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�سعادة ال�سيد كوي�سيرو مات�سورا Koïchiro Matsuura مدير عام اليون�سكو ومعالي 

MBI Al Jaber
ْ

ال�سيخ محمد بن عي�سى الجابر 

ال�سفحة الرئي�سية للموقع  الالكترونيل»كتاب في جريدة« .

برعاية كل من موؤ�س�سة MBI Al Jaber Foundation ومنظمة اليون�سكو Unesco وبم�ساركة كبريات ال�سحف 

اليومية العربية ونخبةٍ رائدٍة من الأدباء والمفكرين، يتوا�سل اأكبر م�سروع ثقافي م�سترك »كتاب في جريدة« من اأجل ن�سر 

المعرفة وتعميم القراءة واإعادة و�سائج الإت�سال بين عموم النا�س ونخبة الفكر والإبداع في المجتمع العربي ليقّدم هدّيته 

كّل �سهر باأكثر من مليوني ن�سخٍة لكتاٍب من روائع الأدب والفكر قديمه وحديثه.

اقروؤا »كتاب في جريدة« الأربعاء الأول من كل �سهر على 

www.kitabfijarida.com
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مجّلة لقمان

مختارات من النثر الجاهلي

- ولد في ال�سكندرية في م�سر في اأواخر الثالثينات.

- تخرج من اأكاديمية الفنون الجميلة بال�سكندرية.

ة الأولى في بلجيكا ثم فرن�سا واإيطاليا.
ّ
- غادر م�سر بعد فترة ق�سيرة، ليواجه اأوربا للمر

- عمل مديراً للمركز الثقافي الم�سري في باري�س.

- ي�سغل حالياً من�سب وزير الثقافة في م�سر منذ اأكثر من ع�سرين عاماً.

- ُعرف عالمّياً وانت�سرت اأعمالهُ ولوحاته في العديد من المتاحف الكبرى في اأوربا ويعتبر 

اليوم واحداً من الأ�سماء الفنية العالمية المعروفة.

- كتب عنه الناقد الفني اليطالي المعروف »كارميني �سيني�سكالكو«:

»يعاي�س فاروق ح�سني الفن، كُعن�سر جوهري لبقائه، وكحالة تثري بجانبه الروحي.

كان فاروق دائماً يحمُل خالل ترحاله المتاع الثري لعالمه الخا�س عالم م�سر م�سحوباً 

بالألوان، ب�ساعة الغروب و�سراب ال�سحراء، بالمجرى المتقلب وال�ساكن للنهر الخالد: هذا 

التراث اإلهام من الثقافة والمعتقدات منحه القدرة على الحتفاظ با�ستقاللية خا�سة 

وعلى اإنتزاع �سخ�سّية وا�سحة في بانوراما الفن التجريدي لي�س فقط في م�سر بل اأي�ساً 

في اأوربا حيث �سّكَل ذاَته واأّكدها.

على مر ال�سنين ظل فاروق مخل�ساً لهوّية ت�سعى لفر�س الروؤية الغنائية للفن التجريدي 

وكثيراً ما تخ�ّسُب باأ�سكال غير محّددة تعك�س طبيعة لي�ست م�سّورة ولكن اأعيدت 

اوي، اللون 
ّ
�سياغتها في ثنايا الذاكرة: زرقة البحر الأبي�س المتو�سط، الأ�سفر الحر

القرمزي ل�ساعات الغروب والليل بلونه البنف�سجي.

 بمراحل اإنفعالية مختلفة انعك�ست في دوائر فنّية 
ّ
ومع ذلك فاإن فاروق كان�سان وفنان مر

متنوعة يوّحُد بينها: فجائية قوّية، طابع قلق يبدو م�سيطراً، اإ�ستخدام خا�س لالألوان تماماً 

مثل ف�سول رواية تتوالى...«

                ك.ف.ج.

»مجلة ُلقمان« عنوان لم اأبتكرُه فقد ورَد في »�سيرة اإبن ه�سام« وهو يروي خبراً عن �ُسويد ابن 

ا ومعتمراً... فت�سدَّى له ر�سول  ال�سامت، اأحد حكماء الجاهلّية: اأن �ُسَوْيد بن ال�سامت قدم مكة حاجًّ

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حين �سمع به، فدعاه اإلى اهلل واإلى الإ�سالم، فقال له �ُسَويد: »فلعل الذي 

معك مثل الذي معي، فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: وما الذي معك؟ قال: مجلَّة لقمان، 

اإن هذا لكالم  ، فعر�سها عليه؛ فقال له: 
ّ
ها علي اْعِر�سْ فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

، هو ُهًدى ونور، فتال عليه ر�سول اهلل القراآن، 
ّ
ح�سن. والذي معي اأف�سل من هذا: قراآن اأنزله اهلل علي

ودعاه اإلى الإ�سالم فلم َيْبُعْد منه، وقال: اإن هذا القول ح�سن...«.

ظل النثر الجاهلي رهين »المحب�سين«محب�س الجاهلّية ومحب�س النثر - اإن �سح التعبير - فالعرب 

تميُل اإلى ال�سعر وال�سعر ديواُنها كما يقال وكذلك فاإن �سفة »الجاهلّية« التي اأ�سفاها الموؤرخون 

الم�سلمون الأوائل على هذه الحقبة لم يكن من �ساأنها اإ�ساعة وتقريب هذا الأدب اإلى النا�س ولهذا 

فاإذا كان جزء من ال�سعر الجاهلي اإ�ستطاع الإفالت من قب�سة التاريخ العربي الجائرة هذه فقد ظل 

 من 
ٍ

 وفقرات
ٍ

واإ�سارات ولم يجمع ولم يحقق ولم يدر�س؟! مبعثراً في مقاطَع وجمل  النثر مندثراً 

الأكاديمّية على  والدرا�سة  للتوثيق  اأّية فر�سة  له  تتوفر  ولم  واأمثال وحكايات هناك.  ُخطٍب هنا 

العك�س من ال�سعر.

لم تكن عملية جمعه بالأمر الهّين اأو ال�سهل ولي�ست هذه اإلّ باقة مقتطفات منه فقط، اأحاوُل من 

اإلى هذا الم�سدر البداعي اللغوي الهام في  اأو هي على الأقل للفت النظر  اأولى،  خاللها مقاربًة 

تراثنا واإلى اأهمّية اللتفات اإليه والعتناء به.

تبدو مالمُح هذا النثر ُموزعًة على خطب وو�سايا واأمثال ومفاخرات وبع�س من الق�س في مراحله 

الأولى. وهو يختلف جوهرياً عن ال�سعر من حيث فل�سفة الن�س اأولً لأن ال�سعر تطغى عليه الغنائية 

الذاتية، البطولة والأنا بكل معانيها فنجد فيه تجّلي الذات العربّية يومذاك في كل مرافق الحياة 

ومعتركها؛ ُعنفاً وبطولًة، جمالً وغناًء حكمًة واأ�سالًة، موّزعة على اأغرا�س �سعرية معروفة.

الروح  محلها  لتحل  الغنائية  الفردّية  الروح  فيه  تغيُب  تماماً  ذلك  من  العك�س  فعلى  النثر،  اأما 

الجاهلي وعن تفا�سيل  المجتمع  اأ�سرار  اأكثر عن  النثر  والحكمة، فنعرف في  والقبلية  الجتماعية 

والأح�ساب  والعائلة  و�سروطها  وظروفها  والزيجات  والأنوثة  الرجولة  و�سفات  اليومّية  الحياة 

والأن�ساب.

العربي  المجتمع  مراآة  هو  الجاهلي  النثر  فاإن  الغنائية  العربية  الأنا  مراآة  الجاهلي  ال�سعر  كان  اإذا 

اأكبر  الجاهلي لكي نفهم ب�سكل  ال�سعر والنثر  اأهمّية تكامل ال�سورة بين  وحكمته ومن هنا تاأتي 

للغة  وتجّليات  وخبايا  اأ�سراراً  ونكت�سف  تكوينه  مراحل  اأهم  في  العربي  المجتمع  �سورة  واأو�سح 

العربية في اأجمل مراحل �سطوعها وانت�سارها في الجزيرة والعالم القديم.

مامةُ بنت الحارث« َلترَقى في 
ُ
اإن اأ�سماء مثل »َق�س بن �ساعدة الأيادي« و»اأكثم بن �سيفي« و»اأ

 بن اأبي �سلمي« و»الخن�ساء« في ال�سعر وكان اأحرى 
ُ
النثر اإلى اأ�سماَء مثل »طرفةُ بن العبد« و»زهير

بموؤرخينا في الأدب العربي عدم اإهمال هذا النوع من الأدب الرفيع الذي �سّكَل غيابه نق�ساً اأ�سا�سّياً 

في مالمح تراثنا الأقدم والأغنى بما لذلك من انعكا�س على �سورة الهوّية العربّية باأكملها.

 فقط 
َ
يك�سف لنا »النثر الجاهلي« اأي�ساً وجهاً اآخر من عبقرية اللغة العربّية التي حفظنا عنها ال�سعر

في مرحلة ن�سوؤها ولهذا ظّلت ال�سورة عن ن�سوء وتطور اللغة العربية مرتبطة بالق�سيدة، وال�سعر 

العبا�سي مع  الع�سر  اأوائل  الأموي وفي  الع�سر  ُمتاأخرة بعد  اإلّ  النثر  الجاهلي. ولم ت�سلنا �سورة 

عبداهلل بن المقفع ومن ثم الجاحظ واأبي حّيان، ذلك لأننا لم نتوقف ولم نعتِن بالنثر في الجاهلّية 

وفي �سدر الإ�سالم �ساَد »القراآن« ولغة القراآن الذي لم ت�سّنفهُ العرب ل �سعراً ول نثراً، على �سعر 

ونثر مرحلة �سدر الإ�سالم وهكذا تمتّد الم�سافةُ بين اأقَدم الن�سو�س الأدبية العربية التي و�سلتنا 

وهي ال�سعر )200 �سنة قبل الإ�سالم(، اأي منذ اأوائل القرن الرابع الميالدي وحتى القرن التا�سع 

الميالدي، بما ل يقل عن خم�سة قرون لم نعرف فيها �سيئاً مهماً عن النثر...

اإن مثل هذه الفجوة الهائلة في تاأريخ الأدب العربي هي التي جعلت �سورة اأدبنا �سعرّية ب�سكل 

طاٍغ وغيبْت رافداً مهّماً من روافد الإبداع يحمل في طياته دللت وخ�سو�سيات ابداعية اإجتماعية 

وفكرّية ما زال غياُبها ملمحاً ناق�ساً في �سورة مجتمعنا وثقافتنا وبالتالي هويتنا.

اإن الماّدة الفكرية والفنّية والتقنية وحتى اللغوية التي يحملها لنا النثر تختلف كلّياً عن ما يحمله 

. فعندما تقراأ اأكثم بن �سيفي:
ُ
ال�سعر

َحبيْب.  له  يُكْن  لم  من  الغريُب  غيبُه.  دق  �سَ من  ال�سديق  منا�سب.  ال�ساحُب  بالتجارْب.  »العقُل 

َب نفُعهُ. لو تكا�سفُتم ما تدافنُتم... تباعدوا في الديار 
ُ
ُربَّ بعيٍد اأقرُب من َقريْب. القريُب من َقر

وتقاربوا في المحّبة. اأّي الرجاِل المهّذُب«، فاأنت تجُد في مثل هذا الن�س قطعًة نادرة في جمال 

 لها في ال�سعر الذي يختلف في اأدائه 
ٌ
ال�سياغة واليجاز وعمق الدللة وروعة الآداء، ل ُيوجد نظير

اأننا نجد في الجملة الأخيرة تداخل مع ال�سعر الجاهلي في ن�سٍّ لـ النابغة  وفل�سفته وخطابه. كما 

الذبياني:

ول�سَت ِبُم�ْسَتبٍق اأخاً ل تلوُمهُ

 اأيُّ الرجاِل المهذُب
ٍ

على �َسَعث

كدليل على اأهمية ا�ستخدام النثر و�سيوعه في تلك الفترة.

ت�ُسمُّ هذه المختارات ن�سو�ساً متناثرًة لِعْقٍد عربي دفين يقّدمه »كتاب في جريدة« اإلى الماليين 

من قراء العربّية في خطوة تاأتي تاأكيداً واإثراًء لم�سيرته واأهداِفه العميقة.

              �شوقي عبد الأمير

فاروق ح�سني
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الراعي

محمد بن عي�شى �لجابر 

 MBI AL JABER FOUNDATION

الموؤ�ش�س

�شوقي عبد �الأمير

المدير التنفيذي 

ندى دالّل دوغان

�شكرتاريا وطباعة

هناء عيد

ر الأدبي
ّ
المحر

محمد مظلوم

ر الَمقَّ

بيروت، لبنان

ي�شدر بالتعاون 

مع وز�رة �لثقافة 

ت�شميم و اإخراج

Mind the gap, Beirut

الإ�شت�شارات الفنية 

�شالح بركات 

غاليري �أجيال، بيروت.

المطبعة 

پول نا�شيميان 

الإ�شت�شارات القانونية 

»�لقوتلي وم�شاركوه ـ محامون«

المتابعة والتن�شيق

محمد ق�شمر

الهيئة ال�شت�شارية

�أدوني�س

�أحمد �ل�شيّاد

�أحمد بن عثمان �لتويجري

�أحمد ولد عبد �لقادر

جابر ع�شفور

جودت فخر �لدين 

 �شيد يا�شين

عبد �هلل �لغذ�مي

عبد �هلل يتيم

عبد �لعزيز �لمقالح 

عبد �لغفار ح�شين 

عبد �لوهاب بو حديبة 

فريال غزول

محمد ربيع 

مهدي �لحافظ

نا�شر �لظاهري

نا�شر �لعثمان 

نهاد �بر�هيم با�شا  

ه�شام ن�ّشابة 

يمنى �لعيد 

ال�شحف ال�شريكة

�الأحد�ث الخرطوم

�الأهر�م القاهرة  

�الأيام رام اهلل  

�الأيام المنامة

ت�صرين دم�شق 

�لثورة �شنعاء 

�لخليج الإمارات 

�لد�صتور عّمان 

�لر�أي عّمان 

�لر�ية الدوحة

�لريا�س الريا�ض

�ل�صعب الجزائر 

�ل�صعب نواك�شوط

�ل�صباح بغداد

�لعرب تون�ض،طرابل�ض الغرب ولندن

مجلة �لعربي الكويت 

�لقد�س �لعربي لندن 

�لنهار بيروت 

�لوطن م�شقط

خ�شع ترتيب اأ�شماء الهيئة الإ�شت�شارية وال�شحف 

للت�شل�شل الألفبائي ح�شب ال�شم الأول

كتاب في جريدة

عدد رقم 111

(2007 �لثاني  (7 ت�صرين 

�لطابق �ل�صاد�س، �صنتر دلفن،

�صارع �صور�ن، �لرو�صة

بيروت، لبنان 

تلفون/ فاك�س 835 00961-1-868

تلفون 219 00961-3-330

kitabfj@cyberia.net.lb

kitabfijarida@hotmail.com



7 ت�سرين الثاني)نوفمبر( 2007 عدد 5111

العتاب قبل العقاب..

و�صية �أو�س بن حارثة البنه مالك

مالك؛  �إاِل  ولد  له  ولي�س  دهر�ً،  حارثة  بن  �آو�س  عا�س 

وَكان الأخيه �لخْزرج خم�شة: عمرو، وعوف، وُج�َشم، 

قومه:  له  قال  �لموت،  ح�شره  فلما  وكعب.  و�لحرث، 

حتى  ْج  تَزوَّ فلم  �شبابك،  في  بالتزويج  ناأْمرك  كنا  قد 

ح�شرك �لموت، فقال �آو�س:

 

و�إن  مالك،  ِمثَْل  ترك  هالك،  َيْهلِك  لم   

�لذي  فلعلَّ  ولد،  لمالٍك  ولي�س  عدد،  ذ�  �لخزرج  كان 

�أن   ،
(3)

، و�لنار من �لَوِثيَمة
(2)

 من �لَجِريمة
(1)

��شتخرج �لَْعْذق

وال  �لَمنِيَُّة  مالك،  يا   ،
(4)

ُب�ْشال ورجاالً  ن�ْشال،  لمالك  يجعل 

�أنَّ  �لتبلُّد، و�علم  ال  و�لتجلُُّد  �لعقاب،  قبَل  و�لعتاُب  �لدنيَّة، 

، و�أَقبح َطاِعٍم 
(5)

�لقبَر خيٌر من �لفقر، و�َشرَّ �شاِرٍب �لم�شتّف

ومْن  �لنظر،  من  كثيٍر  مْن  خيٌر  �لب�شِر  وذهاُب   ،
(6)

�لُمْقتَف

 
(7)

�أَِمر ، َوَمْن  َكَرِم �لَكِرْيم، �لدَِّفاُع عن �لحريم، َومْن َقلَّ َذلَّ

و�لدَّهُر  ر�عة،  �ل�شَّ �لفقِر  و�شرًّ  �لقناعة،  �لِغنَي  َوَخيُْر   ، َفلَّ

تبَطر،  فال  لك  كان  فاإذ�  عليك،  ويوٌم  لَك  فيوٌم  يومان، 

 
(9)

، فاإنما َتُعزُّ
(8)

و�إذ� كاَن عليَك فا�شبْر، فكالهما �َشيَنَْح�ِشر

ُي�ْشتََرى،  �لموُت  كاَن  ولو  ترى،  ال  مْن  ويعزُِّك  ترى  من_ 

لَ�َشلَِم ِمنُْه �أهُل �لدُّنيا، ولكنَّ �لنا�َس فيِه ُم�شتوون، �ل�شريف 

�أْن  مْن  خيٌر  �لُمِفيُت،  َو�لَْموُت   ،
(10)

�لُمَعلَْهج و�للَّثِيم  �الأْبلَج، 

�إقامة،  لُه  لي�شت  لمْن  بال�شالمة،   وكيَف 
(11),

َهبِيت لك  يقاَل 

و�َشرٌّ من �لم�شيبة �شوُء �لَخلَف، وكلُّ مجموٍع �إلى َتلَف.

(154:4 �لحديد   �أبي  �بن  و�صرح  (�الأمالي 1: 102 

 ُتحب..
ْ
 من

َ
ناً مع

ِّ
 لي

ْ
كن

و�صية ذي �الإ�صبع �لعدو�ني البنه �أ�صيد

 ذو �الإ�شبع دعا �بنه �أَ�ِشيد�ً، فقال له: 
(12)

لما �ْحتُ�ِشر

، وعا�َس حتى 
ٌّ
�أَباَك قد فنى وهو حي �إنَّ  يا بني 

�شئِم �لعي�س، و�إني مو�شيَك بما �إْن حفظته َبلَْغَت في قومك 

ما بلغتُه، فاحفظ عني. �ألِْن جانبَك لقوِمَك يحبُّوك، وتو��شْع 

لهْم يْرَفُعوَك، َو�ْب�ُشْط لهْم َوجَهَك ُيطعيوَك، َوال ت�شتاأْثْر عليهْم 

ب�شيٍء ي�شوِّدوَك، و�أَكرْم �ِشَغاْرهْم َكَماْ تكرُم كباَرهم، ُيْكِرْمك 

كبارهم، وَيْكبَْر على مودَّتك �شغاُرهم، و��شمْح بمالك، َو�ْحِم 

ِعْن َمِن ��شتعان بك، و�أكرم �شيفك،  َحِريمك، َو�أَْعِزْز جارك، َو�أَ

َيْعدُوك،  ال  �أََجالً  لك  فاإن   ،
(13)

�ل�شريخ في  �لنه�شة  و�أَ�شرع 

ُدُدَك. َو�ُشْن وجهك عن م�شاأَلة �أَحٍد �شيئاً، فبذلَك يتمُّ �ُشوؤْ

(�الأغاني 3: 6)

 هرمت.. 
ْ
لم اأمْت ولكن

و�صية عمرو بن كلثوم لبنيه

�أو�شى عمرو بن كلثوم �لتَّْغلبي فقال:

يبلْغ  لْم  ما  �لعمِر  من  بلغُت  قد  �إني   
َّ
َبنِي َيا 

و�أَن  مقتبل،  �أَمٍر  مْن  بدَّ  وال  و�أَجد�َدي،  �آبائي  من  �أَحٌد 

و�الأوالد،  و�الأمهاِت  و�الأَجد�د،  �الآباَء  نزَل  ما  بي  ينزَل 

رجالً  َعيَّرُت  ما  و�هلل  �إني  به:  �أُو�شيكم  ما  عني  فاحفظو� 

َقطُّ �أَمر�ً �إالَّ ُعيَِّر بي مثله، �إن حّقاً فحّقاً، و�إْن باطالً فباطالً، 

�أ�شلُم الأعر��شكم،  فاإنَُّه  تِم  �ل�شَّ ، فكفُّو� عن  ومن �َشبَّ �ُشبَّ

َيْح�ُشْن  جاَركم  و�أَكرمو�  د�ركم،  َتْعُمْر  �أَْرَحاَمكم،  َو�ِشلو� 

بهنَّ  تعدَّيتم  فاإْن  �لعم،  بني  �لعمِّ  بناِت  ُجو�  َوزوَّ ثناوؤكم، 

َتاأْلُو� بهن �الأكفاء، و�أبعدو� بيوَت �لنِّ�شاِء  �إلى �لُغرباء، فال 

من بيوِت �لرِّجال، فاإِنه �أَغ�سُّ للب�شر، و�أَعفُّ للذكر، ومتى 

كانت �لمعاينُة و�للقاء، ففي ذلك د�ٌء من �الأدو�ء، وال خيَر 

�نتهَك  َمِن  وقلَّ  لنف�ِشِه،  يغاُر  كما  لغيره،  يغاُر  ال  فيمْن 

ُحْرمًة لغيِرِه �إاَل �ْنتُِهَكت ُحْرَمتُُه، و�منعو� �لقريَب من ظلم 

بك ذل غريبك،  تذلُّ على قريبك، وال يحلُّ  فاإنَك  �لغريب، 

للقاء، فُربَّ رجل  �لدماء فال يكْن حقُّكم  تنازعتم في  و�إَذ� 

َفُعو�،  ُحدِّثتم  و�إذ�  خلف،  من  خير  وودٌّ  �أَلف،  من  خيٌر 

 ،
(14)

�الإِهذ�ر يكوُن  �الإِكثار  مع  فاإنَّ  فاأَوجزو�،  َحدثتم  و�إذ� 

بكيُت من زماٍن  �آجل، وما  ويموت عاجل خير من �شني 

�أمُرُه  يكْن  لْم  مْن  �شجاني  وربَّما  زماٌن،  بعدُه  دهاني  �إاِل 

�أعجوبة،  بعَدها  ر�أيُت  �إال  �أحدوثة  من  عجبُت  وما  عناني، 

تحَت  �لموت  وخيَر  �لَْعُطوف،  �لقوم  �أَ�شجَع  �أنَّ  و�علمو� 

�لَْغ�شب،  عنَْد  لُه  رويََّة  ال  فيمْن  خيَر  وال  �ل�شيوف،  ظالِل 

، ومن �لنا�ِس من ال ُيْرجى 
(15)

وال فيمْن �إذ� ُعوِتب لم ُيْعتِب

وعقوقه  ه،  َدرِّ من  خير 
(16) 

َفبْكوؤه �شره،  يخاف  وال  خيره، 

 ، خير من ِبّره، وال ُتبَرِّحو� في حبِّكم، فاإنَُّه من برَّح في حبٍّ

وزرتُه،  �إن�شاٌن  ز�رني  قْد  وكْم  بغ�س،  قبيح  �إلى  ذلَك  �آَل 

�شليم،  �لحكيَم  �أنَّ  و�علمو�   ،
(17)

َفبُْرته بنا  �لدهُر  فانقلَب 

و�أنَّ �ل�شيَف كليم، �إني لم �أمْت ولكْن هِرمت، ودخلتني ِذلٌَّة 

�شلَّمُكْم ربُّكم وحياكم.
(18)

ف�شكّت، و�شعَف قلبي َفاأَْهترت

(�صرح �بن �أبي �لحديد 4: 155 و�الأغاني 9: 178)

مالحظة : �لعناوين لي�صت من �الأ�صول. 

فد 
ِّ
الحقد يمنع الر

و�صية �لحرث بن كعب لبنيه

و�أو�شى �لحرث بن كعب بنيه فقال:

ما  �شنة،  و�شتون  مائة   
َّ
َعلَي �أتت  قد   

َّ
َبني »يا 

 
(19)

ِبُخلَّة لنف�شي  َقنِْعت  وال  غادر،  يمين  يميني  �شافحت 

، وال ُبْحُت ل�شديق 
(20)

فاجر، وال �َشبَْوت بابنة عم وال َكنَّة

دين  على  بقي  وال  ِقناعاً،  ُموم�شة  عن  َطَرْحُت  وال  ب�شّر، 

�لعرب  من   » �شعيب  دين  على  وروى:   « مريم  بن  عي�شى 

غيري وغير تميم بن مرة، و�أ�شد بن ُخَزْيَمة، فموتو� على 

ما  َيْكِفكم  فاتقو�،  و�إلَهكم  و�شيتي،  و�حفظو�  �شريعتي، 

�أهمَّكم، وي�شلح لكْم حالكم، و�إيَّاكم ومع�شيته، َفيُِحل بكم 

تفرَّقو�،  وال  جميعاً  كونو�  �لديار.  منكم  َوُيوح�س  �لدَّمار، 

و�، فموٌت في عزٍّ خيٌر   �أن ُتبَزُّ
(21)

و� قبل فتكونو� �ِشيَعاً، َوُبزُّ

من حياٍة في ذلٍّ وعجز، وكلُّ ما هو َكائٌن َكائِن، وكلُّ جمٍع 

�إلى تباين، و�لدَّهُر �شربان، �شْرب بالء، و�شرُب رخاء، 

و�ليوُم يومان، يوم َحبرة، ويوم َعبرة، و�لنا�س رجالن، 

و�إالَّ  �الأَكفاء،  �لن�شاء  جو�  زوِّ عليك،  ورجل  لك،  رجل 

فانتظرو� بهنَّ �لق�شاء، وليكْن �أطيَب طيبهنَّ �لماء، و�إياكم 

 
(23)

�أََفن �إلى  َولدها  و�إن  �لد�ء،  �أدو�ُء  فاإنها   ،
(22)

َو�لَْوْرَهاء

�أمكنو�  �لقوم  �ختلَف  و�إذ�  �لقر�بة،  لقاطع  ر�حة  ال  يكون، 

ُل بالَح�َشنة،  هم، َو�آفة �لعدّو �ختالف �لكلمة، و�لتف�شُّ عدوَّ

وعمُل  فيها،  دخوٌل  بال�شيئة  و�لمكافاأة  �ل�شيِّئة،  يقي 

، و�نتهاك  �ل�شوء يزيُل �لنَّْعَماء، وقطيعُة �لرَّحم تورُث �لهمَّ

�لنكد،  ُيْعِقب  �لو�لدين  وعقوُق  �لنعمة،  يزيُل  �لحرمة، 

�لن�شيحة،  في  و�الإِ�شر�ُف  �لعدد،  وَيْمَحُق  �لبلد،  ويخرُب 

هو �لف�شيحة، و�لحقُد يمنُع �لرِّفد، ولزوُم �لخطيئة، يعقُب 

�أ�شباَب �لمنفعة، و�ل�شغائُِن  . يقطُع 
(24)

�لبلية، و�شوُء �لرِّعة

تدعو �إلى �لتباين، يا َبني، �إني قد �أكلُت مع �أقو�م و�شربُت، 

فذهبو� َوَغبَْرت، َوكاأني بهم قد لَِحْقت.

(�صرح �بن �أبي �لحديد 4: 154)

1.الو�سايـا



ل �سماتة بالذل... 

و�صية عامر بن �لظرب �لعدو�ني لقومه

َكبِر  فلما  قومه،  �شيَد  �لُْعْدو�ني  ِرب  �لظَّ بن  عامر  َوَكان 

وقالو�:  �إليه  �جتمعو�  يموت،  �أن  قومه  عليه  وخ�شي 

�إنك �شيدنا وقائلنا و�شريفنا، فاجعل لنا �شريفاً و�شيد�ً 

وقائالً بعدك، فقال:

كنتم  �إن  بْغياً،  كلفتموني  َعْدَو�ن:  مع�شر  »يا 

، فاأنَّى لكم مثلي، 
ْ
�شرَّفتموني فاإِني �أريتُُكْم َذلَِك مْن َنْف�ِشي

لم  و�لباطِل  �لحقَّ  بيَن  َجَمَع  مْن  �إنَُّه  لَُكْم،  �أقوُل  ما  �فهمو� 

�أولى به، و�إنَّ �لحقَّ لْم يزْل ينِفُر  يجتمعا لُه، وكاَن �لباِطُل 

. من �لباطل، ولْم يزْل �لباطُل ينِفر من �لحقِّ

يا مع�شَر عدو�ن: ال َت�ْشَمتُو� ِبالذِّلِة، وال تفرحو� 

ِة، فبكل عي�ٍس يعي�ُس �لفقيُر مع �لغني، ومن َيَر يوماً  بالعزَّ

فاهِة �لند�مَة،  ، َو�أَعدُّو� لُِكلِّ �مرٍئ َجَو�َْبُه، �إنَّ من �ل�شَّ
(25)

ُيَر به

�لعاقبة،   
(27)

�لُْعلْيا ولليد   ،
(26)

ِذَمامة وفيها  َنكال  و�لعقوبة 

 ر�حة، ال لك وال عليك، و�إذ� �شئَت وجدت مثلك، 
(28)

َو�لَْقَود

�إن عليك كما �أن لك، وللكثرة �لرعُب، ولل�شبر �لغلبُة، ومن 

طلب �شيئاً وجده، و�إن لم يجده يو�شْك �أن يقع قريباً منه«.

(مجمع �الأمثال 2: 183)

اأو�سيكم بالق�سوة...!

و�صية دويد بن زيد لبنيه

 بن زيد �لوفاُة قال لبنيه:
(29)

لما ح�شرت ُدَوْيَد

َعبَْرًة،  لهم  َتْرَحُمو�  �شّر�ً، ال  بالنا�س  »�أو�شيكم 

�الأ�شنَّة،  لُو�  َوَطوِّ �الأِعنََّة،  ُرو�  َق�شِّ  ،
(30)

َعثَْرًة ُتِقيلوهم  وال 

، و�إذ� �أردتم �لمحاجزة، 
(32)ً

، و��شربو� َهبْر�
(31)ً

و�طعنو� �َشْزر�

بالَكدِّ،  بالَجدِّ ال  �لمحالة،  َيْعجز ال  �لمناجزة، و�لمرء  فقبل 

�لتجلُّد وال �لتبلُّد، و�لمنيَّة وال �لدَِّنيَّة، وال تاأ�َشو� على فائت 

وال  ُقربه،  �أُلَِف  و�إن  ظاِعن  �إلى  َتِحنُّو  وال  فقده،  عزَّ  و�إن 

يكوَننَّ  وال   .
(34)

َفتَْخَرُعو� َتِهنُو�  وال   ،
(33)

فتطبَُعو� تطمعو� 

ُمتُّ  �إذ�   »
(35)

�َشْهو�ن بنو  يَْن  �لمَو�شَّ »�إن  �ل�شوء  �لمثل  لكم 

 
(37)

بَرحب  
َّ
علي َت�ِشنُّو�  وال  َم�ْشَجِعي،  َخطَّ   

(36)
َفاأَرِحبُو�

نف�س  حاجة  ولكن   ،
(38)ً

َرْوحا  
َّ
�إلَي ٍد  ِبُموؤَ ذلك  وما  �الأر�س، 

خاَمَرها �الإ�شفاُق«.

 (�أمالي �ل�صيد �لمرت�صى 1: 171)

علمتني التجارب..!

و�صية زهير بن جناب �لكلبي

 بنيه فقال:
(41)

و�أو�شى ُزَهيْر بن جناب �لكلبي

 من 
(42)ً

َحْر�شا �ِشنِّي، وبلغت  َكبِرت  : قد 
َّ
َبنِي »يا 

و�ْختِبَاْْر،  بٌة  َتْجِرِ و�الأُمْوُر  �لتَّجارُب،  فاأْحَكَمتْنِي  دهري، 

فاْحِفظو� عنِّي ما �أقوُل َوُعوه، �إيَّاكم و�لَخوَر عنَد �لم�شائِب، 

 ، ، َو�َشَماَْتٌة للعدوِّ و�لتو�ُكل عنَد �لنو�ئِب، فاإنَّ ذلَك د�عيٌة للغمِّ

مغترِّين،  باالأحد�ِث  تكْوُنْو�  �أْن  و�إيَّاكم   ، بالربِّ ظنٍّ  و�شوُء 

�إال  َقطُّ  قوٌم  �َشِخَر  ما  فاإِنَُّه  �شاخرين،  ومنها  �آمنين،  ولها 

 
(43)

َغَر�س �لدُّنيا  �الإن�شاُن في  فاإِنما  ُعْوها،  َولكْن توقَّ �ْبتُلُو�، 

ٌر دْوَنُه، َوُمجاوز لَِمْو�ِشِعِه، َوَو�قع  ماة، َفُمَق�شِّ َتَعاَوُره �لرُّ

عن يمينه و�شماله، ثم ال بد �أنه م�شيبه«.

(�أمالي �ل�صيد �لمرت�صى 1: 173)

ل تمكثوا في حروب 

لي�ست حروبكم...

و�صية �لنعمان بن ثو�ب �لعبدي لبنيه

َكان للنعمان بن َثَو�ب �لَعبْدي بنون ثالثٌة: �شعٌد و�شعيد 

و�شاعدة، وَكان �أبوهم ذ� �َشَرف وحكمة، وَكان ُيو�شي 

�شجاعاً  فكان  �شعد  �بنه  �أما  �أدبه،  على  ويْحملهم  بنيه، 

َتُفته  ولم  ل�شبيله،  ُيقام  ال  �لعرب،  �شياطين  من  بطالً 

ُي�شبه  فكان  �شعيد  و�أما  ِقْرن؛  عن  َيِفرَّ  ولم   ، قطُّ َطلِبتُه 

�شاحب  فكان  �شاعدة  و�أما  و�ُشوَدِده؛  �شرفه  في  �أباه 

�شر�ب وَند�َمى و�إخو�ن، فلما ر�أى �ل�شيخ حال بنيه دعا 

�شعد�ً، وَكان �شاحب حرب، فقال:

 �إن �ل�شارم َينْبُو، و�لجو�د َيْكبُو، و�الأََثَر 
ّ
»يا ُبنَي

َت�ْشتَِعُر، وَبَطلها  فاإِذ� �َشِهْدت حرباً، فر�أيت نارها   ،
(44)

َيْعُفو

َيْخِطر، وبحرها َيْزَخر، َو�َشِعيُْفها ُين�َشر، وجبانها َيْج�ُشر، 

تكْن  لم  �إذ�  عار،  غيُر  �لِفر�َر  فاإِن  و�النتظار،  �لُمكث  فاأْقلِل 

�َشيَْد  تكون  �أن  و�إياك   ،
(45)

هم ُينْ�َشُرون  فاإِنما  ثار،  طالًب 

رَماحها، وَنِطيَح ِنَطاِحها«.

وقال البنه �شعيد، وَكان جو�د�ً:

اِرَف  �لطَّ فاأبذل  �لجو�د،  يبَخل  ال  بني  »يا 

 (48)
و�ْبُل َماح،  �ل�شَّ عند  ُتْذكر   ،

(47)
�لتَّالح و�أْقلِل   ،

(46)
و�لتِّالد

�إخو�نك، فاإِن َوِفيَّهم قليل، و��شنع �لمعروف عند محتَِمله«. 

�إن  بني  »يا  �شر�ب:  �شاحب  وَكان  �شاعدة،  البنه  وقال 

 ،
(49)

كثرة �ل�شر�ب، ُتْف�شد �لقلب، وتقلِّل �لك�شب وِتُجْد �للعب

�أن  و�علم   
(50)

َغِريمك و�أعْن  َحِريمك،  و�ْحِم  نديمك،  فاأب�شر 

بالق�شد  وعليك  �لفا�شح،  �لّري  من  خير   ،
(51)

�لقامح �لظماأ 

فاإِن فيه َبالَغاً«.

(مجمع �الأمثال 1: 48)

  

ندم القاتل...

و�صية قي�س بن زهير لبني �لنمر بن قا�صط

 بعد يوم �لَْهبَاءة �لنَِّمَر 
(52)

جاور قي�س بن ُزَهير �لَْعبْ�شي

بن قا�شط، وتزوج منهم، و�أقام فيهم حتى ولد له، فلما 

�أر�د �لرحيل عنهم قال:

�أريد  و�أنا  حّقاً،   
َّ
علي لكم  �إن  �لنَِّمر:  َمْع�َشَر  »يا 

خ�شال،  عن  و�أنهاكم  بخ�شال،  فاآُمركم  �أُو�شيكم،  �أن 

�لفر�شة،  وُتنال  �لحاجة،  ُتْدَرك  بها  فاإِن  باالأَناِة،  عليكم 

وت�شويِد من ال ُتعابون بت�شويده، وعليكم بالوفاء، فاإِن به 

�لَم�ْشاأَلة،  �إعطاءه قبل  �لنا�س، وباإِعطاء من تريدون  يعي�س 

�لجار على  �الإِلحاح، و�إجارة  َمنَْعُه قبل  وَمنِْع من تريدون 

�لدهر، وتنفي�ِس �لمنازل عن بيوت �ليتامى، وخلط �ل�شيف 

بالِعيَال.

وعن  �لدَّْهر،  عاُر  فاإنَُّه  �لَغْدر  عن  و�أنهاكم 

َقتََل  فاإِنَُّه  �لبَْغِي،  وعن  �أخي  مالكاً  َثِكلت  به  فاإِني  �لرِّهان، 

عن  فتعِجُزو�  �لف�شوِل،  في  �الإِعطاِء  وعن   ،
(53)

�أَبى ُزَهيْر�ً 

 
(54)

�لَهباءة يوَم  فاإِنَّ  �لدماء،  في  َرِف  �ل�شَّ وعن  �لحقوِق، 

�ألزمني �لعاُر، وَمنْع �لُحَرم �إال من �الأكفاِء، فاإِْن لْم ت�شيبو� 

لهنَّ �الأكفَّاء. فاإِن خير مناكحهنَّ �لقبور، (�أو خير منازلها)، 

بقتلهم  بدر  بنو  ظلمني  مظلوماً،  ظالماً  كنُت  �أني  و�علمو� 

مالكاً �أخي، وظلمتهم باأْن قتلُت من ال ذنَب له«.

و�صرح   ،149  :1 �لمرت�صى  �ل�صيد  و�آمالي   ،244  :2 �لفريد  (�لعقد 

�لعيون �س 90)
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الخيل ح�سون الرجال..

و�صية ح�صن بن حذيفة لبنيه

بدر  بني  �لَْفز�ري  بدر  بن  ُحَذْيفة  بن  ِح�ْشن  و�أو�شى 

فَقال:

�آِخُركم  َيتِكْل  الَ  به:  �أُو�ِشيكم  ما  »��شمعو� مني 

َو�أَنِكُحو�  �الأول،  �أدركه  ما  �الآِخُر  ُيدرك  فاإنما  �أولكم،  على 

�أمر�ن،  ح�شركم  َو�إذ�  حادث،  ِعزٌّ  فاإنه  �لغريَب،  �لُْكْفَء 

َمْغُروف،  َمْوِرد  كلَّ  فاإن   ،
(55)ً

�َشَدر� بخيرهما  فخذو� 

فيما  ُتَخالُِفو�  وال  �أخالِقُكْم،  باأْجَمِل  قومكم  و�أ�شَحبو� 

�لمَطاع، و�إذ�  ُيْزرى بالرئي�س  �جتمعو� عليه، فاإن �لخالف 

في  خيَر  ال  فاإنُه  �ل�شدَق،  قولو�  ثم   ،
(56)

َفاْرَبُعو� حادثتم 

َو�أَطيلو�  �لرجاِل،  ُح�ُشون  فاإِنَها  �لخيَل  و�شونو�  �لكذِب، 

فاإني  بالِكبَر،  �لكبير  و�  َو�أَِعزُّ �لخيل،  ُقُرون  فاإنها  �لرِّماح 

وال   ،
(57)

بالعيون �إال  َتْغُزو�  وال  �لنا�س،  �أِغلب  كنت  بذلك 

َح�َشِب  َعلَى  و�أعطو�   ،
(58)

بَاح �ل�شَّ تاأَمنُو�  حتى  ت�شرِّحو� 

�أعجلُه،  َخيَره  فاإن   ،
(59)

بالِْقرى �ل�شيَف  و�أَْعِجلو�  �لمال، 

و�تقو� ف�شيَحاِت �لبغي، وَفلَتَاِت �لُمز�ح، وال ُتِحيُرو� على 

�لملوك، فاإن �أيدَيهم �أطول من �أيديكم«.

(�أمالي �ل�صيد �لمرت�صى 2: 168)

قبر الرجل فمه..

و�صية �الأكثم بن �صيفي

 �إلى �أكثم بن 
ُّ
كتب �لنعمان بن َخِمي�شة �لباروقي

« فقال: »قد َحلَبُْت �لدهَر 
(60)

�شيفي: »َمثَّل لنا ِمثَاالً ناأخذ به

 ،
(62)

َفَذَرفت َعَرفت  عين  ه.  وُمرَّ ُحلْوه  فعرفُت   
(61)

�أ�ْشُطَرُه

َي�ْشَمع  لم  َبَخيَر  �َشاِمٍع  ُربَّ   .
(63)

�أُ�َشاِمي ال  َما  �أَماِمي  �إنَّ 

ُيْكَره. كل ذي  بُعْذري. كلُّ زمان لمن فيه. في كل يوم ما 

 عليه �لَْعَدد وُكفُّو� 
(64)

َينِْمي و� فاإِن �لبَرَّ ُن�ْشرة �شيُخَذل. َتبَارُّ

يِْه. �إن قوَل �لحق لم َيَدْع  �أل�شنتكم فاإنَّ مقتَل �لرجِل بين َفكَّ

لي �َشِديقاً. �ل�شدق منجاة ال ينفع مع �لجزع �لتبقِّي. وال 

في  الٍق.  �أنت  ما  �إلى  �َشتُ�َشاُق  �لتََّوقِّي،  َو�قٌع  هو  مما  ينفع 

�أبقى  �ل�شعي  في  �القت�شاد  �لَْعنَاء.  يكون  �لمعالي  طلب 

 على ما فاته َوُدَع بدُنُه، ومن ِقنع 
(65)

 من لم َياأ�َس
(65)

للجَمام

عند  �أ�شبُح   .
(67)

�لتندُّم قبل  �لتقدُّم  عينه.  َقرَّت  فيه  هو  بما 

�أن �أ�شبح عند ذنبه. لم يهلِك من   من 
ّ
�إلي ر�أ�س �الأمر �أحبُّ 

�الأمر  يت�شابه  جاهله.  من  �أمر  لعالم  وْيٌل  وعَظك.  ما  مالك 

�إذ� �أقبل، فاإذ� �أدبر عرفة �لكيِّ�س و�الأحمق. �لَْوْح�شة ذهاب 

�لبالء  عند  و�لعجز  ُحْمق  �لرخاء  عند  �لبََطر   .
(68)

�الأعالم

ال  �لكثير.  جنى  فربما  �لي�شير،  من  تغ�َشبو�  ال   .
(69)

�أَفن

ُي�ْشحك  ُت�ْشاألو� عنه. وال ت�شحكو� مما ال  لم  ُتجيبو� فيما 

منه. ِحيلُة من ال ِحيلََة له �ل�شبر. كونو� جميعاً فاإن �لجمع 

�لرَّكين.  �لفريقين  �أحزم  فاإن  ت�شارعو�  وال  تثبَّتُو�.  غالب، 

ِرعو� �لليل و�تخذوه َجَمالً. فاإن �لليل  رب َعَجلٍَة َتهب َرْيثاً. �دَّ

�أخفى للويل. وال جماعة لمن �ختلف. تنائو� في �لديار وال 

 َعَمُده. �ألزمو� �لن�شاء 
(70)

تباَغ�ُشو�. فاإنه من يجتمع َيتََقْعَقْع

 �لِمْغَزل. �إن ِتع�س َتَر مالم تره. 
(72)

ِة  ِنْعَم لهُو �لُْغرَّ
(71)

�لمهابة

 .
(74)

 لَيٍْل. من �أكثر �أ�شقط
(73)

قد �أقرَّ �شاِمت. �لِْمْكثار كحاطِب

ال تجعلو� �ِشر�ً �إلى �أمة. ال َتَفرَّقو� في �لقبائل، فاإن �لغريب 

 
(76)

. و�إياكم و�لو�شائَظ
(75)

�لثَّْروة بكل مكاٍن مظلوم، عاِقُدو� 

فاإن مع �لِْقلِّة �لذَّلََّة: لو �ُشئِلَِت �لعارية قالت �أَْبِغي الأَهلي ُذالًّ. 

�لر�شول ُمبَلِّغ غيُر َملُوم. من َف�َشَدْت 

 .
(77)

ِبَطاَنتَُه َغ�سَّ بالماء. �أ�َشاء �َشْمعاً فاأ�َشاَء َجاَبًة

�لدَّ�لُّ على �لخير كفاعله. �إن �لم�شاألة َمْن �أَ�ْشَعف �لَم�ْشَكنَة. 

. لم َيُجْر �شالُِك �لَْق�ْشِد، 
(78)

قد تجوع �لحرة وال تاأكل ِبثَْدَييَْها

تاألَّف.  تر�خى  ومن  َنفر،  �َشدََّد  من  �لحق.  فا�ِشُد  َيْعَم  ولم 

�ل�شرف �لتغافل. �أْوَفى �لقول �أوَجُزه. �أ�شوب �الأمور َتْرك 

�لُْف�شول. �لتغرير ِمفتاح �لبوؤ�س. �لتو�ني و�لعجز ينتجان 

. �أحوج �لنا�س �إلى �لِغنى من ال 
(79)

�لَهلكة. لُِكلِّ �شيء �َشر�وة

يَاع.  ُي�ْشلحه �إال �لغني، وهم �لملوك. ُحبُّ �لمدح ر�أ�ُس �ل�شَّ

ِر�َشا �لنا�س غاية ال ُتبْلَغ. ال َتْكَره �ُشْخَط َمْن ِر�شاه �لَجْوُر 

ذ بال�شبر. �ق�ُشر ل�شانك على  معالجة �لَعفاف َم�َشقَّة فتعوَّ

ر �لغ�شب، فاإن �لقدرة من ور�ئك، من َقَدَد �أزمع،  �لخير و�أخِّ

تكاِفئ  وال  بالح�شنة  َجاِز  �النتقام،  �لمقتدرين  �أعمال  �أَمرُّ 

بال�شيئة، �أغنى �لنا�س عن �لحْقد َمْن َعُظم عن �لمجاز�ة. َمْن 

ن�شيباً  �لظن  لُِح�شن  جعل  من  ُعْذره،  قلَّ  دونه  َمْن  َح�َشد 

�لنا�س  �لمنطق،  �أحمد من عي  �ل�شمت   
ُّ
ِعي قلبه،  ح عن  َروَّ

على  َيْهُجم  �لنُّ�شح  كثير  منه  َومحتَر�س  محتر�س  رجالن 

�ل�شخاء  خير   ،
(81)

�أْبَرم �لم�شاألة  في  �ألحَّ  من   ،
(80)

نَِّة �لظَّ كثير 

ما و�فق �لحاجة، �ل�شمت يك�شب �لمحبة، لن يغلب �لكذب 

�شدق  و�إن  ُيتََّهم  قد  �لقلب  �ل�شدق،  عليه  َغلََب  �إال  �شيئاً 

وتقريبهم  للعد�وة،  َمْك�َشبة  �لنا�س  عن  �النقبا�س  �لل�شان، 

�لقرب و�لبعد.  �لنا�س بين  �ل�شوِء، فكن من  لقرين  مك�شبة 

من  �أ�شر  �لوزر�ء   
(82)

ُف�ُشولَة �أو�شاطها،  �الأمور  خير  فاإن 

بغ�س �الأعد�ء، خير �لُقَرناء �لمر�أة �ل�شالحة، وعند �لخوف 

ُح�ْشن �لعمل، من لم يكن له من نف�شه ز�جٌر لم يكن له من 

َيْهلِك  لن  عمله،  �أ�شو�أ  على  عدوه  منه  وتمكَّن  و�عظ،  غيره 

قومه،  على  وي�شتد  فعله  َعتيد  �لنا�س   
(83) يملَّ حتى  �مروؤ 

وُيْعَجب بما ظهر من مروءته، ويغتر بقومه، و�الأمر ياأتيه 

َنَماَء  �لثناء ن�شيب، ال  للمختال في ح�شن  لي�س  من فوقه، 

 
ُّ
�لِعي بنف�شه.  بد�أ  �أحد  �إلى  �لمكروه  �أتى  من  �إنه  �لَعَدم،  مع 

�أن نتكلم فوق ما ت�شد به حاجتك، ال ينبغي لعاقل �أن يثق 

ر�حًة  �لنا�س  �أقلُّ  حاَجٌة،  �إخائِه  �إلى  ت�شطره  من  باإخاء 

د �لذنب ال تحل رحمته دون عقوبته، فاإن  �لَحقود، من َتَعمَّ

�الأدب ِرفق، و�لرفق ُيْمن«.

(جمهرة �الأمثال 1: 320، ومجمع �الأمثال 2: 145)
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من �ساأل فوق قدره 

ا�ستحق الحرمان..

و�صية �أكثم بن �صيفي لطيء

وقال �أكثم بن �شيفي في و�شية كتب بها �إلى طيء:

و�إياكم  ِحم.  �لرَّ َو�ِشلَِة  �هلل  بتقوى  »�أُو�شيكم 

�شياع.  َوَولََدها   ،
(84)

َغَرر نكاحَها  فاإن  �لَحْمقاء،  َوِنَكاَح 

�لعرب،  ح�شون  فاإَنها  فاأكرموها،  بالخيل  وعليكم 

ثمَن  فيَها  فاإن  حقها.  غير  في  �الإِبل  رقاب  ت�شعو�  وال 

 ،
(87)

�لكبير ُيتَْحف  وباألبانَها   ،
(86)

�لدم َوَرُقوَء   ،
(85)

�لكريمة

لطحنت.  حن  �لطَّ كلّفت  �الإبل  �أن  ولو  �ل�شغير،  َوُيْغَذى 

 ُعْدُم �لعقل، ال ُعْدُم 
(88)

ولن َيْهلِك �مروؤ عرف قدره. و�لُعْدم

�لدهر  َعتَب على  �ألِف رجل. ومن  �لمال. ولََرُجٌل خيٌر من 

 طابت معي�شته. و�آفُة 
(89)

طالت َمْعتَبَته. ومن ر�شي بالَْق�ْشم

خيٌر  �لمحبَِّة  مع  و�لحاجُة   .
(90)

�أْملَك و�لعادة  �لهوى  �لر�أي 

من �لْبُْغ�س مع �لغنى. و�لدنيا ُدَول، فما كاَن لَك �أتاَك على 

�شعفك؛ وما كان عليك لم تدفعه بقوتك. و�لح�شُد د�ٌء لي�َس 

لُه دو�ء. و�ل�شماتة ُتْعِقب. ومن يَر يوماً ُيَر به. قبل �لرَّماء 

. �لند�مة مع �ل�شفاهة. ِدعامة �لعقِل �لُحلم. 
(91)

ُتمالأ �لكنَائِن

�لتعاهد.   
(92)

َعْدُل �لمودة  بقاء  �ل�شبر.  َمَغبًة  �الأمور  خيُر 

من َيُزرِغباً يزدد حبّاً. �لتغريُر مفتاُح �لبوؤ�س. من �لتو�ني 

 �لَهلََكُة. لُِكلِّ �شيء �َشر�وة. َف�َشرِّ ل�شانك 
(93)

و�لعجز ُنتَِجِت

�لحزُم  �لَْمنِْطق.  َوْعِي  من  �أح�شُن  �ل�شمت   
ُّ
ِعي بالخيِر 

على  َيْهُجم  �لن�شح  كثير  كِفيَت.  ما  وترُك  ُكلِّفَت  ما  حفُظ 

فوق  �شاأل  من  َثقل.  �لم�شاألة  في  �ألحف  من  نَة.  �لظَّ كثير 

قدره ��شتحق �لحرمان. �لرِّفق ُيْمن، و�لخْرق �شوؤم. خير 

�ل�شخاء ما و�فق �لحاجة. خير �لعفو ما كان بعد �لقدرة«.

(مجمع �الأمثال: 2: 87)

م�سارع الرجال تحت 

مع.. بروق الطَّ

و�صية �أكثم بن �صيفي لبنيه ورهطه

ى �أكثم بن �شيفي بنيه ورهطه، فقال: و�شَّ

»يا بنى تميم الَ َيُفوَتنَُّكْم وعظى �إن فاتكم �لدهر 

له  �أَجد  ال  لكالماً  و�شدرى   
(94)

َحيُْزوِمى بين  �إن  بنف�شي، 

مو�قَع �إالَّ �أ�شماعكم، وال مَقارَّ �إال قلوبكم، فتلقوه باأ�شماع 

يقظان،  �لهوى  َمَغبَّتَه.  تحَمُدو�  و�عية،  وقلوب  م�شغية، 

و�لعقل ر�قد، و�ل�شهو�ت ُمْطلََقٌة، و�لحزم معقول و�لنف�س 

�لروية  وترك  �لتو�نى  جهة  ومن  ُمَقيََّدة،  و�لروية  مهملة، 

و�لُم�ْشتَبّد  ُمْر�ِشد�،  �لُم�َشاِور  يعَدم  ولن  �لحزم،  َيتْلف 

بِه،  �لزلل، ومن �شّمع �ُشمع  َمَد�ِح�س  بر�أْيه موقوف على 

مع، ولو �عتُبرت مو�قع  وم�شارع �لرجال تحت بروق �لطَّ

�العتبار  وعلى  �لكر�م،  مقاتل  في  �إال  ُوِجَدت  ما  �لمحن 

َيْعَدم  ولن  �لعثار،  �أَِمن  �لَجَدد  �شلك  ومن  �لر�شاد،  طريق 

رِّث غيظه، وال  �لح�شود �أن ُيتِْعب قلبه، وَي�ْشَغل ِفْكره، َوُيوؤَ

ُتُه َنْف�َشه. تجاز َم�َشرَّ

 يا بنى تميم: �ل�شبر على َجْرع �لحلم �أَعذب من 

َجنْى ثمر �لند�مة، ومن جعل ِعْر�شه دون ماله ��ْشتَْهَدَف 

للذم، َوَكلْم �لل�شان �أْنكى من َكلْم �ل�شنان، و�لكلمة مرهونة 

ما لم َتنُْجم من �لفم، فاإذ� نَجَمْت فهي �أ�شد ُمَحرَّب، �أو نار 

�لر�أْى  �للبيب دليل ال يجوز، ونفاذ  �لنا�شح  َتلَهَّب، ور�أى 

في �لحرب، �أَجدى من �لطعن و�ل�شرب«.
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العمر اأق�سر من اأن 

يحتمل الهجر

�أمثال �أكثم بن �صيفى (َوُبُزْرَجِمْهر) �لفار�صي(95)

 .
(96)

منا�شب �ل�شاحب  بالتجارب.  »�لعقل 

. �لغريُب مْن لْم يكن له َحبيب. 
(97)

�ل�شديق َمْن �َشَدق َغيْبُه

لو  نفُعه.  قُرب  من  �لقريُب  قريٍب.  من  �أقرُب  بعيٍد  ربَّ 

�شالِحَك  خيُر  كفاك،  من  �أهلِك  خير  َتد�فنتُّم.  ما  تكا�شْفتم 

نا�شح  غريٍب  رب  َتْخبُره.  لم  من  �إخو�نك  خير  وَقاَك.  ما 

، و�بِن �أٍب متَّهم بالغيب، �أخوك َمْن �َشَدَقك، �الأخ 
(98)

�لَجيْب

 .
(100)

َبَطل ال  �أخاك  ُمْكَره   .
(99)

َفُهْن �أخوك  َعزَّ  �إذ�  �أخيه.  مر�آة 

�لرِّجال  �أيُّ  �لمحبة.  في  وتقاربو�  �لديار  في  َتبَاَعُدو� 

؟ َمْن لك باأخيك كله. �إنك �إن َفِرْحَت الٍَق َفَرحا.
(101)

�لمهّذب

�أْح�ِشْن ُيْح�َشْن �إليك. �ْرَحم ُتْرَحم. كما   

. من َيَر يوماً ُيَر به، و�لدهر ال ُيْغتَرُّ به، َعيٌْن 
(102)

َتِدين ُتَد�ن

ُيوؤتى  َماأَْمنِِه  من  ِعبَْرة،  ِخبَْرٍة  كل  في   .
(103)

َفَذَرفت َعَرفت 

�لَْقدر  نزل  �إذ�  َحِر�َس.  و�إن  رزَقه  �لمرُء  َيْعُدو  ال  �لْحِذر. 

 .
(104)

�الأذن و�لعين �لَْحيْن نزل بين  �لب�شر، و�إذ� نزل   
َ
َعِمى

. �لقناعة مال ال 
(105)

�لخمر مفتاح كل �شر. �لِْغناُء ُرْقيَُة �لزناِء

َينَْفد. خير �لِغنَى ِغنَى �لنف�س. من�شاٌق �إلى ما �أنت الٍق. خذ 

من �لعافية ما �أُعطيت. ما �الإن�شان �إال �لقلُب و�لل�َشان. �إنما 

�لل�شانين.  �أحد  �لقلم  ُكِفيَت.  ما  تتكلّْف  ال  �أم�شيَت.  ما  لك 

باثنين. لن  �لدنيا  �لْيَ�َشاَرين، ربما �شاقت  �أحد  �لِْعيَال  قلة 

في  الََتُك  الئَماً.  �لغاوى  َيْعَدم  لم   
(106).ً

َذ�ما �لح�شناُء  َتْعَدَم 

ر  �أخِّ بك.  فيجوَز  �شيء  من  َت�ْشَخْر  ال   .
(107)

كالْجنَازة �أهلِك 

يكبُر.  �أن  يو�ِشُك  �ل�شر  �شغير  لْته.  تعجَّ �شئت  فاإذ�  �ل�شر 

ُه  َم�شَّ و�إن  ُحرٌّ  �لُحرُّ  �لب�شر.  عنُه  يعَمى  ما  �لقلب  يب�شر 

َقْدره  َعَرف  من   .
(108)

َجّد �شاَعَده  و�إن  عبٌد  �لعبد  ّر.  �ل�شُّ

َم على  ه بنوه �شاَءته نف�شُه. من تعظَّ ��شتبان �أمَره. من �شرَّ

له  تطامن  ومن  �آذ�ه،  لل�شلطان  تعرَّ�س  من  �أَهانُه.  �لزمان 

. كل مبذول َمْملول. كل ممنوع 
(109)

تخّطاه. من َخطا َيْخُطو

مرغوٌب فيه. كل عزيز تحت �لقدرة دليٌل. لُِكلِّ مقام مقال. 

لُِكلِّ زمان رجال. لُِكلِّ �أجل كتاٌب. لُِكلِّ عمل ثو�ٌب. لُِكلِّ نباأ 

ُيْح�ِشن.  ما  �إن�شان  كل  قيمة  م�شتودع.  �شرٍّ  لُِكلِّ  م�شتقّر. 

حّقاً.  يكن  �لباطل  في  �أْكثِْر  مفتاحاً. 
(110) 

َغلَق لُِكلِّ  �طلب 

 .
(112)

َرى  ياأتي �لفرج. عند �ل�شباح ُيْحَمد �ل�شُّ
(111)

عند �لَْقنَط

�ل�شدق َمنَْجاة، و�لكذب َمْهَو�ة. �العتر�ف يهدم �القتر�ف. 

لي�س بها طاعة. رب  �أنفُذ من �َشْول. رب �شاعة  ربَّ قول 

. بع�س �لكالم �أقطُع من �لح�شام. بع�س 
(113)

َعَجلٍَة ُتْعِقُب َريثْا

�لجهل �أبلغ من �لِْحلْم. ربيع �لقلب ما ��شتهى. �لَهَوى �شديد 

�لعمى. �لهوى �الإله �لمعبود. �لر�أى نائم، و�لهوى يقظان. 

ال  وفاء.  وال  لح�شود  ر�حة  ال  �إليك.  دعا  من  عليك  غلب 

�شروَر َكِطيب �لنَّْف�ِس. �لعمر �أق�شر من �أن يحتمل �لَْهْجر. 

َما  �لعلم  خير  �لعقوبة.  على  �أقدرهم  بالعفو  �لنا�س  �أحق 

�شر  �لِْفْطنة.  ُتذهب 
(114) 

�لْبِْطنة �تُّبَِع.  َما  �لقول  خير  َنَفع. 

�لن�شاُء   .
(115)

�لتقوى كلمة  �لُعَرى  �أوثق  �لقلب.  عمى  �لعمى 

من  �ل�شقى  �لجنون.  من  �ُشْعبة  �ل�شباب  �ل�شيطان.  حبائل 

�مرئ  لُِكلِّ  بغيره.  ُوعَظ  من  �ل�شعيد  �أمه.  بطن  في   
َ
�َشِقى

�لمقادير  عليه.  َي�ْشبِْر  �لبالء  َيْعِرِف  من  �ُشْغل.  بدنه  في 

للَمَعاد.  َد  ُتُزوِّ ما  �ِد  �لزَّ �أف�شُل  ببالك.  يْخطُر  ماال  ُتريَك 

بلغ  من  غد�ً،  �لُْحظوة  �شاحُب   .
(116)

ْول لل�شَّ �أْحَمى  �لَْفْحل 

 .
ّ
�لَمَدى. عو�قب �ل�شبر محمودة. ال ُتبْلَغ �لغاياُت باالأماني

َيُذم من  �أو  ُيثنى  �لعزيمة. �ل�شيُف   على قدر 
(117)

ريمة �ل�شَّ

ك.  َمْن غ�شَّ لي�َس منَك  لَك ال ينطق.  �َشاهٍد  �عتبر. كم  ر  تفكَّ

ما نظَر الأمرٍئ مثُل نف�شه. ما �شدَّ فقَرك �إال ملُك يمينك. ما 

على عاقٍل �شيعٌة. �لِغنى في �لُْغربة وَطن. �لُمِقلُّ في �أهلِه 

ُل �لمعرفة �الختبار: َيُدَك منك و�إن كانت �شالََّء.  غريب، �أوَّ

.
(118)

�أنُفَك منك و�إْن كان �أْجَدَع

ُة  �ل�شحَّ  .
(119)

�شدقه جاز  بالكذب  ُعِرَف  من 

من  �ل�شيِّاح  كثرة  �لَهَرم.  د�عيُة  �ل�شباُب  َقم.  �ل�شَّ د�عيُة 

�لَْف�َشل. �إذ� َقُدَمت �لم�شيبة ُتِركت �لتعزية. �إذ� َقُدم �الإِخاُء 

و�لُْخرُق  ُيمن  �لرفُق  �الأدب.  من  �أملُك  �لعادُة  �لثناء.  �َشُمج 

على  �لد�ّل   .
(120)

ماَنة بَقْهَر  ولي�شت  َرْيحانة  �لمر�أُة  �شوؤم. 

�لخير كفاعله. �لمحاجزُة قبل �لمناجزة. قبَل �لرِّماية ُتمالأ 

َتْرُك  يه.  َمْقتَُل �لرجل بين فكَّ لُِكلِّ �شاقطٍة القطٌة.  �لكنائَن. 

َت�ْشَمع  �إن  َخبََر.  ُخيَِّر  َمْن  ُحبْ�َشة.  �ل�شمُت  غفلة.  �لحركة 

. كفى بالمرء ِخيانًة �أْن يكوَن �أميناً للَخَونة. َقيِّدو� 
(121)

ُتْمَطر

�لنَِّعم بال�شكر. مْن يزرُع �لمعروَف يح�شُد �ل�شكَر. ال تغترَّ 

�شوُء  �لم�شيبة  من  �أعظْم  �لَوزير.  َك  غ�شَّ �إذ�  �الأمير  ة  بمودَّ

ن نف�شُه على �لم�شائب.  �لخلف منها. مْن �أر�َد �لبقاَء فليوطِّ

. قطيعُة �لجاهِل ك�شلة �لعاقل. من  لقاُء �الأحبَّة َم�ْشالَة للهمِّ

ر�شى على نف�شِه كثًَر �ل�شاخط عليِه. قتلت �أر�ٌس جاهلََها، 

و�لل�َشاُن   ،
ُّ
�لدنى �لخلُق  �لد�ء  �أدو�أ  عارُفَها.  �أر�شاً  وقتل 

�الأمين  �حذر  رّباً.  فاجعله  �أخاً  �ل�شلطان  جعلك  �إذ�  �لبَِذّى. 

�لّرهان  عند  بُْق.  �ل�شَّ ُيْعرف  �لغاية  عند  �لخائن.  تاأَمِن  وال 

و�إن  �لنو�ل  من  �أكثُر   ، َقلَّ و�إْن  �ل�شوؤ�ُل  �لم�شمار.  ُيْحمُد 

 َمَع َعيْلة. 
(122)

. كافئ �لمعروف بمثله �أو �ن�ُشره. ال ُخلََّة َجلَّ

ال مروءة مع �ُشّر، وال �شبر مع �شكوى.

غيرك  عبُد   .
(123)

�لَْعْذل �شرعة  �لعْدِل،  من  لي�َس 

من  �لو�شيُع  ��شت�شار.  من  �لِْخيَاَر،  َيْعَجم  ال  مثلك.  ُحرٌّ 

 . 
(124)

�أهجر �أكثر  من  وحَده  َنَزل  من  �لَمِهيُن  نف�شه.  و�شَع 

كفى بالمرء كذباً �أن يحدِّث بكل ما �شمع«.

(�لعقد �لفريد 1: 272)
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ومن �أمثال �أكثم بن �شيفي �أي�شاً: 

ُقِرَع  �إذ�   .
(125)

�لع�شيرة َت�ْشتَِرك  �لجريرة  »في 

�أعوذ  يعود؟  ال  ما  فقُد  ُيهلِكنى  هل  قاد.  �لرُّ ذهب  �لفوؤ�د 

�كتتام.  فيه  لي�س  كالم  ُربَّ  بد�ئه.  �مروؤ  َيرمينى  �أن  باهلل 

حافظ على �ل�شديق، ولو في �لحريق. لي�س بي�شير تقويم 

نِّة. متى تعالج مال  �لع�شير. �إذ� �أردت �لن�شيحة فتاأهب للظِّ

 
(126)

اء م. َغثَُك خير من �شمين غيرك. ال َتنَْطُح َجمَّ غيرك َت�ْشاأَ

. قد �َشَدع �لِْفَر�ُق، 
(127)

َذ�َت َقْرن. قد ُيبْلَغ �لَخ�ْشم بالَْق�ْشم

�لْحرُّ  غد�ً.  �ليوم  مع  فاإِن  �أخاكم،   
(128)

��ْشتَاأُْنو� �لرِّفاق.  بين 

. ال تطمع في كل ما ت�شمع«.
(129)

َعُزوف

(جمهرة �أمثال 2: 103)

ال
َ
ْخى للب

ْ
َر
لُم اأ

َّ
ال�س

لجدها  زهير  بن  قي�س  بنت  �لجمانة  ن�صيحة   

�لربيع بن زياد

مكةِدْرعاً  من  ��شترى  قد  �لَْعبْ�ِشى  ُزَهيْر  بن  قي�س  كان 

قومه،  �إلى  بها  َوَوَرَد  �لُف�ُشول،  ذ�ت  ت�شمى  َح�َشنًَة، 

َعبْ�س،  بنى  �شيد  وكان  زياد،  بن  �لربيع  عمه  فر�آها 

الأبيها:  قي�س  بنت  �لُجَمانة  فقالت  َغ�ْشبا،  منه  فاأخذها 

�أَناِظْر َجدِّى، فاإِن �َشلُح �الأمر بينكما، و�إالَّ كنُت  دعنى 

من ور�ء ر�أيك، فاأِذن لها، فاأتت �لربيع فَقالت:

وما  َجدِّى،  ربيُع  يا  فاإِنك  �أبى،  قي�ٌس  كان  »�إذ� 

، �إال كالذي يجب عليك من َحق 
َّ
ِة َعلَى يجب له من حق �الأُُبوِّ

عن  وُتَجلِّى  �لِعنَايُة،  َتبَْعثه  �ل�شحيُح  و�لر�أُى  لى،  ِة  �لبُنُوَّ

َمْح�ِشِه �لن�شيحُة، �إنك قد ظلمَت قي�شاً باأخذ ِدرعه، و�أََجدُّ 

و�لبَاِدى  منت�ِشٌر،  و�لُمَعاِر�ُس  عزمه،  �شوُء  �إياك  مكافاأته 

َيْرَدُعه  وال  بالوِعيد،  ُف  ُيخوَّ ْن  ِممَّ قي�ٌس  ولي�س  �أْظلَم، 

ُمتَاَرَكتِِه،  في  فالحزُم  منَاَبَذِتِه،  �إلى  ترَكنَنَّ  فال  �لتهديُد، 

لُم  و�ل�شَّ و�لتِّالَد،  ارف  بالطَّ اَبٌة  َذهَّ للعبَاد،  َمتْلََفٌة  و�لحرُب 

لقد  �أقول:  وبحٍق  �لرجال،  الأِْنُف�ِس  َبقِى  َو�أَ للبَال،  �أَْرْخى 

�َشَدْعُت ِبُحْكٍم، وما يدفُع قولى �إال غيُر ذى َفْهم«.

(بالغات �لن�صاء �س 125)

و لها ظهر كالجدول.. 

و�صف ع�صام �لكندية الأم �إيا�س بنت عوف بن 

محلم �ل�صيبانِى

مِّ �إيا�س بنت 
لما بلغ �لحارَث بن عمرو ملك ِكنَْدة جَماُل �أُ

�أر�د  عقلَها،  ة  وقوَّ وكمالُها  يْبانى،  �ل�شَّ ُمَحلِّم  بن  عوف 

ِع�َشام،  لَها  يقال  كندة،  من  �مر�أة  فدعا  يتزوجها،  �أن 

ذ�ت عقل ول�َشان، و�أدب وبيَان، وقال لها: �ذهبي حتى 

تعلمى لى علم �بنة عوف، فم�شت حتى �نتهت �إلى �أّمَها 

فاأر�شلت  له،  َقِدمت  ما  فاأعلمتَها  �لحارث،  بنت  �أَُمامة 

�أتت  ُبنَيَّة، هذه خالتك  �أي  وقالت:  �أمامة �إلى �بنَها  

�شيئاً  عنها  َت�ْشتُِرى  فال  �شاأِنك،  �إلىبع�س  لتنظر  �إليك 

فيما  وناِطقيَها  وخلق،  وجه  من  �إليِه،  �لنظر  �أر�دت 

��ْشتَنَْطَقتِْك فيِه، فدخلت ع�َشام عليَها، فنَظرت �إلى ما لم 

َتَر َعيْنَُها مثلَُه َقطُّ بهجًة وح�شناً وجماالً، فاإذ� هي �أكمل 

عندها  من  فخرجت  ل�َشاناً،  و�أف�شحهم  عقال،  �لنا�س 

فذهبت  �لِقنَاَع)  َك�َشَف  َمْن  �لِْخَد�َع  (َتَرك  تقول:   
َ
وِهي

يا  ور�ءِك  (ما  لها:  فَقال  �لحارث  �إلى  �أقبلت  ثم  مثال، 

عن  �لَمْخ�ُس  َح  (�َشرَّ قالت:  مثال،  فاأر�شلها  ِع�َشاُم)؟ 

)، فذهبت مثال. قال �أخبريني، قالت:
(130)

ْبد �لزُّ

َكالمر�آة  َجبْهة  »ر�أيت  وحقاً:  �شدقاً  �أُخبرك 

 ،
(131)

ِقيلة، َيِزينَها �َشْعر َحالٌِك، كاأذناب �لخيل �لم�شفورة �ل�شَّ

�إْن �أْر�َشلَتْه ِخلْتَه �ل�شال�شَل، و�إن َم�َشَطتْه قلَت عنها قيُد َكْرٍم 

د�  �ُشوِّ �أو  ِبَقلٍم،  ُخطا  كاأنهما  وحاجبين   ،
(132)

�لَْو�بُل َجالََها 

�لتي   
(134)

�لَْعبَْهَرة بية  �لظَّ عينى  على  تقّو�شا  قد   
(133)

ِبُحَمٍم

�أنف  بينهما   ،
(135)

َق�ْشورة ُيْذِعرها  ولم  قان�س،  َيُرْعها  لم 

ولم  ِق�َشر،   
(137)

به تْجنِ�س  لم   ،
(136)

�لم�شقول �ل�شيف  َكَحّد 

في   ،
(139)

كاالأُْرُجَو�ن َوْجنَتَان  به  َحفَّْت  طول،  به   
(138)

َيْم�س

لذيذ  كالخاَتِم،  فم  فيه  �ُشقَّ   ،
(140)

كالُجَمان َمْح�ٍس  بيا�ِس 

تبدو  و�أ�شنَاٌن   ،
(141)

�أُ�ُشٍر ذو�ت   ، ُغرٌّ َثنَايا  فيه  �لُمبْتَ�َشم، 

َحِر، يتقلب فيه  كالدُّرر، وريق كالخمر له َن�ْشُر �لرَّو�س بال�شَّ

َوَجَو�ٌب  و�فر،  عقٌل  يحرِّكه  وبيان،  ف�شاحة  ذو  ل�شاٌن 

َيْجلِبان  كالورد،  حمر�و�ن  �َشَفتان  دونه  تلتقى  حا�شر، 

َب  ُركِّ ة،  �لِْف�شَّ كاإبريق  عنق  ذلك  تحت  ْهِد،  كال�شَّ ريقا 

َع�ُشد�ن  بها  يت�شل   ،
(142)

ُدْمية ِتْمثال  ك�شدر  �شدر  في 

فيهما  لي�س  وذر�عان  �َشْحماً،   
(143)

ُمْكتَنَِز�ن لحماً،  ممتلئَان 

دقيٌق  َكفَّان،  فيهما  بَت  كِّ ُر   ، ُيَج�سُّ ِعْرق  وال   ، ُيَح�سُّ عظٌم 

�الأنامل،  منهما  �شئت  �إن  ُتْعَقُد  َع�َشبُهما،  ليُِّن  َق�َشبُُما، 

في  تربََّع  وقد  �لمفا�شل،  ُحفر  في  �لف�شو�ُس،  ُب  َوُتَركَّ

ِثيَاَبها،  عليها  َيْخِرقان  انتان،  ُرمَّ كاأنهما  ُحقَّان،  �شدرها 

 
َ
ُك�ِشى �لُمْدَمَجِة،   

(144)
�لُْقبَاَطى  

ِّ
َكَطى ُطِوى  بطٌن  ذلك  تحت 

ة  ِب�ُشرَّ �لُْعَكُن   تحيط تلك 
(146)

�لُمْدَرَجة  كالقر�طي�س 
(145)ً

ُعَكنا

كالجْدَوِل،  ظهٌر  ذلك  خلف  �لَمْجلق،  �لعاج   
(147)

َكُمْدُهِن

 
(148)

َكَفٌل تحته  الْنبَتَر،  �هلل  رحمُة  لوال  َخ�ْشٍر،  �إلى  ينتهى 

 (149)
ِدْع�ُس كاأنه  قعدت،  �إذ�  َوُينْه�شها  نه�شت،  �إذ�  ُيْقِعدها 

 كاأنهما 
(150)

لَفَّاَو�ن ، يحمله فِخَذ�ن  لِّ �لطَّ لَبَّده �شقوط  رمٍل، 

كالْبَْرِدّى،   
(151)

َخْدلَتان �شاقان،  تحتهما  �لُجمان،  َن�ِشيد 

َرد، يحمل ذلك َقَدمان،  يتا ب�شعر �أ�شود، كاأنه ِحلَق �لزَّ ُو�شِّ

تطيقان  كيف  �شغرهما  مع  �هلل  فتبارك  �لل�شان،  َكَحْذو 

َحْمَل ما فوقهما، فاأما ما �شوى ذلك فتركت �أن �أ�شَفه، غير 

�أنه �أح�شن ما و�شفُه و��شف بنظم �أو نثر«، فاأر�شل �لملك 

.
(152)

جُه �إياها �إلى �أبيها فخطبها، فزوَّ

�الأمثال  وجمهرة   143,  :2 �الأمثال  ومجمع   235,  :3 �لفريد  (�لعقد 

(27 :2

اأدب الزواج..!

و�صية �أمامة بنت �لحارث البنتها �أم �إيا�س

فلما ُحملت �إلى زوجها قالت لها �أمها �أُمامة بنت  

�لحارث:

�أدٍب،  لف�شل  ُتِرَكْت  لو  �لو�شية  �إن  بنيُة:  »�أي 

للعاقل،  وَمُعونة  للغافل،  تذكَرة  لذلك منِك، ولكنها  ُتركْت 

و�شدة  �أبويها،  لِِغنَى  �لزوج  عن  ��شتغنت  �مر�أة  �أن  ولو 

�لن�شاء  ولكن  عنه،  �لنا�س  �أغنى  كنِت  �إليها،  حاجتهما 

للرجال ُخلِقن، ولهن ُخلِق �لرجال.

َخرجِت،  منه  �لذي  �لجوَّ  فارقِت  �إنك  بنية:  �أي 

تعرفيه،  لم  َوْكٍر  �إلى  َدَرْجِت،  فيه  �لذي  �لُْع�سَّ  وَخلَّفِت 

ومليكاً،  رقيباً  عليك   
(153)

بِملكه فاأ�شبح  تاألَِفيه،  لم  وقرين 

. يا بنية: �حملى عنى 
(154)ً

فكونى له �أَمًة يكن لك عبد�ً و�ِشيكا

بالقناعة،  �ل�شحبُة   : وِذكر�ً  ُذْخر�ً  لك  تكن  خ�شال  ع�شر 

و�لمعا�شرة بح�شن �ل�شمع و�لطاعة، و�لتعهد لموقع عينه، 

وال  قبيح،  على  منك  عينُه  تَقع  فال  �أنفه،  لمو�شع  و�لتفّقد 

�أح�شن �لح�ْشن، و�لماء  �أطيَب ريح، و�لكحل  �إال  َي�َشّم منك 

يب �لمفقود، و�لتعهد لوقت طعامه، و�لُهدّو عنُه  �أطيب �لطِّ

�لنوم  وتنغي�س  َملَْهبَة،  �لجوع  حر�رة  فاإنَّ  منامه،  عنَد 

نف�شه  على  و�الإرعاء  وماله،  ببيته  و�الحتفاظ  ًمْغ�َشبَة، 

�لتقدير،  ح�شُن  بالماِل  �الحتفاَظ  فاإنَّ  وعياله،  َوَح�َشمه 

وال  �لتدبير،  ح�شِن  جميُل  و�لح�شم  �لعيال  على  و�الإرعاء 

ه،  تف�شى لُه �شّر�ً، وال َتع�ِشى له �أمر�ً، فاإنَِّك �إن �أف�شيت �شرَّ

ثمَّ  �شدَره،  �أوَغْرِت  �أمَره،  َع�َشيِْت  و�إن  َغدَره،  تاأَمنِى  لم 

�نِقى من ذلك �لَفَرَح �إن كان َتِرحا، و�الكتئاَب عنده �إْن كان 

من  و�لثانية  �لتق�شير،  من  �الأولى  �لَخ�شلة  فاإنَّ  َفِرحا، 

ما  �أ�شدَّ  يكن  �إعظاماً،  لُه  تكونيَن  ما  �أ�شدَّ  وكونى  �لتكدير، 

يكون لك �إكر�ماً، و�أ�َشدَّ ما تكونين له مو�فقة، يكْن �أطَوَل ما 

تكونين له ُمَر�فَقًة، و�علمى �أنَِّك ال ت�شلين �إلى ما تحبين، 

ُتوؤِثِرى ر�شاُه على ر�شاِك، وهو�ُه على هو�ِك فيما  حتى 

�أحببت وَكِرهِت، و�هلل َيِخير لك«.

(مجمع �الأمثال 2: ،143 و�لعقد �لفريد 3: 223)

حذار من الهاوية..!

�إ�صالح مرثد �لخير

على  َحِدباً  وكان  َقياْل،  َينَْكَف  بن  �لخير  َمْرَثد  كان 

 
(155)

ع�شيرته، ِمحباً ل�شالحهم، وكان �ُشبَيع بن �لحرث

حتى  �ل�شرف،  تنازعا  ُرَعين  ذى  بن  مثوِّب  بن  وِميثَم 

فيتفانى  �شًر،  حييهما  بين  يقع  �أن  وخيف  ت�شاحنا، 

لي�شلح  ، فبعث �إليها َمْرَثد،  فاأح�شرهما 
(156)

ِجذماهما

بينهما، فقال لهما:

 ،
(158)

�لَْهَجاج َو�ْمتَِطاَء   
(157)

�لتََّخبَُّط �إنَّ 

في  ٍة،  ُهوَّ �َشَفا  َعلَى  �َشيَِقُفُكَما  �للََّجاج، 
(159) 

َو��ْشتِْحَقاَب

َفتاَلََفيا  �لْو�ِشيلَِة،  و�َْنِقَطاُع 
(161)

�الأ�ِشيلَِة، َبَو�ُر   
(160)

ِدَها َتَورُّ

َوَت�َشتُِّت  �لَْعْقِد،  َو�ْنِحالَِل  �لَْعْهِد، 
(162)

�ْنتِكاِث َقبَْل  ُكَما  �أْمَر 

 ،
(164)

َر�ِفَهة ُف�ْشَحٍة  في  َو�أْنتُما   ،
(163)

ْهَمِة �ل�شُّ َوَتبَاُيِن  �الأُلَفِة، 

 ،
(167)

ُمْعِر�َشة َو�لبُْقيَا   ،
(166)

ُمثِْرَية ُة  َو�لَمَودَّ  ،
(165)

َو�ِطَدٍة َوَقَدٍم 

َع�َشى  ْن  ِممَّ �لَْعَرِب:  ِمَن  َقبْلَُكْم  َكاَن  َمْن  �أَْنبَاَء  َعَرْفتُْم  َفَقْد 

�لتََّقاُطِع،  �إلى  َو�أَ�ْشَغى  �ِشيَد،  �لرَّ َوَخالََف  �لنَّ�ِشيَح، 

كاَن  َوَكيَْف  �َشْعيِِهْم،  �ُشوِء  َعَو�ِقُب  �إلَيِْه  �آلْت  َما  َوَر�أَْيتُْم 

 ،
(170)

 َقبَْل َتَفاُقِم �لثَّاى
(169)

 �أُوِرِهْم، َفتاَلََفُو� �لُْقْرَحَة
(168)

�َشيُّوُر

 
(172)

بَْت ْحنَاُء، َتَق�شَّ �لدَّ�ِء، َو�إَذ� ��ْشتَْحَكَمِت �ل�شَّ
(171) 

َو��ْشتِْفَحاِل

 �لْباَلَء.
(173)

ُعَرى �الإِْبَقاِء، َو�َشِمَل
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�لهو�م�س

�لعذق: �لنخلة بحملها و�لعذق (بك�صر �لعين) �لقنو منها.
(1)

�لنو�ة.
(2)

�لوثيمة: �لحجارة، وثمة: ك�صرة ودقة. ووثم �لفر�س �الأر�س: رجمها بحو�فره. 
(3)

ومن �إيمان �لعرب ال و�لذي �أخرج �لعذق من �لجريمة. و�لنار من �لوثيمة. وقولهم: 

ال و�لذي �صقهن خم�صاً من و�حدة يعنون �الأ�صابع، وقولهم: ال و�لذي �أخرج �لعذق 

من �لجريمة. و�لنار من �لوثيمة، وقولهم: ال و�لذي �صقهن خم�صاً من و�حدة يعنون 

�الأ�صابع، وقولهم: ال و�لذي �أخرج قائبة من قوب يعنون فرخاً من بي�صة. ال و�لذي 

وجهي زمم بيته (بالتحريك) �أي ق�صده وحذ�ءه.

�صجعانا: جمع با�صل.
(4)

�لم�صتق�صى، ��صتف ما في �الإناء �صربه كله. و��صتف �إذ� �صرب �ل�صفافة (بال�صم)، 
(5)

وهي �لبقية تبقى في �الإناء.

�الأخذ بعجلة، ومنه �صمى �لقفاف وهو من ي�صرق �لدر�هم بين �أ�صابعه.
(6)

�أمر �أمر�ً و�أمرة: كثر وتم فهو �أمر و�أمره �هلل و�أمره كن�صره كثره: (و�إذ� �أردنا �أن نهلك 
(7)

قرية �أمرنا مترفيها). �أي كثرنا.

ينح�صر: ينك�صف.
(8)

�لمتناهي في �لدناءة و�للوؤم.
(10)

عزه يعزه كن�صره .
(9)

�لهبيت: �الأحمق �ل�صعيف.
(11)

ح�صرة �لموت.
(12)

�أي في وقت �ل�صريخ وهو ند�ء �لم�صتغيث. 
(13)

�أهذر: هذي.
(14)

لم ير�س.
(15)

بكاأت �لناقة بكئا قل لبنها.
(16)

باره: جربه.
(17)

�لهتر بال�صم: ذهاب �لعقل من كبر �أو مر�س �أو حزن وقد �أهتر فهو مهبر بفتح 
(18)

�لتاء �صاذ، وقيل �أهتر بالبناء للمجهول.

�لخلة: �ل�صد�قة �لمخ�صة ال خلل فيها تكون في عفاف (و�لخلة �أي�صاً �ل�صديق 
(19)

للذكر و�الأنثى و�لو�حد و�لجميع).

�لكنة: �مر�أة �البن �أو �الأخ جمعه كنائن.
(20)

بزه: �صلبه، وفي �لمثل: من عزيز، �أي من غلب �صلب.
(21)

�لحمقاء: من وره كفرح: حمق فهو �أوره.
(22)

�صعف �لر�أي و�لعقل.
(23)

�لرعة: �لطريقة.
(24)

�أي من ر�أى يوماً على عدوه ر�أى مثله على نف�صه.
(25)

�لذمامة بالفتح، و�لذمة: �ألعهد، و�لكفالة: و�لحق، و�لحرمة.
(26)

�ليد �لعليا �لمعطية؛ و�ل�صفلى: �ل�صائلة، وفي �لحديث: »�ليد �لعليا خير من �ليد 
(27)

�ل�صفلى«؛ وهو حث على �ل�صد�قة.

�لقود: �لق�صا�س.
(28)

هو دويد بن زيد بن نهد �لحميري، وكان من �لمعمرين. قيل عا�س �أربعمائة 
(29)

و�صتا وخم�صين �صنة، (قالو�: وال يعد �لعرب معمر�ً �إال من عا�س مائة وع�صرين �صنة 

ف�صاعد�ً).

�أقال �هلل عثرته: رفعه من �صقوطه.
(30)

�لطعن في �لجو�نب يميناً و�صماالً.
(31)

هبر �للحم: قطعه قطعاً كبار�ً، و�لهبرة (بالفتح) �لقطعة �لمجتمعة منه و�صرب 
(32)

هبر وهبير هابر: �أي يقطع �للحم.

�لطبع محركة: �لبن�س.
(33)

�لوهن �ل�صعف، و�لخر�عة: (كنباهة) �للين و�لرخاوة خرع: ككرم، وخرع كفرح 
(34)

�صعف و�نك�صر، فهو خرع، وخريع.

قال �لميد�ني في مجمع �الأمثال »1: 6«: »هذ� مثل تخبط في تف�صيره كثير من 
(35)

�لنا�س، قال بع�صهم: �إنما يحتاج �إلى �لو�صية من ي�صهو ويغفل. فاأما �أنت فغير 

محتاج �إليها الأنك ال ت�صهو، وقال بع�صهم يريد بقوله بنو �صهو�ن جميع �لنا�س الأن 

كلهم ي�صهو، و�الأ�صوب في معناه �أن يقال: »�إن �لذين يو�صون بال�صيء ي�صتولي 

عليهم �ل�صهو حتى كاأنه موكل بهم؛ ي�صرب لمن ي�صهو عن طلب �صيء �أمر به، 

و�ل�صهو�ن، �ل�صهو، ويجوز �أن يكون �صفة �أي بنو رجل �صهو�ن، وهم �آدم عليه 

�ل�صالم حين عهد �إليه ف�صها ون�صى، يقال رجل �صهو�ن و�صاه، �أي �إن �لذين يو�صون 

ال بد �أن ي�صهو� الأنهم بنو �آدم عليه �ل�صالم«.

�أرحبه: و�صعه.
(36)

�لرحب: بال�صم م�صدر؛ وبالفتح و�صف.
(37)

�أي ر�ِحة، �أو هو بال�صم �أي وما ذ�ك بمرجع �إلى روحي.
(38)

�لغيل: �ل�صاعد �لريان �لممتلئ.
(39)

�لمع�صم: مو�صع �ل�صو�ر �أو �ليد، وهو �لمر�د هنا.
(40)

هو زهير بن جناب بن هبل �لكلبي، قيل عا�س مائتين وع�صرين �صنة، وقيل 
(41)

مائتين وخم�صين، وقيل �أربعمائة وخم�صين، وكان يدعى �لكاهن ل�صحة ر�أيه.

�لحر�س من �لدهر: �لطويل، وحر�س: ك�صمع عا�س زماناً طويالً.
(42)

�لغر�س: �لهدف، وتعاوره (تتعاوره) �أي تتد�وله.
(43)

عفا �الأثر: در�س و�محي.
(44)

�أي طالب �لثار.
(45)

�لطارف و�لطريف: �لمال �لم�صتحدث، و�لتالد، و�لتليد، و�لتالد، و�لمتلد: �لمال 
(46)

�لقديم �الأ�صلي �لذي ولد عندك.

�لتالحي: �لتنازع، والحاه مالحاة ولحاء نازعه.
(47)

�ختبر.
(48)

�أي تجعله جد�ً؛ و�لجد (بالك�صر) �صد �لهزل.
(49)

�لغريم: �لمدين (وهو �لد�ئن �أي�صاً).
(50)

معناه �لعط�س �ل�صاق خير من ري يف�صح �صاحبه، وقمح �لبعير قموحاً: رفع 
(51)

ر�أ�صه عند �لحو�س و�متنع من �ل�صرب فهو قامح، وقمح �لبعير: ��صتد عط�صته حتى 

فتر �صديد�ً.

هو �صاحب حرب د�ح�س و�لغبر�ء، وكان من ق�صته �أنه تر�هن هو وحذيفة بن 
(52)

بدر �صيد بني ذبيان على فر�صيهما د�ح�س (فر�س قي�س) و�لغبر�ء (فر�س حذيفة)- 

وقيل �إنهما تر�هنا على د�ح�س و�لغبر�ء فر�س قي�س، و�لخطار و�لحنفاء فر�صي 

حذيفة - وتو��صعا �لرهان على مائة بعير، ثم قادوهما �إلى ر�أ�س �لميد�ن، وفي 

طرف �لغابة �صعاب كثيرة، فاأكمن حمل بن بدر في تلك �ل�صعاب فتياناً على طريق 

�لفر�صين، و�أمرهم �إن جاء د�ح�س �صابقاً �أن يردو� وجهه عن �لغابة، فاأر�صلوهما 

فاأح�صرو�، فلما �صارف د�ح�س �لغابة ودنا من �لفتية، وثبو� في وجهه فردوه عنها؛ 

وعلم قي�س بذلك؛ وبعث حذيفة بن بدر �بنه مالكاً �إلى قي�س يطلب منه حق �ل�صبق؛ 

فقال قي�س كال الأمطلنك به، فنال �بن حذيفة من عر�س قي�س و�صتمه و�أغلظ له؛ وكان 

�إلى جنب قي�س رمح فطعنه به فدق �صلبه، و�جتمع �لحيان و�أدو� دية �لمقتول، 

و�أخذها حذيفة دفعاً لل�صر، ثم �إن قومه ندموه فعاد �ل�صر بينهم، وقامت �لفتن بين 

�لحيين، وعد� حذيفة على مالك بن زهير �أخي قي�س فقتله؛ وكان �لربيع بن زياد 

عمهما معتزل �لحرب، فلما �صمع بمقتل �بن �أخيه مالك �صق ذلك عليه وقاتل بني 

ذبيان، ثم تو�لت �أيام �لحروب بينهم، وكان �أعظمها يوم �لهباءة حتى �أ�صلح بينهم 

�لحرث بن عوف وهرم بن �صنان �لمريان؛ وحمال ديات �لقتل ثالث �آالف بعير.

و�صبب مقتل زهير بن جذيمة �لعب�صي �أبي قي�س، �أن هو�زن بن من�صور كانت 
(53)

توؤتي �التاوة زهير �بن جذيمة - ولم تكثر عامر بن �صع�صعة بعد - فاأتت عجوز 

من هو�زن �إلى زهير ب�صمن في نحي (�لنحي كحمل �لزق، �أو ما كان لل�صمن خا�صة) 

فاعتذرت �إليه؛ و�صكلت �ل�صنين �للو�تي تتابعن على �لنا�س »فذ�قه فلم ير�َس طعمه، 

فدعها �أي دفعها بقو�س في يده ف�صقطت فبدت عورتها، فغ�صبت من ذلك هو�زن 

وحقدته �إلى ما كان في �صدرها من �لغيظ، وكانت يومئذ قد كثرت بنو عامر بن 

�صع�صعة فثارو� �إليه فقاتلوه حتى قتلوه.«

وكان حذيفة بن بدر و�أخوه نزال مع �أ�صحابهما في جفر �لهباءة، فاتبعهم قي�س 
(54)

ومن معه حتى �أدركهم فيه، وقد �أر�صلو� خيولهم ونزعو� �صالحهم (وكان حذيفة 

قد �أخذ غالمين من بني عب�س، فقتلهما وهما ي�صتغيثان يا �أبتاه حتى ماتا) ف�صد 

قي�س و�لربيع ومن معهما عليهم، وهم ينادون لبيكم لبيكم، يعني �أنهم يجيبون ند�ء 

�ل�صبية لما قتلو� ينادون يا �أبتاه، فنا�صدوهم �هلل و�لرحم، فلم يقبلو� منهم، وقتلو� 

حذيفة وحمال �أخاه، ومثلو� بحذيفة فقطعو� مذ�كيره وجعلوها في فيه وجعلو� 

ل�صانه في ��صته، و�أ�صرف قي�س في �لنكاية و�لقتل، وكانت فز�رة ت�صمى هذه �لوقعة 

�لبو�ر، ولكن قي�صاً ندم بعد ذلك ورثى حمل بن بدر، وهو �أول من رثى مقتوله.

�ل�صدر: �لرجوع.
(55)

ربع: كمنع �نتظر وتحب�س، وربع �لحبل فتلته من �أربع طاقات. و�لمعنى �إذ� 
(56)

حادثتم فتاأنو� وتمهلو�، �أو فاحكمو� �لقول.

�لعيون: جمع عين، وهي خيار كل �صيء.
(57)

�ل�صباح �لغارة: �أي وال ت�صرحو� مقاتلتكم حتى تاأمنو� �لغارة.
(58)

قرى �ل�صيف يقريه قرى: �أح�صن �إليه، و�لقرى �أي�صاً ما قرى به �ل�صيف.
(59)

هكذ� روى �أبو هالل �لع�صكري في جمهرة �الأمثال: وذكر �لميد�ني �أن �أكثم و�صى 
(60)

بها بنيه حين جمعهم، و�لرو�ية �الأولى �أطول بكثير من �لثانية، وقد ُجمع بين 

�لرو�يتين.

للناقة �صطر�ن: قادمان و�آخر�ن، فكل خلفين من �أخالفها �صطر (و�لخلف بالك�صر 
(61)

لها كال�صرع للبقر) و�أ�صطره بدل من �لدهر؛ و�لمعنى �أنه �ختبر �صطري �لدهر خيره 

و�صره فعرف ما فيه، وهو مثل ي�صرب فيمن جرب �لدهر.

ذرفت عينه ك�صرب: �صال دمعها، وذرفت �لعين دمعها �أ�صالته؛ وهو مثل ي�صرب 
(62)

لمن ر�أى �الأمر فعرف حقيقته.

�صاماه: بار�ه في �ل�صمو.
(63)

يزيد، وفي مجمع �الأمثال »يبقي«.
(64)

�أي �أبقى للقوة، من جم �لفر�س جماماً (بالفتح) ترك �ل�صر�ب فتجمع ماوؤه، 
(65)

وجم �لم�صاء يجم ب�صم �لجيم وك�صرها جم، ما كثر و�جتمع، و�لبئر تر�جع ماوؤها؛ 

و�لجمام بالفتح �أي�صاً: �لر�حة.

يحزن.
(66)

�أي ففكر في �لتقدم قبل �أن تندم.
(67)

��الأعالم جمع علم: وهو �صيد �لقوم.
(68)

�الأفن: �صعف �لر�أي و�لعقل، وفي �الأ�صل �أمن وهو تحريف.
(69)

�تقعقع: ��صطرب وتحرك. وفي �الأ�صل عنده بدل عمده وهو تحريف، وهذ� مثل. 
(70)

معناه ال بد من �الفتر�ق بعد �الجتماع، �أو معناه �إذ� �جتمع �لقوم وتقاربو� وقع بينهم 

�ل�صر فتفرقو�، �أو من غبط بكثرة �لعدد و�ت�صاق �الأمر فهو بمعر�س �لزو�ل و�النت�صار.

�أي �أن بهبنكم ويوقرنكم، وفي �الأ�صل »�لمهانة« وهو ت�صحيف.
(71)

�ل�صريفة.
(72)

�لحاطب: �لذي يجمع �لحطب؛ وهو حاطب ليل: �أي مخلط في كالمه.
(73)

�أ�صقط كلمة؛ و�أ�صقط في كلمة �أي �أخطاأ.
(74)

عاقدو�: حالفو�، و�لثروة؛ كثرة �لعدد من �لنا�س.
(75)

يقال هم و�صيظة في قومهم �أي ح�صو فيهم.
(76)

جابة بمعنى �إجابة، ��صم و�صع مو�صع �لم�صدر، ومثلها �لطاعة و�لطاقة و�لغارة 
(77)

و�لعارة. قال �لمف�صل: �أول من قال ذلك �صهيل بن عمرو، وكان تزوج �صفية بنت �أبي 

جهل بن �أبي ه�صام، فولدت له �أن�س بن �صهيل، فخرج معه ذ�ت يوم؛ فوقف بحزورة 

مكة (و�لحزورة كق�صورة: �لر�بية �ل�صغيرة) فاأقبل �الأخن�س بن �صريق �لثقفي، فقال: 

من هذ�؟ قال �صهيل: �بني؛ قال �الأخن�س: حياك �هلل يا فتى! قال: ال، و�هلل ما �أمي في 

�لبيت، �نطلقت �إلى �أم حنظلة تطحن دقيقاً، فقال �أبوه: �أ�صاء �صمعاً فاأ�صاء جابه 

فاأر�صلها مثالً.

�أي ال تعي�س ب�صبب ثدييها وبما يغالن عليها من �أجرة �الإر�صاع، ي�صرب في 
(78)

�صيانة �لرجل نف�صه عن خ�صي�س �لمكا�صب، وذكرو� �أن �أول من قاله �لحارث بن 

�صليل �الأ�صدي، وكان �صيخاً كبير�ً وكان حليفاً لعلقمة بن خ�صفة �لطائي، فز�ره فنظر 

�إلى �بنته �لزباء، وكانت من �أجمل �أهل دهرها فاأعجب بها، فقال له: �أتيتك خاطباً، 

وقد ينكح �لخاطب، ويدرك �لطالب، ويمنح �لر�غب، فقال له علقمة: �أنت كفء كريم 

يقبل منك �ل�صفو، ويوؤخذ منك �لعفو، فاأقم ننظر في �أمرك؛ ثم �نكفاأ �إلى �أمها فقال 

�إن �لحارث بن �صليل �صيد قومه ح�صباً ومن�صباً وبيتاً، وقد خطب �إلينا �لزباء، فال 

ين�صرفن �إال بحاجته فقالت �مر�أته البنتها: �أي �لرجال �أحب �إليك؟ �لكهل �لجحجاح 

(�أي �ل�صيد)، �لو��صل �لمناح، �أم �لفتى �لو�صاح؟ قالت، ال بل �لفتى �لو�صاح، قالت: 

�إن �لفتى يغيرك، و�إن �ل�صيخ يميرك، ولي�س �لكهل �لفا�صل، �لكثير �لنائل، كالحديث 

�ل�صن، �لكثير �لمن، قالت: يا �أمتاه، �إن �لفتاة تحب �لفتى كحب �لرعاء �أنيق �لكال، 

قالت: �أي بنية، �إن �لفتى �صديد �لحجاب، كثير �لعتاب، قالت �إن �ل�صيخ يبلى 

�صبابي، ويدن�س ثيابي، وي�صمت بي �أتر�بي، فلم تزل �أمها بها حتى غلبتها على 

ر�أيها، فتزوجها �لحرث على مائة وخم�صين من �الإبل وخادم و�ألف درهم، فابتنى بها 

ثم رحل بها �إلى قومه، فبينا هو ذ�ت يوم جال�س بفناء قومه وهي �إلى جانبه �إذ �أقبل 

�إليه �صباب من بني �أ�صد يعتجلون، (�أي يت�صارعون ويتقاتلون) فتنف�صت �ل�صعد�ء 

ثم �أرخت عينيها بالبكاء، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: مالي ولل�صيوخ، �لناه�صين 

كالفروخ؛ فقال لها ثكلتك �أمك تجوع �لُحّرة وال تاأكل بثدييها، �لحقي باأهلك فال حاجة 

لي فيك.

يقال: �صرى �لكلب بال�صيد (كفرح) �صر�وة �أي تعود، وكلب �صار؛ و�أ�صر�ه 
(79)

�صاحبه عوده و�أ�صر�ه به: �أغر�ه، و�صر�ه �أي�صاً ت�صرية.

�لتهمة.
(80)

�أبرمة: �أ�صجره و�أمله.
(81)

ف�صل ف�صولة فهو ف�صل: �أي رذل ال مروءة له، و�لوزر�ء: جمع وزير وهو �لن�صير 
(82)

و�لظهير.

في �الأ�صل »يملك« و�أرى �صو�به يمل.
(83)

�لغرر: �لخطر، غرر بنف�صه تغرير�ً: عر�صها للهلكة و�ال�صم �لغرر.
(84)

يريد مهرها.
(85)

رقاأ �لدم: جف و�صكن، و�لرقوء ك�صبور ما يو�صع على �لدم ليرقئه، و�لمعنى �أنها 
(86)

تعطي في �لديات فتحقن بها �لدماء.

�لتحفة: �لبر و�للطف و�لطرفة، وقد �أتحفته تحفة.
(87)

�لعدم بال�صم وب�صمتين وبالتحريك �لفقد�ن وغلب على فقد�ن �لمال.
(88)

�لق�صم: �لقدر.
(89)
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وفي رو�ية: »�لعادة �أملك من �الأدب«.
(90)

�لرماء م�صدر ر�مي كالمر�ماة، و�لكنائن جمع كنانة: وهي جعبة �ل�صهام، وهو 
(91)

مثل معناه: توؤخذ لالأمر �أهبته قبل وقوعه، ومثله قولهم »قبل �لرمي ير��س �ل�صهم« 

�أي يو�صع له �لري�س.

�لعدل: �ال�صتقامة �أي بقاء �لمودة في ��صتقامة �لتعاهد و�لحر�س على �صالمة 
(92)

�صروطه.

ويروى نتجت �لفاقة.
(93)

�لخيزوم: و�صط �ل�صدر وما ي�صم عليه �لحز�م.
(94)

هكذ� في �لعقد �لفريد، ولي�س من �لمي�صور تمييز �أمثال �أحدهما من �أمثال �الآخر 
(95)

�إال في �لقليل، على �أنه قد ورد بينها �أمثال لغير �أكثم، (ولعله تمثل بها) و�أخرى له 

قد وردت في ثنايا كالمه �لذي �أوردته �آنفاً، ول�صكنى �آثرت �إير�د �لمقال برمته كما 

جاء في �لعقد، وبزرجمهر: مركب من بزرج معرف بزرك �أي �لكبير، ومهر �أي �لروح 

وهو بزر جمهر بن �لبختكان وزير ك�صرى �أنو �صرو�ن ملك �لفر�س، وكان �صديد �لفكر، 

ح�صيف �لر�أى.

�لمنا�صب و�لن�صيب: �لقريب، من �لن�صبة (بالك�صر و�ل�صم) وهي: �لقر�بة، وبينهما 
(96)

منا�صبة �أي م�صاكلة، هذ� ينا�صب ذ�ك �أي يقاربه �صبها.

في �الأ�صل »من �صدق عينيه« وهو محرف، و�أر�ه من �صدق غيبه �أو غيبته �أي من 
(67)

�صدق في مودته، وحفظ �الأخاء، في �لغيبة الفى �لمح�صر فح�صب.

جيب �لقمي�س طوقه، وهو نا�صح �لجيب �أي �لقلب كناية عن �أنه خال�س �لطوية 
(98)

ال غ�س فيه.

في �لميد�ني: هذ� �لمثل لهذيل بن هبيرة �لتغلبي، وكان �أغار على بنى �صبة 
(99)

فغنم فاأقبل بالغنائم. فقال له �أ�صحابه ق�صمها بيننا، فقال �إني �أخاف �إن ت�صاغلتم 

باالقت�صام �أن يدرككم �لطلب فاأبو�، فعندها قال: »�إذ� عز �أخوك فهن« ثم نزل فق�صم 

بينهم �لغنائم، ومعناها، ميا�صرتك �صديقك لي�صت ب�صيم يركبك منه فتدخلك 

�لحمية به، �إنما هو ح�صن خلق وتف�صل، فاإذ� عا�صرك فيا�صره.

قاله �أبو حن�س: وذلك �أن رجال من بنى فز�رة يقال له بيه�س �أخبر �أن نا�صا من 
(100)

�أ�صجع في غار ي�صربون فيه - وكانو� قد قتلو� �إخوته �ل�صتة ؟ فانطلق بخال له 

ي�صمى �أبا حن�س؛ فقال له هل لك في غار فيه ظباء لعلنا ن�صيب منها - ويروى: هل 

لك في غنيمة باردة ؟ ثم �نطلق به حتى �أقامه على فم �لغار، ودفعه فيه فقال: �صربا 

�أبا حن�س، فقال بع�صهم: �إن �أبا حن�س لبطل، فقال �أبو حن�س: مكره �أخاك ال بطل: 

فاأر�صلها مثال.

في �لميد�نى: �أول من قاله �لنابغة �لذبياني حيث قال:
(101)

على �صعث، �أي �لرجـال �لمهذب؟  ول�صت بم�صتبق �أخـا ال تلمه   

�لدين بالك�صر: �لجز�ء د�نه يدينه دينا بالفتح ويك�صر، ومعنى �لمثل كما تجازى 
(102)

تجازى: �أي كما تعمل تجازى، �إن ح�صنا فح�صن، و�إن �صيئا ف�صيئ، وقوله تدين: �أر�د 

تعمل ف�صمى �البتد�ء جز�ء �لمطابقة و�لمو�فقة، وعلى هذ� قوله تعالى: (»�ْعَتُدو� 

َعلَْيِه ِبِمْثِل َما �ْعَتَدى َعلَْيُكم«. ويجوز �أن يجرى كالهما على �لجز�ء �أي كما تجازى 

�أنت �لنا�س على �صنيعهم كذلك تجازى على �صنيعك.

في �الأ�صل »عين رفت« وهو ت�صويه، و�صو�به »عين عرفت فذرفت«.
(103)

�لحين: �لهالك، وقوله: نزل بين �الأذن و�لعين �أي ب�صمع ومر �أي ممن نزل به ال 
(104)

مختفيا عنه.

زنى يزنى زنى وزناء.
(105)

�لذ�م: و�لذيم �لعيب، قال �لميد�ني: »و�أول من تكلم بهذ� �لمثل فيما زعم �أهل 
(106)

�الأخبار حبى بنت مالك بن عمرو �لعدو�نية (وحبى: ب�صم �لحاء، وت�صديد �لباء 

�لمفتوحة) وكانت من �أجمل �لن�صاء، ف�صمع بجمالها ملك غ�صان فخطبها �إلى �أبيها، 

وحكمه في مهرها، و�صاأله تعجيلها، فلما عزم �الأمر، قالت �أمها لتباعها: �إن لنا 

عند �لمالم�صة ر�صحة فيها هنة، فاإذ� �أردتن، �إدخالها على زوجها، فطيبنها بما في 

�أ�صد�فها فلما كان �لوقت �أعجلهن زوجها، فاأغفلن تطييبها، فلما �أ�صبح قيل له: كيف 

وجدت �أهلك: طروقتك، �لبارحة؟ فقال ما ر�أيت كالليلة قط لوال رويحة �أنكرتها، 

فقالت هي من خلف �ل�صتر »ال تعدم �لح�صناء ذ�ما« فاأر�صلتها مثال.«

�لجنازة بالك�صر: �لميت، ويفتح، �أو بالك�صر �لميت؛ وبالفتح �ل�صرير، �أو عك�صه؛ 
(107)

�أو بالك�صر �ل�صرير مع �لميت، و�لمر�د هنا �لميت، وهذ� �لمثل و�لمثالن قبله في �الأ�صل 

م�صوهة مختلطة هكذ�: »لن تعدم �لح�صناء ما لم يعدم �لغاوى ال يماالأ بك في �أهلك 

كالجنازة«.

�لجد: �لحظ.
(108)

يريد: من ِحاول �لخطو وعالجه ��صتطاعه ومرن عليه، �أي �أن من �أر�د �أمر� 
(109)

وتحيل له، و�أخذ في معالجته وممار�صته، تم له ما يبغى، وهو كقولهم: �إنما �لعلم 

بالتعلم، »ورفع يخطو في �لمثل ح�صن الأن �ل�صرط ما�س«.

�لغلق: �لقفل كالمغالق.
(110)

�لقنط و�لقنوط: �لياأ�س.
(111)

�ل�صرى: �ل�صير ليال، ويروى »عند �ل�صباح يحمد �لقوم �ل�صرى« وهو مثل ي�صرب 
(112)

للرجل يحتمل �لم�صقة رجاء �لر�حة، وفي �لميد�نى: »�أن �أول من قال ذلك خالد بن 

�لوليد لما بعث �إليه �أبو بكر ر�صي �هلل عنهما وهو باليمامة �أن �صر �إلى �لعر�ق، فاأر�د 

�صلوك �لمفازة، فقال له ر�فع �لطائى: قد �صلكتها في �لجاهلية، هي خم�س لالإبل 

�لو�ردة (فالة خم�س بك�صر �لخاء: بعد وردها حتى يكون ورد �لنعم �ليوم �لر�بع 

�صوى �ليوم �لذي �صربت فيه) وال �أظنك تقدر عليها �إال �أن تحمل من �لماء، فا�صترى 

مائة �صارف (�ل�صارف �لناقة �لم�صنة) فعط�صها ثم �صقاها �لماء حتى رويت، ثم 

�صلك �لمفازة، حتى �إذ� م�صى يومان وخالف �لعط�س على �لنا�س و�لخيل، وخ�صى 

�أن يذهب ما في بطون �الإبل نحر �الإبل، و��صتخرج ما في بطونها من �لماء، ف�صقى 

�لنا�س و�لخيل وم�صى، فلما كان في �لليلة �لر�بعة. قال ر�فع: �نظرو� هل ترون �صدر� 

عظاما (�ل�صدر بالك�صر �صجر �لنبق) فاإن ر�أيتموها و�إال فهو �لهالك، فنظر �لنا�س فر�أو� 

�ل�صدر فاأخبروه فكبر وكبر �لنا�س، ثم هجمو� على �لم�صاء فقال خالد رجز� منه »عند 

�ل�صباح يحمد �لقوم �ل�صرى«.

�لريث: �الإبطاء ويروى تهب ريثا، وفي �لميد�نى: »�أن �أول من قال ذلك مالك بن 
(113)

عوف �بن �أبي عمرو بن عوف بن محلم �ل�صيباني، وكان �صنان بن مالك بن �أبي عمرو 

بن عوف بن محلم �صام غيما، فاأر�د �أن يرحل بامر�أته وهي �أخت مالك بن عوف، 

فقال له مالك: �أين تظعن يا �أخى؟ قال: �أطلب موقع هذه �ل�صحابة. قال: ال تفعل 

فاإنه ربما خيلت، ولي�س فيها قطر، و�أنا �أخاف عليك فاأبى، وم�صى فعر�س له مرو�ن 

�لقرظ بن زنباع �لعب�صى، فاأعجله عنها و�نطلق بها، وجعلها بين بناته و�إخوته 

ولم يك�صف لها �صتر� فقال مالك بن عوف ل�صنان: ما فعلت �أختى؟ قال: نفتى عنها 

�لرماح؛ فقال مالك: »رب عجلة تهب ريثا. ورب فروقة يدعى ليثا، ورب غيث لم يكن 

غيثا«، فاأر�صلها مثال، ي�صرب للرجل ي�صتد حر�صه هل حاجة، ويخرق فيها حتى 

تذهب كلها.

�لبطنة: �المتالء �ل�صديد من �لطعام.
(114)

�نظر خطبة عبد �هلل بن م�صعود.
(115)

�ل�صول: جمع �صائلة وهي من �الإبل ما �أتى عليها من حملها �أو و�صعها �صبعة 
(116)

�أ�صهر فجف لبنها، و�أحمى: �أفعل من �لحماية.

�ل�صريمة: قطع �الأمر (و�لعزيمة).
(117)

ويروى »منك �أنفك و�إن كان �أجدع« وفي �لميد�ني: »�أول من قال ذلك قنفذ بن 
(118)

جعونة �لمازنى لربيع بن كعب �لمازنى. وذلك �أن �لربيع دفع فر�صان كان قد �أبر 

على �لخيل (�أي ز�د) كرما وجودة �إلى �أخيه كمي�س لياأتي به �أهله؛ وكان كمي�س �أنوك 

م�صهور� بالحمق، وكان رجل من بنى مالك يقال له قر�د �بن جرم قدم على �أ�صحاب 

�لفر�س لي�صيب منهم غرة فياأخذها، وكان د�هية فمكث فيهم مقيما ال يعرفون ن�صبه 

وال يظهره هو، فلما نظر �إلى كمي�س ر�كبا �لفر�س ركب ناقته ثم عار�صه، فقال 

يا كمي�س: هل لك في عانة لم �أر مثلها �صمنا وال عظما (�لعانة: �لقطيع من حمر 

�لوح�س) وعير معها من ذهب؟ فاأما �الأتن (ب�صمتين جمع �أتان) فتروح بها �إلى �أهلك 

فتمالأ قدورهم، وتفرح �صدورهم، و�أما �لعير فال �فتقار بعده قاله له كمي�س: وكيف 

لنا به؟ قال: �أنا لك به؛ ولي�س يدرك �إال على فر�صك هذ�، وال يرى �إال بليل، وال ير�ه 

غيرى، قال كمي�س: فدونكه؛ قال نعم و�أم�صك �أنت ر�حلتى، فركب قر�د �لفر�س وقال: 

�نتظرني في هذ� �لمكان �إلى هذه �ل�صاعة من غد؛ قال: نعم وم�صى قر�د: فلم يزل 

كمي�س ينتظره حتى �أم�صى من غده وجاع، فلما لم ير له �أثر� �ن�صرف �إلى �أهله وقال 

في نف�صه: �إن �صاألنى �أخى عن �لفر�س قلت تحول ناقة، فلما ر�آه �أخوه �لربيع عرف 

�أنه خدع عن �لفر�س، فقال له: �أين �لفر�س؟ قال: تحول ناقة؛ قال فما فمل �ل�صرج؟ 

قال: لم �أذكر �ل�صرج فاطلب له علة، ف�صرعه �لربيع ليقتله؛ فقال له قنفذ بن جعونة: 

هلل عما فاتك، فاإن �أنفك منك و�إن كان �أجذع؛ فذهبت مثال.

في مجمع �الأمثال (2: 571): »من عرف بال�صدق جاز كذبه؛ ومن عرف 
(119)

بالكذب لم يجز �صدقه«.

�لقهرمان: هو كالخازن و�لوكيل �لمحافظ لما تحت يده؛ و�لقائم باأمور �لرجل 
(120)

بلغة �لفر�س.

�أي �إن تفتح �أذنك لالأقاويل تمطر و�بال منها.
(121)

�لخلة: �ل�صد�قة �لمخت�صة ال خلل فيها، و�لعيلة �لفقر.
(122)

�للوم.
(123)

�الإهجار: �الفحا�س وهو �أن ياأتي في كالمه بالفح�س.
(124)

مثل ي�صرب في �لحث على �لمو��صاة.
(125)

�لجماء: �ل�صاة بال قرن موؤنث �الأجم.
(126)

�لق�صم؛ �الأكل باأطر�ف �الأ�صنان، و�لخ�صم �الأكل باأق�صى �الأ�صر��س؛ ومعنى �لمثل: 
(127)

قد تدرك �لغاية �لبعيدة بالرفق. 

�نتظرو�.
(128)

من عزفت نف�صه عنه: �إذ� زهدت فيه و�ن�صرفت عنه �أي �أنف ر�غب عن �لدنايا.
(129)

مح�س �للبن: �أخذ زبده، و�لت�صريح: تبيين �الأمر، وهو مثل ي�صرب لالأمر �إذ� 
(130)

�نك�صف وتبين.

في �الأ�صل »�لمق�صورة« وهو تحريف و�صو�به »�لم�صفورة«.
(131)

�لمطر �ل�صديد �ل�صخم �لقطر.
(132)

�لحمم: �لفحم.
(133)

�لعبهرة و�لعبهر: �لرقيقة �لب�صرة �لنا�صعة �لبيا�س، و�ل�صمينة �لممتلئة 
(134)

�لج�صم.

�لق�صورة: �لرماة من �ل�صيادين، �لو�حد ق�صور.
(135)

في مجمع �الأمثال »�ل�صنيع« وهو �ل�صيف �ل�صقيل �لمجرب.
(136)

خن�س عنه ك�صرب وكرم �أخر »و�لخن�س: محركة تاأخر �الأنف عن �لوجه مع 
(137)

�رتفاع قليل في �الأرنبة، خن�س كفرح فهو �أخن�س وهي خن�صاء«.

وفي جمهرة �الأمثال »ولم يمعن«.
(138)

�الأرجو�ن: �صبغ �أحمر.
(139)

�لجمان: �للوؤلوؤ، �أو هنو�ت �أ�صكال �للوؤلوؤ من ف�صة.
(140)

�أ�صر �الأ�صنان: �لتحزيز �لذي فيها.
(141)

�لدمية: �ل�صورة �لمن�صقة من �لرخام.
(142)

�كتنز: �جتمع و�متالأ.
(143)

�لقباطى (ب�صم �الأول مع ت�صديد �الآخر) وقباطى (بفتح �الأول مع تخفيف �الآخر) 
(144)

جمع قبطية (بال�صم على غير قيا�س وقد تك�صر): ثياب كتان بي�س رقاق كانت تعمل 

في م�صر.

�لعكن: جمع عكنة (كفر�صة) وهي ما �نطوى وت�صى من لحم �لبطن �صمنا.
(145)

�لمطوية.
(146)

�لمدهن: قارورة �لدهن.
(147)

عجز.
(148)

�لدع�س: �لكثيب من �لرمل �لمجتمع.
(149)

�للفاء: �لفخذ �ل�صخمة (و�ل�صخمة �لفخذين).
(150)

�صاق خِدلة: ممتلئة �صخمة (و�لحدلة �لمر�أة �لغليظة �ل�صاق �لم�صتديرتها وفي 
(151)

�لعقد: »خد لجتان«. (بفتح �لخاء و�لد�ل وت�صديد �لالم) و�لخدلجة: �لمر�أة �لممتلئة 

�لذر�عين و�ل�صاقين.

�في مجمع �الأمثال وجمهرة �الأمثال، �أن �لذي تزوج �أم �إيا�س هو �لحارث بن 
(152)

عمرو، و�لحارث هذ� هو جد �مرئ �لقي�س، وذكر �صاحب �لعقد �أن �لذي تزوجها هو 

عمرو بن حجر، و�أنها ولدت له �لحارث �بن عمرو جد �مرئ �لقي�س غير �أنا نالحظ 

�أنه قال في مقدمة هذ� �لو�صف: »ثم �أقبلت ع�صام �إلى �لحر�ث فقال لها ما ور�ءك يا 

ع�صام؟... �لخ«.

�أملكه �إياها: زوجه فملكها ملكا، مثلث �لميم.
(153)

�لو�صيك، �ل�صريع: �أي يكن عبد� �صريع �الإجابة.
(154)

�أخو عل�س، وعل�س هو ذو جدن.
(155)

�لجذم: �الأ�صل وكذ� �لجذر.
(156)

�لتخبط: ركوب �لرجل ر�أ�صه في �ل�صر خا�صة، �أو �ل�صير على غير هدى.
(157)

ركب فالن هجاج (غير م�صروف)، ووهاج مبنيا. على �لك�صر: �أي ركب ر�أ�صه.
(158)

�ال�صتحقاب: ��صتفعال من �لحقيبة �أو من �لحقاب، فاأما �لحقيبة، فما يجعل 
(159)

�لرجل فيه متاعه من خرج �أو غيره، و�لحقاب: بريم ت�صد به �لمر�أة و�صطها (و�لبريم 

خيط فيه لونان)، وهذ� مثل: �إما �أن يكون �أر�د �أنه �حتزم باللجاج �أو جعله في 

وعائه.

�لتورد: �الإ�صر�ف على �لماء وغيره، دخله �أو لم يدخله.
(160)

�الأ�صل.
(161)

�نتفا�س: (و�الأنكاث جمع نكث، وهو ما نق�س من �لحبال ليعاد ثانية).
(162)

�لقر�بة.
(163)

ناعمة من �لرفاهية.
(164)

ثابتة.
(165)

مت�صلة.
(166)

ممكنة قد �أمكنت من عر�صها، �أي من جنبها وناحيتها، يقال قد �أعر�س لك �لظبى 
(167)

فارمه، �أي �أمكنك من عر�صه.

عاقبة.
(168)

�لجرح.
(169)

�ل�صعى و�لمثاى: �الإف�صاد و�لجر�ح و�لقتل ونحوه.
(170)

��صتد�ده، وهو �أن ي�صير مثل �لفحل.
(171)

تقطعت.
(172)

من بابى فرح ون�صر.
(173)
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الكاهن الخزاعي ينفر 

ها�سم بن عبد مناف 

ة بن عبد �سم�س
ّ
على اأمي

 ها�شم بعد �أبيِه عبد مناف، ما كان �إليه من �ل�شقاية 
َ
َولِي

، فح�شده �أميّة بن عبد �شم�س بن عبد مناف 
(1)

و�لرِّفادة

�أن  فتكلف  مال،  ذ�  وكان  و�إطعامه،  ريا�شته  على 

من  نا�س  به  عنُه،َف�َشِمَت  فعجز  ها�شم،  �شنيع  ي�شنع 

قري�س، فغ�شب ونال من ها�شم، ودعاه �إلى �لمنافرة، 

لِ�ِشنِِّه وقدره، فلم تدعه قري�س حتى  فكره ها�شم ذلك 

ببطن  َينَْحرها  �لَحَدق  �ُشود  ناقة  خم�شين  على  نافره 

بذلك  فر�شى  �شنين،  ع�شر  مكة  عن  و�لجالء  مكة، 

عمرو  وهو   -  
ّ
�لُخز�ِعي �لكاهن  بينهما  �أميّة،وجعال 

َهْمَهمة  �أمية  مع  وكان   ،
(2)

ِبُع�ْشفان ومنزله  �لَحِمق،  بن 

فقال  �أميّة،  عند  �بنته  وكانت  �لِْفْهِرّي،  �لُْعزَّى  عبد  بن 

�لكاهن:

 

و�لَْغماِم  �ِهِر،  �لزَّ َو�لَكوَكِب  �لبَاِهِر،  »و�لقمِر 

ُم�َشاِْفر،   
(3)

بَعلٍَم �هتدى  َطائٍر، وما  بالجوِّ من  �لَماِْطِر، وما 

ٌل منُه  ، لقد �َشبََق ها�ِشٌم �أميَة �إلى �لماآثر، �أوَّ
(4)

من ُمنْجٍد َوَغائِر

و�آخر، و�أبو َهْمَهَمٍة ِبذلَك خاٍبر«.

عوف بن ربيعة 

ن بمقتل
ّ
الأ�سدي يتكه

حجر بن الحارث

بني  ملك  �لقي�س)  �مرئ  (�أبو  �لحارث  بن  ُحْجر  كان 

�إليه،  لما يحتاج  �شنة   كل 
(5)

�إَتاَوة له عليهم  �أ�شد، وكان 

منهم،  ذلك  َيْجبى  من  �إليهم  ثمبعث  دهر�ً،  كذلك  فبقي 

وحجر يومئذ بتَهامة، فطردو� ر�شله و�شربوهم، فبلغ 

 وِخيارهم 
(6)

�َشَرَو�ِتِهْم فاأخذ  �إليهم،  ف�شار  ذلك حْجر�ً، 

و�أباح  �لع�شا)  عبيد  و�  (ف�ُشمُّ بالع�شا  يقتلهم  وجعل 

من  جماعة  وحب�س  تهامة،  �إلى  و�شيرهم  �الأمو�ل 

ومن  فقال  �ل�شاعر،  �الأبر�س  بن  َعبيد  منهم  �أ�شر�فهم 

جملة ما قال ي�شتعطفه:

�أنت �لَملِيــك عليهــمُ                 وهم �لَعبيد �إلى �لقيامــْه

فرقَّ لهم وعفا عنهم، وردهم �إلى بالدهم، فلما �شارو� 

تهامة تكهن كاهنهم وهو عوف  على م�شيرة يوم من 

عبادي،  يا  لهم:  فقال  �الأ�شدي،  عامر  بن  ربيعة  بن 

قالو�: 

، �لَْغالُب 
(7)

لَْهُب لَبَّيَْك َربَّنا، فقال: َمِن �لملُِك �ل�شَّ

ر�أ�شُه  ُيْقلُِق  ال   ،
(9)

ْبَرب �لرَّ كاأنَّها  �الإْبِل  في   ،
(8)

�لُمَغلَّب غير 

ُي�ْشتَلب�س  َمْن  ُل  �أوَّ َغد�ً  َوْهَو   ،
(10)

َينْثَِعُب َدُمُه  هذ�  َخُب،  �ل�شَّ

 َنْف�ٌس َجاْ�ِشيٌَة، 
(11)

قالو�: ومن هو؟ ًربَّنا. قال: »لوال َتَجيُّ�ُس

.
(12)

الأْخبَْرُتُكْم �أنَُّه ُحْجٌر �َشاِْحيَة«

فركبو� كل �َشْعب وذلول، حتى بلغو� ع�شكر  

حجر، فهجمو� عليه في قبته فقتلوه.

(تاريخ �لكامل البن �الأثير 1: 183 و�ل�صعر و�ل�صعر�ء، �س  

                     ،31 و�الأغاني 8: 63)

ل كاهن  َغفَّ
ُ
َلمة بن الم

َ
�س

بني الحارث بن كعب 

يحذرهم غزو بني تميم

فيها  لك�شرى،   
(13)

لَِطيَمه على  �أغارو�  قد  تميم  بنو  كان 

م�شك وعنبر وجوهر كثير، فاأوقع ك�شرى بهم، وقتل 

ال  م�شاكنهم  في  وذر�ّيهم  �أمو�لهم  وبقيت  �لُمقاِتلة، 

َمْذِحج،  من  كعب  بن  �لحارث  بني  ذلك  وبلغ  لها  مانع 

�إلى بع�س، وقالو� �غتنمو� بني تميم،  فم�شي بع�شهم 

بن  وحزم  زْيد  من  و�أحالفها  �لحارث  بنو  فاجتمعت 

تميم،  بني  يريدون  و�شارو�  عظيم،  ع�شكر  في  َريَّان 

بن  �َشلَمه  و��شمه  �لحارث  مع  كان  كاهن  فحذَّرهم 

�لُمَغفَّل، وقال:

 ،
(15)ً

�أْحبابا َوَتْغُزون   ،
(14)ً

�أْعَقاَْبا َت�ِشيُْرْوَن  »�إنَُّكْم 

عليها  َفتَلَْقْون   ،
(16)ً

ِجبَابا ِميَاهاً  وَتِرُدون  َوَرَباباً،  �َشْعد�ً 

، َفاأَِطيُْعو� �أَْمِرْي َوال تغُزو� 
(17)ً

�ِشَر�باً، َوَتُكْوُن َغنِيَْمتُُكْم ُتر�با

تميما«، َولَِكنَُّهْم خالفوه وقاَتلُو� بني تميم، َفُهِزُمو� هزيمة 

َنْكَر�ء.

(تاريخ �لكامل البن �الأثير 1: ,227 و�الأغاني 15: 70)

2. خطب الُكّهان و الكواهن
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اأحد كهان اليمن يف�سل 

في اأمر هند بنت عتبة

 �أحد فتيان 
ّ
 كان �لفاِكُه بن �لُمغيرة �لمخزومي

بيت  له  وكان  ُعتْبة،  بنت  هند  تزوج  قد  وكان  قري�س، 

في  يوماً 
(18) 

�إذن، فقال فيه بال  �لنا�س  َيْغ�شاه  ياِفة  لل�شِّ

نائمة:  وتركها  عنها  خرج  ثم  معه،  وهند  �لبيت،  ذلك 

�لمر�أة  وجد  فلما  �لبيت،  يْغ�َشى  كان  من  بع�ُس  فجاَء 

فدخل  �لمغيرة،  بن  �لفاكه  فا�شتقبله  عنها،  ولّى  نائمة 

عندك؟  من  �لخارُج  هذ�  من  وقال:  و�أنبها،  هند  على 

�أحد�ً  ر�أيت  وما  �أنبهتني،  حتى  �نتبهت  ما  و�هلل  قالت: 

�أمرهم،  في  �لنا�س  وخا�س  باأبيك،  �لحقي  قال:   ، قطُّ

ُبثِّيني  كذباً،  كان  و�إن   
(19)

�لعاَر بنيُة  يا  �أبوها:  لها  فقال 

�شاأنك، فاإن كان �لرجل �شادقاً َد�َش�ْشُت عليه من يقتله، 

بع�س  �إلى  حاكمته  كاذباً  كان  و�إن  �لعار،  عنك  فيُقطْع 

ان �ليمن، قالت: َو�هللِ َياْ �أََبِت �إنَُّه لََكاِْذٌب، فخرج عتبة  كهَّ

ُتبيِّن ما  �أن  فاإما  �بنتي ب�شيء عظيم،  �إنك رميت  فقال: 

�ليمن، قال: ذلك  �إلى بع�س كهان  قلت، و�إال فاحكمنِي 

لك، فخرج �لفاكه في جماعة من رجال قري�س، ون�شوٍة 

من  ون�شوة  رجال  في  عتبة  وخرج  مخزوم.  بني  من 

وجه  تغيَّر  �لكاهن  بالد  �شارفو�  فلما  مناف،  عبد  بني 

كان  �أَالَ  بنية،  �أي  �أبوها:  لها  فقال  بالها،  َوَك�َشَف  هند، 

�أبت  يا  �لنا�س خروجنا؟ قالت:  �أن ي�شتهر في  هذ� قبل 

و�هلل ما ذلك لمكروه ِقبَلى، ولكنكم تاأتون ب�شر�ً يخطيء 

�أل�شنة  على  تبقى  ِب�ِشَمٍة  َي�ِشَمني  �أْن  َولََعلَُّه  وي�شيب، 

لَِك،  �أبوها: �شدقت، ولكني �شاأخبُُرُه  �لعرب، فقال لها 

فاأْدَخلََهاْ   ، ُبرٍّ َحبَِة  �إلى  َعَمَد  �أدلى  فلما  بفر�شه،  ف�شفَّر 

 عليها و�شار، فلما نزلو� على 
(20)

 
َّ
�أوكى ثم  �إْحلِيْلِِه،  في 

�لكاهن �أكرمهم ونحر لهم، فقال له عتبة:

فما  خبيئًة،  لك  َخبَاأنا  وقد  �أمر،  في  �أتيناك  �إنا 

َهَذ�، قال:  ِمْن  �أبيَن  �أُِرْيُد  ، قال: 
(21)

َكَمَرٍة ة في  ُبرَّ هي؟ قال: 

�أمر  في  فاْنُظْر  �َشَدْقَت،  قال:  ُمْهر«  �إحليل  في   ، ُبرٍّ »َحبَُّة 

 ، منهنَّ و�حدة  كلَّ  ر�أ�َس  يم�شح  فجعل  �لن�شوة،  هوؤالء 

ِنِك، َحتَّى �إذ� َبلََغ �إلى ِهنِْد َم�َشَح َيَدُه على  ويقول: قوِمي لِ�َشاأْ

 َوال َز�ِْنيَة، َو�َشتَلِديَن 
(22)

ر�أ�ِشَها وقال: �ْنَه�ِشي َغيَْر َرْقَحاْء

ى ُمَعاِْوَية«. َملِكاً ُي�شمَّ

يدها،  من  يده  فنثرت  بيدها،  �لفاكه  �أخذ  خرجت  فلما 

�أن يكون ذلك �لولد  �إليك عني، و�هلل الأْحِر�َشنَّ  وقالت: 

من غيرك، فتزوجها �أبو �شفيان، فولدت له معاوية.

�أبي   �بن  و�صرح    398،  :1 �الأع�صى  و�صبح   422،  :3 �لفريد:  (�لعقد 

�لحديد م1 �س 111)

خم�سة نفر من 

طيئ يمتحنون �سواد 

بن قارب الدو�سي

و�لر�أى،  �لِحَجا  ذوي  من  طيِّئ  من  َنَفٍر  خم�شُة  خرج 

و�َُنيُْف  ِرين.  �لُمَعمَّ �أحد  وهو  ُم�ْشِهر،  بن   
ُ
ُبْرج   منهم 

�أبو  �لَح�ْشَرج  بن حارثة بن الأٍْم، وعبد �هلل بن �شعد بن 

 ،
ً
ُر�شى َعبِْد  بن  ة  وُمرَّ �ل�شاعر،  وعارف  طيئ،  حاتم 

يريدون �َشَو�د بن قاِرب �لدَّْو�شي، ليتمنحو� علمه، فلما 

َر�ة، قالو�: لَيْخبَاأْ كلٌّ رجل منا َخبِيئاً، وال  قرُبو� من �ل�شَّ

ُيْخبر به �شاحبه، لي�شاأله عنه، فاإن �أ�شاب َعَرْفنا ِعلَْمُه، 

و�إن �أخطاأ �رتحلنا عنه، َفَخبَاأ كل رجل منهم خبيئاً، ثم 

�لِْحيَرة،  �إبالً وُطَرفاً من ُطَرف  �إليه، فاأهدو� له  �شارو� 

ف�شرب عليهم قبة، وَنَحر لهم، فلما م�شت ثالٌث دعا 

بهم، فدخلو� عليه. فتكلم ُبْرج وكان �أ�شنَّهم فقال:

 و�شَفْت 
(23)

َحاُب، َو�أَْمَرَع لك �لَجنَاب »َجاَدَك �ل�شَّ

و�لحد�ئِق   ،
(25)

�الآكال �أُولُو�  ،َنْحُن 
(24)

�لرِّعاب �لنََّعُم  عليك 

�الأْمالك،  �أ�ْشَهاُْر  ونحُن   ،
(27)

�لُجَفاِل و�لنََّعِم   ،
(26)

و�الأْغيَاِل

و�ئل  بن  بكر  من  �أنهم  عنهم  ي  ُيروِّ ؟  �لِْعَر�ك  وُفْر�شاُن 

.» -

َو�لَْغْمِر  و�الأر�ِس،  َماء  »و�ل�شَّ �شو�د:  فقال 

�لَِه�َشاْب  الأهُل  �إنكم   ،
(29)

و�لَْفْر�س َو�لَْقْر�ِس   ،
(28)

و�لْبَْر�ِس

، ِمْن �أََجاأَ �لَْعيَْطاِء،  مِّ خوِر �ل�شُّ ، و�ل�شُّ
(30)

، و�لنخيِل �لُْعمِّ مِّ �ل�شُّ

.
(31)

ْطعاِء« َقبَِة �ل�شَّ َو�َشلْمى َذ�ِت �لرَّ

قالو�: �إنا َكَذلَِك، َوَقْد َخبَاأ لَك كلُّ َرِجٍل ِمنَّا َخبِيْئَاً، 

بال�شياء  »�أُق�شم  لبرج:  فقال  وخبيئة،  با�شمه  لتخبرنا 

لقد   ،
(33)

و�لدَّلَك و�ل�شروق  و�لَْفلك،  و�لنجوم   ،
(32)

و�لَحلَْك

 
(36)

ْرخ�س ، َتْحَت �آ�ِشَرة �ل�شَّ
(35)

، في �إْعلِيط
(34)

َخبَاأَْت ُيْرُثَن َفْرخ

قال: ما �أخطاأََت �شيئاً، فمن �أنا؟ قال: �أنَت ُبْرٌج بن ُم�ْشِهر، 

.
(38)

ر« ، َوِثَماُل �لُمَحجَّ
(37)

ُع�ْشَرة �لُمْمِعر

ثم قام �أَُنيف بن حارثة، فقال: ما خبيئي وما ��شمي؟ 

 و�لنََّعم 
(39)

ْحاِب و�لتَُّر�ْب، و�الأَ�ْشباب و�الأَْحَد�ب فقال: »و�ل�شَّ

، في 
(42)

، وُقدََّة َمِريط
(41)

، لقد َخبَاأت ُقطامة َف�ِشيط
(40)

�لُْكتاب

�أنا؟  �أخطاأت �شيئاً، فمن   قال: ما 
(43)

َمَدَرٍة من َمِديِّ َمِطيط«

يف، وُمْعمل �ل�شيف، وخالُِط �ل�شتاء  قال: �أنت �أَنيف، �ل�شَّ

بال�شيف«.

وما  خبيئي  ما  فقال:  �شعد.  بن  �هلل  عبد  قام  ثم 

َو�لَْوِقيِْر   ،
(44)

�لَْعاِْزب َو�ِم  بال�شَّ »�أق�شم  �شو�د:  فقال  ��شمي؟ 

لقد   ،
(46)

�لَحارب و�لُم�ِشيح  �ِْكِب،  �لرَّ و�لُمِجدِّ   :
(45)

�لكاِرب

قد  �أديٍم  �أو   ،
(48)

َمَرن قد  َقِطيٍع  في   ،
(47)

َفنَن ُنَفاَثة  َخبَاأت 

َنا؟ قال: �أنت �بن �شعِد  َجَرن«. قال: ما �أخطاأت َحْرَفاً َفَمْن �أَ

َك ُع�َشال، َوَعَمَدك ِطَو�ل،  ، و�َشرُّ
(49)

�لنَّو�ل، عطاوؤك �ِشَجال

َوَبيْتَُك ال ُينال«.

فقال  ��شمي؟  وما  خبيئي  ما  فقال:  عارف،  قام  ثم 

، و�َلَْف�َشاْء 
(51)

 و�لماِء �لَْم�ْشُفوح
(50)

�شو�د: »�أق�شم ِبنَْفنَِف �للوح

 �أَِدْيٍم 
(54)

، في ِزْعنَِفة
(53)

، لََقْد َخبَّاأَْت َزَمَعَة َطالً �أْعَفر
(52)

�لَمنُْدوح

�شيئاً،  �أخطاأَت  ما  قال:   
(55)

�أدَبر« ِن�ْشٍو  ِحلْ�ِس  تحت  �أْحَمر، 

و�لْقلِْب  �لَْع�ْشب،  �لِّل�َشاِْن  ذو  َعاِْرٌف  »�أْنَت  قال:  �أنا؟  فمن 

َوْمبِيح   ،
(58)

ْرب �ل�شَّ َمنَّاع   ،
(57)

�لَْغْرب اُء  َو�لَم�شَّ  ،
(56)

�لنَّْدب

�لنَّْهب«.

وما  خبيئي  ما  فقال:   ،
ً
ُر�شى َعبِْد  بن  ة  ُمرَّ قام  ثم 

و�لبروج  و�ل�شماء،  باالأر�س  »�أق�شم  �شو�د:  فقال  ��شمي؟ 

في   ،
(60)

ة ِدمَّ َخبَاأَْت  لََقْد  يَاْء،  َو�ل�شِّ لِْمِة  َو�لظَّ  ،
(59)

َو�الأْنو�ِء

فمن  �شيئاً،  �أخطاأت  ما  قال:   .
(62)

ة« لِمَّ َم�ِشيط  تحت   ،
(61)

ة ِدمَّ

ِدْيُد  ة، �ل�شَّ ة، �لبَِطيء �لَْفرَّ ِرْيُع �لَكرَّ ة، �ل�شَّ �أنا؟ قال: »�أنَت ُمرَّ

.
(63)

ة« �لِْمرَّ

فقال:  �إليك،  طريقنا  في  ر�أينا  بما  فاأْخبِْرنا  قالو�: 

ُينَاجى،  �أن  قبل  اِمِع  و�ل�شَّ ُيَرى  ال  حيُث  من  »َو�لناظِر 

في   ،
(64)

َعْجَز�ء ُعَقاٌب  لُكْم  َعنَّت  لقْد  ُيْدَرى،  ال  ِبَما  و�لَعالِم 

ا  �إِمَّ
(67) 

، فتماريتم
َجْدالً(66) َتْحِمُل  َجْرَد�ء،  َدْوحة   

(65)
�َشَغانيِب

لَكم  »�َشنََح  فقال:  َمه؟  ثم  كذلك،  فقالو�:  ِرجالً«،  ا  َو�إمَّ َيد�ً 

 قالو�: 
(70)

، على َماٍء َطْرق«
(69)

،  �ِشيٌد �أَُمّق
(68)

ْرق َقبَْل ُطلُوِع �ل�شَّ

َفَرَماه   ،
(72)

�أَْبَرق ، �َشنََد في 
(71)

�أفرق ثم ماذ�؟ قال: »ثم تي�س 

قالو�:  و�لِْمْرَفق«.   
(73)

�لو�ِبلة بين  َفاأ�َشاَْب  �الأْزَرُق،  �لغالُم 

�َشَدْقَت، و�أنت �أعلم من تحمل �الأر�س، ثم �رتحلو� عنه.

حديث م�ساد بن مذعور 

القيني

 
(74)

كاَن َم�َشاد بن َمْذُعور �لَْقيْني رئي�شاً، قد �أخذ ِمْرَباَع

 من �أذو�ٍد له، فخرج 
(75)

قوِمِه َدْهر�ً، َوكان ذ� مال، َفنَدَّ َذْوًد

، قال: 
(76)

في ِبَغلِّها

 (77ً
�َشِجير� و�ِدياً  هبْطُت  �إْذ  َطلَبها،  لفي  فاإني 

ر�حلتي  فاأََنْخُت   ،
(78)ً

�أَْينا ْخُت  َتَف�شَّ وقد  �لظالل،  كثيَف 

بعيري،   
(79)

َوَر�َشْغت َرْحلِي،  َوحَطْطُت  �شجرة،  ظل  في 

�لالآلي،  كاأنهن  َجَو�ٍر،  �أْرَبع  فاإذ�  ُبْرِدي،  في  و��شطجعت 

حتى  �أقبلن  نَُة،  �ل�شِّ عيني  خالَطْت  فلما  لهّن،  َبْهماً  َيْرَعيْن 

َح�َشيَاٌت  منهن  و�حدة  كل  كف  وفي  مني،  قريباً  جل�شن 

،فقالت: »قلَْن يا َبنَاِت 
(80)

ت �إحد�هن ثم َطَرقت تقلِّبهن، فخطَّ

 ،
(82)

�لُكثَاف و�لْبُْرد   ،
(81)

�لنِّيَاف �لَجَمِل  �َشاِحِب  في  َعرَّ�ف، 

»ُم�َشلُّ  فقالت:  �لثانية،  َطَرت  ثم   ،
(84)

�لُخَفاف«  
(83)

و�لِجرم

 ،
(87)

َمَقاِحد ثالٌث  ِمنُْهنَّ   ،
(86)

�َشالَِخد ُكوم   ،
(85)

َعالَِكد �أَذو�ٍد 

�لثالثة  طرقت  ثم   ،
(89)

�َشماِرد« �ُش�ُشٌف   ،
(88)

َجَد�ئد و�أربٌع 

�لَعِقَد�ت  ، بيَْن 
(91)

�لَكَرع ، ثم َهبَْطن 
(90)

�لَفْرع فقالت: »َرَعيْن 

ثم   ،
(93)

�الأْفيَح �لغائط  »لِيَْهبط  �لر�بعة:  فقالت   .
(92)

و�لَجَرع«

، فهناك 
(95)

ْملَح ، بين �َشِديٍر َو�أَ
(94)

ْح�َشح ليظَهَر في �لَمالَ �ل�شَّ

جملى  �إلى  فقمت  قال:  �الأْجَرع«  ِبُمنَْعَرج   ِرَتاٌع  �لذَّْوُد 

هّن  َمْن  �شاألتهن  ما  وو�هلل  وركبت،  رحله  عليه  ف�شددت 

 �إن 
ً
 َفتى

(96)
ْن هن؟ فلما �أدبرت، قالت �إحد�هن: »�أَْبَرُح وال ِممَّ

 ،
(98)

، و�شيثُوُب عن َكثَب
(97)

َجدَّ في طلب، فماله غيرهن َن�َشب

خلَّفت  وقد  هذ�،  وكيف  فقلت:  قولها،  و�هلل  قلبي  ففزَّع 

 �لذي ُو�شف 
(100)

ْمَت ؟ فركبُت �ل�شَّ
(99)

ِبَو�ِديَّ َعْرجاً ُعَكاِم�شا

َرو�ِتُع،  َذْودي  فاإذ�  �لمو��شع،  �إلى  �نتهيت  حتى  لي، 

فيه  �لذي  �لو�دي  على  �أ�شرفت  حتى  �أعجازهن،  ف�شربت 

قالو�:  �شاأُنكم؟  ما  فقلت  بالويل،  تدعو  �لرِّعاُء  فاإذ�  �إبلى، 

، فاأم�شيت و�هلل مالي 
(101)

�أغارت َبْهَر�ُء على �إبلك، فاأَ�ْشَحَفتْها

 ،
(102)

ْغ�ِس بالرَّ نو��شيهن  في  �هلل  فرمي  �لذَّود،  غير  مال 

و�إني �ليوَم الأَكثُر بني �لَقين ماالً«.
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النبي..

�لنبي  بظهور  يتكهن  �ل�صدفي  كليب  بن  �صافع 

محمد

لقتال  خروجه  قبل  �ليمن،  ملك  �الآِخِر  ُتبٍَّع  َعلَى  َقِدَم 

، وكان كاهناً، 
(104)

ّ
َدِفي ، �شافُع بن ُكلَيْب �ل�شَّ

(103)
�لمدينة

فقال له ُتبَّع: هل تجد لقوم ملكاً يو�زى ملكى؟ قال: ال، �إال 

ان، قال: فهل تجد ملكا َيِزيد عليه؟ قال:  ُملَْك َغ�شَّ

 ،
(106)

بالُقُهور  
(105)

ًوَر�ئِِد َمبُْرْور،  لبَاٍر  »�أِجُده 

ُيفِرُج   ،
(107)

ُفْور �ل�شُّ في  تُُه  مَّ
�أُ لت  ُف�شِّ ُبور،  �لزَّ في  َوَو�ْشٍف 

تِِه ِحيَْن َيِجيُء، �أَحُد َبنِي  ، طَوبى الأمَّ
ُّ
�لظلََم ِبالنُّْوِر، �أحمُد �لنبي

.»
ّ
لُوؤَى، ُثمَّ �أَحُد َبنِى ُق�َشي

فنظر تبع في �لزبور، فاإذ� هو يجد �شفة �لنبي محمد.

(164 (تاريخ �لكامل البن �الأثير 1: 

�سطيح الذئبي(108) يعبر روؤيا

ربيعة بن ن�سر اللخمي

ملك  وقد   - �ليمن  ملك   
ّ
�للَّْخِمى َن�شر  بن  َربيعة  ور�أى 

وال  كاهناً،  يدع  فلم  هالَتْه،  ُروؤَْيا   - �الآخر  ُتبَّع  بعد 

ماً من �أهل مملكته �إال جمعه  �شاحر�ً، وال َعائِفاً، وال منَجِّ

 
(109)

�إني قد ر�أيت روؤيا هالتني وَفِظْعُت �إليه، فقال لهم: 

�أْق�ُش�ْشَها  له:  قالو�  وبتاأويلها،  بها  فاأخبروني  بها، 

لم  بها  �أخبرتكم  �إن  �إني  قال:  بتاأويلها،  نخبْرك  علينا 

�أطمئن �إلى خبركم عن تاأويلها فاإنه ال يعرف تاأويلها �إال 

من عرفها قبل �أن �أخبره بها، فقال له رجل منهم: فاإن 

فاإنه   ، و�ِشقٍّ �َشِطيح  �إلى  فليبعث  هذ�،  يريد  �لَْملِك  كان 

لي�س �أحد �أعلم منهما فيها، ُيخبر�نه بما �شاأل عنه، فبعث 

�إليهما، فقدم عليه �شطيح  قبل �ِشّق، فقال: 

، َفَوَقَعْت 
(111)

، َخَرَجْت من ُظلَْمة
(110)

»َر�أيَت ُحَمَمة

، فقال له 
(113)

، فاأَكلْت ِمنَْها كلُّ َذ�ِت ُجْمُجَمة«
(112)

باأر�س َتَهَمة

�لِملُك: ما �أخطاأت منها �شيئاً يا �َشِطيح، فما عندك في تاأويلها؟ 

لَيَْهبَِطنَّ  َحنَ�س،  من   
(114)

�لَحرَّتيْن بيَْن  بما  »�أَْحلُِف  فقال: 

 
(116)

ُجَر�شز �إلى   
(115)

�أَْبيََن بين  ما  َفلْيَْملُِكنَّ  �لحبَ�ُس،  �أْر�َشُكْم 

ُموِجع،  لغائظ  لنا  �إن هذ�  يا �شطيح.  و�أبيك  �لملك:  له  فقال 

فمتى هو كائن، �أفي زماني هذ� �أم بعده؟ قال: »ال، َبْل َبْعَدُه 

نِيْن« قال:  ِبِحيٍْن، �أكثْر ِمْن �ِشتِّيَْن �أْو �َشبِْعيَْن، َيْم�ِشيَْن ِمَن �ل�شِّ

�أفيدوم ذلك من ملكهم �أم ينقطع؟ قال: »ال، بْل َينَْقِطُع لِب�ْشٍع 

نِيِْن، ثمَّ ُيْقتَلُوَن ِبَها �أْجَمِعيَْن، َوَيْخُرُجْوَن  َو�َشبِْعيَْن من �ل�شَّ

و�إخر�جهم؟  َقتْلِهم  ِمْن  ذلك  َيلِي  ومن  قال:  َهاِْرِبيَْن«  ِمنَْها 

 ذي َيَزن، َيْخُرُج َعلَيِْهْم ِمْن َعَدن، فال يترك 
(117)

قال: »يليه �إَرُم

�أحد�ً منهم باليمن« قال: �أفيدوُم ذلَك ِمْن �ُشلَْطاَْنة �أم ينقطع؟ 

ياأتيِه   ،
ّ
 َزكي

ٌّ
»َنبِي َينَْقِطع« قال: ومن يقطعُه؟ قال  قال: »بْل 

»َرُجٌل  �لنبي؟ قال:  « قال: وممن هذ� 
ِّ
�لَْعلِي ِقبَل  ِمن   

ُ
�لَوْحي

 
ْ
ِمْن ِولِْد َغاْلِِب بن ِفْهر، بِن مالك �بن �لنَّ�ْشر، يكوُن �لَْملُِك في

َقْوِمهِ �إلى �آخِر �لدَّْهر« قال: وهل للدهر من �آخر؟ قال: »نعم. 

لُْوَن َو�الآَخُرْوَن، َي�ْشَعُد ِفيْهِ �لُْمْح�ِشنُْوَن،  يوٌم ُيْجَمُع ِفيْهِ �الأوَّ

�شطيح؟  يا  ُتخبرنا  ما  �أََحقٌّ  قال:  �لم�شيئون«.  ِفيْهِ  َوَي�ْشَقي 

، �إن َما   �إذ� �ن�شقَّ
(119)

، َو�لَْفلَق
(118)

َفِق، َو�لَْغ�َشِق قال: »نعم، و�ل�شَّ

�أنباأتك به لَحق«.

(تاريخ �لطبري: 99 و�صيرة �بن ه�صام 1: 8 و�لكامل البن �الأثير: 641)

وفود عبد الم�سيح بن 

بقيلة على �سطيح

عن �بن عبا�س ر�شي �هلل عنه قال:

�ْرَتجَّ  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  ولد  ليلة  كان  »لما 

�إيو�ن ك�شرى، ف�شقطت منه �أربع ع�شرة �ُشْرفة، فعظم 

�إليه  كتب  �أن  �أو�شك  كان  فما  مملكته،  �أهل  على  ذلك 

 غا�شت تلك 
(126)

�شاحب �ليمن يخبره �أن بحيرة �َشاَوة

و�دي  �أن  يخبره  ماوة  �ل�شَّ �شاحب  �إليه  وكتب  �لليلة، 

�شاحب  �إليه  وكتب  �لليلة،  تلك  �نقطع   
(127)

ماوة �ل�شَّ

طبرية،  بحيرة  في  �لليلة  تلك  يجر  لم  �لماء  �أن  َطبَِريَّة 

�لنير�ن  بيوت  �أن  يخبره  فار�س  �شاحب  �إليه  وكتب 

�شنة،  باألف  ذلك  قبل  َتْخَمُد  ولم  �لليلة،  تلك  َخِمَدْت 

مملكته  الأهل  وظهر  �شريره  �أبرز  �لكتب  تو�ترت  فلما 

 :
(128)

فاأخبرهم �لخبر، فقال �لُموَبَذ�ن

 ،
ْ
َهاْلَتْنِي يا  ُروؤْ �لليْلَِة  ِتلَْك  َر�أْْيُت   

ْ
�إنِّي �لَْملُِك  �أيُّها 

َخياْلً  َتُقْوُد  �ِشَعاباً،  �إبالً  ر�أيُت  قال:  ر�أيت؟  وما  له:  قال 

ِبالِدَنا، قال ر�أيت   
ْ
َدْجلَة و�ْنتَ�َشَرْت في �قتََحمْت  قْد  ِعَر�باً، 

 
ْ
عظيماً فما عندك في تاأويلها؟ قال: ما عندْي ِفيْها وال في

ه �إليك  َتاأِْوْيلَِها �شيٌء، ولكن �أر�شل �إلى عاملك بالِحيرة يَوجِّ

فبعث  بالِحْدثان،  علم  �أ�شحاب  فاإنهم  علمائهم،  من  رجالً 

اني. فلما قِدم عليه �أخبره  �إليه عبد �لم�شيح بن ُبَقيْلة �لَْغ�شَّ

ك�شرى �لخبر، فقال له: �أيها �لملك، و�هلل ما عندي فيها وال 

في تاأويلها �شيء، ولكن َجهِّزني �إلى خال لي بال�شام يقال 

قد  وجده  �شطيح  �إلى  قِدم  فلما  جهزوه،  قال:  �ِشطيح.  له 

�ْحتُ�ِشر، فناد�ه فلم يجبُه، وكلمه فلم يرد عليه، فقال عبد 

�لم�شيح:

�أَ�َشمُّ �أم ي�شمع ِغْطِريُف �لْيَمْن

(129)
ِة �أْعيَْت َمْن َوَمن يا فا�ِشَل �لُخطَّ  

 من �آل �َشنَـن
ِّ
�أتاك �شيخ �لحي

(130)
�أبي�س َف�ْشَفا�س �لرِّد�ء َو�لْبَـَدن  

ر�شول قيِْل �لُْعْجم َيْهِوي لِلَْوَثْن

 
(131)

ْعد والَ َرْيَب �لزمن الَ َيْرَهُب �لرَّ  

َعلَى  �لَْم�ِشيْح،  »عبُد  وقال:  ر�أ�شه  �إليه  فرفع 

 ،
(133)

ريح  على �ل�شَّ
ْ
، �إلى �َشِطيح، َوَقْد �أْوَفى

(132)
َجَمٍل ُم�شيح

َبَعثََك َملُِك َبنِي �َشاْ�َشاْن، الْرِتَجاِْج �الإْيَو�ْن، َوُخُمْود �لنِّيَْر�ْن، 

قِد  ِعَر�باً،  َخياْلً  تقود  �ِشَعاباً،  �إبال  َر�أَْى  �لُموؤَبَذ�ن،  َوُروؤَْيا 

�لَْم�ِشيْح:  َعبَْد  يا  �لبالد.  و�ْنتَ�َشرْت في  �لَو�ْد،  �ْقتََحَمْت في 

َوَفاْ�َس   ،
(135)

�لَْهر�َْوة �َشاِْحُب  َوَظَهَر   ،
(134)

�لتِّالَوة َكثَُرت  �إذ� 

َماْوة، َوغا�َشْت بحيرة �شاوة، َوَخَمَدْت َناُْر َفاِْر�س،  َو�ِْدْي �ل�شَّ

اُْم ل�شطيح �شاماً، َيملُك  َفلَيْ�َشْت َباِْبُل للُْفْر�ِس ُمَقاماً، وال �ل�شَّ

ُرفات، َوُكلُّ ما ُهَو  ، َعَدَد �ُشُقْوط �ل�شُّ
(136)

ِمنُْهْم ُملُْوٌك َوَملَِكاْت

�آٍت �آت« ثم قال:

ثم  قاله �شطيح فغمُه ذلك،  بما  فاأخبره  �أتى ك�شرى  ثمَّ 

يدور  ملكاً  ع�شر  �أربعة  منا  يملك  �أن  �إلى  فقال:  تعزَّى، 

من  �آخر  وكان  �شنة،  �أربعين  في  كلهم  فهلكو�  �لزمان، 

هلك منهم في �أول خالفة عثمان.

الهوام�ض

 �ل�صقاية: هي �إ�صقاء �لحجيج �لماء �لعذب. و�لرفادة: خرج كانت تخرجه قري�س 
(1)

في كل مو�صم من �أمو�لها، فتدفعه �إليه، في�صنع به طعاماً للحاج ياأكله من لم يكن 

له �صعة وال ز�د.

ع�صفان: مو�صع على مرحلتين من مكة.
(2)

�لعلم: ما ن�صب في �لطريق يهتدى به.
(3)

�أنجد: �أتى نجد�ً، وغار و�أغار: �أتى غور�ً.
(4)

خر�ج.
(5)

�صرو�ت جمع �صر�ة بالفتح: وهي ��صم جمع �صرى كغنى من �صرو �صرو�ً وهو 
(6)

�لمروءة في �صرف.

حجر �صلب: �صديد �صلب، و�ل�صلهب �أي�صاً: �ل�صديد من �الإبل، و�لرجل �لطويل، وفي 
(7)

�ل�صعر و�ل�صعر�ء و�الأغاني »�الأ�صهب« ومن معانيه �الأ�صد.

�لمغلب: �لمغلوب مر�ر�ً (وهو �أي�صاً �لمحكوم له بالغلبة. �صد).
(8)

�لربرب: �لقطيع من بقر �لوحو�س.
(9)

يتفجر.
(10)

جا�صت �لنف�س وتجّي�صت: �رتفعت من حزن �أو فزع.
(11)

عالنية، يقال فعله �صاحية: �أي عالنية.
(12)

�للطيمة: �لعير تحمل �لطيب وبز �لتجار.
(13)

�أي ي�صير بع�صكم عقب بع�س، فريقاً في �إثر فريق. وقد ذكر �بن �الأثير �أنهم كانو� 
(14)

نحو ثمانية �آالف، وال يعلم في �لجاهلية جي�س �أكثر منه ومن جي�س ك�صرى بذي قار 

ومن يوم جبلة، وروى �أبو �لفرج �الأ�صبهاني �أنه �جتمع من مذحج ولفها �ثنا ع�صر 

�ألفاً.

هذه �لفا�صلة و�لفا�صلتان قبلها، وردت في �الأ�صل محرفة هكذ�: »�إنكم ت�صيرون 
(15)

�أعياناً، وتغزون �أحياناً؛ �صعد� ورياناً«.

�لجباب و�الأجباب جمع جب: وهو �لبئر �لكثيرة �لماء �لبعيدة �لقعر.
(16)

�أورد �صاحب �الأغاني من هذه �لفقر �ل�صت، �لفقرة �الأولى و�لر�بعة و�ل�صاد�صة، 
(17)

وعز�ها �إلى �لماأمور �لحارثي وهو كاهن �أي�صاً.

قال قيال وقائلة وقيلولة ومقيال: نام في �لقائلة وهي ن�صف �لنهار.
(18)

�أي �أتق �لعار.
(19)

�لوكاء ككتاب: حبل ي�صد به ر�أ�س �لقربة، ووكاها و�أوكاها و�أوكى عليها �صد فمها 
(20)

بالوكاء.

�لكمرة: ر�أ�س �لذكر.
(21)

�لرقحاء: �لبغي �لتي تكت�صب بالفجور، من �لرقاحة كف�صاحة وهي �لك�صب 
(22)

و�لتجارة، هذ� ما ورد في �بن �أبي �لحديد، وفي غيره »ر�صحاء« و�لر�صحاء: �لقبيحة، 

و�لر�صحاء �أي�صاً: �لقليلة لحم �لعجز و�لفخذين و�الأول �أن�صب.

�أمرع: �أخ�صب، و�لجناب: ما حول �لد�ر.
(23)

�ل�صافي: �ل�صابع �لكثير، ويقال: خير فالن �صاف على قومه: �أي �صابغ عليهم، 
(24)

و�لرغاب: �لو��صعة �لكثيرة جمع رغيبة. 

�الآكال: جمع �أكل (كقفل وعنق) �لرزق و�لحظ من �لدنيا. 
(25)

�الأغيال جمع غيل ك�صم�س: وهو �لماء �لجاري على وجه �الأر�س.
(26)

�لجفال: �لكثيرة.
(27)

�لغمر: �لماء �لكثير، ويقال: رجل �لخلق �إذ� كان و��صع �لخلق �صخياً، و�لبر�س: 
(28)

�لماء �لقيل، ويقال فالن يتبر�س حقه، �أي ياأخذه قليالً قليالً.

�لقر�س: ما تعطيه لتق�صاه، و�لفر�س: ما فر�صته على نف�صك فوهبته �أوجدت به 
(29)

لغير ثو�ب.

�ل�صم: �لطو�ل، وكذ� �لعم.
(30)

�أجاأ و�صلمى: جبالً طيء، و�لعيطاء: �لطويلة؛ وكذ� �ل�صطعاء.
(31)

�لحلك: �صدة �ل�صو�د.
(32)

دلكت �ل�صم�س دلوكا: غربت �أو ��صفرت؛ و�لدلك وقت �لدلوك.
(33)

�لبرثن: ظفر كل ما ال ي�صيد من �ل�صباع و�لطير مثل �لحمام و�ل�صب و�لفاأرة فاإذ� 
(34)

كان مما ي�صيد؛ قيل لظفره مخلب.
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�لمرخ: �صجر تقدح منه �لنار؛ و�الإعليط: وعاء ثمر �لمرخ، و�لعرب ت�صبه به �أذ�ن 
(35)

�لخيل.

�الأ�صرة و�الإ�صار: �لقد �لذي ي�صد به خ�صب �لرحل، و�صرخا �لرحل جانباه.
(36)

�لممعر: �لذي ذهب ماله، و�لع�صرة: �لملجاأ و�لمنجاة.
(37)

�لثمال: �لغياث �لذي يقوم باأمر قومه؛ و�لمحجر: �لملجاأ (ب�صيغة ��صم �لمفعول) 
(38)

�لم�صيق عليه.

�الأ�صباب: جمع �صبب ك�صبب: وهو ما �نخف�س من �الأر�س؛ و�الأحد�ب: جمع 
(39)

حدب ك�صبب �أي�صاً: وهو ما عال.

�لكثيرة.
(40)

�لقطامة: ما قطعته بفيك؛ و�لقطم باأطر�ف �الأ�صنان، و�لف�صيط: قالمة �لظفر.
(41)

�لقذة. �لري�صة؛ و�لمريط من �ل�صهام: �لذي قد تمرط ري�صه �أي نتف.
(42)

�لمدرة: قطعة طين ياب�صة؛ و�لمدى: جدول �صغير، �صيل فيه ما هريق من ماء 
(43)

�لبئر؛ و�لمطيطة: �لخاثر في �أ�صفل �لحو�س.

�ل�صو�م: �لمال �لر�عي من �الإبل؛ و�لعازب: �لبعيد.
(44)

�لوقير: �لقطيع من �لغنم، و�لكارب: �لقريب.
(45)

�لم�صيخ: �لجاد؛ في لغة هذيل؛ وفي غيرها �لحاذر؛ و�لحارب: �ل�صالب حربه 
(46)

حرباً كطلبة طلباً: �صلبه ماله.

�لنفاثة: ما تنفثه من فيك؛ و�لفنن: و�حد �أفنان �الأ�صجار وهي �أغ�صانها.
(47)

�لقطيع: ما يقطع من �ل�صجر. ومرن وجرن: الأن.
(48)

�أي متد�ول بين �لنا�س، لكل فريق منه ن�صيب.
(49)

�لنفنف و�للوح و�حد، وهما �لهو�ء و�إنما �أ�صاف لما �ختلف �للفظان، فكاأنه �أ�صاف 
(50)

�ل�صيء �إلى غيره.

�لم�صبوب.
(51)

�لو��صع.
(52)

�لطال: ولد �لظبي �صاعة يولد، و�ل�صغير من كل �صيء، و�الأعفر من �لظباء ما يعلو 
(53)

بيا�صه حمرة، �لزمعة: �ل�صعر�ت �لمتدليات في رجل �الأرنب.

زعانف �الأديم: �أطر�فه مثل �ليدين و�لرجلين، وماال خير فيه جمع زعنفة بك�صر 
(54)

�لز�ي و�لنون، ومنه قيل لرذ�ل �لنا�س �لزعانف.

�لحل�س للبعير كالبرذعة للحافر، و�لن�صو: �لمهزول من �الإبل وغيرها، و�الأدبر: 
(55)

�لذي �أ�صابه �لدبر (بالتحريك) وهو قرحة �لد�بة.

�لذكي.
(56)

�لحد.
(57)

�ل�صرب بالفتح: �لما�صية كلها، وبالك�صر �لقطيع من �لظباء و�لن�صاء وغيرها.
(58)

�الأنو�ء: جمع نوء (ك�صهم) �لنجم: مال للغروب.
(59)

�لدمة: �لقملة.
(60)

�لرمة: �لعظام �لبالية.
(61)

�للمة: �ل�صعر �لمجاوز �صحمة �الأذن، و�لم�صيط: �لمم�صوط.
(62)

�لمرة: �لقوة.
(63)

�لعجز�ء: �لتي �أبي�س ذنبها، (وفي غير هذ� �لمو�صع: �لتي كبرت عجيزتها).
(64)

�ل�صغانيب جمع �صغنوب كع�صفور وهو �لغ�صن �لناعم �لرطب، و�لدوحة: 
(65)

�ل�صجرة �لعظيمة.

�لجدل: �لع�صو وجمعه جدول.
(66)

تجادلتم.
(67)

�ل�صرق: �ل�صم�س، و�لعرب تقول ال �أفعل ذلك ما طلع �صرق، و�صرقت �ل�صم�س: 
(68)

طلعت، و�أ�صرقت: �أ�صاءت.

�ل�صيد: �لذئب و�الأمق: �لطويل.
(69)

�لطرق: �لماء �لذي بولت فيه �الإبل، يقال: ماء طرق ومطروق.
(70)

�الأفرق من �ل�صاء: �لبعيد ما بين خ�صييه.
(71)

�صند في �لجبل: �صعد، و�الأبرق و�لبرقاء و�لبرقة كفر�صة: غلظ من �الأر�س فيه 
(72)

حجارة ورمل، وجبل �أبرق: �إذ� كان فيه لونان.

�لو�بلة: ر�أ�س �لع�صد �لذي يلي �لمنكب.
(73)

�لمرباع: ربع �لغنيمة، وكان يخت�س به �لرئي�س في �لجاهلية.
(74)

ند: �صرد، و�لذود: ثالثة �أبعرة �إلى �لع�صرة، �أو خم�صة ع�صر، �أو ع�صرون، �أو 
(75)

ثالثون.

طلبها.
(76)

كثير �ل�صجر.
(77)

تعبا وكالال.
(78)

�صددت ر�صغه.
(79)

�لطرق: �صرب �لكاهن بالح�صى.
(80)

جمل نياف ككتاب و�صد�د: طويل في �رتفاع.
(81)

�لكثيف.
(82)

�لج�صد.
(83)

�لخفيف.
(84)

�أ�صل د�بته: فقدها، و�لعالكد: �ل�صالب �ل�صد�د جمع علكد كجعفر وزبرج وقنفذ.
(85)

بعير �أكوم، وناقة كوماء: عظيمة �ل�صنام و�لجمع كوم، و�ل�صالخد: �لعظام 
(86)

�ل�صد�د، و�أحدها �صالخد بال�صم.

�لمقاحد جمع مقحاد، وهي �لغليظة �ل�صنام (و�لقحدة كرقبة: �ل�صنام �أو �أ�صله).
(87)

�لجد�ئد جمع جدود ك�صبور: وهي �لتي �نقطع لبنها.
(88)

�ص�صف جمع �صا�صف: وهو �لياب�س �صمر�ً وهز�الً، و�ل�صمارد جمع �صمرد كزبرج: 
(89)

�لقليلة �للبن.

�لفرع جمع فرعة وهي �أعلى �لجبل.
(90)

�لكرع: ماء �ل�صماء ينزل في�صتنقع، و�صمى كرعا الأن �لما�صية تكرع فيه.
(91)

�لعقد�ت جمع عقدة: وهي ما تعقد من �لرمل، و�لجرع جمع جرعة بال�صكون 
(92)

ويحرك: �لرملة �لطيبة �لمنبت ال وعوثة فيها، �أو �الأر�س ذ�ت �لخزونة ت�صاكل �لرمل 

�أو �لدع�س ال ينبت، �أو �لكثيب جانب منه رمل وجانب حجارة كاالأجرع و�لجرعاء.

�لغائط: �لمطمئن من �الأر�س، و�الأفيح: �لو��صع.
(93)

�لمال: �لف�صاء، و�ل�صح�صح و�ل�صح�صاح و�ل�صح�صحان: ما ��صتوى من �الأر�س.
(94)

�صدير و�أملح: مو�صعان.
(95)

�أ�صد.
(96)

�لمال �الأ�صيل من �لناطق و�ل�صامت.
(97)

يثوب: يرجع، و�لكثب: �لقرب.
(98)

�لعرج: نحو خم�صمائة من �الإبل، و�لعكام�س و�لغكاب�س: �لكثير.
(99)

�لطريق.
(100)

��صتاأ�صلتها.
(101)

�لرغ�س: �لبركة و�لنماء.
(102)

قال �بن �إ�صحق: كان تبع �الآخر حين �أقبل من �لم�صرق بعد �أن ملك �لبالد جعل 
(103)

طريقه على �لمدينة، وكان حين مر بها في بد�يته لم يهج �أهلها، وخلف بين �أظهرهم 

�إبناً له، فقتل غيلة، فقدمها وهو مجمع على تخريبها و��صتئ�صال �أهلها، فجمع له 

�الأن�صار حين �صمعو� ذلك وخرجو� لقتاله، فتزعم �الأن�صار �أنهم كانو� يقاتلونه 

بالنهار ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم، ويقول: و�هلل �إن قومنا لكر�م، فبينا 

هو على ذلك �إذ جاءه حبر�ن من �أحبار �ليهود من بني قريظة عالمان ر��صخان في 

�لعلم، فقاال له: قد �صمعنا ما تريد �أن تفعل، و�إنك �إن �أبيت �إال ذلك؛ حيل بينك وبينه، 

ولم ناأمن عليك عاجل �لعقوبة، فقال: ولم ذلك؟ قاال: �إنها مهاجر (بفتح �لجيم) نبي 

يخرج من هذ� �لحرم من قري�س تكون د�ره وقر�ره، فانتهى عما كان يريد، و�أعجبه ما 

�صمع منهما، و�تبعهما على دينهما، وكان هو وقومه �أ�صحاب �أوثان، وخرج متوجهاً 

�إلى �ليمن فدعا قومه �إلى �ليهودية فاأبو� عليه، ثم �أطبقو� على دينه، فمن هنالك 

وعن ذلك كان �أ�صل �ليهودية باليمن (�صيرة �بن ه�صام 1: ،11 و�لكامل البن �الثير 

(164.  :1

�ل�صدفي ن�صبة �إلى �صدف ككتف: بطن من كندة.
(104)

�لر�ئد في �الأ�صل: �لمر�صل في طلب �لكالأ من �لرود وهو �لطلب، يعني به نبينا 
(105)

محمد�ً �صلى �هلل عليه و�صلم: فقد كان ر�ئد�ً الأمته يرتاد لها �لخير قال عليه �ل�صالة 

و�ل�صالم في �أول خطبة خطبها بمكة حين دعا قومه: �إن �لر�ئد ال يكذب �أهله«.

جاء في معجم �لبلد�ن: �لقهر (ك�صم�س) �أ�صافل �لحجاز مما يلي نجد�ً من قبل 
(106)

�لطائف.

و�أن�صد �لخد��س بن زهير:

لكم و��صعاً بين �ليمامة و�لقهر دعو� جانبي، �إني �صاأنزل جانباً 

و�أقول: هذ� �لو�صف ينطبق على مكة فهي و�قعة جنوبي �لحجاز   

�لخ. فالمعنى: »�أجد ملكاً يزيد على ملكك �أر�ئد يظهر بتلك �لبقاع�س �أما كلمة �لقهور 

فلم �أجدها في معجم، ولعل �لكاهن جمع »�لقهر« على قهور، الإقامة �لفا�صلة، �أو هو 

على حد قول �أمرئ �لقي«: 

كما زلت �ل�صفو�ء بالمتنزل يزل �لغالم �لخف عن �صهو�ته 

�ل�صفر (كحمل) �لكتاب �لكبير، �أو جزء من �أجز�ء �لتور�ة، وفي كتب �للغة �أنها 
(107)

تجمع على �أ�صفار، ولعله جمعها على �صفور للمحافظة على �ل�صجع �أي�صاً.

��صمه ربيع بن ربيعة بن م�صعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غ�صان، 
(108)

وكان يقال له �لذئبي ن�صبة �إلى ذئب بن عدي، وكان من �لمعمّمرين قيل عا�س 

ثلثمائة �صنة وقيل �صبعمائة، وزعمو� �أنه لم يكن له ر�أ�س وال عنق، و�أن وجهه كان 

في �صدره، و�أنه كان ج�صد�ً ملقى ال جو�رح له، وكان ال يقدر على �لجلو�س �إال �إذ� 

غ�صب، فاإنه ينتفخ فيجل�س، وكان له �صرير من �لجريد و�لخو�س، �إذ� �أريد نقله �إلى 

مكان يطوى من رجليه �إلى جمجمته كما يطوي �لثوب فيو�صع على ذلك �ل�صرير، 

و�إذ� �أريد ��صتخباره ليخبر عن �لمغيبات يحرك كما يحرك �صقاء �للبن فينتفخ 

ويمتليء ويعلوه �لنف�س في�صاأل فيخبر عما ي�صاأل عنه، (كذ�) و�أن كاهنه بني �صعد 

�بن هذيم وكانت باأعالي �ل�صاأم لما ح�صرتها �لوفاة طلبت �صطيحاً و�صقاً (و�صياأتي 

ذكره) وتفلت في فمهما، وذكرت �أن �صطحا يخلفها في كهانتها، ثم ماتت في يومها 

ذلك.

فظع باالأمر كفرح فظاعة: �إذ� هاله وغلبه.
(109)

�لحممة وتجمع على حمم: �لفحمة و�لرماد وكل ما �حترق من �لنار، وتطلق 
(110)

�لحممة على �لجمر مجاز�ً باعتبار ما يئول �إليه وهو �لمر�د هنا.

�لظلمة: �لظالم، و�صترى في تعبير �لروؤيا �أنها �إ�صارة �إلى �الأحبا�س �ل�صود.
(111)

�لتهمة بالتحريك: �الأر�س �لمت�صوبة �إلى �لبحر، كالتهم محركة �أي�صاً كاأنهما 
(112)

م�صدر�ن من تهامة، الأن �لتهائم مت�صوبة �إلى �لبحر ويقال �أي�صاً: �أر�س تهمة كفرحة 

�أي �صديدة �لحر، من �لتهم بالتحريك وهو �صدة �لحر وفي �بن �الأثير »بهمة« بالباء 

يقال: �أر�س بهمة كفرحة �أي كثيرة �لبهمي، و�لبهمي بال�صم ��صم نبت، و�ل�صبط 

�الأول �أرجح.

�أي كل نف�س.
(113)

�لحرة: �أر�س ذ�ت حجارة �صود نخرة.
(114)

مخالف باليمن منه مدينة عدن.
(115)

مخالف باليمن من جهة مكة.
(116)

�الإرم كعنب وكتف: �لعلم (بالتحريك) �أو خا�س بعاد، و�لعلم �صيد �لقوم، �أي 
(117)

يتواله �صيد بني ذي يزن، وهو �صيف بني ذي يزن.

�ل�صفق: �لحمرة في �الأفق من �لغروب �إلى قريب �لعتمة، و�لغ�صق: ظلمة �أول 
(118)

�لليل.

�لفلق: �ل�صبح �أو ما �نفلق من عموده.
(119)

هو �صق بن م�صعب بن ي�صكر بن رهم بن �أقزل �بن قي�س بن عبقر بن �أنمار بن 
(120)

نز�ر، وزعمو� �أنه كان �صق �إن�صان (�أي ن�صفه) له يد و�حدة ورجل و�حدة وعين 

و�حدة.

موؤنث طفل: وهو �لرخ�س �لناعم من �صيء.
(121)

مخالف �صمالي �ليمن.
(120)

�لدني: م�صهل عن دنيئ، و�لمدني: �لمق�صر عما ينبغي له �أن يفعله، وفي �بن 
(121)

�الأثير »مزن« بالز�ي و�لمزن: �لمبهم، من �أزنته بكذ� �أي �تهمته به.

وخبر ذلك �أن زرعة بن كعب �لملقب بذي نو��س �أحد ملكوك �لتبابعة باليمن 
(122)

(وكان قد تهود وتع�صب لليهودية وحمل عليها قبائل �ليمن) ��صطهد ن�صارى 

نجر�ن الأن يهودياً ينجر�ن عد� �أهلها على �بنين له فقتلوهما ظلماً، فتو�صل �إلى ذي 

نو��س باليهودية، و��صتن�صره عليهم، فحمى له ولدينه وغز�هم، ويقال �إن رجالً من 

�أهل نجر�ن �أفلت من �لقتل، و�صار �إلى قي�صر �لروم ي�صتنجده على ذي نو��س، فبعث 

قي�صر �إلى نجا�صي �لحب�صة ياأمره بن�صرة �لن�صارى، فجهز جي�صاً �إلى �ليمن، فركبو� 

�لبحر �إليها، ولقبهم ذو نو��س فيمن معه فد�رت �لد�ئرة عليه، وملكت �لحب�صة �ليمن، 

ولما طال �لبالء من �لحب�صة على �أهلها خرج �صيف بن ذي يزن �لحميري وقدم على 

قي�صر يو�صتنيان ي�صتنجده على �لحب�صة فاأبى، وقال: �لحب�صة على دين �لن�صارى؛ 

فرجع �إلى ك�صرى �أنو�صرو�ن و��صتعانه، فاأمده بجي�س ممن كانو� في �صجونه؛ 

فقاتلو� �الأحبا�س وهزموهم؛ و��صترد �صيف عر�س �آبائه على فري�صة يوؤديها كل عام 

للفر�س حتى قتل؛ فاأر�صل ك�صرى عامالً على �ليمن و��صتمرت �أعماَلُه �إلى �أن كان 

�آخرهم »باذ�ن« فاأ�صلم؛ و�صارت �ليمن �إلى �الإ�صالم في عهد �لر�صول محمد.

�أي �صك �أو باطل.
(125)

هكذ� في �لعقد �لفريد، وفي �ل�صيرة �لحلبية »وورد عليه كتاب من �صاحب �إيليا 
(126)

(بال�صام) يخبره �أن بحيرة �صاوة غا�صت تلك �لليلة« وفي معجم �لبلد�ن: »�صاوة 

مدينة ح�صنة بين �لري وهمذ�ن في و�صط، بينهما وبين كل و�حد من همذ�ن و�لري 

ثالثون فر�صخاً، وفي حديث �صطيح في �أعالم �لنبوة: »وخمدت نار فار�س وغارت 

بحيرة �صاوة �لخ« ومنه ي�صتفاد �أنها في فار�س.
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َثاْءُ الكاهنة 
ْ
ع ال�سَّ

ت�سف �سبعة اإخوة

كانت َعثْمة بنُت مطرود �لبََجلِيْة ذ�ت عقل ور�أى 

ُم�ْشتََمع في قوَمها. وكانت لها �أخت يقال لها َخْود، وكانت 

 وعقل، فخطب �شبعُة �إخوة ِغلْمة من 
(1)

ذ�ت جمال َوِمي�َشم

�إلى �أبيها، فاأَتْوه وعليهم �لحلَل �ليمانية،  بطن �الأًْزد خود�ً 

، فقالو�: نحن بنو مالك بن ُغَفيْلََة 
(2)

وتحتهم �لنجائب �لُْفْره

�لماء، فنزلو� ليلتهم،  �لنِّْحيَيِْن، فقال لهم: �نزلو� على  ذي 

 لهم 
(3)

ثم �أ�شبحو� َغاِديَن في �لُحلَل و�لهيئة، ومعهم َرِبيبًَة

يتعرَّ�شون   
(4)

ِبَو�ِشيدها و�  َفَمرُّ كاهنٌة،  ْعثاء:  �ل�شَّ لها  يقال 

�إليِه،  َفَجل�شو�  �أبوها،  وخرَج  جميل،  َو�ِشيم  وكلُّهم  لها، 

ترى  كما  ونحُن  بنتاً،  لَك  �أنَّ  بلغنا  فقالو�:  بهم،  َب  فرحَّ

�أبوها:  فقال  �لر�غب،  وَيْمنَح  �لجانب،  َيْمنَع  وكلنا  �شبَاب، 

كلكم ِخيار، فاأقيمو� نرى ر�أينا، ثم دخل على �بنته، فقال: 

على  »�أَْنِكْحنِي  فقالت:  �لقوم؟  هوؤالء  �أَتاِك  فقد  َتَرين،  ما 

�أَْحالُمهم،  ُتْخِطئُنِي  فاإن  َمْهِري،  في  َت�ْشُطط  وال  قدري، 

َعَدد�ً«  و�أَْكثُُر  َولَد�ً،  �أُ�شيب  لعلي  �أج�شامهم،  تخِطئني  ال 

فخرج �أبوها، فقال: �أخبروني عن �أف�شلكم.

خبرك  ْعثَاُْء �لكاهنة: »�أ�ْشَمْع �أُ قالت ربيبتُُهم �ل�شَّ

�أما �لكبير فمالٌِك، َجِريء   
(5)

�أَ�ْشَوة عنهم: هم �إخوة، وكلهم 

�لذي  و�أما  �لَمَهالك.  وي�شت�شغُر   ،
(6)

نَاِبك �ل�شَّ ُيتِْعُب  فاِتك، 

يليِه  �لذي  و�أما  �َشْقر.   
(8)

َنْهد  ،
(7)

َغْمر بحٌر  فالَْغْمر،  َيلِيِه 

قليُل   ،
(10)

�لَم�ْشتَمة َمنِيُع   ،
(9)

�لَمْعَجَمة �َشليُب  َفَعلَْقمة، 

َجلٌْد   ،
(12)

َناِعم �َشيٌِّد  فعا�ِشم،  يليِه  �لذي  و�أما   .
(11)

�لَجْمَجَمة

َو�أَما  �شالم.  َوجاُرُه  غاِنم،  جي�ُشُه  حازم،   
ٌّ
�أَِبي �شارم، 

، كريُم 
(13)

�لذي يليِه َفثَو�ب، �َشِريُع �لَجَو�ب، َعتِيُد �ل�شو�ب

، َكلَيِْث �لغاب. و�أما �لذي يليِه فُمْدِرك، َبُذوٌل لَِما 
(14)

�لنِّ�َشاب

ا يترك، ُيْفنى َوُيْهلِك. و�أما �لذي يليِه َفَجنَْدل،   عمَّ
(15)

َعُزوٌب

وعن  َويبُذل،  ُيْعِطي  ل،  ُيَحمَّ لما 
ُمِقلٌّ (17)  ،

(16)
ُمَجدِّل لِِقْرِنِه 

 .
(18)

عدوه الَ َينُْكل«

عثمة:  �أختها  فقالت  فيهم،  �أختَها  ف�شاورْت 

��شمعي   »
(19)

�لدَّْخٍل؟ َما  ُيْدِريك  َكالنَّْخِل، وَما  �لِْفتْيَاَن  »َتَرى 

�نكحي  ُيْدَفْن،  وخيرها  ُيْعلَن،  �لغريبة  �َشرَّ  �إن  كلمة،  مني 

وبعثت  منها،  تقبل  فلْم  �الأج�شام،  َتْغُرْرك  وال  قوِمِك  في 

ناقة  مائة  على  �أبوها  فاأنكحها  مدركاً،  �أنكحني  �أبيها:  �إلى 

حتى  قليالً،  �إال  عنده  تلبث  فلم  مدرك،  َوَحملها  َوُرَعاِتَها، 

�شبَّحهم فو�ر�ُس من بني مالك بن ِكنانة، فاقتتلو� �شاعة، 

َف�َشبَْوها  �نك�شفو�،  عامر  وبني  و�إخوته  زوجها  �إن  ثم 

ُيبِْكيِك،  ما  فقالو�:  بكت،  ت�شير  هي  فبينما  �َشبَو�،  فيمن 

�أََعلَى فر�ق زوجك؟ قالت: َقبََّحُه �هلل، قالو�: لقد َكاَْن جميالً! 

قالت: َقبََّح �هلل جماالً ال َنَفع معُه، �إنما �أبكي على ع�شياني 

ما  يدريك  وَما  كالنخل،  �لفتيان  »ترى  وقولها:  �أختي، 

منهم  رجل  لها  فقال  خطبوها،  كيف  �لدخل«و�أخبرتهم 

�لَخلْق:  م�شطرب   
(20)

�أْفَوه �أ�شود  �شاب  نو��س  �أبا  ُيْكنَى 

فقالت  �لَعَرِب؟  ِذئاِب  مْن  �أْمنََعِك  �أْن  على  بي،  �أَتْر�َشيَْن 

لَيَْمنَع  َتَريَن  ما  َمَع  �إنَُّه  نعم،  قالو�:  ُهَو؟  �أكذلَك  الأ�شحابه: 

، وَتتَّقيِه �لَقبِيْلَة، قالْت: هذ� �أجمُل َجَماْل، َو�أْكَمُل 
(21)

�لَحلِيلة

َكَمال، قْد َر�ِشيُْت ِبِه، فزوجوها منُه.

(مجمع �الأمثال للمد�ني 1: 19)

طريفة الخير تتكهن ب�سيل 

ِرم وخراب �سد ماأِرب
َ
اْلع

�أول تمزيقهم، َعْمرو  �ليمن في  ل من خرج من  �أوَّ َكاَْن 

كانت  �أنه  خروجه،  �شبب  وَكاَْن   ،
(22)

ُمَزْيِقيَاء عامر  بن 

وكانت  �لخير«،  »َطِريَفة  لها  يقال  كاهنة،  زوجة  له 

فاأرعدت  �أر�شهم  َغ�ِشيْْت  �شحابة  �أنَّ  منامها  في  ر�أت 

عليه،  وقعت  ما  كل  فاأحرقت  �َشَعَقت،  ثم  و�أبرقت، 

َعْمر�ً،  �لملك  و�أتت  �شديد�ً،  َفَزعاً  لذلك  طريفة  ففِزعت 

ر�أيت  �لنوَم،  عني  �أز�ل  �ليوَم،  ر�أيُت  »ما  تقول:  وهي 

على  وقع  فما  �َشَعق،  ثم  طويالً،   
(23)

َوَبَرَق َرَعَد  َغيْماً 

�لفزع  من  د�خلها  ما  ر�أى  فلما  �حترق«،  �إال  �شيء 

�شّكنها، ثم �إنَّ عمر�ً دخل حديقة له، ومعه جاريتان من 

�إليه وخرج معها  َجو�ريه، فبلغ ذلك طريفة، فخرجت 

، لها ��شمه �ِشنَان، فلما َبَرَزْت من بيتها عر�س 
(24)

َو�ِشيف

و��شعات  �أرجلهن،  على  ُمنت�شبات  مناجيد  ثالُث  لها 

 -
(25)

�ليََر�بي ت�شبه  دو�ب  وهي  �أعينهن-  على  �أيديهن 

فقعدت �إلى �الأر�س و��شعة يديها على عينيها، وقالت 

فلما  فاأخبرني،  �لمناجيد  هذه  ذهبت  �إذ�  لو�شيفها: 

�أعلمها، فانطلقت م�شرعة، فلما عار�شها خليج  ذهبت 

�ُشلَْحفاة.  �لماء  من  وثبت  عمرو،  فيها  �لتي  �لحديقة 

تروم  وجعلت  ظهرها،  علي  �لطريق  في  فوقعت 

فتَْحثُو�  بذنبَها،  وت�شتعين  ت�شتطيع،  فال  �النقالب 

قذفاً،  بالبَْول  وتقِذف  َجنَبَاته،  من  بطنها  على  �لتر�ب 

عادت  فلما  �الأر�س،  �إلى  جل�شت  طريفة  ر�أتها  فلما 

عمرو  على  دخلت  �أن  �إلى  �لماء،م�شت  �إلى  �ل�شلحفاة 

وذلك حين �نت�شف �لنهار في �شاعٍة �شديدة �لحّر، فاإِذ� 

��شتحيا  عمرو  ر�آها  فلما  ريح،  غير  من  فاأ  يتكَّ �ل�شجر 

منها، و�أمر �لجاريتين بالتنّحي، ثم قال لها يا طريفة: 

فكَهنَت وقالت: 
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و�ل�شماء،  و�الأر�س  و�لظلماء،  »و�لنُّوِر 

�لزمان  في  َكاَْن  كما  �لماء  وليعوَدنَّ  لََهالِك،  �ل�شجر  �إن 

»�أخبرتني  قالت:  بهذ�؟  خبَّرِك  ومن  عمرو:  قال  الك«.  �ل�شَّ

قال:  �لو�لد«  �لولد  فيها  َيْقطع  �شد�ئد،  ب�شنين  �لمناجد، 

ر�أيت  لقد  لَْهفاً،  �لنَّْدمان  قول  »�أقول  قالت:  تقولين؟  ما 

قذفاً،  بالبول  وتقِذُف  َجْرفاً،  �لتر�ب  َتْجُرف   ،
(26)

�ُشلْحفا

قال  يتَكفَّا«  ِرْيٍح  َغيِْر  ِمْن  �ل�َشَجُر  فاإذ�  �لحديقة،  فدخلت 

عمرو: وما َتَرين؟ قالت: »د�هيًة َدْهيَاء، من �أُمْوٍر َج�ِشيَْمة، 

»�أجْل،  قالت:  َوْيلَِك!  هو؟  وما  قال:  عظيمة«  َوَم�َشائَب 

ِفيَْما  �لَْوِيَل  و�إنَّ   ،
(27)

َقيْل ِمْن  ِفيِْه  لََك  َوَما  �لَْوْيل،  فيِه  �إنَّ 

وقال:  فر��شه،  عن  نف�شه  عمرو  »فاألقي  �لَّ�ْشيل  ِبِه  َيِجيُء 

َطِوْيل،  ُحْزٌن  َجلِيْل،  َخْطٌب  »ُهَو  قالت:  َطِرْيَفُة؟  َياْ  َهَذ�ْ  َماْ 

»�ذهْب  قالت  تذكرين؟  ما  عالمة  وما  قال:  قليل«  َوَخلَف 

�لَحْفَر،  �ل�شدِّ  في  ِبيَدِيِه  ُيْكثُِر  ُجَرذ�ً  ر�أيَت  فاإذ�  �ل�شدِّ،  �إلى 

 
(28)

�لَْغْمُر َغَمَر  �أْن  فاعلْم  ْحر،  �ل�شَّ �أَجلِّ  ِمْن  ِبِرْجلَيِْه  ويقلُِّب 

و�أَْن قْد َوَقَع �الأْمر«. قال: وما هذ� �لذي تذكرين؟ قالت: »وْعٌد 

ل، فبِغيرك يا عمُرو  من �هلل نزل، وباطل َبَطل، وَنكال بنا نكَّ

برجليه  يقلب  �لجرذ  فاإذ�  عمرو  فانطلق   ،
(29)

�لثََّكل فليكن 

�شخرة ما يقلبها خم�شون رجالً، (كذ�) فرجع �إلى طريفة 

فاأخبرها �لخبر وهو يقول:

�أب�شرت �أمر�ً َعاَدِني منه �ألَــْم

(30)
َقم وهاج لي من هوله َبْرُح �ل�شَّ

من ُجَرذ َكَفْحل ِخنْزير �الأَجــْم

(31)
�أَوَكبْ�ِس �ِشْرٍم من �أفاريق �لَْغنَم

َي�ْشَحُب �شخر�ً من جالميد �لَْعِرْم 

(32)
 لُه مخاليُب و�أنيـاٌب ُق�ُشــْم

(33)
ما فاَتُه �َشْحالً من �ل�شخر َق�َشم

لََك  َذَكرُت  َما  َعالَماِْت  ِمْن  و�إنَّ  طريفة:  فقالت 

�لرِّيَح  فاإنَّ  َيَدْيَك،  َبيَْن  َفتُْو�َشُع  ِبُزجاجٍة  َفتاأمَر  َتجل�َس  �أْن 

َوَرْملِِه،   �لو�دي 
(35)

، من �ِشْهلة
(34)

�لْبَْطحاء تملوؤها مْن ُتر�ب 

ِرْيح،  وال  �َشْم�ٌس  يْدُخلُها  ال  ُمَظلَّلة  �لِجناَن  �أنَّ  َعلِْمُت  َوَقْد 

�إالَّ  َيمكث  ولم  يديه  بين  فو�شَعَها  بزجاجة  عمرو  فاأمر 

قليالً حتى �متالأت من تر�ب �لبطحاء، فاأخبر عمرو طريفة 

بذلك وقال لها: متى يكون ُهلْك �ل�ِشدِّ؟ قالت له: ِفيَْماْ َبيْنََك 

َيْعلُم  »ال  قالت:  يكون؟  �أيها  ففي  قال:  �ِشنِيْن،  �َشبِْع  َوَبيَْن 

في  عمرو  ر�أى  ثم  لََعلِْمتُُه،  �أََحٌد  َعلَِمُه  َولَْو  �هللُ،  �إال  ِبذلَك 

�لح�شباء  ترى  �أن  ذلك  �آية  له:  وقيل  �لَْعِرم،  �شيل  نومه 

قد  فيها  �لح�شباء  فوجد  �إليها،  فنظر  �لنخل،  �َشَعف  في 

فكتم  �شتخَرب،  بالدهم  و�أن  و�قع،  ذلك  �أن  فعلم  ظهرت، 

 
(36)

ذلك و�أخفاُه، و�أجمع على بيع كل �شيء له باأر�س َماأِْرب

، فخرج ثم �أر�شل �هلل تعالى 
(37)

و�أن يخرج منها وهو وولده

 �ل�شيَل فهدمه.
(38)

على �ل�شدِّ

(�صرح ق�صيدة �بن عبدون البن بدرون �س 98)

�الأغاني:  في  �الأ�شبهاني  �لفرج  �أبو  وقال 

�لعرم،  �شيل  خافو�  حين  ماأِرب  �أهل  من  �لقبائل  و�شارت 

لهم:»الَ  فقالت  �لكاهنة،  طريفة  ومعهم  ُمَزْيِقيَاء،  وعليهم 

�لحكيم  �إال  �أقول  ما  َعلَّمني  وما  �أقول،  حتى  مكة  و�  َتوؤُمُّ

م، َربُّ جميع �الأمم، من عرب وعجم« قالو� لها: ما  �لُمَحكَّ

بوه  ، فخ�شِّ
(39)

ْدَقم �شاأنك يا طريفة؟ قالت: خذو� �لبعير �ل�شَّ

، جير�ِن بيته �لُمَحرَّم«.
(40)

بالدم، تكن لكم �أَْر�ُس ُجْرُهم

(�الأغاني 13: 105)

وروى �لميد�ني في مجمع �الأمثال قال: »�ألقْت 

يقاُل مزيقيا بن  �لذي  �إلى عمرو بن عامر  �لكاهنُة  طريفُة 

َماأِرب  �أنَّ �شدَّ   
(41)

�ل�شماء، وكانت قد ر�أت في كهانتها ماء  

فباَع   ،
(42)

�لجنتين َفيَُخرَّب  �لعرُم،  �شياأتي  و�أنه  �َشيَْخَرُب، 

�إلى  �نتهو  �أمو�لَُه، و�شاَر هَو َوَقومُه حتى  عمرو بن عامر 

َمكة، فاأَقامو� بمكة َوَما َحولَها، فاأ�َشابتُهم �لُحمَّى، َوكانو� 

�إليها  َفَدَعو� طريفَة ف�شكو�  �لحمى،  ما  فيه  ببلد ال يدروَن 

َت�ْشكوَن،  �لذي  �أ�َشابني  َقد  لَُهم:  فقالت  �أ�شابُهم،  �لذي 

َكاَْن  »َمن  َقالت:  َتاأمرين؟  َفَما  َقالو�:  َبينَنا.  ٌق  ُمفرِّ َوهَو 

َفلْيَلَْحق   َجِدْيد، 
(43)

َوَمَز�د منكم ذ� َهمٍّ بعيد، َوَجَمل �شديد، 

من  قالت:  ثم  ُعَمان،  �أَْزُد  فكانت   ،
(44)

�لَم�ِشيد عَمان  ِبَق�ْشِر 

، َو�َشبٍْر على �أَزمات �لدهر، فعليه 
(45)

َكاَْن منكم ذ� َجلَد وَق�ْشر

، فكانت ُخز�عة، ثم قالت: من َكاَْن 
(47)

 من بطن ُمّر
(46)

باالأَر�ك

 ،
(48)

منكم يريد �لر��شياِت في �لَْوْحل، �لُمْطِعمات في �لَمْحل

ثم  و�لَخْزَرج،  �الأَْو�ُس  فكانت  �لنَّْخل،  ذ�ِت  ِبيَثِْرب  فليلحْق 

قالت: مْن َكاَْن منكم ُيريُد �لَخْمَر �لَخمير، و�لُملَْك و�لتَّاأِميْر، 

َوَيلْبَ�ُس �لدِّيباج َو�لَْحِرْير، فليلحْق ِببُ�ْشَرى َوَغِوير، (وهما 

من  َجْفنة  �آل  من  �شكنوها  �لذين  فَكاَْن  �ل�شام)،  �أر�س  من 

�لرِّقاق،  �لثياَب  ُيريُد  منكم  َكاَْن  من  قالت:  ثم  ان،  َغ�شَّ

فليلحْق  �لُمَهر�ق،  �الأرز�ق، و�لدََّم  َوُكنُْوَز  �لِْعتَاق،  و�لَْخيَْل 

�الأبر�س،  َجِذيمة  �آل  �شكنوها  �لذي  فَكاَْن  �لِْعَر�ق،  ِباأر�ِس 

.
(49)

ومن َكاَْن بالحيرة َو�آل ُمَحرِّق«

(مجمع �الأمثال: 1: 186)

حديث زبراء الكاهنة مع 

بنى رئام من ق�ساعة

 بين 
(50)

َمْجتُوِرين �أَْبُطٍن من ُق�َشاعَة  َكاَْن ثالثُة 

ْحِر وح�شر َمْوَت: بنو ناِعٍب، وبنو َد�ِهٍن، وبنو ِرئَام  �ل�شِّ

لَِقاًء وكانت لبني  َعَدَد�ً، و�أ�شَجَعهم  �أَقلَّهم  وكانت بنورئام 

ُمَولََّد�ت  من  �أََمٌة  لها  وكانت  ُخَوْيلََة،  ت�شمى  عجوز  ِرئَاٍم 

�أربعون  ُخَوْيلََة  على  يْدُخُل  وَكاَْن  َزْبَر�َء،  ت�شمى  �لعرب 

وكانت  �أَخَو�ت،  وبنو  �إخوة  بنو  َمْحَرٌم،  لها  ُكلُُّهْم  رجالً، 

متظاِهِرين  د�هن  وبنو  ناعب،  بنو  وَكاَْن  َعِقيماً،  خويلة 

على بني رئام، فاجتمع بنو رئام ذ�ت يوم في ُعْر�س لهم، 

َفَطِعُمو�   ،
(51)

َبئِي�س �شجاع  كلهم  رجالً،  �شبعون  وهم 

و�أقبلو� على �شر�بهم، وَكانت زبر�ء َكاهنًة، فقالت لخويلة: 

اأ على  تتوكَّ فاأقبلت خويلة  �أًْنِذْرُهْم،  �إلى قومِك  بنا  �نطلقي 

»َيا  لها، فقالت:  �إجالالً  قامو�  �لقوم،  �أب�شرها  فلما  َزْبَر�َء، 

هذه  اد،  �لُح�شَّ  
(53)

و�َشَجا �الأوالد،   
(52)

َو�أَْنَد�َد �الأكباد،  َثَمَر 

 
(54)

ِيِد لَْماء، بالُموؤَ َزْبَر�ُء، تخبركم عن �أنباء، قبل �ْنِح�َشاِر �لظَّ

نَْعاء، فا�شمعو� ما تقول«، قالو�: وما تقولين يا بر�ء؟  �ل�شَّ

بَاِح  و�ل�شَّ  ،
(56)

�لَغا�ِشِق و�لليل  �لخاِفَق،   
(55)

»و�للُّوح قالت: 

�شجر  �إن   ،
(58)

�لو�ِدق و�لُمْزِن   ،
(57)

ارق �لطَّ و�لنَّجم  اِرق،  �ل�شَّ

، و�إن �َشْخر 
(60)ً

، وَيْحُرق �أنياباً ُع�ْشال
(59)

�لَو�دي لَيَاأُْدو َختاْل

.
(62)

، ال تجدون عنه َمْعال«
(61)ً

ْوِد لَيُنِْذر ُتْكال �لطَّ

فقالو�:  �ُشَكارى،   
(63)

�أُ�َشارى قوماً  فو�فقت 

، َبِعيَدُة ما بين �لُْفُروج، �أتت َزْبَر�ُء ِباالأَْبلَِق 
(64)

»ِريٌح َخُجوٌج

.
(65)

�لنَّتُوج«

�إني  و�هلل  ة،  �الأِعزَّ بني  يا  »َمْهالً  زبر�ء:  فقالت 

منهم  فتى  لها  فقال  �لحديد«  تحت  �لرجال   
(66)

َذَفر الأَ�َشمُّ 

ت�شمِّين  ما  و�هلل   ،
p(67)

َخَذ�ق »َيا  ُمنِْقذ:  بن  ُهَذيل  له  يقاُل 

ذوي  من  قوٌم  و�رتاَب  عنهم  فان�شرفت  �إْبِطيك«  َذَفَر  �إال 

�أربعون رجالً، وبقي ثالثون،  �أ�شناَنهم، فان�شرف منهم 

ناعب،  وبنو  د�هن  بنو  وَطَرْقتهم  َم�ْشَربهم،  في  َفَرَقُدو� 

فوقفت  �ل�شباح،  مع  ُخويلة  و�أقبلت  �أجمعين،  فقتلوهم 

فقطعتها  خنا�شرهم،  �إلى  َعَمدت  ثم  م�شارعهم،  على 

ُعنقها، وخرجت حتى  و�أُلَقتَْها في  و�نتظَمت منها قالَدًة، 

، وهو �بن �أختها فاأنا  لَِحقت بَمْر�شاوي بن �َشْعَوة �لَمْهِريِّ

خت بفنائِه، فا�شتْعَدته على بني د�هن وبني ناعب، فخرج 

 من قومه، فطرقهم فاأوجع فيهم.
(68)

في َمنْ�ِشر

(�الأمالي 1: 126)
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�لهو�م�س

�لمي�صم و�لو�صامة: �أثر �لح�صن.
(1)

�لنجائب جمع نجيب: وهو �لبعير و�لفر�س �إذ� كانا كريمين عتيقين، و�لفره: (كقفل 
(2)

وركع وكتب) جمع فاره، وهو من �لدو�ب �لجيد �ل�صير �لن�صيط �لخفيف.

�لربيبة: �لحا�صنة.
(3)

�لو�صيد: �لفناء (بالك�صر) و�لعتبة.
(4)

�الأ�صوة: �لقدوة.
(5)

�ل�صنابك جمع �صنبك كقنفذ: وهو طرف �لحافر، �أي �أنه يجهد �لخيل في كومة 
(6)

�لوغى.

�لغمر: معظم �لبحر، و�لكريم: �لو��صع �لخلق.
(7)

�لنهد: �الأ�صد، و�لكريم.
(8)

عجم �لعود �إذ� ع�صه ليعرف �صالبته من خوره.
(9)

�لم�صتمة: م�صدر �صتم، و�لمعنى: �أنه في حرز من �أن ي�صتم وي�صب عر�صه، لح�صن 
(10)

فعله وكرم خلقه.

�لجمجمة: �إخفاء �ل�صيء في �ل�صدر.
(11)

نعم ك�صمع ون�صر و�صرب فهو ناعم: �أي ذو تنعم وترفه.
(12)

�لعتيد: �لحا�صر �لمهياأ.
(13)

�لنَّ�َصاب: �الأ�صل.
(14)

بعيد.
(15)

جدلة: �صرعه على �لجد�لة (ك�صحابة) وهي �الأر�س.
(16)

حامل.
(17)

نكل عنه ك�صرب ون�صر وعلم: نك�س وجبن.
(18)

�لدخل: ما يبطن في �ل�صيء، وهو مثل ي�صرب للرجل له منظر وال مخبر له.
(19)

�الأفوه: و�صف من �لفوه بالتحريك، وهو �صعة �لفم.
(20)

�لزوجة.
(21)

لقب بذلك، الأنه َكاَْن يلب�س كل يوم حلتين، ويمزقهما بالع�صى، يكره �لعود فيهما، 
(22)

وياأنف �أن يلب�صهما غيره.

رعدت �ل�صماء وبرقت (كن�صر)، و�أرعدت �ل�صماء و�أبرقت، و�أنكر �الأ�صمعي �لرباعي 
(23)

فيهم.

�لو�صيف: �لخادم و�لخادمة.
(24)

�ليربوع: دويبة نحو �لفاأرة لكن ذنبه و�أذناه �أطول منها؛ ورجاله �أطول من يديه 
(25)

عك�س �لزر�فة.

يقال: �صلحفاة و�صلحفاء و�صلحفا، ويقال �أي�صاً �صلحفا �صاكنة �لالم مفتوحة 
(26)

�لحاء.

قال قيال: نام في �لقائلة، وهي ن�صف �لنهار، و�لمر�د هنا �الإقامة و�لمكث.
(27)

�لغمر: �لماء �لكثير.
(28)

�لثكل ك�صبب وقفل: �لموت و�لهالك.
(29)

�لبرح: �ل�صدة.
(30)

�الأجم جمع �أجمة: وهي �ل�صجر �لكثير �لمتلف، و�ل�صرم: �لجماعة و�لفرقة تجمع 
(31)

على فرق، وجمع �لجمع �أفر�ق، وجمع جمع �لجمع �أفاريق، و�لجالميد جمع جلمود 

كع�صفور: �ل�صخر.

�لعرم: �ل�صد يعتر�س به �لو�دي (ومن معانيه �أي�صاً �لمطر �ل�صديد، و�لجرذ، وو�د 
(32)

جاء �ل�صيل من قبله).

�صحلة كمنع: ق�صره ونحته، وق�صمه: ك�صره.
(33)

�لبطحاء و�الأبطح: م�صيل و��صع فيه دقاق �لح�صى.
(34)

�ل�صهلة بالك�صر: تر�ب كالرمل يجيء به �لم�صاء، و�أر�س �صهلة كفرحة: كثيرتها.
(35)

ماأرب: مدينة باليمن، وكانت في �لزمان �الأول قاعدة �لتابعة، وهي بمدينة 
(36)

بلقي�س، بينها وبين �صنعاء نحو �أربع مر�حل، وت�صمى �صباأ با�صم باأنيها �صباأ بن 

ي�صجب بن يعرب بن قطحان.

وقد خ�صى �أن ي�صتنكر �لنا�س عليه ذلك، فاأمر �أحد �أوالده �إذ� دعا لما يدعوه �إليه �أن 
(37)

يتاأبى عليه، و�أن يفعل ذلك به في �لمالأ من �لنا�س، و�إذ� لطمه، يرفع هو يده ويلطمه، 

ثم �صنع طعاماً وبعث �إلى �أهل ماأرب �أن عمر�ً �صنع يوم مجد وذكر، فاح�صرو� 

طعامه. فلما جل�س �لنا�س للطعام جل�س عنده �بنه �لذي �أمره بما �أمر؛ فجعل ياأمره 

باأمور فيتاأبى عليه وينهاه فال ينتهي، فرفع عمرو يده فلطمه على وجهه فلطمه 

�بنه؛ وَكاَْن ��صمه ملكاً، ف�صاح عمرو و�أذاله يوم فخر عمرو يهيجه �صبي وي�صرب 

وجهه، وحلف ليقتلنه، فلم يز�لو� بعمرو يرغبون �إليه حتى تركه، فقال: و�هلل ال �أقيم 

بمو�صع �صنع بي فيه هذ�: والأبيعن �أمو�لي حتى ال يرث منها بعدي �صيئاً، فقال �لنا�س 

بع�صهم لبع�س: �غتنمو� غ�صب عمرو و��صترو� منه �أمو�له قبل �أن ير�صى فابتاع 

�لنا�س منه كل �أمو�له �لتي باأر�س ماأرب، وف�صا بع�س حديثه فيما بلغه من �صاأن 

�صيل �لعرم، فقام نا�س من �الأزد فباعو� �أمو�لهم، فلما كثرو� �لبيع ��صتنكر �لنا�س ذلك 

فاأم�صكو� �أيديهم عن �ل�صر�ء، ولما �جتمعت �إلى عمرو �أمو�له �أخبر �لنا�س ب�صاأن �صيل 

�لعرم، ولما خرج عمرو من �ليمن خرج لخروجه منها ب�صر كثير، فنزلو� �أر�س عك 

فحاربتهم عك. فارتحلو� عنها، ثم ��صطلحو� وبقو� بها حتى مات عمرو بن عامر، 

وتفرقو� على �لبالد، فمنهم من �صار �إلى �ل�صام، وهم �أوالد جفنة بن عمرو بن عامر، 

ومنهم من �صار �إلى يثرب، وهم �بنا قيلة �الأو�س و�لخزرج، و�أبوهما حارثة بن ثعلبة 

بن عمرو بن عامر، و�صارت �أزد �ل�صر�ة �إلى �أر�س �ل�صر�ة؛ و�أزد عمان �إلى عمان، 

و�صار ملك �بن فهم �إلى �لعر�ق، ثم خرجت بعد عمرو بي�صير من �أر�س �ليمن طيئ 

فنزلت جبل طيئ �أجاأ و�صلمى، ونزلت ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر تهامة، 

و�صمو� خز�عة النخز�عهم من �إخو�نهم وتمزقو� في �لبالد كل ممزق.

َكاَْن �ل�صد فيما يذكر قد بناء لقمان �الأكبر بن عاد، وَكاَْن ر�صفه لحجارة �ل�صد 
(38)

بالر�صا�س و�لحديد ويقال �إن �لذي بناه َكاَْن من ملوك حمير، وذلك �أن �لماء َكاَْن ياأتي 

�أر�س �صباأ من �ل�صحر و�أودية �ليمن، فردمو� ردما بين جبلين وحب�صو� �لماء، وجعلو� 

في ذلك �لردم ثالثة �أبو�ب بع�صها فوق بع�س، فكانو� ي�صقون من �لباب �الأعلى ثم من 

�لثاني ثم من �لثالث، فاأخ�صبو� وكثرت �أمو�لهم، فلما كذبو� ر�صولهم �أر�صل �هلل عليهم 

�صيل �لعرم.

�لو��صع �ل�صدق.
(39)

وكانو� ي�صكنون مكة، فاأر�صل �إليهم عمرو �أن �أف�صحو� لنا في بالدكم حتى نقيم قدر 
(40)

ما ن�صتريح ونر�صل رو�د�ً �إلى �ل�صام و�إلى �ل�صرق، فحيثما بلغنا �أنه �أمثل لحقنا به، 

فاأبت ذلك جرهم �إباء �صديد�ً، وقالو�: ال و�هلل ما نحب �أن ينزلو� في�صيقو� علينا مر�بعنا 

ومو�ردنا، وكانت �لحرب بين �لفريقين، و�نهزمت جرهم فلم يفلت منهم �إال �ل�صريد.

كهن كهانة بالفتح فهو كاهن، وحرفته �لكهانة بالك�صر.
(41)

َكاَْن ل�صباأ جنتين، يميناً و�صماالً.
(42)

�لمز�د و�لمز�يد جمع مز�دة: وهي �لرو�ية.
(43)

�لم�صيد: �لمرفوع، قال م�صلم بن �لوليد في رثاء يزيد بن مزيد: �أما هدت لم�صرعه 
(44)

نز�ر بلى، وتقو�س �لمجد �لم�صيد.

ق�صره على �الأمر: قهره.
(45)

�الأر�ك: �لقطعة من �الأر�س، ومو�صع بعرفات، وجبل بهذيل.
(46)

مر بن �أد بن طابخة.
(47)

�لمحل: �ل�صدة و�لجذب.
(48)

هو عمرو بن هند، الأنه حرق مائة من بني تميم.
(49)

متجاورين.
(50)

�لبئي�س: �ل�صجاع، من بوؤ�س ككرم باأ�صاً.
(51)

�أند�د: جمع ند بالك�صر، وهو �لمثل و�لنظير.
(52)

�ل�صجا: ما �عتر�س في �لحلق من عظم ونحوه.
(53)

�لموؤيد: �لد�هية و�الأمر �لعظيم.
(54)

�للوح بال�صم و�لفتح (و�ل�صم �أعلى): �لهو�ء بين �ل�صماء و�الأر�س.
(55)

غ�صق �لليل كجل�س: ��صتدت ظلمته.
(56)

�لطارق: في �الأطل، كل من �أتى ليالً، ثم ��صتعمل في �لنجوم لطوعها ليالً.
(57)

�لمزن: �ل�صحاب �أو بي�صه �أو ذو �لماء، و�لو�دق من ودق �لمطر كوعد: قطر.
(58)

�أدو�ت له �أدو �أدو� �إذ ختلته وخدعته (ود�أيت له، ود�ألت له �أي�صاً) و�لختل: �لخدع.
(59)

حرق �أنيابه: �إذ� حك بع�صها ببع�س، و�لعرب تقول عن �لغ�صب يغ�صبه �لرجل 
(60)

على �صاحبه: »هو يحرق على �الأرم« و�الأرم ك�صكر: �الأ�صر��س، و�لع�صل: �لمعوجة 

جمع �أع�صل.

�لطود: �لجبل، و�لثكل؛ �لفقد.
(61)

�لمعل: �لمنجى.
(62)

�الأ�صر محركة: �لمرح.
(63)

�لخجوج: �ل�صريعة �لمر.
(64)

�الأبلق: و�صف من �لبلق محركة، وهو �رتفاع �لبيا�س في قو�ئم �لفر�س �إلى 
(65)

�لفخذين، و�الأبلق ال يكون نتوجاً، و�لعرب ت�صرب هذ� مثالً لل�صيء �لذي ال ينال، 

تقول »طلب �الأبلق �لعقوق، فلما فاته �أر�د بي�س �الأنوق« و�لعقوق ك�صبور: �لحامل، 

و�الأنوق ك�صبور �أي�صاً: �لذكر من �لرخم وال بي�س له، هذ� قول بع�س �للغويين. 

فالمعنى �أنه طلب ما ال يمكن، فلما لم يجد طلب �أي�صاً ما ال يكون وال يوجد، وعامتهم 

يقولون: �الأنوق �لرخمة وهي تبي�س في مَكاٍْن ال يو�صل فيه �إلى بي�صها �إال بعد عناء. 

فالمعنى �أنه طلب ماالً يقدر عليه، فلما لم ينله طلب ما يجوز �أن يناله.

�لذفر: حدة �لريح، يكون في �لنتن و�لطيب (و�لذفر ال يكون �إال في �لنتن).
(66)

خذ�ق: كناية عما يخرج من �الإن�صان، يقال: خذق ومزق وزرق.
(67)

�لمن�صر من �لخيل: ما بين �لثالثين �إلى �الأربعين، �أو من �الأربعين �إلى �لخم�صين، 
(68)

�أو �إلى �ل�صتين �أو �لمائة �إلى �لمائتين، وقطعة من �لجي�س تمر قد�م �لجي�س �لكبير.
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اعراب ي�سفون المطر

مع  �ُشدُّ  ��ْشتََقلَّ  فقال:  َمَطر  عن   
ّ
�أعر�بى �شئل 

�أرجاوؤه،  �ْكَفَهرَّت  ثم  و�ْحَز�أَّل؛  َف�َش�َشا  َفل،  �لطَّ �نت�شار 

وَت�َشاَحَكْت  َفَو�ِرقه،  ْت  و�ْبَذَعرَّ �أرحاوؤه؛  و�ْحَمْوَمْت 

َبَو�ِرُقه، و��ْشتََطار و�ِدُقه؛ و�ْرَتتََقْت ُجَوُبه، و�ْرَتَعَن َهيَْدُيه؛ 

�أكنافه؛  و�نت�شرت  �أرد�ُفه،  و��ْشتََقلَّت  �أخالُقه،  وَح�َشَكْت 

ْعد ُمْرَتِج�س، و�لبرق ُمْختَلِ�س، و�لماء ُمنْبَِج�س؛ فاأْتَرَع  فالرَّ

وَقَرَن  باالآجال،  �الأوعال  وَخلَط  �لُوُجر؛  و�ْنتَبََث  �لُغُدر، 

َخِرير،  َر�ج  ولل�شِّ َهِدير،  فلالأودية  بالِّرئال؛  ير�ن  �ل�شِّ

�إلى  ّم،  �ل�شُّ �لُقلَل  من  و�لُعتْم،  �لنَّبَْع  وَحطَّ  َزِفير؛  وللِّتاَلع 

ُمْجَرْنثيم،  ُمْع�شٌم  �إال  �لُقلَل  َيبَْق في  ْحم؛ فلم  �ل�شُّ �لقيَعان 

على  �لعالمين،  رب  ف�شل  من  وذلك  ُمَجْرَجم؛  د�ح�ٌس  �أو 

.
(1)

عباده �لمذنبين

�شاب  مطر�  يذكر   
َّ
غنِى من  �عر�بياً  �شمعت 

َكلِبِت  َخلْقه وقد  َتَد�َرك ربُّك  بالَدهم في ِغبِّ َجْدب فقال: 

وُكِظَمِت  �لْيَا�س،  َوعَكَف  �الآمال؛  وتقا�شرت  �الأمحال، 

ُمْعِدما؛  و�لُمتِْرب  ُم�ْشِرما،  �لما�شى  و�أ�شبح  �الأنفا�س؛ 

وُجِفيَت �لحالئل، و�ْمتُِهنَت �لَعقائل؛ فاأن�شاأ �شحابا ُرَكاما، 

َف�َشحَّ  ُمتََقْعِقعة؛  وُرُعوده  متاألِّقة،  ُبُروقه  اما؛  �َشجَّ َكنَْهَور�ً 

مال  �ل�شَّ َربُّك  �أَمَر  ثم  ُفَو�ق؛  ذى  غير  ثالثا  ر�كد�،  �شاجيا 

وقد  محمود�،  فاْنَق�َشع  َجَهاَمه؛  َقت  وَفرَّ ُرَكامه،  َفَطَحرت 

�أحيا و�أغنى، وجاد فاأْرَوى؛ و�لحمد هلل �لذي ال ُتَكتُّ ِنَعمه، 

.
(2)

وال َتنَْفد ِق�َشُمه؛ وال َيِخيُب �شائلُه وال َينُْزر نائله

و�سف الأر�س

�د� من كل بطن رجال،  �أْجَدَبْت بالد َمْذِحج فاأر�شلو� ُروِّ

وبعثت  ر�ئد�ً،  �لنََّخع  وبعثت  ر�ئد�ً،  َزبيد  بنو  فبعثْت 

�د قيل لر�ئد بنى زِبيد: ما  وَّ  ر�ئد�؛ فلما رجع �لرُّ
ُّ
ُجْعِفى

ور�ءك؟ قال:

�لنَِّقاع؛  ناِتَحَة  �لبَِقاع،  ُمِو�شَمَة  �أر�شاً  ر�أيت 

و�أَْحِر  و�عدًة  �لُقْريان؛  �شاحَكة  �لِغيَطان،  ُم�ْشتَْحلِ�َشَة 

بوفائها، ر��شيًة �أر�ُشها عن �شمائلها. 

وقيل لر�ئد جعفى: ما ور�ءك؟ قال: 

ر�أيت �أر�شا َجَمَعت �ل�شماُء �أقطاَرها، فاأَْمَرَعْت 

وريا�ُشها  َغِدَقة،  وُظْهر�ُنها  غِمَقة،  فبُْطناُنها  �أَ�ْشباَرها، 

وما�ِشيها  �شائح؛  َوَو�ُطنها  ر�ئخ،  وَرَقاُقها  ُم�ْشتَِو�شقة؛ 

: ما ور�ءك؟ 
ّ
َم�ْشُرور، وُم�ْشِرُمها مح�شور. وقيل للنََّخعى

قد  َغياْل؛  يو��شى  وَغيٌْل  لَيْل،  وُزَهاء  �َشيْل،  َمَد�ِحى  قال: 

َث َعَمز�ُزها - وقال مرة: وَدِمَث -  �أْجر�ُزها، وُدمِّ �ْرَتَوْت 

و�لْتَبََدْت �أقو�ُزها؛ َفَر�ُئدها �أِنق، وَر�ِعيها �َشِن؛ فال َق�َش�س، 

وال َرَم�س؛ عاِز ُبها ال ُيْفَزع، وو�ِرُدها ال ُينَْكع؛ فاختارو� 

.
(3)

َمَر�َد �لنََّخعى

�لهو�م�س

341.  - 241 �س  �لقالي،  علي  �أبو  �المالي، ج1، 
(1)

رو�ه عبد �لرحمن عن عمه، نف�س �لم�صدر، �س .171
(2)

رو�ه �الأ�صمعي، نف�س �لم�صدر، �س .371 
(3)

3. قالت العراب
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حكاية

يْرَعيان  ِمناأَ  َهِجيناِن  خرج  �لملك،  �أيها  �أخبرك 

َعِقَب  �شاحبُهم  فاأ�شاَب  ب�شيفهما  َفتَ�َشاوال  لهما  غنماً 

�أْخَذ  ف�شاألونا  فمات،  َفنُِزف  �ل�شيف  فيه  فعاث  �شاحبنا، 

ِريح، فاأبى  ِديِة �شاحبنا ِديَة �لَهِجين وهي ن�شف دية �ل�شَّ

ِريح و�أَبو�  قومى وَكاَْن لنا ِرباَء عليهم، فاأَبيْنَا �إالّ ِديَة �ل�شَّ

�إالّ دية �لهجين، فَكاَْن ��شم هجيننا ُذَهيْن �بن َزْبر�ء، و��شم 

َفتََفاَقَم   ،
(1)ً

�أي�شا ُمَهيْرة وهي �شود�ء  �شاحبهم عنَْق�س بن 

�الأمر بين �لَحيَّيْن، فقال رجل منا:

(2)
ُحلُوَمُكُم يا َقْوم ال ُتْعزُبنَّها

وال تْقَطعو� �أرحاَمكم بالتََّد�ُبر

و� �إلى �الأقو�م عْقَل �بن عمِّهم و�أدَّ

وال ُتْرِهُقوهم �ُشبًَّة في �لَع�شائر

فاإنَّ �ْبَن ْبر�ء �لذي فاَد لم يكن

بدون ُخلَيْف �أو �أ�َشيِْد بن جابر

يُْف بيننا فاإن لم ُتَعاطو� �لحقَّ فال�شَّ

يُف �أْجَوُر جائر وبينُكم و�ل�شَّ

َفتََظاهرو� علينا ح�شد�، فاأجمع َذُوو� �لِحجا ِمنَّا 

عثمان  بن  بالنِّمر  َفلَِحقنا  �الأْزد،  من  بطن  باأْمنَِع  َنلَْحق  �أن 

اأَْرنا �شاِحبَنا  فو�هلل ماَفتَّ في �أع�شادنا، فاأُْبنا عنهم ولقد �أثَّ

وهم ر�غمون. َفَوَثَب َطِريف بن �لعا�شى من مجل�شه فجل�س 

باإز�ء �لحارث ثم قال: تاهلل ما �شمعُت كاليوم قوال �أْبَعَد من 

قول  من  لَقَذع  �أْجلَب  وال  َخَطل،  من  �أقرب  وال  �شو�ب، 

َرُقو�  وال  َبَذجا،  َبِهجينهم  َقتَلُو�  ما  �لملك!  �أيها  و�هلل  هذ�، 

به َدَرجا؛ وال �أُْنُطو� به َعْقال، وال �ْجتََفثو� به َخ�ْشال؛ ولقد 

�أخرجهم �لخوف عن �أ�شلهم، و�أْجالهم عن َمَحلِّهم؛ حتى 

�لِوالج،  �أ�ْشيَق  �إلى  ولََجثو�  �الإزعاج،  ُخ�شونة  ��ْشتاَلَُنو� 

ما  و�هلل  �إنِّى  طريف؟  يا  �أت�شمع  �لحارث:  فقال  وُذالً.  ُقالَّ 

َنَزو�نك، حتى  ة  �ِشرَّ ُمنَْهنِهاً  َغْرَب ل�شانك، وال  ا  �إخالُك كافَّ

وَتْكبِت  ِجَماحك،  وترّد  ِطَماحك،  َتُكفُّ  �َشْطوًة  �أ�ْشُطَوبك 

َعك؛ فقال طريف: َمْهالً يا حارث، ال  َعك، وَتْقَمع َت�َشرُّ َتتَرُّ

َتْعِر�س لَِطْحمة ��ْشتِنَانى، وَذَرب �ِشنَانى، وَغْرب �َشبَابى، 

و�لَعْجب  �لَمْوُطوء،  كاالأَظلِّ  فتكون  �ِشبَابى،  وِمي�َشم 

�لقول!  هذ�  بمثل  ُتَخاِطب  �إيَّاى  �لحارث:  فقال  �لمْوُجوء؛ 

ولو  الأَْوَهْطتُك،  َوَه�ْشتُك  ولو  الأ�َشْختُك،  ِوطئْتُك  لَْو  فو�هلل 

َنَفْحتُك الأَفْذُتك؛ فقال طريف متمثالً

و�إنَّ كالَم �لمرِء في َغيْر ُكنِْهه

ِلََكالنَّبْل َتْهِوى لي�س فيها ِن�َشالُها

َقْدِرك،  عند  وَتِقْف  َظلِْعك،  على  َتْرَبْع  لم  لَئِْن 

َوْحال؛  و�َشَفاك  �َشْحال،  وَغْمَرك  �َشْهال،  َحْزَنك  الأَدَعنَّ 

فقال �لحارث: �أما و�هلل لو ُرْمَت ذلك لَُمرْغتَب بالَح�ِشي�س، 

َعْت  و�أْغ�ِش�ْشت بالَجِري�س؛ و�شاقت عليك �لرِّحاب، وَتَقطَّ

ْهب  بال�شَّ �لرَّو�ِم�س،  تهاد�ه  لَقَّى  والأُلِْفيَت  �الأ�شباب؛  بك 

ُمَقاَرعُة  َنْف�ُشك  به  ناَجتَْك  ُدوَن ما  �لطام�س؛ فقال طريف: 

�أبطال، وِحيَا�س �أْهو�ل، وَحْفزة �إْعجال، ُيْمنَع معه َتَطاُمن 

َمقال  كاليوم  ر�أيت  فما  َعنُْكما!  �إيِّها  �لملك،  فقال  �الإْمهال؛ 

.
(3)

َرُجلَيْن لم َيْق�ِشبا، ولم َيثْلِبا، ولم َيلْ�ُشَو�، ولم َيْفُقو�

من ن�ساء ي�سفن 

رجالً واأزواجاً مثاليين

�لملك  بنت  على  �أ�شرن  �لالّتي  �لن�شوة  حديث  (مطلب 

غريب  و�شرح  �لزوج  محا�شن  لها  وو�شفن  بالتزّوج 

ذلك).

ُثم  دهر�  �لولَد  ُمنِع  ِحْمير  �أقيال  من  َقيُْل  َكاَْن 

�لنا�ِس،  من  بعيد�ً  ُمنِيفا  ق�شر�ً  لها  َفبنَى  بنُت  له  ُولِدْت 

ل بها ن�شاًء من بنات �الأْقيال َيْخُدُمنْها ويوؤّدْبنَها حتى  ووكَّ

ُه في عقلِها  بلغت مبلغ �لن�شاء، فن�شاأْت �أح�شَن من�شاأ و�أَتمَّ

ا ماَت �أبوها َملََّكها �أهُل ِمْخالفها، فا�ْشَطنَعت  وكمالِها، فلمَّ

�لنِّ�شوَة �للو�تي َربَّيْنها و�أح�شنت �إليهنَّ وَكاَْنْت ت�شاورهنَّ 

لو  �لكر�م،  يا بنَت  لها يوماً:  ، فقلَن  ُدونهنَّ �أمر�ً  وال تقطُع 

تزّوْجِت لَتَمَّ لك �لُملْك، فقالْت: وما �لزَّوُج؟ فقالْت �إحد�ِهنَّ 

�لزوُج ِعزُّ في �ل�شد�ئد، وفي �لُخطوب ُم�شاِعد؛ �إن َغ�ِشبِْت 

َعَطف، و�إن َمِر�ْشت لََطف؛ قالت: ِنعَم �ل�شيء هذ�! فقالت 

�أْرُقد،  �أ�ْشَرد، وُمتََّكئي حيَن  �لزوُج �ِشَعارى حيَن  �لثانية: 

و�أُْن�ِشى حين �أْفُرد؛ فقالت: �إنَّ هذ� لمْن كماِل طيِب �لعي�س. 

ْوُج لَِما َعنَانى كاٍف، ولَما �َشفَّنِى �شاف،  فقالت �لثالثة: �لزَّ

ْهد، وِعنَاُقه كالُخلْد؛ ال ُيَملُّ  َيْكفيني َفْقَد �الأاْلف؛ ريُقُه كال�شُّ

 ، ِقَر�ُنه، وال يخاُف ِحَر�ُنه، فقالت: �أْمِهلْنى �أنظْر فيما ُقلتنَّ

فيما  نظرُت  قْد  فقالْت:  َدَعتُْهنَّ  ثمَّ  �شبعاً  عنهنَّ  فاحتجبْت 

قلتنَّ َفَوَجْدُتنى �أَُملُِّكُه ِرقِّى، و�أُِبتُّه باطلي وحقِّي، فاإْن َكاَْن 

محموَد �لَخالئق، ماأموَن �لبَو�ئِق؛ فقْد �أْدَرْكُت ِبغيتي، و�إن 

َكاَْن غيَر ذلك فقْد طالْت �ِشْقَوتى؛ على �أنَُّه ال ينبغي �إال �أْن 

َيكوَن ُكْفئاً كريماً َي�ُشوُد ِع�شيَرَتُه، وَيُربُّ َف�ِشيلتَُه؛ ال �أَتَقنَُّع 

ِبِه َعار�ً في حياتي، وال �أرفُع ِبِه �َشنَار�ً لقومي بعد وفاتي؛ 

بما  �أتتنى  فاأُيتُّكن  �الأحياء،  في  ْقَن  وَتَفرَّ فاْبِغينَه  َفَعلَيُْكنَّه 

فيما  فخرْجن  �لوفاء؛  لها   
َّ
َوَعلي �لِحباء،  �أجزُل  فلها  �أُِحبُّ 

َهتُْهّن له، وكّن بناِت َمَقاِول ذو�ِت عقٍل ور�أى، فجاءتها  وجَّ

�إحد�هنَّ وهي َعَمرَّطة بنت زرعة بن ذى َخنَْفر فقالت: قد 

َغيُْت  فقالت:  يه.  ُت�َشمِّ وال  �ِشِفيه  فقالت:  �لبُِغيْة،  �أ�َشبُْت 

�لنائر،  ُي�ْشلِح  ِمبيد،  ُمِفيد  �الأْزل،  في  ِثَماٌل  �لَمْحل،  في 

ِعْر�ُشُه  �الأِبى؛  وَيْقتاد  �لنِِّدى،  وَيْغُمر  �لعاثر؛  وَينَْع�س 

َو�ِفر، وَح�َشبُُه باهر؛ َغ�سُّ �ل�شباب، طاهُر �الأثو�ب. قالت: 

ال. ثم  �لهمَّ �ل بن �شدَّ�د بن  ومن هو؟ قالت: �َشبْرة بن عوَّ

خلت بالثانية فقالت: �أ�شبِت من ِبُغيْتك �شيئاً؟ قالت: نعم، 

قالت: �ِشِفيه وال ت�شميِّه. قالت: ُم�َشاِم�ُس �لنَّ�َشب، كريُم 

�ل�شجايا؛  ماألوُف  �لعطايا،  غزيُر  �الأدب؛  كامُل  �لَح�َشب، 

وِع�َشيرُه  ما�س،  �أْمُرُه  �لجناب؛  َخ�ِشيُب  �ل�شباب،  ُمْقتَبُل 

ذى  بن  �ل  َهزَّ بن  َيْعلَى  قالت:  هو؟  ومن  قالت:  ر��س. 

وجدُتُه  قالت:  ِعنَْدك؟  ما  فقالت:  بالثالثة  خلت  ثم  َجَدٍن. 

وُينيُل  �ل�شوؤ�ل،  قبل  ُيْعِطى  �لَمر�ِفد؛  َعظيم  �لفو�ئد،  كثيَر 

ُمّكرم؛  �لندّى  وفي  م،  ُمعظَّ �لع�شيرِة  في  ُي�ْشتَنال؛  �أن  قبل 

�آماٍل،  ُمَحقِّق  �أمو�ٍل،  بذ�أَل  �لنَّو�فل،  كثيُر  �لَفَو�ْ�شل،  جمُّ 

بن  َرَو�حة  قالت:  هو؟  ومن  قالت:  و�أخو�ل؛  �أعمام  كريُم 

�ل  ُخَمير بن م�شى بن ذى ُهالِهلة؛ فاختارت َيْعلَى بن َهزَّ

لهن،  َبَرَزْت  ثم  �شهر�ً  ن�شائها  عن  فاحتجبْت  فتزوجتْه، 

فاأجزلت لهن �لِحبَاء، و�أْعَظَمْت لهن �لعطاء.

: يجمع وُي�ْصلِح.  رَد: �أْبرُد. وَيرُبُّ �لِمْخالف: �لُكورة. و�أ�صْ

. : َتدُقُّ َترَبَّعت: �أقامت في �لربيع. و�لُحرُ�س: �الأ�ْصنان. و�لَحْم�س: ما َملُح من �لنبات. وَتُه�سُّ

و�ِصْمَن: َفَتْحن �لُمْغ�ِصى فينظر �ليهن وهن مثل �لعذ�رى في �لح�صن.

المجادلت والمخا�سمات

يَكِرب  َمْعِد  بن  نوف  بن  َينَْكف  بن  �لَخيِْر  َمْرَثد  َكاَْن 

ُمِحباً  ع�شيرته  على  َحِدباً  وَكاَْن  َقياْل،  ُم�ْشِحى  بن 

ل�شالحهم، وَكاَْن �ُشبَيْع بن �لحارث �أخو َعلَ�س - وَعلَ�س 

هو ذو َجَدن - وميثم بن مثوب �بن ذى ُرَعيْن تتناَزعا 

َحيَّيْهما  بين  يقع  �أن  وخيف  َت�شاَحنا  حتى  رف  �ل�شَّ

�شرٌّ فيَتََفانى ِجْذماهما؛ فبعث �إليهما َمْرَثد فاأح�شرهما 

لُيْ�شلح بينهما، فقال لهما:

و��ْشتِْحقاب  �لَهَجاج،  و�ْمتِطاء  �لتََّخبَُّط  �إنَّ 

َبو�ر  ِدها  َتَورُّ في  ٍة  ُهوَّ �َشفا  على  �َشيَِقُفُكما  �للََّجاج، 

�ْنتِكاث  َقبْل  �أمَرُكما  َفتاَلَفيا  �لَو�ِشيلة؛  و�نقطاُع  �الأ�ِشيلَة، 

ْهمة،  �ل�شُّ وَتبَاُين  �الألْفة،  وَت�َشتُّت  �لَعْقد،  و�ْنِحالل  �لَعْهد، 

ُمثِْرَية،  ُة  و�لَمَودَّ و�ِطدة،  وقدم  ر�ِفهة،  ُف�ْشحة  في  و�أنتما 

من  َقبْلَكم  َكاَْن  من  �أْنباَء  َعَرْفتم  فقد  ُمْعِر�شة؛  و�لبُْقيا 

�لَعَرب ممن َع�َشى �لنَّ�ِشيح، وخالف �لر�شيد، و�أ�ْشَغى �إلى 

�لتقاطع؛ ور�أيتم ما �آلت �إليه عو�قب �شوء �شعيهم، وكيف 

�لثَّاأَى  َتَفاُقم  قبل  �لَقْرحة  َفتاَلَفُو�  �أمورهم؛  �َشيُّور  َكاَْن 

�لدماء  �ُشِفَكت  �إذ�  فاإنَُّه  �لدَّو�ء،  و�إْعو�ِز  �لد�ء  و��ْشتِْفحال 

بْْت  تق�شَّ �ل�شحناُء  ��شتحكمت  و�إذ�  ْحناء،  �ل�شَّ ��ْشتَْحَكَمت 

�إن  �لملك،  �أيُّها  �ُشبَيْع:  فقال  �لبالء؛  و�َشِمل  �الإبقاء  ُعَرى 

قاة،  �لرُّ َت�ْشفيها  وال  �الأْ�َشاة،  ُتبْرئها  ال  �لَعالت  بنى  عد�وة 

وال َت�ْشتَِقلُّ بها �لُكفاة؛ و�لَح�َشُد �لكامن، هو �لد�ُء �لباطن؛ 

وقد َعلَم َبنُو �أبينا هوؤالِء �أنَّا لهْم ِرْدُء �إذ� َرِهبو�، وَغيُْث �إذ� 

�أْجَدبو�، وع�ُشٌد �إذ� حاربو�، وَمْفَزع �إذ� ُنِكبو�.

على  َنِف�َس  من  �إن  �لملك،  �أيها  ميثم:  فقال 

قليل  له  و��شتكثر  �لَمَقامة،  في  وَجَدَبه  �لزَّعامة،  �أبيه  �بن 

�لَكر�مة، َكاَْن َقِرفاً بالمالمة، وُموؤنَّباً على ترِك �ال�شتقامة؛ 

وال  ِكَفاوؤها،  منا  نالَُهْم  وقد  �إال  ِبيَد  لهْم  َنْعتَدُّ  ما  و�هللِ  و�إنَّا 

وال  جز�وؤها،  �إليهم  منا  َتَطلَّع  َوَقْد  �إال  َح�َشنة  لهم  َنْذُكر 

َيتََفيَّاأ لهم علينا ظلُّ نعمة �إال وقد ُقوِبلو� َب�ْشرو�ها؛ ونحن 

هات وال بهم، ولم َتنِْزْعنا  َبنُو َفْحٍل ُمْقَرم لم َتْقُعد بنا �الأمَّ

وء وال �إياهم؛ َفَعالََم مطُّ �لُخدود وخَزر �لُعيون،  �أعر�ق �ل�شُّ

�أم  َعَدد،  �ألِكثَرة  و�لتكبر؟  و�لبَاأُْو  ر،  و�لتَّ�َشعُّ و�لَجِخيُف 

لَف�ْشل َجلَد، �أم لطول ُمْعتََقد؟

�َشلُْم  �أو  ُمبِيرة،  َحْرُب  ثالثة:  �الأمور  وَمَقاِطُع 

ُعُقَل  ُتنْ�ِشُطو�  ال  �لَملِك:  فقال  وَغِفيرة؛  ُمد�جاُة  �أو  ِقريرة، 

ِنير�ن  ثو�  ُتوؤَرِّ وال  �لَقو�عد؛  �لُعوَن  ُتلِْحقو�  وال  و�رد،  �ل�شِّ

و�الألِيلة؛  و�لجائحة  �لُم�ْشتاأْ�ِشلة،  �لمتَلْفة  ففيها  �الأحقاِد 

�الأر�شد  �ل�شبيل  �إلى  و�أِنيبُو�  �لَكلْم،  �أْبالَد  بالِحلْم  وَعفُّو� 

و�لَمنَْهج �الأق�شد، فاإن �لحرب ُتْقبِل بِزْبرج �لُغرور، وُتْدِبُر 

بالويلى و�لثُّبُور.

َنْقبَل ُن�ْشَحك، وُنِطيع  �لملك، بل  �أيها  فقاال: ال 

�إلى  وَنثُوب  غائن،  �ل�شِّ وَنُحلُّ  �لناثرة،  وُنطفئ  �أمرك، 

لْم. �ل�شَّ
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حكم ومواقف من 

الوجود والطلل

�إال  َولَُد  له  ولي�س  دْهر�ً  حارثة  بن  �أو�س  عا�س 

مالك، وَكاَْن الأخيه �لَخْزَرج خم�شُة: عمرو وعْوف وُج�َشم 

و�لحارث وَكْعب. فلما َح�َشره �لموت قال له قومه: قد كنا 

�لموت.  ح�شرك  حتى  ج  َتَزوَّ �شبابك  في  بالتزّوج  ناأمرك 

فقال �أو�س: لم َيْهلِك هالك َتَرك مثل مالك، و�إن َكاَْن �لخزرج 

�لَعْذَق  ��شتْخرج  �لذي  َفَعل  ولَد،  لمالك  ولي�َس  عَدد،  ذ� 

َن�ْشال،  لمالك  يجعل  �أن  �لَوِثيمة،  من  و�لناَر  �لَجِريمة،  من 

و�لتََّجلُّد  �لِعقاب؛  قبل  و�لِعتَاب  �لدَِّنيَّة؛  وال  �لَمنِيَّة  ومالك، 

�شارٍب  و�شرَّ  �لفقر؛  ِمن  خير  �لَقبْر  �أن  و�علم  �لتبرر.  ال 

�لُم�ْشتَف، و�أْقبَح طاعٍم �لُمْقتَف؛ وذهاب �لب�شر، خير من 

�لحريم؛  عن  �لدَّفاُع  �لكريم  َكَرم  وِمْن  �لن�شر،  من  كثير 

و�شرُّ  �لقدعة.  �لِغنَى  وَخيْر  َفل؛  �أِمَر  ومن   ، َذلَّ َقلَّ  وَمْن 

عليك؛  ويوُم  لك  فيْوم  يومان،  و�لدَّْهر  َر�عُة؛  �ل�شَّ �لفْقر 

فِكالهما  ��ْشبِر.  عليك  َكاَْن  و�إذ�  َتبَْطر،  فال  لك  َكاَْن  فاإذ� 

َكاَْن  ولو  َتَرى؛  ال  من  ويُعزُّك  َتَرى،  مْن  تعزُّ  �َشيَنِْح�شر، 

�لموت ُي�شتَرى ت�شلِم منه �أهل �لدنيا، ولكن به ُم�شتُوون: 

ِريف �الأْبلَج، و�للَّئِيم �لُمَعلَْهج؛ و�لموُت ُنيت، خير من  �ل�شَّ

الَمة، لمن لي�شت له �إقامة؛  �أن يقال لك: َهبِيت، وكيف بال�شَّ

َتلَف؛  �إلى  مجموٍع  وكلُّ  َحنف،  �ُشوُء  �لُم�شيبة  من  و�شرُّ 

.
(4)

َحياك �إلُهك! قال: َفنَ�َشر �هللُ من مالٍك بعدد

اعراب وجاهليون في 

�سدر الأ�سالم

�لم�شجد  في  �أنا  بينا  قال:  زيد  �أبو  �أخبرنا 

�لحر�م �إذ َوَقَف علينا �أعر�بي فقال: يا م�شلمون، �إن �لحمد 

�لملَْطاط  هذ�  �أهل  من  �مروؤ  �إني  نبيه،  على  و�ل�شالة  هلل 

�ُشنون   
َّ
َعلَى َعَكَفْت  ِتهامة،  �أ�ْشياَف  �لُمَو��شى  ْرقى  �ل�شَّ

وَجَم�َشت  �لُعَرى؛  وَه�َشَمت  �لذَُّرى،  فاْجتَبَّت  ُمُح�ُس، 

�للَّْحم،  و�لتَْجبَت  ْحم،  �ل�شِّ ِت  وَهمَّ �إلَيَْهم،  و�أْعَجِت  �لنِّْجم، 

غْور�؛  و�لماء  َمْور�،  �لتَُّر�ب  وغاَدَرت  �لَعْظم؛  و�أْحجنَِت 

و�لَمَقام  ُجَز�عا،  ْهل  و�ل�شَّ ُقَعاعا،  و�لنَّبَط  �أْوز�عا،  و�لنا�َس 

فخرجت  �لعاوى؛  وَيْطُرُقنا  �لهاوى،  ُي�َشبِّحنا  َجْعَجاعا؛ 

َوِقعة،  فالبََخ�شات  َهبِيَده؛  �أَتَقوَّت  وال  بَو�ِشيَده،  �أتلفَّع  ال 

ُم�ْشلَِهم،  و�لِج�ْشُم  َقِفعة؛  و�الأطر�ف  َزلِعة،  َكباُت  و�لرُّ

و�لنََّظر ُمْدَرِهم؛ �أْع�ُشو فاأْغَط�س، و�أ�ْشَحى فاْخَف�س، �أُ�ْشِهل 

ِبَخيْر؛  د�ٍع  �أو  ِبَميٍْر،  �آِمٍر  من  فهل  ر�كعا؛  و�أُْحِزن  ظالِعا، 

�لَمَو�رد،  و�ُشوَء  �لكاِهر،  َوَملََكة  �لَقاِدر،  �َشْطوة  �هللُ  َوَقاكم 

كالمه  وكتبت  دينار�ً،  فاأْعَطيْنُه  قال:  �لَم�َشاِدر.  وُف�ُشوح 

.
(5)

و��شتف�شرته ما لم �أعرفه

مخاطبات

�أخبرنا عبد �لرحمن عن عمه قال: �شمعت �مر�أة 

�ُشْرَبَك  �إن  و�هلل  تقول:  وهي  زوجها  تخا�شم  �لعرب  من 

ال�ْشتَِفاف، و�إنَّ �ِشْجَعتَك الْنِجفاف، و�إن �ِشْملَتَك اللِتَْفاف، 

لها:  فقال  َتَخاف،  ليلة  وتنام  ُت�َشاف،  ليلَة  لَتَ�ْشبَُع  و�إنك 

ْفَغيْن،  اَقيْن، َقْعو�ء �لَفخَذْين، َمقَّاء �لرُّ و�هلل �إْنِك لََكْرو�ء �ل�شَّ

ِك �شائع. ُمَفا�شة �لَك�ْشَحيْن؛ �َشيُْفِك جائع، و�َشرُّ
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و�شف �عر�بي �شديقاً له:

َكاَْن و�هلل لالإخاء َو�ُشوالً

وللمال َبُذوالً

وَكاَْن �لَوَفاُء بهما عليه َكِفيالً

ومْن فا�َشلَه َكاَْن َمْف�ُشوالً

ن�ساء ي�سفن رجالً

قالت عجوز من �لعرب لثالِث بناٍت لها: �ِشْفَن 

اما،  ما ُتِحببَْن في �الأزو�ج؛ فقالت �لُكبَْرى: �أُِريد �أْرَوَع َب�شَّ

 ِمْجد�ما؛ �َشيََّد ناِديه، وِثَماَل عاِفيه، وُمْح�ِشَب ر�جيه؛ 
(6)

�أَحدَّ

ِفنَاوؤه َرْحب، وِقيَاُده �َشْعب. 

َم  ُم�َشمِّ نَاء،  �ل�شَّ  
َ
عالِى �أريده  �لُو�ْشَطى:  وقالت 

وُيبِْدئ  وُيبِيد،  ُيِفيد  �أْي�شار؛  م  ُمتَمِّ نار،  َعِظيَم  �لَم�َشاء؛ 

وُيِعيد؛ هو في �الأْهِل �َشبِى، وفي �لَجيْ�ِس َكِمى، َت�ُشتَْعبُِده 

ُدُه �لَف�ِشيله.  �لَحلِيله، وُت�َشوِّ

كالُمَهنِّد  عام،  باِزَل  �أُريدُه  �ل�شغرى:  وقالت 

�شمَّ  �إن  �ُشُرور؛  ولِقاوؤه  ُحبُور،  ِقَر�ُنه  ْم�شام؛  �ل�شِّ

ها:  َق�ْشَق�س، و�إن َد�َشَر �أْغَم�س، و�إْن �أخلَّ �أْحَم�س. قالت �أمُّ

بَاب َجَذعًة. َة �ل�شَّ ُف�سِّ ُفِوك! لقد َفَرْرِت لى �ِشرَّ

�لهو�م�س

قوله: وهي �صود�ء �أي�صاً كذ� في �الأ�صل، ولم يتقدم �لحكم على �صيء بال�صو�د، 
(1)

فلعله �صقط من قلم �لنا�صخ عند قوله زبر�ء وهي �صود�ء.

�أغرب حلمه: �أذهبه.
(2)

قال �أبو علي: �لَمَقاِول و�الأْفَيال: هم �لذين ُدَون �لَملك �الأعظم. َت�َصاَوال: ت�َصاَربا. 
(3)

وعاَث: �أْف�صد و�لَعْيث: �لف�صاد. وُنِزف �لرجُل �إذ� �صال َدُمه حتى َي�ْصُعف. و�لهجين: 

ه عربية و�أبوه لي�س بعربي.  �لذي �أبوه َعَرِبيٌّ و�أمه لي�صت بعربية. و�لُمْقِرف: �لذي �أمُّ

َباب ُيْرِبى  ِريح: �لخال�س. و�لرِّباء: �لزيادة، يقال: �أْرَبى فالن على فالن في �ل�صِّ و�ل�صَّ

�إِرباء �إذ� ز�د عليه، و�أْرَبى ُيْرِبى من �لرِّبا وهو مق�صور، و�لرِّباء ممدود: �لرِّبا �أي�صا. 

وَتَفاَقم �الأمُر: ��صتّد. و�لَعْقل: �لدَِّية، يقال: َعَقلْت فالنا �إذ� َغِرْمت ِدَيَته، وَعَقلْت عن 

فالن �إذ� َغِرْمت عنه ِدَية جنايته، و�لمر�أُة ُتعاِمل �لرجَل �إلى ُثلُث ديتها، يريد �أن 

ُمِو�صحَتها وُمو�ِصحته �صو�ء، فاإذ� َبلَغ �لَعْقل ثلث �لدية �صارت دية �لمر�أة على 

�لن�صف من دية �لرجل.

قال �أبو علي: قوله: فعل �لذي ��صتْخَرج �لَعْذق من �لجريمة. �لَعْذق: �لنِّْخلة نف�صها 
(4)

بلفة �أهل �لحجاز، و�لِعْذق ِلكة. و�لَجِريمة: �لنََّو�ة. و�لَوِثيمة: �لمْوثومة �لمربوطة، 

يريد به: َقْدَح حو�ِفر �أهله َغَز�رًة، من �لِعزَّ. و�لُمَعلَْهج: �لُمتناِهى في �لدَّناءة و�للُّوؤم، 

وَكاَْن �أبو بكر يقول: هو �للئيم في نف�صه و�آبائه. و�لَهِبيت: �الأحمق �ل�صعيف؛ قاله 

َطَرفة.

قال �أبو علي: قال �أبو بكر: �لِملْطاط: �أ�صدُّ �نخفا�صا من �لغائط و�أو�صع منه، 
(5)

وحكى �للحيانى عن �الأ�صمعى �أنه قال: �لِملْطاط: كلُّ �َصِفير َنَهر �أو و�ٍد. و�لُمَو��ِصى 

و�لُمَو��ِصل و�حد، يقال: َتَو��صى �لنَّْبُت �إذ� �ت�صل بع�صه ببع�س. و�أ�ْصَياف جمع 

ُنون: �لُجُدوب. وُمُح�س جمع  �ِصيف، وهو �صاحل �لبحر. َوَعَكَفت: �أقامت. و�ل�صِّ

، يقال:  َمُحو�س، وهي �لتي َتْمُح�س �لكالَ، �أي ُتْحِرقه. و�ْجَتبَّت، �فتعلت نم �لَجبِّ

َنام �إذ� قطعته، وكل �صيء ��صتاأ�صلته فقد َجبْبته. وَه�َصَمت: َك�َصَرت.  َجَبْبت �ل�صِّ

و�لُعَرى جمع ُعْروة، و�لُعْروة: �لقطعة من �ل�صجر ال يز�ل باقيا على �لجدب َتْرعاه 

�أمو�لهم. 

قال �أبو علي: َغْملَى، فْعلى، وهو �لذي قد َتَر�َكب بع�ُصه على بع�س. وَقِفعة وُمقفَّعة 

: �ل�صامر �لمتغير. قال  و�حد، وهي �لتي قد َتَقبَّ�َصْت وَيِب�َصْت. وقال �أبو بكر: �لُم�ْصلَِهمُّ

: �لُمْدِبر في ج�صمه، وتف�صير �أبي بكر �أح�صبه �لكالم  �أبو علي وقال �أبو زيد: �لُم�ْصلَِهمُّ

م: �ل�صعيف �لب�صر �لذي قد �َصُعف ب�صرُه من جوع �أو مر�س.  �الأ�صمعي. و�لُمْدِرهُّ

قال �أبو علي: ولم يذكر هذه �لكلمة �أحُد ممن َعِمَل َخلَْق �الإن�صان. و�أْع�ُصو: �أْنُظر، يقال: 

َع�َصْزت �إلى �لنار �إذ� �أْحَدْدت نظَرك �إليها.

: �لخفيف �ل�صريع.  �الأَحدُّ
(6)
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مقال �سبيع بن الحرث

َفَقاَل �شبيع:

ُتبِْرُئَها  الَ   
p(1)

�لَعالت َبنِى  َعَد�َوَة  �إنَّ  �لَملُِك!  يَُّها 
�أَ

�لُْكَفاُة،  ِبَها   
(3) َت�ْشتَِقلُّ َوالَ  َقاُة،  �لرُّ َت�ْشِفيَها  َوالَ   ،

(2)
�الأُ�َشاُة

َو�لَْح�َشُد �لَْكاِمُن، ُهَو �لدَّ�ُء �لْبَاِطُن، َوَقْد َعلَِم َبنُو�أَ ِبينَا هوؤُالَِء، 

�إَذ�  َوَع�ُشٌد  ْجَدُبو�،  �أَ �إَذ�  َوَغيٌْث  َرِهبُو�،  �إَذ�   
(3)

ِرْده لَُهْم  �أّنا 

َحاَرُبو�، َوَمْفَزٌع �إَذ� ُنِكبُو�.

مقال ميثم بن مثوب

َفَقاَل َميثَم:

َعاَمَة،  يَُّها �لملُِك! �إنَّ َمْن َنِف�َس َعلَى �ْبِن �أِبيِه �لزَّ
�أَ

كاَن  �لَْكَر�َمِة،  َقلِيَل  لَُه  َو��ْشتَْكثََر   .
(6)

�لَمَقاَمِة في 
o(5) 

َبه َوَجَد 

َو�هللِ  َو�إْنا  �الِ�ْشتَِقاَمِة،  َتْرِك  َعلَى  َوُموؤَنَّباً  ِبالَمالََمِة،   
(7)ً

َقِرفا

لَُهْم  َنْذُكُر  َوال  ِكَفاوؤَُها،  ِمنَّا  َنالَُهْم  َوَقْد  �إالّ  ِبيٍَد  لَُهْم  َنْعتَدُّ  َما 

لَُهْم  َيتََفيَّاأُ  َوال  َجَز�وؤَُها،  �إِلَيَْهْم  ِمنَّا  َتَطلََّع  َوَقْد  �إالّ  َح�َشنًَة 

، َوَنْحُن َبنُو َفْحٍل 
(8)

َعلَيْنَا ِظلُّ ِنْعَمٍة �إالّ َوَقْد ُقوِبلُو� ِب�َشْرَو�َها

�أْعَر�ُق  َتنِْزْعنَا  َولَْم  ِبِهْم،  َهاُت َوال  مَّ
�الأُ ِبنَا  َتْقُعْد  لَْم   ،

(9)
ُمْقَرٌم

 
(11)

�لُْعيُوِن َوَخَزُر  �لُخُدوِد،   
(10) َفَعالََم َمطُّ �إِيَّاُهْم،  وِء َوال  �ل�شُّ

�أَْم  َعَدٍد،  �أَلَِكثَْرِة  َو�لتََّكبُُّر؟  َو�لبَاأُْو  ُر،  َو�لتَّ�َشعُّ  
(12)

َو�لَجَخيُف

؟ 
(13)

لَِف�ْشِل َجلٍَد، �أْم لُِطوِل ُمْعتقٍد

مقال مرثد الخير

فَقاَل �لَملُِك:

َو�ِرِد، والَ ُتلِْقُحو� �لُْعوَن   ُعُقَل �ل�شَّ
(17)

الَ ُتنْ�ِشُطو�

�لَمتْلََفُة  َفِفيَها  �الأَْحَقاِد،  ِنيَر�َن   
(19)

ُثو� ُتوؤَرِّ َوال   ،
(18)

�لَْقَو�ِعَد

ِبالِْحلِْم،  َوَعفُّو�   ،
(21)

َو�الأَلِيلُة  
(20)

َو�لَجاأئََحُة �لُم�ْشتَاأْ�ِشلَُة، 

َو�لَمنَْهِج  �الأَْر�َشِد،  بِيِل  �ل�شَّ �إلى  َو�أَِنيبُو�  �لَْكلِْم،   
(22)

�أَْبالََد

�لُْغُروِر، َوُتدبر بالويل 
(23) 

�الأْق�َشِد، َفاإِنَّ �لَحْرَب ُتْقبُِل ِبِزِبِرِج

و�لثُّبور

�لملك. بل نقبل ُن�شحَك، وُنطيع  �أيها  فقاال: ال، 

�إلى  ونثوب  �ل�شغائن،  وَنُحّل   ،
(24)

�لنائرة ونطفئ  �أمرك، 

لم. �ل�شَّ

(�الأمالى 1: 92)

�لهو�م�س

�لعلة: �ل�صرة، وبنو �لعالت بنو �أمهات �صتى من رجل و�حد، (و�الأخياف: من �أمهم 
(1)

و�حد و�الآباء �صتى).

جمع �آ�س، وهو �لطبيب.
(2)

تنه�س بها وتحملها.
(3)

عون.
(4)

عابه.
(5)

لمجل�س.
(6)

خليقا.
(7)

مثلها.
(8)

�لقرم: �ل�صيد، و�أقرمه جعله قرما.
(9)

مد.
(10)

�لخزر �أن ينظر �لرجل �إلى �أحد عر�صيه. يقال �إنه ليتخازر �إذ� نظر �إليه بموؤخر 
(11)

عينه ولم ي�صتقبله بنظره.

�لتكبر، وكذ� �لباأو.
(12)

�عتقد �صيعة وماال: �قتناهما.
(13)

ن�صط �لعقدة: عقدها، و�أن�صطها حلها، و�لعقل ككتب جمع عقال، وهو �لحبل.
(17)

هو مثل، و�أ�صله في �الإبل، يقال: لقحت �لناقة �إذ� حملت، و�ألقحها �لفحل، ثم 
(18)

�صرب ذلك مثال للحرب �إذ� �بتد�أت، و�لعون جمع عو�ن، وهي �لثيب. يقال للحرب 

عو�ن �إذ� كان قد قوتل فيها مرة بعد مرة.

تذكو�.
(19)

�ال�صتئ�صال.
(20)

�لثكل.
(21)

�الأبالد: �الآثار، جمع بلد (كالندوب جمع ندب).
(22)

�ل�صحاب �لذي ت�صفره �لريح و�لزينة.
(23)

�لعد�وة و�ل�صحناء.
(24)



24

اأ�سراف العرب بين 

يدي ك�سرى

 للنعمان بن �لمنذر يوماً: هل في �لعرب 
(1)

قال ِك�شرى

�شيء؟  فباأيِّ  قال  نعم،  قال  قبيلة؟  على  َت�ْشُرف  قبيلة 

قاَل: َمْن كانْت لُه ثالثة �آباء متو�ليٌة روؤ�شاء، ثمَّ �ت�شَل 

�بع، فالبيت مْن قبيلته فيه، وُينْ�َشب �إليه،  ذلَك بكماِل �لرَّ

ُحذيفة  �آل  في  �إال  ي�شبه  فلم  فطلبه  ذلك،  فاطلب  قال 

بن بدر، و�آل حاجب بن ُزَر�رة، و�آل ذي �لَجدَّين، و�آل 

�الأ�شعث �بن قي�س بن ِكنْدة، فجمع هوؤالء �لرهط ومن 

و�لعدول،  �لحكام  لهم  و�أقعد  ع�شائرهم،  من  تبعهم 

فكان  وليَ�ْشُدق،  قومه  بماآثر  منكم  كّل  ليتكلم  وقال: 

حذيفة بن بدر �لَفز�ري �أّول متكلم، وكان �أل�شَن �لقوم، 

فقال:

مقالة حذيفة بن بدر �لفز�ري

�الأَعظم،  �الأَقدم، و�الأَعزَّ  �ل�شرَف  فينا  �أن  �لعرب  قد علمت 

 لل�شنيع �الأَكرم، فقال َمْن حوله: َولَِم ذ�ك يا �أخا 
(2)

وماأَْثرة

َفز�زة؟ فقال:

ال  �لذي  و�لِْعزَّ  ُتر�م،  ال  �لتي  �لدعائم  �أل�شنا 

ُي�َشام، قيل �شدقت.

مقال الأ�سعث الكندي

�الأَكثر،  عديَدها  نقاتل  �أنا  �لعرب  علمت  قد 

�لَمْكُرمات،  َوَمْعِدُن  �لُكُرَبات،  لَِغيَاُث  َو�إنَّا  �الأَكبر،  َوَزْحَفها 

كندة،  ملك  ورثنا  الأنا  قال:  ِكنَْدَة؟  �أخا  يا  َولَِم  قالو�: 

ْطنَا  َوَتَو�شَّ �الأَْعظم،  َمنِْكبَُه  َوَتَقلَّْدنا   
(3)

ِباأَْفيائِِه فا�شتظللنا 

ُبْحبُوَحه �الأَكرم.

مقال ب�سطام ال�سيباني

يزول،  ال  �لذي  بيتها  ُبنَاُة  �أَنا  �لعرب  علمت  قد 

�َشيْبَان؟  �أخا  يا  َولَِم  قالو�  َيُحول،  ال  �لذي  عزها  َوَمْغِر�ُس 

قال: الأَنا �أَْدَرُكُهْم للثاأِر، و�أَ�ْشَرُبُهْم لِلَْملِِك �لَجبَّار، و�أَقَوُمُهْم 

للُحْكِم، و�أَلّدُُّهم لِلَْخ�ْشم.

مقال قي�س بن عا�سم 

ال�سعدي

�لَْمْكُرَماِْت  في  �أَرفُعُهْم  �أَنَّا  هوؤُالُء  َعلَِم  لََقْد 

َدعائَِم، و�أثبتُُهْم في �لنائبات َمقاِدَم، قالو�: َولَِم ذ�ك يا �أَخا 

ـا �أْدَرُكُهْم للثاأِر، و�أَْمنَُعُهْم للجاِر، و�أنا ال  بني �شعد؟ قاَل: الأَنَّ

 �إذ� َحَملْنا، وال ُنَر�ُم �إذ� َحلَلْنَا.
o(5)

َننُْكل

وفود العرب على ك�سرى

وفود  وعنده  ك�شرى  على  �لمنذر  بن  �لنعمان  قدم 

�لّروم و�لهند و�ل�شين، فذكرو� من ملوكهم وبالدهم، 

�الأمم،  بالعرب، وف�شلهم على جميع  �لنعمان  فافتخر 

و�أخذته  ؟  ك�شرى  فقال  غيرها،  وال  فار�س  ي�شتثنى  ال 

�لعرب  �أمر  في  فكرُت  لقد  نعمان،  يا  ؟  �لملك  عّزة 

 من 
َّ
وغيرهم من �الأمم، ونظرت في حالة من َيْقَدم علي

�ألفتها،  �جتماع  في  حظاً  للروم  فوجدت  �الأمم،  وفود 

بنيانها،  ووثيق  مد�ئنها،  وكثرة  �شلطانها،  وعظم 

�شفيهها،  ويردُّ  وحر�مها،  حاللها  يبين  ديناً  لها  و�أن 

ويقيم جاهلها، ور�أيُت �لهنَد نحو�ً من ذلك في حكمتها 

وعجيب  وثمارها،  بالدها  �أنهار  كثرة  مع  وطبِّها، 

وكثرة  ح�شابها،  ودقيق  �أ�شجارها،  وطيب  �شناعتها، 

عددها، وكذلك �ل�شين في �جتماعها، وكثرة �شناعات 

�لحرب، و�شناعة  �آلة  �أيديها، وفرو�شيتها وهمتها في 

على  و�لَخَزر  و�لترك  يجمعها،  ُملكاً  لها  و�أن  �لحديد، 

 (6)
�لرِّيف وقلة  �لمعا�س،  في  �لحال  �شوء  من  بهم  ما 

من  �لدنيا  عمارة  ر�أ�س  هو  وما  و�لح�شون،  و�لثمار 

قو��شيهم،  ت�شّم  ملوك  لهم  و�لمالب�س،  �لم�شاكن 

�لخير  خ�شال  من  �شيئاً  للعرب  �أر  ولم  �أمرهم،  وتدبر 

�أنَّ  ومع  قّوة،  وال  حزم  وال  دنيا،  وال  دين  �أمر  في 

 
(7)

مما يدلُّ على مهانتها وذلها، و�شغر همتها َمِحلَّتَهم

�لحائرة،  و�لطير  �لنَّافرة،  �لوحو�ِس  مع  بها  هْم  �لتي 

بع�شاً  بع�شهم  وياأكل  �لفاقة،  من  �أوالدهم  يقتلون 

ومالب�شها  �لدنيا  مطاعم  من  خرجو�  قد  �لحاجة،  من 

به  ظِفر  طعام  فاأف�شل  ولّذ�تها،  ولهوها  وم�شاربها 

�ل�شباع،  من  كثير  َيعافها  �لتي  �البل،  لحوم  ناعمهم 

لثَِقلها، و�شوء طعمها، وخوف د�ئها، و�إن َقَرى �أحدهم 

�شيفاً عدَّها مكرمة، و�إن �أطِعم �أكلة عدَّها غنيمة، تنطق 

هذه  خال  ما  رجالهم،  بذلك  وتفتخر  �أ�شعارهم،  بذلك 

مملكتها،  و�شّد  �جتماعها،  جّدي  �أ�ش�س  �لتي  �لتنُوخيَّة 

ومنعها من عدّوها، فجرى لها ذلك �إلى يومنا هذ�، و�إن 

، وقرى وح�شوناً، و�أمور�ً 
(8)

ً لها مع ذلك �آثار�ً ولَبو�شا

ال  ثّم  ؟  �ليمن  �أهل  يعني  ؟  �لنا�س  �أمور  بع�س  ت�شبه 

�لذِّلة و�لِقلّة و�لفاقة  �أر�كم ت�شتكينون على ما بكم من 

و�لبوؤ�س حتى تفتخرو� وتريدو� �أن تنزلو� فوق مر�تب 

 الأمٍة �لملك 
(9)

�لنا�س، قال �لنعمان: �أ�شلح �هلل �لملك. ُحقَّ

منها �أن ي�شمو ف�شلها، ويعظم َخْطبها، وتعلو درجتها، 

�إال �أن عندي جو�باً في كّل ما نطق به �لملك، في غير رّد 

به،  �أّمنني من غ�شبه نطقت  فاإن  له،  عليه، وال تكذيب 

قال ك�شرى: قل فاأنت �آمن.

4. المفاخرات
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خطبة النعمان بن المنذر

قال �لنعمان:

يُّها �لملُك، فلي�شْت ُتنَاَزُع في �لَف�ْشِل، 
تَك �أَ مَّ

�أَما �أُ

َوَب�ْشَطِة  و�أَحالِمَها،  ُعُقولَِها  مْن  ِبِه:   
َ
هي �لذي  لَِمْو�ِشِعَها 

واليِة  مْن  بِه  �هلل  �أكَرَمها  وما  عزِّها،  َوُبْحبُوَحِة  َمَحلَِّها، 

َتْقِرُنها  �أُمة  يُّ 
فاأَ ذكرَت،  �لتي  �الأمُم  ا  مَّ

و�أَ وواليتَك.  �آبائَك 

�لنعمان:  قال  بماذ�؟  ك�شرى  قال  َف�َشلَتْها.  �إال  بالعرب 

َو�َشَخائَِها،  وباأْ�ِشَها،  وجوِهَها،  وح�شِن  َوَمنََعتِها،  ِبِعزِّها، 

وحكمِة �أَل�شنَتَِها، و�شدَِّة ُعُقولَِها، و�أَنفتَِها، َوَوَفائَِها.

ُمجاورًة  تزْل  لَْم  فاإنَّها  َوَمنَعتها،  ها  عزُّ ا  مَّ
فاأَ

ُدو� �لملَك، وقادو� �لجنَد،  خو� �لبالَد، ووطَّ الآبائِك �لذيَن دوَّ

ُظُهْوُر  ُح�ُشوُنهم  نائٌل،  َينَلُْهْم  ولم  طامٌع،  فيهْم  َيْطَمْع  لم 

وُجنَّتُُهُم  ماُء،  �ل�شَّ و�ُشُقوُفهم  �الأر�ُس،  َوِمَهاُدًهم  َخيْلِِهْم، 

ها  ُر، �إذ غيـُرها ِمَن �الأُمِم �إنَّما عزُّ
ْ
�ل�شيوُف، َوُعدَُّتُهُم �ل�شبـ

من �لحجارِة و�لطيـِن وجز�ئِر �لبُُحوِر.

ُيْعَرُف  فقْد  و�أَلو�ِنها،  ُوجوِهَها  ُح�شُن  و�أما 

�لُْمنَْحِرَفة،  �لِْهنِْد  من  ِرِهْم: 
ْ
َغيـ َعلَى  ذلَك  في  ف�شلُهم 

َرة. ْوِم �لْمَق�شَّ هة، و�لرُّ ِن �لُمنَْحَفِة، و�لتُّْرِك �لُْم�شوَّ
ْ
يـ و�ل�شِّ

ا �أن�شاُبها و�أْح�شاُبها، فلي�شْت �أُمٌة من �الأُمِم  مِّ
و�أَ

حتى  لها،  �أوَّ من  َوكثير�ً  �شولََها  َو�أُ �آباَءها  جهلْت  وقْد  �إال 

وال  ين�ُشبُه  فال   ،
(10)ً

ُدْنيا �أَبيه  ور�ء  ْن  عمَّ ليُ�ْشاأَُل  �أَحَدُهم  �إنَّ 

فاأَباً،  �أَباً  �آباَءُه   
ْ
ي�شمِّي �إال  �لعرِب  من  �أحٌد  ولي�َس  يعرُفُه، 

َيْدُخُل  فال  �أَْن�شاِبُهْم،  ِبِه  َوَحِفُظو�  �أَْح�شاَبُهْم،  ِبَذلَِك  َحاُْطْو� 

 
ْ
َرُجٌل في غيِْر َقْوِمِه، وال َينْتَ�ِشُب �إلى َغيِْر َن�َشبِِه، وال ُيْدعى

�إلى غيِْر �أَِبيِه.

اْ �َشَخاوؤهاْ، فاإنَّ �أْدَناُْهْم َرُجالً، �لذي تكوُن  َو�أمَّ

 َو�ِشبَِعِه 
(13)

 في ُحُمولِِه
(12)

، عليها َبالُغُه
(11)

عنَدُه �لْبَْكَرُة و�لنَّاُب

َوَيْجتَِزْي   ،
(14)

بالِفلذة �لذي يكتفي  ارُق،  �لطَّ َفيَطرُقُه  َوِريِِّه، 

ُدنياُه كلِّها  َعْن  َيْخُرَج  �أْن  َوَيْر�شى  َفيَْعِقُرها له،  ربة،  بال�شَّ

ِفيَْماْ ُيْك�ِشبُُه ُح�ْشَن �الأُْحُدوثِة َوَطيَِّب �لذَّْكر.

�أعطاُهْم  َتَعالى  �هللَ  فاإنَّ  �أل�ِشنَتِِهْم،  حكمُة  ا  و�أمَّ

َوَقَو�ِْفيِْه،  َوَوْزِنِه  َوُح�ْشنِِه  َكالِمِهْم،  َوَرْوَنِق  �أ�ْشَعاِرِهْم   
ْ
ِفي

في  و�إبالِغِهْم  لالأَمثاِل،  و�شرِبِهْم  �الأ�شياَء،  َمْعِرَفتِِهْم  َمَع 

َخيلُُهْم  ثمَّ  �الأَْجنَا�ِس  �ألْ�ِشنَِة  من  ل�شيٍء  لي�َس  ما  �ل�شفاِت، 

�أف�شُل  َولِبا�ُشُهْم  �لنِّ�شاِء،  �أعفُّ  ون�شاوؤهم  �لَْخيِْل،  �أْف�َشُل 

ِجبالِِهم  َوِحَجاَْرِة  ُة،  و�لف�شَّ �لذَُّهب  َوَمَعاِدُنُهُم  �للبا�ِس، 

 ِمثْلها �َشَفٌر، وال يقطُع 
ْ
، َوَمَطاَْياَُهم �لتي ال يبلُغ َعلَى

(15)
�لَجْزع

ِبِمثْلَِها َبلَُد َقْفر.

ِبِه،  ُكوَن  ُمتم�شِّ فاإنَُّهم  و�شريعتُها،  دينُها  ا  و�أمَّ

ُحرماً،  �أ�ْشُهر�ً  لَُهْم  نَّ 
�أَ ِبِدينِه  ُن�ْشكِه  ِمْن  �أحُدُهم  يبلَغ  حتَّى 

َمنا�ِشَكُهْم،  فيه  َينْ�ُشُكوَن  َمْحجوباً،  وبيتاً  ماً،  ُمَحرَّ وبلد�ً 

ِخيِْه،  َوَيْذَبُحْوَن ِفيِْه َذَباْئَِحُهْم، َفيَلَْقى �لرجُل َقاتَل �أَِبيِْه �أْو �أَ

 ِمنُْه، َفيَْحُجزُه 
(16)

َوْهَو َقادٌر على �أْخِذ َثاِْرِه. و�إدر�ك َرْغِمِه 

كرُمُه، َوَيْمنَُعُه دينُُه عن تناولِه باأََذْى.

�للحظَة،  َيلَْحُظ  �أَحَدُهم  فاإنَّ  َوفاوؤُها،  ا  و�أمَّ

 وعقدٌة، ال َيُحلُّها �إال ُخروُج 
(17)

َوُيوِمُئ �الإيماءَة، فهي َولٌْث

رْهناً  َفيَُكوُن  �الأر�ِس  من  ُعود�ً  يرفُع  �أحَدُهم  و�إنَّ  َنْف�ِشِه، 

�أَحَدُهْم  و�إنَّ  تُُه،  ذمَّ  
(19)

ُتْحَفُر وال  َرْهنُُه،   
(18)

َيْغلَُق فال  ِبَدْينِِه، 

َعْن  نائياً  َيُكوَن  �أنَّ   
ْ
َوَع�شى ِبِه  ��شتجاَر  َرجالً  �أنَّ  ليبلَغُه 

�لتي  �لَقبِيْلَِة  تلَك   
َ
ُيْفنِي  

ْ
َحتَّى َيْر�َشى  فال  َفيُ�َشاَْب،  َد�ِْرِه، 

�أ�شاَبتُْه، �أْو َتْفنَى قبيلتُه، لما �أُْخِفَر ِمْن ُجَو�ِْرِه، و�إنه ليلجاأ 

ِر َمْعِرَفٍة وال َقَر�َْبٍة، َفتَُكْوُن 
ْ
�إليهم �لمجرم �لُمْحِدُث، ِمْن َغيـ

�أنُف�ُشُهْم ُدْوَن َنْف�ِشِه، َو�أَْمَو�لُُهْم ُدْوَن َماْلِِه.

فاإنَّما  �أوالَدُهم،  َيئُِدون  �لملُك  يُّها 
�أَ قولك  و�أما 

من  َوَغيَْرًة  �لعاِر،  ِمَن  �أََنَفًة  باالإناِث  ِمنُْهْم  يفعلُُه  َمْن  يفعلُُه 

�الأْزَو�ِْج.

 - �الإبِل  لُُحوُم  َطَعاِْمِهْم  �أْف�َشَل  �إنَّ  َقولَُك  و�أما 

َعلى ما َو�َشْفَت ِمنَْها - َفما َتَرُكو� ما ُدْوَنَها �إال �ْحتَِقاْر�ً لها، 

َوَطْعاَْمُهْم،  َمَر�ِكبُُهْم  َفَكاَْنْت  و�أَْف�َشلََها،  �أَجلََّها  �إلى  َفَعَمُدو� 

ها  و�أََرقُّ لُُحْوَماً،  و�أْطيَبََها  �شحوما،  �لبهائم  �أكثر  �أنها  َمَع 

، و�أحالها َم�ْشَغًة، و�إنه ال �شيء من 
(20)

�أَلْبَاَْناً، و�أَقلَُّها َغائلًة

�للُّْحمان ُيَعالَُج ما ُيَعالَُج ِبِه لَْحُمَها �إال �إ�شتباَن َف�ْشلُها َعلَيِْه.

َوَتْرُكُهُم  َبْع�َشاً،  َبْع�ِشِهْم  و�أَْكُل  َتْحاُْرُبُهْم  اْ  َو�أمَّ

َمْن  َذلَِك  َيْفَعُل  نََّماْ  ِفاإَ َوَيْجَمُعُهْم،  َي�ُشْو�ُشُهْم  لَِرُجٍل  �الْنِقيَاَد 

َفَت  وتخوَّ �َشْعفاً،  َنْف�ِشَهاْ  مْن  �أَِن�َشْت  �إذ�  �الأُمِم  ِمَن  َيْفَعلُُه 

ها �إليها بالزَّحِف، و�إنَُّه �إنَّما َيكوُن في �لَْمْملَكِة  ُنُهو�َس عدوِّ

ِرِهْم، 
ْ
�لَعِظيَْمِة �أَْهُل َبيٍْت و�ِحٍد، ُيْعَرُف َف�ْشلُُهْم َعلى �َشائِر غيـ

ا  و�أمَّ ِباأَْزَمتِِهْم،  لَُهْم  َوَينَْقاُْدْوَن  �أُُمْوَرُهْم،  �إليِهْم  َفيُلُْقوَن 

َيُكْوُنو�  �أْن  َحاَْولو�  لََقْد   
ْ
َحتَّى ِفيِْهْم،  ٌر 

ْ
َكثيـ ذلَك  فاإنَّ  �لعرُب 

 
(21)

و�لَْوْطث �لخر�ِج  �أد�ِء  من  �أنَفتِِهْم  َمَع  �أْجَمعين،  ُملوكاً 

ِبالَْع�ْشِف.

َجدَّ  �أتى  فاإنَّما  �لَْملُِك،  َو�َشَفَها  �لتي  �ليمُن  ا  و�أمَّ

ملك  َعلى  لُه،  �لَْحب�س  غلبة  ِعنَْد  �أتاُه، 
(22) 

�لذي  �إليْها  �لَْملِِك 

ُم�ْشتَ�ْشِرخاً،  َطِرْيد�ً  َم�ْشلوباً  فاأتاُه  ُمْجتَِمٍع،  و�أْمٍر  متَّ�ِشٍق، 

َمَجاٍل،  �إلى  لََماَل  �لَعَرِب،  من  َيلْيِْه  مْن  به  ُوِتَر  ما  َولوال 

َغلَبَِة  ِمْن  لالأَحر�ِر  َوَيْغ�َشُب  َعاَْن،  �لطِّ ُيِجيُْد  َمْن  َولََوَجَد 

�لَْعبِيِْد �الأ�ْشَر�ْر«.

�إنك الأهل  به، وقال:  �لنعمان  �أجابُه  لما  َفعجب ك�شرى 

من  ك�شاه  ثم  �إقليمك،  �أهل  في  �لريا�شة  من  لمو�شعك 

َحُه �إلى مو�شعه من �لحيرة. ِك�ْشَوِتِه، و�َشرَّ

مما  فيها  ما  نف�شه  َوفى  �لِحيْرة،  �لنعمان  قدم  فلما 

 
(23)

وتهجين �لعرب،  تنق�س  من  ك�شرى،  من  �شمع 

ُزَر�َرَة  ، وحاجب بن 
ٍّ
ْبِن �َشيِْفي �أَْكثََم  �إلى  �أمرهم، بعث 

م�شعود  بن  وقي�س  ُعبَاد،  بن  �لحرث  و�إلى  �لتميميين، 

ُعالَثة،  بن  وعلقمة  جعفر،  بن  خالد  و�إلى  �لبكريين، 

ِريِد  �ل�شَّ بن  عمرو  و�إلى  �لعاِمِريِّين،  َفيِْل  �لطُّ بن  وعامر 

بيدي، و�لحارث بن  لَمي، وعمرو بن معد يكرب �لزُّ �ل�شُّ

ظالم �لُمرِّي، فلما قدمو� عليه في �لَخَورنق، قال لهم: 

�لعرِب  ِجَو�ِر  َوُقْرَب  �الأعاجم،  َهِذِه  َعِرْفتُْم  َقْد 

�أْن يكوَن  فُت  َمَقاالٍت، تخوَّ ِك�ْشرى  ِمْن  �َشِمْعُت  َوَقْد  ِمنْها، 

ِبِه  يتَِّخَذ  �أْن  �أَر�َد  الأْمٍر  �أظَهَرَها  �إنََّما  يكوُن  �أْو  َغْوٌر،  لََها 

�لَْخَر�َْج  َتاأِْدَيتِِهْم   
ْ
َوِفي  ،

(24)
َطَماِطَمتِِه َكبَْع�ِس  َخَوال،  �لَعَرَب 

، َكَماْ َيْفَعُل ِبُملُْوِك �الأَُمِم �لذيَن َحْولَُه، فاْقتَ�سَّ َعلِيِْهْم 
(25)

�إلِيِْه

َقَك  وفَّ �لَْملُِك،  �أيُّها  َفَقالو�:  َعلَيِْه،  ردَّ  َوما  ِك�ْشرى،  َمَقاالِت 

َفِمْرَناْ  ِبِه!  َحَجْجتَُه  َما  َو�أَْبلََغ  َرَدْدَت!  َما  �أْح�َشَن  َما  �هللُ! 

ِمنُْكم،  َرُجٌل  �أنا  �إنَّما  َقاَل:  �ِشئَْت.  َماْ   
ْ
�إلَى و�ْدِعنَا  ِباأْمِرَك، 

ُف من ناِحيَتُِكْم،  و�إنَّما َملكُت َوَعَززُت ِبَمكاِنُكْم، وما يتخوَّ

�أْمَرُكْم، و�أ�شلَح ِبِه  ِبِه   مما �َشدَّد �هللُ 
َّ
َولي�َس �شيٌء �أحبَّ �إلي

ُكْم، و�لر�أُي �أْن َت�ِشيْرو� ِبَجماَعتُِكْم �أيُّها  �َشاأَنُكْم، و�أَد�َم ِبِه ِعزَّ

َرُجٍل  َنَطَق كلُّ  َدَخلْتُْم  َذ�ْ  َفاإِ  ِك�ْشرى، 
ْ
�إلَى َوَتنَْطلُِقو�  ْهُط،  �لرَّ

�أْو   ، َظنَّ َما  َغيِْر  َعلَى  �لَعَرَب  �أنَّ  لِيَْعلَم  َح�َشَرُه،  ِبَماْ  ِمنُْكْم 

َحدَّثتُه َنْف�ُشُه، وال َينطْق َرجٌل ِمنُْكْم ِبما ُيغ�شبُه، فاإنَُّه َملٌِك 

ِبنَْف�ِشِه،  ُمْعَجٌب  ُمتَْرٌف،  �الأْعَو�ِْن،  َكثِيُْر  لطاِن،  �ل�شُّ َعِظيُْم 

 لُه �ْنِخَز�َْل �لَْخاْ�ِشِع �لذَّلِيِْل، َوليُْكْن �أْمٌر َبيَْن 
(26)

وال تنَْخِزلُو�

َوَعِظيُْم  َمنِْزلَتُِكْم،  وَف�ْشُل  ُحلُْوَمُكْم،  َوَثاَقُة  ِبِه  َتْظهُر  َذلَِك، 

بُن  �أْكثَُم  ِبالَْكالِم  ِمنُْكْم  َيبْد�أُ  َمْن  َل  �أوَّ َوليُكْن  �أْخَطاِرُكْم، 

�َشيِْفي، ثمَّ َتتَاَبُعو� على �الأْمِر ِمْن َمنَاِزلُِكْم �لتي َو�َشَعتُْكْم 

 ِبْميِل كلِّ َرُجٍل 
ْ
 �إلى �لتَّْقِدَمِة �إليُْكْم، ِعلِْمي

ْ
ِبَهاْ، فاإنَّماْ َدَعاِْني

 �لتقدُِّم قبَل �َشاِْحبِِه، فال َيُكْوننَّ َذلَك ِمنُْكْم، َفيَِجَد 
ْ
ِمنُْكْم �إلَى

في �آَد�ِبُكْم َمْطعناً، فاإِنُّه َملٌِك ُمتَْرٌف، َوَقاِْدٌر ُم�َشلٌَّط، ثمَّ َدَعاْ 

منهم  َرِجٍل  كلَّ  �لُْملُْوك،  ُحلِل  َطْر�ْئِِف  ِمْن  َخَز�ْئِنِِه   
ْ
ِفي لَُهْم 

َمُه َعَماَْمًة، َوَختََّمُه ِبيَاُْقْوَتٍة، َو�أََمَر لُِكلِّ َرُجٍل ِمنُْهْم  ُحلًة وَعمَّ

 َوَفَر�ٍس َنِجيْبٍَة، َوَكتََب َمَعُهْم كتاباً:
(27)

ِبنَِجيْبٍَة َمْهِرية

�لَعَرِب  �أمِر  مْن   
َّ
�إلَي �ألقى  �لَْملَِك  فاإنَّ  بعُد:  »�أما 

ِمنُْه  �أْن يكوَن  �أحببُت  ِمَما  َفِهَم،  قْد  ِبَما  َعلَم، و�أجبتُه  ما قْد 

�لتي  �الأَُمِم  ِمَن  ًة  �أمَّ �أنِّ  َنْف�ِشِه  في  َيتَلَْجلَُج  وال  ِعلٍْم،  على 

ِتَها،  ُقوَّ ِبَف�ْشِل  َيلِيَْها  ما  َوَحَمْت  ِبَمْملََكتَِها،  ُدْوَنُه  �حتجزْت 

�لَْحْزِم  َذُوو  َبَها  ُز  َيتَعزَّ �لتي  �الأُمْوِر،  ِمَن   �شيٍء 
ْ
َفي َتبْلغَها 

َرْهَطاً  �لَْملُِك  �أيُّها  �أْوَفْدُت  َوَقْد  و�لَْمِكيَْدِة،  ِر 
ْ
و�لتَّْدِبيـ ِة  َو�لُقوَّ

َوُعُقْولِهم  َو�أَْن�َشاِبِهْم  �أْح�َشاِبِهْم  في  َف�ْشٌل  لَُهْم  �لَْعَرِب  ِمَن 

ِمْن  �إْن َظَهَر  �لَْملُِك، َوليُْغِم�ْس عْن َجَفاٍء  َفلْيَ�ْشَمِع  َو�آَد�ِْبِهْم، 

َوَقْد  �َشَر�ِْحِهْم،  َوَتْعِجيِْل  ِباإْكَر�ِْمِهْم،   
ْ
َوليُْكِرْمنِي َمنِْطِقِهْم، 

 َع�َشاْئِِرِهْم«.
ْ
 َهَذ�ْ �إلَى

َ
 �أَ�ْشَفِل َكتَاَْبي

ْ
َن�َشبْتُُهْم ِفي

ك�شرى  بباب  وقفو�  حتى  �أُْهبَتهم  في  �لقوم  فخرج 

و�أمر  فقر�أه،  �لنعمان  كتاب  �إليه  فدفعو�  بالمد�ئن، 

باإنز�لهم �إلى �أن يجل�س لهم مجل�شاً ي�شمع منهم، فلما �أن 

 َووجوه �أهل مملكتِه، 
(28)

كان بعد ذلك باأيام، �أمر َمر�زبتُه

و�شماله،  يمينِه  عن  كر��شي،  على  وجل�شو�  فح�شرو� 

و�شفهم  �لتي  و�لمر�تب   
(29)

�لِوالء على  بهم  دعا  ثم 

ليوؤدِّي   
(30)

�لترجمان �لنعمان بها في كتابه، و�أقام  

�إليه كالمهم، ثم �أذن لهم في �لكالم.

خطبة اأكثم بن �سيفي

َجاِْل  �لرِّ  
ْ
و�أَعلْى �أَعاْلِيََها،  �الأ�شياِء  �أْف�َشَل  »�إنَّ 

�الأْزِمنَِة  َوَخيُْر  َنْفعاً،  ها  �أَعمَّ �لُْملُْوِك  َو�أَْف�َشُل  ُملُْوِكَها، 

َمنَْجاْْة،  ْدُق  �ل�شَّ �أَ�ْشَدُقَها،  �لُْخَطبَاِْء  َو�أَْف�َشُل  �أْخ�َشبََها، 

، و�لَْحْزُم َمْرَكٌب �َشْعٌب، 
(31)

رُّ لََجاَْجة و�لَْكِذُب َمْهَو�ة، و�ل�شَّ

ِمْفتَاُْح  َو�لَْعْجُز  �لَْهَوْى،  �أِْي  �لرَّ �آَفُة  َوطئ.  َمْرَكٌب  َو�لَْعْجُز 

َو�ُشْوء  َوْرَطة،  نِّ  �لظَّ ُح�ْشُن  بُْر،  �ل�شَّ �الأُُمْوِر  َوَخيُْر  �لَفْقُر، 

ِعيَِّة َخيٌْر ِمْن �إ�ْشالِح َف�َشاِْد  نِّ ِع�ْشَمة، �إ�شالُح َف�َشاِد �لرَّ �لظَّ

، َمْن َف�َشَدْت َبَطاَنتُُه َكاَن كالَْغاْ�سِّ ِبالَْماِْء، �شرُّ �لبالِد 
ْ
�ِْعي �لرَّ

�لَْمْرُء  �لبَِرُيء،  َخاَفُه  من  �لُْملُْوِك  �شرُّ  ِبَهاْ،  َر 
ْ
�أَميـ الْ  بالٌد 

، �أف�شُل �الأوالِد �لبََرَرة، َخيُْر �الأْعَو�ِْن 
(33)

 ال �لَْمَحالة
(32)

َيْعَجُز

�لُْجنُْوِد بالنَّ�ْشِر َمْن َح�ُشنَْت  �أحقُّ  َمْن لَْم ُير�ِء بالنَّ�ِشيَْحِة، 

، َح�ْشبَُك ِمْن �َشرٍّ  �ِد ما َبلََّغَك �لمَحلَّ �َشِرْيَرُتُه، َيْكِفيَْك ِمَن �لزَّ

�الإيجاز،  �لبالغة  فاعله،  وَقلِيٌل   
(34)

ُحْكٌم ْمُت  �ل�شَّ �شماُعُه، 

َمْن �َشدََّد َنفََّر، وَمْن َتر�َخى َتاأَلََّف«.

 
(35)

َوْيَحَك قال:  ثم  �أكثم،  من  ك�شرى  فتعجب 

�أَْحَكَمَك َو�أَْوَثَق كالمك! لوال َو�ْشُعَك كالمك في  يا �أكثم ما 

غير مو�شعِه. قال �أكثم: �ل�شدق ينبئ عنك ال �لوعيد. قال 

ك�شرى: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى.

قال �أكثم:ُربَّ قول �أَْنَفُذ ِمْن �َشْوٍل.
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خطبة حاجب بن زرارة

�ُشلَْطاُْنَك،  َوِهيَب  َيُدَك،  َوعلَْت  َزنُدَك،   
(36)

»َوَرى

تها،  َمرَّ  
(37)

َو��ْشتَْح�َشَدْت �أْكبَاُْدَهاْ،  َغلَُظْت  َقْد  ٌة  مَّ
�أُ �لَعَرَب  �إنَّ 

ُم�ْشتْر�ِشلٌة  تاأَلَّفتََها،  ما  َو�ِمَقٌة  لََك   
َ
َوْهي  ،

(38)
ُتها ِدرَّ َوُمنَِعْت 

َمر�َرًة،  �لَعلَْقُم   
َ
َوْهي �َشاَمْحتََها،  ما  �َشاِمَعٌة  الَينْتََها،  ما 

و�لماء  حالَوًة،  و�لَع�َشُل   ،
k(40)

غ�شا�شة  ،
(39)

و�ل�شاُب

لََدْيَك،  و�أل�شنتَُها  �إليَك،  ُوُفوُدها  َنْحُن   ،
(42)

 �شال�شًة
(41)

�لزُّالُل

ِفيْنَا  َوَع�َشاْئُِرَنا  َمْمنُْوَعٌة،  َو�أَْح�َشاُْبنَاْ  َمْحُفْوَظٌة،  تُنا  ِذمَّ

�َشاِمَعٌة ُمِطيَْعٌة، �إْن َنوؤُْب لََك َحاِْمِدْيَن َخيْر�ً َذلَك ِبذلَك ُعُمْوم 

َمْحَمَدتنا، َو�إْن َنُذمَّ لم ُنَخ�سَّ بالذَّمِّ دونها«.

باألو�ن  �لتِّالل  حجر  �أَ�شبه  ما  حاجب،  يا  ك�شرى:  قال 

�شخرها، قال حاجب:

بْل َزئيُْر �الأ�ْشِد ِب�َشْولَتَِها، قال ك�شرى: وذلك.

خطبة الحارث بن عباد

َها،  َحظِّ َجِزْيِل  با�ْشتَِكَماِْل  �لَْمْملََكُة  لََك  »د�مْت 

َوَمْن   ،
(44)

َمتُْحُه َكثَُر   ،
(43)

َر�شاوؤه طاَل  مْن  �شنائِها،  َوعلوِّ 

وهذ�  �للُّب،  ُيَعرُِّف  �الأقاويِل  تناقُل  َمنُْحه.  قلَّ  مالُُه،  َذَهَب 

ُكنَْه  ِبِه  وتعرُف  ْكُب،  �لرَّ به  ينطق  بما   
(45)

�َشيُوِجف َمقاُم 

و�أعو�نك  �الأَدنون،  ِجيْر�ُنَك  َوَنْحُن  و�لَعَرُب،  �لَْعَجُم  حالنا 

��شتنجدتنا  �إن  ة، وجيو�شنا فخمة،  َجمَّ �لمعينون، خيولنا 

و�إن   ،
(48)

ُجُه�س فغير   
(47)

��شتطرقتنا و�إن   ،
(46)

ُرُب�س فغير 

لَِدْهٍر،  ُر  َنتَنَكَّ وال  لِلذْعر،  ننثني  ال   ،
(49)

ُغُم�س فغير  طلبتنا 

ِرَماُحنا ِطَو�ٌل، و�أعماُرنا ِق�َشاْر«.

قال  ٌة �َشِعيَْفة،  مَّ
و�أُ َعِزْيَزٌة  �أنف�ٌس  قال ك�شرى: 

�أو ل�شغير  ة  ِعزَّ نَّى يكون ل�شعيف  َو�أَ �لملك  �أيها  �لحارث: 

ة! قال ك�شرى: لو َق�ُشَر عمُرَك، لم َت�ْشتَْوِل َعلى ل�شانك  ِمرَّ

َنْف�ُشَك. قال �لحارث: �أَيها �لملك �إنَّ �لفار�َس �إذ� َحَمَل نف�شُه 

 َمنِيَّة ��شتقبلََها، 
َ
َعلى �لكتيبة ُمَغرِّر�ً بنف�شه َعلى �لَْمْوِت، َفِهي

 ،
(50)ً

 �أْبَعُث �لَْحْرَب ُقُدما
ْ
وِجناٌن ��شتْدَبَرَها، و�لَْعرُب َتْعلَُم �أِني

ناُرها،  جا�شْت  �إذ�  حتى  بها،  ُف  َت�َشرَّ وهي  َو�أَْحبِ�ُشها 

َمقاَدها  َجَعلُت  �شاِقها،  عْن  وك�شفْت  لظاها،  و�َشَعَرْت 

َعْن  ْر  �أَُق�شِّ َزئيري، ولم  وَرْعَدها  �شيفي،  ُرمحي، وبرَقها 

، حتى �أَنغم�َس في َغمر�ِت لَُجِجها، 
(51)

خو�س َخ�ْشخا�ِشها

، فاأ�شتمطُرها 
(52)

و�أكوَن ُفلْكاً لفر�شاني �إلى ُبْحبُوَحِة كب�ِشَها

 .
(54)

َق�ْشَعم َن�ْشر  وكلَّ  باِع  �ل�شَّ  
(53)

َجَزَر ُحماَتها  و�أَْتُرُك  دماً، 

ثم قال ك�شرى لمن ح�شره من �لعرب: �أََكَذلَِك ُهَو؟ َقاْلُو�: 

ِفَعاْلُُه �أنطُق ِمْن لِ�َشاِْنِه.

قال ك�شرى: ما ر�أيت كاليوم َوْفد�ً �أح�شد، وال 

�شهود�ً �أوفد.

خطبة عمرو بن ال�سريد

»�أيها �لََملُِك، َنِعَم بالَك، ود�َم في �ل�شروِر حالُك، 

وفي  ُمْعتَبََرة،  �الأُمور  َو�أَ�شكال  ُمتََدبََّرة،  �لكالم  عاقبة  �إنَّ 

 ، �لعزِّ
(55) 

�َشْورة �لملوك  وفي  ُبلَْغة،  قليل  وفي  ِثْقلة،  كثير 

وهذ� َمنِْطٌق له ما بْعَدُه، �َشُرَف فيه َمْن �َشُرَف، وَخَمَل فيِه 

َمْن َخَمَل، لم َناأِْت لِ�َشيِْمَك، ولم َنِفد لِ�شخِطَك، ولم نتعرَّ�س 

�إْن  ُمْعتََمد�ً،  نا  ، وعلى عزِّ
(57)ً

ُمنْتََقد� �أمو�لِنا  �إنَّ في 
(56) 

لِِرْفِدك

 َدهٌر بنا �ْعتَْدلنا، �إال �أَنَّا َمَع 
(59)

 نار�ً �أَثقبنا، و�إِْن �أَِوَد
(58)

�أَْوَرْينا

لِِجَو�ِْرَك َحاِفُظون، َولَِمْن َر�َمَك كاِفُحوَن، حتى ُيْحَمَد  َهَذ�ْ 

وُي�ْشتَطاَب �لْخبَُر«.
(60) 

َدر �ل�شَّ

باإِفر�طك،  َمنِْطِقك  قال ك�شرى: ما يقوم ق�شُد 

َهادياً،  َق�ْشدي  ِبَقلِيِْل  َكَفى  عمرو:  قال  َك،  ِبَذمِّ َمْدُحَك  وال 

ا  عمَّ نف�شُه  َغَرَبْت  َمْن  ُيلَْم  َولَْم  ُمْخبر�ً،   
ْ
�إفْر�ِطي وباأَي�شِر 

َبلََغ. قاَل ِك�ْشَرْى: َما كلُّ َما  ِبَماْ   ِمَن �لَْق�ْشِد 
ْ
َيْعلَْم، َوَر�َشى

ُيعرُف �لْمْرُء ينطق به. �إجل�س.

خطبة خالد بن جعفر الكالبي

�إر�شاد�ً،  و�أر�َشَدُه  �إ�شعاد�ً،  �لملك  �هلل  »�أَح�شر 

�لَْمنِْطِق   
ُّ
َوِعي ة،  َغ�شَّ َحاَْجٍة  َولُِكلِّ  ُفْر�شة،  َمنِْطق  لكلِّ  �إنَّ 

ِعثاِر  ِمْن   
(61) �أْنَكاأُ �لَقْوِل  َوِعثاُر  كوت،  �ل�شُّ  

ِّ
ِعي ِمْن  �أ�شدُّ 

ة  . وما ُفْر�َشة �لَْمنِْطِق ِعنَْدَناْ �إالّ ِبَماْ َنْهَوى، َوُغ�شَّ
(62)

�لَْوْعِث

�أعلُم  ما  َوَتْرِكي   ،
(63)

م�شت�شاغة َغيُْر  َنْهَوى  ال  ِبَما  �لَْمنِْطِق 

 ِمْن 
َّ
ِمْن نف�شي، وُيْعلَُم ِمْن �َشْمِعي �أنني له ُمِطيق، �أحبُّ �إلَي

َملُِكنا  �إليَك  �أَْوَفَدنا  وقْد  ُف مني،  وُيتخوَّ ُف  �أتخوَّ ما  تكلُّفي 

�لنُّْعَماُن، َوْهَو لَك ِمْن خيِْر �الأْعَو�ِْن، َوِنْعَم حاِمُل �لَْمْعُروِف 

ورقاُبنا   ،
(64)

باخعة لَك  اعة  بالطَّ �أْنُف�ُشنا  و�الإْح�َشاِْن، 

بالنَّ�ِشيْحِة َخا�شعة، و�أْيِدْينا لَك بالوفاء َرِهيْنَة«.

وعلوت  بف�شل،  و�َشَمْوَت  بعقل،  نطقت  ك�شرى:  له  قاَل 

ِبنُبْل.

خطبة علقمة بن عالثة 

العامري

�شاِد، وَخ�َشَعْت لَك ِرَقاُب   لَك �ُشبُل �لرَّ
(65)

»َنَهَجْت

وللعوي�ِس   
(66)

َمَو�لج ولالآر�ء  َمنَاِْهج،  لالأَقاوْيِل  �إنَّ  �لِْعبَاِْد، 

لِب �أَْنجحُه، �إنَّـا  مخارج، َوَخيُْر �لقوِل �أَ�شدُقُه، و�أف�شُل �لطَّ

َمْن  بتْنَا، فلي�س  َو�لَوَفاَدُة قرَّ �أْح�َشرْتنَاْ،  �لَْمحبَُّة  و�إْن كانْت 

كلَّ  ِق�ْشَت  لو  بل  َعنَْك،  َعَزَب  ْن  ِممَّ باأَْف�َشَل  منَّا  َح�َشَرَك 

�آَبائه   
ْ
ِفي لَُه  لََوَجْدَت  َعلِْمنَا،  ما  ِمنُْهْم  وَعلِْمَت  منهم،  رجل 

َرِف   �لَف�ْشِل َمنْ�ُشْوٌب، وبال�شَّ
ْ
ُدنياً، �أنَد�د�ً و�أكفَّاء، كلُّهْم �إلَى

 
(68)

 َمْو�ُشوف، وبالر�أِْي �لَفا�ِشِل و�الأَدِب �لنَّاِفِذ
(67)

وؤُْدد و�ل�شُّ

�أعد�ه،  وَيُذوُد   ،
(69)

ند�ماه وُيْرِوي  ِحماه،  َيْحِمي  َمْعُروف، 

 ناُرُه، وال َيْحترُز ِمنُْه جاُره، �أيُّها �لَْملُِك: َمْن َيبُْل 
(70)

ال َتْخُمُد

�لِْجبَاُْل  فاإنَّها  �لَعَرَب،   
(71)

فا�ْشَطنِِع ف�ْشلُهم،  َيْعِرُف  �لَعَرَب 

و�لنَّجوُم   ،
(72)

ُطِميَّا َو�ِْخُر  �لزَّ و�لْبُُحْوُر   ،ً� ِعزَّ  
ْ
َو��شي �لرَّ

َف�ْشلَهم  لَُهْم  َتْعِرَف  فاإْن  َعَدد�ً،   
ْ
َو�لَْح�َشى �َشَرَفاً،  �لزَو�هُر 

 ال َيْخِذلُْوك«.
(73)

ُيِعزُّوك، و�إْن َت�ْشتَ�ْشِرْخُهُم

قال ك�شرى: وخ�شى �أن ياأتي منُه كالم يحمله على �ل�شخط 

عليه ؟ َح�ْشبُِك �أبلغت و�أح�شنت.

خطبة قي�س بن م�سعود 

ال�سيباني

�لَْم�َشائب!  وَجنَّبَك  �لَْمر��شد!  ِبَك  �هللُ  »�أَطاَب 

؟  �أَتيناَك  �إِْذ  ؟  �أََحقَّنا  ما   !
(74)

�شائِب �ل�شَّ َمْكُرْوَه  َوَوقاَك 

باإ�ْشَماِْعَك ما ال ُيْحنُِق �شْدِرَك، وال يْزرُع لنا ِحْقد�ً في َقلْبَِك! 

َولَْكن  لُِمَعاَد�ة،  َننْتَ�ِشْب  َولَْم  لُِم�شاماٍة،  �لَْملِِك  �أيُّها  َنْقَدْم  لَْم 

ا في 
َّ
لِتَْعلََم �أْنَت َوَرعيَّتَُك َوَمْن َح�َشَرَك ِمْن ُوُفْوِد �الأَُمِم، �أنـ

�إنَّ  َن، 
ْ
ريـ ُمَق�شِّ ُر 

ْ
َغيـ ا�ِس 

َّ
�لنـ وفي  ُمْحِجِميَن،  َغيْـُر  �لَمنِْطِق 

َن«.
ْ
ُر َمْغلُْوِبيـ

ْ
ا َفَغيـ

َ
َن، و�إْن �ُشْوِميْنـ

ْ
ُر َم�ْشبُْوِقيـ

ْ
نَا َفَغيـ

ْ
ُجْوِريـ

�إذ� عاهدتم غير و�فين  �أنكم  قال ك�شرى: غير 

قال   
(75)

�ل�ّشو�َد ب�شمانه  �لوفاء  تركه  في  به  ُيَعرِّ�ُس  (وهو 

ِبِه،  ُغِدر  َكَو�ٍف  �إال  َذلَِك  في  ُكنُت  ما  �لَْملُِك  �أيَّها  قي�س: 

ل�شعيف  يكون  ما  ك�شرى:  قال  بذمتِه.  �أُْخِفَر  َكَخاِفٍر  �أْو 

�أَنا  ما  �لملك:  �أيها  قي�س:  قال  َخَفارة،  لذليل  وال  �شمان، 

فيما �أُْخِفَر من ذمتي �أََحقُّ باإلز�مي �لعاَر ِمنَْك ِفيَْماْ قتل ِمْن 

من  الأن  ذلك  ك�شرى:  قال  حرمتك،  من  و�ْنتُِهَك  َرعيتك، 

، و��شتنجَد �الأَثَمة، ناله من �لخطاإِ ما نالني، 
(76)

�ئتمن �لخانة

ولي�س كّل �لنا�س �شو�ء، كيف ر�أَيت حاجب بن زر�رة، لَِم 

ُيْحِكُم قو�ه، َفيُبِْرم، وَيْعَهُد َفيُوِفي، وَيِعُد َفيُنِْجز، قاَل وما 

 
(77)

ُبُزٌل �لقوم  ك�شرى:  قال  لي،  �إالَّ  ر�أيته  وما  بذلك،  �أَحقَُّه 

فاأَف�شلَها �أَ�شدُّها.

خطبة عامر بن الطفيل 

العامري

من  �أعمى  �لقول  ولَبْ�ُس  �لمنطق،  فنون  »كثر 

في  و�لعجز  �لفعال،  في  �لفخر  و�إنما  �لظلماء، 
(78) 

ِحنِْد�س

ِبَقَدِرَنا،  �أَْعلَُمَك  وما   ،
(79)

�لُقْدَرة ُمطاَوعة  وَدُد  و�ل�شُّ �لنجدة، 

يَّام، وَثابَت 
 �الأَ

(81)
 �إْن �أَدللَت

(80)
و�أَْب�َشرَك ِبَف�ْشلِنا، وِبالَْحَرى

. وقال ك�شرى: وما 
(82)

�الأحالم �أْن تْحِدَث لنا �أُمور�ً لَها �أَعالم

َوُم�شر،  ربيعَة  من  �الأْحيَاِء   .
(83)

ُمْجتََمع قال  �الأَعالم،  تلك 

قال:  ُيذكر؟  �لذي  �الأَمر  وما  ك�شرى:  قال  يذكر  �أْمٍر  على 

ُمْخبـٌِر، قال ك�شرى: متى  ِبِه   
ْ
ا خبَّرِني َممَّ ِباأَْكثَِر  ِعلٌْم   

َ
َمالِي

ْمِح   بالرُّ
ْ
تكاهنت يا بن �لطفيل؟ قال: ل�شُت ِبَكاِْهٍن، َولَِكنَّي

�لَْعْور�ء  عينك  جهة  من  �آت  �أتاك  فاإن  ك�شرى:  قال  َطاِْعٌن، 

ما �أنت �شانع؟ قال: ما َهيْبَتي في َقفاي بدون هيبتي في 

، ولكن مطاَوعة �لَْعبَث.
(84)

َوجهي، وما �أَذهَب عيني َعبٌَث
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خطبة عمرو بن معد 

يكرب الزبيدي

َفباَلغ  ولِ�شاِنِه،  َقلْبِِه  ِباأَ�ْشَغِرْيِه:  �لَْمْرُء  »�إنََّما 

 �الْرِتيَاْد، وَعْفُو �لر�أِْي 
(85)

ْو�ب، وِمالك �لنُّجعة �لَْمنِْطِق �ل�شَّ

ٌر ِمن ��شتكر�ِه �لِفْكَرة، وتوقيف �لِخبَْرِة خيـٌر من �عت�شاِف 
ْ
َخيـ

 طاعتنا بلْفِظَك، و�كتظْم بادرَتنا َبحلمَك، 
(86)

�لَْحيَْرِة، فاْجتَبِْذ

 
(87)

ُيَوّق�س لم  �أُنا�ٌس  فاإنا  ِقيادنا،  لك  َي�ْشلَ�ْس  َكنََفك  لنا  و�أَلِْن 

، ولكْن َمنَْعنا 
(89)

 من �أر�َد لنا َق�ْشما
(88)

�َشفاَتنا َقر�ُع َمناِقير

ِحمانا من كلِّ َمن ر�م لنا َه�ْشماً«.

خطبة الحارث بن ظالم 

المري

ثمَّ قام �لحرث بن ظالم �لمري، فقال:

�آَفِة �لَْمنِْطِق �لَْكِذِب، َوِمْن لُوؤِْم �الأْخالِق  »�إنَّ ِمْن 

�لَملَِق، َوِمْن َخَطِل �لر�أِي ِخفَُّة �لْملك �لُم�َشلَِّط، فاإْن �أعلمناَك 

�أنَّ ُمو�َجَهتَنا لَك عن �الئتالف، و�إ ْنِقياَدنا لَك َعْن َت�شاٍف، 

ا ِبَخلِيِْق، والْ لالْعتَِماِْد َعلَيْه َبَحِقيْْق، 
َّ
فما �أْنَت لَِقبُْول ذلَك منـ

�لُعُقود، و�الأْمُر بيننا  َولِْث  ِو�إْحَكاْم  بالُْعُهْوِد،  �لَوفاء  َولَِكْن 

َوبينَك ُمْعتَدل، ما لَْم َياأِْت من ِقبلَِك َميٌْل �أَْو َزلَل«.

في  �إن  قال  ظالم،  بن  �لحرث  قال  �أنت؟  من  ك�شرى:  قال 

�أولى  تكون  و�أن  وفائك،  قلة  على  لدليالً  �آبائك  �أ�شماِء 

�لحقِّ  في  �إن  �لحارث:  قال  �لِوْزر.  من  و�أقرب  بالغدر، 

�لحلَم  �أََحٌد  َي�ْشتوجَب  ولْن   ،
(90)

�لتََّغاُْفل ْرُو  و�ل�شَّ َمْغ�َشبة. 

َمْجلِ�َشَك، قال ك�شرى: هذ�  �أْنَعالَك  َفلْتُ�ْشبِْه  �لُقْدَرة،  َمَع  �إال 

فتى �لقوم.

ْقد فهمت ما نطقت به خطباوؤكم، وتفنّن  ثم قاَل ك�شرى: 

فيه متكلموكم، ولوال �أني �أعلم �أن �الأدب لم ُيثَقِّف �أََوَدكم، 

ولم ُيحكم �أمركم، و�أنه لي�س لكم ملك يجمعكم، فتنطقون 

بما  فنطقتم  �لباخعة،  �لخا�شعة  �لرَّعية  منطق  عنده 

لكم  �أُِجْز  لم  طباعكم،  على  وغلب  �أل�شنتكم،  على  ��شتولى 

�أو  وفودي،  �أَُجبِّه  �أن  الأكره  و�إني  به،  تكلمتم  مما  كثير�ً 

�أُْحنِق �شدورهم، و�لذي �أحب من �إ�شالح ُمَدبِّرُكْم، وتاألّف 

�شو�ذكم، و�الإعذ�ر �إلى �هلل فيما بيني وبينكم، وقد قبلت ما 

كان في منطقكم من �شو�ب، و�شفحت عما كان فيه من 

خلل، فان�شرفو� �إلى ملككم، فاأح�شنو� مو�زرته، و�لتزمو� 

و�أح�شنو�  �أََودهم،  و�أقيمو�  �شفهاءكم  و�ردعو�  طاعته، 

�أدبهم، فاإن في ذلك �شالح �لعامة.

(�لعقد �لفريد 1: 101)

مخال�س بن مزاحم وقا�سر 

بن �سلمة عند النعمان بن 

المنذر

�َشلَمَة  بِن  وقا�ِشُر   ،
ّ
�لَكلْبي ُمز�ِحم  بن  ُمخالِ�ُس  كان 

  بباب �لنعمان بن �لمنذر، وكان بينهما عد�وة، 
ّ
�لُجَذ�ِمي

�أخو  هند  بن  عمرو  وهو  َفْرَتنَى  �بن  �إلى  قا�شر  فاأتى 

�لنعمان �بن �لمنذر، وقال:

�أْبيَاْتاً،  َذلَِك   
ْ
ِفي َو�أن�شَدُه  َهَجاَْك،  ُمَخاْلِ�َشاً  �إنَّ 

ا �َشِمَع َعمرو ذلك �أتى �لنعمان، ف�شكا مخال�شاً و�أن�شده  َفلمَّ

�الأبيات، فاأر�شل �لنعمان �إلى مخال�س: فلما دخل عليه قال: 

»ال �أمَّ لك! �أتهجو �مرء�ً هو ميتاً خيٌر منك حيًّا، وهو �شقيماً 

�أَفبُِحْرمة  خير منك �شحيحاً. وهو غائباً خيٌر منك �شاهد�ً 

، لئن الح لي �أن ذلك كان 
(92)

، وَحقِّ �أبي قابو�س
(91)

ماء �لُمْزن

منك: الأنِزَعنَّ َغلْ�َشَمتك من قفاك، والأْطِعَمنَّك لحمك«.

قال مخال�س:

»�أبيَت �للْعن! كال، و�لذي رفع ِذْرَوتك باأْعماِدها، 

�لُْو�َشاْة،  �أَقاِْوْيِل  َر 
ْ
َغيـ ُبلِّْغَت  ما  باأْكَماِدَها،  اَدك  ُح�شَّ و�أمات 

وَنمائِم �لُْع�َشاْة، َوَما َهجوُت �أحد�ً، وال �أْهُجْو �ْمِرء�ً ذكرَت 

�أْن  �لَقِدْيِم،  َبيْتَِك  وِعزِّ  �لَْكِرْيِم،  بَجدَِّك  �أُعوُذ  و�إني  �أبد�ً، 

�لَفْح�ِس  َقبَْل  َعَذ�ب،  ِمنَْك  ُيفاجئني  �أْو  ِعَقاْب،  ِمنَْك   
ْ
َينَالَنِي

ِر �أْهِل �لبُْهتَاْن«.
ْ
َو�لَبَيان، َعْن �أَ�َشاَْطيـ

�للعن!  »�أبيت  قا�شر:  فقال  ف�شاأله،  قا�شر�ً  �لنعمان  فدعا 

»ال  مخال�س:  فقال  �شو�ه«  �أرو�نيها  وما  هجاه  لقد  وحقِّك 

ُتوِرْدني  وال   ،
(93)

�آِفٍك �مرٍئ  قوُل  منك  �لملك  �أيها  ياأخَذنَّ 

�أرويته  �إني  بقوله:  كذبه  على  و��شتدلِْل  �لمهالك.  �شبيل 

�شدقه  �لنعمان  فعرف  عد�وته«،  من  تعرف  ما  مع 

فاأخرجهما.

و�َشُفل  َجدُّك،  »�َشِقي  لقا�شر:  مخال�س  قال  خرجا،  فلما 

عني  وطا�س  ُجْرمك،  للقوم  والح  َكيْدك،  وَبَطل  َخدك، 

من  ُقًوى  و�أقل   ،
(94)

َنقَّاز من  َحْجر�ً  �أ�شيُق  والأنت  �َشهمك، 

 فاأر�شلها َمثاَلً.
(95)

�ز �لحامل على �لَكرَّ

(مجمع �الأمثال 1: 140)

�سمرة بن �سمرة عند 

النعمان بن المنذر

قيل �إن رجالً من بني تميم يقال له �َشْمَرة بن �َشْمَرة، 

�إذ�  �لنُّعمان بن �لمنذر، حتى   
(96)

كان ُيغير على َم�شالِِح

طاعتي،  في  �أْدُخْل  �أِن  �إليه  كتب  �لنعمان،  �َشبر  ِعيل 

�إليه زد�ره  ولك مائة من �الإبل، فقبلها و�أتاه، فلما نظر 

- وكان �شمرة َدِميماً- فقال:

�شمرة:  فقال   .
(97)

َتَر�ْه �أَْن  ال  بالُْمَعيِْديِّ  َت�ْشَمُع 

. و�إنَّما 
(98)

يَعان َجاَْل ال ُيكالُون بال�شِّ َمْهالً �أيُّها �لَْملُِك. �إنَّ �لرِّ

و�إْن  ِبِجنَان.  قاَتَل  قاَتَل  �إْن  َولِ�شاِنِه.  قلبِِه  باأَ�ْشَغَرْيِه  �لَْمْرُء 

ك، هل لك علم باالأمور  َنَطَق َنَطَق ِببَيَاْن. قال: �شدقت هلل َدرُّ

 
(99).

�لَم�ْشُحول منها  الأُبِرُم  �إني  و�هلل  قال:  فيها؟  و�لُْولوج 

�أنظُر  ثمَّ  َتُحوَل،  َحتَى  و�أُِحيلَُها  �لَْمْفتول.  ِمنْها  و�أنُق�ُس 

في  ينظُر  ال  َمْن  ِب�َشاحٍب.  لالأُمْوِر  وليْ�َس  َتوؤُوْل.  ما  �إلى 

�لْعجز  ما  فاأخبرني:  درك!  هلل  �شدقت،  قال:  �لَعَو�ِْقب. 

وءة  و�ل�شَّ  ،
(100)

�لَْعياء و�لد�ء  �لحا�شر،  و�لفقر  �لظاهر، 

ْوء�ء؟ قال �شمرة: �ل�شَّ

�لِْحيْلَة.  �لَقلِيُْل  ابُّ  فال�شَّ اِْهر.  �لظَّ �لَعْجُز  ا  »�أمَّ

فاإْن  َقْولََهاْ.  َوَي�ْشَمُع  َحْولََهاْ.  َيُحْوُم  �لذي  لِلَْحلِيلة.  �للَُّزوُم 

ا �لَفْقُر �لَْحاْ�ِشُر  اها. و�إْن َر�ِشيْت َتَفدَّ�ها. و�أمَّ َغ�ِشبَْت َتَر�شَّ

 . 
(101)

ِخلْ�ُشُه َذَهٍب  ِمْن  َكاَْن  و�إْن  َنْف�ُشُه.  َت�شبَُع  ال  َفاْلَْمْرَء 

َقَهَرَك،  َفْوَقك  كاَن  �إْن  ْوِء،  �ل�شُّ فجاُر  �لَْعياء.  �لدَّ�ُء  ا  و�أمَّ

َمنَْعتَُه  َكَفَرَك، و�إْن  �أْعَطيْتَُه  . و�إْن 
(102)

َهَمَزَك ُدْوَنَك  َكاَن  و�إْن 

منُه  ْل  د�َرك، وَعجِّ له  فاأْخِل  َجاَرك،  ذلَك  كاَن  فاإْن  �َشتََمَك، 

، و�أما 
(103)

�ر ِفر�َرك، و�إال فاأِقْم بذلِّ َو�َشَغار، َوُكْن َكَكلٍْب َهرَّ

، �لَْخِفيَْفُة �لَوّثابة، 
(104)

ابة خَّ وَء�ء: فالحلِيلة �ل�شَّ ْوَءة �ل�شَّ �ل�شُّ

بَّابُة، �لتي َتْعَجُب ِمْن َغيْـِر َعَجب، وتغ�َشب   �ل�شَّ
(105)

لِيَطة �ل�شِّ

اِهر َعيْبُها، و�لَْمُخوف َغيبُها، َفَزْوُجها  ِمْن َغيْـِر َغ�َشب، �لظَّ

�إن كاَن غنيًّا ال ينَْفُعُه  َبال،  لَُه  َينَْعم  لَُه َحال، وال  ال َي�شلُح 

َمنَْها  �هللُ  فاأَر�َح   ،
(106)

ِقاله لَُه  �أْبَدْت  َفِقيْـر�ً  َكاَن  و�إْن  ِغنَاْه، 

َبْعلَها، وال َمتََّع �هللُ ِبَها �أْهلَها«.

وح�شور  كالمه،  ُح�ْشُن  �لنعماَن  فاأعجب 

جو�به، فاأح�شن جائزته. و�حتب�شه ِقبَله.

(جمهرة �الأمثال 1: 186)

�لهو�م�س

 هو ك�صرى �أنو �صرو�ن، حكم من �صنة 135 �إلى 875 ميالدية.
(1)

 �لماأثرة بالفتح و�ل�صم: �لمكرمة �لمتو�رثة.
(2)

 جمُع فيء: وهو ما كان �صم�صاً فين�صخه �لظل.
(3)

 فرع كل �صيء: �أعاله.
(4)

 ال ننك�س وال نجبن.
(5)

 �لريف: �أر�س فيها زرع وخ�صب، و�ل�صعة في �لماأكل و�لم�صرب.
(6)

 حلَّ �لمكان وبه: يحلُّ بالك�صر و�ل�صم.
(7)

 �لدروع.
(8)

 حقَّ لك �أن تفعل كذ� وحققت �أن تفعله بمعنى.
(9)

 هو �بن عمي ُدنيا ب�صمِّ �لد�ل وك�صرها مع �لتنوين، وبك�صرها بال تنوين: �أي 
(10) 

لحيا.

 �لناقة �لم�صنَّة.
(11)

 �لبالغ: �لكفاية.
(12)

 �لحمول و�الأحمال جمع حمل.
(13)

 �لقطعة من �ل�صيء.
(14)

 �لجزع ويك�صر: �لخرز �ليماني �ل�صيني فيه �صو�د وبيا�س، ت�صّبه به �لعيون.
(15)

 �لذل.
(16)

 عهد.
(17)

 غلق �لرهن: ��صتحقه �لمرتهن، وذلك �إذ� لم يفتك في �لوقت �لم�صروط.
(18)

 خفر به و�أخفره: نق�س عهده وغدره.
(19)

 �صر�.
(20)

 �لوطث: �ل�صرب �ل�صديد بالرجل على �الأر�س.
(21)

 هو �صيف بن ذي يزن.
(22)

 تقبيح و��صتهجان، و�لهجنة من �لكالم: ما يعيبه.
(23)

 رجل طمطم وِطمِطمي »بك�صر �لطاءين« وُطمُطاني »ب�صمهما«: في ل�صانه عجمة.
(24)

 كان �لفر�س يعفون عرب �لحيرة من دفع �الأتاوة مقابل �أن يقومو� بحمايتهم من 
(25)

كل غارة من نو�حيهم.
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 �النخز�ل: م�صية في تثاقل.
(26)

 �لنجيب: �لبعير و�لفر�س �إذ� كانا كريمين عتيقين، و�لمهرية: ن�صبة �إلى مهرة بن 
(27)

حيد�، حتى تن�صب �إليه �الإبل �لنجيبة.

 جمع َمْرُزبان، بفتح �لميم و�صمِّ �لز�ي؛ هو �لرئي�س من �لفر�س.
(28)

 �لتتابع و�لتو�لي، م�صدر و�لى.
(29)

 َترُجمان: بفتح �لتاء و�صم �لجيم وب�صمهما وبفتحهما.
(30)

 �أي �أ�صله �للجاجة، وهي تماحك �لخ�صمين وتماديهما.
(31)

 من بابي �صرب و�صمع.
(32)

 �لمحالُة: �لحيلة.
(33)

 �لحكم: �لحكمة (و�آتيناه �لحكم �صبيا).
(34)

 ويح: كلمة رحمة، (وويل: كلمة عذ�ب)، وقيل هما بمعنى و�حد.
(35)

 ورى �لزَّْند بفتح �لر�ء وك�صرها وريا ورية فهو و�ر وورى: خرجت ناره. و�أوريته 
(36)

ووريته و��صتوريته، و�لزند: �لعود �لذي يقدح به �لنار جمعه زناد و�أزند و�أزناد.

 ��صتح�صَد �لحبل: ��صتحكم، و�لمرة: طاقة �لحبل، و�لقوة: �لعقل. كناية عن 
(37)

قوتهم.

 �لدرة: �للبن كالدر.
(38)

ع�صارة: �صجر مر.
(39) 

 هي �حتمال �لمكروه. و�لذلة و�لمنق�صة.
(40)

 ماء زالل: �صريع �لمر في �لحلق بارد عذب �صاف �صهل �صل�س.
(41)

 �صهولة. �ل�صل�س: �ل�صهل �للين �لمنقاد.
(42)

 �لر�صاء: �لحبل.
(43)

 �لمتح: نزع �لماء من �لبئر.
(44)

 وجف �لفر�س و�لبعير عد�، و�أوجفته: �أعديته، يقال: �أوجف فاأعجف (فما 
(45)

�أوجفتهم عليه من خيل وال ركاب) �أي ما �أعملتم.

  يقال: رجل رب�س عن �لحاجات ال ينه�س فيها، وهو هنا جمع ربو�س بالفتح من 
(?46)

رب�صت �ل�صاة كبركت �لناقة: �أي ال تتقاع�س عن ن�صرتك وال نحجم.

 ��صتطرقه فحال: طلبه منه لي�صرب في �إبله، هذ� هو �الأ�صل، و�لمر�د ��صتعنت بنا.
(47)

 �أجه�صت �لناقة و�لمر�أة ولدها: �أ�صقطته ناق�س �لخلق، و�ل�صقط: جهي�س، 
(48)

وجمعه جه�س، �أي �أن فحلنا �إذ� �صرب �لنياق (نكحها) لم تاأت بجه�س بل تنتج، 

و�لمر�د �أنه �إن ��صتنجد بهم �أثمر ذلك �ال�صتنجاد ولم يخب.

 من �لغم�س، وهو �لنوم، يقال ما غم�صت، وال �أغم�صت، وال �غتم�صت، فالو�صف 
(49)

من �الأول غام�س، وللمبالغة غمو�س، و�لجمع غم�س �أي فال تنام عن ن�صرتك.

 �لقدم: �لم�صي �أمام �أمام، وهو يم�صي �لقدم: �إذ� م�صى في �لحرب. و�لقدم: �لمقد�م 
(50)

�ل�صجاع. وفي �لحديث »طوبى لعبد مغبر قدم في �صبيل �هلل«.

 �لخ�صخا�س: نفط �أ�صود رقيق نهناأ به �الإبل �لجرب (ولعله خ�صاخ�صها) ب�صم 
(51)

�لخاء، و�لخ�صاخ�س: �لمكان �لكثير �لماء.

 �صيد �لقوم وقائدهم.
(52)

 �أي قطعاً.
(53)

 م�صن.
(54)

 �صورة �لمجد: �أثره وعالمته، و�صورة �ل�صلطان: �صطوته (و�ل�صورة �لمنزلة) 
(55)

بال�صم.

 �لرفد: �لعطاء.
(56)

 �نتقد �لدر�هم: قب�صها.
(57)

 �أو قدنا.
(58)

 �أعوج.
(59)

 �لرجوع.
(60)

 نكاأ �لعدو ونكاه نكاية: قتل وجرح، و�أنكاأ: �أي �أ�صد نكاية وقهر�.
(61)

 �لوعث: �لمكان �ل�صهل �لده�س تغيب فيه �الأقد�م و�لطريق �لممر.
(62)

 �أ�صاغ �لغ�صة �بتلعها، و�صاغ �ل�صر�ب: �صهل مدخله في �لحلق.
(63)

 خا�صعة ومقرة، بخع بالحق �أقر به وخ�صع له.
(64)

 و�صحت.
(65)

 مد�خل، جمع مولج. كمجل�س، ولج يلج ولوجاً ولجة.
(66)

 �ل�صودد: بفتح �لد�ل و�ل�صوؤدد ب�صمها و�ل�صود و�ل�صيادة.
(67)

 �لظاهر �أثره.
(68)

 ند�مى. جمع ندمان، وهو �لنديم، وجمع �لنديم ندماء، ونادمه: جال�صه على 
(69)

�ل�صر�ب (ندمان بمعنى منادم م�صروف، الأن موؤنثه ندمانة، �أما ندمان بمعنى نادم 

فال ي�صرف الأن موؤنثه ندمى:

غير و�صف �لنديم بالندمان). كل فعالن فهو �أنثاه فعلى 

 خمد: كن�صر و�صمع.
(70)

 �ختر و��صطف.
(71)

 طمى �لماء يطمى طميا عال، و�لنبت طال و�لبحر �متالأ، وهمته علت.
(72)

 ن�صتنجد بهم.
(73)

 جمع �ص�صيبة، وهي �ل�صدة.
(74)

 �أي �صو�د �لعر�ق.
(75)

 �لخانة و�لخونة: جمع خائن.
(76)

 �لبازل: �لجمل في �ل�صنة �لتا�صعة، و�لرجل �لكامل في تجربته جمع بزل وبزل.
(77)

 �لليل �لمظلم و�لظلمة.
(78)

 �أي �أن ياأتي �لمرء ما يقدر عليه، فاإن ذلك يبلغه �ل�صودد.
(79)

 خليق وجدير.
(80)

 ن�صرتنا.
(81)

 �أي م�صهورة.
(82)

 �جتماع.
(83)

 �الإف�صاد.
(84)

 �لنجعة: طلب �لكالأ في مو�صعه.
(85)

 �جتذب.
(86)

 �لوق�س: �نت�صار �لجرب في �لبدن، و�لتوقي�س: �الإجر�ب، �أي لم يخد�س �صفاتنا 
(87)

ويوؤثر فيها.

 جمع منقار، وهو حديدة كالفاأ�س ينقر بها.
(88)

 �أ�صله �الأكل باأطر�ف �الأ�صنان.
(89)

 �ل�صرو: �لمروءة في �صرف.
(90)

 �لمزن: �ل�صحاب �أو �أبي�صه �أو ذو �لماء، جمع مزنة.
(91)

 يعني نف�صه و�أبو قابو�س كنيته.
(92)

 كذ�ب.
(93)

 �لحجر: �لعقل، و�لنقاز: كرمان، و�صد�د: طائر �أو �صغار �لع�صافير ومن قول 
(94)

ح�صان بن ثابت:

ج�صم �لبغال و�أحالم �لع�صافير ال باأ�س بالقوم من طول ومن ق�صر 

 �لكر�ز: �لكب�س يحمل خرج �لر�عي، �أي �أقل قوى من �لر�عي يحمل ز�ده على 
(95)

�لكب�س، وهو مثل ي�صرب لمن يرى باللوؤم.(5 - جمهرة خطب �لعرب - �أول)

 م�صالح جمع م�صلحة بالفتح وهي �لثغر.
(96)

 وفي رو�ية »ت�صمع بالمعيدي خير من �أن تر�ه« وهو مثل ي�صرب لمن خبره خير 
(97)

من مر�آه، و�لمعيدي ت�صغير �لمعدي ن�صبة �إلى معد وهو حي، خففت �لد�ل ��صتثقاالً 

للت�صديد مع ياء �لت�صغير، وقيل من�صوب �إلى معيد وهو ��صم قبيلة.

 �ل�صيعان جمع �صاع وهو مكيال يكال به، ومعياره �لذي ال يختلف �أربع حفنان 
(98)

بكفي �لرجل �لذي لي�س بعظيم �لكفين وال �صغيرهما. وحرر بع�س �لمحققين �أن 

�ل�صاع بالم�صري قد حان وثلث.

 �صحل �لثوب: لم يبرم غزله.
(99)

 د�ء عياء: ال يبر�أ منه.
(100)

 �لحل�س ك�صاء يجعل على ظهر �لبعير تحت رجله.
(101)

�لهمز: �لغمز.
(102) 

 هرير �لكلب: �صوته، وهو دون �لنباح.
(103)

 �أي كثيرة �للغط و�لجلبة من �ل�صخب بالتحريك.
(104)

 �لطويلة �لل�صان من �ل�صالطة كف�صاحة.
(105)

 �لقلى: �لبغ�س و�لكر�هية.
(106)

قي�س بن رفاعة والحارث 

بن اأبي �سمر الغ�ساني

�للَّْخمي  �لنُّعمان  �إلى  �شنة  يفُد  رفاعة  بن  قي�س  كان 

اني  �لَغ�شَّ �َشِمر  �أبي  �بن  �لحارث  �إلى  و�شنة  بالعر�ق، 

، فقال له يوماً وهو عنده: يابَن رفاعة، بلغني 
(1)

بال�شاأم

؟ قال:
َّ
علي

(2) 
�أنك تف�شل �لنعمان

لُه َعليَك �أبيَت �للْعَن؟ َفَو�هلل لََقَفاَك  »َوَكيَْف �أف�شِّ

َك �أ�ْشَرُف مْن �أَِبيِْه، والأبْوَك �أ�ْشرُف  مُّ
�أْح�شُن مْن َوْجِهِه، والأُ

َولِحْرماِنَك  َيِميْنِِه،  ِمْن  �أْجَوُد  َولَ�ِشمالَِك  َقْوِمِه،  َجِميِْع  ِمْن 

�أغزُر   
(3)

ولثِماُدك كثيره،  مْن  �أكثُر  َولَقليلَك  َنَد�ه،  ِمْن  �أْنَفُع 

ْغَمُر  �أَ َولََجْدَولَِك  �َشِرْيِره،  ِمْن  �أَْرَفُع  َغِدْيره، ولكر�شيَُّك  مْن 

َمدُّ من  ِمْن ُبُحْوِرِه، ولَيوُمك �أْف�َشُل ِمْن �ُشُهْوِره، َول�َشْهُرَك �أَ

، ولَزْنُدك �أْوَرْى ِمْن َزْنِده، 
(4)

ٌر ِمْن ُحْقبه
ْ
َحْوله، َولََحْولَِك َخيـ

�لُْملُْوِك،  �أْرَباِْب  اْن  َغ�شَّ لَِمْن  و�إنََّك  ُجنِْده،  ِمْن  �أََعزُّ  َولَُجنِْدَك 

؟«.
(6)

، َفَكيَْف �أف�شلُُه َعلَيَْك
(5)

َو�إنَُّه لَِمْن لَْخم �لكثير �لنُّوك

(�الأمالي 1: 261 ومروج �لذهب 1: 298)

قي�س بن خفاف 

البرجمي وحاتم طيء

طيء،  حاتم  �لْبُْرُجمي  ُخفاف  بن  قي�س  ُجبَيْل  �أبو  �أتى 

وعجز  فيها،   
(7)

فاأ�شلموه قومه،  عن  حملها  دماء  في 

عنها، فقاَل:

�َشِرْيَفاً  َوَكاَن  َعنِي،  َيْحِملَُها  َمْن  الآِتيْنَّ  َو�هللِ 

َدَماٌء  َقْوِمي  َبيَْن  َوَقَعْت  �إنُّه  قال:  عليه  قدم  فلما  �َشاِعر�ً، 

 ،
ْ
َماْلِي َفَقدَّْمُت   ،

ْ
َملِي َو�أَ  

ْ
َماْلِي  

ْ
ِفي َحَملْتَُها   

ْ
َو�إِني َفتََو�َكلُْوَها، 

َقْد  َوَهمٍّ  َق�َشيْتَُه،  قْد  َحقٍّ  َفُربَّ  َتْحِملْها  فاإِن  �أملي،  َوُكنَت 

�ْس  ْياأَ َكَفيْتًَه، و�إْن َحاَل ُدْوَن َذلَِك َحاْئٌِل لَْم �أَْذِمْم َيْوَمَك، َولَْم �أَ

ِمْن َغِدك.

َياأٍْتيْني ِمثْلَُك  �أْن  �إْن كنُْت الأحبُّ  فقال له حاتم: 

 َتِميِْم، َفخذُه 
ْ
 َبنِي

ْ
 ِمَن �لَْغاَْرِة َعلَى

(8)
ِمن َقْوِمَك، َهَذ� ِمْرباعي

َمائتا  َوهَو  لََك،  �أْكَملْتَُها  و�إالَّ  بالَحمالة،  َوَفى  فاإن  َو�ِفر�ً، 

ُتوي�َس  �أَن  �أُِحبُّ  ال   
ْ
�أنِّي َمَع  َوِف�َشاْلَِها،  َبنِيَْها  �ِشَوْى  ِبِعيٍْر 

�أََخْذُتْم  ما  لَُكْم  وقال:  ُجبَيْل  �أبو  َف�ِشَحَك  َباأَْمَو�ْلِِهْم،  َقْوِمَك 

، لَيْ�َس َذنبَُه 
َّ
يُّ َبِعيْـٍر َدَفْعتَُه �إلَي

ِمنَّا، َولَنَا ما �أََخَذنا ِمنُْكم، و�أَ

�إليِْه َوَز�َْدُه َماْئََة  ْنَت ِمنُْه َبِريٌء، َفَدَفَعَها  َفاأَ  َيِد �َشاِحبِِه، 
ْ
ِفي

َبِعيْـٍر، فاأخذها و�ن�شرف ر�جعاً �إلى قومه.

(ذيل �الأمالي ،22 و�الأغاني 7: 145)
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مقال قبي�سة بن نعيم 

لمرئ القي�س بن حجر

�أبيه  �لِْكنْدِي بعد مقتل  �لقي�س بن ُحْجر  قدم على �مرئ 

رجال من قبائل بني �أ�شد وفيهم َقبِي�َشة بن ُنَعيْم ي�شاألونه 

، فخرج عليهم في َقباء َوُخّف وعمامة 
(9)

�لعفو عن دم �أبيه

�شود�ء - وكانت �لعرب ال َتْعتَمُّ بال�شو�د �إال في �لتََّر�ِت 

-فلما نظرو� �إليه قامو� له، وَبدََر �إليه قبي�شة فقال:

ِف  ِبتَ�شرُّ و�لَْمْعِرَفة  و�لَْقْدر،  �لمحلِّ   
ْ
ِفي »�إنََّك 

ال  َبَحيُْث  �أْحَو�لُُه،  ِبِه  وتتنَقُِّل  �أيَّاُمُه،  ُتْحدُثُه  َوَما  �لدَّْهر، 

َتْحتَاُْج �إلى تْذِكيْـٍر ِمْن َو�ِْعٍظ، وال َتبْ�ِشيْـٍر ِمْن ُمجرٍِّب، َولََك 

�أَ�ْشلِك في  َوَكَرم   ،
(10)

�أَْعَر�ِقك ِمْن �ُشوؤَدِد َمنْ�ِشبك، َو�َشَرف 

�لَعثَْرة،  �إقالة  من  عليِه  َل  ُحمِّ ما  يحتمل   
(11)

َمْحتِد �لَعَرِب، 

ورجوٍع عن �لَهْفَوِة، وال َتتَجاوُز �لَِهَمِم �إلى َغايٍة �إال َرَجَعْت 

�لَفْهِم،  َوَب�ِشيَْرِة  �أِي،  �لرَّ َف�ِشيْلَة  ِمْن  ِعنَْدَك  َفَوَجَدْت  �إليَْك، 

ْفِح، ما َيطوُل َرَغباِتها، َوَي�ْشتَْغِرُق َطلِباِتَها، َوَقْد  َوَكَرِم �ل�شَّ

ْت َرزيتَُه ِنَز�ر�ً  َكاَن �لذْي َكاَن ِمَن �لَخْطِب �لَْجليِْل، �لذْي َعمَّ

�لبارِع  لل�شرِف  ِكنَْدة دوننا،  بذلَك  ُتْخ�َش�ْس  َولَْم  و�ليمَن، 

و�إَخاْء  �لَْكِرْيِم،  �لَْجبِيِْن  فوَق  و�لِعّمُة  �لتاُج  لُِحْجر،  كان 

يَِم، ولْو كاَن ُيْفَدى َهالٌك باالأنف�ِس �لباقيِة  �لحمِد وطيب �ل�شِّ

ِبِه   
ْ
َم�َشى َولَِكنَُّه  ِمثْلِِه،  على  ِبَها  كر�ئُمنا  َبخلْت  لََما  َبعَدُه 

�َشبِيٌْل ال َيْرِجُع �أُِخر�ه على �أْواله، وال َيلَْحُق �أْق�َشاُْه �أْدَناُْه.

�لَو�ِجَب  َتعرَف  �أْن  ذلَك  في  �لحاالِت  فاأحمُد 

بني  من  �خترَت  �أَِن  �إّما  ثالٍث:  ِخالل  �إْحَدى  في  َعلَيَْك 

�َشوتاً،  �لمكُرمات  بناِء  في  و�أعالها  َبيْتاً،  �أ�شرَفها  �أ�شَد 

ِبباقي  �َشَفر�ِت ُح�شاِمَك  ، تذهُب مع 
(12)

ِبنِ�ْشَعٍة �إليك  فُقْدناه 

ِي�ْشتَلَّ  َفلَْم  عزيٍز،  ِبهالٍك  �ْمتُِحَن  رجل  فنقول:   ،
(13)

َق�َشرتِه

 على 
(15)

 �إال َتْمِكيْنُه ِمن �النتقام. �أو فد�ٌء ِبما َيروح
(14)

�َشِخيَمتَه

فكاَن  �لِح�ْشبَة،  تجاوُز  �ألوٌف   
َ
َفْهي نَعمها،  من  �أ�شد  بني 

يرددها  لم  �أجفانها،  �إلى   
(16)

�لُْق�ُشب به  رجعت  ِفَد�ِء  َذلَِك 

 على �لبَر�آء. و�إما �أْن َو�َدْعتَنا �إلى �أْن َت�شَع 
(17)

ت�شليط �الإِحن

�لحو�مُل، فتُ�ْشدل �الأُُزُر، وُتعقَد �لُخمُر فوَق �لر�يات«.

فبكى �مروؤ �لقي�س �شاعة، ثم رفع ر�أ�شه فقال:

رد امرئ القي�س عليه

دٍم،  في  لُِحْجر  ُكْفِء  ال  �أنه  �لعرب  علمت  »لقد 

�ُشبَّة  به  فاأكت�شب  ناقة،  وال  َجَمالً  به  �أعتا�َس  لن  و�أني 

 فقد �أوجبتها �الأِجنَُّة 
(19)

، و�أما �لنَِّظَرة
(18)

�الأبد، وَفتَّ �لَع�ُشِد

َو�َشتَْعِرفون  �َشبباً،  لَعَطبها  �أكوَن  هاتها، ولْن  مَّ
�أُ ُبُطون  في 

َطالئَع ِكنْدة مْن بعد ذلَك، تحمُل في �لقلوِب َحنَقاً، َوفوَق 

:»
(20)ً

�الأ�شنَِّة َعلَقا

ُت�شاِفُح فيهِ �لمنايا �لنفو�شا« »�إذ� جالِت �لحرب في ماأِزقٍ 

�أتقيمون �أم تن�شرفون؟

�الجتر�ر،  و�أبلى  �الختيار،  باأ�شو�أ  نن�شرف  »بل  قالو�: 

وقبي�شة  عنه  نه�شو�  ثم  وَبليَّة«  وحرب  و�أذيَّة،  بمكروٍه 

يتمثل:

ْن َغَدْت َكتائبُنا في ماأِزق �لحرِب  »لعلك �أَْن َت�ْشتوِخَم �لِْوْرَد �إِ

»
(21)

ُتْمِطر

فُرَوْيد�،  �أ�شتعِذبُه،  ولكن  و�هلل،  »ال  �لقي�س:  �مروؤ  فقال 

َولََقْد  ِحْمير،  وكتائب  ِكنْدَة  ُفر�شان  عن  ُدهاجا  لك  ينفرْج 

، ولكنك 
(22)

َكاَن ِذكُر َغيْـِر َهَذ� بي �أولى، �إذ كنت نازالً بَرْبعي

ُع َفوَق َقدِر �لُْمعاتبة  قلَت فاأوجبت« فقال قبي�شة: »ما ُيتََوقَّ

« فقاَل �مروؤ �لقي«: »هو ذ�ك«.
(23)

و�الإعتاب

(�صبح �الأع�صى 2: 612 و�الأغاني 8: 27 و�لمثل �ل�صائر 101)

من خطبة لـ عمرو بن كلثوم

ا َبْعُد: فاإنَُّه ال ُيْخبـُِر َعْن َف�ْشِل �لَْمْرِء �أ�ْشدُق  »�أمَّ

�أ�شحاِبِه  ُر عنُه في تزكيِة  ٌيعبَـّ من ترِكِه تزكيَة نف�ِشِه، وال 

على  �إيَّاُهم  و�ئتماِنِه  برغبتِِه،  �إيَّاُهْم  �عتماِدِه  من  �أ�شَدُق 

ُحْرَمتِه«.

(69 (�لبيان و�لتبيين 2: 

بين مهلهل بن ربيعة 

ومرة بن ذهل بن �سيبان

 
(25)

يْباني ُكلَيْب ة بن ُذْهل �ل�شَّ  بن ُمرَّ
(24)

ا�س لما قتل َج�شَّ

و��شتعد   ،
(26)

ُمَهلِْهل �أخوه  ر  ت�شمَّ  
ّ
�لتغلَبي ربيعة  بن 

لحرب بكر، وجمع �إليه قومه، فاأر�شل رجاالً منهم �إلى 

بن �شيبان، فاأَتْو� مرة بن ُذهل بن �شيبان »�أبا ج�شا�س« 

وهو في نادي قومه، فقالو� له:

من   
(27)

بناب كليباً  ِبَقتْلُِكم  َعِظيماً  �أَتيْتُْم  »�إنَُّكْم 

ِحم، و�نتهكتم �لُحْرمة، و�إنا َكِرْهنا �لَعَجلَة  �الإْبِل، َفَقَطْعتُم �لرَّ

ِخالال  عليكم  َنعر�س  َوَنحن  �إليُْكم،  �الإعَذ�ِر  َدوَن  َعلَيُْكْم 

وما  مرة:  فقال  َمْقنَع،  ِفيْها  ولنا  َمخَرج،  ِفيَْها  لَُكْم  �أربعا، 

قاِتلَُه  ج�شا�شاً  �إلينا  تدفع  �أو  كليباً،  لنا   
َ
ُتْحيي قالو�:  هي؟ 

ننا ِمْن َنْف�ِشَك،   فاإنَُّه ُكْفء لَُه، �أْو تمكِّ
(28)ً

اما فنْقتُلُُه به، �أو َهمَّ

فاإِنَّ ِفيَْك َوَفاًْء ِمْن َدِمِه، فقال: »�أّما �إحيائِي كليباً، فهذ� ما ال 

ا�ٌس فاإنَُّه ُغالٌم َطَعَن َطْعنًَة على َعَجٍل، ثمَّ  يكوُن، و�أما َج�شَّ

ام  ا َهمَّ َرَكَب َفَر�َشُه، فال �أدري �أيُّ �لبالِد �حتوى َعلَيِْه، و�أمَّ

فاإنَُّه �أبو َع�ْشرَة، و�أخو َع�ْشَرَة، َوَعمُّ َع�ْشَرَة، ُكلُُّهْم ُفْر�شاُن 

 
(29)

ِبَجِريَرِة ُيْقتَُل  �إليكم  فاأدفَعُه   ،
ْ
لِي وُه  ي�شلمُّ َفلَْن  َقْوِمِهْم، 

غد�ً،  َجْولًَة  �لخيُل  َتجوَل  �أْن  �إال  ُهْو  َفَهْل  �أنا  ا  و�أمَّ غيره. 

لَُكْم  ولكْن  �لَْمْوَت،  ُل  �أتعجَّ فما  َبيْنََها؟  قتيٍل  َل  �أوَّ فاأكوَن 

 �لباُقون، فعلُِّقو� 
َّ
ِعنِْدْي َخ�ْشلتاِن: �أما �إحد�ُهَما فهوؤالِء َبنِي

ِرَحالُِكْم،  �إلى  ِبِه  فاْنَطلُِقو�  ِن�ْشَعًة،  �شئتِم  يِّهم 
�أَ عنق  في 

فاْذَبُحْوُه ذْبَح �لَجُزور، و�إال فاألُف ناقٍة �شوِد �لَحَدِق، ُحْمُر 

�لَْقْوُم  َفَغ�ِشَب  و�ئل،  بني  من  َكِفياْلً  ِبها  لَُكْم  �أقيُم  �لَوَبِر، 

وقالو�: لقد �أ�شاأت، َتبُْذُل لنا ولدك، وت�شوُمنا �للَّبََن من دم 

كليب؟« وَن�ِشبَِت �لحرب بينهم.

(�لعقد �لفريد 3: ،78 و�لكامل البن �الأثير 1: ،190 و�الأغاني 4: 141)

منافرة علقمة بن عالثة 

وعامر بن الطفيل 

العامريين

 تنازع في �لرِّيا�شة عامر بن �لطفيل بن مالك بن جعفر، 

وَعلَْقَمُة بن ُعالَثَة بن عوف بن �الأَْحَو�س �بن جعفر.

فقال علقمة:

ِب�شببِِه،  َك  لَِعمِّ �َشارْت  و�إنَّما  �الأَْحَو�س،  لجدِّي  كاَْنْت 

ِبها  �أَْولى  فاأَنا  ��شترَجْعتُها،  و�أَنا  َعنَْها،  عمك  َقَعْد  َوَقْد 

�لمنافرة.  �إلى  و�شار�  بينهما،  رُّ  �ل�شَّ  
(30)

َف�َشِرَي ِمنَْك، 

فقال علقمة:

و�هلل  �شئت.  قد  عامر  فقال  نافرتك،  �شئت  �إن   

و�أطول منك  َن�َشباً،  و�أثبت منك   ،
(31)ً

َح�َشبا الأَْكرم منك  �إنِّي 

.
(32)ً

َق�َشبا

فقال علقمة:

عامر:  فقال  َوَنَهار�ً،  لَياْلً  ِمنَْك  َخيْـٌر  الأَنَّـا  و�هللِ 

�أَْنَحُر  �أَنا  ِفيِهنَّ منك،  �أُ�ْشبَِح  �أَْن  ِن�شائَِك  �إلى  �أََحبُّ  الأَنا  و�هلل 

في  منك  و�أَطعم  �ل�شباح،  في  منك  وخير   ،
(33)

ِّقاِح لِل منك 

.
(34)

ياح �ل�شنة �ل�شِّ

فقال علقمة:

�أَنا َخيٌْر ِمنَْك �أَثر�ً، و�أََحدُّ ِمنَْك َب�َشر�ً، و�أََعزُّ ِمنَْك 

َنَفر�ً، و�أَ�ْشَرُف ِمنَْك ِذْكر�ً. فقال عامر: لي�س لبني �الأحو�س 

ف�شل َعلَى بني مالِك في �لعدد، وَب�َشِري ناِق�ٌس، وَب�َشُرَك 

، و�أَْطَوُل 
(35)

ة �أَ�ْشَمى منك �ُشمَّ �إنِّي  �أُنافرَك،  �َشحيٌح، ولكني 

، و�أَ�ْشَرُع 
(37)

ة ، و�أَْجَعُد منك ُجمَّ
(36)

ة ة، و�أَْح�َشُن منك لِمَّ منك ِقمَّ

ة. فقاَل علقمة: �أَْنَت َرجٌل َج�ِشيٌم،  ِمنَْك َرْحَمًة، و�أَْبَعُد منك ِهمَّ

ولكني  َقبِيٌح،  و�أنا  َجِميٌل،  و�أَْنَت   ،
(38)

َق�ِشيٌف َرُجٌل  و�أَنا 

�أُنافرَك ِباآبائِي و�أَْعَماِمي. فقاَل عامر: �آباوؤَُك �أَْعمامي، َولَْم 

�أكْن الأُناِفَرَك ِبِهْم َولَِكْن �أُنافرك، �أَنا َخيـٌر ِمنَْك َعِقباً، و�أَطعُم 

ِمنََك َجْدباً. َفَقاَل علقمة: قْد علمت �أن لك َعِقباً، وقد �أَطعمت 

بالخير�ت  ولى  َو�أَ منك،  خيٌر  �إنِّي  �أُنافرك،  ولكني  َطيْباً، 

منك.

كالمهما-  ت�شمع  وكانت   - عامر  مُّ 
�أُ فخرجت 

عامر:  قاَل  بالخير�ت.  �أَولى  �أَيكما  نافره،  عامر  يا  فقالت: 

 ،
(39)

لِلُكماِة منك  و�أَقتل  �لُحماة،  في  منك  الأَْرَكُب  و�هلل  �إنِّي 

�إنِّي  و�هلل  علقمة:  لُه  فقاَل  و�لَمْوالِة:  لِلَْمْولَى  منك  وَخيٌْر 

 ، ، و�إِنِّي لََعفٌّ
(40)

، و�إنََّك لََفاِْجر، و�إني لََولُْوٌد، و�إنََّك لعاقر لَبَرٌّ

يا  ُتفاِخُرني  َفِفيَم  لغاِدر،  و�إِنك   ،
ّ
لََوِفي و�إنِّي  لعاِهٌر،  و�إِنك 

، و�أَْنَحُر 
(41)

لِلَْقْفَرة �إنِّي الأْنَزُل منك  عامر؟ فقاَل عامر: و�هلل 

، و�أَْطَعُن منك لِلثُّْغَرة. 
(43)

و�أَطعم منك لِلَْهبَْرة
(42) 

لِلْبَْكَرة منك 

فقاَل علقمة: و�هللِ �إنََّك لََكلِيُْل �لبَ�َشِر، َنِكُد �لنََّظر، وثَّاٌب َعلى 

َحر. جار�تك بال�شَّ

فقاَل بنو خالد بن جعفر- وكانو� يد�ً مع بني 

عاِمر�ً،  ُتِطيق  لَْن   - جعفر  بن  مالك  بني  َعلى  �الأحو�س 

ولكن قل لُه �أُنافرك بخيرنا و�أَقربنا �إلى �لخير�ِت. فقاَل لُه 

، وَتي�ٌس، وَتي�ٌس وَعنْز. 
(44)

علقمة هذ� �لقول، فقاَل عامر: َعيٌْر

�إلى مائة من �الإبل  ِمَن �الإِِبل  َفَذَهبَْت مثالً. نعم، َعلى مائة 

ففعلو�  �أَخرجها،  �شاحبُه  عليِه  َنَفَر  يُّنا 
�أَ �لَحكم،  ُيْعطاها 

�أَْبنائِِهْم على يدي َرُجل ُيقاُل  ذلك، وو�شعو� بها َرْهناً ِمْن 

ِمين«. لُه ُخَزْيمة بن عمرو بن �لوحيد، ف�شمى »�ل�شَّ

وخرج علقمة وَمْن معُه من بني خالد، وخرج 

عامر فيمن معُه من بني مالك، وجعال منافرتهما �إلى �أَبي 

�شفيان بن حرب بن �أُميَّة، فلم َيقل بينهما �شيئاً، وكره ذلك 

�لبعير  كركبتي  �أَنتما  وقال:  ع�شيرتهما،  وحال  لحالهما 

�أَن  و�أَبى  َكالكما يمين،  قاَل  �ليمين؟  يُّنا 
َفاأَ قاال:   ،

(45)
�الأَْدَرم
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�أن  فاأبى  �أبي جهل بن ه�شام  �إلى  بينهما. فانطلقا  يق�شي 

- ُقَري�س  �إلى  َتحاكم  �لعرب  كانت  وقد   - بينهما  يحكم 

بينهما  يقول  �أن  فاأَبى  ُحَذْيَفَة،  بن  ِح�ْشن  بن  ُعيينة  فاأَتيا 

َحْرَملََة  �إلى  ُهما  َفَردَّ �لنقفي،  �َشلََمَة  بن  َغياْلَن  فاأَتيا  �شيئاً، 

ُقْطبة بن �شنان  َهِرم بن  �إلى  َفَرّدهما  �لُمرِّي،  �الأ�شعر  �بن 

معهما  �الإبل  �شاقا  وقد  به،  نزال  حتى  فاْنَطلَقا  �لَْفَز�ري، 

يق�شي  �أن  هاَب  �إالّ  �أحد�ً  ياأتيان  ال  و�أَْرَبَعْت،  �أَ�شتَْت  َحتّى 

 ، الأَْف�ِشلَنَّ ثمَّ  بينكما  الأحكمّن  لعمري  هرم:  فقاَل  بينهما، 

فاأعِطياني موثقاً �أطمئِن �إلَيِْه �أن تر�شيا بما �أقول، وُت�َشلِّما 

لما ق�شيُت بينكما، و�أمرهما باالن�شر�ف، ووعدهما ذلك 

�ليوم من قاِبل، فان�شرفا، َحتَّى �إذ� بلغ �الأجل خرجا �إليِه، 

و�أقام �لقوم عنده �أَياماً.

بِه  يعلم  ال   � �شرًّ فاأَتاُه  عامر  �إلى  هرم  فاأَر�شل 

َر�أْياً،  لك  �أََرى  كنت  قد  عامر:  يا  فقال  علقمة،  بِه  يعلم  ال 

�إالّ لتن�شرف عن  و�أن فيك خير�ً. وما َحبَ�ْشتَُك هذه �الأيام 

�شاحبِك، �أَتنافر رجالً ال تفخر �أنت وقومك �إالَ باآبائِه! فما 

ِحَم �أَن  �لذي �أَنت بِه خيٌر منه؟ فقاَل عامر: َن�َشْدتك �هلل و�لرَّ

 علقمة، فو�هلل لئِن فعلت ال �أُْفلُِح بعدها �أَبد�ً. 
َّ
ال تف�شل َعلَي

ال  كنَت  فاإِن  مالي،  في  و�حتِكْم  فاْجُززها  نا�شيتي  هذه 

�أرى  ف�شوف  �ن�شرف  قال:  وبينه،  بيني  ف�شّو  فاعالً،  بد 

ثم  عليه،   
(46)

ينّفره �أنه  ي�شك  ال  وهو  عامر  فخرج  ر�أْيي. 

�أر�شل �إلى علقمة �شر�ً ال يعلم به عامر، فاأتاه، وقال له مثل 

ما قال لعامر، فرد عليه علقمة بما رّد به عامر، و�ن�شرف 

وهو ال ي�شك �أنه �شيف�ّشل عليه عامر�ً. ثم �إن هرما �أر�شل 

�إلى بنيه وبن �أبيه: �إني قائل غد�ً بين هذين �لرجلين مقالة، 

عن  فلينَْحْرها  جز�ئر،  ع�شر  بع�شكم  فليطرد  فعلت  فاإذ� 

عامر،  عن  ينحرها  جز�ئر،  ع�شر  بع�شكم  ويطرد  علقمة، 

هرم  و�أ�شبح  جماعة،  لهم  تكون  ال  �لنا�س  بين  وفرقو� 

و�أقبل علقمة وعامر حتى  �لنا�س،  و�أقبل  فجل�س مجل�شه، 

جل�شا، فقام هرم فقال: يا بني جعفر، قد تحاكمتما عندي، 

معاً،  �الأر�س  �إلى  تقعان  �الأدرم:  �لبعير  كركبتي  و�أنتما 

لي�س في �شاحبه، وكالكما  �إال وفيه ما  �أحد  ولي�س فيكما 

�لُجُزر،  تلك  �إلى  �أخيه  وبنو  هرم  بنو  وَعَمد  كريم،  �شيد 

يف�شل  ولم  �لنا�س،  وفرقو�  هرم،  �أمرهم  حيث  فنَحروها 

�بنا  �أن يفعل، وهما  �أحد�ً منهما َعلى �شاحبه، وكره  هرم 

عم فيجلب بذلك عد�وة، ويوقع بين �لحيين �شر�ً.

 106، �لعيون  و�صرح   382،  :1 �الأع�صى  و�صبح   51،  :15 (�الأغاني 

و�لعمدة 1: .28)

�لهو�م�س

 كان �لمناذرة ملوك �لحيرة من لخم، و�لغ�صا�صنة: ملوك �ل�صام من �الأزد. فكالهما 
(1)

من �أ�صل يمني، وكان بينهما �أحقاد و�أ�صغان وحروب.

 �لنعمان بن �لمنذر.
(2)

 �لثماد: �لماء �لقليل ال مادة له.
(3)

 �ْلُحقب بال�صم وب�صمتين: ثمانون �صنة �أو �أكثر، و�لدهر، و�ل�صنة �أي�صاً.
(4)

 �لنُّوك بال�صم و�لفتح: �لحمق.
(5)

 وذكر �لم�صعودي �أن هذ� �لحديث كان بين ح�صان بن ثابت �الأن�صاري، وبين 
(6)

�لحارث بن �أبي �صمر.

 خذلوه.
(7)

 �لمرباع: ربع �لغنيمة، وكان يخت�س به قائد �لغارة وفار�صها.
(8)

 وكانت بنو �أ�صد (وهم من �لم�صرية) خا�صعة لملوك كندة، و�آخر ملك عليهم هو 
(9)

حجر �أبو �مرئ �لقي�س، وقد ثارو� عليه وقتلوه الأنه كان قد ع�صف في حكمه لهم، 

و��صتط عليهم في �الإتاوة �لتي يوؤدونها �إليه.

�الأعر�ق: جمع عرق وهو �أ�صل كل �صيء.
(10) 

 �لمحتد: �الأ�صل.
(11)

 �لن�صع: �صير عري�س ت�صد به �لرحال، و�لقطعة منه ن�صعة.
(12)

 �لق�صرة: �أ�صل �لعنق.
(13)

 �ل�صخيمة: �لحقد.
(14)

 يرجع، و�أر�ح �الإبل: ردها �إلى �لمر�ح بال�صم �أي �لماأوى، و�لنعم �الإبل و�ل�صاء، �أو 
(15)

خا�س باالإبل، وهو �لمر�د هنا.

 �ل�صيوف.
(16)

 �الإحن: جمع �إحنة، وهي �لحقد.
(17)

 فته: ك�صره، وهو كناية عن �ل�صعف و�لوهن.
(18)

 �الإمهال.
(19)

 �أي دماً.
(20)

 ت�صتوخمه: �أي تجده وخيماً.
(21)

 �لربع: �لمنزل.
(22)

�أعتبه: �أر�صاه.
(23) 

 و�صبب ذلك �أن �لب�صو�س بنت منقذ �لتميمة خالة ج�صا�س كان لها جار من جرم 
(24)

يقال له �صعد بن �صمي�س، وكانت له ناقة يقال لها �صر�ب، وكان كليب قد حمى �أر�صاً 

من �أر�س �لعالية، في �أنف �لربيع، فلم يكن يرعاه �أحد �إال �إبل ج�صا�س لم�صاهرة 

بينهما ؟ وكانت جليلة بنت مرة �أخت ج�صا�س تحت كليب ؟ فخرجت �صر�ب في 

�إبل ج�صا�س ترعى في حمى كليب، ونظر �إليها كليب فاأنكرها فرماها ب�صهم فاأ�صاب 

�صرعها، فهوت حتى بركت بفناء �صاحبها و�صرعها ي�صخب دماً ولبناً، فلما نظر 

�إليها �صرخ بالذل، فخرجت �لب�صو�س ف�صربت يدها على ر�أ�صها، ونادت و�ذاله 

و�صمعها ج�صا�س ف�صكتها، وقال لها: ليقتلن غد�ً فحل �أعظم من ناقة جارك، ولم 

يزل يتوقع غرة كليب حتى �أمكنته منه �لفر�صة فقتله، ون�صبت من �أجل ذلك �لحرب 

(حرب �لب�صو�س) بين بكر وتغلب �بني و�ئل �أربعين �صنة .

 ��صمه و�ئل بن ربيعة بن حارث بن زهر بن ج�صم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن 
(25)

غنم بن تغلب بن و�ئل، و�إنما لقب كليباً الأنه كان �إذ� �صار �أخذ معه جرو كلب، فاإذ� مر 

برو�صة �أو مو�صع يعجبه، �صربه ثم �ألقاه في ذلك �لمكان وهو ي�صيح ويعوي، فال 

ي�صمع عو�ءه �أحد �إال تجنبه، ولم يقربه، وكان يقال كليب و�ئل ثم �خت�صرو� فقالو� 

كليب فغلب عليه.

 ��صمه عدي بن ربيعة، و�إنما قيل له �لمهلهل الأنه �أول من هلهل �ل�صعر: �أي �أرقه.
(26)

 �لناقة �لم�صنة.
(27)

هو همام بن مرة �أخو ج�صا�س، وكان نديماً لمهلهل.
(28) 

 �لجريرة: �لجريمة.
(29)

 ��صتطار.
(30)

 �لح�صب: ما تعده من مفاخر �آبائك، �أو �ل�صرف �لثابت في �الآباء، �أو �لكرم، �أو 
(31)

�ل�صرف في �لفعل �أو �لفعال �ل�صالح.

 �لق�صب: عظام �ليدين و�لرجلين ونحوهما، كناية عن طول قامته.
(32)

 �البل: و�حدتها لقوح.
(33)

 �ل�صياح: �لقحط.
(34)

 �ل�صمة: �لقر�بة، ويروى �أنا �أن�صر منك �أمة، �أي �أكثر قوماً.
(35)

 �للمة: �ل�صعر �لمجاوز �صحمة �الأذن.
(36)

 مجتمع �صعر �لر�أ�س.
(37)

 نحيف من �لق�صف، وهو �لنحافة.
(38)

 جمع كمي، وهو �ل�صجاع.
(39)

 رجل عاقر: لم يولد له ولد.
(40)

 �لقفرة: �لقفر. �لخالء من �الأر�س.
(41)

 �لبكرة: �لفتية من �الإبل.
(42)

 �لهبرة: قطعة مجتمعة من �للحم. هبره قطعه قطعاً كبار�ً، وهبر له من �للحم 
(43)

هبرة قطع قطعة.

 �لعير: �لحمار وغلب على �لوح�صي، وهو �أقوى من �لتي�س، �أي مثلي و�إياك 
(44)

كالعير و�لتي�س، �أو على �الأقل كالتي�س و�لعنز، �إذ �لتي�س �أقوى على �لنطاح من 

�لعنز، وفي �لمثل: »كان عنز� فا�صتتي�س« �أي �صار تي�صاً. ي�صرب للذليل �ل�صعيف 

ي�صير عزيز�ً قوياً.

 درم �لعظم: و�ر�ه �للحم حتى لم يبن له حجم، و�مر�أة درماء ال ت�صتبين كعوبها 
(45)

ومر�فقها، وكل ما غطاه �ل�صحم و�للحم وخفى حجمه فقد درم.

 �أنفره عليه ونفره عليه: ق�صى له عليه بالغلبة.
(46)

كلمات هند بنت 

الخ�س الإيادية

 
ْ
ِفي ي�شت�شيرها  �الإيادّية  �لُخ�سِّ  بنت  هنَد  رجل  �أتى 

�أو  َج�ِشيَمًة،   
(1)

رْمكاَء »�ْنُظر  فقالت:  جها.  يتزوَّ �مر�أة 

 »  بيِت ِجدٍّ، �أْو بيِت َحدٍّ، �أْو بيِْت عزٍّ
ْ
بي�شاء َو�ِشيَمة، ِفي

قال: ما ترْكِت من �لنِّ�َشاْء �شيئاً، قالت:

 ،
(2)

َوْيَد�ء �لِمْمر��س »بلى، �شرَّ �لنِّ�َشاْء ترْكُت: �ل�شُّ

.»
(4)

 �لكثيرة �لِمظاِظ
(3)

و�لُحَميْر�ء �لِمْحيا�س

و قيل لها: �أي �لن�شاء �أ�شو�أ؟ قالت:

قاء«  �ل�شِّ
ْ
 ما ِفي

(5)
»�لتي تقُعد بالِفناء، وتمالأُ �الإِناء، وتْمُذق

قيل: فاأي �لنِّ�َشاْء �أف�شل؟ قالت:

كًة  ، ُمتََورِّ
(7)

، و�إذ� َنَطَقْت �َشْر�َشَرت
(6)

ْغبََرْت »�لتي �إذ� َم�َشْت �أَ

.»
(9)

 َبْطنَِها جاريٌة، يتبُعها جارية
ْ
، ِفي

k(8)
جاِرية

قيل: فاأي �لغلمان �أف�شل؟ قالت:

، �لذي �إْن �َشبَّ كاأنه �أحمق«
(10)

»�الأ�ْشَوق �الأْعنَق

؟ قالت:
(11)

قيل: فاأي �لِغلمان �أف�شل

، �الأَُغيْبِر 
(13)

 �لَق�ِشيُْر �لَع�ُشِد، �لَعِظيُْم �لَْحاِْوية
(12)

»�الأَُوْيِق�ُس

ه«. ه، ويْع�شى َعمَّ مَّ
�لِْغ�َشاِْء، �لذي ُيطيُع �أُ

(�الأمالي 2: 260)

وقيل لها: �أيُّ �لرجال �أَحبُّ �إليك؟ قالت:

 �الأِريب، �ل�شيَُّد 
(14)

ْمُح �لَح�ِشيب، �لنَّْدب �ل�شْهُل �لنَِّجيْب، �ل�شَّ

�لَمهيب،

هذ�؟  من  �أف�شل  �لرجال  من  �أحد  بقي  فهل  لها:  قيل 

قالت:

�لِمتاْلف،  �لُمِفيُد  �لَعيَّاف،  ، �الأِنُف 
(15)

�لَهْفهاف نعم �الأْهيَُف 

�لذي ُيخيُف َوال َيخاف،

قيل لها: فاأيُّ �لرجال �أَْبَغ�ُس �إليك؟ قالت:

ِعيُف �لَحيُْزوِم، �للئيم  ئُوم، �ل�شَّ  �لنَّثُوم، �لَوَكل �ل�شَّ
(16)

�الأْوَرُه

�لملُوُم.

قيل لها: فهل بقي �أحد �شر من هذ�؟ قالت:

�ع، �ل�شائُع �لُم�َشاع، �لذي ال ُيهاُب وال  نعم، �الأحمُق �لنـزَّ

ُيطاع،

قالو�: فاأيُّ �لنِّ�َشاْء �أحب �إليك؟ قالت:

،
(17)

�لبي�شاُء �لَْعِطَرة، كاأنها ليلة َقِمَرة

قيل: فاأي �لنِّ�َشاْء �أبغ�س �إليك؟ قالت:

و�إن  �شَكتَْت،  ��شتنَْطْقتَها  �إْن  �لتي  �لَق�ِشيرُة،   
(18)

�لِْعنِْف�ُس

�َشَكتَّ عنها َنَطَقت.

(ذيل �الأمالي �س 120)

وقال لها �أبوها يوماً: �أي �لمال خير؟ قالت:

 »
(19)

 �لَمْحل
ْ
 �لَوْحل، �لمطِعمات ِفي

ْ
»�لنَّْخل، �لر��شخاُت ِفي

قال: و�أي �شيء؟ قالت:

 ،
(20)

ِرخاال ُتنتُِجها  ِبها،  ًوباَء  ال  قْريٌة  »�ل�شاأن: 

، وال �أرى ِمثْلَها ماالً«
(22)

، وتَجزُّ لها ُجفاال
(21)

وَتْحلُبها ِعالال

رينها؟ قالت: قال: فاالإبل مالِك ُتوؤَخِّ

»هي �أْذكاُر �لرَِّجال، و�إِْرقاُء �لدِّماِء، وُمُهوُر �لن�شاء«

قال: فاأي �لرجال خير؟ قالت:

(23)
خيُر ِتالع �لبالد �أَْوَطوؤُها ُقوَن كما  خير �لرِّجاِل �لُمَرهَّ

قال: �أيهم؟ قالت:

وُي�ْشلِح  ُي�شاُف،  وال  وُي�شيُف  َي�ْشاأُل،  وال  ُل  ُي�ْشاأَ »�لذي 

وال ُي�ْشلَح«.

قال: فاأي �لرجال �شّر؟ قالت:
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يقوُل  �لذي   ،
(25)

�ُشَوْيط َمَعُه  �لذي   
(24)

�لنَُّطيط »�لنُّ�َشيْط 

�أْدِركوني من َعبْد بني فالن؛ فاإني قاِتلُُه �أو هو قاتلي«.

قال: فاأي �لنِّ�َشاْء خير؟ قالت:

َيم�شي  ُغالماً،  َوِركها  على  تحمُل  غالٌم،  بطنها   
ْ
ِفي »�لتي 

َور�ءها ُغالم«

قال: فاأيُّ �لَْجَماِْل َخيٌْر؟ قالت:

، �لر�حلة �لَفْح«.
(26)

بَحْل �لرَِّبْحل »�ل�شِّ

، قالت:
(27)

قال: �أر�أيتَك �لَجَذع

ال َي�ْشِرب، وال َيَدع،

 قالت:
(28)

َّ
قال: �أر�أيتك �لثِني

،
(29)

ّ
ي�شرب، و�ِشَر�ُبُه َوِفي

، قالت:
(30)

َد�س قال: �أر�أيتك �ل�شَّ

.
(31)

ذ�ك �لَعِر�س

(ذيل �الأمالي �س 108)

يُّ �لخيل �أحبُّ �إليك؟ قالت:
وقيل لها: �أَ

 (34)
لِيع �ل�شَّ يِّد 

�الأَ  ،
(33)

�لتَّلِيع لِيط  �ل�شَّ  ،
(32)

نيع �ل�شَّ �لَميْعة  »ذو 

 �ل�شريع«
(35)

�لُملِْهب

فقيل لها: �أي �لغيوث �أحب �إليك؟ قالت:

ِخب  �ل�شَّ  
(37)

َتلِق �لُموؤْ �الأ�شخم   ،
(36)

�لُمنْبَِعق �لَهيَْدب  »ذو 

»
(38)

�لُمنْبَثِق

وقيل لها: ما مائة من �لَمْعِز؟ قالت:

وِحْرفة  �ل�شعيف،  مال  ور�ئه،  من  �لفقُر  َي�ِشفُّ  ُمَوْيٌل 

�لعاجز«

اأن؟ قالت: قيل: فما مائة من �ل�شَّ

»قْرية ال ِحَمى بها«

قيل: فما مائة من �الإبل؟ قالت:

، جمال ومال، وُمنى �لرجال«.
(39)

»َبخ

قيل: فما مائة من �لخيل؟ قالت:

»طَغى َمْن َكاَنْت لَُه وال ُيْوَجد«

قيل: فما مائة من �لحُمر؟ قالت:

 �لليل، وِخْزي �لمجل�س، ال لَبََن َفيُْحلَب، وال �ُشْوَف 
(40)

»عاِزبة

 �أَْدلَى، و�إْن ُتِرَك َولَّى،
(41)

، �إْن ُرِبَط َعيُْرها َفيَُجزُّ

 عينك؟ قالت:
ْ
وقيل لها: من �أعظم �لنَّاْ�س ِفي

»َمْن َكاَْنْت لي �إليِِه َحاجة«.

(�صرح �لعيون �س 184)

وقالت:

، و�أْخبَُث �الأفاعي 
(42)

»�أخبُث �لذِّئاِب ذئُب �لَْغ�شا

َجاِل  ، و�أ�شدُّ �لرَّ
(43)

باء ظباء �لُحلَّب �أفعى �لَجْدِب، و�أ�شرع �لظِّ

و�أْقبَُح   ،
(45)

�الأَ�ِشيلة �لَْفْخمة  �لنِّ�َشاْء  و�أجمُل   ،
(44)

�الأعَجف

، و�أطيَُب 
(47)

، و�آكُل �لدو�بِّ �لرَُّغوث
(46)

�لنِّ�َشاْء �لَجْهمة �لَْقِفرة

فا،  �ل�شَّ على  �لَح�َشى  �لمو�طئ  و�أغلُظ   ،
(48)

ُذُه ُعوَّ �للْحِم 

ة  �لَْماِْل �ِشكَّ ، َوَخيُْر 
(50)

ُيَذكِّي  وال 
(49)

�لَْماِْل ما ال ُيْزَكى و�شرُّ 

.»
(52)

، �أو ُمْهَرة ماأُمْوَرة
(51)

ماأبورة

(مجمع �الأمثال 1: 174)

 لكعب بن لوؤي
ٍ
من خطبة

وخطب كعب بن لوؤي (وهو �لجد �ل�شابع للنبي �شلى 

و�شلم) فقال: �هلل عليه  

ُمو�  وَتَفهَّ َتعلَّمو�،  وَتَعلَُّمو�  َوُعو�،  »��شمعو� 

ِمهاد،  و�الأر�ُس   ،
(54)

�شاٍج َوَنَهاْر   ،
(53)

�شاٍج ليل  َتْفَهُمو�، 

َبالء،   
ْ
�إِلَى ذلَك  كلُّ  كاالآِخْرْيِن،  لْوَن  و�الأوَّ �أوتاد،  و�لجباُل 

َمْن  َر�أَيتُْم  َفَهْل  �أْحَو�لكم.  و�أ�شلحو�  �أْرَحاَْمُكم،  ف�ِشلو� 

ِخالُف  و�لظنُّ  �أَماَْمُكْم،  �لدَّ�ُر  ُن�ِشْر،  َميْتاً  �أْو  َرجع،  َهلََك 

وال  ِبِه  �شُكْو�  َوَتمَّ ُمْوُه،  َوَعظِّ َحَرمكم  َريِّنُو�  َتُقْولُْوَن،  ًما 

 ِكْرْيم.
ٌّ
 َعِظيٌْم َو�َشيَْخرُج ِمنُُه َنبِي

ٌ
 لَُه َنبَاأ

ْ
ُتَفاِْرُقْوُه، َف�َشيْاأِتي

من خطبة لها�سم 

بن عبد مناف

يحّث قري�شاً على �إكر�م زّو�ر بيت �هلل �لحر�م

�الأول  �ليوم  نهار  ل  �أوَّ يقوم  َكاَْن ها�شم بن عبد مناف 

 �لكعبة من تلقاء بابها، 
ْ
من ذي �لحجة َفيُ�ْشنُِد ظهره �إِلَى

فيخطب قري�شاً، فيقول:

»يا َمْع�َشَر ُقَرْي�ٍس، �أْنتُْم �َشاَْدُة �لَْعَرِب، �أَح�شنَها 

َو�أَْقَرُبَها  �أْن�َشاَْباً،   
(55)

و�َشَطها َو�أَ �أْحالماً،  َو�أَْعَظَمها  ُوُجْوهاً، 

�أْكَرُمُكْم  �هللِ،  َبيِْت  ِجيَْر�ُْن  �أُنتْْم  ُقَرْي�ٍس،  َمْع�َشَر  يا  �أَْرَحاَْماً. 

وَحِفَظ  �إ�شماعيَل،   
ْ
َبنِي ُدْوَن  ِبِجْو�ِره،  كم  َوخ�شَّ َبِوالَيتِِه 

�شيَْفُه،  فاأَْكِرُمو�  َجاِْره،  ِمْن  جاٌر  َحِفَظ  َما  �أَْح�َشَن  منُكْم 

 ُغبْر�ً ِمْن كلِّ َبلٍَد، َفَوَربِّ 
(56)ً

�َر َبيْتِِه، فاإنَُّهْم ياأُتْوَنُكْم �ُشْعثا وُزوَّ

�أاَل  لََكِفيْتُُمْوُه،  َذلَِك  َيْحِمُل  َماٌْل   
ْ
لِي َكاَْن  لَْو   ،

(57)
�لْبَنِيَّة هذه 

 ُمْخِرٌج ِمْن َطيِِّب مالي َوَحالْلِِه، َماْ لَْم ُيْقَطْع فيِه َرِحم، 
ْ
و�إنِّي

َفَمْن  َفَو��ِشُعُه،  َحَر�ٌْم،  ِفيِْه  َيْدُخْل  َولَْم  ِبُظلٍم،  ُيوؤَْخْذ  َولَْم 

هذ�  ِبُحْرَمِة  َو�أ�ْشاأَلُكْم  َفَعَل،  َذلَِك  ِمثَْل  َيْفَعَل  �أْن  ِمنُْكْم  �َشاَْء 

�ِر َبيِْت �هللِ  �لبيِْت �أالَّ ُيْخِرَج َرُجٌل ِمنُْكْم ِمْن َماْلِِه، لَِكَر�ِْمِة ُزوَّ

َرِحٌم،  ِفيِْه  ُيْقَطْع  َولَْم  ُظلْماً،  ُيوؤَْخْذ  لَْم  َطيباً،  �إالَّ  َوَمُعْوَنتِِهْم 

َولَْم ُيْغتَ�َشب«.

(�صرح نهج �لبالغة البن �أبي �لحديد 3: 458)

�لهو�م�س

 �لرمكاء: �ل�صمر�ء، و�لرمكة كحمرة لون �لرماد.
(1)

 �لممر��س: �لم�صقام.
(2)

 �لكثيرة �لحي�س.
(3)

 �لمظاظ: �لمنازعة و�لم�صاّرة.
(4)

 تمزج.
(5)

 �أثارت �لغبار في م�صيتها.
(6)

 �أحدت �صوتها.
(7)

 �أي حاملة لها على وركها.
(8)

 �أي هي مئناث.
(9)

 �الأ�صوق: �لطويل �ل�صاق، و�الأعنق: �لطويل �لعنق.
(10)

 �أفعل من ف�صل: ككرم وعلم وعنى ف�صالة وف�صولة فهو ف�صل؛ �أي رذل ال مروءة له.
(11)

 �الأويق�س: ت�صغير �أوق�س، وهو �لذي يدنو ر�أ�صه من �صدره.
(12)

 ما تحوي من �الأمعاء �أي ��صتد�ر.
(13)

 �لندب: �لخفيف في �لحاجة �لظريف �لنجيب، و�الأريب: �لعاقل.
(14)

 �الأهيف و�صف من �لهيف بالتحريك، وهو رقة �لخا�صرة، و�لقمي�س �لهفهاف، �أي 
(15)

�لرقيق �ل�صفاف.

 �الأوره: �الأحمق من وره كفرح.
(16)

 ليلة قمرة وقمر�ء ومقمرة: فيها �لقمر.
(17)

 �لعنف�س: �لمر�أة �لبذيئة �لقليلة �لحياء، و�لقليلة �لج�صم �لكثيرة �لحركة.
(18)

 �لمحل: �ل�صدة و�لجدب و�نقطاع �لمطر.
(19)

 �لرخال جمع رخل كحمل وكتف، وهو �الأنثى من �أوالد �ل�صاأن.
(20)

 يقال عاللت �لناقة، وهو �أن تحلب �أول �لنهار وو�صطه و�آخره، و�ال�صم عالل 
(21)

ككتاب.

 �لجفال: �لكثير من �ل�صوف.
(22)

 �لمرهق: من يغ�صاه �لنا�س و�الأ�صياف.
(23)

 �لثطيط: �لذي ال لحية له، و�لنطيط: �لهذريان (بك�صر �لهاء و�لر�ء) وهو �لكثير 
(24)

�لكالم ياأتي بالخطاأ و�ل�صو�ب عن غير معرفة.

 ت�صغير �صوط.
(25)

 �ل�صبحل و�لربحل: �لبعير �ل�صخم �لكثير �للحم.
(26)

 �أر�أيتك: كلمة تقولها �لعرب بمعنى �أخبرني، �لجذع: �لبعير �إذ� كان في �ل�صنة 
(27)

�لخام�صة.

 �لبعير �إذ� كان في �ل�صاد�صة و�ألقى ثنيته.
(28)

 قال �أبو علي: �ل�صو�ب �أنى �أي بطء.
(29)

 �ل�صد�س: �لبعير �إذ� كان في �لثامنة.
(30)

 �لعر�س: �الأ�صد.
(31)

 ماع �لفر�س يميع: جرى، و�صنعة �لفر�س: ح�صن �لقيام عليه، �صنعت فر�صي 
(32)

�صنعاً و�صنعة (بفتح �ل�صاد فيهما) و�ل�صنيع ذلك �لفر�س.

 �ل�صليط: �ل�صديد، و�لحديد من كل �صيء، و�لتليع: �لطويل �لعنق من �لتلع 
(33)

بفتحتين وهو طول �لعنق.

 �الأيد ككي�س: �لقوي، من» �آَد« يئيد �أيد�ً �أي قوي و��صتد، و�ل�صليع و�صف من 
(34)

�صلع كف�صح �صالعة، وهي �لقوة و�صدة �الأ�صالع.

 هو �لذي يجتهد في عدوه حتى يثير �لغبار، من �ألهب.
(35)

 �لهيدب: �ل�صحاب �لمتدلي، و�لمنبعث: �لمنبعج بالمطر.
(36)

 �ل�صخم: ك�صم�س و�صبب و�أحمد وغر�ب: �لعظيم من كل �صيء، و�ئتلق �لبرق 
(37)

وتاألق: لمع.

 �ل�صخب: و�صف من �ل�صخب ك�صبب وهو �صدة �ل�صوت، و�لمنبثق: �لمنفجر.
(38)

 بخ كقد: �أي عظم �الأمر وفخم، تقال وحدها وتكرر، بخ بخ �الأول منون مك�صور، 
(39)

و�لثاني م�صكن، ويقال في �الإفر�د: بخ �صاكنة �لخاء؛ وبخ مك�صورة، وبخ منونة 

م�صمومة، ويقال بخ بخ م�صكنين، وبخ بخ منونين مك�صورين، وبخ بخ مك�صورين 

م�صددين منونين كلمة تقال عند �لر�صا و�الإعجاب بال�صيء.

 يقال جمل عازب: �أي ال يروح على �لحمى من �لعزوب: وهو �لغيبة و�لذهاب، 
(40)

وقولها: خزى �لمجل�س، �أي بما تحدثه من �لنهيق �لمزعج و�الإدالء.

 �لعير: �لحمار (وغلب على �لوح�صي)، و�أدلى: �أي �أخرج ق�صيبه ليبول �أو 
(41)

ي�صرب.

 �لغ�صا: �صجر له جمر يبقى طويالً.
(42)

 �لحلب: نبت، قال حمزة: �لعرب ت�صمي �صروباً من �لبهائم ب�صروب من �لمر�عي 
(43)

تن�صبها �إليها، فيقولون: ظبي �لحلب، وتي�س �لربلة (و�لربل محركة نبات �صديد 

�لخ�صرة)، و�صيطان �لحماطة (و�لحماطة ك�صحابة: �صجر �صبيه بالتين، �أحب �صجر 

�إلى �لحيات)... �إلخ وذلك كله على قدر طباع �الأمكنة و�الأغذية �لعاملة في طباع 

�لحيو�ن.

 من �لعجف بالتحريك وهو ذهاب �ل�صمن.
(44)

 �لطويلة �لم�صتر�صلة.
(45)

 �لجهمة: موؤنث �لجهم وهو �لوجه �لغليظ �لمجتمع �لم�صج، و�لقفرة، �لقليلة 
(46)

�لقفر بالتحريك: �أي �ل�صعر.

 �لرغوث: كل مر�صعة كالمرغث.
(47)

 ما عاذ بالعظم من �للحم.
(48)

 زكى كر�صى نما وز�د كزكا يزكو.
(49)

 ذكى تذكية: �صمن وبدن (ب�صم �لد�ل).
(50)

 �ل�صكة: �ل�صطر من �لنخل، و�لماأبورة: �لم�صلحة، من �أبرت �لنخل �آبره �إذ� لقحته 
(51)

و�أ�صلحته.

 ماأمورة: �أي كثيرة �لولد، من �آمرها �هلل �أي كثرها، وكان ينبغي �أن يقال موؤمرة، 
(52)

ولكنه �أتبع ماأبورة ؟ �قر�أ في كتاب بالغات �لن�صاء �س 57 ف�صالً طويالً في كالم هند 

بنت �لخ�س و�أختها جمعة.

 �ل�صاجي: �ل�صاكن و�لد�ئم.
(53)

 لعله �صاج من �صج �لقوم �صاحو� و�جلبو�.
(54)

 خيرهم: �لو�صط من كل �صيء �أعدله (قال �أو�صطهم... وكذلك جعلنا لكم �أمة 
(55)

و�صطا).

 جمع �أ�صعث: وهو ملبد �ل�صعر مغبره.
(56)

 �لكعبة: و�لبنية بك�صر �لباء و�صمها و�صكون �لنون ما بنيته.
(57)
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