاهل
و ُيصبح ذو علم هبا وهو

فضحــك أبو حملم ،وقد تذكر ما حيفظ من ذلك ،فقال :ربام َب ُعدَ اليشء

كمه ،ثم أنشد مائة بيت معروف ملائة شاعر
عن اإلنسان وهو أقرب إليه من ّ
معروف يف كل بيت ذكر املرت!
 -856احلاءات:
ذكروا أن إسحاق بن إبراهيم املوصيل((( أنشد األصمعي (من البسيط):
يا رسحة املـاء قد ُسدَّ ت موار ُده
حلـائ ٍم حـا َم حتى ال حيـا َم بـه

ِ
ِ
مسـدود
غـري
طـريق
إليـك
أما
ٌ
ُ
ِ
مطرود
ـحـ َّل ٍئ عن طريق املاء
ُم َ

فقال له األصمعي :أحســنت يف الشعر ،غري أن هذه احلاءات لو كانت

يف آية الكريس لعابتها!

((( ابن النديم :انظر املرقم (.)190
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 -857سهيل والثريا:

قال عمر بن أيب ربيعة ملا تزوج ســهيل بن عبد الرمحن الثريا العبشمية
(من اخلفيف):
أهيا املنـكح الـثريـا سهيـ ً
ال

هي شـامية إذا ما استق ّل ْت

ِ
يلتـقيـان؟
عمـرك اهلل كيف
ِ
ّ
يـامن
اسـتـقـل
وسهيل إذا

 -858أطفأ الفرزدق مجريت:

عاد جرير من الياممة بعد موت الفرزدق بأيام فاجتمع الناس لينشدهم

فام أنشــدهم ،وال وجدوه كام عهــدوه .ثم قال :واهلل لقــد أطفأ الفرزدق
وقرب منيتي .ثم بكى! فقيل له :تبكي عىل رجل
جذويت ،وأســال عربيتّ ،

تساب رجالن وال
هيجوك وهتجوه منذ أربعني سنة؟! فقال :إليكم عني ،ما
َّ
تناطش كبشان فامت أحدمها إال تبعه اآلخر عن قريب! وهكذا حصل ،فقد
مات جرير بعد الفرزدق بأربعني يوم ًا!
 -859بشار((( ومحاد عجرد(((:

كانت بينهام ٍ
أهاج فاحشة .قال محاد يف بشار بيت ًا فاحش ًا ،فقال بشار (من
الكامل):
نعم الفتـى لـو كـان يعبـد ربـه
وجهه
وابيض من رشب املدامة
ّ
ُ

حــم ُد
وقـت صـالتـه
و ُيـقيم
َ
ّ

وبيـاضـه يـوم احلسـاب سـوا ُد
ُ

((( انظر املرقم (.)289
((( محاد بــن عمر الكويف ،الشــاعر املجيد .كان خليع ًا ماجن ًا خبيث اللســان ،قتل ســنة
(255هـ).
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 -860دعابة موجعة:
مر نرص النمريي((( الشــاعر بالعتــايب((( فقال له العتــايب  -وقد رآه
ّ

مضطرب ًا  :-ما لــك أعزك اهلل؟ قال :امرأيت تطلــق منذ ثالث ونحن عىل
يأس منها .فقال له العتايب :إن دواءها أقرب إليك من وجهها ،قل « هارون
الرشــيد » فإن الولد خيرج ،فقال له النمريي :أشكو إليك فتجيبني هبذا؟!

قال :ما أخذت ذلك إال من قولك يف هارون الرشيد:
ُ
ْ
املـزن مل ُت ِلف نوائـ ُلـه
ـف
إن أخـ َل َ

ّـسـع!
أو ضـاق أمــر ذكـرناه فيـت ُ

 -861إباحة األعراض للرتفيه:
ســمعنا يف أيامنا هذه من أخبار بعض األمم الكافرة أهنا ترسل البغايا

وأشباههن إىل ثكنات اجلنود املحاربني واملرابطني للرتفيه عنهم كام يقولون!
وقد قرأنا سابقة هلم يف ذلك .ففي « البداية والنهاية » البن كثري يف حوادث

ســنة ( 586هـ) أن صالح الدين األيويب حارص حصــن عكا ،وكان بيد
الــروم ،وكانت إمدادات الروم تفد إىل عــكا من البحر يف كل وقت ،حتى

أن نســاء اإلفرنج خيرجن بنية القتال ،ومنهن من تأيت بنية الراحة للغرباء.
((( نــر بن منصور الرضيــر ،والراعي النمريي الشــاعر أحد أجداده .تويف نرص ســنة
(588هـ).
((( حممد بن عيل :كان شــاعر ًا أديب ًا .نســبته إىل حملة العتابيني ببغداد .تويف سنة ( 556هـ).
وهناك شاعر آخر يقال له العتايب ،وهو كلثوم بن عمرو.
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قدم مركب فيه ثالثامئة من أمجل النساء هبذه النية ،فإذا وجدوا ذلك صربوا
عىل احلرب والغربة! حتى إن كثري ًا من فســقة املســلمني حتيزوا إليهم من

أجل النسوة!

 -862أجتوي من جيتويني (للمثقب العبدي)((( من الوافر:

ٍ
كـاذبات
وال ت َِعـدي مواعـدَ

فـإين لـو تـعــانـدين شـاميل
ولقلـت بِـيني
إذ ًا لقطعتُـهـا
ُ

ريـاح الصيف دوين
متـر هبا
ُ
ّ
عنا َد ِك ما وصلت هبا يميني
كذلك أجتوي َم ْن جيتويني

()2

 -863ما للئيم حساد:

قال أبو جعفر املنصــور ذات يوم ملعن بن زائدة الشــيباين((( :ما أكثر

وقوع الناس يف قومك! (أي يف انتقاصهم) ،فقال له معن :يا أمري املؤمنني،
ـسـد ًة
إن العـرانـني تل ّقـاها ُم َ
ـح َّ

وال تـرى للئـام الناس حسـادا

(((

 -864ذيول تاريخ بغداد:

كتب أبو بكر اخلطيب البغدادي((( كتابه املشــهور « تاريخ بغداد » ،ثم

((( عائذ بن حمصن :لقبوه باملثقب لبيت قاله .وهو شاعر جاهيل.
((( اجتوى :أكره.
((( األمري العريب الشجاع املشهور بحلمه وسخائه .كان يتوىل املناصب لألمويني ،فلام دالت
وقربه .قتله اخلوارج سنة ( 145هـ).
دولتهم اختفى مدة ،ثم ظهر للمنصور فعفا عنه ّ
((( العرنني :األنف أو ماصلب منه ،ويطلق عىل السيد الرشيف.
((( انظر املرقم (.)225
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كتب الذيل عليه أبو ســعد السمعاين((( ،ثم الذيل عليه البن الدبيثي((( ،ثم
الذيــل عليه البن القطيعي((( ،ثم الذيل عليه ملحب الدين بن النجار((( ،ثم
الذيل عليه أليب بكر املارستاين ،والذيل عليه البن الساعي(((.
َ -865طنزة:
« طنزة » اســم بليدة بديار بكر .خرج منهــا مجاعة من العلامء واألدباء

َفن ُِســبوا إليها ،منهم اخلطيب احلصكفي الطنــزي((( ،وإبراهيم بن عبد اهلل
الطنزي القائل (من الطويل):

ٍ
طـنـزة
وإين ملشتـاق إىل أرض

ظفرت برتهبا
سقى اهلل أرض ًا لو
ُ

التفرق إخواين
وإن خانني بعد
ّ
كحلت به من شدة الشوق أجفاين
ُ

 -866الفصاحة ِ
والع ّي:

ذكر بعضهم أن أحد العلــاء كان يتكلم يوم ًا يف جملس وعظه ،فوقف
أعرايب يستمع وأطال الوقوف .فقال له ذلك الواعظ :يا أعرايب ،ما الفصاحة
((( انظر املرقم (.)729
((( حممد بن ســعيد الواســطي ،الفقيه املؤرخ .نســبته إىل « دبيثة » قرب واسط .تويف سنة
( 637هـ).
((( [حممد بن أمحد بن عمر البغدادي ،تويف سنة (634هـ) .ع].
((( احلافظ املؤرخ حممد بن حممود ،تويف سنة (643هـ).
((( عيل بن أنجب بن عثامن ،املتوىف سنة (674هـ).
((( انظر املرقم (.)61

416

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

عندكم؟ قال :إصابة املعنى مع اإلجياز ،قال :فام ِ
الع ُّي؟ قال :هو ما أنت فيه
(أي كالمك الذي سمعتُه)!

 -867أراد أن يشعر فأ َّذن:

مدح الشاعر عيل بن اجلهم((( اخلليفة جعفر ًا املتوكل بقصيدة مطلعها:
والنـبـي حمـمـــد
اهلل أكـرب
ُّ

جعفر
أبلج واخلليف ُة
ُّ
واحلق ُ
ُ

فقال يف ذلك بعض الشعراء الظرفاء (من الطويل):
أراد اب ُن جه ٍم أن يقول قصيد ًة
ٍ
بإقـامـة
فقلت له :ال تعجـ َلـ ْن
ُ

بـمــدح أمـري املـؤمنـني َف َ
ـأ َّذنـا
فلست عىل طهر ،فقال :وال أنا!
ُ

 -868لغز نحوي:
يف « مغني اللبيب » البن هشام األنصاري((( يف باب اهلمزة أن اهلمزة قد

تقع فعالً ،وذلك أهنم يقولون :وأى بمعنى وعد ،ومضارعها يئي ،واألمر
منه « إه » هبمزة مكسورة (اهلاء للوقف) ،وعىل هذا يتخرج اللغز املشهور،

وهو قوله(((:

ّ
إن هنـدُ املليحـ ُة احلـسـنـا َء

أضمر ْت ٍّ
خلل وفا َء
َو ْأ َي َمن
َ

((( انظر املرقم (.)154
((( انظر املرقم (.)59
((( مل يذكر ابن هشــام قائل البيت ،ووجدت يف بعض املصادر أن قائله يوســف بن الدباغ
املرصي.
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ثم ذكر ابن هشام ما خالصته أن « ّ
إن » فعل أمر والنون للتوكيد ،وهند
منادى حمذوف منه حرف النداء ،واملليحة صفة جارية عىل اللفظ ،واحلسناء
صفة جارية عىل املحل (((.
 -869عىل قرب سيبويه(((:
ذكر بعضهم نق ً
ال عمن قرأ عىل قرب ســيبويه النحوي هذه األبيات (من
الكامل):
ِ
ٍ
تـزاور
طـول
ذهب األحبـ ُة بعـد
ٍ
َ
بقفـرة
أوحش ما تكـون
تركوك
ٍ
ِ
حفرة
صاحب
فرصت
ض القضا ُء
َ
َ
ُق َ

املزار فأسلموك وأقشعوا
ونأى
ُ
مل ُيؤنسوك وكـربـ ًة مل يدفعـوا
عنك األحب ُة أعرضوا وتصدّ عوا

 -870اليزيدي((( هيجو األصمعي((( من املتقارب:
دعـي بـنـي أصـمــ ٍع
َأبِـ ْن يل
َّ

و َمـن أنت؟ هل أنت إال امرؤ

كنت يف األرسة الفاض َل ْه؟
متى َ
َ ()5
 -إذا صح أص ُلك ِ -م ْن باهل ْه

((( هنــد منادى مبني عــى الضم يف حمل نصــب ،وإذا وصف جاز إتبــاع اللفظ كام جاز
إتباع املحل.
((( انظر املرقم (.)153
((( انظر املرقم (.)604
((( انظر املرقم (.)45
((( حول باهلة .انظر املرقم (.)808
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احلمل:
 -871هارون ّ

هذا لقب أحــد العلامء املحدّ ثــن الثقات ،وهو هــارون بن عبد اهلل

البزار((( .روى عنه أكابر املحدّ ثني ،منهم مسلم والنسائي وإبراهيم احلريب
وغريهم ،قــال عنه إبراهيم احلريب((( :كان هارون بن عبد اهلل صدوق ًا ،ولو

تنزه ًا!
كان الكذب حالالً لرتكه ّ

 -872من فتاوى أيب حنيفة:
قــال رجــل أليب حنيفة :إين حلفــت ال أكلم امرأيت حتــى تكلمني،

حتي الفقهاء يف ذلك .فقال له
وحلفت هي ال تكلمني حتى أكلمها ،وقــد ّ

أبو حنيفــة :اذهب فكلمها وال حنث عليــك وال عليها .واعرتض بعض

العلامء عىل فتوى أيب حنيفة هذه ،فقال هلم أبو حنيفة :إن املرأة ملا شــافهت
الرجل باليمني بعد يمينه كانت مكلم ًة له ،فسقط يمينه ،فإذا كلمها ال حنث

عليه ،ألنه كلمها بعد ما كلمته هي ،وال حنث عليها ،ألنه إذا كلمها كانت
مكلم ًة له بعدما كلمها!

 -873واصل بن عطاء((( واخلوارج:
خرج واصل بن عطاء (العامل املعتزيل املشــهور) يف ســفر مع رفقة له،
((( املتوىف سنة ( 243هـ).
((( إبراهيم بن إســحاق ،أحد األئمة يف احلديث والفقه ،وهو تلميذ اإلمام أمحد بن حنبل،
كان زاهد ًا ورع ًا .وله يف الزهد أحوال عجيبة ذكروها يف ترمجته .تويف سنة ( 285هـ).
((( انظر املرقم (.)616
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فلقيهم مجاعــة من اخلوارج ممن يرون َ
قتل خمالفيهــم فيام يعتقدون .فقالوا

لواصل و َمن معه :من أنتم؟ قال واصل :نحن ُمســتجريون حتى نســمع
كالم اهللِ ،
فاعرضــوا علينا َف َع َر ُضوا عليهم ،فقــال واصل :قد قبلنا ،قالوا:

فاذهبوا راشــدين ،قال واصل :ليس ذلك لكم ،قال تعاىل ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾.

فذهب اخلوارج معهم حتى أبلغوهم حم ً
ال يأمنون فيه(((!
 -874حربة الزبري بن العوام(((:

يف غــزوة بدر تقدم أحد املرشكني (وهو عروة بن ســعيد بن العاص)

وهو مدجج بالســاح ،ال ُيرى منه إال احلــدق .فحمل عليه الزبري بحربته

فطعنه يف عينــه فقتله .ووضع الزبري رجله عىل احلربــة ثم متطى لينتزعها،
فــكان اجلهد أن نزعها وقد انثنى طرفاها .فطلبها منه رســول اهلل ﷺ ،فلام

ُقبض أخذها الزبري ،وطلبها أبــو بكر فأعطاه إياها ،فلام قبض طلبها عمر،
وكذلــك عثامن .فلام قتل عثامن وقعت عند آل عيل حتى أخذها عبد اهلل بن
الزبري ،فكانت عنده إىل أن ُقتل(((.

((( قال هلم واصل قوله األول ليتخلص منهم ،وقال قوله الثاين فجعلهم حيرسونه وأصحابه
إىل حمل أمنهم.
((( الصحايب اجلليل حواري رسول اهلل وابن عمته ،كان فائق الشجاعة .قتل سنة ( 36هـ).
وانظر املرقم (.)303
((( أورد األصل البخاري .وذكره مجاعة منهم ابن القيم يف « زاد املعاد ».

420

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

 -875الربد األخرض:
كان للنبي ﷺ ُبرد يلبسه يف العيدين واجلمعة .قال السيوطي يف « اجلامع

الصغري » :رواه البيهقي((( يف الســنن .ويف الرشح للعزيزي :هو رداء طوله

أربعة أذرع((( ،وعرضه ثالثة ،ولونه أخرض.
 -876ثالثيات البخاري:

املقصود هبا األحاديث التي سندها من ثالثة رواة ثم يتصل بالنبي ﷺ.

ويف صحيــح البخاري يف كتاب العلم منه :حدثنــا مكي بن إبراهيم ،قال:
حدثنا يزيد بن أيب عبيد عن ســلمة بن األكوع ،قال :ســمعت رسول اهلل

فليتبوأ مقعدَ ه من النار » .قال ابن حجر
عيل ما مل أقله
ّ
ﷺ يقــول « :من َي ُقل ّ
العســقالين يف « فتح الباري » :وهذا أول حديث ثالثي وقع يف البخاري،

وليــس فيه أعىل من الثالثيات ،وقد ُأ ِ
فردت فبلغت أكثر من عرشين حديث ًا

(أي يف البخاري فقط).

 -877صالة أم ُح َبني:

ال يــزال الناس يقولون ملن يصيل وال يتم ركوعه وســجوده ،بل ينقر

رأســه يف الســجود نقر ًا :صالتك يا هذا صالة أم ُحبني .وأم حبني دويبة
((( أبو بكــر أمحد بن احلســن ،املحدث الفقيه املشــهور ،له مصنفات كثرية .تويف ســنة
(458هـ).
((( أي بذراع اآلدمي (من رؤس األصابع إىل املرفق).
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كاحلرباء عظيمة البطن ،إذا مشــت طأطأت رأســها ثم رفعته ،تفعل ذلك
كثري ًا لعظم بطنها بالنسبة إىل بقية جسمها ،فهي تقع عىل رأسها وتقوم .ويف

« النهاية » قال ابن األثري يف رشح حديث « ِأتُّوا صالتكم وال تصلوا صالة
أم ُح َبني » :شــبه هبا صالهتم يف السجود ،وقال :ومنه احلديث أنه ﷺ رأى

بالالً وقد خرج بطنه ،فقال له :أم ُحبني .وهذا من مزحه عليه السالم.
 -878البكاءون:

عندما هت ّيأ النبي ﷺ لغزوة تبوك جاءه البكاءون يتحملونه ،أي يطلبون

دواب يركبوهنــا للخروج يف تلك الغزوة ،فقــال هلم  -كام قص القرآن :-
َّ

﴿ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ ،فذهبــوا يبكون ،قال تعاىل ﴿ :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ .وهم ســامل بن
عمري ،وعيل بن زيد ،وأبو ليىل املازين ،وعبد اهلل بن معقل ،ومعقل بن يسار.
ذكر ذلك ابن قيم اجلوزية ((( يف « زاد املعاد ».
 -879أسامء بنت عميس:
صحابيــة تزوجها جعفر بــن أيب طالب وهاجرت معه إىل احلبشــة،
فولــدت له هناك أوالد ًا منهــم عبد اهلل .وملا قتل جعفــر تزوجها أبو بكر
((( شمس الدين حممد بن أيب بكر ،العامل املشهور ،وهو تلميذ ابن تيمية .تويف سنة (751هـ).
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الصدّ يق فولدت له ابنه حممد ًا ،وملا مات أبو بكر تزوجها عيل بن أيب طالب
فولدت له ولدين ومها حييى وعون.
 -880حلفوا عىل عمياء:
كان احلجاج يف مرض موته ينشد هذين البيتني (من البسيط):
يا رب قد حلف األعدا ُء واجتهدوا

وحيـهـم
أحيلفـون عـىل عـمـيــا َء
ُ

ِ
النـار
أيـامنم أنني من سـاكنـي
َ
ِ
غفـار
ما ظـنُّـهم بعظيم العفـو

 -881العلم نور (لبعضهم من الوافر):
شكوت إىل وكيع( )1سوء حفظي
ُ
وأخــربين بـأن الـعـلـم نـــور

فـأرشــدين إىل تـرك املعــايص

ِ
لعـاص
ونــور اهلل ال ُيـهـدى

 -882من أمثال اإلنجيل:
ذكر الفخر الرازي كثري ًا من أمثال اإلنجيل يف تفسريه الكبري .من ذلك:

ال تكونوا كاملنخل ُي ِرج منه الدقيق وي ِ
مســك النخالــة .ال تثريوا الزنابري
ُ
فتلدَ غكم .ال ختاطبوا الســفهاء فيشتموكم .قال الزخمرشي يف «الكشاف»:
إن يف اإلنجيل سورة تسمى سورة األمثال.
((( وكيــع بن اجلراح ،املحدث الفقيه .تويف ســنة (193هـ) .والبيتان نســبهام بعضهم إىل
اإلمام الشافعي ،ونسبهام بعضهم إىل غريه.
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 -883ال حيتاج املحب إىل شفاعة (للعباس بن األحنف)((( من الطويل:

إذا أنت مل تعطِـ ْفـك إال شفاعـ ٌة
فـأ ِ
ُ
قس ُم ما تركي عتا َبك عن ِق ًىل
وإين إذا مل ألـزم الصرب طـائع ًا

خـري يف و ٍّد يكـون بشـاف ِع
فال
َ
ولكـن لعلمي أنـه غـري نـافـع
غري طـائع
فال بـدّ منـه مكـره ًا َ

 -884أمري عىل جريب (للفراء النحوي)((( من اخلفيف:
يا أمـري ًا عىل جـريب من األر

ب فيه
جـالس ًا يف اخلـراب ُي َج ُ
ٍ
ُ
ببـاب
العيـون
لـن تــراين لك

ِ
ـــاب
ـج
حل ّ
ض لـه تسعـ ٌة من ا ُ
ِ
خـراب
ما سمعنا بحـاجب يف
ِ
اجلـواب
ليس مثيل ُيـطيـق ر َّد

 -885صديقان يموتان يف يوم واحد:
كان بمدينة « آمد » شابان بينهام مودة أكيدة ،ما يكادان يفرتقان .ركب
أحدمها ذات يوم فتقطر فــات .ورشق اآلخر برشاب فامت يف نفس اليوم
فقال أحد األدباء (من البسيط):
تقاسام َ
العيش صفو ًا والردى كدر ًا
وحـافظا الـود حـتى يف ِحـامهام
((( انظر املرقم (.)273
((( انظر املرقم (.)67

ومـا عهـدنا املنـايـا ُّ
تنقسم
قـط
ُ
وقلـام يف املنـايـا ُتـ َف ُ
الذمم
ـظ
ُ
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 -886فامشوا يف مناكبها (البن السكّيت)((( من البسيط:
لست ُمدركَها
نفيس تـرو ُم أمور ًا
ُ
ليس ارحتالك يف كسب ِ
الغنى سفر ًا

القدر
دمت أحـذر ما يأيت بـه
ما ُ
ُ

السفر
ض هـو
ُ
لكن مقـامك يف ُ ٍّ

 -887مراتب املحبة:

ذكر بعضهم ما خالصته أن أول مراتب املحبة « االستحســان » وينشأ

من النظر واالســتامع ،فإذا زاد ذلك وحصل امليل إىل ذلك الشخص صار

تغي وال تبدل يف املحبة
« حمبة » ،فإذا زادت بحيث صــار املحب ال يعرتيه ّ
صــار « هــوى » ،فإذا زاد بحيث صــار خيال املحب ال خيلــو من صورة
املحبوب صار « عشق ًا » ،وإذا زاد بحيث ال يبقى يف قلب املحب فراغ لغري

املحبوب صــار « تي ًام » وإذا زاد حتى اضطربت أحوال املحب بحيث صار
ال يدري ما يقول صار « َو َل ًا ».

 -888مل ُيمتَّع بالشباب (أليب فراس احلمداين)((( وهو حيترض من جمزو

الكامل:

أ ُبـنَـيـتّــي ال تـجــزعــي

عـلـي بـحـســرة
نـوحـي
ّ

ِ
ذهــاب
كـل األنــام إىل
ِ
واحلجاب
من خلف سرتك

((( انظر املرقم (.)969
((( احلارث بن ســعيد ،وهو ابن عم ســيف الدولة .كان شجاع ًا وشــاعر ًا جميد ًا .قتل سنة
( 357هـ).
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قـــولـي إذا كـلـمـتِـنــي
زيـن الـشـبـاب أبـو فــرا

ِ
اجلـواب:
فعيـيـت عن ر ِّد
ُ
ِ
بالشـبــاب
ـمـتَّـع
س مل ُي َ

بقيت يف بيتك:
 -889لو َ
كان أبو األســود الدؤيل((( قد أصابه الفالج ،وكان مورس ًا ،ومع ذلك

كان خيرج كل يوم إىل الســوق جير رجله ،فقيل له :قد أغناك اهلل فلو قعدت
يف بيتــك ،فقال :ال ،ولكني أخرج وأدخل فيقــول اخلادم :قد جاء ويقول
عيل الشاة ما منعها عني أحد!
الصبي :قد جاء ،ولو ُ
بقيت يف البيت فبالت ّ
 -890أمري بعد عزله (لعبيد بن ماهان اخلزاعي)((( من جمزو الكامل:
إن األمـــري هــو الـــذي

إن زال سـلـطـــان الـوال

يـبـقى أمـري ًا بعـد عــزلِـ ْه
ِ
ُ
فضلـ ْه
سلطـان
يـة مل يـزل

 -891الشفاه:

الشــفة من اإلنســان ،واملشــفر من اإلبل ،واملِ َق ّمة واملِر َّمة من ذوات

حل ْطم من السباع ،والفنطيسة من
األظالف ،واجلحفلة من ذوات احلافر ،وا َ
ِ
ْــر من الطائر الصائد .كذا
اخلنزيــر ،واملنقار من الطائر غري الصائد ،واملن َ

بعضهم.
ذكر ُ

((( انظر املرقم (.)186
((( أحد األمراء الشعراء ،توىل رشطة بغداد .تويف سنة ( 300هـ).
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 -892جمنون ليىل:

اختلفوا يف اســمه ،فقيل :قيس بــن معاذ ،وقيل :مهــدي بن ربيعة،

واملشــهور أنه قيس بن امل ّلوح العمــري .وقيل :ال حقيقة لــه .نقلوا عن
فتى مــن بني أمية كان هيوى ابنة
عوانة الكلبي أن املجنون وشــعره وضعه ً

عم له فوضع حديث املجنون وشــعره يف حني أنه الذي قال تلك األشعار.
وقال اجلاحظ :ما ترك الناس شــعر ًا جمهول القائل قيل يف ليىل إال نســبوه

إىل املجنون.

 -893يف وصف الباقالء (أليب احلسن األنباري)((( من الوافر:
ٍ
در
ُ
فصوص زمرد يف غلف ِّ
وقـد خلـع الربيع هلا ثيابـ ًا

ِ
ظفـر
بأقـامع حكت تقليم
ِ
وخرض
هلا لونـان ِم ْن بيض

 -894من غرائب االستنباط:

قال الســيوطي يف « تاريخ اخللفاء »((( :ومن الغرائب أن ابن َب َّرجان

(((

ذكر يف تفسري ﴿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ أن بيت املقدس يبقى بيد الروم

(((

((( انظر املرقم ( .)654والبيتان املذكوران أوردمها ابن خلكان يف ترمجة « حممد بن بقية ».
((( صـ ،453وذكر السيوطي عن الســنة املذكورة أنه قد اتفق فيها أن بدايتها وبداية السنة
الشمسية والسنة الفارسية يف يوم واحد!
((( عبد السالم بن عبد الرمحن اإلشبييل ،املفرس الصويف .كان من مشاهري الصاحلني ،وذكروا
أن له عدا التفسري املذكور كتاب ًا يف رشح أسامء اهلل احلسنى .تويف سنة ( 536هـ).
((( كان الروم قد استولوا عىل بيت املقدس سنة ( 492هـ) .قال ابن كثري يف البداية والنهاية
يف حوادث السنة املذكورة :فيها أخذت اإلفرنج بيت املقدس وكانوا يف نحو ألف ألف
مقاتل ،وقتلوا يف وسطه أزيد من ستني ألف ًا من املسلمني.
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إىل سنة (583هـ) ثم ُيغلبون ،أخذ ًا من حساب اآلية ،فكان كذلك((( .قال

أبو شــامة((( :وهذا الذي ذكره ابن َب َّرجان من عجائب ما اتفق ،فقد مات
ابن َب َّرجان قبل ذلك((( ،أي سنة (536هـ).
 -895الكتب الستة:
هي كتب احلديث الســتة املشــهورة :األول ما مجعه حممد بن إسامعيل

البخاري املتوىف ســنة ( ،)256والثاين مامجعه مســلم بــن احلجاج املتوىف

ســنة ( ،)261والثالث مامجعه حممد بن يزيد بن ماجه املتوىف سنة (،)273
والرابع مامجعه أبو داود سليامن بن األشعث املتوىف سنة ( ،)275واخلامس

مامجعه حممد بن عيســى الرتمذي املتوىف ســنة ( ،)279والسادس مامجعه
أمحد بن شعيب النَسائي املتوىف سنة ( .)303ذكرناهم حسب التاريخ .وإال
فاملقدم بعد الصحيحني أبو داود ثم الرتمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه.

 -896عطر َمن ِْشم:
«م ِ
نشــم » اســم امرأة خزاعية كانت تبيع العطر ،فــإذا أرادوا احلرب
َ

أدخلوا أيدهيم يف عطرها وحتالفوا .وقيل :ليس ثمة امرأة اســمها منشم بل
((( أي حتقق ما ذكره ابن برجان .قالوا :إنه ُيستخرج من تفسريه أمور كثرية .واهلل أعلم.
((( عبد الرمحن بن إسامعيل ،العامل الشافعي املشهور بمؤلفاته وآرائه .عرف بأيب شامة لشامة
كبرية كانت عىل حاجبه األيرس .كان متواضع ًا طيب ًا .تويف سنة ( 665هـ).
((( قال ابن خلكان يف « الوفيات » إنه عندما سمع قول ابن برجان املذكور فتش عن تفسريه،
فوجد نســخة منه فيها ما تقدم ،إال أن حتديد السنة ليست يف األصل ،بل كانت مكتوبة
يف احلاشية بخط يغاير األصل.
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التنشــيم هو الرش أو بدايته ،يقال :نشم الرجل يف كذا بمعنى بدأ بالرش فيه.
قال زهري يف معلقته ما حيتمل هذا أو ذاك:
َ
وذبيـان بعـدما
تدراكتام َعبـسـ ًا

تفانَوا ود ُّقوا بينهم عطر م ِ
نش ِم
َ
َ َ

 -897شاعر ال يكذب:
مــن أخبار عمران بن حطان اخلارجــي((( أن امرأته قالت له يوم ًا :أما
فعلت؟ قالت :أنت القائل:
زعمت أنك مل تكذب يف شعر قط؟ قالَ :أ َو قد
ُ
َ
فهـنـاك جمـزأ ُة بـ ُن ثـو

أشجع من أسا َم ْه
ٍر كـان
َ

أيكون الرجل أشــجع من األســد؟ فقال :أما ِ
رأيت جمزأة بن ثور فتح
مدينة واألسد ال يفتح مدينة!
 -898سام بنفسه (لعامر بن الطفيل)((( من الطويل:

كنت ابن ِ
ٍ
عـامـر
سيد
وإين وإن ُ َ

ِ
موكب
وفارسها املشهور يف كل
َ

ولكنـني أمحـي محـاهـا وأتّـقـي

أذاهـا وأرمي َم ْن رماها بمنكبي

سودتني عـامـر عـن وراثـة
فام ّ

أبى اهلل أن أسمـو بأ ٍّم وال ِ
أب

((( انظر املرقم (.)395
((( أحد شعراء اجلاهلية ،أدرك اإلسالم ومل يسلم .مات بالطاعون سنة ( 11هـ).
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معمر (لألغلب العجيل)((( من الرجز:
 -899قول ّ
ـت يف نقيض
أرى الليـايل أرس َع ْ

َـني ُطـويل وطـوين َعـريض
َحـن َ
 -900أبيات مفردة:

َ
أخـذن بعضـي وتـركـن بعيض

أقعدنَني من بعد طـول النهض
ـيــوف
ورا ُده َلـ َع
ُ
وإن كــثرت ّ

وإين للـامء املخـالط للقـذى
 َ -ال تظنـوا يل إليكم رجـعـ ًة

التجريب عن عيني عامها
ف
ك ََش َ
ُ

 عليك بـإقـالل الزيــارة إهناٍ
ُّ
إنـاء ص ُفـوه يف ابتدائه
وكـل
-

إذا كثرت كانت إىل اهلجر مسلكا
ِ
ويـرسـب يف عقـبـاه ُّ
قـذاة
كـل
ُ

 -أتاين هواها قبل أن أعرف اهلوى

فصـادف قـلـبـ ًا خـاليـ ًا فتمكّنا

ُ
أغصان
إال نسيم الصبا والقـو ُم
ُ
الزلل
وقد يكون مع املستعجـل

 ما أنت حني تغنّي يف جمالسهم قد ُي ِبعض حاجتِ ِه
املتأن َ
ـدرك ّ
ِ
رويدك حتى تنظري َع َّم تنجيل
 -وإين ألستحيي من املجد أن ُأرى

العـارض املتـأ ّل ِ
ِ
ـق
غـاممـ ُة هـذا
ِ
ٍ
غـوان
أليـف
أغـان أو
حليـف
َ
َ

ونفسك باعدت
حننت إىل ريا
َ
ُ

مـزارك من ر ّيـا وشعباكام معـا

 -صدرنا وقد نادى السامح بنا ِردوا

 -901وعارشوهن باملعروف:

ف ُعـدنا إىل مغنـاك والعو ُد أمحدُ

مســتجاب الدعوة ،بعيد ًا
كان أبو عثامن احلريي ((( عابد ًاصاحل ًا ،وكان
َ
ً
طويال ،وأدرك اإلسالم فأسلم .تويف سنة (21هـ).
((( األغلب بن عمرو ،عاش يف اجلاهلية
((( سعيد بن إسامعيل ،تويف سنة ( 298هـ).
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أي يشء من عملك أرجى لك عند اهلل
عن االدعاء .سألته ابنتُه يوم ًا فقالتُّ :

ألح عيل أهيل أن أتزوج وكنت أمتنع .ســألتني
تعاىل؟ قال :ملا بلغت احللم ّ
امــرأة يوم ًا فقالت :قــد أحببتُك حب ًا أذهب بنومي وقراري وأنا أســألك

حي؟ قالت :نعم ،هو
بمقلب القلوب أن تتزوجني .فقلت هلا :ألــك أب ّ

فــان اخلياط بموضع كــذا .فذهبت إليه وكلمته فوافــق وتزوجت املرأة
فوجدهتا عوراء عرجاء ســيئة اخللق إىل درجــة ال تُطاق ،فقلت :احلمد هلل
عــي أن أطلقها ،ولكن مل
ويلحون
قــدره يل .وكان أهيل يلومونني
عىل ما
ّ
َّ
ّ

وصربت
أفعل ،بل زدت يف إكرامها وكلام زادت رشاس ًة زدهتا بر ًا ومداراة.
ُ
عىل ذلك مخسة عرش عام ًا إىل أن ماتت فهذا أرجى عمل يل!
 -902احليايل:
ذكر ابن حجر العســقالين يف « الدرر الكامنــة » يف ترمجة أحد أحفاد
الشــيخ عبــد القــادر اجليــاين((( وهو حممد بن رششــيق بــن حممد بن
عبــد العزيز بن عبد القــادر .قال ابن حجر :كان ُيعرف باحليايل نســبة إىل
احليال((( ،نزهلــا جده األعىل عبــد العزيز يف حدود ســنة ( ،)580وقال

((( عبد القادر بن موسى احلسني ،ولد سنة ( 470هـ) .كان عامل ًا عارف ًا ،وشهرته تغني عن
التعريف به .أتباع طريقته كثريون ،وأوقاف مســجده هائلة يف أكثر املدن اإلســامية.
تويف ببغداد سنة (561هـ).
((( هي بلدة « عقرة » العراقية ،وفيها مرقد الشيخ عبد العزيز بن عبد القادر ،عىل ما يقال.
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عن احليــايل املذكور :حفظ القرآن الكريم وتفقه وحدّ ث بدمشــق وبغداد
واحليــال ،ومل يمس ك ُّفه ذهبــ ًا وال فضة من اجلود املفرط واإلحســان إىل
الناس ،وأوالده عبد العزيز [ وحسن ] وحسني وأمحد.

 -903كشاف((( الزخمرشي (للزخمرشي) من البسيط:
إن التفاسري يف الدنيـا بال عـدد
كنت تبغي اهلدى فالزم قراءتَه
إن َ

وليس فيها لعمـري ُ
مثل كشـايف

ُ
فاجلهل كالداء والكشاف كالشايف

 -904أوائل بعض األشياء:
قال الثعالبي يف « فقه اللغة » :الصبح أول النهار ،وال َغ َســق أول الليل،

والوســمي أول املطر ،واللعاع أول الزرع ،واللبأ أول اللبن ،والســاف
ّ
أول العصري ،والباكورة أول الفاكهــة ،والطليعة أول اجليش ،والنهل أول

الرشاب ،والنشوة أول السكر ،والوخط أول الشيب ،والنعاس أول النوم.
 -905خالد بن صفوان والفرزدق:
كان خالد بن صفوان((( إذا عرض له القول قال ً
قوال شــافي ًا وافي ًا ،ومل

يكن يقول الشــعر ،وكان موصوف ًا بالبخل .وذكروا أنه وعد الفرزدق شيئ ًا
ّ
فأخره عنه ،فمر به الفرزدق وهدده باهلجاء إن مل ُيعطه ما وعده به ،فسكت

((( الكشاف اسم تفسري مشهور للزخمرشي.
((( انظر املرقم (.)723

432

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

مر الفرزدق فقال خالد ملن معه :إن الفرزدق جعل إحدى يديه
خالد حتى ّ

سطح ًا ومأل األخرى سلح ًا ،وقال اعمروا سطحي وإال فضحتكم بسلحي!
 -906الناس يف الدنيا (للوزير املغريب)((( من الطويل:
أرى الناس يف الدنيا كرا ٍع تنكّرت

ومرعى بغري ما
مرعى
فامء بال
ً
ً

مرتـع
مراعيـه حتى ليس فيهـن
ُ

فمسبع!
ومرعى
وحيث ترى ما ًء
ُ
ً

 -907أنت له:

تعرق أعرايب عظ ًام ،فلام مل يبــق عليه يشء قال له أحد أوالده :أعطنيه،
ّ

أتعرقه حتى ال جتد ذر ٌة فيــه مقيالً ،قال األب:
قال :وما تصنع بــه؟ قالّ :
أتعرقه حتــى ال تدري َألِعام هو أم
ما َ
قلت شــيئ ًا ،فقال ابنه الثاين :أعطنيه ّ

قلت شــيئ ًا ،قال الثالث :أعطنيــه أتعرقه حتى أجعله خم ًة
لعامني! قال :ما َ

فأبتلعه .قال :أنت صاحبه ،وأعطاه العظم!
 -908حفظ ونسيان:

حفظت ما مل حيفظه أحد،
نقلوا عن النسابة أيب املنذر الكويف((( أنه قال:
ُ

عيل أن أحفظ القرآن،
ُ
ونسيت ما مل ينسه أحد! كان يل ابن عم يعاتبني ويلح ّ

وحلفت ال أخــرج منه حتى أحفظــه ،فحفظته يف ثالثة
فدخلت البيــت
ُ
((( انظر املرقم (.)770
((( هشــام بن حممد ،صاحب كتاب « مجهرة أنساب العرب » ،ومل يكن ثقة فيام يروي .تويف
سنة (204هـ).
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أيام(((! .ونظرت يف املرآة آلخذ مــن حليتي فقبضت عليها ألقص ما حتت
القبضة فقصصت ما فوقها!

 -909البحر والسحاب (لألسطراليب)((( من الكامل:

ُأ ِ
هـدي ملجلسه الكـريـم وإنـام

كالبحر يمطره السحاب ومـالـه

ِ
نعامئـه
حـزت من
أهـدي له مـا
ُ
ِ
ٌ
مـائــه
فضـل عليـه ألنــه مـن

رسة الدنيا:
ّ -910

ذكر بعض املؤرخني أن بيربس اجلاشــنكري ملا حج قلع املســار الذي

رسة الدنيا ،وكان الواحد منهم
كان يف وسط الكعبة ،وكان العوام يسمونه ّ
ينبطح عىل وجهه بحيث تكون رسته مكشوفة عىل ذلك املسامر ،ويعتقدون

أن من يفعل ذلك يعتق من النار ،وهي بدعة شنيعة أزاهلا اهلل عىل يد بيربس!
(للر َق ْعمق)((( من اخلفيف:
 -911واسمعي يا جارة َ
واعـتــذاره
قـد سمعنـا مقـا َلـه
َ
عـنـيـت ولكــن
واملعـاين ملـن
ُ

وعــثـــــار ْه
و َأ َقـ ْلـنــاه ذنـ َبــه
َ
ِ
ضت فاسمعي يا جـار ْه
بك َع َّر ُ

أتم حفظ ما مل يكن
((( كــذا يف املصادر التي ترمجت له ،وهو بعيد ،إال أن يكون املقصود أنه ّ
حفظه قبل ذلك.
((( انظر املرقم (.)39
ً
وهزال.
((( أمحد بن حممد اإلنطاكي ،كان من الشعراء املجيدين ،ومن املترصفني بالشعر جد ًا
قالوا :كان هذا بالشام ،كابن حجاج بالعراق .تويف سنة ( 399هـ).
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 -912من األحاجي:
كتب أبو منصور الثعالبي((( إىل أيب نرص بن سهل حياجيه (من الرجز):
ِ
العرص
شمس العلم يف ذا
حاجيت
ُ
َ
ِ
ِ
مـصــر
ألهـل كـل
ما حـــاجـ ٌة

ِ
ِ
نـصــر
األمــري
نديم مـوالنـا
َ
يف كــل مـا ٍ
ِ
قـصــر
دار وكـل

ِ
العـصـر
ليست تُـرى إال ُبـ َعـيــد

فكتب أبو النرص اجلواب:
ِ
ِ
نــزر
غـري
وح ُّظـ ُه يف العـلم
جــــزر
بحــر آداب بغـري
يا
َ
ُ
ِ
البـزر
عنيـت دهـن
أن الذي
قلت وكان حزري
َ
حزرت ما َ
ُ
ٍ
يـعـصـره ذو قــوة ِ
وأزر
 -913خليفة يرثي عامل ًا:
قالوا :مل نســمع خليفة رثى عامل ًا ســوى أيب جعفــر املنصور فإنه رثى
عمرو بن عبيد((( بقوله (من الكامل):
صىل اإللـه عليـك من متوس ٍ
ـد
ّ

قرب ًا تضمـن مؤمنـ ًا متـحـنـفـ ًا

لو أن هـذا الدهـر أبقى صاحلـ ًا

مـررت بـه عـىل مـــر ِ
ان
قـرب ًا
ُ
ّ
ِ
للـديـــان
َصــدَ َق اإللـه ودان
ِ
عـثـامن
أبـقـى لنـا عمــر ًا أبـا

((( انظر املرقم (.)4
((( كان شيخ املعتزلة األولني .ذكروا أنه كان زاهد ًا .تويف سنة ( 144هـ).
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 -914ضم خطيب ًا (البن القيرساين)((( من جمزو الرمل:
شــرح املـنـــرب صـــدر ًا
ضــم خـطـيـبـــ ًا
أتُــرى
َّ

لـتـلـ ّقـيــك رحـــيــبـــا

ضـمـخ طـيـبــا
أم تــرى
ّ

 -915من جود أيب دلف:
يقــال إن رج ً
ال افتقر بعد ثراء ،فأحلت عليه امرأته أن يصريجندي ًا فقال
(من البسيط):

ِ
إليك عني فقـد ك ّلفتني شططـ ًا
ِ
رجال املنـايا خلتِني رجـ ً
ال
ِأمن

متيش املنـايا إىل غريي فأكـرهها
حسبت أن نِزال ِ
ِ
الق ْرن من ُخ ُلقي

وقول الدارعني ِ
محل السالح َ
َ
قف
ِ
ُأ ِ
التلف
مس و ُأصبِح مشتاق ًا إىل
ِ
الكتف
بـارز
فكيف أميش إليها
َ
أن قلبي يف جنَبي أيب د َل ِ
أو ّ
ف
ُ
َ

فبلغت األبيات أبا دلف((( فأحرض الرجل وقال له :كم أ ّم َل ْت امرأتُك

لت
أن يكون رزقك لو
رصت جندي ًا؟ قال :مائة دينار يف العام ،قال :وكم أ ّم َ
َ

أن تعيش قال :عرشين ســنة ،قال :فلك يف مايل دون مال الســلطان كل ما
لت .وأعطاه املبلغ!
أ ّم َ
((( حممد بن نرص املخزومي ،كان من الشعراء املجيدين .تويف بدمشق سنة ( 548هـ).
((( القاســم بن عيســى العجيل ،األمري العريب املشــهور بشــجاعته وســخائه .تويف سنة
(226هـ).
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 -916النفس مولعة بحب العاجل (جلرير يمدح عمر بن عبد العزيز)
من الكامل:
إن الذي بعث النبي حممـد ًا

ِ
العادل
جعل اخلـالف َة لإلمام

إين ألرجو منك خـري ًا عاج ً
ال

ِ
العاجل
بحب
والنفس مولع ُة
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
العـائل
وللفقري
السبيل
البن

ووفـاؤه
اخلـالئق عد ُله
وسع
َ
ُ
َ
أنـزل يف الكتاب فريض ًة
واهللُ

ِ
حتى ارعوى وأقام َ
املائل
ميل

 -917من الصناعات اللفظية (((:
اهتم الكتّاب والشعراء يف العصور املتأخرة بالزخارف اللفظية وبالغوا
يف ذلك ،فأتعبوا أنفســهم حتى كادوا ُيملون جانــب املعنى .نظموا أبيات ًا
مجيع حروفها مهملة ،وأبيات ًا مجيع حروفها معجمة ،وأبيات ًا كلمة منها مهملة

وكلمة معجمة ،وأبيات ًا حرف منها مهمل وحرف معجم ،وأبيات ًا تقرأ طرد ًا
وعكس ًا ،وأبيات ًا إذا ُق ِرئت طرد ًا كانت مدح ًا وإذا ُق ِرئت عكس ًا كانت هجاء.

وقد اطلعت عىل « تفسري » للمفتي احلمزاوي :مجيع حروف كلامت التفسري
مهملة ،والتفسري هذا مطبوع.
((( ومن ذلك ما نظموا مما يكتب بحروف منفصلة ،كقول بعضهم:
إذا أم دارك راج أزل أذاه ودع ذم أوزاره
			
أردت ودا َد أخٍ داره
وزوده إن رام زاد ًا وإن
			
َ
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 -918األيام والشهور يف اجلاهلية:
اجلمعــة « عروبة » ،الســبت « شــبار » ،األحــد « األول » ،االثنني

« األوهد » ،الثالثاء « ُجبار » ،األربعاء « ُدبار » ،اخلميس « مؤنس ».

املحرم « املؤمتر » ،صفر « ناجــر » ،ربيع األول « خوان » ،ربيع اآلخر

« وبصــان » ،مجادى األوىل « احلنــن » ،مجادى اآلخــرة « ُر ّبى » ،رجب
« األصم » ،شعبان « عادل » ،رمضان « ناتق » ،شوال « وعل » ،ذو القعدة
« ورنة » ،ذو احلجة « ُبراك ».

 -919قتىل صفني واجلمل:
املؤرخون أن القتــى يف حرب اجلمل كانوا ثالثــة عرش ألف ًا من
ذكــر ِّ

أصحاب اجلمل ،وتســعة آالف من أصحاب عــي ،ويف صفني كان القتىل

من أصحاب عيل ســبعني ألف ًا ،ومن أصحاب معاوية مخسة وأربعني ألف ًا.
وال حول وال قوة إال باهلل.

 -920ابن الرومي يو ِّدع احلياة:

كان أبو عثامن الناجم صديق ًا البــن الرومي ،قال :دخلت عليه أعوده

فوجدته جيود بنفسه ،فلام قمت ألنرصف قال يل (من الوافر):
ِ
قـوم ْ
ـك
أبـا عـثـامن أنت محيـدُ

تــزو ْد مـن أخـيـــك فـام أراه
ّ

دون ِ
وجو ُدك يف العشرية َ
لوم ْك
يـراك وال تـراه بعـد ِ
يـوم ْ
ـــك
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 -921البارع:

اسم كتاب أديب صنَّفه هارون بن عيل املنجم البغدادي((( ،وهو يف أخبار

الشــعراء املولدين .مجع فيه مائة وواحد ًا وعرشين شــاعر ًا ،وبدأ ببشار بن

برد .واختار من كل شعر عيونه ،وقال يف مقدمته :إن العلامء يقولون « :دل
عــى عاقل اختيــاره » .ويقال :إن البارع هو أصــل أو كاألصل لـ « يتيمة

الدهر » التي صنفها الثعالبي(((.
 -922صورة عىل خاتم:

قال ابن ســعد يف « الطبقات الكربى » :كان نقــش خاتم أيب عبيدة

(((

(بن عبد اهلل بن عتبة بن مســعود) رأس كركيني بني أجبل ورمخة صعود ًا.
وقال يف ترمجة عقيل بن أيب طالب :أصاب عقيل خامت ًا يوم مؤتة فيه متاثيل،

فن ّفله إياه رسول اهلل ﷺ .وكان خاتم الضحاك بن مزاحم اهلاليل((( فضة فيه

فص شبه قوارير ،وكان نقشــه صورة طائر .وقال :كان نقش خاتم رشيح

القايض((( أســدين بينهام شــجرة .ونقل ابن عابدين((( يف « حاشيته » عىل

« الدر » أنه كان عىل خاتم أيب هريرة ذبابتان.
((( انظر املرقم (.)476
((( حول « يتيمة الدهر » انظر املرقم (.)476
((( هو تابعي ،وأحد فقهاء املدينة السبعة.
((( املتوىف سنة ( 102هـ).
((( انظر املرقم (.)132
((( انظر املرقم (.)818
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 -923كالبقاء حسن الثناء:

روي أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال البنة هرم بن ســنان((( :ما

ال وإب ً
وهب أبوك لزهري بن أيب سلمى؟ قالت :خي ً
ال ومتاع ًا مما أفناه الدهر،
فقال هلا عمر :لكن ما أعطاكم زهري مل يـ ْفنِ ِ
ـه الدهر!
ُ
وذكروا أن معاوية قال البن األشــعث بن قيس :ما كان جدك أعطى

خيال ً
األعشــى(((؟ قال :أعطاه ً
وإبال وغري ذلك مما نسيتُه ،فقال له معاوية:

لكن ما أعطاكم األعشى ال ُينسى .وقال الشاعر:
ُ
الزمـان به
الشعر حيفظ ما أودى
ٍ
ُ
زهـري يف قصـائـده
مقـال
لوال

أفخر ما ُينبي عن الكر ِم
والشعر
ُ

عرف جو ٌد كان يف هر ِم
ما كان ُي َ

 -924أرى بقلبي (مما ينسب إىل عبد اهلل بن عباس بعدما ك َّ
ُف برصه)
من البسيط:
ِ
نورمهـا
يأخـذ اهللُ من
إن
عيني َ
َّ
دنـيــاي وآخـريت
بقـلبـي
أرى
َ
َ

ضـرر
فـإن قلبي ميض ٌء مـا بـه
ُ
والقلب ُي ِ
البرص
در ُك ما ال ُيدرك
ُ

 -925لغة اللحية:

دخل شاعر طويل اللحية عىل اخلليفة العبايس « املهدي » فأنشده مدحي ًا

ٍ
وجوار زفرات » ،فقال له املهدي :أي يشء زفرات؟
له ،وورد يف شــعره «
((( املشهور بسؤدده وسخائه.
((( املقصود أعشى قيس .انظر املرقم (.)821
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قال :أوال تعرفه أنت يا أمري املؤمنني؟ قال :ال ،فقال :أمري املؤمنني وابن عم
رسول رب العاملني ال يعرفه ،فكيف أعرفه أنا؟! فقال له املهدي :ينبغي أن
يكون هذا من لغة حليتك!
 -926عيب احلمق:

اشــرى رجل جارية ثم ر َّدها عىل البائع ألنه وجدها بلهاء ،فلم يقبل

أي
البائع أن يردها ،وترافعا إىل القــايض إياس((( ،فقال القايض للجاريةُّ :
ِرج َل ِ
يك أطول؟ فقالت :هذه ،وأشــارت إىل إحــدى رجليها ،ثم قال هلا:
ْ
أتذكرين يوم ولِ ِ
دت؟ قالت :نعم ،فقال للبائع :ر َّدها ر َّدها!
َ ُ
 -927إن ُم ِسخ الوايل محار ًا:

أتــى ٌ
ٌ
متشــدق إىل دالل فقال له :اطلب يل محــار ًا ليس بالصغري
رجل

املحتقر ،وال الكبري املشــتهر ،إن خال الطريق تدفق ،وإن كثر الزحام تر ّفق،

لت علفه صرب ،وإن
ال ُيصادم السواري ،وال ُيدخلني حتت البواري ،إن ق ّل ُ

أكثرته شــكر ،إذا ركبته هام ،وإذا ركبه غريي قام .فقال الدالل :اصرب فإن
قضيت حاجتَك!
َم َس َخ اهللُ الوا َيل محار ًا
ُ

 -928من نوادر إياس القايض(((:
يوجــب الفزع ،وكان هناك
كان إياس مار ًا بالســوق فحدث حادث
ُ

ثالث نسوة .فقال إياس ملن معه :هذه املرأة حامل ،والثانية مرضع ،والثالثة
((( انظر املرقم (.)15
((( انظر املرقم (.)15

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

441

عــذراء .قيل :كيف عرفت؟ قال :عندما فزعــن وضعت األوىل يدها عىل
بطنها ،والثانية عىل ثدييها ،والثالثة عىل فرجها .خافت كل واحدة عىل أعز

ما ختاف عليه!

 -929يرضب احلجر األسود:
املؤرخون أن رج ً
ال من أتباع احلاكم الفاطمي((( (صاحب مرص)
ذكــر ِّ

جاء إىل مكة ومعه مجاعة وطاف بالكعبة ،فلام انتهى إىل احلجر األسود رضبه

بدبــوس كان معه ثالث رضبات وهو يقــول « :إىل متى نعبد هذا البيت؟
فاليوم أهدمه فال حممد وال عيل يمنعني مما أفعل » .وجعل يرتعد فاتقاه أكثر

احلارضيــن ألول وهلة ،وعصابته عىل الباب يمنعون َم ْن يتقدم إليه ،وكان

ال طوي ً
رج ً
ال جسي ًام أمحر اللون أشقر الشعر .فتقدّ م إليه رجل من أهل اليمن
فوجأه بخنجر كان معه فقتله ،وتكاثر الناس فقتلوا من أصحابه مجاع ًة ،كام
هنبوا الركن املرصي .وقد سقط من احلجر ثالث فلق مثل األصفار ألصقها

بنو شيبة يف مكاهنا!

منجم جيني عىل نفسه:
ّ -930
دخل منجم هيودي عىل هارون الرشــيد فزعم لــه أنه يموت يف تلك

السنة ،فاغتم هارون اغتامم ًا عظي ًام ،وبلغ ذلك جعفر ًا الربمكي ،فأرسع إىل
((( انظر املرقم (.)131
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جملس الرشــيد ،فوجد املنجم ال يزال عنده ،فقال لــه :أنت تزعم أن أمري

املؤمنني يموت يف هذه الســنة؟ قال :نعم ،قال :وأنت كم تعيش؟ قال :كذا

ســن ًة ،فقال هلارون الرشــيد :اقتله لتعلم كذبه .فقتله ،وعاش الرشيد بعد
ذلك مدة طويلة!

 -931اإلتباع:
ذكر السيوطي يف « املزهر » أن ابن فارس((( اللغوي املشهور كتب مؤلف ًا

خاص ًا باإلتباع ،وقال السيوطي إنه اخترص مؤلف ابن فارس يف كتاب سامه

حار
« اإلملاع يف اإلتباع » .وأورد يف « املزهر » أمثلة كثرية منهاَ :ح َس ٌن َب َس ٌنّ ،

يار ،عطشان نطشان ،جائع مائع ،ضئيل نبيل ،شيطان ليطان ،مليح قزيح،
ّ
عفريت نفريت ،حائر بائر ،عريض أريض ،غض بض.
 -932ابن احلائك:
هو لقب احلســن بن أمحد بن يعقوب اليامين ،األديب الشاعر النحوي

املنجــم .لقبوه بابن احلائك ومل يكن أبوه حائك ًا وال أحد من أهله،
الطبيب ِّ
وإنام هو لقب َم ْن يقول الشــعر عندهم ،أي حلوكه الشــعر ،وذكر مرتمجوه

أنــه كان نادر َة زمانه يف إتقانه علوم ًا كثرية ،حتى قالوا :إن اليمن لو مل ُت ِرج

غريه لكفاها!

((( أمحــد بن فارس ،له مؤلفات كثرية منها :مقاييس اللغة ،واملجمل ،وحلية الفقهاء ،وغري
ذلك .وهو أحد أساتذة بديع الزمان .تويف سنة ( 390هـ).
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َ -933ح َر َكتُه من اإلسكان (لبعضهم) من الكامل:
أسكنت ح َّبك يف الفؤاد ومل تكن
ُ

أنا عبدك األقىص وقل ُبك صخرة
يا واحدَ احلسن الذي ما عنه يل

ِ
اإلسكــان
حــركــاتُـه إال مـن
ِ
يلتـقيـان
عجبـ ًا لقلبـك كيـف
ِ
ٍ
ثـــان
ثـان وال يل يف هـــواه

ِ -934
قلق ْل ركا َبك (للقايض األعز )((( من جمزو الكامل:
قلقـل ركـا َبـك يف الفــال
فـمـحــالفــو أوطــانِـهـم
ُ
التـنـقـل مـا ارتقــت
لـوال

ِ
للـخــدور
ودع الـغــواين
ِ
ِ
ُ
القـبــور
سكــان
أمـثــال
ِ
ِ
النحـور
البحــور إىل
درر
ُ

 -935كنا اثنني فرصنا ثالثة:
قــال ابن اجلــوزي يف « األذكياء » :دخــل هبلول ((( وعل ّيــان ((( عىل

اخلليفة موســى اهلادي ،فقال اهلادي لعليان :أيش معنــى عل ّيان؟ فقال له

عليان :وأيش معنى موســى؟ فقال اهلادي :خذوا برجل ابن الفاعلة! (أي
أخرجــوه) ،فقال عليان لبهلول :كنا اثنــن فرصنا ثالثة ،يقصد أن اخلليفة
ٍ
سؤال قد سأل مثله!
صار جمنون ًا مثلهام لغضبه ِم ْن

((( نــر اهلل بن عبد اهلل املعروف بابن قالقس اإلســكندري ،الشــاعر األديب .كان كثري
األسفار .تويف بعيذاب سنة ( 567هـ).
((( انظر املرقم (.)787
((( كان من عقالء املجانني ،مثل هبلول الكويف املذكور.
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 -936عاد بخُ َّفي ُحنني:
كان ُحنني إسكاف ًا بالبرصة ،ساومه أعرايب عىل خفني وألح يف املساومة

وانرصف دون أن يشــرهيام ،فاغتاظ حنني وخرج باخلفــن خارج البلد،
فألقــى يف طريق األعرايب أحد اخلفــن ،ويف موضع آخر ألقى اخلف الثاين

وكمن هناك .وخرج األعرايب عىل بعريه عائد ًا إىل أهله ،فرأى اخلف ملقى
يف الطريــق ،فقال :ما أشــبهه بخف حنني ،ولو كان معــه اآلخر ألخذته،
ومــى يف طريقه ورأى اخلف اآلخر ،فنزل من بعريه وعقله ثم أخذ اخلف
وعاد ماشي ًا ليأخذ اخلف اآلخر .فخرج حنني من مكمنه وأخذ البعري وعاد
إىل البلدة من طريق أخرى ،وأخري ًا عاد حنني إىل أهله ماشي ًا وعنده اخلفان،

فقيل :له بامذا عدت من البلد؟ قال :بخفي حنني!
 -937تزين وتتصدق:
كان أحد الكتّاب يف عهد اخلليفة العبايس األمني قد بنى سقاي ًة لألجر،
فقال يف ذلك أبو نواس (من الطويل):
األمـني سقـايـ ًة
خنت
بنيت بام
َ
َ
َ
ِ
كنت إال َ
بـائعـة استِها
مثـل
فام َ

ِ
الصـرب
أمــر مـن
فـال رشبوا إال
َّ
ِ ()1
طلب األجر
تعود عىل املرىض به َ

((( يشــر إىل ما ورد من أن امرأة من بني إرسائيل كانت تزين وتشــري بام حتصله من ذلك
ب الرمان فتتصدق به عىل املرىض!.
َح َّ
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 -938مقراض األعراض:
كان ابن عنني((( (الشــاعر الظريف املشــهور) قد نظم قصيدة طويلة

سامها « مقراض األعراض » هجا فيها كثري ًا من وجهاء دمشق ورؤسائها.
وكان صالح الدين قد نفاه من دمشــق بسبب تلك القصيدة أو لوقوعه يف
أعراض الناس ،فقال ابن عنني يف ذلك (من العروض الثانية للكامل):
ٍ
ثـقـة
َفـ َعــال َم أبعدتم أخـا

َ
بـالدكم
املـؤذن من
انفـوا
ُ

مل جيـرتم ذنبـ ًا وال َس َـرقـا

إن كان ُينفى ُّ
كل َم ْن صدقا

 -939األطباء يؤكلون:
ذكر ابن كثري يف « البداية والنهاية » يف حوادث سنة ( )597ما خالصته
الكالب وامليتات واألطفال،
الناس
َ
أن الغالء اشتد يف تلك السنة حتى أكل ُ

ثم صار القوي يــأكل الضعيف .وكان الرجل حيتال عىل الفقري فيأخذه إىل
منزلــه مومه ًا إياه أنه يطعمه فإذا أدخله منزلــه ذبحه وأكله! وصار الواحد

يذبح زوجته ويأكلها .وشاع ذلك من غري نكري وال شكوى! وكان الرجل

يســتدعي الطبيب إىل داره عىل أن يعالج له مريض ًا ،فإذا أدخله داره ذبحه
وأكله! ويظهر أن طبيب ًا نجا من ذلك فتحدث أن رج ً
ال مورس ًا دعاه فذهب

معــه ،وكان الرجل يذكر اهلل يف الطريق ويتصدق عىل الفقراء ،حتى أدخله
((( انظر املرقم (.)393
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الدار فإذا هي خربة .وخرج رجل كامن هناك وقال لصاحبه :لقد تأخرت

كثري ًا ،فقال :لكني جئتك بصيد! وملا سمع الطبيب خرج يعدو فتبعاه ولكنه
نجا منهام بعد جهد جهيد!

 -940يشجع وجيبن (للمتنبي) من الكامل:
إين ألَجـبن مـن فــراق أحبـتي

وتـس نفيس ِ
ِ
فـأشجـع
باحلـامم
ُ
ُ ُّ

تصفـو احليـاة جلـاهل أو غـافل

ـع
عـام مضـى منها ومـا ُيـتَـو َّق ُ

غضب األعـادي قسو ًة
ويزيدين
ُ

ُ
نفسه
وملن
يغـالـط يف احلقـائق َ

فأجـزع
عتب الصـديق
ُ
لم يب ُ
و ُي ُّ

فتقنـع
طلب املحـال
ويسـو ُمها
ُ
َ

 -941السعادة حترسك (البن مكنسة)((( من الكامل:
عيـونا
وإذا السعـاد ُة الحظتك
ُ
واصطد هبا العنقـا َء فهي حبـائل

ُ
أمــان
َـم فاملخـاوف كـ ُّلـهـن
ن ْ
ُ
عنــان
واقتـد هبا اجلـوزاء فهي

 -942أم تويص ابنتها:
زج
قالت أم البنتها ليلــة زفافها تريد أن جترئها عىل زوجها :اقلعي ّ

(((

رحمه ،فإن ســكت فاقلعي سنانه ،فإن ســكت فاكرسي العظام بسيفه ،فإن

سكت فاقطعي اللحم عىل ترسه ،فإن سكت فضعي األكاف عىل ظهره!

((( إســاعيل بن حممد بن احلسني القريش اإلسكندري ،شاعر مكثر من أهل اإلسكندرية.
تويف سنة ( 510هـ).
((( حديدة تكون يف طرف العصا والرمح القصري.
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 -943وصف جرادة (البن القايض الشهرزوري)((( من الطويل:

ٍ
هلا َف ِ
ٍ
نعـامـة
بكـر وسـاقـا
خـذا
َح َبتها أفاعي الرمل بطن ًا وأنعمت

وقـادمتا ٍ
وجـؤجـؤ ضيغ ِم
نرس
ُ
عليها جياد اخليل بالرأس والف ِم

 -944أوصاف كاملة (أليب الشيص اخلزاعي) من البسيط:

صت هبا
تكاملت فيك
ٌ
أوصاف ُخ ِص َ

والكـف مـانـحـ ٌة
الس ُّن ضـاحكـ ٌة
ُّ

ُ
ومغـتـبـط
مرسور
فك ُّلنـا بك
ٌ
ُ
منبسط
والنفس واسعـ ٌة والوجه
ُ

 -945يعتذر عن البكاء (لبشار بن برد) من جمزو الكامل:
كم من صـديق يل أســـا
وإذا تــ ّفــطــن المـنــي

ذهـبـت ألرتــدي
لـكــن
ُ

ِ
احلـيــاء
رقـه البـكـا َء مـن
ِ
بكــاء
فـأقـول مـا يب مـن
ِ
بالــرداء
فطـرفـت عينـي
ُ

 -946لغز يف باب (البن عنني)((( من جمزو الرجز:
ِ
بـمـخـــرج
مـا قـــائـم

شـــره
لـسـت تـخـــاف
َ
َّ

يــروح طـــور ًا ويـجــي
ُ
ِ
مــولـج
غـــري
مـا كــان
َ

((( حميــي الدين حممد بن عبد اهلل ،العامل األديب .توىل قضاء املوصل ،وكان رسي ًا ســخي ًا.
تويف ســنة ( 586هـ) .وكان أبوه كامل الدين قد توىل قضاء الشــام ،واشتهر بالقايض
الشهرزوري .تويف بدمشق سنة ( 572هـ).
((( انظر املرقم (.)393
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 -947العنقاء:
إحدى اخلرافات املنقولة فهي اســم بال مســمى .نقل بعضهم عن أيب

(((
الــر ّس((( كانوا بأرض
البقــاء العكــري يف « رشح املقامات » أن أهل َ

فيهــا جبل يقال له « دمخ » ،وكانت به طيور كثــرة تأتيها العنقاء فتأكلها.
والعنقاء عظيمة اخلَلق طويلة العنق هلا وجه إنســان .جاءت إىل ذلك اجلبل
بالصبي.
مرة فالتقطت صب ّي ًا وذهبت به فسميت « عنقاء ُم ْغ ِرب » إلبعادها
ّ
ثم دعا عليها أحد األنبياء فاحرتقت!
 -948عداوة الشعراء بالء:

الري ،فســأله
دخل أعرايب عىل املســاور ّ
الض ّبــي ،وكان عىل خراج ّ

األعرايب فلم يعطه شيئ ًا فقال (من املتقارب):
ٍ
حــاجـة
املـســـاور يف
أتـيـت
ُ
َ

فـام زال يسعـل حـتى .......

فأمسكت عن حـاجتي خـيـفـ ًة
ُ
و ُأ ِ
عـدت يف حـاجـتـي
قسم لو
ُ

ْ
النـمـط
وشـي
للـ ّطـخ بالسلـح
َ

َّ
وحـــك قـفـــاه بكـرسـوعــه

وقـال غلطنـا حسـاب اخلـراج

ْ
وامتـخـط
ومـسـح عـثـنــونـه
ّ
ْ
السفـط
رشج
ألخـرى تـقـ ّطـع
َ
ْ
الغلط
فقلت من  .......جـاء
ُ

()3

((( عبد اهلل بن احلسني الرضير ،كان فقيه ًا نحوي ًا أديب ًا ،له مصنفات كثرية .تويف ببغداد سنة
( 616هـ).
((( الرس :البئر املطوية باحلجارة .وهو اسم لبئر كانت لثمود.
((( انترشت األبيات فصار الصبيان كلام رأوا املساور قالوا « :من  .......جاء الغلط » ،فرتك
وظيفته من غري عزل وذهب إىل بلد آخر.
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 -949املرسورون باألعياد (للنفيس القطريس)((( من البسيط:
ـس ُّـر بالعيـد أقـوام هلم َسـ َعـ ٌة
ُي َ

رسين وثيايب فيه قو ُم َسبا
هل َّ

من الـثراء وأمـا املقـرتون فـال
أو راقني وعىل رأيس به اب ُن جال

()2

 -950رؤيا املأمون:
يف كتاب « املحاســن واألضــداد » إلبراهيم البيهقــي ما خالصته أن
املأمون كان يقول إن الرؤيا ليســت بيشء .وكان قــد بعث ابنه العباس

(((

إىل بــاد الروم فابطأ عليه خــره ،وصىل الصبح ذات يــوم وأغفى حلظة
رأيت الســاع َة كأن
ثم انتبه فدعا بدابته وركب وقال :أحدثكم بأعجوبةُ ،
شــيخ ًا أبيض الرأس واللحية عليه فروة ومعه عصــا ويف يده كتاب ،فدنا
مني وناولني الكتاب فقلت لهَ :من أنت؟ قال :رســول العباس بالسالمة.
وخرج املأمون راكب ًا فســار قلي ً
ال فإذا الشيخ الذي رآه كام رآه فقال لهَ :م ْن
أنت؟ قال :رسول العباس بالسالمة وهذا كتابه!
((( أمحد بن عبد الغني ،األديب الشاعر .تويف بقوص سنة ( 603هـ).
((( أي ثيايب ممزقة ،ورأيس مكشوف.
((( عندمــا كان املعتصم يف حرب عمورية تآمر عليه العباس بن املأمون ،فحبســه املعتصم
حتى مات سنة ( 223هـ).
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 -951رأت قمر السامء:
أورد الشــيخ الص ّبان((( يف « حاشــيته عىل رشح األشموين » يف النحو

قول الشاعر (من الوافر):

رأت قمـر السامء فأذكرتني

ناظـر قمـر ًا ولكـن
كـالنا
ٌ

ِ
ِ
بالرقمـتـني
وصـلـهـا
ليـا َيل

رأيـت بعينهـا ورأت بعيني
ُ

ونقل قول الدماميني :هذا من املبالغة حيث ادعى أن القمر احلقيقي هو

وجهها وأن قمر السامء قمر جمازي ملشــاهبته وجهها ،وقوله :ورأت بعيني
يرشد إليه .انتهى .والواقع أين غري مقتنع هبذا التفسري
ِ -952حارة من َجريد:

هي ثالثة أعواد ُي َشــدُّ بعض أطرافها إىل بعــض ،وخيالف بني أرجلها

عند نصبها .كانوا يعلقون عليها اإلداوة للتربيد .والعامة اليوم يستعملوهنا

ويســموهنا « ثالثة وصل » ويســتعملها اجلزارون لتعليق الذبيحة ليسهل
سلخها .ورد يف حديث جابر ..« :فوضعته عىل ِحارة من َجريد ».
 -953اغرب عني:
ملا حج عبد امللك بن مروان لقيه عمر بن أيب ربيعة (الشاعر املعروف)

فلام رآه عبد امللك قال له :ال حياك اهلل يافاســق! فقال عمر :بئســت حتية
((( انظر املرقم (.)21
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ابن العم البن عمه عىل طول الشــحط ،فقال له عبد امللك :ألســت القائل
(من الوافر):
ٌ
قـريـش
ولوال أن تعنّـفـنـي
لقلت إذا التقينـا قـ ّبـلـيـنـي
ُ

ِ
َ
الشفيق
مقال الناصح األدنى
ِ
الطـريـق
ولو كنـا عىل ظهـر

اغرب عني!
ْ
 -954إن الثامنني و ُب ّلغتها:
ورد هذا يف بيت مشــهور جد ًا أليب املنهال اخلزاعي((( الشــاعر .كان
متص ً
ال بطاهر بن احلسني((( (قائد املأمون) ملدة ثالثني سنة .فلام مات طاهر
اتصل بابنه عبد اهلل((( .قالوا :إنه دخل عليه عبد اهلل هذا فكلمه فلم يسمعه
أبو املنهال ،وملا قيل له :إن األمري يكلمك قال (من الرسيع):
َّ
إن الـثـــامنــني و ُبـ ِّلــ ْغـتَــهــا
خـطـى مل تكـن
وقـار َب ْت منـي
ً
َ

ِ
ترمجـان
أحوجت سمعي إىل
قد
ْ
ٍ
مقـاربـات وثنـت ِم ْن عـنــاين

((( عوف بن حملم :اختص به طاهر بن احلســن ،ال يكاد يفارقه حرض ًا وال سفر ًا .مات يف
حدود سنة ( 220هـ).
((( هــو خزاعي بالوالء .كان مــن أكرب أعوان املأمون للتغلب عىل األمني .كان مشــهور ًا
باجلود املفرط ،وبالشجاعة ،وبالسياسة .تويف بمرو سنة ( 207هـ).
((( كان شهمـ ًا كريمـ ًا عايل اهلمة ،كان املأمون شديد الثقة به .تويف سنة ( 228هـ).
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 -955كأحالم الكرى (لبعضهم) من الرمل:
ينـدم املـرء عىل مـا فــاتـه

وتـراه فـرحـ ًا مـسـتـبـرش ًا

إهنا عندي وأحـالم الكرى

ٍ
لبـانـات إذا مل ي ِ
قضها
من
َ
بالتي أمىض كـأن مل ي ِ
مضها
ُ
بعضها من ِ
بعضها
ـريب ُ
َلـ َق ٌ

 -956من دهاء معاوية:
كانت نواقيس الروم بالشــام تُقلق معاوية ،فأصبح يوم ًا ودخل جملسه
فتى منكم يا معرش العــرب يفعل ما آمره وأعطيه ديتني
النــاس ،فقالَ :من ً
فتى من غســان :أنا يا أمري املؤمنني.
أعجل له واحدة ،ودية إذا رجع؟ فقال ً
فقال له معاوية :تذهب بكتبي هذه إىل ملك الروم ،فإذا وقفت عىل بســاطه

نــت .قال :ثم ماذا؟ قــال معاوية :فقط .فذهب الغســاين بالكتب ،وملا
أ ّذ َ
وقف عىل بســاط ملك الروم أ ّذن ،فتبادر إليه البطارقة بسيوفهم ،فسبقهم
إليه ملك الروم وجثا عليه ليحميه منهم ،وصار يناشــدهم بحق املســيح
أن يرتكوه فرتكوه ،وعاد ملــك الروم إىل رسيره .فقال هلم :إن معاوية أراد
أن نقتــل هذا عىل األذان ليقتل هو أصحابنا عىل النواقيس .ثم كســا الفتى
وأعاده مكرم ًا! وملا وصل إىل معاوية قــال له معاويةَ :أ َوقد جئتني؟! قال:

نعم ،أما من ِق َبلك فال!
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 -957انتقام ثكىل:

يف بعــض كتب الرتاجم أن أحد والة دمشــق((( كان من خيار الوالة.

اتفق يف أيامه أن رج ً
ال من املترشدين عدا عىل طفل يف أذنيه حلق فانتزعها،

وقتل الطفل ودفنه يف حفرة .وكان أبو الطفل حائك ًا ضعيف ًا خامالً .وشكّت
تعرضت
أم الطفل بذلك املترشد ،فأحلت عىل زوجها أن يطلقها فطلقها ،ثم ّ
لذلك املترشد وأظهرت له الرغبة يف أن يتزوجها ،ثم استدرجته وهي تسأله
عن الطفل ،وأظهرت له الشــاتة باحلائك ،فأخربها أنه الذي قتله ،ثم دهلا

عىل احلفرة حتى كشــف عن اجلثة  -وكانت قد أعدت معها سكين ًا  -فلام
رأت اجلثة طعنت املترشد بالســكني فقتلته وحاولت دفنه يف تلك احلفرة،

مر مجاعة فشاهدوها وأخربوا الوايل ،فأحرضها فاعرتفت أمام الوايل
ولكن ّ
وقصت عليه القصة .فاستحسن ذلك منها وأهدر دم املترشد!
 -958خديعة الفرزدق:

كانت النَــوار بنت أعني من بنات عم الفــرزدق ،خطبها أحد وجهاء

قريــش فقالت للفرزدق :كــن ول ّيي يف هذا النكاح فقال هلا :لك بالشــام
ِ
أمرك
عيل فأشهدي أنك قد جعلت
أولياء وأخشــى أهنم إن سمعوا أنكروا ّ
فأشهدت عىل نفســها بذلك فقال الفرزدق :اشهدوا أين تزوجتهاعىل
إ ّيل.
ْ
مائة ناقة .فلام بلغهــا ذلك غضبت عىل الفرزدق وذهبــت إىل عبد اهلل بن
الزبري حاكم احلجاز إذ ذاك فنزلت عىل زوجته مســتعين ًة هبا للتخلص من

((( هو إبراهيم بن املعتمد ،املتوىف سنة ( 603هـ).
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الفرزدق ،كذلك .وجاء الفرزدق كذلك .وأخري ًا تزوجها ،وكانت تكرهه

فطلقها ،ثم ندم عىل طالقها (((!

 -959قد ُتلِفك اآلمال (أليب زكريا التكريتي)((( من البسيط:
كم ُ
يأمل املرء آماالً فت ْ
ُخ ِل ُف ُه
وطاملا سلك اإلنسان شاكل ًة

واملوت يرد ُف ُه
وكم ُيرى آمن ًا
ُ

يظن فيها نجـا ًة وهي تُتل ُفـ ُه

 -960املث َّلث يف اللغة (((:
أول َم ْن صنّف يف ذلك حممد بن املســتنري املعروف بقطرب((( .ومؤ َّلفه
صغري يقع يف كراســة عىل مــا قالوا .وصنف ابــن ِ
(((
الســ ْيد ال َب َط ْليويس
كتابــ ًا يف ذلك بمجلدين .قــال ابن خلــكان :أتى فيــه بالعجب وأظهر
اطالع ًا واســع ًا عىل اللغة .وقال أيض ًا :رأيت مثلث ًا آخر لشــخص تربيزي
وهو كبري أيض ًا.

 -961الـ ُبـلـه:

مجع أبلــه ،وهو الغافل عن الرش املطبوع عىل اخلــر ،وقيل :هو الذي

((( انظر املرقم (.)477
((( انظر املرقم (.)736
((( يف األســاء الثالثية احلروف التي حيرك أوهلا بالفتح والضم والكرس ،ولكل منها معنى،
مثلّ :بر.
((( انظر املرقم (.)133
((( عبد اهلل بن حممد بن الســيد ،اللغوي النحوي األديب .كان الطلبة يزدمحون لألخذ عنه،
وكان حسن التفهيم .له مؤلفات كثرية .نسبته إىل بلدة بطليوس .تويف سنة ( 511هـ).
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غلبت عليه ســامة الصدر وحسن الظن بالناس .فالبله أغفلوا أمر دنياهم
ِ
فجهلــوا َ
الترصف فيها ،وأقبلوا عىل آخرهتم فشــغلوا أنفســهم هبا
حذق
فاســتحقوا أن يكونوا من أهل اجلنة .قال ذلك ابن األثري يف « النهاية » عند

رشح كلمة « البله » الواردة يف حديــث « أكثر أهل اجلنة البله »((( ثم قال:
أما األبله الذي ال عقل له فغري مراد يف احلديث.
 -962صويف يرشب بالنهار:
قال ُرويم الصويف((( :اجتزت وقت اهلاجرة ببعض ســكك بغداد وأنا

فاســتقيت من دار فخرجت صب ّية ومعها كوز ماء فلام رأتني (أي
عطشان،
ُ

بزي الصوفيــة) قالت بتعجب :صويف يرشب بالنهــار!! أي أنه ينبغي أن

يكون صائ ًام ولو يف غري شهر رمضان.

مؤرخ (للخشاب((( يرثي الصديف)((( من البسيط:
 -963يف رثاء ِّ
بثـثـت علمـك تصنيفـ ًا وتقـريبـا
َ

وعـدت بعد لذيذ العيش مندوبا
َ

خت موتك يف ذكري ويف صحفي
ّأر ُ

كنـت حمسوبا
ملن يـؤرخـني إذ
ُ

زلت تلهج بالتـاريخ تـكـتـبـه
ما َ

حتى رأينـاك يف التـاريخ مكتوبا

((( وهذا احلديث مشهور عىل ألسنة الناس ،وهو حديث ضعيف.
((( رويم بن أمحد الصويف ،الزاهد العابد .تويف سنة ( 303هـ).
((( عبد الرمحن بن إسامعيل اخلشاب ،املرصي النحوي .املتوىف سنة (.)366
((( عبــد الرمحن بن أمحد ،كان خبري ًا بأحوال الناس ،صنــف ملرص تارخيني كبري ًا وصغري ًا.
والصديف نسبة إىل الصدف ،وهي قبيلة محريية نزلت يف مرص .تويف سنة ( 347هـ).
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 -964ال أبا لك:
سمع سليامن بن عبد امللك (اخلليفة األموي) رج ً
ال من األعراب يقول

يف سنة جمدبة:

رب العبـاد ما َلنـا ومــا َل ْ
ـك
َّ

كنت تسقينـا فام بـدا َل ْك
قـد َ

أنزل علينا الغيث ال أبا َل ْك!
فحمله سليامن أحســن حممل فقال :أشهد أن ال أبا له وال صاحب ًة وال

ولد ًا .ومما يقرب من هذا أن بعض األعراب سبق الناس فصعد إىل عرفات

يعدو فلام وصل وحده قــال :اللهم اغفر يل من قبل أن يدمهك الناس (أي
يكثــروا عليك) .ومثل هذا ال جيوز إال ممن كان يف مثل بســاطة األعرايب.

وورد يف احلديث أن النبي ﷺ قال لرجل :ما تدعو؟ فقال :اســأل اهلل اجلنة

وأعــوذ به من النار ،أما دندنتك ودندنة معاذ فال أحســنها .فقال له النبي:
حوهلام ندندن! أي حول اجلنة والنار.

 -965اجلديد والقديم (لبعضهم) من الوافر:
ٌ
شيـخ
أترجـو أن تكـون وأنت

ثوب
نفسك ليس
ٌ
لقد كذ َبتْك ُ

ِ
الشبـاب
كنـت أيــا َم
كام قـد
َ
ِ
الثيـاب
دريـس كاجلـديـد من
ٌ

 -966ما فعل أبوك بحامره؟
مــن الطرف النحوية ما نقله ابن هشــام يف « مغني اللبيب » عن كتاب
ِ
بحامره؟ فقال:
« التصحيف » للعســكري أنه قيل لبعضهم :ما فعل أبوك
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باعــه (بكرس العني!) فقيل له :مل قلت ِ
ِ
ِ
بحامره؟
باعه؟ قــال :وأنت مل َ قلت
َ

فلم جتر باؤك وبائي ال جتر؟!
قال :أنا جررته بالباء ،قالَ :

 -967اجلسم والروح (لرابعة العدوية)((( من الكامل:
إين جعلتك يف الفـؤاد حمـدِّ ثـي
فاجلسم مني للجليس مؤانـس

وأبحت جسمي َمن أراد جلويس
ُ
وحبيب قلبي يف الفــؤاد أنـيـيس
ُ

 -968أوجه يف اإلعراب:
قال الفخر الرازي ((( يف تفسريه الكبري عند تفسري قوله تعاىل ﴿ :ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ ،قال :انتصب بعوضة

بأنه عطف بيان لـــ ﴿ ﮀ ﴾ ،أو مفعول به لـ ﴿ ﭿ ﴾ و ﴿ ﮀ ﴾
مضمن ًا معنى
حال من النكرة مقدم عليها ،أو ثاين مفعولني لـ ﴿ ﭿ ﴾
ّ

مفسة ببعوضة فهي
جيعل .وهذا إذا كانت « ما » صلة أو إهبامية .فإن كانت َّ

واملفس بمجموعهام عطف بيان أو مفعول
واملفس
تابعة ملا هي تفســر له،
َّ
ِّ
و﴿ ﮀ ﴾ حال مقدمة .وأما رفعها (أي رفع بعوضة) فبكوهنا خرب مبتدأ

(أي حمــذوف) .أما إذا كانــت « ما » موصولة أو موصوفة أو اســتفهامية
فأمرهــا ظاهر .فإذا كانت إهبامية فهي عىل اجلوابّ .
كأن قائ ً
ال قال :ما هو؟

فقيل :بعوض ٌة.

((( رابعة بنت إسامعيل ،العابدة املشهورة جد ًا .توفيت بالقدس أو بالبرصة سنة ( 135هـ).
((( انظر املرقم (.)143
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 -969ابن السكيت((( واللحياين(((:
قــال بعض األدباء :كنا يف جملس أيب احلســن اللحيــاين ،وكان عازم ًا
أن ُيمــي علينا نوادره ضعف ما أمىل ،فقال :تقول العربُ :م ْث َق ٌل اســتعان
بذقنه .فقال ابن الســكّيت  -وكان إذ ذاك َحدَ ث ًا  :-يا أبا احلســن ،إنام هو

مثقل اســتعان بد ّفيه ،يريدون إذا هنض اســتعان بجنبيــه .فقطع اللحياين
اإلمالء .وملــا كان املجلس الثاين أمــى فقال :تقول العــرب :هو جاري
مكارشي .فقام ابن الســكيت فقال :أعزك اهلل ومــا معنى مكارشي؟ إنام
هــو مكارسيِ ،ك ْس بيتي إىل ِكرس بيته .فقطع اللحياين اإلمالء ومل ُي ِ
مل بعد

ذلك شيئ ًا!

 -970زاد يف فِكَري:
ُر ِز َق الطغرائي((( بولد وهو يف الســابعة واخلمســن من عمره فقال:

(من البسيط):

هذا الصغري الذي واىف عىل ِك َبي

ٍ
حجر
مرت عىل
سبع ومخسون لو ّ

أقـر عيني ولكن زاد يف فِكَـري
َّ

ِ
احلجـر
تـأثـريها يف ذلك
لبـان
ُ

((( يعقوب بن إسحاق ،اللغوي األديب املشهور بمؤلفاته املهمة .تويف سنة ( 244هـ).
((( أمحد بن سعيد ،كان أحد شيوخ ابن قتيبة .ويف بعض املصادر أن اسمه « عيل ».
((( انظر املرقم (.)798
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 -971من أحوال داود الظاهري:
هو اإلمام املجتهد « داود بن عيل »((( .نقلوا عن القايض املحاميل قال:

صليت صالة عيد الفطر يف اجلامع ،ثم ذهبت لزيارة داود الظاهري لتهنئته
ٍ
وبعض أوراق هندبا وهو
نخالة
بالعيد ،فدخلت عليه وإذا أمامه عصــارة
ُ
خرجت من عنده مررت عىل رجل مورس
يأكل منها ،فعجبت من حاله .وملا
ُ

غفلت عنه؟ فقال :إين
من أهل اخلري فقلت له :هذا داود يف جوارك فكيف
َ

أرســلت إليه ألف درهم فر ّدها وقال للخادم الذي أوصلها إليه :ما الذي
ُ

بلغكم من حاجتي؟! ثم قال يل ذلك املحســن :هذه ألفا درهم فعســى أن
يقبلها إذا أوصلتَها أنت إليه .فأخذهتا واستأذنت ودخلت ووضعتها أمامه،
ورأيت من حايل
فغضب وقال يل :إين أدخلتُك داري وائتمنتك بأمانة العلم
َ

الذي رأيت ،فكيف تكشفه للناس؟وأبى أن يقبل شيئ ًا!
 -972املحدّ ث قيرص:

هذا لقب أحد علامء احلديث وهو هاشــم بن القاسم الكناين((( ،لقبوه

احلمم قبل صالة
بذلك حلادثــة خالصتها أن متويل الرشطة ببغداد دخــل ّ
العرص ،وقال ملؤذن املســجد القريب منــه :ال ت ُِقم الصالة حتى أخرج من

احلمم .وجــاء املحدّ ث املذكور وقــد حان وقت الصــاة فأمر املؤذن أن
ّ
((( كان غزير العلم زاهد ًا قانع ًا .وهو مؤسس املذهب الظاهري .تويف سنة ( 270هـ).
((( تويف ببغداد سنة ( 207هـ).
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خالفت
َ
يــؤذن ،فأ ّذن وصلوا .وملا خرج املتويل من احلامم قــال للمؤذن :مل َ

أمري؟ قال :أجربين املحدِّ ث فــان ،فقال املتويل :هذا قيرص! فبقي الناس
يلقبونه بذلك!

 -973من كالم ابن عطاء اهلل اإلسكندري(((:

ُر َّب ٍ
عمر اتســعت آما ُده وق ّلت أمدا ُده ،ورب عمــر قليلة آما ُده كثرية

ٍ
يســر من الزمن مــن منن اهلل ما
أمــدا ُدهَ .مــ ْن بورك له يف عمره أدرك يف
ال يدخل حتت العبارة.

 -974أبو العتاهية((( يف السجن:
ذكــروا أن اخلليفة املهدي أمر بســجن أيب العتاهية ،فأدخلوه ســجن

اجلرائم .قال أبو العتاهية :ملا دخلت الســجن رأيت شــيئ ًا هالني ،ففتشت

فجلست إىل جانبه من غري سالم
عن موضع آوي إليه فإذا كهل حسن البزة
ُ
لشدة اضطرايب .فأنشد الرجل (من الطويل):

ـس الرض حتى ألِفتُـه
تعـو ُ
دت َم َّ
ّ

وصيين يأيس من النـاس واثق ًا
ّ

ِ
الصرب
وأسلمني حس ُن العـزاء إىل

بحسن صنيع اهلل من حيث ال أدري

((( أمحد بن حممد :كان أحد العلــاء بالرشيعة مع اجتاه صويف ،كان له كريس وعظ باجلامع
األزهر بالقاهرة ،ورســالته املســاة باحلكم مشــهورة مرشوحة .تويف بالقاهرة ســنة
( 709هـ).
((( انظر املرقم (.)78
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فاستحسنت البيتني وقلت له :أعدمها أعزك اهلل .فقال :وحيك ،ما أسو َأ
ُ

سمعت بيتني من
دخلت فلم تس ّلم تسليم املســلم عىل املسلم ،وملا
أد َبك!
َ
َ
طفقت تستنشدين
الشعر الذي مل جيعل اهلل تعاىل فيك خري ًا وال معاش ًا غريه
َ

فاعتذرت إليــه بام حصل يل من
مبتدئ ًا كأن بيننا ســالف مــودة وصحبة!
ُ
الدهش عند دخويل.
 -975بينك وبني احلائط:
كان القايض رشيح((( مزاح ًا ظريفــ ًا ،دخل عليه يوم ًا رجل فقال :أين
أنت؟ قال رشيح :بينك وبني احلائط ،قال :اســتمع مني ،قال :قل اسمع،
وتزوجت
قــال :إين رجل من أهل الشــام ،قال :من مكان ســحيق ،قال:
ُ
أرحلها ،قال :الرجل أحق
عندكم ،قال :بالرفــاء والبنني ،قال :وأردت أن ّ
ِ
فاقض بيننا ،قال:
بأهله ،قال :ورشطت هلا دارها ،قال :الرشط أملك ،قال:
حكمت؟ قال :عىل ابن أمك!
فعلت ،قال :عىل َم ْن
قد
َ
ُ
ـي:
ـي َب ْ َ
 -976هو َب ْ َ
بعضهم :وأنت مسيخ كلحم احلوار فال هـو حلـو وال هـو ُم ُّـر
قال ُ
طري وال ُ
رسم وال ُ
مجل
وقال آخر :أبو فضالة ال ٌ
طلل مثل النعامة ال ٌ
((( انظر املرقم (.)132
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 -977زُر هكذا:

كان امللك العزيز « موسى بن صالح الدين األيويب »((( هيوى يف شبابه

قينة قد شغلته ،فنهاه أبوه عنها ،وأمرها بعدم االتصال به .فشق عليه ذلك.

وذات يوم أرســلت له كرة عنرب ،فكرسها ووجد فيها ِز ّر ًا من الذهب ،فلم

يفهم معنى ذلك ،وعرض القضية عىل القايض الفاضل((( ،فقال له القايض

(من الرسيع):

رب يف وسـطـه
أهـدت لك العـنـ َ

فـالـزر يف الـعـنــرب مـعـنـامها

دقـيـق اللحــام
زر مـن الـتــرب
ُ
ٌّ
زر هـكــذا مـسـتـرت ًا بالظــالم

 -978صديق البخيل وعدوه (أليب العتاهية يف بخيل) من البسيط:
أرقيك أرقيـك باسم اهلل أرقيكـا
ما ِس ْل ُم كـ ِّف َ
ـك إال َمـ ْن ينـاوهلا
ِ
ش من الشعراء:
 -979ال ُع ّ

من بخل ِ
نفسك ّ
عـل اهلل يشفيكا
عـدوك إال َمـن ُي َـر ِّجيـكا!
وال
ّ

هناك ستة عرش شــاعر ًا يقال لكل منهم األعشــى :ميمون بن قيس،

وعامر الباهيل ،وأعشــى بني هنشل واسمه األســود بن يعفر ،وأعشى بني

ربيعة الشــيباين ،وعبد الرمحن اهلمداين ،وأعشى طرود من سليم ،وأعشى
مازن من متيم ،واألعشى األسدي ،وخيثمة بن معروف ،وكهمس العكيل،

((( انظر املرقم (.)328
((( انظر املرقم (.)443
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ومعاذ من بني عقيل ،وأعشى بني مالك ،والنعامن التغلبي ،وضبائي من بني
عوف ،وعبد اهلل من بني صورة ،وسلمة من بني جالن .كذا ذكر بعضهم.
 -980هي احلوادث (لبعضهم) من البسيط:
هي احلـوادث ال تُـبقي وال ت َ
َـذ ُر

علـو من بوائقها
لو كـان ُيـنجي
ٌّ
قل للجبان الذي أمسى عىل حذر

مـا للــربيـة مـن حمـتـومـهـا َو َز ُر

القمر
مل ُتك َْسف الشمس بل مل خيسف
ُ
من ِ
احلـذر
احلـامم :متى َر َّد الـردى
ُ

 -981من مبالغات املتنبي:
كان املتنبي قد قصد أخري ًا أبا شــجاع عضد الدولة ((( ومدحه بقصائد
منها قوله:
وقـد رأيت امللـوك قـاطبـ ًة

و َمـن منـايـاهم بـراحـتــه
ٍ
بفارس عضد الـ
أبا شجاع

رأيت مـوالها
ورست حتى ُ
فـيـهـم وينهـاها!
يأمـرهـا
ُ

ـدولـة فنّاخرسو شهنشاها

األرجاين)((( من الطويل:
 -982عىل قدر الشعري (للقايض ّ
فـرس من ِ
سابق
نسل
ويل
أعوج ٌ
َ
ٌ
ِ
قص ُت فيام يـزيـدين
و ُأقسم ما ّ
((( انظر املرقم (.)321
((( انظر املرقم (.)390

حيمحم!
ولكن عىل َقـدْ ِر الشعري
ُ

ـو ًا ولكـن عنـد َمـن أتقـدّ ُم
ُعـ ُل ّ
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 -983التنجيم حرفة السوقة:

ويقرب املنجمني ،فقال له
كان أحد امللوك األيوبيني مولع ًا بالتنجيــم ِّ
بعض الشعراء (من البسيط):
دع النجـو َم ل ُط ْـر ٍ
ُ
يعيش هبا
قي

َـهـوا
إن النبي وأصحـاب النبي ن َ

ُ
امللـك
وبالعـزيـمـة فاهنض أهيا
أبرصت ما ملكوا
عن النجوم وقد
َ

احلمم (لبعضهم) من الطويل:
 -984يف ّ

ومل أدخـل احلـمم من أجـل ٍ
لـذة
ّ

فيـض أدمـعـي
ولكـنـه مل يكفني ُ

ونار الشوق بني جوانحي
وكيف ُ
دخلت ألبكي ِم ْن مجيع جوارحي!
ُ

 -985وصف بطيخة (البن التعاويذي)((( من جمزو الرمل:
ٌ
حـــالل
حـلـــوة الــريـق

قــســ
نـصفهـا بــدر وإن ْ

 -986رسالة جمنون:

َد ُمــهــا فـي كــل مــ َّلــ ْه
كانـت أهـ َلــ ْه
ـسـمـتـهـا
ْ
َ

من األخبار الطريفة ما ذكره بعض األدباء من أن جمنون ًا كتب رســالة
نصها :بســم اهلل الرمحن الرحيــم ،حفظك اهلل وأبقاك.
إىل جمنون آخر هذا ّ
كتبت إليك ودجلة تطغى وســف ُن املوصل ها هــي ،وما يزداد الصبيان إال
ُ
رش ًا ،فإيــاك واملرق فإنه رش طعام الدنيا ،وال تبِ ْت إال وعند رأســك حجر
أو حجران ،فإن اهلل تعــاىل يقول ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ .وكتبت
لثالث عرشة وأربعني خلت من عاشوراء سنة الكمأة!!
((( انظر املرقم (.)608
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 -987لغز يف كوز (لبعضهم) من جمزو الوافر:
وذي ٍ
أذن بـــال ســمــع

مـدى األيــام يف خـفـض
ـــب
إذا اســتوىل عـىل ُح ٍّ

ــب
لــه
قـلــب بــال ُل ِّ
ٌ
ِ
نـصـب
وفـي رفـع وفـي

احلـب!
فقـل مـا شئت يف
ِّ

 -988أرأيتَك:
أرأيت وأرأيتَــك .والكاف حرف خطاب
هــي بمعنى أخربين ،يقال:
َ

كالداخلة عىل أســاء اإلشارة ،والتاء ملجرد اخلطاب ،فلذلك التزموا فتحه

ولو خوطب غري املفرد املذكر .وهي تتعدى إىل مفعولني .وهذا من اإلنشاء
املنقول إىل إنشــاء آخر ،ألنه اســتفهام منقول إىل األمر .ويستعمل لطلب

اإلخبار عن األمور الغريبة غالب ًا.

 -989قال املنجنيقي ((( (من الطويل):

ك ِ
ـفـت بفـن املنجنيـق ورميـه
َـل ُ
وعدت إىل نظم القريض لشقويت
ُ

ِ
املـرابط
هلـدم الصيايص وافتتـاح
ِ
فلم ُ
حائط!
أخل يف احلالني من قصد

 -990طيلسان ابن حرب:
رضبوا املثل هبذا الطيلســان .وابن حرب هو ابــن أخي يزيد املهلبي،

أعطى الشــاعر ابن محدويه ((( طيلسان ًا خليع ًا بالي ًا ،فنظم فيه مقاطيع كثرية
((( يوسف بن صابر ،احلراين األصل .تويف ببغداد سنة ( 626هـ).
((( إسامعيل بن إبراهيم بن محدويه املرصي.
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يف كل مقطع معنى خيتلف عام يف اآلخر ،منها (من اخلفيف):
ٍ
حـرب كسوتَني طيلسان ًا
يا اب َن

طـال تـردا ُده إىل الرفـو حـتـى

َم َّـل من صحبـة الزمـان َف َصدّ ا

لـو بعثنـاه وحــده لـتـهـدّ ى!

ومنها (من الوافر):
إذا الـر ّفــاء أصلح منـه بعضـ ًا
يس ّل ُم صـاحبـي فـيـقـدّ شـربا

بعضـه البـاقي انصداعا
تداعى ُ

بـه وأقــدّ فــي ر ِّدي ذراعـــا

ومنها (من اخلفيف):
يا ابن حـرب كسوتني طيلسان ًا
فــإذا مــا رفـــوتُــه قـال ســ

ُ
سقيم
األزمـان فهـو
أنحـ َلـتْـه
ُ

رميم
ـبحانك حميي العظام وهي
ُ

ومقطوعات أخرى أوردها ابن خلكان يف « الوفيات ».
 -991ابن خروف يطلب جلد خروف:

كتب األديب الشاعر ابن خروف القرطبي ((( إىل ابن شداد امللقب هباء

الدين رسالة يطلب هبا فروة (من جمزو الوافر):

((( عيل بن حممد بن يوســف القييس :ذكروا أنه كان هو ومجاعة يستعملون بعض احلبوب
ّ
فاختل يف آخر حياته حتى مشى يف األسواق عريان وهو يقول:
املخدرة
روح
			
أنـا جسـم للـحـميـا واحلم ّيــــا َيل ُ
وأروح
بني أهل الظرف أغدو كـل يـــوم
			
ُ
وقد تويف سنة ( 604هـ) ،وهو غري ابن خروف النحوي املرتجم يف املرقم (.)431

467

اجملمـوعة النفيسة للشيخ عبد الكـريم َّ
الدبـان

هبـــاء الــديـن والـدنـــيا
طـلـبـت خمــافـة األنــوا
ُ
وفـضـلـك عـــالـم أنـي

ــره
حـلـبـت
ُ
الدهـر أشـ ُط َ
َ

ـس ِ
ـب
حل َ
ونــور املـجــد وا َ
ء ِمـ ْن نـعـامك جـلـدَ أبـي
ِ
األدب
خــــروف بـــارع
ويف « َحـ َلـب » صفا َح َلبي

 -992الكريس املنسوج (لظافر احلداد)((( من الكامل:
انظـر بعينك يف بديـع صنائعي

حمـب ش ّبـكـت
فكـأننـي كـ ّفـا
ٍّ

وعجيب تركيبي وحكمة صانعي

يــوم الفـراق أصـابعـ ًا بأصـاب ِع

 -993لغز يف شمعة (البن اخلشاب)((( من الرسيع:
صـفـرا ُء من غـري سقام هبا

ٍ
مـكـتـس
عـاريـ ٌة باطـنُـها

كيف وكانت أمها الشـا َفيـ ْه
فاعجب هلا كـاسي ًة عـار َيـ ْه
ْ

 -994زعمتني شيخ ًا (لبعضهم) من اخلفيف:
ولست بشيخ
زعمتني شيخ ًا
ُ

يدب دبيبا
إنام الشيخ َمـ ْن
ُّ

إن أراد اخلروج خاف من الـ

ـذيب وإن كان ال يرى ذيبا

إنام الشيخ َم ْن يسرته احليـ

ُّي ويميش يف بيتـه حمجوبا

((( ظافر بن القاسم اإلسكندري ،املتوىف سنة ( 529هـ).
((( انظر املرقم (.)803
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 -995ذو القوس:

هو حاجب بن زرارة ،أجدبت أرضهم فأتى كرسى يســتأذن لقومه أن

ينزلــوا يف ناحية من بالده إىل حني .فقال له كــرى :إنكم معارش العرب
أذنت لكم أفسدتم البالد ،فقال له حاجب :إين ضامن أن
ُغدُ ر ُح ُرص ،فإن ُ

ال يفعلوا ،قال :فمن يل بــأن تفي؟ قال :أرهنك قويس هذه .فأخذ القوس
وأذن هلم .وبعد موت حاجب جاء ابنه عطارد (الصحايب) يطلب قوس أبيه

من كرسى ،فر ّدها عليه وكساه حل ًة.
 -996األملعي:

لبعــض الناس حدس صــادق وفراســة نافذة ،وللشــعراء يف ذلك

أقوال منها:

األملعي الذي يظـن بك الظـنــ
وقال آخر:
بصري بأعـقـاب األمـور كـأنام
ٌ

ـ َن َ
كـأ ْن قـد رأى وقـد سمعـا
ختـاطبـه ِم ْن كل ٍ
أمـر عواق ُبـه

 -997االستخدام يف البديع:

األكثرون عىل أن االستخدام إطالق لفظ مشرتك بني معنيني ،فرياد به

أحدمها ويعاد عليه ضمري باملعنى اآلخر ،كقول الشاعر:
إذا نـزل السـامء بـأرض قــوم

رعـيـنـاه وإن كانـوا غضـابـا

النبات.
فلفظ « السامء » مشرتك ،فأراد به املطر ،وأراد بقوله « رعيناه »
َ
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 -998العامل واجلاهل (البن السيد البطليويس)((( من الطويل:
حي خـالـد بعـد مـوتـه
أخـو العلم ّ
وذو اجلهل َم ْي ٌت وهو ٍ
ماش عىل الثرى

رميم
وأوصـا ُلـه حتـت الـرتاب
ُ
ِ
عـديم
األحيـاء وهو
ُيـ َظـ ُّن من
ُ

 -999املحبة عند الصوفية:
نقلــوا عن اجلنيــد البغدادي((( أنه قال :ســألني الــري بن املغ ّلس
السقطي((( عن املحبة ،فقلت :قال قوم :هي املوافقة ،وقال قوم :هي اإليثار،
وقال قــوم :كذا وكذا .فأخذ الرسي جلدة ذراعه ومدها فلم متتد ،ثم قال:
وعـزتِ ِ
لصدقت!
قلت إن هذه اجللدة يبست عىل هذا العظم من حمبته
ُ
ـه لو ُ
 -1000نزلنا وسنرحل (لبعضهم) من الرمل:
رحلـوا عنها َ
وخـ َّلـوها لنـا

أنــاس قبلنـا
نـزل الدنيـا
ٌ

ونخـ ّلـيـهـا لـقـو ٍم بعـدنـا

فـنـزلنـاها كام قـد نـزلـوا
•

•

•

((( انظر املرقم (.)960
((( انظر املرقم (.)466
((( أحد كبار الصوفية علمـ ًا وورع ًا ،وهو خال اجلنيد البغدادي .تويف ببغداد سنة (256هـ).
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مت بـحمـد اهلل وتوفيقه
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()1

فهـرس املـرتجـمـني

اسم املرتجم له
 -ابن أيب الشبل

األبـنــــاء
.................................................................................................

 -ابن أيب الصقر :حممد بن عيل

........................................................................

 -ابن أيب الصلت :أمية بن عبد العزيز

.............................................................

 ابن أيب حفصة :مروان بن سليامن الشاعر -ابن أذينة :عروة بن حييى

..................................................

...............................................................................

 -ابن األثري ( ضياء الدين ) :نرص اهلل بن حممد

.............................................

 ابن األثري ( جمد الدين ) :املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري (عز الدين ) :عيل بن حممد اجلزري ابن األشعث :عبد الرمحن بن األشعث -ابن األطنابة :عمرو بن زيد

 -ابن األعرايب :حممد بن زياد

 -ابن بابشاذ :طاهر بن أمحد

.............................................

.......................................................

...........................................................................
...........................................................................

.............................................................................

 ابن برجان :عبد السالم بن عبد الرمحن -ابن برشان :حممد بن أمحد

......................................

.......................................................

..............................................................................

 ابن بقية الوزير :حممد بن بقية -ابن البواب :عيل بن هالل

.......................................................................

.............................................................................

 -ابن تاشفني :يوسف بن تاشفني

...................................................................

( )1روعي فيه األبناء ثم اآلباء ثم األلقاب والنسب ثم األعالم.

رقم املادة
295
318
775
472

656
433

151
55
65
52
32

198

894

609

654
664
53
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 -ابن التعاويذي :حممد بن عبد اهلل

..................................................................

 ابن التلميذ :هبة اهلل بن صاعد النرصاين -ابن جني :عثامن بن جني

...............................................................................

 ابن اجلوزي :عبد الرمحن بن عيل -ابن احلائك :احلسن بن أمحد

 ابن احلاجب :عثامن بن عمر -ابن حرب املهلبي

......................................................

.................................................................

.........................................................................
.........................................................................

..........................................................................................

 ابن حجر العسقالين :أمحد بن عيل ابن حجر اهليتمي :أمحد بن حممد -ابن احلداد :حممد بن أمحد

 -ابن حزم :عيل بن أمحد

...............................................................

.................................................................

..............................................................................

...................................................................................

 -ابن محدويه :إسامعيل بن إبراهيم

.................................................................

 ابن حنبل ( اإلمام ) :أمحد بن حممد بن حنبل -ابن احلنفية :حممد بن عيل بن أيب طالب

 ابن اخلازن الشاعر :احلسني بن أمحد ابن اخلازن الكاتب :أمحد بن حممد -ابن خالويه :احلسني بن أمحد

..............................................

.......................................................

............................................................

...............................................................

........................................................................

 -ابن خروف الشاعر :عيل بن حممد بن يوسف

.............................................

 ابن خروف النحوي :عيل بن حممد احلرضمي -ابن اخلشاب :عبد اهلل بن أمحد

............................................

......................................................................

 -ابن اخلطيب العراقي :عبد احلكم بن إبراهيم

.............................................

608

194
407
23

932
276
990
505
505
622
582
990
112

714

277
277
46

991
431

803
220
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 -ابن اخلالل :يوسف بن حممد

 -ابن خلكان :أمحد بن إبراهيم

........................................................................
........................................................................

 -ابن اخلياط :أمحد بن حممد التغلبي

................................................................

 ابن داود الظاهري :حممد بن داود الظاهري ابن الدبيثي :حممد بن سعيد الواسطي -ابن دريد :محد بن احلسن

................................................

.........................................................

..............................................................................

 -ابن دعاس :أبو بكر بن دعاس

.....................................................................

 -ابن الدمينة :عبد اهلل بن عبيد اهلل

...................................................................

 -ابن الدهان األديب :حممد بن عيل

................................................................

 -ابن الدهان الفقيه :عبد اهلل بن أسعد

............................................................

 -ابن الدهان النحوي :سعيد بن املبارك

 ابن الدهان الوجيه :املبارك بن املبارك -ابن الراوندي :أمحد بن حييى

.........................................................

..........................................................

.........................................................................

 -ابن رزّ يك :طالئع بن رزّ يك

........................................................................

 -ابن رشيق :احلسن بن رشيق القريواين

 ابن الرومي :عيل بن عباس بن جريج -ابن زهر األندليس :حممد بن مروان

 ابن الزيات :عبد امللك بن أبان -ابن الساعي :عيل بن أنجب

........................................................

..........................................................

.............................................................

.....................................................................

..........................................................................

 -ابن سبكتكني :حممود بن سبكتكني

 -ابن الرساج :حممد بن الرسي

.............................................................

........................................................................

348
56

438
457

864

386
409

179
468
468

729
468
423

610
528
239
19

628

864

157

374
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 -ابن سعد :حممد بن سعد
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...............................................................................
...............................................................................

 ابن سعدي :أوس بن حارثة الطائي -ابن السكيت :يعقوب بن إسحاق

 -ابن السلكة :سليك بن عمري

 -ابن السامك :حممد بن صبح

............................................................

...............................................................

........................................................................

...........................................................................

 -ابن سمعون :حممد بن أمحد الواعظ

.............................................................

 ابن السيد البطليويس :عبد اهلل بن حممد -ابن سيده :عيل بن إسامعيل

.......................................................

...........................................................................

 -ابن سريين :حممد بن سريين

.........................................................................

 -ابن الشجري :هبة اهلل بن عيل

.......................................................................

 ابن الشخباء :احلسني بن أمحد العسقالين -ابن الشخري :مطرف بن عبد اهلل

...................................................................

 -ابن شهاب :حممد بن مسلم الزهري

 ابن الشهرزوري :حممد بن عبد اهلل -ابن الصباغ :عبد السيد بن حممد

 ابن الصفار :يعقوب بن الليث -ابن صورة :نارص بن عيل

...................................................

............................................................

..............................................................

..................................................................

.....................................................................

..............................................................................

 -ابن الطثرية :يزيد بن أيب سلمة

.....................................................................

 -ابن عابدين :حممد أمني بن عمر الدمشقي

 -ابن عبد الرب :يوسف بن عبد الرب القرطبي

..................................................
..................................................

457

113
79

969
172
447

363
960
316
113
557
842

511
11

943
82
5

342

399
818

524
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 -ابن عبد ربه :أمحد بن حممد األندليس

 -ابن عرفة :حممد بن حممد

...........................................................

...............................................................................

 ابن العريف :أمحد بن حممد الصنهاجي -ابن عساكر :عيل بن احلسن

.......................................................

..........................................................................

 -ابن العسال :عبد اهلل بن فرج

........................................................................

 -ابن عطاء اهلل :أمحد بن حممد اإلسكندري

 ابن العالف :احلسن بن عيل النهرواين -ابن عامر األندليس :حممد بن عامر

 ابن العميد :حممد بن احلسني -ابن عنني :حممد بن نرص

...................................................

.........................................................

................................................................

........................................................................

................................................................................

 -ابن غلبون :عبد املحسن بن حممد

................................................................

 ابن فارس الرازي :أمحد بن فارس اللغوي ابن الفارض :عمر بن عيل بن املرشد -ابن الفجاءة :قطري بن جعونة

 -ابن الفرات :عيل بن حممد

.................................................

...........................................................

.....................................................................

.............................................................................

 -ابن الفريض :عبد اهلل بن حممد

......................................................................

 ابن قتيبة :عبد اهلل بن مسلم الدينوري -ابن قريعة :حممد بن عبد الرمحن

 -ابن القطاع :عيل بن جعفر

.........................................................

...................................................................

............................................................................

 -ابن القطان األديب :هبة اهلل بن الفضل

 -ابن القطان الفقيه :أمحد بن حممد

........................................................

..................................................................

145
148

334

729
755
973
421

583
256
393
202
397
730
163
453

516
92

397
316
210
210
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 -ابن القطيعي :حممد بن أمحد

..........................................................................

 ابن قيس الرقيات :عبيد اهلل بن قيس -ابن القيرساين :حممد بن نرص

 -ابن كثري :إسامعيل بن عمر

 -ابن كيسان :حممد بن أمحد

 -ابن لنكك :حممد بن حممد

........................................................................

...........................................................................

.............................................................................
.............................................................................

 ابن ماجه املحدّ ث :حممد بن يزيد ابن مالك :حممد بن عبد اهلل -ابن املدبر :إبراهيم بن حممد
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