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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 وبه احلول والقوة، وال حول وال قوة إال به 
سالم على حممد أما على أثر محد اهللا الذي هو أول كتابه، وآخر دعوى ساكين دار ثوابه، والصالة وال

خري خريته من بريته، وعلى الصفوة من ذريته، فإن خري القول ما شغل خبدمة خري من مجع اهللا له عزة 
امللك إىل بسطة العلم، ونور احلكمة إىل نفاذ احلكم، وجعله مربزاً على ملوك العصر، ومدبري األرض، 

ال يدخل أيسرها حتت . الكرم احملضخبصائص من العدل، وجالئل من الفضل، ودقائق من . ووالة األمر
. وحماسن سري تطرسها أسنة األقالم، وتدرسها ألسنة الليايل واأليام. العادات، وال يدرك أقلها بالعبارات

وهذه صفة تغين عن تسمية املوصوف؛ الختصاصه مبعناها، واستحقاقه إياها، واستئثاره على مجيع امللوك 
ا ملوالنا األمري السيد األجل مشس املعايل أطال اهللا بقاءه، ونصر لواءه ويعلم سامعها ببديهة السماع أ. ا

خالصة وعليه مقصورة، وبه آنسة، وعن غريه نافرة، إذ هو أدام اهللا سلطانه، وحرس عزه ومكانه مبعاينة 
ر وغرة اآلثار، وشهادة األخبار، وإمجاع األولياء وإصفاق األعداء، كافل اد، وكايف اخللق، وواحد الده

ومفزع الورى، وحسنة العامل، ونكتة الفلك الدائر، فبلغه اهللا تعاىل أقصى ايات العمر، كما بلغه . الدنيا
وأدام حسن النظر للعباد والبالد بإدامة . أبعد غايات الفخر، وملكه أزمة األرض، كما ملكه أعنة الفضل

ع اخلري والسعد، وزاد دولته شباباً ومنواً، كما أيامه، اليت هي أعياد الدهر، ومواسم اليمن واألمن، ومطال
زاده يف السن علواً، حىت تكون السعادات وفد بابه، والبشائر قرى مسعه، واملسار غذاء نفسه، يترامى به 

  .اإلقبال إىل حيث ال يبلغه أمل، وال يقطعه أجل

د ينتمون إىل شرف خدمته، فلموالنا األمري األجل مشس املعايل أدام اهللا علوه، وكبت عدوه عبي: وبعد
 ومنهم هذا العبد الذي شعاره - حرسها اهللا وآنسها -وإن أقعدم العوائق عن كعبة امللك من حضرته، 

ودأبه خدمة األدب، ومنادمة الكتب؛ ليتدرج منها إىل . االعتزاء إىل خدمته، واالعتزاز بالعبودية لسدته
 مبا جيري يف زمرة العبيد واخلدم امسه، وجيدد يف صحيفة -  أدام اهللا جالله ومجاله-خدمة الس العايل 
 ووصل منها إىل رواق العز، - أدام اهللا علوها -وقد كان ملا ورد احلضرة العالية . املتقربني إليه ذكره

خدمها بكتاب من بنات فكره، مترجم باملبهج، فاشتمل عليه جناح القبول، . واكتحل بشخص اد
 وقد درت عليه سحائب اإلنعام، وأجنت له مثرات اإلكرام، -وحني صدر عنها . ولوتفتق معه نور املأم

 تعاور املستعريون انتساخ الكتاب، حىت سار يف البالد، بل طار يف -واستصحب األمان من الزمان 
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ومازال العبد يريد أن .  طراز، به تنفق سوقه، وب رحيه- ثبته اهللا -اآلفاق، وعليه من اإلسم العايل 
عند مشافهة السعادة . يشفع ذلك الكتاب مبا حيفظ معه عادة اخلدمة، ويقضي به بعض حق ويل النعمة

 - فتعرض موانع، وتعترض قواطع، إىل أن استظهر بشعار الدولة - حرسها اهللا وآنسها -مبعاودة احلضرة 

إسالمي : يل واحملاضرة ثبته اهللا، من كتاب يف التمث-أمناها اهللا تعاىل على ما يتشرف باالسم العايل 
وجاهلي، وعريب عجمي، وملوكي سوقي، وخاصي وعامي، يشتمل على أمثال اجلميع، ويضم نشر ما 

وقالئد النظم، وفوائد اجلد، ونوادر . جيري جمراها من ألفاظهم، ويتضمن ما يأخذ مأخذها من فرائد النثر
والزبور، وجوامع كلم النيب صلى اهللا عليه فيوجد فيه ما يتمثل به من القرآن والتوراة واإلجنيل . اهلزل

وسلم، وكالم األنبياء عليهم الصالة والسالم قبله، وكالم الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم بعده، 
وعيون أمثال العرب والعجم، وما يناسبها وما يشاكلها من نتف اخللفاء، وفقر امللوك والوزراء، ونكت 

والفقهاء، وحكم الفالسفة واألطباء، وغرر البلغاء والشعراء، وملح اان الزهاد واحلكماء، وملع احملدثني 
والظرفاء، وطرف السؤال والغوغاء، وما ختتص به كل طبقة من هؤالء، وما ينفرد به كل فرقة من 

الدهاقي والتجار، وسائر أهل الصناعات املتباينة األقدار، وال يعدم فيه ما يتمثل به من الشمس والقمر 
وم، واآلثار العلوية، والدهر والدنيا، وضروب اجلمادات، وأنواع احليوانات، وصنوف األدوات والنج

  .من ذكر األحوال واحملاسن واملساوئ واألوصاف: واآلالت، وال يشذ عنه ما ينخرط يف سلك األمثال

  .يف املدخل واألمنوذج: الفصل األول: وهو مفصل أربعة فصول

    

ا جيري جمرى األمثال من األقوال الصادرة عن طبقات الناس، وذوي املراتب يف سياقة م: الفصل الثاين
  .املتباينة، والصناعات املختلفة، وذكر ما هلم وما عليهم، ووصف أحواهلم ومتصرفام

  .فيما يكثر التمثل به من مجيع األشياء: الفصل الثالث

يف ذكر : الفصل األول منه:  فصوليف سائر الفنون واألغراض وهو مفصل أيضاً أربعة: الفصل الرابع
  .أحوال اإلنسان وأطواره املختلفة

  .يف احملاسن ومكارم األخالق واملمادح: والفصل الثاين منه

  .يف ذكر املقابح ومساؤئ األخالق: والفصل الثالث منه

  .يف فنون خمتلفة الترتيب: والفصل الرابع منه

 راجياً وقوعه موقعه، ومنتظراً تطول موالنا -تعاىل شرفه  أدام اهللا -وقد محله العبد إىل الس العايل 
األجل أدام اهللا بسطته وغبطته، باإلذن يف عرضه عليه، وهو يسأل اهللا تعاىل مسألة املبتهل إليه، املاد يف 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  4  

التضرع إليه يديه، أن يدمي إيناس الدنيا باتصال أيامه، وال يعطلها عن التحلي بنضارة زمانه، وأن جيمع 
  .آثار الدعوات الصاحلة الصاعدة املستجابة له وال يعدم املعايل واملكارم ظله مبنه وقدرته وسعة رمحتهمجيع 
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  في المدخل واألنموذج  الفصل األول من الكتاب

 مما جيري جمرى األمثال من ذكر اهللا تعاىل يف فنون األغراض واملقاصد من ذلك 

  لطائف التحميد

احلمد هللا الذي ال . مد هللا الذي إذا شئت أنزلت حاجيت به من غري شفيعاحل. احلمد هللا شعار أهل اجلنة
احلمد هللا الذي يقتل . أبو شراعة وقد نظر يف املرآة فرأى دمامة وجهه: حيمد على املكروه غريه، قاله

 عائشة: حبمد اهللا ال حبمدك، قالته. عبد امللك بن مروان، وقد أصيب ببعض أوالده: أوالدنا وحنبه، قاله

  .رضي اهللا تعاىل عنها وعن أبيها للنيب عليه الصالة والسالم حني نزلت آية اإلفك

من كثرت نعم اهللا لديه ". "من تواضع هللا رفعه اهللا: "ومن ذلك ما روي عن النيب عليه الصالة والسالم
هللا حيب معايل إن ا". "إن اهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه املسلم". "كثرت حوائج الناس إليه

إن ". "إذا أراد اهللا أمراً يسر أسبابه". "التأين من اهللا، والعجلة من الشيطان". "األمور، ويبغض سفسافها
  .عفو اهللا اكثر من ذنيب"اهللا إذا أنعم على عبٍد نعمةً أحب أن يرى أثرها عليه

مال، ومل يربئ أحداً من إن اهللا خص نفسه بالك: ومن ذلك ما صدر عن سائر السلف واحلكماء والبلغاء
. الدعاء من اهللا مبكان. من صدق اهللا جنا. كم نعمة هللا يف عرٍق ساكن. الكمال هللا عز وجل. النقصان 

من افتقر . ما أمر اهللا بشيٍء إال أعان عليه، وال ى عن شيٍء إال أغىن عنه. يف اهللا عوض من كل فائت
إن اهللا . كم هللا من صنٍع خفي ولطٍف حفي. هللا لطائف. ائحصنع اهللا غاٍد ور. إىل اهللا استغىن عن الناس

إن اهللا تعاىل . إن اهللا يقضي ما يريد، وإن رغم أنف الشيطان املريد. عالّم الغيوب، ومن بيده أزمة القلوب
  .ال تسأل إال اهللا ؛فإنه إن أعطاك أغناك. إمنا يعجل من خياف الفوت. ميهل وال يهمل

  : اف األبياتومن ذلك ما يقع يف أنص

  اهللا أنجح ما طلبت به

  وسائل اهللا ال يخيب

  أال كل شيٍء ما خال اهللا باطل

  وليغلَبن مغالب الغالّب

  وما يشعر اإلنسان ما اهللا صانع
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  وليس لرحٍل حطه اهللا حامل

  ال يشكر اهللا من ال يشكر الناسا

  ال يذهب العرف بين اهللا والناس

  ن وخزرجوهللا أوس آخرو

  وهللا سيفٌ ال تفّل مضاربه

  الخير أجمع فيما يصنع اهللا

  كفاية اهللا خير من توقينا

  وماال نرى مما يقي اهللا أكثر

  قد يصلح اهللا أمام الساري

  وليس لما تبني يد اهللا هادم

  ويأبى اهللا إال ما يشاء

  إذا اهللا سنّى عقد شيٍء تيسرا

  .إذا أراد أن حيلّ غقد أمٍر تيسريعين أن اهللا تعاىل 

  ما صنع اهللا فهو خير

  وكيف يكرم من لم يكِرم اهللا

  : من ذلك ما يقع يف األبيات السائرة

  أرى بجميل الظّن ما اهللا صانع  ألرجو اهللا حتى كأنني وإني

  : آخر

 ويبتلي اهللا بعض القوم بالنعم  قد ينعم اهللا بالبلوى وإن عظمت

  : آخر

 تجود يد إال بما تجد وال  كلف اهللا نفساً فوق طاقتهاما 

  : أبو فراس

  أتته الرزايا من وجوه الفوائد  كان غير اهللا للمرء عدةً إذا

    : آخر
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 ما يجنى عليه اجتهاده فأكثر  إذا لم يكن عون من اهللا للفتى

  : البحتري

  فمتى يقوم بشكر نعمة ربه  ال يقوم بشكر نعمة خلّه من

  : آخر

 ظالم إال سيبلى بظالم وما  وما من يٍد إال يد اهللا فوقها

  : آخر

 على الرحمن رزقكم غداً فإن  كلوا اليوم من رزق اإلله وأبشروا

  : آخر

  له كل يوٍم في خليقته أمر  فرج يأتي به اهللا إنه عسى

  : آخر

  لم يمس محتاجاً إلى أحد  لم يكن هللا متّهماً من

  : آخر

  هللا في طي المكاره كامنة   ال يستقل بشكرهاكم منٍة

  : آخر

  إنّما الملك ملك من ال يموت  ملك الذي يموت بملٍك ليس

  : آخر

  ومن يخفض فليس بذي انتعاش  ينعش مليك الدهر يرفع ومن

  : ابن الرومي

وغير مائك ماء نرتعيه  إن هللا غير مرعاك مرعى 

  : آخر

  ق األمهات واآلباءسب  هللا بالبرية لطفاً إن

  : بكر بن املضمر

 فأين اهللا والقدر  أتيأس أن ترى فرجاً

  : أبو العتاهية

w   كيف يجحده الجاحد       أيا عجباً كيف يعصى اإلله أم           
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 أبداً شاهد وتسكينٍة  وهللا في كّل تحريكٍة

 تدل على أنه واحد  وفي كل شيٍء له آيةٌ

  : وله

 غناي وإليه فقري به  رياهللا حسبي في جميع أم

  : أبو الفتح البسيت

 جالٍل وقدرٍة وسناء من  ما يرتقي إليه بوهٍم كّل

  منه سبحان خالق األشياء  أبدع البرية أعلى فالّذي

  : ابن املعتز

  مدة العمر ومن وقت األجل  اهللا من الرزق ومن فرغ

  : ابراهيم بن املهدي

  قضي إله الخلق ما كان قاضياوي  على المرء أن يسعى ويبذل جهده

  : حممود

 لعمري في القياس بديع هذا  تعصي اإلله وأنت تظهر حبه

 المحب لمن يحب مطيع إن  كان حبك صادقاً ألطعته لو

  : بعض أهل العصر

 لنائبات الدهر حسبي وأنت  المشتكى ال منك ربي إليك

  وتومن روعتي وتزيل كربي  تروي غلتي وترم حالي

. كن مع اهللا على العالت. استر ما ستره اهللا. اخلرية فيما يصنع اهللا". ك ما جيري على السنة العواممن ذل"

ال يعلم . ِمن عبد اهللا يف خلق اهللا. من عادى جمدوداً فقد عادى اهللا. الفقر من اهللا وليس الوسخ من اهللا 
  . ر اهللا بطّل ر معقلإذا جاء. برئت من رٍب يركب احلمار. ما يف احلق غري اهللا واإلسكاف

  أنموذج

  ما يمثل به من التوراة

. الغنية يف القناعة، والسالمة يف العزلة. ارحم من يف األرض، يرمحك من يف السماء. من يظلم خيرب بيته

من . من خدمك فاستخدميه، ومن خدمين فاخدميه: أوحى اهللا إىل الدنيا. احلرية يف رفض الشهوات w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  9  

تريد وأريد، . أكثر ما خياف العبد ال يكون. ، ومن مل خيف اهللا خاف كل شيءخاف اهللا خافه كل شيء
املال يفىن، والبدن . من أحبين مل ينسين، ومن رجا نعميت أحل يف مسأليت: يا موسى. وال يكون إال ما أريد

ليكن وجهك بشاً، وكلمتك لينة تكن أحب إىل الناس ممن . يبلى، واألعمال حتصى، والذنوب ال تنسى
  .إذا كان يف البيت بر فتعبد، وإذا مل يكن فاطلب. يعطيهم الذهب والفضة

  ومن اإلنجيل

ال تنس املوت، فإنه ال . وعليها رقيب حيصيها. عمرك أنفاس معدودة. ارج إذا خفت، وخف إذا رجوت
. لولدصديق الوالد عم ا. العافية ملك خفي واهلم نصف اهلرم. يف سعة األخالق كنوز األرزاق. ينساك

ابك مع الباكني، واضحك . الرشوة تعمي عني احلكيم فكيف عني اجلاهل؟ابن آدم حريص على ما منع
  .مع الضاحكني

  ومن الزبور

. ال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك. تاجروا اهللا بالصدقة ترحبوا من كثر عدوه فليتوقع الصرعة

العدل ميزان . وري، وأنا أستحيي أن أحرق نوري بناريالشيب ن. من بلغ السبعني اشتكى من غري علة
  .إذا ظلمت من دونك، فال تأمن عقاب من فوقك. الباري؛فلذلك هو مربأٌ من كل زلٍل وميل

  ومن كالم األنبياء عليهم الصالة والسالم

    

أحبين أيب فحسدين إخويت حىت ألقوين يف : هل أتيت إال من حمبة الناس يل: إين أحبك يا صفي اهللا، فقال: قال رجل ليوسف عليه السالم
  .بتين امرأة العزيز فلبثت بضع سنني يف السجن، فلست أحب أن حيبين إال ريباجلب، وأح

وملا التقى مع أبيه على نبينا . أخاف أن أشبع فأنسى اجلياع: أجتوع ويف يدك خزائن اآلرض، قال: وقيل له
يا أبِت ال تسألين عن صنيع إخويت، ولكن : إخوتك؟قالما صنع : وعليهما الصالة والسالم قال له أبوه

  .سلين عن لطف ريب

امِش : يا بين. يا بين ال تشتِر عداوة واحٍد بصداقة ألٍف: قال داوود لسليمان عليهما الصالة والسالم
  .خلف األسد واألسود، وال متِش خلف امرأٍة

  .مشاتة األعداء: ء؟قالما أشد ما مر بك من البال: وقيل أليوب عليه الصالة والسالم

استعيذوا باهللا من شرار النساء، . الدنيا قنطرةٌ فاعربوها وال تعمروها: عيسى عليه الصالة والسالم قال
ال تنطقوا . عاجلت األكمه واألبرص فأبرأما، وأعياين عالج األمحق. وكونوا من خيارهن على حذر w
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ال تكونوا كاملنخل، ميسك النخالة ويرسل . فتظلموهمباحلكمة عند اجلهال فتظلموها، وال متنعوها أهلها 
مثل الدنيا واآلخرة كمثل رجٍل له ضرتان، . العلم: ال تطرحوا الدر حتت أرجل اخلنازير، يعين. الطحني

وما أكثر الثمار وليس . ما أكثر األشجار ، ولكن ليس كلها مبثمر. كلما أرضى إحدامها أسخط األخرى
ومر بقتيٍل . وما أكثر العلماء، وليس كلهم مبرشد. لوم، وليس كلها بنافعوما أكثر الع. كلها بطيب

  .قتلت فقتلت، وسيقتل قاتلك: فقال

  أنموذج

  يتمثل من ألفاظ القرآن بأحسن منها وأبلغ  من أمثال العرب

ضرب لنا مثالً و: "ويف القرآن. عير جبري بجرةَ نسي بجري خربه: "العرب تقول فيمن يعير غريه مبا هو فيه
وإن : "ويف القرآن". إن عادت العقرب عدنا هلا: "ويف معاودة العقوبة عند معاودة الذنب"ونسي خلقه
: ويف القرآن". يداك أوكتا وفوك نفخ: "ويف ذوق اجلاين وبال أمره". وإن تعودوا نعد"، "عدمت عدنا

أليس الصبح "ويف القرآن". ره قريبوإن غداً لناظ: "ويف قرب اليوم من غد". ذلك مبا قدمت أيديكم"
ويف اإلساءة ". أآلن حصحص احلق: "ويف القرآن". قد بني الصبح لذي عينني: "ويف ظهور األمر"بقريٍب

ومن يعش عن ذكر الرمحن : "ويف القرآن"إعِط أخاك مترةً، فإن أيب فجمرة: "إىل من ال يفيد اإلحسان إليه
قضي األمر الذي فيه : "ويف القرآن". سبق السيف العذل: " األمرويف فوت"نقيض له شيطاناً فهو له قرين

لن تنالوا "، ويف القرآن"من ينكح احلسناء يعط مهرها: "ويف الوصول إىل املراد ببذل الرغائب". تستفتيان
 وحيل بينهم: "ويف القرآن"حيل بني العري والرتوان: "ويف منع الرجل من مراده". الرب حىت تنفقوا مما حتبون

مث بدلنا مكان السيئة : "ويف القرآن"عاد غيثٌ على ما افسد: "ويف تاليف اإلساءة". وبني ما يشتهون
  ".لكل نبا مستقر: "ويف القرآن"لكل مقاٍم مقال: "ويف اختصاص كل مقام مبقال". احلسنة

  يتمثل في معانيها بألفاظ القرآن  ومن أمثال العجم والعامة

ودوا لو تكفرون كما كفروا : "ىن إحراق كدس غريه، ويف القرآنمن أحرق كدسه مت: العجم تقول
وال حييق املكر السيء إال : "من حفر بئراً لغريه سقط فيها، ويف القرآن: العجم والعامة". فتكونون سواًء

  : شاعر". بأهله

  ما يفعل المرء فهو أهله  امرىٍء يشبهه فعله كل

ال "، ويف القرآن"كِل البقْلة وال تسأل عن املبقلة: "العامة". قل كلٌ يعمل على شاكلته: "ويف القرآن
w  : شاعر". تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
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 خار لك اهللا وأنت كاره  أنموذجكم مرٍة حفت بك المكاره

    

ويف القرأن "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم: "ويف القرآن
: ويف القرآن"املأمول خري من املأكول: "العامة". عسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياًف: "أيضاً

ولو علم : "ويف القرآن"لو كان يف البوم خري ما سلم من الصائد: "العجم". ولآلخرة خري لك من األوىل"
وإن تصبكم سيئةٌ يفرحوا : " القرآنويف"مصائب قوٍم عند قوٍم فوائد: "املتنيب". اهللا فيهم خرياً ألمسعهم

مل يرد اهللا بالنملة صالحاً : "العامة". اخلبيثات للخبيثني: "ويف القرآن"عند اخلنازير تنفق العذرة"شاعر". ا
الكلب ال يصيد : "العجم"حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتةً: "ويف القرآن". إذا أنبت هلا جناحاً

كل نفٍس مبا : "ويف القرآن"كل شاٍة برجلها ستناط: "العجم". ال إكراه يف الدين: "ويف القرآن". كارهاً
  ".كسبت رهينة

  في ألفاظ القرآن  ومن سائر ما يجري مجرى األمثال

أليس ". كم من فئٍة قليلٍة غلبت فئةً كثريةً". "مث جئت على قدٍر يا موسى". "ما على الرسول إال البالغ"
م ". ما على احملسنني من سبيل". قد عصيت من قبلآآلن و". منكم رجلٌ رشيدحتسبهم مجيعاً وقلو

كل ". هيهات هيهات ملا توعدون". وال ينبئك مثل خبري". "هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان". "شىت
". هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون". ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها". حزٍب مبا لديهم فرحون

  ".وي اخلبيث والطيبقل ال يست

  ما يتمثل به من قصص األنبياء

يضرب املثل بسفينة نوح، وغراب نوح، ونار ابراهيم، وذئب يوسف، وحوت يونس، وعصا موسى، وخامت سليمان، وناقة صاحل، ومحار 
وإذا كان . يف السفينة قد نشأ مع نوٍح: إذا كان متكفالً مبصاحل الناس؛فإذا كان عايل السن قيل. فالن وصي آدم: ويقال. عزير

: أيكذب املؤمن للمؤمن؟ فقال: وقيل للحسن رمحه اهللا تعاىل. هو غراب نوح: مبطئاً فيما يرسل له قيل

ويضرب . ال يغرنكم البكا فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاًء يبكون: أنسيتم إخوة يوسف؟وكان يقال
  : املثل برباءة الساحة بذئب يوسف، كما قال الشاعر

ب  واهللا فيما لفقوا كذبوا عليككذب أوالد يعقوب على الذي  

كأنه قميص يوسف : ويف حسن املوقع. قد رد اهللا يوسف على يعقوب: ويقال يف عود احلبيب إىل احملب
w  : ويستحسن قول أيب طالب املأموين. يف عني يعقوب
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 أنت ودعواهم دماً كذبا أسباط  وكنت يوسف واألسباط هم وأبو ال

ففررت منكم : "يريدون قوله عز امسه. الفرار مما ال يطاق من سنن املرسلني: أمثال قصة موسى قوهلمومن 
  : قال الشاعر أبو نواس. فالنٌ من قوم موسى، إذا كان ملوالً: وقوهلم"ملّا خفتكم

  فهم ال يصبرون على طعام  بقيةً من قوم موسى أراك

يقال لكل نٍيب فرعون، فمن مل يرض حبكم موسى فقد رضي و. ويقال بيت فالٍن أفرغ من فؤاد أم موسى
  كلم الناس فإن م اهللا قد كلّم موسى : وينشد البن بسام. حبكم فرعون

 أنت ابن عيسى إنما  لست روح اهللا عيسى

  : وينشد أليب نواس

  فإن عصا موسى بكف خصيب  يك باقي إفك فرعون فيكم فإن

  : ولغريه

 فقد بطل السحر والساحر  إذا جاء موسى وألقى العصا

كن ملا ال ترجو أرجى منك ملا ترجو، فإن موسى ذهب يقتبس ناراً فكلمه اهللا : وقال بعض السلف
: ويقول من ينبه على براءة ساحته. فالنٌ خليفة اخلضر، إذا كان يدمي السفر ويكثر املسري: ويقال. تكليما

  : عيد وعنده ما هو أقرب مأخذاً وأحسن أثراً منهوينشد فيمن يستعني بالب. إين مل أعقر ناقة صاحل

  به وهو جار للمسيح بن مريم  علٍّة يأتي عليالً ليشتفي وذي

  .فقر كفقر األنبياء؛ألن فقراءهم أكثر من أغنيائهم: ويقال

   الصالة والسالم  عليهومما يتمثل به من أحوال المصطفى

  : البن الرومي

 عال برسول اهللا عدنان كما  فكم أٍب قد عال بابٍن ذرى شرٍف

  : لغريه

  كّل األنام وكان آخر مرسل  قد ساد النبي محمد وكذاك

  : أليب متّام

 بين باٍد في األنام وقار من  النبي وكان صفوة ربه هذا

 أشد أذى من الكفّار وهم  قد خص من أهل النّفاق عصابةً
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 ن األسرارله سجفاً ع رفعت  استضاء بشعلة السور التي حتى

    : وله أيضاً

 هجرتين مع النبي كصاحب  فهل من جاء بعد الفتح يسعى

  : ابن احلجاج

 نبي الهدى إلى الغار فر  ال عار ال عار في الفرار فقد

  القليلة األلفاظ الكثيرة المعنى  ومما يتمثل به من أقواله التي هي جوامع الكلم

كل ". "إياكم وخضراء الدمن: " تسبقه العرب إليها كقولهمن ذلك ألفاظ له عليه الصالة والسالم مل
هدنةٌ على دخن، ومجاعةٌ على ". ال تنتطح فيها عرتان". "مات فالنٌ حتف أنفه". "الصيد يف جوف الفرا

يضرب ملن محل على دابته فوق طاقتها، فيبقى منقطعاً ". إنّ املنبت ال أرضاً قطع، وال ظهراً أبقى". "أقذاء
يا خيل اهللا ". "اإلميان قيد الفتك". "اآلن قد محي الوطيس". "أوتيت جوامع الكلم". صرت بالرعبن. "به

  ".اشتدي أزمة تنفرجي". "اركيب

  غير قاصد به ضرب مثل وإرسال فقرة فتمثل الناس به  رض كلماتهومن ذلك ما أجراه في ع

سبقك ا ". "سلمان منا أهل البيت". "دندنحوهلا ن". "حوالينا وال علينا: "كقوله عليه الصالة والسالم
" ابدأ مبا بدأ اهللا". "مىن مناخ من سبق. "قاله ألجنشة، وكان حيدو بالنساء"رفقاً بالقوارير". "عكاشة

  ".زر غباً تزدد حباً". "اعقل وتوكل"

  ومن ذلك تشبيهاته وتمثيالته

الناس معادن كمعادن ". "ا يتفاضلون بالتقوىوإمن" "الناس كأسنان املشط: "كقوله عليه الصالة والسالم
الناس كإبٍل مائة، ال جتد فيها ". "الذهب والفضة خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

املؤمن للمؤمن ". "املؤمن هني لني كاجلمل اآلنف، إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرٍة استناخ". "راحلة
". ِعتريت كسفينة نوح، من ركب فيها جنا ومن ختلف عنها غرق". " بعضاًكالبنيان املرصوص يشد بعضه

أميت ". "مثل أصحايب كامللح، ال يصلح الطعام إال به". "أصحايب كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم"
إن للقلوب صدأً كصدإ ". "مثل أميت كالقطر، أينما وقع نفع". "كاملطر، ال يدرى أوله خري أم آخره

وقال عليه الصالة ". عمالكم كأعمالكم، وكما تكونون يوىل عليكم". "وجالؤها االستغفاراحلديد، 
wالعقد بيننا كشرج العيبة، إذا احنل بعضه احنلّ : "والسالم ملا كتب كتاب املهادنة بينه وبني سهيل بن عمرة
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الدال ". " ثويب زوٍراملتشبع مبا مل يعطَ كالبس". "ال جتعلوين يف أعجاز كتبكم كقدح الراكب". "مجيعه
لو توكلتم على اهللا ". "املرأة كالضلع إن قومتها كسرا، وإن داريتها انتفعت ا". "على اخلري كفاعله

احلسد ". "وعد املؤمن كأخذ باليد". "حق توكله، لرزقكم كما ترزق الطري، تغدو مخاصاً، وتروح يطاناً
من نظر ". "ق يفسد العمل، كما يفسد اخللّ العسلسوء اخلل". "يأكل احلسنات، كما تأكل النار احلطب

مثل املؤمن ". "العائد يف هبته كالراجع يف قيئه". "يف كتاب أخيه املسلم بغري إذنه، فكأمنا ينظر يف النار
مثل ". "مثل املؤمن كالسنبلة، متيل أحياناً وتعتدل أحياناً". "كالنحلة، ال تأكل إال طيباً، وال تضع إال طيباً

 الصاحل كالعطار إن مل تصب من عطره أصبت من رحيه، ومثل اجلليس السوء كصاحب الكري، إن اجلليس
  ".علم ال ينفع ككٍرت ال ينفق منه". "مل حيرق ثوبك بشرره آذاك بدخانه

  ومن ذلك حسن إستعاراته

    

تمان الصدقة من كنوز الرب ك". "جنة الرجل داره". "املؤمن مرآة أخيه: "كقوله عليه الصالة والسالم
قد جدع ". "داووا مرضاكم بالصدقة". "دفن البنات من املكرمات". "نعم اخلنت القرب". "واملرض واملصيبة

العلماء ورثة ". "الود والعداوة يتوارثان". "صدقة السر تطفىء غضب الرب". "احلالل أنف الغرية
احلمى رائد املوت، . "، يعين من قتل نفساً"نمن هدم بنيان اهللا فهو ملعو". "التوبة دم احلوبة". "األنبياء

متسحوا باألرض، فإا ". "الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر". "وسجن اهللا يف األرض، وقطعةٌ من النار
يهرم ". "اتقوا دعوة املظلوم، فإا لينة احلجاب". "من ضحك ضحكةً فقد مج من العقل جمةً". "بكم برةٌ

ليس ". "اخللق عيال اهللا، فأحبهم إليه أبرهم بعياله". " منه احلرص واألملكل شيء من ابن آدم، ويشب
اره فصامه، وطال ليله ". "الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة". "لعرٍق ظاٍمل حق الشتاء ربيع املؤمن قصر

ه بطنه، ظهر املؤمن مشجبه، وخزانت". "احلكمة ضالة املؤمن". "االستماع إىل امللهوف صدقة". "فقامه
يعين " أكثروا ذكر هادم اللذات". "اتقوا فراسة املؤمن ، فإنه ينظر بنور اهللا". "ومطيته رجله، وذخريته ربه

رأس العقل بعد اإلميان باهللا التودد إىل ". "اتبعوين تكونوا بيوتاً، وهاجروا تورثوا أبناءكم جمداً. "املوت
منهومان ال يشبعان، طالب العلم، ". " ألسنتهمهل يكب الناس على مناخرهم إال حصائد". "الناس

". ال تتخذوا ظهور الدواب كراسي" "ال داء أدوى من البخل". "اخلمر مفتاح كل شر". "وطالب املال

من يف الدنيا ". "اليوم الرهان، وغداً السباق، واجلنة الغاية". "معترك املنايا ما بني الستني إىل السبعني"
املعاصي محى اهللا، ومن رتع حول احلمى ". " والضيف مرحتلٌ، والعارية مؤداةٌضيف، وما يده عاريةٌ،

w  ".إياكم واألسواق، فإن الشيطان قد باض فيها وفرخ". "أوشك أن يقع فيه
w
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   الصالة والسالم  عليهومن ذلك حسن الطباق في كالمه

". كفى بالسالمة داء". "نتبهواالناس نيام، فإذا ماتوا ا". "حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات"

جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض ". "إن اهللا يبغض البخيل يف حياته، السخي بعد موته"
خري شبابكم من ". "إن األرواح جنود جمندةٌ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف". "من أساء ا

انظروا ". "حذروا من ال يرجى خريه، وال يؤمن شرها". "تشبه بالشيوخ وشر شيوخكم من تشبه بالشباب
أحذركم الدنيا ". "إىل من حتتكم، وال تنظروا إىل من فوقكم؛فإنه أجدر أال تزدروا نعمة اهللا عليكم

  ".إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع: "وقال لألنصار". وحالوة رضاعها، ومرارة فطامها

  ومن ذلك حسن التجنيس

إن ذا الوجهني ". "ليس األعمى من عمي بصره، ولكنه من عميت بصريته". "مات يوم القيامةالظلم ظل"
املؤمن من أمنه الناس على ". "املسلم من سلم الناس من لسانه ويده". "ال يكون وجيهاً عند اهللا تعاىل

  ".ال إميان ملن ال أمانة له". "أمواهلم وأنفسهم

  ومن ذلك في ذكر األموال

". رحم اهللا امرءاً أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من لسانه". "الصاحل للرجل الصاحلنعم املال "

إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ". "ال خري يف بدٍن ال يأمل، وماٍل ال يزكى". "حصنوا أموالكم بالصدقة"
ت به هل لكم من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدق". "فسعوهم بأخالقكم

ظهورها حرز، وبطوا : "وذكر اخليل فقال. يعين احلرث". التمسوا الرزق يف خبايا األرض". "فأمضيت
خري املال عني ساهرةٌ ". "اخليل معقود بنواصيها اخلري". "خري املال سكةٌ مأبورةٌ ومهرةٌ مأمورةٌ". "كرتٌ

هي : "وذكر النخل أيضاً فقال" ٍة، وتشربنعمت العمة لكم النخلة، تغرس يف أرض خوار". "لعٍني نائمٍة
لكل أمٍة ". "مسنها معاش، وصوفها رياش: "وذكر الغنم فقال". الراسيات يف الوحل، املطعمات يف احملل

  ".فتنةٌ، وفتنة أميت املال

   الصالة والسالم في فنون مختلفة  عليهومن ذلك سائر أمثاله وحكمه

    

إن من ". "آفة العلم النسيان". "نية املؤمن خري من عمله". " نوىاألعمال بالنيات، ولكل امرىٍء ما"
إذا أتاكم كرمي قوٍم ". "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه". "الشعر حلكمةً، وإن من البيان لسحراً
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من ضمن يل ما بني فكيه، ". "ما قلّ وكفى خري مما كثر وأهلى". "أنزلوا الناس منازهلم". "فأكرموه
من ". "ما أملق تاجر صدوق". "ما عال من اقتصد". "اليد العليا خري من اليد السفلى". "له اجلنةضمنت 

الشيطان ". "يد اهللا مع اجلماعة". "مطل الغين ظلم". "املؤمنون عند شروطهم". "مات غريباً مات شهيداً
اهلدية ". "ادوا حتابوا". "ةال جباية إال حبماي". "الرغب شؤم". "مع الواحد، وهو من اإلثنني أبعد

اجلار، مث الدار، والرفيق، مث : خري الصحابة أربعة". "القلوب تتشاهد". "اهلدية تسلّ السخيمة". "مشتركةٌ
ال ". "احلياء شعبةٌ من اإلميان". "سيد القوم خادمهم". "ترك الشر صدقة". "من غشنا فليس منا". "الطريق

". ؟ختريوا لنطفكم". من اتبع الصيد غفل". "من بدا جفا". " الليل أمانتطرقوا الطري يف أوكارها، فإن

". خري األمور أوساطها". "االس باألمانة". " ابدأ بنفسك مث مبن تعول". "حدث عن البحر وال حرج"

اطلبوا اخلري عند ". "ال متسح يدك بثوب من مل تكسه". "كلٌّ ميسر ملا خلق له". "من أتى السلطان فُنت"
". الوحدة خري من جليس السوء". "حسن العهد من اإلميان". "إياك وما يعتذر منه". "حسان الوجوه

الربكة يف ". "اخلري عادةٌ والشر جلاجةٌ". "استعينوا على احلوائج بالكتمان". "السعيد من اتعظ بغريه"
ال يكون املؤمن طعاناً وال ". "بةٌالندم تو". "اليمني حنثٌ أو مندمةٌ". "بلّوا أرحامكم ولو بسالٍم". "البكور

من كثّر سواد قوٍم ". "ما هلك امرؤ عرف قدره". "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك". "الندم توبةٌ". "لعاناً
انتظار الفرج ". "انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً". "إليك انتهت األماين يا صاحب العافية". "فهو منهم

". ساقي القوم آخرهم شرباً". "األعمال خبواتيمها". " يف أفواه الكالبال تطرحوا الدر". "بالصرب عبادة

كاد الفقر أن يكون ". "املرء على دين خليله، فلينظر امرؤ من يخال". "احترسوا من الناس بسوء الظن"
املستشري معانٌ، واملستشار ". "نعم صومعة الرجل بيته". "ال خري فيمن ال يألف وال يؤلف". " كفراً
ال خري لك يف صحبة من ال يرى ". "املرء كثري بأخيه". "ما حنل والد ولداً أفضل من أدب حسن". "نمؤمت

  ".لك مثل الذي ترى له

  أنموذج ينخرط في سلك األمثال من كالم الصحابة

. صنائع املعروف تقي مصارع السوء: والتابعني رضي اهللا تعاىل عنهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

البغي، : ثالث من كن فيه كن عليه. ليست مع العزاء مصيبةٌ. هون مما بعده، وأشد مما قبلهاملوت أ
إن . ذلّ قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة: وملا بلغه أن الفرس ملّكت عليها بنت أبرويز قال . والنكث، واملكر

  .اهللا قرن وعده بوعيده، ليكون العبد راغباً راهباً

أشقى الوالة . اتقوا من تبغضه قلوبكم. من كتم سره كان اخليار يف يده:  عنهعمر بن اخلطاب رضي اهللا
wاجعلوا الرأس رأسني، . ال تؤخر عمل يومك لغدك. أعقل الناس أعذرهم للناس. من شقيت به رعيته
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يل على كل خائٍن أمينان ال . أبت هذه الدراهم إال أن خترج أعناقها. وأخيفوا اهلوام قبل أن ختيفكم
لو كان الشكر والصرب بعريين، ما . تكثروا من العيال، فإنكم ال تدرون مبن ترزقون. املاء والطني: انخيون

ما اخلمر صرفاً بأذهب لعقول الرجال من . من مل يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه. باليت أيهما أركب
قلما أدبر . وال يتجاوروامر ذوي القرابات أن يتزاوروا . ال يكن حبك كلفاً، وال بغضك تلفاً. الطمع

  .إىل اهللا أشكو ضعف األمني وخيانة القوى. شيٌء فأقبل

أنتم إىل إماٍم فعاٍل أحوج . ما يزع اهللا بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن: عثمان ذو النورين رضي اهللا عنه
  .م سروركيكفيك من احلاسد أنه يغتم يو. قاله يوم صعد املنرب فأرتج عليه. منكم إىل إماٍم قوال

    

رأي الشيخ . الناس أعداء ما جهلوا. قيمة كل امرىء ما حيسنه: علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه العزيز
استغن عمن شئت فأنت نظريه، واحتج إىل من شئت فأنت أسريه، وتفضلْ على . خري من مشهد الغالم
الدنيا باألموال . ، وحييي ما أماتبقية عمر املؤمن ال مثن هلا، يدرك ا ما فات. من شئت فأنت أمريه

الناس . وجهوا آمالكم إىل من حتبه قلوبكم. ال ترجونّ إال ربك، وال ختافن إال ذنبك. واآلخرة باألعمال
يا بيضاء ابيضي ويا . من أيقن باخللف جاد بالعطية. عليكم بالنمط األوسط. من خوف الذل يف ذل

إن من السكوت ما هو أبلغ من . ى عدداً، وأكثر ولداًبقية السيف أمن. صفراء اصفري، وغرا غريي
  .الصرب مطيةٌ ال تكبو، وسيف ال ينبو. خري إخوانك من واساك، وخري منه من كفاك. اجلواب

   اهللا عنهم  رضي منهم ومن التابعينطائفة

لكل داخٍل . تهالرخصة من اهللا صدقةٌ، فال تردوا عليه صدق. اهلوى اله معبود: ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .دهشةٌ، فابدأوه بالتحية، ولكل طاعٍم حشمةٌ، فابدأوه باليمني

  .الكرم هو التربع قبل السؤال. أكيس الكيس التقي، وأمحق احلمق الفجور: احلسن بن علي رضي اهللا عنه

  .خري املال ما وقي به العرض: احلسني بن علي رضي اهللا عنه

ما على األرض أحق .  غموم، فما كان منها يف سرور فهو ربحالدنيا كلها: ابن مسعود رضي اهللا عنه
إن استطعت أن . إن هذه القلوب متل كما متل األبدان ، فابتغوا هلا طرائف احلكم. بطول سجٍن من لسان

  .جتعل كرتك حيث ال يأكله السوس وال تناله اللصوص فافعل

 شوكاًالمثرا فيه، خيصمون ونقضم واملوعد كان الناس مثرا ال شوك فيه، فصاروا: أبو ذر رضي اهللا عنه
  .اهللا

wما يف يدك أسلم من طلب الفضل إىل . ما رأيت تبذيرا إال و إىل جانبه حق مضيع: معاوية رضي اهللا عنه
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أنقص الناس عقالً من ظلم من هو دونه، . ما غضيب على من أملك، و ما غضيب على ما أملك. الناس
  .التسلط على املماليك من لؤم القدرة، وسوء امللكة. العقوبةوأوىل الناس بالعفو أقدرهم على 

إمام عادل خري من مطر وابل، وأسد حطوم خري من إمام غشوم، و إمام : عمرو بن العاص رضي اهللا عنه
زلة الرجل عظيم جيرب، و زلة . ال وجع كوجع العني، وال هم كهم الدين. غشوم خري من فتنة تدوم

من كثر . ليس العاقل من يعرف اخلري من الشر، ولكنه من يعرف خري الشرين. تذراللسان ال تبقي وال 
  .أكرموا سفهاءكم فإم يكفونكم العار والنار. إخوانه كثر غرماؤه

يف كل شيًء سرف إال يف املعروف معاذ بن جبل . العيش يف إلقاء احلشمة: املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه
  .لدينالدين هدم ا: رضي اهللا عنه

  .وجه طلق وكالم لني: الرب شيٌء هني: عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

  .إن الدنيا قد استودقت واغتلم أهلها: أبو الدرداء رضي اهللا عنه

إن املعرفة لتنفع عند الكلب العقور، واجلمل . ما قرأت كتاب رجل إال عرفت مقدار عقله: زياد
من مدح . السعادة ان يطول عمرك، وترى يف عدوك ما يسركمن . الصؤول، فكيف عند العاقل الكرمي؟
  .إرض من أخيك إذا وىل واليةً بعشر وده قبلها. رجالً مبا ليس فيه فقد بالغ يف هجائه

  .إن الكرمي لريعى من املعرفة ما يرعى الواصل من القرابة: سعيد بن العاص رضي اهللا عنه

من طال عمره فقد األحبة، و من قصر . فسه على املصائبمن أحب البقاء فليوطن ن: عبد اهللا بن أيب بكر
  .عمره كانت املصيبة يف نفسه

ليس ألبدانكم مثن إال اجلنة، . ما كرمت على عبد نفسه إال هانت عليه الد نيا: حممد بن احلنفية رمحه اهللا
  .فال تبيعوها إال ا

  .هاء قوٍم إال ذلواما قل سف. التواضع من مصائد الشرف: مصعب بن الزبري رمحه اهللا

الكبري أكثر عقالً لكنه . السيد من إذا أقبل هابوه، وإذا أدبر عابوه. السؤدد مع السواد: األحنف رمحه اهللا
من يسرع إىل الناس مبا يكرهون، قالوا . سرك من دمك. من مل يبصر على كلمٍة مسع كلمات. أكثر شغالً

وذكر الشعراء . الكامل من عدت هفواته. ن نفسهمن كل شيء حيفظ األمحق إال م. فيه ماال يعلمون
  .ما ظنك بقوٍم الصدق حممود إال منهم: فقال

أال تستحيون من طول ما ال تستحيون؟إن امراً ليس بينه وبني آدم أب حي : احلسن البصري رمحه اهللا
     رقة مسكني ابن آدم، مكتوم العلل، حمتوم األجل، تؤذيه البقة، وتقتله الش. ملغرق يف املوت

ما أنصفك من كلفك . ما أعطى اهللا أحداً الدنيا إال اختياراً. إن ابن آدم راحلٌ كل يوٍم إىل اآلخرة مرحلةً
wإن من خوفك حىت تبلغ األمن أرفق بك . أنا للعاقل املدبر أرجى مين لألمحق املقبل. إجالله ومنعك ماله
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ال حتملن على يومك هم غدك، . تبطىء احلجرأنتم تستبطئون املطر، وأنا أس. ممن أمنك حىت تبلغ اخلوف
  .بدنٌ ال يشتكي مثل ماٍل اليزكى. الفكر مرآة تريك حسنك من سيئتك. فحسب كل يوم مهه

  .إين ألستحيي من احلق إذا عرفته أال أرجع إليه. نعم احملدث الدفتر: الشعيب رمحه اهللا

كانت . يئون يف غري وقت، ويطيلون اجللوسعيادة الثقالء أشد على العليل من علته، ألم جي: مثال آخر
  .درة عمر أهيب من سيف احلجاج

  .من مل يقتصد يف معيشته مات قبل أجله: وهب بن منبه رمحه اهللا

  .من أحسن أن يسأل أحسن أن يتعلم: سعيد بن جبري رمحه اهللا

حت فما يأتيين من إذا أصب. إياك وفضول النظر، فإا تؤدي إىل فضول الشهوات: ابن سريين رمحه اهللا
  .حيث ال أحتسب أكثر مما يأتيين من حيث أحتسب

  .من نظف ثوبه قلّ مهّه، ومن طاب رحيه زاد عقله: مكحول رمحه اهللا

ال تكن ممن يلعن . ما اجلزع مما البد منه، وما الطمع فيما ال يرجى: عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه
  .إبليس يف العالنية ويطيعه يف السر

إياك وصاحب السوء، فإنه . بع دنياك بآخرتك ترحبهما مجيعاً: يا بين: مثال لقمان احلكيمومن أ
يا . ال يكن الديك أكيس منك، ينادي باألسحار وأنت نائم: يا بين. كالسيف، حيسن منظره ويقبح أثره

من حلم إياك والكذب، فإنه أشهى : يا بين. ال تكن النملة أكيس منك، جتمع يف صيفها لشتائها: بين
ال تقرب : يا بين. إن اهللا حيي القلوب امليتة بنور احلكمة كما حيىي األرض بوابل القطر: يا بين. العصفور

شاور من . اختذ تقوى اهللا جتارة، تأتك األرباح من غري بضاعة: السلطان إذا غضب والبحر إذا مد يا بين
إن : يا بين، كذب من قال. ت تأخذه باّانجرب األمور، فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغالء، وأن

الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقاً فليوقد نارين مث لينظر هل تطفىء إحدامها األخرى؟، وإمنا يطفىء اخلري 
  .الشر، كما يطفىء املاء النار

  أنموذج من أمثال العرب في الجاهلية

فضل القول على الفعل دناءة، .  عاداكمن الحاك فقد: أكثم بن صيفي: من ذلك ما صدر عن حكمائها
. فرط األنس مكسبة لقرناء السوء، وفرط اإلنقباض مكسبة للعداوة. وفضل الفعل على القول مكرمة

من يصحب الزمان يرى . الوقوف عند الشبهة خري من اقتحام اهللكة. املناكح الكرمية من مدارج الشرف
ومع كل حربٍة عربٍة، ومع كل . يف كل عاٍم سقام. كارهأحق من شركك يف النعم شركاؤك يف امل. اهلوان

رب . رب صبابٍة غرست من حلظة، وربّ حرٍب شبت من لفظة. من مأمنه يؤتى احلذر. فرحة ترحة w
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  .رضي الناس غايةٌ ال تدرك. رب ملوٍم ال ذنب له. كلمٍة سلبت نعمة

خري املال . ة، وال تتكلوا على القرابةتقاربوا باملود. من مات فات، وكل ما هو آٍت آت: قس بن ساعدة
أبلغ العظات النظر إىل حملّ األموات. أمحد البالغة الصمت حني ال حيسن الكالم. ما قضي به احلق.  

العدو الفاجر، : أحق الناس أن حيذر منه. ما فجر غيور قط. يف بيته يؤتى احلكم: عامر بن الظرب
  .والصديق الغادر، والسلطان اجلائر

  من كرم الكرمي الدفع عن احلرمي : بن حارثةأوس 

  ما سار عنها في سائر األحوال

 وعلّمته الكر واإلقداما  نفس عصامٍ سودت عصاما

   وجعلته ملكاً هماما

يضرب ملن يعرف . إذا مسعت بسرى القني فاعلم أنه مصبح. يضرب ملن شرف بنفسه من غري قدمي
. ك فقد نقب خفي، يضرب للشاكي إىل من هو أسوأ حاالً منهإن يدم أظل. بالكذب فال يقبل صدقه

أىب . أعن صبوٍح ترقق؟يضرب ملن يبدي شيئاً ومراده غريه. القول ما قالت حذام يضرب يف التصديق
أينما أوجه ألق . يف الذب عن األقارب. آكل حلم أخي، وال أدعه آلكل . للمعتذر زوراً. احلقني العذرة

  .يضرب للمسن. أتى أبد على لبد. و من األعداءملن ال خيل. سعداً

    

ملن يرى غريه يف شيٍء فيقتدى . العاشية يج اآلبية. إن دواء الشق أن حتوصه يضرب يف إصالح الشيء
ملن ينطوي على خبٍث وذكره . الذئب يكنى أبو جعدة. ملن ينحل علماً ال يقوم به. عاٍط بغري أنواط. به

احلديد باحلديد يفلح، يضرب يف مقابلة . ملن ال يهتم بأمر صاحبه. س ما القى الدبرهان على األمل. مجيل
يف . ملن يتهم بسوء. عسى الغوير أبؤساً. ملن يطلب حاجةً بعد فوا. يف الصيف ضيعت اللنب. اجلليد مبثله

مترد . على الشريضرب لألمر الذي يستدل به . لو ترك القطا ليالً لنام. بطن زمهان زاده، يضرب للمستعد
أساء . أحشفاً وسوء كيلة، يضرب يف اجتماع خصلتني مذمومتني. لعزة املكان ومنعته. مارد وعز األبلق

أساء رعياً . أصاب مثرة الغراب ، ملن وجد شيئاً نفيساً. مسعاً فأساء إجابةً، ملن يبين أمره على الغلط
أمسع جعجعةً وال أرى طحيناً، يضرب للمتوعد بال . فسقى، ملن مل حيكم األمر ، مث يريد إحكامه فيفسده

كل جمٍر باخلالء يسر، ملن ادعى . مسنكم أريق يف أدميكم، يضرب يف إفساد الشيء مع إصالح بعضه. فعل
  .فضالً، وليس عنده ما يقابله
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  ومن األمثال السائرة في صدر اإلسالم

قاله . وهل ترك لنا عقيلٌ من دار.  عنهشوى أخوك حىت إذا أنضج رمد، قاله عمر بن اخلطاب رضي اهللا
. قاله علي رضي اهللا عنه أيضاً. زومحت حىت يف الرحم. علي رضي اهللا عنه يف شكاية عقيل رضي اهللا عنه

قاله علي رضي اهللا عنه لبعض أصحابه، وقد ختلف عنه يوم . ما عدا مما بدا. يعين أنه وعقيل كانا توأمني
. إذا ملكت فأسجح. التخلف بعد ما ظهر منك من التقدم يف الطاعةاجلمل، ومعناه ما ظهر منك من 

إن النساء حلم على وضم، قاله عمر رضي اهللا . قالته عائشة لعلي رضي اهللا عنهما ملا ظهر يف حرب اجلمل
من طلب عظيماً خاطر . إمنا أكلت يوم أكل الثور األبيض قاله علي يف شأن عثمان رضي اهللا عنهما. عنه 

الليل داٍج، والكباش تنتطح، ومن . قاله معاوية رضي اهللا عنه ملا نظر إىل تالقي العسكرين بصفنيبعظيمه 
قاله حسان بن . السكوت أخو الرضا. قاله علي رضي اهللا عنه يف حرب صفّني . جنا برأسه فقد ربح

 العاص ملعاوية ملا قاله عمرو بن. حرك هلا حوارها حتن. ثابت لعلي يف ذكر مقتل عثمان رضي اهللا عنهم
نعم . أشار عليه بإبراز قميص عثمان رضي اهللا عنه، ليكون عسكره أشد امتعاضاً، وأحرص على القراع

  .اإلمارة ولو على احلجارة، قاله زياد يف رجل والّه بناء مسجد البصرة فأثرى

إن هللا جنوداً منها . الزبريقاله احلسن بن علي رضي اهللا عنه لعمرو بن عبد اهللا بن . سفيه مل جيد مسافها
قاله معاوية ملا أمر بسم األشتر النخعي كان شجاعاً من أصحاب علي بن أيب طالب ومواليه فسم . العسل

الشاة املذبوحة . كان كراعاً فصار ذراعاً، قاله أبو موسى رضي اهللا عنه يف بعض القبائل. يف العسل فمات
ر البنها عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهم ملا حاصره احلجاج يف قالته أمساء بنت أيب بك. ال تأمل السلخ

أمكراً وأنت يف احلديد، . إين ال أخاف القتل، ولكين أخاف املثلة، فقالت له هذه املقالة: الكعبة ، فقال هلا
ربزين إين رأيت أال ت: قاله عبد امللك بن مروان لعمرو بن سعيد ملا قبض عليهواستوثق منه ، فقال له عمرو

اذكر غائباً . للناس يف هذه احلالة، وإمنا يريد أن خيالف قوله فيستنقذه الناس، فعندها قال عبد امللك ما قال
أكلتم متري وعصيتم . قاله عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما للمختار، وكان يف ذكره، فطلع عليه. تره

قاله ابن عباس رضي اهللا .  إذا جاء القدر عمي البصر.قاله عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما أيضاً. أمري
قاله األحنف . سكت ألفاً ونطق خلفاً. قاله أبو الدرداء رضي اهللا عنه. وجدت الناس أخرب تقله. عنهما

أبدى الصريح عن الرغوة، قاله عبيد اهللا بن زياد يف شأن مسلم ابن . لرجٍل أطال السكوت مث نطق باحملال
  .قاله مهّام السلويل يف قتيبة بن مسلم؛ملا ويل مكان يزيد بن املهلب. من يزيد أعوربدل لعمري . عقيل

  ومن األمثال السائرة في صدر األيام العباسية
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وهو املرزباين وزير املنصور، وكان له دهن طيب يتطيب به إذا ركب إىل املنصور، . لقيه بدهن أيب أيوب 
دهن أيب أيوب من عمل : ور، وطاعة املنصور له فيما يريده يقولونفكان الناس إذا رأوا غلبته على املنص

تركت الرأي . معه دهن أيب أيوب: إىل أن ضربوا به املثل، فقالوا للذي يغلب على اإلنسان . السحرة
فسار إليه، وحني أحس بالشروندم قال هذه . بالري قاله أبو مسلم، ملا أجاب داعي املنصور، وهو بالري
  : ن يشناك كان وزيراً؛وذلك أنه ملا قتل أبو سلمة اخلالل وزير السفاح قيل فيهم. املقالة

  أودى فمن يشناك كان وزيرا  الوزير وزير آل محمٍد إن

قد صارت : قالته امرأةٌ مسعت أخرى تبكي لزبيدة ملا توىف أبوها ، وتقول. ليت كل يتيمٍة مثل أم جعفر
  .قاله أبو العتاهية يف جواري املهدي عند موته. حن عليهن املسوحرحن يف الوشى، وأصب. املسكينة يتيمة

  أنموذج من أمثال الفرس

إذا أردت أن تفتضح فمر من ال ميتثل . املفروح به هو احملزون عليه. عند االمتحان يكرم الرجل أو يهان
ن نام رأى م. من سعى رعى. عدل السلطان خري من خصب الزمان. صواب اجلاهل كزلّة العاقل. أمرك

ما أقبح اخلضوع عند احلاجة، والتكرب عند . كلّ شيٍء شيٌء، وصداقة الكذوب ال شيء. األحالم
معاجلة . ال يكون العمران حيث جيور السلطان. من بلغ غاية ما حيب فليتوقع غاية ما يكره. االستغناء

اخلري يطلب أهله، كما يطلب طري . االجتهاد يف غري أوانه شرّ من التواين. املوجود خري من انتظار املفقود
مثل العدو الضاحك . إن مل تغض على القذى مل ترض أبداً. ما حيلة الريح إذا هبت من داخل. املاء املاء

بالتأين . من حضر طعاماً مل يدع إليه فقد استحق الطّرد. إليك كاحلنظلة اخلضراء أوراقها، القاتل مذاقها
استوحش من الكرمي إذا . أطع الكبري يطعك الصغري.  فتح األغالقمن أدمن االستفتاح. يدرك الغرض

  .هب من فوقك يهبك من دونك. جاع، ومن اللئيم إذا شبع

  أنموذج من أمثال العامة والمولدين

. اجلنون فنون. ليس يف الشهوات خصومة. ال تعلم اليتيم البكاء. عذره أشد من جرمه. من عير عير

من استحىي . كسرة مبلح إىل أن يدرك الشواء. ال جديد ملن ال خلق له. كتراةليست النائحة الثكلى كامل
خذ اللص من . أبعد املشيب أخدع بالزبيب؟حبذا كثرة األيدي إال يف الطعام. من بنت عمه مل يولد له

اخلنفساء يف عني أمها . ال عند ريب وال عند أستاذي. خذه باملوت حىت يرضى باحلمى. قبل أن يأخذك
: كاد املريب يقول. من نكد الدنيا منفعة اهلليلج ومضرة اللوزينج. قطعت القاتلة، وكانت خرية. شيةرا w
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من أكل القاليا . خلّ يدك عن اجلوز خترج من البستوقة. خلّ من قلّ خريه، لك يف الناس غريه. خذوين
. رب واثٍق خجل. شبعفالن يتكثر باجلوز العفن، ويتجشأ من غري . أول الدنّ دردي. صرب على الباليا

. فالن يضرب يف حديد بارد، وينفخ يف غري فحم. من طمع يف الكلّ فاته الكلّ. العني تستحيي من العني

ومن الرب ما يكون . النادرة ولو على الوالدة. فالن يبين قصراً ويهدم مصرا. فالن يطلب الغنيمة يف اهلزمية
ال تطل . صالبة الوجه خري من غلة بستان.  صاحلاً بيوٍم طاحلال تبع يوماً. فحل السوء يبدأ بأمه. عقوقاً

. ال متد رجليك إال على قدر الكساء. فالن صام حوالً، مث شرب بوالً. الصيام مث تفطر على العظام

  .أجلست عبدي فاتكأ

  ومن أمثال أهل بغداد

    

من مل تنفعك حياته فموته . شهر ليس لك فيه رزق ال تعد أيامه. انقص من أشنانك، وزده يف ألوانك
ما زلنا يف ال شيء . ترتو وتلني وتؤدي األربعني. دع الشر يعرب. إذا مل ينفعك البازي فانتف ريشه. عرس

لو كان لنا متر كما ليس لنا مسن الختذنا عصيدة، . جزاك اهللا عين ال شيء، وعجل لك نصفه. حىت فرغنا
تغافل كأنك من . األلقاب ترتل من السماء. من بدرٍة بوعدصفقةٌ بنقٍد خري . ولكن الشأن يف الدقيق

مادح . أنا أبو الفضل الطويل: واحد مل يتم نفسه؟فقال. الدنيا هي البصرة، وال مثلك يا بغداد. واسط
كف . من غاب خاب ، وأكل نصيبه األصحاب. كنا أصدقاء فصرنا معارف. نفسك يقريك السالم
بلد أنت غزاله، كيف باهللا نكاله؟فالنٌ يريد أن يربح من . ا سواه حمالاملال وم. خبٍت خري من كر علم

ما أطيب العرس لوال . فالنٌ خبزه خمبوز، ومتره مكنوز، ال دار بكراء وال خبز بشراء. حيث خيسر الناس
فالنٌ . فالن يتزبب وهو حصرم، يضرب للصيبّ  الذي يتشايخ. فالن يضرب الطبل حتت الكساء. النفقة
  .إذا ما أقبل البخت فضع ختتاً على ختت، وإذا أدبر البخت فال فوق وال حتت.  البطّ بالشطّيهدد
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  أنموذج من أبيات شعراء الجاهلية

  السائرة المستحسنة 

  : امرؤ القيس

 من غنىً شبع وري وحسبك

  والبر خير حقيبة الرجل

  وجرح اللّسان كجرح اليد

  رضيت من الغنيمة باإلياب

  لشّقاء على األشْقَين مصبوبإن ا

 ما حّل العقاب وباألشْقَين  وقاهم جدهم ببني أبيهم

  ضعيٍف ولم يغلبك مثل مغَلِّب  لم يفخر عليك كفاخٍر فإنّك

  : زهري

 لم يكرم نفسه ال يكرِم ومن  ومن يغترب يحسب عدواً صديقه

 لى الناس تعلمخالها تخفى ع ولو  يكن عند امرىٍء من خليقٍة ومهما

 يضرس بأنياٍب ويوطأ بمنسم  ِومن لم يصانع في أموٍر كثيرٍة

 ومن ال يتّق الشّتم يشتم يفره  ومن يجعل المعروف من دون عرضه

 قومه يستغن عنه ويذمم على  يك ذا فضٍل فيبخل بفضله ومن

 ومن ال يظلم الناس يظلم يهدم  لم يذد عن حوضه بسالحه ومن

 العوالي ركّبت كّل لهذم يطيع  اف الزجاج فإنّهومن يعِص أطر

  ومن أمثاله السائرة 

  وتغرس إالّ في منابتها النّخل  ينبت الخطي إالّ وشيجه وهل

 دون الخير من ستر يلقاك  دون الفاحشات وال والستر

الحقّ مقطعه ثالثٌ وإن  أو جالء يمين أو نفار 
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وكان عمر رضي . ميني، أو حماكمة، أو حجة واضحة: هذه الثالثيريد أن احلق إمنا يصح بواحدة من 
  .اهللا عنه يتعجب من معرفته مبقاطع احلقوق

  : النابغة

 فإنّك كالّليل الذي هو مدركي

  وال قرار على زأٍر من األسد

  فإن مطية الجهل الشّباب

  كذي العر يكوى غيره وهو راتع

 ٍث أي الرجال المهذّبشع على  ولست بمستبقٍٍ أخاً ال تلّمه

 طلعت لم يبد منهن كوكب إذا  شمس والملوك كواكب فإنك

 يعض بغارٍب ملحاحا قتباً  ودك للصيق وال تكن استبق

  حنانيك بعض الشر أهون من بعض  أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا: طرفة

   أشبه الليلة بالبارحة ما

    خاللك الجو فبيضي واصفري

    وم وللكروان يوملنا ي

 باألخبار من لم تزود ويأتيك  ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً

 ولم تضرب له وقت موعد بتاتاً  باألخبار من لم تبع له ويأتيك

 ذّل مولى المرء فهو ذليل إذا  علماً ليس بالظن أنّه وأعلم

  : أوس بن حجر

  وفي الحلق جلجلكمن دب يستخفي   فإنكما يا ابني حباٍب وجدتما

 الذي تحذرين قد وقعا إن  النفس أجملي جزعاً أيتها

 وال تحمل الماشين إالّ الحوامل  ينهض البازي بغير جناحه وما

 حليماً أو أصابك جاهل أصبت  أنت لم تعرض عن الجهل والخنا إذا

    

 غٍد لكّل غٍد طعام حذار  ولست بحابىٍء لغٍد طعاماً

w  : عبيد بن األبرص
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 اهللا ال يخيب وسائل  يسأل الناس يحرموه من

 وغائب الموت ال يؤوب  وكل ذي غيبٍة يؤوب

  والشر أخبث ما أوعيت من زاد  يبقى وإن طال الزمان به الخير

 حياتي ما زودتني زادي وفي  ال أعرفنّك بعد الموت تندبني

  : أبو دؤاد اإليادي

   رزئته اإلعدامفقد من قد  أعد اإلقتار عدماً ولكن ال

  : بشر بن أيب خازم

  وأيدي الندى في الصالحين قروض

  كفى بالموت نأياً واغترابا

  : املتلمس

 يبقى الكثير مع الفساد وال  المال تصلحه فيبقى قليل

 علّم اإلنسان إال ليعلما وما  لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا

 لهم فوق العرانين ميسما جعلت  غير إخواني أرادوا نقيصتي ولو

 له أخرى فأصبح أجذما بكفٍّ  كنت إالّ مثل قاطع كفّه وما

 األذالّن عير األهل والوتد إال  يقيم على ذلٍّ يراد به وال

 يشج فال يرثى له أحد وذا  على الخسف مربوطٌ برمته هذا

  : األفوه األودي

 المرء ثوب مستعار وحياة  نعمة دنيا متعةٌ إنّما

 خلقةٌ فيها ارتفاع وانحدار  وصروف الدهر في إطباقها

 إذ هووا في هوٍة منها فغاروا  الناس على عليائها بينما

 عماد إذا لم ترس أوتاد وال  ال يبتنى إال له عمد البيت

 بلغوا األمر الذي كادوا وساكن  تجمع أوتاد و أعمدةٌ فإن

 تولّت فباألشرار تنقاد فإن  تهدى األمور بأهل الرأي ما صلحت

 سراة إذا جهالهم سادوا وال  يصلح النّاس فوضى ال سراة لهم ال
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  : متيم بن أيب بن مقبل

  عسى أن يكون الرفق في األمر أرشدا  خليلي ال تستعجال وانظرا غدا

 الحوادث عنه وهو ملوم تنبو  أنعم العيش لو أن الفتى حجر ما

  : محيد بن ثور

 داء أن تصح وتسلما وحسبك  د رابني بعد صحٍةأرى بدني ق

 إذا اختلفا أن يدركا ما تيمما  يلبث العصران يوم وليلةٌ ولن

  : عدي بن زيد

 له بالواعظات وتغتدي تروح  واعظاً للمرء أيام دهره كفى

 القرين بالمقارن يقتدي فإن  المرء ال تسأل وأبصر قرينه عن

 وإن كان ذا خيٍر فقارنه تهتدي   سرعةًكان ذا شر فجانبه فإن

  على المرء من وقع الحسام المهنّد  ذوي القربى أشد مضاضةً وظلم

 جناة الشر بالشر فاقعد وقام  ما رأيت الشر يبعث أهله إذا

 الحوادث قد يطرقن أسحارا إن  يا راقد الليل مسروراً بأولّه

 بق جهد الحريصقد يس والخير  يدرك المبطىء من حظّه قد

 كالغصان بالماء اعتصاري كنت  بغير الماء حلقي شرق لو

 بالموت يا للنّاس عار وهل  من خالٍد لما هلكنا فهل

  : األسود بن يعفر

 منازلهم وبعد إياد تركوا  أؤمل بعد آل محرٍق ماذا

رها لطيب مقيلها أرضبن مامة وابن أم دؤاد كعب  تخي 

 فكأنّما كانوا على ميعاد   ديارهمجرت الرياح على محّل

 ظّل ملٍك ثابت األوتاد في  ولقد غنوا فيها بأنعم عيشٍة

 يصير إلى بلى ونفاد يوماً  النعيم وكّل ما يلهى به فإذا

  : علقمة بن عبدة

 بأدواء النّساء طبيب خبير  تسألوني بالنّساء فإنّني فإن
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 في ودهن نصيبله  فليس  إذا شاب رأس المرء أو قّل ماله

 وشرخ الشّباب عندهن عجيب  ثراء المال حيث علمنه يردن

    

 دعائمه ال بد مهدوم على  حصٍن وإن طالت إقامته وكّل

 سالمته ال بد مشئوم على  ومن تعرض للغربان يزجرها

  : عمرو بن كلثوم

  بصاحبك الذي ال تصبحينا  شر الثالثة أم عمرٍو وما

 غٍد بما ال تعلمينا وبعد  اليوم رهنوإن غداً وإن 

  : احلارث بن حلزة

 ال تدري من النّاتج إنّك  تكسع الشّول بأغبارها ال

 ما أعطيت جدا وك  بجد ال يضرنك الن عش

في ظالل الن ا وك  فالعيش خيرن عاش كدمم 

  : حامت الطّائي

 لمكاسبعن األخبار خرق ا عماةً  لزم الناس البيوت وجدتهم إذا

 ناال منتهى الذم أجمعا وفرجك  إذا أعطيت بطنك سؤله وأنت

در  ما يغنى الثراء عن الفتى أماويإذا حشرجت يوماً وضاق بها الص  

 ثراء المال كان له وفر أراد  وقد علم األقوام لو أن حاتماً

  : املرقش

  ئماومن يغو ال يعدم على الغي ال  يلق خيراً يحمد النّاس أمره ومن

  : النمر بن تولب

المة جاهداً يودالمة يفعل فكيف  الفتى طول السترى طول الس 

 الذي يهب الرغائب فارغب وإلى  ومتى تصبك خصاصةٌ فارج الغنى

 كرائم صلب مالك فاغضب وعلى  تغضبن على امرىٍء في ماله ال

 خير وللشر شر للخير  وأبى النّاس لو يعلمون فال
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لناعل فيوم ينا ويوم  نسر نساء ويوم ويوم 

  : مهلهل

  ضرج ما أنف خاطٍب بدم  بأبانين جاء يخطبها لو

  : طفيل الغنوى

  منها المرار وبعض المر مأكول  إن النّساء كأشجاٍر نبتن لنا

مفعول فإنه  النّساء متى ينهين عن خلٍق إن ال بد واجب 

  : عروة بن الورد

 علي ولكن شيبته الوقائع  سنين تتابعتشاب رأسي عن  وما

  من المال يطرح نفسه كّل مطرح  يك مثلي ذا عياٍل ومقتراً ومن

 نفٍس عذرها مثل منجح ومبلغ  عذراً أو يصيب خصاصةً ليبلغ

  : األعشى

 يضرها وأوهى قرنه الوعل فلم  صخرةً يوماً ليفلقها كناطٍح

 النّاس كالبلقاء باٍد حجولها من  فإن الحقّ عند ذوي النّهى تعالوا

 مظلوٍم مجراً ومسحبا مصارع  ومن يغترب عن قومه ال يزل يرى

 ما أساء النّار في رأس كبكبا يكن  منه الصالحات وإن يسيء ويدفن

 اغفر لجاهلها ورو سجالها  كندة عادةً فاصبر لها عودت

 اواحمل فأنت معود لحماله  ال فكن جمالً ذلوالً ظهره أو

ب نفسه وإنبا  القريب من يقرلعمر أبيك الخير ال من ننس 

  : لقيط بن معبد

  ثم افزعوا قد ينال األمن من فزعا  قياماً على أمشاط أرجلكم قوموا

 إن أصيبوا مرةً تبعا ألهلها  ما زالت األموال مذ أبد هيهات

  : لقيط بن زرارة

  سناء والكأس األنفوالقينة الح  الشّواء والنّشيل والرغف إن

  : للضاربني اهلام، واخليل قطف تأبط شراً
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من ندٍم لتقرعن السن إذا تذكّرت يوماً بعض أخالقي  علي  

  : املمزق العبدي

 منك غثي أو سميني فأعرف  أن تكون أخي بحق فإما

 أتقيك وتتقييني عدواً  فاطرحني واتخذني واال

 وصلت بها يمينيما  عنادك  لو تعاندني شمالي وإني

 أجتوي من يجتويني كذلك  لقطعتها ولقلت بيني إذا

 فأدركني ولما أمزق وإال  فإن كنت مأكوالً فكن أنت آكلي

  : أفنون التلغيب

 هو لم يجعل له اهللا واقيا إذا  لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي

  : األضبط بن قريع السعدي

   ال فالح معهوالمسي والصبح  هم من الهموم سعه لكّل

    

 المال غير من جمعه ويأكل  يجمع المال غير آكله قد

  تركع يوماً والدهر قد رفعه  ال تحقرن الفقير علّك أن

 قر عيناً بعيشه نفعه من  من الدهر ما أتاك به واقبل

  : سويد بن أيب كاهل

 تمنّى لي موتاً لم يطع قد  رب من أنضجت غيظاً صدره

 يخلو له لحمي رتع وإذا  القيتهإذا  ويحييني

  ومن األبيات السائرة للمخضرمين

  : لبيد بن ربيعة

 ما يأمر توصيم الكسل واعص  وإذا رمت رحيالً فارتحل

 صدق النفس يزري باألمل إن  والنّفس إذا حدثتها واكذب

 بد يوماً أن ترد الودائع وال  وما المال واألهلون إال وديعةً

w رماداً بعد إذ هو ساطع يحور  كالشّهاب وضوئهوما المرؤ إال 
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 اإلصباح واإلمساء فأالنها  قناتي ال تلين لغامٍز كانت

 فإذا السالمة داء ليصحني  ربي بالسالمة جاهداً ودعوت

 في خلٍف كجلد األجرب وبقيت  الذين يعاش في أكنافهم ذهب

    ومن يبك حوالً كامالً فقد اعتذر

  : كعب بن زهري

 بالحقّ وبالباطل ذموه   دعا النّاس إلى ذمهومن

 من منحدٍر سائل أسرع  مقالة السوء إلى أهلها

  : النابغة اجلعدي

 تحمى صفوه أن يكدرا بوادر  خير في حلٍم إذا لم تكن له وال

 إذا ما أورد القوم أصدرا كبير  وال خير في جهٍل إذا لم يكن له

م وأيسر  لعمري كان أكثر ناصراً كليبج بالدذنباً منك ضر 

 بماٍء فعاد بعد أبواال شيبا  المكارم ال قعبان من لبٍن تلك

  : حسان بن ثابت

 النّاس إالّ ما جنى لسعيد من  وإن امرءاً أمسى وأصبح سالماً

وجهٌل غطّى عليه النّعيم ل  حلٍم أضاعه عدم الما رب 

 ٍب لئيملحاني بظهر غي أم  أبالي أنب بالحزن تيس ما

  : احلطيئة

 يجيء بها مسحي وإبساسي يوماً  مريتكم لو أن درتكم لقد

 ولن ترى طارداً للحر كالياس  يأساً مريحاً من نوالكم أزمعت

 يذهب العرف بين اهللا والنّاس ال  يفعل الخير ال يعدم جوازيه من

 فأنك أنت الطاعم الكاسي واقعد  المكارم ال ترحل لبغيتها دع

  من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا  علينا ال أباً ألبيكم واأقلّ

 عاهدوا أوفوا وإن غقدوا شدوا وإن  قوم إن بنوا أحسنوا البنا أولئك

  : متمم بن نويرة
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  من الدهر حتى قيل لن يتصدعا  كندماني جذيمة حقبةً وكنا

 اجتماٍع لم نبت ليلةً معا لطول  تفرقنا كأني ومالكاً فلما

  : أبو ذؤيب اهلذيل

  أنّي لريب الدهر ال أتضعضع  وتجلّدي للشامتين أريهم

 كّل تميمٍة ال تنفع ألفيت  المنية أنشبت أظفارها وإذا

  : اخلنساء

 يصاب فقد ظن عجزا بأالّ  ومن ظن ممن يالقي الحروب

 عند الكريهة أبقى لها س  النفوس وبذل النفو نهين

  : الشماخ

 أعف من القنوع مفاقره،  صلحه فيغنيالمرء ي لمال

  وال يضر المرء ما قال الناس  لما ليس به بأس باس ليس

  : وإنه بعد قالع إيناس عبدة بن الطبيب

  والعيشٌ شحّ وإشفاقٌ وتأميل

  : عمرو بن معدي كرب

  وجاوزه إلى ما تستطيع  لم تستطع شيئاً فدعه إذا

 ت بردافاعلم وإن ردي  الجمال بمئزٍر ليس

إن الجمال معادن  أورثن مجدا ومناقب 

  : معن بن أوس

 األرض عن دار القلى متحول وفي  النّاس إن رثّت حبالك واصٌل وفي

 إليه بوجٍه آخر الدهر تقبل  إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد

 اشتد ساعده رماني فلما  الرماية كّل يوٍم أعلّمه

    : زيادة بن زيد

  ولكن متى أحمل على الشر أركب  أتمنى الشر والشر تاركيوال 

 ماٍل أو فراق حبيب رزية  الدهر واأليام إال كما ترى هل
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  : أمين بن خرمي

الميط منها تعتدل فرويد  للفتنة ميطاً بيننا إن 

  وإذا ما كان هرج فاعتزل  كان عطاء فأتهم وإذا

  لسائرةومن األمثال الصادرة عن األبيات ا

  : للمتقدمني يف صدر اإلسالم القطامي

أمور رها حكيمب ما استطاعا  لو تدبإذاً لنهى وهي 

ى ولكناألديم إذا تفر  باً غلب الصنّاعا بلىوتغي 

 مرةً منه استماعا يزيدك  الشفيق عليك مما ومعصية

 وليس بأن تتّبعه اتّباعا  األمر ما استقبلت منه وخير

 من صدق المصاعا ويجتنبون  زون من استركّوايغم أراهم

 يكون مع المستعجل الزلل وقد  يدرك المتأني بعض حاجته قد

  ما يشتهي وألم المخطىء الهبل  من يلق خيراً قائلون له والنّاس

  : الطرماح

  بغيض إلى كّل امرىٍء غير طائل  زادني حباً لنفسي أنني لقد

 بهم إال كريم الشمائل شقياً  شقي باللئام وال ترى وأني

 سلكت سبل المكارم ضلّت ولو  تميم بطرق اللّؤم أهدى من القطا

 على صفّي تميٍم لولّت يصول  أن برغوثاً على ظهر قملٍة ولو

  : الكميت

  ويا حاطباً في حبل غيرك تحطب  موقداً ناراً لغيرك ضوؤها فيا

 مضطر إال ركوبهارأي لل فال  لم يكن إال األسنة مركب إذا

  : املساور بن هند

 الشقي بكّل حبل يخنق إن  شقيت بنو أسٍد بشعر مساوٍر

  : عدي بن الرقاع

w به نظري إلى األمراء ضنّاً  نظرت إلى أميري زادني وإذا
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 فيما غشيت وال نجوم سماء  بل ما رأيت جبال أرض تستوي

 بماءوآخر ما يبض  جرداً  منه وابٌل متتابع كالبرق

 آخر وهو في األحياء ويموت  يورث مجده أبناءه والمرء

  : الراعي

 ابن الرقاع ولكن لست من أحٍد يا  كنت من أحد يهجى هجوتكم لو

 العدى وبه الفؤاد موكل حذر  بيت عاتكة الذي أتعزل يا

 إليك مع الصدود ألميل قسماً  إنّي ألمنحك الصدود وإنّني

 وحربي وفيما بيننا شبت الحرب  سلمهاأيا بعل ليلي كيف تجمع 

  وال ذنب لي إن كان ليس لها ذنب  مثل ذنبي اليوم إن كنت مذنباً لها

  : ذو الرمة

 الكريم وذا اإلسالم يختلب إن

  وإن كان لون الماء أبيض صافيا  ألم تر أن الماء يخبث طعمه

  : الفرزدق

  مجاشعأباها نهشٌل أو كأن  عجبا حتى كليب تسبني فيا

 بخيٍر وقد أعيى عليك كبارها  ربيع أن يجيء صغارها ترجي

 يمأل القطر اإلناء فيفعم وقد  تأتيني وتحتقرونها قوارص

 وإال فإنّي ال إخا لك ناجيا  تنج منها تنج من ذي عظيمٍة فإن

 والمال بعد ذهاب المال يكتسب  أخوك فال تلقى له خلفاً يمضي

 الشفيع الذي يأتيك عريانا مثل   مؤتزراًالشفيع الذي يأتيك ليس

 أعمى ما دام يدعى أميرا طان  لنصٍر والمرء في دولة السل قل

 بالرجال عاد بصيرا واستوى  فإذا زالت الوالية عنه

 يلين لضرس الماضغ الحجر حتى  نلين لسلطان يكايدنا وال

  المآتميرجع الموتى حنين ولن  هل ابنك إال ابن من النّاس فاصبري

  : جرير
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اللئيمة للّئام نصور وابن  الكريمة ينصر الكرم ابنها إن 

 بطول سالمٍة يا مربع أبشر  الفرزدق إن سيقتل مربعاً زعم

  لم يستطع صولة البزل القناعيس  الّلبون إذا ما لز في قرن وابن

    

 وأدنى ضوئه منك نازح قريباً  رأيتك مثل البرق تحسب ضوءه

 القنافذ ال حسن وال طيب مثل  جال فجعالن ونسوتهمالر أما

  : األخطل

 الحياة يزيد غير خبال طول  والنّاس همهم الحياة وال أرى

 ذخراً يكون كصالح األعمال  افتقرت إلى الذخائر لم تجد وإذا

غينة تلقاها وإن قدمت إنالض  يكمن حيناً ثم ينتشر كالعر 

  حتى يحالف بطن الراحة الشّعر  مالمجد حقاً ال يحالفه وأقسم

 يزيدك عندهن خباال نسب  دعونك عمهن فإنّه وإذا

 عليها صوتها حية البحر فدّل  في ظلماء ليٍل تجاوبت ضفادع

 إن غضبت قيس فزدها غضبا  مرسل الريح جنوباً وصبا يا

  : الصلتان العبدي

  والضفادعتستوي حيتانه فما  يك بحر الحنظليين واحداً فإن

  وما تستوي في الراحتين األصابع  يستوي صدر القناة وزجها وما

  : كثري

 مما بيننا وتخلّت تخليت  وإني وتهيامي لعزة بعد ما

 منها للمقيل اضمحلت تبوأ  لمرتجى ظّل الغمامة كلّما لكا

 ذللّت يوماً لها النفس ذلّت إذا  يا عز كّل مصيبٍة: لها فقلت

 من أعراضنا ما استحلّت لعزة  مريئاً غير داء مخامٍر هنيئاً

 الحاجبية أوّل: أبينا وقلنا  ما أرادت خلةً أن تريدنا إذا

 ممطوٌل معنّى غريمها وعزة  كّل ذي ديٍن فوفّى غريمه قضى
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  وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب  ومن ال يغمض عينه عن صديقه

 ولم يسلم له الدهر صاحب دهايج  ومن يتّتبع جاهداً كّل عثرٍة

  : مجيل

 فإنّي لها في كّل نائبٍة سلم  فإن يك حرب بين قومي وقومها

تخلطه بقول الهازل  عارضٍة علينا وصلها ولرب بالجد 

 بثينة عن وصالك شاغلي حبي  في الحين بعد تستٍر فأجبتها

 وصلتك أو أتتك رسائلي حب  كان في قلبي كقدر قالمٍة لو

  : مر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزوميع

 غلّتنا مما نجد وشفت  هنداً أنجزتنا ما تعد ليت

 العاجز من ال يستبد إنما  واستبدت مرةً واحدةً

 علينا إذا ما نمت لم تنم عيناً  ترقّب عيون الحي إن لهم: قالت

 مثل الشّيطان لإلنسان أنت  تلمني وأنت زينتها لي ال

  دثينللمح

  : إبراهيم بن هرمة

  وبعض القول يذهب في الرياح

  وطيب العيش في خبث الحرام

 وجيب قميصه مرقوع خلقٌ  قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه

 وملبسٍة بيض أخرى جناحا  بيضها بالعراء كتاركٍة

زق حتى يتوفّاني ضامن  الذي شقّ فمي إنالر 

 ي سقٍم جناحاعلى أخ يضم  وحسبك تهمةً ببري قوٍم

  : بشار بن برد

 صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه  إذا كنت في كّل األمور معاتباً

 ذنٍب مرةً ومجانبه مقارف  واحداً أو صل أخاك فإنّه فعش

w ظمئت وأي النّاس تصفو مشاربه  إذا انت لم تشرب مراراً على القذى
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 ة حازمبحزم نصيٍح أو نصيح  بلغ الرأي المشورة فاستعن إذا

 الخوافي قوةٌ للقوادم فإن  تجعل الشّورى عليك غضاضةً وال

 وما خير سيٍف لم يؤيد بقائم  خير كفٍّ أمسك الغّل أختها وما

 من صولة النّاكح وتفزع  تحب لذيذ النّكاح كبكٍر

 شربه وتخشى صداعه تشتهي  من قلبها مكان شراٍب أنت

للمل وليس  يلحى والعصا للعبد الحرحف مثل الرد 

 في رقعٍة من جلدي حملته  كالدمل الممد وصاحٍب

    

 يقطعه جفاء الحالب والدر  جفوت قطعت عنك منافعي وإذا

 ريحانةً قبل شم ألمدح  الذي خبروا لم أكن ولوال

  عدد الحصى ويخيب سعي النّاصب  المقيم وما سعى حاجاته تأتي

 الذي هو رزقي سوف يأتيني أن  علمت وما اإلسراف من خلقي لقد

 قعدت أتاني ال يعنّيني ولو  ألطلبه فعيني تطلبه أسعى

 وأخشى مصارع العشاق ك  واهللا أشتهي سحر عيني أنا

 الحي ال يدرون ما تلد في  غداً وغد كحاملٍة ترجوا

 وتغشى منازل الكرماء حب  الطّير حيث ينتثر ال تسقط

 ولكن يلذّ طعم العطاء ف  يعطيك للجزاء وال للخو ليس

   يمكن بعد ما جمحا والصعب

    وال بد من شكوى إلى ذي حفيظٍة

    ولن تبلغ العليا بغير دراهم

    وكل ما سد فقراً فهو محمود

  : أبو العتاهية

 الحرص أعناق الرجال أذّل

  وكّل غني في العيون جليل
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  روائح الجنّة في الشباب

  ه عيوبوأي الناس ليس ل

 للمرء أي مفسده مفسدةٌ  إن الشباب والفراغ والجده

 الدهر أخوه حبك  ما استغنيت عن صا أنت

 مجك فوه ساعةً  احتجت إليه فإذا

 تخونه النقصان من طرف إال  ما يحزر المرء من أطرافه طرفاً

 إلى نحري ويسلم من أرمي تعود  فؤادي حين أرمي ورميتي يصاد

أورثت حزناً طويال قد  ة ساعٍةشهو ولرب 

 ما في األرض ال يغنيكا فكّل  كان ال يغنيك ما يكفيكا إن

  : سلم بن عمرو

 باللّذة الجسور وفاز  راقب النّاس مات غماً من

 غماً وبعض المنى غرور  منى العاشقين ماتوا لوال

 كّل ناحيٍة ما فاتك الطلب في  ولو ملكت عنان الريح تصرفه

 وجهه شاهد من الخبر في  أل المرء عن خالئقهتس ال

  : صاحل بن عبد القدوس

 ما يبلغ الجاهل من نفسه  يبلغ األعداء من جاهٍل ال

 يوارى في ثرى رمسه حتى  ال يترك أخالقه والشيخ

 الضنى عاد إلى نكسه كذي  ارعوى عاد إلى جهله فإذا

 نك أفهمجهالً أنّه م ويحسب  عناء أن تفهم جاهالً وإن

 كنت تبنيه وغيرك يهدم إذا  يبلغ البنيان يوماً تمامه متى

  من يزرع الشّوك لم يحصد به عنبا  وترت امرءاً فاحذر عداوته إذا

في غير محمدٍة وال أجر  المواهب ما تجود به شر 

 في منع غير ذي الحقّ بخل ليس  تجد بالعطاء في غير حقٍّ ال

 هو للجود منك والبذل أهل  منالجود أن تجود على  إنّما
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 اهللا أقواماً بأقوام ويسعد  رجاٌل ويشقى آخرون بهم يشقى

 جدود بأرزاٍق وأقسام لكن  رزق الفتى من حسن حيلته وليس

 فيرزقه من ليس بالرامي يرمي  يحرمه الرامي المجيد وقد كالصيد

 معنّى والغم والحزن فضل ل  آٍت ال شك آٍت وذو الجه كّل

  : والبة بن احلباب

 ويجزى المسيء بالحسن شراً  كان يجزى بالخير فاعله إن

 وطوبى لعابد الوثن ل  فويل تالي القرآن في ظلم اللّي

  : ابن مناذر

 فينا مرةً بالصواب يخطىء  عجباً من خالٍد كيف ال يا

  فمن بين قائٍم وحصيد  وأرانا كالزرع يحصده الدهر 
 لمنهٍل مورود سراعاً  ب يخبونوكأنّا للموت رك

  : أبو نواس

 بالتي كانت هي الداء وداوني  دع عنك لومي فإن اللّوم إغراء

إحساٍن عليك ثقيل ولرب   

   حرمةٌ ال تجهل وللّرجاء

    من فرص اللّص ضجة السوق

    

 جد بلغ المازح وأي  نار قدح القادح أية

    من يعمل الطّين يأكل الطّينا

 عن عدو في ثياب صديق له  إذا امتحن الدنيا لبيب تكشّفت

 بلوت المر من ثمره قد  أذود الطّير عن شجٍر ال

 أن يجمع العالم في واحد  وليس هللا بمستنكٍر

 جد جره اللّعب رب  صار جداً ما مزحت به

 وال معروف عند بخيل عليه  حزناً أن الجواد مقتّر كفى
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 أهله من أعظم الحدثان إلى  اٍق بغير دارهممشت وأوبة

  : أبو عيينة املهليب

  وكيف جحود القلب والعين تشهد

  وال خير فيمن ال يدوم له عهد

  وشتّان ما بين الوالية والعزل

 إذاً نال السماء داد  لو كما ينقص يز

 جراد لست تبقي وال تذر وأنت  لنا غيثٌ نعيش بظلّه أبوك

  : ن حممد بن أيب عيينةعبد اهللا ب

 فتهون غير شماتة الحساد  كّل المصائب قد تمر على الفتى

 دعا إلى أكله اضطرار  كنت إال كلحٍم ميٍت ما

 ومن أوحشته لم يقم منها  من آنسته البالد لم يرم

 صدره بالزناد لم ينم في  يبت والهموم قادحةٌ ومن

  : العباس بن األحنف

  د العاتبصد الملول خالف ص

  وال خير في ود يكون بشافع

  من عالج الشّوق لم يستبعد الدارا

  شغل الحلي أهله أن يعارا

 للناس وهي تحترق تضيء  صرت كأني ذبالةٌ نصبت

 الحبيب بعيداً حين أنصرف إلى  أرى الطريق قريباً حين أسلكه

 وقد جمعتنا واألحبة دار  حزناً أن التباعد بيننا كفى

 رحلنا كارهينا ألفناها  مكرهين بها فلما أقمنا

  : مسلم بن الوليد

  ما استرجع الدهر مما كان أعطاني  على عيبها الدنيا وصدقها دلّت

الليالي سليمةً يعد الفتى مر  به عما قليٍل عواثر وهن 
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 بشيٍء على البغضاء مودود أعجب  كره وكره أن يفارقني الشيب

 عرض عززت به وأنت ذليل  ليق عرضك إنهفأنت ط فاذهب

  : منصور بن الزبرقان النمري

 الئٍم قد الم وهو مليم وكم  له عذراً وأنت تلوم لعّل

 انقضى فإذا الدنيا له تبع حتى  ما كنت أوفي شبابي كنه عزته

 تنال مودة بقتال ليست  عتاب من استربت بوده أقلل

إن ة والفراق لواحدتوأمان تراضعا بلبان أو  المني 

  : العتايب

بمستودعاٍت في بطون األساود  عظيمات األمور مشوبةٌ فإن  

 محفوفةٌ بالمكاره ولكنها  في عرض السماوات جنةٌ وهللا

 أكنافه على اآلفاق سود  قلت للفرقدين والّليل ملٍق

 شخصيكما بسهم الفراق بين  ما استطعتما فسيرمي ابقينا

  : أشجع السلمي

  رصدان ضوء الصبح واإلظالم  عدوك يا بن عم محمٍد علىو

 عليه سيوفك األحالم سلّت  تنبه رعته وإذا هدى فإذل

فتنة إنساٍن بإنسان  قديم في بني آدم داء 

 لمن تحت التراب نسيب وليس  من أمسى يناجيك طرفه نسيبك

 نوالسلوة من بعد الحز واليأس  بد للمشتاق من ذكر الوطن ال

 فليجهد المتقلّب المحتال  القضاء بكل ما هو كائن سبق

  : اخلرميي

 الرزايا بالذّخائر مولع وسهم  وأعددته ذخراً لكّل ملمٍة

 الشيء من بعٍض قريب فبعض  إذا ما مات بعضك فابك بعضاً

 وفي بعضها عزاً يسود فاعله  أرى الحلم في بعض المواطن ذلّةً

 مصعد حزن ومنحدر سهل لها  لٍب ثنيةٌالنّدى في كّل ق ودون
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 يكثر المال واإلنسان مفتقر قد  ال عيش إال ما قنعت به العيش

    

 حّل باإلنسان ما يتوقّع إذا  وهل حازم إال كآخر عاجٍز

  : حممود الوراق

 أرخص ما يكون إذا غال فيكون  غال شيء علّي تركته وإذا

 مت عواقب الفحصذم إال  كدت أفحص عن أخي ثقٍة ما

 أر بعد الكفر شراً من الفقر ولم  ولم أر بعد الدين خيراً من الغنى

 لكنّه يقبل أو يدبر  ال يبق على حاله الدهر

 فاصبر فإن الدهر ال يصبر  تلقّاك بمكروهٍة فإن

  فإن اطّراح العذر خير من العذر  كان وجه العذر ليس ببيٍن إذا

  : ليحممد بن حازم الباه

 أشكاٌل وأالّف وللناس  لم يك لي شكالً ففارقته

متهم الغيب وابن  غريٍب ناصح الجيب رب عم 

اٍب له منظرعي ب على العيب مشتمل  وربالثو 

 الغنى من غير كده نال  تعجبن ألحمٍق ال

 فكلّهم يسعى بجده ب  ما يستت ولعاقٍل

   كّل حاٍل أقبلت أم تولّتعلى  إنما الدنيا على المرء فتنةٌ أال

  : اللجالج احلارثي

 رداٍء يرتديه جميل فكل  إذا المرؤ لم يدنس من الّلؤم عرضه

 ما تهوى من األمر أكيس فغشيان  كنت ملحيا مسيئاً ومحسناً إذا

  إلى حيث يهوى القلب تهوي به الرجل  زرتكم عمداً ولكن ذا الهوى وما

 أكرم اهللا من يكرمه فال  ما أهان امرٌؤ نفسه إذا

  : حممد بن أيب زرعة الدمشقي

  كم ضحكٍة فيها عبوس كامن  يؤنسنّك أن تراني ضاحكاً ال
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وهو حسام الهندي الجواد وهو جواد ويحثّ  قد يهز 

  : أبو الشيص

 المقّل عن الزمان براض ليس  تنكري صدي وال إعراضي ال

 وانحزت للجانب السهل تهاتنكب  إذا لم يكن طرق الهوى لي ذليلةً

  : علي بن جبلة

 في عظتي وفي إفهامي ردته  اللّيالي ما طوت من شرتي وأرى

 الرمية من سهام الرامي حيث  أن المرء من سنن الردى وعلمت

 غرار الوحش وهي رتوع تصاد  وخافت على التّطواف فوتي وإنّما

  : عبد الصمد بن املعذل

  إنّما العذر لمن ال يستطيع  غةٌلي عذر ولي بل ليس

 العزيز محّل الذليل تحّل  أنذ بنات الرجاء وأعلم

 ليس مستغنياً بالقليل من  ليس مستغنياً بالكثير وأن

 حديثاً حسن فكوني  أرى النّاس أحدوثةً

 قد مضى لم يكن وما  لم يزل ما أتى كأن

 بالٍد وطن فكل  وطن رابني إذا

  : احلمدوين

  أنّى نوجه فيها فهو محروم  قدم في حذٍق بصنعتهالم إن

 فكّل بالٍء بها مولع  إذا ما اتّقيت على قرحٍة

  : العتيب

 الشباب جنون برؤه الكبر إن  قالت عهدتك مجنوناً فقلت لها

 حاسديه له راحمينا ترى  من حادٍث بامرىٍء وحسبك

  : أبو سعيد املخذومي

 على رأسه ثعالبه بالت  رأينا في الدهر من أسٍد وكم

  فما فضل الجواد على البخيل  ضن الجواد بما لديه إذا
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 لباس الفوارس من  لبس الطّيالس ليس

 المجالس كصدور  ال وال حومة الوغى

 ظهور الطّنافس ر  الجياد غي وظهور

 كمن لم يمارس ب  من مارس الحرو ليس

  : دعبل اخلزاعي

   المشيب برأسه فبكىضحك  تعجبي يا سلم من رجٍل ال

ح إليها  هي النّفس ما حسنته فمحسنحته فمقبوما قب 

 في اإلذن إلى شافع فاحتاج  به يشفع في حاجٍة جئنا

    

 للناس عيباً كالذي عابه أحب  تلك المساعي إذا ما أخّرت رجالً

 لبناة المجد عيابه فإنّه  كذاك من كان هدم المجد عادته

 ليس في الكلب مصطنع  عالكلب فاتّض رفع

 من فيئهم صفرات وأيديهم  فيأهم في غيرهم متقسماً أرى

 رسول اهللا في الفلوات ونبت  زياٍد في القصور مصونةٌ بنات

 زياٍد غلّظ القصرات وآل  رسول اهللا نحفٌ جسومهم وآل

  : إسحاق املوصلي

 من الحبيب القليل وكثير  إن ما قّل منك يكثر عندي

 دنت الديار من الديار إذا  افٍر يزداد شوقاًمس وكّل

  : املؤمل بن اميل

 وتذنبون فنأتيكم ونعتذر  مرضنا أتيناكم نعودكم إذا

  إنّي إليكم وإن أيسرت مفتقر  تحسبوني غنياً عن مودتكم ال

  : إبراهيم بن العباس

 منها أجّل وأعظما فألفيته  ورب أٍخ ناديته لملمٍة

 فأصبحت فيك أذم الزمانا ن  ك الزماأذم إلي وكنت
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 فها أنا أطلب منك األمانا ت  أعدك للنّائبا وكنت

 بليلي عن دنو مزارها وشطّ  بأناٍس عن تناٍء زيارةٌ دنت

ألقرب من ليلي وهاتيك دارها  مقيماٍت بمنعرج اللّوى وإن  

  : أبو علي البصري

  اآلمال ما اتّصل الشّغلتناط بك   فال تعتذر بالشّغل عنّا فإنّما

 كرٍم وفي الدنيا كريم إلى  لعمر أبيك ما نسب المعلّى

 نبتها رعي الهشيم وصوح  البالد إذا اقشعرت ولكن

  : سعيد بن محيد

 إن جهد المقّل غير قليل

  وعلى المريب شواهد ال تنكر

  ونوسعها عيباً ونحن عبيدها  وإنّك كالدنيا نذم صروفها

  : ن اجلهمعلي ب

 لك المكروه عما يحمد أجلى  ولكّل حاٍل معقب ولربما

 رف ذنباً غضاضة اإلعتذار  للسائل الخضوع وللقا ارض

 من دلّت عليه روائحه يحرق  ذنب للعود الذّماري إنّما وال

 أخالق الرجال التّفضل وأفضل  وعاقبة الصبر الجميل جميلةٌ

 عاراً أن يزول التّجمل ولكن  عمةٌوال عار إن زالت عن المرء ن

  : ابن أيب فنن

  لبست من الدهر ثوباً جديداً  الدهر يخلقني كلّما أرى

ه اإلعدام حاسبه  من عاش ماله فإذا سراهللا سر 

آخره رب ما ساءت أوائله بعد  أمٍر سر 

  : يزيد بن حممد املهليب

  ال عار إن ضامك دهر أو ملك

 المرء نبالً أن تعد معايبه كفى  رضي سجاياه كلّهاومن ذا الذي ت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  46  

به قليل  وإن النّاس جمعهم كثير ولكن من يسر 

  : عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير

  بنظرة عيٍن عن هوى القلب تحجب  تلحظي حالي وحالك مرةً فإن

 بيوٍم من نعيمك يحسب يمر  كّل يوٍم مر من بؤس عيشتي ترى

  : طاهرأمحد بن أيب 

  ودنيا الفتى بين الهوى والتّغزل  الفتى بين التماسك والنّهى ودين

 نفسه ليس حسنه الحسب من  الفتى أن يكون ذا حسٍب حسن

 دراً على خنزير كمعلٍّق  إنّي وتزييني بمدحي معشراً

  : أبو هفان

  ال تعجبي فطلوع البدر في السدف  در من شيبي فقلت لها تعجبت

  وما درت در أن الدر في الصدف  جباً أن رحت في سمٍلع وزادها

  : أبو متّام حبيب بن أوس الطّائي

 الحب إالّ للحبيب األوّل ما

  إن السماء ترجى حين تحتجب

  لسان المرء من خدم الفؤاد

  وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولع

  ولكن خير الخير عندي المعجل

  األحسابإن السماحة صيقل 

  ولم يغب طالب بالنّجح لم يخب  ما آب من آب لم يظفر بحاجته

 طراً عليه نوائبا خالئقه  لم يسلّم للنوائب أصبحت ومن

    

 عليهم أن تتم عواقبه وليس  عليهم أن تتم صدوره ألمٍر

 حرب للمكان العالي فالسيل  ال تنكر عطل الكريم من الغنى

 تثرى كما يثرى الرجال وتعدم  دتهاتأملت البالد وج وإذا
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 جاهه فكأنها من ماله من  وإذا امرٌؤ أسدى إليك صنيعةً

 الغواني للبكا والمآتم وتلك  رجاالً للتجلّد واألسى خلقنا

 الفتى في دهره وهو عالم ويكدى  الفتى من عيشه وهو جاهل ينال

 البهائمإذاً هلكت من جهلهن   ولو كانت األرزاق تجري على الحجى

 فكان داعية اجتماع أظّل  النّحيب كم افتراٍق أآلفة

 على ترح الوداع لموقوٍف  فرحة األوبات إال وليست

 أتاح لها لسان حسود طويت  وإذا أراد اهللا نشر فضيلٍة

 كان يعرف طيب عرف العود ما  اشتعال النّار فيما جاورت وال

  في تعبهراحة المكرمات من  يبالي بإقضاض مضجعه وهل

 يأتي ليس فيه عار كالموت  لصولتك التي هي عندهم خشعوا

 وتربة أرضه من إثمد مرهاً  الذي قرحت بطون جفونه ذاك

 على موافقة الورود يدّل  سرعة الصدر اغتباطاً وتركي

 في األقوام وهي مغانم مغارم  أر كالمعروف تدعى حقوقه ولم

 يٍد من غيره لبخيل نيلب  وإن امرءاً ضنّت يداه على امرىٍء

تم عيدان  الرياح إذا ما أعصفت قصفت إننبٍع ولم يعبأن بالر 

  : أبو عبادة البحتري

 ذا يذم الغيث أال مذمم ومن

  وربما ضر في ذي الحاجة المطر

  وأبرح مما حّل ما يتوقّع

  وليس يفترق النّعماء والحسد

  إن المعنّى طالب ال يظفر

  للنّعماء ضرباً من الكفرأرى الكفر 

  فاألرض من تربٍة والنّاس من رجل

  يزين الّآللي في النّظام ازدواجها
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 من نعماك فضالً فواله وعودت  مضى منك وسمي فجد بوليه

 رجائي أن أؤوب مسلّما فصار  رجائي أن أؤوب مملّكا وكان

 من دهرنا سوى نوبه نذكر  أيادي الزمان فينا وما ننسى

 ببعض أخالق اللّئيم أليك  متى أحوجت ذا كرٍم تخطّى

 أجدى من الشيء الذي تعطاه  تمنعه يكون بفوته والشيء

 إذا قدمن من الذنوب نوب  ذنوب قومك إن حفظ الذّ تناس

 أرى غير مصبٍح حيث أمسى أن  ما خفيت كنت حرياً وإذا

 يهترتقب إالّ خمول نب فال  أرت الدنيا نباهة خامٍل متى

 لوال الفعال أمثال والناس  لوال العداة واحدةٌ واألرض

 قوٍم ليس بابن نجيب لنجيب  النجابة ال يكون تمامها وأرى

 فهو عين الوضيع لألخلّاء  ما الشريف لم يتواضع وإذا

 عنايةً فيه عطاؤك ت  وعطاء غيرك إن بذل

 الذي يعطيك مال النّاس مثل  الذي يعطيك تالد ماله ليس

  في الناس حسب تفاضل األجناس  األخالق إن حصلتها تفاضلو

 يحسب النّاس أنه عطبه ما  ييأس المرء أن ينّجيه ال

 يوماً بخامٍل لقبه نوه  الشيء قد يسؤوكم يسرك

 ظن امرٍء وعيانه فسواء  وإذا صحت الروية يوماً

 ديأن يجدى علي وال أج وحقّي  أن أعطي الذي يسألونني سبيلي

 ذنوبي فقل لي كيف أعتذر كانت  محاسني الّالتي أدّل بها إذا

 كما لؤم البخيل وإشفاقاً  سائل البخالء حرصاً ويلؤم

  للمولدين

  : ديك اجلن

 جعل القوادم كالخوافي ومن  النّصح يعدل باألشافي وشافي

w   القدر إال باألثافي وليس
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  ي الجفافبغيث البر أسرع ف  إذا شجر المودة لم تجده

    

هر  يرقد النّاس آمنين وريب الد يرعاهم بمقلة لص 

 وصيرها غيظاً على عصب خطّاً  سبحان من جعل اآلداب في عصٍب

ابن الرومي :  

 أين والغايات بعد المذاهب ومن  من يريني غايتي قبل مذهبي أال

 ال خلود وأن ليس الفتى حجرا أن  األناة وإن كانت مباركةً عيب

 أجفانها على األقذاء غض  عيني وليس من حقّ عيني أنت

 انغّل بين الجفن والعين مرود كما  داخٍل بين الحميمين مصلح وكم

 أقدح مبراةً من الوصب والعمر  هدنة الدهر كاٍف من وقائعه في

 سالماً إن لم يصد فارجعوه  باٍز صائد أرسلته هو

 السجايا ينتسبن إلى بعض وبعض  الحمد إالّ توأم الشكر في الفتى وما

ت ريع ما أنت زارعمن البذر فيها فهي ناهيك من أرض  إذا األرض أد  

 في الثلّب لها الثّالب يصدق  واعلم بأن النّاس من طينٍة

 لفاح الحمأ الّالزب إذاً  لوال عالج النّاس أخالقهم

 منه فنحوه تتوجه ففررت  أتاك من األمور مقدر وإذا

 وهو ال يرضى لك الدنيا أمه  ترضى الفقر عرساً المرىٍء كيف

 تستكثرن من الصحاب فال  من صديقك مستفاد عدوك

 يحول من الطّعام أو الشّراب  الداء أكثر ما تراه فإن

 دمنةً معشبه فألفيتها  وكم لمعٍة خلتها روضةً

 إالّ وأعراقها طيبه ع  ال تطيب الفرو ظلمتكم

 زاد الحساب على المحسبه ت  بت فلما حسبحس وكنت

 قضاها الشباب هنالكا مآرب  أوطان الرجال إليهم وحبب

 الصبا فيها فحنّوا لذلكا عهود  ذكروا أوطانهم ذكّرتهم إذا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  50  

 ضيق مثواه من األرض يسلم إلى  بعد مثوى المرء في بطن أمه أمن

  بالعبد أرحمذاك أن اهللا أبى  يبق بين الضيق والضيق فرجةً ولم

  : ابن املعتز

 دية الذّنب عندنا االعتذار

  وقفةٌ في الطريق نصف الزياره

  فإن العيون وجوه القلوب

  كم سائٍل ليجيبه النّاعي

  أم الكرام قليلة األوالد

  أبطأ فيض الدالء أملؤها

ما أعلم الموت بمن أحب  

 و فإن صبرك قاتله  اصبر على شر العد

 لم تجد ما تأكله إن  تأكل نفسها نّاركال

 أعناق أصحابها تقطّع  رب ألسنٍة كالسيوف ويا

 يؤكلن بأنيابها فال  دهي المرء من نفسه وكم

 تبد فعلك إال بها فال  فرصةٌ أمكنت في العدى وإن

 عدوك من بابها أتاك  لم تلج بابها مسرعاً وإن

 نّى بهاأخرى وأ وتأميل  من ندٍم بعدها وإياك

 مات أغلته المنايا الطّامح وإن  حياة المرء ترخص قدره رأيت

  كذا تخلق المرء العيون اللوامح  يخلق الثوب الجديد ابتذاله كما

 سلطانه ودولته ونقل  أعجب الدهر في تصرفه ما

 رأى الهم في مسرته بؤٍس  كان يدري أن النعيم إلى من

 حال إال للفتى بعدها الحال الو  هم إال سوف يفتح قفله وال

 غصٍن أخضر صار جمرا كم  ال تأمنوا من بعد خيٍر شراً

  : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر
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 عمداً ليسلم سائره فيقطعها  ألم تر أن المرء تدوى يمينه

  بمن ليس منه حين تدوى سرائره  تراه بعد يمناه صانعاً فكيف

 هويت فقد لقيت هوانا إذاف  نون الهوان من الهوى مسروقةٌ

    

 بعدها تشح يده وبالذي  العقل يسخو بعيش ساعته ذو

 من يومه عليه غده أهم  ذي فطنٍة ومعرفٍة وكّل

  تكلّف أعلى الخلق أدنى الخالئق  قبح اهللا الضرورة إنها أال

 فضل السبق من غير سابق يبين  در اإلختبار فإنه وهللا

 من أجل أنّك فارس: له فقلت  يتك راجالًمالي رأ: وكم قائٍل

 يتّخذ شيئاً يخاف له فقدا فال  سره أالّ يرى ما يسوءه ومن

ا فساداً  صالح األمر يرجع كلّه وإنإذا اإلنسان جازبه الحد 

 صدره إالّ إذا نفثا قي  يبرأ المصدور من سقٍم ال

 مفقد عادات الغنى لكرا على  أناساً يصبرون تعفّفاً وإن

 دام عليها ثالثاً قتل س  خليلي لو أن هم النّفو

 سمعنا به ما فعل قديماً  ولكن شيئاً يسمى السرور

ابن طباطبا العلوي :  

 القصد عند السرف وقياس  في نيل المنى وشك الردى إن

 غرقته فيه طفي فإذا  دهنه قوتٌ له كسراٍج

 بعدما أنصت صواباً  قال أبو بكٍر لقد

 كان لنا أفلت وما  لم نصد شيئاً رجناخ

 سراً لئلّا يعلم الجيران  كبائع طسته بشرابه مثلي

 الصداع فعاده الجيران يشكو  تملّى ظّل في غثيانه لما

 كان طستٌ لم يكن غثيان لو  مه: ودعوا بطست كي يقيء فقال

 ورد من الصبا أياما عاماً  عيشنا المفقود خذ من عمرنا يا
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  : ور الفقيه املصريمنص

 ما يخاف سرمدا ن  من يخاف أن يكو يا

 إن مع اليوم غدا :  سمعت قولهم أما

 عليه من الفساد يخشى  يصلح كّل ما الملح

 فحكمه حكم الرماد ه  الفساد جرى علي فإذا

  من صدق ود مضمرك  شاهد ما في مضمري

 عنّي يخبرك قلبك  أريد وصفه فما

 يعاتبك في التّخلف ولم  صديٍقتخلّفت عن  إذا

 فإنّما وده تكلّف  تعد بعدها إليه فال

 منهم سفينه والبعد  بحر عميقٌ الناس

 المسكينه لنفسك  نصحتك فانظر وقد

 إذا ما فقدوه س  مذكوٍر من النا كّل

 فنسوه حفظوه  في حكم حديٍث صار

 رك ممن قد تراه  من أصبح في ده كّل

 وفي الوجه مراه ض  رامن خلفك مق فهو

 فما ظلم مطلوبٍة  ال، في حاجٍة: قال من

 ال، بعد نعم :يقول  الظّالم من وإنّما

  : ابن بسام

 أمنيٍة جلبت منيه وكم

  وعند الضرورة آتي الكنيفا

 فيهم كًل السرور رأينا  ولما لم ننل منهم سروراً

 تخلو من المصائب فلست  هذا كموت هذا حياة

ا ربفي غيره بكيت عليه صرت  يوٍم بكيت منه فلم 

    قد يحمل الشّيخ الكبير جنازة الطّفل الصغير

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  53  

من ركود يوماً  وكّل ريٍح لها هبوب فال بد 

 أدع اللّئيم الراضعا فيظنني  إنّي ألهجو من يجود بفضله

  : جحظة الربمكي

 ال يباع الدقيق وبأحسنت  أحسنت زدني: قلت قال كلّما

    للمساكين أيضاً بالنّدى ولعو

    وآفة التّبر ضعف منتقده

    متى يلتقي الميت والغاسل

 الزمان لألصدقاء وأعد  ال تعدن للزمان صديقاً

 ليس لبابه بواب فاهللا  حال دون لقائكم بوابكم إن

وعقٌل خراب منزٌل  ما أبين التّباين فيه رب عامر 

 إذا ما مر يوم مر بعضي :  قبليوما كذب الذي قد قال 

    

 أليامه باطل فعدي  إذا الشّهر حّل وال رزق لي

 أستجز ما عشت قطعه لم  جفاني جاهٌل وإذا

 أزورها في كّل جمعه ر  مثل القبو وتركته

  : الصنوبري

 مخبرةٌ بفضل العنبر كالنّار  محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى

صارت من رقّة كالّالذ باج  يحاٍل كأنها مذهب الد رب 

 عند العيون مثل الداذي عاد  مثل ابنة الكرم حسناً وزماٍن

 شعري هذا وحالي هذي أن  أو ما من فساد رأي اللّيالي

  : كشاجم

 في كل حاٍل صدر وللورد  مرور الليالي الغير يريك

الّذي أدوته منّي ألسلما أداوي  عالجي قرحةً قد عرفتها وإن 

 من السقم ما عاينتها متقدما  عندي من عالج غريبٍة نألهو
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 لحماً ماله طابخ يجمع  في طالب الغنى ومستزيٍد

 قد يخمدها النّافخ والنار  ضيع ما نال بما يرتجي

 شر أعينهم بعيٍب واحد من  شخص األنام إلى كمالك فاستعذ

 يستقبح الشّيء المعاد وقد  حديثه فيزيد حسناً يعاد

   هذا العصرألهل

  : األمري أبو فراس احلمداين

 خير من غنى المال قل  غنى النّفس لمن يع

 ليس الفضل في الحال فس  النّاس في األن وفضل

 لنا الصدر دون العالمين أو القبر  أناس ال توسط عندنا ونحن

  ومن خطب الحسناء لم يغله المهر  علينا في المعالي نفوسنا تهون

 ن ألنه من ضن ظنّا  بك الظّنوظننت  ولقد

 شيء أحسن من حاٍن على جان ال  علي وأحنو صافحاً أبداً يجني

 يبذل النّفس النفيسة أكرم ومن  كريماً من يجود بماله وندعو

 من عاديته من يحارب وأهون  آفات الرجال ثقاتها وأعظم

 على فريقيه صالحا يجر  أرى فساداً في فسٍاد ولست

 الصيق غير قبيح وقبيح  لعدو غير جميلا وجميل

  : أبو الطيب املتنيب

 قوٍم عند قوٍم فوائد مصائب

  إن المعارف في أهل النّهى ذمم

  وخير جليٍس في الزمان كتاب

  وتأبى الطّباع على النّاقل

  ومنفعة الغوث قبل العطب

  ومن فرح النّفس ما يقتل

w  إذا عظم المطلوب قّل المساعد
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  أنا الغريق فما خوفي من البلل

  فإن الرفق بالجاني عتاب

  بغيض إلي الجاهل المتعاقل

ب  وكّل امرىٍء يولي الجميل محببطي وكل مكان ينبت العز 

 أنت أكرمت الّلئيم تمردا وإن  أنت أكرمت الكريم ملكته إذا

  ضع الندىمضر كوضع السيف في مو  الندى في موضع السيف بالعال ووضع

 خاب إال ألنّه جاهد ما  هللا رب مجتهٍد واألمر

 إذا احتاج النهار إلى دليل  يصح في األفهام شيء وليس

 له ما من صداقته بد عدواً  نكد الدنيا على الحر أن يرى ومن

 في مرادها األجسام تعبت  كانت النفوس كباراً وإذا

 الّالتي سررن ألوف عالهفأف  يكن الفعل الذي ساء واحداً فإن

 الشّهادة لي بأنّي فاضل فهي  أتتك مذمتي من ناقٍص وإذا

 إذا لم يكن في فعله والخالئق  الحسن في وجه الفتى شرفاً له وما

 كما يوجع الحرمان من كفّ رازق  وما يوجع الحرمان من كفّ حارم

 الأكثر النّاس إحسان وإجم من  لفي زمٍن ترك القبيح به إنّا

 فاته وفضول العيش أشغال ما  الفتى عمره الثاني وحاجته ذكر

 ما يعتاده من توهم وصدق  ساء فعل المرء ساءت ظنونه إذا

    

  تجري الرياح بما ال تشتهي السفن  كّل ما يتمنّى المرؤ يدركه ما

 ومن وجد اإلحسان قيداً تقيدا  نفسي في ذراك محبةً وقيدت

املوصلي الرفّاءالسري  :  

  والدهر منصرم والعيش منقرض  من العيش فاألعمار فانيةٌ خذوا

 القوم خفّ على الرقاب رقاب  العبء الثقيل توزعته إذا

   ما شهدت به األعداء والفضل
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 أنم من النسيم على الرياض  وإنّك كلّما استودعت سراً

 فضائاليسحق كي يزيد  فالمسك  تأنفن من العتاب وقرصه ال

 وال غم البنفسج باطال خطًأ  أحرق العود الذي أشممته ما

 سواي لديك الحبورا ويلقى  إلى كم أحبر فيك المديح

  : أبو بكر اخلالدي

 والظلماء والعيس بالبيد  خانك الدهر فكن عائذاً إن

 أموال المفاليس رؤوس  تكن عبد المنى فالمنى وال

  لشيء مملوٌل إذا ما يرخصوا  رخصت عليه حتى ملّني وأخٌ

 رمته إال صديقٌ مخلص إن  في زمانك ما يعز وجوده ما

  : أخوه أبو عثمان اخلالدي

 فما في ذاك عار سمٍل  هذه إن رحت في يا

 قميصها خزفٌ وقار ة  المدام هي الحيا هذي

 وهل خاتم في سوى خنصر  صغير صرفت إليه الهوى

 والهم يمنع أحياناً من السهر  يالهم أرقدن: رقدت فقلت: قالت

 وليس مستحسناً صفو بال كدر  أصفو وأكدر أحياناً لمختبري

 عاٍر على عيٍن بال حور فأي  عار يلحقني أني بال نشب ال

  : اخلباز البلدي

 بعده حتى التّناد وسرك  إذا استثقلت أو أبغضت خلقاً

 ادالقرض داعية البع فإن  بقرض دريهماٍت فشرده

  : املهلّيب الوزير

 مغيبي أو مشيبي أو  بالوصل حولي سابقي

 بمرصاٍد قريب يا  للفتيان في الدن فهو

 النفس عن بعد األرب وكففت  توسطت إذا لم تترك لو

 الدلو إلى عقد الكرب تمأل  كان أرجى لك في العتبى من أن
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  : أبو إسحق الصايب

 خاير النّساكاإال األ لف  اهللا كالوحوش وما تأ نعم

 لها البر والتقى أشراكا ت  نفّرتها آثام قوٍم وصير

 عن درجاته بالصغر  من نكسته وأحقّ

 من ذاته وسفاله  مجده من غيره من

 اإلنكار وسط النادي ويبدو  الظّلم أن يكون الرضى سراً ومن

بوالذ وليس  والنون قد يرجى التقاؤهما الض هبيرجى التقاء الّلب 

  وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق  يكون النقص فالرزق واسع وحيث

 سخيفه وهيواله  اإلنسان جيفه جملة

 قيل للنّفس الشريفه  فلماذا ليت شعري

 اهللا اللطيفه صنعة  ذلك فيه إنّما

  : ابن نباتة السعدي

 وإن كان في ساعديه قصر  تحقرن عدواً رماك فال

 عما تنال اإلبر وتعجز  قابالسيوف تحز الر فإن

 إذا لم يسعد اهللا جده عليه  همم المرء اكتئاباً وحسرةً أرى

 نحسه في األمر قابل سعده إذا  وما للفتى في حادث األمر حيلةٌ

 الدراهم آفة األجواد عوز  خلعت على الزمان رداءه مثل

 حب الثناء طبيعة اإلنسان  الثناء مبرز ومقصر يهوى

 فما محنّاها بمحنه ق  بنا أرض العرا ونبت

 برحلة الفضالء هجنه د  الرحيل كفى البال غير

 وكل من بادر المدى غلبا  قوماً عليك قد غلبوا أحسد

    

 أوراقه بما قربا تلتفّ  وكنت كالكرم من تكرمه

  : ابن لنكك البصري
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 عن حديث المكارم  في زماننا عدنا

  الجود حاتمفي فهو  كفى الناس شره من

  ولو قد صفت كانت كأضغاث حالم  أرجي من حياٍة تكدرت وماذا

 دهٍر على األحرار لم يجر وأي  جار الزمان علينا في تصرفه

 على الفلك الدوار لم يدر يلقى  من الدهر ما لو أن أيسره عندي

  : أبو احلسن السالمي

 لذّنوبالعفو من ثمر ا رأينا  على اآلثام لما تبسطنا

 العواقب آمن الحدثان ناسي  ما شغلته فرصة لذٍّة والمرء

  فصار سهادي بين طرف وصارم  رقادي بين كاٍس وروضٍة وكان

 الدرع ألبسك الغالئل ولبس  الهول أركبك المذاكي ركوب

  : أبو الفرج الببغاء

 فكن عزيزاً إن شئت أو فهن  الذّل إال تحمل المنن ما

 أما في الدهر شيء ال يريب  قٍة كذوبوميض بار أكّل

 لم يبعد عليه مرام وبالسعد  ومن طلب األعداء بالمال والظبى

 غنى يساوي حمل من بلوغ  ولم أر مذ عرفت محّل نفسي

ابن سكّرة اهلامشي :  

  وعلّة الحال تنسي علّة الجسد

  وقد ينبت الشّوك وسط األقاحي

  الخليفة والفقير البائسبين  والموت أنصف حين عدل قسمة

 ظلم وعدوان فعيشه  ذي عيٍش بال درهٍم وكّل

  : ابن احلجاج

كالٍم تستثار به الحرب ورب 

  خود تزفّ إلى ضريٍر مقعد

  أصبحت أخلق منك بالزبد
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  متخم يفسو على جائع

  أحسنت يا جامع سفيان

  فقلت من يفسو على الكنف

 المضروب ال زيد أنا  أيها السائل عن حالي

 في رجلي قيد ليس  المحبوس لكن وأنا

 في الطعم بها السكّر يفسد  المرة يا سيدي واللوزة

 بقيعتك السراب فعنّاني  دعوت نداك من ظمٍإ إليه

لديه وال تراب فال  الح يلمع في سباٍخ سراب ماء 

 منهما تمسي بحال عليلة  وبي مرضان مختلفان حالي ال

 عالجت ذاك ربا طحالي وإن   هذا جفّ كبديعالجت إذا

  حتى ابتليت فكنت الواثق الخجال  ما زلت أسمع كم من واثٍق خجٍل

  : أبو احلسن املوسوي النقيب

 إليه السؤدد المولود يرمي  ما السؤدد المطلوب إال دون ما

 غالبا وتضعضع الجلمود إن  هما اتّفقا تكسرت القنا فإذا

 تقارب بين العز والهون لقد  د كنت أغبطهأرحم من ق أمسيت

 قرب ما عاد بالضراء يبكيني يا  كان بالسراء يضحكني ومنظٍر

يزاول األمر الجسيما ن  من حذر الهوا الحر 

 منه أن ركب العظيما ٍع  وهو العظيم وغير بد

 القذى مانعاً طرفي من الوسن مثل  أنت الكرى مؤنساً طرفي وبعضهم

 بدم األحشاء ال الّلبن تراضعا  ج قلبانا كأنّهماتماز لقد

   العز بما بيع فما العز بغال إشتر

 أو السمر الطّوال ت  بالقصار الصفر إن شئ

 عزٍّ بمال مشتري  بالمغبون عقال ليس

 لحاجات الرجال ل  يدخر الما إنّما
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    والفتى من جعل األموال أثمان المعالي

   :أبو طالب املأموين

 بد أن تستله األقدار ال  في ضمير الدهر سر كامن لي

 أكان ذووة سادة أم مواليا  شرف اإلنسان اال بنفسه وما

 فإن الغيث للروض ظالم وزاد  إذا الغيث وفى الروض واجب حقه

  : أبو الفضل بن العميد

 أريٍب وحوال ذي حيل أرب  لن يصرف الدهر عن سجيته

    

معيٍن صفا على ك أيالنّعيم لم يزل هر  در الد وأي 

 جوانحه من األدواء أثرت  يشف من داٍء بآخر مثله من

 يستكفّ النّار بالحلفاء من  داوى جوى بجوى وليس بحازٍم

 امرىٍء بان قوته ء  قوتي وما بقا أنت

 الماء حوته فارق  يرجو البقاء إن كيف

 واألقارب ال تقارب عد  الرجال من األبا آخ

من العقارب رب  األقارب كالعقا إن بل أضر 

  : ابنه أبو الفتح

 فليس له بعدها مقترح  بلغ المرء آماله إذا

 كان لي منها ومن أهلها بد إذا  لفظتني دار قوٍم تركتها متى

 عبد الهون بالهون رادع وتقويم  بطرتم فطرتم والعصا زجر من عصى

  : أبو القاسم بن عباد

 بقدر الهممفإن الهموم 

  وما حسن الثّياب بال طراز

  كم صارٍم جرب في خنزير

 الفسق ال رخصة فيه ي  احذر الغيبة فه
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 من لحم أخيه كل  المغتاب كاآل إنما

 حفظ الشّكر لإلحسان فاحفظ  حفظ اللسان راحة اإلنسان

   اإلنسان في الّلسان فآفة

 لمقالتٌ نزور د  إن أم الصدق في الو

 مات لم نشهد الجنازه إن  لم يعدنا إذا مرضنا من

 مودات العدى ليس تنفع بأن  صدقوا والراقصات إلى منى لقد

  إذا استمكنت يوماً من الّلسع تلسع  أنّني داريت دهري حيةً ولو

  : القاضي أبو احلسن علي بن عبد العزيز

 األحرار باإليناس يتملّك

  والقلب يدرك ماال يدرك البصر

 والموت أطيب من عيش على غرٍر  الهجر أروح من وصٍل على حذر

 قام في تصديقها ألف شاهد ولو  أعجبتني قطّ دعوى عريضة وما

 رجالً عن موقف الذّل أحجما رأوا  فيك انقباض وإنّما: لي يقولون

 نفس الحر تحتمل الظمأ ولكن  قد أرى: هذا مورد قلت: إذا قيل

 ولكن مطلب الرزق ضيق :فقلت  ي األرض فالرزق واسعاضطرب ف: وقالوا

 يك لي كسب فمن أين أرزق ولم  لم يكن في األرض حر يعينني إذا

  : أبو بكر اخلوارزمي

  ومن عجب األيام ترك التّعجب

  لكّل صناعٍة يوماً مديل

  قوموا انظروا كيف بخوت الّلئام

  يا ملك الموت إلى كم تنام

 عنه لسان التّجربه حدثني  الدهر على من ركبهما أثقل 

 لم يتعمد بالهبه فإنه  تشكرن دهراً لخيٍر سيبه ال

 إذ يسقي مكاناً خربه كالسيل  وإنما أخطأ فيك مذهبه
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  والسم يستشفي به من شربه 

 أذال المال صان الجاها ومن  أسخط الدرهم أرضى اهللا من

 ن شقائه متقاضم جاءه  وإذا مدة الشقي تناهت

  فإن الدمى استعبدن من نحت الدمى  وال تعجبا أن يملك العبد ربه

 صالٍح بفساد آخر يفسد كم  تصحب الكسالن في حاجاته ال

 يوضع في الرماد فيخمد كالجمر  البليد إلى الجليد سريعةٌ عدوى

 فال تظهرن منك الذبول فتحقرا  عليك بإظهار التجلّد للعدى

 في الميضا إذا ما تغيرا ويطرح   الريحان يشتم ناضراًترى ألست

  : أبو الفضل بديع الزمان اهلمذاين

 وتصبح في ظلّه تبيت  جامع المال من حلّه أيا

  وتسأل من بعد عن كلّه  منك غداً كلّه سيؤخذ

 بالمرصاد قاعداً  حريصاً على الغنى يا

 فيه بقاصد خضت  في سعيك الذي لست

 فيها بخالد لست  ذهدنياك ه إن

 أنت ساٍع لقاعد  هذا فإنّما بعض

    : إمساعيل الشاشي

 وللشّباب تراعي حرمة الكتم

  فخانت ثقات الناس حتى التجارب  وكنت ارى أن التجارب عدةٌ

 الخيل بالركض المعار أحقّ  في ميادين التّصابي فركضاً

 أن تظلّك أغصانها أبت  تجزعن على أيكٍة وال

  :  الفتح البسيتأبو

 والبالغة والبيان وخطّي  أحسست في لفظي فتوراً إذا

 مقدار إيقاع الزمان على  ترتب بفهمي إن نقصي فال

 دمامةً أو رثاثة الحلل  تحقر المرء إن رأيت به ال
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 منه الفتى جني العسل يشتار  فالنحل ال شيء في ضؤولته

 من العيثال يخلو  فالغيث  ترج شيئاً خالصاً نفعه ال

 الرئاسة غرس الرجال وشرط  الفالحة غرس النبات فشرط

 كالفار الذي يتقي الهرا توقّاه  حيوان كان طعمه ضده إذا

 باله يا ويحه يأمن الدهرا فما  شك أن المرء طعمه دهره وال

 وماله في ظلّه حظّ  ظّل الفتى ينفع من دونه

 لوناً وريحاً ومطعما يغيره  وطول جمام الماء في مستقره

 أستفد علماً فما هو من عمري ولم  مر بي يوم ولم أتّخذ يداً إذا

 فيه آلخرين زكام ثم  كالورد فيه راحة قوٍم أنا

 ولم أر مثل الصبر جنّة البس  أر مثل الشكر جنّة غارس ولم

الزعاف أخو حجى ب مدالًّ  ولن يشرب السمبترياق لديه مجر 

 أن عوج المشيب قناتي بعد  قناة رأيي إالاستقامت  ما

    :أبو الفضل عبيد اهللا بن أحمد الميكالي

يتيه به غني وكل غنى  بموٍت أو زوال فمرتجع 

 الموت يزوي ما زوى لي أليس  جدي زوى لي األرض طراً وهب

 وبؤسي عادلك نعمي  من إن كنت في أخوك

 منه عادلك بالبر  بداك منعما وإن

 بعدها منه أهم وأعظم وما  الفتى في أهله برزيٍة يصاب

 وإن كان مجزاعاً فوزر مقدم  يصطبر فيها فاجر موفّر فإن

 وخّل المزاحمه ش  الناس في المعا جامل

 مه: المزاح يتعاطى  وقل لمن وتنصح

 يذبح الطاووس من أجل ريشه كما  يهلك اإلنسان كثرة ماله وقد

 وموته خزيه ال فوته الداني   ال طول مدتهالفتى ذكره عمر

 له بك في الدنيا حياتان يجمع  نفسك باإلحسان تزرعه فأحي
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 مختلط وشعره  لمن يحلقه قال

 أم أشمط أأسود  قل ما لونه باهللا

 يديك يسقط بين  رفقاً يا فتى :فقال

 رضي الخفض من قدره فقد  سخط النصب في قدره ومن

 حلل الحب قاسى الكروبا على  حشائهيطو مكنون أ ومن

   ال عون للرجل الكريم كماله

 غدا أقوم من قدح ولو  ذو الفضل ال يسلم من قدح
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  الفصل الثاني في سياقة ما يجري مجرى األمثال

من األقوال الصادرة عن طبقات الناس، وذوي املراتب املتباينة، والصناعات املختلفة، وما قيل فيهم، 
   هلم وعليهم ووصف أحواهلم وتصرفام وذكر ما

  السلطان والملك والملوك

    

من عصى السلطان فقد . السلطان يأخذ أخذ األسد، ويغضب غضب الصيب. السلطان ظلّ اهللا يف األرض
امللك . للملوك بدوات. جاور ملكاً أو حبراً. ال أرحام بني امللوك وبني أحد. امللك عقيم. أطاع الشيطان

شر السالطني من خافه . سكر السلطان أشد من سكر الشراب. لكفر، وال يبقى على الظلميبقى على ا
امللوك يؤدبون باهلجران، وال . السلطان كالنار، إن باعدا بطل نفعها، وإن قاربتها عظم ضررها. الربيء

ب األسد، صاحب السلطان كراك. إقبال السلطان تعب وفتنة، وإعراضه حسرةٌ ومذلة. يعاقبون باحلرمان
السلطان سوق، ما نفق فيها . أجرأ الناس على األسد أكثرهم له رؤية. يهابه الناس، وهو ملركبه أهيب

من ملك . الناس على دين ملوكهم. خذوا: هاتوا، فقد قال هلم: السلطان إذا قال لعماله. جلب إليها
ثالثةٌ ال . دم السلطان خدمه اإلخوانمن خ. عفو امللك أبقى للملك. إذا تغري السلطان تغري الزمان. استأثر

ليكن السلطان عندك كالنار، ال تدنو منها إال عند احلاجة، فإذا . البحر، والسلطان، والزمان: أمان هلا
من . من أكل من مال السلطان زبيبةً أداها مترةً. أدوم التعب خدمة السلطان. اقتبست منها فعلى حذر

مثل أصحاب السلطان كقوٍم رقوا جبالً، مث وقعوا . و بعد حنيحتسى مرقة السلطان احترقت شفتاه ول
مثل السلطان كاجلبل الصعب الذي فيه كل مثرٍة طيبة، . منه، فكان أبعدهم يف املرقى أقرم إىل التلف

  .املال للملوك فريضةٌ، وللرعية نافلة. وكل سبٍع حطوم، فاالرتقاء إليه شديد، واملقام فيه أشد

  ابن المعتزما أخرج من كالم 

  في شؤونهم وذكر أصحابهم 

ال يدرك الغىن بالسلطان . أشقى الناس بالسلطان صاحبه، كما أن أقرب األشياء إىل النار أسرعها احتراقاً
من شارك السلطان . إن كان البحر كثري املاء فهو بعيد املهوى. إال نفس خائفة، وجسم تعب ودين متثلم

wإذا زادك امللك أنساً . فساد الرعية بال ملك كفساد اجلسم بال روح. خرةيف عز الدنيا شاركه يف ذل اآل
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امللك بالدين . من صحب السلطان فليصرب على قسوته، كصرب الغواص على ملوحة حبره. فزده إجالالً
ال تلتبس بالسلطان يف وقت اضطراب . من نصح اخلدمة نصحته اازاة. يبقى، والدين بامللك يقوى

 فإن البحر ال يكاد يسلم راكبه يف حال سكونه، فكيف عند اختالف رياحه، واضطراب األمور عليه،
  .أمواجه؟

  ما أخرج من ذلك من كتاب المبهج

أحر . إذا نطق لسان العدل يف دار اإلمارة فلها البشرى بالعز والعمارة. األوطان حيث يعدل السلطان
ريح . وك واملطامع الدنية يف املطاعم الرديةما للمل. بامللك العادل أن يستقر سريره يف سرة األرض

من غمس يده . أخلق بدم املستخف باجلبابرة أن يكون جباراً. السلطان على قوٍم نسيم، وعلى قوٍم مسوم
امللك خليفة اهللا تعاىل يف عباده وبالده، ولن يستقيم أمر . يف مال السلطان، فقد مشي بقدمه إىل دمه

  .ن يبسط أنواع العدل، وينشر أجناس البذلامللك م. خالفته مع خمالفته

  األقوال الصادرة عن الملوك

  واألجلة، الدالة على عظم هممهم، وكرم أخالقهم 

القصاب ال وله كثرة : إنه يف مثانني ألف رجل، فقال: قيل لالسكندر وهو بإزاء حرب دارا بن دارا
وملا رهن . اصطناعنا إياه بيته وشرفه: فقال. إنه ال قدمي له: اصطنع أنو شروان رجالً، فقيل له. الغنم

. لوال أم عندي أقل من الفرس مل أقبلها: قال كسرى. حاجب بن زراة قوسه عن العرب عند كسرى

إين آلنف أن : وكان يقول. حنن الزمان من وضعناه اتضع، ومن رفعناه ارتفع: قال معاوية رضي اهللا عنه
النعمان بن . ب ال يسعه عفوي، وحاجةٌ ال يسعها جودييكون يف األرض جهلٌ ال يسعه حلمي، وذن

  : املنذر بن ماء السماء

  يعفو الملوك عن الكثير من الذنوب لفضلها

 تعاقب في اليسير وليس ذاك بجهلها ولقد

وكتب إىل . أفضل الناس من تواضع عن رفعٍة، وعفا عن قدرة، وأنصف عن قوة: عبد امللك بن مروان
  .أبق هلم حلوماً يعقدوا ا شحوماً: أمر أهل السواداحلجاج الظلوم يف 

    

أحسن : وقال لبنيه. عجبت ممن يشتري املماليك مباله، وال يشتري األحرار بفعاله: املهلب بن أيب صفرة
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: زياد. استكثروا من احلمد، فإن الذم قلّ من ينجو منه: يزيد بن املهلب. ثيابكم ما كان على غريكم

ما أقبح بنا أن تكون : السفاح. ، فليس كل أحٍد يصل إىل السلطان يقدر على كالمهاشفعوا ملن وراءكم
حرمة : عبد اهللا بن علي ملروان وقد كتب إليه يسأله يف أمٍر. الدنيا لنا، وأولياؤنا خالون عن حسن آثارنا

، فمن إذا قتلت أكفاءك من قريٍش: عبد الصمد بن علي للسفاح. احلق لنا يف ذمك، وعلينا يف حرمك
إمنا يتكثر : وكان يقول. إمنا تطلب الدنيا لتملك ، فإذا ملكت فلتوهب: املأمون. تباهي بسلطانك

ليس من املروة أن تكون أوانيك فضيةً : ووقع إىل بعض أصحابه. بالذهب والفضة من تقالن عنده
 فازرع بذلك من إمنا هو درمهك وسيفك،: العباس بن حممد للرشيد. وذهبيةً، وجارك طاٍو وغرميك غاٍو

ال خري يف السرف، : وقيل له. الشرف يف السرف: احلسن بن سهل. شكرك، واحصد ذا من كفرك
أنا الذي : من أنت؟فقال: وتعرض له رجلٌ، فقال. فرد اللفظ واستوىف املعىن. ال سرف يف اخلري: فقال

من أقعدته : من رسالة:  ومشكرياألمري قابوس بن. مرحباً مبن توسل إلينا بنا: أحسنت إليه عام كذا؛فقال
: ومن رسالة له. نكاية األيام أقامته إغاثة الكرام، ومن ألبسه الليل ثوب ظلمائه نزعه النهار عنه بضيائه

  .اقتناء املناقب باحتمال املتاعب، وإحراز الذكر اجلميل بالسعي يف اخلطب اجلليل

  ومن كالمهم السائر مسير األمثال

ال صالح للخاصة مع فساد العامة، وال نظام .  عن العدل رغبت الرعية عن طاعتهإذا رغب امللك: أزدشري
ال سلطان إال . أوحش األشياء عند امللوك رأس صار ذنباً، وذنب صار رأساً. للدمهاء مع دولة الغوغاء

ال من من منع امل. بالرجال، وال رجال إال باملال، وال مال إال بعمارة، وال عمارة إال بعدل وحسن سياسة
. الشكر أكرب من النعم، ألنه يبقى، والنعم تفىن: من بن اسفنديار. سبيل محده ورثه من ال حيمده

ما بال تعظيمك : قيل له: اإلسكندر. األيام صحائف آجالكم، فخلدوها أحسن أعمالكم: أفريدون
وملا . يت الباقيةألن أيب سبب حيايت الفانية، ومؤديب سبب حيا: ملؤدبك أشد من تعظيمك ألبيك؟فقال

ال تغلبين : لو تزوجت بنت دارا، فقال: وقيل له. ال أجعل غلبيت سرقة: أشري عليه بتبييت الفرس، قال
إن كنت صبغت املشيب فكيف تصبغ الكرب؟ رام : ونظر إىل شيٍخ خضيب، فقال له. امرأة غلبت أباها

كل الناس أحقاء بالسجود هللا : أنوشروان. رباألفضال تعظم األقدا: قباد. احلكم ميزان اهللا يف أرضه: كور
إن امللك إذا كثرت أمواله مما . والتواضع له، وأحقهم بذلك من رفعه اهللا عن السجود ألحٍد من خلقه

إذا . إن مل يساعدنا القضاء ساعدناه. يأخذ من رعيته كان كمن يعمر سطح بيته مبا يقتلع من قواعد بنيانه
ما أكلته راح، وما . ال تغتر بصواب اجلاهل، فإن ذلك كزلة اللبيب. مل يكن ما تريد فأرد ما يكون

ال حتركن : هرمزد. وجدنا للذة العفو ما مل جند للذة العقوبة. اإلنعام لقاح والشكر نتاج. أطعمته فاح w
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. أطع الكبري يطعك الصغري: أطع من فوقك يطعك من دونك: أبرويز. ساكناً، وسكن كل متحرك

أحق الناس باإلحسان من أحسن : عبد امللك بن مروان.  الدهر عن قوم كفى عدوهمإذا أدبر: يزدجرد
: املنصور. األناة حممودةٌ إال عند إمكان الفرصة: السفاح. اهللا إليه، وأوالهم بالعفو من بسط بالقدرة يديه

الرشيد . عنفكن ليناً يف غري ضعف، وشديداً من غري : املهدي. إذا كان احللم مفسدةٌ كان العفو معجزةٌ
حيتمل امللوك كل شيء : املأمون. إياك والدالة، فإا تفسد احلرمة، ومنها أيت الربامكة: إلمساعيل بن صبيح

: املنتصر. إذا نصر اهلوى بطل الرأي: املعتصم. القدح يف امللك، وإفشاء السر ، والتعرض للحرم: إال ثالثة

  .وال ذل ذو حق، ولو أصفق عليه العامل. واهللا ما عز ذو باطل، ولو طلع من جبينه القمر

  ومما يجري مجرى األمثال من كالم

  األمير شمس المعالي في أثناء رسائله 

    

الوسائل أقدام ذوي احلاجات، . بزند الشفيع تورى نار النجاح، ومن كف املفيض ينتظر فوز القداح
. ل املعذرة من شيم حماسن الشيمالعفو عن ارم من مواجب الكرم، وقبو. والشفاعات مفاتيح الطلبات

الدنيا دار تغريٍر وخداع، وملتقى ساعٍة . قوة اجلناح بالقوادم واخلوايف، وعمل الرماح باألسنة والعوايل
غاية كل متحرٍك سكون، واية كل . لوداع، وأهلها متصرفون بني ورٍد وصدر، وصائرون خرباً بعد أثر

اجلزع على األموات عناء؛وإذا كان ذلك كذلك، فلم التهالك وآخر األحياء فناء، و. متكوٍن أال يكون
إذا مسح الدهر باحليا، فاشكر . حشو هذا الدهر أحزانٌ ومهوم، وصفوه من غري كدٍر معدوم. على اهلالك؟

. عسر ويسر: ولأليام صرفان. حلو ومر: للدهر طعمان. بوشك اإلنقضا، وإذا أعار فاحسبه قد أغار

لكل شيٍء غاية ومنتهى، وانقطاع، وإن بعد . ريه، مقسوم األحوال على دوريهواخللق معروض على طو
هم املنتظر للجواب . واحلاجة إىل االقتضاء كسوف يف وجه الرجاء. ترك اجلواب داعية االرتياب. املدى

النجيب إذا جرى مل يشق غباره، والشهاب إذا سرى ال تلحق . ثقيل، واملدى فيه وإن كان قصرياً طويل
وهيهات أن تكتسب األرض لطافة . من أين للضباب صوب السحاب، وللغراب هوي العقاب. ارهآث

  .كل غٍم إىل احنسار، وكل عاٍل إىل احندار. اهلوا، وبصري البدر كالشمس يف الضيا

  ومن كالم بلغاء أهل العصر في ذكر السلطان

اإلبقاء على خدم السلطان ورجاله . نهاملرء أشبه بزمانه، كل زماٍن منتسجةٌ من سجايا سلطا: ابن العميد
: ابن عباد. اإلشفاق على حاشيته وحشمه مثل اإلشفاق على ديناره ودرمهه. عدل اإلبقاء على ماله w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  69  

يب السلطان فرض وكيد، وحتم . مرضاة السلطان ال تغلو بشيء من األمثان، ولو ببذل الروح واجلثمان
امللك أحق باصطفاء رجاله منه باصطفاء أمواله؟ألنه : صايبأبو إسحق ال. على من ألقى السمع وهو شهيد

ومثله يف ذلك املسافر يف . مع اتساع األمر، وجاللة القدر ال يكتفي بالوحدة، وال يستغين عن الكثرة
امللك مبن . الطريق البعيدة، الذي جيب عليه أن تكون عنايته بفرسه انوب مثل عنايته بفرسه املركوب

فاتعظ، أشد انتفاعاً منه مبن مل يغلط ومل يتعظ؛ألن األول كالقارح الذي أدبته العربة، غلط من أصحابه 
والعرب تزعم أن . وأصلحته الندامة، والثاين كاجلذع املهتوك الذي هو راكب للغرة، وراكن إىل السالمة

  .العظم إذا جرب من كسره عاد صاحبه أشد بطشاً وأقوى يدا

   اهللا عليه  رحمةفصل ألبي بكر الخوارزمي

ال صغري مع الوالية والعمالة، كما ال كبري مع العطلة والبطالة؛وإمنا الوالية أنثى تصغر وتكرب بواليها، 
والصدر مبن يليه والدست مبن جيلس فيه واألعمال بالعمال ، كما أن . ومطيةٌ حتسن وتقبح مبمتطيها

قيل السلطان كبري، . ، وإن طال عليه عثر فيهإن والية املرء ثوب، فإن قصر عنه عري منه. النساء بالرجال
  .ومدراته حزم وتدبري، كما أن مكاشفته غرور وتغرير

  .أجهل الناس من كان على السلطان مدالً ولإلخوان مذالٌ: أبو الفتح البسيت

  قطعة من ذكر اآلداب في صحبة الملوك

من خدم السلطان فعليه :  املقفعابن. من جالس امللوك بغري أدٍب فقد خاطر بنفسه: بزرمجهر احلكيم
كن على التماس احلظ بالسكوت بني أيدي امللوك أحرص منك على : غريه. باملالزمة من غري معاتبة

معاشر : خطب املنصور فقال يف خطبته ما كأنه تفسري ما أدجمه فيثاغورس وإيضاحه وهو. التماسه بالكالم
ظهره اهللا على سقطات لسانه، وفلتات أفعاله، ال تضمروا غش األئمة، فإن من أضمر ذلك أ: الناس

األمراء ال يشمتون امللك : غريه. مسألة امللوك عن أحواهلم حتية النوكي: الفضل بن الربيع. وسحنة وجهه
  : ابن عباد. ال تسلم على امللك فإن أجابك شق عليه وإن مل جيب شق عليك. يعلم وال يعلم

 احذره وراقبالتّعظيم و من  أوالك سلطان فزده إذا

  وقرب البحر محذور العواقب  السلطان إال البحر عظماً فما

  الوزارة والوزراء
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أخوف ما يكون العامة آمن ما يكون : غريه. أخوف ما يكون الوزراء عند سكون الدمهاء: مروان
 حيتاج إىل وأجود اخليل. أعلم امللوك حيتاج إىل وزير، وأشجع الناس حيتاج إىل سالح: العجم. الوزراء

مثل امللك الصاحل إذا كان وزيره فاسداً مثل املاء الصايف العذب . سوط، وأجود الشفار حيتاج إىل مسن
النمري الذي فيه التماسيح؛فال يستطيع اإلنسان وروده، وإن كان ساحباً، وإىل املاء ظامئاً حذراً على نفسه 

  : ابن العميد. ال تغترنّ بكرامة األمري إذا غشك الوزير: العامة. منه

  قد أوهمتك غنى عن الوزراء  هيهات لم تصدقك فكرتك التي

 وال أرض بغير سماء أرضاً  تغن عن أحٍد سماء لم تجد لم

  : سليمان بن مهاجر. إذا طلبت نائل األمري، فالطف له من جهة الوزير: غريه

  أودى فمن يشناك كان وزيرا  الوزير وزير آل محمٍد إن

  :  البسيتأبو الفتح

 بل هي الكبيره خطيئةٌ  الحضرة الكبيره وزارة

 محنةٌ مبيره فإنها  فال تردها وال تردها

 ورأوها من أعظم الدرجات  على وزارة بسٍت عذلوني

 بعد لم أمّل حياتي إنّني  ال أشتهي وزارة بسٍت :قلت

  وزارة بسٍت وهي سخنة عين  بسٍت كم تناحرتم على أكتاب

 بينكم يا قوم حرب حنين فلم  فوق ما تطلبونهحنيٍن  وخفّ

كان العمل لعلي واالسم حلامد، فقال بعض . ملا استوزر حامد بن العباس، وقلد الدواوين علي بن عيسى
  : الشعراء ما متثل به الناس يف معناه

 وزيرين في بالد أن  أعجب من كّل ما تراه

 وزير بال سواد وذا  سواد بال وزيٍر هذا

    

: ينبغي للملك أن يبين أمره مع عدوه على أربعة أوجه: ومن كالمهم املتمثل به قول بعض وزراء العجم

اللني، والبذل، والكيد، واملكاشفة، ومثل ذلك مثل اخلراج، فأول عالجه التسكني، فإذا مل ينفع فاإلنضاج 
النية احلسنة مع العذر : حيىي بن خالد. والتحليل، فإذا مل ينفع فالبطّ، فإذا مل ينفع فالكي، وهو آخر العالج
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من أحسنت إليه فأنا مرن به، ومن مل . إذا أدبر األمر كان العطب يف احليلة. الصادق يقومان مقام النجح
ذكر النعمة من املنعم تكدير، ونسيان . أحسن ما يكون احلسن جتنب القبيح. أحسن إليه فأنا خمري فيه

اثالثة تد. املنعم عليه كفريدل على كرم الرجل سوء . اهلدية، والكتاب ، والرسول: ل على عقول أربا
ما أحد رأى يف . شيطانه أخبث من أن أسلطه على عقلي: لو قلت الشعر، فقال: وقيل له. أدب غلمانه

. حسن البشر علم من أعالم النجح: أبو عبيد اهللا وزير املهدي. ولده ما حيب إال أري يف نفسه ما يكره

ما رأيت : واعتذر إليه رجل فلم حيسن، فقال. صرب على حقوق الثروة أشد من الصرب على أمل احلاجةال
الرزق مقسوم، واحلريص حمروم، واحلسود مغموم، : جعفر بن حيىي. عذراً أشد باستئناف ذنٍب من هذا

قصراً كان اإلكثار أبلغإذا كان اإلجياز كافياً كان اإلكثار عياً، وإذا كان اإلجياز م. والبخيل مذموم .

قد كثر شاكوك وباكوك؛فإما : ووقّع إىل بعض عماله. اخلراج عمود امللك، وما استعزر مبثل اجلور
ما أظن : الفضل بن الربيع. بئس الزاد إىل املعاد العدوان على العباد: ووقّع أيضاً. اعتدلت وإما اعتزلت

العجب ملن يرجو من فوقه : الفضل بن سهل. غري أهلهاالنعمة إال مسخوطاً عليها، أما تراها أبداً عند 
إذا مل . ال تكسد لرئيٍس صناعةٌ إال يف شر زماٍن، وأخس سلطان: احلسن بن سهل. كيف حيرم من دونه

يتناولون ما يريدون بالقدرة، ويتناوهلم . األطراف منازل األشراف. أعط إال مستحقاً فكأين أعطيت غرمياً
ليس عليك بأس ما مل يكن . إذا مل تستطع أن تقطع يد عدوك فقبلها: مد بن يزدادحم. من يريدهم باحلاجة

اإلرجاف مقدمة : ابن الزيات. مثل الكتاب كالدوالب، إذا تعطل تكسر: الفضل بن مروان. منك بأس
ال ينبغي للملك أي جيري : أمحد بن اخلصيب. اإلرجاف زند الفتنة: عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان. الكون

اتق اهللا يف اإلرصاد، فإن اهللا : إىل أمحد بن طولون: عبيد اهللا بن سليمان. على لسانه عدداً أقل من ألف
حامد بن . وكاألخ املشاق: قال ابن عباد. القلم الرديء كالولد العاق: عيسى بن فرخان شاه. باملرصاد
: أبو حممد املهليب.  يوم السبتأنا يوم اخلميس أكتب مين: ابن مقلة. غرس البلوى يثمر الشكوى: العباس

  .وعد الكرمي ألزم من دين الغرمي: ابن عباد. التصرف وأسىن أعلى، والتعطل أعفى وأصفى

  وأصحاب السلطان ويتداولها الناس فيهم  األمثال التي يتداولها العمال

يته ذل يف عزله، ذل من تاه يف وال. غبار العمل خري من زعفران العطلة. الوالية حلوة الرضاع، مرة الفطام
من ويل . الوالية وكل مدح، والعزل وكل ذم. الزم الصحة يلزمك العمل. العزل يضحك من تيه الوالية

. العزل طالق الرجال. عمالً فتاه فيه دل على أن قدره دونه، ومن تواضع فيه دل على أن قدره فوقه

  .العزل حيض العمال. العزل عند معتاديه هزل

w اهللا من حيٍض بغيض لحاه  مال حيضالعزل للع وقالوا
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  من الّالئي يئسن من المحيض  يك هكذا فأبو علي فإن

  : منصور الفقيه

 لنا الجفا وتبدل  من تولّى فأبدى يا

  من لم يمت فسيعزل :  منك سمعنا أليس

  : آخر

 الوالية أستكبر وعند  إذا عزل المرء واصلته

الذّل ال تصبرونفسي على  المولّى له نخوةٌ ألن   

  : ابن الرومي

 تكونن نعلي بذلة الملك وال  وكن قلنسوة المملوك تحظ بها

كن مع السلطان مبرتلة الدجاجة من : العجم. كفارة عمل السلطان اإلحسان إىل اإلخوان: جعفر بن حممد
  :  خرميوقريب من هذا قول أمين بن. إن رأت احلب لقطت، وإن تعرض هلا إنسانٌ هربت: اإلنسان

  وإذا ما كان هرج فاعتزل  كان عطاء فأتهم وإذا

  : وإىل هذا املعىن أشار من قال. من واله السلطان صبعه الشيطان: العامة

  حتى دهتك أصابع الشّيطان  كنت ألزم صاحٍب وأبره قد

    

  كم غيرت خلقاً من اإلنسان  اإلله بنانها فأبانها جذّ

  .يةً بعشر وده قبلهاإرض من أخيك إذا ويل وال

  مغيرة الصديق على الصديق  واليٍة ال بد يوماً وكّل

  : زياد األعجم

 غير السلطان كّل خليل إذا  فتى زاده السلطان في الخّل رغبةً

  : أبو الفتح البسيت

 من غموٍم تعتريه وغمم  السلطان ال بد له صاحب

  عد قحمقحم األهوال من ب  يركب بحراً سيرى واذي

  قادة الجيوش والشجعان والفرسان
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  .الشجاع موقّى، واجلبان ملقّى. اإلقدام أنفى للعار، وأدرك للثار. موت يف عٍز خري من حياٍة يف ذلٌ

  فال يكن منك الفشل  إن باشرتها والحرب

 موت إال باألجل ال  واصبر على أهوالها

  .احلرب خدعة. احلرب سجال، وعثراا ال تقال

  ماٌل وقوم ينفقون نفوسا  بين قوٍم إنّما نفقاتهم مك

وقبل نزول . "السالح مث الكفاح. املكر حيلة من ال حيلة له. الكيد أبلغ من األيد. املكيدة أبلغ من النجدة
قد جينب الشجاع بال . السالح جنة األبدان، ووقاية األنفس. السالح زينة وعدة. "احلرب متال الكنائن

احتل . ال متنع عدوك السبيل يف هزميته. االنصراف قبل التمكن هزمية. ع اجلبان بالسالحسالح، ويشج
ال تغفل احلسك إن كنت . إذا ابتليت بالبيات، فعليك بالثبات. للشمس والريح بأن يكونا معك ال عليك

استالب احلدأة، ينبغي أن جيتمع يف قائد اجليش وثبة األسد، و: العجم. نازالً، وال اخلندق إن كنت مقيماً
اهلزمية . وختل الذئب، وروغان الثعلب، وصرب احلمار، ومحلة اخلرتير، وبكور الغراب، وحراسة الكركي

. حمرض واحد خري من ألف مقاتل. إذكاء العيون أنفى للظنون. اهلارب ال يعرج على صاحبه. حتل العزمية

. فر أخزاه اهللا من قتل رمحه اهللا: العامة.  ظفرالفرار يف وقته. الليل جنة اهلارب. التغرير مفتاح البؤس

احلرب يقدمها الكالم احلرب . إذا مل تغلب فاخلب. احملاجزة قبل املناجزة. الفرار بقراٍب أكيس: العرب
  .عصا اجلبان أطول. إن اجلبان حتفه من فوقه. أوهلا كالم، وآخرها اصطالم

   نّي بحرها اليوم صالوإ       لم أكن من جناتهاعلم اهللا                
  : آخر

  تدنو الصحاح من الجربى فتعديها  والحرب يلحق فيها الكارهون كما

  : آخر

  وعلى الغانيات جر الذّيول  القتل والقتال علينا كتب

  : آخر

  على رذايا نعٍم في مراح  أطيب األمر ولو أنّه ما

  : آخر

 الحروب فسالملم تظفّرك  إذا  وسالمت لما طالت الحرب بيننا

  اب والبلغاءالكت
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. صورة اخلط يف األبصار سواد، ويف البصائر بياض. عقول الرجال حتت أسنة أقالمها. القلم أحد اللسانني

. القلم صائغ الكالم، يفرغ ما جيمعه القلب، ويصوغ ما يسبكه اللب. بنوء األقالم تصوب غيث احلكمة

. مل أر باكياً أحسن تبسماً من القلم: جعفر بن حيىي. ململكةهللا در القلم، كيف حيوك وشي ا: املأمون

قيل لنصر بن . اخلط عقال العقل: أفالطون. اخلط هندسةٌ روحانية، وإن ظهرت بآلٍة جثمانية: إقليدس
ما : مثامة بن أشرس. رداءة اخلط زمانة األدب: املربد. تلك الزمانة اخلفية: فالن ال يكتب، فقال: سيار

. الكتاب ساسة امللك وعمار اململكة، وخزنة األموال: غريه. م مل تطمع يف دروسه األيامأثرته األقال

عقل الكاتب يف . الكاتب من إذا أخذ طوماراً ماله، وإن اقتصر على شٍرب كفاه. باألقالم تدبر األقاليم
كتاب . شئهاملتصفح للكتاب أبصر مبواضع اخللل فيه من من. جواب اجلواب من اخلطط الصعاب. قلمه

النقط الكثري يف الكتاب استغباٌء للمكاتب، : إبراهيم بن العباس. املرء عنوان عقله، ولسان فضله
من قرأ سطراً من كتاب قد ضرب عليه . الكتاب جهابذة الكالم: غريه. والتخطيط الكثري استخفاف به

م، خيدم اإلرادة، وال ميل اإلستزادة، القلم جمهز جليوش الكال: ابن املعتز. فقد خان؛ألن اخلط خيزن ما حتته
  .األقالم مطايا األوهام. اخلط نصف الكتابة: غريه. وكأنه يقبل بساط سلطان، أو يفتح باب بستان

  ومن كتاب المبهج

    

الكالم الفائق باخلط . صرير األقالم كصليل احلسام. الدواة من أنفع األدوات، واحلرب أجدى من الترب
البليغ من حيوك الكالم على حسب األماين، وخييط . ب، وفاكهة النفس، ورحيانة الروحنزهة القل. الرائق

  : أبو الفتح البسيت. األلفاظ على قدود املعاين

  وعدوه مما يكسب المجد والكرم  أقسم األبطال يوماً بسيفهم إذا

 الدهر أن اهللا اقسم بالقلم مدى  كفى قلم الكتّاب مجداً ورفعةً

أبو . الكالم احلسن من مصائد القلوب: غريه. البيان ترمجان العقول، وروض القلوب: ارونسهل بن ه
. أبلغ الكالم ما سابق معناه لفظه: غريه. البالغة ما فهمته العامة، ورضيته اخلاصة: عبيد اهللا وزير املهدي

  : البالغة ما أشار غليه البحتري حيث قال

  ة المرام البعيدركن به غاي  اللّفظ القريب فأد وركبن

  خير الكالم ما قل وجل، ولم يطل فيمل
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خري . البالغة أن تبلغ املعىن ومل تطل سفر الكالم: ابن املعتز. خري الكالم ما كان لفظه فحالً، ومعناه بكراً
  .البالغة ما صعب على التعاطي، وسهل على الفطنة. الكالم ما أسفر عن احلاجة

  في كتاب المبهج

أبلغ الكالم ما حسن إجيازه، وقل جمازه، وكثر إعجازه، .  يؤنس مسمعه، ويؤيس مصنعهأبلغ الكالم ما
  .البليغ من جيتين من األفاظ أنوارها، وجيتين من املعاين مثارها. وناسبت صدوره أعجازه

  األدباء وذكر األدب

ابن . فطناألدب يشحذ ال. ال غربة على أديب. األدب لقاح العقول وغذاؤها. األدب أحد املنصبني
األدب صورة العقل، فحسن عقلك . لست تعدم من األديب كرماً من طبعه، أو تكرماً من أدبه: املعتز

العقل بال أدٍب كالشجرة . من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف مع غنٍم كثرية. كيف شئت
األدب وسيلة إىل . يباألديب صنو األد. األدب بني أهله نسب. العاقرة ومع األدب كالشجرة املثمرة 

إعجام اخلط . قيدوا العلم بالكتابة. األديب ال جيالس من ال جيانس. كل فضيلة، وذريعة إىل كل شريعة
اكتبوا الكتب ألواخر . اخلطوط املعجمة كالربود املعلمة. مينع من استعجامه، وشكله يؤمن من إشكاله

املذاكرة صيقل . ، فاجعلوا الكتب هلا أزمةإن هذه اآلداب شوارد. ما حفظ فر، وما كتب قر. أعماركم
  .الكتب بساتني العقالء. العقل

  وخير جليٍس في الزمان كتاب

. الكتب أصداف احلكم تنشق عن جواهر الكلم: بزرمجهر. علم ال يعرب معك الوادي ال يعمر بك النادي

ٌء ملىء علماً، وظرف الكتاب وعا: اجلاحظ. إنفاق الفضة على كتب اآلداب خيلف عليك ذهب األلباب
من . بستانٌ حيمل يف ردٍن، وروضة تقلب يف حجر، ينطق عن املوتى، ويترجم عن األحياء. حشي ظرفاً

النتف من األدب قراضات . صنف كتاباً فقد استهدف؛فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف
منصور . ب كالسيف ، واملذاكرة كاملسناألد. ال تأمنن قارئاً على صحيفة، وال امرأةً على عطر. الذهب
  : الفقيه

  في العين نصٌل ولكن ناظر العين :  خذ العين من كلٍّ فقلت لهم :قالوا

 وربما لم نجد في األلف حرفين  من ألف طوماٍر مسودٍة حرفين

  : وله
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  س لها في الناس كنه  ومن البلوى التي لي

 يدعي أكثر منه  من يحسن شيئاً أن

اجعل ما يف كتبك رأس مالك، وما يف . تقلّل من األدب لتحفظ، وتكثّر منه لتعلم. لى عاقٍل اختيارهدل ع
  .قلبك النفقة

  النحويون

  .اللحن يف املنطق أقبح من اجلدري يف الوجه: عبد امللك بن مروان. النحو يف الكالم كامللح يف الطعام

 لحنتكرمه إذا لم ي والمرء  النحو يبسط من لسان األلكن

 فأجلّها حقّاً مقيم األلسن  التمست من العلوم أجلّها وإذا

  فتراه يسقط من لحاظ األعين  لحن الشريف يحطه عن قدره

  : كما قال ابن احلجاج. فالنٌ زيد املضروب: ومن أمثاهلم

  أنا المضروب ال زيد  السائل عن حالي أيها

  : وقال أبو بكر اخلوارزمي

 يلق زيد النحو من عمرو لم  لذيلقي األحباب منه ا قد

 زيد بالمالم ويضرب فيخص  ما كنت أحسب أن عمراً يذنب

  : وقال ابو نواس. أي منتسب إىل ما ليس منه: وفالن واو عمرو

  ألحقت في الهجاء ظلماً بعمرو  أنت في سليٍم كواٍو إنّما

    : أبو سعيد الرستمي

   ما دون الرضا شاعر مثليويحرم  الحقّ أن يعطى ثالثون شاعراً أفي

 بسم اهللا في ألف الوصل وضويق  كما سامحوا عمراً بواٍو زيادةً

  : أبو الفتح البسيت

 إلنصاف الوزير خالف وهذا  ولم أذنب ولم أك جانياً عزلت

 نون الجمع حين يضاف كأنّي  حذفت وغيري مثبتٌ في مكانه

  : وله

w  أخو األزلبالعزل والعزل   دهيت في نصرة أيامكم
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 كأنّي ألف الوصل حتى  في أثناء نسيانكم أدرجت

  : وله

 للخير والشّر إذعانه  لنا صديقٌ خير أحواله

فال ينجر تراه  في كّل جر يوماً غير منجر 

 يواتيه سوى الجر ليس  كأنّه باب المضاف الذي

  : أبو احلسن اللحام

 إذا تعد المهملاللغات  ومن  أنا من وجوه النّحو فيكم أفعل

 ليس ينصرف نعته  بشاعٍر تصرفنا

  المعلمون والمؤدبون

رد من طه إىل بسم . التخريج بالتدريج. التعلم يف الصغر كالنقش يف احلجر، ويف الكرب كالكتابة على املاء
سن مثل املعلم كامل. فالنٌ يقرأ تبت على أيب هلب. قل هو اهللا أحد شريفةٌ، وليست من رجال يس. اهللا

من مل يتأدب يف . من أدب أوالده أرغم حساده. ضرب املعلم الصيب كالسماد للزرع. يشحذ وال يقطع
. األدب من األب ، والصالح من اهللا عز وجل. من فاته األدب مل ينفعه احلسب. صغره مل يترأس يف كربه

  .أهل األدب هم األكثرون وإن قلوا، وحمل األنس حيث حلوا

 ينفع بعد الكبرة األدب وليس  حداث في مهٍلقد ينفع األدب األ

متها اعتدلت إنمته الخشب وال  الغصون إذا قويلين إذا قو 

  : آخر

 ونحن بين أبي جاٍد وهواز  في السور األولى منازلهم أوالك

 العلم إالّ ما وعاه الصدر ما  بعلم ما حوى القمطر ليس

 ال ينفعفجمعك للكتب   إذا لم تكن حافظاً واعياً

 يروح إلى أنثى ويغدو إلى طفل  وكيف يرجى الحلم والعقل عند من

ينصحان إذا هما لم يكرما ال  المعلم والطبيب كالهما إن 

 لجهلك إن جفوت معلّماً واصبر  لدائك إن جفوت طبيبه فاصبر

  : آخر
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 بنو الوزراء والخلفاء حتى  من علّم الصبيان أصبوا عقله

  العلماء

العلماء غرباء لكثرة . العلماء يف األرض كالنجوم يف السماء. العلماء أعالم اإلسالم. ء ورثة األنبياءالعلما
لوال . امللوك حكام على الناس، والعلماء حكام على امللوك. العلم كالسراج، من مر به اقتبس منه. اجلهال

العلم أكثر : ابن عباس. اء يوم القيامةمداد العلماء يوزن بدم الشهد: احلسن. العلم لكان الناس كالبهائم
  : علي بن أيب طالب. ذللت طالباً فعززت مطلوباً. من أن حيصى فخذوا من كل شيٍء أحسنه

 ولو مارسه ألف سنه ال،  حوى العلم جميعاً رجٌل ما

  فخذوا من كّل شيٍء أحسنه  العلم بعيد غوره إنّما

    

ماصني . آفة العلم النسيان. العلم يؤتى وال يأيت.  اجلهل أبداًمن مل حيتمل ذل التعلم بقي يف ذل: غريه
العلم حياة القلوب ومصابيح . من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. العلم مبثل بذله ألهله

احلرب عطر : سهل بن هارون. العلم أشرف األحساب. من ظن أن للعلم غايةً فقد خبسه حقه. األبصار
خذ من العلوم نتفها، .  شيٍء يف الدنيا حيسنه أهل الدنيا كلهم، وليس حيسنه واحدكل: اجلاحظ. احلرب

زلّة العامل كانكسار : ابن املعتز. إذا زل العامل زل بزلته عامل. زلة العامل ال تقال. ومن اآلداب طرفها
 الكثري الصخر، كما ال ينبت املطر. علم بال عمل كشجٍر بال مثر. السفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثري

علم . ومن كتم علماً فكأنه جاهله. من ترفع بعلمه وضعه اهللا بعلمه. كذلك ال ينفع البليد كثرة التعليم
من أكثر مذاكرة العلماء . اجلاهل صغري وإن كان شيخاً، والعامل كبري وإن كان حدثاً. الرجل ولده املخلد

الب العلم أكثرهم علماً، كما أن املكان املنخفض املتواضع من ط. مل ينس ما علم، واستفاد ما مل يعلم
. إذا علمت فال تفكر يف كثرة من دونك من اجلهال، ولكن اذكر من فوقك من العلماء. أكثر البقاع ماء

النار ال ينقصها ما أخذ منها؛ولكن ينقصها أن ال جتد حطباً، وكذلك العلم ال يفنيه االقتباس منه، وفقد 
وعاش خزنة . مات خزنة األموال، وهم أحياء.  العلم ينهي أهله ان مينعوه أهله.احلاملني له سبب عدمه

. أزهد الناس يف عاٍمل جريانه. لكل عاٍمل هفوة. مثل علٍم ال ينفع ككٍرت ال ينفق منه. العلوم ، وهم أموات

  .ما مات من أحيا علماً

  الفقهاء والمحدثون
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ال . املفيت يدخل بني اهللا وبني عباده. ط االختالفلو سكت من ال يعلم لسق. خري الفقه ما حاضرت به
من تتبع غرائب األحاديث كذّب، ومن طلب الدين بالكالم تزندق، : أبو يوسف. بد للفقيه من سفيه

. ما ناظرت ذا فٍن إال غلبين، وما ناظرت ذا فنوٍن إال غلبته: الشعيب. ومن طلب املال بالكيمياء أفلس

  .يت باب السلطان فاعلم أنه لصإذا رأيت الفقيه يأ: األعمش

  ومن أمثالهم

الغلط . إن الصواب يف األسد ال األشد. إذا ازدحم اجلواب خفي الصواب. كثرة السماع مضلة الفهم
إذا . الضرورة تبيح احملظورة. املسألة إمجاع. احملجوج بكل شيٍء ينطق. خرق اإلمجاع خرق. حتت اللغط

  .ة احلديث أشد من نقل الصخرإعاد: الزهري. جاء النص بطل القياس

 نفاقهم عند الكبر ث  أصحاب الحدي وكذاك

 الحقّ نص وقياس وبيان  أنت عين الجود نصاً وقياساً

 لي التيمم بالتّراب أبيح  لم أجد ماء طهوراً ولما

فد ومنع  حراماً قبول مدحتنا إنما يرتجى من الص 

 إالّ يداً بيد امحر  كما الدنانير بالدراهم في النّقد

   أر حراً قطّ يقتل بالعبد ولم

مع وهي قصائد ففضضتها  زفّت إليك لنا عرائس أربعبالس 

 النّكاح بغير مهٍر فاسد إن  إلي مهورهن بأسرها فابعث

 وإن كان النّصاب به تما صاب  فليس لما دون النّصاب قضية الن

  محالة بالقياستعلّق ال  أعيى الفقيه وجود نص إذا

 النّذر إالّ في الوفاء به كفّارة  هللا صوماً إن رجعت وما نذرت

  : ابن العميد

  مستنداً في المسجد الجامع  البن خلّاٍد إذا جئته قل

 األعمش عن نافع حدثّنا  زمان ليس يحظى به هذا

  اداص والزهالقص

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  80  

    

جنا . الندم توبة؛والتوبة ندم. لس كالطري يف القفصاملنافق يف ا. إذا رأيتم رياض اجلنة فارتعوا فيها
. الناقد بصري. الدعاء مفتاح الرمحة. عني عرفت فذرفت. أقصر ملا أبصر. املخفون، افتضحوا فاصطلحوا

اعترب مبا ترى، واتعظ . رأس الدين صحة اليقني. نعم حاجب الشهوات غض البصر. اتقوا جمانيق الضعفاء
رب مبيٍض ثوبه مدنٍس دينه، ومكرٍم نفسه اليوم مهٍني .  عربة الرائي وعظة السامعمبا تسمع، قبل أن تصري

الدنيا حلم، واآلخرة يقظة، . املذكر كالنخلة؛ال تزال منها بني رزٍق ورفٍق. القاص ال حيب القاص. هلا غداً
اشرب وال ما زلت . صم عن الدنيا تفطر باآلخرة. واملتوسط بينهما املوت، وحنن يف أضغاث أحالم

ذو . حالوة الدنيا مرارة اآلخرة؛ومرارة الدنيا حالوة اآلخرة. أروى، فلما عرفت اهللا رويت من غري شرب
ينبغي للعبد أن يكون يف : غريه. إن العبد بني نعمٍة وذنٍب، ال يصلحهما إال الشكر واالستغفار: النون

يف اجلنة نعيم أفضل من علم أهلها بأنه ال ليس . الدنيا كاملريض، ال بد له من قوت، وال يوافقه كل طعام
إذا أقبل العبد إىل اهللا، أقبل إليه : حممد بن واسع. نائم مقر بذنبه خري من مصٍل مدٍل على ربه. يزول

إذا هرب الزاهد من الناس فاطلبه، وإذا طلبهم فاهرب . الزهد إخفاء الزهد: ابن املبارك. بقلوب املؤمنني
كل : ابن السماك. ختذ الناس أباً وأخاً وابناً، مث بر أباك، وصل أخاك، وارحم ابنكا: رجاء بن حيوة. منه

مسكني ابن آدم، جسم معيب، وقلب معيب، وحيتاج أن : حيىي بن معاذ. ما فاتك من الدنيا فهو غنيمة
ف، املستعان اهللا على ألسنٍة تصف، وقلوٍب تعر: عمر بن ذر. يستخرج من معيبني عمالً ال عيب فيه

ركّب اهللا تعاىل املالئكة من عقٍل بال شهوة، وركّب البهائم من شهوٍة بال عقل، : غريه. وأعماٍل ختالف
وركّب ابن آدم من كليهما، فمن غلب عقله شهوته، فهو خري من املالئكة، ومن غلبت شهوته عقله، 

الثكلى ال حتتاج : ب؟فقالمل ال ختتضب وقد علمت ما جاء يف اخلضا: وقيل لبعضهم. فهو شر من البهائم
. العجب من قوٍم مسافرين يبكون مسافراً بلغ مرتله: ومسع بعضهم صراخاً على ميت فقال. إىل ماشطة

إن القلب مبرتلة املرآة، فإذا أصابتها لطخةٌ عوجلت بالزيت، فإذا زادت زيد فيه من : ابن مسعون القاص
دأ مل يكن بد من عرصها على النار حىت يتم فتات اآلجر، فإذا زادت على ذلك حىت إذا ركبها الص

  .فتنة القول والعمل كفتنة املال والولد: غريه. جالؤها

  ينفعك علمي وال يضررك تقصيري  بعلمى وإن قصرت في عملي اعمل

  المتصوفة
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. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الزهد قطع العالئق، وهجر اخلالئق. نور احلقيقة أحسن من نور احلديقة

أتبيع : قيل لبعضهم. أخذ مين أنا فبقيت بال انا. ماال تطيقه اهللا يكفيكه. صوف ترك التكلفالت
  .لو قدرت لطلقت نفسي: لو تزوجت؟، فقال: وقيل آلخر. أرأيتم صياداً يبيع شبكته: مرقعتك؟فقال

  سقطت إلى الدنيا وأنت مجرد  من الدنيا فإنّك إنّما تجرد

  : أبو الفتح البسيت

 وظنّوه مشتقّاً من الصوف قدماً  النّاس في الصوفي واختلفواتنازع 

  صافى فصوفي حتى لقّب الصوفي  أنحل هذا االسم غير فتى ولست

  الحكماء والفالسفة

    

خذوا اللؤلؤ من البحر، والذهب . احلكمة شجرةٌ تنبت يف القلب، وتثمر يف اللسان. احلكمة ضالة املؤمن
من أيس . إن هذه القلوب متل كما متل األبدان، فابتغوا هلا طرائف احلكم.  قاهلامن احلجر، واحلكمة ممن

شر ما يف الكرمي أن مينعك خريه، . استغناؤك عن الشيء أحسن من استغناؤك به. من الشيء استغىن عنه
ال رأس العقل التمييز بني الكائن واملمتنع، وحسن العزاء عما . وخري ما يف اللئيم أن يكف عنك أذاه

. إذا ابتلي املرء أتاه الشر يطلبه من كل ناحية. من أراد العز فال يطلبه، فإنه ال يناله حىت يذل. يستطاع

من : أفالطون. كل شيٍء يستطاع قلبه إال الطبيعة، ويقدر على رده إال القضاء. القنية ينبوع األحزان
لم العلوم، فمن عدمها عدم القرب احلكمة س. استحىي من الناس، ومل يستح من نفسه فال قدر هلا عنده

لعزة : مل ال جتتمع احلكمة واملال؟فقال: وقيل له. يا أسراء املوت حلوا أسركم باحلكمة. من بارئه
يعرب عن . احلكماء لألخالق كاألطباء لألجساد. اعص هواك وأطع من شئت: أرسطاطاليس. الكمال

استهينوا : سقراط. ٌء ال يعرض إال للقلوب الفارغةالعشق دا. اإلنسان اللسان وعن املودة والبغض العينان
ال ينبغي لألديب أن خياطب اجلاهل، كما ال ينبغي للصاحي أن خياطب . باملوت، فإن مرارته يف خوفه

: غريه. األغنياء البخالء مبرتلة البغال واحلمري، حتمل الذهب والفضة، وتعتلف التنب والشعري. السكران

كة اإلدبار سريعة؛ألن املقبل كالصاعد من مرقاٍة، إىل مرقاة، واملدبر كاملقذوف حركة اإلقبال بطيئة، وحر
ينبغي للعاقل إذا أصبح أن ينظر يف املرآة، فإن رأى وجهه حسناً مل يشنه بقبيٍح . به دفعةً من علٍو إىل سفل

  .من فعله، وإن رآه قبيحاً مل جيمع بني قبيحني

 لزين بالشّينتخلطن ا ال  يا جميل الوجه كن محسناً
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 تجمعن الشّين بالشّين ال  ويا قبيح الوجه كن محسناً

ونظر . ما ال بد منه قد نزل، وكأن ما قد نزل مل يزل. يف كل يوٍم حادثٌ مل يكن وكان: أفالطون
ونظر . هذه مل خترج لترى ولكن لترى: بعضهم إىل جاريٍة حسناء خرجت إىل النظارة يوم عيٍد، فقال

ونظر بعضهم إىل صياٍد يكلم امرأةً، فقال . ال تزد الشر شراً: لم يعلم جاريةً الكتابة، فقالبعضهم إىل مع
ونظر إىل . ليت كل الشجر أمثر مثل هذه: ونظر إىل امرأٍة مصلوبة، فقال. له؛يا صياد إحذر أن تصاد

  .أما البيت فحسن، وأما الساكن فرديء: رجل سوٍء حسن الوجه، فقال

  السكندركالمهم عند وفاة ا

قد كان اإلسكندر خيبأ الذهب، وقد أصبح اآلن خيبؤه : ملا جعل يف تابوت ذهب تقدم إليه أحدهم فقال
قد كان : وتقدم إليه آخر فقال. حركنا بسكونه: وتقدم إليه آخر والناس يبكون وجيزعون، فقال. الذهب

اب األرضني وملكها، مث حصل قد ج: وتقدم إليه آخر فقال. يعظنا يف حياته، وهو اليوم أوعظ منه أمس
انظر إىل حلم النائم كيف انقضى، وإىل ظل الغمام كيف : ووقف عليه آخر فقال. منها على أربعة أذرع

ووقف . قد أمات هذا امليت كثرياً من الناس لئال ميوت، وقد مات اآلن: ووقف عليه آخر، فقال. اجنلى
مالك ال : وقال آخر. د كنت تستقل مبلك العبادمالك ال تقلّ عضواً من أعضائك، وق: عليه آخر فقال

قد كان ال يقدر : وقال آخر. ترغب بنفسك عن ضيق املكان، وقد كنت ترغب ا عن رحب البالد
كان غالباً فصار مغلوباً، وآكالً فصار : وقال آخر. عنده على الكالم واآلن ال يقدر عنده على الصمت

: وقالت بنت دارا.  يف التجرب أمس، مع شدة خضوعك اليومما كان أقبح إفراطك: وقال آخر. مأكوالً

قد نضجت النضائد، وألقيت الوسائد، ونصبت : وقال رئيس الطباخني. ما علمت أن غالب أيب يغلب
  .املوائد، ولست أرى عميد الس

  مونالمتكل

ئن العلوم، بالبحث والنظر تستخرج دفا. من شك يف املشاهدات فليس بكامل العقل: كل جمتهٍد مصيب
  .وال فرق بني إنساٍن يقلد ويمٍة تنقاد

    

علق نفيس، وجوهر مثني، وهو العيار على كل صناعة، والزمام على : يف وصف صناعة الكالم: اجلاحظ
كل عبارة، والقسطاس الذي به يستبان نقصان كل شيٍء ورجحانه، والراووق الذي يعرف به صفاء كل 

wالذهب لئيم، ألن الشيء يصري : النظام. عيال، وكل حتصيل له آلةٌ ومثالفكل علٍم عليه . شيٍء وكدره
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استوي عند املدح والذم، فقال : وذكروا رجالً يقول. إىل شكله، وهو عند اللئام أكثر منه عند الكرام
ال جيوز يف دور الفلك، وال يف تركيب الطبائع، وال يف : أبو اهلذيل. استراح من حيث تعب الكرام

: قيل لثمامة. وال يف احلس، وال يف املمكن، وال يف الواجب أن يكون حمب ليس حملبوبه إليه ميلالقياس، 

  : ابن عباد. اجلواب عليه: مل كفر الكافر؟فقال: مىت كان اهللا؟فقال ومىت مل يكن؟وقيل له

 قد تمكّن من خصٍم كمعتزلي  تمكّن منّي الشوق غير مسامٍح

  : وله

 الجبر ضلّةً وشناعه وأرى  طاعهدهراً أقول باالست كنت

 ي فسمعاً للمجبرين طاعة  ففقدت استطاعتي في هوى ظب

  : ابن الرومي

 معتزلياً معسراً صفدا كفّاه  عذر معتزلي موسٍر منعت ما

  إن قال ذاك فقد حّل الّذي عقدا  القدر المحتوم ثبطه أيزعم

  األطباء

الدواء هو : العرب. الطب استدامة الصحة ومرمة العلة. مسةالعادة طبيعة خا. كل كثٍري عدو للطبيعة
من . آخر الدواء الكي. البطنة تذهب الفطنة. خفف طعامك تأمن سقامك. رب أكلٍة متنع أكالت. األزم

: جالينوس. العاقل يترك ما حيب ليستغين عن العالج مبا يكره: العجم. لزم القصد استغىن عن الفصد

. جمالسة الثقيل محى الروح. إذا كان الداء من السماء بطل الدواء. رم مرض طبيعياملرض هرم عارض واهل

منيك عمرك، إن شئت قلله، : علي بن أيب طالب. صاحب اجلماع مقتبس من نار احلياة، فليكثر أو يقل
مثل الدواء : بقراط. أنا للمريض الذي يشتهي أرجى مين للصحيح الذي ال يشتهي. وإن شئت كثره

من أكل ما ال . إمنا تأكل ما تشتهي وماال تشتهي فهو يأكلك. ن كالصابون للثوب، ينقيه ولكن يبليهللبد
: خبتيشوع. احلزن مرض الروح، كما أن األمل مرض البدن: غريه. يشتهي اضطر إىل اإلمتناع مما يشتهي

 مبا حدث، ومن عليك من الطعام: ابن ماسويه. أكل القليل مما يضر أصلح من أكل الكثري مما ينفع
ليس شيء أشد ضراراً بالشيخ من أن يكون له جاريةٌ حسناء وطباخ : ثابت بن قرة. الشراب مبا قدم

ليس . صانع الطبيب قبل أن مترض: العامة. حاذق، ألنه يستكثر من الطعام فيسقم، ومن النكاح فيهرم
  .هو يل كالطبيب ال كاملغين. فالنٌ أوصف من طبيب. على الطبيب اسفيذباج

w  طبيب يداوي الناس وهو مريض
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  .يا طبيب طب لنفسك

  ومن العجائب أعمشٌ كحال

  : ابن الرومي

  غلط الطبيب إصابة المقدار

  : املتنيب

  وربما صحت األجسام بالعلل

  : الصنوبري

 تمثّلهم لدى الشيء المريب  أمثاٌل فمنها وللسقّاط

  وجه الطبيبأال فاضرب به   ما كنت ذا بوٍل صحيٍح إذا

  : غريه

ه ودوائه إنيستطيع دفاع محذوٍر أتى ال  الطبيب بطب 

 كان يبرى مثله فيما مضى قد  ما للطّبيب يموت بالداء الذي

  جلب الدواء وباعه ومن اشترى  المداوي والمداوى والذي ذهب

  : آخر

 ومات طبيبه والعود فنجا  كم من عليل قد تخطّاه الردى

  : بن عبد اهللا بن طاهرعبيد اهللا 

 األعلّاء أعراس األطباء راض  ما كنت أحسب أن الدهر يجعل أم

 األطباء أسقام األعلّاء رات  حتى تبين في ذا الدهر أن تجا

  : أبو الفتح البسيت

  فليس يحمد قبل النّضج بحران   وال تكن عجالً في األمر تطلبه

  : وله

  إن الكبار أطب لألوجاع  تعتمد إالّ رئيساً فاضالً ال

  : وله

 دونها حالةٌ مضنيه ومن  وقد يلبس المرؤ خز الثياب
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 ورم في الريه وعلّتها  يكتسي خده حمرةً كمن

  : وله

  م فعزمي إذا انتضيت حسامي  يغرنّك أنّي لين المس ال

 ثم فيه آلخرين زكام  كالورد فيه راحة قوٍم أنا

    : وله

 كان فدماً ثقيالً عباما وإن  عض الرجالألختص ب وإنّي

الجبن ثقيٌل  على أنّه فإن ي الطّعاما وخيميشه  
  : وله

  ضرر السعال بمن به استسقاء  إن الجهول تضرني أخالقه

  الشعراء

ة الشعر أدىن مروء: غريه. خري الشعر احلويلّ املنقح احملكك: زهري. ويلٌ للشعر من راوية السوء: احلطيئة
أشعر الناس من . الشعراء أمراء الكالم. اجلناح باخلوايف والقريض بالقوايف. السري، وأسرى مروءة الدينّ

الزحاف يف الشعر : األصمعي. أنا ال أبتدي ولكن أقتدي: جرير. رويد الشعر يغب. أنت يف شعره
خري املدح ما وافق . للكراماملدح مهزة . إعطاء الشاعر ضرب من بر الوالدين: غريه. كالرخصة يف الفقه

اللهى تفتح : غريه. افعلوا حىت أثين: امدحنا بشعرك، فقال: قالت متيم لسالمة بن جندل. حال املمدوح
ابن . أحسن الشعر أكذبه. بيع الشعر بالشعر رباً. احلمد مغنم والذم مغرم. تنح عن طريق القافية. اللها

ما : اخلاصة. شغلين الشعري عن الشعر: العامة. ما أرضاه ال جييئينما جييئين من الشعر ال أرضاه، و: املقفع
ما بالك مل ترث رسول اهللا صلى اهللا عليه : قيل حلسان بن ثابت. ظنك بقوٍم أحذقهم أكذم

: إن الكميت قد أحسن جداً يف اهلامشيات، فقال: وقيل للفرزدق. جلّت املصيبة عن املرثية: وسلم؟فقال

قد خرجت من العروض يف قولك: وقيل أليب العتاهية. اً فبىننعم، وجد آجراً وجص :  

  عتب ما للخيال خبريني ومالي؟

ألن القصار أوجل يف : إنك تقصر أشعارك، فقال: وقيل البن الزبعري. أنا أسن من العروض: فقال
وقيل . لعنقيكفيك من القالدة ما أحاط با: وقيل للجماز مثل ذلك، فقال. املسامع، وأجول يف احملافل

يا أمري : سلين، قال: وملا قال املأمون للعتايب. اهلدم أسهل من البناء: إنك ال حتسن اهلجاء، فقال: للعجاج
wلسان الشاعر أرض : غريه. الشكر نسيم النعم: البحتري. املؤمنني، يدك بالعطية أطلق من لساين باملسألة
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. قتصاد حممود إال منهم، والكذب مذموم إال عندهمما ظنك بقوٍم اال. ال خترج الزهر حىت تستسلف املطر

إياك والشاعر؛فإنه يطلب : غريه. النثر يتطاير تطاير الشرر، والنظم يبقى بقاء النقش يف احلجر: ابن عباد
  : أبو سعيد املخزومي. على الكذب مثوبةً، ويقرع جليسه يف أدىن زلة

  رايا ليت أنّي لم أكن شاع  والشّاعر في حالٍة الكلب

 الوارد والصادرا يستطعم  تراه باسطاً كفّه أما

  : ابن املعذل

وجهك يبقى أي ؤال  ماٍء لحربين ذّل الهوى وذّل الس  

  : عوف بن حملم

  ولكن وجهي مفحم غير شاعر  وقلبي شاعران كالهما لساني

  : املتنيب

  ن لساني يرى من الشعراء  من الملوك وإن كا وفؤادي

  : فننابن أيب 

  يلوم على البخل الرجال ويبخل  أحقّ الناس بالّلوم شاعر وإن

  : دعبل

 وجيده يبقى وإن مات قائله  يموت رديء الشّعر من قبل أهله

  : غريه

  وما الشّعر إالّ ما يسير ويكتب  إذا ما قلت شعراً أسرته أراني

  : آخر

  عدواة من يقّل عن الهجاء  يقتل الشّعراء غماً ومما

  : آخر

  على العورات موفيةٌ دليله  ألسنةٌ حداد وللشّعراء

في بيت جمعك  أحسن من خمسين بيتاً سدى معناهن 

  : أبو متام

  والشّعر ما لم يك عند أهله  أضيع الغمد بغير نصله ما

w  : علي بن اجلهم
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  كهام ويفرى وهو ليس بذي حد  الشّعر إال السيف ينبو وحده وما

منه ولم يكن مستعارا اس  األشعار ما يستعير النخير  إن 

  : أبو متام

 المعالي كيف تبنى المكارم بناة  ولوال خالٌل سنّها الشعر ما درى

  : ابن الرومي

 أرواح له عطرات يبقّيه  أرى الشعر يحيي المجد والناس بالذي

 النّاس إالّ أعظم نخرات وما  المجد لوال الشّعر إال معاهد وما

  : أبو فراس

  كما رأوا نحوها نهوضي  النّاس للمعالي تناهض

 الشّعر بالعروض تكلّف  المكرمات كداً تكلّفوا

  المنجمون

  .دقيق علم النجوم ال يدرك، وجليله كثري الكذب

    

  ورب النّجم يفعل ما يريد  بالنجوم ولست تدري تدبر

  : منصور الفقيه. علم النجوم على العقول وبال 

  أو كان يرجو المشتري  كان يخشى زحالً من

 أبي األدنى بري كان  منه وإن فإنني

  : وله

نفٍع سبيل وال  ليس للنّجم إلى ضر 

 والسمت دليل قات  النّجم على األو أنّما

  : أبو الفتح البسيت

  أقوى من المشتري في أول الحمل  غض من أملي أني أرى عملي قد

 أستدر الحظّ من زحل كأنّني  حاولهراحٌل عما أ وأنّني

w  : وله
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  فاحكم على ملكه بالويل والحرب  غدا ملك باللّهو مشتغالً إذا

 غدا برج نجم اللّهو والطّرب لما  تر الشّمس في الميزان هابطةً ألم

  : وله

 حين تحتقد احتقادا وتبعد  وقد تدني الملوك لدى رضاها

 في التّربيع يسلب ما أفاداو  كما المريخ في التثليث يعطي

  : وله

 فليمتحن من يحب تمدحت  فثقوا بي، فإنّي كما أال

 برج قلبي بالمنقلب وال  فال كوكبي راجع في الوفا

  : وله

 وفازت قداحهم بالظّفر  كسفونا بال علٍّة لئن

  كما يكسف الشّمس جرم القمر  يكسف المرء من دونه فقد

  : وله

 ما فيه زيغٌ وخلل مثل  ثلهالوغد بوغٍد م شرف

  شرف المريخ في بيت زحل  الصدق فيما قلته ودليل

  : وله

 أخّل بطاعة النّصحاء حتى  قل للّذي غرته عزة ملكه

  وكذاك أوج الشّمس في الجوزاء  شرف الملوك بعلمهم وبرأيهم

  : وله

 األماكن والشر يعدي فساد  يفسد المرء بعد الصالح وقد

  إذا كان في موضٍع غير سعد  عد يقبل طبع النّحوسالس كما

  : وله

  من بعد طول العهد بالموارد  ما أنس ظمآن بعذٍب بارد

 سيٍد محض النجار ماجد من  كأنسي بكتاٍب وارد إال

  : كأنما استماله من عطارد وله
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 شوٍب فهل من مشتٍر للمشتري  طبعي كطبع المشتري ما فيه من

  : وله

 أن تنقاد للمريخ حاشاك  لّى المشتري تدبيرهيا من تو

  : وله

 كّل تربيع البروج بضائر فما  تفزعن من كّل شيٍء مفزٍع وال

بكر  األشياء نوراً وحسناً وأتم شكر زفّت إلى صهر بر 

 من قران بر وشكر منظراً  ما قران السعدين في الحوت أبهى

  : وله

   األشرف األظرفله الخلق  إلى بيته سيد دعاني

 هو األلطف األظرف بعذٍر  بيتي وال طفته فالزمت

 في بيته أشرف عطارد  نجمي وال شك أن م عطارد

  : وله

  لرئاسٍة وتصاغروا وتخادموا  معشر الكتّاب ال تتعرضوا يا

في أشرافها إن ر آدم إال  الكواكب كنعطارد حين صو 

  : وله

 وعال في أوجه السفل أشرافه  تعجبن لدهٍر ظّل في صبٍب ال

  فالمشتري السعد عاٍل فوقه زحل  وانقد ألحكامه أنّى تقاربها

  : غريه

  فمن ذنب التنّين تنكسف الشمس  غرو أن يمنى أديب بجاهل وال

  القضاء والعدول

اصطلح اخلصمان وأىب . إذا كذب القاضي فال تصدق. حسن رأي القاضي خري من شاهدي عدل
  .القاضي ال يسمع ما يكره. من يأت احلكم وحده يفلح.  يف بيته يؤتى احلكم.القاضي

  يوماً إذا كان خصمه القاصي  والمرؤ ال يرتجى النّجاح له

w  : آخر
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 الشّهود إلى القرود فتعديل  إذا كان القضاء إلى ابن آوى

  : آخر

 فإن قضاة العالمين لصوص  تجعلنّي للقضاة فريسةً فال

  وأيديهم دون الشّصوص شصوص   مجالس شرطٍةفينا مجالسهم

 خصمه نقض القضاء أتاه  لمخاصم يوماً فلما قضى

  : حممود الوراق

 الجائرين إلى القضاة ة  نفر من الوال كنّا

  جور القضاة إلى الوالة  نحن نفر من فاآلن

    

 اللّص الثّمانينا ويجلد  يقطع كفّ القاذف المفتري

ا فالن مبائدٍة كأا زمن الربامكة على العفاة، مث جاءنا بشراٍب أرق من دمعة اليتيم على جاءن: قال اجلماز
رب عدل يف ظاهر أهل السمت، وباطن أصحاب السبت، . ريق العدول سم قاتل: غريه. باب القضاة

  .وذئاٍب طلس يف ثياٍب ملس

  نا والدهاقينالت

إذا كانت السنة خمصبة تبني خصبها يف . خري من ألف سانمطرةٌ يف نيسان . ابتغوا الرزق يف خبايا األرض
. كتب الوكالء سفاتج اهلموم. احلساب عند البيدر. ال تؤيت الضيعة أكلها إال من توىل كلها. النريوز

. خرير املاء يف الضيعة عبارةٌ عن العمارة. أرين ظلك أعمر: تقول الضيعة لصاحبها. السعر حتت املنجل

الضيعة ضائعة ما مل . فالح املعيشة يف الفالحة. نقصان الغلة زيادة الغلة. ك لغري ولدكالضيعة يف غري بلد
إمساعيل بن . أبعدي عين ظلك أمحل محلي ومحلك: تقول النخلة جلارا. تدبر بقوٍة ساعد، وجٍد مساعد

  .اختذ ضيعةً تفي لك إذا خانك اإلخوان: صبيح لصديق له

 ذّل قاساها ومن مّل باعها فمن  المال إال أن فيها مذلّةً هي

  أرى عازب األموال قلّت فواضله  ماالً بالمدينة إنني سأبتاع

 أن تبقى لصبيانه يريد  يغصب الضيعة ذو ضيعٍة ال

 مذ رزئته العواد عادني  زرع أتى عليه الجراد لي
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 أن يحصد الحصاد حصاد قبل  أرجو حصاده فأتاه كنت

  : آخر

  ندمت على التّفريط في زمن البذر  أبصرت حاصداًأنت لم تزرع و إذا

  وفي كتاب المبهج

 ن غلّات الرساتيق  ما نقّل الدهقا إذا

  ء في سود الجواليق  فكم من نعمٍة بيضا

  : وفيه أيضاً

 تدمن الحركه جماٌل  معيشة التّاني جمال

  ر ألقت رحلها البركه  إذا بركت بباب الدا

  التجار والسوقة

. كل شيٍء ومثنه. التعبري نصف التجارة. الصرف ال حيتمل الظرف. رأس املال أحد الرحبني. رة إمارةالتجا

األسواق موائد اهللا يف أرضه؛فمن أتاها أصاب . النسيئة نسيانٌ والتقاضي هذيان. اشتر لنفسك وللسوق
. بائع ملا ينفق فيهاالرابح يف كل سوق ال. شاركوا الذي أقبلت عليه الدنيا، فإنه أجلب للرزق. منها

إذا مل ترحبك جتارةٌ فاعدل عنها إىل . بع املتاع من أول طالبه توفق فيه. اجلالب مرزوق، واحملتكر ملعون
نعوذ . بع احليوان أحسن ما يكون يف عينك. األرباح توفيقات. غريها، وإذا مل ترزق بأرض فاستبدل ا

وضيعةٌ عاجلةٌ خري من . لنسيئة عطية، ويعتد ا هديةيرجع املدبر حيسب ا. باهللا من حساٍب يزيد الغلط
من أعطى . السلف تلف، وال يصلح احلاجات إال الدراهم. صفعةٌ بنقٍد خري من بدرٍة بوعد. ربٍح بطيء

  .إذا أفلس اليهودي نظر يف حساب أبيه العتيق. الرديء ال يساوي محولته. بصلةً أخذ ثومة

 يقضي الحاجات إال الدراهم ولن  وفي النفس حاجاتٌ وفي المال قلّةٌ

 في اقتضاء ديٍن قديم موجفاً  من أمارات مفلٍس أن تراه

    

أطلق . العيال سوس املال. املعاش إن مل حيش ال ينحاش. قلة العيال أحد اليسارين. ما املرء إال بدرمهه
النقد .  بني املسلمني الدراهمتفرق. ال يبصر الدنيا غري الناقد. األموال يف األهوال. يديك تنفعاك يا رجل

wمن اشترى ماال حيتاج إليه باع ما . ورمبا غال الشيء الرخيص. النقود حتل عقود احلقود. صابون القلوب
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من اشترى . من مجع ماله من الدوانيق، فما عسى أن يعطي غري القراريط. ال رسول كالدرهم. ال بد منه
املستقرض من . املغبون ال حممود وال مأجور. تبع نقداً بدينال . الدون بالدون، رجع إىل بيته وهو مغبون

التقدير يف املعيشة نصف . عصفور يف الكف خري من كركي يف اهلواء. الكفالة ندامة. كيسه يأكل
من مل يتغد بدانق تعشى . حبالٌ وليف جهاز ضعيف. من السرف أن تشتري كل ما تشتهي. الكسب

أعرفه بشرا . سوقنا سوق اجلنة، ال بيع فيها وال شراء. رك، وال تسرق جاركأغلق باب دا. بأربعة دوانيق
تعاشروا كاإلخوان ، وتعاملوا كاألجانب؛أي ليس يف . األصل يشبه باملتاع يعرف سره يف أصله ومعدنه

فالن فالوذج . خبز السوق مستطاب. التاجر فاجر، إال من عصمه اهللا تعاىل. التجارة واملعاملة حماباة
يقول الصانع . ما أصغر املصيبة باألرباح، إذا عادت بسالمة األرواح. وق وصنعة السوق ذات شقنيالس

  : آخر. إذا ما غضب السوقي فاحلبة ترضيه. استعملين؛وال بأس إن مل تعطين أجرة

 ق في ودك عهده  نرى يا بن إسحا قد

  خوان سوقي الموده  وكذا السوقي لإل

  . وإمنا نبتت حلومهم على القرياطما للتجار وللسخاء: آخر

  ون والغانمةال والمكدالسؤ

صفاقة . احلركة بركة. التمييز شوم. من مل حيترف مل يعتلف. احلياء مينع الرزق. الوجه الطري سفتجة
. من رآين فقد رآين ورحلي. الروزجار رأس مال املكدي. الكدية ربح بال رأس مال: الوجه رزق حاضر

  : ومن أشعارهم. الغرباء برد اآلفاق. ليس يف البيت سوى البيت. ري وال يف العظم مخليس يف العصا س

 لخلٍق علي أفضال وال  هللا ليس لي ماٌل الحمد

 والوكيل بقّال وخازني  الخان بيتي ومشجبي بدني

 احملراب قد نام مع الصوفية وضرب باجلراب وجه: وإذا ذكروا بعضهم بالتجربة واحلنكة يف الصناعة قالوا
إمنا حنن جبابرةٌ، يف أستاهنا خرق؛أي فينا مع . ونام حتت حصر اجلوامع أي تغرب وبات يف غري وطن

  : وينشدون جلحظة. رأس يف السماء واست يف املاء: ويقولون يف هذا املعىن. الفقر جربية

  وللمساكين أيضاً بالنّدى ولع

. افرش له بنفخة: ومن نوادرهم. ل مات أهل التجملإذا ذهب أهل التفض. كتب فالٍن سفاتج: ويقولون

جزاء مقبل الوجعاء . ما كل وقٍت تسلم اجلرة. اقلع من هاهنا فجلة. من يبندق البعر يف است اجلمل
مسعت كناساً : قال أبو العيناء. إذا مل يكن لك است فال تشرب اهلليلج. ال يقوم عطرها بفسائها. ضرطة w
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ياأخي، علمت أن املأمون سقط من عيين منذ قتل أخاه، كما تسقط البعرة : يف ركن داٍر يقول لصاحبه
  .من است اجلمل

  الشطرنجيون

  .زاد يف الشطرنج بغلة، مث نفضناها على قائمة. من أنت يف الرقعة؟

  فرزنت سرعة ما أرى يا بيذق

  وهل تجري البياذق كالرخاخ

  : جحظة

 الرخّأودت بشاهك ضربة   للشقي وقعت في الفخّ قل

  والمشرفية حول شاهك تلمع  تولع بالبياذق ساهياً وأراك

  : كشاجم

 أقنع بالقائمه فأصبحت  وقد كنت أطمع في قمرٍة

  : السري الرفا

 تمشي بهم مشي الفرازين والراح  مشوا إلى الراح مشي الرخّ وانصرفوا

  : غريه

 للقاضي بها شفعه أكان  رمت بالصين شرا ضيعه لو

 يجول الرخّ في الرقعه كما  ول في األرض وأقطارهايج

  أعد من الشّطرنج في أوّل الصفّ  قعودي عنك إال ألنّني وليس

  النبيذيون

بيد . الراح ترياق سم اهلم. إمنا العيش مع الطيش. ما للعقار والوقار. ما مجشت الدنيا بأظرف من النبيذ
الراح : غريه. الزبييب منسكود اخلمر: أبو العيناء. بون اهلمالنبيذ صا: كسرى. الكأس تعرك أذن الوسواس

  .كيمياء الفرح

 وماء الكرم للرجل الكريم

  ولألرض من كأس الكرام نصيب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  94  

    

النبيذ : اجلاحظ. اشرب النبيذ ما استبشعته، فإذا استطبته فدعه. النبيذ ستر، فانظر مع من تكه: املأمون
قدماً محلت أوزار السكر على : ابن عباد. والشبان إىل طبائع الصبيانيرد الشيوخ إىل طباع الشبان، 

لوال أن املخمور يعرف قصته لقدم . ظهور اخلمر، وطوي بساط الشراب مبا فيه من خطأ وصواب
متابعة األرطال . الصاحي بني السكارى كاحلي بني املوتى؛يضحك من عقلهم، ويأكل من نقلهم. وصيته

  .التبذل على النبيذ ظرف، والوقار عليه سخف. ق ما يكون السكران إذا تعاقلأمح. تبطل سورة األبطال

 تداويت منها بها وكاٍس

  كما يتداوى شارب الخمر بالخمر  تداويت من ليلى بليلي على الهوى

   المدمنيها مصارع وللشّاربيها

  : آخر

  أصرفها للهموم أصرفها

حد السكر أن تعزب : غريه.  وتعبس يف وجههاما أنصفتها، تضحك يف وجهك،: احلسن بن وهب
مها خليطان من . فالنٌ أثقل من القدح األول. ما أطيب اخلمر لوال اخلمار. اهلموم، ويظهر السر املكتوم

لست من هذا األمر يف خٍل وال مخر؛أي لست : العرب. هي املصافاة بني املاء والراح. ماء الغمامة واخلمر
أقربه من الثمانني، : ما حتب من الشراب؟قال: قيل للفرزدق. م مخر وغداً أمراليو. منه يف خٍري وال شر

  .احلد الذي يوجب احلد: يعين

  ومن كتاب المبهج

النبيذ عروس، مهرها . اخلمر أشبه شيء بالدنيا الجتماع املرارة واللذاذة فيها. الدنيا معشوقةٌ ريقها الراح
ال يطيب املدام . لكل شيٍء سر، وسر الراح السرور. الشروراخلمر مصباح السرور ولكنها مفتاح . العقل

  : حسان بن ثابت. الصايف إال مع الندمي املصايف

 لطيب الراح الفداء فهن  إذا ما األشربات ذكرن يوماً

  : غريه

 حقّاً من رضاع لبان وأوجب  وإن رضاع الكأس أعظم حرمةً

  : آخر

ا ي  النبيذ على الفؤاد فإنّه صبمان الفاسدممعين على الز  w
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  : آخر

 إن قيراط النّبيذ كثير أال  وتظلمني في كّل دوٍر بحبٍة

  : آخر

  فللروح فاهد الراح فهي لها جنس  ما يهدى إلى الشيء جنسه وأحسن

  : آخر

 أقلّهم عقالً إذا كان صاحيا  وجدت أقّل الناس عقالً إذا انتشى

 أخالق الكريم كما هيا يتركو  السفيه الكأس فيه سفاهةً يزيد

  : آخر

  إذا تمشّت حميا الكاس في الراس  تظهر ما باإلست من دنس الكأس

  : آخر

  أالّ يعاد حديث السكر في الصحو  الشراب له شرطٌ سمعت به إن

  : آخر

  فإذا ما انقضى طوينا البساطا  مجلس النّبيذ بساط إنّما

  : أبو نواس

 بطيب خالئق الجلّاس إال  مامهاوالراح طيبةٌ وليس ت

  : املأمون

  كأنها دمعةٌ من عين مهجور  للهم إال كّل صافيٍة وليس

  : البحتري

 من كانت له قطربل بالراح  وأحقّ من وسع النّدامى جوده

  : العطوي

إلى اللّه إن و وخير المسير صدر النّهار  شرب المدام سير  

  : وله

 بإقالٍة عند العثار له  كمفمن حكّمت كاسك فيه فاح

  المغنون
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الغناء الفائق . الغناء رقية الزنا. زاد يف الطنبور نغمة. أفلس من طنبوٍر بال وتر. تيه مغٍن وظرف زنديق
. كأنه خلق من كل قلب، فهو يغين كل واحٍد مبا يشتهيه: وصف بعضهم مغنياً فقال. غذاء الروح

. السماع متعة األمساع. السماع إدام املدام. القطر يف اجلدبلغنائه يف القلب موقع : ووصفه آخر فقال

مساع الغناء برسام حاد، ألن املرء يسمع فيطرب، ويطرب فيسمح، ويسمح فيعطي، ويعطي : الكندي
  : أبو نواس. فيفتقر، ويفتقر فيغتم، ويغتم فيمرض، وميرض فيموت

  قران النّغم بالوتر الفصيح  ألذّ عارية الليالي وجدت

  : غريه

 للغناء مع الحديث نظام ما  الغناء تسمع ومدام حكم

  إن الحديث على السماع حرام  أنني قاٍض قضيت قضيةً لو

  : كشاجم

 التّبلّج أيقظنني قبيل  عبثن بأوتارهن ولما

 البنوب فأطربني بنقر  المثاني وأتبعنها جسسن

عمدن إلصالح أوتارهن  وأفسدنني فأصلحنهن 

  : هغري

 حرمةٌ ولزرزٍر إحسان لك  أيا ساخطاً من أن طربت لزرزر

    

 ألطرب أيها الغضبان أحسن  أغضبت من طربي على إحسانه

  : جحظة

 ال يباع الدقيق وبأحسنت  أحسنت زدني: كلما قلت، قال

  اق والعشقالعش

  .اهلوى هوان. حبك للشيء يعمي ويصم

  أحب شيٍء إلى اإلنسان ما منعا
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. الغريب من مل يكن له حبيب. ما خلق الفراق إال لتعذيب العشاق. وصال أيسر من قطع الوصالقطع األ

من كثرت حلظاته دامت . غضب العشاق كمطر الربيع. غضب العاشق أقصر عمراً من أن ينتظر عذراً
  .احملبوب مسبوب. ما لقيت روح من احلني ما لقي القلب من العني. حسراته

  الحبيبوقد يؤذى من المقة 

  ما المحب إال للحبيب األول

  .رمبا تلف من كلف. أطيب الطيب عناق احلبيب

 المحب بال آخر وليل  ولم ترث للساهر رقدت

 لكن حبك لي قوٌل بال عمل  لو صح منك الهوى أرشدت للحيل

   خير في حب يكون بشافع وال

في كّل عيٍن من تود حسن    

ليس يف . رب صبابٍة غرست من حلظة، ورب حرٍب جنيت من لفظة.  نزاع الشوقنزع الروح أهون من
  .وأي عشٍق باختيار. احلب مشورة، وال يف الشهوات خصومة

 حّل حبيبها حيث  كّل نفٍس هوى

  وأشدها فقد الحبيب  الزمان شديدةٌ محن

  : آخر

دود منه قبيح  كّل شيٍء من الحبيب مليحغير أن الص  

   :آخر

  من القلوب وجيه حيث ما شفعا  وجهه شافع يمحو إساءته في

  : آخر

  حبيب على ما كان منه حبيب                    أساء فزادته اإلساءة حظوةً

  : آخر

  إلى الحبيب بعيداً حين أنصرف  الطريق قريباً حين أسلكه أرى

  : آخر

 ج عسيرولكن الخرو يسير  دخولك من باب الهوى إن أردته

w  : آخر
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 حالوات الرسائل والكتب فأين  إذا لم يكن في الحب سخطٌ وال رضاً

  : آخر

  غبت عن عيني لم ألق أحد  كّل النّاس عندي فإذا أنت

  : آخر

 أمرت الدموع بتأديها :  فقلت إذا استحسنت غيركم

  : آخر

منه ذلك الواحد يؤخذ  ما حال من كان له واحد 

  : أبو فراس

 فيما يعشقون مذاهب وللنّاس  مذهبي حب الديار ألهلهاومن 

  : آخر

  فأتيت من قبل الشّفيع  حبك شافعي صيرت

  : األحوص

  حذر العدى وبه الفؤاد موكّل  بيت عاتكة الذي أتعزل يا

  قسماً إليك مع الصدود ألميل  ألمنحك الصدود وإنّني إنّي

  : ابن الدمينة

  على أن قرب الدار خير من البعد  ف ما بناتداوينا فلم يش بكلٍّ

 كان من تهواه ليس بذي ود إذا  إن قرب الدار ليس بنافٍع أال

  : آخر

 شيء به القلب يكلف ولكنّه  وما الحب من حسٍن وال من دمامٍة

  : آخر

 بعد هذا للمحبين مطلب وهل  فال اليأس يسليني وال القرب نافعي

  : ابن الرومي

  نحو الحبيب غدوه ورواحه  لمحب لشأنه وفؤادهيغدو ا

  : غريه

w  وال خير في حب يدبر بالعقل  لو دبرت بالعقل حبها :يقولون
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  ومن أمثالهم على أفعل من كذا

أرق من دموع العشاق، . أمنّ من دمع على عاشق. أثقل من واٍش على عاشق. أثقل من رقيٍب بني حمبني
. أسر من قرب احلبيب. أشوق من عاشق طروب. من دمع حمٍب، وشكوى صبأرق . مرا لوعة الفراق

أطيب من رائحة العروس احلسناء . أطيب من ريح احلبيب املوافق. أشد من فراق األحبة. أشقى من حمب
أفظع من . أصفى من دمع العاشقة املرهاء. أمد من نفس العاشق. أطوع من حمب. يف أنف العاشق الشبق

ألذ من معانقة األحباب يف حلة . أحلى من فم احلبيب. أقبح من عاشٍق مفلس.  التالقأحسن من. الفراق
. أشد من قرب احلبيب. أمر من فقد األحبة. أحر من قلب عاشق. ألذ من ريق األحبة يف الفم. األمن

  .ليس شيٌء ألذ من نظر املعشوق يف وجه عاشٍق بابتسام

  النساء

.  النساء وذكرهن؛أي أن احلر حيتمل كل شيٍء حىت يأيت ذكر حرمهكل شيٍء مهةٌ ومهاةٌ ما خال: العرب

وكل . كل ذات ذيٍل ختتال. كل غانيٍة هند، ما أمامة من هند. ال تعلم العوان اخلمرة. اليسري: ومعىن املهة
  .ذات صداٍر خالة

    

  وليس لمخضوب البنان يمين

ال حتمدنّ أمةً عام شرائها، وال . ت سواٍر لطمتينلو ذا. ال تسد الثغور باحملصنات. ال تعدم احلسناء ذاماً
الثيب عجالة . ومحى وال حبل. قد كنت قبل النفاس مصفرة. ال عطر بعد عروس. عروساً عام هدائها

من ينكح احلسناء . إن النساء شقائق األقوام. من ميدح العروس إال أهلها. كل فتاٍة بأبيها معجبة. الراكب
ليست حفصة . خلع الدرع بيد الزوج. شر الغريبة يعلن، وخريها يدفن. رائربينهم داء الض. يعط مهرها

النساء بالنساء أشبه من املاء والغراب بالغراب . املرأة رحيانة، وليست بقهرمانة. من نساء أم عاصم
. أجعهن فال ميرحن، وأعرهن فال يربحن. القبح حارس املرأة. النساء حبائل الشيطان. والذباب بالذباب

  . هواك والنساء، وأطع ما شئتاعص

  ما في الرجال على النّساء أمين

  إن المناكح خيرها األبكار

من استحىي . فالن كاملرأة الثكلى، وكاحلية على املقلى. حنن على صيحة احلبلى. كاد العروس يكون أمرياً
. لعني، واحلالوة يف الفماجلمال يف األنف، واملالحة يف ا. البياض نصف احلسن. من بنت عمه مل يولد له w
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لو قيل للشحم أين تذهب؟، لقال . التحسن خري من احلسن. يف كل أرٍض قحاب. العجيزة أحد الوجهني
. نعم هلو احلرة املغزل. زوج من عوٍد خري من قعود. لكل فتاٍة خاطب، ولكل مرعى طالب. أسوي العوج

التزوج فرح شهٍر، وغم دهٍر، ودق ظهٍر، . عليهاململك هو اململوك، إال أن مثنه . مع احلديث فاغزيل
  .ووزن مهٍر

وتمادوا في عقابه  ذئٍب أخذوه رب  

 في عذابه وذروه  زوجوه: قالوا ثم

يغلنب الكرام، ويغلبهن : معاوية رضي اهللا عنه. النكاح رق، فانظر عند من تضع رقك: أمساء بنت أيب بكر
املرأة الصاحلة خري للمرء من يديه : مسلمة بن عبد امللك. ستوثروهاملرأة فراش فا: مصعب بن الزبري. اللئام

عقل املرأة يف مجاهلا، ومجال الرجل : غريه. من مل ختنه نساؤه تكلم مبلىء فيه. واملرأة السوء غلٌ من حديد
ة الرجل يكتم بغض املرأ: غريه. النساء شر كلهن، وشر ما فيهن قلة االستغناء عنهن: املأمون. يف عقله

أربعني عاماً، وال ميكن أن يكتم حبها يوماً واحداً، واملرأة تكتم حب الرجل أربعني عاماً، وال ميكنها أن 
من أتعب نفسه يف احلالل مل يتق إىل احلرام، وهو كالطليح الذي مناه : ابن املعتز. تكتم بغضه يوماً واحداً

  .أن يستريح

 الضلوع انكسارهاإن تقويم  أال  هي الضلع العوجاء لست تقيمها

  : آخر

  ما في الرجال على النّساء أمين  يأمنن على النّساء أخٌ أخاً ال

  : آخر

 يشتهي شم الرياحين فكلّنا  إن النّساء رياحين خلقن لنا

  : آخر

  وعيش بني الدنيا لقاء بناتها  بنو الدنيا وهن بناتها ونحن

  : آخر

  ها وما أوجعتنيأوجعت كفّ  بكفّها ابنة معٍن ضربتني

  : آخر

 خلالً فيما تدير الوالئد رأى  إذا لم تكن في منزل المرء حرةٌ

 لعمر اهللا بئس القعائد فهن  يتّخذ منهن حر قعيدةً فال
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  : آخر

 إذا ما فسد األهل عيشٌ  ليس لرب البيت في بيته

  : آخر

   ب نساء صوالح  وفيهن ال تكذ     رأيت رجاالً يكرهون بناتهم             

 ال يمللنه ونوائح عوائد  وفيهن واأليام يعثرن بالفتى

  : آخر

  وإن حبوك على تزويجها الذّهبا  تنكحن عجوزاً إن دعوك لها ال

 أفضل نصفيها الذي ذهبا فإن  إنها نصفٌ: أتوك وقالوا وإن

  : آخر

 بين الجمرتين: قد قيل كما  ضرتين على اللّيالي وصاحب

  فما يعرى من إحدى السخطتين   يهيج سخط هذيهذه رضى

  : آخر

  وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر

  : أليب العرب

 وأي طالٍق للنساء الطّوالق  منهم بالطالق أكابراً وحلّف

  واخلع ثيابك منها ممعناً هربا  تنكحن عجوزاً إن أتيت بها ال

  الصبيان

    

: العجم والعامة. اتق الصبيان، ال تصبك بأعقاا.  امرىٍء يف بيته صيبكل. الصيب أعلم مبضغ فيه: العرب

إمنا خيدع الصبيان . ال تر الصيب بياض أسنانك فرييك سواد استه. ال تعطني الصيب واحدةً فيطلب اثنتني
. أثقل من يوم السبت على الصبيان. ال تسخر بكوسٍج ما مل تلتح. الصيب صيب ولو لقي النيب. بالزبيب

  .لعصفور يف الرتع، والصبيان يف الطربا

  : البن الرومي

  على ابن خمٍس وعلى ابن ستّ  من طلعة يوم السبت أثقل
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  : غريه

  ورود حياض الموت والطّفل يلعب  في كفّ طفٍل يسومها كعصفورٍة

  : ابن عباد

  كفرحة الصبيان بالتّسريح  بوجهه الصبيح وفرحتي

  العبيد والخدم

  .العبد من ال عبد له. عبد غريك حر مثلك.  لكليس عبد بأٍخ

  الحر يلحى والعصا للعبد

امحل العبد على فرٍس، فإن هلك هلك، وإن . الكلب ومن ال عبد له مبرتلٍة. احلر يعطي والعبد يأمل قلبه
عبد وحلي يف يديه؛يضرب ملن ميلك شيئاً ال . عاش فلك؛يضرب ملن يهون على صاحبه فيما ظن به

احلر حر، وإن مسه الضر، والعبد عبد، وإن مشى . من مل تلد فال ولد، ومن مل يشتر فال عبد. قهيستح
العبيد عز . ال بد للعميد من عبيد. أجلست عبدي فاتكأ. أعطي العبد كراعاً فطلب ذراعاً. على الدر

. راً، وبيعوهم كباراًاشتروهم صغا. أرزاقهم على اهللا تعاىل، ومرافقهم لك. مستفاد، وغيظٌ يف األكباد

استخدم الصغري حىت يكرب، والعجمي حىت . من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. التسلط على العبيد دناءةٌ
  .اإلحسان إىل العبيد مكبتةٌ لألعداء. أفضل املماليك الصغار، ألم أحسن طاعةً، وأسرع قبوالً. يفصح

  والعبد عبد النفس في شهواتها

   موالوهل يحيى العبيد بال

سيف الدولة. إذا متلكت عبداً تضمنت رزقه. ملك ما يصلح للموىل على العبد حرام :  

  تجنّى له ذنباً وليس له ذنب  برم المولى بخدمة عبده إذا

  : املتنيب

 العبيد أل إن  ال تشتر العبد إال والعصا معه

  : جناس مناكيد آخر

إن أكرمتهم فسدواعلى الهوان و  العبيد إذا أذللتهم صلحوا إن  

 يثبت البيت حتى يقرع الوتد ال  عبيدك أوتاداً تشججها فاجعل

  : آخر
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في الحاالت حر وإن الذّل يقرن بالعبيد  وإن الحر 

  اإلماء

من أضرب بعد األمة املعادة . عبد صرحيةٌ أمه. ما أطيب الغىن، لوال العبيد واإلما. ال تفش سرك إىل أمٍة
أخسر ممن . ال تتخذن السرية إال سرية مشتقة من السر وهو النكاح. ة تفخر حبدج ربتهاكاألم. الذليلة؟

مل : كيف أوليك أمر األمة، وأنت جتزع على أمٍة، فقال: املنصور البنه املهدي. باع املاء، واشترى اإلماء
  .أجزع على قيمتها ، وإمنا جزعت ملوافقتها

  الخصيان

ال تقل ما ال : رزقك اهللا ولداً، فقال: قيل خلصٍي. صي يلعب بزب موالهخ. مل يلد مؤمناً، ومل يلده مؤمن
  .من جب زبه ذهب لبه. يكون أبداً

غاٍز بغير سالح  أليس زاٍن خصي  

  : آخر

مقيٍم ونساء ورجاٌل إن كانت األسفار  لمطمئن  

  : املتنيب

 أن الرؤوس مقر النّهى م  كنت أحسب قبل الخصي وقد

  رأيت النّهى كلّها في الخصى  نظرت إلى عقله فلما

واستترت بعض العفائف من خصي، فقيل له أنه جمبوب، . ال تعبأن بنسك اخلصي، وال بتوبة اجلندي
  .إن ما قطع منه مل حيل ما حرم اهللا تعاىل: فقالت

  اللصوص

  خذ اللّص من قبل أن يأخذك  قيل في مثٍل قد جرى وقد

فالنٌ يقول . وقع اللص على اللص. من فرص اللص ضجة السوق. رت السرقةإذا ختاصم اللصان ظه
  .احفظ متاعك: اسرق، ولصاحب املرتل: للسارق

  الخارب اللص يحب الخاربا
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. فالنٌ يسرق الكحل من العني والقميص من بني اجلنبني. إذا سرقت فاسرق درة، وإذا زنيت فازن حبرة

. يضرب ملن جيزع على حقٍٍ أخذ منه مل يكن له، وكان لغريه. سرق السارق فانتحر. هو الص من عقعق

الكذاب شر من اللص، : غريه. بئس الرجل اللص، يدخل بيت غريه فيأخذ ما ليس له: احلسن البصري
وقد قيل يف . قطعت القافلة، وكانت خرية: العامة. ألن اللص يسرق مالك، والكذاب يسرق عقلك

  : األمثال

  قد كان باألمس يقطع  مسلٍك طريقٌ بها آمن

    

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  105  

  

  الفصل الثالث فيما يكثر التمثل به من جميع األشياء

  الشمس

من . أضيع من سراٍج يف الشمس. أدل من الصبح على الشمس. أشهر من الشمس. أحسن من الشمس
الشمس . ما أصنع بشمٍس ال تدفيين. من يقدر على رد أمس؟وملس عني الشمس. يطني عني الشمس؟

هل حتوج الشمس . فالنٌ مشس العصر على القصر؛للمسن. فالنٌ أعلم بشمس أرضه. يون الرمدتقبح يف ع
  .الشمس قد تغيب مث تشرق، والروض قد يذبل مث يورق. يا مشس يا قطيفة املساكني. إىل مشعٍة

  وهل شمس تكون بال شعاع

  في طلعة الشّمس ما يغنيك عن زحل

  والشّمس تسليك عما حّل بالقمر

  مس تكبر عن حلٍي وعن حللالشّ

  ولو لم تغب شمس النّهار لملّت

  الشّمس نمامةٌ واللّيل قواد

  فال عجب، قد يربض الكلب في الشّمس

  .ورمبا تنكسف الشمس. اللئيم يتزوج كرمية

  الشّمس طالعة إن غيب القمر

  والشّمس تنحطّ في المجرى وترتفع

  درإذا الشّمس لم تغرب فال طلع الب

  : أبو متام

  إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد  رأيت الشّمس زيدت محبةً فإنّي

  : ابن اجلهم

  عن ناظريك لما أضاء الفرقد  لوال أنّها محجوبةٌ والشّمس

  : أبو متام

w في الشّمس والبدر أشنع ولكنّه  وكّل كسوٍف في الدراري شنعةٌ
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  : ولألمري مشس املعايل

  وليس يكسف إال الشّمس والقمر   مالها عددالسماء نجوم وفي

  : أبو متّام

 بلغته الشّمس أن يتحوال إذا  وإن صحيح الحزم والرأي المرىٍء

  : البحتري

 الضوء منها والشّعاع ويدنو  كذاك الشّمس تبعد أن تسامى

ابن الرومي :  

 والرفق منه ينال فضياؤها  ورأيته كالشّمس إن هي لم تنل

  :  بن األحنفالعباس

 الفؤاد عزاء جميال فعز  هي الشّمس مسكنها في السماء

 تستطيع إليك النّزوال ولن  تستطيع إليها الصعود فلن

ابن الرومي :  

 قبيح قبح الرقباء أبداً  ما بالها قد حسنت ورقيبها

 يكون رقيبها الحرباء أبداً  ما ذاك إال أنّها شمس الضحى

 تستضيء بغرة البدر أن  ي إذا طلعتتستغن والشّمس

  : آخر

  وإن ورد المصيف فانت ظّل  ورد الشّتاء فأنت شمس إذا

  : آخر

 فإن الذنب للعين الزم ضيائي  أنا الشمس إن لم تستبن عين ناظري

  : ابن املعتز

  كما دّل إشراق الصباح على الشّمس  علي الحمد جودي وعفّتي ودّل

  : غريه

  رأيت جالبيب السحاب على الشّمس  الخدر عنّا فربماسترتك  لئن

  : املتنيب

w عندهم وال جاها منفعةً  كالشّمس ال تبتغي بما صنعت
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  107  

  : مسكويه اخلازن

 الشّمس ليست في منازلها فضيلة  يعجبنّك حسن القصر تنزله ال

 زاد ذلك شيئاً في فضائلها ما  لو زيدت الشمس في أبراجها مائةً

  : يابن الروم

  حتى تغشّى األرض بالظّلم  ال تبدو فضائلها كالشّمس

  : ابن لنكك

 منها إذا مالت إلى الضرر نفر  وهبك كالشّمس في حسٍن ألم ترنا

  : البن عباد مثله

  إذا بسطت في المصيف األذى  وشمس الضحى تحتمى :فقلت

  : أبو الفتح البسيت

 ء رهن أسفاربعد ثوا وصرت  تنقّلت من داٍر إلى دار لئن

 في كّل برٍج ذات أنوار والشمس  فالحر حر عزيز النّفس حيث ثوى

  : وله

  تضيء به اآلفاق للبدر والشّمس  ومن بعد الكسوف تبلّج حبست

  : أبو متام

 مشتغل األلحاظ بالقمر وأنت  أعندك الشمس تجري في محاسنها

  : غريه

 ائر اآلفاقوشعاعها في س  والشمس في كبد السماء محلّها

  : سعيد بن محيد

 وقلبي بالبعيد موكّل قريب،  هي الشمس مجراها بعيد وضوءها

  : آخر

  لكالشمس نالتنا ولسنا ننالها  وإياها وإلمامنا بها وإنّي

  الهالل والقمر والبدر

w  : أبو متام
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  أيقنت أن سيصير بدراً كامالً  الهالل إذا رأيت نموه إن

    : وله

 وليس كحسنه لتمامه حسناً  يروق أبصار الورىهذا الهالل 

  : أبو العتاهية

 ضعيفاً ضئيالً ثم يتّسق يبدو  والمرء مثل هالٍل حين تبصره

 الجديدين نقصاً ثم ينمحق كر  حتى إذا ما تم أعقبه يزداد

  : وله

 وأفرح كلّما طلع الهالل  يبشّرني الهالل بهدم عمري

  : الببغاء

  هالٌل توارى بالسرار فما خلص  ار وأيمامن هذا السر ستخلص

  .أضيع من قمر الشتاء؛ألنه ال جيلس فيه: العرب

 من البدر في ليالي الشّتاء م  غير أني أصبحت أضيع في القو

ما دام . الليل طويلٌ، وأنت مقمر؛أي اصرب حلاجتك حىت تصبح. يف القمر ضياٌء، والشمس أضوء منه
  .إذا طلع القمر طاب السفر. أريها السها وتريين القمر. قمر لكاسر و. القمر طالعاً فاسر

  هكذا البدر في الظالم يوافي

  : املتنيب

ه القمر ومخطىءمن رمي 

  ال تخرج األقمار من هاالتها

  وال قلت للشمس أنت الذّهب  وما قلت للبدر أنت اللّجين

  : أبو الفتح البسيت يف الصاحب

واعتم كذاك كسوف البدر عند تمامه   بالعالفقدناه لما تم  

  : أبو بكر اخلوارزمي

  لزاماً وإن أعسرت زرت لماما  إن أيسرت خيمت عندنا رأيتك

 وإن دام الضياء أقاما أغب  أنت إال البدر إن قّل ضوءه فما

w  : البحتري
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 رجلي منه أسود مظلم وموضع  وبدر أضاء األرض شرقاً ومغرباً

  : غريه

 وعد ليلي فالهالل قريب إلى  ليلي الهالل ومن يعشوقد واعدت 

  الكواكب والنجوم

. ألرينك الكواكب ظهراً. أحنس من زحل. أهدى من النجم. أبعد من مناط النجوم. أبعد من الكواكب

  .لزمه من الكوكب إىل الكوكب

  والكوكب النّحس يسقي األرض أحيانا

  وأين نزيل األرض عند الكواكب

  : أبو متام. احنط فالنٌ من الثريا إىل الثرى. الثرياما أبعده من 

  وإذا حططت الرحل كان جليسا  إن سافرت كان مواكباً كالنّجم

  : أبو نواس

  ت من األهلّة والبدور  النّجوم التاليا أين

  : غريه

  مع الصبح في أعقاب نجٍم مغرب  من ليلي الغداة كناظٍر وأصبحت

  : آخر

،ا وهو منك بعيد  أما ترى:  قالتولما شكوت الحبمناط الثري 

 مراراً نوؤها فيجود يصوب  إن الثريا وإن نأت: لها فقلت

  : آخر

 بها اآلفات بعد حذارها أمنّا  وكنت الثريا حين غادت وأشرقت

  : آخر

  فصرنا فرقةً كبنات نعش  في اجتماٍع كالثريا وكنّا

  : املهليب الوزير

  وإني على ريب الزمان لواجد  لحاسدحليلي إني للثريا 

w من أحببته وهو واحد وأفقد  منها شملها وهي سبعةٌ أيجمع
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  : البحتري

  طوالع في داٍج من اللّيل، غيهب  دراري الكواكب أن ترى وحسن

  : وله

  في السن وانظر إلى المجد الذي شادا  ال تنظرن إلى العباس من صغٍر

 العين أبعدها في الجو إصعادا في  أصغرهاإن النّجوم نجوم الليل 

  : وله

  لم يعل موضع فرقٍد عن فرقد  إذا تأمل ناظر كالفرقدين

  : غريه

 يفارق جرم المشتري النور وهل  فما لطرف رجائي عنك منصرفٌ

  : أبو الفتح

  وللشمس من بعد الغروب طلوع  وللنّجم من بعد الرجوع استقامةٌ

  : جحظة

  غ إلى الكواكب وهو مقعد  جو البلوالذي ير مثل

  : عمر بن ايب ربيعة

 عمرك اهللا كيف يلتقيان  المنكح الثريا سهيالً أيها

  وسهيٌل إذا ما استقّل يمان  شاميةٌ إذا ما استقلّت هي

  : البحتري

 سعد ولكن أنت سعد الذابح  يا حاجب الوزراء إنّك عندهم

  : وغريه

 النّجم إال أن يقابلنا النّجم من  ل لناوأنت مكان النجم منّا وه

  : آخر

  لعمر أبيك إالّ الفرقدان  وكّل أٍخ مفارقه أخوه

إن األحداث مقرونةٌ بطلوع النجوم وأفوهلا، وال يزال طالع وآفل؛فكذلك حدثٌ نازلٌ، : كلمة حكيم
  .وآخر منفرج

w  السماء والسحاب والرعد والبرق والمطر
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 حتجبالسماء ترجى حين ت إن

  من ذا رأى أرضاً بغير سماء

  لم تضحك األرض عن شيٍء من الزهر  إن السماء إذا لم تبك مقلتها

  .الفرص متر مر السحاب

  هل يرتجى مطر بغير سحاب

  .ال يكن وعدك برقاً خلّباً

  إن خير البرق ما الغيث معه

  وأول الغيث رشٌّ ثم ينسكب

  سحابة صيف عن قليٍل تقشّع

أرنيها مترةً . يضرب للساهي عن حاجته، حىت تفوته وال يعلم. يذهب يوم الغيم وال يشعر به: العرب
  : أبو بكر اخلوارزمي. أركها مطرةً ؛أي إذا رأيت دليل الشيء علمت ما يتبعه

  كالغيث يلقى وهو في الحبي  يبصر الخفي في الجلي قد

ليس يف الربق . أكذب من الربق اخللّب وهو الذي ال غيث معهفالن . فالنٌ برق بال مطر، وشجر بال مثر
  .الالمع مستمتع، ملن خيوض الظلمة

  يدر كما در السحاب على الرعد

رب غيٍث . املطر بعل األرض، أي يلقحها: ابن عباس. رب صلٍف حتت الراعدة يضرب للبخيل املتكرب
  .عاد عيثاً، ووبٍل صار وباالً

  لمسير الجهامأسرع السحب في ا

  .فر فالنٌ من القطر وقعد حتت امليزاب

  ومن يسد طريق العارض الهطل

  .سبق سيله مطره. أهول من السيل بالليل

  قبل السحاب أصابني الوكف

  سحاب عدا في فيضه وهو صيب

w  : أبو خنيلة. املطر مفسد امليعاد. رمبا عاق املطر عن الوطر
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ثري ما زال عودي في ثرى  

بعدك من ذاك النّدى الوسمي  

بالذوي حتّى إذا ما هم  

جئتك واحتجت إلى الولي  

  : البحتري

  وعودت من نعماك فضالً فواله  منك وسمي فجد بوليه مضى

  : ابن الرومي

  وهل تمن سماواتٌ بأمطار  لكم علينا امتنان ال امتنان به

  : غريه

  فوس من قبل بّل األرض بالمطر  نينشي سحاباً تطمئن به ال واهللا

  : منصور الفقيه

 لم يكن وابٌل فطّل إن  فامنن بما شئت من نواٍل

  : أبو متام

  معروفها الرواد ما لم تبرق  وكذا السحائب قلّما تدعو إلى

  : البحتري

 لم يكن للناس في إبانه ما  واعلم بأن الغيث ليس بنافٍع

  : املتنيب

 إلى من عنده الديم يزيلهن  عندي صواعقهليت الغمام الذي 

  : أبو عيينة

 جراد لست تبقي وال تذر وأنت  لنا غيث نعيش بظلّه أبوك

  يسر أن جمع األوطان والمطرا  فيهم كممطوٍر ببلدته وكنت

  : غريه

 تطاير من نيرانه الشّرر وإن  ال يوئسنّك من عثمان حدته

الرعد يأتي بعده المطركالبرق و  واهللا يكلؤه  فإن حدته   

w  : آخر
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حاب عن المطر  جواٍد يمسك اهللا جوده وربكما يمسك اهللا الس  

  : آخر

  بمنزلة الغيث الذي قبله الجدب  وإنّي ارى التّأديب عند وجوبه

  : كثري

 رجوها أقشعت وتجلّت فلما  كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامةٌ

  : بشار بن برد

  أضاءت لنا برقاً وأبطا رشاشها   سحابةٌعلينا منك يوماً أظلّت

  وال غيثها يأتي فتروى عطاشها  غيمها يجلي فييأس طامع فال

  : آخر

  إن هذا الوصمةٌ في السحاب  في ذمة السحاب وأظما أنا

  : العرب

  يحسب الممطور أن كلّاً مطر

  .من يرد السيل على إدراجه. عطشهاضطره السيل إىل م. عاد غيثٌ على ما أفسد. رب غيٍث مل يكن غيثاً

  ومن يسد طريق العارض الهطل

  .سال به السيل وما يدري

  الرياح

  إن كنت ريحاً فقد القيت إعصارا

فالنٌ ساكن الريح؛إذا . أي القيت من هو أشد منك، يضرب للمدلّ بنفسه إذا صلي مبن هو أدهى منه
  .أي دولتكم". وتذهب رحيكم: "قرآنويف ال. قد هبت رحيه؛أي قامت دولته. كان حليماً

 فعقبى كّل خافقٍة سكون  إذا هبت رياحك فاغتنمها

 تدري السكون متى يكون فال  تقعد عن اإلحسان فيها وال

 فال بد من ركود يوماً  ريٍح لها هبوب وكّل

 بعد ما ابتدأت نسيما من  ترجع عاصفاً والريح

w   القول يذهب في الرياح وبعض
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  تجري الرياح بما ال تشتهي السفن   ما يتمنّى المرء يدركهما كّل

    

  لو كنت ريحاً كانت الدبورا

  : أبو متام

 عيدان نجٍد ولم يعبأن بالرتم  إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت

  : ابن الرومي

  كالريح تغري النّار باإلحراق  تطفئن جوى بلوٍم إنه ال

فالنٌ يكيل . قول فالٍن ريح يف قفص. ريح ولكنه مليح: العامة. ا هبت من داخلما حيلة الريح إذ: الفرس
  .فالن يهب مع كل ريح، ويسعى مع كل قوم. علينا الريح

  إن زلت عنه سويعةً زالت  وتفّاً لمن مودته أفّاً

 مع الريح حيثما مالت مال  مالت الريح هكذا وكذا إن

  الليل والنهار واأليام

مشر ذبالً، . اختذ الليل مجالً. الليل ار األديب. الليل أخفى للويل. حبلى، ليس يدرى ما تلدالليايل 
  .ما أشبه الليلة بالبارحة. ما أقصر الليل على الراقد. وادرع ليالً

  وليل المحب بال آخر

  فإنّك كاللّيل الذي هو مدركي

  .أمر اٍر قضي ليالً. هذا أمر دبر بليل

   فهيسي هيسيإحدى لياليك

. الليل أعور؛أي ال يبصر فيه. يضرب ملن يرتل به األمر الشديد، الذي حيتاج فيه إىل أن ينصب ويتعب

من كان . كم قدر مدة األعمار مع هدم الليل والنهار. ليلنا عنده سحر كله، ويومنا ضحى إىل آخره
  .غرسان يثمران للربية ضروب البليةالليل والنهار . الليل والنهار مطيته فإنه يسار به وإن مل يسر

  وهل يخفى على النّاس النّهار

  : املتنيب

في األفهام شيء احتاج النّهار إلى دليل إذا  وليس يصح 
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  : ابن املعتز

 البدر عليل النّسيم مفتضح  رب ليٍل سحر كله يا

 فيهديه لحر السموم فيه  األنفاس برد الندى يلتقط

 أساءت إليه بعد إحسان إال  ن إلى أحٍدإن اللّيالي لم تحس

  : آخر

 طلبا أن يدركا ما تيمما إذا  يلبث العصران يوم وليلةٌ ولن

 ال يبقيان جارا جارين  ترى اللّيل والنّهارا أما

 بنحٍس عليه دارا إال  يجريا المرىٍء بسعٍد لم

  اتقاضاه شيء ال يمّل التّقاضي  إذا ما تقاضى المرء يوم وليلةٌ

وتبسط بينها األعمار تطوى  اللّيالي لألنام مناهٌل إن 

رور قصار  مع الهموم طويلةٌ فقصارهنمع الس وطوالهن  

 كر الليالي ومر العشي ر  الصغير وأفنى الكبي أشاب

 أتى بعد ذلك يوم فتي  هرمت ليلةٌ يومها إذا

. اليوم عيش وغداً جيش. اليوم مخر وغداً أمر. رور قصرييوم الس. أدبه الليل والنهار من مل يؤدبه والداه

من بر يوماً . يوم لنا، ويوم علينا. ليس يومي بواحٍد من ظلوم. ما يوم حليمة بسر. اليوم فعلٌ، وغداً ثواب
  .بر به

  وفي الليالي واأليام معتبر

  وما اليوم إال مثل أمس الذي مضى

  .مع اليوم غد، ومع السبت أحد. داد هلامن عرف األيام مل يغفل االستع

  إن غداً لناظره قريب

  وهل يستبان الرشد إال ضحى الغد

ال تبع . أيام العمر اقل من أن حتتمل اهلجر. لكل قوٍم يوم". وتلك األيام نداوهلا بني الناس: "قال اهللا تعاىل
. لكل صباٍح صبوح، ولكل عشاٍء غبوق. لكل غٍد طعام. يأتيك كل غٍد مبا فيه. يوماً صاحلاً بيوٍم طاحل

اليوم عمل، وأمس أجلٌ، وغداً أملٌ. أمسك ماٍض، ويومك مستقبلٌ، وغدك مبهم.  

                صالح ال كان عتيد      واله ما أمكن يوم إن يوم الشر      w
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 نسك يوم جمعٍة من سبت ما  أيام ال أدري وإن سألت

لهن وال سرار صاٍفبأن  ينقضين وما شعرنا شهور 

  : أبو متام

 وكأنهم أحالم فكأنها  ثم انقضت تلك السنون وأهلها

 السرور تطير طيرا وأيام  وأيام الهموم مقصصاتٌ

 لعلّك أن تقصر عن غده يوٍم  تحملن هموم أيام على ال

 هنيا فإن الحين قد قربا فانعم  عيش الفتى كلّه يوم يسر به

 هم ألمٍس عنك قد ذهبا فكّل   فكٍر ليوم غٍدتركنن إلى ال

  الدهر والزمان

    

من عتب على . من له يدان بغوائل الزمان. الدهر ذو دول. الدهر أفصح املؤدبني. الدهر باإلنسان دواري
  .الدهر طال عتبه من عتب على الدهر عثر

 لم يستقلها من خطا للدهر  سابق الدهر كبا كبوةً من

  واجر مع الدهر كما يجري  لدهر إذا ما خطامع ا فاخط

الدهر . إمنا أباد األمم والقرون تعاقب احلركة والسكون. هو الدهر، وعالجه الصرب. الدهر أبلغ يف النكري
  .حلو ومر: يومان

  وما خال الدهر من صاٍب ومن عسل

  .ال يشبعأكله دهر . ما ذممت زماناً إال متنيته. من يصحب الزمان يلق اهلوان

 إال بكيت عليه حين يزول  أبك من زمٍن ذممت صروفه لم

ا ربفي غيره بكيت عليه صرت  دهٍر بكيت منه فلم 

 لكنّه يقبل أو يدبر  ال يبقى على حالٍة الدهر

 فاصبر فإن الدهر ال يصبر  تلقّاك بمكروهه فإن

 برقليالً سوف يقبل مد فاغضض  الدهر إالّ طرفةٌ دونها قذى هل

w ما عاش في إفساده ساع والدهر  يسعى الفتى في صالح العيش مجتهداً
w
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 ألكلته وعضة نابه فاصبر  دهرك أربعين وأربعاً وأكلت

 ال عار بما فعل الدهر لكالدهر  أمير المؤمنين وفعله وإن

  : البحتري

 سريعاً وإال ضيقةٌ وانفراجها  هل الدهر إال غمرةٌ وانجالؤها

  : غريه

 فسدوا وما فسد الزمان وهم  الزمان به فساد: يقولون

 شكر األصحاب واإلخوان غير  ليس يبقى على صروف الزمان

 تلقى اإلحسان باإلحسان هر  الناس من إذا أحسن الد أحزم

  : املتنيب

  فسرهم وأتيناه على الهرم  أتى الزمان بنوه في شبيبته

  : أبو الفتح البسيت

 أتيناه بعد الشّيب والخرف فقد  د في الدهر مخترفاًال غرو إن لم نج

  : ابن املعتز

 الصوالج بالكره لعب  يلعب بالفتى الدهر

  عصفت بكفٍّ من ذره  أو لعب ريٍح عاصٍف

 والشّقاء بال بره دة  ويقوده نحو السعا

 إال قنبره إنسان  قنّاص وما ال الدهر

  : أبو الفتح

  اعذرسخف الزمان فإن سخفنا ف

  : ابن املعتز. كما يشدو لك الدهر فارقص

 وأنت والد سوٍء تأكل الولدا  يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحداً

  الدنيا

غدارة غرارةٌ، . من خبل بالدنيا جادت به. عدوةٌ للناس معشوقة. ضاحكةٌ مستعربة. عدو يف ثياب صديق
wواجدها سكران، وفاقدها .  حسراا إذا أدبرتأٍف من أشغاهلا إذا أقبلت، ومن. إن بقيت لك مل تبق هلا
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لني مسها، قاتلٌ : مثل الدنيا كمثل احلية. من نال الدنيا مات ا، ومن مل ينلها مات حسرةً عليها. حريان
إن الدنيا ليست تعطيك لتسرك؛إمنا . ال بد يف الدنيا من اهلم. مسها، حيذرها العاقل، ويهوي إليها اجلاهل

  .تعطيك لتغمك

  م أر كالدنيا تذم وتجلبول

الدنيا ال تعطي أحداً ما يستحقه؛إما تزيده أو . من أكرم الدنيا أهانته. أشبه األشياء بالدنيا أحالم النائم
من مال إىل الدنيا صالت . مثل الدنيا كمثل رجٍل نام نومةً فرأى فيها ما حيب ويكره، مث انتبه. تنقصه

ا أقبلت الدنيا على إنساٍن أعطته حماسن غريه، وإذا أدبرت عنه سلبته إذ. عليه، ومن مال عليها مالت إليه
قيل ألمري املؤمنني علي بن أيب . دنياك ما أنت فيه. لو عقدت الدنيا بذنب كلٍب جلرها. حماسن نفسه

  .هم أبناؤها: مل حرص الناس على الدنيا؟فقال: طالب رضي اهللا عنه

  : البحتري

  ما كنت منه فهو شيء محببو  ولكننّا منها خلقنا لغيرها

الدنيا مخر الشيطان، من شرب منها مل يفق إال : حيىي بن معاذ. حالهلا حساب، وحرامها عذاب: احلسن
الدنيا قحبةٌ، فيوماً : ابن عباد. اختذ الدنيا ظئراً، واآلخرة أماً: ذو النون. يف عسكر املوتى، نادماً خاسراً

الدنيا أنثى، تنكح كل خاطب، ودابة ذلول، حتمل كل : بكر اخلوارزميأبو . عند عطار، ويوماً عند بيطار
  .راكب

 هللا على ذلكا والحمد  الدنيا لنا عبرةً أصبحت

 أرى فيهم لها تاركا وما  قد أجمع النّاس على ذمها

    : ابن املعتز

  ومرارة الدنيا لمن عقال  الدنيا لجاهلها وحالوة

  ونيهفعالً خبثت  للدنيا الدنيه أفّ

 ثم عقباها المنيه  هم وغم عيشها

من عجائب الدنيا أن تبكي على من تدفنه، وتطرح . مصائب الدنيا أكثر من نبات األرض: ابن املعتز
أهل الدنيا كصورٍة يف صحيفٍة، . أهل الدنيا كركٍب يسار م، وهم نيام. التراب على وجه من تكرمه

. أجود الناس من زهد يف الدنيا، ووهبها للناس.  الدنيا مهر اجلنةطالق. كلما طوي بعضها نشر بعضها

ترقع خرق الدنيا فيتسع، وتشعبها فتنصدع، وجيتمع منها ماال جيتمع. خري الدنيا حسرةٌ، وشرها ندم.  
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  األرض

". هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور: "قال اهللا تعاىل

  .أكتم من األرض. أمحل من األرض ذات الطول والعرض. سحوا باألرض؛فإا بكم برةٌمت

  والناس من رجل  من تربٍة األرض

  .ابتغوا الرزق يف خبايا األرض. من باع التراب، ومل جيعل مثنه يف التراب جعل على رأسه التراب

  وأنّى تمطر األرض السماءا

  .يضرب يف فضل ذوي العلم وذم ذوي اجلهل. لهاقتل أرضاً عاملها، وقتلت أرض جاه

 حتى يذيق البؤس من يكرم  يستخدم من يخدم الدهر

 لكي تطعم من تطعم إال  ال تطعم من فوقها األرض

 لوال الفعال أشكال والنّاس  لوال العداة واحدةٌ واألرض

ت ريع ما أنت زارعمن البذر فيها فهي ناهيك من أرض  إذا األرض أد  

 فكم تحتها قوم هم منك أرفع  تمش فوق األرض إال تواضعاً وال

 إلى أهله ولم يؤب يرجع  يا أرض كم وافٍد أتاك فلم

 الحوت من األرض يحمله  منك األرض أضعاف ما تحمل

  : شاعر يف هجاٍء يقتل

  إلهي زدت في األرض ثامنه: وقال  فدعا من ثقله الحوت ربه مشى

  الجبال والحجارة

. ذو الشرف ال تبطره مرتلةٌ أصاا، كاجلبل الذي ال يتزلزل بالرياح. تلتقي اجلبال، وقد تلتقي الرجالال 

  .والسخيف تبطره أدىن مرتلٍة، كالكأل الذي حيركه مر النسيم

 منه أعاليه وأسفله النهد  ولو بغى جبٌل يوماً على جبٍل

  : للخنساء

  كأنّه علم في رأسه نار
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أجند من رأى حضناً، وحضن جبلٌ بنجد، أي .  بدا علم؛أي إذا فرغنا من أمٍر حدث آخرإذا قطعنا علماً
. الليل يواري حضناً، أي خيفي كل شيء حىت اجلبل. من رآه مل حيتج إىل أن يسأل هل بلغ جنداً أم ال؟

  .رماه بثالثة األثايف، وهي قطعةٌ من جبٍل، أي بأمٍر يهلكه

  تى تصير مداوس األقدامح  تتناثر األطواد وهي شوامخ

رمي فالنٌ . رد احلجر من حيث جاءك. يضرب يف موت الرؤساء!قوموا انظروا كيف تزول اجلبال
أي دبر . وجه احلجر وجهةً ما. للقرنني يتصاوالن. جندلتان اصطكتا اصطكاكاً. حبجره، أي بقرٍن مثله

: ألقمه احلجر، أي. بة وال تؤثر فيهكانت هزمةً يف حجٍر، يضرب ملن حيتمل املصي. األمر على وجهه

  ".وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األار: "قال تعاىل. أجابه جبواٍب مسكت

  جد فقد تنفجر الصخرة بالماء الزالل

  : ابن الرومي. أبقى من النقش يف احلجر. أقسى من احلجر. فالنٌ حجر، ال يروي وال يوري، للبخيل

 به يبساً وإن ظن يرطب يزيد  هغمر المال البخيل فإنّ إذا

  إذا غمر الماء الحجارة تصلب  عجيباً ذاك منه فإنّه وليس

  الماء

يضرب للشيء يكون به مالك األمر أي . املاء ملك أمٍر. ماٌء وال كصداء. إن ترد املاء مباٍء أكيس: العرب
ن حذقه األمور أنه يرقم حيث ال أي قد بلغ م. فالنٌ يرقم يف املاء. يتدارك به األمر وبه حياة كل شيء

  : قال أوس بن حجر. يثبت الرقم

  على نأيكم إن كان للماء راقم  في الماء القراح إليكم سأرقم

    

أمحق من العق . ثأطة مدت مباٍء يضرب يف األمر يزداد فساداً. بلغ السيل الزىب. أصفى من ماء املفاصل
ال ماك . ليس الري عن التشاف، يف ذم االستقصاء. نقعالرشف أ. تكفي الطني الرطب قطرة ماء. املاء

فالنٌ نائم ورجاله . فالنٌ كالقابض على املاء. املاء أهون موجوٍد، وأعز مفقود. أبقيت، وال درنك أنقيت
املاء إذا طال مكثه ظهر خبثه، . اخللّ حيث ال ماء حامض: املولدون والعامة. يف املاء؛إذا كان على خطر

هذا غيض من فيٍض، . إذا عذبت العني طابت األار. الكدر من رأس العني. ه حترك نتنهوإذا سكن متن
  .وبرض من عٍد، أي قليلٌ من كثٍري

w من في فيه ماء طق  فمي ماء وهل ين في
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ادي  ينبذن في قوٍل يصبن به فهنمواقع الماء من ذي الغلّة الص  

   يشرق بالزالل البارد والمرء

    ماء يروي ويغرقكذلك غمر ال

    والمشرب العذب كثير الزحام

  .ينبغي للعاقل ان يداري زمانه مداراة السابح للماء اجلاري

 إليك طريقٌ غير مسدود أما  يا سرحة الماء قد سدت موارده

  : آخر

  متلّهب األحشاء صاد  أخذ الماء من أيجوز

  : آخر

وبي عطشٌ شديد الورودولكن ال سبيل إلى  أرى ماء   

  : آخر

 يصنع من قد غص بالماء فكيف  من غص داوى بشرب الماء غصته

  : آخر

 وردناه إذا الماء جامد فلما  وما كنت إالّ الماء جئنا لشربه

  : آخر

 كان ممنوعاً سبيل الموارد إذا  وفي نظرة الصادي إلى الماء حسرةٌ

  : آخر

 ه لعيوفكثرت وراد إذا  وإنّي للماء المخالط للقذى

  : آخر

  يسوق الري من حر كريم  بالثّماد لعّل دهراً سأقنع

  : آخر

  على الماء خانته فروج األصابع  يأمن الدنيا يكن مثل قابٍض ومن

  : آخر

  لكالمبتغي زبداً من الماء بالمخض  وإشرافي عليك بهمتي وإنّي

w  : آخر
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 وقد وافاه عطشان  فقل في مكرٍع عذٍب

  : آخر

 عن الماء الزالل لعطشاٍن  يف الصبر عنك وأي صبٍروك

  : آخر

 تعثّر بالحلوق وربمتا  وإن الماء في العيدان يجري

  : آخر

  وليس يعاف الرنق من كان صادياً

  كذلك غمر الماء يروي ويغرق

  : آخر

  أخطّ بأقالمي على الماء أحرفا  أنا عاتبت الملوك فإنّما إذا

  : آخر

  يفنى ويمتد عمر اآلجن األسن  س عجيباً أن أعذبهلي والماء

  : آخر

  بنا ظمٌأ برح وأنتم مناهل  عطفاً علينا فإنّنا أكابرنا

  : آخر

 في الراغبين إليه سوء ثناء  المال يكسب أهله ما لم يفض

 السقاة جمامه بدالء خبط  كالماء تأسن بئره إالّ إذا

  .، كاملاء الزالل، إذا طالت به األيام أسناملرء املقيم مبكاٍن واحٍد: العجم

  البحر

  .البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف، دود على عود. حدث عن البحر وال حرج

  وهل يملك البحر أالّ يفيضا  أبو الفضل في جوده يالم

  .سالميت منه: ما أعجب ما رأيت يف البحر؟قال: قيل لبعض التجار

  وذا عجب أن العذوبة في البحر  البحر إال أنّه عذب مورٍد هو

w  : آخر
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فما يغني اقترابي من البحر إليه  إذا كنت قرب البحر ما لي مخلص 

  : ابن الرومي

وهوى الرفيع يحطّه شرفه  عال قدر الوضيع به دهر  

 ويعلو فوقه جيفه سفالً  كالبحر يرسب فيه لؤلؤه

  : آخر

 فو فيه جيفهينفك تط وال  البحر يغرق فيه حي كمثل

    إن الغريق بكّل حبٍل يعلق

  : املتنيب

  ومن قصد البحر استقّل السواقيا

  أنا الغريق فما خوفي من البلل

  : ابن الرومي

  هو البحر فيه الغنى والغرق  فارجه واخشه إنّه أال

  : أبو نواس

  قاس الثماد إلى البحور  قاس غيركم بكم من

  السمك والحيتان والضفادع

  .شر السمك يكدر املاء

  هذا يصيد وهذا يأكل السمكه

  .كم بني حوت السماء وحوت املاء

 بديموم المفازة حوتها يعيش  سأبقى بقاء الضب في الماء أو كما

    

 الماء حوته فارق  كيف يرجو البقاء إن

  .هل يصرب احلوت عن املاء

  هيصبح ظمآن وفي البحر فم  ال يرويه شيء يلقمه كالحوت

w  .أنعلت الدواب، فاستنعلت الضفدعة
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 قال حين شكا الضفدع كما  أقول وستر الدجى مسبٌل

  وفي الصمت حتفي فما أصنع؟  إن قلته ضائري كالمي

  : آخر

 عليها صوتها حية البحر فدّل  ضفادع في ظلماء ليٍل تجاوبت

  : آخر

 الحكماء فهمته  الضفدع قوالً قالت

 من في فيه ماء طق  في فمي ماء وهل ين

 عفت منه آثار وجفّت مشارعه  يعود الماء في النّهر بعدما: وقالوا

 شطّاه تموت ضفادعه وتعشب  إلى أن يرجع الماء عائداً: فقلت

  السفينة

  .من كثرة املالحني غرقت السفينة

  إن السفينة ال تجري على اليبس

  سفينة نوح، للشيء اجلامع 

 منهم سفينه والبعد  النّاس بحر عميقٌ

 المسكينه لنفسك  وقد نصحتك فانظر

لألمحق : تيس يف سفينة. يضرب ألصدقاء العيان: فالنٌ صحبته صحبة السفينة. ما أشبه السفينة باملالح
امتنع حكيم من الركوب يف السفينة؛فقيل له يف . إذا سخر منه وهو ال يشعر: رقص يف زورقه. املتهور

  .ره أن أركب ماال أملك عنانه، وال أضبط زمامهإين ألك: ذلك، فقال

  النار

وريت . فالنٌ واري الزناد. فالنٌ ال يصطلي بناره. أحسن من الصالء يف الشتاء. أحسن من النار املوقدة
يف كل شجٍر نار، واستمجد . فالنٌ كايب الزناد، إذا كان قليل اخلري. بك زنادي، أي أجنحت بك طلبيت

ليس . أضىء يل أقدح لك، أي كن يل أكن لك. فضيل بعض أهل الفضل على بعضاملرخ والعفار يف ت
قد . هو كالقابس العجالن. أي ال نفع فيه. فالنٌ نار احلباحب. هذا بنار إبراهيم، يضرب للمستعجل
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ما ا نافخ . كلٌ جير النار إىل قرصه. سبحان اجلامع بني الثلج والنار. نفخت لو كنت تنفخ يف فحٍم
  . ما ا نافخ ناٍر.ضرمٍة

  والنّار قد يخمدها النافخ

  كملتمٍس إطفاء جمر بنافخ

  والجمر يوضع في الرماد فيخمد

  .ال تغترنّ مبقارنة العدو، فإنه كاملاء، إن أطيل إسخانه بالنار، مل مينعه من إطفائها: العجم

 تفوه باسم النّار مخلوق لما  لو أن من قال ناراً أحرقت فمه

   :آخر

  كالمستغيث من الرمضاء بالنّار

  : آخر

  كذا كّل ناٍر روحت تتوهج

  : آخر

  هيهات تكتم في الظّالم مشاعل

  : آخر

 بغى قادح إيراءها اتّقدت فإن  النّار كامنةٌ في الزند ما تركت

  : آخر

  ال تصطلي إن لم تثرها األزند  في أحجارها مخبوءةٌ والنّار

  : آخر

  تعطي النّضاج وطبعها اإلحراق  ء الذي هو ضدهابالما والنّار

 الماء وهي ضده وتسخن  تطبخ كّل شيٍء بالماء

  : آخر

 مذاقته لهيب النّار عذب  والماء يطفي وهو لين مسه

  : آخر

وإن الحرب يقدمها الكالم  النّار بالعودين تذكى وإن  

w  : بعضهم
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  إن لم تجد ما تأكله  تأكل نفسها النّار

  : آخر

 النّار باليفاع كالموقد  والكاتم األمر ليس يخفي

  : غريه

 الشيء على الشي يدلّك  وقس على الشيء بأمثاله

 قد توقد للكي فالنّار  تتبعن كّل دخاٍن ترى ال

  : البن الزيات يف إبراهيم بن املهدي

  يكون بها كالنّار تقدح بالزند  ألم تر أن الشّيء للشّيء علةٌ

  : نواسأبو 

  لها مطفىء لم يلبث البيت أن يقع  اشتعلت في البيت نار ولم يكن إذا

 وكتم النّار في قصٍب محال  كمودع الحلفاء ناراً وكنت

 أدنيت لها النّارا ء  ظنّك بالحلفا فما

  : غريه

  فوجدتكم نار المجوس  عمري لقد جربتكم

    : أبو متام. ر ال تبقي على عدوها ومن يعبدهايضرب ملن ال يفرق بني مواليه ومعاديه؛ألن النا

  ما كان يعرف طيب عرف العود  لوال اشتعال النّار فيما جاورت

  : ابن الرومي

 يجزيك تدخيناً بإحراق والعود  تسيء بي حين ال أجزيك سيئةً

  : أبو نواس

  وأي جد بلغ المازح  أية ناٍر قدح القادح

  : غريه

  وقادٍح ناراً سواه المصطلي  يأتليكادٍح لغيره ال  كم

  : آخر

  وتضيء للساري وأنت كذاكا  المصباح تحرق نفسها وفتيلة
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  الشجر والنخل

  وما يدريك ما الدخل  ترى الفتيان كالنّخل

  .يضرب لذي املنظر، وال خري عنده

  متى كان حكم اهللا في كرب النّخل

  .يضرب للشيء يرى عند غري أهله

 اهللا من شجرات فأبعدكن  كن ظلٌّ وال جنىلم يكن في إذا

    إن الغصون عليها ينبت الشّجر

    والنّاس يبلون كما تبلى الشّجر

  .النبع يقرع بعضه بعضاً، يضرب يف معاداة األقارب املتساوين يف البأس والشدة

  وفي أرومته ما ينبت العود

  كجري املاء يف العود 

 أالّ يطيب جناه أعراقه  هال عذر للشّجر الذي طابت ل

  : ابن الرومي

  حمالً ونوراً وطاب العود والورق  شجر األترج طاب معاً كأنّكم

  : آخر

  عين ويأبى الثمار كّل اإلباء  فغدا كالخالف يورق لل

 له رواء وماله ثمر  في شجر السرو منهم مثٌل

  : أبو الفتح البسيت

  ه خالف الخالفوكن لنا في  بما أورقت للمجتني أثمر

  : وله

  شريف النّجار زكي الحسب  ما اصطفيت امرًأ فليكن إذا

 ال للثّمار وال للحطب ت  الرجال كنذل النّبا فنذل

  : بشار بن برد

 غصن الدوح حين يشذّب يفرع  شذّبتك الحادثات وإنّما وقد
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  ترجى الثّمار إذا لم يورق العود  بخيٍر ترجى للنوال فما أورق

   السحق من الغسيل وإنّما

 فسيلك إن عمرت عيدانا ترى  اغرس فسيالً تناساه فيوشك أن

 ينام إذا ما كان يقظانا وال  يسري إذا ما نام صاحبه فالعرق

 الكسر من عطفيه آب ويأبى  كخوط الخيزران يريك ليناً

 يمنع الخراف ما هو حامل وال  كمثل النّخل يسرع شوكه فأنتم

  التمر

مترةٌ . أعط أخاك مترةً، فإن أىب فجمرةً. ما كل سوداء مترة، وال بيضاء شحمة. التمرة إىل التمرة متر
بعلة . أرخص من التمر بالبصرة. كمستبضع التمر إىل هجر. من شهوة التمر ميص النوى. وزنبور

وجد مترة الغراب . مرةأشبه به من التمرة بالت. فالنٌ يطلب التمر بال شوك. الورشان تأكل الرطب املشان
كل خاطٍب على لسانه مترةٌ، . يضرب ملن أصاب ما يريد؛ألن الغراب إمنا ينتقي من التمر أجوده وأطيبه

. أكلتم متري، وعصيتم أمري. يضرب ملن حيلو كالمه عند طلب احلاجة؛ألن اخلاطب أحلى الناس كالماً

إذا أرسلت لتأيت ببعٍر فال : العجم. ن يف الرجلأحشفاً وسوء كيلة، يضرب يف اخللّتني املذمومتني جيتمعا
  .تأت بتمٍر، فيؤكل مترك، وتعنف على اخلالف

 ساقٍط أمراً سنيا من  كان يأمل أن يرى من

 عوسج رطباً جنيا من  فلقد رجا أن يجتني

 يحرم الرطب نخلةٌ  من لم تكن له ليس

  الرطبوهزي إليك الجذع تساقط   تر أن اهللا قال لمريٍم ألم

 ولكن كّل شيٍء له سبب جنته  شاء أن تجنيه من غير هزها ولو

  : آخر

كفّ مغترسه فقدته  مغروٍس يعاش به رب 

  أقرب األشياء من عرسه  الدهر مأتمه وكذاك

  : أبو عثمان اخلالدي. سائر الثمار إنك ال جتين من الشوك العنب2

  في المجالس معظمامجلّاً صديقاً  من عدو صار بعد عداوٍة وكم
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  يرى عنباً من بعد ما كان حصرما  غرو فالعنقود في عود كرمه وال

  : غريه

  تعود به المرضى وتطمع في األجر  الرمان من كرم جارها كسارقة

  : أبو الفتح البسيت

 وجوداً ال يفيق فواقا وبأساً  فتى جمع العلياء علماً وعفّةً

    

 محبوبةً ومذاقا ورائحةً  ضرةًكما جمع التّفاح حسناً ون

أصلف من جوزٍة يف . ال يستمتع باجلوزة إال كاسرها. التينة تنظر إىل التينة فتنضج. اخلوخ أسفل: العامة
  .غرارة

  صحيحاً ويعطي خيره حين يكسر  مثل الجوز يمنع لبه رأيتك

ع الطيور، ما وجدوا تيناً لو عرف التني مجي. كسره كسر اجلوز، وقشره قشر اللوز، وأكله أكل املوز
  .بدينار

  النبات واألرض والريحان

نزل بواٍد غري ذي . ال بد للزرع من حصاٍد. عشب وال بعري. مرعى وال أكولة. مرعى وال كالسعدان
ال تنقش الشوكة بالشوكة؛إن ضلعها معها، أي ال . الشوكة استغنت عن التنقيح. كما تزرع حتصد. زرع

  : ابن الرومي. وبعض الشوك يسمح باملن. قهتستعن على عدوك بصدي

 به األنامل عن جناه يذود  عذرنا النخل في إبداء شوٍك

 شوكاً بال ثمٍر نراه لنا  فما للعوسج الملعون أبدى

  .فالن جاء بالشوك والشجر، إذا جاء يف جيٍش عظيم: العرب

  ومن دون ذلك خرط القتاد

  .يضرب لألمر الشاق الشديد

 وتبقى حزازات النّفوس كما هيا  لمرعى على دمن الثّرىوقد ينبت ا

 بعد العشية من عرار فما  من شميم عرار نجٍد تمتّع
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. لستم كالكرمة اليت حسن ورقها، وطاب مثرها، وسهل مرتقاها: عيسى بن مرمي عليهما الصالة والسالم

  .كثر شوكها، وصعب مرتقاهابل أنتم كالسمرة يعين شجرة أم غيالن شجر املقل اليت قلّ ورقها، و

  إن فاته الماء أغنته المواعيد  تجعلّني ككموٍن بمزرعٍة ال

  : العرب

  تجنّب روضةً وأحال يبدو

  .يضرب ملن اختار الشقاء على السعادة

 بالنّسيم على السحاب فأثنت  كروضٍة سقيت سحاباً وكنت

 الحسنىيخفي مآثره  أمنظره  هب الروض ال يثني على الغيث نشره

لو . الطاقة من الباقة. ليت الفجل يهضم نفسه. كسي من بصلة. كل البقل وال تسأل عن املبقلة: العامة
  : أبو نواس. بعلّة الزرع يسقى القرع. البستان كله كرفس. كان يف البقلة خري ألكلها الكلب

 كسرى بعلّة الريحان قال  صرت كالتّين يشرب الماء فيما

  .احلقلة إال البقلةهل تنبت : العرب

  تسألني برامتين سلجما

هو على طرف الثمام، أي قريب املتناول؛ألن . أذلّ من فقٍع بقرقر. يضرب ملن يسأل شيئاً يف غري موضعه
ال يسقط من كفه خردلة، . فالن ال يرى من ورائه خضرةً، للمعجب: العامة واملولدون. الثمام ال يطول

فالنٌ يذكر السماء، وهي بزر . فالنٌ كثري الرماد، للمضياف. للمتكلففالن كثري الزعفران، . للبخيل
  .ال تدخل بني البصلة وقشرها. فالن خيلط املاش بالردماش، للمخلّط. قطوناً، للمسن

  والشّري أري عند طعم الحنظل

  من يزرع الثّوم لم يقلعه ريحانا

  : بشار

 ريحانةً قبل شم ألمدح  الذي خبروا لم أكن ولوال

 نبتها رعي الهشيم وصوح  البالد إذا اقشعرت: وقد قيل

  .فالنٌ رحيانةٌ على القدح

  كما تضر رياح الورد بالجعل

w  : سعيد بن وهب
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  وال بد من شم وإن يبس اآلس  حفظاً لما كان بيننا فأدنيته

  .إذا ورد الورد صدر الربد

  دوم له عهدوال خير في من ال ي  عهدكم كالورد ليس بدائٍم أرى

 نضرة تبقى إذا ذهب الورد له  لكم كاآلس حسناً وبهجةً وعهدي

  : أبو الفتح البسيت

ما الحرولرب م  طلقٌ ضاحكتلقاه وهو العابس المتجه 

 الذكي النّضر المتبسم وهو  كالورد فيه عفوصةٌ ومرارةٌ

  : منصور الفقيه

  ونبت األرض ألوان  آدم كالنّبت بنو

 والكافور والبان ل  ر الصندشج فمنه

  ل ما يخرج قطران  شجر أفض ومنه

مثل اإلنسان يف اإلحسان كمثل األشجار يف الثمار، فسبيله إذا أتى باحلسنة أن يرفّه : بديع الزمان اهلمذاين
  .إىل السنة

  الطعام

    

خبز . الرب مث الدر. شهوتهتطعم تطعم أي ذقه فإنه يدعوك إىل . أفرش طعامك اسم اهللا، وأحلفه محد اهللا
وا ضيفكم. كسرةٌ مبلٍح إىل أن يدرك الشواء. الشعري يؤكل ويذمخري الغداء بواكره، وخري العشاء . هلن

كل واشبع، . من مل يذق حلماً أعجبته الرئة. أي طعاٍم ال يصلح للغرثان؟. أقلل طعاماً حتمد مناماً. بواصره
العامة . قد يدرك اخلضم بالقضم، أي باليسري يدرك الكثري. الغائبمث أزل وارفع، أي اهتم للحاضر مث 

  .أليةٌ بريةٌ ما هي إال بليةٌ. شرب يف أليٍة خري من ذراٍع يف رئة يف صرف ما بني اجليد والرديء: واملولدون

 تضرب في حديٍد بارد هيهات  إن كنت تطمع في عصيدة خالٍد

. من مل تشبعه اهلريسة كيف تشبعه القلية. إىل كم سكباج. ةٌال جييء من خلّه عصيد. من اشترى استوى

. لو ألقمته عسالً عض أصبعي. فالنٌ فالوذج السوق. ما كلّ بيضاء شحمة. ليس على الطبيب اسفيذباج

. هو يعلم كيف تؤكل الكتف. حترسى إذ ال حمرسة لك، ملن خيدم نفسه إذا مل جيد من خيدمه: العرب

w  .العاشية يج اآلبية
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  الخرس واألغدار والنّقيعه  الطعام تشتهي ربيعه كّل

  .فالنٌ صاحب ثريٍد وعافية: العامة

 إذا ما جاوز اللّهوات سواء  تنافس في طيب الطّعام وكلّه

  على البؤس والنّعماء والحدثان  على كّل حال يأكل المرء زاده

 والرواصير متعةٌ وغرور  شيٍء سواك يا لحم زور كّل

 ونتن الملح ليس له دواء   اللّحم أنتن ملّحوهإذا ما

 سفّ السويق كنافخ المزمار  يكون وليس قطٌّ كائن أنّى

 هذا منتن: لحماً رخيصاً قال  مثل اليهودي الذي لما رأى

  : الصاحب

  خيراً من الخبز إذا جاعوا  يشتر الناس وال باعوا لم

  : البن املعتز

 ما فيهن بالوشي والطّرز وزين  بيوتاً زينت بنمارٍق رأيت

  بأحسن في دار الكريم من الخبز  أر ديباجاً ولم أر سندساً فلم

 الجماعة النتظار الواحد جوع  رسم جرى في الناس ليس بقاصٍد

من أكل القاليا . لتكن الثريدة تلقاء القصعة. لوال الرغيف ملا عبد اللطيف. لوال اخلبز ملا عبد اهللا: العامة
ترك . البطنة تذهب الفطنة. بطين عطري، وسائري ذري. ال يوكل امليسور من طرفني.  على البالياصرب

  .العشاء مهرمة

  وإذا يحاس الحيس يدعى جندب  تكون كريهةٌ أدعى لها وإذا

  اللبن

  .الصيف ضيعت اللنب

  وتحت الرغوة اللّبن الفصيح

أتاك ريان بلبنه؛يضرب ملن يعطي . شر اللنب الواجل. للنبمن ير الزبد يعلم أنه من ا. يسر حسواً يف ارتغاء
أي أبق يف الضرع قليالً من اللنب وال تستوعب كل ما فيه؛فإن . دع داعي اللنب . لكثرة ما عنده ال لكرمه

اإليناس مث . أىب احلقني العذرة، للمعتذر زوراً. مينع دره ودر غريه. الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللنب
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احلب حلباً لك . فيمن خيطىء مرةً، ويصيب أخرى. شخب يف اإلناء، وشخب يف األرض. إلبساسا
  .رب حٍظ أدركه غري جالبه، ودرٍّ أحرزه غري حالبه. حلبتها بالساعد األشد، أي أخذا قهراً. شطره

  إن الرثيئة مما يفثأ الغضبا

  : بشار. أي يسكنه

 يقطعه جفاء الحالب روالد  وإذا جفوت قطعت عنك منافعي

  .خري حالبيك تنطحني. ليس له راٍع، ولكن حلبةً، أي له من حيلبه، وليس له من ينصحه: العرب

  : أبو الفتح البسيت

 باإلجمال في الطّلب فعليك  كنت تطلب ثروةً وغنى إن

 غير إبساٍس وال حلب من  ليس يدر في العلب فالرسل

    كم تستدر الخلف والخلف حافل

  الخل

ال . اخللّ حيث ال ماء حامض. يكفيك من قضاء حق اخللّ ذوقه. نعم اإلدام اخللّ. ما أقفر بيت فيه خلّ
  .يصرب على اخللّ إال دوده

 اللّذاذة خّل خمٍر حامض بعد  مثل السالفة عاد خمر عصيرها

  : اخلالدي

 وكانت قبل ذاك مداما خال  والراح وهي الروح ربتما غدت

  : آخر

بك هائم وأنك ال خلٌّ هواك وال خمر  أفي الحقّ أني مغرم  

  .أي ال حلٌّ أنت وال حرام

  الدهن والزيت والسمن

    

. رأس اللئيم حيتمل الوهن، وال حيتمل الدهن. فالنٌ يدهن من قارورٍة فارغة. من كان ذا دهٍن طلى استه

انصب دهنه يف الرمل، يضرب يف . ن جائعوجه مدهون، وبط. وقد تقدم تفسريه. لقيه بدهن أيب أيوب
wصب يف قنديله . الكشخان يف الزيت، يف املبالغة. فالنٌ يف الزيت، إذا كان يف غٍم شديد. ضياع النفقة
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وليس حيقنها . أنا منه كحاقن اإلهالة، وهي الودك يضرب يف الرفق: العرب. الزيت، كنايةٌ عن الرشوة
  .احلاذق حىت تربد، لئال حيرق السقاء

  .فكوني له كالسمن ربت له األدم  كنت مني أو تريدين صحبتي فإن

  .مسنكم هريق يف أدميكم

  اللباس

البس من الثياب ماال حتتقر فيه . العري الفادح خري من الزي الفاضح. املروءة الظاهرة يف الثياب الطاهرة
أي قميٍص يصلح . ليس عليك نسجه فاسحب وجر. البس ما خيدمك وال يستخدمك. وال تشتهر به

  .للعريان

  ومن يهدد عرياناً بديباج

: يقول الثوب لصاحبه. راحة الثوب طيه. الطي أنقى من النشر. كل ما تشتهي، والبس ما يشتهي الناس

  .رب ثوٍب يستغيث من صاحبه. اطوين داخالً أزينك خارجاً

  وال جديد لمن ال يلبس الخلقا

  .مامة من املروءةتشويش الع. العمائم تيجان العرب

  إما نعيمها وإما بوسها  لكّل حالٍة لبوسها البس

جاء فالنٌ يف قميٍص قد أكل . أخلق من بردٍة، ومن طيلسان ابن حرب. رب مبيٍض ثوبه مدنٍس عرضه
سئل بعضهم ". إذا السماء انشقت"عليه الدهر وشرب، ويف جبٍة ال تساوي تصحيفها، ويف دراعٍة تقرأ 

  : قالعن جبته، ف

ماء انشقّت  فيها البلى فرقّت ودقّت دبفهي تقرا إذا الس  

 لي بربها ثم حقّت أذنت  ما سألتها عن بالها وإذا

  .فالنٌ ناصح اجليب، نقي الذيل، عفيف اإلزار

  اتسع الخرق على الراقع

  .إن مل يكن معلماً فدحرج

  وما حسن الثّياب بال طراز
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ليست العزة يف . فالنٌ يلبس السواد على أصحاب املساحل. علم أنه من حاجتهإذا عاب البزاز ثوباً، فا
يا هذا قصر من : علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لرجٍل طويل الذيل. ليس اجلمال بالثياب. حسن البزة

  .هذا، فإنه أنقى وأبقى وأتقى

  ثيابنا للصوف ما نبدلها  ناعم الثّوب ما تبدله يا

  : آخر

 ٍب حواشيه كأوسطهرب ثو يا

 النّاس أن الثوب مرقوع تبين  إن الجديد إذا ما زيد في خلقٍٍ

 أضلّك جيبه فاستبدل فإذا  ارقع قميصك ما اهتديت لجيبه

 وجيب قميصه مرقوع خلقٌ  قد يدرك الشّرف الفتى ورداؤه

  وعجت عجيجاً من يديه المطارف  الخز من روٍح وأنكر جلده بكى

 خلقٌمطرف خز وهذاك ليس يتّفق هذا  وجورب 

   والحليالدر

  .الدر يترك من غالئه

  يزين الآللى في النّظام ازدواجها

أحسن من الدر والعقيان يف حنور . قد خيرج من الصدفة غري الدرة. الدرة ال تستهان هلوان غائصها
  .درةٌ وخمشلبة، يف التفاوت. فالنٌ درة التاج، وواسطة العقد. احلسان

  وأحسن من عقد العقيلة جيدها

خذه ولو . رمبا كسدت اليواقيت يف بعض املواقيت. كم بني ياقوتٍة إىل سبجٍة. عقيلة كل شيٍء خياره
  : ابن املعتز. كاملمهورة إحدى خدمتيها. لو ذات سواٍر لطمتين. بقرطي مارية

   غثاء األزباد واألقذاء         يرسب الدر في البحار ويعلوه

  من تحت لجٍة خضراء           ال بد أن يرام فيستخرج وهو

  هام األكابر العظماء       ثم يعلو من بعد ذلك في التّيجان 

  : وله

 يختاره الذي عرفه والدر  قد تخرج الدرتان من صدفه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  136  

 وأختها دون قيمة الصدفه  لم يحط بقيمتها إحداهما

  : غريه

 ماذا يكنّه الصدف ريكيد  أن تحقر الرجال فما إياك

    استكنّوا كالدر في األصداف

    شغل الحلي أهله أن يعارا

 كان للدر حسن وجهك زينا  وإذا الدر زان حسن وجوٍه

  : ابن الرومي

  يتمم من حسٍن إذا الحسن قصرا  الحلي إال حيلةٌ لنقيصٍة وما

 ن يزورالم يحتج إلى أ كحسنك  فأما إذا كان الجمال موفّراً

 وسواس الهموم وبين  بين وسواس الحلي كم

  يبالط

  .ال خمبأ لعطٍر بعد عروس

    

  وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر

. لو كنت تاجراً ملا اخترت على العطر شيئاً، إن فاتين رحبه مل يفتين رحيه: عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .من طاب رحيه زاد عقله

   عن مذاقتهفي شمك المسك شغٌل

  .أمنّ من مسٍك وعنرب. آلف من املسك والعنرب

  فإن المسك بعض دم الغزال

  فإنّك ماء الورد إن ذهب الورد

 سحقاً زاد طيبا زيد  وكذا المسك إذا ما

 إن دلّت عليه روائحه يحرق  ذنب للعود القماري إنّما فال

  الذهب والفضة
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  في ذرى تاٍج على ملكوتارةً   ذو الفضل طوراً تحت مطرقٍة

  .من سلم من النفاق والكفر، كان الذهب عنده كالصفر

  كذا الذّهب اإلبريز يصفو على السبك

ما أسرع ذهاب الذّهب، وانفضاض . الذّهب خري ماٍل حاضر، لباٍد وحاضر. العني للعني قرةٌ، وللظهر قوةٌ
  .ن األفني، أي أن املال يغطي العيوبوجدان الدفني يغطي أف. إمنا يعز الذّهب يف معدنه. الفضة

 خبثٌ من فضٍة بعجيب وما

  فأبدى الكير عن خبث الحديد  سبكناه ونحسبه لجيناً

الدرهم ذو جناٍح، إن حركته طار، والدينار حمموم إن . الدراهم مراهم جلروح اهلم. الدراهم أرواح تسلّ
  .أبت الدراهم إال أن تصيح. أزعجته مات

  وعلى المنقوش داروا  اس زهداًللنّ أظهروا

 حجوا وزاروا وله  صلّوا وصاموا وله

 حلّوا وساروا وله  فعلوا وقالوا وله

 ريشٌ لطاروا ولهم  رأوه في الثّريا لو

  السيف

  .سبق السيف العذل

  محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

. السيف حصن امللك. ب للمشنوءإين ألنظر إليه وإىل السيف، يضر. من يشتري سيفي، وهذا أثره

  .السيف يقطع حبده، واملرء يسعى جبده

  وال خير في غمٍد إذا لم يكن نصل

  كاللّبد ينبو عليه الصارم الذكّر

  وهل يجمع السيفان ويحك في غمد

  وما نفع السيوف بال رجال

  السيف أصدق أنباء من الكتب

w  والسيف أهول ما يرى مسلوال
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  ف أن يستخدم القلماوعادة السي

  والعز تحت ظالل السيف معدنه

  هبوني امرءاً جربت سيفي على كلب

  وليس للسيف عقر من صياقله

  وللسيف حد حين يسطو ورونق

  وللسيوف كما للنّاس آجال

  قد يهز الهندي وهو حسام

  : أبو متام

 السنخه لم ينتفع بصق من  والسيف ما لم يلف فيه صيقٌل

 يستحسن السيف الصقيل وقد  دلّها والموت فيه ويحسن

  : البحتري

  إذا لم يكن أمضى من السيف حامله  السيف إال بزغاٍد لزينٍة وما

ماح دوان ويدنو  عن الفحشاء فضل ثيابه يضموأطراف الر 

  : غريه

 فيها ثم رد إلى الغمد وأحمد  وما كنت إالّ السيف جرد في الوغى

 إن خاشنته خشنان وحداه  إن الينته الن متنه السيفوك

  : أبو متام

  على الحالة األولى لما كان يقطع  السيف إالّ زبرةٌ لو تركتها وما

  : غريه

 وهو في حلل الغمود وينبو  وإن السيف يمضي حين ينضى

  : آخر

  وتطلب النّصر عند الجفن والحلل  تترك السيف مشحوذاً مضاربه ال

  : تنيبامل

 عنق صيقله الحسام تجنّب  وله حيز الحفاظ بغير عقٍل
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  : وله رمحه اهللا

 تنفّيه وإما تعده فإما  إذ كنت في شك من السيف فابله

 لم يفارقه النّجاد وغمده إذا  الصارم الهندي إال كغيره وما

  : وله عفا اهللا عنه

  سيف في موضع النّدىمضر كوضع ال  النّدى في موضع السيف بالعلى ووضع

  : ابن الرومي

  كما تجدد سيفاً كفّ صاقله  الوجه أحياناً تجدده وبذلة

  : غريه

 لم تك قتّاال إذا  تصنع بالسيف فما

  وصغها لك خلخاال  حلية السيف فكسر

    وأي مهنٍّد ال يغمد

  : أبو فراس

 وذبابفّل منه مضرب  إذا  بنى عمنا ما يصنع السيف في الوغى

 على صروف الدهر صقال د  كنت إالّ السيف زا ما

    : وله

 غمده فإذا جردته قطعا في  والرأي كالسيف ينبو إن ضربت به

  : وله

  كما أن متن السيف والحد قاطع  قبلي تجلّداً . . .ومستوحٍش

  : وله

 ما لهذا النّصل ليس بصارم أال  ولو كنت مثل النّصل ألفيت قاطعاً

  : لهو

  أمضى من األجل المباح. . . . ألقى بجانب

ياح املأموين. . . . وكأمنا ردعليه أنفاس الر :  

أن السيف مبتسم فليس يبسم إالّ كلّما غضبا  فال تظنن  

w  : اخلوارزمي
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 يعطي وبه إقالل والحر  السيف يمضي وبه انفالل

  : املهليب

 اف في أخرىويبذل اإلنص  والسيف يبدي الجور في حالٍة

  : أبو الفضل ابن العميد

 عليه وصقله التّذكير يطرأ  الرأي يصدأ كالحسام لعارٍض

  سائر السالح

  .أطول من ظل الرمح. الرمح رشأ املنية. بأطراف العوايل جتتىن مثر املعايل

  أعلى الممالك ما يبنى على األسل

  .ذكرتين الطعن وكنت ناسيا

 يستوي صدر القناة وزجها وما

  يشتد بأس الرمح حين يلين

 إذا لم يجنها سمر العوالي  وما تحلو مجاني العز يوماً

زمان ذال نان وصار  صار فيه العزام السقد الزج 

  ال تفسد القوس واعط القوس باريها  باري القوس برياً ليس يحسنه يا

ما بللت منه بأفوق ناصل، .  الرتعةعاد السهم إىل. مع اخلواطىء سهم صائب. أعط القوس باريها
قبل الرماء متأل . قبل الرمي يراش السهم. السهم الذي قد انكسر فوقه، أي ما حظيت منه بشيء: األفوق
  .حتول القوس ركوةً يضرب للعزيز يذل. رميةٌ من غري رام. الكنائن

  كالقوس عطّلها الرامي من الوتر

  .احلذر قبل إرسال السهم

خفتما صرد النّبال ولكن   تركتمانيفما بقيا علي 

 لقد جمعت من شتّى ألمر :  قال الحمار لسهم راٍم كما

  ومن عقب البعير وريش نسر  صيقٍل وعويد نبٍع حديدة

  : أبو فراس

w فراميها أصابا مراميها  وكنّا كالسهام إذا أصابت
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  : غريه

   ومنكبيتصب جانحات النّبل كشحي  كنت ال أرمي وترمي كنانتي إذا

  : ابن الرومي رمحه اهللا

 لمن بادلته الود واللّطفا بعاداً  وإنّك إذ تحنو حنوك معقباً

  على السهم أنأى ما تكون له قذفا  أحنى ما تكون إذا حنت لكالقوس

  : غريه

 انثنت عنه فظّل يهيم ثم  فأقصدت الفؤاد بأسهم نظرت

 نزعهن أليموقع السهام و  وياله إن نظرت وإن هي أعرضت

  : غريه

 والمأمور ال ذنب له يأمر  لألمير في كّل ما الذّنب

 المخطىء من أرسله وإنّما  ال يخطىء أغراضه كالسهم

  ترعى بها الضأن أو ترمى بها البقر  القوس إالّ عصاً في كفّ صاحبها ما

 يضم إليها السهم والوتر حتى  عود باٍر وإن كانت مثقّفةً أو

 يصادف من يرمي بها القدر حتى  ع هذا فهي بعد عصاًتجم فإن

  : ابن الرومي. نعم ان أجلٌ مستأخر. قلب له ظهر جمنه. بيين وبينه سوق السالح، للمتعاديني

  سهام العدى عنّي فكنتم نصالها  درعاً وترساً لتدفعوا اتخذتم

   النّصال ونزعهن أليم وقع

  العصا

ال ترفع عصاك . ما قرعت عصاً على عصاً إال حزن هلا قوم، وفرح ا آخرون: مالنيب عليه الصالة والسال
  .العصا من العصية. عصا اجلبان أطول: العرب. عن أهلك، كناية عن التأديب

  إن العصا قرعت لذي الحلم

نٌ لني فال. ال تكن قاتالً ومقتوالً؛يف شق عصا املسلمني. إياك وقتل العصا. ال تدخل بني العصا وحلائها
  .العصا، إذا كان رفيقاً حسن املداراة

w تكفيه المالمه والحر  يقرع بالعصا العبد
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 قر عيناً باإلياب المسافر كما  فألقت عصاها واستقرت بها النّوى

    

قشرت له العصا، يضرب عند . ليس يف عصاه سري، أي ما به حركة. طارت عصاهم شققاً، أي تفرقوا
فالنٌ خيبأ العصا، كنايةً عن . إذا ذكر الذئب فأعد له العصا: العامة.  تفاريق العصاإنك خري من. املكاشفة

  : دعبل. الداء الشنيع

  لو كنت سيفاً ولكني هززت عصا  هززتك ال آلوك مجتهداً لقد

  : غريه

  حيث أمسى وأصبحا  لمن يحمل العصا قل

 موسى فأفلحا بعد  حوتها يد امرىٍء ما

  .هم عبيد العصا، للقوم إذا استذلوا. جأقرب من عصا األعر

  الدار والوطن

 جنب داري معقٍل بن يسار إلى  سقى اهللا داراً لي وأرضاً تركتها

 لك جاري ذلٍة وصغار فيا  مالٍك جار لها وابن برثٍن أبو

أرض الرجل ظئره، . دار املرء عشه، وفيها عيشه. دارك قميصك، فوسعه كيف شئت. جنة املرء داره
. اجلار مث الدار. لتكن الدور أول ما يشترى وآخر ما يباع. الدار الضيقة العمى األصغر. ه مهدهودار

الكرمي حين إىل جنابه، كما حين األسد إىل . لوال حب الوطن خلرب بلد السوء. حائطٌ خري من ألف شفيع
حين . بلداً فيه قبائلكال جتف أرضاً ا قوابلك، وال تنس . ميلك إىل أرض مولدك، من كرم حمتدك. غابه

  .اللبيب إىل وطنه، كما حين النجيب إىل عطنه

  حىالر

أمسع جعجةً وال أرى . يده حتت الرحى. آكل من الرحى. أثقل من نصف الرحى. أثقل من رحى بزر
مثل فالن كمثل اخلردلة بني طبقيت الرحى، فال الطحن يناهلا، وال . عركة عرك الرحى بثفاهلا. طحناً

  : أبو العتاهية. عتد اسالمتها ي

  في جنّة الفردوس لم أنسها  رب إن أنسيتنيها بما يا

w طاحنةً كدسها دائبةً  إذاً مثل التي لم تزل أنا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  143  

 بر خنقت نفسها حفنة  إذا لم يبق منه سوى حتى

  شالو والحبل والرالد

  .أبطأ فيض الدالء أمألها. قد علقت دلوك دلواً أخرى، أي دخل يف أمرك داخل. ألق دلوك يف الدالء

  من يساجلني يساجل ماجدا

أتبع . كأمنا أفرغ عليه ذنوباً، إذا كلمه بكالٍم مسكت. أضيع من دلٍو بال وذم. ميال الدلو إىل عقد الكرب
فالنٌ ال يعقد احلبل، وال . ما عقاله بأنشوطٍة، لألكيد اإلحاء. كل امرىٍء حمتطب يف حبله. الدلو رشاءها

  : ابن الرومي. أجره رسنه. ألقى حبله إىل غاربه. جن، للضعيفيركض احمل

  ل إن مد كان بال آخر  ابا حسٍن إن حبل المطا

   والمرآةالنعل والمشط والخف

  كّل الحذاء يحتذي الحافي الوقع

إن الشراك قد من . بق نعليك، وابذل قدميك. يف احلاجة حتمل صاحبها على التعلق بكل ما قدر عليه
  .دميه، يضرب يف املشاةأ

  أذّل ألقدام الرجال من النّعل

أطّري فإنك ناعلة أي خذي طرر الوادي، . أطوع له من الرداء، وأذل من احلذاء. أدىن من شسع نعله
طريق األصلع . حاٍف يسخر بناعل، وراجلٌ يستخف بفارس. حذو النعل بالنعل. يضرب للجلد املتشمر

  . احلايف على أصحاب النعالعلى أصحاب القالنس، وطريق

  ل المرء يحملها قباله  تحتقر شيئاً فرج ال

 تنفعه خالله والمرء  والكلب يحرس أهله

  : أبو الفتح البسيت. رجع فالن خبفي حنني

  وزارة بسٍت وهي سخنة عين  بسٍت كم تناحرتم على أكتّاب

 بينكم في ذاك حرب حنين فلم  حنين فوٍق ما تطلبونه وخفّا

  : الصنبوري. سواسيةٌ كأسنان املشط. دثك من اخلف إىل املقنعة، إذ وصف مبعرفة الشيء حبقيقتهحي

لدى الوغى أناس إذا اختلف النّاس اختالف المشاجب  هم المشط استواء  
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  : العامة

  من لم يدار المشط ينتف لحيته

  مشطٌ يقلّبه خصي أصلع

يبة، ألن الغريبة تتفقد من وجهها ما ال يتفقده غريها فمرآا أبداً أوضح من مرآة الغر. ملا ال حيتاج إليه
  : ابن الرومي. فالنٌ يرى يف اآلجرة ماال يرى غريه يف املرآة. جملوة

  كّل وجٍه بمثاله  أنا كالمرآة ألقى

  : منصور الفقيه

المرآة ال تريك خموش وجهك في صداها إن 

  اوكذاك نفسك ال تريك عيوب نفسك في هواه

  سائر ما يتمثل به من األدوات واآلالت

  المستعملة في الدور والمنازل 

  السكين

    

إن استوى فسكني، وإن اعوج . فالن يرى مين السكني يف املاء، يضرب يف البغض. بلغ السكني العظم
مل جيد . فالن كالباحث عن املدية. مها كالسكني والقثاء، للمتباغضني. فمنجل، يف األمر حيذر من طرفيه

  .لشفرته حمزاً، للخائب

  القدر

  .فالن يفور قدره من نصف خوصٍة، للطائش. فالنٌ نظيف القدر، للبخيل

 بني مروان بيضاء كالبدر وقدر  رأيت قدور الناس سوداً من الصلي

  .يفىن ما يف القدور، ويبقى ما يف الصدور. له يف كل قدٍر مغرفةٌ، للدخال يف كل شيء

  اخلوان ومنديله 

  وعيب التي لم توضع الدهر واحد  موضوعٍة ألف عائٍب مائدٍةل

به ضيوفٌ خوان ال يلم  مثل منديل الخوان وعرض 
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اخلالدي :  

 من شقّة المائده وأزهم  وعرضك أوسخ من مطبٍخ

  : ابن احلجاج. ال يطيب حضور اخلوان إال مع اإلخوان

 هعليهم سورة المائد فاقرأ  قد جن أضيافك من جوعهم

  : ويف معناه. فالنٌ منديلٌ لكل يٍد، إذا كان عرضة لألسنة

 ما فيه إالّ سورة المائده  قد حفظوا القرآن واستوعبوا

  .كل أداة اخلبز عندي غريه، يضرب إلعواز شيٍء مع حصول آالته

  اإلناء والوعاء والسقاء

 الغين إىل اخلزف كسر الفقري إذا احتاج. لكل كاٍس حٍس. خري إناءيك تكفأين. كل إناٍء يرشح مبا فيه
خلّ سبيل من وهى . اجعله يف وعاٍء غري سرب، يف استكتام السر. احفظ ما يف الوعاء بشد الوكاء. جرته

فالنٌ ال يقعقع له بالشنان مجع الشن وهو القربة البالية، . سقاؤه، أي دع صحبة من فسد قلبه عليك
  .يشتهونصفرت هلم وطايب، أي ليس هلم عندي ما . للمجرب

  اإلبرة

 يضيق بها فضاء المنزل إبراً  لو أن قصرك يا بن يوسف يمتلي

 قد قميصه لم تفعل ليخيط  يوسف يستعيرك إبرةً وأتاك

  .فالنٌ كاإلبرة ، تكسو الناس واستها عاريةٌ. ال أفعل ذلك حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط

  والقول ينفذ ماال تنفذ اإلبر

  د باإلبرهل يستطيعون قلع الطّو

  ما يتمثل به من ذكر اإلنسان

  والناس والرجل والرجال 

  .اإلنسان عبد اإلحسان

  وسميت إنساناً ألنّك ناس

w  وما علّم اإلنسان إال ليعلما
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  شديد على اإلنسان ما لم يعود

  النّاس من جهة التمثال أكفاء

  النّاس أمثاٌل وشتّى في الشّيم

  .الناس بزمام أشبه منهم بآبائهم. اس بالناسالن. الناس أتباع من غلب

  وما النّاس إال هالك وابن هالٍك

  .بنو عالٍت، ألٍب واحٍد وأمهاٍت شىت

 قد أقّل فمهجور ومحقور أن  والنّاس أوالد عالٍت فمن علموا

 يروا عنده آثار إحسان حتى  النّاس أكيس من أن يحمدوا رجالً

  .ز ال حمالةاملرء يعج. الرجل عبد الدرهم

  المرء تواقٌ إلى ما لم ينل

  المرء يجمع والزمان يفرق

كل . كل امرىٍء يف شأنه ساٍع. املرء بأصغريه. املرء مع من أحب. املرء أعلم بشأنه. دع امرأً وما اختار
  .امرىٍء يصري مرئياً

  كّل امرىٍء من شجو صاحبه خلو

  .الرجال باألموال

  طامعتقطّع أعناق الرجال الم

  ولكّل دهٍر دولةٌ ورجال

 فضل الرجال على النساء فما  إذا ما كان مثلكم رجاالً

  : أبو متام

  وتلك الغواني للبكا والمآتم  رجاالً للتّجلد واألسى خلقنا

  النفس

  ".كلّ نفٍس مبا كسبت رهينةٌ: "قال تعاىل

  النّفس مولعةٌ بحب العاجل

عزوف من أهان ماله أكرم نفسه. من أخوك النافعالنفس أعلم . النفس عيوف.  w
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 سره بنوه ساءته نفسه من

 يصلحه الجليس الصالح والمرء  ما عاتب الرجل الكريم كنفسه

    الجود بالنّفس أقصى غاية الجود

أدب النفس خري من أدب . ارض للناس ما ترضاه لنفسك. من مل حيسن إىل نفسه كيف حيسن إىل غريه؟
  .إن لنفسك عليك حقاً. مطيةٌ، إن كلفت فوق طاقتها أقامت بصاحبهاالنفس . الدرس

  ما يتمثل به من أعضاء اإلنسان الظاهرة والباطنة

  الرأس

    

كن ذنباً، وال تكن رأساً، فإن . كل رأٍس به صداع. من جنا برأسه فقد ربح. الليل داٍج والكباش تنتطح
رمي منه يف الرأس ، إذا ساء رأيه . واهي أو مبا يسكتهرماه بأقحاف رأسه، أي بالد. للرأس صداعاً كثرياً

  : املتنيب. يف رأسه خيوطٌ، ملن يكثر فضوله: العامة. يف رأسه خطةٌ، ملن يف نفسه حاجةٌ. فيه

 بقصدك األقدام فضلتها  خير أعضائنا الرؤوس ولكن

  : ابن احلجاج

  للرواس إن لمينفعك الراس يصلح

  الوجه

وأتاين . قبل البكاء كان وجهك عابساً.  وجه مبلغ القبيح أقبح من وجه من قالهأي: وجه احملرش أقبح
. وجهه يرد الرزق. فالنٌ رأس اجلريدة، ووجه التخت. وجوه اليتامى، يف التحنن على األوالد عند الشدة

  : أبو متام. صالبة الوجه سالح الفىت، ورقة الوجه من احلرفة

   لي ماء وجهي أو حقنت دميحقنت  أبالي وخير القول أصدقه وما

  : ابن الرومي

 وفي وجهه للخير عنوان إالّ  من ضمنت خيراً طويته وقّل

  على جميٍل وللبطنان ظهران  له محيا جميٌل يستدّل به

  العين
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ليس ملا .  العني حشمة.رب طرٍف أمنّ من لسان. شاهد البغض اللحظ. العني ترمجان القلب. فالنٌ كالعني يف الرأس، واإلنسان يف احلدقة
إذا جاء احلني غطّى . ال آتيك ما محلت عيين املاء. أسرع من الطرف. العني حق.  به العني من مثنقرت

من أطاع طرفه . ال تطلب أثراً بعد عني، أي بعد املعاينة. ليس لعٍني ما رأت ولكن لكٍف ما أخذت. العني
  .عض القلوب عيونٌيف ب. من غاب عن البصر غاب عن القلب. أصاب حتفه

  وأي عاٍر على عيٍن بال حور

. والدمع قد يعلن ما يف الصدور. هاهنا تسكب العربات. دمعةٌ عرجاء من عٍني عوراء غنيمةٌ: العامة

  : املتنيب

  ولكن عين السخط تبدي المساويا  الرضا عن كّل عيٍب كليلةٌ وعين

  : أبو الفضل امليكايل

 يحظى به األبعد رهوخي  والٍد يحرم أوالده كم

 يدرك ما يبعد ولحظها  كالعين ال تبصر ما حولها

  األذن

جاءنا فالنٌ ناشراً . جعلت ذلك دبر أذين. ليست على ذلك أذين، أي سكت كالغافل الذي ال يسمع. السلطان أذنٌ، أي يصغي إىل كل مبلغ
من . أساء مسعاً فأساء إجابةً. اداألذن قمع الفؤ.  تقولإمنا جعلت لك أذنان ولسانً، لتسمع أكثر مما. إذا جاء طامعاً-أذنيه 

  : أبو إسحق الصايب. كالمه يدخل على األذن بال اذن. يسمع خيل

 أعجزت كّل الورى أوصافه قد  للوزير أبي محمٍد الذي قل

 في أذن األديب سالفه ويسوغ  لك في المحاسن منطقٌ يشفي الجوى

 ذاننا أصدافهوكأنما آ  لفظك لؤلٌؤ متنخٌّل وكأن

  .ال تدخل بني السمع والبصر، ملن يدخل بني األقارب

  األنف

شفيت نفسي وجدعت أنفي، ملن يضر نفسه من وجٍه . أنفك منك وإن كان أجدع يف القريب السوء
جرحه حيث ال يضع الراقي انفه، لألمر الذي ال دواء . كل شيٍء أخطأ األنف خللٌ. ويشتفي من وجٍه

رب حاٍم ألنفه وهو جادعه، يضرب ملن يأنف من . قصري أنفه، يضرب يف طلب الثأرألمٍر ما جدع . له
  .الشيء فتوقعه األنفة يف شيٍء أشد منه
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  الفم واللسان

 اللسان سبع صغري. ما اإلنسان لوال اللسان إال صورةً ممثلة، أو يمةً مهملة. حياك من خال فوه، للمشغول عن صاحبه. كل جاٍن يده إىل فيه
  .رم، عظيم اجلرماجل

  وجرح الدهر ما جرح اللّسان

  وجرح اللّسان كجرح اليد

 ينفع الطائر واإلنسانا قد  حفظ اللسان فاحفظ اللسانا

قرع . ويلٌ هلذا من هذا، أي للرأس من اللسان. اللسان أجرح جوارح اإلنسان. مقتل الرجل بني فكيه
فالنٌ حيرق عليه األرم، يف .  يضرب ملن دامت أذيتهأعييتين بأشٍر، فكيف أرجوك بدردٍر. سن النادم

  .كدمت غري مكدٍم، أي طلبت غري مطلٍب. أحد من ناب جائٍع. الغيظ

  اللحية

كيف أستحي : العامة. إذا طالت اللحية تكوسج العقل. ما طالت فأفلحت. اللحى حلي الرجال. فلم خلقت إذا مل أخدع الرجال يعين حليته
  .خر ا جحىحى يسل. وأنا ملتحي

  الذقن والقفا والعنق

    

حسبك من القالدة ما . أفلت فالنٌ جبريعة الذقن، أي جنا وقد بلغت نفسه موضع الذقن. مثقلٌ استعان بذقنه، يضرب للمضطر يستعني مبثله
  : بسيتفتح الأبو ال. يضرب يف تناهي الشدة-بلغ به املخنق . جاحش عن خيط رقبته، إذا دافع عن نفسه. أحاط بالعنق

  فضول العيش أعناق الرجال  دقّت وشقّت واسترقّت فكم

جعل : املولدون. هو قفاً غادر شر، يضرب ملن ال منظر له وخصاله حممودةٌ. ال يرى ذلك حىت يرى قفاه
  .فالنٌ قفاه طبالً، وبطنه اصطبالً

  اليد والكف واألصابع

آثر .  جاعت، وال أطعمتك يد جاعت مث شبعتأطعمتك يد شبعت مث. اليد العليا خري من اليد السفلى
. بالساعد تبطش الكف. ذهبوا أيدي سبا، أي متفرقني. لليدين والفم، عند الشماتة. لديه من ميىن يديه

تربت يداه، يف الدعاء . هو على حبل ذراعيه، أي موافق له. على يدي دار احلديث، إذا كان خبرياً باألمر
تركته على . أراد أن يأكل بيدين، ملن يفرط يف الطمع. يديه األخرى، للبخيلما تبلّ إحدى . عليه بالفقر

w  .أنقى من الراحة
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  إن الذليل الذي ليست له عضد

. هذه يدي لك يف اإلنقياد والطاعة. حألت حالئة عن كوعها، للدافع عن نفسه. فت يف عضد فالن

خرج نازع يٍد، أي عاصياً اعطاه عن . للنادم-سقط يف يده . فالنٌ يقلب كفيه ندماًَ. أطوع له من ميينه
فالنٌ . مايل بذاك يدان، أي طاقة: ال يدي لواحٍد بعشرٍة، هو من قوهلم. ظهر يد، أي ابتداًء ال عن مكافأٍة

هم عليه يد واحدةٌ، أي . وهو عنده بالشمال، أي باملرتلة اخلسيسة. عنده باليمني، أي باملرتلة العليا
ال : العامة. من مل يقاس لطام غريه خال كفه عموداً: العجم. بغرزه، أي متسك بهاشدد يديك . جمتمعون

. ليست يدي خمضوبةً باحلناء، يف إمكان املكافأة. تسود به كفاك، وال يتلمظ به شدقاك، يف التجنب

ات ما سد فقرك مثل ذ: العرب. تقع اليد املسترحية على بطن جائٍع، واليد الكادة على بطن شبعان: النبط
  .على اليد رد ما أخذت. يد تشج وأخرى منك تأسوين. يدك

  وما الكفّ إال إصبع ثم إصبع

  .أنت كاإلصبع الزائدة، إن تركت شانت، وإن قطعت آملت: أمحد بن املعذل ألخيه

 يرى قطعها من الرشد فال  قد تطرف الكفّ عين صاحبها

  : آخر

   على إثرها يديولكن يدي بانت  أنّها إحدى يدي رزيتها فلو

  : أبو متام

 صاغ من حر اللّجين بنانها ولو  وهل يستعيض المرء من خمس كفّه

  : اخلالدي

  وهل خاتم في سوى خنصر  صغير صرفت إليه الهوى

  .فالنٌ ممن تثىن عليه اخلناصر، وتثين عليه السبابات وتعض من الغيظ عليه األباهيم

  الصدر والقلب

زوج بنات صدرك . صدور األحرار قبور األسرار. بد للمصدور من أن ينفثال . صدرك أوسع لسرك
. القلوب تتشاهد". ما جعل اهللا لرجٍل من قلبني يف جوفه. "ألزم له من شعرات قصه. من بين علماء

  .القلوب جتاري القلوب

 حين يلقاه دليٌل  وللقلب على القلب

w  .أخرج الطمع من قلبك حيل القيد من رجلك. فؤاداللسان بريد ال. القلوب تتقلب. القلب طليعة اجلسد
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 حمياً تجتنبك المظالم وأنفاً  تجمع القلب الذكي وصارماً متى

    إن التباعد ال يضر إذا تقاربت القلوب

  .اجعله يف سويداء قلبك. فالنٌ يف السوادين من قليب وعيين

  الظهر والبطن والجنب

ال جتعل حاجيت . قلب األمر ظهراً لبطٍن. دهر خبفة الظهراستظهر على ال. ما حك ظهري مثل ظفري
نزت به البطنة، ملن ال حيتمل . انقطع السال يف البطن، يف تناهي الشدة. بظهٍر، أي ال تلقها وراء ظهرك

  .ولكل جنٍب مصرع. فالنٌ عبد بطنه. هم مثل املعي والكرش، للقوم إذا أخصبوا وصلح أمرهم. النعمة

  لنّوم مضطجعادمث لجنبيك قبل ا

جبنبه فلتكن الوحية، . من كال جانبيه ال لبيه. ما أبايل على أي قطريه وقع، ملن ال تشفق عليه وال تبايل به
  .يف الدعاء عليه

  الكبد والدم والعرق

    

فالنٌ بني . إن عاشوا أحزنونا، وإن ماتوا قتلونا. أوالدنا أكبادنا متشي على األرض. يا بردها على كبدي
فالنٌ موقعه . إذا كان عدواً-فالنٌ أزرق العني، أسود الكبد . ما ينفع الكبد يضر الطحال.  والكبداخللب

سرك من . أعز من دم الفؤاد. حرى مين جمرى دمي يف عروقي. مين موقع املاء البارد على الكبد احلري
سعى . ه، للجاين على نفسهال حيزنك دم أراقه أهل. فالنٌ ال يشرب املاء إال بدٍم. ال تكايل بالدم. دمك

ال . فالنٌ يغسل دماً بدم. أرى قدمي أراق دمي: العامة. إىل حتفي مشى قدمي. بقدمه إىل مراق دمه
  .العرق نزاع: العرب. أحب دمي يف طسٍت من ذهب

  أال إن عرق السوء ال بد مدرك

إين قد كفيتك : ي ملؤدب أوالدهالعباس بن حممد اهلامش. أقرب إليه من حبل الوريد. عرق اخلال ال ينام
  .أعراقهم فاكفين آدام

  الساق والقدم

  .كشفت احلرب عن ساقها، وكشرت عن ناا. التفت الساق بالساق، يف الشدة

w  ال ترسل الساق إال ممسكاً ساقا
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قرع لذلك األمر . قدح يف ساقه إذا عمل يف شيٍء يكرهه. يضرب ملن ال يقضى له حاجةٌ إال طلب أخرى
  .نبوبه أي مشر لهظ

  قد شمرت عن ساقها فشمر

إنك ال تسعى برجلي من . فالنٌ موطىء األقدام، للذليل. له قدم يف اخلري، أي سابقة. يف احلث على اجلد
  .أيب

 ال يضعون قدماً على قدم  إن قريشاً وهي من خير األمم

  .أي ال يتبعون وال يتبعون

 عال زلقاً عن غرٍة زلقا فمن  قدر لرجلك قبل الخطو منزلها

خذ بيدي اليوم آخذ : العامة. عثرة الرجل جترب، وعثرة اللسان ال تبقي وال تذر. أتتك خبائٍن رجاله
وكان فرجي يف غسل رجليه ما غسلهما سبعني سنةً، حىت . برجلك غداً أي انفعين بقليٍل أنفعك بكثري

  .ميوت

  العورات وما يتعلق بها

هو كاملصطاد باسته، ملن . طار بأسٍت فزعٍة، للجبان. ن وضع األمر غري موضعهأخطأت استه احلفرة، مل
يف استها ماال يرى، ملن خيفي . است مل تعود امر، ملن يباشر ما مل يعتده. يطلب األمر فيناله عن قرب

 مقنع رأس. من يطل أير أبيه ينتطق به، أي من كثر إخوته استظهر م. نعم عوفك، للباين بأهله. السر
  .يقوم أيره وينيك غريه. قدم خريك مث أيرك. أعجل من أيٍر دخل نصفه. واست عاريةٌ

 وشر منيحٍة أير معار

  وتبدي استها، هذا حياء مخالف  عجبت من الحسناء تستر وجهها

   مقبل الوجعاء ضرطه جزاء

هذا حىت تعلم أن امليت . لبأضرطاً وأنت األعلى، ملن خياف وهو غا. فالنٌ ال ميسك ضراطه، فزعاً
  : ابن احلجاج. يضرط

 فأكثرا مراراً  صديقٌ جنى علي لي

 غسل البول بالخرا  لما عتبته ثم

  من يفسو على الكنف: فقلت  مالك لم تهجه وقائٍل
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  األعور واألعمى

  .بدلٌ أعور. يف التحذير!عينك واحلجر: أعور

  وكيف يعيب العور من هو أعور

  .ر، ومفتاح الدير، ومن ليس فيه خري، وراكب األير، وكلٌ غري خريكسري وعوي

 إن ذهبت لم يبصر بعينه  وجدي به كمثل وجد األعور

  : آخر

 لم تخنه عينه متعاورا وإن  ومن حقّ من يمسي مع العور أن يرى

  .أوقح من أعمى. ومن العجائب أعمش كحالٌ، وأعمى منجم. ومن للعور باحلول

 قوم ما أوجع فقد البصر يا  :ل في مجلٍسسمعت أعمى قا

 سادتي عندي نصف الخبر يا  :من بينهم أعور فقال

 الحياء منه خراب ومكان  يرجو الحياء منه صديقٌ كيف

. أعمى يدلس نفسه يف العور. ليس العمى أال ترى شيئاً، ولكن العمى أال ترى مميزاً بني الصواب واخلطأ

  : آخر. ور، فغمض عينك الواحدةإن جئت أرضاً أهلها كلهم ع

  ألنه قد نجا من طيرة العور  ابتهج األعمى بحالته وربتما

  ما يتمثل به من ذكر المالئكة

    

وصف اجلماز . خطه خط املالئكة ألن خطها غري واضٍح، وأجود اخلط أبينه. ال يقاس املالئكة باحلدادين
نظر أعرايب إىل . ق وأالمه، يعين املالئكة والذبابال حيضر مائدته إال أكرم اخلل: بعض البخالء فقال

يروى أن علياً عليه السالم . ما أنت إال احلفظة، تكتب لفظ اللفظة: متأدٍب يكتب كل ما يلفظ به، فقال
قيل ملزبد وقد صور . كأن ملكاً بني عينيه، يسدده الكالم: قال يف وصف عمر رضي اهللا تعاىل عنهما

ما أصنع بدخوهلم بييت، وهل فيهم إال صاحب خٍرب، أو : دخل بيتاً فيه تصاوير، فقالإن املالئكة ال ت: بيته
  .قابض روح

  إبليس والشيطان
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!. ما فرحنا بإبليس، فكيف بأوالده. إبليس يرضى منه رأساً برأس. إبليس غالمه. أطوع من آدم إلبليس

  .أقود من أيب مرة. فالنٌ جييء حبيٍل ال يهتدي هلا األبالسة

 ما أظهر من نيته وخبث   من إبليس في نخوتهعجبت

 قواداً لذريته وصار  على آدم في سجدته تاه

 عنه تجهم وعبوس ك  الحب ال يصدن صابر

 دعه يروضه إبليس ثم  للذي تحب بحب عرضن

رب الشيطان ال خي. شيطانٌ يف أشطان، يف وصف الفرس. فالنٌ من شياطني اإلنس. فالنٌ من جند إبليس
. كأنه ظل الشيطان، للمفرط يف الطول. هو كالشيطان لإلنسان. فالن شيطانٌ خرج من البحر. كرمه

  .أصبح شيطانه ملكاً، للتائب. صبعه الشيطان، ملن تاه يف واليته

  في كفّه من رقي إبليس مفتاح

  .هو يفر فرار الشيطان من القرآن. للخادع حبالوة كالمه

 ر من ناٍر وللنّارصو  كأنه الشيطان في طبعه

  : آخر

  فديت من ال يفلح: حيا وقال  رأى إبليس غرة وجهه وإذا

  الخير والشر

خري اخلري أعجله، وشر الشر . اخلري عادةٌ والشر جلاجةٌ. خري من اخلري من يفعله، وشر من الشر من يأتيه
. بعض الشر أهون من بعٍض. الشر يبدؤه صغاره. حسبك من شٍر مساعه. الشر يأيت من ال يأتيه. أثقله

لقاء أهل اخلري عمارة . من صنع خرياً أو شراً بدأ بنفسه. اخلري يطلب أهله، كما يطلب طري املاء احلدور
  .القلوب

 الشّر راكبه يطير وأن  ألم تر أن سير الخير ريثٌ

  : أبو متام

  وما خير لحٍم ال يكون على عظم  خير خيٍر لم تشبه شرارةٌ وما

  لباطلالحق وا
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ما يضر احلق تسمية أهل . قول احلق مل يدع يل صديقاً. من تعدى احلق ضاق مذهبه. احلق ظلٌ ظليلٌ
للحق . احلق أبلج والباطل جللج. الباطل إياه باطالً، كما ال يضر السيف تسمية أهل اجلهل إياه خشبةً

.  يبطل حقاً، وال حيق باطالًالعاقل ال. احلق جديد ال خيلق. احلق خري ما قيل. دولةٌ، وللباطل جولةٌ

  .احلق ثقيلٌ مريّ، والباطل خفيف ويبّ. الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل

  القضاء والقدر والنوائب

واألجل طالب ،فضلٌ. القضاء غالب واهلم ،من . ال حذر من قدٍر. كل آٍت فكأن قد. املقدور كائن
التوفيق موافقة . إذا ذكر القضاء فأمسك. لقضاء ضاق الفضاءإذا جاء ا. رضي بالقضاء طاب عيشه

  : أبو دلف. القضاء

 لها صبر على حال فاصبر  هي المقادير تجري في أعنّتها

  : أبو العتاهية

  إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر  المقادير فلمني أو فذر هي

  : آخر

 يحلّه إال القضاء فليس  إذا عقد القضاء عليك أمراً

  :  الروميابن

ره  وإذا أتاك من األمور مقدفقررت منه فنحوه تتوج  

مواقع أقدار اهللا خري لك من مواقع . أعرف الناس باهللا أرضاهم بأقداره: ابن املعتز. املقادير تبطل التقدير
من أحب البقاء فليعد للنوائب قلباً . املرء ب احلوادث. من مل يتعرض للنوائب تعرضت له. آمالك

املؤمن ال يثقله كثرة املصائب، وتواتر النوائب عن الرضا بأقدار اهللا تعاىل، والتسليم ألمره . بوراًص
  .وحكمه؛كاحلمامة اليت تؤخذ فراخها من وكرها، مث تعود إليه

  ما يتمثل به من ذكر الكعبة والحج والحرم

  .آمن من محام احلرم. أكسى من الكعبة

  وكعبة اهللا ال تكسى إلعواز

اتصلت بفالٍن وأنا أكسى من الكعبة، وفارقته وأنا أعرى من : اجلماز. نٌ كالكعبة تزار وال تستزارفال
w  .احلجر األسود
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 خلعة بيت اهللا بالبيت كزهو  زهت بك الخلعة الميمون طائرها

    

 البديع بعض البلغاء، وهو. وأنت احلجر األسود لو خيلو لقبلته. كالبيت فيه لزائريه جيتمع األمن واملثوبة
حضرته كعبة الكرم، ال كعبة احلرم، ومشعر احملتاج، ال مشعر احلجاج، وقبلة الصالت، ال قبلة : اهلمذاين
فالنٌ حمرم ال للحج، . أنفقت مايل وحج اجلمل، لضياع السعي. ليس عنده من آلة احلج إال التلبية. الصالة

من مل حيج . ال تكن صرورة إال عن ضرورة. بشر وفد اهللا بفوائد الدارين. جلّ فحج. إذا كان عرياناً
  .فليمت يهودياً أو نصرانياً

  الجنة والنار

فالنٌ من أهل اجلنة، . عليكم باجلنة، فإن النار يف الكف. عجبت من أقواٍم جيرون إىل اجلنة بالسالسل
  : ابن عباد. شرطة أهل اجلنة، كناية عن املرد. كناية عن البله

 لخلق فدارها سيء  إن رقيبي: لي  قال

    دعني وجهك الجنّة حفّت بالمكاره: قلت

 وبباب دارك منكر ونكير  ما بال دارك حين تدخل جنّةٌ

  .دارك اجلنة، وبواا مالك اجلحيم

  وما بي دخول النار بل طنز مالك

  : ليث بن نصر بن سيار. صن عرضك عن العار، ونفسك عن النار

  من العار إلى النّارفر   ال العار فكن سيداً النّار

  : أبو متام

  دوني وقد طال ما استفتحت مقفلها  لي أرى القبة الخضراء مقفلةُ ما

 لي عمٌل زاٍك فأدخلها وليس  جنّة الفردوس معرضةً كأنّها

  : للفائق احلسن. احلطب رطب، كانه جاء من اجلنة: دخل فضويلٌ فقال: العامة

 ر من الجنّهف أظنّه  قلت ألصحابي وقد مر بي

  ما يتمثل به من جميع الحيوانات

w  الفيل
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  على قدر جرم الفيل تبنى قوائمه

  .ال حتسن اللثغة بالفيل. ال تبصروين: فالنٌ قد ركب الفيل، وقال

 الشكاية في قريضي عن  كنت أشكو من يدقّ إن

  ظم ما رأيت من البعوض  يضجر وهو أع فالفيل

  : أبو الفتح البسيت

  ولربما جرح البعوض الفيال  يؤذي العيون قليلهالقذى  إن

  : مسع البحتري قول الشاعر

 وشراب طعاٍم  ومغنٍّ يتغنّى ب

 وثياب فبماٍل  فإذا رمنا سكوتاً

  .مثله كمثل صاحب الفيل، يركب بدانٍق، ويرتل بدرهم: فقال

  فكيف حال البعوض في الوسط  تالقى الفيول وازدحمت إذا

  : آخر

  ظر من دب على غول  في المنأقبح  أيا

 شيطاٍن على فيل عة  أسمج من طل ويا

  : آخر

 على أذٍن تمور يقومه  وكنت كصانع للفيل قرطاً

  اإلبل

  .اللقوح الربعية مالٌ وطعام، يضرب الجتماع خلتني حممودتني. الذود إىل الذود إبلٌ

  الفحل يحمي شوله معقوال

السليم من الدبر أي هان : هان على األملس ما القى الدبر، األملس. ٍد أودع، أي ال تستعن إال بأهل املعرفةزاحم بعو. يف احملاماة على احلرم
  : الفرزدق. ال يضر احلوار وطأة أمه. القرم من األفيل. ملعايف ما القى املبتلي، ملن ال يهتم بأمر صاحبهعلى ا

  هاإذا وطئته لم يضره اعتماد  وسعداً كالحوار وأمه فإنّا

  .ارغوا هلا حوارها حتن، أي أعطه حاجته يسكت

w  إنما يجزى الفتى ليس الجمل
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وقع القوم يف سال مجٍل، أي يف حمنٍة غدراء، ألن . عود يقلح، أي تنقى أسنانه، ويضرب للفاسد يستصلح
. د ينتهيسري السواين سفر ال ينقطع، لألمر الذي ال يكا. استنوق اجلمل، للعزيز يذل. اجلمل ال سال له

يركب الصعب من ال ذلول . صرب من عوٍد بدفيه اجللب، للمجرب. جاءوا على بكرة أبيهم، أي بأمجعهم
أغدةً . رباعي اإلبل ال يرتاع من اجلرس. كل أزب نفور، يضرب للجبان. ضربه ضرب غرائب اإلبل. له

رجر العود فزده ثقالً، يف ترك إذا ج. كغدة البعري، وموتاً يف بيت سلولية، يف اجتماع خصلتني مكروهتني
رض من املركب بالتعليق، . إن الضجور قد حتلب العلبة، يف استخراج القليل من البخيل. املباالة بالشاكي

اختلط املرعى باهلمل، عند . استنت الفصال حىت القرعى، للمتكلف ما ليس من أهله. يف القناعة باليسري
لقوةٌ . إن تسلم اجللة فالسخل هدر. الصغار تعلو الكبارغلبت جلتها حواشيها، يف . اختالط األمر

  .مها كر كبيت البعري، للمتساوين. لكل أناٍس يف بعريهم خري. صادفت قبيساً، يف موافقة الشيئني

    

  يا سعد ما تروى بهاذاك اإلبل  أوردها سعد وسعد مشتمل

أساء رعياً فسقى، . ها شرباً، للمنع من التواينآخرها أقل. ملن يريد إدراك حاجته عفواً من غري استعداد هلا
كاحلادي وليس له بعري، للمتشبع مبا مل يأكله وللمتكثر مبا . ملن ال حيكم األمر، مث يريد إحكامه فيفسده

وقد يقطع الدوية الناب، . خيبط خبط عشواء، للمتهافت يف األمر. ليس بعد الورد إال الصدر. ليس عنده
  .أحن من شارٍف. ق بعد النوق، يف الكبري يصغرالعنو. ملن فيه بقيةٌ

  أوسعتهم سباً وأودوا باإلبل

هذا . لقد كنت وما يقاد يب البعري، ملن يذل بعد العز. ملن ينكى فيه عدوه، وال يكون له منه إال الوعيد
مه حنةً، للحميم ال يعدم احلوار من أ. ال ناقة يل يف هذا وال مجل. أمر ال تربك عليه اإلبل، لألمر العظيم

ال آتيك ما . عرف محيق مجله، يف استثبات الشيء. صدقين سن بكره، للصادق يف خربه. يهتم حبميمه
أحلبت ناقتك أم أجلبت، أي أتت بأنثى لتحلب، . كانت عليه كراعية البكر، ملا يتشاءم به. حنت النيب

كابن لبوٍن، . ظهر الشفقة، ومينع خريهملن ي. آنف، وأمنع الضرع: ال أحب أمران. أو بذكٍر فيجلب للبيع
. اإلبل سفن الرب، جلودها قرب، وحلومها نشب، وبعرها حطب. ال ظهر فريكب، وال لنب فيحلب

إذا جاء أجل البعري حام . من متام احلج ضرب اجلمال. اجلمل يف شيٍء واجلمال يف شيٍء: املولدون والعامة
  : يف اليميين من أمثال العجم. رهمبعري بدرهٍم، والشأن يف الد. حول البري

 في أيامها مثل ولألعاجم  الفرس في أجنادها مثالً أشارت

w بالبير حتى يهلك الجمل أطاف  إذا جمٌل حانت منيته :قالوا
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 يستغن بالعظم البعير فلم  عظم البعير بغير لب لقد

  سلم يستطع صولة البزل القناعي  اللّبون إذا ما لز في قرٍن وابن

 بحملها إال الفحول تنوء  تحمل على ربٍع فليست فال

  : أبو متام

  والعود في كوره وفي قتبه  بنات المخاض راتعةٌ تلك

 ه وسار في عز ومنعه  خلعوا عليه وزينو

 لنحرها في يوم جمعه ل  يفعل بالجما وكذاك

  الخيل

العز يف نواصي اخليل، والذل . رس، يتبعها فرسخري األموال فرس، يف بطنها ف. اخلري معقود بنواصي اخليل
  .يف أذناب البقر

  على أعراقها تجري الجياد

الطرف جيري، وبه هزالٌ، واحلر يعطي . فيمن يستعمل كرمه على كل حال. اخليل جتري على مساويها
جواداً فخصي، كان . للشيء للمعوز. أعز من األبلق العقوق. فالنٌ أبلق الكتيبة، للمشهور. وبه إقاللٌ

كاألشقر ، إن تقدم عقر، وإن تأخر حنر، ملن . إن اجلواد قد يعثر. اخليل أعلم بفرساا. للجلد يضعف
جرى املذكى . جري املذكيات غالب، يف مدح ذي السن وذي التجربة. خياف غائلته على كل حال

لغ القطوف الوساع، ويلحق قد يب. مذكيةٌ تقاس باجلذاع، ملن يقيس الكبري بالصغري. حسرت عنه اخلمر
جاء ثانياً من عنانه، . إذا انصرف جمهوداً. جاء وقد لفظ جلامه. الثين بالرباع، أي قد يلحق املتأخر السابق

إن . مها كفرسي رهاٍن، للمتساوين. اتبع الفرس جلامه، والبعري زمامه، يف استتمام احلاجة. للمدرك حاجته
أحشك وتروثين، ملن حتسن إليه . فحل السوء يبدأ بأمه. عن اختبارهاجلواد عينه فراره، ملن يغنيك شخصه 

ملثل هذا كنت أحسيك احلسا، ملن حتمد باله بعد . عرفتين نساها اهللا، يف االستثبات. ويسيء إليك
احلريص يصيدك ال . جيري بليق ويذم. استكرمت فأربط، أي وجدت علقاً نفيساً فاحفظه. اإلحسان إليه

ترك اخلداع من أجرى على مائٍة، . ك من له حرص عليك، ال من ال هوى له فيكاجلواد، أي يطلب
  .للمجد يف إزالة اللبس

  هذا أوان الشد فاشتدي زيم

w  .يف احلث على اجلد قبل الفوت
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 الخيل بالركض المعار أحقّ

ح جذععلى المذاكي القر يبز 

 العير يفدى حافر الفرس بجبهة

 هارفأول قرح الخيل الم

 عتق الخيل في أصواتها ويبين

  والطّرف يعرب عن عتقٍٍ إذا صهال

    

ما . من أحب أفخاذ اخليل أفلح، ومن أحب أفخاذ النساء مل يفلح: العامة واملولدون. ال يعدم شقي مهرياً
ه ليس الفرس جبل. الدابة ال تساوي مقرعة. اجللّ خري من الفرس. عدا الفرس فال حاجة بك إىل السوط

  .يبقى على اآلري شر الدواب. غضب اخليل على اللجم الثقال. وبرقعه

  من الجذع المرخى وأبعد منزعا  اليعبوب خير عاللةً وللقارح

 عند صلصلة اللّجام ويعبس  للشّعير إذا رآه يحمحم

  : املتنيب

  وإن كثرت في عين من ال يجرب  الخيل إال كالصديق قليلةٌ وما

 فالحسن عنك مغيب وأعضائها  غير حسن شياتهالم تشاهد  إذا

 إذا لم يكن فوق الكرام كرام  تنفع الخيل الكرام وال القنا وما

  : آخر

  على الحمار وخلّى صهوة الفرس  أكون كمن ألقى رحالته وال

   الرهان تعرف السوابق عند

    وقد يترك المهر الذي هو فاره

  .يس كبج الصعب الشرس إال باللجام الشكسل. أكرم اخليل أجزعها من السوط

  البغل
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. الفرس خايل: من أبوك؟قال: قيل للبغل. البغل اهلرم ال يفزعه صوت اجللجل. البغل نغلٌ، وهو لذلك أهلٌ

خالد . يف سبيل اهللا سرجي وبغلي، فيمن يتصدق مبا فاته وخاب منه. فالنٌ بغلة أيب دالمة، للكثري العيوب
  .ذلة العري، واتضع عن خيالء اخليل، وخري األمور أوساطهاارتفع عن : بن صفوان

  الحمار

قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب سفيان "كل الصيد يف جوف الفرا ". كمثل احلمار حيمل أسفاراً"
أنكحنا الفرا فسوف نرى، ملن سأل رجالً . احلمار الوحشي: بن حرب رضي اهللا عنه متمثالً، والفراء

. ذكرين فوك محار أهلي، للمغرور يستبصرمن غفلته ويرعوي. أنصح من عري أيب سيارة. جةًعظيماً حا

جاء . العري أوقى لدمه، يف احلزم، والتحفظ. دين محاريك فازجر، أي عليك بأدىن أمرك، مث اشتغل باألبعد
كان محاراً . نفالنٌ محار احلوائج، للممته. ال يأىب الكرامة إال احلمار. كخاصي العري، أي مستجيباً

ما بالعري من قماٍص، ملن ذل بعد . أودى العري إال ضرطاً، ملن سقطت قوته. فاستأتن ، للعزيز يذل
تركته جوف محاٍر، . قيل عري، وما جرى يف البكور، يف السرعة يف األمر. دون ذا وينفق احلمار. االمتناع

. من ينك العري ينك نياكاً.  العري والرتوانحيل بني. أي ال خري فيه، ومعناه أن جوف احلمار ال ينتفع به

  .وقد صحفته العامة تصحيفاً عجيباً. من اتكل على عري جارته أصبح أيره يف الندا

  العير يضرط والمكواة في النّار

ال تكن أدىن العريين إىل السهم، . مها كحماري العبادي، إذا كانا ساقطني. ملن ينتظر له السوء وهو غافل
. عري عاره وتده، للجاين على نفسه. اجلحش إما فاتك األعيار، يف القناعة مبا تيسر. من الشرأي تباعد 

ذهب احلمار يطلب . ال يقيم على اخلسف إال العري. زل محاره يف الطني. عريه ركلته، ملن يظلم ناصره
  .قرنني، فعاد مصلوم األذنني

 قرناً فلم يرجع بأذنين  فصرت كالعير غدا يبتغي

  .جع عري فعري يف الرباطإن ر

  قد يقدم العير من ذعٍر على األسد

سافر باحلمار اهلرم، فإن نقل وإال دل . زلق احلمار، وكان من شهوة املكاري. كاحلمار يف اجلمد: العامة
. أوحش من محاٍر أعمى على معلٍف خاٍل. ما يراد من احلمار األعرج إال الرحمة املستوية. على الطريق

ليس للحمار الواقع . إذا عجز احلمار عن محل برذعته كان عن وقره أعجز. عت اإلكافنياحلمري ن
هان على البيطار ما مير . كذنب احلمار، ملا ال يزيد وال ينقص. احلمار مالٌ ال يزكى وال يذكى. كصاحبه
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كحمار القصار، إن جاع شرب، وإن عطش . ال ميكن ركوب محارين باسٍت واحدٍة. باست احلمار
  .ربش

  بال الحمار فاستبال أحمرةٌ

  .للوضيع يأيت أمراً فيقتدي به أقرانه

 يسطو على اإلكاف فظّل  كرب الحمار أعيا كنت

 جواٍد على حمار ومن  من حماٍر على جواٍد كم

قد قيل بجرجان ة  ولج الكو حمار 

 ة يا قوم عتيدان  العير والكو فهذا

  ا خلوت به فبئس الصاحبفإذ  إن الحمار مع الحمار مطيةٌ

 رجعت وال رجع الحمار فال  ذهب الحمار بأم عمرو إذا

    : آخر

  وتطلبني بمصر على حمار  أتتركني ودارك عند داري

  .رب عٍري يرعى ويعلف ما شاء، وليٍث جيوع يف الصحراء: ابن املعتز

  ننسوط الزمان وال يجري على الس  المرء إال كعير السوء يضربه ما

 لم يجاوزه يوماً بألف السننا إن  شد الحمار مع البرذون في قرٍن

 تحتك أم حمار أفرس  ترى إذا انجلى الغبار سوف

 النّاس وإن جاع نهق رمح  السوء إن أشبعته كحمار

 يا لك من حمار: النّاس لقال  لبس الحمار ثياب خز ولو

  البقر

  كالثّور يضرب لما عافت البقر

   علي إذا لم تفهم البقروما

وجدت البقرة ظلفها، . الكالب على البقر عند قلة املباالة بالشيء. نادى عليه كما ينادى على حلم البقر
  .فالنٌ محار مبطن بثوٍر، مغروز بتيٍس، مطرز بقرٍد. ليس إلثارة األرض كالثريان. ملن وجد ما يوافقه

w ن بعد ذلك ما حلبم ودافقٍة  كممكنٍة من ضرعها كفّ حالب
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  الغنم والمعز

. الشاة تعجز أن تكون رعاًء". غنم بركةٌ، غنمان بركتان، ثالثةٌ غنيمةٌ: "وقيل يف احلديث. الغنم غنيمةٌ

عند النطاح يغلب . إرض للشاة جازرها. كل شاٍة برجلها ستناط. ال تنطح مجاء ذات قرٍن. أذل من النقد
كاخلروف أينما مال اتقى األرض بصوٍف، يضرب ملن .  للمتوسطبني املمخة والعجفاء،. الكبش األجم

أجز مع ازوزين، لألمحق الذي ينطلق مع القوم، : يا شاة أين تذهبني؟قالت. جيد معتمداً يف كل حال
املعزى تبهي وال تبين، ملن . حتفها تطلب ضانٌ بأظالفها، ملن يسعى يف هالك نفسه. وال يدري ما هم فيه

إذا تفرقت الغنم قادا . قبح اهللا معزى خريها خطة، يضرب جلملة شيٍء ليس فيها خري. حيفسد وال يصل
عرتٌ . كمن حيلب تيساً من شهوة اللنب. أخفق حالب التيس. العرت اجلرباء، يف الوضيع يسد مسداً

  .كان كراعاً فصار ذراعاً، للحقري إذا اعتلى. استتيست

  س إلى شفار الجازرنظر التيو  إليك بأعيٍن مزورٍة نظرت

مها كركبيت العرت، للمتساوين؛ألن العرت . فالنٌ يضرب بني الشاة والعلف. عرتٌ ا كل داٍء، للكثري العيوب
ال تكن كالعرت تبحث عن املدية، للجاين على نفسه جنايةً فيها . إذا أرادت أن تربض وقعت ركبتاها معاً

  . ما يهلكهلقي فالنٌ يوم العرت، يضرب ملن يلقى. هالكه

 مديٍة تحت الثّرى تستثيرها إلى  وكنت كعنز السوء قامت لحتفها

  : آخر

 تحت الظّالم ألذؤب معطّلٍة  وكانوا كشاٍء غاب عنها رعاؤها

 من يحد لها الشّفارا وترأم  السوء تنطح من خالها كعنز

  : ابن الرومي

 حائٌل وتيسي حلوب أبداً  عكست أمري الخطوب فعنزي

  : لقاسم الداوديأبو ا

 ومري الدر باإلبساس يجدي  ترفّق في األمور فإنّه :قالوا

 ينفع اإلبساس باألتياس ما  ولقد رفقت فما حظيت بطائٍل

  األسد

  .أجر أمن خاصي األسد. من يتبع األسد مل يعدم حلماً

w  كمبتغي الصيد في عريسة األسد
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  وال قرار على زأٍر من األسد

  ه الكلب واألسدالنّهر يشرب من

  والجوع يرضي األسود بالجيف

  واللّيث ليس يسيغ إالّ ما افترس

  وأجرأ من ليٍث بخفّان خادر

إن األسد ليفترس العري، فإذا أعياه . فالنٌ يسلب القطعة من شدق األسد. ما استبقاك من عرضك لألسد
 فإن األسد يثب على األرنب كوثبته ليكن تشمريك لألمر الصغري كتشمريك لألمر الكبري،. صاد األرنب

  .على العري

  ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا 3

 نابه أمر أتاه بنفسه إذا  عبالة عنق اللّيث من أجل أنّه

  : آخر

  وأسد الشّرى إن هيجتكم مآدب  التقت األبطال كنتم ثعالباً إذا

  : آخر

  واللّيث في غيضته جائع  في بلدته ضائع المرء

  : البحتري

 إنّما الحمي على األسد الورد أال  وما الكلب محموماً وإن طال عمره

  : علي بن اجلهم

 وأوباش السباع تردد كبراً  أو ما رأيت اللّيث يألف غيله

  : املتنيب

  أدنى إلى شرٍف من اإلنسان  لوال العقول لكان أدنى ضيغٍم

    : وله

  اللّيث مبتسمتظنن أن فال  إذا رأيت نيوب اللّيث بارزةً

  : أبو فراس

 لم تطل أنيابه واألظافر إذا  وما األسد الضرغام إال فريسةً

w  : ابن الرومي
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 هيئٍة تكفيه أن يتأهبا ذو  البس جنٍّة من نفسه والليث

  وغير عجيٍب أن ترى الشّبل يأسد  شبل ذاك الليث إال شبيهه وما

  : غريه

  حيط بها كالبعلى جيٍف ت  وليس الليث من جوٍع بغاٍد

  : اللحام

 الكلب إن أقعى وإن شردا يدنس  دنّست الهجاء بمن: لي وقائٍل

 هر كلب عليه نازل األسدا إن  أحسنت، لكن هل سمعت بمن: فقلت

 أرض فذاك له عرين  حيث ألب في والليث

  : الرستمي

 وأن يستطرف البحر ساحال عريناً  وال غرو أن يستحدث الليث بالشّرى

  : بسيتال

 بين أهليه وأصحابه ومنعةً  يعدم المرء كنّاً يستكن به ال

  كاللّيث يحقر لما غاب عن غابه  ومن نأى عنهم قلّت مهابته

  : غريه

 ويبدي إذا آذيته ضجر الكلب  وإن الهزبر الورد يصبر لألذى

  .طول الذنبليس فيك من األسد إال البخر و: أنا األسد، فقال: قال سعيد بن محيد ليب هفان

  الذئب

الذئب يغبط بذي بطنه، ملن يغبط . الذئب خالياً أشد، يضرب عند التحذير من االنفراد مبن خياف غائلته
  .مبا مل ينله

  عاله البهر من كثرة األكل: فقالوا  رب ذئٍب مر بالقوم خاوياً أال

ال جتمع بني السخل . ممن استرعى الذئب ظل. الذئب يأدو للغزال ليأكله، يضرب للخادع احملتال
سقط العشاء به على سرحان ملن أداه طلب مراده إىل . خف رأساً من الذئب، ألنه قلّ ما ينام. والذئب

غبار . قد كنت وما أخشى بالذئب، يقوله الضعيف وقد كان قوياً. خش ذؤالة باحلبالة، يف اإليعاد. تلفه
  .بمن مل يكن ذئباً أكلته الذئا. الغنم كحل عني الذئب
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  وتتّقي مربض المستأسد الضاري  الذّئاب على من ال كالب له تعدو

الزريبة اخلالية خري من . أمسك فقد فاتت الغنم: الذئب يوعظ فيقول. إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا
  .ملئها ذئاباً

 وجه الذّئب، والذّئب آكله ويمسح  ولست كمن يرضى بما غيره الرضى

  .لبهيعين إذا مال عليه فغ

 يوماً أحال على الدم بصاحبه  وكنت كذئب السوء لما رأى دماً

  لكالمبر لي حتفه وهو ال يدري  إني إذ أربي عملّساً لعمرك

  : ابن الرومي

 إذا أدماك ذيب بنصرتها  وما تجدي عليك ليوث غاٍب

  : غريه

  وإذ وثب الراعي وثبت مع الراعي  شريك الذّئب في كّل شأنه وكنت

  : خرآ

 بالخرق حاذقٌ وبصير فهو  علّم الذّئب بالخياطة رفقاً

 منها أن تعود ذئابا فحذار  الذّئاب استنعجت لك مرةً وإذا

 جلد أوالد النّعاج ثيابا من  فالذّئب أخبث ما يكون إذا اكتسى

  .فالنٌ كالذئب، إذا طلب هرب، وإذا متكن وثب

  الكلب

قد . يث يسمن، وال يتبع حني يشبع، وعند اجلوع يهم بالرجوعالكلب يزمن ح. الكلب ال يصيد كارهاً
من . احتاج إىل الصوف من جز كلبه. ال يضر السحاب نباح الكالب. ينبح الكلب القمر فيلقم احلجر

  .كلب جوالٌ خري من أسٍد رابٍض. الساجور خري من الكلب. جعل نفسه عظاماً أكلته الكالب

   غيره سالّحوعلى باب  كلٍب ببابه نباح كّل

اتبع النباح وال تتبع الضباح، ألن . مسن كلبك يأكلك. جوع كلبك يتبعك. الكلب ال ينبح من يف داره
فالنٌ كالكلب، إن شبع هر وإن . أجنس ما يكون الكلب إذا اغتسل. النباح بالعمران، والضباح بالضد

يكسب له الطعم، وفمه يكسب ذنب الكلب . جاهه جاه كلٍب ممطور دخل اجلامع يوم اجلمعة. جاع فر
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ذنب الكلب ال . إذا رأيت كلباً ترك صاحبه وتبعك فارمجه، فإنه تاركك كما تركه: العرب. له الضرب
إذا أحسنت إىل . العائد يف شيئه كالكلب يعود يف قيئه. رأس كلب أحب إيل من ذنب أسد. يستوي

  . بضرر صاحبهنعم كلب يف بؤس أهله، يضرب ملن ينال خرياً. الكلب مل ينبحك

  وهل يعض الكلب إن عضا

    

ملن -أحب أهل العلم إىل كلبهم الظاعن . على أهلها دلت براقش، وهو اسم كلبة دلت على قوٍم فقتلوا
فالنٌ ما يعوى له وال ينبح، أي ما . كالكالب تتبع خبزاً. مطلٌ كنعاس الكلب. يروم نفعه بضرر صاحبه

ال تقنت من كلب سوٍء . عو، يضرب ملن صادف يف طلبه ما كرهلو لك عويت مل أ. يهجى وال ميدح
. أحرص من كلٍب على جيفٍة. اذكر الصديق وهيء له وسادةً، واذكر الكلب وأعد له آجرةً. جرواً

  .أجوع من كلبة حومل. األم من كلٍب على عرٍق. أسرع من حلس الكلب انفه

  كالكلب يأكل في بيوت النّاس

  لحارسكان األمير فصار كلب ا

 ينل شبعةً ينبح من األشر وإن  كالكلب إن جاع لم يعدمك بصبصٍة

  : آخر

 أنيابه وأظافره فخدشه  وإني وقيساً كالمسمن كلبه

  : آخر

 لم تجاوبها كالب األقارب إذا  أخاف كالب األبعدين وهرشها

  : آخر

  في اليوم يسغب فيه الذّئب واألسد  قد رأيت الكلب متّخماً ولربما

  : آخر

  وسوء مراعاٍة وما ذاك في الكلب  الكلب إال أن فيه ماللةً هو

 حدثت نفسك بالمحال لقد  بيت الكالب طلبت عظماً أمن

  : آخر

 الخراءة ما ترحمه فعند  فال تحسد الكلب أكل العظام

 جناها عليه فمه كلوماً  قليٍل ترى باسته وعما
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  الضبع

روعي جعار . خامري أم عامٍر، للغافل املغرور. رج حىت تصادال أكون كالضبع، تسمع اللدم فتخ
  .عرض عليه خصليت الضبع، يف اخللتني املكروهتني. وانظري أين املفر، عند استكانة اجلبان

 الذي القى مجير أم عامر يالقي  ومن يصنع المعروف في غير أهله

  : آخر

  م ناصرهبلحم امرىٍء لم يشهد اليو  عيشي جعار وأبشري: لها فقلت

   يأكل إال الميت الضبع فليس

  : أبو فراس

 به اهللا امتناع يقضي  للعبيد من الذي ما

  ئس ثم تفرسني الضباع  ذدت األسود عن الفرا

  سائر السباع

  النمر

ال حتم حول است النمر : قال غالم أعرايب ملن راوده عن نفسه. أمنع من است النمر. لبست له جلد النمر
  .ت منعتهافقد علم

  الفهد

  .أوثب من فهٍد. أنوم من فهٍد

  فنوم الفهد ال يقضى كراه  نومكم عن كّل خيٍر وأما

  الثعلب

  .أروغ من ثعلٍب

  لقد ذّل من بالت عليه الثعالب

 عندي كثعاله أنت  أيها العائب سلمى

 العنقود طاله أبصر  عنقوداً فلما رام

w هرأى أالّ ينال ا  هذا حامض لم :قال
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 كانت النّساء رجاال ومتى  كانت الثّعالب أسداً ومتى

  الخنزير

  : ابن الرومي. عند اخلنازير تنفق العذرة. كرهت اخلنازير احلميم املوغر، عند استشعار اجلاهل الفزع

 لمن يقتله من حامد ليس  أصبحت كالخنزير في الطّرائد

   وربما أتلف نفس الطّارد

  .يضرب للبلدة احلسناء يسكنها اللئامجنةٌ ترعاها اخلنازير، 

  القرد

لكنه مليح قروٍد يف برود. اسجد لقرد السوء يف زمانه. القرد قبيح ابن الرومي. رب :  

  وما قصرت عنه في الحكايه  شركت القرد في قبٍح وسخٍف

  : وله

  شيم الناس كما تحكي القرود  كانوا قروداً فحكوا ليتهم

  القنفذ

  : وقال األعشى. . . ، ولذلك ذهبوا. . . شيهم، ويقال له أيضاً: نهويقال للذكر م

  لترتحلن منّي على ظهر شيهم

  : وقال األخطل

  نجران أو بلّغت سوآتهم هجر  القنافذ هداجون قد بلغت مثل

  الهر والفأر

 فالن ينصح .إذا تعود السنور كشف القدر مل تصرب عنه. ال تأمن اهلر على اللحم وال الكلب على الشحم
  .نصيحة السنور للفأر

  صغيراً فلما شب بيع بقيراط  عبد اهللا بيع بدرهٍم كسنّور

  .ال تباع اهلرة يف اجلراب. ما يف الفأر غرةٌ ال تعرفها اهلرة

 تمنّى فيه أوالد الجرذ ما  ال رأى السنور في أوالده
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أضل دريص نفقه، ملن يعد حجةً . ر والفأرال يدبر البقال إال إذا تصاحل السنو. كهرٍة تأكل أوالدها
  .مل يسع الفأرة جحرها فاستصحبت مكنسةً. فالنٌ يلجم الفأر يف بيته، للبخيل. فينساها عند احلاجة

  الوحش

  الظبي

به داء ظيب، . تركه ترك ظٍيب ظله، ملن فر من شيٍء ومل يرجع إليه، وال يكاد يذكره. أعز من ظٍيب مقمٍر
من يل بالسانح . كأنه على قرن أعفر، إذا كان قلقاً. ال بظٍيب عند الشماتة. ال داء بهللصحيح، ألن الظيب 

إمنا هو كبارح األروى، ملن . بعد البارح، ملن يرى من صاحبه ما يكره، فال يطمع يف خريه بعد ذلك
باء إال هل تصيد الظ. ال جيتمع األروى والنعام، ألن أحدمها يف اجلبل، واآلخر يف السهل. يتشاءم به
  .الكالب

  فما يدري خراشٌ ما يصيد  الظّباء على خراٍش تفرقت

  : آخر

 لها تحت التّراب الدواهيا أدس  وإن كنت ال أرمي الظباء فإنني

  النعام

أموق من نعامٍة، وموقها تركها . أشرد من هيٍق. أشرد من نعامٍة. أعدى من نعامٍة. أجنب من نعامٍة
أضحوا : ويقال للمنهزمني. ركب فالنٌ جناح نعامٍة، إذا جد يف أمره. بيضها، وحضنها بيض غريها

  .شالت نعامتهم، وخف رأهلم ، إذا تفرقوا عند الفزع. كاد النعام يطري. نعاماً

  مثل النّعامة ال طير وال جمٌل

  .بيض النعامأصح من . أصح من ظليم. امحلي: طريي، وطائراً إذا قيل هلا: كالنعامة تكون مجالً إذا قيل هلا

  أسد علي وفي الحروب نعامةٌ

 بيض أخرى جناحا وملبسٍة  كتاركٍة بيضها بالعراء

  الطير

  .كل طٍري مع شكله
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  إن الطّيور على أالّفها تقع

  وكيف تنام الطير في وكناتها

 كما طار وقع إالّ  وما طار طير فارتفع

حوصلي . طار طائره، إذا هرب. هم الطري، يف الوقاركأن على رؤوس. فالنٌ واقع الطري، إذا كان ساكناً
ذاك عشه الذي فيه . ليس هذا بعشك فادرجي، للمستدفع عما يدعيه. وطريي، ملن ال ميكث إذا أكل

كلما . فالنٌ حتت جناح فالن إذا كان يف داره وكنفه. درج، ومنه خرج، يف وصف مسقط الرأس واملنشأ
وركب جناح . هو يف جناح الطائر، إذا كان قلقاً دهشاً. يتهطار قص جناحه، ملن ال تطول مدة وال

  .الطائر، إذا فارق وطنه

 الصقر مقالتٌ نزور وأم  بغاث الطّير أكثرها فراخاً

  .ملن يكثر ولده من الغاغة

  خاللك الجو فبيضي واصفري

  .فالنٌ مقصوص اجلناح، إذا كان منكوباً. ملن خيلو ممن يزامحه

  قوادمه أسفّ على األكام  أصيبتالجناح إذا  ولكن

  : املتنيب

 الخراب ويسكن النّاووسا يأوي  خير الطّيور على القصور وشرها

  : املهليب الوزير

  والطّير قاصدةً إلى األبراج  عامدةً إلى أهدافها كالنّبل

  : أبو بكر اخلوارزمي. عقله عقل طائٍر، وهو يف صورة اجلمل

 هوانهل مبتاعه  غدا بياعه علقٌ

 أبوه من أختانه ر  كالفرخ لم يخطب فصا

  : غريه

  ما يرتجي الفرخ من الطّائر  ألرجو من أبي صابٍر إني

كلفه مخ البعوض ولنب الطائر، ملا يعز . ليس من شفقة الصائد على الطائر إلقاؤه احلب بني يديه: العامة
  .وجوده

w اقطإال على ماٍء وحب س  والطّير ال تنقض من أوكارها
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هنيئاً لك يا طائر تقع على الشجر، : نظر ابو بكر الصديق رضي اهللا عنه إىل طائٍر على شجرٍة فقال
  .وتأكل من الثمر، وال تدري ما اخلرب

  العنقاء والعقاب

  .كمن يشتهي حلم عنقاء مغرب. حلقت به عنقاء مغرب. أعز من عنقاء مغرب

  وما خبزه إال كعنقاء مغرب

  .حزم من فرخ العقاب، ألنه يكون يف رؤوس اجلبال الشاهقة، فإذا حترك كاد يسقطأ. أبصر من العقاب

  تستّرت الجوارح بالغياض  ما حامت العقبان ظهراً إذا

  البازي

  .ال يفزع البازي من صياح الكركي

  وهل ينهض البازي بغير جناح

 الضرغام فيما تصيدا تصيده  ومن يجعل الضرغام للصيد بازه

 سالماً إن لم يصد فابعثوه  ٍز صائٍد ارسلتههو با

ال . ليس من هوان البازي حتاص عيناه. ليس يقوى ألف كركٍي بباٍز. إذا مل ينفعك البازي فانتف ريشه
    : البحتري. يرسل البازي يف الضباب، يف األمر باالحتياط

  إن تأملت من سواد الغراب  البازي أصدق حسناً وبياض

  : املتنيب

وشر خم  ما قنصته راحتي قنصفيه والر شهب البزاة سواء  

  : آخر

 حسراٍت كلّما طار طائر يرى  كبازي الجو قص جناحه وكنت

 إذ ريش الجناحين وافر فيذكر  يرى طائرات الجو يخفضن حوله

  : ابن سكرة

  تخرى على رأسه العصافير  باٍز يمسه هرم وكّل

 وتي عدنذر على  اللّحم للبزاة نصبوا
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 نحوها الرسن خلعت  الموا البزاة أن ثم

  الصقر

  وحقّ على ابن الصقر أن يشبه الصقرا

  وأم الصقر مقالتٌ نزور

  صقر يلوذ جمامه بالعوسج

  : أبو فراس. للمهيب

  كالصقر ليس بصائٍد في وكره  ليس ببالٍغ في أرضه والمرء

  : النمري

 ر العظاماكي والطي  صقراً آخذ الكر كنت

  ر على الصعو تعامى  ما أرسل الصق وإذا

 فأوهت لي القدامى و  من الصع فتقصيت

  : غريه

 بر ساقه المقدور عصفور  زعموا بأن الصقر صادف مرةً

 منقضّ عليه يطير والصقر  العصفور تحت جناحه فتكلّم

 شويت فإنني لحقير ولئن  كنت خاميزاً لمثلك لقمةً ما

 وأفلت ذلك العصفور كرماً  الصقر المدّل بنفسه اونفته

  النسر

  .أتى أبد على لبٍد. تصاب يا لبد، للكبري يتصاىب. عمر من نسر لقمان

  إن البغاث بأرضنا يستنسر

  : كتب أبو إسحق الصايب من احلبس إىل صديٍق له. للضعيف يقوى

 لكنّي واقع بة  نحن كالنّسرين في الصح

 أخاه ويراجع شى   يغالطّائر أن وعلى

  : غريه
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ببعيٍر مرةً مر في زمام  نسر لغر وهو منقاد  

 يبرك صغراً لغالم بازٍل  تباً لك من ذي أربٍع :قال

  إنني عاملتهم موتي زمام  ال ألحاك فيما قلته :قال

  الغراب

ر غراب شبابه، أي طا. ال يكون ذلك حىت يشيب الغراب. هو يف خٍري ال يطري غرابه، للخصب والسعة
خذ من الغراب بكوره وكتمانه . هو غراب، ملن به داء سوٍء؛ألن الغراب يواري سوأة أخيه. ذهب شبابه

  .للسفاد

  هيهات طار غرابها بجرادتك

  .ليس بصياح الغراب جييء املطر: العامة. لألمر الذي فات ال يطمع فيه

  ش كالحجلفأنسي ممشاه ولم يم  من غراٍب رام مشية قبجٍة وكم

  : آخر

  وما صادت الغربان في سعف النخل  يواسي الغراب الذئب في كل صيده

  : املتنيب

  شكوى الجريح إلى الغربان والرخم  تشكون إلى خلٍق فتشمته ال

  : أبو الشيص

 البين لما جهلوا ب  يلحون غرا والنّاس

 ناقةٌ أو جمل  وما غراب البين إال

  : وله

  فناووس المجوس له مصير  له دليالًيكن الغراب  ومن

  القطا

: العرب. وما القطا بكذاب. أهدى من الفقر إىل احلر. أهدى من القطا الكدر إىل الغدر. أهدى من القطا

  .لو ترك القطا ليالً لناما، لألمر الذي يستدل به على الشر، وللساكن حيرك

 ير ال تسريلم تنبه باتت الط ولو  وإياهم كمن نبه القطا وإنّي
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 .كالراعي يضرب في خطأ القياس ام  ليس قطاً مثل قطا، وال المرعي في األقو

 البالء بالصياد ويحّل  يصاد القطا فينجو سليماً قد

  الحبارى

 كمد مات: العرب. كل شيٍء حيب ولده حىت احلبارى: عثمان بن عفان رضي اهللا عنه. أقصر من إام احلبارى. احلبارى سالحها سالحها
  .وعيد احلبارى للصقر، للضعيف يتهدد القوي. احلبارى، ملن يقتله احلزن

  الديك والدجاجة

    

فالن .  بيضة العقركان ذلك بيضة الديك، للشيء الذي يكون مرةً واحدةٌ؛وكذلك قوهلم،. ليس من كرامة الديك تغسل رجاله
إذا صاحت الدجاجة صياح : ، قالإن فالنة تقول الشعر: قيل للفرزدق. كالديك، يأكل ويشرب وينيك

عاتب البازي الديك على نفاره من الناس إذا أرادوا . به حاجة الديك إىل الدجاجة: العامة. الديك فلتذبح
  .لو رأيت بازياً على سفوٍد لكنت أشد نفوراً مين: أخذه، فقال له

  جة بالنّقر ديكها  حكّت الدجا فإذا

 أن ينيكها شهوةً  فاعلمن أن حكّها

  .ماتت الدجاجة اليت كانت تبيض بيض الذهب

  ريالحمام والقم

  .خبٍري ما عوفيت منك: كيف أنت؟فقالت: مرضت احلمامة فعادها السنور؛فقال

 ببيضتها الحمامه عيت  بأمرهم كما عيوا

 وآخر من ثمامه نشٍم  لها عودين من جعلت

    طوق الحمامة ال يبلى على القدم

    رق الحمائموهل تنحل األطواق و

    كأطواق الحمائم في الرقاب

وكيف رواغ قمري  عليه شاهين ألح 

  العصفور
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عصفور يف . العصفور يف الرتع، والصبيان يف اللعب. كالعصفور، إن أرسلته فات، وإن قبضت عليه مات
س، لئال احتاج خليت عن اجلاور: العامة. صاحت عصافري بطنه، للجائع. يدك خري من كركٍي يف اهلواء

  .إىل خصومة العصافري

 بيوٍم كما تحيا العصافير يوماً  إني ألحيا على عسري وتيسيري

  سائر الطيور

  : ابن عباد. أضيع من طاووٍس على ناووس

لكالطاووس تقبح منه رجله  أباك إذ تعزى إليه وإن  

الكركي إىل العندليب، ملن يقول يصيد ما بني . حدأ حدأ وراءك بندقة، يف التحذير. أعز من بيض األنوق
  .أسجد من هدهٍد، للمتهم بسوٍء. القى األخيل، يف الدعاء على املسافر. بالصغار والكبار

  أصيب فكفّن في جورب  من هدهٍد ميٍت وأنتن

  : ابن الرومي

  فالءمها قطع من اللّيل غيهب  أعشاها النّهار بضوئه خفافيش

  : آخر

  وللتّغريد ما حبس الهزار  الطير تصفر آمناٍت تظّل

  الجراد

  النّار والبربر والجراد  شأنهم الفساد ثالثةٌ

كاجلراد ال يبقي وال . ال تكن كاجلراد، يأكل ما وجده، ويأكله ما وجده. كلما كثر اجلراد طاب لقطه
  .يذر

 طريقك ال تولع بإفساد الزم  :مر الجراد على زرعي فقلت له

 على شفٍر ال بد من زاد إنّا  لٍةمنهم خطيب فوق سنب فقال

 منّا حصيد ومنّا غير حصاد  جنود لرب العرش مرسلةٌ إنّا

  : آخر يف رجٍل يلقب باجلرادة

  وقد جبل الجراد على الفساد  بالجراد صالح أمٍر أيرجى
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  النحل

  وال بد دون الشهد من إبر النّحل

  . أجناه من شكره شهداًاحلر حنل الشكر، إن أجناه املرء من بره شكراً

 وفي أذنابها السم يحلو  كالنّحل في أفواهها عسٌل

  الذباب

ما الذباب وما مرقته؟لألمر . أطيش من ذباٍب. أجرأ من الذباب؛ألنه يقع على أنف امللك وفم األسد
  .حيتقر

 مقاذره أن يناال حمته  نجا بك لؤمك منجى الذباب

  : آخر

 فيه لحيٍن مالزم قوائمها  قتوكنت كذباٍن على الشّهد علّ

وقّاع إن الذّباب على الماذي   

  .للدينء يتولع بالشريف

  البعوض

  ! ما أحسست وقوعك، فكيف وضك: استمسكي فإين عنك ناهضةٌ، فقالت: قالت البعوضة للنخلة

  النمل والذر

  .ما عسى أن يبلغ عض النملة وقرص القملة. أكسب من منلٍة

  حتى يطير فقد دنا عطبه   أجنحةٌاستوت للنّمل وإذا

  : أبو نصر العتيب

 ملتمساً في البخل لي علال ولست  يعلم أني لست ذا بخٍل اهللا

والنمل يعذر في القدر الذي حمال  طاقة مثلي غير خافية لكن  

  : ابن الرومي

  فرمت مخّ الذّر في عسرته  نداكم يا بني طاهٍر رمت

w  بالض
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خله درج الضب، ملن . فالن أخب من ضب. ته، ملن يعلم علماً ملن هو أعلم منه بهتعلمين بضٍب أنا حرش
  .إن تك ضباً فأنا حسله، يف لقاء الرجل مثله. كل ضٍب عنده مرداته، ملن يعني على نفسه. يستغىن عنه

    

  لما تركت الضب يعدو بالواد  لو ذقت الكشى باألكباد وأنت

  الحية والعقرب

ال . أعدى من حيٍة، وبالراء أيضاً روايةٌ. أدخل من حيٍة. أظلم من حيٍة. ن من جحٍر مرتنيال يلسع املؤم
من . من لسعه األرقش خيشى الرشاء األبرش. كاألرقم، إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم. تلد احلية إال احلية

  : املتلمس. احلاوي ال ينجو من احليات. شته احلية حذر الرسن

 لنابيه الشّجاع لصمما مساغاً  جاع ولو رأىفاطرق إطراق الشّ

  : أبو متام

  والفيافي كالحية النضناض  والفتى من تعرفته الليالي

  : آخر

 بأنك بعد محمدٍة تذمه  متى تحمد صديق السوء فاعلم

 مسه أرداه سمه فلما  راقه ترقيش صلٍّ كطفٍل

  : آلخر

   يردي إذا لسعتوسمها ناقع  لين في مجستها وبالضئيلة

  : أبو نصر سهل بن املرزبان. ال تغرنك هذه األوجه الغر، فيا رب حيٍة يف رياض: أبو بكر اخلوارزمي

 أتى برد وإن ثلج وقع إن  لم تهجرنا: قال لما قلت

  ثم أنساب إذا الصيف رجع  كالحية أشتو كامناً أنا

  : أبو نصر العتيب

  وآنس إذا أوحشت تعف عن الذّم  اتعلم من األفعى أمالي طبعه

 لحمها ترياق غائلة السم ففي  كان سم تحت نابها لئن

مل ال : قيل للعقرب. أخبث من عقرٍب. األقارب عقارب. إن عادت العقرب عدنا هلا. دبت عقاربه
  .من حسن أثري عندهم يف الصيف أبرز إليهم يف الشتاء: تتشمسني يف الشتاء؟قالت
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  تسائر الحشرا

يا بنية، حلسنك : ما أمر بأحٍد إال بزق علي، قالت: قالت اخلنفساء ألمها. اخلنفساء يف عني أمها حسنةٌ
  .تعوذين

  كأنس الخنافس بالعقرب  وكّل قريٍن إلى شكله

  : األحنف العكربي

 إليه ومالي مثله وطن تأوي  العنكبوت بنت بيتاً على وهٍن

  لي مثلها إلفٌ وال سكنوليس   لها من جنسها سكن والخنفساة

بلغت األحنف . لثالثون من العيال يف ماٍل أسرع من السوس يف الصوف يف الصيف: خالد بن صفوان
أذل من قراٍد يف : العامة. أصنع من سرفٍة: العرب. عثيثةٌ تقرض جلداً أملساً: وقيعة بعض السقاط فيه فقال

ال يصرب : العامة. ب، وافت الفراش يف الشهابأمضى من وقوع الذباب يف الشرا: الصايب. حلية قواد
  .على اخلل إال دوده
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  الفصل الرابع في سائر الفنون واألغراض

  الفصل األول منه أحوال اإلنسان وأطواره

من هذا الفصل فيما ذكرمن أحوال اإلنسان وأطواره أو جيري جمرى املثل من ذكر أحوال اإلنسان 
ها وأطواره املختلفة وما يأخذ مأخذ  

  وصف الشباب

  .هو بعذرة الشباب وغرته؛كأمنا قد سريه اآلن. غصن شبابه رطيب، وبرد حداثته قشيب

  والشّباب شرةٌ وعيهق

ركض يف ميدان التصايب، . جر أزر الصبا، وأدال ذيول اهلوى. أطاب الشباب وعزته، وأجاد الصبا وشرته
  .الشباب باكورة احلياة. وجىن مثرات املالهي

  روائح الجنّة في الشّباب  باب حجة التصابيإن الشّ

  : النمري. أطيب العيش أوائله؛كما أن أطيب الثمار بواكرها

 انقضى فإذا الدنيا له تبع حتى  ما كنت أوفي شبابي كنه غرته

  : آخر

  من الشباب بيوٍم واحٍد بدل  تكذبن فما الدنيا بأجمعها ال

  : ابن الرومي

  نهار الشيب أهدى وأرشد: فقالوا   معاشرعن ليل الشباب وعزاك

  : فقلت

  ولكن ظّل الليل أندى وأبرد  المرء أهدى لسعيه نهار

   الشبابذم

  .سكر الشباب أشد من سكر الشراب. الشباب مظنة اجلهل، ومطية الذنوب

  إن الشباب جنون برؤه الكبر

w  .ابه أعمى عن الرشد وأصم عن العذلشب: غريه. جهل الشباب معذور، وعلمه حمقور: ابن املعتز
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 حفظه غداة استقالّ وفي  في كنف اهللا: أقل للشباب لم

حف بالذّنوب وولّى  لم يزل مقيماً إلى أن زائرد الصسو  

  وصف الشيب

    

غصن شبابه رطيب أغزاه الشيب . أخذ الشيب بعنان شبابه. بدت يف رأسه طالئع املشيب. الشيب نور
أجلمه الشيب بلجامه، وقاده . الحت الشعرات البيض، وجعلت تفرخ وتبيض. يل شبابهأقمر ل. جيوشه
طوى مراحل . بينا هو راقد يف ليل شبابه، إذ أيقظه صبح املشيب. عاله غبار وقائع الدهر. بزمامه

فك الدهر شبا . جاوز للشباب مراحل، وورد من املشيب مناهل. الشباب، وأنفق من عمره بغري حساب
  .، وحما حماسن روائهشبابه

  مدح المشيب

  .الشيب زبدةٌ خمضتها األيام، وفضةٌ سبكتها األعوام. الشيب حلية العقل ومسة الوقار

  إن المشيب رداء العلم واألدب

  يا عائب الشّيب ال بلّغته

  .عصى شياطني الشباب، وأطاع مالئكة املشيب. سرى يف طريق الرشد مبصباح الشيب

 كان يغني النّذير لو  خير نذيٍر الشيب

    وما خير ليٍل ليس فيه نجوم

عظم الكبري، فإنه : ابن املعتز. الشيخ يقول عن عياٍن، والشاب عن مساٍع. للشيخ الرأي، وللشاب الكيس
  .عرف اهللا قبلك، وارحم الصغري، فإنه أغر بالدنيا منك

  أن ترى النّور في القضيب الرطيب  يشيب الفتى وليس عجيباً قد

  : دعبل

 لحبي للضيوف النّازلينا  ضيفٌ: أحب الشّيب لما قيل

  : وله

 يرضيك إال بعد إخالق وليس  إني أنا السيف ال ترضيك حدته

w  : أبو متام
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  فإن ذاك ابتسام الرأي واألدب  يروعك إيماض القتير به وال

  : أبو الفتح البسيت

  مولعأنّي بوصلك وتيقّني  شيبتي دومي وال تترحلي يا

  واآلن من خوف ارتحالك أجزع  كنت أجزع من حلولك مرةً قد

   الشيبذم

  : عبيد بن األبرص

  والشّيب شين لمن يشيب

الشيب بريد : احلجاج. الشيب عنوان املوت: أكثم بن صيفي. الشيب خطام املنية: قيس بن عاصم
. الشيب نذير املنية: العتايب. األمراضالشيب جممع : العتيب. الشيب توأم املوت: مالك بن أنس. اآلخرة

الشيب أول مواعيد : ابن املعتز. الشيب إحدى املنيتني: حممود الوراق. الشيب وكل عيب: يونس النحوي
الشيب . الشيب عنوان الفساد. الشيب قناع املوت. الشيب ناعي الشباب، ورسول البلى: غريه. الفنا

. املوت ساحل احلياة، والشيب سفينة تقرب من الساحل. الشيب غمام قطره الغموم. قذى عني الشباب

نظر سليمان بن وهب يف املرآة فرأى بلحيته شيباً . من عرف الشيب أنكر نفسه. الشيب شر العمائم
  : مسلم بن الوليد. عيب ال عدمناه: فقال. كثرياً

  أعجب بشيٍء على البغضاء مودود  الشّيب كره وكره أن يفارقني

  : غريه

 ابن ملجم عند الفاطميينا من  شّيب أعظم حرماً عند غانيٍةوال

  : أبو متام الطائي

  طريق الردى منها إلى النّفس مهيع  الشيب مختطّاً بفودي خطةً غدا

 اإللف يقلى والجديد يرقع وذو  الزور يجفى والمعاشر يجتوى هو

 ولكنه في القلب أسود أسفع  منظر في العين أبيض ناصع له

 وأنف الفتى من وجهه وهو أجدع  نرجيه على الكره والرضا نحنو

  : غريه

 تألأل غرره شيبي  لما رأت تضاحكت
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 عندي خبره أنبيك  ال تعجبي: لها قلت

  ودمع عيني مطره  غمام للردى هذا

  : منصور الفقيه

  يمشي على األرض مشي هالك  شاب قد مات وهو حي من

 في شيبه فذلك لكان  لو كان عمر الفتى حساباً

  : الصايب

  سب في أواخرها القذى  مثل الكأس ير والعمر

  مدح الخضاب

  .اخلضاب تذكرة الشباب. اخلضاب أحد الشبابني

 لياٍل قليالٍت وأيام محيا  الشيب موتٌ ولكن في إماتته

  : املتنيب

  قبيح ولكن أحسن الشّعر فاحمه  خضب الناس البياض ألنه وما

  : عتزابن امل

 الخضاب شباب جديد :فقلت  النّصول مشيب جديد :وقالوا

 عاد هذا فهذا يعود فإن  إساءة هذا بإحسان هذا

    وللشباب تراعى حرمة الكتم

    وللضيف أن يقرى ويعرف حقّه

    والشيب ضيفك فاقره بخضاب

  : عبدان األصفهاين

  تيوهو ناٍع منغّص لحيا  مشيبي شماتةٌ لعداتي في

    

  لي أنس إلى حضور وفاتي  الخضاب قوم وفيه ويعيب

 به رمت خلّة الغانيات ما  ومن يعلم السرائر مني ال

w ترينيه كّل يوٍم مرآتي ما  رمت أن يغيب عني إنما
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 أن يرى وجوه النّعاة سره  ناٍع إلي نفسي ومن ذا وهو

  ذم الخضاب

اخلضاب . إن خضبت الشيب، فكيف ختضب الكرب؟. شباباخلضاب حداد ال. اخلضاب من شهود الزور
  .كفن الشيب

  أدّل على المشيب من الخضاب  بالخضاب؟وأي شيٍء تستّر

  : حممود الوراق

 كّل ثالثٍة يعود في  يا خاضب الشيب الذي

 شيب جديد فكأنه  النّصول إذا بدا إن

 أبداً عتيد مكروهها  بديهةٌ روعةٌ وله

 فلن يعود كما تريد د  راالمشيب كما أ فدع

  : غريه

 المليك له ستراً من النّار سل  يا خاضب الشيب بالحنّاء تستره

  : املتنيب

 تركت لون مشيبي غير مخضوب  هوى كّل من ليست مموهةً ومن

  رغبت عن شعٍر في الوجه مكذوب  هوى الصدق في قولي وعادته ومن

  وصف الكبر ومشارفة الفناء

تركه كذي الغارب املنكوب . ثلمه الدهر ثلم اإلناء. أخذت األيام من جسمه. مرهتضاعفت عقود ع
نشر الزمان . نضب غدير شبابه. استشن أدميه. أريق ماء شبابه. عوج املشيب قناته. حىت قوسه الكرب

  .قيده الكرب. طوى ما نشر منه. نقض الدهر مرته. جناحه

 صيدخاتٌل آدو ل كأني  حانيات الدهر حتّى حنتني

 مقيداً أمشي بقيد ولست  قريب الخطو يحسب من رآني

قد خلق عمره، وانطوى عيشه، وبلغ ساحل احلياة، ووقف على ثنية الوداع، . اختلفت إليه رسل املنية
  .مل تبق منه إال أنفاس معدودةٌ، وحركات حمصورةٌ. وأشرف على دار املقام
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  وصف الغنى

اتسعت . درت له أخالف الدنيا، ومطرته سحائب الغىن. النعمةهب عليه نسيم الثروة؛ومهد له فراش 
ورمت أكياسه فضة . امتأل واديه من ثاغية صباٍح، وراغية رواٍح. مواد أمواله، وتفرعت شعب أحواله

  .هو مستظهر خببايا احلقائب، وأسرار األخراج، وضمائر الصناديق. وعنده من العني ما تقر به العني. وترباً

  الغنىمدح المال و

  .لو مل يكن يف الغىن إال أنه من صفات اهللا تعاىل لكفى به فضالً

  إن الغنى طويل الذيل مياس

  .قد شرف الوضيع باملال. استغن أو مت

  إن الحبيب إلى اإلخوان ذو المال

  : ابن املعتز. اآلمال متعلقةٌ باألموال. املال يف الغربة وطن، والفقر يف الوطن غربةٌ

 فأنت المسود في العالم   ثروٍة من غنىإذا كنت ذا

 أنك من آدم تخبر  من نسٍب صورةٌ وحسبك

  : آخر

  يا مالي: إالّ ندائي إذا ناديت   النداء إذا ناديت يخذلني كّل

  : آخر

  لساناً به المرء الهيوبة ينطق  تميماً بالغنى إن للغنى وباه

. مال املرء موئله، وقوته قوته. املال خري مآل. الرجال باألموال. ال جمد إال مباٍل. املال يكسب أهله احملبة

  .خري مالك ما نفعك

  ذم المال والغنى

غىن النفس . رب نعٍل شر من احلفا. الغىن يورث البطر". إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن: "قال تعاىل
  .أفضل من غىن املال

 خير من غنى المال ل  غني النّفس لمن يعق

  س ليس الفضل في الحال  الناس في األنف وفضل
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طبع املال طبع الصيب، ال يوقف على حني رضاه . املال ميالٌ. املال ملولٌ. الغىن غىن القلب ال غىن املال
قد يكون مال املرء سبب حتفه، كما أن الطاووس قد يذبح . املال ال ينفعك ما مل يفارقك. وسخطه

  . عقرب، فإن أحسنت رقيتها، وإال فال تأخذهاالدرهم: حيىي بن معاذ. حلسن ريشه

  مدح الفقر

. إن من العصمة أال جتد. الفقري أقل عدواً من الغين. الفقري خمف، والغين مثقلٌ. الفقر شعار الصاحلني

  : أبو العتاهية. الصرب على الفقر يعدل اجلهاد يف سبيل اهللا: الثوري

  يخشى عليه من الفقروأن الغنى   ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى

  : آخر

  على الغنى لو صح منك النظر  شرف الفقر ومن فضله من

 تعصي اهللا كي تفتقر ولست  تعصي اهللا تبغي الغنى أنك

  ذم الفقر

    

ال فاقة . كاد الفقر أن يكون كفراً. الفاقة املوت األمحر. القلة ذلة. الفقر كرت البالء. الفقر جممع العيوب
  !.ال أدري أيهما أمر؛موت الغين أم حياة الفقري؟.  جملٌ مبجلٌ، والفقر مذلٌ متبذلٌالغىن. كالفقر

 عليه أرضه وسماؤه وضاقت  قّل مال المرء قّل حياؤه إذا

  ولم أر بعد الكفر شراً من الفقر  أر بعد الدين خيراً من الغنى ولم

  وصف الفقير

جاء بوجٍه قد . لو بلغ الرزق فاه لواله قفاه. يٍميرتضع من الدهر ثدي عقيم، ويركب من الفقر ظهر 
قد أحلت له . ال ميلك غري اجللدة بردةً، وال يلتقي حلياه رعدةً. غرب فيه الفقر، وانتزف ماءه الدهر

غداؤه اخلوى . ليس معه عقد على نقٍد. حي كميت، ويف بيٍت بال بيت. الضرورة ما حرم اهللا عليه
  .ويله يف زيقه، أي أن احلاجة واجلهد أحوجاه إىل أن رقع قميصه بسراويلهفالنٌ سرا. وعشاؤه الطوى

  السعادة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  187  

من . حسن الصورة أول السعادة. أسعد الناس من كان له القضاء مساعداً، وكان لتلك املساعدة أهالً
فية أسعد الناس من جعل اهللا النعمة وطاءه، والعا. سعادة املرء أن يطول عمره، ويرى يف عدوه ما يسره

سالمة اخللقة، وجودة العقل، وتأيت املطلوبات، واحملبة يف : السعادة أربع: الفالسفة. غطاءه، والعقل عطاءه
  .الناس

  الشقاوة

. أشقى الشقاء الفقر واإلمث. الشقي من كان مشغوالً بال ديٍن وال دنيا. الشقي من ال يثق بأحٍد، لسوء ظنه

  .أشقى الناس من ذهبت مادته وبقيت عادته

  وفي كتاب المبهج

  .الشقي من كان بني سخط اخلالق ومشاتة املخلوق. أشقى األشقياء املكدود املكدي

  األمن

رب . من أحب أن يعيش آمناً فليكف عن الذنوب. أحسن الناس عيشاً آمنهم. أدوم الناس سروراً اآلمن
  .األمن نصف العيش. أمٍن يشبه اخلوف

  إذا القوت تأتّى لك والصحة واألمن

 فارقك الحزن فال  فأصبحت أخا خوٍف

  الخوف

. املرض حبس البدن، واخلوف حبس الروح. ال تسيء وال ختف. ادن من اخلوف تأمن. ال عيش خلائٍف

  .أنس األمن يذهب وحشة الوحدة، ووحشة اخلوف تذهب أنس اجلماعة

  الشغل والفراغ

  .تصلت عليه األشغالتناط اآلمال مبن ا. إن يكن الشغل جمهدةٌ يكن الفراغ مفسدةً

  لو قد فرغت لما أصبحت مأموالً  افرغ لحاجتنا ما دمت مشغوالً

  .من الفراغ تكون الصبوة

w   فارغ شغل قلبما العشق إال
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  .ما أطيب العيش على اجلدة. ما أطيب الفراغ على النجح

 البالء من الفراغ وأسباب  لقد هاج الفراغ عليك شغالً

  مدح السفر والغربة

: العامة واخلاصة. يا ابن آدم، أحدث سفراً أحدث لك رزقاً: يف التوراة. سافروا تصحوا وتغنموا: ربيف اخل

إن اهللا تعاىل مل جيمع كل منافع . السفر أحد أسباب املعاش اليت ا قوامه ونظامه. الربكات يف احلركات
ب، ويكسب التجارب، وجيلب املسافر يسمع العجائ. الدنيا يف أرٍض، بل فرقها وأحوج بعضها إىل بعٍض

من . السفر يشد األبدان، وينشط الكسالن، ويسلي الثكالن، ويطرد األسقام، ويشهي الطعام. املكاسب
فضل السفر أن صاحبه يرى من عجائب األمصار، وبدائع األقطار، وحماسن اآلثار، ما يزيده علماً بقدرة 

  .ر يتحركحرك القد. اهللا تعاىل وحكمته، ويدعوه إىل شكر نعمته

  وإذا نبا بك منزٌل فتحول

أوحش أهلك إذا كان يف إحياشهم أنسك، واهجر . ليس بينك وبني بلٍد نسب، فخري البالد ما محلك
رمبا أسفر : غريه. لست ممن يقطع نفسه يف صلة وطنه: سهل بن هارون. وطنك إذا نبت عنه نفسك

  .السفر عن الظفر، وتعذر يف الوطن قضاء الوطر

  بل المقام على خسٍف هو السفر  تحالك ترتاد الغنى سفراًار ليس

  : البحتري

  فالبس له حلل النّوى وتغرب  الزمان كساك حلّة معدٍم وإذا

  : عروة بن الورد

  من المال يطرح نفسه كّل مطرح  يك مثلي ذا عياٍل ومقتراً ومن

 نفٍس عذرها مثل منجح ومبلغ  عذراً أو يصيب رغيبةً ليبلغ

  : خرآ

 تدر أنّي للمقام أطوف ولم  لو أقمت بأرضنا: تقول سليمى

  .اخلرب املنقول شهيد أن املقبوض غريباً شهيد: ابن عباد

  ذم السفر والغربة
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إن : وقد قيل. السفر قطعةٌ من العذاب. إن املسافر ومتاعه لعلى قلٍت، إال ما وقى اهللا تعاىل: يف اخلرب
  .العذاب قطعةٌ من السفر

    

  يا رب فارددني إلى ريف الحضر  العذاب قطعةٌ من السفر ّلك

 إليها حاجةٌ أو تطرب دعته  ما حمام المرء كان ببلدٍة إذا

السفر والسقم والقتال ثالثٌ . السفر الشاسع، والبناء الواسع: شيئان ال يعرفهما إال من ابتلي ما
إذا كنت يف غري بلدك فال .  والقتال منبت املنايامتقاربةٌ، فالسفر سفينة األذى، والسقم حريق اجلسد،

الغريب كالفرس الذي زايل أرضه وفقد . الغربة كربةٌ، والقلة ذلة، والنقلة مثلة. تنس نصيبك من الذل
الغريب كالوحشي النائي عن وطنه، فهو لكل سبٍع فريسةٌ، . شربه، فهو ذاٍو ال يثمر، وذابٍل ال ينضر

  .ولكل راٍم رميةٌ

  من العيش الموسع في اغتراب  دار في اإلقتار خيرال لقرب

  الصحة والمرض

شيئان . ال صديق أرفق من الصحة، وال عدو أعدى من املرض. الصحة تشبه الشباب، والسقم يشبه اهلرم
ما سالمة بدٍن معرٍض . مبرارة السقم توجد حالوة الصحة. الصحة والشباب: ال يعرفان إال بعد ذهاما

إن كان شيٌء فوق : بزرمجهر احلكيم. ال غىن كصحة اجلسم. قاء عمٍر ينقص على الساعاتلآلفات، وب
احلياة فالصحة، وإن كان شيٌء مثلها فالغىن، وإن كان شيٌء فوق املوت فاملرض، وإن كان شيٌء مثله 

  .فالفقر

 الغنى في صحة الجسم إن  ال تشكون دهراً صححت به

 الدنيا مع السقم بلذاذة  اإلمام أكنت منتفعاً هبك

  : املتنيب

  فإذا وليا عن المرء ولّى  العيش صحةٌ وشباب آلة

  : أبو النجم

  كالغرض المنصوب للسهام  الفتى يصبح لألسقام إن

   راٍم وأصاب رام أخطأ

w    والسقم ينسيك ذكر المال والولد
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  : أبو الفضل امليكايل

 ه ال يومه الدانيخزي وموته  عمر الفتى ذكره ال طول مدته

 به لك في الدنيا حياتان تجمع  نفسك باإلحسان تزرعه فاحي

  الحياة

  حياة المرء ثوب مستعار

. ال شيء أنفس عند احليوان من احلياة؛ألنه خيتارها على املوت يف كل حاٍل. أنفاس املرء خطاه إىل أجله

يا ابن : علي بن عبيدة.  ما يتمىن له املوتخري من احلياة ما ال تطيب احلياة إال به، وشر من املوت
  : األخطل. آدم؛إنك تقرض ساعاتك بطرفك، وتفين حياتك حبركات نبضك

 الحياة يزيد غير خبال طول  همهم الحياة وال أرى والناس

 يكون كصالح األعمال ذخراً  وإذا افتقرت إلى الذّخائر لم تجد

  الموت

: غريه.  رأيت يقيناً ال شك فيه أشبه بشٍك ال يقني فيه من املوتما: احلسن البصري. املوت باب اآلخرة

: العرب. الناس يف الدنيا أغراض تتنصل فيها سهام املنايا، كأن من غاب مل يشهد، ومن مات مل يولد

الناس وفد . املوت كسهٍم مرسٍل إليك، وعمرك بقدر سفره حنوك: ابن املعتز. ستساق إىل ما أنت الٍق
املوت . املنايا رصد للفىت حيث سلك. مرارة املوت يف خوفه: غريه.  الثرى، ورهن املناياالبلى، وسكان

  : املتنيب. يأيت كل حمتجٍب وال يستأذن

  تيقّنت أن الموت ضرب من القتل  تأملت الزمان وصرفه إذا

 بال كٍف ويسعى بال رجل يصول  الموت إال سارقٌ دقّ شخصه وما

  : وله

 ماال بد من شربه؟ نعاف  ما بالنابنو الموتى ف نحن

 زماٍن هي من كسبه على  أيدينا بأرواحنا تبخل

 األبدان من تربه وهذه  األرواح من جوه فهذه

 موتة جالينوس في طبه  يموت راعي الضأن في جهله

w  : وله
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  وأعيا دواء الموت كّل طبيب  فارق الناس األحبة قبلنا وقد

  مدح الموت

  .املوت راحةٌ

  ب عيٍش أخفّ منه الحمامر

ال يستكمل اإلنسان حد اإلنسانية إال باملوت؛ألن اإلنسان . رب موٍت خري من احلياة. املنية وال الدنية
ميت ناطق الصاحل إذا مات استراح والطاحل إذا مات استريح منه. حي.  

  من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي  الموت إال رحلةٌ غير أنها وما

 بنا من كّل بر وأرأف أبر  اهللا عنا الموت خيراً فإنه جزى

 من الدار التي هي أشرف ويدني  تخليص النفوس من األذى يعجل

    : منصور الفقيه

  في الموت ألف فضيلٍة ال تعرف  قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا قد

 وفراق كّل معاشٍر ال ينصف  أمان لقائه بلقائه منها

  : "  أمحد الكاتبمثله أليب

  أصبحت أرجو أن أموت فأعتقا  كان يرجو أن يعيش فإنني من

 لكان سبيله أن يعشقا عرفت  في الموت ألف فضيلٍة لو أنها

  : ابن املعتز

 مات أغلته المنايا الطوائح وإن  حياة المرء ترخص قدره رأيت

  امحكذا تخلق المرء العيون اللو  يخلق الثوب الجديد ابتذاله كما

  : ابن لنكك

 رأيناه في المنام فزعنا لو  واهللا في زماٍن غشوٍم نحن

 من مات منهم أن يهنّا حقّ  أصبح الناس فيه من سوء حاٍل

  : آخر

  أفني دموعي شوقاً إلى األجل  تبكي أناس على الحياة وقد

w فإني منه على وجل هر  من قبل أن يعمرنيالد أموت
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  الرابعالفصل الثاني من الفصل 

  المحاسن ومكارم األخالق 

  العقل والعاقل

العقل . العقل جنةٌ واقيةٌ. العقل أشرف األحساب. عقول كل قوٍم على قدر زمام. العقل عقال النفس
لو صور العقل ألضاء معه . أشد الفاقة عدم العقل: ابن املقفع. اإلصابة بالظن، ومعرفة ما مل يكن مبا كان

كل عمٍل يأذن فيه العقل فهو صواب، وما مل يأذن خطأ . ألظلمت معه الشمسالليل، ولو صور اجلهل 
العقل غريزةٌ تربيها : ابن املعتز. كل شيٍء إذا كثر رخص إال العقل؛فإنه إذا كثر غال: أعرايب. حمض

ليس . حسن الصورة اجلمال الظاهر، وحسن العقل اجلمال الباطن. إذا مت العقل نقص الكالم. التجارب
من . ما أبني وجوه اخلري والشر يف مرآة العقل إن مل يصدئها اهلوى. ان الصورة ، إمنا اإلنسان العقلاإلنس

ينبغي للعاقل ان يكسب ببعض ما له احملمدة، ويصون نفسه ببعضه عن . غلبه اهلوى فليس لعقله سلطانٌ
لعاقل من عقل لسانه، واجلاهل ا. من مل يتأمل األمر بعني عقله مل يقع سيف حيلته إال على مقاتله. املسألة

. العاقل ال يستقبل النعمة ببطٍر، وال يودعها جبزٍع. العقل صفاء النفس، واجلهل كدرها. من جهل قدره

ال ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غريه، . العاقل ال يدعه ما ستر اهللا من عيوبه أن يفرح مبا أظهره من حماسنه
. أقصر عن شهوٍة خالفت عقلك. ول متسك أعنة النفوس عن اهلوىأيدي العق. وطاعة نفسه عليه ممتنعةٌ

  .جهل العاقل أعقل من عقل اجلاهل. أعقل الناس أعذرهم للناس

  وفي كتاب المبهج

  .أحر مبن كان عاقالً أن يكون عما ال يعنيه غافالً. العقل أحصن معقٍل

  الجود

اجلود أن تكون مبا لك متربعاً، وعن . ة اجلوداجلود غاية الزهد، والزهد غاي. إن اهللا جواد حيب كل جواٍد
إن اهللا ميتحن باإلنعام عليك اإلنعام منك، . اجلود حارس العرض من الذم: ابن املعتز. مال غريك متورعاً

. أكثر الواجدين من ال جيود، وأكثر األجاود من ال جيد. فأفد من فائدته، واستفد بفضلك من فضله

أفضل اجلود أن تبذل من غري مسألٍة، مث تقدم العطية . البخالء يقيدهم املالاألسخياء يقيدون من املال، و
  .قبل املوعد

w  التواضع
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كل ذي . التواضع من مصائد الشرف. تواضعك يف شرفك أحسن من شرفك. من تواضع هللا رفعه اهللا
  .من مل يتضع عند نفسه مل يرتفع عند غريه. نعمٍة حمسود عليها، إال التواضع

  الكبر

من لبس الصوف وانتعل املخصوف، وركب محاره، وحلب شاته، وأكل مع عياله، وجالس : خلربيف ا
: غريه. الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكرب: حيىي بن خالد. املساكني فقد حني عنه الكرب

وآخره سؤدد ،حيىي بن معاذ. التواضع أوله تودد :التكرب على املتكرب تواضع.  

  القناعة

من مل يقنع باليسري مل يكتف . أنت العزيز ما التحفت بالقناعة. حلر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنعا
القانع مبا قسم اهللا تعاىل له يف حدائق : غريه. من كانت قناعته مسنته طابت له كل مرقٍة: ذو النون. بالكثري

من متاسكت حاله عند . مبا قسم اهللا لهأعرف الناس باهللا أرضاهم . أخفض العيش رضا املرء حبظه. النعم
  .من رضي حباله استراح وأراح. من جتاوز الكفاف مل يغنه إكثار. أهل طبقته وجبت القناعة على عقله

  العفو

    

ال تشن وجه العفو . أفضل العفو عند املقدرة. ما عفا عن الذنب من قرع به. عفو امللك أبقى للملك
العفو يفسد . أوىل السائلني باإلسعاف من طلب العفو. وأسرع بالندماعف عمن أبطأ بالذنب . بالتأنيب

  .من اللئيم بقدر إصالحه من الكرمي

  الصدق

من عرف . الصدوق بني املهابة واحملبة. من قلّ صدقه قلّ صديقه. من صدقت هلجته ظهرت حجته
صدق ميزان ال. الصدق ينجي، والكذب يشجي. بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب مل جيز صدقه

من عدم فضيلة الصدق من . اهللا الذي يدور عليه العدل، والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه اجلور
: ابن املعتز. الصدق دليل التقوى، ومجال النجوى، وكمال الدين والدنيا. منطقه فقد حلع بأكرم أخالقه

قه األثر، وأفضل القول ما كان عليه دليلٌ أصدق اخلرب ما حق: غريه. متام الصدق اإلخبار مبا حتتمله العقول
  .من الفعل
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  الحلم

. احللم أجلّ من العقل، ألن اهللا تعاىل وصف نفسه به. حلم ساعٍة يرد سبعني آفٍة. احللم حجاب اآلفات

  .حسب احلليم أن الناس من أنصاره. من ملك غضبه احترز من عدوه

 اأبداً تصادفني حليم فما  فال يغررك طول الحلم منّي

  الحياء

إن اهللا حيب احليي املتعفف، . أحيوا احلياء مبجاورة من يستحىي منه. احلياء سبب إىل كل مجيل. احلياء خري كله. احلياء شعبةٌ من اإلميان
  .يائكخالؤك أقىن حل. أحىي الناس من كان الذم أشد عليه من الفقر. من كساه احلياء ثوبه ستر عن العيون عيبه. ويبغض الوقاح امللحف

  البشر

البشر يعقد القلوب على . البشر دالٌ على الكرم، كما يدل النور على الثمر. البشر علم من أعالم النجح
  .بشر الكرمي يف وجهه يلوح، ونشر اجلود من ثوبه يفوح. البشر أصل كل بٍر. الطالقة بعد الضيافة. احملبة

  الصبر

الصرب على البلية . الصرب عند الصدمة األوىل.  حيلة لهالصرب حيلة من ال. صرباً على جمامر الكرام صرباً
. إن غال اللحم فالصرب رخيص. إن كان الصرب مراً فعاقبته حلوةٌ. الصرب كامسه. أهون من ركوب اهللكة

الصرب صربان؛صرب على ما تكره، وصرب . من تبع الصرب تبعه النصر. الصرب جترع الغصص، وانتهاز الفرص
الصرب على املصيبة : ابن املعتز. اللئام أصرب أجساداً، والكرام أصرب أنفساً. من مجعهماعما حتب، والرجل 

اصرب خمتاراً مأجوراً، وإال صربت . اجلزع أحد املصيبتني. دفع املصيبة بالصرب. مصيبةٌ على الشامت ا
  . يف مواطنهما أحسن الصرب. أصرب الناس على األذى احملتاج، واحلريص إذا طمعا. مضطراً مأزوراً

 الصبر الجميل جميلةٌ وعاقبة

من حسنه عواقبه حسبك  والصبر في كّل موطٍن حسن 

   الصبر ما لها منن عواقب

    وأفضل أخالق الرجال التصبر

  الشكر
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من . الشكر قيد النعمة، ومفتاح الزيادة، ومثن اجلنة. النعمة وحشيةٌ، إن شكرت قرت، وإن كفرت فرت
الشكر . شكر املوىل هو األوىل. النعمة كالروضة، والشكر كالزهرة. فلتكن أسري شكرهكنت طليق بره 

الشكر هو السبب إىل الزيادة، والطريق . الشكر ترمجان النية، ولسان الطوية. صوان النعمة، ومادة الزيادة
لنعمة ا. من شكر قليالً استحق جزيالً. اشكر ملن أنعم عليك، وأنعم على من شكرك. إىل السعادة

كل من أويل نعمةً . إذا نزلت بك النعمة ضيفاً، فاجعل قراها الشكر: ابن املعتز. عروس، مهرها الشكر
الشكر أزكى مقاٍل، : ابن عباد. فهو عبدها حىت يعتقه شكرها، ومن شكرها فقد استوجب مزيدها

لقرى من الضيف، إن موقع الشكر من النعمة، موقع ا: أبو إسحق الصايب. ولشوارد النعمة أوثق عقاٍل
إن : خالد بن صفوان. الشكر متيمةٌ لتمام النعمة: ويف كتاب املبهج. وجده مل يرم، وإن فقده مل يقم

  .قصرت يداك عن املكافأة، فليطل لسانك بالشكر

  المشورة

بشار بن . استشارة املرء رأي أخيه من عزم األمور وحزم التدبري. املشورة لقاح العقول، ورائد الصواب
إذا شاورت : غريه. املشاور بني إحدى احلسنتني؛صواب يفوز بثمرته، أو خطأٌ يشارك يف مكروهه: ردب

نصف . خاطر من استغىن برأيه. املشورة عني اهلداية. املشاورة قبل املساورة. العاقل صار نصف عقله لك
من . لك، وتعب لغريكاملشورة راحةٌ . املستشري على طرف النجاح: ابن املعتز. رأيك مع أخيك فشاوره

مشورة املشفق احلازم ظفر، ومشورة . أكثر املشورة مل يعدم عند الصواب مادحاً، وعند اخلطأ عاذراً
املشفق غري احلازم خطر.  

  إنجاز الوعد

    

املسئول : ابن املعتز. وعد الكرمي نقد، وتعجيل اللئيم وعد. الوعد نافلةٌ، واإلجناز فريضةٌ. أجنز حر ما وعد
الوعد مرض املعروف، . الوعد سحاب، واإلجناز مطره. حر حىت يعد، ومسترق بالوعد حىت ينجز

ويف كتاب . ألن أموت عطشاً أحب إيل من أن أخلف وعداً: بعض العرب. واإلجناز برؤه، واملطل تلفه
  .خلف الوعد خلق الوغد: املبهج

  المداراة
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من . مبا حتت التنور يطلى التنور. داراة تساس األموربامل. الين إذا عزك من ختاشنه. إذا عز أخوك فهن
. ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراة السابح للماء اجلاري. حسنت مداراته كان يف ذمة احلمد والسالمة

  : أبو سليمان اخلطايب. من مل يلن لألمور عند التوائها تعرض ملكروه بالئها

 أنت في دار المداراة فإنّما  ما دمت حياً فدار الناس كلّهم

  كتمان السر

. كن على حفظ سرك أحرص منك على حقن دمك. سرك من دمك. استعينوا على احلوائج بالكتمان

كلما كثر خزان األسرار ازدادت . ال تنكح خاطب سرك: ابن املعتز. من وهن األمور إعالنه قبل إحكامه
  .ودعه حازماً فيزل، وال جاهالً فيخونانفرد بسرك، وال ت. قلوب العقالء حصون األسرار. ضياعاً

  التأني والرفق

اتئد . التأين مع اخليبة خري من التهور مع النجاح. األناة جناةٌ. األناة حصن السالمة، والعجلة مفتاح الندامة
ما دخل . بالتأين تدرك الفرص. التأين يف األمور أول احلزم، والتسرع إىل اخلطأ عني اجلهل. تصب أو تكد

. إن مل تدرك احلاجة بالرفق والدوام، فبأي شيٍء تدرك؟. الرفق مفتاح النجاح.  يف شيٍء إال زانهالرفق

  .من رفق رتق، ومن خرق خرق. اخلرق بالرفق يلحم

  حسن الخلق

أطهر الناس أعراقاً . من حسن خلقه وجب حقه. من حسن خلقه استراح وأراح. حسن اخلُلق خري قريٍن
حسن اخللق يذيب اخلطايا كما تذيب . ناس على إصالح أخالقه أقواهم رأياًأقوى ال. أحسنهم أخالقاً
. إمنا يستحق اسم اإلنسانية من حسن خلقه، ويكاد سيء اخللق يعد من البهائم والسباع. الشمس اجلليد

  .حسن اخللق يوجب املودة

  المروءة

عمل عمالً يف السر تستحيي منه يف املروءة أال ت: أنوشروان. املروءة استحياء املرء من نفسه: أرسطاطاليس
. ظاهر املروءة باطن الفتوة. املروءة التامة مباينة العامة. املروءة اسم جامع للمحاسن كلها: غريه. العالنية

  .نعم العون على املروءة املال. املروءة اخللق السجيح، والكف عن القبيح

  وما المروءة إال كثرة المال
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 لم يكن مالها فاضال إذا  وإن المروءة ال تستطاع

  المعروف والصنيعة

. املعروف كرتٌ ال تأكله النار. املعروف رق، واملكافأة عنه عتق. املعروف حصن النعم من صروف الزمن

إمنا مسي . األيادي قروض. الصنائع ودائع. زكاة النعم اختاذ الصنائع. صنائع املعروف تقي مصارع احلتوف
نعم العدة عند . يف كل شيٍء سرف، إال يف املعروف. لكرام عرفت فضله فأتتهاملعروف معروفاً؛ألن ا

خري : ابن املعتز. أهنأ املعروف ماال تتبذل فيه الوجوه. أهنأ املعروف أعجله. احلاجة إسالف الصنيعة
ّدنيا من للجواد احلازم كرتٌ يف اآلخرة من عمله، وكرتٌ يف ال. املعروف ما مل يتقدمه مطلٌ، ومل يتبعه من

ال تستحي من . إن جود املقلّ غري قليٍل. اجلواد من يفيض عن غيٍض. جود املقل من القليل. معروفه
  .القليل، فإن احلرمان أقلّ منه

  والسيف يمضي وبه انفالل  الطّرف يجري وبه هزال

   والحر يعطي وبه إقالل

  : وقال آخر

 بكلّه قليالً فلن تحيط كان  الخير ما استطعت وإن افعل

 إذا كنت تاركاً ألقلّه ير  تفعل الكثير من الخ ومتى

 الجود للمقّل المواسي إنما  ليس جود الجواد من فضل ماٍل

  : بشار بن برد

 ما سد فهو محمود فكّل  بثّ النّوال وال تمنعك قلّته

  بذل الجاه والشفاعة

  بذل اجلاه أحد املالني 

  زكاة الجاه رفد المستعين

الشفيع . الشفاعات زكوات املروات. دِر تدفع سوء القَدِر، وشفاعة اللسان أفضل زكاة اإلنسانإعارة القً
  : البحتري. جناح الطالب

  وعطاء غيرك إن بذلت عنايةً فيه عطاؤك

w  التجربة
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من . يف التجارب علم مستأنف. لسان التجربة أصدق. أعدل الشهود التجارب. التجربة العلم األكرب
  .مرآة العواقب يف يدي ذي التجارب. جتربة ارب تضييع األيام. لتجارب طابت له املشاربعرف ا

  التقوى والعفة

سادة . يف ظاهر التقوى شرف الدنيا، ويف باطنها شرف اآلخرة. التقوى هي العدة الوافية، واجلنة الواقية
عفةٌ مع حرفٍة خري من . نت أوصافهمن عفت أطرافه حس. الناس يف الدنيا األسخياء، ويف اآلخرة األتقياء

  .ما اخلري واخلرية إال مع التقى. الصرب عن حمارم اهللا أيسر من الصرب على عذاب اهللا. سروٍر مع فجوٍر

  الصمت

  يسعد بالقول ويشقى قائله  حكم وقليٌل فاعله الصمتٌ

أربع كلماٍت . اس والطريالصمت ينفع الن. وعاء اخلطايا بالصمت خيتم. من أخافه الكالم أجاره الصمت
مل أندم على ما مل أقل، وقد ندمت : قال كسرى: صدرت عن أربعة ملوٍك؛كأا رميت عن قوٍس واحدٍة

إذا : وقال ملك الصني. أنا على رد ما مل أقل أقدر مين على رد ما قلت: وقال قيصر. على ما قلت مراراً
عجبت ملن يتكلم بالكلمة، إن : قال ملك اهلندو. تكلمت بالكلمة ملكتين، وإذا مل أتكلم ا ملكتها

  .رفعت ضرته، وإن مل ترفع مل تنفعه

  اإلصابة بالرأي والظن

ال عاش خبٍري من ال : ابن الزبري رضي اهللا عنه. اإلصابة بالظن: العقل. العاقل من يرى بأول رأيه آخر األمر
خري : غريه. ن مل ينفعك ظنه مل ينفعك يقينهم: عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما. يرى برأيه ما مل ير بعينه

ظن العاقل خري من . ظن العاقل كهانةٌ. ظن الرجل قطعةٌ من عقله. الرأي ما ختفي مكائده وتظهر عوائده
ويف بعض . األملعي منجم. ال تكاد الظنون املتفرقة جتتمع على أمٍر مستوٍر إال كشفت عنه. يقني اجلاهل

  .القلوب عيونٌ

  بالظاهر على ما وراءهاالستدالل 
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: ابن املقفع. ما الدخان بأدل على النار، وال العجاج على الريح بأدل من ظاهر الرجل على باطنه

: ابن املعتز. رب طرٍف أفصح من لساٍن: خالد بن صفوان. حركات العيون تدل على ما يف القلوب

  .نقد يستدل بظاهر عن باط. اللحظ طرف الضمري. العيون طالئع القلوب

  حيث الدخان يكون موقد نار  قد يستدّل بظاهٍر عن باطٍن

  إصالح المال واالقتصاد فيه وحسن التدبير

أصلحوا أموالكم لنبوة الزمان، . ما عال مقتصد. الدين، والعرض: من أصلح ماله فقد صان األكرمني
، وال جود مع تبذير، ال عيلة على مصلٍح، وال مال ألخرق. اإلصالح أحد الكاسبني. وجفوة السلطان

حسن التدبري مع الكفاف أكفى من الكثري . التدبري يثمر اليسري، والتبذير يبدد الكثري. وال خبل مع اقتصاٍد
إن يف إصالح مالك مجال وجهك، وبقاء . القصد أسرع تبليغاً إىل الغاية وحتصيالً لألمر. مع اإلسراف

عليك من املال . أفضل القصد عند اجلدة. سبالتقدير نصف الك. عزك، وصون عرضك، وسالمة دينك
  .من مل حيمد يف التقدير، ومل يذم يف التبذير، فهو سديد التدبري. مبا يعولك وال تعوله

  التوسط في األمور

عليك بالقصد بني الطريقتني، ال ". وال جتعل يدك مغلولةً إىل عنقك وال تبسطها كل البسط: "قال تعاىل
ال تكن رطباً فتعصر، وال يابساً فتكسر، وال تكن حلواً فتسترط، . وال إتالفمنع وال إسراف، وال خبل 

  .الثناء بأكثر من االستحقاق ملق، والتقصري عن االستحقاق عي أو حسد: املأمون. وال مراً فتلفظ

  نجاةٌ وال تركب ذلوالً وال صعبا  عليك بأوساط األمور فإنّها

  : آخر

  سط ال احتشام وال اغتناماتو  خالئق األقوام خلقٌ وخير

  اإلضافة واألضياف

ال تتكلفوا للضيف فتبغضوه، ومن : يف اخلرب. الضيف دليل اجلنة. إكرام األضياف من عادات األشراف
ليس شيٌء أحب إيل من الضيف، ألن مؤونته على اهللا : شقيق البلخي. أبغض الضيف فقد أبغضه اهللا تعاىل

: إسحق املوصلي. لو كانت الدنيا لقمةً يف يدي لوضعتها يف فم ضيفي: عاذحيىي بن م. تعاىل، وحممدته يل

التكلف للصديق ال حيظر تقدمي : ويف كتاب املبهج. املروءة تقدمي ما حضر. الناس من االحتفال يف غلٍط
w  .ما حيضر
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 وإذا طرقت فما حضر  دعوت فال تذر وإذا

    إن الحديث جانب من القرى

     خصيبولكنّما وجه الكريم

  : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر

  عاقه عائقٌ عن األضياف  بني اسمعوا فإن أباكم يا

    

  أو بقطع األعضاء واألطراف  ولو بروح أبيكم فاكفلوهم

  : وقال غريه

  لن تكرم الضيف حتى تكرم الفرسا  الضيف عندي تلو صاحبها مطية

  وصف الكريم والكرم

  يه غريمإن الكريم لمعتف

واللئيم للكثري كافر ،حصر اللئيم إذا سئل، وحصر . من فضل املكارم اجتناب احملارم. الكرمي للقليل شاكر
إن . الكرم حسن الفطنة، واللؤم قبح التغافل. ما زالت أم الكرم نزوراً، وأم اللؤم ولوداً. الكرمي إذا سأل

الكرمي تنفع .  املنكوب أجدى على األحرار من اللئيم املوفورالكرمي. املكارم يف املكاره، واملغامن يف املغارم
ينبغي لصاحب . الكرمي يظلم من فوقه، واللئيم يظلم من دونه. عنده الكلمة، واللئيم ال تنفع عنده احلرمة

  .الكرمي أن يصرب عليه إذا مجعتهما قسوة الزمان؛فليس ينتفع باجلوهرة الكرمية من مل ينتظر نفاقها

 تراه غنياً وهو مجهود حتى   ليخفي عنك عسرتهإن الكريم

  : آخر

  من كان يألفهم في المنزل الخشن  إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا

  .أي بلغوا إىل السعة والسهل

   من ذكر المحاسنقطعة

ليس حسن اجلوار كف األذى، ولكنه . أحق الناس باإلحسان إىل الناس من أحسن اهللا إليه. احملسن معانٌ
رأس السخاء أداء . ما حصنت النعمة مبثل املواساة. اإلحسان إىل اجلار من كرم النجار. لصرب عليها

w  .الفضل للمبتدي وإن أحسن املقتدي. املكافأة حتط ثقل الصنيعة. أفضل املعروف نصرة امللهوف. األمانة
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 يا أيها اإلنسان  وأنت معان أحسن

تدين تدان كما  إن األيادي قروض 

  : آخر

 صنائع اإلحسان تتهيا  ليس في كّل وهلٍة وأوان

 من تعذر اإلمكان حذراً  أمكنت فبادر إليها فإذا

  : آخر

  سن الدهر تلقّى اإلحسان باإلحسان  النّاس من إذا أح أحزم

  مواعظ تليق بهذا الفصل

رض أغض عينك على القذى، وإال مل ت. اجلس حيث يؤخذ بيدك وترب، ال حيث يؤخذ برجلك وجتر
عاون الناس بالكف . صن عرضك، وإال أخلقت وجهك. أمجل يف الطلب، فسيأتيك ما قدر لك. أبداً

هب ما أنكرت ملا عرفت، . كذب أسوأ الظنون بأحسنها. انس رفدك، وال تنس وعدك. عن مساوئهم
تة ال تظهر الشما. أغن من وليته عن السرقة، فليس يكفيك من مل تكفه. واعف عما أغضبك ملا أرضاك

ال تشمت مبن حلّ به بالٌء، فإنه إن عويف كان مثلك، وأنت إن ابتليت . بأخيك، فيعافيه اهللا ويبتليك
ال تتكلف ما كفيت، . ال تكن ماً على الطعام فتمقت، وال جلداً على الشراب فتهلك. كنت مثله

بأربع مائة درهٍم، فما ختلصت إياكم والعينة، فإا لعينةٌ، وقد تعينت مرةً : املهلب لبنيه. فتضيع ما وليت
  .منها إال بوالية البصرة

ال تسرع إىل أرفع موضٍع يف الس، : ابن املعتز. أكرموا سفهاءكم، فإم يكفونكم العار والنار: األحنف
ال تذكر امليت بسوٍء، فتكون األرض أكتم عليه . فاملوضع الذي ترفع إليه خري من املوضع الذي حتط عنه

  .منك

   فوائد المدحنبذ من

  : أبو نواس

  أن يجمع العالم في واحد  وليس على اهللا بمستنكٍر

  : وله

  من جود كفّيك تأسو كّل ما جرحا  بالدهر عيناً غير غافلٍة وكّلت
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  : منصور النمري

 اهللا منها حيث تجتمع أحلّك  إن المكارم والمعروف أوديةٌ

  : أبو متام الطائي

  على ما فيك من كرم الطّباع  صورت نفسك لم تزدها فلو

  : وله

 بها فليتقّ اهللا سائله لجاد  ولو لم يكن في كفّه غير روحه

  : البحتري

  إلى الفضل حتى عد ألفٌ بواحد  أر أمثال الرجال تفاوتت ولم

  : وله

 علم وقال الجهال بالتّقليد  عرف العالمون فضلك بال

  : ابن الرومي

  تلك الفضائل في لحٍم وال عصب  تتعجائب صنع اهللا ما نب لوال

  : كشاجم

 عيٍب يوقّيه من العين  ما كان أحوج ذا الكمال إلى

  : املتنيب

 أن الدهر للنّاس ناقد تيقّنت  ولما رأيت الناس دون محلّه

  : وله

  كنت البديع الفرد من أبياتها  األنام لنا فكان قصيدةً ذكر

  : وله

 النّاس إذ سواك إنسانا وشرف  قد شرف اله أرضاً أنت ساكنها

     : النامي

  فأنت لمن رجاك كما يريد  كما أرادتك المعالي خلقت

  : الوءواء الدمشقي

  حبب لهن وما لهن خمار  وخالئقٍٍ كالخمر در فعاله

w  : بديع الزمان
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 كان طلق المحيا يمطر الذّهبا لو  يحكيك صوب المزن منسكباً وكاد

 لو لم يخن والبحر لو عذبا والدهر  د والشمس لو نطقتوالليث لو لم يص

   من ألفاظ بلغاء العصر تجري مجرى األمثالنبذ

  لحسن استعارتها وبراعة تشبيهاتها 

. له جمد يشري إليه النجم الثاقب، وحتفظ طرفيه املناقب. فالنٌ مسترضع ثدي اد، ومفترش حجر الفضل

له يف كل مكرمٍة غرة األوضاح، ومن كل فضيلٍة قادمة . يه الدمهاءصدر تضيق عنه الدهناء، ويفزع إل
له غرةٌ يترقرق فيها ماء الكرم، وتقرأ منها صحيفة حسن . له صورةٌ تستنطق األفواه بالتسبيح. اجلناح
له خلق لو مزج البحر به لنفى ملوحته، وصفى . حييي القلوب بلقائه قبل أن مييت الفقر بعطائه. الشيم

له مهةٌ . آراؤه سكاكني يف مفاصل اخلطوب.  هو غذاء احلياة، ونسيم العيش، ومادة الفضل.كدورته
. هو راجح يف موازين العقل، وسابق يف ميادين الفضل. تعزل السماك األعزل، وجتر ذيلها على ارة

ح يضحك عن ينابيع اجلود تنفجر من أنامله، وربيع السما. يفترع أبكار املكارم، ويرفع منار احملاسن
هو بيت القصيد، وأول اجلريدة، وعني الكتيبة، وواسطة القالدة، وإنسان احلدقة، ودرة التاج، . فواضله

هو غرة . هو ملح األرض، ودرع امللة، ولسان الشريعة، وحصن األمة. وفص اخلامت، ونقش الفص
أرخ الرجال . فيها بوارق ادأخالق خلقن من الفضل، وشيم تشام . الزمان، وناظر اإلميان، وتاج األوان

ما له للعفاة مباح، وفعاله يف . اجلميل منه معتاد، والفضل لديه مبدأٌ ومعاد. بفضله، وعقم النساء مبثله
ظلمة الدهر مصباح .وكأن جسمه مسع ،جوهرةٌ من . يرى بأول رأيه أواخر األمور. كأن قلبه عني

  .ةٌ من يواقيت األحراز، ال من يواقيت األحجارجواهر الشرف، ال من جواهر الصدف، وياقوت

  الفصل الثالث من الفصل الرابع

  في ذكر المقابح ومساوىء األخالق 

  الجهل والحمق

خرب أرضاً . ال مصيبة أعظم من اجلهل. اجلهل يف القلب كاألكلة يف اجلسد. اجلهل موت األحياء
ال صاحب أخذل .  كان بقدر غريه أجهلمن جهل قدر نفسه. املشقة كلها يف تأديب اجلهال. جاهلها

كلما . نعمة اجلاهل كروضٍة على مزبلٍة: ابن املعتز. بئس شعار املرء جهله: علي بن عبيدة. من اجلهل
. ال ترى اجلاهل إال مفِرطاً أو مفرطاً. لسان اجلاهل مفتاح حتفه. حسنت نعمة اجلاهل ازداد فيها قبحاً w
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النظر إىل . األمحق يف شبابه خرف. احلمق داٌء ال دواء له: غريه. هرب صديٍق يؤتى من جهله ال من نيت
أمحق الناس من . مثل األمحق كالثوب اخللق، إن رفأته من جانٍب خترق من جانٍب. األمحق سخنة عٍني

  .اتبع هواه، ومتىن على اهللا األماين

  البخل

. ال مروءة لبخيٍل. يل أبداً ذليلٌالبخ. شر أخالق الرجال البخل واجلنب ، ومها من خري أخالق النساء

". ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون: "أما مسعتم قول اهللا تعاىل. ما أفلح خبيلٌ قط: الشعيب

اجلنب والبخل غريزةٌ واحدةٌ، جيمعهما سوء : اجلاحظ. البخل باملوجود من سوء الظن باملعبود: الواقدي
أخبل الناس مباله . بشر مال البخيل حبادٍث أو وارٍث: ابن املعتز. رمالبخل يهدم مباين الك: غريه. الظن باهللا

  .أجودهم بعرضه

 أعجب عندي من بخله د  وغيظ البخيل على من يجو

  وصف البخيل

    

ال تندى . ما تبلّ إحدى يديه األخرى. سواٌء مرتله والفقر. سواٌء غناه والفقر. سواٌء هو والعدم: العرب
. ال تسقط من كفه خردلةٌ: املولدون. مينع دره ودر غريه.  وال يثمر شجرهصفاته، وال يبض حجره،

وماله مكتوم ،ا وال ترى. ال حيني إنفاقه، وال حيلّ خناقه. سائله حمروم خبزه كآوى، يسمع . ،غناه فقر
ومطبخه قفر .وحيفظ ماله والعرض ضائع ،واخنرط قد أطاع سلطان البخل جبهده،. ميأل بطنه واجلار جائع 

. يصون فلسه ويبذل نفسه. عظيم الرواق صغري األخالق. مسني املال مهزول النوال. كيف شاء يف سلكه

فالنٌ قد جعل ميزانه وكيله، وضرسه . ال حيلب إال من ضرٍع بكيٍّ، وال يسقى إال من أنضب ركيٍّ
شقيقه، ودرمهه رفيقه، أكيله، وكيسه أنيسه، وخبزه جليسه، ورغيفه أليفه، ومأكوله حليفه، وديناره 

  .وميينه أمينه، ومفتاحه دفينه، وصناديقه صديقه، وخامته خادمه

  ومن أمثال البخالء وحكمهم واحتجاجاتهم

بق . الشحيح أعذر من الطالب. شغلت شعايب جدواي، أي شغلتين أموري عن الناس. بييت يبخل ال أنا
إن مالك ال يعم الناس، . رف جوداًعجبت ممن يسمي القصد خبالً، والس. نعليك، وابذل قدميك

ال جتاودوا اهللا فإنه أجمد وأجود، ولو شاء أن يوسع على : أبو األسود الدؤيل. فاخصص به ذوي احلق
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: غريه. لو أطعنا املساكني يف إعطائهم ما يسألوننا لكنا أسوأ حاالً منهم. خلقه حىت ال يكون حمتاج فعله

قول ال يدفع البال، وقول نعم يزيل : الكندي. اد مبا ال قوام له إال بهمن جاد مباله فقد جاد بنفسه، ألنه ج
. كن مع الناس كالالعب بالقمار، تأخذ شيئهم وحتفظ شيئك: يا بين. النعم، ومساع الغناء برسام حاد

من وهب املال يف عمله : علي بن اجلهم. إذا حسن السؤال حسن املنع. منع اجلميع أرضى للجميع: غريه
ق، ومن وهبه بعد العزل فهو جمنونٌ، ومن وهبه من جوائز سلطانه أو مرياٍث مل يتعب فيه فهو فهو أمح

  .خمذولٌ، ومن وهبه من كيسه وما استفاد حبيلته فهو املطبوع على قلبه، املأخوذ بسمعه وبصره

  ليس في منع غير ذي الحقّ بخل  تجد بالعطاء في غير حقٍّ ال

 للجود منك والبذل أهل هو  الجود أن تجود على من إنّما

  : ابن املعتز

 للنّاس مقام الذّليل فقام  رب جوٍد جر فقر امرىٍء يا

  فالبخل خير من سؤال البخيل  فاشدد عرى مالك واستبقه

  : آخر

  يكره حتى في الكرم  كّل شيٍء سرف في

 من ألفي نعم أفضل  قولك ال وربما

  الكبر والعجب

ما أسلب العجب . الكرب فضل محٍق، مل يدر صاحبه أين يضعه. تعزز بالتكرب ذلال. الكرب قائد البغض
التكرب على امللوك تعرض . مثرة العجب املقت. العجب أكذب، ومعرفة الرجل نفسه أصوب. للمحاسن

من رضي عن نفسه كثر . للحتوف، وعلى األنذال من ضعة النفس، وعلى األكفاء جهلٌ عظيم وسخف
اإلفراط يف الكرب يوجب البغضة، كما أن اإلفراط يف التواضع يوجب . الكرب داٌء يعدي. الساخطون عليه

ملا عرف أهل النقص حاهلم عندي ذوي الكمال استعانوا بالكرب، ليعظم صغرياً، ويرفع : ابن املعتز. الذلة
  : منصور الفقيه. حقرياً وليس بفاعٍل

 وأنت وعاء لما تعلم  تتيه وجسمك من نطفٍة

وقارون وكيل نفقته، وبلقيس إحدى داياته، . كأن كسرى حامل غاشيته: بليغٌ متكرباً فقالووصف 
  .وكأن يوسف مل ينظر إال مبقلته، ولقمان مل ينطق إال حبكمته

w الملوك وأخالق المماليك تيه  جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما
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  الحرص والطمع

  .احلرص وعاٌء حشوه الذل واملتالف

   الرجالأذّل الحرص أعناق

. رمبا شرق شارب املاء قبل ريه. رب أكلٍة متنع أكالٍت. احلرص ينقص قدر اإلنسان، وال يزيد يف رزقه

احلريص حمروم، : كلمتان مقولتان، مل ير على التجربة أصح منهما. الرزق قد يسبق جهد احلريص
طمٍع يهدي إىل طبٍع. واالستقصاء شوم أقل ما . تطمع يف كل ما تسمعال . الطامع يف وثاق الذل. رب

. ما أغفل النفس الطامعة عن العقىب الفاجعة. احلرص ذلٌ عاجلٌ، والطمع فقر حاضر. يف الطمع الذل

  .أخرج الطمع من قلبك حيلّ القيد من رجلك. الطمع الكاذب يدق الرقبة: العامة

  الكذب

    

احلسن . إذا مل يوثق بكالمه فقد بطلت حياتهالكذاب وامليت سواٌء، ألن الفضيلة احلي النطق، ف: الفالسفة
الكذاب بني : غريه. الكذاب شر من اللص؛ألن اللص يسرق مالك، والكذاب يسرق عقلك: بن سهل

شر احلديث ". وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون: "مهانة الدنيا وعذاب اآلخرة؛كما قال اهللا تعاىل
حسب . وال من اغتاب عندك أن يغتابك عند غريكال تأمن من كذب لك أن يكذب عليك، . الكذب

: ابن املعتز. أما خياف الكذوب أن يذوب. كن ذكوراً إذا كنت كذوباً. الكاذب بفعله شتماً وقلبه خصماً

اجتنب مصاحبة الكذاب؛فإن اضطررت إليه فال . عالمة الكذاب جوده باليمني من غري مستحلٍف
يعتري حديث الكذاب من االختالف . وده وال ينتقل عن طبعهتصدقه، وال تعلمه أنك تكذبه فينتقل عن 
ال يكاد يصح للكذاب رؤياً؛ألنه خيرب عن نفسه يف اليقظة مبا مل . ما يعتري اجلبان عند احلرب من االرتعاد

عند النوى يكذبك . الرائد ال يكذب أهله. ال رأي لكذوٍب: العرب. يره، فرييه يف النوم ما ال يكون
  .كل شيٍء شيٌء، ومصادقة الكذوب ال شيء: ةالعام. الصادق

  وصف الكذوب

  .فالنٌ زاملة األكاذيب. الفاختة عنده أبو ذر. فالنٌ يكذب لذيله على جيبه

  أو عادة السوء أو من قلّة األدب  يكذب المرء إال من مهانته ال

  المزح
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الشريف فيحقد عليك، وال الدينّ ال متازح . املزاح سباب النوكي. املزاحة تذهب املهابة، وتورث الضغينة
لو كان املزح . املزح أوله فرح وآخره ترح. املزح جيلب الشر صغريه واحلرب كبريه. فيجترىء عليك

اإلفراط يف املزح جمونٌ . املزاح هو السباب األصغر، إال أن صاحبه يضحك. فحالً مل ينتج إال شراً
املزح يأكل اهليبة، كما تأكل النار : ابن املعتز. مةٌوجنونٌ، واالقتصاد فيه ظرف، والتقصري عنه فدا

. من كثر مزاحه تنازعه احلقد واهلوان. من كثر مزحه مل يسلم من استخفاٍف به أو حقٍد عليه. احلطب

وكد مزٍح يف غوره جد أول أسباب القطيعة املراء واملزح. رب.  

  الغضب

أحضر الناس جواباً من مل . أو مضٍنإضمارك الغضب على من فوقك مهلك . الغضب صدأ العقل
أقرب ما يكون العبد من غضب اهللا إذا . الغضب يثري كامن احلقد. احذر أخاك إذا غضب. يغضب
أبق لرضاك من . ال يقوم عز الغضب بذل االعتذار: ابن املعتز. من أضاع غضبه أطاع أدبه. غضب

صاحبه فيه صورة حسٍن فيفعله، وال الغضب يصدأ العقل حىت ال يرى . سخطك، وإذا طرت فقع قريباً
شدة الغضب تعثر املنطق، وتقطع مادة احلجة، . أول الغضب جنونٌ، وآخره ندم. صورة قبيٍح فيجتنبه

ال حيملنك . من ظهر غضبه قلّ كيده. غضب اجلاهل يف قوله، وغضب العاقل يف فعله. وتفرق الفهم
عقوبة الغضب تبدأ . د اجلهاد جماهدة الغيظأش. الغضب على اقتراف إٍمث؛فتشفي غيظك، وتسقم دينك

  .بالغضبان، فتثلم دينه وتقبح صورته، وتعجل ندمه

  البغي

لو بغى جبلٌ على جبٍل جلعله اهللا . احذر مصارع البغي. من سلّ سيف البغي قتل به. البغي مرتعه وخيم
  ".ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث بغي عليه لينصرنه اهللا. "تعاىل دكاً

  الحسد

. ال راحة حلسوٍد. احلسد أول ذنٍب عصي اهللا به يف السماء واألرض. احلسود ال يسود. احلسد داء اجلسد

. حاسد النعمة ال يرضيه إال زواهلا. أقل الناس سروراً احلسود. ما رأيت ظاملاً أشبه مبظلوٍم من احلسود

احلسود فقري، . ناس فهو أبداً مغموماحلسود يأخذ نصيبه من غموم الناس؛فينضاف إىل ذلك غمه بسرور ال
احلساد حيسدون : ابن املعتز. احلسود يعمى عن حماسن الصبح بعٍني تدرك دقائق القبح. وعند الناس حقري

احلسد والنفاق والكذب . أكثر مما يف احملسود، ألن بعضهم يظن عند احملسود ما ال ميلك فيحسده عليه
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ال يرضى عنك .  ذنب له، خبيلٌ مبا ال ميلكه، طالب ملا ال جيدهاحلاسد مغتاظٌ على من ال. أثايف الذل
احلاسد . يكفيك من احلاسد أنه يغتم عند سرورك. كأن احلاسد إمنا خلق ليغتاظ. احلسود حىت متوت

  .احلاسد يرى زوال نعمتك نعمةً عليه. عقوبة احلاسد من نفسه. ساخط على أقدار اهللا تعاىل

  الظلم

أمجع اخلصال للذم . من ظلم نفسه فهو لغريه أظلم.  تعجيل نقمٍة، وتبديل نعمٍةالظلم أسرع شيء إىل
من ذكر قدرة اهللا تعاىل عليه مل . الظلم هو الطريق إىل سخط اهللا تعاىل. الْأم الظلم ظلم الضعيف. الظلم

. ى العبادبئس الزاد إىل املعاد العدوان عل. أظلم الناس من ظلم ملنفعة غريه. يستعمل القوة يف الظلم

    : املتنيب

 عفٍّة فلعلٍّة ال يظلم ذا  والظّلم في خلق النفوس فإن تجد

  : آخر

 ظالم إالّ سيبلى بظالم وما  وما من يٍد إالّ يد اهللا فوقها

  الهوى

أكثر الصواب يف . اهلوى شريك العمى. من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. اهلوى هوانٌ، ولكن غلط بامسه
من قوي هواه . أشجع الناس أقهرهم هلواه. اهدوا أهواءكم كما جتاهدون أعداءكمج. خمالفة اهلوى
أكثر الناس افتضاحاً أكثرهم . كم من عقٍل كبٍري أسٍري عند هوى حقٍري. عني اهلوى ال تصدق. ضعف رأيه

  .يف هواه مجاحاً

 عليها للخالف طريق وكان  طالبتك النّفس يوماً بشهوٍة إذا

 عدو والخالف صديق هواك  تطعت فإنمافخالف هواها ما اس

  .آفة الرأي اهلوى. الرأي نائم واهلوى يقظان

 بعض ما فيه عليك مقال إلى  إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى

  : آخر

 هويت فقد لقيت هوانا فإذا  نون الهوان من الهوى مسروقةٌ

 إللفك كائناً من كانا فاخضع  هويت فقد تعبدك الهوى وإذا

w  سائر المساوىء والمعائب
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  209  

الشماتة . قرب العاق خري منه، أي ال ينتفع به حياً، كمل ال ينتفع به ميتاً. العقوق ثكل من مل يثكل
ال خالق . البطنة تذهب الفطنة. امللق أدىن اخللق. قلة احلياء كفر. السعاية أحد من السيف. باملنكوب لؤم

ما أقبح االستطالة عند الغىن، واخلضوع . صلٍف أدى إىل تلٍفرب . املنة دم الصنيعة. لسيء األخالق
. من خان حان أي هلك. من هتك ستر غريه تكشفت عورات بيته. املماراة تنقص املؤاخاة. عند احلاجة

نفاق املرء . عبد الشهوة أذل من عبد الرق. ما استب اثنان إال غلب األمهما. أفحش الزمانة عدم األمانة
أثقل . أصل السخرية الطمأنينة إىل الكذب. ال يظن بالناس خرياً؛ألنه يراهم بعني طبعهالشرير . من ذله

. عار الفضيحة يكدر لذا. السامع للغيبة أحد املغتابني. الغيبة إدام كالب الناس. الناس من شغل مشغوالً

ال . ن أسرع كثر عثارهم. الزلل مع العجل. النمام جسر الشر. النميمة سيف قاتلٌ. النصح بني املأل تقريع
من عدد . شر األمور أكثرها شكاً، وخريها ما أسفر عن اليقني. أشجع من بريٍء، وال أجنب من مريب

  .األماين تعمي عني البصائر. خلف الوعد خلق الوغد. نعمه حمق كرمه

   تليق بهذا الفصلأبيات

  : مسلم بن الوليد

   المخبرحسنت مناظرهم لقبح  مناظرهم فحين بلوتهم قبحت

  : أبو متام

 أمهرهن إالّ بالطالق لما  مساٍو لو قسمن على الغواني

  : آخر

 لعمري ما أراد قريب مراد  ويأخذ عيب النّاس من عيب نفسه

  : آخر

من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قودا  إذا ما جنى جانيهم أمنوا قوم  

  : آخر

  لهإذا كانت النّفس من باه  وما ينفع األصل من هاشٍم

  : مسلم بن الوليد

 عنك كما علمت جليل والمدح  أما الهجاء فدقّ عرضك دونه

 عززت به وأنت ذليل عرض  فاذهب فأنت طليق عرضك إنه

w  : جحظة
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  ريح النذالة من ثيابه  الجليس إذا دنا يجد

  : كشاجم رمحه اهللا

  يكرم إالّ من أذلّه  كالدينار ال وهو

  م في أنواع الذمألفاظ لبلغاء العصر وغيره

نابت أألم مهجٍة يف أسقط جثٍة. عصارة لؤٍم يف قرارة خبٍث. فالنٌ كالكمأة، ال أصلٌ ثابت؛وال فرع .

كافر وقلب ،قد أرضع بلبان اللؤم، . يكاد من لؤمه يعدي من تسمى بامسه أو جلس إىل جنبه. بدنٌ فاجر
قد طلق الكرم ثالثاً، مل ينطق فيها . اخلبثوريب يف حجر الشر، وفطم عن ثدي اخلري، ونشأ يف عرصة 

فالن قصري الشرب، صغري . فوته غنيمةٌ، والظفر به هزميةٌ. باستثناء، وأعتق اد بتاتاً، مل يستوجب عليه والًء
وجهه كهول املطلع، وزوال النعمة، . القدر، ضيق الصدر، نظيف القدر، ال أمس ليومه، وال قدمي لقومه

ما هو إال قذى العني، وشجا الصدر، . وجه كآخر الصك، وظلمة الشك. الفجاءةوقضاء السوء، وموت 
  .خلقة الشيطان، وعقل الصبيان. وأذى القلب، ومحى الروح

 وعقول النساء والصبيان  لي صديقٌ في خلقة الشيطان

 هذا إالّ أبا هفّان ليس  :من تظنّونه فقالوا جميعاً

    

أقل . يغمض عن الذكر، ويصغر عن الفكر. ريح صيٍف وطارق طيٍف. ةبيذق والشطرنج يف القيمة والقام
هو من الطاووس رجله، ومن الورد . قلب نغلٌ، وصدر دغلٌ. من تبنٍة يف لبنٍة، ومن قالمٍة يف قمامٍة

له من الدينار قصره، ومن الورد صفرته، . شوكه، ومن املاء زبده، ومن النار دخاا، ومن اخلمر مخارها
متثال . هو من ختوفه أضغاث األحالم، فكيف مسموع الكالم؟. اب ظلمته، ومن األسد نكهتهومن السح

سكيت احللبة، وساقة الكتيبة، وآخر . حسناته أغاليط وأفعاله ختاليط. اللؤم، وصورة اجلهل، ومقر البخل
كل لساٍن نقل . غرض يرشق بسهام الغيبة. يأكل خبزه بلحوم الناس. لسانه مقراض األعراض. اجلريدة

فالنٌ . عيبة العيوب، وذنوب الذنوب. لعنة العائب، وعرضة الشاهد والغائب. وضحكة كل إنساٍن
  .كالرصاص؛يف برده وثقله ووسخه

  الفصل الرابع من الفصل الرابع 

  الولد والقرابة في فنون شتى وأنحاء مختلفة الترتيب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  211  

سبعاً، وخادمك سبعاً؛ووزيرك سبعاً، مث هو ابنك رحيانك . الولد مثرة القلب. ولد الرجل من أطيب كسبه
كبري أو عدو أثري صغريهم حىت يكرب، وغائبهم حىت : أي ولدك أحب إليك؟فقال : وقيل لبعضهم. صديق

  .ما أحد رأى يف ولده ما يسره إال رأى يف نفسه ما يكرهه: حيىي بن خالد. يقدم، ومريضهم حىت يربأ

  شي على األرضأكبادنا تم  أوالدنا بيننا وإنما

  : املتنيب

  طع أحنى من واصل األوالد  أنت والد واألب القا إنما

مل ال تطلب : قيل لبعضهم. احلسد يف القرابة جوهر، ويف غريهم عرض. العداوة يف القرابة كالنار يف الغابة
:  تعق والديك؟، فقالمل: وقيل آلخر. حيب له مينعين من طلبه؛أي لئال يبتلى مبكاره الدنيا: الولد؟، فقال

األب رب، واألخ فخّ، والعم غم، : الكندي رمحه اهللا. ألما أخرجاين من عامل الكون إىل عامل الفساد
  : ابن املعتز. واخلال وبالٌ، والولد كمد، واألقارب عقارب

  وما داهيات المرء إال أقاربه  لحمي وهم يأكلونه لحومهم

  وما يتصل بهااإلخوة واألصدقاء والمودة 

عمرو بن العاص رضي اهللا . من اختذ إخواناً كانوا له أعواناً. أخوك من صدقك ال من صدقك: العرب
إذا قدم اإلخاء مسج : أمساء بن خارجه. التارك لإلخوان متروك: املغرية. من كثر إخوانه كثر غرماؤه: عنه

إكرامك صديق صديقك أوقع لديه :  ابن املقفع.إن يف لقاء اإلخوان غنماً وإن قلّ: مسلم بن قتيبة. الثناء
إمنا نفقت على االخوان، ألين مل : خالد بن صفوان. لقاء اإلخوان نزهة القلوب: العتيب. من إكرامك إياه

  .أستعمل معهم النفاق، وال قصرت م عن االرحتقاق

  .الصديق إنسان هو أنت إال أنه غريك: الكندي

  . االخاء، ال عبودية الرقالعبودية عبودية: عمرو بن مسعدة

  .الوذ أعطف من الرحم: امساعيل بن صبيح

  .إن الكرمي لريعى من املعرفة ما يرعى الواصل من القرابة: سعيد بن العاص

  .عليك باالخوان فام يف الرخاء زينة ويف البالء عدة: شبيب بن شعيب

  .وارمثل االخوان كالنار قليلها متاع، وكثريها ب: ابراهيم بن العباس

  .سليمان بن وهب النفس بالصديق انس منها بالعشيق، وغزل املودة ارق من غزل الصبابة

من حقوق املودة أخذ عفو االخوان، واالغضاء عن التقصري ان كان، وذكر حممد بن : احلسن بن وهب
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  .وحيسبك أنه خلق كما يشتهي إخوانه: عبد امللك الزيات رجالً فقال

خري االشياء جديدها، وخري االخوان قدميهم، ما تواصل اثنان فطال تواصلهما . دةاملودة قرابة مستفا: غريه
  .اال لفضائلهما أو لفضل أحدمها

  .أسرع االشياء انقطاعاً مودة االسرار

  .احملروم من حرم صاحل االخوان

  .لقاء االخوان مسالة للهموم

  .قلة الزيادة أمان من املاللة. لقاء اخلليل شفاء الغليل

  .إذا كثرت كانت الى الهجر مسلكاً  اقالل الزيادة انهاب عليك

 .بااليدي إذا هو أمسكا ويسأل  رأيت القطر يسأم دائماص فاني

  : آخر

 رأك طالباً سعى معك وإن  ان اخاك الصديق من لم يخدعك

 فيك شمله ليجمعك شتّت  إذا ريب الزمان صدعك ومن

    

إخوان السوء . لصدقه لك؛والعدو عدواً لعدوانه عليك، لو ظفر بكإمنا مسي الصديق صديقاً : ابن املعتز
عالمة الصديق إذا أراد القطيعة أن يؤخر اجلواب، وال يبتدىء . كشجرة النار حيرق بعضها بعضاً

إذا كثرت ذنوب الصديق متحق السرور . ال يفسدنك الظن على صديٍق قد أصلحك اليقني له. بالكتاب
إذا : غريه. من مل يقدم االمتحان قبل الثقة، والثقة قبل األنس، أمثرت مودته ندماً. به، وتسلطت التهم عليه

خري اإلخوان من نسي ذنبك فلم يقرعك به، ومعروفه عندك فلم مين به . قدمت احلرمة تشبهت بالقرابة
  .عليك

  العتاب

  .ظاهر العتاب خري من باطن احلقد. العتاب حديقة املتحابني. العتاب حياة املودة

  ويبقى الود ما بقي العتاب  ذهب العتاب فليس ود إذا

ما أكثر من يعاتب ليطلب علةً . من كثر حقده قلّ عتابه. من مل يعاتب على الزلة، فليس حبافٍظ للخلة
  .إفراط العتاب يولد الضغينة. معاتبة األخ خري من فقده. للعفو

w   أقواموفي العتاب حياةٌ بين  أبا مسمٍع مني مغلغلةً أبلغ
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 العتاب ذريعة الهجر منك  العتاب إذا استحقّ أخٌ ترك

  : آخر

 لم يكن للمرء لب يعاتبه إذا  وليس عتاب المرء للناس نافعاً

 أولّه العتاب ٍر  العتاب فرب هج ودع

  .ما مجش الود مبثل العتاب

  العداوة

  .بعداوته، والبعيد قريب مبودتهالقريب بعيد . كمون العداوة يف الفؤاد ككمون اجلمر يف الرماد

 فتصالحا وبقيت في األعداء  كم صاحٍب عاديته في صاحٍب

  : آخر

  إذا رأى فيك يوماً فرصةً وثبا  إن العدو وإن أبدى مسالمةً

  : األخطل

 يكمن حيناً ثم ينتشر كالعر  إن العداوة تلقاها وإن قدمت

ال : غريه.  واحذره، فإن حد السيف فيه وإن كان مغموداًال تأمنن عدوك وإن كان مقهوراً،: ابن املعتز
ال . نصح الصديق تأديب، ونصح العدو تأنيب. تتعرضن لعدوك يف دولته؛فإا إذا زالت كفيت مؤونته

كتب مروان إىل بعض . تأنسن لعدوك وإن تبسم إليك، وال تيأسن من صديقك وإن جتهم عليك
  . إن وقع عليها رضها، وإن وقعت عليه قضهاإين وإياك كاحلجر والزجاجة،: اخلوارج

  الحوائج

صاحب . أشد من فوت احلاجة طلبها من غري أهلها. صاحب احلاجة أبله، ال يرى الرشد إال يف قضائها
  .احلوائج تضر باجلوانح. احلاجة مستعجلٌ

  أضر بها مشاركة الرضاع  أرضعتها بلباٍن أخرى إذا

من سأل فوق قدره . إذا أردت أن تطاع، فسل ما يستطاع. لقضاءاحلوائج تطلب بالرجاء، وتدرك با
  .استعينوا على حوائجكم بالكتمان. استحق احلرمان

 له وجه وقاح من  للحاجات إالّ ليس

ذو بياٍن ولسان  ورواح وغدو w
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  اجات يوماً والسراح  تكن أبطأت الح إن

 اهللا النّجاح وعلى  فعلي السعي فيها

  شوةالهدية والر

من قدم هديته نال أمنيته، ومن . اهلدية تفتح الباب املصمت. نعم الشيء اهلدية أمام احلاجة. ادوا حتابوا
ما أرضي الغضبان، وال استعطف السلطان، وال سلت السخائم، وال . مل يقدم املؤونة مل يظفر باملعونة

  .أغمدت الصوارم، مبثل اهلدية

ة حلوةٌ إنحر يختلب  الهديالقلوبكالس   

 تصيره قريبا حتى  البعيد عن الهوى تدني

  : آخر

ها اإلنسان وحقيقٌ  للهدايا من القلوب مكانبحب 

  : ابن عباد

 الهدية في اإلخوان مشتركه أن  رويت في السنّة المشهورة البركة

  .الرشوة رشاء احلاجة. الرشوة تعمي عني احلكيم

  لمع من األعداد

شيئان إذا أحرزما مل تبال ما ضيعت : بعض السلف. رء جنب خالع، وشح هالعشر ما يف امل: يف اخلرب
خالد . درهم من حالٍل، وأخ يف اهللا تعاىل: اثنان قد عزا وأعوزا. درمهك ملعاشك، ودينك ملعادك: بعدمها

أبو . هاإذا خاطبت جاهالً، أو سألت حاجةً ممن ال يقضي: موطنان ال أعتذر من العي فيهما: بن صفوان
اللسان البليغ، : اثنان قلّ ما جيتمعان: غريه. املسابقة، واملباشرة: موطنان تذهب فيهما العقول: العيناء

  .والشعر اجليد

 النّساء، وإمرة الصبيان رأي  شيئان يعجز ذو الرياسة عنهما

    

  وأخو الصبا يجري بغير عنان  أما النّساء فميلهن إلى الهوى

  : آخر

w حتى تؤذنا بذهاب عيناي   بكت الدماء عليهمالو شيئان
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الثعاليب-التمثيل واحملاضرة  215  

 الشّباب وفرقة األحباب فقد  لم تقضيا المعشار من حقّيهما

  : آخر

 الغنى ومذلّة الفقر تيه  ال أرضى طريقهما خلقان

  وإذا افتقرت فته على الدهر  غنيت فال تكن بطراً فإذا

  : منصور الفقيه

 بهما الموت حقيقٌ  من النّاس اثنان

وأعمى ما له صوت  ما له تقوى فقير  

فالعدل يف الغضب والرضا، وخشية اهللا : أما املنجيات. ثالثٌ منجيات، وثالثٌ مهلكات: يف اخلرب املأثور
فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب : وأما املهلكات. تعاىل يف السر والعالنية، والقصد يف الفقر والغىن

: غريه. سعة املرتل، وكثرة اخلدم، وموافقة األهل: العيش يف ثالٍث: د امللكمسلمة بن عب. املرء بنفسه

ثالثٌ جتب . فقري خيالطه كسلٌ، وخصومةٌ يداخلها حسد، ومرض ميازجه هرم: ليس لثالٍث حيلةٌ
الثةٌ ث. املريض ، املسافر، الصائم: ثالثةٌ يعذرون على سوء اخللق. امللك املسلط، واملريض واملرأة: مدارام

السلطان، والعامل، والصديق؛ألنه من استخف بالسلطان أفسد دنياه، ومن استخف : ال يستخف م عاقلٌ
أبوه، : ثالثةٌ ال يأنف الكرمي من القيام عليها. بالعامل فقد أفسد دينه، ومن استخف بالصديق أفسد مروءته

، وثانيها العدة، والثالثة أوهلا العزم: السفر ثالث عتباٍت: خالد بن صفوان. وضيفه، ودابته
ثالثةٌ ال راحة منها إال . قرض فأٍر، وأنني مريٍض، ووكف بيٍت: ثالثةٌ تسهر. الرحيل؛وأشدهن العزم

إذا كان يف . السن املتآكلة املتحركة، والعبد الفاسد على مواله، واملرأة الناشز على زوجها: باملفارقة عنها
اجلار : كدر العيش يف ثالٍث.  إذا محده جاره، ورفيقه وقرابته:الرجل ثالث خصاٍل فال تشكن يف صالحه

شرب السم للتجربة، وركوب البحر : ثالثةٌ اإلقدام عليها غرر. السوء، والولد العاق، واملرأة السيئة اخللق
 تنبو ثالثةٌ. السلطان ، والوالد، والغرمي: ثالثةٌ من عازهم عادت عزته ذلةً. للغىن، وإفشاء السر إىل النساء

امرأةٌ ثيب مغرمةٌ برجٍل، ورجلٌ مسن مغرم بشرب اخلمر، وملك : العظة عن قلوم نبوة الكرة عن الصفا
الزيارات يف الرحال، والتحادث على املوائد، ومعرفة الرجل حشم أخيه : ثالثةٌ تزيد يف املودات. فاجر

في الفقر، والصدقة ترد البالء، والرب يزيد يف احلج ين: ثالثةٌ تنفع يف الدنيا مع ثواا يف اآلخرة. وخدمه
: أربع حتتاج إىل أربٍع. طلب العلم، ومرض البدن، وذو القرابة الفقري: ثالثةٌ ال يستحىي منها. العمر

مودة : أربع ال بقاء هلا. احلسب إىل األدب، والسرور إىل األمن، والقرابة إىل املودة، والعقل إىل التجربة
wأربع تقبح، وهي .  الذي ليس فيه تقدير، واملال احلرام، والكسب الذي ليس معه التدبرياألشرار، والبيت
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أربعةٌ ال . البخل يف األغنياء، والفحش يف النساء، والغضب يف العلماء، والكذب يف القضاة: يف أربعة أقبح
. ذاب، واملديون، والفقريالنمام، والك: األذالء أربعةٌ. الدين، والنار، والعداوة، واملرض: يستقل قليلها

. النار من احلطب، والبحر من املاء، واملوت من األرواح، والشره من املال: أربعةٌ ال يستطاع إشباعهن

أربع إذا كن يف . عني من نظٍر، وأذنٌ من خٍرب، وأنثى من ذكٍر، وأرض من مطٍر: أربع ال تشبع من أربٍع
عمر بن عبد العزيز أعزه اهللا إعزازاً، وأكرمه . ر، واخلمرحب النساء، والصيد، والقما: الرجل أهلكنه

القصد عند اجلدة، والعفو عند القدرة، واحللم عند الغضب، : من أحب األشياء إىل اهللا أربعةٌ: إكراماً
بني إمارٍة، وجتارٍة، وصناعٍة، فمن مل يكن : الناس أربع طبقاٍت: املأمون. والرفق بعباد اهللا يف كل حال

املال لنفي التهمة، واجلوهر ألمن اإلبدال، : أربعةٌ ال يستحىي من اخلتم عليها.  كالً عليهممنهم كان
  .والدواء لالحتياط، والطيب للصيانة

املكر ، والبغي، والنكث، قال اهللا : ثالثٌ من كن فيه كن عليه: أبو بكر الصديق العتيق رضوان اهللا عليه
وال حييق املكر السيء إال : "وقال عز من قائل". ى نفسهفمن نكث فإمنا ينكث عل: "تعاىل عز امسه

  ".إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احلياة الدنيا: "وقال عز جده". بأهله
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