
لربامكة: كتاب  وقع ل لناس مبا  ا   إعالم 
ليدي: املؤلف   اإلت

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة املؤلف

احلمد هللا الذي أنزل الكتاب املبني، على أشرف األنبياء واملرسلني، وقص عليه أخبار املتقدمني واملتأخرين، وعلمه ما 
ره على عطائه ومنته، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده كان وما يكون إىل يوم الدين، حنمده إذ جعلنا من أمته، ونشك

ال شريك له إذ من علينا مبعرفة أحوال من مضى من األمم، ومل يكشف عنا ستره إذا زل بنا القدم، وجعلنا أمة 
كنتم خري أمة أخرجت للناس، تأمرون : " عدوالً وسطاً، وشهد لنا بذلك يف الكتاب املعظم املكرم، فقال تعاىل

، فظهر الفضل مبا جاد به وتكرم، ونشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله الذي " وف وتنهون عن املنكر باملعر
  .، فساد على مجيع األنبياء وعليهم تقدم، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم" أدبين ريب فأحسن تأدييب : " قال

 أيامه، وكثري التخليط وزيادة آثامه، حممد يعرف بدياب والتفريط يف: وبعد، فيقول العبد الفقري الضعيف ذو العجز
األتليدي من إقليم املنية اخلصيبية، سألين بعض اإلخوان املوفقني ممن ال يسعين خمالفته، أن أمجع له شيئاً مما وقع يف 

: لك، فقد قالوافأجبته لذلك مع علمي أين لست أهالً لذ. زمن اخللفاء املتقدمني من بين أمية، واخللفاء العباسيني
وابتدأت يف ذلك بأمري املؤمنني " . إعالم الناس مبا وقع للربامكة مع بين العباس : االمتثال خري من األدب، ومسيته

  .عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، تربكاً به وبذكره

  عمر والعجوز املدينية

ناس ليتعرف أخبار رعيته، فمر بعجوز يف خباء ملا رجع عمر، رضي اهللا عنه، من الشام إىل املدينة، انفرد عن ال: قيل
  .هلا فقصدها

  .قد أقبل من الشام ساملاً: ما فعل عمر رضي اهللا عنه؟ قال: فقالت
ألنه ما أنالين من عطائه منذ ويل أمر املسلمني ديناراً وال : وملَ؟ قالت: وقال! ال جزاه اهللا خرياً عين! يا هذا: فقالت
  .درمهاً
واهللا ما ظننت أن أحداً يلي على الناس، ! سبحان اهللا : حبالك وأنت يف هذا املوضع؟ فقالت وما يدري عمر: فقال

  .وال يدري ما بني مشرقها ومغرهبا
  .وا عمراه، كل أحد أفقه منك حىت العجائز يا عمر: فبكى عمر رضي اهللا عنه، وقال

  .ال هتزأ بنا، يرمحك اهللا: ن النار؟ فقالتبكم تبيعيين ظالمتك من عمر، فإين أرمحه م! يا أمة اهللا: مث قال هلا
  .لست أهزأ بك: فقال عمر

  .ومل يزل حىت اشترى ظالمتها خبمسة وعشرين ديناراً
السالم : فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن أيب طالب، رضي اهللا عنه، وعبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنه، فقاال

شتمت أمري املؤمنني يف وجهه؟ فقال ! وا سوأتاه: لى رأسها وقالتفوضعت العجوز يدها ع! عليك يا أمري املؤمنني



ال بأس عليك، يرمحك اهللا، مث طلب قطعة جلد يكتب فيها فلم جيد، فقطع قطعة من مرقعته : هلا عمر رضي اهللا عنه
ذا، خبمسة هذا ما اشترى عمر من فالنة ظالمتها منذ ويل اخلالفة إىل يوم ك: بسم اهللا الرمحن الرحيم: وكتب فيها

فما تدعي عليه عند وقوفه يف احملشر بني يدي اهللا تعاىل فعمر بريء منه، شهد على ذلك علي وابن . وعشرين ديناراً
  .مسعود

  .إذا أنا مت فاجعلها يف كفين ألقى هبا ريب: مث دفعها إىل ولده وقال له
  عمر والشاب القاتل وأبو ذَّر

عته من األخبار، وأعجب ما نقلته عن األخيار، ممن كان حيضر جملس أغرب ما مس: قال شرف الدين حسني بن ريان
بينما اإلمام جالس يف بعض األيام، وعنده أكابر الصحابة، : عمر بن اخلطاب، أمري املؤمنني، ويسمع كالمه قال

شابان من وأهل الرأي واإلصابة، وهو يقول يف القضايا، وحيكم بني الرعايا، إذ أقبل شاب نظيف األثواب، يكتنفه 
فلما وقفوا بني يديه، نظر . أحسن الشبان، نظيفا الثياب، قد جذباه وسحباه وأوقفاه بني يدي أمري املؤمنني، ولبباه

يا أمري املؤمنني، حنن أخوان شقيقان، جديران باتباع احلق : فأدنياه منه وقاال. إليهما وإليه، فأمرمها بالكف عنه
التدبري، معظم يف قبائله، منزه عن الرذائل، معروف بفضائله، ربانا صغاراً، كان لنا أب شيخ كبري، حسن . حقيقان

  :وأعزنا كباراً، وأوالنا نعماً غزاراً، كما قيل
  أٌب آخٌر أغناهم باملناقب... لنا والٌد لو كان للناس مثله 

. عن طريق الصوابخرج اليوم إىل حديقة له يتنزه يف أشجارها، ويقطف يانع مثارها، فقتله هذا الشاب، وعدل 
  .ونسألك القصاص مبا جناه، واحلكم فيه مبا أراك اهللا

  قد مسعت، فما اجلواب؟ : فنظر عمر إىل الشاب وقال له: قال الراوي

والغالم مع ذلك ثابت اجلأش، خال من االستيحاش، قد خلع ثياب اهللع، ونزع جلباب اجلزع، فتبسم عن مثل 
يا أمري املؤمنني، واهللا لقد وعيا ما ادعيا، وصدقا فيما : كلمات حسان مث قالاجلمان، وتكلم بأفصح لسان، وحياه ب

اعلم، يا أمري املؤمنني، أين من : نطقا وخربا مبا جرى، وعربا مبا ترى، وسأهني قصيت بني يديك واألمر فيها إليك
ظاهر هذا البلد باألهل واملال  العرب العرباء، أبيت يف منزل البادية، وأصيح على أسود السنني العادية، فأقبلت إىل

والولد، فأفضت يب بعض طرائقها، إىل املسري بني حدائقها، بنياق حبيبات إيل، عزيزات علي، بينهن فحل كرمي 
فدنت بعض النوق إىل حديقة . األصل، كثري النسل، مليح الشكل، حسن النتاج، ميشي بينهن كأنه ملك عليه تاج

فإذا شيخ قد زجمر، وزفر، وتسور احلائط، . لته مبشفرها، فطردهتا من تلك احلديقةقد ظهر من احلائط شجرها، فتناو
فلما . وظهر ويف يده اليمىن حجر، يتهادى كالليث إذا خطر، فضرب الفحل بذلك احلجر، فقتله وأصاب مقتله

به، فكان رأيت الفحل قد سقط جلنبه وانقلب، توقدت يف مجرات الغضب، فتناولت ذلك احلجر بعينه، فضربته 
سبب حينه، ولقي سوء منقلبه، واملرء مقتول مبا قتل به بعد أن صاح صيحة عظيمة، وصرخ صرخة أليمة فأسرعت 

  .من مكاين فلم يكن بأسرع من هذين الشابني، فأمسكاين وأحضراين كما تراين
  .قد اعترفت مبا اقترفت، وتعذر اخلالص، ووجب القصاص، والت حني مناص: فقال عمر
مسعاً ملا حكم به اإلمام، ورضيت مبا اقتضته شريعة اإلسالم، لكن يل أخ صغري، كان له أب كبري، : شابفقال ال

هذا : خصه قبل وفاته مبالٍ جزيل، وذهب جليل، وأحضره بني يدي، وأسلم أمره إيل، وأشهد اهللا علي، وقال
ه إال أنا، فإن حكمت اآلن بقتلي، ألخيك عندك، فاحفظه جهدك، فاختذت لذلك مدفناً، ووضعته فيه، وال يعلم ب

ذهب الذهب، وكنت أنت السبب، وطالبك الصغري حبقه، يوم يقضي اهللا بني خلقه، وإن أنظرتين ثالثة أيام، أقمت 



  .من يتوىل أمر الغالم، وعدت وافياً بالذمام، ويل من يضمنين على هذا الكالم
فنظر الغالم إىل وجوه أهل : ه والعود إىل مكانه؟ قالمن يقوم على ضمان: فأطرق عمر، مث نظر إىل من حضر، وقال

  .هذا يكفلين ويضمنين: اجمللس الناظرين، وأشار إىل أيب ذَّر دون احلاضرين، وقال
  .نعم، أضمنه إىل ثالثة أيام: يا أبا ذر، تضمنه على هذا الكالم؟ قال: قال عمر

ت مدة اإلمهال وكاد وقتها يزول أو قد زال، حضر فلما انقض. فرضي الشابان بضمانة أيب ذّر وأنظراه ذلك القدر
أين الغرمي يا : فقاال. الشابان إىل جملس عمر والصحابة حوله كالنجوم حول القمر، وأبو ذّر قد حضر واخلصم ينتظر

  .أبا ذّر؟ كيف يرجع من فر، ال تربح من مكاننا حىت تفي بضماننا
األيام، ومل حيضر الغالم، وفيت بالضمان وأسلمت نفسي، وباهللا  وحق امللك العالم، إن انقضى متام: فقال أبو ذَّر
  .املستعان
  .واهللا، إن تأخر الغالم، ألمضني يف أيب ذّر، ما اقتضته شريعة اإلسالم: فقال عمر

فهمت عربات الناظرين إليه، وعلت زفرات احلاضرين عليه، وعظم الضجيج وتزايد النشيج، فعرض كبار الصحابة 
  .خذ الدية واغتنام األثنية، فأصرا على عدم القبول، وأبيا إال األخذ بثأر املقتولعلى الشابني أ

فبينما الناس ميوجون تلهفاً ملا مر، ويضجون تأسفاً على أيب ذرّ إذ أقبل الغالم ووقف بني يدي اإلمام وسلم عليه أمت 
له، وعرفتهم خبفي أمواله وأطلعتهم قد أسلمت الصيب إىل أخوا: السالم ووجهه يتهلل مشرقاً ويتكلل عرقاً وقال

  .مث اقتحمت هاجرات احلر، ووفيت وفاء احلر. على مكان ماله
  .فعجب الناس من صدقه ووفائه، وإقدامه على املوت واجترائه

من غدر مل يعف عنه من قدر، ومن وىف، رمحه الطالب وعفا، وحتققت أن املوت إذا حضر، مل ينج منه : فقال
  .ذهب الوفاء من الناس :احتراس، كيال يقال

ولكن . واهللا، يا أمري املؤمنني، لقد ضمنت هذا الغالم، ومل أعرفه من أي قوم، وال رأيته قبل ذلك اليوم: فقال أبو ذَّر
هذا يضمنين، فلم أستحسن رده، وأبت املروءة أن ختيب قصده، إذ ليس يف : نظر إيل دون من حضر فقصدين وقال

  .ذهب الفضل من الناس: يقال إجابة القاصد من بأس، كيال
ذهب : يا أمري املؤمنني، قد وهبنا هذا الغالم دم أبينا، فبدل وحشته بإيناس، كيال يقال: فقال الشابان عند ذلك

  .املعروف من الناس

فاستبشر اإلمام بالعفو عن الغالم وصدقه ووفائه، واستفزر مروءة أيب ذّر دون جلسائه، واستحسن اعتماد الشابني 
  :ومتثل هبذا البيت. صطناع املعروف، وأثىن عليهما أحسن ثنائهيف ا

  ال يذهب العرف بني اهللا والناس... من يصنع اخلري مل يعدم جوائزه 
إمنا عفونا ابتغاء وجه ربنا الكرمي، ومن نيته هكذا ال : فقاال. مث عرض عليهما أن يصرف من بيت املال دية أبيهما

  .يتبع إحسانه مناً وال أذى
  .فأثبتها يف ديوان الغرائب، وسطرهتا يف عنوان العجائب: الراوي قال

  عمر واهلرمزان



وأحضر اهلرمزان بني يدي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه مأسوراً فدعاه إىل اإلسالم، فأىب، فأمر 
  .ين ظمآنيا أمري املؤمنني، قبل أن تقتلين اسقين شربة من املاء، وال تقتل: بضرب عنقه، فقال

  .نعم لك األمان: أنا آمن حىت أشربه؟ قال: فأمر له عمر بقدح مملوء ماء، فلما صار القدح يف يد اهلرمزان، قال
  .الوفاء يا أمري املؤمنني: فألقى اهلرمزان اإلناء من يده فأراقه، مث قال

  .دعوه حىت أنظر يف أمره: فقال عمر رضي اهللا عنه
  .د أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللاأشه: فلما رفع السيف عنه، قال
  .خشيت أن يقال إين أسلمت خوفاً من السيف: لقد أسلمت خري اإلسالم فما أخرك؟ قال: قال عمر، رضي اهللا عنه

  .إنك لفارس حكيم، استحققت ما كنت فيه من امللك: فقال عمر
  .إىل أرض فارس ويعمل برأيهمث إن عمر رضي اهللا عنه، بعد ذلك كان يشاوره يف إخراج اجليوش 

  .وسيأيت نظري ذلك يف أخذ األمان باحليلة

  خرب جبلة بن األيهم

  ملا هرب من عمر إىل هرقل وتنصر

  جبلة بن األيهم وتنصره

ومما ذكره عبد امللك بن بدرون، شارح قصيدة عبد اجمليد بن عبدون، عما وقع جلبلة بن األيهم حني لطم الفزاري 
وهل : دعه يقتص منك، أو ما هذا معناه، فقال لعمر: لى ردائه، وقال له عمر رضي اهللا عنهعلى وجهه ملا داس ع

فلما أصبح مضى إىل قيصر . أجلين إىل غد: فقال. نعم، اإلسالم ساوى بينكما: استوي أنا وهو يف ذلك؟ فقال له
  :ملك الروم، وارتد مث ندم وقال أبياتاً، وهي هذه

  وما كان فيها لو صربت هلا ضرر.. .تنصرت األشراف من أجل لطمة 
  فبعت هبا العني الصحيحة بالعور... تكنفين منها جلاج وخنوة 

  رجعت إىل األمر الذي قاله عمر... فيا ليت أمي مل تلدين وليتين 
  وكنت أسرياً يف ربيعة أو مضر... ويا ليتين أرعى املخاض بقفرة 

  هب السمع والبصرأجالس قومي ذا... ويا ليت يل بالشام أدىن معيشة 
  .وملا تنصر جبلة بن األيهم وحلق هبرقل، صاحب القسطنطينية، أقطعه هرقل األموال والضياع، وبقي ما شاء اهللا

فلما أراد االنصراف قال هرقل . مث أن عمر رضي اهللا عنه بعث إىل قيصر رسوالً يدعوه إىل اإلسالم أو إىل اجلزية
  .ا؟ يعين جبلة الذي أتانا راغباً يف دينناألقيت ابن عمك هذا الذي عندن: للرسول

  .فالقه مث ائتين أعطك جواب كتابك: قال! ال: قال
فذهبت إىل دار جبلة فإذا عليه من القهارمة واحلجاب والبهجة وكثرة اجلمع مثلً ما على باب هرقل : قال الرسول

بال، وكان عهدي به أسود اللحية فلم أزل أتلطف باإلذن حىت أذن يل فدخلت عليه، فرأيته أصهب اللحية ذا س
والرأس، فأنكرته، فإذا هو قد دعا بسحالة الذهب، فذرها على حليته حىت أصهبت، وهو قاعد على سرير من 

فلما عرفين رفعين معه على السرير، فجعل يسألين عن املسلمني، فذكرت . قوارير على قوائمه أربعة أسود من ذهب
فرأيت الغم : قال. خبري: وكيف عمر بن اخلطاب؟ قلت: فقال. افاً على ما تعرفقد أضعفوا أضع: له خرياً وقلت له



إن : مل تأىب الكرامة اليت أكرمناك هبا؟ فقلت: مث احندرت عن السرير فقال. يف وجهه ملا ذكرت له منه سالمة عمر
ّق قلبك وال تبال على ما هنى صلى اهللا عليه وسلم ولكن ن! نعم: فقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن هذا

  .قعدت
وحيك يا جبلة، أال تسلم، وقد عرفت اإلسالم : فلما مسعته يقول ما قاله صلى اهللا عليه وسلم، طمعت فيه فقلت له

نعم، قد فعل رجل من فزارة أكثر مما فعلت، ارتد عن اإلسالم وضرب : أبعد ما كان مين؟ قلت: وفضله؟ فقال
  . إىل اإلسالم وقبل منه وخلفته باملدينة مسلماً وجوه املسلمني بالسيف مث رجع

وإمنا ذكرت له أن الذي فعل هذه الفعلة من فزارة، وأنه ضرب وجوه املسلمني بالسيف وارتد ورجع إىل اإلسالم 
أمرك : فقلت له. ألن الرجل الذي كان تنصر جبلة من أجله ملا لطمه وأراد عمر أن يقتص منه كان فزارياً أيضاً

ذرين من هذا إن : فقال. مره إن رجعت إىل اإلسالم، فإنك مل تضرب وجوه املسلمني بالسيف كما فعلأخف من أ
  .كنت تضمن يل أن يزوجين عمر ابنته ويوليين األمر من بعده رجعت إىل اإلسالم

  .فضمنت له التزويج ومل أضمن له تولية األمر
. ، فإذا خدم قد جاؤوا حيملون الصناديق فيها طعاممث أومأ إىل خادم كان على رأسه واقفاً فذهب مسرعاً: قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه : كل؛ فقبضت يدي، وقلت: فوضعت ونصبت موائد الذهب وصحائف الفضة، وقال يل
  .وسلم هنى عن األكل يف آنية الذهب والفضة

  .هنى صلى اهللا عليه وسلم ولكن نقِّ قلبك وكل فيما أحببت! نعم: قال
الذهب، وأكلت أنا يف اخللنج، مث دعا بطسوت الذهب وأباريق الفضة، فغسل يديه يف الذهب، فأكل يف : قال

فسمعت حساً، فإذا خدم معهم كراسي مرصعة . مث أومأ إىل خادم بني يديه فمر مسرعاً. وغسلت يف الصفر
فقعدن عن مينيه باجلواهر، فوضعت عشرة عن ميينه وعشرة عن مشاله، مث جاءت اجلواري وعليهم تيجان الذهب، 

وعن يساره على تلك الكراسي، مث جاءت جارية أيضاً كأهنا الشمس حسناً على رأسها تاج، وعلى ذلك التاج 
طائر مل أر أحسن منه، ويف يدها جامة فيها مسك فتيت، ويف يدها األخرى جامة فيها ماء ورد، فأومأت تلك اجلارية 

املسك، فاضطرب فيها، مث صفرت به ثانياً فوقع يف جامة ماء الورد وصفرت بالطائر الذي على تاجها فوقع يف جامة 
فاضطرب فيها، مث أومأت إليه فطار، مث نزل على صليب يف تاج على جبلة، فلم يزل يرفرف حىت نفض ما يف ريشه 

ضحكننا، أ: فقال هلن. فضحك جبلة من شدة السرور حىت بدت أنيابه، مث التفت إىل اجلواري اللوايت عن ميينه. عليه
  :فاندفعن يغنني فجعلن خيفقن عيداهنن ويقلن

  يوماً جبلق يف الزمان األول... هللا در عصابة نادمتهم 
  :إىل قوله

  قرب ابن مارية الكرمي املفضل... أوالد جفنة حول قرب أبيهم 
  بردى يصفق بالرحيق السلسل... يسقون من ورد الربيص عليهم 

حسان بن ثابت شاعر النيب : ال، قال: أتدري من يقول هذا؟ قلت: قال فضحك جبلة حىت بدت أنيابه، مث: قال
  :أبكيننا، فاندفعنا يغنني وختفق عيداهنن ويقلن: صلى اهللا عليه وسلم، مث أشار إىل اجلواري اللوايت عن يساره، وقال

  بني أعلى الريموك فاجلمان... ملن الدار أوِحت مبعان 
  :إىل قوله

  رِ وحق تعاقب األزمان... الده؟  ذاك مغًىن من آل جفنة يف



مث أنشد . حسان: ال، قال: أتدري من يقول هذا؟ قلت: فبكى جبلة حىت سالت دموعه على حليته، مث قال: قال
نعم فأمر له بكسوة ويل : أحي هو؟ قلت: مث سألين عن حسان. تنصرت األشراف إىل آخرها: األبيات اليت أوهلا

إن وجدته حياً فادفع إليه اهلدية واقرئه مين السالم؛ : ونوق موقرة براً، مث قال يلمث أمر حلسان مبال . أيضاً كذلك
  .وإن وجدته ميتاً فادفعها إىل أهله واحنر النوق على قربه

فهال ضمنت له األمر؟ فإذا : قال. فلما أخربت عمر، رضي اهللا عنه، خبربه وما اشترطه علي وما ضمنت له: قال
  .ينا حبكمته ما كان إال ما أرادأفاء اهللا حبكمه وقضى عل

فلما دخلت القسطنطينية وجدت الناس . مث جهزين عمر ثانياً إىل هرقل وأمرين أن أضمن له، أي جلبلة، ما اشترط
  .منصرفني من جنازته فعلمت أن الشقاء غلب عليه يف أم الكتاب

  ؟

  القوي الفاجر

من يعذرين من : عنه يشكون سعد بن أيب وقاص، فقالإنه قدم أهل الكوفة على عمر بن اخلطاب رضي اهللا : وقيل
يا أمري املؤمنني، إن : فقال له املغرية بن شعبة. أهل الكوفة؟ إن وليتهم التقي ضعفوه، وإن وليتهم القوي فجروه

صدقت أنت القوي الفاجر : قال. التقي الضعيف له تقاه ولك ضعفه، وإن القوي الفاجر لك قوته وعليه فجوره
  .همفاخرج إلي

  .فلم يزل عليهم أيام عمر وعثمان رضي اهللا عنهما وأيام معاوية حىت مات املغرية، انتهى

  أجنب وأحيل وأشجع من لقي

أخربين عن أجنب من : دخل عمر بن معد يكرب الزبيدي على عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه فقال عمر: وقيل
  . ملؤمننينعم يا أمري ا: قال. لقيت وأحيل من لقيت وأشجع من لقيت

خرجت مرة أريد الغارة، فبينما أنا سائر إذا بفرس مشدود ورمح مركوز، وإذا رجل جالس كأعظم ما يكون من 
أنا عمرو بن معد : ومن أنت؟ قلت: فقال. خذ حذرك فإين قاتلك: الرجال خلقاً، وهو حمتب حبمائل سيفه، فقلت له

  .ني أجنب من رأيتفهذا يا أمري املؤمن. يكرب الزبيدي، فشهق شهقة فمات
وخرجت مرة حىت انتهيت إىل حي فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوز، وإذا صاحبه يف وهدة يقضي حاجته، 

يا أبا ثور ما أنصفتين أنت على ظهر فرسك : ومن أنت؟ فأعلمته يب، فقال: فقال. خذ حذرك فإين قاتلك: فقلت
فأعطيته عهداً فخرج من املوضع الذي كان فيه . ب فرسيوأنا على األرض، فأعطين عهداً أنك ال تقتلين حىت أرك

ما أنا براكب فرسي وال مبقاتلك فإن نكثت عهدك فأنت أعلم : ما هذا؟ فقال: فقلت. واحتىب حبمائل سيفه، وجلس
  .فهذا يا أمري املؤمنني أحيل من رأيت. فتركته ومضيت. بناكث العهد

الطريق فلم أر أحداً، فأجريت فرسي مييناً ومشاالً وإذا أنا وخرجت مرة حىت انتهيت إىل موضع كنت أقطع فيه 
وإذا هو قد أقبل . بفارس، فلما دنا مين، فإذا هو غالم حسن نبت عذاره من أمجل من رأيت من الفتيان، وأحسنهم

احلرث بن سعد فارس : من الفىت؟ قال: من حنو اليمامة، فلما قرب مين سلم علي ورددت عليه السالم وقلت
  .باءالشه



  .عمرو بن معد يكرب الزبيدي: الويل لك، فمن أنت؟ قلت: فقال! خذ حذرك فإين قاتلك: فقلت له
  .الذليل احلقري، واهللا ما مينعين من قاتلك إال استصغارك: قال

دع هذا وخذ حذرك فإين قتلك، واهللا ال : فقلت له. فتصاغرت نفسي، يا أمري املؤمنني، وعظم عندي ما استقبلين به
  .ف إال أحدناينصر
  .اذهب، ثكلتك أمك، فأنا من أهل بيت ما أثكلنا فارس قط: فقال
  .هو الذي تسمعه: قلت
  .اختر لنفسك فإما أن تطرد يل، وإما أن أطرد لك: قال

  .أطرد يل: فاغتنمتها منه فقلت له
فقنع بالقناة  فأطرد ومحلت عليه فظننت أين وضعت الرمح بني كتفيه فإذا هو صار حزاماً لفرسه مث عطف علي

  .يا عمرو خذها إليك واحدةً، ولوال أين أكره قتل مثلك لقتلتك: رأسي وقال
واهللا ال ينصرف إال : فتصاغرت نفسي عندي، وكان املوت، يا أمري املؤمنني أحب إيل مما رأيت، فقلت له: قال

فاتبعته حىت ظننت أين وضعت أطرد يل، فأطرد فظننت أين متكنت منه : فعرض علي مقالته األوىل فقلت له. أحدنا
  .خذها إليك يا عمرو ثانية: فإذا هو صار لبباً لفرسه، مث عطف علي فقنع بالقناة رأسي وقال. الرمح بني كتفيه

واهللا ال ينصرف إال أحدنا فاطرد يل، فاطرد حىت ظننت أين وضعت الرمح بني : فتصاغرت علي نفسي جداً، وقلت
: وقال! ى األرض فأخطأته فاستوى على فرسه واتبعين حىت قنع بالقناة رأسيكتفيه فوثب عن فرسه، فإذا هو عل

  .خذها إليك يا عمرو ثالثة، ولوال كراهيت لقتل مثلك لقتلتك
  .اقتلين أحب إيل وال تسمع فرسان العرب هبذا: فقلت
  :يا عمرو، إمنا العفو عن ثالث، وإذا استمكنت منك يف الرابعة قتلتك وأنشد يقول: فقال
  إن عدت يا عمرو إىل الطعان... ت إغالظاً من اإلميان وكد

  أوالً فلست من بين شيبان... لتجدن هلب السنان 
  .إن يل إليك حاجة: فهبته هيبة شديدة، وقلت له

  .أكون صاحباً لك: وما هي؟ قلت: قال
  .لست من أصحايب: قال

  .ال واهللا: ك أتدري أين أريد؟ قلتوحي: فكان ذلك أشد علي وأعظم مما صنع، فلم أزل أطلب صحبته حىت قال
  .أريد املوت األمحر عياناً: قال
  .أريد املوت معك: قلت
  .امض بنا: قال

يا عمرو يف هذا احلي : فوردنا على حي من أحياء العرب، فقال يل. فسرنا يومنا أمجع حىت أتانا الليل ومضى شطره
  .وإما أن تنزل وأمسك فرسك فتأتيين حباجيت املوت األمحر فإما أن متسك علي فرسي فأنزل وآيت حباجيت،

  .فأنت أخرب حباجتك مين. بل أنزلت أنت: فقلت
فرمى إيل بعنان فرسه ورضيت واهللا يا أمري املؤمنني بأن أكون له سائساً، مث مضى إىل قبة فأخرج منها جارية مل تر 

إما أن حتميين وأقود الناقة : قال! لبيك: لتيا عمرو، فق: عيناي أحسن منها حسناً ومجاالً، فحملها على ناقة مث قال



  .ال بل أقودها وحتميين أنت: أو أمحيك وتقودها أنت؟ قلت
  التفت فانظر هل ترى أحداً؟: ما تشاء؟ قال: يا عمرو قلت: قال. فرمى إيل بزمام الناقة مث سرنا حىت أصبحنا

. كانوا قليالً فاجللد والقوة وهو املوت األمحر يا عمرو انظر إن: مث قال. اغذذ السري: فالتفت فرأيت رجاالً فقلت
  .وإن كانوا كثرياً فليسوا بشيء

  .وهم أربعة أو مخسة: فالتفت وقلت
  .اغذذ السري: قال

كن عن ميني الطريق وقف وحول وجه دوابنا إىل . يا عمرو: ووقف ومسع وقع حوافر اخليل عن قرب فقال. ففعلت
  .الطريق

شابان وشيخ كبري، وهو أبو : ة ووقف عن يسارها ودنا القوم منا وإذا هم ثالثة أنفارففعلت ووقفت عن ميني الراحل
  .خل عن اجلارية يا ابن أخي: فقال الشيخ. فسلموا فرددنا السالم. اجلارية والشابان أخواها

  .ما كنت ألخليها وال هلذا أخذهتا: فقال
  :احلرث وهو يقول اخرج إليه، فخرج وهو جير رحمه فحمل عليه: فقال ألحد ابنيه

  من فارس ملثم مقاتل... من دون ما ترجوه خضب الذابل 
  ما كان يسري حنوها بباطل... ينمي إىل شيبان خري وائل 

اخرج إليه فال خري يف احلياة : مث شد على ابن الشيخ بطعنة قد منها صلبه، فسقط ميتاً، فقال الشيخ البنه اآلخر
  :على الذل، فأقبل احلرث وهو يقول

  والطعن للقرم الشديد اهلمة... قد رأيت كيف كانت طعنيت ل
  فقتليت اليوم وال مذليت... واملوت خري من فراق خليت 

خل عن الظعينة يا ابن أخي، فإين لست كمن رأيت، : مث شد على ابن الشيخ بطعنة سقط منها ميتاً، فقال له الشيخ
  .ما كنت ألخليها، وال هلذا قصدت: فقال

ا ابن أخي اختر لنفسك فإن شئت نازلتك وإن شئت طاردتك فاغتنمها الفىت ونزل فنزل الشيخ وهو ي: فقال الشيخ
  :يقول

  سأجعل التسعني مثل شهر... ما أرجتي عند فناء عمري 
  إن استباح البيض قصم الظهر... ختافين الشجعان طول دهري 
  :فأقبل احلرث وهو ينشد ويقول

  رت وشفيت صدريوقد ظف... بعد ارحتايل ومطال سفري 
  والعار أهديه حلي بكر... فاملوت خري من لباس الغدر 

فإن . يا ابن أخي إن شئت ضربتك، فإن أبقيت فيك بقية يفَّ فاضربين، وإن شئت فاضربين: مث دنا فقال له الشيخ
  .أبقيت بقية ضربتك
  .أنا أبدأ: فاغتنمها الفىت وقال

  .هات: فقال الشيخ
ا نظر الشيخ أنه قد أهوى به إىل رأسه ضرب بطنه بطعنة قد منها أمعاءه ووقعت فرفع احلرث يده بالسيف فلم

فأخذت يا أمري املؤمنني أربعة أفراس وأربعة أسياف مث أقبلت إىل الناقة . ضربة الفىت على رأس الشيخ فسقطا ميتني



  .اسكيت: فقلت. إىل أين ولست بصاحبتك ولست يل بصاحب ولست كمن رأيت: يا عمرو: فقالت اجلارية
  .إن كنت يل صاحباً فأعطين سيفاً أو رحماً فإن غلبتين فأنا لك وإن غلبتك قتلتك: قالت
  .وقد عرفت أهلك وجراءة قومك وشجاعتهم. ما أنا مبعط ذلك: فقلت

  :فرمت نفسها عن البعري مث أقبلت تقول
  يطيب عيشي بعدهم ولذيت... أبعد شيخي مث بعد أخويت 
  هال تكون قبل ذا منييت... ٍة وأصحنب من مل يكن ذا مه

فهذا يا أمري . فقتلتها. فلما رأيت ذلك منها خفت إن ظفرت يب قتلتين. مث أهوت إىل الرمح وكادت تنزعه من يدي
  .املؤمنني أشجع من رأيت

  يقتلع ذنب البعري

ل الصدقة فتناول خذ لك بعرياً من إب: أتى رجل إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه يستحمله فقال له: قيل
هل رأيت أقوى منك من أحد؟ : فتعجب عمر رضي اهللا عنه من شدته وقوته، فقال له. ذنب بعري فجذبه فاقتلعه

خرجت بامرأة من أهلي أريد هبا زوجها فنزلت على حوض، فأقبل رجل معه ذود، فضرب ذوده إىل . نعم: قال
فجئت ألدفعه عنها فأخذ رأسي بني عضديه . ا حىت خالطهايعين املرأة، فنادتين فما انتهيت إليه. احلوض فساورها

. أي فحل هذا لو كنت منيحة فأمهلته حىت امتأل نوماً: فقلت. فما استطعت التحرك حىت قضى وطره منها. وجنبه
  .فقمت له بالسيف فضربت ساقه، فانتبه، فتناول رجله فرماين هبا فأخطأين، أي فاتين، وأصاب رأس بعري فقتله

  .هذا حديث الرجل: ما فعلت باملرأة؟ فقلت: ر رضي اهللا عنهفقال عم
  .انتهى. فكرر عليه السؤال فلم يزده على هذا ففطن أنه قتلها

  عبد اهللا بن رواحة وجاريته

ومل يتمكن منها . وكان حيبها حمبة شديدة. وحيكى أن عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا تعاىل عنه كان عنده جارية مجيلة
مل : أفعلتها؟ قال: فمضت يوماً زوجته حلاجة مث عادت فوجدته هو واجلارية معتنقني نائمني، فقالت. تهخوفاً من زوج
  :مث قال. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: فقال! فاقرأ: قالت. أكن فاعلها

  وأن النار مثوى الكافرينا... علمت بأن وعد اهللا حق 
  لعامليناوفوق العرش رب ا... وأن العرش فوق املاء طاف 

  مالئكة اإلله مسومينا... وحتمله مالئكة كرام 
فذهبت وأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم فضحك حىت بدت نواجذه وصار : قال. صدقت وكذبت عيناي: قالت

  .انتهى. يكررها ويقول كيف قلت

  أول دولة بين أمية

  معاوية بن أيب سفيان



  رضي اهللا عنه

: قال. وكان املوضع مفتح اجلوانب األربعة يدخل فيه النسيم من كل جانب جلس يوماً يف جملس كان له بدمشق،
وكان وسط النهار، وقد لفحت : قال. فبينما هو جالس ينظر إىل بعض اجلهات وكان يوماً شديد احلر ال نسيم فيه

: وقال جللسائه اهلواجر، إذ نظر إىل رجل ميشي حنوه، وهو يتلظى من حر التراب، وحيجل يف مشيته حافياً، فتأمله،
لعله : هل خلق اهللا سبحانه وتعاىل أشقى ممن حيتاج إىل احلركة يف هذا الوقت، ويف مثل هذه الساعة؟ فقال بعضهم

  .يقصد أمري املؤمنني
قف بالباب، فإن ! واهللا لئن كان قاصدي ألجل شيء ألعطينه وأستجلب األجر به أو مظلوماً ألنصرنه يا غالم: فقال

  .ايب، فال متنعه من الدخول عليطلبين هذا األعر
  .أمري املؤمنني: ما تريد؟ قال: فخرج فوافاه، فقال

  .ادخل: قال
  .من متيم: ممن الرجل؟ قال: فدخل، فسلم فقال له معاوية

  .جئتك مشتكياً وبك متسجرياً: فما الذي جاء بك يف هذا الوقت؟ قال: قال
  :ولمن مروان بن احلكم عاملك، وأنشد يق: ممن؟ قال: قال

  ويا ذا الندى والعلم والرشد والنبل... يا ذا اجلود واحللم والبذل ! معاوي
  ال تقطع رجائي من العدل! فيا غوث... أتيتك ملا ضاق يف األرض مذهيب 
  بالين بشيء كان أيسره قتلي... وجد يل بإنصاف من اجلائر الذي 

  يوجار ومل يعدل وأغصبين أهل... سباين سعاداً وانربى خلصوميت 
  تأنت، ومل أستكمل الرزق من أجلي... وهم بقتلي غري أن منييت 

اذكر قصتك وأبن يل عن أمرك، ! مهالً يا أخا العرب: فلما مسع معاوية كالمه، والنار تتوقد من فيه، قال له: قال
س، وكانت يل يا أمري املؤمنني، كانت يل زوجة وكنت هلا حمباً وهبا كلفاً، وكنت هبا قرير العني طيب النف: فقال

جذعة من اإلبل كنت أستعني هبا على قوام حايل وكفاية أودي، فأصابتنا سنة أذهبت اخلف واحلافر، فبقيت ال 
أملك شيئاً، فلما قل ما بيدي وذهب ما يل وفسد حايل بقيت مهاناً ثقيالً على الذي يألفين، وأبعدين من كان يشتهي 

م أبوها ما يب من سوء احلال وشر املال أخذها مين وجحدين وطردين قريب وأزور من ال يرغب يف زياريت، فلما عل
ما أعرفه : وأغلظ علي، فأتيت إىل عاملك مروان بن احلكم راجياً لنصريت، فلما أحضر أباها وِسأله عن حايل قال

بني يديه فلما حضرت . أصلح اهللا األمري إن رأى أن حيضرها ويسأهلا عن قول أبيها ففعل، وبعث خلفها: فقلت. قط
وقعت منه موقع اإلعجاب، فصار يل خصماً وعلي منكراً، وأظهر يل الغضب وبعث يب إىل السجن، فبقيت كأمنا 

هل لك أن تزوجنيها على ألف دينار : مث قال ألبيها. خررت من السماء، أو استهوت يب الريح يف مكان سحيق
فلما كان من . أبوها يف البذل وأجابه إىل ذلك وعشرة آالف درهم، وأنا ضامن خالصها من هذا األعرايب؟ فرغب

ال، فسلط علي مجاعة من غلمانه : فقلت! طلق سعاد: الغد بعث إيل وأحضرين ونظر إيل كاألسد الغضبان، وقال
فأعادين إىل السجن، فمكثت فيه إىل أن انقضت . فأخذوا يعذبوين بأنواع العذاب فلم أجد يل بداً من طالقها ففعلت

  :ها وأطلقين، وقد أتيتك راجياً وبك مستجرياً وإليك ملتجئاً، وأنشد يقولعدهتا فتزوج
  استعار واجلسم مرمى بسهمٍ... يف القلب مين غرام للنار فيه 



  مجر واجلمر فيه شرار... فيه الطبيب حيار ويف فؤادي 
  فدمعها مدرار ... والعني هتطل دمعاً 

  وباألمري انتصار... وليس إال بريب 
فلما مسع معاوية كالمه وإنشاده، : قال. وأخذ يتلوى كاحلية. طرب واصطكت هلاته وصار مغشياً عليهمث اض: قال
لقد أتيتين يا أعرايب حبديث مل أمسع : مث قال. تعدى ابن احلكم يف حدود الدين وظلم واجترأ على حرم املسلمني: قال

أنه قد بلغين أنك تعديت على رعيتك : اً يقول فيهمث دعا بدواة وقرطاس وكتب إىل مروان ابن احلكم كتاب. مبثله قط
يف حدود الدين، وينبغي ملن كان والياً أن يكف بصره عن شهواته ويزجر نفسه عن لذاته، مث كتب بعده كالماً 

  :طويالً اختصرته، وأنشد يقول
  فاستغفر اهللا من فعل امرئ زاين... وليت أمراً عظيماً لست تدركه 

  يشكو إلينا ببث مث أحزان... ني منتخباً وقد أتانا الفىت املسك
  شيٌء، وأبرأ من ديين وإمياين... أعطي اإلله مييناً ال يكفرها 

  ألجعلنك حلماً بني عقبان... إن أنت خالفتين فيما كتبت به 
  مع الكميت ومع نصر بن ذبيان... طلق سعاد وعجلها جمهزةً 

ان، وكان يستنهضهما يف املهمات ألمانتهما، فأخذا مث طوى الكتاب وطبعه واستدعى بالكميت ونصر بن ذبي
الكتاب وسارا حىت قدما املدينة، فدخال على مروان بن احلكم، وسلما عليه، وسلما إليه الكتاب، وأعلماه بصورة 

احلال، فصار مروان يقرأ ويبكي؛ مث قام إىل سعاد وأعلمها ومل يسعه خمالفة معاوية فطلقها مبحضر الكميت ونصر بن 
  :مث كتب مروان كتاباً يقول فيه هذه األبيات. يان، وجهزمها وصحبتهما سعادذب

  أويف بنذرك يف سر وإعالن... ال تعجلن أمري املؤمنني فقد 
  فكيف أدعى باسم اخلائن الزاين؟... وما أتيت حراماً حني أعجبين 

  فيك األماين على متثال إنسان... أعذر، فإنك لو أبصرهتا جلرت 
  عند اخلليفة من إنس ومن جان... مشس ليس يدركها فسوف يأتيك 

مث ختم الكتاب ودفعه إىل الرسولني، وسارا حىت وصال إىل معاوية وسلما إليه الكتاب فقرأه وقال لقد أحسن يف 
مث أمر بإحضارها فلما رآها رأى صورة حسناء مل ير أحسن منها وال مثلها يف . الطاعة وأطنب يف ذكر اجلارية

فأيت به . علي باألعرايب: مال والقد واالعتدال، فخاطبها فوجدها فصيحة اللسان حسنة البيان، فقالاحلسن واجل
هل لك عنها من سلوة وأعوضك عنها ثالث جوار هند أبكار، كأهنن ! يا أعرايب: وهو يف غاية من تغري احلال، فقال

  .يكفيك وما يغنيك األقمار، مع كل جارية ألف دينار، وأقسم لك يف بيت املال كل سنة ما
ما بالك بشر بالٍ، وسوء : فلما مسع األعرايب كالم معاوية شهق شهقة ظن معاوية أنه مات هبا فقال له معاوية: قال

  :استجرت بعدلك من جور بن احلكم، فبمن أستجري من جورك وأنشد يقول: حال؟ فقال األعرايب
  ء بالناركاملستجري من الرمضا... ال جتعلين، فداك اهللا من ملك 

  ميسي ويصبح يف هم وتذكار... اردد سعاد على حريان مكتئب 
  فإن فعلت فإين غري كفار... أطلق وثاقي، وال تبخل علي هبا 

  :يا أمري املؤمنني، لو أعطيتين اخلالفة ما أخذهتا دون سعاد، وأنشد يقول: مث قال
  إيل نساء، ما هلن ذنوب... أىب القلب إال حب سعدى، وبغضت 



إنك مقر بأنك طلقتها، ومروان مقر بأنه طلقها، وحنن خنريها، فإن اختارت سواك تزوجناها، وإن : له معاويةفقال 
  .افعل: قال. اختارتك حولناها إليك

ما تقولني يا سعدى، أميا أحب إليك، أمري املؤمنني يف عزه وشرفه وقصوره وسلطانه وأمواله وما أبصرته : فقال
  :يف تعسفه وجوره، أو هذا األعرايب يف جوعه وفقره، فأنشدت تقولعنده، أو مروان بن احلكم 

  أعز عندي من قومي ومن جاري... هذا وإن كان يف جوع وأضرار 
  وكل ذي درهم عندي ودينار... وصاحب التاج، أو مروان عامله 

ن له صحبة قدمية ال تسىن، وحمبة واهللا يا أمري املؤمنني، ما أنا خباذلته حلادثة الزمان، وال لغدرات األيام، وإ: مث قالت
  .ال تبلى، وأنا أحق من يصرب معه يف الضراء كما تنعمت معه يف السراء

فتعجب معاوية من عقلها ومودهتا له، وموافاهتا، فدفع هلا عشرة آالف درهم، ودفع مثلها لألعرايب وأخذها 
  .وانصرف

  األجوبة اهلامشية

وبالغتها يف احملل الرفيع؛ فمن أجل ذلك أنه اجتمع عند معاوية عمرو بن ومن مثرات األوراق عن األجوبة اهلامشية 
يا أمري املؤمنني، ابعث إىل : العاص، رضي اهللا عنه، والوليد بن عقبة، وعتبة بن أيب سفيان، واملغرية بن شعبة، فقالوا

فقال هلم . ن أباه قتل عثمانكي نوخبه ونعرفه أ: ومل؟ قالوا: احلسن بن علي رضي اهللا عنهما حيضر لدينا، قال هلم
إنكم لن تطيقوه ولن تنتصفوا منه، وال تقولوا له شيئاً إال كذبكم وال يقول لكم ببالغته شيئاً إال صدقه : معاوية
  .أرسل إليه فإنا نكفيه: فقالوا. الناس

  .مقالتهم إين مل أرسل إليك، ولكن هؤالء أرسلوا إليك، فامسع! يا حسن: فأرسل له معاوية، فلما حضر قال
  .فليتكلموا وحنن نسمع: فقال احلسن رضي اهللا عنه

يا حسن، هل تعلم أن أباك أول من أثار : فقام عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنه، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
يا بين : قالالفتنة وطلب امللك، فكيف رأيت صنع اهللا تعاىل به؟ مث قام الوليد بن عقبة فحمد اهللا وأثىن عليه، مث 

كنتم أصهار عثمان بن عفان، فنعم الصهر كان لكم لقربه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقربكم ! هاشم
  .ويفضلكم، مث بغيتم عليه وقتلتموه، وقد أردنا قتل أبيك فأنقذنا اهللا منه، ولو قتلناه ما كان علينا ذنب

د تعدى على عثمان فقتله حسداً على امللك والدنيا، فسلبهما يا حسن، إن أباك ق: مث قام عتبة بن أيب سفيان فقال
  .اهللا منه، ولقد أردنا قتل أبيك، حىت قتله اهللا تعاىل

  .مث قام املغرية بن شعبة، وقال كالماً سبا لعلي وتعظيماً لعثمان
ء ولكن أنت تشتمين مل يشتمين هؤال! بك أبدأ يا معاوية: فقام احلسن، رضي اهللا عنه، فحمد اهللا وأثىن عليه، وقال

أنشدكم اهللا إن الذي شتمه : بغضاً وعداوة وخالفاً جلدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث التفت إىل الناس، وقال
هؤالء أما كان أيب، وهو أول من آمن باهللا وصلى إىل القبلتني، وأنت يا معاوية كافر تشرك باهللا؟ وكان مع أيب لواء 

أنشدكم اهللا تعاىل، أما كان معاوية يكتب : م يوم بدر، ولواء املشركني مع معاوية؛ مث قالالنيب صلى اهللا عليه وسل
فرد إليه الرسول ثالث مرات، كل . هو يأكل: جلدي صلى اهللا عليه وسلم، فأرسل إليه يوماً فرجع الرسول، وقال

أما تعرف ذلك من بطنك؟ مث ! اويةال أشبع اهللا بطنه، يا مع: ذلك يقول هو يأكل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وأنشدكم اهللا أما تعلمون أن معاوية كان يقود بأبيه، وهو على مجل، وأخوه هذا يسوقه؟ فقال رسول اهللا صلى : قال



  .هذا كله لك يا معاوية. اهللا عليه وسلم ما قال، وأنت تعلم ذلك
م، وهو أقلهم حسباً وأسوأهم منصباً، مث فغلب عليك شبه األهب. فقد تنازعك مخسة من قريش. وأما أنت يا عمرو

اللهم إين ال : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. إين شاينء حممداً بثالثني بيتاً من الشعر: قمت وسط قريش فقلت
فكذبك . اللهم العن عمرو بن العاص بكل بيت لعنة، مث انطلقت إىل النجاشي مبا عملت وعلمت. أحسن الشعر

  .فال نلومك على بغضك اآلن. عدو بين هاشم يف اجلاهلية واإلسالموردك خائباً، فأنت 
وأما أنت يا ابن أيب معيط فكيف نلومك على سبك أليب، وقد جلدك أيب يف اخلمر مثانني جلدةً، وقتل أباك صرباً 

، فلم يكن هلم النار: من للصبية بعدي يا حممد؟ فقال جدي: بأمر جدي، وقتله جدي بأمر ريب، وملا قدمه للقتل قال
  .هلم عند جدي غري النار، ومل يكن هلم عند أيب غري السوط والسيف

وأما أنت يا عتبة فكيف تعيب أحداً بالقتل وال تعيب نفسك، فلم ال قتلت الذي وجدته على فراشك مضاجعاً 
  .لزوجتك؟ مث أمسكتها بعد أن بغت

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أم حلكم جائر يف وأما أنت يا أعور ثقيف، ففي أي شيء تسب علياً؟ أيف بعده من ر
رعيته يف الدنيا؟ فإن قلت يف شيء من ذلك كذبت وكذبك الناس، وإن زعمت أن علياً قتل عثمان فقد كذبت 

فقالت هلا . استمسكي فإين أريد أن أطري: وكذبك الناس، وإمنا مثلك كمثل بعوضة وقعت على خنلة فقالت هلا
. عك فكيف يشق علي طريانك؟ فكيف يا أعور ثقيف يشق علينا سبك؟ مث نفض ثيابه وقامما علمت بوقو: النخلة

  .أمل أقل لكم ال تنتصفوا منه، فواهللا لقد أظلم علي البيت حىت قام: فقال هلم معاوية

  معاوية واحلسن

، ومل حيضر احلسن بن وروي أن معاوية رضي اهللا عنه خرج عاماً حاجاً، فمر باملدينة ففرق على أهلها أمواالً جزيلة
مرحباً مرحباً برجل تركنا حىت نفد ما عندنا وتعرض لنا ليبخلنا؟ : علي رضي اهللا عنهما، فلما حضر قال له معاوية

قد أمرت لك مبثل ما : كيف ينفد ما عندك، وخراج الدنيا جييء إليك؟ فقال له معاوية: فقال احلسن رضي اهللا عنه
  .ن هندأمرت به ألهل املدينة، وأنا اب

  .قد رددته عليك، وأنا ابن فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها: فقال احلسن
: إن معاوية رضي اهللا عنه جلس يوماً بني أصحابه، إذ أقبلت قافلتان من الربية، فقال لبعض من كان بني يديه: قيل

امها من اليمن واألخرى من يا أمري املؤمنني، إحد: فمضوا وعادوا وقالوا. انظروا هؤالء القوم وائتوين بأخبارهم
  .ارجعوا إليهم وادعوا قريشاً يأتونا، وأما أهل اليمن فينزلون يف أماكنهم إىل أن نأذن هلم يف الدخول: فقال. قريش

  معاوية والطرماح بن احلكم

 يا ال واهللا: أتدرون يا أهل قريش مل أخرت أهل اليمن وقربتكم؟ قالوا: فلما دخلت قريش سلم عليهم وقرهبم وقال
ألهنم مل يزالوا يتطاولون علينا بالفخار ويقولون ما ليس فيهم، وإين أريد إذا دخلوا غداً وأخذوا : قال. أمري املؤمنني

أماكنهم من اجللوس أن أقوم فيهم نذيرا وألقي عليهم من املسائل ما أقل به إكرامهم وأرخص به مقامهم، فإذا 
  .ن شيء فال جيبهم أحد غرييدخلوا وأخذوا أماكنهم من اجللوس وسألوا ع

أتدرون يا : وكان املقدم عليهم رجالً يقال له الطرماح بن احلكم الباهلي، فأقبل على أصحابه، وقال: قال الراوي
ألنه يف غداة غد يقوم فيكم نذيراً ويلقي عليكم من : ال قال: أهل اليمن مل أخركم ابن هند وقدم قريشاً؟ قالوا



كم ويرخص به مقامكم، فإذا دخلتم عليه وأخذمت أماكنكم من اجللوس وسألكم عن شيء املسائل ما يقل به إكرام
  .فال جيبه أحد غريي

أيها الناس من تكلم قبل : فلما كان من الغد دخلوا عليه وأخذوا أماكنهم فنهض معاوية قائماً على قدميه، وقال
  .ية، ومل يقل يا أمري املؤمننيحنن يا معاو: العرب، وعلى من أنزلت العربية؟ فقام الطرماح وقال

ألنه ملا نزلت العرب ببابل وكانت العربانية لسان الناس كافة أرسل اهللا تعاىل العربية على لسان : ملاذا؟ فقال: فقال
يعرب بن قحطان الباهلي، وهو جدنا فقرأ العربية وتداوهلا قومه من بعده إىل يومنا هذا، فنحن يا معاوية عرب 

  .ب بالتعليمباجلنس وأنتم عر
حنن : أيها الناس، من أقوى العرب إمياناً ومن شهد له بذلك؟ فقال الطرماح: فسكت معاوية زماناً مث رفع رأسه وقال

  .يا معاوية
ألن اهللا بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم فكذبتموه وسفهتموه وجعلتموه جمنوناً، فآويناه ونصرناه : ومل؟ قال: قال

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم، حمسناً لنا متجاوزاً " . آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً والذين : " فأنزل اهللا
  .عن سيئاتنا فلم مل تفعل أنت كذلك؟ كأنك خالفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حنن : رماحأيها الناس، من أفصح العرب لساناً ومن شهد له بذلك؟ قال الط: فسكت زماناً مث رفع رأسه وقال: قال
  .يا معاوية

  :ألن امرأ القيس بن حجر الكندي منا قال يف بعض قصائده: ومل ذلك؟ قال: قال
  يف السنني املمحالت... يطعمون الناس غباً 
  وقدور راسيات... يف جفاٍن كاخلوايب 

  .وقد تكلم بألفاظ جاء مثلها يف القرآن، وشهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك
: أيها الناس، من أقوى العرب شجاعة وذكراً ومن شهد له بذلك؟ قال الطرماح: ت معاوية زماناً وقالفسك: قال

  .حنن يا معاوية
ألن منا عمرو بن معد يكرب الزبيدي، كان فارساً يف اجلاهلية وفارساً يف اإلسالم وشهد له : ومل ذلك؟ قال: قال

  .بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أتى به علي: ومن أتى به؟ قال معاوية: وأين أنت وقد أيت به مصفداً باحلديد؟ فقال له الطرماح: فقال له معاوية
  .واهللا لو عرفت مقداره لسلمت إليه اخلالفة وال طمعت فيها أبداً: قال الطرماح
، نعم أحجك يا عجوز مضر ألن عجوز اليمن بلقيس آمنت باهللا: أحتجين يا عجوز اليمن؟ قال: فقال له معاوية

وامرأته محالة : " وتزوجت بنبيه سليمان بن داود، عليهما السالم، وعجوز مضر جدتك اليت قال اهللا يف حقها
  " . احلطب يف جيدها حبل من مسد 

جزاك اهللا خرياً من صاحب ووفر عقلك ورحم سلفك وأعطاه : فسكت معاوية زماناً مث رفع رأسه وقال: قال
  .وأحسن إليه، انتهى

  حنف بن قيسمعاوية واأل



وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال : " أيها الناس إن اهللا تعاىل قال: وخطب معاوية يوماً فقال: قال الراوي
إنا واهللا ما نلومك فيما : ، فعالم تلومونين إذا قصرت عنكم يف عطاياكم؟ فقال له األحنف بن قيس" بقدرٍ معلوم 

  .ى ما أنزل اهللا من خزائنه فجعلته يف خزائنك وحلت بيننا وبينهيف خزائن اهللا، ولكن وضعت يدك عل

  معاوية وسودة األسدية

استأذنت سودة بنت عمارة بن األسد على معاوية بن أيب سفيان، فأذن هلا، فلما دخلت : ومما يروى عن الشعيب قال
  :يا بنت األسد الست القائلة: عليه قال هلا

  وم الطعان وملتقى األقراني... مشر كفعل أبيك يا ابن عمارة 
  واقعد هلند وابنها هبوان... وانصر علياً واحلسني ورهطه 

  علم اهلدى ومنارة اإلميان... إن اإلمام أخا النيب حممد 
  وارم بأبيض صارم وسنان... وقد اجليوش وسر أمام لوائه 

  .بلى يا معاوية، وما مثلي من رغب عن احلق واعتذر: قالت
  .حب علي واتباع احلق: ذلك؟ قالتفما محلك على : قال
  .واهللا ما أرى عليك من أثر علي شيئاً: قال
  .ال تذكر ما مضى! أنشدك اهللا يا معاوية: قالت
  .وما مثلك، ومقام أخيك يسيئين، وما لقيت من أخيك! هيهات: قال
  :صدقت يا معاوية، مل يكن أخي ذميم املقام، وال خبياً، وهو واهللا كقول اخلنساء: قالت

  كأنه علم يف رأسه نار... وإن صخراً لتأمت اهلداة به 
  .وأنا أسألك يا معاوية إعفاك مما استعفيت به

يا معاوية، إنك أصبحت للناس سيداً وألمورهم والياً، واهللا سائلك عن أمرنا، : قد فعلت؛ فما حاجتك؟ قالت: قال
سلطانك، وحيصدنا حصد السنبل، ويدرسنا وما افترض عليك من حقنا، وال تزال تقدم علينا من يغرك ويبطش ب

درس العصفر، ويسومنا اخلسف، ويسلبنا احليل، هذا ابن أرطاة قدم علينا فقتل رجايل وأخذ مايل، ولوال الطاعة 
  .فشكرناك، وإما أقررته فعرفناك. لكان فينا عز ومنعة، فإما عزلته

  .وأسريك إليه لينفذ فيك أمرهأبقولك هتدديين؟ مهمت أن أمحلك على قتب مجل أشرس : فقال هلا
  :فأطرقت وبكت وأنشدت تقول
  قرب فأصبح فيه احلق مدفونا... صلى اإلله على روح تضمنها 

  فصار باحلق واإلميان مقرونا... قد حالف احلق ال يبغي به بدالً 
  .أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه: ومن ذاك؟ قالت: قال
يف رجل واله علينا، ومل يكن بيننا وبينه إال كما بني الغث والسمني، فوجدته قائماً يصلي، أتيته : ومل؟ قالت: قال

اللهم اشهد علي وعليهم : مث قال. ألك حاجة؟ فأخربته فبكى: مث قال برأفة ورمحة. فلما نظر إيل انفتل من صالته
جلد كهيئة طرف اجلواب فكتب مث أخرج من جيبه قطعة من . أين مل أوهلم وآمرهم بظلم خلقك وال بترك حقك

قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم، وال : " بسم اهللا الرمحن الرحيم: فيها
إذا قرأت كتايب هذا فاحتفظ " . تعثوا يف األرض مفسدين بقيت اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم حبفيظ 



  .دم عليك من يقبضه منك، والسالممبا يف يدك حىت يق
  .فأخذته منه وأوصلته إليه فامتثل ورجع عما كان فيه

  .اكتبوا هلا برد ماهلا والعدل يف حاهلا: فقال معاوية
  .بل لك: أيل خاصة أم يل ولقومي؟ قال: فقال
  .ا هلا حباجتها هي وقومهااكتبو: قال. إذا الفحشاء واللؤم، هي واهللا إما عدالً شامالً وإال فأنا كسائر قومي: قالت

  معاوية وميسون الكلبية

وملا اتصلت ميسون بنت حبدل مبعاوية رضي اهللا عنه ونقلها من البدو إىل الشام كانت تكثر احلنني على ناسها 
  :والتذكر ملسقط رأسها، فاستمع عليها ذات يوم فسمعها تنشد وتقول

  أحب إيل من قصر منيف... لبيت ختفق األرواح فيه 
  أحب إيل من أكل الرغيف... كل كسرية يف كسر بييت وأ

  أحب إيل من نقر الدفوف... وأصوات الرياح بكل فجٍ 
  أحب إيل من لبس الشفوف... ولبس عباءة وتقر عيين 

  أحب إيل من قط ألوف... وكلب ينبح الطراق حويل 
  أحب إيل من بغل زفوف ... وبكر يتبع األظعان صعٌب 

  أحب إيل من علج عنيف...  وخرق من بين عمي حنيٌف
  .ما رضيت ابنة حبدل حىت جعلتين علجاً عنيفاً: فلما مسع معاوية األبيات قال: قال الراوي

  ملك فارس والبوم الواعظ له

حيكى أن هبراماً ملا ويل امللك بعد أبيه، أقبل على اللهو واللذات والتنزه والصيد، ال يفكر . حكاية أجنبية عن املقام
فلما كان .  يف رعيته حىت خرجت البالد عن يده وخربت يف أيامه وقلت العمارة وخلت بيوت األمواليف ملكه وال

يف بعض األيام ركب إىل بعض منازهه وصيده، وهو يسري حنو املدائن، وكانت ليلة مقمرة، فدعا باملوبذان، وهو عند 
جعل حيادثه فتوسطا يف سريمها بني خرابات اجملوس كحاخام عند اليهود والقسيس عند النصارى، ألمر خطر بباله ف

كانت من أمهات الضياع قد خربت يف مدة ملكه ال أنيس فيها إال البوم، وإذا ببوم يصيح وصاحبته جتاوبه من تلك 
: أترى أن أحداً من الناس أعطي فهم لغة هذا الطائر املصوت يف الليل البهيم؟ فقال املوبذان: اخلرابات، فقال هبرام

  .لك، أنا ممن خصه اهللا بذلكأيها امل
متعيين : هذا بوم ذكر خيطب بومة ويقول هلا: فما يقول هذا الطائر وما يقول الطائر اآلخر؟ فقال املوبذان: قال

أن : فأجابت. بنفسك حىت خيرج من بيننا أوالد يسبحون اهللا ويبقى لنا يف هذا العامل عقب يكثرون الترحم علينا
ه احلظ األكرب والنصيب األوفر يف العاجل واآلجل إال أين أشترط عليك خصاالً إن أعطيتها الذي تدعونين إليه يل في

  .أجبتك إىل ذلك
أن تعطيين من خرابات أمهات الضياع عشرين قرية مما خربت يف أيام هذا : وما تطلبينه مين؟ قالت: فقال هلا الذكر
  .امللك السعيد



كان من قوله هلا إن دامت أيام هذا امللك السعيد قطعك منها : ل املوبذانفقال له امللك فما الذي قال هلا الذكر؟ قا
يف اجتماعنا حيصل ظهور النسل وكثرة الذكر، فنقطع لكل ولد من : ألف قرية خراب، فما تصنعني هبا؟ قالت

  .أوالدنا ضيعة من هذه اخلرابات
  .امللك هذا أسهل أمر سألتنيه، وأنا مليء بذلك ما حىي هذا: فقال هلا الذكر

فلما مسع الكالم من املوبذان تأثر يف نفسه واستيقظ من نومه وفكر فيما خوطب به فنزل من ساعته ونزل بنزوله 
أيها القائم بأمر الدين الناصح للملك واملنبه له عما أغفله من أمور ملكه وإضاعة : الناس وخال باملوبذان، فقال

  .ه فقد حركت مين ما كان ساكناًبالده ورعيته، ما هذا الكالم الذي خاطبتين ب
صادفت من امللك السعيد وقت سعد العباد والبالد فجعلت الكالم مثالً وموعظة على لسان الطائر : فقال املوبذان

  .عند سؤال امللك إياي عما سأل
يتم إال أيها امللك، إن األمر ال : أيها الناصح، اكشف يل عن هذا الغرض، ما املراد منه؟ فقال: فقال له امللك

بالشريعة والقيام هللا بطاعته وال قوام للشريعة إال بامللك وال عز للملك إال بالرجال، وال قوام للرجال إال باملال، وال 
سبيل للمال إال بالعمارة، وال سبيل للعمارة إال بالعدل، وهو امليزان املنصوب بني اخلليقة، نصبه الرب، جل وعال 

  .وجعل له قيماً وهو امللك
  .أما ما وصفت فحق فأين يل عما إليه تقصد وأوضح يل يف البيان: ل امللكفقا
نعم أيها امللك، إنك عمدت إىل الضياع فأقطعتها اخلدم وأهل البطالة فعمدوا إىل ما تعجل من غالهتا : قال

م من امللك، فاستعجلوا املنفعة وتركوا العمارة والنظر يف العواقب وما يصلح الضياع، وسوحموا يف اخلراج لقرهب
ووقع احليف على الرعية وعمار الضياع، فاجنلوا عن ضياعهم، وقلت األموال وهلكت اجلنود والرعية وطمع يف 

  .ملك فارس من أطاف هبا من امللوك واألمم لعلمهم بانقطاع املواد اليت بسببها تستقيم دعائم امللك
اء والكتاب وأرباب الدواوين فانتزعت الضياع من فلما مسع امللك ذلك أقام يف موضعه ثالثة أيام وأحضر الوزر

أيدي اخلاصة واحلاشية وردت إىل أرباهبا ومحلوا على رسومهم السالفة وأخذوا يف العمارة وقوي من ضعف منهم 
فعمرت البالد بذلك وأخصبت وكثرت األموال عند اجلباة وقويت اجلنود وانقطعت مواد األعداء وأقبل امللك 

سه فحسنت سريته وانتظم ملكه حىت كانت أيامه بعده تدعى باألعياد مما عم الناس من اخلصب يباشر األمور بنف
  .ومشلهم من العدل

  العاشق ذو املروءة

دخلت البصرة أريد بادية بين سعد، وكان على البصرة يومئذ : حكي عن األصمعي أنه قال. حكاية أخرى أجنبية
فوجد قوماً متعلقني بشاب ذي مجال وكمال وأدب ظاهر، بوجه  خالد بن عبد اهللا القسري، فدخلت عليه يوماً

هذا : زاهر حسن الصورة طيب الرائحة مجيل البزة، عليه سكينة ووقار، فقدموه إىل خالد فسأهلم عن قصته فقالوا
عن  مث أدناه منه وسأله. خلوا عنه: فنظر إليه فأعجبه حسن هيئته ونظافته، فقال. لص أصبناه البارحة يف منازلنا

  .إن القول ما قالوه واألمر على ما ذكروه: قصته، فقال
وبذا قضى اهللا . محلين الشره يف الدنيا: ما محلك على ذلك وأنت يف هيئة مجيلة وصورة حسنة؟ قال: فقال له

  .سبحانه وتعاىل
  .ثكلتك أمك، أما كان لك يف مجال وجهك وكمال عقلك وحسن أدبك زاجر لك عن السرقة: فقال له خالد



  .وما اهللا بظالم للعبيد. فذلك مبا كسبت يداي. دع عنك هذا أيها األمري، وانفذ ما أمرك اهللا تعاىل به: قال
إن اعترافك على رؤوس األشهاد قد رابين وأنا ما : فسكت خالد ساكة يفكر يف أمر الفىت مث أدناه منه وقال له

  .وإن لك قصة غري السرقة فأخربين هبا. أظنك سارقاً
أيها األمري، ال يقع يف نفسك سوى ما اعترفت به عندك، وليس يل قصة أشرحها لك إال أين دخلت دار : فقال

  .هؤالء فسرقت منها ماالً فأدركوين وأخذوه مين ومحلوين إليك
أال من أحب أن ينظر إىل عقوبة فالن اللص وقطع يده فليحضر من : فأمر خالد حببسه وأمر منادياً ينادي يف البصرة

  .الغد
  :فلما استقر الفىت يف احلبس ووضع يف رجليه احلديد تنفس الصعداء، مث أنشأ يقول

  إن مل أبح عنده بقصتها... هددين خالد بقطع يدي 
  تضمن القلب من حمبتها... هيهات أن أبوح مبا : فقلت

  أهون للقلب من فضيحتها... قطع يدي بالذي اعترفت به 
وه بذلك، فلما جن الليل أمر بإحضاره عنده، فلما حضر استنطقه فرآه أديباً فسمعه املوكلون به فأتوا خالداً وأخرب

قد علمت أن لك قصة غري : مث قال له خالد. عاقالً لبيباً ظريفاً فأعجب به فأمر له بطعام فأكال وحتادثا ساعة
. تدرأ عنك القطع السرقة، فإذا كان غداً وحضر الناس والقضاة وسألتك عن السرقة فأنكرها واذكر فيها شبهاٍت

  " .ادرءوا احلدود بالشبهات : " فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث أمر به إىل السجن، فلما أصبح الناس مل يبق بالبصرة رجل وال امرأة إال حضر لريى عقوبة ذلك الفىت، وركب 

بل حيجل يف قيوده، ومل يبق أحد من خالد ومعه وجوه أهل البصرة وغريهم، مث دعا بالقضاة وأمر بإحضار الفىت، فأق
إن هؤالء : النساء إال بكى عليه وارتفعت أصوات النساء بالبكاء والنحيب، فأمر بتسكيت الناس، مث قال له خالد

  .صدقوا أيها األمري، دخلت دارهم وسرقت ماهلم: القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت ماهلم فما تقول؟ قال
  .النصاب لعلك سرقت دون: قال خالد

  .بل سرقت نصاباً كامالً: قال
  .بل من حرز مثله: ؟ قال.فلعلك سرقته من غري حرز مثله: قال
  .بل هو مجيعه هلم ال حق يل فيه: فلعلك شريك القوم يف شيء منه؟ قال: قال

  :وقال متمثالً هبذا البيت. فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط
  ويأىب اهللا إال ما أرادا... ناه يريد املرء أن يعطى م

فحضر وأخرج السكني، ومد يده ووضع عليها السكني، فربزت جارية من صف النساء . مث دعا باجلالد ليقطع يده
عليها آثار وسخ، فصرخت ورمت بنفسها عليه، مث أسفرت عن وجه كأنه البدر وارتفع للناس ضجة عظيمة كاد 

  :إليه رقعة ففضها خالد فإذا هي مكتوب فيها: هتاأن تقع منه فتنة، مث نادت بأعلى صو
  رمته حلاظي من قسي احلمالق... أخالد هذا مستهام متيٌم 

  .حليف اجلوى من دائه غري فائق... فأصماه سهم اللحظ مين فقلبه 
  رأى ذاك خرياً من هتيكة عاشق... أقر مبا مل يقترفه ألنه 

  يف اهلوى غري سارق كرمي السجايا... فهال على الصب الكئيب ألنه 



فلما قرأ األبيات تنحى وانعزل عن الناس وأحضر املرأة، مث سأهلا عن القصة، فأخربته أن هذا الفىت عاشق هلا وهي 
له كذلك، وأنه أراد زيارهتا وأن يعلمها مبكانه، فرمى حبجر إىل الدار، فسمع أبوها واخوهتا صوت احلجر، فصعدوا 

هذا سارق وأتوا به إليك فاعترف بالسرقة : البيت كله وجعله صرة، فأخذوه وقالواإليه، فلما أحس هبم مجع قماش 
كل ذلك لغزارة . وأصر على ذلك حىت ال يفضحين يب اخويت، وهان عليه قطع يده لكي يستر علي وال يفضحين

  .مروءته وكرم نفسه
  .إنه خليق بذلك: فقال خالد

يا شيخ إنا كنا عزمنا على إنفاذ احلكم يف : بإحضار أيب اجلارية وقال لهمث استدعى الفىت إليه وقبل ما بني عينيه وأمر 
هذا الفىت بالقطع، وإن اهللا عصمه من ذلك، وقد أمرت له بعشرة آالف درهم لبذله يده وحفظه لعرضك وعرض 

  .ا منهوقد أمرت البنتك بعشرة آالف درهم، وأنا أسألك أن تأذن يل يف تزوجيه. ابنتك وصيانته لكما من العار
  .قد أذنت أيها األمري بذلك: فقال الشيخ

  .قد وقدره عشرة آالف درهم: فحمد اهللا وأثىن عليه وخطب خطبة حسنة وقال للفىت: قال
  .قبلت منك هذا التزويج: فقال الفىت

 نثر وأمر حبمل املال إىل دار الفىت مزفوفاً يف الصواين، وانصرف الناس مسرورين ومل يبق أحد يف سوق البصرة إال
  .عليهما اللوز والسكر حىت دخال منزهلما مسرورين مزفوفني

  .فما رأيت يوماً أعجب منه أوله بكاء وترح وآخره سرور وفرح: قال األصمعي

  جعفر بن سليمان والعاشقان

كنت عند جعفر بن سليمان بالبصرة إذ أتى بشاب حسن الوجه، : قال محاد الراوية. وهذه حكاية تشابه ما تقدم
أصلح اهللا األمري، إين وجدت هذا وهذه جمتمعني يف خلوة : جارية كأهنا قضيب بان، فقال صاحب الشرطة ومعه

  .وليس هلا مبحرم
صدق ولقد طال واهللا غرامي هبا منذ ثالث سنني واهللا ما أمكنين اخللوة هبا إال يف : ما تقول؟ فقال: فقال جعفر للفىت

  :هذا الوقت، وأنشد يقول
  فلما هتيأ يل املىن عاقه العسر... وز بقرهبا متنيت من ريب أف

  وما كان إال اللفظ والضحك والبشر... فواهللا بل واهللا ما كان ريبةٌ 
  فكم من حرامٍ كان من دونه ستر... فدونكم جلدي وال جتلدوهنا 

وكيف احتلت حىت  واهللا شفقة مما حل بنا: وأنت مل تبكني؟ فقالت: فجعلت اجلارية تبكي بكاء شديداً فقال هلا: قال
بل : أنت حرة أم مملوكة؟ قالت: فلم غررت بنفسي؟ قال هلا: أحتبينه؟ قال: خرجت وكيف بلينا هبذه البلية؟ قال

  .مملوكة
فأمرها فدخلت الدار وأحضر موالها فاشتراها منه مبائيت دينار وأعتقها وزوجها الفىت ووهب له مائة دينار وكساها، 

  :فأنشد الفىت يقول
  مجعت هبا بني احملبني يف ستر... يا ابن األكرمني بنعمة  لقد جدت

  وقد جل ما قد كان منك عن الشكر... فال زلت باإلحسان كهفاً وملجأ 
  .فضحك وأمر هلما جبائزة وانصرفا مسرورين: قال



  يف أيام دولة عبد امللك بن مروان

  .ره يف حياة احليوانذك. وهو أول من تسمى عبد امللك يف اإلسالم، وكان يلقب برشح احلجر
بسم اهللا الرمحن : وذكر حممد بن واسع اهلييت أن عبد امللك بن مروان بعث كتاباً إىل احلجاج بن يوسف يقول فيه

الرحيم، إىل احلجاج بن يوسف، إذا ورد عليك كتايب هذا وقرأته فسري يل ثالث جوار مولدات هند أبكار يكون 
  .صفة كل واحدة منهن ومبلغ مثنها يف املالإليهن املنتهى يف اجلمال، واكتب يل ب

فلما ورد الكتاب على احلجاج دعا بالنخاسني، م أمرهم مبا أمر به أمري املؤمنني، وأمرهم أن يغوصوا يف البالد حىت 
يقعوا على الغرض، فلم يزالوا من بلد إىل بلد ومن إقليم إىل إقليم حىت وقعوا على الغرض، ورجعوا إىل احلجاج 

  . وار هند أبكار مولدات ليس هلن مثيلبثالث ج

وكان احلجاج فصيحاً، فجعل ينظر إىل كل واحدة منهن ومثنها من املال، فوجدهن ال يقومن بقيمة، وأن مثنهن مثن 
بعد الثناء اجلميل وصلين كتاب أمري املؤمنني، متعين : مث كتب كتاباً إىل عبد امللك بن مروان يقول فيه. واحدة منهن

.  ببقائه، يأمر فيه أن أشتري له ثالث جوار مولدات هند أبكار، وأن أكتب له بصفة كل واحدة منهن ومثنهااهللا تعاىل
أما اجلارية األوىل، أطال اهللا بقاء أمري املؤمنني، فإهنا لطيفة السوالف، عظيمة الروادف، كحالء العينني، محراء 

  :بفضة، وهي كما قيل الوجنتني، قد هند هنداها والتف فخذاها، كأهنا ذهب شيب
  كأهنا فضة قد شاهبا ذهب... بيضاء يف طرفها دعج يزينها 

  .ومثنها يا أمري املؤمنني، ثالثون ألف درهم
وأما اجلارية الثانية فإهنا فائقة يف اجلمال معتدلة القد والكمال يشفي السقيم كالمها الرخيم، ومثنها يا أمري املؤمنني، 

  .ثالثون ألف درهم
رية الثالثة، فإهنا فاترة الطرف لطيفة الكاف عظيمة الردف شاكرة للقليل مساعدة للخليل، بديعة اجلمال، وأما اجلا

  .كأهنا خشف غزال، ومثنها يا أمري املؤمنني، مثانون ألف درهم
 جتهزوا للسفر هبؤالء: مث أطنب يف الشكر والثناء على أمري املؤمنني وطوى الكتاب وختمه ودعا بالنخاسني وقال

  .اجلواري ألمري املؤمنني ا ه؟
إين رجل كبري وضعيف عن السفر ويل ولد ينوب عين فتأذن يل أن أجهزه؟ : أيد اهللا األمري: فقال أحد النخاسني

  .نعم: قال
فتجهزوا وخرجوا ففي بعض مسريهم نزلوا ليسترحيوا يف بعض األماكن فنامت اجلواري فهبت ريح فانكشفت 

نور ساطع وكان امسها مكتوم، فنظر إليها ابن النخاس، وكان شاباً مجيالً ففنت هبا  وهي الكوفية فظهر. إحداهن
  :لساعته، فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول

  وقليب بأسهام األسى يترشق... أمكتوم عيين ال متل من البكا 
  وقليب رهني كيف ال أتعشق؟... كم من عاشق قتل اهلوى ! أمكتوم

  :فأجابته تقول
  ليالً، إذا هجعت عيون احلسد... ان حقاً ما تقول لزرتنا لو ك

فلما جن الليل، انقض ابن النخاس بسيفه وأتى حنو اجلارية فوجدها قائمة تنتظر قدومه، فأخذها وأراد اهلرب هبا 
  .ففطن به أصحابه فأخذوه وكتفوه وأوثقوه باحلديد ومل يزل مأسوراً معهم إىل أن قدموا على عبد امللك



قدموا باجلواري بني يديه، أخذ الكتاب وفتحه وقرأه فوجد الصفة موافقة يف اثنتني ومل توافق يف الثالثة، ورأى فلما 
ما بال هذه اجلارية مل توافق الصفة اليت ذكرها احلجاج يف : بوجهها صفرة، وهي اجلارية الكوفية، فقال للنخاسني
  .يا أمري املؤمنني، نقول وعلينا األمان: الواكتابه، وما هذا اإلصفرار الذي هبا، وهذا النحول؟ فق

  .إن صدقتم أمنتم؛ وإن كذبتم هلكتم: قال
فخرج أحد النخاسني وأتى بالفىت، وهو مصفد باحلديد، فلما قدموه بني يدي أمري املؤمنني وأخربوه مبا فعل بكى 

  :بكاء شديداً وأيقن بالعذاب مث أنشأ يقول
  شدت إىل عنقي يديا وقد... أمري املؤمنني أتيت رغماً 
  ولست مبا رميت به بريا... مقراً بالقبيح وسوء فعلي 

  وإن تعف فمن جوٍد عليا... فإن تقتل ففوق القتل ذنيب 
وحقك يا أمري املؤمنني، : يا فىت ما محلك على ما فعلت؟ أستخفافاً بنا أم هوى للجارية؟ فقال: فقال له عبد امللك

  .ريةوعظيم قدرك، ما هو إال هوى للجا
  .هي لك مبا أعد هلا: فقال

فأخذ الغالم اجلارية بكل ما أعد هلا أمري املؤمنني من احللي واجلمان وسار هبا فرحاً مسروراً حىت إذا كانا ببعض 
فبكوا عليهما . فلما أصبح الصباح وأراد الناس الرحيل، نبهومها فوجدا ميتني. الطريق نزال منزالً ليالً فتعانقا

  .ومضى خربمها إىل أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان فبكى عليهما وتعجب من ذلك. طريقودفنومها يف ال

  شجرة العروسني

حججت سنةً إىل بيت اهللا احلرام، : حكي عن عبد اهللا بن معمر القيسي أنه قال. وهذه حكاية تشاهبها يف العشق
أنا ذات ليلة جالس بني القرب والروضة إذ  فلما قضيت حجي عدت لزيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبينما
  :مسعت أنيناً عالياً وحنيناً بادياً، فأنصت إليه، فإذا هو يقول هذه األبيات

  فأهجن منك بالبل الصدر؟... أشجاك نوح محائم السدر 
  أهدت إليك وساوس الفكر ... أم عز نومك ذكر غانية 

  يشكو الغرام وقلة الصرب... يا ليلة طالت على دنف 
  متوقد كتوقد اجلمر... أسلمت من يهوى حلر جوى 

  مغرى حبب شبيهة البدر... فالبدر يشهد أنين كلف 
  حىت بليت وكنت ال أدري... ما كنت أحسبين هبا شجناً 

مث انقطع الصوت ومل أدر من أين جاءين فبقيت حائراً، وإذا به قد أعاد البكاء واحلنني وأنشأ يقول هذه : قال
  :األبيات
  والليل مسود الذوائب عاكر... ك من ريا خيال زائر أشجا

  واهتاج مقلتك اخليال الزاهر... واقتاد مقلتك اهلوى برسيسه 
  مي تالطم فيه موج زاخر... ناديت ليلى، والظالم كأنه 

  مالك ترحل، والنجوم عساكر... والبدر يسري يف السماء كأنه 



  عد وموازرإال الصباح مسا... طلت على حمب ما له ! يا ليل
  أن اهلوى هلو اهلوان احلاضر... مت حتف أنفك واعلمن : فأجابين
فنهضت عند ابتدائه األبيات أؤم الصوت فما انتهى آلخر األبيات إال وأنا عنده، فرأيت غالماً ما سال عذاره، : قال

  . بن معمر القيسيعبد اهللا: وأنت، فمن الرجل؟ قلت: فقال! نعمت غالماً: وقد خرج الدمع وجنتيه خرقني، فقلت
كنت جالساً يف الروضة، فما راعين يف هذه الليلة إال صوتك فبنفسي أفديك، ما الذي : أفلك حاجة؟ قلت له: قال

فجلست، أنا عتبة بن اخلباب بن املنذر بن اجلموح األنصاري، غدوت إىل مسجد األخراب ! اجلس: جتده؟ قال
فإذا بنسوة يتهادين كاألقمار، ويف وسطهن جارية بديعة اجلمال كاملة فبقيت راكعاً وساجداً مث اعتزلت غري بعيد، 

فلم أمسع هلا خرباً . يا عتبة، ما تقول يف وصل من يطلب وصلك؟ مث تركتين وذهبت: املالحة فوقفت علي، وقالت
  .فأنا حريان أتنقل من مكان إىل مكان. وال وقفت هلا على أثر

  :مث أفاق كأمنا صبغت ديباجتا خديه بورس مث أنشد يقول هذه األبيات مث صرخ وانكب على األرض مغشياً عليه،
  تراكم تروين بالقلوب على بعد... أراكم بقليب من بالد بعيدة 

  وعندكم روحي وذكركم عندي... فؤادي وطريف يأسفان عليكم 
  ولو كنت يف الفردوس أو جنة اخللد... ولست ألذ العيش حىت أراكم 

  .أخي تب إىل ربك واستقل من ذنبك، فإن بني يديك هول املطلع يا ابن: فقلت له: قال
  .هيهات ما أنا بسال حىت يثوب القارظان: فقال

قم بنا إىل مسجد األخراب، فقمنا إليه فجلسنا حىت صلينا الظهر، وإذا بنسوة : ومل أزل به حىت طلع الفجر، فقلت
: وما باهلا قلن: بطالبة وصلك وكاشفة ما بك؟ قال يا عتبة ما ظنك: قد أقبلن وأما اجلارية فليست فيهن فقلن

هي ريا بنت الغطريف السلمي، فرفع رأسه وأنشأ : فسألتهن على اجلارية فقلن. أخذها أبوها وارحتل إىل السماوة
  :يقول
  وسار إىل أرض السماوة عريها... ريا قد أجد بكورها ! خليلي
  عربة أستعريها؟فهل عند غريي ... إين قد عييت عن البكا ! خليلّي
قم . يا عتبة إين وردت مبال جزيل أريد به أهل الستر، وواهللا ألبذلنه أمامك حىت تبلغ رضاك وفوق الرضا: فقلت له

أيها املأل، ما تقولون يف عتبة : بنا إىل مسجد األنصار، فقمنا حىت أشرفنا على مائهم فسلمت فأحسنوا الرد مث قلت
مسعاً : فإنه رمي بداهية من اهلوى فأريد منكم املساعدة إىل السماوة، قالوا: قلتمن سادات العرب، : وأبيه؟ قالوا

  .وطاعة
: وركبنا وركب القوم معنا حىت أشرفنا على منازل بين سليم فأعلم الغطريف مبكاننا فخرج مبادراً واستقبلنا وقال

  .نزلتم بأكرم منزل: وأنت حييت، إنا لك أضياف، فقال: قلنا! حييتم يا كرام
لسنا بذائقني : فقلنا. فنزلت العبيد ففرشت األنطاع والنمارق وذحبت النعم والغنم. يا معشر العبيد انزلوا: مث نادى

خنطب ابنتك الكرمية لعتبة بن اخلباب بن املنذر العايل الفخر : وما حاجتكم؟ قلنا: قال. طعامك حىت تقضي حاجتنا
  .أمرها إىل نفسها، وأنا أدخل وأخربها يا أخي إن اليت ختطبوهنا: فقال. الطيب العنصر

ورد علي قوم من األنصار : ما يل أرى الغضب بني عينيك؟ فقال! يا أبيت: مث هنض مغضباً ودخل إىل ريا فقالت
لفىت يعرف : سادات كرام استغفر هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فلمن اخلطبة فيهم؟ قال: فقالت. خيطبونك مين

أقسمت ال أزوجك به أبداً فقد : قال. مسعت عن عتبة هذا أنه يقي مبا وعد ويدرك ما طلب: تبعتبة بن اخلباب، قال



أحسن إليهم فإن : قالت. ولكن أقسمت أين ما أزوجك به: ما كان ذلك؟ قال: قالت. منى إيل بعض حديثك معه
ما : قال. فإهنم يرجعون أغلظ عليهم املهر: بأي شيء؟ قالت: قال. األنصار ال يردون رداً قبيحاً، فأحسن الرد

  .أحسن ما قلت
! أنا: إن فتاة احلي قد أجابت ولكن أريد هلا مهر مثلها، فمن القائم به؟ قال عبد اهللا فقلت: فقال. مث خرج مبادراً

أريد هلا ألف سوار من ذهب أمحر، ومخسة آالف درهم من ضرب هجر، ومائة ثوب من األبراد واحلرب، : فقال
  .نربومخسة أكرشة من الع

  .أجل: لك ذلك، فهل أجبت؟ قال: قال قلت
فأنفذ عبد اهللا نفراً من األنصار إىل املدينة املنورة فأتوا جبميع ما ضمنه وذحبت النعم والغنم، واجتمع الناس ألكل 

ة خذوا فتاتكم فحملناها على هودج وجهزها بثالثني راحل: مث قال. فأقمنا على هذا حلال أربعني يوماً: قال. الطعام
من التحف مث ودعنا وانصرف، وسرنا حىت إذا بقي بيننا وبني املدينة املنورة مرحلة خرجت علينا خيل تريد الغارة، 

وأحسب أهنا من بين سليم، فحمل عليها عتبة بن اخلباب فقتل عدة رجال واحنرف راجعاً وبه طعنة، مث سقط إىل 
فسمعنا ! وا عتبتاه: اخليل، وقد قضى عتبة حنبه، فقلناوأتتنا النصرة من سكان تلك األرض فطردوا عنا . األرض

  :اجلارية تقول وا عتبتاه، فألقت نفسها من فوق البعري وانكبت عليه وجعلت تصيح وتقول حبرقة
  أعلل نفسي أهنا بك الحقة... تصربت ال أين صربت، وإمنا 

  أمامك من دون الربية سابقة... ولو أنصفت روحي لكانت إىل الردى 
  خليالً، وال نفس لنفس موافقة... حد بعدي وبعدك منصف فما أ

واحتفرنا هلما قرباً واحداً ووارينامها يف التراب، ورجعت إىل ديار قومي وأقمت سبع . مث شهقت شهقة قضت حنبها
شجرة  ألعودن إىل قرب عتبة، فأتيت إىل القرب، فإذا: سنني، مث عدت إىل احلجاز ووردت املدينة املنورة للزيارة فقلت

شجرة العروسني، فأقمت : ما يقال هلذه الشجرة؟ فقالوا: عليها عصائب محر وصفر وخضر، فقلت ألرباب املنزل
  .عند القرب يوماً وليلة وانصرفت وكان آخر العهد به

  العاشق الكتوم

رين من ذوي ما حكي عن بعض املعم. ومثل ما تقدم من العشق وما ورد يف كتمان اهلوى مع حتقق النظر عند إعالنه
رجل بالباب دفع إيل هذا الكتاب ففتحته : بينما أنا يف منزيل إذ دخل علي خادم يل ومعه كتاب، فقال: النعم قال
  :فإذا فيه

  وجناك املليك من الغموم... جتنبك البالء، ونلت خرياً 
  وأعضاء ضنني من الكلوم... فعندك لو مننت شفاء نفسي 

اخرج وائتين به، فخرج فلم ير أحداً فعجبت من أمره وأحضرت اجلواري  :عاشق واهللا، وقلت للخادم: فقلت
كلهن من خيرج منهن ومن مل خيرج منهن وسألتهن عن ذلك فحلفن أهنن ال يعرفن من حديث هذا الكتاب شيئاً، 

. دينارإين مل أفعل ذلك خبالً مبن يهوى منكن، فمن عرفت حبال هذا الفىت، فهي هبة مين له مباهلا ومائة : فقلت
من عرف شيئاً : وكتبت جوابه أشكره على ذلك وأسأله قبوهلا ووضعت الكتاب يف جنب البيت ومائة دينار، وقلت

هذا قنع ممن حيبه بالنظر، فمنعت من : فليأخذه، فمكث الكتاب والذهب أياماً ال يأخذه أحد، فغمين ذلك، وقلت
وقال هذا من بعض . وم إذ دخل علي اخلادم ومعه كتابفما كان إال يوماً أو بعض ي. خيرج من جواري من اخلروج



  :فخرج فلم جيده ففتحت الكتاب فإذا فيه. اخرج وائتين به: فقلت. أصدقائك بعث به إليك
  عند التراقي، وحادي املوت حاديها... ماذا أتيت إىل روح معلقة 

  يف السري حىت ختلت عن تراقيها... حثثت حاديها ظلماً، فجد هبا 
  وإن عقباك دنيانا وما فيها... تأيت بفاحشٍة : قيل يل واهللا لو
  وال بأضعافها ما كنت آتيها... ال والذي أخشى عقوبته : لقلُت

  بيت الفؤاد وأبدينا أمانيها ... لوال احلياء لبحنا بالذي سكنت 

فبينما أنا قد : قال .وقرب موسم احلج: قال. ال يأتينك أحد بكتاب إال قبضنا عليه: فغمين أمره فقلت للخادم: قال
أفضت من عرفة، وإذا فىت إىل جانيب على ناقة مل يبق منه إال اخليال، فسلم علي فرددت عليه السالم ورحبت به، 

يا أخي لقد غمين : فانكببت عليه فقلت له. أنا صاحب الكتابني: فقال. وما أنكرك بسوء: أتعرفين؟ فقلت: فقال
بارك اهللا لك إمنا أتيتك مستحالً من نظر : فقال. طلبك ومائة دينار أمرك وأقلقين كتمانك لنفسك ووهبت لك
غفر اهللا لك وللجارية فسر معي إىل منزيل ألسلمها إليك ومائة : فقلت. كنت أنظره على غري حكم الكتاب والسنة

عرفين من هي أما إذا أبيت ف: فقلت له. فأحلحت عليه فلم يفعل. ال حاجة يل بذلك: فقال. دينار مثلها يف كل سنة
. وودعين وانصرف وكان آخر العهد به. ما كنت ألمسيها ألحد: فقال. من جواري ألكرمها من أجلك ما حييت

  .انتهى

  تولية احلجاج للعراق

روي أنه ملا ويل احلجاج احلرمني الشريفني حظي عنده . ونعود إىل الكالم على ما وقع يف زمان عبد امللك بن مروان
طلحة فلما أراد احلجاج الرجوع إىل الشام إىل عبد امللك بن مروان، وفد معه إبراهيم بن حممد  إبراهيم بن حممد بن

أتيتك برجل احلجاز يف الشرف واألبوة والفضل واملروءة يا أمري املؤمنني، مع ما هو عليه من حسن : بن طلحة وقال
يك يا أمري املؤمنني، إال فعلت معه من اخلري ما هو الطاعة ومجيل املناصحة، واهللا مل يكن يف احلجاز له نظري، فباهللا عل

  .إبراهيم بن حممد بن طلحة: من هو يا أبا حممد؟ قال له: مستحقه؟ فقال عبد امللك
  .يا أبا حممد لقد ذكرتنا حبق واجب ائذن له يف الدخول: قال

ذكر لنا ما نعرفه من كمال إن أبا حممد احلجاج : فلما دخل على عبد امللك أمر جبلوسه يف صدر اجمللس مث قال
مروءتك وحسن نصيحتك، فال تدع يف صدرك حاجة إال أعلمتنا هبا حىت نقضيها لك وال نضيع شكر أيب حممد 

  .احلجاج فيك
إن احلاجة اليت نبغي هبا وجه اهللا تعاىل والتقرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القيامة نصيحة أمري : قال إبراهيم

  .ال أقوهلا وبيين وبينك ثالث: قال! قل: قال. املؤمنني
  .ال: وال صديقك احلجاج؟ قال: قال
  .قم: قال

  .هات نصيحتك: فقام خجالً وهو ال يعرف أين تطأ رجله، فلما مضى قال له
يا أمري املؤمنني، وليت احلجاج احلرمني الشريفني وفيهما من تعرف من أوالد املهاجرين واألنصار : فقال إبراهيم
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع ما تعلمه من ظلمه وفسقه وجوره وبعده من احلق وقربه إىل الباطل، وصحبة رس



يسومهم اخلسف ويطؤهم بالعسف، فليت شعري أي جواب أعددته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا سألك 
  .دخرهتا قربة إىل اهللا تعاىلاهللا يف عرصات القيامة عن ذلك؟ فباهللا عليك يا أمري املؤمنني، إال عزلته وا

  .قم! يا إبراهيم: لقد ظن احلجاج اخلري بغري أهله، مث قال: فقال عبد امللك
فقمت على أحنس حال وخرجت من اجمللس، وقد اسودت الدنيا يف وجهي فتبعين حاجبه وقبض على زندي وجلس 

مث دعاين . ت إال أهنما يتشاوران يف قتليفدخل فمكث طويالً فما شكك. يب يف الدهليز، مث دعا عبد امللك باحلجاج
جزاك اهللا عين خرياً يف هذه النصيحة، أما واهللا لئن عشت : فقمت ودخلت فوافاين احلجاج خارجاً فعانقين، وقال

  .ألرفعن قدرك
يهزأ يب، وهو معذور، فدخلت على عبد امللك فأجلسين جملسي األول مث قال : وتكرين وخرج ودخلت وأنا أقول

علمت صدقك وقد عزلته عن احلرمني ووليته العراق وأعلمته أنك استقللت له احلجاز واستدعيت له  قد: يل
العراق، وأنك تطلب له الزيادة يف األعمال وهو يظن أنك السبب يف توليته العراق، وقد هتلل وجهه فرحاً لذلك، 

  .فسر معه أينما توجه يولك خرياً، وال تقطع نصيحتك عنا واهللا أعلم

  ولد احلجاج كيف

ولدته . أن أم احلجاج ابن يوسف وهي الفارعة بنت مهام. ويف مروج الذهب للمسعودي وشرح السرية وغريمها
إن الشيطان تصور هلم يف صورة : مشوهاً ال دبر له فثقب دبره، وأىب أن يقبل ثدي أمه وغريها فأعياهم أمره، فيقال

: يوسف الثقفي من الفارعة ولد وقد أىب أن يقبل ثدي أمه فقالولد ل: ما خربكم؟ فقالوا: احلرث بن كلدة، فقال
اذحبوا له تيساً أسود والعقوه دمه مث اذحبوا له أسود ساخلاً، وأولغوه من دمه واطلوا به وجهه ثالثة أيام ففعلوا فقبل 

  .الثدي يف اليوم الرابع فكان ال يصرب عن سفك الدم وارتكاب أمور ال يقدر عليها غريه، انتهى

  احلجاج واألعرايب

. ظامل غاشم: يا وجه العرب، كيف احلجاج؟ فقال: وحكي أن احلجاج انفرد يوماً من عسكره فلقي أعرابياً فقال له
  .أظلم وأغشم عليهما لعنة اهللا: هال شكوته إىل عبد امللك بن مروان؟ قال: قال

أيها األمري السر الذي بيين : األعرايب فبينما هو كذلك إذ تالحقت به عساكره فعلم األعرايب أنه احلجاج فقال
  .وبينك ال يطلع عليه أحد إال اهللا

  .فتبسم احلجاج وأحسن إليه وانصرف

  احلجاج والفىت احملدث

يا خالد ائتين : وذكر أهل التواريخ أن احلجاج بن يوسف الثقفي سهر ليلة وعنده مجاعة منهم خالد بن عرفطة فقال
فانتهى إىل شاب قائم يصلي فجلس حىت سلم مث . ك يطلبون املقام يف املسجدوالناس إذ ذا. مبحدث من املسجد

  .أجب األمري: قال
  .أبعثك األمري إيل قاصداً: فقال
  .كيف أنت وحمادثة األمري: نعم فمضى معه حىت انتهى إىل الباب فقال له خالد: قال



  .سيجدين كما حيب إن شاء اهللا تعاىل: قال
  .نعم وقد حفظته: هل قرأت القرآن؟ قال: اجفلما دخل عليه قال له احلج

  .فهل تروي شيئاً من الشعر: قال
ال يذهب عين شيء من : فهل تعرف من أنساب العرب ووقائعها؟ قال: وما من شاعر إال وأروي عنه؟ قال: قال
  .ذلك

يفة وأربعة آالف يا خالد، مر للفىت بربذون وغالم ووص: فلم يزل حيدثه بكل ما أحب حىت إذا هم باالنصراف، قال
  .درهم

  .حدثين: أصلح اهللا األمري بقي من حديثي أظرفه وأعجبه فأعاده احلجاج إىل جملسه وقال: فقال الفىت
أصلح اهللا األمري هلك والدي وأنا طفل صغري فنشأت يف حجر عمي وله ابنة بسين، وكان يف التصايب من : فقال

تنافس اخلطاب فيها وبذلوا فيها أمواالً جلماهلا وكماهلا، فلما  الصبا وما كنا فيه أعجوبة، حىت إذا بلغت وبلغت
رأيت ذلك خامرين السقم، وضنيت ورميت على الفراش مث عمدت إىل خابية عظيمة فمألهتا رمالً وصخراً وقربت 

يا عمي، إين كنت أريد السفر فوقعت : رأسها ودفنتها حتت فراشي، فلما مت على ذلك أيام بعثت إىل عمي فقلت
على مال عظيم وخفت أن أموت وال يعلمه أحد فإن حدث يب أمر فأخرجه وأعتق عين عشر نسمات واحجج عين 

  .فإن املال كثري! عشر حجج، وجهز عين عشر رجال خبيوهلم وأسلحتهم، وتصدق عين بألف دينار، وال تبال يا عم
أقبلت جبواريها حىت دخلت علي فوضعت فلما مسع عمي مقاليت أتى امرأته فأخربها بقويل فما كان بأسرع من أن 

وأقبلت . واهللا يا ابن أخي ما علمت بسقمك وما حل بك حىت أخربين أبو فالن الساعة: يدها على رأسي مث قالت
تالطفين وتعاجلين باألدوية ومحلت يل لطائف، وردت اخلطاب عن ابنتها، فلما رأيت ذلك حتاملت مث بعثت إىل عمي 

ن إيل وعافاين فابتغ يل جارية من خصاهلا وكماهلا كيت وكيت، وال يسألونك شيئاً إال أن اهللا عز وجل قد أحس
هي من أعز خلق اهللا تعاىل علي غري أين قد خطبتها قبل : يا ابن أخي ما مينعك من ابنة عمك؟ فقلت: أعطيته، فقال
  .ذلك فامتنعت

  .ت بذلككال، إن االمتناع كان من قبل أمها، وهي اآلن قد مسحت ورضي: قال
  .شأنك: فقلت

عجل علي بابنة عمي كيف شئت مث أريك : فرجع إىل امرأته فأخربها بقويل، فجمعت عشريهتا فزوجوين إياها فقلت
مث زفت ابنتها علي وأحضرهتا بكل ما وجدت . فأهديت إيل، ومل تدع شيئاً يصنع بأشراف النساء إال فعلته. اخلابية

لتجار بعشرة آالف درهم، وكان يأتينا يف كل صباح من قبل أبويها لطائف وحتف إليه سبيالً، وأخذ عمي متاعاً من ا
يا ابن أخي، إنا قد أخذنا من التجار متاعاً بعشرة آالف درهم، : فلما كان بعد ذلك بأيام أتاين عمي وقال. مدة

  .وليسوا صابرين على حبس الثمن
  .شأنك واخلابية: قلت

ل فاستخرجها ومحلها، ومر مسرعاً هبا إىل منزله، فلما فتحها كان فيها ما فمر مسرعاً حىت جاء بالرجال واحلبا
علمت، فما كان بأسرع من أن جاءت أمها جبواريها فلم تدع يف منزيل كثرياً وال قليالً إال محلته، فبقيت مهاناً على 

  .إىل املساجد األرض وجفتنا كل اجلفاء، فهذا حايل، أصلح اهللا األمري، فأنا من خجلي وضيق صدري آوي
يا : وقال. يا خالد، مر للفىت بثياب ديباج وفرس أرمنية وجارية وبرذون وغالم وعشرة آالف درهم: فقال احلجاج

  .فىت اغد إىل خالد غداً حىت تستويف منه املال



 ليت شعري ما أبطأ بابن: فلما انتهيت إىل باب داري مسعت ابنة عمي تقول: فخرج الفىت من عند احلجاج، قال
  عمي، أقتل أم مات أم عرض له سبع؟ 

يا ابنة عمي أبشري وقري عيناً فإين أدخلت على احلجاج فكان من القصة كيت : فدخلت عليها وقلت: قال
وحكيت هلا ما كان من أمري، فلما مسعت الفتاة مقاليت لطمت وجهها وصاحت، فسمع أبوها وأمها . وكيت

ال وصل اهللا رمحك وال جزاك عين وعن ابن : ما شأنك؟ فقالت ألبيها: وأخواهتا صراخها فدخلوا عليها وقالوا هلا
  .أخيك خرياً جفوته وضيعته حىت أصابته اخلفة وذهب عقله امسع مقالته

واهللا ما يب من بأس إال أين دخلت على احلجاج وذكر له من أمره ما كان : يا ابن أخي ما حالك؟ فقلت: فقال العم
  .وأنه أمر له مبال جزيل

هذه مرة صفراء ثائرة فباتوا حيرسونه تلك الليلة فلما أصبحوا بعثوا إىل املعاجل فجعل يعاجله : ل العم ملا مسع مقالتهفقا
فلما . واهللا ما يب من بأس وإمنا أدخلت على احلجاج فكان كيت وكيت: ويسعطه مرة ويسهله أخرى، فيقول الفىت

مث . ما رأيته: ما تقول يف احلجاج؟ قال: نه وعن ذكره مث قال لهرأى الفىت أن ذكر احلجاج ال يزيده إال بالء كف ع
  .خرج املعاجل فقال هلم قد ذهب عنه األذى ولكن ال تعجلوا حبل قيده فبقي الفىت مقيداً مغلوالً

أصلح اهللا األمري ما رأيته منذ خرج من حضرية : يا خالد ما فعل الفىت؟ فقال: فلما كان بعد أيام ذكره احلجاج فقال
  .األمري
  .فابعث إليه أحداً: قال
  .ما فعل ابن أخيك؟ فإن احلجاج يطلبه: فبعث إليه خالد حرسياً، فمر احلرسي على عم الفىت فقال له: قال
  .إن ابن أخي لفي شغل عن احلجاج قد ابتلى ببالء يف عقله: قال
  .ال أدري ما تقول، ال بد من الذهاب به الساعة: قال

  .ال، إال بني يديه: ا ابن أخي، إن احلجاج قد بعث يف طلبك أفأحلك؟ قالي: فدخل عليه العم فقال
فلما نظره من بعد جعل يرحب به حىت انتهى . فحمل يف قيوده وغله على ظهور الرجال حىت أدخل على احلجاج

 أصلح اهللا األمري، إن آخر أمري أعجب من أوله، وحدثه حبديثه فعجب احلجاج: إليه فكشف قيده وغله وقال
يا خالد، أضعف للفىت ما كنا قد أمرنا له، فقبض املال أمجع وحسن حاله ومل يزل مسامراً للحجاج حىت : وقال
  .مات
  ؟

  األعرايب وحلوى احلجاج

وحضر أعرايب عند احلجاج فقدم الطعام فأكل الناس منه مث قدمت احللوى فترك احلجاج األعرايب حىت أكل منها 
ى ضربت عنقه، فامتنع الناس من أكلها وبقي األعرايب ينظر إىل احلجاج مرة وإىل من أكل من احللو: لقمة مث قال

مث اندفع يأكل فضحك احلجاج حىت استلقى على قفاه وأمر . أيها األمري أوصيك بأوالدي خرياً: احللوى مرة مث قال
  .له بصلة

  علموا أوالدكم األدب



فطاف ليلة فوجد . وجده بعد العشاء ضرب عنقهوحكي أن احلجاج أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل فمن 
  :من أنتم حىت خالفتم األمري؟ فقال األول: ثالثة صبيان يتمايلون وعليهم أثر الشراب، فأحاط هبم وقال هلم

  ما بني خمزومها وهامشها... أنا ابن من دانت الرقاب له 
  يأخذ من ماهلا ومن دمها... تأيت إليه الرقاب صاغرة 

  :لعله من أقارب أمري املؤمنني، وقال الثاين: ، وقالفأمسك عن قتله
  وإن نزلت يوماً فسوف تعود... أنا ابن الذي ال ينزل الدهر قدره 
  فمنهم قياٌم حوهلا وقعود... ترى الناس أفواجاً إىل ضوء ناره 

  :لعله من أشراف العرب، وقال الثالث: فأمسك عن قتله وقال
  وقومها بالسيف حىت استقامت. ..أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه 

  إذا اخليل يف يوم الكريهة ولت... ركاباه ال تنفك رجاله منهما 
فلما أصبح رفع أمرهم إىل احلجاج فأحضرهم وكشف عن حاهلم، . لعله من شجعان العرب: فأمسك عن قتله وقال

علموا : فصاحتهم وقال جللسائهفتعجب احلجاج من . فإذا األول ابن حجام، والثاين ابن فوال، والثالث ابن حائك
  :أوالدكم األدب، فواهللا لوال الفصاحة لضربت أعناقهم، مث أطلقهم وأنشد

  يغنيك حمموده عن النسب... كن ابن من شئت واكتسب أدباً 
  كان أيب: ليس الفىت من يقول! ... ها أنا ذا: ن الفىت من يقول

  احلجاج واألسرى

إن كنا أسأنا يف . يا حجاج: نهم مجاعة، فقال رجل منهم وقد عرض للقتلفقتل م. أمر احلجاج بقتل أسرى: وقيل
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم : " الذنب فما أحسنت يف العفو، واهللا تعاىل يقول

  :ل الشاعروقد قا. فهذا قول اهللا تعاىل يف الكفار فكيف باملسلمني" . فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 
  إذا أثقل األعناق محل املغارم... وما نقتل األسرى ولكن نفكهم 

أف هلؤالء اجليف واهللا لو قال هؤالء مثل ما قال هذا الرجل ما قتلت منهم أحداً ولكن أطلقوا : فقال احلجاج
  .بقيتهم

  احلجاج واملرأة احلرورية

كنت باألمس يف وقعة ابن : فلما حضرت قال هلا. روريةعلي باملرأة احل: وملا ويل احلجاج العراق قال: قال الرواي
  .قد كان ذلك يا حجاج. نعم: الزبري حترضني الناس على قتل رجايل وهنب أموايل؟ قالت

  .عجل بقتلها: ما ترون يف أمرها؟ فقالوا: فلتفت احلجاج إىل وزرائه وقال
  .فرعون خري من وزرائك هؤالءوزراء أخيك : ما أضحكك؟ قالت: فضحكت املرأة فاغتاظ احلجاج وقال

، أي أنظره إىل وقت آخر، وهؤالء " أرجه وأخاه : " ألنه استشارهم يف موسى فقالوا: وكيف ذلك؟ قالت: قال
  .فضحك احلجاج وأمر هلا بعطاء وأطلقها. يسألونك تعجيل قتلي

  احلجاج وهند بنت النعمان



للحجاج حسنها فخطبها وبذل هلا ماالً جزيالً فوصف . وحكي أن هند بنت النعمان كانت أحسن نساء زماهنا
  .وتزوج هبا وشرط هلا عليه بعد الصداق مائيت ألف درهم ودخل هبا

مث إن . وكانت هند فصيحة أديبة، فأقام هبا احلجاج باملعرة مدة طويلة. مث أهنا احندرت معه إىل بلد أبيها املعرة
  :، مث دخل عليها يف بعض األيام وهي تنظر يف املرآة، وتقولاحلجاج رحل هبا إىل العراق فأقامت معه ما شاء اهللا

  ساللة أفراس حتللها بغل... وما هند إال مهرةٌ عربيةٌ 
  وإن ولدت بغالً فجاء به البغل... فإن ولدت فحالً فلله درها 

فأنفذ إليها ومل تكن علمت به، فأراد احلجاج طالقها، . فلما مسع احلجاج كالمها انصرف راجعاً ومل يدخل عليها
يا ابن طاهر، طلقها بكلمتني، وال : عبد اهللا بن طاهر وأنفذ هلا معه مائيت ألف درهم، وهي اليت كانت هلا عليه، وقال

وهذه املائتا ألف . يقول لك أبو حممد احلجاج كنت فبنت: فدخل عبد اهللا بن طاهر عليها فقال هلا. تزد عليهما
  .درهم اليت كانت لك قبله

م يا ابن طاهر، إنا واهللا كنا فما محدنا، مث بنا فما ندمنا وهذه املائتا ألف هي لك ببشارتك خبالصي من اعل: فقالت
؟ مث بعد ذلك بلغ أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان خربها، ووصف له مجاهلا، فأرسل إليها خيطبها .كلب ثقيف

فلما قرأ عبد . يا أمري املؤمنني، أن الكلب ولغ يف اإلناءاعلم : لنفسه، فأرسلت إليه كتاباً تقول فيه بعد الثناء عليه
إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعاً، : امللك بن مروان الكتاب ضحك من قوهلا، وكتب إليها يقول

  .إحداهن بالتراب، فغسل اإلناء حيل االستعمال
بعد الثناء عليه، اعلم يا أمري املؤمنني أين ال أجري : لفلما قرأ كتاب أمري املؤمنني، مل ميكنها املخالفة فكتبت إليه تقو

أن يقود احلجاج حمملي من املعرة إىل بلدتك اليت أنت فيها ويكون : ما الشرط؟ أقول: العقد إال بشرط، فإن قلت
  .ماشياً حافياً حبليته اليت كان فيها أوالً

فلما قرأ احلجاج رسالة . احلجاج يأمره بذلكفلما قرأ ذلك الكتاب عبد امللك ضحك ضحكاً شديداً، وأرسل إىل 
  .أمري املؤمنني أجاب ومل خيالف وامتثل األمر

فركبت يف . وأرسل احلجاج إىل هند يأمرها بالتجهز فتجهزت وسار احلجاج يف موكبه حىت وصل إىل املعرة بلد هند
يقوده ويسري هبا، فأخذت هتزأ  حممل وركب حوهلا جواريها وخدمها فترجل احلجاج، وهو حاف، وأخذ بزمام البعري

فكشفته ! يا داييت اكشفي يل ستارة احململ لنشم رائحة النسيم: منه وتضحك مع اهليفاء دابتها، مث إهنا قالت لدايتها
  :فوقع وجهها يف وجهه فضحكت عليه، فأنشد يقول

  تركتك فيها كالقباء املفرج... فإن تضحكي يا هند يا رب ليلة 
  :فأجابته تقول

  مبا فقدناه من مال ومن نشب... نبايل إذا أرواحنا سلمت وما 
  إذا النفوس وقاها اهللا من عطب ... فاملال مكتسب والعز مرجتع 

ومل تزل تلعب وتضحك إىل أن قربت من بلد اخلليفة فلما قربت من البلد رمت من يدها ديناراً على األرض 
. إمنا هو دينار: ظر احلجاج إىل األرض فلم ير إال ديناراً فقالفن. إنه سقط منا درهم فادفعه إلينا! يا مجال: وقالت
فخجل احلجاج وسكت ومل . احلمد هللا سقط منا درهم فعوضنا اهللا ديناراً: فقالت. بل دينار: قال. بل درهم: فقالت

  .يرد جواباً مث دخل هبا على عبد امللك بن مروان فتزوج هبا وكان من أمرها ما كان



  يد بن جبرياحلجاج وقتله لسع

قال عون بن أيب شداد العبدي بلغين أن احلجاج بن يوسف ملا ذكر له سعيد بن جبري أرسل قائداً من الشام يسمى 
املتلمس بن األحوص ومعه عشرون رجالً، فبينما هم يطلبونه إذا هم براهب يف صومعة له فسألوه عنه فقال 

ساجداً يناجي ربه بأعلى صوته، فدنوا منه وسلموا عليه،  صفوه؟ فوصفوه، فدهلم عليه، فانطلقوا فوجدوه: الراهب
  .أرسل احلجاج إليك فأجبه: فرفع رأسه فأمت بقية صالته مث رد عليهم السالم، فقالوا له

  .ال بد: ال بد من اإلجابة؟ قالوا: فقال
دير الراهب، فقال  فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على نبيه صلى اهللا عليه وسلم مث قام فمشى معهم حىت انتهى إىل

اصعدوا إىل الدير فإن األسد واللبوة يأويان إىل : قال! نعم: يا معشر الفرسان أصبتم صاحبكم؟ قالوا: الراهب
  .الدير، فعجلوا الدخول قبل املساء

ال، ولكن ال أدخل منزل مشرك : ما نراك أال تريد اهلرب؟ قال: ففعلوا ذلك وأىب سعيد أن يدخل الدير، فقالوا
  .أبداً
إن معي ريب يصرفها عين وجيعلها حرساً يل من كل سوء إن : فإنا ال ندعك فإن السباع تقتلك؟ قال سعيد: قالوا

  .شاء اهللا تعاىل
  .ما أنا من األنبياء ولكن عبد من عبيد اهللا خاطئ مذنب: أفأنت نيب من األنبياء؟ قال: قالوا
اصعدوا الدير وأوتروا القسي لتنفروا السباع عن : راهباحلف لنا أنك ال تربح؟ فحلف هلم، فقال هلم ال: قالوا

فدخلوا وأوتروا القسي فإذا هم بلبوة أقبلت ودنت من سعيد . هذا العبد الصاحل فإنه كره الدخول علي يف الصومعة
فلما رأى الراهب ذلك، وأصبحوا، . وحتككت ومتسحت به، مث ربضت قريباً منه، مث أقبل األسد فصنع مثل ذلك

يه وسأله عن شرائع اإلسالم وسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففسر سعيد ذلك كله، فأسلم الراهب نزل إل
وأقبل القوم على سعيد يعتذرون إليه ويقبلون يديه ورجليه ويأخذون التراب الذي وطئه بالليل . وحسن إسالمه

ندعك حىت نشخصك إليه فمرنا مبا شئت؟ يا سعيد، حلفنا للحجاج بالطالق إن حنن رأيناك ال : وصلى عليه وقالوا
  .امضوا لشأنكم، فإنه ال بد من الرجوع خلالقي وال راد لقضائه: قال

يا معشر القوم قد حترمت بكم وصحبتكم ولست أشك أن : فساروا حىت وصلوا واسط فلما انتهوا قال هلم سعيد
ستعد ملنكر ونكري وأذكر عذاب القرب وما أجلي قد حضر وأن املدة قد انقضت، فدعوين الليلة آخذ أهبة املوت وأ

  .حيثى علي من التراب، فإذا أصبحتم فامليعاد بيين وبينكم املكان الذي تريدون
قد بلغتم أمنيتكم واستوجبتم جوائزكم من األمري فال تعجزوا : وقال بعضهم. ال نريد ثراً بعد عني: فقالوا لبعضهم

  .اء اهللاهو علي أدفعه إليكم إن ش: فقال بعضهم. عنه
يا خري أهل : فقالوا بأمجعهم. فنظروا إىل سعيد فدمعت عيناه واغرب لونه ومل يأكل ومل يشرب ومل يضحك مذ لقوه

األرض، ليتنا مل نعرفك ومل نرسل إليك الويل لنا كيف ابتلينا، ما عذرنا عند خالقنا يوم احملشر األكرب واجملاوبة له؟ 
 ما زودتنا من دعائك وكالمك، فأنا ال ألقى مثلك أبداً؟ فدعا هلم سعيد مث أسألك يا سعيد باهللا أال: وقال كفيله

خلو سبيله، فغسل رأسه ومدرعته وكساءه وهم خمتفون يف الليل كله، فلما انكشف عمود الصبح جاءهم سعيد ابن 
 احلجاج فدخل عليه صاحبكم ورب الكعبة، فنزلوا إليه وبكوا معه طويالً، مث ذهبوا به إىل: جبري فقرع الباب فقالوا

  .سعيد بن جبري: ما امسك؟ قال: فلما مثل بني يديه قال. املتلمس فسلم عليه وبشره بقدوم سعيد بن جبري
  .شقيت أنت وشقيت أمك: بل أمي كانت أعلم بامسي منك؟ قال: أنت شقي بن كسري؟ قال: قال



  .الغيب يعلمه غريك: قال
  .ألبدلنك بالدنيا ناراً: قال
  .ت أن ذلك بيدك الختذتك إهلاًلو علم: قال
  .نيب الرمحة: فما قولك يف حممد؟ قال: قال
  .لو دخلتهما وعرفت أهلهما عرفت من فيهما: فما قولك يف علي، أيف اجلنة أم يف النار؟ قال: قال
  . لست عليهم بوكيل: فما قولك يف اخللفاء؟ قال: قال

  .أرضاهم خلالقي: فأيهم أحب إليك؟ قال: قال
  .علم ذلك عند الذي يعلم سرهم وجنواهم: هم أرضى للخالق؟ قالفأي: قال
  .أيضحك خملوق خلق من الطني، والطني تأكله النار: فما بالك ال تضحك؟ قال: قال
  .مل تستو القلوب: فما بالنا نضحك؟ قال: قال
هذا لتفتدي به من  إن كنت مجعت: فقال سعيد. مث أمر احلجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فوضعه بني يديه: قال

فزع يوم القيامة فصاحل وإال ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وال خري يف شيء مجع للدنيا إال ما طاب 
  .وزكا

اختر لنفسك يا : ويلك يا سعيد اختر أي قتلة تريد؟ قال: فقال احلجاج. فبكى سعيد. مث دعا احلجاج بآالت اللهو
  . قتلك اهللا مثلها يف اآلخرةحجاج فواهللا ال تقتلين قتلة إال

  .إن كان العفو من اهللا بلى، وأما أنت فال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: قال
  .اذهبوا به فاقتلوه: قال

عجبت من جراءتك على : ما أضحكك؟ قال: فلما خرج من الباب ضحك فأخرب احلجاج بذلك فأمر برده وقال
  .اهللا وحلم اهللا عليك

وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً وما أنا من : " قال! اقتلوه: ديه وقالفأمر بالنطع فبسط بني ي
  " .املشركني 

  .وجهوه لغري القبلة: قال
  " .فأينما تولوا فثم وجه اهللا : " قال سعيد

  " .منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى : " كبوه لوجهه، فقال سعيد: قال
  .وهاذحب: فقال احلجاج
  .اللهم ال تسلطه على أحد يقتله بعدي: أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله: فقال سعيد

. وعاش احلجاج بعدها مخسة عشر يوماً. فكان رأسه بعد قطعه يقول ال إله إال اهللا. فذبح على النطع، رمحه اهللا تعاىل
  .عنه تسعاً وأربعني سنة، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وذلك يف سنة مخس وتسعني وكان عمر سيعد رضي اهللا

  خالفة الوليد بن عبد امللك بن مروان

كان يعطيين أكياس : قال إبراهيم بن علية. كان خيتم القرآن يف ثالث وكان خيتم يف رمضان سبع عشرة ختمة
تابه العزيز، ما ظننت أن أحداً لوال أن اهللا عز وجل ذكر اللواط يف ك: الدنانري أقسمها يف الصاحلني، وكان يقول



  .يفعله
كان الوليد عند أهل الشام من أفضل خلفائهم، بين املسجد بدمشق وفرض للمجذومني ما : قال احلافظ ابن عساكر

  .ال تسألوا الناس، وأعطى كل مقعد خادماً وكل أعمى قائداً: يكفيهم وقال
وكان . ق، يف كل صندوق مثانية وعشرون ألف ديناروذكر أن مجلة ما أنفق على املسجد األموي أربعمائة صندو

فيه ستمائة سلسلة ذهب للقناديل، وما كمل بناءه إال أخوه سليمان ملا ويل اخلالفة وفعل خريات كثرية وآثاراً 
ملا أدرج يف أكفانه وغلت يداه إىل : حسنة، وبعد هذا كله فقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قال

  .اهللا العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة، ونسأله حسن اخلامتة عنقه، نسأل

  خالفة سليمان بن عبد امللك بن مروان

أما أنشدك اهللا : يا أمري املؤمنني أنشدك اهللا واألذان، فقال سليمان: أن رجالً دخل عليه فقال: فما يذكر من حماسنه
  " .أن لعنة اهللا على الظاملني : بينهم فأذن مؤذن: " قوله تعاىل: فقد عرفناه، فما األذان؟ قال

  .ضيعيت الفالنية غلبين عليها عاملك فالن: ما ظالمتك؟ قال: فقال سليمان
واهللا ال رفعت خدي من األرض حىت يكتب : فنزل سليمان عن سريره ورفع البساط ووضع خده على األرض وقال

ع كالم ربه الذي خلقه وخوله يف نعمه خشي فكتب الكتاب وهو واضع خده على األرض وملا مس. له برد ضيعته
  .من لعن اهللا وطرده، رمحه اهللا

  صفات سليمان بن عبد امللك

أنه أطلق من سجن احلجاج ثالمثائة ألف نفس ما بني رجل وامرأة، وصادر آل احلجاج واختذ ابن عمه عمر بن : قيل
  .عبد العزيز وزيراً ومشرياً، وكان شرهاً يف األكل، نكاحاً

  .أنه كان يأكل كل يوم حنو مائة رطل شامي: بن خلكان يف ترمجتهقال ا
سليمان افتتح خالفته خبري وختمها خبري، افتتحها بإقامة الصالة ملواقيتها األوىل : قال حممد بن سريين رمحه اهللا

  .وختمها باستخالفه لعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه

  سليمان والدلفاء

دخلت على سليمان بن عبد امللك وهو جالس يف إيوان مبلط : زيد األسدي قالحدثين أبو : وقال أبو سويد
بالرخام األمحر مفروش بالديباج األخضر فيوسط بستان ملتف قد أمثر وأينع، على رأسه وصائف كل واحدة منهم 
: أحسن من صاحبتها، وقد غابت الشمس وغنت األطيار فتجاوبت وصفقت الرياح على األشجار فتمايلت فقلت

  .السالم عليك أيها األمري ورمحة اهللا وبركاته
  .يف مثل هذا احلني تصاحلنا! يا أبا زيد: وكان مطرقاً فرفع رأسه وقال

  .نعم على أهل احملبة: أصلح اهللا األمري أو قامت القيامة؟ قال: فقلت
ألمري قهوة محراء يف زجاجة أعز اهللا ا: ما يطيب يف يومنا هذا؟ قلت: يا أبا زيد: مث أطرق ملياً ورفع رأسه وقال

  .بيضاء تناوهلا غادة هيفاء ملفوفة لفاء أشرهبا من كفها وأمسح فمي خبدها



فأطرق سليمان ملياً ال يرد جواباً تتحدر من عينيه عربات بال شهيق فلما رأت الوصائف ذلك تنحني عنه، مث رفع 
تصرم عمرك واهللا ألضربن عنقك أو لتخربين يا أبا زيد حضرت يف يوم انقضاء أجلك ومنتهى مدتك و: رأسه فقال

نعم أيها األمري، كنت جالساً على باب أخيك سعد بن عبد امللك، فإذا أنا : ما أثار هذه الصفة من قلبك؟ قلت
جبارية قد خرجت من باب القصر كأهنا غزال انفلتت من شبكة صياد عليها قميص سكب إسكندراين يبني منها 

ا ونقش تكتها، ويف رجليها نعالن صراران قد أشرق بياض قدميها على محرة نعليها بياض ثدييها وتدوير سرهت
بذؤابتني تضربان حقويها، وهلا صدغان كأهنما نونان وحاجبان قد قوسا على حماجر عينيها، وعينان مملؤتان سحراً، 

ن ال يسلو وعالج من ال عباد اهللا من يل بدواء م: وأنف كأنه قصبة بلور، وفم كأنه جرح يقطر دماً، وهي تقول
يسمو؟ طال احلجاب، وأبطأ اجلواب، فالقلب طائر، والعقل عازب، والنفس واهلة، والفؤاد خمتلس، والنوم حمتبس، 

  .رمحة اهللا على قوم عاشوا جتلداً وماتوا كمداً، ولو كان إىل الصرب حيلة، وإىل العزاء سبيل، لكان أمراً مجيالً
أيتها اجلارية إنسية أم جنية مساوية أم أرضية؟ فقد أعجبين ذكاء عقلك : فقلتمث أطرقت ملياً ورفعت رأسها 

  .وأذهلين حسن منطقك
اعذر أيها املتكلم فما أوحش الساعد بال مساعد واملقاساة لصب : فسترت وجهها بكفها كأهنا مل ترين مث قالت

  .معاند
  .لذكرها وما رأيت حسناً إال مسج يف عيين حلسنها مث انصرفت فواهللا أصلح اهللا األمري ما أكلت طيباً إال غصصت به

اعلم يا أبا زيد . يا أبا زيد، كاد اجلهل يستفزين، والصبا يعاودين، واحللم يعزب عين لشجو ما مسعت: فقال سيلمان
  :أن تلك اجلارية اليت رأيتها هي الذلفاء اليت قيل فيها

  قد أخرجت من كيس دهقان... كأمنا الذلفاء ياقوتة 
ؤها على أخي بألف ألف درهم، وهي عاشقة ملن باعها واهللا إن مات إمنا ميوت حببها، وال يدخل القرب إال شرا

  .ثقله ببدرة! بغصتها، ويف الصرب سلوة ويف توقع املوت هيبة، قم يا أبا زيد يف دعة اهللا، يا غالم
سطاط فأخرج على دهناء الغوطة فلما أفضت اخلالفة له صارت إليه الذلفاء فأمر بف: قال. فأخذهتا وانصرفت

وضرب يف روضة خضراء موثقة زهراء ذات حدائق هبجة حتتها أنواع الزهر من أصفر فاقع وأمحر ساطع وأبيض 
فكانت . ناصع، وكان لسليمان مغن يقال له سنان، كان به يأنس وإليه يسكن فأمره أن يضر فسطاطه بالقرب منه

نتزه فلم يزل يف أكل وشرب وسرور وأمت حبور إىل أن انصرف شيء من الذلفاء قد خرجت مع سليمان إىل ذلك امل
وما : تزيد قرى أصلحك اهللا؟ قال: الليل فذهب إىل فسطاطة، وذهب سنان أيضاً فنزل به مجاعة من إخوانه فقالوا له

  .أكل وشرب ومساع: قراكم؟ قالوا
  .ة أمري املؤمنني وهنيه إال ما كان يف جملسهأما األكل والشرب فمباحان لكم، وأما السماع فقد عرفتم غري: قال
  .ال حاجة لنا بطعامك وشرابك إن مل تسمعنا: قالوا
  .فاختاروا صوتاً واحداً أغنيكموه: قال
  .غننا بصوت كذا وكذا: قالوا
  :فشرع يتغىن هبذه األبيات: قال

  من آخر الليل ملا نبه السحر... حمجوبة مسعت صويت فأرقها 
  أوجهها عنده أم عنده القمر... يدري مضاجعها يف ليلة البدر ما 



  فدمعها لطروق الصوت ينحدر... مل حيجب الصوت حراس وال غلق 
  تكاد من لينها يف املشي تنفطر... لو مكنت ملشت حنوي على قدم 

فخرجت إىل صحن الفسطاط، فجعلت ال تسمع شيئاً من حسن خلق ولطافة . فسمعت الذلفاء صوت سنان: قال
فلم . ذلك كله يف نفسها وهيئتها فحرك ذلك ساكناً يف قلبها، فهملت عيناها وعال حنيبها، فانتبه سليمانإال رأت 

  :ما هذا يا ذلفاء؟ فقالت: جيدها معه فخرج إىل صحن الفسطاط فرآها على تلك احلالة، فقال
  قبيح احمليا واضع األب واجلد... أال رب شخص رائع ومشوه 

  إىل أمٍة يعزى معاً وإىل عبد. ..يروعك منه صوته ولعله 
  .علي بسنان: يا غالم. دعيين من هذا احملال، فواهللا خامر قلبك منه: فقال سليمان

إن سبقت رسول أمري املؤمنني إىل سنان فحذرته، فلك عشرة آالف درهم، : فدعت الذلفاء خادماً هلا وقالت له
  .وأنت حر لوجه اهللا تعاىل

يا أمري املؤمنني، : يا سنان، أمل أهنك عن مثل هذا؟ قال:  املؤمنني فلما أتى به قالفخرج الرسوالن فسبق رسول أمري
  .محلني الشمول، وأنا عبد أمري املؤمنني وغرس نعمته، فإن رأى أمري املؤمنني أن يعفو عين فليفعل

بعت له قد عفوت عنك، ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل ودقت له احلجرة، وأن الفحل إذا هدر ض: قال
  .الناقة، ون الرجل إذا تغىن صغت إليه املرأة، وإياك والعود إىل ما كان منك فيطول غمك، انتهى

  جابر عثرات الكرام

كان يف أيام سليمان رجل يقال له خزمية بن بشر من بين أسد، كان له مروءة ظاهرة ونعمة حسنة وفضل وبر : قيل
ه الدهر فاحتاج إىل إخوانه الذين كان يتفضل عليهم وكان يؤاسيهم، باإلخوان، فلم يزل على تلك احلالة حىت قعد ب

يا ابنة عمي، قد رأيت من إخواين تغرياً، : فواسوه مث ملوه، فلما الح له تغريهم أتى امرأته وكانت ابنة عمه، فقال هلا
نفد وبقي حائراً وكان وقد عزمت على أن ألزم بييت إىل أن يأتيين املوت، فأغلق بابه وأقام يتقوت مبا عنده حىت 

يعرفه عكرمة الفياض الربعي متويل اجلزيرة، وإمنا مسي بذلك ألجل كرمه، فبينما هو يف جملسه إذ ذكر خزمية بن 
  .قد صار إىل أمر ال يوصف وإنه أغلق بابه ولزم بيته: ما حاله؟ فقالوا: بشر فقال عكرمة الفياض

  .ال: اً؟ فقالواأفما وجد خزمية بن بشر مواسياً وال مكافئ: قال
فأمسك عن الكالم مث ملا كان الليل عمد إىل أربعة آالف دينار فجعلها يف كيس واحد مث أمر بإسراج دابته وخرج 

مث سار حىت وقف بباب خزمية فأخذ الكيس من الغالم، مث . فركب ومعه غالم من غلمانه حيمل املال. سراً من أهله
أصلح هبذا شأنك، فتناوله فرآه : ه فخرج إليه خزمية فناوله الكيس، وقالأبعده عنه وتقدم إىل الباب فدفعه بنفس

  .من أنت؟ جعلت فداك: ثقيالً فوضعه عن يده مث أمسك بلجام الدابة، وقال له
فما أقبله إال أن عرفتين من أنت؟ : يا هذا ما جئتك يف هذا الوقت والساعة أريد أن تعفين؟ قال: فقال له عكرمة

  .ثرات الكرامأنا جابر ع: فقال
  .زدين: قال
أبشري فقد أتى اهللا بالفرج واخلري ولو كانت فلوساً : مث مضى ودخل خزمية بالكيس إىل ابنة عمه، فقال هلا. ال: قال

  .قومي فاسرجي. فهي كثرية



  .ال سبيل إىل السراج: قالت
ه فوجد امرأته قد فقدته فبات يلمسها بيده فيجد خشونة الدنانري وال يصدق، وأما عكرمة فإنه رجع إىل منزل

وايل اجلزيرة خيرج بعد هدو من الليل منفرداً من : وقالت له. وسألت عنه فأخربت بركوبه فأنكرت ذلك وارتابت
  .غلمانه يف سر من أهله إال إىل زوجة أو سرية

  .اعلمي أين ما خرجت يف واحدة منها: فقال
  .الوقت وأنا أريد أن يعلم يب أحديا هذه ما خرجت يف هذا : فخربين فيما خرجت؟ قال: قالت
  .تكتمينه إذاً: ال بد أن ختربين؟ قال: قالت
  .فإين أفعل: قالت

ال فإن قليب قد : مث قال أحتبني أن أحلف لك أيضاً؟ قالت. فأخربها بالقصة على وجهها وما كان من قوله ورده عليه
  .سكن وركن إىل ما ذكرت

ح ما كان من حاله مث إنه جتهز يريد سليمان بن عبد امللك، وكان نازالً وأما خزمية فلما أصبح صاحل الغرماء وأصل
وكان . يومئذ بفلسطني، فلما وقف ببابه واستأذن دخل احلاجب فأخربه مبكانه، وكان مشهوراً مبروءته وكرمه

ما أبطأك عنا؟ يا خزمية، : سليمان عارفاً به فأذن له، فلما دخل سلم عليه باخلالفة فقال له سليمان بن عبد امللك
  .سوء احلال: قال
  .ضعفي يا أمري املؤمنني: فما منعك من النهضة إلينا؟ قال: قال
  فبم هنضت إلينا اآلن؟ : قال

مل أعلم يا أمري املؤمنني إال أين بعد هدو من الليل مل أشعر إال ورجل يطرق الباب وكان من أمره كيت وكيت، : قال
  .وأخربه بقصته من أوهلا إىل آخره

ما عرفته يا أمري املؤمنني ألنه كان متنكراً وما مسعت من لفظه : خزمية: هل تعرف هذا الرجل؟ فقال: ال سليمانفق
  .إال إين جابر عثرات الكرام

  .علي بقناة: لو عرفناه لكافأناه على مروءته، مث قال: فتلهب وتلهف سليمان بن عبد امللك على معرفته وقال: قال
فخرج خزمية طالباً اجلزيرة، . ن بشر املذكور على اجلزيرة عامالً عوضاً عن عكرمة الفياضفأتى هبا فعقد خلزمية ب

فنزل خزمية . فلما قرب منها خرج عكرمة وأهل البلد للقائه، فسلما على بعضهما مث سارا مجيعاً إىل أن دخال البلد
ضول أموالٍ كثرية فطالبه بأدائها يف دار اإلمارة وأمر أن يؤخذ لعكرمة كفيل وأن حياسب، فحوسب فوجد عليه ف

  .ما يل إىل شيء من ذلك سبيل: قال
  .ال بد منها: قال
  .لست عندي فاصنع ما أنت صانع: قال

  .إين لست ممن يصون ماله بعرضه فاصنع ما شئت: فأمر به إىل احلبس مث أنفذ إليه من يطالبه فأرسل يقول
أضناه ذلك وأضر به، وبلغ ابنة عمه خربه فجذعت واغتمت فأمر أن يكبل باحلديد فأقام شهراً كذلك أو أكثر ف

امض الساعة إىل باب هذا األمري خزمية بن بشر : لذلك مث دعت موالة هلا، وكانت ذات عقل ومعرفة، وقالت هلا
ال أقوهلا إال لألمري خزمية بن بشر، فإذا دخلت عليه فسليه أن : عندي نصيحة، فإذا طلبت منك فقويل: وقويل

  .كافأته باحلبس والضيق واحلديد. ما كان هذا جزاء جابر عثرات الكرام منك: فإذا فعل ذلك فقويلخيليك، 
نعم، فأمر لوقته بدابته : فلما مسع خزمية كالمها نادى برفيع صوته وا سوأتاه، وإنه هلو؟ قالت. ففعلت اجلارية ذلك



احلبس ففتح ودخل خزمية ومن معه فرآه قاعداً فأسرجت وبعث إىل وجوه أهل البلد فجمعهم إليه وأتى هبم إىل باب 
يف قاعة احلبس متغرياً أضناه الضر واألمل وثقل القيود فلما نظر إليه عكرمة واىل الناس أحشمه ذلك فنكس رأسه 

كرمي فعالك وسوء : ما أعقب هذا منك؟ قال: فأقبل خزمية حىت أكب على رأسه فقبله فرفع عكرمة إليه رأسه وقال
  .مكافأيت

  .يغفر اهللا لنا ولك: لقا
  .مث أيت باحلداد ففك القيود عنه وأمر خزمية أن توضع القيود يف رجل نفسه

  .أريد أن ينالني من الضر مثل ما نالك: ؟ فقال.ماذا تريد: فقال عكرمة
  .أقسم عليك باهللا ال تفعل: فقال

  .ما أنت ببارح: فقال. فخرجا مجيعاً حىت وصال إىل دار خزمية فودعه عكرمة وأراد االنصراف عنه
  .أغري حالك وإن حيائي من بنت عمك أشد من حيائي منك: وما تريد؟ قال: قال

مث أمر باحلمام فأهلي ودخاله معاً فقام خزمية وتوىل أمره وخدمه بنفسه مث خرجا فخلع عليه ومحله ومحل معه ماالً 
  .فاعتذر إليها وتذمم من ذلك كثرياً مث سار معه إىل داره واستأذنه يف االعتذار إىل ابنة عمه،

مث سأله بعد ذلك أن يسري معه إىل سليمان بن عبد امللك، وهو يومئذ مقيم بالرملة، فأنعم له بذلك وسارا مجيعاً : قال
وايل اجلزيرة : حىت قدما على سليمان بن عبد امللك فدخل احلاجب فأعلمه بقدوم خزمية بن بشر فراعه ذلك وقال

اخلري يا أمري : ما وراءك يا خزمية؟ قال: فلما دخل قال له قبل أن يسلم! هذا إال حلادث عظيم يقدم بغري أمرنا؟ ما
  .املؤمنني
ظفرت جبابر عثرات الكرام، فأحببت أن أسرك به ملا رأيت من تلهفك وتشوقك إىل : فما الذي أقدمك؟ قال: قال
  .رؤيته
  .فأذن له بالدخول: عكرمة الفياض؟ قال: ومن هو؟ قال: قال

مث قال . يا عكرمة ما كان خريك له إال وباالً لعيك: فدخل وسلم عليه باخلالفة فرحب به وأدناه من جملسه وقال
ففعل ذلك، فأمر بقضائها منه ساعته، وأمر له بعشرة آالف . اكتب حوائجك كلها وما حتتاج إليه يف رقعة: سليمان

أمر خزمية إليك إن شئت : رة وأرمينية وأذربيجان وقال لهدينار وسفطني ثياباً، مث دعا بقناة وعقد له على اجلزي
  .أبقيته وإن شئت عزلته

  .قال بل اردده إىل عمله يا أمري املؤمنني، مث انصرفا من عنده مجيعاً ومل يزاال عاملني لسليمان مدة خالفته، واهللا أعلم

  خالفة عمر بن عبد العزيز

  رضي اهللا عنه

  عمر والشعراء

ليس أحد : قال اإلمام أمحد بن حنبل. اصم بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فهو تابعي جليلأمه أم عصام بنت ع
كان، رضي اهللا عنه عفيفاً زاهداً ناسكاً عابداً مؤمناً تقياً صادقاً، أزال . من التابعني قوله حجة إال عمر بن عبد العزيز

إن اهللا يأمر بالعدل : " وجعل مكان ذلك قوله تعاىل ما كانت بنو أمية تذكر به علياً رضي اهللا عنه، على املنابر
اآلية، وملا ويل اخلالفة رضي اهللا عنه، وفد الشعراء إليه وأقاموا ببابه أياماً ال يؤذه مل فبينما هم كذلك " واإلحسان 



  :إذ مر هبم رجاء بن حيوة وكان جليس عمر فلما رآه جرير دخالً قام إليه وأنشد يقول أبياتاً منها
  هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا... أيها الرجل املرخي عمامته يا 

  :فدخل ومل يذكر شيئاً من أمرهم مث مر هبم عدي بن أرطاة فقال جرير أبياتاً آخرها قوله
  قد طال مكثي عن أهلي وعن وطين... ال تنس حاجتنا لقيت مغفرة 

  .وسهامهم مسمومة وأقواهلم نافذة يا أمري املؤمنني، الشعراء ببابك: فدخل عدي على عمر، وقال: قال
أعز اهللا أمري املؤمنني، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد امتدح : وحيك يا عدي ما يل وللشعراء؟ قال: فقال

  .وأعطي ولك يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة
  .امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع هبا لسانه: ؟ قال.كيف: قال
  .أو تروي من قوله: قال
  :نعم، وأنشد: قال

  نشرت كتاباً جاء باحلق معلما... رأيتك يا خري الربية كلها 
  عن احلق ملا أصبح احلق مظلما... شرعت لنا دين اهلدى بعد جورنا 

  وأطفأت باإلسالم ناراً تضرما... ونورت بالربهان أمراً مدنساً 
  جيزى مبا كان قدماوكل امرئ ... فمن مبلغ عين النيب حممداً 

  وقد كان قدماً ركنه قد هتدما... أقمت سبيل احلق بعد اعوجاجه 
  .عمر بن أيب ربيعة: ويلك يا عدي، من بالباب منهم؟ قال: فقال
  :أوليس هو الذي يقول: قال

  طفلةً ما تبني رجع الكالم... مث نبهتها فمدت كعاباً 
  بن الكرامويليت قد عجلت يا ا: ... ساعة، مث إهنا يل قالت

: ال يدخل علي واهللا أبداً، فمن بالباب سواه؟ قال: فلو كان عدو اهللا إذ فجر كتم على نفسه لكان أستر له
  .الفرزدق

  :أوليس هو الذي يقول: قال
  كما انقض باز أقتم الريش كاسره... مها دلتا يف من مثانني قامةً 

  ل حناذره؟أحي فريجى أم قتي: ... فما استوت رجالي يف األرض قالتا
  .ال يدخل علي واهللا أبداً، فمن سواه منهم

  .األخطل: قال
  :يا عدي، أوليس هو الذي قال: قال

  ولست بآكل حلم األضاحي... ولست بصائم رمضان يوماً 
  إىل بطحاء مكة للنجاح... ولست بزاجر عنساً بكوراً 
  قبيل الصبح حي على الفالح... ولست بقائم كالعري أدعو 

  وأسجد عند منبلج الصباح... ا مشوالً ولكين سأشرهب
  .األحوص: واهللا ال يدخل علي أبداً وهو كافر، فمن بالباب سوى من ذكرت؟ قال

  :أوليس هو الذي يقول: قال



  يفر مين هبا وأتبعه... اهللا بيين وبني سيدها 
  .مجيل بن معمر: فمن بالباب دون من ذكرت أيضاً؟ قال

  :أوليس هو الذي يقول: قال
  يوافق مويت موهتا وضرحيها... يتنا حنيا مجيعاً، وإن أمت فيا ل

واهللا ال يدخل علي بداً، فهل أحد سوى من . فلو كان عدو اهللا متىن لقاءها يف الدنيا ليعمل بعد صاحلاً لكان أصلح
  .جرير: ذكرت؟ قال

  :أوليس هو الذي يقول: قال
  الموقت الزيارة، فارجعي بس... طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
  .يا جرير اتق اهللا وال تقل إال حقاً: فلما مثل بني يديه قال. فإن كان وال بد فهو الذي يدخل

  :فأنشد قصيدته الرائية املشهورة اليت منها
  من اخلليفة ما ترجو من املطر... إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
  كما أتى موسى على قدر... جاء اخلالفة، أو كنت له قدراً 

  فمن حلاجة هذا األرمل الذكر... رامل قد قضيت حاجتها هذي األ
  بوركت يا عمر اخلريات من عمر... اخلري ما دمت حياً ال يفارقنا 

  .يا جرير ال أرى لك فيما ههنا حقاً: فقال

  .أنا ابن سبيل منقطع! بلى يا أمري املؤمنني: قال
نا هذا األمر ومل منلك إال ثالمثائة درهم، فمائة وحيك، يا جرير، لقد ولي: فأعطاه من طيب ماله مائة درهم وقال

  .أعطه املائة األخرى: أخذها عبد اهللا، ومائة أخذهتا أم عبد اهللا، يا غالم
: ما وراءك يا جرير؟ فقال: مث خرج فقال له الشعراء. واهللا هلي أحب مال اكتسبته يف عمري: فأخذها جرير وقال

  :قراء ومينع الشعراء، وإين عنه لراض وأنشد يقولخرجت من عند خليفة يعطي الف. ما يسوءكم
  وقد كان شيطاين من اجلن راقيا... رأيت رقي الشيطان ال تستفزه 

  خالفة هشام بن عبد امللك بن مروان

  الوليد بن هشام ويونس الكاتب واجلارية

ة هشام بن عبد امللك خرجت إىل الشام يف خالف: قال يونس الكاتب: قال أبو الفرج األصبهاين يف كتاب األغاين
  .ومعي جارية غانية وكنت علمتها مجيع ما حتتاج إليه، وأنا أقدر فيها أهنا تساوي مائة ألف درهم

فلما قربنا من الشام نزلت القافلة على غدير من املاء ونزلت ناحية منه، وأصبت من طعام كان معي وأخرجت : قال
ىت حسن الوجه واهليئة على فرس أشقر ومعه خادمان فسلم علي فبينما أنا كذلك، وإذا بف. ركوة كان فيها نبيذ

  .نعم: أتقبل ضيفاً؟ قلت: وقال
  :إن شئت أن تغين صوتاً فغنيته: اسقنا من شرابك فسقيته، فقال: فأخذت بركابه ونزل وقال

  فلذ يل يف هواها الدمع والسهر... حازت من احلسن ما ال حازه البشر 
  :قل جلاريتك فلتغن، فأمرهتا فغنت: مراراً مث قال فطرب طرباً شديداً واستعاده



  فال قضيب وال مشس وال قمر... حورية حار قليب يف حماسنها 
؟ .ما أقدمك علينا يف هذا البلد: ومل يزل مقيماً إىل أن صلينا العشاء، مث قال. فطرب طرباً شديداً واستعاده مراراً

  .أردت بيع جارييت هذه: قلت
  .ما أقضي به ديين وأصلح به حايل: من الثمن؟ قلت فكم أملت فيها: قال
  .ثالثون ألفاً: قال
  .ما أحوجين إىل فضل اهللا واملزيد فيه: قلت
  .فيها قضاء ديين وأبقى صفر اليد: أيقنعك أربعون ألفاً؟ قلت: قال
  .اً ما بقيتقد أخذناها خبمسني ألفاً من الدراهم ولك بعد ذلك كسوة ونفقة طريقك وأشركك يف حايل أبد: قال
  .قد بعتكها: فقلت
أفتثق يب أن أوصل ذلك غداً وأمحلها معي، أو تكون عندك إىل أن أمحل ذلك إليك غداً؟ فحملين السكر : قال

  .نعم قد وثقت بك، فخذها بارك اهللا لك فيها: واحلياء مع اخلشية منه على أن قلت
  .اامحلها على دابتك وارتدف وراءها وامض هب: فقال ألحد غالميه

ماذا : مث ركب فرسه وودعين وانصرف، فما هو إال أن غاب عين ساعة فعرفت موضع خطإي وغلطي وقلت
فجلست . صنعت بنفسي؟ أسلم جارييت إىل رجل ال أعرفه وال أدري من هو، وهب أين عرفته فمن أين الصلة إليه

. أصنع وقرعتين الشمس ودخلت أصحايب دمشق وجلست حائراً ال أدري ما. متفكراً إىل أن صليت الصبح
مل آمن أن الرسول يأيت فال جيدين فأكون قد جنيت على : وكرهت املقام، فهممت بالدخول إىل دمشق مث قلت

فجلست يف ظل جدار هناك فلما أضحى النهار، وإذا أحد العالمني اللذين كانا معه قد أقبل علي . نفسي جناية ثانية
  .يا سيدي، أبطأنا عليك: ذلك الوقت بالنظر إليه فقال يل فما أذكر أين سررت بشيء أعظم من سروري

  .ال: ؟ قلت.أتعرف الرجل: فلم أذكر له شيئاً مما كان يب مث قال يل
  .هو الوليد بن هشام ويل العهد: قال

  .قم فاركب: فسكت عند ذلك مث قال
ما : ة قد وثبت وسلمت علي فقلتوإذا معه دابة فركبتها وسرنا إىل أن وصلنا إىل داره فدخلت إليه، وإذا باجلاري

  .أنزلين هذه احلجرة وأمر يل مبا أحتاج إليه: قالت" كان من أمرك؟ 
  .قم: فجلست عندها ساعة وإذا أنا قد أتاين خادم له فقال يل

يونس : من تكون؟ فقلت: فقمت فأدخلين على سيده، فإذا هو صاحيب باألمس، وهو جالس على سريره فقال
  .الكاتب
  .خبري أعزك اهللا: بك قد كنت واهللا إليك بضنني وكنت أمسع خبربك فكيف كان مبيتك يف ليلتك؟ قلت مرحباً: قال
دفعت جارييت إىل رجل ال أعرفه وال أعرف امسه وال من أي : فلعلك ندمت على ما كان منك البارحة وقلت: قال

ري كانت أقل وأخس، وما قدر هذه اجلارية؟ معاذ اهللا أيها األمري أن أندم ولو أهديتها إىل األم: البالد هو؟ فقلت
رجل غريب ال يعرفين وقد دمهته وسفهت عليه يف استعجايل : واهللا لكين ندمت على أخذها منك، وقلت: فقال

  . نعم: أفتذكر ما كن بيننا؟ قلت. ألخذ اجلارية

  .نعم: قلت. بعتين هذه اجلارية خبمسني ألف درهم: قال
يا غالم هات مخسماية : هات يا غالم ألف دينار، فيت هبا مث قال: عوها بني يديه فقالفوض. هات يا غالم املال: قال



دينار أخرى، فجاء هبا مث قال هذا مثن جاريتك فضمه إليك، وهذه ألف دينار حلسن ظنك بنا، وهذه اخلمسمائة 
  .مألت عيين ويدي واهللا قد: رضيت، وقبلت يديه وقلت: دينار لنفقة طريقك، وما تبتاعه ألهلك، رضيت؟ قلت

واهللا إين مل أدخل هبا وال شبعت من غنائها، علي هبا فجاءت فأمرها باجللوس فجلست فقال هلا غين، : مث قال
  :فأنشدت تقول

  ويا حلو الشمائل والدالل... أيا من حاز كل احلسن طراً 
  وما يف الكل مثلك يا غزايل... مجيع احلسن يف عجم وعرب 

  بوعدك أو بطيف من خيال... تعطف يا مليح على حمب 
  وطاب ملقليت سهر الليايل... حال يل فيك ذيل وافتضاحي 

  فكم قبلي قتلت من الرجال... وما أنا فيك أول مستهام 
  وأنت أعز من روحي ومايل... رضيت يل من الدنيا نصيباً 

دابة بسرجها وآلتها لركوبه وبغالً يا غالم قدم له : فطرب طرباً شديداً وشكر حسن تأدييب هلا وتعليمي إياها مث قال
يا يونس، إذا بلغك أن هذا األمر أفضى إيل فأحلق يب، فواهللا ألمألن لك يدك وألعلني : مث قال. حلمل حوائجه وثقله

  .قدرك وألغينك ما بقيت
معه فلما أفضت اخلالفة إليه سرت إليه فوىف واهللا بوعده وزاد يف إكرامي وكنت . فأخذت املال وانصرفت: قال

على أسر حال وأسىن منزلة وقد اتسعت أحوايل وكثرت أموايل وصار يل من الضياع واألمالك ما يكفيين إىل ممايت 
  .ويكفي من بعدي ومل أزل معه حىت قتل، عفا اهللا عنه

  هشام وزين العابدين والفرزدق

ليستلمه، فلم يقدر عليه لكثرة  إنه ملا حج هشام يف أيام أبيه طاف بالبيت وجهد أن يصل إىل احلجر األسود: وقيل
فبينما هو كذلك إذ أقبل زين . الزحام، فنصب له منرب وجلس عليه ينظر إىل الناس ومعه مجاعة من أهل الشام

العابدين علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني، وكان من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً 
من هذا الذي : ىل احلجر األسود تنحى له الناس حىت استلمه، فقال رجل من أهل الشامفطاف بالبيت، فلما انتهى إ

وكان أبو فراس الفرزدق حاضراً . خمافة أن يرغب فيه أهل الشام! ال أعرفه: قد هابه الناس هذه اهليبة؟ فقال هشام
  :من هذا يا أبا فراس، فقال: أنا واهللا أعرفه، فقال الشامي: فقال

  والبيت يعرفه واحلل واحلرم... ف البطحاء وطأته هذا الذي تعر
  هذا التقي النقي الطاهر العلم... هذا ابن خري عباد اهللا كلهم 
  إىل مكارم هذا ينتهي الكرم: ... إذا رأته قريش قال قائلها

  عن نيلها عرب اإلسالم والعجم... ينمى إىل ذروة العز اليت قصرت 
  طيم إذا ما جاء يستلمركن احل... يكاد ميسكه عرفان راحته 
  من كف أروع يف عرنينه مشم... يف كفه خيزران رحيه عبٌق 

  فما يكلم إال حني يبتسم... يغضى حياًء ويغضى من مهابته 
  كالشمس ينجاب عن إشراقها القتم... ينشق نور اهلدى من نور غرته 

  طابت مفارزه واخليم والشيم... مشتقة من رسول اهللا نبعته 



  جبده أ،بياء اهللا قد ختموا... مة إن كنت جاهله هذا ابن فاط
  جرى بذاك له يف لوحه القلم... اهللا شرفه قدماً وعظمه 

  العرب تعرف من أنكرت والعجم... وليس قولك من هذا بضائره 
  يستوكفان وال يعرومها عدم... كلتا يديه غياث عم نفعهما 

  خللق والشيمحسن ا: يزينه اثنان... سهل اخلليقة ال ختشى بوادره 
  حلو الشمائل حتلو عنده نعم... محال أثقال أقوام إذا فدحوا 
  لوال التشهد كانت الءه نعم... ما قال ال قط إال يف تشهده 

  عنها الغياهب واإلمالق والعدم... عم الربية باإلحسان فانقشعت 
  كفر وقرهبم منجى ومعتصم ... من معشر حبهم دين وبغضهمو 

  أو قيل من خري أهل األرض قيل هم... نوا أئمتهم إن عد أهل التقى كا
  وال يدانيهم قوٌم وإن كرموا... ال يستطيع جواد بعد غايتهم 

  واألسد أسد الشرى والبأس حمتدم... هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 
  سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا... ال ينقص العسر بسطاً من أكفهم 

  كل بدء وخمتوم به الكلميف ... مقدم بعد ذكر اهللا ذكرهم 
  خلق كرمي وأيد بالندى هضم... يأىب هلم أن حيل الذم ساحتهم 
  ألولية هذا أوله نعم... أي اخلالئق ليست يف رقاهبم 
  فالدين من بيت هذا ناله األمم... من يعرف اهللا يعرف أولية ذا 

عنه، اثين عشر ألف درهم، فردها  فلما مسع هشام ذلك غضب وحبس الفرزدق، فأنفذ له زين العابدين رضي اهللا
فقبلها الفرزدق، . إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً ال نعود فيه: فقال زين العابدين. مدحته هللا ال للعطاء والصالت: وقال
  .انتهى

  هشام والغالم الفصيح

عته وأحالته إىل مما حيكى أن هشام بن عبد امللك كان ذات يوم يف صيده وقنصه إذ نظر إىل ظيب تتبعه الكالب فتب
  .يا صيب دونك هذا الظيب فأتين به: خباء أعرايب يرعى غنماً، فقال هشام

يا جاهل بقدر األخيار لقد نظرت إيل باستصغار وكلمتين باحتقار فكالمك كالم : فرفع الصيب رأسه إليه وقال له
  .جبار وفعلك فعل محار

  .بك سوء أدبك إذ بدأتين بكالمك قبل سالمكقد عرفين : يا صيب، ونيلك ما تعرفين؟ فقال: فقال هشام
  .ويلك أنا هشام بن عبد امللك: فقال

  .ال قرب دارك وال حيي مزارك، ما أكثر كالمك وأقل إكرامك: فقال له األعرايب
: فقال هشام. السالم عليك يا أمري املؤمنني: فما استتم حىت أحدقت به اجليوش من كل جانب، كل منهم يقول

  .واحفظوا الغالم أقصروا الكالم
  .علي بالغالم البدوي، فأيت به: فقبضوا عليه ورجع هشام إىل قصره وجلس يف جملسه وقال



فلما رأى الغالم كثرة الغلمان واحلجاب والوزراء والكتاب وأبناء الدولة وأرباب الصولة مل يكترث هبم ومل يسأل 
ن وصل إىل هشام فوقف بني يديه، ونكس رأسه عنهم بل جعل ذقنه على صدره وجعل ينظر حيث تقع قدماه إىل أ

  .إىل األرض، وسكت وامتنع من الكالم
يا برذعة : ما منعك أن تسلم على أمري املؤمنني؟ فالتفت إليه مغضباً وقال! يا كلب العرب: فقال بعض اخلدام

  .احلمار، منعين من ذلك طول الطريق وهنز الدرجة والتعويق
يا صيب قد حضرت يف يوم حضر فيه أجلك وخاب فيه أملك وانصرم فيه : فقال هشام وقد تزايد به الغضب

  .عمرك
  .واهللا يا هشام لئن كان يف املدة تأخري ما ضرين من كالمك ال قليل وال كثري: فقال له الصيب
  .بلغ من أمرك وحملك يا أخس العرب أن تتخاطب أمري املؤمنني كلمة بكلمة: فقال له احلاجب
يوم تأيت كل نفس جتادل عن : " ما مسعت ما قال اهللا تعاىل: يك اخلذل والمك الويل واهلبللق: فقال له مسرعاً

فإذا كان اهللا جيادل جداالً فمن هشام حىت ال خياطب خطاباً؟ فعند ذلك قام هشام واغتاظ غيظاً شديداً، " . نفسها 
  .األوهاميا سياف علي برأس هذا الغالم فقد أكثر الكالم فيما ال خيطر على : وقال

يا أمري املؤمنني، عبدك املدل : وقال. سل سيف النقمة على رأسه. فقام السياف وأخذ الغالم وأبركه يف نطع الدم
  .نعم: بنفسه املتقلب يف رمسه، أأضرب عنقه، وأنا بريء من دمه؟ قال

يا : فازداد منه تعجباً وقال فاستأذنه ثانية فأذن له مث استأذنه ثالثة فهم أن يأذن له فضحك الصيب حىت بدت نواجذه،
يا أمري املؤمنني لئن : ترى أنك مفارق الدنيا ومزايل احلياة وأنت تضحك هزأ بنفسك؟ فقال. صيب أظنك معتوهاً

كان يف املدة تأخري ومل يكن يف األجل تقصري ما ضرين منك قليل وال كثري، ولكن أبيات حضرت الساعة فامسعها، 
  .فقتلي ال يفوت فكثر الصموت

  .هت وأوجز، فهذا أول أوقاتك من اآلخرة وآخر أوقاتك من الدنيا: فقال هشام
  :فأنشد يقول

  عصفور بر ساقه املقدور... نبئت أن الباز علق مرة 
  والباز منهمك عليه يطري... فتعلق العصفور يف إظفاره 
  ها قد ظفرت وإنين مأسور: ... فأتى لسان احلال خيرب قائالً

  ولئن أكلت فإنين حمقور... ك جوعةً مثلي فما يغين ملثل
  طرباً وأطلق ذلك العصفور ... فتبسم الباز املدل بنفسه 

وقرابيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو تلفظ هبذا من أول وقت من أوقاته وطلب، : فتبسم هشام وقال: قال
  .ه ودعه ميضي إىل حال سبيلهاحش فاهه دراً وجوهراً وأحسن جائزت: ما دون اخلالفة، ألعطيته، يا خادم

  ؟

  عروة بن أذنية وهشام بن عبد امللك

  :ألست القائل: وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد امللك فشكا إله فقره فقال: قيل
  أن الذي هو رزقي سوف يأتيين... لقد علمت وما اإلسراف من خلقي 



  وإن قعدت أتاين ليس يعيبين... أسعى إليه فيعيبين تطلبه 
  .يا أمري املؤمنني، وعظت فأبلغت: رجت اآلن من احلجاز إىل الشام يف طلب الرزق؟ فقالوخ

رجل من : وخرج وركب ناقته وكر إىل احلجاز راجعاً، فلما كان الليل نام هشام على فراشه فذكر عروة وقال
سول باب داره باملدينة فلما أصبح وجه ليه بألف دينار فقرع عليه الر. قريش قال حكمة ووفد علي فرددته خائباً

كيف رأيت قويل، سعت فأكديت، فرجعت خائباً، : أبلغ عين أمري املؤمنني السالم، وقل له: فأعطاه املال فقال
  .فجلست يف داري فأتاين رزقي يف منزيل، انتهى

  ابتداء الدولة العباسية

  :سلم، فمن قولهكان القائم هبذه الدولة أبو مسلم اخلراساين، وكان امسه عبد الرمحن ابن م
  عنه ملوك بين مروان إذ حشدوا... أدركت باحلزم والكتمان ما عجزت 

  والقوم يف غفلة والناس قد رقدوا... ما زلت أسعى جبهٍد يف دمارهم 
  من نومٍة مل ينمها قبلهم أحد... حىت ضربتهمو بالسيف فانتبهوا 
  سدونام عنها توىل رعيها األ... ومن رعى غنماً يف أرض مسبعٍة 

ذكر ابن اجلوزي يف كتاب األذكياء عن خالد بن صفوان أنه دخل يوماً على أيب العباس . وهلم أبو عبد اهللا السفاح
يا أمري املؤمنني إين واهللا ما زلت منذ قلدك اهللا خالفته أطلب أن أصري معك مبثل : السفاح وليس عنده أحد، فقال

  .أن يأمر بإمساك الباب فعل حىت نفرغهذا املوقف يف اخللوة، فإن رأى أمري املؤمنني 
يا أمري املؤمنني، إين فكرت يف أمرك واستجلبت الفكر فيك، فلم أر أحداً له قدرة : فأمر احلاجب بذلك، فقال له

إنك ملكت نفسك امرأة من نساء العاملني فاقتصرت . واتساع يف االستمتاع بالنساء وال أضيق فيهن عيشاً منك
وإن غابت غبت، وإن عزلت عزلت وحرمت، يا أمري املؤمنني، على نفسك التلذذ مبا  عليها، فإن مرضت مرضت

يشتهى منهن، فإن منهن الطويلة اليت تشتهى حلسنها، والبيضاء اليت حتب لرؤيتها، والسمراء اللعساء، والصفراء 
نات سائر امللوك وما يشتهى الذهبية، ومولدات املدينة والطائف واليمامة ذوات األلسنة العذبة واجلواب احلاضر، وب

  .من نضارهتن ونظافتهن
وحيك : فلما فرغ من كالمه قال له السفاح. وختلل خالد لسانه فأطنب يف صفات ضروب اجلواري وشوقه إليهن

مألت مسامعي، ما شغل خاطري واهللا ما سلك مسامعي كالم أحسن من هذا فأعد علي كالمك فقد وقع مين 
  .موقعاً

فدخلت عليه أم . فانصرف وبقي أبو العباس مفكراً! انصرف: مث قال له. كالمه بأحسن مما ابتدأ بهفأعاد عليه خالد 
إين : فلما رأته على تلك احلالة قالت له. سلمة زوجته، وكان قد حلف هلا أنه ال يتزوج عليها سرية ووىف هلا

  .ال: لألنكرك يا أمري املؤمنني، فهل حدث شيء تكرهه أو أتاك خرب ارتعت له؟ قا
أينصحين وتشتميه؟ فخرجت إىل : وما قلت البن الفاعلة؟ فقال هلا: فلم تزل به حىت أخربها مبقالة خالد فقالت له

  .مواليها وأمرهتم بضرب خالد
فبينما أنا واقف إذ أقبل . ومل أسك يف الصلة. فخرجت من الدار مسروراً مبا ألقيت إىل أمري املؤمنني: قال خالد

فاستبق إيل أحدهم خبشبة فغمزت برذوين . ها أنا واقف: سألون عين فحققت اجلائزة فقلت هلمموايل أم سلمة ي
فلحقين وضرب كفل الربذون، وركضت ففررت منهم واستخفيت يف منزيل أياماً ووقع يف قليب أين أمنت من أم 



أجب أمري املؤمنني، فسبق إىل  :فبينما أنا ذات يوم جالس يف املنزل فلم أشعر إال بقوم قد هجموا علي فقالوا. سلمة
فركبت إىل دار أمري املؤمنني فأصبته . إنا هللا وإنا إليه راجعون، مل أر دم شيخ أضيع من دمي: قليب أنه املوت فقلت

يا خالد أنت : مث قال. جالساً وحلظت يف اجمللس بيتاً عليه ستور رقاق ومسعت حساً خفيفاً خلف الستر فأجلسين
  .  صفة فأعدهاوصفت ألمري املؤمنني

نعم يا أمري املؤمنني، أعلمتك أن العرب ما اشتقت اسم الضرتني إال من الضر وإن أحداً مل يكثر من النساء : فقلت
  .أكثر من واحدة إال كان يف ضر وتنغيص

على  بلى يا أمري املؤمنني، وأخربتك أن الثالث من النساء يدخلن: مل يكن هذا من كالمك أوالً؟ قلت: فقال السفاح
  .الرجل البؤس وتشييب الرأس

  .برئت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن كنت مسعت هذا منك أوالً أو مر يف حديثك: فقال
  .بلى يا أمري املؤمنني، وأخربتك أن األربع من النساء شر جمتمع لصاحبهن يشيبنه ويهرمنه: قلت
ملؤمنني، وأخربتك أن أبكار اإلماء رجال إال نه ليست هلن بلى يا أمري ا: واهللا ما مسعت منك هذا أوالً؟ قلت: قال

  .خصاء
أفتقتلين؟ قال خالد، فسمعت ضحكاً خلف الستر، مث قلت وأخربتك إن عندك : أفتكذبين؟ قلت: قال أمري املؤمنني

  .رحيانة قريش وأنت تطمع بعينيك إىل النساء واجلواري
  .ولكنه غري حديثك ونطق مبا يف خاطره عن لسانكصدقت يا عماه هذا حديثك : فقيل يل من وراء الستر

ما بك قاتلك اهللا؟ قال خالد، فانسللت وخرجت فبعثت إيل أم سلمة بعشرة آالف درهم وبرذوناً : فقال السفاح
  .وختت ثياب، انتهى

  أبو دالمة والسفاح

: جتك؟ فقال له أبو دالمةسلين حا: وروي أن أبو دالمة الشاعر كان واقفاً بني يدي السفاح يف بعض األيام فقال
  .أريد كلب صيد

  .أعطوه إياه: فقال
  .ودابة أتصيد عليها: فقال
  .أعطوه دابة: فقال
  .وغالماً يقود الكلب والصيد: فقال
  .أعطوه غالماً: فقال
  .وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه: فقال
  .أعطوه جارية: فقال
  .من دار يسكنوهنا هؤالء يا أمري املؤمنني عيال وال بد هلم: فقال
  .أعطوه داراً جتمعهم: فقال
قد أقطعتك عشرة ضياع عامرة وعشرة غامرة من فيايف بين : وإن تكن هلم الدار فمن أين يعيشون؟ قال: مث قال
  .إسرائيل



  .ما ال نبات فيها: وما معىن الغامرة يا أمري املؤمنني؟ قال: قال
  .امرة من فيايف بين سعدقد أقطعتك يا أمري املؤمنني مائة ضيعة غ: قال

  .أعطوه كلها عامرة: فضحك منه وقال
فانظر إىل حذقه باملسالة ولطفه فيها كيف ابتدأ بكلب صيد فصهل القضية وجعل يأيت مبسألة مسألة : قال احلافظ

  .ولو سأل ذلك بديهة ملا وصل إليها، بارك اهللا فيه، انتهى. على ترتيب وفكاهة حىت نال ما سأله

  راعي الذمم

ملا أفضت اخلالفة إىل بين العباس كان من مجلة من اختفى إبراهيم بن سليمان : قال. وروي عن احلسن بن احلصني
لقد مكثت زماناً : بن عبد امللك فلم يزل خمتفياً إىل أن أضناه وأضجره االختفاء، فأخذ له أمان من السفاح، فقال له

  .، فإهنا كانت أيام تكديرطويالً خمتفياً فحدثين بأعجب ما رأيت يف اختفائك
يا أمري املؤمنني، وهل مسع بأعجب من حديثي؟ لقد كنت خمتفياً يف منزل أنظر منه إىل البطحاء فبينما أنا على : فقال

مثل ذلك، وإذا بأعالم سود قد خرجت من الكوفة تريد احلرية فوقع يف ذهين أهنا خرجت تطلبين، فخرجت متنكراً 
. الطريق، وأنا واهللا متحري، وال أعرف هبا أحداً، وإذا أنا بباب كبري يف رحبة منيعةحىت أتيت الكوفة من غري 

فدخلت يف تلك الرحبة فوقفت قريباً من الدار، وإذا برجل حسن اهليئة، وهو راكب فرساً ومعه مجاعة من أصحابه 
  .من القتل غريب خائف: ألك حاجة؟ قلت: وغلمانه، فدخل احلربة فرآين واقفاً مرتاباً فقال يل

هذه لك، وهيأ يل ما أحتاج إليه من فرش وآنية ولباس وطعام : ادخل قد خلت إىل حجرة يف داره، فقال: قال
وشراب، وأقمت عنده وواهللا ما سألين قط من أنا، وال ممن أخاف؟ وهو يف أثناء ذلك يركب يف كل يوم ويعود 

أراك تركب يف كل يوم وتعون تعباً متأسفاً كأنك تطلب : يوماً تعباً متأسفاً كأنه يطلب شيئاً فاته ومل جيده، فقلت له
إن إبراهيم بن سليمان بن عبد امللك قتل أيب وقد بلغين أنه خمتف من السفاح، وأنا أطلبه لعلي : شيئاً فاتك؟ فقال يل

  .أجده وآخذ بثأري منه
فكرهت . رجل يريد قتلي ويطلب ثأره مينفتعجبت واهللا يا أمري املؤمنني من هريب وشؤم خبيت الذي ساقين إىل منزل 

احلياة واستعجلت املوت ملا نالين من الشدة، فسألت الرجل عن اسم أبيه وعن سبب قتله، فعرفين اخلرب فوجدته 
يا هذا قد وجب علي حقك، وأن من حقك أن أدلك على قاتل أبيك وقرب إليك اخلطوة وأسهل : صحيحاً، فقلت
  .عليك ما بعد

  .نعم: ن هو؟ قلتأتعلم أي: فقال
  . واهللا هو أنا فخذ بثأرك مين: أين هو؟ فقلت: فقال

  .أظن أن االختفاء أضناك فكرهت احلياة: فقال يل
  .نعم واهللا أنا قتلته يوم كذا وكذا: قلت

أما أيب فسيلقاك غداً يوم : فلما علم صدقي تغري لونه وامحرت عيناه وأطرق رأسه ساعة مث رفع رأسه إيل وقال يل
امة فيحاكمك عند من ال ختفى عليه خافية، وأما أنا فلست خمفراً ذميت وال مضيعاً نزيلي، أخرج عين فإين ال القي

  .آمن من نفسي عليك بعد هذا اليوم



  .خذ هذه واستعن هبا على اختفائك: مث وثب يا أمري املؤمنني إىل صندوق فأخرج منه صرة فيها مخسمائة دينار وقال
  .فبقي السفاح يهتز طرباً ويتعجب. عنده وهو أكرم رجل رأيت فكرهت أخذها وخرجت من

  مفاخرة اليمن ومضر

قال كان أبو العباس السفاح تعجبه املسامرة ومنازعة الرجال فحضرت ذات ليلة يف مسامرة . وعن اهليثم بن عدي
. اهيم التميميإبراهيم بن خمرمة الكندي وناس من بين احلارث بن كعب وهم أخواله وخالد بن صفوان بن إبر

يا أمري املؤمنني، إن اليمن هم العرب الذين دانت هلم : فخاضوا يف احلديث وتذاكروا مضر واليمن فقال إبراهيم
الدنيا وكانت هلم القرى ومل يزالوا ملوكاً أرباباً وورثوا ذلك كابراً عن كابر أوالً عن آخر منهم النعمانيات 

نهم من مدحته الزبر، ومنهم غسيل املالئكة، ومنهم من اهتز ملوته العرش، واملنذريات والقابوسيات والتبابعة، وم
وليس شيء له خطر إال وإليهم ينسب من فرس . ومنهم من كلمه الذئب، ومنهم الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً

نزل هبم  رائع أو سيف قاطع أو درع حصينة أو حلة مصونة أو درة مكنونة، إن سئلوا أعطوا وإن سيموا أبوا، وإن
  .ضيف قروا ال يبلغهم مكابر، وال يناهلم مفاخر، هم العرب العرباء، وغريهم املتعربة

إن أذنت يف الكالم : ما تقول يا خالد؟ قال: مث قال. ما أظن التميمي يرضى بقولك: قال أبو العباس السفاح
  .تكلمت

  .أذنت لك يف الكالم فتكلم وال هتب أحد: قال
ؤمنني املقتحم بغري علم والناطق بغري صواب، فكيف يكون ما قال، وإن القوم ليست هلم أخطأ يا أمري امل: فقال

إن حادوا عن قصدنا : نزل به كتاب وال جاءت به ا سنة، وهم منا على منزلتني. ألسن فصيحة وال حجة رجيحة
نأيت عليه، ونفخر عليهم أكلوا، وإن جازوا حكمنا قتلوا، يفخرون علينا بالنعمانيات واملنذريات وغري ذلك مما س

خبري األنام وأكرم الكرام سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم، وهللا املنة علينا وعليهم لقد كانوا أتباعه فبه غزوا 
وله أكرموا، فمنا النيب صلى اهللا عليه وسلم ومنا اخلليفة املرتضى، ولنا البيت املعمور واملسعى وزمزم واملقام واملنرب 

فليس يعدل بنا عادل . احلطيم واملشاعر واحلجابة والبطحاء مع ما ال خيفى من املآثر وال يدرك من املفاخروالركن و
وال يبلغ فضلنا قول قائل ومنا الصديق والفاروق والوصي وأسد اهللا وسيد الشهداء ذو اجلناحني وسيف اهللا، عرفوا 

  .مناهاهللا وأتاهم اليقني، فمن زامحنا زامحناه ومن عادانا اصطل
  .نعم: أعامل أنت بلغة قومك؟ قال: مث التفت إىل إبراهيم فقال

  .اجلمجمة: فما اسم العني؟ قال: قال
  .امليذن: فما اسم السن؟ قال: قال
  .الصنارة: فما اسم األذن؟ قال: قال
  .الشناتر: فما اسم األصابع؟ قال: قال
  .الذئب: فما اسم اللحية؟ قال: قال
  .الكنع: فما اسم الذئب؟ قال: قال
  .نعم: أفمؤمن أنت بكتاب اهللا؟ قال: قال
: " ، وقال" بلساٍن عريب مبني : " ، وقال تعاىل" إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون : " فإن اهللا تعاىل يقول: قال

العني بالعني، : لفنحن العرب والقرآن بلساننا نزل، أمل تر أن اهللا تعاىل قا" . وما أرسلنا من رسولٍ إال بلسان قومِه 



األذن باألذن، ومل يقل الصنارة : السن بالسن، ومل يقل امليذن بامليذن؛ وقال: اجلمجمة باجلمجمة؛ وقال: ومل يقل
ال تأخذ بلحييت وال برأسي، ومل يقل : وقال. ، ومل يقل شناترهم" جيعلون أصابعهم يف آذاهنم : " بالصنارة، وقال

مث قال أسألك عن أربع إن أقررت هبن قهرت وإن جحدهتن . ، ومل يقل فأكله الكنعفأكله الذئب: وقال تعاىل. بذنيب
  .كفرت
  .منكم: الرسول منا أو منكم؟ قال: وما هن؟ قال: قال
  .عليكم: فالقرآن نزل علينا أو عليكم؟ قال: قال
  .لكم: فالبيت احلرام لنا أو لكم؟ قال: قال
  .فيكم: فاخلالفة فينا أو فيكم؟ قال: قال
  .فما كان بعد هذه األربع فهو لكم: خالد قال

  خالفة أيب جعفر املنصور

إنه كان حيفظ الشعر من مرة، وله مملوك حيفظه من مرتني، وكان له جارية حتفظه من ثالث مرات، وكان خبيالً : قيل
إن كانت : له جداً حىت إنه كان يلقب بالدوانيقي ألنه كان حياسب على الدوانيق، فكان إذا جاء شاعر بقصيدة قال

أي بأن كان أتى هبا أحد قبلك، فال نعطيك هلا جائزة، وإن مل يكن : مطوقة بأن يكون أحد حيفظها أو ا؛د أنشأها
أحد حيفظها نعطيك زنة ما هي مكتوبة فيه، فيقرأ الشاعر القصيدة فيحفظها اخلليفة من أول مرة، ولو كانت ألف 

هذا اململوك حيفظها، وقد مسعها اململوك مرتني، مرة : اهلا، مث يقول لهبيت، ويقول للشاعر امسعها مين وينشدها بكم
وهذه اجلارية اليت خلف الستارة حتفظها أيضاً وقد مسعتها : من الشاعر ومرة من اخلليفة فيقرؤها، مث يقول اخلليفة

  .اجلارية ثالث مرات فتقرؤها حبروفها فيذهب الشاعر بغري شيء
ن جلسائه وندمائه فنظم أبياتاً صعبة وكتبها على قطعة عمود من رخام ولفها يف وكان األصمعي م: قال الراوي

عباءة وجعلها على ظهر بعري وغري حليته يف صفة أعرايب غريب وضرب له لثاماً ومل يبني منه غري عينيه، وجاء إىل 
ال نعطيك عليها جائزة وإال  يا أخا العرب إن كانت لغريك: فقال. إين امتدحت أمري املؤمنني بقصيدة: اخلليفة وقال

  :فأنشد األصمعي هذه القصيدة. نعطيك زنة ما هي مكتوبة عليه
  صوت صفري البلبلهيج قليب الثمالملاء والزهر معا
  مع زهر حلظ املقلوأنت يا سيد دليوسيدي وموللي

  وكم وكم تيمنيغزيل عقيقيقطفت من وجنته
  باللثم ورد اخلجلوقلت بس بسبسنيفلم جيد بالقبل

  قال ال ال للالوقد غدا مهروليواخلود مالت طرباو
  من فعل هذا الرجلوولولت ولولةًويل ويل يا ويللي

  فقلت ال تولوليوبيين اللؤلؤليلما رأته أمشطا
  يريد غري القبلوبعده ما يكتفيإال بطيب الوصللي
  قالت له حني كذااهنض وجد بالنقليوفتيٍة سقونين

  من القرنفل قهيوة كالعسلليشممتها يف أنفيأزكى
  يف وسط بستان حليبالزهر والسرولليوالعود دندن دنلي



  والطبل طبطبطبليوالرقص قد طبطليوالسقف قد سقسقلي
  شووا شووا وشاهشواعلى ورق سفرجليوغرد القمري يصيح

  من ملل يف ملليفلو تراين راكباًعلى محار أهزيل
  ميشي على ثالثةكمشية العرجنلوالناس ترمججملي

  قلقليوالكل كعكع كعكعخلفي ومن حوللييف السوق بال
  لكن مشيت هارباًمن خشية العقنقليإىل لقاء ملك

  معظم مبجليأمر يل خبلعةمحراء كالدمدملي
  أجر فيها ماشياًمبغدداً للذيألنا األديب األملعي

  من حي أرض املوصلنظمت قطعاً زخرفتتعجز االدبللي
  أقول فيمطلعها صوتصفري البلبل

يا أخا العرب : فظها امللك لصعوبتها، ونظر إىل اململوك وإىل اجلارية فلم حيفظها أحد منهما فقالفلم حي: قال الراوي
  .هات الذي هي مكتوبة فيه نعطك زنته

يا موالي إين مل أجد ورقاً أكتب فيه وكان عندي قطعة عمود رخام من عهد أيب، وهي ملقاةٌ ليس يل هبا : فقال
  .حاجة، فنقشتها فيها

يغلب : ليفة إال أنه أعطاه وزهنا ذهباً فنفد ما يف خزينته من املال، فأخذه وانصرف، فلما وىل قال اخلليفةفلم يسع اخل
فإذا هو األصمعي فتعجب منه ومن صنيعه وأجازه على . على ظين أن هذا األصمعي، فأحضره وكشف عن وجهه

متنعهم العطاء بشدة حفظك وحفظ هذا  يا أمري املؤمنني، إن الشعراء فقراء وأصحاب عيال وأنت: عادته، قال
  .فإذا أعطيتهم ما تيسر ليستعينوا به على عياهلم مل يضرك، انتهى. اململوك وهذه اجلارية

  حاج يعظ املنصور

وذكر الغزايل وابن بليان وغريمها، أن أبا جعفر املنصور حج ونزل يف دار الندوة،وكان خيرج سحراً فيطوف 
اللهم أشكو إليك ظهور البغي والفساد يف : ، فبينما هو يطوف إذ مسع قائالً يقولبالبيت، فخرج ذات ليلة سحراً

وقال . فهرول املنصور يف مشيته حىت مأل مسعه مث رجع إىل دار الندوة. األرض، وما حيول بين احلق وأهله من الطمع
: فقال. الركن اليمينفخر صاحب الشرطة فوجد رجالً عند . إن بالبيت رجالً يطوف فأتين به: لصاحب شرطته
أنا الذي مسعتك آنفاً تشكو إىل اهللا من ظهور البغي والفساد يف األرض : فلما دخل عليه، قال. أجب أمري املؤمنني

  .وما حيول بني احلق وأهله من الطمع، فواهللا لقد حشوت مسامعي ما أمرضين
وأهله وامتألت بالد اهللا بذلك بغياً وفساداً أنت  يا أمري املؤمنني، إن الذي داخله الطمع حىت حال بني احلق: فقال له

  . هو

  .وحيك كيف يداخلين الطمع، والصفراء والبيضاء ببايب وملك األرض يف قبضيت: فقال له املنصور
سبحان اهللا يا أمري املؤمنني، وهل داخل أحداً من الطمع ما داخلك؟ استرعاك اهللا أمور املؤمنني : فقال الرجل

أمورهم واهتممت جبمع أمواهلم، واختذت بينك وبني رعيتك حجاباً من اجلبس واآلجر وحجبة  وأمواهلم فأمهلت
معهم السالح وأمرت أن ال يدخل عليك إال فالن وفالن، نفر استخلصتهم لنفسك وأمرهتم على رعيتك، ومل تأمر 



رآك هؤالء الذين استخلصتهم فلما . بإيصال املظلوم وال اجلائع وال العاري، وال أحد إال وله يف هذا املال حق
هذا خان اهللا ورسوله فما لنا ال خنونه؟ فأمجعوا على أن : لنفسك وآثرهتم على رعيتك جتمع األموال وتقسمها، قالوا

فصار هؤالء شركاءك يف سلطانك، وأنت غافل عنهم، فإذا جاء . ال يصل إليك من أموال الناس إال ما أرادوا
جالً ينظر يف مظامل الناس، فإن كان الظامل من بطانتك علل صاحب املظامل باملظلوم املظلوم إىل بابك وجدك وقفت ر

وسّوَف من وقت إىل وقت، فإذا اجتهد وظهرت أنت صرخ بني يديك، فضربه أعوانك ضرباً شديداً ليكون نكاالً 
مة أزيلت يف احلال، لقد كانت اخللفاء قبلك من بين أمية إذا أتت إليهم الظال. لغريه، وأنت ترى ذلك وال تنكر

ولقد كنت أسافر إىل الصني يا أمري املؤمنني، فقدمت مرة فوجدت امللك الذي به قد فقد مسعه، فبكى، فقال له 
  .ما يبكيك أيها امللك؟ ال أبكى اهللا لك عيناً إال من خشيته: وزراؤه
إن كان مسعي ذهب فإن : مث قال. عهواهللا ما بكيت ملصيبة نزلت يب وإمنا أبكي ملظلوم يصرخ بالباب فال أمس: فقال

وكان يركب الفيل طريف النهار ويدور يف البلد . نادوا يف الناس ال يلبس أ؛د ثوباً أمحر إال مظلوم. بصري مل يذهب
وهذا األمري رجل مشرك غلبت عليه رأفته على شح نفسه . لعله جيد أحداً البساً ثوباً أمحر فيعلم أنه مظلوم فينصفه

  .وأنت مؤمن باهللا ورسوله وابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمباملشركني، 
فإن قلت إمنا أمجع األموال لصاحل امللك فقد أراك اهللا عربةً يف : ال جتعل األموال إال إلحدى ثالٍث! يا أمري املؤمنني

هللا هبم ما أراد، وإن امللوك والقرون من قبلك ما أغىن عنهم ما أعدوا من األموال والرجال والكراع، حني أراد ا
قلت إمنا أمجع للولد، فقد أراك اهللا عربة فيمن تقدم ممن مجع املال للولد فيلم يغن ذلك عنهم شيئاً بل رمبا مات فقرياً 
ذليالً حقرياً؛ وإن قلت إمنا أمجعه لغاية هي أجسم من الغاية اليت أنت فيها، فواهللا ما فوق منزلتك إال منزلة ال تدرك 

  .الصاحل إال بالعمل
وكيف أعمل وقد فرت مين العباد ومل تقربين، افتح الباب وسهل احلجاب : فبكى املنصور بكاء شديداً مث قال

  .وانتصر للمظلوم وخذ املال مما حل وطاب، واقسمه باحلق والعدل، وأنا ضامن من هرب أن يعود إليك
  .نفعل إن شاء اهللا تعاىل: فقال املنصور

علي : ة فقام وصلى فلما قضى صالته طلب الرجل فلم جيده، فقال لصاحب الشرطةوجاء املؤذن فأذن للصال
  .بالرجل الساعة

  .أجب أمري املؤمنني: الركن اليماين فقال لهفخرج يتطلبه فوجده عند 
  .ليس إىل ذلك من سبيل: فقال
  .إذن يضرب عنفي: فقال
خذه فإن فيه دعاء الفرج : مث أخرج من مزود كان معه رقاً مكتوباً فقال له. وال إىل ضرب رقبتك من سبيل: فقال

وذكر له فضالً . ن ليلته مات شهيداًمن دعا به صباحاً ومات من يومه مات شهيداً، ومن دعا به مساء ومات م
ال : ويلك أو حتسن السحر؟ قال: فأخذه صاحب الشرطة وأتى به املنصور فلما رآه قال له. عظيماً وثواباً جزيالً
  .مث قص عليه القصة، فأمر املنصور بنقله وأمر له بألف دينار، وهو هذا. واهللا يا أمري املؤمنني

لطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمك مبا حتت أرضك كعلمك مبا اللهم كما لطفت يف عظمتك دون ال
وكانت وساوس الصدور كالعالنية عندك، وعالنية القول كالسر يف علمك، وانقاد كل شيء . فوق عرشك

لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا واآلخرة كله بيدك، اجعل يل من كل هم وغم 
اللهم، إن عفوك عن ذنويب وجتاوزك عن خطيئيت وسترك على قبيح عملي . فرجاً وخمرجاًأصبحت أو أميت فيه 



أطمعين أن أسألك ما ال أستوجبه مما قصرت فيه، أدعوك آمناً وأسألك مستأنساً، فإنك أننت احملسن إيل وأنا املسيء 
قة بك محلتين على اجلراءة عليك، إىل نفسي فيما بيين وبينك، تتودد إيل بالنعم وأتبغض إليك باملعاصي، ولكن الث

  .فجد بفضلك وإحسانك علي، إنك أنت الرؤوف الرحيم

  القاضي ابن أيب ليلى واملنصور

دخل ابن أيب ليلى على أيب جعفر املنصور، وكان ابن أيب ليلى قاضياً فقال أبو : وحدث عبد اهللا البلتاجي، قال
م أمور، فإن كان ورد عليك شيء فحدثنيه، فقد طال علي من ظرائف الناس ونوادره. إن القاضي يرد عليه: جعفر
  .يومي
أتتين عجوز تكاد تنال األرض بوجهها . واهللا يا أمري املؤمنني، قد ورد علي منذ ثالثة أيام أمر ما ورد علي مثله: قال

  .أنا باهللا وبالقاضي أن يأخذ يل حبقي وأن يعينين على خصمي: أو تسقط من احننائها فقالت
  .إبنة أخ يل: ن خصمك؟ قالتوم: قلت

أصلح اهللا : فذهبت العجوز تتظلم، فقالت الشابة. فدعوت هبا فجاءت امرأة ضخمة ممتلئة شحماً فجلست منبهرة
  .القاضي، مرها فلتسكت حىت أتكلم حبجيت وحجتها فإن حلنت بشيء فلترد علي، فإن أذنت يل أسفرت

  .إن أسفرت قضيت هلا: فقالت العجوز
أصلح اهللا القاضي، هذه : فقالت. فري، فأسفرت عن وجه واهللا ما ظننت أنه يكون مثله إال يف اجلنةأس: فقلت هلا

يا بنت : عميت مات والدي وتركين يتيمة يف حجرها فربتين فأحسنت التربية، حىت إذا بلغت مبلغ النساء قالت يل
  .ما أكره ذلك يا عمة: أخي، هل لك يف التزويج؟ قلت

  .نعم: قالت العجوز
فخطبين وجوه أهل الكوفة فلم ترض إال رجالً صريفياً، فتزوجين، فكنا كأننا رحيانتان ما أظن أن اهللا خلق : قالت

فلما رأت العمة موقعه مين وموقعي منه حسدتنا على ذلك، . غريه يغدو إىل سوقه ويروح علي مبا رزقه اهللا تعاىل
يا عمة هل لك أن تزوجيين ابنتك؟ : علينه عليها، فقال وكانت هلا ابنةً فشوفتها وهيأهتا لدخول زوجي، فوقعت

  .نعم بشرط: قالت
  .تصري أمر ابنة أخي إيل: ؟ قالت.وما الشرط: فقال هلا

  .قد صريت أمرها إليك: قال
  .فإن قد طلقتها ثالثاً بتةً: قالت

  .نعم: عنك؟ قالت يا عميت أتأذنني يل أن أنتقل: وزوجت ابنتها زوجي، فكان يغدو عليها ويروح، فقلت هلا 
طلقها زوجها : ما يل ال أرى ربيبتنا؟ قالت: فانتقلت عنها وكان لعميت زوج غائب فقدم فلما توسط منزهلا قال

  .فانتقلت عنا
  .إن هلا من احلق علينا أن نعزيها مبصيبتها: فقال

ك بقيةً من الشباب؛ فهل لك إن في: فلما دخل علي عزاين مبصيبيت، مث قال. فلما بلغين جميئه إيل هتيأت له وتشوفت
  .ما أكره ذلك ولكن على شرط: أن أتزوج بك؟ قلت

  .تصري أمر عميت بيدي: وما الشرط؟ قلت: قال يل
  .فإين قد فعلت وصريت أمرها بيدك: قال



  .فإين قد طلقتها ثالثاً بتة: قلت
اعتل وتويف فلما انقضت عديت  فقدم علي بثقله من الغد ومعه ستة آالف درهم فأقام عندي ما أقام، مث إنه: قالت

يا فالنة إنك : جاء زوجي األول الصرييف يعزيين مبصيبيت فلما بلغين جميئه هتيأت وتشوفت له، فلما دخل علي قال يل
ما أكره ذلك، ولكن : تعلمني أنك كنت أعز الناس علي وأحبهم إيل، وقد حلت املراجعة، فهل لك يف ذلك؟ قلت

  .اجعل أمر ابنة عميت بيدي
  .فإين قد فعلت: قال
  .فإين قد طلقتها ثالثاً بتةً، أصلح اهللا القاضي، فرجعت إىل زوجي فما اعتدائي عليها: قلت

  .أنا فعلت مرة، وفعلت مرة بعد أخرى: فقالت العجوز
.  "ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث بغي عليه لينصرنه اهللا : " إن اهللا مل يوقت يف هذا وقتاً، وقد قال تعاىل: فقلت

  .فواحدة بواحدة والبادي أظلم
إن زوج العمة مل يكن له أن يتزوج ابنة أخيها وهي يف عدته؛ فأرادت العجوز أن تتوىل التفريق بينه : فقال القاضي

  .قد فرقت بينكما، قومي إىل منزلك، انتهى: وبينها استيفاء هلا وجمازاة هلا على فعلها، فقلت هلا

  األمري األموي وملك النوبة

ر املنصور يوماً يف جملسه زوال ملك بين أمية وما جرى عليهم، وأهنم عاشوا سعداء وماتوا فقراء، فقال له وذك
فأحضره واسأله . إن عبد اهللا بن مروان بن حممد يف حبسك، وله قصة مع ملك النوبة: إمساعيل بن علي اهلامشي

  .وبركاته السالم عليك يا أمري املؤمنني ورمحة اهللا: فأحضره، فقال. عنها
  ما قصتك مع ملك النوبة؟ : فقعد، فقال! رد السالم أمن ومل تسمح نفسي بذلك، ولكن اقعد: فقال املنصور

يا أمري املؤمنني، كنت ويل عهد أيب فلما طلبتنا دعوت عشرة من غلماين ودفعت لكل واحد ألف دينار : فقال
جت هارباً إىل بالد النوبة، فلما قربنا بعثت وأوسقت مخس بغال وشددت يف وسطي جوهراً له قيمة عظيمة وخر

فمضى وأبطأ حىت أسأت . امض إىل هذا امللك وأقرئه السالم وخذ لنا منه األمان وابتغ لنا مرية: غالماً يل، فقلت له
من أنت وما جاء بك إىل بالدي؟ : امللك يقرئك السالم ويقول لك: به الظن، مث أقبل ومعه رجل فدخل وسلم وقال

رد على امللك، ما أنا مبحارب وال راغب يف دينك وال ممن : ، أم راغب يف ديين، أم مستجري يب؟ فقلت لهأحمارب
  .يبتغي بدينه بدالً بل مستجري به
  .امللك يقول لك إين أجيء إليك غداً فال حتدث نفسك حدثاً وال شيئاً من املرية: فذهب الرسول ورجع إيل وقال

ففرش يل وجلست من الغد أرقبه، وإذا هو قد أقبل وعليه بردان قد ائتزر  افرشوا الفراش،: فقلت ألصحايب
ثالثة يقدمونه وسبعة خلفه، فاستصغرت أمره : بأحدمها وارتدى باآلخر، حايف الرجلني، ومعه عشرة معهم احلراب

ف عنان، فواىف هبا عشرة آال. اخليل: ما هذا؟ قالوا: وسولت يل نفسي قتله، فلما قرب إذا سواد عظيم، قلت
ِلَم ملْ يقعد على املوضع : فقلت لترمجانه: ووافت اخليل عند دخوله فأحدقوا بنا، فلما دخل جلس على األرض، قال

  .قل له إنه ملك وكل ملك حقه أن يكون متواضعاً هللا وعظمته إذ رفعه اهللا على عباده: الذي وطئ له؟ فسأله، فقال
قل له كيف سلبتم هذا امللك، فأخذ منكم وأنتم أقرب الناس إىل : لمث نكت بإصبعه األرض طويالً ورفع رأسه وقا

  .جاء من هو أقرب منا قرابة إليه، فسلبنا وغلبنا وطردنا فخرجت إليك مستجرياً باهللا، مث بك: نبيكم؟ فقلت



غري فعل ذلك عبيد وأعاجم دخلوا يف ديننا ويف ملكنا من : فلم كنتم تشربون اخلمر وهو حمرم عليكم؟ قلت: قال
  .رأينا
فعل ذلك عبيد : فلم تركبون على الديباج وعلى خيولكم سروج الذهب والفضة وهي حمرمة عليكم؟ قلت: قال

  .وأعاجم دخلوا يف ديننا ويف ملكنا بغري رأينا
فلم كنتم إذا خرجتم إىل الصيد مررمت على القرى وكلفتم أهلها ما ال طاقة هلم به بالضرب واإلهانة وال : قال

فعل : ذلك حىت حتطموا زرعهم يف طلب دراج قيمته نصف درهم، والتكليف والعناء حمرم عليكم؟ قلتيقنعكم 
  .ذلك عبيد وغلمان وأتباع

ولكنكم استحللتم ما حرم اهللا عليكم وأتيتم ما هناكم اهللا عنه فسلبكم العز وألبسكم الذل ونصر ! ال: قال
د، وإين أخاف أن تنزل بك النقمة إذ كنت من الظلمة فتشملين أعداءكم عليكم، وهللا فيكم نقمة مل تبلغ غايتها بع

  .معك، فإن النقمة إذا نزلت مشلت، فاخرج بعد ثالث، فإن وجدتك بعدها أخذت ما معك وقتلتك ومن معك
مث وثب قائماً وخرج وقمت ثالثاً ورجعت إىل مصر فأخذين عاملك وبعث يب إليك، وها أنا ذا واملوت أحب إيل من 

  .احلياة
  .يف عنقي بيعة هذا: فرق له املنصور وهم بإطالقه، فقال له إمساعيل بن علي

  .ينزل يف دار من دورنا وجيري عليه ما جيري على مثله: فما ترى؟ قال: قال
  .ففعل به ذلك، انتهى

  املنصور والطاعون. بليتان

ىل على ما وهبكم يف فإين منذ وليتكم أيها الناس ينبغي لكم أن حتمدوا اهللا تعا: وخطب املنصور يوماً بالشام، فقال
  .صرف اهللا عنكم الطاعون الذي كان جييئكم

  .إن اهللا أكرم من أن جيمعك أنت والطاعون علينا: فقال أعرايب

  أيب هرمة واخلمر

تكتب إىل عاملك باملدينة إذا وجدين : سل حاجتك؟ قال: ودخل ابن هرمة على املنصور وامتدحه، فقال له املنصور
  . حيدينسكران ال

  .هذا حد ال سبيل إىل تركه: فقال له املنصور
  .ما يل حاجة غريها: فقال

  .اكتب إىل عاملنا باملدينة من أتاك بابن هرمة وهو سكران فاجلده مثانني، واجلد الذي جاء به مائة: فقال لكاتبه
  .ه ويتركونه، انتهىمن يشتري مثانني مبائة، فيمرون علي: فمكان الشرطة ميرون عليه وهو سكران ويقولون

  الرجل الثبت اجلنان

ما رأيت رجالً أثبت جناناً وال أحسن معرفة وال أظهر حجة من رجل رفع فيه عند : وحدث أمحد بن موسى قال
رفع : قال املنصور. املنصور بأن عنده أمواالً لبين أمية، فأمر املنصور حاجبه الربيع أن حيضره، فلما حضر بني يديه



  .ودائع وأمواالً وسالحاً لبين أمية فأخرجها لنا لنجمع ذلك إىل بيت املالإلينا أن عندك 
  . ال: يا أمري املؤمنني، أنت وارث لبين أمية؟ قال: فقال الرجل

  .فلم تسأل إذن عما يف يدي من أموال بين أمية ولست بوارث هلم وال وصي: قال
  .بوا أموال املسلمنيإن بين أمية ظلموا الناس وغص: فأطرق املنصور ساعة، مث قال

حيتاج أمري املؤمنني إىل بينة يقبلها احلاكم تشهد أن املال الذي لبين أمية هو الذي يف يدي وأنه هو : فقال الرجل
وأن أمري املؤمنني يعلم أن بين أمية كانت هلم أموال ألنفسهم غري أموال املسلمني اليت . الذي غصبوه من الناس

يا ربيع، صدق الرجل ما جيب لنا على : فسكت املنصور ساعة، مث قال: املؤمنني؟ قالاغتصبوها على ما يتهم أمري 
  .نعم: ألك حاجة؟ قال: الرجل شيء، مث قال للرجل

. أن جتمع بيين وبني من سعى يف إليك فواهللا يا أمري املؤمنني ما لبين أمية عندي مال وال سالح: ما هي؟ قال: قال
أنت فيه من العدل واإلنصاف واتباع احلق واجتناب املظامل، فأيقنت أن الكالم  وإمنا أحضرت بني يديك وعلمت ما

  .الذي صدر مين هو أجنح وأصلح ملا سألتين عنه
يا أمري املؤمنني، هذا أخذ يل مخسمائة : فقال. يا ربيع، امجع بينه وبني الذي سعى به فجمع بينهما: فقال املنصور

  .دينار وهرب، ويل عليه مسطور شرعي
  .أردت قتله ليخلص يل املال: فما محلك على السعي كاذباً؟ قال: قال. سأل املنصور الرجل فأقر باملالف

قد وهبتها له يا أمري املؤمنني، ألجل وقويف بني يديك وحضوري جملسك ووهبته مخسمائة دينار أخرى : فقال الرجل
  .لكالمك يل

  .فاستحسن املنصور فعله وأكرمه ورده إىل بلده مكرماً
ما رأيت مثل هذا الشيخ قط، وال أثبت من جنانه وال من حجين مثله وال رأيت : وكان املنصور كل وقت يقول

  .مثل محله ومروءته، انتهى

  خالقة املهدي

  الرؤيا الصاحلة

قلت للهيثم بن علي بأي شيء استحق سعيد بن عبد الرمحن أن : امسه حممد بن املنصور، حدثنا داود بن رشيد، قال
إن خربه باتصاله باملهدي ظريف، فإن أحببت شرحته : املهدي القضاء وأنزله منه تلك املنزلة الرفيعة؟ فقالواله 
  .قلت واهللا قد أحببت. لك
: استأذن يل على أمري املؤمنني، فقال له: اعلم أنه واىف الربيع احلاجب حني أفضت اخلالفة إىل املهدي وقال له: قال

رجل قد رأيت ألمري املؤمنني أعزه اهللا رؤيا صاحلة، وقد أحببت أن تذكرين له، فقال  أنا: من أنت وما حاجتك؟ قال
: يا هذا ، إن القوم ال يصدقون فيما يرونه ألنفسهم فكيف مبا يراه هلم غريهم، فاحتل حبيلة غري هذه، فقال: الربيع

لم تفعل؟ فدخل الربيع على املهدي، إن مل ختربه مبكاين سألت من يوصلين إليه وأخربه ين سألتك اإلذن يل عليه ف
  .يا أمري املؤمنني، إنكم قد أطمعتم الناس يف أنفسكم فقد احتالوا عليكم بكل ضرب: فقال له

رجل بالباب يزعم أنه رأى ألمري املؤمنني أيده اهللا رؤيا حسنة، وقد : هكذا تصنع امللوك فماذا؟ قال: فقال له املهدي
  .أحب أن يقصها عليك



واهللا : يا ربيع، إين واهللا أرى الرؤيا لنفسي فال تصح يل فكيف ميكن ادعاؤها ممن لعله قد افتعلها؟ قال: يفقال املهد
  .قلت له مثل هذا فلم يقبل

  .هات الرجل: قال
ما رأيت بار اهللا : فأدخل عليه سعيد وكان له رؤية ومجال ومروة ظاهرة وحلية عظيمة ولسان طلق، فقال له: قال

أخرب أمري املؤمنني أنه يعيش ثالثني سنة يف اخلالفة، وآية : يا أمري املؤمنني آتياً أتاين يف منامي فقال رأيت: فيك؟ قال
  .ذلك أنه يرى يف ليلته اآلتية يف منامه كأنه يقلب يواقيت مث يعدها فيجد ثالثني ياقوتة كأهنا قد وهبت له

فإن كان األمر على ما ذكرت : ا املقبلة على ما أخربتناما أحسن ما رأيت، وحنن منتحن رؤياك يف ليلتن: فقال املهدي
  .أعطيناك فوق ما تريد، وإن كان األمر خبالف ذلك مل نعاقبك لعلمنا أن الرؤيا الصاحلة رمبا صدقت ورمبا اختلفت

ني أكرمه يا أمري املؤمنني، فما أصنع أنا الساعة إذا صرت إىل منزيل وعيايل وأخربهتم أين كنت عند أمري املؤمن: قال
يعجل يل أمري املؤمنني أعزه اهللا تعاىل ما أحب وما : فكيف نعمل؟ فقال: اهللا، مث رجعت صفر اليد؟ فقال له املهدي

  .أحلف له بالطالق إين قد صدقت
من يكفلك؟ : فأمر له بِعشرة آالف درهم وأمر بأن يؤخذ له كفيل ليحضر من غد ذلك اليوم فقبض املال وقال له

  .هذا يكفلين: خادم حسن الوجه والزي وقالفمد عينه إىل 
  أكفله يا غالم؟ : فقال له املهدي

فلما كانت . نعم يا أمري املؤمنني، فكفله وانصرف سعيد بن عبد الرمحن بالعشرة آالف درهم: فامحر وخجل، وقال
فلما وقعت . ن لهتلك الليلة رأى املهدي ما ذكره له سعيد حرفاً حبرف وأصبح سعيد فواىف الباب واستأذن، فأذ

فضحك يف جوابه، فقال . وما رأى أمري املؤمنني: أين مصداق ما قلت لنا عليه؟ فقلت له: عني املهدي عليه قال له
  .ألين أحلف على صدق: امرأيت طالق إن مل تكن رأيت شيئاً؟ فقال: له

  .فقد واهللا رأيت ذلك مبيناً: قال له املهدي
  .ا أمري املؤمنني ما وعدتينبر، فأجنز يل ي:اهللا أ: فقال سعيد

  .حباً وكرامة: قال
مث أمر له بثالثة آالف دينار وعشر ختوت ثياب من كل صنف وثالثة مراكب من أنفس دوابه حمالةً، فأخذ ذلك 

  .ال واهللا: سألتك باهللا هل هلذه الرؤيا من أصل؟ فقال سعيد: وقال. وانصرف فلحق به اخلادم الذي كان كفله
هذا من املخاريق اليت ال أب هلا، وذلك أين ملا ألقيت هذا : ف وقد رأى أمري املؤمنني ما ذكرته؟ قالكي: فقال اخلادم

الكالم خطر بباله وحدث به نفسه وأسرى به قلبه واشتغل به فكره ففي ساعة نام خيل له ما حل يف قلبه واشتغل به 
  .فكره فنام فرآه
  .قد حلفت بالطالق: فقال له اخلادم

وأحتصل على عشرة آالف درهم وثالثة . واحدة وبقيت معي على اثنتني وأزيد مهرها عشرة دراهمطلقة : قال
  .آالف دينار وعشرة ختوت من أصناف الثياب، وثالثة مراكب فارهة

  .قد صدقتك وجعلت ذلك مكافأتك على كفالتك فاستر علي: فقال له سعيد. فبهت اخلادم وتعجب من ذلك
  .انتهى. فلم يزل كذلك حىت مات. فنادمه وحظي عنده وقلده القضاء على العسكرمث طلبه املهدي ملنادمته 

  املهدي واألعرايب



نعم، : هل من قرى؟ قال. يا أعرايب: حيكى أن املهدي خرج يتصيد، فسار به فرسه حىت دخل إىل خباء أعرايب، فقال
: فلما شرب قال. يذ يف ركوة فسقاه قعباًفأخرج له قرض شعري فأكله، مث أخرج له فضلة من لنب فسقاه، مث أتاه بنب

  .ال واهللا: يا أخا العرب أتدري من أنا؟ قال
  .أنا من خدم أمري املؤمنني اخلاصة: قال
  .بارك اهللا يف موضعك: قال

  .زعمت أنك من خدم أمري املؤمنني اخلاصة: يا أعرايب، أتدري من أنا؟ قال: مث سقاه قعباً آخر فشربه فقال
  .من قواد أمري املؤمنني ال، بل أنا: قال
  .رحبت بالدك وطاب مرادك: قال

  .زعمت أنك من قواد أمري املؤمنني: يا أعرايب، أتدري من أنا؟ قال: مث سقاه ثالثاً فلما فرغ منه قال
  .ال، ولكين أمري املؤمنني: قال

  .واهللا لو شربت الرابع الدعيت أنك رسول اهللا: فأخذ األعرايب الركوة وأوكأها وقال
ال : ضحك املهدي حىت غشي عليه وأحاطت به اخليل ونزلت إليه امللوك واألشراف فطار قلب األعرايب فقال لهف

  .بأس عليك وال خوف مث أمر له بكسوة ومال

  أبو نواس وجارية بنت املهدي

ل، وكانت بكراً ناهداً ذات حسن ومجال وقد واعتدا. كاعب: كان ألمساء بنت املهدي جارية يقال هلا: وقيل
فظفر هبا ليلة من الليايل يف . فتالعب عليها أبو نواس ليناهلا، فتمنعت منه مراراً: قال. وكانت بنت ست عشرة سنة

هذا جزع األبكار، : املوت دون ذلك، فقال أبو نواس يف نفسه: ناحية من نواحي القصر فمسكها فبكت وقالت
جى، فوجدها نائمة سكرى فتقرب منها وحل السراويل فتركها مدة، فائفق أنه خرج من القصر ليلة وقد رقرق الد

من وسطها، ودمهها، فإذا هي خالية من البكارة، فارتاع وظن أنه يكون أتاها دم، فلم جيد وقام عنها وندم على ما 
  :كن منه وأخذ يقول

  مرقرقة اخلدين ليلية الشعر... وناهدة الثديني من خدم القصر 
  ويالً وما حب الكواعب من أمريط... كلفت هبا دهراً حسن وجهها 

  وروضتها، والشعر من خدع السحر... فما زلت باألشعار حىت خدعتها 
  أموت به داًء ودمعتها جتري: ... أطالبها شيئاً، فقالت بعربة
  غرقت هبا يا قوم يف جلج البحر... فلما تعانقنا توسطت جلةً 

  ىل الصدوقد زلقت رجلي ورحت إ... فصحت أغثين يا غالم، فجاءين 
  تداركين باحلبل رحت إىل القعر... ولوال صياحي بالغالم وأنه 

  وال سرت طول الدهر إىل على الظهر... فأقسمت عمري ال ركبت سفينة 

  الشاعر اجملنون

فلم أر قط أظرف منه وال أحسن . صعدت من البصرة إىل بغداد، فمررت بدير العاقول فرأيت جمنوناً فيه: قال املربد
  :فلما دنوت منه أنشأ يقول. يده الواحدة على صدرهثياباً، و



  ال أستطيع أبث ما أجد... اهللا يعلم أنين كمٌد 
  بلد، وأخرى حازها بلد... روح متلكها : روحان يل

  صرب وليس ملثلها جلد... وأرى الصبابة ليس ينفعها 
  مبكاهنا جتد الذي أجد... وأظن ظاعنيت كشاهديت 

أنشدتك ما حتبه : فقال يل. فأهوى لشيء يرميين به فبعدت عنه. ك يا جمنونأحسنت واهللا، هللا در: فقلت
  .يا جمنون، وتكون مع الزمان علي: وتقول يل. واستحسنته
  .أخطأت: فقلت له
  .نعم: أنشدك شعراً أيضاً؟ قلت: مث قال. إذن اعترفت خبطئك: فقال

  :فأنشأ يقول
  كمدأوجع قلب احملب بال... وما . ما أقتل البني للمحب

  أسرع يف مهجيت ويف كبدي... عرضت نفسي على البالء لقد 
  بني اختالج اهلموم والسهد... إذ أبيت معتقالً ! يا حسرةً
  :أحسنت واهللا زدنا، فقال: فقلت

  أو كشفوين فناحل اجلسد... إن فتشوين فمحرق الكبد 
  أن لست أشكو النوى إىل أحد... أضعف ما يب وزادين أملاً 

  .اهللا زدناأحسنت و: فقلت
أحسبك أبا : يا فىت، أراك كلما أنشدتك بيتاً قلت زدنا، وما ذاك إال ملفارقة حبيبٍ أو خل أريب، مث قال: فقال

  .باهللا ما هو أنت. العباس املربد
يا أبا العباس، أنشدين من شعرك شيئاً تنتعش به : وهل خيفى القمر؟ مث قال: أنا ذلك فمن أين عرفتين؟ فقال: قلت

  :فأنشدته قويلروحي، 
  ومن بكائي بكت أعداي إذ رحلوا... بكيت حىت بكى من رمحيت الطلل 

  نفسي تساق إذا ما سيقت اإلبل... أين احلي قد نزلوا؟ ! يا منزل احلي
  غيثاً وجاد عليك الوابل اهلطل... أنعم صباحاً، سقاك اهللا من طلل 

  لوالشمل ملتئم واحلبل متص... سقياً لعهدهم والدار جامعة 
  والدهر يسعد والواشون قد غفلوا... فطاملا قد نعمنا واحلبيب هبا 

  والدهر ذو دول بالناس ينتقل... قد غري الدهر ما قد كنت أعرفه 
  والبني أعظم ما يبلى به الرجل... بانوا فبان الذي قد كنت آمله 

  والدمع منسكب، والركب مرحتل... فالشمل مفترق، والقلب حمترق 
  صب به دنف أو شارب مثل... سار عيسهم كأن قليب ملا 

  وثوروها وسارت باهلوى اإلبل... ملا أناخوا قبيل الصبح عيسهم 
  ترنوا يل، ودمع العني منهمل... وقلت من خالل السجف ناظرها 

  يا حادي العيس يف ترحالك األجل... عرج يب أو دعهم ! يا حادي العيس
  طول العهد ما فعلوا؟يا ليت شعري ل... إين وحقك ال أنس مودهتم 



ماتوا، فصاح صيحة عظيمة وخر مغشياً عليه، : ما فعلوا؟ قلت: قال يل. فلما أمتمت شعري: قال أبو العباس املربد
  .انتهى. رمحة اهللا عليه. فحركته فوجدته قد مات

  خالفة موسى اهلادي بن حممد

  .مل أر فيه شيئاً ومن رأى فيه شيئاً فليضعه
حيث أن املؤلف أمر بأن من رأى فيه شيئاً فليضعه، فرأيت هذا النذر اليسري مذكوراً يف من : قال بعض الفضالء

  :تاريخ اإلسحاقي فأحببت ذكره امتثاالً ألمره، فقلت

  اهلادي واخلارجي

أن اهلادي كان يوماً يف بستان يتنزه على محار، وال سالح معه وحبضرته مجاعة، من خواصه : ذكر صاحب الكردان
فدخل عليه حاجبه وأخربه أن بالباب بعض اخلوارج له بأس ومكايد، وقد ظفر به بعض القواد فأمر  وأهل بيته،

فلما أبصر اخلارجي اهلادي جذب يديه من الرجلني . اهلادي بإدخاله فدخل عليه بني رجلني قد قبضا على يديه
لى محاره، حىت إذا دنا منه واختطف سيف أحدمها وقصد اهلادي ففر كل من كان حوله وبقي وحده، وهو ثابت ع
يا غالم اضرب عنقه، فظن : اخلارجي وهم أن يعلوه بالسيف أومأ إىل وراء اخلارجي وأومهه أن غالماً وراءه وقال

اخلارجي أن غالماً وراءه والتفت اخلارجي، فنزل اهلادي مسرعاً عن محاره فقبض على عنق اخلارجي وذحبه بالسيف 
هر محاره من فوره، وأتباع اهلادي ينظرون إليه ويتسللون عليه وقد ملئوا منه حياًء الذي كان معه، مث عاد إىل ظ

. ورعباً، فما عاتبهم وال خاطبهم يف ذلك بكلمة، ومل يفارق السالح بعد ذلك اليوم، ومل يركب إال جواداً من اخليل
  .ة مل يصل إليها أحد إال نادراًفانظر إىل هذا املقدار يف ثبات جأش امللوك، فإنه قل من يفعل ذلك، وهذه مرتب

  اهلادي وحبه لغادرة

حكي عبد احلق أنه قال مما ابتلي به اهلادي من احملبة أنه كان مغرماً جبارية تسمى غادراً، وكانت من أحسن النساء 
 وجهاً وأطيبهم غناًء، اشتراها بعشرة آالف دينار، فبينما هو يشرب مع ندمائه إذ فكر ساعة وتغري لونه وقطع

وقع يف قليب أين أموت وأن أخي هارون بلي اخلالفة ويتزوج غادراً : ما بال أمري املؤمنني؟ قال: الشراب، فقيل له
  .فامضوا وأتوين برأسه

ال أرضى حىت حتلف علي : مث رجع عن ذلك وأمر بإحضاره، وحكى له ما خطر بباله فجعل هارون يترفق به، فقال
فرضي بذلك وحلف إمياناً عظيمة، ودخل إىل اجلارية وحلفها أيضاً . زوج هبابكل ما أحلفك به أين إذا مت ال تت

يا أمري : على مثل ذلك، فلم يلبث بعد ذلك سوى شهر ومات وويل اخلالفة هارون الرشيد فطلب اجلارية فقالت
  .قد كفرت عنك وعين: املؤمنني كيف تصنع باإلميان؟ فقال

وافتنت به أعظم من أخيه اهلادي حىت كانت تسكر وتنام يف حجره فال  مث تزوج هبا ووقعت يف قلبه موقعاً عظيماً
ما بالك : فقال هلا. فبينما هون يف بعض الليايل وهي يف حجره نائمة إذا هبا انتبهت فزعة مرعوبة. يتحرك وال ينقلب

  :رأيت أخاك اهلادي الساعة يف النوم فأنشدين هذه األبيات: فديتك؟ قالت
  جاوزت سكان املقابر.. .أخلفت عهدي بعدما 



  إميانك الزور الفواجر... ونسيتين، وحنثت يف 
  صدق الذي مساك غادر... ونكحت غادرة أخي 

  د وال تدر عنك الدوائر... ال يهنك اإللف اجلدي؟ 
مث وىل عين وكأن األبيات مكتوبة يف قليب ما نسيت : ح وصرت حيث غدوت صائر قالت -وحلقتين قبل الصبا 

  .منها كلمة
  .هذه أحالم الشيطان: فقال هلا
مث اضطربت بني يديه وماتت يف تلك الساعة، وال تسأل عن هارون الرشيد وما . كال، واهللا يا أمري املؤمنني: فقالت

  .لقي بعدها
  ؟؟ 

  خالفة هارون الرشيد بن حممد املهدي

  .هو أخو موسى اهلادي، وهو اخلامس من بين العباس
  :ة اخلالفة عندما ويل الرشيد بعد أخيه موسى اهلاديقال إبراهيم املوصلي يف هتنئ

  فلما أتى هارون أشرق نورها... أمل تر أن الشمس كانت مريضة 
  فهارون واليها وحيىي وزيرها... تلبست الدنيا مجاالً مبلكه 

  هارون واألعرايب

  .أتيت برسالة: فيم جئت؟ قال: قدم أعرايب حني ويل هارون اخلالفة فقيل له
  .هبا ائت: قال
  :ائِت أمري املؤمنني فابلغه هذه األبيات: أتاين آت يف منامي فقال: قال

  تزف إليكما أبداً عروسا... توارثت اخلالفة يف قريشٍ 
  متيس، وما هلا أن ال متيسا... إىل هارون هتدي بعد موسى 

  .فأعطاه الرشيد عطاء جزيالً وصرفه

  ليلة عظيمة

ويف فيها أخوه وولد يف تلك الليلة املأمون، وكانت ليلة عظيمة مل ير مثلها يف بين بويع له باخلالفة يف الليلة اليت ت
  .العباس مات فيها خليفة، وويل فيها خليفة، وولد فيها خليفة
  .وسيأيت إيقاع الرشيد بالربامكة وسبب ذلك. وملا بويع الرشيد قلد جعفر بن حيىي بن خالد بن برمك وزارته

  الرشيد واملستقية

أن هارون الرشيد مر يف بعض األيام وبصحبته جعفر الربمكي وإذا هو بعدة بنات يستقون املاء فعرج عليهن وحيكى 
  :يريد الشرب وإذا إحداهن تقول



  عن مضجعي وقت املنام... قويل لطيفك ينثين 
  نار تأجج يف العظام... كي أستريح وتنطفي 

  على بساط من سقام... دنٌف تقلبه األكف 
  .من قويل: يا بنت الكرام هذا من قولك أم من منقولك؟ قالت: فقال هلا. ملؤمنني مالحتها وفصاحتهافأعجب أمري ا

  :إن كان كالمك صحيحاً فأمسكي املعىن وغريي القافية فأنشدت تقول: قال
  عن مضجعي وقت الوسن... قويل لطيفك ينثين 

  نارٌ تأجج يف البدن... كي أستريح وتنطفي 
  على بساط من شجن ...دنف تقلبه األكف 
  ت فهل لوصلك من مثن؟... أما أنا فكما علم؟ 

  .واآلخر مسروق: فقال هلا
  .بل كالمي: قالت
  :فقالت. إن كان كالمك أيضاً فأمسكي املعىن وغريي القافية: فقال

  عن مضجعي وقت الرقاد... قويل لطيفك ينثين 
  نار تأجج يف الفؤاد... كي أستريح وتنطفي 
  على بساط من حداد...  دنف تقلبه األكف
  ت فهل لوصلك من سداد؟... أما أنا فكما علم؟ 

  .واآلخر مسروق: فقال هلا
  .بل كالمي: فقال

  :فقالت. إن كان كالمك فأمسكي املعىن وغريي القافية: فقال هلا
  عن مضجعي وقت اهلجوع... قويل لطيفك ينثين 

  نار تأجج يف الضلوع... كي أستريح وتنطفي 
  على بساط من دموع... ألكف دنف تقلبه ا

  ت فهل لوصلك من رجوع؟... أما أنا فكما علم؟ 
  .من أوسطه بيتاً، وأعاله عموداً: أنت من أي هذا احلي؟ قالت: فقال هلا أمري املؤمنني

  .من أعالها شجرة وأينعها مثرة: وأنت من أي راعي اخليل؟ فقال: مث قالت. فعلم أمري املؤمنني أهنا بنت كبري احلي
  .أيد اهللا أمري املؤمنني ودعت له مث انصرفت مع بنات العرب: فقبلت األرض وقالت
  .أمري املؤمنني يريد بنتك: ال بد من أخذها فتوجه جعفر إىل أبيها، وقال له: فقال اخلليفة جلعفر

  .حباً وكرامة، هتدى جارية إىل أمري املؤمنني موالنا: فقال
هبا فكانت عنده من أعز نسائه وأعطى والدها ما يستره بني العرب من مث جهزها ومحلها إليه فتزوجها ودخل 

مث بعد مدة انتقل والدها بالوفاة إىل رمحة اهللا تعاىل، فورد على اخلليفة خرب وفاته فدخل عليها وهو كئيب، . األنعام
بست ثياب احلزن فلما شاهدته وعليه الكآبة، هنضت ودخلت إىل حجرهتا وقلعت ما عليها من الثياب الفاخرة ول

  .وقامت النعي له
مات والدي، فمضوا إىل اخلليفة فأخربوه فقام وأتى إليها وسأهلا من أعلمها هبذا : ما سبب هذا؟ فقالت: فقيل هلا



  .وجهك يا أمري املؤمنني: اخلرب؟ قالت
ه، ويعيش رأسك منذ أنا عندك ما رأيتك هكذا ومل يكن يل من أخاف عليه إال والدي لكرب: كيف ذلك؟ قالت: قال

فترغرغت عيناه بالدموع وعزاها فيه، وقامت مدة، وهي حزينة على والدها مث حلقت به رمحة . أنت يا أمري املؤمنني
  .اهللا عليهم أمجعني

  ؟

  الضيف الطارق

وحيكى أن أمري املؤمنني هارون الرشيد أرق ذات ليلة فقام يتمشى يف قصره بني املقاصري، فرأى جارية من جواريه 
  .يا أمني اهللا ما هذا اخلرب: ائمة فأعجبته، فداس على رجليها فانتبهت فرأت أمري املؤمنني، فاستحيت منه وقالتن

  :فأجاهبا بقوله
  هل تضيفوه إىل وقت السحر... ضيف طارق يف أرضكم : قلت

  :فأجابته تقول
  أخدم الضيف بسمعي والبصر... بسرور وهناء سيدي 

: فقال. فمر به فدخل عليه. أبو نواس: أمري املؤمنني من بالباب من الشعراء؟ قيل له فبات عندها إىل الصباح، فسأل
  :هات علي يا أمني اهللا ما هذا اخلرب، فأنشأ يقول

  فتفكرت فأحسنت الفكر... طال ليلي حني وافاين السهر 
  مث أجري يف مقاصري احلجر... قمت أمشي يف اجملايل ساعة 

  ه الرمحن من بني البشرزان... فإذا وجه مجيل مشرٌق 
  فدنت مين ومدت للبصر... فلمست الرجل منها موطئاً 

  يا أمني اهللا ما هذا اخلرب؟ ... وأشارت يل بقول مفصحٍ 

  هل تضيفوه إىل وقت السحر... ضيف طارق يف أرضكم : قلت
  أخدم الضيف بسمعي والبصر... فأجابت بسرور سيدي 

  .له بصلة فتعجب أمري املؤمنني من ذلك وأمر: قال

  هارون واجلارية السكرى

حيكى أن هارون الرشيد هجر جارية له مث لقيها يف بعض الليايل يف القصر سكرى تدور يف جوانب القصر وعليها 
مطرف خز، وهي تسحب أذياهلا من التيه والعجب، وسقط رداؤها عن منكبيها، والريح أبان هنديها كأهنما رمانتان، 

هجرتين هذه املدة وليس يل علم مبالقاتك فأنظرين ! يا أمري املؤمنني: دها عن نفسها، فقالتوهلا ردفان ثقيالن، فراو
  .إىل غد حىت أهتيأ وآتيك
ال تدع أحداً يدخل علي إال فالنة، وانتظرها فلم جتئ فقام ودخل عليها وسأهلا إجناز : فلما أصبح قال للحاجب

فقام واستدعى من بالباب من الشعراء فدخل عليه أبو . وه النهاريا أمري املؤمنني، كالم الليل ميح: املوعد فقالت
أنا قائل يف ذلك ثالثة : فقال الرقاشي. هاتوا علي، كالم الليل ميحوه النهار: نواس والرقاشي وأبو مصعب فقال هلم



  :أبيات، وأنشأ يقول
  وقد منع القرار فال قرار... أتسلوها، وقلبك مستطار 
  فتاة ال تزور وال تزار...  وقد تركتك صباً مستهاماً
  كالم الليل ميحوه النهار: ... فولت وانثنت تيهاً، وقالت

  :وأنا قائل يف ذلك ثالثة أبيات، وأنشأ يقول: وقال أبو مصعب
  ملا وسعتك يف بغداد دار... أما واهللا لو جتدين وجدي 
  ومن ذكراك يف األحشاء نار... أما يكفيك أن العني عربى 

  كالم الليل ميحوه النهار... بغري ضحك تبسمت الفتاة 
  :أنا قائل يف ذلك أربعة أبيت، وأنشأ يقول: وقال أبو نواس

  ولكن زين السكر الوقار... وخود أقبلت يف القصر سكرى 
  وغصناً فيه رمانٌ صغار... وهز الريح أردافاً ثقاالً 

  من التخميش واحنل اإلزار... وقد سقط الردا عن منكبيها 
  كالم الليل ميحوه النهار: عد سيديت، فقالتالو: فقلت

  .قاتلك اهللا كأنك كنت معنا أو مطلعاً علينا: فقال الرشيد
  .ومر لكل خبلعة سنية ومخسة آالف درهم، وأليب نواس بعشرة آالف درهم، انتهى

  الرشيد وجارية اخليزران

قصورة جارية تسمى اخليزران على وذكر اخلطيب يف بعض مصنفاته أن الرشيد دخل يوماً قبل وقت الظهر، يف م
غفلة منها، فوجدها تغتسل، فلما رأته جتللت بشعرها حىت مل ير من جسدها شيئاً، فأعجبه ذلك الفعل واستحسنه، 

  .أبو نواس وبشار: من بالباب من الشعراء؟ قالوا له: مث عاد إىل جملسه وقال
  .ليحضرا مجيعاً: فقال

  :أبياتاً توافق ما يف نفسي، فأنشأ بشار يقول فأحضرا، فقال الرشيد ليقل كل منكما
  بنفسي ذاك املنزل املتحبب... حتببتكم والقلب صار إليكمو 

  وذكراهم، ينمي إيل حمبب... إذا ذكروا اهلجران ال عن ماللٍة 
  فكيف وأنتم حاجيت تتجنبوا... وقالوا جتنبنا، وال قرب بيننا 

  ماء احلياة وأطيب وأعذب من... على أهنم أحلى من الشهد عندنا 
  :أحسنت، ولكن ما أصبت ما يف نفسي، فقل أنت يا أبا نواس، فجعل يقول: فقال

  فورد خدها فرط احلياء... نضت عنها القميص لصب ماء 
  مبعتدلٍ أرق من اهلواء... وقابلت اهلواء، وقد تعرت 
  إىل ماء معد يف إناء... ومدت راحة، كاملاء منها 
  على عجل إىل أخذ الرداء...  فلما أن قضت وطراً ومهت

  فأسبلت الظالم على الضياء... رأت شخص الرقيب على التداين 
  وظل املاء يقطر فوق ماء... فغاب الصبح منها حتت ليلٍ 



  كأحسن ما يكون من النساء... فسبحان اإلله وقد براها 
  .سيفاً ونطعاً: فقال الرشيد

  .ال واهللا ولكن شيء خطر ببايل: كنت؟ قالأمعنا : ومل يا أمري املؤمنني؟ قال: فقال له
  .فأمر له بأربعة آالف درهم وصرفه

  ؟أجود أخبار النساء 

وحيكى أن أمري املؤمنني الرشيد أرق ذات ليلة أرقاً شديداً، فقام من فراشه ومتشى من مقصورة إىل مقصورة، وقلقه 
يقول لكم أمري : إىل البوابني، فقال هلم علي باألصمعي، فخرج الطواشي: زائد ونفسه حمصورة، فلما أصبح قال
يا أمسعي أريد منك أن : فلما حضر أعلم اخلليفة فأجلسه ورحب به وقال. املؤمنني أرسلوا أحداً خلف األصمعي

لقد مسعت كثرياً ومل يعجبين سوى ثالثة : مسعاً وطاعة: حتدثين بأجود ما مسعت من أخبار النساء وأشعارهن؟ فقال
  .ث بناتأبيات أنشدهن ثال

  .حدثين حديثهن: فقال له
اعلم إذا أمري املؤمنني، أين توجهت سنة إىل البصرة فاشتد لعي احلر فطلبت مقيالً أقيل فيه فلم أجد، فبنما أنا : فقال

أتلفت مييناً ومشاالً، إذا أنا بساباط مكنوس مرشوش، وفيه دكة من خشب، وعليها شباك مفتوح تفوح منه رائحة 
الساباط وجلست على الدكة وأردت االضطجاع، فسمعت كالماً عذباً من فم جارية حسناء، املسك، فدخلت 

إنا جلسنا يومنا هذا على وجه الصبوح، تعالني نطرح ثالمثائة دينار وكل منا تقول بيتاً من ! يا أخيت: وهي تقول
  :اً وكرامة، فقالت الكربىحب: الشعر، فكل من قاتل البيت األعذب األملح كانت الثالمثائة دينار هلا، فقلن

  ولو زارين مستيقظً كان أعجبا... عجبت له أن زار يف النوم مضجعي 
  :فقالت الوسطى

  أهالً وسهالً ومرحبا: فقلت له... وما زارين يف النوم إال خياله 
  :فقالت الصغرى

  ضجيعي ورياه من املسك أطيبا... بنفسي وأهلي من أرى كل ليلٍة 
فنزلت عن الدكة وأردت االنصراف، وإذا بالباب قد . قال مجالٌ، فقد مت األمر على كل حالإن كان هلذا امل: فقلت

اجلس يا شيخ، فطلعت على الدكة ثانياً وجلست، فدفعت إيل ورقة فنظرت : فتح وخرجت منه جارية، وهي تقول
، أطال اهللا بقاءه، أننا نعلم الشيخ: خطاً يف هناية احلسن مستقيم األلفات جموف أهلاآت مدور الواوات مضمونه

ثالث بنات أخواٍت جلسنا على وجه الصبوح وطرحنا ثالمثائة دينار، وشرطنا أن كل من قالت البيت األعذب 
  .األملح كان هلا الثالمثائة دينار، وقد جعلناك احلكم يف ذلك، فاحكم مبا تراه والسالم

  .علي بدواة وقرطاس: فقلت للجارية
  :بدواة مفضضة وأقالم مذهبة، فأنشأ أقولفغابت قليالً وخرجت إيل 

  حديث امرئ ساس األمور وجربا... أحدث عن خود حتدثن مرةً 
  حللن بقلبٍ للمشوق معذبا... ثالث كبكرات الصحاري جحافل 

  من الراقدين املشتهني التغيبا... خلون وقد نامت عيونٌ كثريةُ 
  هلواً وملعبا نعم، واختذن الشعر... فبحن مبا خيفني من داخل احلشا 
  وتبسم عن عذب املقالة أنسبا... فقالت عروٌب ذات عز غريرة 



  ولو زارين مستيقظاً كان أعجبا... عجبت له أن زار يف النوم مضجعي 
  تنفست الوسطى، وقالت تطربا... فلما انقضى ما زخرفت وتضاحكت 

  أهالً وسهالً ومرحبا: فقلت له... وما زارين يف النوم إال خياله 
  بلفظ هلا قد كان أشهى وأعذبا... سنت الصغرى، وقالت جميبة وأح

  ضجيعي، ورياه من املسك أطيبا... بنفسي وأهلي من رأى كل ليلة 
  يل احلكم مل أترك لذي اللب معتبا... فلما تدبرت الذي قلن وانربى 

  رأيت الذي قالت مجيالً وأصوبا... حكمت لصغراهن يف الشعر أنين 
عت الرقعة إىل اجلارية، فلما صعدت إىل القصر، فإذا برقص وتصفيق ودنيا دانية وقيامة قائمة، مث دف: قال األصمعي

  .اجلس يا أصمعي: ما بقي يل إقامة، فنزلت عن الدكة وأردت االنصراف، وإذا باجلارية تنادي وتقول: فقلت
  .نا نظمكيا شيخ إن خفي علينا امسك فما خفي علي: ومن أعلمك أنين األصمعي؟ فقالت: فقلت

فجلست، وإذا بالباب قد فتح وخرجت منه اجلارية األوىل وعلى يدها طبق من فاكهة وطبق من حلوى، فتفكهت 
اجلس يا أصمعي، فرفعت بصري إليها : وحتليت وشكرت صنعها، وأردت االنصراف، وإذا باجلارية تنادي وتقول

هذا : ، ورمت يل صرة فيها ثالمثائة دينار، وقالتفنظرت كفاً أمحر يف كم أصفر فخلته البدر يشرف من حتت الغمام
  .صار يل وهو مين لك هبة يف نظري حكومتك

  ألي شيء حكمت للصغرى ومل حتكم للكربى وال للوسطى؟: فقال يل أمري املؤمنني

  :يا أمري املؤمنني إن بيت الكربى قالت: فقلت
  عجبت له أن زار يف النوم مضجعي
ع وال يقع، وأما الوسطى، فمر هبا طيف خيال يف النوم فسلمت عليه، وبيت وهو حممول معلق على شرط قد يق

الصغرى ذكرت أهنا ضاجعته مضاجعة حقيقية ومشت منه أنفاساً أطيب من املسك وفدته بنفسها وأهلها وال يفدى 
  .بالنفس إال من هو أعز من النفس

  .أحسنت يا أصمعي: فقال اخلليفة
هتا وانصرفت فكنت أقول هللا درك من شعر أخذت يف حكوميت منه ثالمثائة دينار، ويف مث دفع إيل ثالمثائة دينار فأخذ

  .حكايته مثلها، واهللا أعلم

  األصمعي واجلارية

من معك يا عبد اهللا يؤنسك؟ : سهرت ليلة عند الرشيد يف الرقة، فقال يل: ومما حكي عن األصمعي يف نوادره، قال
  .غري الوحدةيا أمري املؤمنني، ما يل أنيس : فقلت

فأمسك وأقبل يف حديثه ما شاء اهللا، مث هنض وهنض من حبضرته فلما صرت إىل منزيل، وإذا خبادم األمري يقرع الباب 
يقول لك أمري : فخرجت، فإذا ضوء مشع وضجة وغوغاء ومعهم جارية فلما رآين اخلادم دنا مين وقبل يدي وقال يل

فشكرت أمري املؤمنني ودعوت له . ية من خواصه وشيء من املالاملؤمنني قد أمرنا لك مبن يؤنسك، وهي جار
وتقدم اخلادم بإدخال اجلارية ومعها من اآلالت واخلدم واجلواري والفرش ما مل أر مثله إال عند أمري املؤمنني، مث 

وأكثرهم  فلما نظرت إىل اجلارية رأيتها أحسن الناس وجهاً وأكملهم قداً وشكالً وظرفاً. ودعين اخلادم وانصرف



  .جموناً فداخلين هلا هيبة وانقباض
هات ما : ما هذا احلياء البارد السمج الذي ال وجه له؟ أين ملحك ونوادرك؟ مث قالت جلارية من اجلواري: فقالت

عندك، فجاءت بأحسن ما يكون من ألوان الطعام فأكلنا وهي مع ذلك تباسطين وتؤانسين باحلديث واملالعبة، مث 
فقامت ولبست من . ما بقي بعد األكل والشرب إال النوم واخللوة: شربت وسقتين، مث قالتدعت بالشراب ف

الثياب ما أرادت وألبستين ثياباً فاخرة مبيضة وتفرق من كان عندنا، مث اضطجعت إىل جانيب، فلما مجعنا الفراش 
ت تقلبه بيدها وتغمزه فال يزداد أصابين من احلصر وانقطاع االنعاظ ورخاوة األير ما مل أكن أعهده قبل ذلك فجعل

عظم اهللا أجرك يف أيرك، : إال إنكماشاً وموتاً فلما أعيتها احليلة فيه ويئست من قيامه ومضى من الليل أكثره قالت
من عل ظهرك يا بطال، : مث هنضت ولبست ثياب احلداد ودعت بسفط فأخرجت منه مناديل صغاراً وحنوطاً وقالت

إين مل أقدر أخالفها يف شيء مما تأمرين به يف مجيع ما تفعله يف فغسلته وحنطته وكفنته بتلك فاستوىل علي اخلجل حىت 
املناديل فلما فرغت مهت جبواريها وقامت معهن يف بكاء وحنيب ونوحٍ وندب وصراخ بأشد ما يكون وما زلن على 

فقمت وأنا أخزى . فن وولت عينما بقي إال ما يتواله الرجال من الصالة والد: ذلك إىل وقت السحر، مث قالت
خلق اهللا حاالً فلبست ثيايب وصليت الفجر وسرت من وقيت وساعيت إىل الرشيد فأنكر احلاجب حضوري يف ذلك 

: وحيك ما دهاك يف هذا الوقت؟ فقلت: الوقت وأعلم الرشيد يب، فأذن يل فدخلت، وهو قاعد يف مصاله، فقال يل
غريب، فباهللا عليك يا أمري املؤمنني، أال ما رمحتين وأرحتين من هذا اجلارية  يا أمري املؤمنني، خربي عجيب وأمري

  .اليت أنفذهتا إيل فال حاجة يل هبا
  .وما السبب لذلك وما اخلرب الذي دهاك وليس هلا عندك حني من الزمان: فقال يل أمري املؤمنني

اشتد ضحكه حىت أنه كاد يستلقي على قفاه فشرحت له القصة من أوهلا إىل آخرها حىت بلغت إىل إقامة الصالة ف
حنن إىل هذه أحوج منك إليها وقد كنا : ومسعت الضحك من كل ناحية يف الدار من اجلواري وغريهن، مث قال

غافلني عنها، مث إنه أمر حبملها إىل داره وعوضين عنها مخسني ألف درهم وترك مجيع ما محل معها يف منزيل وخرجت 
عند الرشيد حىت إنه مل يتقدم عليها أحد من نظائرها، ومسيت من قوهتا هذا باألصمعية إىل  جمردة فحظيت بعد ذلك

  .أن توفيت رمحة اهللا عليهم أمجعني

  إبراهيم املوصلي وإبليس

استأذنت الرشيد أن يهب يل يوماً من األيام لالنفراد جبواري وإخواين، فأذن : وعن أيب إمساعيل إبراهيم املوصلي قال
م السبت، فأتيت منزيل وأخذت يف إصالح طعامي وشرايب وما احتجت إليه وأمرت البوابني بإغالق يل يف يو

  . األبواب وأن ال يأذنوا ألحد بالدخول علي

فبينما أنا يف جملسي واحلرمي قد حففن يب، وإذا بشيخ ذي هيبة ومجال وعليه جبتان قصريتان وقميص ناعم وعلى 
بفضة وروائح الطيب تفوح منه حىت مألت الدار والرواق، فداخلين غيظ عظيم  رأسه قلنسوة وبيده عكازة مقمعة

لدخوله علي ومهمت بطرد البوابني فسلم علي أحسن سالم، فرددت عليه وأمرته باجللوس، فجلس وأخذ حيدثين 
دبه بأحاديث العرب وأشعارها حىت ذهب ما يب من الغضب وظننت أن غلماين حتروا مسريت إلدخال مثله علي أل

  .ال حاجة يل فيه: هل لك يف الطعام؟ قال: وظرفه، فقلت
  .ذلك إليك: فالشراب؟ قال: قلت



يا أبا إسحاق، هل لك أن تغنينا شيئاً فنسمع من صنعتك ما قد فقت به العام : فشربت رطالً وسقيته مثله، مث قال
  .واخلاص

أحسنت يا إبراهيم، فازددت : فقال فغاظين قوله، مث سهلت األمر على نفسي، فأخذت العود وضربت وغنيت،
  .ما رضي مبا فعله يف دخوله بغري إذين واقتراحه علي حىت مساين بامسي ومل جيمل خماطبيت: غيظاً فقلت

: هل تزيد نكافئك؟د فترمنت وأخذت العود وغنيت وحتفظت فيما غنيته، قمت به قياماً تاماً لقوله: مث قال
شأنك، واستضعفت عقله يف أن : أتأذن يل يف الغناء؟ فقلت: مث قال يل أحسنت يا سيدي،: فطرب وقال. ونكافئك

فأخذ العود وجسه فواهللا خلت أن العود ينطق بلسان عريب واندفع يغين هذه . يغين حبضريت بعد الذي مسعه مين
  :األبيات

  هبا كبداً ليست بذات قروح... ويل كبٌد مقروحةٌ من يبيعين 
  ومن يشتري ذا علة بصحيح... أباها على الناس ال يشتروهنا 

  أنني غصيص بالشراب طريح... أئن من الشوق الذي يف جواحني 
فواهللا لقد ظننت أن األبواب واحليطان وكل ما يف البيت جتيبه وتغين معه، وبقيت مبهوتاً ال أستطيع : قال إبراهيم

  :الكالم واحلركة ملا خالط قليب، مث اندفع يغين، فقال
  فإين إىل أصواتكن حزين... وى عدن عودةً أال يا محامات الل

  وكدت بأسراري هلن أبني... فعدن وملا عدن كدن ميتنين 
  شربن احلميا أو هبن جنون... دعون بترداد اهلدير كأمنا 
  بكني ومل تدمع هلن عيون... فلم تر عيين مثلهن محائماً 

  :مث سكت قليالً وغىن هذه األبيات: قال
  فقد زادين مسراك وجداً على وجدي... من جند  أال يا صبا جنٍد مىت هجت

  على فنن من غصن بان ومن رند... أإن هتفت ورقاء يف رونق الضحى 
  وأبديت من شكواي ما مل تكن تبدي... بكيت كما يبكي الوليد صبابةً 

  متل وأن البعد يشفي من الوجد... وقد زعموا أن احملب إذا دنا 
  على أن قرب الدار خٌري من البعد... بكل تداوينا فلم يشف ما بنا 

  إذا كان من هتواه ليس بذي ود... على أن قرب الدار ليس بنافع 
  .يا إبراهيم هذا الغناء املاخوري خذه وانح حنوه يف غنائك وعلمه جواريك: مث قال
  .لست حتتاج إىل إعادة فقد أخذته وفرغت منه: أعده علي؟ فقال: فقلت

نه وقمت إىل السيف وجردته مث غدوت حنو أبواب احلرمي فوجدهتا مغلقة، فقلت مث غاب من بني يدي فارتعبت م
  .مسعنا غناء أطيب شيء وأحسنه: أي شيء مسعنت؟ فقلن: للجواري

أي شيخ، فواهللا ما دخل إليك : فخرجت متحرياً إىل باب الدار فوجدته مغلقاً فسألت البوابني عن الشيخ فقالوا
  .اليوم أحد

ال بأس عليك يا أبا إسحاق، فإمنا هو أبو مرة : فإذا هو قد هتف يب من جوانب البيت، وقال فرجعت أتأمل أمره،
  .قد كنت ندميك اليوم، فال تفزع

أعد األصوات اليت أخذهتا، فأخذت العود وضربت، فإذا هي راسخة يف : فركبت إىل الرشيد فأخربته اخلرب، فقال



كأن الشيخ علم أنك قد : له مهة على الشراب، وقالصدري، فطرب الرشيد عليها وجعل يشرب، ومل يكن 
  .أخذت األصوات وفرغت منها فليته متعنا بنفسه يوماً واحداً كما متعك، مث أمر يل بصلة فأخذهتا وانصرفت، انتهى

  الرشيد وإمساعيل بن صاحل

ديقك، وأريد أن أراه؟ قد قدم إمساعيل ابن صاحل بن علي، وهو ص: وقال الرشيد يوماً للفضل بن حيىي، وهو بالرقة
  .إن أخاه عبد امللك يف حبسك وقد هناه أن جييئك: فقال

  . بلى: أال تعود أمري املؤمنني؟ قال: فإين أتعلل حىت جييئين عائداً؟ فتعلل، فقال الفضل إلمساعيل: قال الرشيد

كأين قد نشطت برؤيتك إىل : فجاءه عائداً فأجلسه، مث دعا بالغداء، فأكل وأكل إمساعيل بني يديه، فقال له الرشيد
شرب قدح، فشرب وسقاه، مث أمر فأخرج جوار يغنني وضربت ستارة وأمر بسقيه، فلما شرب أخذ الرشيد العود 

من يد جارية ووضعه يف حجر إمساعيل وجعل يف عنقه سبحة، وفيها عشرة حبات من در شراؤها بثالثني ألف 
بثمن هذه السبحة، فاندفع يغين شعر الوليد بن يزيد يف غالية أخت عن يا إمساعيل، وكفر عن ميينك : دينار، وقال

  :عمر بن عبد العزيز، وكانت حتته، وهي اليت ينسب إليها سوق الغالية، فقال
  وال محلتين حنو فاحشة رجلي... فأقسم ما أدنيت كفي لريبة 

  وال دلين رأيي عليها وال عقلي... وال قادين مسعي وال بصري هلا 
  من الدهر إال قد أصابت فىت مثلي... مل تصبين مصيبةٌ  وأعلم أين

  .الرمح يا غالم: فقال. فسمع الرشيد أحسن غناء من أحسن صوت
  .فجيء بالرمح، فعقد له لواء على إمارة مصر

: وانصرفت خبمسمائة ألف دينار، وبلغ أخاه عبد امللك واليته، فقال. فوليتها سنتني فأوسعتها عدالً: قال إمساعيل
  . واهللا اخلبيث هلم، ليس هو بصاحل، انتهىغين

  أعرايب يزاحم الرشيد

يروى أنه ملا دخل هارون الرشيد إىل مكة، شرفها اهللا تعاىل، وابتدأ بالطواف ومنع اخلاص والعام من ذلك لينفرد 
ختل عن : فسبقه أعرايب، فشق ذلك على الرشيد فإلتفت إىل حاجبه منكراً عليه، فقال احلاجب لألعرايب. بالطواف

  .الطواف حىت يطوف أمري املؤمنني
سواء العاكف فيه والباد ومن : " إن اهللا قد ساوى بني اإلمام والرعية يف هذا املقام، فقال عز وجل: فقال األعرايب

  " .يرد فيه باحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم 
جاء الرشيد إىل احلجر األسود ليستلمه  فلما مسع الرشيد من األعرايب ذلك راعه أمره فأمر حاجبة بالكف عنه، مث

فسبقه األعرايب فاستلمه، مث أتى الرشيد إىل املقام للمصلي فسقه األعرايب فصلى فيه، فلما فرغ الرشيد من صالته 
  .أجب أمري املؤمنني: ائتين هبذا األعرايب، فأتاه احلاجب فقال: حلاجبه: قال
  .و أحق بالقيام إيل والسعيما يل إليه من حاجة إن كان له حاجة فه: فقال

يا أخا العرب إجلس هنا : فقام الرشيد حىت وقف بإزاء األعرايب وسلم عليه، فرد عليه السالم، فقال له الرشيد
  .بأمرك



  .ليس البيت بييت وال احلرم حرمي وكلنا فيه سواء: فقال األعرايب
  .فإن شئت جتلس، وإن شئت تنصرف

فجلس . ومسع ما مل يكن يف ذهنه، وما ظن أنه يواجهه أ؛د مبثل هذا الكالمفعظم ذلك على الرشيد : قال الراوي
يا أعرايب، أريد أن أسألك عن فرضك، فإن أنت قمت به فأنت بغريه أقوم، وإن أنت عجزت عنه : الرشيد وقال

  .فأنت عن غريه أعجز
  .بل سؤال تعلم: به وقالسؤالك هذا سؤال تعلم أم سؤال تعنت؟ فتعجب الرشيد من سرعة جوا: فقال األعرايب

  .قم فاجلس مقام السائل من املسؤول: فقال له األعرايب
  .قد جلست فاسأل عما بدا لك: فقام الرشيد وجثا على ركبتيه بني يدي األعرايب، فقال: قال

تسألين عن أي فرض عن فرض واحد، أم عن مخسة، أن عن سبعة : أخربين عما افترض اهللا عليك؟ فقال له: فقال له
عشر، أم عن أربعة وثالثني، أم عن مخسة ومثانني، أم عن واحدة يف طول العمر، أم عن واحدة يف أربعني، أم عن 

  .مخسة من مائتني
سألتك عن فرضك فأتيتين حبساب الدهر؟ : له: فضحك الرشيد حىت استلقى على قفاه استهزاء به، مث قال: قال
ونضع املوازين : " اهللا اخلالئق باحلساب يوم القيامة، فقال تعاىل يا هارون لوال أن الدين باحلساب ملا أخذ: قال

  " .القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا حاسبني 
لغاً يا أمري املؤمنني، وبلغ مب: يا هارون، ومل يقل له: فظهر الغضب يف وجه الرشيد وامحرت عيناه حني قال: قال

يا : شديداً غري أن اهللا تعاىل عصمه منه وحال بينه وبينه ملا علم أنه هو الذي أنطق األعرايب بذلك، فقال له الرشيد
  .أعرايب، إن فسرت ما قلت جنوت وإال أمرت بضرب عنقك بني الصفا واملروة

فضحك األعرايب من قوهلما : ؟ قاليا أمري املؤمنني اعف عنه وهبه هللا تعاىل وهلذا املقام الشريف: فقال له احلاجب
عجباً منكما إذ ال أدري أيكما أجهل الذي يستوهب أجالً قد : مم تضحك؟ قال: حىت استلقى على قفاه، فقال

  حضر أم من يستعجل أجالً مل حيضر؟ 

افترض  أما سؤالك عما افترض اهللا علي، فقد: األعرايب: هاك الرشيد ما مسعه منه وهانت نفسه عليه، مث قال: قال
فهي الصلوات؛ وأما : فهو دين اإلسالم، وأما قويل لك عن مخسة: علي فرائض كثرية، فقويل لك عن فرض واحد

فهي السجدات؛ وما قويل لك : فهي سبعة عشرة ركعة؛ وأما قويل لك عن أربعة وثالثني: قويل لك عن سبعة عشرة
فهي حجة اإلسالم واحدة يف طول :  طول العمرفهي التكبريات؛ وأما قويل لك عن واحدة يف: عن مخسة ومثانني

فهي : فهي زكاة الشياه، شاة من أربعني، وأما قويل لك مخس من مائتني: العمر كله، وأما قويل لك واحدة يف أربعني
  .زكاة الورق

ه وتبدل فامتأل الرشيد فرحاً وسروراً من تفسري هذه املسائل، ومن حسن كالم األعرايب وعظم األعرايب يف عين: قال
  .سألتين فأجبتك وأنا أريد أن أسألك فأجبين: األعرايب: بغضه حمبة، مث قال

  .قل: قال
ما تقول يف رجل نظر إىل امرأة يف وقت صالة الفجر فكانت عليه حمرمة، فلما كان وقت الظهر : فقال األعرايب

لما كان وقت العشاء حرمت حلت له، فلما كان يف وقت العصر حرمت عليه، فلما كان وقت املغرب حلت له، ف
عليه، فلما كان وقت الصبح حلت له، فلما كان وقت الظهر حرمت عليه، فال كان وقت العصر حلت له، فلما 

  .كان وقت املغرب حرمت عليه، فلما كان وقت العشاء حلت له



  .واهللا يا أخا العرب لقد أوقعتين يف حبر ال خيلصين منه غريك: فقال
يس فوقك شيء وال ينبغي أن تعجز عن مسألة فكيف عجزت عن مسأليت وأنا رجل بدوي ال أنت خليفة ل: فقال له

  .قد عظم قدرك العلم ورفع ذكرك فأشتهي إكراماً يل، وهلذا املقام تفسري ذلك: قدرة يل؟ فقال الرشيد
  .حباً وكرامة ولكن على شرط أن جترب الكسري وترحم الفقري وال تزدري احلقري: فقال
إن قويل لك عن رجل نظر إىل امرأة وقت صالة الفجر فكانت عليه حراماً فهو رجل : وكرامة، مث قال حباً: فقال

نظر إىل أمة غريه وقت الفجر فهي حرام عليه، فلما كان وقت الظهر اشتراها فحلت له، فلما كان وقت العصر 
العشاء طلقها فحرمت عليه، فلما أعتقها، فحرمت عليه، فلما كان وقت املغرب تزوجها فحلت له، فلما كان وقت 

كان وقت الفجر رجعها فحلت له، فلما كان وقت الظهر ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر أعتق 
فلما كان وقت العشاء تاب ورجع إىل . عنها، فحلت له، فلما كان وقت املغرب ارتد عن اإلسالم فحرمت عليه

  .اإلسالم فحلت له
ال حاجة يل هبا : وفرح به واشتد إعجابه، مث أمر له بعشرة آالف درهم، فلما حضرت قالفاغتبط الرشيد : قال

  .ردها إىل أصحاهبا
  .الذي أجرى عليك جيري علي: أريد أن أجري لك جراية تكفيك مدة حياتك؟ قال: فقال له
  :ال، ومل يقبل منه شيئاً، مث أنشد يقول: فإن كان عليك دين قضيناه عنك؟ قال: قال

  فتكدر ساعة وتلذ حينا... لدنيا توافينا سنينا هب ا
  وأتركه غداً للوارثينا... فما أبغي لشيء ليس يبقى 

  وباإلخوان حويل نادبينا... كأين بالتراب علي حيثى 
  وتقسم جهرةً للسامعينا... ويوم تزفر النريان فيه 

  ألنتقمن منهم أمجعينا... وعزة خالقي وجالل ريب 
  فكيف يكون حال اجملرمينا... ذنبٍ  وقد شاب الصغري بغري

فلما فرغ من إنشاده تأوه الرشيد وسأله عن أهله وبالده، فأخربه أنه موسى الرضي بن جعفر الصادق بن حممد 
الباقر بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني، وكان يتزيا بزي أعرايب زهداً يف الدنيا وتباعداً عنها، 

  .، وانصرف رمحة اهللا عليهم أمجعني" اهللا أعلم حيث جيعل رسالته " شيد وقبل ما بني عينيه، مث قرأ فقام إليه الر

  احلسني اخلليع واجلارية العاشقة

علالين وابدأ أنت يا : أرق الرشيد ليلة، فوجه إىل األصمعي وإىل حسني اخلليع فأحضرمها وقال: قال السجستاين
  . حسني

ملؤمنني؟ خرجت يف بعض السنني منحدراً إىل البصرة ممتدحاً حممد بن سليمان الزينيب نعم يا أمري ا: فقال حسني
بقصيديت، فقبلها وأمرين باملقام، فخرجت ذات يوم إىل املرببد وجعلت املهالبة طريقي فأصابين حر شديد فدنوت من 

ء احلاجبني، مفتوحة اجلبني، عليها باب دار كبرية ألستسقي، فإذا أنا جبارية كأهنا قضيب ينثين،واسعة العينني، زجا
قميص جلناري ورداء عدين قد غلب شدة بياض بدهنا على محرة قميصها، تتألأل من حتت القميص بثديني كرمانتني 

وبطن كطي القباطي، وعكن كالقراطيس، هلا مجة جعدة باملسك حمشوة، وهي يا أمري املؤمنني متقلدة خرزاً من 



ديها وعلى صحن جبنها طرة كالسبج وحاجبان مقرونان وعينان جنالوان وخدان الذهب واجلوهر، يزهو بني هن
أسيالن وأنف أقىن حتته ثغر كاللؤلؤ، وأسنان كالدر، وقد غلب عليها الطيب، وهي واهلة حريى ذاهبة يف الدهليز 

  :عر فيهاورائحة ختطر على أكباد حمييها يف مشيتها، وقد خالط أصوات نعلها خالخلها، فهي كما قال الشا
  كائن من حسنها مثال... كل جزء منم حماسنه 

فهبتها يا أمري املؤمنني، مث دنوت منها ألسلم عليها، فإذا الدهليز والدار والشارع قد عبق باملسك، فسلمت عليها 
يا سيديت، إين شيخ غريب أصابين عطش، أفتأمرين : فقلت هلا. فردت بلسان منكسر وقلب حزين حريق مسعر

  .إليك عين يا شيخ، فإين مشغولة عن املاء وادخار الزاد: ماء تؤجرين عليها؟ قالت بشربة من
ألين عاشقة ملن ال ينصفين، وأريد من ال يريدين، ومع ذلك فإين ممتحنة برقباء فوق : ألي علة يا سيديت؟ قالت: قلت
  .رقباء
وذلك لفضل ما ركب فيه من اجلمال  نعم،: وهل يا سيديت على بسيطة األرض من تريدينه وال يريدك؟ قالت: قلت

  .والكمال والدالل
  .ههنا طريقه وهذا أوان اجتيازه: وما وقوفك يف هذا الدهليز؟ قالت: قلت

يا سيديت، فهل اجتمعتما يف وقت من األوقات ووجد حديث يف هذا القرب؟ فتنفست الصعداء وأرخت : فقلت هلا
  :ولدموعها على خدها كطل سقط على ورد، مث أنشدت تق

  نشم جين اللذات يف عيشة رغد... وكنا كغصين بانة فوق روضة 
  فيا من رأى فرداً حين إىل فرد... فأفرد هذا الغصن من ذاك قطع 

أرى الشمس على حائطهم أحسب أهنا هو، ورمبا أراه بغتة : يا هذه، فما بلغ من عشقك هلذا الفىت؟ قالت: قلت
  .األسبوع واألسبوعني بغري عقلفأهبت ويهرب الدم والروح من جسدي وأبقى 

فاعذريين، فأنت على ما بك من الصبا وشغل البال باهلوى وحنول اجلسم وضعف القوى أرى بك من : فقلت هلا
  .اللون ورقة البشرة فكيف لو مل ميسك اهلوى لكنت مفتنةً يف أرض بصرة

لقد فتنت مجيع ملوك البصرة حىت فتنين واهللا قبل حمبيت هذا الغالم كنت حتفة الدالل واجلمال والكمال، و: قالت
  .هذا الغالم

نوائب الدهر وحلديثي وحديثه شأن من الشؤون، وذلك أين كنت : يا هذه، فما الذي فرق بينكما؟ قالت: قلت
قعدت يف ومي نريوز، ودعوت عدة من مستظرفات البصرة من النساء اجلميالت وكانت فيهن احلوراء جارية شريا، 

ه من عمان بثمانية آالف درهم، وكانت يب والعة، فلما دخلت رمت بنفسها علي تقطعين قرصاً وكان شراؤها علي
وعضاً، مث خلونا نتمرن القهوة إىل أن يدرك طعامنا وجيتمع من دعونا وكانت تالعبين وأالعبها، فتارة أنا فوقها، 

زيبٍة كانت بيننا، وأنزلت سراويل وتارة هي فوقي، فحملها السكر إىل أن ضربت يدها إىل تكيت فحلتها من غري 
مالعبة، فبينما حنن كذلك إذ دخل علينا حبييب فرأى ذلك فامشأز لذلك وصدف عين صدوف املهرة العربية إذا 

مسعت صالصل جلامها، فوىل خارجاً، فأنا يا شيخ منذ ثالث سنني أسأل االجتماع به فال ينظر إيل بطرف وال يكتب 
  .وال يسمع مين قيالً يل حبرف وال يكلم يل رسوالً

  .وحيك هو من مجلة ملوك البصرة: يا هذه، من العرب هو أم من العجم؟ فقالت: فقلت هلا
إنك أمحق، هو مثل القمر ليلة البدر، أجرد أمرد له طرة : شيخ هو أم شاب؟ فنظرت إيل شزراً وقالت: فقلت هلا

  .كحلك الغراب ال يعيبه شيء غري احنرافه عين



  .ماذا تصنع به؟ أجتهد يف لقائه فأتعرف الفضل بينكما: مسه؟ قالتما ا: قلت هلا
  .على شرط أن حتمل إليه رقعة: قالت
  .ال أكره ذلك: قلت
  .امسه ضمرة بن املغرية ويكىن بأيب السخاء، وقصره باملربد: فقالت

وكتبت بعد يا جواري، الدواة والقرطاس، ومشرت عن ساعدين كأهنما طوقان من فضة، : مث صاحت يف الدار
سدي ترك الدعاء يف صدر رقعيت ينبئ عن تقصريي، ودعائي، إن دعوته، هجنة ورعونة، ولوال أن بلوغ : البسملة

اجملهود خيرج من حد التقصري لكان ملا تكلفته خادمتك من كتابة هذه الرقعة معىن مع يأسها منك لعلمها تركك 
  .اجلواب

الدهليز حتيي هبا نفساً ميتة، واخطط خبط يدك، بسطها اهللا بكل  سيدي، جد بنظرة وقت اجتيازك يف الشارع إىل
  .فضيلة، رقعة واجعلها عوضاً عن تلك اخللوات اليت كانت بيننا يف الليايل اخلاليات اليت أنت ذاكر هلا

  .والسالم. سيدي، ألست لك حمبة مدنفةٌ؟ فإن رجعت إىل اآليسة كنت لك شاكرة وبعد خادمة
ت فأصبحت غدوة إىل باب حممد بن سليمان فوجدت جملساً حمتفالً بامللوك ورأيت غالماً فتناولت الكتاب وخرج

زان اجمللس وفاق على من فيه مجاالً وهبجة، قد رفعه األمري فوقه، فسألت عنه فإذا هو ضمرة بن املغرية، فقلت يف 
ب داره، فإذا هو قد ورد يف مث قمت وقصدت املربد ووقفت على با. يا حلقيقة حل باملسكينة ما حل هبا: نفسي

قد استبدلنا هبا، ! يا شيخ: موكب فوثبت اهلي وبالغت يف الدعاء له وناولته الرقعة، فلما قرأها وفهم معناها قال يل
  .نعم: فهل لك أن تنظر إىل البديل؟ قلت

مستوحل من غري وحل،  فصاح يف الدار أخرجوا الربداء، فإذا أنا جبارية خابوطية الكمني، ناهدة الثديني متشي مشية
  .يا شيخ أستغفر اهللا مما جئت به: أجييب عنها، فلما قرأهتا اصفرت وعرفت وقالت: فناوهلا الرقعة، وقال

  .البؤس واليأس: ما وراءك؟ فقلت: فخرجت يا أمري املؤمنني وأنا أجر رجلي حىت أتيتها واستأذنت عليها فقالت
أمرت يل خبمسمائة دينار مث جزت بعد أيام بباهبا فوجدت غلماناً وفرساناً  ما عليك منه، فأين اهللا والقدر؟ مث: فقالت

ال واهللا ال نظرت له وجهاً، فسجدت هللا يا أمري : فدخلت فإذا أصحاب ضمرة يسألوهنا الرجوع إليه؟ فقالت
، لوال إبقائي املؤمنني، مشاتةً بضمرة ونفرته من اجلارية، فأوردت علي منه رقعة فإذا فيها، بعد التسمية، سيديت

عليك، أدام اهللا حياتك، لوصفت شطراً من غدرك شطر غبين عليك، وسلكت ظالميت فيك، إذ كنت اجلانية، على 
نفسك ونفسي واملظهرة لسوء العهد وقلة الوفاء واملؤثرة علينا غرينا، فخالفت هواي، واهللا املستعان، على ما كان 

  .من سوء اختيارك والسالم
محله إليها من اهلدايا والتحف العظيمة فإذا هو مبقدار ثالثني ألف دينار مث رأيتها بعد ذلك، وقد وأوقفتين على ما 
  .تزوج هبا ضمرة

  مجيل والفىت العذري وحبيبته

يا مسرور من على الباب من الشعراء؟ : أرق الرشيد أرقاً شديداً ليلة من الليايل، فقال: وحكى مسرور اخلادم قال
فدخلت . مسعناً وطاعة: أجب أمري املؤمنني فقال: فوجدت مجيل بن معمر العذري فقلتفخرجت إىل الدهليز 

يا : ودخل معي إىل أن صار بني يدي هارون الرشيد فسلم بسالم اخلالفة، فرد عليه وأمره باجللوس، فقال له الرشيد



ك، ما عاينته ورأيته أو ما مسعته نعم يا أمري املؤمنني، أميا أحب إلي: مجيل، أعندك شيء من األحاديث العجيبة؟ قال
  .بل حدثين عما عاينته ورأيته: ووعيته؟ فقال

فقعد الرشيد إىل خمدة من الديباج األمحر : نعم يا أمري املؤمنني، أقبل علي بكلك واصغ إيل بأذنك قال: فقال
  .حبديثكهلم : املزركش بالذهب، حمشوة بريش النعام، فجعلها حتت فخذه مث مكن منها مرفقيه، وقال

اعلم يا أمري املؤمنني، أين كنت مفتوناً بفتاة حمباً هلا، وكنت آلفها إذ هي سؤيل وبغييت من الدنيا، وإن أهلها : فقال
رحلوا هبا لقلة املرعى، فأقمت مدة ال أراها، مث إن الشوق أقلقين وجذبين إليها، فراودتين نفسي باملسري إليها فلما 

زين الوجد إليها، فقمت وشددت رحلي على ناقيت واعتممت بعميت ولبست أطماري كانت ذات ليلة من الليايل، ه
وتقلدت بسيفي وتنكبت حجفيت، وركبت ناقيت وخرجت طالباً هلا، وكنت أجد يف السري، فسرت وكانت ليلة 
 مظلمة مدهلمة، وأنا مع ذلك أكابد هبوط األودية وصعود جلبال، أمسع زئري األسد وعواء الذئاب، وأصوات

  . الوحوش من كل جانب، وقد ذهل عقلي وطاش ليب، ولساين ال يفتر عن ذكر اهللا تعاىل

فبينما أنا أسري كذلك إذ غلبين النوم فأخذت يب الناقة على غري الطريق اليت كنت فيها، وزاد علي النوم، وإذا أنا 
ر على تلك األغصان تترمن بلغاهتا بشيء لطمين يف رأسي فانتبهت فزعاً مرعوباً، وإذا بأشجار وأهنار وماء وأطيا

وأحلاهنا، وشجار ذاك املرج مشتبكة بعضها ببعض، فنزلت عن ناقيت وأخذت زمامها بيدي، ومل أزل أتلطف هبا إىل 
أن خرجت هبا من تلك األشجار إىل أرض فالة، فأصلحت كورها، واستويت راكباً على ظهرها، وال أدري إىل أين 

قدار؟ فمددت نظري يف تلك الربية، فالحت يل نار يف صدرها فوكزت ناقيت وسرت أذهب وال إىل ما تسوقين األ
طالباً إىل أن وصلت إىل تلك النار، فقربت نفسي منها وتأملت وإذا خبباء مضروب ورمح مركوز، وراية قائمة 

 هذه الربية يوشك أن يكون هلذا اخلباء شأن عظيم، فإين ال أرى يف: وخيل واقفة، وإبل سائمة، فقلت يف نفسي
  .السالم عليكم يا أهل اخلباء ورمحة اهللا وبركاته: سواه، مث تقدمت خلف اخلباء وقلت

وعليك : فخرج إيل من اخلباء غالم من أبناء تسعة عشر، كأنه البدر إذا أشرق، والشجاعة الئحة بني عينيه، فقال
األمر كذلك، أرشدين يرمحك اهللا : يق؟ فقلتالسالم ورمحة اهللا وبركاته يا أخا العرب، إين أظنك ضاالً عن الطر

  .تعاىل
يا أخا العرب إن أرضنا هذه مسبعةٌ، وهذه الليلة مظلمة وحشة شديدة الظلمة والربد وال آمن عليك من : فقال

  .الوحش أن يفترسك، فانزل عندي على الرحب والسعة، فإذا كان الغد أرشدتك إىل الطريق
ضل زمامها ونزعت ما كان علي من أطمار، وجلست ساعة، وإذا بالشاب قد فنزلت عن ناقيت وعقلتها بفا: قال

عمد إىل شاة فذحبها وإىل نار فأضرمها وأججها مث دخل اخلباء وأخرج أزاراً ناعمة وحلماً مطيباً وأقبل يقطع من 
شديداً اللحم ويشوي على النار ويطعمين ويتنهد تارة، ويبكي تارة أخرى، مث شهق شهقة عظيمة وبكى بكاء 

  :وأنشد يقول
  ومقلة إنساهنا باهت... مل يبق إال نفس خافت 

  إال وفيه سقم ثابت... مل يبق يف أعضائه مفصل 
  توقد، إال أنه ساكت... فدمعه جار وأحشاؤه 
  يا ويح من يرثي له الشامت... تبكي له أعداؤه رمحةً 

ان، وال يعرف اهلوى إال من ذاق طعم اهلوى، فعند ذلك يا أمري املؤمنني علمت أن الغالم عاشق وهل: قال مجيل
أنا يف منزل الرجل وأهتجم عليه يف السؤال؟ فردعت نفسي وأكلت من ذلك اللحم حبسب : فقلت يف نفس



الكفاية، فلما فرغت من األكل قام الشاب ودخل اخلباء وأخرج طشتاً نظيفاً وإبريقاً حسناً ومنديالً من احلرير 
فتعجبت من ظرفه ورقة حاشيته، وقلت يف . محر وقمقماً مملوءاً من املاورد املمسكأطرافه مزركشة بالذهب األ

مث غسلنا أيدينا وحتدثنا ساعة مث إنه قام ودخل اخلباء وقطع بيين وبينه مبقطع من . ما أغرب الظرف يف البادية: نفسي
ه الليلة تعب ويف سفرك هذا ادخل يا وجه العرب وخذ مضجعك فقد حلقك يف هذ: الديباج األمحر، مث خرج وقال

  .نصب مفرط
فدخلت فإذا أنا بفراش من الديباج األخضر، فعند ذلك نزعت ما كان علي من الثياب ومنت بليلة مل أمن : قال مجيل

عمري مثلها، فلم أزل كذلك، وأنا متفكر يف أمر هذا الشاب إىل أن جن الليل ونامت العيون، فلم شعر إال حبس 
منه وال أرق حاشية، فرفعت سجاف املضرب، ونظرت فإذا أنا بصبية مل أر أحسن منها وجهاً خفي مل أمسع ألطف 

يا اهللا؛ : وهي إىل جانبه، ومها يبكيان ويتشاكيان أمل اهلوى والصبابة واجلوى وشدة اشتياقهما إىل التالقي، فقلت
: وليس حوله أحد، مث قلت يف نفسي العجب من هذا الشخص الثاين، وهذا بيت فرد فإين مل أر فيه غري هذا الفىت،

ال شك أن هذه اجلارية من بنات اجلن هتوى هذا الغالم، وقد تفرد هبا يف هذا املكان وتفردت به، فحققتها فإذا هي 
أنسية عربية إذا رمقت ختجل الشمس املضيئة، وقد أضاء اخلباء من نور وجهها، فلما حتققت أهنا حمبوبته غلبتين 

فأرخيت الستر وغطيت وجهي ومنت، فلما أصبحت لبست ثيايب، وتوضأت لصاليت، وصليت ما الغرية على احلب، 
  .يا أخا العرب، هل لك أن ترشدين إىل الطريق، فقد تفضلت علي: كان علي من الفرض، مث قلت له

  .على رسلك يا وجه العرب، الضيافة ثالثة أيام وما كنت بالذي يدعك إىل لثالثة أيام: فنظر إيل وقال

أما : فأقمت عنده ثالثة أيام، فلما كان اليوم الرابع جلسنا للحديث فحادثته وسألته عن امسه ونسبه فقال: قال مجيل
نسيب فأنا من بين عذرة، وأنا فالن بن فالن وعمي فالن، فإذا هو ابن عمي، يا أمري املؤمنني، وهو من أشرف بيت 

لى ما أراه منك من االنفراد يف هذه الربية، وكيف تركت عبيدك يا ابن العم، ما محلك ع: فقلت: يف بين عذرة، قال
يا بن العم : وإماءك وانفردت بنفسك يف هذا املكان؟ فلما مسع يا أمري املؤمنني كالمي، ترغرغت عيناه بالدمع مث قال

عشقي هلا، فخطبتها من  إنين كنت حمباً البنة عمي، مفتوناً هبا هائماً حببها جمنوناً عليها ال أطيق الفراق عنها، فزاد
عمي، فأىب أن يزوجنيها وزوجها من رجل من بين عذرة ودخل هبا وأخذها إىل احمللة اليت هو فيها من العام األول، 
فلما بعدت عين وحجبت عن النظر إليها محلتين لوعات اهلوى وشدة الشوق واجلوى على تركي أهلي ومفارقيت 

  .هبذا البيت يف هذه الربية وألفت وحديت عشرييت وخالين ومجيع أمتعيت، وانفردت
هم قريب يف ذروة هذا اجلبل، ويف كل ليلة عند نوم العيون وهدو من الليل تنسل من : وين أبياهتم؟ قال: فقلت

احلي سراً حبيث ال يشعر هبا أحد فأقضي منها باحلديث وطراً وتقضي هي كذلك، وها أنا مقيم كذلك على هذا 
من الليل ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، أو يأتيين األمر على رغم احلاسدين، أو حيكم اهللا يل،  احلال أتسلى هبا ساعة
  .وهو خري احلاكمني

فلما حدثين الغالم يا أمري املؤمنني، غمين أمره وصرت من ذلك يف حرية ملا أصابين عليه من الغرية، : قال مجيل
أشري هبا عليك، وفيها إن شاء اهللا عني الصالح وسبيل الرشد  يا ابن العم، هل لك أن أدلك على حيلة: فقلت له

  .والنجاح، وهبا يفرج اهللا عليك الذي ختشاه
  .قل يا ابن العم: فقال يل
إذا كان الليل وجاءت اجلارية فاطرحها على ناقيت، فنها سريعة الرواح، واركب أنت جوادك، وأنا : فقلت له

فما يصبح الصباح إال وقد قطعت بكم براري وقفاراً وتكن قد . مجيعهاأركب بعض هذه النوق وأسري بكم الليلة 



بلغت مرادك وظفرت مبحبوبة قلبك، وأرض اهللا واسعة فضاؤها، وأنا واهللا مساعدك ما حييت بروحي ومايل 
  .وسيفي

  .يا ابن العم، حىت أشاورها يف ذلك، فإهنا عاقلة لبيبة بصرية باألمور: فلما مسع ذلك قال يل
فلما جن الليل وحان وقت جميئها وهو منتظر الوقت ملعلوم فأبطأت عن عادهتا فرأيت الفىت، وقد خرج : يلقال مج

  :من باب اخلباء وفتح فاه وجعل يتنسم هبوب الريح اليت هتب من حنوها وأنشد يقول
  من بلدٍة فيها احلبيب مقيم... ريح الصبا هتدي إيل نسيماً 

  أفتعلمني مىت يكون قدوم. ..يا ريح فيك من احلبيب عالقةٌ 
يا ابن العم، إن لبنت عمي يف هذه الليلة نبأ وقد حدث هلا : مث دخل اخلباء وقعد ساعة زمانية، وهو يبكي، مث قال يل

مث أخذ سيفه وحجفته مث غاب عين ساعة من . كن مكانك حىت آتيك باخلرب: حادث وعاقها عين عائق، مث قال ل
  .ال واهللا: أتدري يا ابن املم ما اخلرب؟ فقلت: فقال. حيمله مث صاح إيل فأسرعت إليه الليل مث أقبل وعلى يديه شيء

فجعت يف ابنة عمي يف هذه الليلة ألهنا كانت توجهت إلينا كعادهتا إذ عرض هلا يف طريقها أسد فافترسها ومل : فقال
  .يبق منها إال ما ترى

مث بكى بكاء شديداً ورمى الترس من . وما فضل من عظامهافإذا هو مشاش اجلارية . مث إنه طرح ما كان على يده
مث سار فغاب عين ساعة مث عاد وبيده .: ال تربح إىل أن آتيك إن شاء اهللا تعاىل: يده وأخذ كساء على يده مث قال يل

رأس األسد فطرحه عن يده مث طلب ماء فأتيته به فغسل فم األسد وجعل يقبله ويبكي ويئن وزاد حزنه عليها 
  :أنشد يقولو

  هلكت لقد هيجت يل بعدها شجنا... أال أيها الليث املدل بنفسه 
  وصريت بطن األرض يل وهلا وطنا... وصريتين فرداً وقد كنت إلفها 

  وغار عليها أن أكن هلا حزنا... أقول لدهر خانين بفراقها 
 حفظت وصييت؟ إنك ستراين الساعة ميتاً يا ابن العم، سلتك باهللا وحبق القرابة والرحم اليت بيين وبينك إال: مث قال

بني يديك، فإذا كان كذلك، فغسلين وكفين أنا وهذا الفاضل من مشاش اجلارية يف هذا الثوب وادفنا يف قرب واحد 
  :واكتب على قربنا هذه األبيات، وأنشد يقول

  والشمل جمتمع والدار والوطن... كنا على ظهرها، والعيش يف رغد 

  وصار جيمعنا يف بطنها الكفن... صريف ألفتنا ففرق الدهر والت
مث دخل املضرب وغاب عين ساعة وخرج وجعل يتنهد ويصيح مث شهق شهقة فارق . مث بكى بكاء شديداً: قال

الدنيا، فلما رأيت ذلك منه عظم علي وكرب عندي حىت كدت أحلق به من شدت حزين عليه، مث تقدمت إليه 
فنتهما مجيعاً ودفنتهما يف قرب واحد، وأقمت عند قربمها ثالث أيام مث ارحتلت وفعلت به ما أمرين من الغسل وك
  .وأقمت سنني أتردد إىل زيارهتما

فلما مسع الرشيد كالمه استحسنه وخلع عليه وأجازه جائزة : وهذا ما كان من حديثهما، يا أمري املؤمنني قال
  .حسنة، واهللا أعلم

  إسحاق املوصلي وإبليس



بينما أنا ذات يوم يف منزيل، وكان زمن الشتاء، وقد انتشرت السحب وتراكمت : براهيم املوصليقال إسحاق بن إ
األمطار بقطر كأفواه القرب، وامتنع الغادي واملقبل من املسري يف الطرقات ملا فيها من األمطار والوحل، وأنا ضيق 

أحضر يل ما : دة الوحل والطني، فقلت لغالميالصدر إذ مل يأتين أحد من إخواين، ومل أقدر على املسري إليهم من ش
أتشاغل به، فأحضر يل طعاماً وشراباً فتنغصت إذ مل يكن معي من يؤانسين، ومل أزل أتطلع من الطاقات وأراقب 

. وكانت عارفة بالغناء وحتريك املالهي. الطرقات، وأقبل الليل فتذكرت جارية لبعض أوالد املهدي كنت أهواها
و كانت الليلة عندنا لتم سروري وطابت ليليت مما أنا فيه من الفكر والقلق وإذا بداق يدق الباب ل: فقلت يف نفسي

فقمت إىل الباب، فإذا . لعل غرس التمين أمثر: فقلت يف نفسي. أيدخل حمبوب على الباب واقف: وهو يقول
وقد غرقت يف الطني . املطر بصاحبيت وعليها مرط أخضر قد اتشحت به وعلى رأسها وقاية من الديباج تقيها من

يا سيديت، ما الذي أتى بك يف مثل هذه : إىل ركبتيها وابتل ما عليها من املزاريب، وهي يف حال عجيب فقلت هلا
  .األوحال
  .قاصدك جاءين ووصف ما عندك من الصبابة والشوق، فلم يسعين إال اإلجابة واإلسراع حنوك: فقالت

  .إين مل أرسل إليك أحداًفعجبت من ذلك وكرهت أن أقول هلا 
أمحد اهللا على مجع الشمل بعدما قاسيت من أمل الصرب، ولو كنت أبطأت علي ساعة كنت أحق بالسعي : فقلت

  .هات املاء: مث قلت لغالمي. إليك، فإين كثري الصبابة حنوك
مث دعوت . ت غسلهمافقبل بسخانة فيها ماء حار حىت أصلح هلا حاهلا مث أمرته أن يصب املاء على رجليها وتولي

هل : ببذلة من أفخر امللبوس فألبستها إياها بعد أن نزعت ما كان عليها، وجلسنا مث استدعيت بالطعام فأبت، فقلت
  .نعم: لك يف الشراب؟ فقالت
  .أنا يا سيديت: من يغين يل؟ فقلت هلا: فتناولت أقداحاً مث قالت

  .ال أحب: فقالت
  .بعض جواري: فقلت
  .ال أريد: قالت
  .غين لنفسك: فقلت
  .وال أنا: قالت
فخرجت طاعة هلا، إال أين آيس من أن أجد أحداً يف مثل هذا . إلتمس من يغين يل: فمن يغنيك؟ قالت: قلت

ال جزى اهللا من كنت عندهم : فلم أزل حىت بلغت الشارع، فإذا أنا بأعمى خيتبط األرض بعصاً، وهو يقول. الوقت
  .نعم: أمغن أنت؟ قال: فقلت. ن سكت استخفواخرياً، إن غنيت مل يسمعوا، وإ

: إن شئت خذ بيدي فأخذت بيده وسرت إىل الدار، وقلت هلا: فهل لك أن تتم ليلتك عندنا وتؤانسنا؟ قال: قلت
  .يا سيديت أتيت مبغن أعمى نلتذ به وال يرانا

  .علي به: فقالت
: دمت إليه الشراب فشرب ثالثة أقداح مث قال يلفأدخلته وعزمت عليه يف الطعام فأكل أكالً لطيفاً وغسل يده، وق

  .إسحاق بن إبراهيم املوصلي: من تكون؟ قلت
  .لقد كنت أمسع بك واآلن فرحت مبنادمتك: قال
  .يا سيدي فرحت مبن يسرك: فقلت



  .عن يا إسحاق: فقال
حاق، قاربت أن يا إس: السمع والطاعة، فلما غنيت وانقضى الصوت قال: فأخذت العود على سبيل اجملون وقلت

  .عندي جارية: ؟ قلت.ما عندك ممن حيسن الغناء: تكون مغنياً، فصغرت علي نفسي وألقيت العود من يدي فقال
  .مرها فلتغن: قال
  .نعم: تغين وأنت واثق بغنائها؟ قال: قلت

شيء الذي عندنا جدنا به فإن كان عندك : ما صنعت شيئاً فرمت العود من يدها مغضبة وقالت: فغنت، قال
  .فتصدق به

  .علي بعود مل متسه يد: فقال
  :فأمرت اخلادم فجاء بعود جديد، فضرب يف طريق ال أعرفها واندفع يغين هذه األبيات

  حبيب بأوقات الزيارة عارف... سرى يقطع الظلماء والليل عاكف 
  أيدخل حمبوب على الباب واقف ... وما راعنا إال السالم وقوهلا 

  .سر بيين وبينك ما وسعه صدرك ساعة وأودعته هلذا الرجل: ية شزراً، وقالتفنظرت إيل اجلار: قال
فحلفت هلا مث اعتذرت إليها وأخذت أقبل يديها وأدغدغ ثدييها وأعض خديها حىت ضحكت، مث التفتت إىل 

  :عن يا سيدي فأخذ العود، وغىن هذه األبيات: األعمى وقالت
  البنان املخضبا ملست بكفي... أال رمبا زرت املالح، ورمبا 

  أعضض تفاح اخلدود املكببا... ودغدغت رمان الصدور ومل أزل 
  .صدقت: يا سيديت، فمن أعلمه مبا حنن فيه؟ قالت: فقلت هلا

  .إين حلاقن: مث جتنبناه فقال
  .يا غالم، خذ الشمعة وامض بني يديه: فقلت

تيح يف اخلزانة فال ندري أيف السماء صعد أو يف فخرج وأبطأ فخرجنا يف طلبه فلم جنده، وإذا األبواب مغلقة واملفا
  :فتذكرت قول أيب نواس حيث قال. مث انصرف. األرض هبط مث علمت أنه إبليس، وأنه قاد يل

  وخبث ما أضمر يف نيته... عجبت من إبليس يف كربه 
  وصار قواداً لذريته... تاه على آدم يف سجدة 

  إبليس يزور أبا نواس

ضجرت من مالزمة أمري املؤمنني هارون الرشيد حىت إين : أليب نواس، ما حكي عنه أنه قالنظري ذلك مما يستظرف 
فوجدت لروحي فرصة فدخلت داري . مل أجد فراغاً إىل نفسي، فتوجه أمري املؤمنني إىل الصرح ليبيت فيه مث يعود

، فخرجت وإذا أنا بظيب من وأغلقت بايب وأحضرت شراباً وطلبت نفسي احللوة، فعند املساء، وإذا بالباب يطرق
يا سيدي ومن يل بذلك؟ : أتقبل ضيفاً؟ قلت: أوالد األتراك ما رأت عيين أحسن منه منظراً، فسلم عيل وقال يل

فدخل بييت فحار عقلي عند دخوله مث أخرج من حتت ثيابه سالحية شراب، ونقالً وشيئاً من الدجاج مث شرب وغىن 
رادي منه مراراً إىل أن مضى وقت من الليل، وقد هام عقلي من الشراب ومن شيئاً مل أمسعه من غريه، وقضيت م

  .يا سيدي أريد االنصراف: حسنه ومن تسليم نفسه إيل بغري تقدمي عوض، مث قال



يا سيدي مىت خرجت أنت خرجت روحي من جسدي وكل شيء أملكه بني يديك وأنا أصري عبدك بعد : فقلت له
  .هذا اليوم وال أفارقك

  .نعم: أصحيح ما تقول؟ قلت: قال
ما أنا حمتاج إىل مالك، وإن كنت صادقاً فيما ادعيت من حمبتك يل قم واحلق حليتك وشاربك واقعد مثلي : قال
  .أمرد
فحكم علي السكر والعشق فما قدرت أن أخالفه فأجبته إىل ذلك علي أن يبيت عندي، فعمد إىل موسى وبل : قال

يا أبا نواس كيف الشعر الذي ذكرت فيه آدم : مثله أمرد، مث صار يضحك علي وقالحلييت ويف احلال أنزهلا وبقيت 
  :وإبليس؟ فأنشدته قائالً

  وخبث ما أضمر يف نيته... عجبت من إبليس يف كربه 
  وصار قواداً لذريته... تاه على آدم يف سجدة 

مث . ويلك أتفعل يب هكذا: لهمث ضحك ضحكاً عالياً وصك على ساحل قفاي صكاً مزعجاً، فاغتظت منه مث قلت 
  .إنه امللعون إبليس، انتهى: أردت التطلع إليه، فما وجدت أحداً جييبين فقلت

  إبليس والشعراء

  :قال بعضهم
  إبليس يدعوين بال ترمجان... قد جاءين ليالً بو مرة 

  يهز من أعطافه غصن بان... هل لك يف أمرد : وقال يل
  ا حيكى عقود اجلمانحباهب... ويف مخرة : نعم قال: قلت
  أنت رئيس الفسق هذا الزمان... فنم آمناً : نعم قال: قلت

  :وقال أبو نواس
  فزارين إبليس عند الرقاد... وليلة طال سهادي هبا 

  لبيبة تطرد عنك الرقاد... هل لك يف قحبة : وقال يل
  عتقها الغاصر من عهد عاد... ويف قهوٍة : قال! نعم: قلت
  إذا شد يطرب منه اجلماد... مطرب  ويف: قال! نعم: قلت
  قد كحلت أجفانه بالسواد... ويف شادن : قال! نعم: قلت

  يف وجنتيها للمحب انقياد... ويف طفلٍة : قال! قلت نعم
  يا كعبة الفسق وركن الفساد... فنم آمناً : قال! قلت نعم

  :وقال زين الدين عمر بن الوردي معارضاً لذلك
! ال: وال مخرة كرم مذهبه؟ فقلت: قال! ال: ما قولك يف حشيشة منتخبه؟ فقلت: نتدبه فقالمنت وإبليس أتى حبيلٍة م

: قال! ال: وال آلة هلو مطربه؟ فقلت: قال! ال: وال أغيد بالبدر اشتبه؟ فقلت: قال! وال مليحة مطيبة؟ فقلت ال: قال
  .فنم ما أنت إال حطبه

  الرشيد وأبو نواس وأبو طوق



لرشيد ليلة أنس، وكان أبو طوق حاضراً، وكان أبو نواس مشغوفاً حبسنه ومجاله، فلما وحضر أبو نواس عند ا
: انقضى اجمللس أخذ كل واحد مضجعاً للنوم، فخاف اخلليفة من أيب نواس على أيب طوق، فقال اخلليفة أليب طوق

  .أنام أنا وأنت أسفل السرير: من أنت على السرير، وقال أليب نواس
  .ةً، وهو بذلك غري راض يف نفسهمسعاً وطاع: فقال

: وتغافل اخلليفة عن أيب نواس وأظهر النوم مث انتبه فوجد أبا نواس فوق السرير جبنب أيب طوق يضمه ويعانقه، فقال
  :ما هذا يا أبا نواس؟ فقال

  هزين الشوقمن أجل أيب طوقفتدحرجت منأسفل إىل فوق
  .قاتلك اهللا، انتهى من حيلة الكميت: فقال له

  يد والرجل األمويالرش

أن منارة وكان صاحب : من غريب ما حيكى، ما حكاه القاضي أبو احلسن التنوخي يف كتاب الفرج بعد الشدة
شرطة الرشيد قال رفع إىل هارون الرشيد أن رجالً بدمشق من بقايا بين أمية عظيم املال كثري اجلاه، مطاعاً يف البلد، 

ل وحيملون السالح ويغزون الروم، وأنه مسح جواد كثري البذل والضيافة، وأنه له مجاعة وأوالد ومماليك يركبون اخلي
  .ال يؤمن منه، فعظم ذلك على الرشيد

وكان وقوف الرشيد على هذا، وهو بالكوفة يف بعض حججه، يف سنة ست ومثانني ومائة، وقد عاد من : قال منارة
إين دعوتك ألمر يهمين، وقد منعين : اين، وهو خال، وقالاملوسم، وقد بايع لألمني واملأمون واملعتصم أوالده، فدع
اخرج الساعة فقد أعددت لك اخليول وأزحت علتك : وقال. النوم، فانظر كيف يكون؟ مث قص علي خرب األموي

يف الزاد والنفقة واآللة، وتضم إليك مائة غالم واسلك الربية، وهذا كتايب إىل نائب دمشق، وهذه قيود فابدأ 
إن مسع وأجاع فقديه وجئين به، وإن عصى فتوكل عليه أنت ومن معك لئال يهرب، وانفذ الكتاب إىل بالرجل، ف

أمري دمشق ليكون مساعداً لك، واقبضا عليه وجئين به، وأجلت لذهابك ستاً وإليابك ستاً ويوماً ملقامك، وهذا 
ل حفظه إىل غريك، حىت تأتيين به يف اليوم حممل جتعله يف شقة منه، إذا قيدته، وتقعد أنت يف الشقة األخرى، وال تك

فإذا دخلت داره فتفقدها ومجيع ما فيها من أهله وولده وحاشيته وغلمانه، وقدر نعمته . الثالث عشر من خروجك
واحلال واحملل واحفظ ما يقوله الرجل حرفاً حبرف من ألفاطه منذ يقع طرفك عليه حىت تأتيين به، وإياك أن يشكل 

  .انطلق. مرهعليك شيء من أ
فودعته وانطلقت وخرجت فركبت اإلبل وسرت أطوي املنازل أسري الليل والنهار وال أنزل إال للجمع : قال منارة

بني الصالتني والبول وتنفيس النفس قليالً إىل أن وصلت إىل دمشق يف أول الليلة السابعة، وأبواب البلد مغلقة 
فتح باهبا من غد، فدخلت حىت أتيت باب الرجل، وعليها صف  فكرهت طروقها ليالً فبت بظاهر البلد إىل أن

هذا : قال. عظيم وحاشية كثري، فلم أستأذن ودخلت بغري إذن، فلما رأى القوم ذلك سألوا بعض من معي عين
  .منارة رسول أمري املؤمنني إىل صاحبكم

نت أن الرجل فيهم فقاموا فلما صرت يف صحن الدار نزلت ودخلت جملساً رأيت فيه قوماً جلوساً فظن: قال
  .حنن أوالده وهو يف احلمام: أفيكم فالن؟ قالوا: ورحبوا بني فقلت

  .استعجلوه: فقلت
فمضى بعضهم يستعجله وأنا أتفقد الدار واألحوال واحلاشية فوجدهتا ماجت بأهلها موجاً كبرياً فلم أزل كذلك 



خويف من أن يتوارى إىل أن رأيت شخصاً بزي حىت خرج الرجل بعد أن طال مكثه واستربت منه واشتد قلقي و
إنه الرجل، : احلمام ميشي يف صحن الدار وحواليه مجاعة كهول وأحداث وصبيان، وهم أوالده وغلمانه، فقلت

فجاء وجلس وسلم علي سالماً خفيفاً وسألين عن أمري املؤمنني واستقامة أمر حضرته، فأخربته مبا وجب وما قضى 
  .تقدم يا منارة وكل معنا: باق فاكهة فقالكالمه حىت جاءوا بأط

  . ما يل إىل ذلك من سبيل: فقلت

: فلم يعاودين فأكل هو ومن معه مث غسل يديه ودعا بالطعام، فجاءوا إليه مبائدة حسنة مل أر مثلها إال للخليفة، فقال
متنعت عليه، فما عادوين فأكل ال يزيد على أن يدعوين بامسي كما يدعوين اخلليفة، فا. يا منارة ساعدنا على األكل

هو ومن معه، وكانوا تسعة من أوالده، فتأملت أكله يف نفسه فوجدته يأكل أكل امللوك ووجدت ذلك االضطراب 
الذي كان يف داره قد سكن ووجدهتم ال يرفعون شيئاً من بني يديه قد وضع على املائدة ال هتيأ غريه حاالً أعظم 

ذوا ملا نزلت إىل الدار مايل وغلماين وعدلوا هبم إىل دار أخرى فما أطاقوا وقد كان غلمانه أخ. وأحسن منه
هذا جبار : ممانعتهم، وبقيت وحدي وليس بني يدي إال مخس أو ست غلمان وقوف على رأسي فقلت يف نفسي

جزعت فإن امتنع من الشخوص مل أطق إشخاصه بنفسي وال مبنم معي وال حفظ إىل أن يلحقين أمري البلد، و. عنيد
جزعاً شديداً ورابين منه استخفافه وهتاونه بأمري، يدعوين بامسي وال يفكر يف امتناعي من األكل وال يسأل عما 

جئت به ويأكل مطمئناً، وأنا مفكر يف ذلك، فلما فرغ من أكله وغسل يديه دعا بالبخور فتبخر وقام إىل الصالة 
ما أقدمك : ته حسنة، فلما انتقل من احملراب أقبل علي وقالوصلى الظهر، وأكثر من الدعاء والبتهال، ورأيت صال

يا منارة؟ فأخرجت كتاب أمري املؤمنني ودفعته إليه، ففضه وقرأه، فلما استتم قراءته دعا أوالده وحاشيته فاجتمع 
تاق واحلج منهم خلق كثري فلم أشك أنه يريد أن يوقع يب فلما تكاملوا ابتدأ فحلف إمياناً غليظة فيها الطالق والع

وأمرهم أن ينصرفوا ويدخلوا منازهلم، وال يظهروا إىل أن . والصدقة والوقف أن ال جيتمع اثنان يف موضع واحد
هذا كتاب أمري املؤمنني باملضي إليه، ولست أقيم بعد نظري فيه ساعة : وقال. ينكشف هلم أمر يعتمدون عليه

  .حاجة أن يصحبين أحد منكم هات قيودك يا منارة واحدة، فاستوصوا مبن ورائي من احلرمي خرياً وما يل
فدعوت هبا وكانت يف سفط ومد يده فقيدته وأمرت غلماين حبمله حىت صار يف احململ وركبت يف الشق اآلخر، 
وسرت من وقيت ومل أالق أمري البلد وال غريه، وسرت بالرجل وليس معه أحد إىل أن صرنا بظاهر دمشق فابتدأ 

  .نعم: أترى هذا؟ قلت:  انتهينا إىل بستان حسن يف الغوطة، فقال يلحيدثين بانبساط حىت
مث انتهى إىل . مث انتهى إىل آخر، فقال مثل ذلك. إن فيه من غرائب األشجار كيت وكيت: إنه يل، وقال: قال

مرك ألست تعلم أن أمري املؤمنني أمهه أ: هذا يل، فاشتد غيظي منه، وقلت! مزارع حسان وقرى، فقال مثل ذلك
حىت أرسل إليك من انتزعك من بني أهلك ومالك وولدك وأخرجك فريداً مقيداً مغلوالً ما تدري إىل ما تصري إليه 

أمرك وال كيف يكون،وأنت فارغ القلب من هذا حىت تصف ضياعك وبساتينك بعد أن جئتك؛ وأنت ال تفكر 
  .فاضالً لقد كنت عندي شيخاً. فيما جئت به، وأنت ساكن القلب قليل التفكر

لقد ظننت أنك رجل كامل العقل وأنك ما حللت من . أخطأت فراسيت فيك. إنا هللا وإنا إليه راجعون: فقال يل جميباً
أما قولك يف أمري املؤمنني . اخللفاء هذا احملل إال ملا عرفوك، فإذا عقلك وكالمك يشبه كالم العوام، واهللا املستعان

صوريت هذه، فإين على ثقة من اهللا عز وجل الذي بيده ناصية أمري املؤمنني،  وإزعاجه وإخراجه إياي إىل بابه على
وال ميلك أمري املؤمنني لنفسه نفعاً وال ضراً إال بإذن اهللا عز وجل، وال ذنب يل عند أمري املؤمنني أخافه، وبعد فإذا 

واألعداء رموين عنده مبا ليس عرف أمري املؤمنني أمري وعرف سالميت وصالح ناصييت سرحين مكرماً، فإن احلسدة 



يف وتقولوا علي األقاويل، فإما أن يستحل دمي أو خيرج من إيذائي وإزعاجي ويردين مكرماً، أو يقيمين ببالده 
معظماً مبجالً؟ وإن كان قد سبق يف علم اهللا عز وجل أن هذا يبدو يل منه سوء وقد اقترب أجلي وكان سفك دمي 

ة واألنبياء وأهل األرض والسماء على صرف ذلك عين ما استطاعوا، فلم أتعجل على يده، فلو اجتهدت املالئك
الفكرة فيما فرغ اهللا منه، وإين أحسن الظن باهللا الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، وإن الصرب والرضا والتسليم إىل 

 ال أكلمك من ميلك الدنيا واآلخرة أوىل، وقد كنت أحسب أنك تعرف هذا فإذن قد عرفت مبلغ فهمك، فإين
  .بكلمة واحدة حىت يفرق بيننا أمري املؤمنني إن شاء اهللا تعاىل

مث أعرض عنني فما مسعت منه لفظة غري القرآن والتسبيح أو طلب ماء أو حاجة حىت شارفنا الكوفة يف اليوم الثالث 
وين رجعوا عين عشرة بعد الظهر، والنجب قد استقبلتين قبل ستة فراسخ من الكوفة يتجسسون خربي، فحني رأ

متقدمني باخلرب إىل أمري املؤمنني، فانتهيت إىل الباب يف آخر النهار فحططت رحلي، ودخلت على الرشيد وقبلت 
  .هات ما عندك يا منارة وإياك أن تغفل منه عن لفظة واحدة: األرض بني يديه ووقفت، فقال

طعام والغسل والبخور وما حدثين به نفسي من فسقت احلديث من أوله إىل آخره حىت انتهيت إىل ذكر الفاكهة وال
امتناعه، والغضب يظهر يف وجه أمري املؤمنني ويتزايد حىت انتهيت إىل فراغ األمور من الصالة والتفاته إيل وسؤاله 
عن سبب قدومي ودفعي الكتاب إليه ومبادرته إىل إحضار ولده وأهله وأصحابه، وحلفه عليهم أن ال يتبعه أحد 

م ومد رجليه، فقيدته فما زال وجه الرشيد يسفر، فلما انتهيت إىل ما خاطبين به عند توبيخي له ملا وصرفه إياه
صدق واله ما هذا إال رجل حمسود على النعمة، مكذوب عليه، ولعمري، لقد أزعجناه : ركبنا يف احململ، فقال

  .وأذيناه ورعنا أهله فبادر بنزع قيوده وائتين به
ده وأدخلته إىل الرشيد فما هو إال أن رآه حىت رأيت ماء احلياء جيول يف وجه الرشيد فخرجت فنزعت قيو: قال

فدنا األموي وسلم باخلالفة ووقف فرد عليه الرشيد رداً مجيالً وأمره باجللوس فجلس، وأقبل عليه الرشيد فسأله 
مك وحنسن إليك، فاذكر بلغنا عنك فضل هيئة وأمور أحببنا معها أن نراك ونسمع كال: عن حاله، مث قال له

  .ليس يل عند أمري املؤمنني إال حاجة واحدة: حاجتك؟ فأجاب األموي جواباً مجيالً وشكر ودعا، مث قال
  .يا أمري املؤمنني، تردين إىل بلدي وأهلي وولدي: مقضية، فما هي؟ قال: فقال
خيرج إال وحيتاج إىل شيء من  نفعل ذلك، ولكن سل ما حتتاج إليه من مصاحل جاهك ومعاشك فإن مثلك ال: قال
  .هذا
يا أمري املؤمنني، عمالك منصوفون وقد استغنيت بعدهلم عن مسأليت فأموري مستقيمة وكذلك أهل بلدي : فقال

  .بالعدل الشامل يف ظل أمري املؤمنني
  .انصرف حمفوظاً إىل بلدك واكتب إلينا بأمر إن عرض لك: فقال الرشيد

يا منارة، امحله من وقتك وسر به راجعاً كما سريته حىت إذا وصلت : اً قال الرشيدفودعه األموي، فلما وىل خارج
  .إىل جملسه الذي أخذته منه فودعه وانصرف

فما زلت معه حىت انتهى إىل حمله، ففرح به أهله وأعطاين عطاء جزيالً وانصرفت، واهللا أعلم، وهذه : قال منارة
  .احلكاية على سبيل االختصار

  يفة الثاين الكاذبالرشيد واخلل



يا وزيري : حكي أن اخلليفة هارون الرشيد قلق يف بعض الليايل قلقاً شديداً فاستدعى بوزيره جعفر الربمكي وقال له
إن صدري ضيق ومرادي الليلة التفرج يف شوارع بغداد والنظر يف مصاحل العباد بشرط أن ال يعرفنا أحد من الناس 

  .ونتزيا بزي جتار األكياس
  .السمع والطاعة: له الوزيرفقال 

اخلليفة والوزير جعفر : فقاموا يف الوقت والساعة وقلعوا ما عليم من ثياب امللك واالفتخار ولبسوا ثياب التجار
ومسرور السياف األكرب، ومتشوا من مكان إىل مكان حىت وصلوا إىل الدجلة فرأوا باألمر املقدور شيخاً قاعداً يف 

يا شيخ، نشتهي من فضلك وإحسانك أن تفرجنا الليلة يف مركبك، : لموا عليه، وقالواشختور، فتقدموا إليه وس
  .وخذ هذين الدينارين أجرتك انتفع هبما

ومن يقدر على الفرجة، واخلليفة هارون الرشيد ينزل كل ليلة يف حراقة صغرية إىل الدجلة ومعه : فقال هلم الشيخ
ديء شيخ وصيب خاص وعام عبد وغالم، كل من نزل يف مركب يا معشر الناس كافة من جيد ور: مناد ينادي

  .بالليل وشق الدجلة ضربت عنقه أو يشنق على صاري مركبه، وكأنكم الساعة باحلراقة وهي مقبلة
يا شيخ خذ هذين الدينارين وادخل بنا قبواً من هذه األقبية إىل أن : فقال له اخلليفة هارون الرشيد وجعفر الربمكي

  .تروح احلراقة
  .هاتوا الذهب واهللا املستعان: فقال هلم الشيخ

أما : فأخذ الذهب وعوم هبم قليالً، وإذا باحلراقة قد أقبلت من كبد الدجلة وفيها الشموع واملشاعل فقل هلم الشيخ
  يا ستار ال تكشف األستار؟ ! قلت لكم

ذا باحلراقة قد أقبلت والشمع يوقد فدخل إىل قبو ووضع عليهم مئزراً أسود، وصاروا يتفرجون من حتت املئزر، وإ
فيها، وإذا يف مقدم احلراقة مشاعلي بيده مشعل من الذهب األمحر يوقد فيه بالعود القاقلي وعلى املشاعلي قباء 

أطلس أمحر بطراز مزركش أصفر وعلى رأسه شاش موصلي وعلى كتفيه خمالة من احلرير األخضر مألى من العود 
احلطب، ومشاعلي آخر يف مؤخر احلراقة مثله، ومائتا مملوك واقفون ميمنة ومسرية، وهو يوقد به عوض . القاقلي

وكرسي منصوب من الذهب األمحر وعليه شاب حسن جالس كالقمر وعليه خلعة سوداء بطرازين من الذهب 
. مياًوعلى رأسه خادم واقف كأنه مسرور بسيف مشهر، وعشرون ند. األصفر، وبني يديه إنسان كأنه الوزير جعفر

  .يا جعفر: فقال اخلليفة
  .لبيك، أمري املؤمنني: قال
  .لعل أن يكون هذا أحد أوالدي إما املأمون أو حممد األمني: قال

معاشر الناس كافة اخلاص والعام، اجليد والرديء والعبد والغالم، : فلما وصلت احلراقة إليهم وإذا باملشاعلي ينادي
هذا أن كل من تفرج يف الدجلة أو فتح طاقته حل ماله وضربت رقبته جهاوات وغري جهاوات قد رسم خليفتنا 

  .ومن ال يصدق جيرب
فتأمل اخلليفة هارون الرشيد يف الشاب وهو جالس على كرسي من الذهب قد كمل باحلسن واجلمال والبهاء : قال

  .يا وزير: والكمال فلما تأمله هارون الرشيد التفت إىل الوزير وقال
  .أمري املؤمنني لبيك يا: قال له
واهللا ما أبقى شيئاً من شكل اخلالفة، وهذا الذي بني يديه كأنه أنت يا جعفر ال حمالة، واخلادم الذي على رأسه : قال

  .كأنه مسرور، هذا، وهؤالء الندماء كأهنم ندمائي، وقد حار عقلي يف هذا األمر



  .وأنا واهللا يا أمري املؤمنني كذلك: فقال له الوزير
. احلراقة إىل أن غابت عن العني فعند ذلك خرج الشيخ بالشختور الذي فيه اجلماعة من حتت القبوة مث تقدمت

  .احلمد هللا على السالمة، فإنه مل يصادفنا: وقال
  .نعم يا سيدي، له على هذه احلالة سنة كاملة: وهذا اخلليفة ينزل كل ليلة الدجلة؟ قال! يا شيخ: فقال له اخلليفة
نشتهي من فضلك وإحسانك أن تقف لنا ليلة غد يف هذه املكان، وحنن نعطيك مخسة ! يا شيخ: ةفقال له اخلليف

  .دنانري، فإنا قوم غرباء وقصدنا التنزه، وحنن نازلون يف الفندق
  .السمع والطاعة: فقال الشيخ

من لبس التجار ولبسوا  مث إن اخلليفة وجعفراً ومسروراً توجهوا من عند الشيخ املراكيب إىل القصر وقلعوا ما عليهم
وانعقد اجمللس بالناس، . ثياب امللك واالفتخار، وجلس كل واحد يف مرتبته، ودخلت األمراء واحلجاب والنواب

اهنض بنا للفرجة على اخلليفة ! يا جعفر: وملا انقضى النهار وتفرقت األجناد قال اخلليفة هارون الرشيد لوزيره
  .الثاين

لبس التجار وخرجوا منشرحي الصدور، وكان خروجهم من باب السر، فلما  فضحك جعفر ومسرور، ولبسوا
فلما استقروا مع الشيخ . وصلوا إىل الدجلة وجدوا الشيخ صاحب الشختور هلم يف االنتظار فنزلوا عنده يف املركب
غري املماليك األول  املراكيب، وإذا باخلليفة الثاين يف احلراقة، وقد أقبلت عليهم فتأموهلا وإذا فيها مائتا مملوك

  .يا وزير، هذا شيء لو مسعت به ما صدقت، ولكن رأيت هذا عياناً: واملشاعلية تنادي على عادهتم، فقال اخلليفة
هذه عشرة دنانري وسر بنا يف مساواهتم، فإهنم يف النور وحنن يف ! يا شيخ: مث إن اخلليفة قال لصاحب الشختور

  . ينظرونناوهم ال. الظالم ننظرهم ونتفرج عليهم
فأخذ الشيخ العشرة دنانري وأطلق الشختور يف مساواهتم وصار يف ظالم احلراقة، ومل يزالوا سائرين يف أثرهم إىل 

آخر البساتني ، وإذا بزريبة بطول احلراقة التصقت عليها، وإذا بغالمني واقفني، ومعهما بغلة مسرجة ملجمة، فطلع 
الندماء، وزعقت املشاعلية واجلاويشية، واشتالت الغاشية، وطلع هارون  اخلليفة الثاين وركب البغلة وسار بني

الرشيد وجعفر ومسرور إىل الرب وشقوا بني املماليك وساروا قدامهم، فالحت من املشاعلية لتفاتة فرأوا ثالثة أنفار 
لثاين، فلما نظرهم لبسهم لبس التجار، وهم غرباً فأنكروهم غمزوا عليهم فمسكوهم وأحضروهم بني يدي اخلليفة ا

اليوم كان قدومنا، وحنن ! يا موالنا: كيف وصلتم إىل هذا املكان وما الذي جاء بكم يف مثل هذا الوقت؟ قالوا: قال
قوم غرباء جتار، وخرجنا نتمشى الليلة، وإذا بكم قد أقبلتم وجاء هؤالء وقبضوا علينا وأوقفونا بني أيديكم، وهذا 

  .خربنا

طيبوا قلوبكم، فال بأس عليكم ألنكم قوم غرباء، ولو كنتم من بغداد لضربت أعناقكم : ثاينفقال هلم اخلليفة ال
  .للمخالفة

  .خذ هؤالء صحبتك ليكونوا ضيوفنا الليلة: مث التفت إىل وزيره وقال
  .مسعاً وطاعة: فقال

لتراب وتعلق بأكتاف مث ساروا إىل أن وصلوا إىل قصر عظيم الشأن حمكم البنيان ما حواه سلطان، قصر قام من ا
السحاب، بابه من خشب الساج، مرصع بالذهب الوهاج، يدخل منه إىل إيوان بفسقية وشاذروان، وحصر عبدانية 

  :وخمدات اسكندرانية، وستر مسبول وفرش يذهل العقول، وعلى عتبة الباب مكتوب هذان البيتان
  نشرت عليه مجاهلا األيام... قصر عليه حتية وسالم 



  فتحريت يف نعتها األقالم... ئب والغرائب نوعت فيه العجا
فدخل اخلليفة الثاين إىل القصر، واجلماعة يف خدمته، إىل أن جلس على كرسي من الذهب مرصع بالدر : قال

واجلوهر، وعلى الكرسي بشخانة من احلرير األخضر ال يرى مثلها إال عند كسرى وقيصر، مزركشة بالذهب 
الصندل، رباطاهتا من احلرير األصفر، هذا وقد جلس الندماء يف مراتبهم، وصاحب سيف  األمحر، معلقة يف بكرة من

النقمة واقف بني يديه، فمدوا السماط وأكلوا ورفعوا اخلوان، وأليديهم غسلوا، وأحضرت آلة املدام، ووضعت 
ليفة هارون الرشيد، الطاسات واألواين وصففت األباريق والكاسات والقناين، ودار الدور إىل أن وصل إىل اخل

  .ما بال صاحبك ال يشرب: فامتنع من الشراب فقال اخلليفة الثاين جلعفر
  .يا موالي له مدة ما شرب: فقال

ففي احلال أ؛ضر فقدم بني يدي ! علي بشراب التفاح. عندي مشروب غري هذا يصلح لصاحبك: فقال الشاب
، وال يزالون يشربون يف انشراح وتعاطي أقداح إىل كلما وصل إليك الدور فاشرب من هذا: هارون الرشيد وقال

واهللا يا وزير ما عندنا آنية مثل : أن متكن الشراب من رؤوسهم واستوىل على عقوهلم ونفوسهم فقال الرشيد لوزيره
  .هذه اآلنية، فيا ليت شعري من يكون هذا الشاب

  .املسارة عربدة: ر يسار اخلليفة، فقالفبينما مها يتحدثنا بلطافة إذ الحت من الشاب التفاتة فوجد الوزي
سافرت غالب البالد، ونادمت امللوك وعاشرت األجناد ما : ما مث عربدة، إال أن رفيقي هذا يقول: فقال الوزير

  .رأيت أحسن من هذا النظام وال مثل آنية هذا املدام، إال أن أهل بغداد يقولون الشراب بال مساع من مجلة اجملون
فة الثاين هذا الكالم تبسم وانشرح، وكان بيده قضيب، فضرب به على مدورة، وإذا بباب قد فتح فلما مسع اخللي

وخرج منه خادم حيمل كرسياً من العاج مصفحاً بالذهب الوهاج، وخلفه جارية قد كملت باحلسن واجلمال والبهاء 
دها عود من صنعة اهلنود، والكمال، فنصب اخلادم الكرسي وجلست عليه اجلارية وهي كالشمس الضاحية، وبي

وشدته وحنت إليه بعد أن ضربت أربعة وعشرين طريقة عليه، فأذهلت العقول وعادت إىل الطريقة األوىل وجعلت 
  :تقول

  خيرب عين أنين لك عاشق... لسان اهلوى من مقليت لك ناطق 
  وقليب جريح من فراقك خافق... ويل شاهد من طرف قليب معذب 

  وقليب جريح والدمع سوابق... قد أذابين وكم أكتم احلب الذي 
  ولكن قضا الرمحن يف اخللق سابق... وما كنت أدري قبل حبك ما اهلوى 

فلما مسع اخلليفة الثاين هذا الشعر من اجلارية صرخ صرخة عظيمة، وشق البذلة اليت كانت عليه إىل الذيل، : قال
لبسها وجلس على عادته، فلما وصل القدح إليه ضرب فاسبلت عليه البشخانة، وأيت ببذلة غريها أحسن منها، ف

القضيب على املدورة وإذا بباب قد فتح وخرج منه خادم حامل كرسياً من الذهب، وخلفه جارية أحسن من 
  :األوىل، وجلست على الكرسي وبيدها عود يكمد احلسود، وأنشدت تقول

  نه مددوالدمع من مقليت صوفا... ونار العشق يف كبيد ! كيف اصطباري
  وكيف يفرح قلب حشوه كمد... واهللا ما طاب يل عيش أسر به 

فصرخ الشاب صرخة عظيمة، وشق ما عليه إىل الذيل وأسبلت عليه البشخانة على العادة وأيت ببذلة غريها : قال
أحسن منها فلبسها، واستوى جالساً، ودار املدام وانبسط الكالم، فلما وصل القدح إليه ضرب القضيب على 

ملدور ففتح الباب وخرج منه خادم على العادة ومعه كرسي وخلفه جارية، فجلست على الكرسي، ومعها عود ا



  :يذهل األسود فغنت، وأنشدت تقول
  ففؤادي وحقكم ما سالكم... اقصروا هجركم وقوال جفاكم 

  ذا غرام متيماً يف هواكم... وارمحوا مدنفاً كئيباً حزيناً 
  يتمىن من اإلله رضاكم... د قد براه السقام من عظم وج

  كيف أختار يف األنام سواكم... يا بدور حمكم يف فؤادي 
فصرخ الشاب وشق ما عليه من الثياب فأخوا عليه البشخانة وأتوا ببذلة غريها، وعاد إىل حالته مع ندمائه : قال

تح باب وخرج منه ودارت األقداح وطاب االنشراح، فلما وصل القدح إليه ضرب القضيب على املدورة، فف
  :خادم حامل كرسياً وخلفه جارية فجلست على الكرسي، وأخذت العود وغنت تقول

  ويعود يل ما قد تقضى أوال... هل ينقضي حال التهاجر والقلى 
  يف طيب عيش واحلواسد غفال... أيام كنا والديار تلمنا 

  من بعد هاتيك املنازل واحلال... غدر الزمان بنا وفرق مشلنا 
  وأرى فؤادي ال يطيع العذال... وم مين يا عذويل سلوةً أتر

  فالقلب من أنس احملبة ما خال... فدع املالم وخلين بصبابيت 
  ال حتسبوا قليب لبعدكم سال... يا سادة نقضوا العهود وبدلوا 

عليه،  فلما فرغت اجلارية صرخ الشاب صرخةً عظيمة، وشق ما عليه من الثياب، ووقع إىل األرض مغشياً: قال
وسقط منه القوى واحلبل، فأرادوا أن يرخوا عليه البشخانة على العادة، فتعوقت حباهلا باإلرادة، فالحت من 

إنه شاب مليح : هارون الرشيد التفاتة فنظر على أجناب الشاب أثر مقارع، فقال الرشيد بعد النظر والتأكد جلعفر
  .ما على جنبيه من األثرهل رأيت . إال أنه لص قبيح، وما عند أحد منه خرب

وقد أسبلت البشخانة عليه على العادة وأيت ببذلة غريها فلبسها وقد أفاق من غشيته فاستوى جالساً على العادة مع 
يا موالي : ما اخلرب يا فتيان؟ فقال جعفر: الندماء، فحانت منه التفاتة فوجد جعفراً واخلليفة يتحدثان، فقال هلما

: إن رفيقي هذا من التجار الكبار، وسافر إىل مجيع األمصار، وصحب امللوك واألخبار، قالخري، ال شك وال خفاء، 
إن الذي حصل من موالنا اخلليفة يف هذه الليلة إسراف عظيم مل أر أحداً فعل هذا الفعل يف هذه األقاليم ألنه شق 

  .كل بذلة خبمسمائة دينار، وهذا شيء زائد يف العيار
املال مايل والقماش قماشي، وهذا من بعض إنعامي على اخلدم واحلواشي، فإن كل بذلة ! يا هذا: فقال الشاب

  .شققتها هي لواحد من الندماء احلضار، وقد رمست هلم أن العوض على كل بذلة مخسمائة دينا
  :فأنشد عند ذلك الوزير جعفر وقال

  فجميع مالك لألنام مباح... بنت املكارم وسط كفك منزالً 
  يوماً، فأنت لقفلها مفتاح... رم أغلقت أبواهبا وإذا املكا

فلما مسع الشاب من الوزير جعفر ذلك، رسم له بألف دينار وبذلة، مث دارت بينهم األقداح وطاب هلم شراب : قال
  .يا جعفر، اسأله عن الضرب الذي رأيناه على جنبيه حىت ننظر ما يقول يف جوابه: الراح، فقال الرشيد

  .موالي ال تعجل وترفق بنفسك فالصرب أمجليا : فقال الوزير
  .وحياة رأسي وتربة العباس إن مل تسأله أمخدت منك األنفاس: فقال

  .خري يا موالنا: مالك مع رفيقك وما اخلرب؟ فقال: فعند ذلك التفت الشاب إىل الوزير وقال



  .سألتك باهللا إال ما أخربتين خبربه، وال تكتم عين شيئاً من أمره: فقال
اخلليفة ! يا هللا العجب: إنه أبصر على جنبيك أثر سياط، فتعجب من ذلك غاية العجب وقال! يا موالي: فقال

اللهم فنعم، واعلموا أن حديثي عجيٌب : يضرب؟ وقصده يعلم ما السبب؟ فلما مسع الشاب هذا الكالم تبسم وقال
  :تأوه وأن واشتكى وبكى وأنشد وأمري غريٌب لو كتب باإلبر على آماق البصر لكان عربة ملن اعترب، مث

  وحق إلٍه غامر باملواهب... حديثي عجيب فاق كل العجائب 
  فيطرب هذا اجلمع من كل جانب... فإن شئتمو أن تسمعوا إيل فأنصتوا 

  وإن كالمي صادق غري كاذب... وأصغوا إىل قويل، ففيه إشارة 
  وقاتليت فاقت مجيع الكواعب... ألين قتيل من غرام ولوعة 

  ويقتلين منها قسيُّ احلواجب... ا مقلة كحال وخد مورد هل
  خليفة هذا الوقت ابن األطايب... وقد حس قليب أن فيكم إمامنا 
  ويف احلق يدعى صاحباً وابن صاحب... وثانيكمو يدعى الوزير جبعفر 

  فإن كان هذا القول حقاً بصائب... وثالثكم مسرور سيفاف نقمٍة 
  وجاء سرور القلب من كل جانب... حالٍة فقد نلت ما أرجو على كل 

الذي أعرفكم به أين ما أنا أمري : فعند ذلك حلف له جعفر أهنم مل يكونوا املذكورين، فضحك الشاب وقال: قال
املؤمنني، وإمنا مسيت نفسي هبذا االسم ألبلغ ما أريد من أبناء املدينة، وامسي علي بن حممد اجلوهري، وإن أيب كان 

ومات وخلف يل أمواالً ال تأكلها النريان من ذهب وفضة ولؤلؤ ومرجان وياقوت وجوهر وزمرد  من األعيان،
وهبرمان ومحامات وغيطان وبساتني وفنادق وطواحني وعبيد وجوار وغلمان، فلما كان يف بعض األيام وأنا جالس 

ا ثالث جوار كأهنن األقمار، يف حانويت وحويل احلشم واخلمد، وإذا أنا جبارية قد أقبلت على بغلة ويف خدمته
  .أنت علي بن حممد اجلوهري: ونزلت على دكاين وجلست وقالت

  .مملوكك وعبد رقك: فقلت هلا
يا سيت الذي عندي حيضر بني يديك، فإن أعجبك شيء كان : هل عندك عقد جوهر يصلح ملثلي؟ فقلت: فقالت

  .بسعد اململوك، وإن مل يعجبك شيء منه فبسوء حظي
أريد أحسن مما رأيت؛ وكان : مائة عقد جوهر فعرضت عليها اجلميع فلم يعجبها شيء منها، وقالتوكان عندي 

يا سيديت بقي : عندي عقد صغري شراؤه على والدي مبائة ألف دينار مل يوجد مثله عند أحد السالطني الكبار، فقلت
  .عندي عقد الفصوص واجلواهر الذي مل ميلكه أحد من األصاغر واألكابر

  .أرين إياه: لتفقا
شراؤه على والدي مبائة ألف : بكم مثنه يف األسعار؟ فقلت: مث قالت. هذا الذي طول عمري أمتناه: فلما رأته قالت

  .دينار
  .ولك مخسة آالف زائدة: فقالت

  .يا سيديت العقد وصاحبه يف الرق بني يديك، وال خالف: فقلت هلا
  .ةال بد من الفائدة ولك اجلميلة الزائد: فقالت

يا سيدي نور الدين، باسم اهللا فلتكن يف صحبتنا لتأخذ : وقامت من وقتها عجلة وركبت البغلة بسرعة، وقالت
  .الثمن، فإن هنارك اليوم بنا مثل اللنب



فقمت وأقفلت الدكان وسرت معهن يف أمان إىل أن وصلنا إىل الدار، فوجدهتا داراً عليها السعادة الئحة واالفتخار 
  :كتوب بالذهب والالزورد العجيب هذه األبياتوعلى باهبا م

  وال يغدر بصاحبك الزمان... أال يا دار ال يدخلك حزنٌ 
  إذا ما ضاق بالضيف املكان... فنعم الدار أنت لك ضيٍف 

فنزلت اجلارية، ودخلت الدار وأمرت جبلوسي إىل أن يأيت الصرييف، فجلست على باب الدار ساعة لطيفة، وإذا 
  .يا سيدي ادخل إىل الدهليز فإن جلوسك على الباب قبيح: إيل وقالتجبارية خرجت 

تقول لك سيديت ادخل ! يا سيدي: فقمت إىل الدهليز وجلست على الدكة ساعة، وإذا جبارية خرجت إيل، وقالت
  .واجلس على جانب اإليوان حىت تقبض مالك

من احلرير األمحر، وإذا بتلك الستارة  فقمت فدخلت وجلست حيث أمرتين، وإذا بكرسي من الذهب وعليه ستارة
قد رفعت فبان من حتتها تلك اجلارية اليت اشترت مين العقد، وقد أسفرت عن وجه كأنه دائرة القمر، والعقد يف 
عنقها فدهش عقلي وحار ذهين وليب من رؤية تلك اجلارية وحسنها، فلما رأتين قامت من على الكرسي، وسعت 

  .يا سيديت احلسن كله فيك، وهو من بعض معانيك: هل رأيت مجيلة مثلي؟ فقلت! ينيا نور الد: حنوي، وقالت
  .يا علي، اعلم أين أحبك وما صدقت أنك صرت عندي: فقالت

: فلما علمت مين أين أريد أن أهم هبا قالت. مث إهنا طوقتين وعانقتين، فقبلتها وقبلتين مث جذبتين وعلى صدرها رمتين
ع يب يف احلرام، واهللا ال كان من يفعل اآلثام ويرضى بقبيح الكالم، فإين بكر عذراء ما دنا يا علي، أتريد أنن جتتم

  .ال واهللا، وحلفت هلا مييناً: مين أحد، ولست جمهولةً يف البلد، أتعلم من أنا؟ فقلت
  .أنا الست دنيا بنت حيىي بن خالد الربمكي، وأخي جعفر: فقالت

يا سيديت ما يل ذنب يف التهجم عليك، أنت اليت أطمعتين يف : ها، وقلتفلما مسعت منها ذلك مجعت خاطري عن
  .إحسانك والوصول إىل جنابك

ال بأس عليك وال بد من اإلحسان إليك فإن أمري بيدي، والقاضي ويل عقدي، والقصد أن أكون لك : فقالت
  .وتكون يل

هذا نور الدين علي بن اجلوهري قد طلب : مث إهنا دعت بالقاضي والشهود وبذلت اجملهود، فلما حضروا قالت هلم
  .زواجي ودفع يل هذا العقد مهري، وأنا قد قبلت ورضيت

مث إن القاضي محد اهللا تعاىل وأثىن عليه وكتب الكتاب فدخلت عليها بعد أن أعطت للقاضي شيئاً ما له حساب، 
أمرت جارية عوديةً أن تغين وأحضرت املدام وأحضرت األقداح بأحسن نظام، فلما لعبت اخلمرة يف رؤوسنا 

  :فأنشأت تقول
  ال أبتغي يف الكون غري رضاكمو... قليب وآمايل بباب رجاكمو 
  حنوا علينا وارمحوا مضناكمو... يا جرية جاروا علي ببعدهم 

  صباً معىن مغرماً هبواكمو... حاشاكمو، يا ساديت، أن هتجروا 
  يث سواكمومل يستمع فيكم حد... باهللا جودوا وارمحوا ملتيم 

  فإذا شجاه حسنكم ناجاكمو... مرسى فؤادي فوق حبر رضاكمو 
فأطربتنا اجلارية حبسن غنائها ومل تزل اجلواري يغنني جارية بعد جارية وينشدن األشعار إىل أن غنت عشر : قال

  :جوارٍ، فعند ذلك أخذت العود الست دنيا وأنشدت تقول



  جر منك أقاسيإين لنار اهل... قسماً بلني قوامك املياس 
  يا بدر مت أنت سيد الناس... فارحم لصب يف هواك متيمٍ 

  أجلو مجالك يف ضياء الكاس... أنعم بوصلك كي أبيت بليلٍة 
  مع نرجس أيضاً وحسن اآلس... ما بني ورد مجعت ألوانه 

  :مث إين أخذت منها العود وضربت عليه وغنيت هذه األبيات: قال الشاب
  حىت بقيت أنا من بعض أسراك... أعطاِك سبحان ريب مجيع احلسن 

  خذي األمان لنا من سحر عيناك... يا من هلا ناظر تسيب األنام به 
  والورد جوري نبت وسط خداك... فاملاء والنار يف خديك قد مجعا 

  فما أمرك يف قليب وأحالك... أنت الغرام لقليب والنعيم له 
، مث إهنا صرفت اجلواري وقمنا إىل أحسن مكان قد فرش لنا فيه فلما مسعت مين ما قلت فرحت فرحاً شديداً: قال

من سائر األلوان، ونزعت ما عليها من الثياب وخلوت هبا خلوة األحباب، فوجدهتا بنتاً بكراً خبتم رهبا، ففرحت يب 
  :وفرحت هبا فرحاً مل أجد يف عمري ليلة أطيب منها، وفيها أنشدت أقول

  يكفي بوجه معانقي مصباحا... اً دم يل ال أريد صباح! يا ليل
  وجعلت كفي للمنام مباحا... طوقته طوق احلمام بساعدي 
  متعانقني، فال نريد براحا... هذا هو الفوز العظيم فخلنا 

يا نور الدين قد : فأقمت عندها شهراً كامالً، وقد نسيتُ الدكان واألهل واألوطان إىل ذات يوم من األيام قالت
  .ملسري إىل احلمام، وأنت اقعد على هذا السرير إىل أن أرجع إليكعزمت اليوم على ا

  .مسعاً وطاعةً: فقلت
وحلفتين أن ال أنتقل من موضعي، فأخذت جواريها وذهبت إىل احلمام، فواهللا يا إخواين ما حلقت أن خترج من رأس 

ست زبيدة تدعوك، فقد مسعت يا نور الدين ال: الزقاق، إال والباب قد فتح ودخلت منه عجوز وأي عجوز، وقالت
  .بشبابك وطيب غنائك

  .واهللا علي ميني أنين ما أقوم من مقامي حىت تأيت الست دنيا: فقلت
  .يا نور الدين ال ختل الست زبيدة تصري عدوتك، فقم كلمها وارجع: فقالت العجوز

يا نور الدين أنت : ليها، قالتفقمت من وقيت إليها والعجوز أمامي إىل أن أوصلتين إىل الست زبيدة، فلما وصلت إ
  .مملوكك وعبد رقك: معشوق الست دنيا؟ فقلت

: صدق الذي وصفك باحلسن واجلمال، فإنك فوق الوصف واملقال، ولكن عن يل شيئاً حىت أمسعك؟ فقلت: فقالت
  :السمع والطاعة، فأتتين بعود فغنيت عليه وأنشدت أقول

  األسقام منهوبوجسمه بيد ... قلب احملب مع األحباب متعوب 
  إال وكان له يف الظعن حمبوب... ما يف الركائب من زمت محوهلم 
  يهواه قليب وعن عيين حمجوب... أستودع اهللا يل يف حبكم قمراً 
  وكل ما يفعل احملبوب حمبوب... يرضى ويغضب، ما أحلى تدهللا 

ىن، فقم إىل مكانك قبل أن جتيء حفظ اهللا بدنك وطيب أنفاسك، فلقد كملت يف احلسن والظرف واملع: فقالت يل
  .إليه الست دنيا فال جتدك فتغضب عليك



فقبلت األرض وخرجت العجوز أمامي إىل أن أوصلتين إىل الباب الذي خرجت منه، فدخلت وجئت إىل السرير 
ألجلس فوجدهتا جاءت من احلمام ونامت على السرير، فقعدت عند رجليها وصرت أكبسها، ففتحت عينيها 

وذهبت إىل . خنت اليمن وكذبت! يا نور الدين: فجمعت رجليها ورفستين فرمتين من على السرير وقالتفرأتين 
يا صواب، قم : مث قالت لعبدها. الست زبيدة؟ وواهللا لوال خويف من اهلتيكة والفضيحة خلربت قصرها على رأسها

  .اضرب رقبة هذا النذل الكذاب، فال حاجة لنا به
وشرط ذيلي وعصب عيين، وأراد أن يضرب رقبيت فقامت إليها اجلواري الكبار والصغار، فتقدم ذلك اخلادم إيل 

  .يا ستاه، ما هو بأول من أخطأ ما عرف خلقك، وأنت ما تبغضينه، وما فعل ذنباً يوجب أن تقتليه: وقلن هلا
أيتموه، وأمرت مث أمرت بضريب فضربت على أضالعي الضرب الذي ر. واهللا ال بد أن أؤثر فيه أثراً: فقالت

فمشيت قليالً قليالً إىل أن : فأخرجوين وأبعدوين عن القصر، ورموين ورجعوا وتركوين، فلمت نفسي. بإخراجي
فلما صح جسمي دخلت احلمام . وصلت إىل منزيل، وأحضرت جراحاً وأريته الضرب فالطفين وسعى يف مصاحلي

يع ما فيه وبعته ومجعت مثنه واشتريت أربعمائة مملوك وجئت إىل الدكان وأخذت مج. وزالت عين األوجاع واألسقام
ما مجعهم أحد من امللوك يركب معي يف كل يوم مائتان، وعملت هذا املركب احلراقة بألف ومائتني من الذهب 

كل من تفرج يف الدجلة : العني، ومسيت نفسي باخلليفة، ورتبت من معي من اخلدام كل واحد يف وظيفة وناديت
ويل على هذه احلالة سنة كاملة ومل أمسع هلا خبرب وال وقفت هلا على أثر، مث إنه بكى وأن .  مهلةضربت عنقه بال

  :واشتكى وأنشد يقول
  وال دنوت إىل من ليس يدنيها... واهللا ما كنت طول الدهر ناسيها 

  سبحان خالقها سبحان باريها... كأهنا البدر يف تكوين خلقتها 
  فكيف حال الذي قد بات نابيها... صدت وال ذنب يل إال حمبتها 

  والقلب قد حار مين يف معانيها... وصريتين حزيناً ساهياً دنفاً 
سبحان من جعل : وقال. فلما مسع هارون الرشيد كالم الشاب وما أبداه من اخلطاب تعجب غاية العجب: قال

  .لكل شيء سبباً
نصاف وأن يتحفه غاية اإلحتاف، فانصرفوا من عنده مث إهنم طلبوا من الشاب االنصراف وأضمر الرشيد للشاب اإل

سائرين وإىل قصر اخلالفة طالبني، وملا استقر هبم يف منزهلم اجللوس غريوا ما كان عليهم من امللبوس ولبسوا أثواب 
علي ! يا وزير: املوكب وامللك والزينة، وكذلك مسرور سياف النقمة والعطب، فقال اخلليفة جلعفر املهيب

  .بالشاب
أجب أمري : فخرج إليه يف احلشم واخلدم وسار إىل منزل الشاب فخرج إليه وسلم عليه فقال له الوزير جعفر

  .املؤمنني
  .مسعاً وطاعة ألمري املؤمنني وحامي حوزة الدين: فقال

يفة فسار معه إىل القصر وهو من الترسيم عليه يف حصر، فلما دخل إىل اخلليفة ورفع الوزير الستر عن السدة الشر
السالم عليك يا أمري : ورأى الشاب اخلليفة عرفه، فقبل األرض بني يديه ودعا له بدوام العز وأثىن عليه وقال

املؤمنني وحامي حوزة الدين وقامع املفسدين وإمام املتقني هناك اهللا مبا أعطاك وجعل اجلنة مأواك والنار مثوى 
  :ألعداك وأنشد يقول

  وتراهبا فوق اجلباه رسوم ...ال زال بابك كعبة مقصودةً 



  هذا املقام وأنت إبراهيم... حىت ينادي يف البالد بأسرها 
فعند ذلك تبسم اخلليفة يف وجهه، ورد عليه السالم وأظهر له اإلحسان واإلكرام وقربه إليه، وأجلسه بني يديه 

  .ألموريا نور الدين أريد أن حتدثين حبديثك الليلة يا مسكني، فإنه من أعجب ا: وقال له
  .العفو يا أمري املؤمنني، أعطين منديل األمان ليهدأ روعي ويطمئن قليب: فقال الشاب
  .لك األمان: فقال اخلليفة

فشرع الشاب يتحدث بالذي جرى له من أوله إىل آخره، فعلم اخلليفة من غري إطالة أن الصيب عاشق ال حمالة، 
  :نعم يا أمري املؤمنني مث أنشد يقول :أحتب أن أردها إليك يا مسكني؟ قال: فقال اخلليفة

  أو رمت معروفاً فهذا حينه... إن رمت إحساناً فهذا وقته 
  .أحضر أختك الست دنيا بنت الوزير حيىي: فعند ذلك التفت الرشيد إىل الوزير وقال له

  .السمع والطاعة: فقال له
  أين للنساء معرفة بالرجال؟: التأتعرفني هذا من؟ فق: فأحضرها يف الوقت فلما مثلت بني يديه قال هلا

يا دنيا قد عرفنا احلال ومسعنا احلكاية من أوهلا إىل آخرها وفهمنا باطنها وظاهرها، واألمر ال خيفى وإن : فتبسم وقال
  .كان مستوراً

  .كان ذلك يف الكتاب مسطوراً، وأن أستغفر اهللا مما جرى مين، وأسأل من فيض الفضل العفو عين: فقالت
وحصل له سعد السعود، وأكمد العدو واحلسود . ليفة وأحضر القاضي والشهود وعقد له ثانياً عليهافضحك اخل

وجعله ندميه وزاد تكرميه، وعاش بقية عمره يف أهنإ عيش ونعمٍة، جيالس اخلليفة يف الليل والنهار، تؤانسه الست 
  .دنيا ذات الفخار

  الرشيد وجارية جعفر

يا جعفر بلغين أنك اشتريت اجلارية الفالنية، ويل مدة أطلبها، : الرشيد ليلة، فقال وحيكى أن جعفراً الربمكي نادم
  .فإهنا بديعة اجلمال، ويل شوق زائد إليها فبعنيها

  .ليس علي فيها بيع: قال
  .هبنيها: قال
  .وال أهبها: قال

  .زبيدة طالق مين ثالثاً إن مل تبعنيها أو هتبنيها: فقال الرشيد
  .طالق مين ثالثاً إن بعتها أو وهبتها زوجيت: وقال جعفر

هذه واقعة ليس هلا غري أيب : مث أفاقا من نشوهتما وعلما أهنما وقعا يف أمر عظيم وعجزا عن تدبري احليلة فقال الرشيد
ما طلبت يف هذا الوقت إال ألمر حدث يف : فلما طلب قام فزعاً وقال. يوسف، فاطلبوه، فكان قد انتصف الليل

  .اإلسالم
اصحب معك املخالة، واجعل فيها بعض شعري، فإذا دخلنا دار اخلالفة : خرج مسرعاً وركب بغلته وقال لغالمه مث

  .ودخلت فضع بني يدي الدابة شيئاً منه تشتغل به إىل حني خروجي، فإهنا مل تستوف علفها يف هذه الليلة
  .مسعاً وطاعةً: فقال



ما طلبناك إال ألمر : جبانبه وكان ال جيلس معه غريه، وقال له فلما دخل على الرشيد قام له وأجلسه على سريره
  .مهم، وهو كذا وكذا، وقد عجزنا عن تدبري احليلة

  .بع أمري املؤمنني نصفها وهبه نصفها تربأ من ميينكما! يا جعفر. يا أمري املؤمنني، هذا من أسهل ما يكون: فقال
  .ر اجلارية يف هذا الوقت فإين شديد الشوق إليهاأحض: فسر بذلك أمري املؤمنني وفعال، فقال الرشيد

أريد وطأها يف هذا الوقت، وال أطيق الصرب إىل مضي مدة االسترباء، انظر يل : فأحضرت، فقال القاضي أيب يوسف
  .ائتوين مبملوك من مماليك أمري املؤمنني الذين مل جير عليهم العتق: احليلة يف ذلك؟ فقال أبو يوسف

يا أمري املؤمنني، إئذن يل أن أزوجها منه، مث يطلقها قبل الدخول فيحل وطؤها يف : ال أبو يوسففأحضر مملوك، فق
  .احلال من غري استرباء

  .أذنت لك: فأعجب الرشيد ذلك أكثر من األول، فقال
  .فأوجب القاضي النكاح، مث قبله اململوك، فقال له القاضي طلقها

  .هاهذه صارت يل زوجة وأنا ال أطلق: فقال له
  .قد اشتد األمر أعظم مما كان: فردد عليه القول فأىب وضاق صدر اخلليفة لذلك، وقال

  .يا أمري املؤمنني رغبه باملال: فقال القاضي أبو يوسف
  .طلقها ولك مائة دينار: فقال
  .ال أفعل: قال
  .مائتا دينار: قال
  .ال أفعل: قال

بل بيدك : الطالق بيدي أم بيد أمري املؤمنني أم بيدك؟ قال: ضيإىل أن عرضوا عليه ألف دينار وهو ميتنع، وقال القا
  .أنت
  .واهللا ال أفعل أبداً: قال

يا أمري املؤمنني ال جتزع فإن األمر هني اعتق اجلارية، مث ملك هذا العبد : فاشتد غضب أمري املؤمنني، فقال القاضي
  .أعتقتها وملكته هلا: للجارية؟ قال

  .قبلت: لت؟ فقالتقويل قب: فقال هلا القاضي
  .حكمت بالتفريق بينكما ألنه دخل يف ملكها فانفسخ النكاح: فقال القاضي

وستدعى بأطباق الذهب فأفرغت بني يديه، . مثلك من يكون قاضياً يف زماين: فقام أمري املؤمنني على قدميه، وقال
فلما . له ذهباً، فأخذها وانصرف فاستدعى هبا، فملئت. هل معك شيء توعيه؟ فتذكر خمالة البغلة: وقال للقاضي

  .انظروا إىل من علم العلم فليتعلمه كذلك، فإين أعطيت هذا املال العظيم يف مسألتني أو ثالث: أصبح قال خلالنه
فانظر أيها املتأدب إىل لطف هذه الواقعة فإهنا اشتملت على حماسن منها إدالل الوزير على قلب أمري املؤمنني وحلم 

  .ة علم القاضي فرحم اهللا أرواحهم أمجعنياخلليفة، وزياد
ولكن مسألة االسترباء مل تتخرج إال على مذهب أيب حنيفة فخرجها أبو يوسف على قواعد مذهبه ألنه حنفي 

  .واهللا أعلم. املذهب

  هجرتك وزرتك



  :من كالم إبراهيم املوصلي رمحه اهللا تعاىل
  له صرب وزرتك حىت قيل ليس... هجرتك حىت قيل ال يعرف اهلوى 
  وزدت على ما ليس يبلغه اهلجر ... فيا هجر ليلى قد بلغت يب املدى 

  ويا سلوة األيام موعدك احلشر... ويا حبها زدين جوى كل ليلة 
  كما انتقض العصفور بلله القطر... وإين لتعروين لذكراك هزة 

  اجملنون العاقل

نني، فلما دخل عليهم رأى فيهم شاباً حسن اهليئة من احلكايات اللطيفة، أن بعض امللوك قصد التفرج على اجملا
نظيف الصورة يرى عليه آثار اللطف وتفوح منه مشائل الفطنة، فدنا منه وسأله مسائل، فأجابه عن مجيعها بأحسن 

  .فتعجب منه عجباً شديداً. جواب
  .وإن سائلك سؤاالً واحداً. قد سألتين عن أشياء فأجبتك: مث إن اجملنون قال للملك

  .جيد لذة حال نومه: مىت جيد النائم لذة النوم؟ ففكر امللك ساعة، مث قال: وما هو؟ قال: لقا
  .حالة النوم ليس له إحساس: فقال اجملنون
  .قبل الدخول يف النوم: فقال امللك
  .كيف توجد لذته قبل وجوده: فقال اجملنون
  .بعد النوم: فقال امللك
لعمري إن هذا ال حيصل من عقالء كثرية، : تحري امللك وزاد إعجابه وقالأتوجد لذته وقد انقضى؟ ف: فقال اجملنون

فأوىل أن يكون ندميي يف مثل هذا اليوم، وأمر أن ينصب له ختت بإزاء شباك اجملنون، مث استدعى بالشراب، فحضر 
ألصيل مثل من؟ أيها امللك أنت شربت هذا لتصري مثلث فأنا أشربه : فتناول الكأس وشرب، مث ناول اجملنون، فقال

  .فاتعظ امللك بكالمه ورمى القدح من يده وتاب من ساعته، واهللا أعلم

  الست بدور واألمري عمرو

  .أريد منك أن تزيل ما بقليب من الضجر: حيكى أن الرشيد أرق ذات ليلة أرقاً شديداً، فاستدعى جعفراً وقال
د خلق اهللا أشياء كثرية، تزيل اهلم عن املهموم، يا أمري املؤمنني، كيف يكون على قلبك ضجر، وق: فقال الوزير

قم بنا اآلن، حىت نطلع فوق سطح : وما هي يا جعفر؟ فقال له: والغم عن املغموم، وأنت قادر عليها؟ فقال الرشيد
  :هذا القصر ونتفرج على النجوم واشتباكها وارتفاعها والقمر وحسن طلعته كأنه وجه من حتب كما قيل

  قد رقمت فيها أفانني الصور... ء ولوهنا فكأمنا حسن السما
  يف بعض ليل من غالف قد ظهر... وكأن هذا البدر حني بدا لنا 

يا أمري املؤمنني، افتح شباك القصر الذي يطلع : يا جعفر، ما تلفتت نفسي إىل شيء من ذلك، فقال: فقال الرشيد
يار وانظر إىل هدير األهنار وشم روائح تلك على البستان وتفرج على حسن تلك األشجار وامسع صوت تغريد األط

  :األزهار وامسع الناعورة اليت كأهنا أنني حمب فارق حمبوبه، وهي كما قال فيها بعض واصفيها
  تعرب عن حال املشوق وتعرب... وناعورة حنت وغنت وقد غدت 



  تغين له طول الزمان ويشرب... وترقص عطف البان تيهاً ألهنا 
  .ري املؤمنني، إىل أن يدركنا الصباحوإما أن تنام يا أم

  .يا جعفر، ما تلتفت نفسي إىل شيء من ذلك: فقال
يا أمري املؤمنني، افتح الشباك الذي يطلع على الدجلة حىت تتفرج على تلك املراكب واملالحني، فهذا يصفق، : فقال

  .وهذا ينشد موالياً، وهذا يقول دوبيت، وهذا يقول كيت وكيت
  .تلتفت نفسي إىل شيء من ذلك ما: فقال الرشيد
قم يا أمري املؤمنني، حىت ننزل إىل االصطبل اخلاص وننظر إىل اخليل العربيات وتتفرج على حسن : فقال جعفر

ألواهنا، ما بني أدهم كالليل إذا أظلم، وأشقر، وأشهب، وكميت أمحر، وأبيض، وأخضر، وأبلق، وأصفر، وألوان 
  .حتري العقول
  .لتفت نفسي إىل شي من ذلكما ت: فقال الرشيد
يا أمري املؤمنني، عندك يف قصرك ثالمثائة جارية، ما بني جنكية، إىل عودية، إىل دفية، إىل قانونية، إىل : فقال جعفر

زامرة، إىل مغنية، إىل راقصة، إىل سنطريية، أحضر اجلميع، وأحضر العقار املروق، فعل أن يزول ما بقلبك من 
  .الضجر
  .فسي إىل شيء من ذلكما هتم ن: فقال

  .يا أمري املؤمنني ما بقي إال ضرب عنق مملوكك جعفر، فإين قد عجزت عن إزالة هم موالنا: فقال جعفر
  .من فم موالنا أمسع: يا جعفر، أما مسعت قول ابن عمي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال: فقال

أن يرى بعينه شيئاً ما رآه، أو يسمع شيئاً : أميت يف ثالث فرح: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال الرشيد
، فيتفق يا جعفر أن يكون يف بغداد مكان ما وطئناه، أو شيء ما مسعناه، أو موضع " ما مسعه، أو يطأ مكاناً ما وطئه 

  . ما رأيناه

افرين أحضره بني يدي أمري أتأذن يل يا أمري املؤمنني أن أطلع إىل جملس النوبة وأنظر أحداً من املس: فقال جعفر
  .قم وافعل: املؤمنني، لعله أن حيدثك حبديث ما مسعته؟ فقال الرشيد

فلما رأى أمري املؤمنني سلم : قال. فقام جعفر وطلع وعاد بسرعة بالشيخ أيب احلسن اخلليع الدمشقي املسامر
سيد املرسلني وخامت النيب صلى اهللا عليه يا أمري املؤمنني وحامي حوزة الدين وابن عم : فأحسن وترجم فأبلغ، مث قال

وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني، أطال اهللا بقاك وجعل اجلنة مأواك والنار مثوى ألعداك ال مخدت لك نار وال أغيظ 
  :لك جار، مث أنشد يقول

  ما اختلف الصبح واملساء... دام لك العز والبقاء 
  مبدة ما هلا انقضاء... ودمت ما دامت الليايل 

  وأنت من فوقهم مساء... لناس ناس بكل أرض ا
يا : اجلس يا أبا احلسن، وحدثنا حبديث عجيب مليح مل نسمعه قط؟ فقال الشيخ: فرد الشيخ السالم وقال له: قال

يا شيخ أبا احلسن الذي تراه العني : أمري املؤمنني، أحدثك بشيء مسعته بأذين أو بشيء رأيته بعيين؟ قال الرشيد
  .ي تسمعه األذنأحسن من الذ
  .ذهنك ومسعك وقلبيك: ما الثالثة؟ فقال: يا أمري املؤمنني، أفرغ يل عن ثالثة أشياء منك؟ فقال: فقال الشيخ
  .هات يا أبا احلسن: فقال الرشيد



 يا أمري املؤمنني يل عادة أين أسافر يف كل سنة إىل البصرة لألمري حممد بن سليمان الزينيب، وأقعد عنده أحدثه: فقال
فاتفق يل من سنة . األمسار، وأورد له األخبار، وأنشد له األشعار، ويل عليه رسم ألف دينار آخذها وأعود إىل بغداد

من السنني أين سافرت إىل البصرة على عاديت ودخلت على األمري حممد بن سليمان وجلست عنده اليوم األول 
ى أرباب دولته خبدميت وإكرامي إىل أن يعود، وأوصى والثاين والثالث، فركب إىل الصيد وتركين يف منزله وأوص

فعمل يل من السمك عدة : الطباخ الذي له أن ال يطعمين إال شيئاً تشتهيه نفسي، فاشتهيت السمك فقلت للطباخ
ما يصرف عين هذا إال املشي، ويل عدة أسفار إىل : ألوان فأكلت وطاب يل األكل حىت ثقل على فؤادي، فقلت

مث إين نزلت أمتشى يف شوارع البصرة فعطشت . ف فيها مكاناً، وأريد اليوم أن أجعلها حجة وفرجةالبصرة ما أعر
إن تناولت شربة من السقاء ال تطيب نفسي ألنه يشرب : عطشاً شديداً وناهيك بعطش السمك، فقلت يف نفسي

 أن أقصد بعض دور ما يل إال: منه أصحاب األمراض، وكرب على نفسي أن أمحلها إىل شاطئ الدجلة، وقلت
احملتشمني وأطلب منها شربة من ماء، فأتيت إىل درب ويف ذلك الدرب مخسة دور داران مقابلتان لدارين ودار 

صدرانية قد قامت من التراب وتعلقت بأذيال السحاب، وهلا باب مقنطر مزخرف مبصاطب طوالنية، مفروش عليها 
وهاج ومسامري الفضة وستر من احلرير األصفر املدثر مكتوب حصر عبدانية، والباب ساج مصفح بصفائح الذب ال

  :عليه هذه األبيات
  وال يغدر بصاحبك الزمان... أال يا دارُ ال يدخلك حزنٌ 

  إذا ما ضاق بالضيف املكانُ... فنعم الدار أنت لكل ضيٍف 
من فؤاد حنيف، وقائالً  فقلت يف نفسي، من هذه الدار أشرب املاء، فأتيت إىل الباب فسمعت صوتاً ضعيفاً: قال
  :يقول

  وعاتباه لعل العتب يعطفه... باهللا ربكما عوجا على سكين 
  ما بال عبدك باهلجران تتلفه... وعرضاً يب وقوالً يف حديثكما 

  ما ضر لو بوصالٍ منك تسعفه... فإن تبسم قوال يف مالطفٍة 
  فغالطاه وقوال ليس نعرفه... وإن بدا لكما يف وجهه غضٌب 

فقلت، يا حبذا إن كان قائل هذا الصوت شخصاً صورته على قدر صوته واحتشمت، مث إين قويت قليب  :قال
ورفعت الستر ودخلت الدهليز إىل أن انتهيت إىل آخره ومديت طريف، وإذا أنا بدار قد أقبلت عليها السعادة، 

ويف ذلك اإليوان ختت من السياج،  وزالت عنها الشقاوة، ورأيت يف صدر ذلك املكان إيواناً وبركة وشاذرواناً،
وقوائمه من العاج، ومصفح بالذهب الوهاج، وفوق التخت فراش من احلرير األطلس، ومسند مزركش، وعليه 

جارية نائمة مخاسية القد، قائمة النهد ال بالطويلة الشاهقة وال بالقصرية الالصقة، أشهر من علم، تربية العجم على 
طرف كحيل، وخصر حنيل، وردف ثقيل، إن أقبلت فتنت، وإن ولت قتلت، كما قال أكتاف اخلدم، خبد أسيل، و

  :فيها بعض واصفيها

  يف قالب احلسن ال طول وال قصر... كما اشتهت خلقت حىت إذا اعتدلت 
  طي القباطي فال مسن وال غور... جرى هبا الشحم حىت دار أعكنها 

  سنها قمريف كل جارحة من ح... كأهنا أفرغت من ماء لؤلؤٍة 
إال أن اجلارية، يا أمري املؤمنني، قد حكمت عليها يد األيام ونزلت هبا مجيع األسقام وعند رأسها طبيب، وهو جيس 

يا ست بدور، الضارب ضارب والساكن ساكن وال برد وال محى وال شيء تشتكينه أكثر من سهر : يدها ويقول



  :فلما مسعت كالم الطبيب أنشدت تقول الليل وجريان الدمع لعل الست يف قلبها هوى من أحد،
  مدامعي بالذي أخفي من األمل... إذا مهمت بكتمان اهلوى نطقت 

  وإن كتمت فدمعي غري منكتم... فإن أبح افتضح من غري منفعة 
  من طول وجد ودمع غري منصرم... لكن إىل اهللا أشكو ما أكابده 

من أين يا شيخ؟ : ا عشرون ديناراً، مث التفتت إيل وقالتفنهض الطبيب قائماً على قدميه فناولته صرة فيه: قال
  .من بغداد، محلين العطش إىل أن أتيت إىل هنا: فقلت هلا
لعل أن يكون على يدك فرجي، فأنا أكتب لك ورقة فتسال عن بيت األمري عمرو وتعطيه إياها، فإن رددت : فقالت

  .علي اجلواب فأنا أعطيك مخسمائة دينار
أما بعد، يعجز لساين ويكل جناين عن بث األشواق، ولكن أسأل : ة وورق وكتبت، وهي تقولمث استدعت بدوا

  :الكرمي اخلالق أن مين علينا بالتالق بالسعد الرائق واألمر املوافق، وأنا القائلة حيث أقول
  وحبكم فرض وما منكم بد... سروري من الدنيا لقاكم وقربكم 
  رى فوق خدي ال يطاق له ردج... ويل شاهد دمعي إذا ما ذكرتكم 

  وجدت ملسراها على كبدي برد... إذا الريح من حنون احلبيب تنسمت 
  وال كنت إال ما حييت لكم عبد... فواهللا ما أحببت ما عشت غريكم 

  فال كان منكم ما جرى آخراً عهد... سالم عليك ما أمر فراقكم 
ذيب، ال أتركن إىل عاذلٍ وال تصغي إىل قائل، قد غلبتها أيدي أما بعد، فهذا كتاب ممن ليلها يف حنيب، وهنارها يف تع

الفراق، ولو شرحت بعض ما عندها للفسيح ضاق وما وسعته األوراق، ولكن أسأل الكرمي اخلالق، رافع السبع 
  :الطباق، أن مين علينا بالتالق، وأنشدت تقول

  علي فكل املىن أنتم... أحبة قليب وإن جرمت 
  هليباً فهال ترفقتم... لفتم رحلتم ويف القلب خ
  بأحشاي ناراً وأضرمتم... وأودعتم يوم ودعتم 

  على شؤم خبيت تعلمتم... وما كنتم تعرفون اجلفا 
فألف ألف ال أوحش اهللا منكم والسالم مين عليكم عدد شوقي إليكم ما حن الغريب إىل األوطان، وغرد محام 

  :طف برد جوايب، وأنشدت تقولاأليك على البان، فرحم اهللا من قرأ كتايب وتع
  يوم الفراق وال كفت غواديه... أحبابنا ما رقا دمعي لفرقتكم 

  وال فؤاد وال صرب أرجيه... بنتم فلم يبق يل من بعدكم جلد 
  ولست أول من بانت غواشيه... فكم أمين فؤادي باهلوى كذباً 

العنرب، وناولتين إياه فأخذته، وأتيت إىل دار مث إهنا طوت الكتاب وختمته بعد أ، نثرت فيه فتات املسك و: قال
األمري عمرو فوجدته يف الصيد والقنص، فجلست على بابه ساعة أنتظره وإذا به قد أقبل، وهو راكب على حصان 
أشقر، من اخليل الضمر يساوي ملك كسرى وقيصر، من أوالد األجبر، الذي كان لعنتر، إن طلب حلق، وإن طلب 

 ظهره كأنه البدر يف منزلته ، واملماليك قد أحدقوا به كما حتدق النجوم بالقمر، وهو خبد أسيل مل يلحق، واألمري يف
وطرف كحيل وخصر حنيل وردف ثقيل وله عذار أخضر فوق خد أمحر وثغر جوهر وعنق مرمر كما قال فيه ابن 

  :معشر



  مثل القضيب على رشاقة قده... قمر تكامل يف هناية حسنه 
  والشمس تغرب يف شقائق خده... ضياء جبينه فالبدر يطلع من 

  حسن الربية كلها من عنده... ملك اجلمال بأسره فكأمنا 
فما أمهلته دون أن قبلت ركابه، فلما نظر إيل ترجل واعتنقين وخذ بيدي وأدخلين الدار وأنشد : قال أبو احلسن

  :يقول
  غري أين رأيته يف منامي... ما أظن الزمان يأيت هبذا 

لما جلس على حافة الربكة أقبل علي حيدثين ساعة، وإذا باملائدة قد وضعت بني أيدينا، وإذا عليها من ألوان ف: قال
الطعام ما درج وتطاير يف األسحار، وتناكح يف األوكار من قطاً ومساين وأفراخ محام وبط مسمن ودجاج حممر 

ال واهللا يا موالي، ما أكلت لك : احلسن، فقلتبسم اهللا يا شيخ يا أبا : وأفراخ رضع وبعلبكات السكر فقال يل
  .طعاماً وال شربت لك مداماً، إال أن قضيت يل حاجيت

  .يا سيدي وما هي الست بدور: أين الكتاب الذي للست بدور؟ فقلت. يا أبا احلسن كان هذا من األول: فقال
وجرى لك معها ما هو كيت اليت جئت من عندها تطلب شربة من املاء منها، ووجدت عندها الطبيب : فقال
  .وكيت
هل جاء أحُد من عندها : لو كنت حاضراً فألي شيء كتبت الكتاب؟ فقلت: يا موالي أكنت حاضراً؟ فقال: فقلت

  .إنه ال جيسر أحٌد من غلماهنا أن يقابلين: وأعلمك؟ فقال
  .وال راح أحد من عندك إليها: فقلت
  .عندي هي أخس وأحقر منم أن ميضي إليها أحد من: فقال
  .الغيب ال يعلمه إال اهللا تعاىل والوحي ما نزل إال على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! يا سيدي: فقلت
  :يا عاقل أما مسعت قول القائل: فقال

  ترى ما ال يراه الناظرونا... قلوب العاشقني هلا عيونٌ 
  إىل ملكوت رب العاملينا... وأجنحة تطري بغري ريشٍ 

والي، مث ناولته الكتاب ففضه وقرأه مث بصق فيه وداسه برجله ورماه يف الربكة فصعب علي، صدقت يا م: فقلت
مم غيظك؟ أقعد الليلة عندي كل واشرب وخذ مين اخلمسمائة دينار اليت وعدتك هبا : فلما علم مين ذلك قال

  :الست بدور، وأنا أحب إليك منها وأنشد يقول
  وهو منقاد هلا ساري بأذنه... رأيت شاة وذئباً وهي ماسكة 

  ما بني نابيه ملقى نصف دينار... أعجوبة مث التفت رأى : فقلت
  والذئب يسطو بأنياب وأظفار... ماذا اإللف بينكما : فقلت للشاة

  بالترب يكسر ذاك الضيغم الضاري... تبسمت مث قالت وهي ضاحكة 
مث انتقلنا إىل جملس الشراب . اية والنهايةفلما مسعت كالمه، يا أمري املؤمنني تقدمت وأكلت حبسب الكف: قال

وقدمت بني أيدينا البوطي والسالحيات، فتناول األمري عمرو وشرب وسقاين، وأنا أحدثه وأنادمه إىل أن قرب 
الشراب بال طرب وال : يقال: يا أبا احلسن، ما لذة األمري إذا شرب إىل املساء من غري غناء؟ فقلت: الغروب فقال
  .ىل بهمساع، الدن أو

  .قم بسم اهللا: فقال يل



فقمت معه إىل جملس وحضرية تنقط بالذهب والالزورد العجيب، وهي مزخرفة قد عبقت أزهارها وضحكت 
سالحيتها وصفت بواطيها ورفعت أقداحها فجلس األمري عمرو وأجلسين جبانبه وقدمت بني أيدينا الشموع 

يا موالي، قد تقدم القول إن الشراب بال : ة مث قلتوأسرجت القناديل فنظرت إىل جملس عجيب وحضرية مليح
الواحدة حتمل عوداً، والثانية حتمل . مساع، الدن أوىل به، فصفق بكف وإذا بثالث جوار قد أقبلن كأهنن األقمار

أن  دفاً، والثالثة حتمل مزماراً مث نقرت الدفية على دفها، وأًحلت العودية عودها وزمرت الزامرة مبزمارها فخيل إيل
  :اجمللس الذي حنن فيه يرقص بنا مث إن الدفية غنت تقول

  على فراش الضنا ما زلت مضطجعا... أحبابنا إنين من يوم فرقتكم 
  عسى يفيق من األسقام ما نفعا... داويت قليب حبسن الصرب بعدكم 

العودية على عودها طرقاً فلما فرغت الدفية ضربت . فواهللا يا أمري املؤمنني لقد طربت غاية الطرب من حسن صوهتا
  :عديدة، مث رجعت إىل الطريقة األوىل وأنشدت تقول

  وجامع مشلي ال خال منك جملسي... أمؤنس طريف ال خال منك ناظري 
  حيل فما استوحشت فيه ملؤنسي... ويا ساكناً قليب وما فيه غريه 

  تصدق على صب من الصرب مفلس... وباهللا يا أغىن الورى من مالحٍة 
  ويا موحشي من بعد ما كان مؤنسي...  الرضا حىت أغيظ به العدا أنلين

  وألبسين يف الناس أشرف ملبس... رضاك الذي إن نلته نلت رفعةً 
يا فالنة أحتسين أن : واهللا يا أمري املؤمنني مل نتمالك عقولنا من الطرب، مث التفتت العودية حنو الدفية وقالت هلا: قال

  .أنا أحفظ أبياتاً ما أظن أنك حتفظني هلن وزناً وال قافية وال َعروضاً: دفيةتقويل مثل هذا؟ فقالت ال
  .هات ما عندك: فقالت العودية

  :فنقرت الدفية على دفها بأناملها ورفعت صوهتا وهي تقول
  فهم الشفا لتأملي وتوجعي... كرر وردد ذكرهم يف مسمعي 
  وال يعي قلباً لعذلك ال يفيق... أقصر بعذلك يا عذول فإن يل 

  .أنا أحفظ الوزن والقافية والعروض: فقالت هلا العودية
  .هات: فقالت الدفية

فضربت العودية طريقة من اثنني واثنني وأربعة وأربعة ومثانية ومثانية وستة عشرة وستة عشر مث عادت إىل الطريقة 
  :األوىل وجعلت تقول

  بة مدعيأعلم بأين يف الصبا... إن مل ٍأل وادي إال سيل بأدمعي 
  عيناك بأن املنحين فلترجع... يا سعد إن جئت الغوير وعاينت 
  واحذر يصيدك حلظ ذات الربقع... وخذ احلذار من الغزال املختفي 

عن يل على الذي : فلما فرغت اجلارية قال هلا سيدها. واهللا يا أمري املؤمنني فلقد طربنا حىت قام كل منا ورقص: قال
  :عودها وقالت بقليب وحدي، فعندها ساوت
  حنو التصايب، وهو يف عمر الصبا... ما كنت أول رامق صبا صبا 

  لوال الغرام ملا غدوت معذبا... فعالم يعذلين العذول على البكا 
  ولقد غدا قليب به متقلبا... حم الغراُم حبكمه يف مهجيت 



  ناراً، فما ختبو على ذاك اخلبا... يا للرجال خبا اهلوى حبشاشيت 
  بلقيس طلعته ملا سكنت سبا...  قليب غزال لو رأت ولقد سىب

  فلن جتدن مين مهربا! مهالً: ... ولقد هربت من الغرام فقال يل
يا موالي، إنه قد نام سيدي، فإن : فقالت اجلارية. فلما مسع األمري عمرو ذلك صرخ ووقع على األرض مغشياً عليه

  .ب فدونك، وحنن بني يديك إىل الصباحاخترت أن تنام فقم من يف مرقدك، وإن اخترت الشرا
إنه قد سرح إىل الصيد والقنص : فقمت ومنت فلما أصبحت قمت وسألت عن األمري عمرو فقال بعض اجلواري

فأخذت شاشاً أللبسه فرأيت حتته كيساً فيه ألف دينار، فأخذته وأتيت إىل الست بدور، وإذا هبا واقفة خلف الباب 
  :تنظر وهي تقول

  فلعل احلبيب بقبل عذري... ىل احلبيب اعتذر يل يا رسويل إ
  أي ذنب جرى فأوجب هجري: ... مث قل للحبيب عين بلطف

ال واهللا ما هو إال زوان، واهللا ما رضي يقرأ مكتوبك وال يرد : يا شيخ أقمح أم شعري؟ فقلت: فلما رأتين قالت
  .جوابك

حلسن، ما مضى الليل وأتى النهار على شيء إال وأزاله اذهب يا أبا ا: فرمت إيل الصرة وفيها مائة دينار، وقالت
  .وغريه ويغري اهللا ما يف القلوب

مث إهنا أغلقت الباب يف وجهي ومضت وعدت إىل دار األمري حممد بن سليمان الزينيب فلقيته قد جاء من الصيد 
ىل البصرة على ما جرت العادة مث إين يف السنة الثانية سافرت إ. فقعدت عنده أياماً وأخذت رمسي وعدت إىل بغداد

به ومضيت إىل األمري عمرو بن جبري الشيباين ألمتنع بذلك الوجه املليح والقد الرجيح، فوجدت الدار متغرية اآلثار 
  :والعبيد البسني السواد فلما رأيت ذلك بكيت وأنشدت أقول

  وسرت هبم من بعدها األظعان... يا دار أين ترحل السكان 
  واليوم عرصاتك الغربان... الضياء مع اهلنا باألمس كان بك 

  .من ذا الذي يبكي على ديارنا ويندب منازلنا؟ كفى بنا ما عندنا: فسمعين بعض الغلمان، فظهر يل وقال
يا : يا عبد اخلري، إن صاحب هذه الدار كان من أصدق الناس إيل فما فعل به الزمان؟ فقال يل الغالم: فقلت له

  .وهو يطلب املوت فال جيده. ياةموالي هو يف قيد احل
  .باهللا عليك خذ يل الطريق: فقلت له

  .يا موالي من أقول: فقال يل الغالم
  .قل الشيخ أبو احلسن اخلليع الدمشقي املسامر: فقلت
يا موالي الضارب ضارب والساكن : ويقول له. بسم اهللا أدخل: فعرب الغالم وغاب ساعة وعاد وقال يل: قال

  . محى وال تشتكي غري سهر الليل وجريان الدمع، ال يكون املوىل إال مسحوراًساكن ال برد وال
  :فلما مسع األمري عمرو كالم الطبيب بكى وأنشد يقول

  هذا فتاكم ورب البيت مسحور: ... قال الطبيب لقومي، حني جس يدي
  عني الصواب فهال قلت مهجور... وحيك قد قاربت يف صفيت : فقلت

يا شيخ أيب احلسن : اً فيه بعض دنانري، فأخذها الطبيب وانصرف مث التفت األمري عمرو إيل وقالمث إنه ناوله كاغد
  أما تنظر إىل هذا احلال الذي وقعت فيه؟



ما أعرف له سبباً إال أن هجر الست بدور قد قتلين وحبها أضىن : حاشاك من األسوأ ما سبب ذلك؟ قال: فقلت له
  .فؤادي
يا شيخ إين : املاضي تركتك أمرياً، واليوم أتيت لقيتك أسرياً فما السبب؟ فقال األمري عمرويا موالي، بالعام : فقلت

يف ليلة من الليايل ركبت يف الشط، وقد شحنت مركيب من سائر األزهار والفواكه والرياحني والطعام واملدام، 
عب وضحك إىل ثلث الليل وأوقدت الشموع حىت صارت مثل ضوء النهار، وقد غرقنا يف البسط، وبقينا يف ل

األول، وإذ قد أقبل من صدر الشط مركب وهو يعزف بالطارات والدفوف ويضيء كضوء الشمس وفيه وهج 
قدم بنا حىت نتفرج وننظر أينا أحسن تعبية مركبنا أو هذا املركب؟ فمددت عيين فرأيت : عظيم، فقلت للمالح

وتضحك، وهي مثل امسها، اسم على مسمى، فلما وقعت صاحبيت الست بدور، وهي بني جواريها وغلماهنا تلعب 
مث إين تذكرت العهد . ما فارقت هذا الوجه املليح بذنب: عيين عليها، كأمنا رمت يف قليب مجرة نار فقلت يف نفسي

. القدمي الذي كان بيننا فلم أقدر أن اصرب، فمدت يدي وأخذت تفاحة ورميتها إىل الست بدور فالتفتت فرأتين
فلما . ارجع بنا إىل الرب، حنن خرجنا هذه الليلة ننشرح، فأرسل اهللا لنا هذا الفىت ينغص علينا عيشنا: لمالحفقالت ل

أنت كنت املطلوب فصرت الطالب، فلم يهن يل عيش يف : مسعتها تشتمين أضرمت النار يف قليب مث قلت لنفسي
فلما أصبحت مل .  منزيل وما ذقت طعم املناممث إين نزلت ومضيت إىل. ارجع إىل الشط: هذه الليلة فقلت للمالح

يقر يل قرار وصرت أترقب أن يأيت أحد من عندها، ثالثة أيام، فلم يأت أحد فبعثت من يعرض بذكري هلا، فدعت 
فكتبت هلا بعد ذلك ألف كتاب، فلم ترد يل جواباً، وقد رميت روحي على كل كبري يف البصرة، . عليهم وشتمتهم
م تقبل ومل تزدد إال جفاء، ويل مدة أنتظرك يا شيخ أبا احلسن حىت أبعث معك كتاباً وأنا أحلف فيدخلون عليها فل

  .لك إن هي ردت لك جوابه أعطيتك ألف دينار، وإن مل ترد جوابه أعطيتك مائة دينار
  !.اكتب: فقلت له

يم يشكو إليك الصبابة بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من مت: فدعا بدواة وقرطاس وكتب يف أول الكتاب
أما بعد، فإنه يعجز لساين ويكل جناين مما أنا فيه من طول السهر ودوام الفكر، . ويسألك باهللا أن تردي جوابه

  .وبكى لبكائي أصم احلجر فألف ألفٍ ال أوحش اهللا منك والسالم عليك
باب على غري تلك احلالة األوىل عليه مث ختم الكتاب وناولين إياه فأخذته وأتيت به إىل دار الست بدور، فلقيت ال

ال إله إال اهللا، كان هذا الباب باألمس خالياً من األصحاب، واليوم عليه خادم : فقلت. ستر مرخي وبواب وخادم
الشيخ : قم يا ولدي ادخل واستأذن على موالتك الست بدور وقل هلا: وبواب، مث إين تقدمت إىل اخلادم، وقلت له

  .لدمشقي قد أتى ويطلب املثول بني يديكأبو احلسن اخلليع ا
  .بسم اهللا ادخل: فغاب اخلادم مث عاد مسرعاً وقال

  :فدخلت الدهليز فسمعت الست بدور وهي تقول
  حىت يعود كما أريد وأشتهي... وألصربن على الزمان وجوره 

وقبلت يدها وجلست  فلما دخلت رأيتها قاعدة على حافة الربكة، وبني يديها جارية تروح هلا، فتقدمت: قال
فنظرت، وإذا عليها غاللة الزوردية، ومجيع جسدها بائن من حتت الغاللة كأنه عمود مرمر، وعلى الغاللة مكتوب 

  :هذا البيات
  الزوردية كلون مساء... أقبلت يف غاللة زرقاء 

  قمر الصيف يف ليايل الشتاء... فتأملت يف الغاللة ألقى 



  أو لثاماً للوجه مثل الرداء... ليتين كنت للمليحة عقداً 
  الصقاً بالفؤاِد واألحشاء... أو قميصاً من احلرير خفيفاً 
  صرت ملقى خمضباً بدمائي... ضربتين خبنجر العشق حىت 

  من يصلي على قتيل هوائي... تركتين على الطريق ونادت 
ت ما كان عليها، وجلست مث أمرت هات يل بذلة قماش، مث غري: مث إين ملا فرغت من قراءة األشعار قالت جلاريتها

  .بسم اهللا، كل يا أبا احلسن: بإحضار املائدة وقالت
  .ال واهللا ال أكلت لك طعاماً وال شربت عندك مداماً حىت تقضي حاجيت: فقلت
  .كان هذا من األول لكن واهللا قد وقعت من عيننا برواحك إىل األمري عمرو قبل جميئك إلينا: فقال

  .رحُتأنا ما : فقلت هلا
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لربامكة: كتاب  وقع ل لناس مبا  ا   إعالم 
ليدي: املؤلف   اإلت

كيت وكيت، وجرى لك معه : تكون شيخاً وتكذب، أنت ما عربت عليه ولقيت الطبيب، وهو يقول له: فقالت
إن ردت اجلواب أعطيتك ألف دينار وإن مل ترد يل : كذا وكذا، وهذا الكتاب يف طي عمامتك وباألمارة قال لك

  :أليس القائل يقول: يا سيت من أعلمك هبذا؟ فقالت: مائة دينار؟ فقلت اجلواب أعطيتك
  ترى ما ال يراه الناظرونا... قلوب العاشقني هلا عيون 

  .وأنا يا شيخ أبا احلسن أعشق منه وأرى أكثر مما يراه
  .صدقت يا مواليت، كان ذلك: فقلت

فلما رأيت ذلك قلت يف . وداسته ورمته يف الربكة مث ناولتها الكتاب ففضته وقرأته مث إهنا مزقته وبصقت عليه،
هذا بذاك وفرض الدين ال بد له من وفاء إال أين حصل يل بعض غيظ على األلف دينار اليت تفوتين، فنظرت : نفسي

يا شيخ أبا احلسن مم غيظك؟ إن كان وعدك بألف دينار، فبت الليلة عندي وكل : غلي وعرفت مين ذلك فقالت
  .طرب، وخذ لك غداً مين ألف دينار وامض يف حفظ اهللاواشرب والتذ وا

  .يا سيديت يكاد األمري عمرو أن ميوت: فقلت
  .دعنا من هذا الكالم: فقالت

  .يا شيخ أتعرف لعب الشطرنج: مث إن املائدة حضرت فأكلنا حبسب الكفاية، فلما فرغنا قالت
  .ما ألعب إال على احلكم والرضا: قلت
لشطرنج فوضع بني أيدينا ولعبت معها الدست األول، غلبتين فأمرت اجلواري أن يرموين مث دعت با. نعم: فقالت

فلما رأتين . مث أخرجوين وقد ابتلت مجيع حوائجي. يف الربكة، فمسكوين ورموين يف الربكة، فضحكت علي ساعة
: احلكم والرضا؟ قلت أتلعب أيضاً على: على تلك احلالة أمرت ببذلة من القماش من أفخر امللبوس فلبست فقالت

نعم، فلعبنا فاحتلت عليها، وأتيت هلا حبكاية لطيفة مضحكة وشغلتها وسرقت القطع إىل أن غلبتها وحتكمت فيها 
أريد األلف دينار وجواب الكتاب فأعطتين األلف دينار، وطلبت دواة والقرطاس، مث إهنا أطرقت ساعة : وقلت

  :ورفعت رأسها وكتبت تقول
  وكم هذا التجلد واجلفاء... هذا العناء  أال يا عمرو كم

  من األسقام إذ نزل القضاء... كتبت إيل تشكو ما تالقي 
  وداء ما له أبداً دواء... فسقم ال يزال بطول دهر 
  لساعدناك إذ نزل البالء... ولو ساعدتنا يا عمرو يوماً 

  فواجدةٌ بواحدٍة جزاء... فعش ضباً ومت كمداً حزيناً 
  .يا سيت، باهللا عليك ال تفعلي وارمحي األمري عمراً واكتيب له غري هذا: تين الورقة فقرأهتا فقلتفال فرغت ناول

رسول وفضويل وطفيلي، ويعظ القطط وحيلف أنه ما : يا شيخ أبا احلس، أنت رسول أو فضويل؟ فقلت هلا: فقالت
  .يبيت إال يف الوسط ويغين بليت بكم

  .يف نفسي حكمتك: فضحكت من كالمي، وقالت: قال
ست بدور أين تلك احملبة اليت كنت حتبينها لألمري عمرو؟ فلو أبصرته ما عرفته من شدة ما يقاسي من : فقلت



  .األسقام واآلالم واألمراض
يا سيديت، ما أقدر أصف لك بعض ما فيه من : أخربين عن أقوى شيء به من املرض؟ فقلت: فلما مسعت ذلك قالت

يعز علي ما وصفت يل عنه وروحي لروحه الفداء فاحلمد هللا الذي : بالدموع مث قالت فترغرغت عيناها. أمل املرض
بسم اهللا الرمحن الرحيم، مث إهنا : مث دعت بدرجٍ غري تلك الورقة وكتبت يف أول الكتاب. جعل اجتماعنا على يديك

  :ابتدأت تنشد وتقول
  عنيت به حىت تضوع طيبا... وصل الكتاب فال عدمت أنامالً 

  خلفي أوجاع القلوب طبيبا... ضته وقرأته، فوجدته ففض
  أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا... فكأن موسى قد أعيد ألمة 

اململوكة تقبل األرض وتنهي أن شوقها شديد، وغرامها ما عليه من مزيد، ومأموهلا من احلميد اجمليد أن جيمع مشلها 
  :بك قبل أن تريد، وأقول

  ملقامكم قعدت يب األيام.. .أشتاقكم حىت إذا هنض اهلوى 
  فين املداد وقلت األقالم... واهللا إين لو وصفت صبابيت 

مث إهنا نثرت فتات املسك والطيب يف رسالتها وطوهتا وحققتها وناولتين إياها فأخذهتا وقمت مسرعاً وأنا فرحان إىل 
  :أن أتيت دار األمري عمرو ودخلت الدهليز فسمعته يقول

  أسحر أم القرطاس أصبح غاليا! ... بيننا ترى حرمت كتب احملبة
مث ناولته الكتاب . قمح مغر بل ليس فيله كدر: أقمح أم شعري؟ فقلت له: فاستأذنت عليه ودخلت فلما رآين قال يل

  :ففضه وقرأه فلما فهم معناه هتلل وجهه بالفرح فبكى وقال

  من فرط ما قد سرين أبكاين... هجم السرور علي حىت إنه 
  تبكني يف فرح ويف أحزاِن... قد صار البكا لك عادةُ ! يا عني

يا شيخ ما أظن احلديد يلني وال الصخر يذوُب نعل أن تكون صنت هذا الكتاب من : فلما فرغ من البكاء قال يل
  .يا موالي واهللا ما صنعته وال كتبته بل هو خطها بيدها:عندك؟ فقلت

  :لفي قوامها وهي تنشد وتقول فبينما هو خياطبين، إذ هي عربت علينا وهي ختطر
  إن الكرمي إذا مل ستزر زارا... نزوركم ال جنازيكم جبفوتكم 

فلما رآها األمري عمرو هنض قائماً على قدميه ورمى بروحه عليها واعتنقها واعتنقته ساعة زمانية، فقمت ألخلي 
ان ألنكما ما اجتمعتما من مدة سنة إىل أين تروح يا شيخ؟ قلت أخلي لكما املك: هلما املكان، فقالت الست بدور

  .كاملة
  .ال تفارقين من الساعة إىل الصباح: فقالت

فقام األمري عمرو وأخذنا ومضى بنا إىل جملس مليح وقدم لنا الطعام املفتخر وأمر بإزالة كل شيء كان عليه من آلة 
، وبتنا يف لذة ورأيت املاوية تدب يف احلزن وجيء له باملاء فغسل يديه وغسلنا أيدينا، وانتقلنا إىل جملس الشراب

  .يا شيخ أبا احلسن، امض وائتنا بالقاضي والشهود: فلما أَصبحت قالت. وجه األمري عمرو
اكتب كتايب على األمري عمرو، وقد وليت الشيخ أبا : فقالت الست بدور للقاضي. فلم يكن بأسرع مما أ؛ضرهتم

  .احلسن عقد النكاح
وعقد العقد بينهما، فرسم األمري عمرو للقاضي بألف دينار وللشهود مبائيت دينار،  فخطب القاضي خطبة النكاح



وعمل الوليمة وطبخ الطعام وعمل احلالوات ومجع الناس ووضع بني أيديهم املوائد وأطعم الشارد والوارد، وزفت 
ه وال يصلح إال هلا، ولو رآها ما تصلح إال ل: الست بدور تلك الليلة إىل األمري عمرو، فلما وقفوا على املنصة قلت
العصفور يتفلى والصياد : يا موالي، املثل يقول: غريه لزلزلت األرض زلزاهلا، مث تقدمت إىل األمري عمرو وقلت له

  .وا طرباه وأنا أقول وا حزناه: يتقلى، وأنتم تقولون
  .والوعد على الكرماء دين يا سيديت األمري عمرو وعدين بوعد: ما معىن كالمك هذا؟ قلت: فقالت الست بدور
أعط الشيخ أبا احلسن : فقال األمري عمرو لبعض غلمانه. صدق الشيخ أعطه الذي وعدته به: فقالت الست بدور

  .ألفاً ومخسمائة دينار، يستحق أكثر من ذلك
أن مث إين ودعتهم وخرجت إىل . فمضى الغالم وعاد بسرعة ومعه كيس وناولين إياه وأعطتين الست بدور مثله

أتيت إىل األمري حممد بن سليمان الزينيب، وقعدت عنده على عاديت، وأخذت رمسي الذي عليه يف كل سنة وعدت 
  .إىل بغداد فما رأيت سنة أبرك علي منها، حصل يل فيها أربعة آالف دينار

أنت الذي  ما قصرت يا شيخ أبا احلسن خذ من جعفر ألف دينار ألنك: وهذا مجلة احلديث فتعجب اخلليفة وقال
  .أزلت عين ما بقليب

  .ومن عند أمري املؤمنني ألف دينار ألنه هو الذي زال عنه ما كان جيده: فقال جعفر
  .صدق الوزير أبقاه اهللا تعاىل، مث إنه قبض األلفني ديناراً ومضى إىل منزله واهللا أعلم: فقال أبو احلسن

  من هم الربامكة

جعفر الربمكي، هو جعفر بن حيىي بن : شرحه لقصيدة عبد اجمليد بن عبدون قال أبو القاسم بعد امللك بن بدرون يف
خالد بن برمك، والربمك هو الذي يعمر بيت النور، وهو بيت النار، وكان برمك من جموس بلخ وكان عظيم 

عفراً سنة القدر فيهم، وولده خالد، فلما كرب صار وزيراً أليب السفاح بعد أيب سلمة احلالل، وقتل هارون الرشيد ج
سبع ومثانني ومائة، وكان قد بلغ من الرشيد ما ال يبلغه وزير من خليفة قبله، حىت كان جيلس معه يف حلة واحدة 

  .قد اختذ هلا جيبان على ما ذكره بعض املخربين حىت بلغ عنده أن حيكم عليه فيما شاء من أمر ماله وولده

  منزلة جعفر عند الرشيد

دي عم الرشيد، وهو إبراهيم املعروف بابن شكلة، وكانت شكلة أمة سوداء، وقد ذكر فمن ذلك ما حكاه ابن امله
إذا : يا إبراهيم: قال يل جعفر يوماً: أن إبراهيم كان أسود شديد السواد، وكان من الطبقة العليا يف صنعة العود قال

  .كان غد فأبكر إيل
ع النهار أحضر حجاماً فحجمنا، مث قدم لنا الطعام فلما ارتف. فلمام كان الغد مشيت إليه بكرة، فجلسنا نتحدث

  . ال يدخل علينا أحد إال عبد امللك القهرماين: فطعمنا مث خلع علينا ثياب املنادمة، وقال جعفر خلادمه

فنسي احلاجب ما قال فجاء عبد امللك بن صاحل اهلامشي، وكان رجالً من بين هاشم ذا مالحة وعلم وحلم وجاللة 
كر وصيانة وديانة، فظن احلاجب أنه الذي أمره بإدخاله عليهما، فلما رآه جعفر تغري لونه ورآهم قدر وفخامة ذ

عبد امللك بن صاحل على تلك احلالة، وظهر له أهنم احتشموه فأراد أن يرفع خجله وخجلهم مبشاركته هلم يف فعلهم 
  .اصنعوا بنا ما صنعتم بأنفسكم: فقال



لتخفف عين فإين ما شربته : ملنادمة مث جلس للشراب،فلما بلغ ثالثاً قال للساقيفجاءه اخلادم فطرح عليه ثياب ا
  .قط

بلى، : ؟ قال.هل من حاجة تبلغها مقدريت وحتيط هبا نعميت فأقضيها لك مكافأة ملا صنعت: فتهلل وجه جعفر فقال له
  .إن أمري املؤمنني علي غاضب، فسله الرضا عين

  .قد رضي عنك أمري املؤمنني: قال
  .علي أربعة آالف دينار: قال
  .هي لك حاضرة من مال أمري املؤمنني: قال
  .وابين إبراهيم أريد أن أشد ظهره بصهر من أمري املؤمنني: قال
  .قد زوجه أمري املؤمنني بابنته عائشة: قال
  .وأحب أن ختفق األلوية على رأسه: قال
  .نعم، قد واله أمري املؤمنني مصر: قال

هدي، فانصرف عبد امللك بن صاحل وأنا أتعجب من إقدام جعفر على قضاء احلوائج من غري قال إبراهيم بن امل
فلما كان من الغد وقفنا على باب الرشيد ودخل جعفر فلم نلبث أن دعا بأيب يوسف القاضي وحممد بن . استئذان

سجل إبراهيم على مصر  واسع وإبراهيم بن عبد امللك فعقد له النكاح ومحلت البدر إىل منزل عبد امللك وكتب
لعل قلبك معلق بأمر عبد امللك بن صاحل : وخرج جعفر فأشار إيل فلما سار إىل منزله ونزلت بنزوله التفت إيل وقال

  .فأحببت معرفة خربه
  .نعم: قلت
: رشيدملا دخلت على أمري املؤمنني ومتثلت بني يديه وابتدأت القصة من أوهلا إىل آخرها، كما كانت، قال ال: قال يل

وخرج إبراهيم . أحسنت: ما صنعت؟ فأخربته عما سأل ومبا أجبته يف ذلك فقال: مث قال. أحسن واهللا أحسن واهللا
  .والياً على مصر من يومه واهللا تعاىل أعلم

  الفىت العاشق وجعفر

خرج غالمي وعاد كنت منقطعاً إىل الربامكة، فبينما أنا ذات يوم مبنزيل وإذا ببايب يدق ف: قال إبراهيم بن إسحاق
يل مدة أحاول لقاءك ويل : على الباب فىت مجيل يستأذن، فأذنت له، فدخل شاب عليه أثر السقم، فقال: وقال يل

  .إليك حاجة
أسألك أن تقبلها مين وتصنع يل حلناً يف بيتني : وقال. وما هي؟ فأخرج ثالمثائة دينار فوضعها بني يدي: فقلت
  .قلتهما
  :أنشدنيهما فقال: فقلت

  لتطفئن بدمعي لوعة احلزن... باهللا يا طريف اجلاين على كبدي 
  فال أراه ولو أدرجت يف كفين... ال ال أبوحن حىت تنزيل سكين 

أعده فناشدته اهللا : فصنعت هلما حلناً يشبه النوح مث غنيته فأغمي عليه حىت أين ظننت أنه مات مث أفاق، وقال: قال
، وما زال خيضع ويتضرع حىت رمحته وأعدته فصعق صعقةً أشد من ليت ذلك: أخشى أن متوت فقال: وقلت

األوىل، فلم أشك يف موته وما زلت أنضح عليه من ماء الورد حىت أفاق مث جلس، فحمدت اهللا على السالمة 



  .خذ مالك وانصرف عين: ووضعت دنانريه بين يديه وقلت
  .ال حاجة يل هبا ولك مثلها إن أعدته: فقال

أعيده ولكن بثالث شروط، أوهلا تقيم عندي تأكل من طعامي حىت تتقوى نفسك؛ الثاين أن : تفشرهت نفسي فقل
  .تشرب من الشراب ما ميسك قلبك؛ الثالث أن حتدثين حبديثك

إين رجل من أهل املدينة خرجت متنزهاً، وقد سال املطر يف العقيق، مع إخواين فرأيت فتاة مع : ففعل ذلك مث قال
لله الندى، تنظر بعيين ما ارتد طرفهما إال بنفس مالحظهما، فظللن حىت فرغ النهار، فانصرفن فتيات كأهنا غصن ج

وقد رمت بقليب جراحاً بطيئة االندمال، فعدت أتنسم أخبارها فلم أجد أحداً يرشدين إليها فجعلت أتتبعها يف 
ال بأس عليك، هذه أيام : تاألسواق فلم أقع هلا على خرب، ومرضت أسًى، وحكيت قصيت لذات قرابة يل فقال
  .الربيع ما انقضت وستمطر السماء فتخرج حينئذ، وأنا أخرج معك فافعل مرادك

فاطمأنت نفسي بذلك إىل أن سال العقيق وخرج الناس ينظرون فخرجت مع إخويت وقرابيت، فجلسنا يف : قال
لقد : هلذه اجلارية يقول لك هذا الرجل قويل: جملسنا بعينه فما لبثنا إال والنسوة كفرسي رهان فقلت لذات قرابيت

  :أحسن من قال
  وقد عاودت جرحاً به وندوبا... رمتين بسهم أقصد القلب وانثنت 

  : قويل له، وقد حسن من أجابه: فمضت إليها وقالت هلا ذلك، فقالت هلا: قال

  نرى فرجاً يشفي القلوب قريبا... بنا مثل ما تشكو فصرباً لعلنا 
لكالم خوف الفضيحة، وقمت منصرفاً، فقامت لقيامي فتبعتها قرابيت حىت عرفت منزهلا، فأمسكت عن ا: قال

فلم أزل جمتهداً يف . واتصل ذلك حىت شاع وطهر وحجبها أبوها. ورجعت فأخذتين، وسرنا إليها حىت اجتمعنا
لو بدا له ذلك قبل أن : لقائها فلم أقدر، وشكوت ذلك إىل أيب فجمع أهلنا ومضى إىل أبيها راغباً يف خطبتها فقال

قال إبراهيم فأعدت عليه الصوت وعرفين منزله مث . يفضحها لفعلت ولكنه شهرها، فما كنت ألحقق قول الناس
وكانت بيننا عشرة، مث جلس جعفر بن حيىي وحضرت على عاديت فغنيته شعر الفىت، فطرب وشرب . انصرف

لفىت فأمرين بالركوب إليه وأن أجعله على ثقة من بلوغ ملن هذا الصوت؟ فحدثته حديث ا! ويلك: أقداحاً وقال
هي يف ذميت حىت أزوجك إياها فطابت نفسه، وأقام : أربه، فمضيت إليه وأحضرته فاستعاد احلديث فحدثه فقال

معنا، فلما أصبح ركب جعفر إىل الرشيد وحدثه بذلك فاستظرفه، وأمر أن حيضرا مجيعاً واستعاد الصوت وشرب 
بكتب كتاب إىل عامل احلجاز بإحضار املرأة وأهلها ووالدها مبجلني إىل حضرته، واإلنفاق عليهم نفقة عليه، فأمر 

واسعة، فلم ميض إال يسري حىت حضروا، فأشار الرشيد بإيصال الرجل إليه، فحضر وأمر بتزويج ابنته من الفىت، 
ىت حدث ما حدث فاد الفىت بأهله إىل وأعطاه ألف دينار، ونقلت إىل أهله، ومل يزل الشاب من ندماء جعفر ح

  .املدينة، فرحم اهللا تعاىل أرواحهم أمجعني

  الوزير أبو عامر وامللك الناصر والغالم

  حكاية أجنبية

. مما اتفق أن الوزير أبا عامر أمحد بن مروان كان قد أهدي له غالم من النصارى ال تقع العيون على أحسن منه
  .هو من عند اهللا: أىن لك هذا؟ قال: فلمحه امللك الناصر، فقال له



  .تتحفونا بالنجوم، وتستأثرون باألقمار: فقال
كن داخالً يف مجلة اهلدية ولوال الضرورة ما مسحت بك : فاعتذر إليه مث احتفل يف هدية بعثها إليه مع الغالم، وقال له

  :نفسي، وكتب معه هذه األبيات
   بالبدور من األرضولألفق أوىل... أموالي هذا البدر سار ألفقكم 
  ومل أر قبلي من مبهجته يرضي... أرضيكم بالنفس، وهي نفيسة 

فحسن ذلك عند الناصر، وأحتفه مبال جزيل، ومتكن عنده، مث بعد ذلك أهديت للوزير جارية من أمجل نساء : قال
م من األوىل وأرسلها الدنيا، فخاف أن ينهى ذلك إىل الناصر فيطلبها، فتكون كقصة الغالم، فاحتفل يف هدية أعظ

  :مع اجلارية، وكتب معها هذه األبيات
  تقدم كيما يلتقي القمران... أموالي هذي الشمس والبدر أوالً 

  فدم معها يف كوثر وجنان... قران لعمري بالسعادة ناطق 
  وما لك يف ملك الربية ثان... فما هلما واهللا يف احلسن ثالث 

به بعض أعدائه عند الناصر أن عنده بقية من حب الغالم، وأنه ال يزال يلهج فتضاعفت مكانته عنده، مث وشى : قال
ال حترك به لسانك، وإال : فقال الناصر للواشي. بذكره حني حتركه الشمول، فيقرع السن على تعذر الوصول إليه

زل معك يف نعيم يا موالي تعلم أنك كنت يل على االنفراد، ومل أ: طار رأسك، وكتب على لسان الغالم ورقة فيها
  .وأنا وإن كنت عند السلطان مشاركاً يف منزله حماذراً ما يبدو من سطوة امللك، فتحيل يف استدعائي منه

مث بعثها مع غالم صغري وأوصاه أن يقول هي من عند فالن، وإن امللك مل يكلمه قط، فلما وفق عليها أبو عامر 
  :رقة يقولواستخرب اخلادم أحس باملكيدة، فكتب على ظهر الو

  لدي سقوط العري يف غابة األسد... أمن بعد أحكام التجارب ينبغي 
  وال جاهل ما يدعيه أولو احلسد... وال أنا ممن يغلب احلب عقله 

  وكيف يرد الروح إن فارق اجلسد... فإن كنت روحي قد وهبتك طائعاً 
كيف خلصت : فيه بعد ذلك، مث قال له فلما وقف الناصر على اجلواب تعجب من فطنته، ومل يعد إىل مساع واشٍ

  .ألن عقلي باهلوى غري مشترك: من الشرك؟ قال

  سبب قتل الربامكة وما وقع هلم مع الرشيد

بلغين أنه كان هلارون الرشيد : والقصة يف ذلك على ما رواه إبراهيم بن إسحاق عن أيب ثور زاهر بن صقالب قال
ولكن ال جيوز إال إن . ال يطيب يل ذلك إال مبحضر أخيت ميمونة: اًفقال له يوم. جملس بالليل مع جعفر الربمكي

  . كتبت لك عليها إلباحة النظر من غري أن تقرهبا

فاتفقا على ذلك وعقد له عليها مث أحضرها فكانت حتضر لذلك اجمللس إال أنه زاد غرامها وعشقها فيه، وكان 
ميمونة إليها ورشتها مبال فزينتها له، وأدخلتها عليه، فظن  جلعفر الربمكي امرأة تزين له اجلواري كل ليلة، فجاءت

فلما . أنا ميمونة، وقد كنت أسألك أن تساعدين على مودتك فتأىب: فلما أصبحوا قالت له. أهنا جارية فواقعها
أيست منك احتلت عليك مبا رأيت يف هذه الليلة، وإن مل تواظب ألكونن سبباً يف سلب نعمتك، وهل أنت إال 

  .وحيك أهلكتين وأهلكت نفسك: ي؟ فقال هلا جعفرزوج



  .وكان كما قال، ومل يزرها حىت ظهر أمرها للرشيد، فهذا كان سبب قتل الربامكة وهذا ابتداء احلديث
سألت إمساعيل بن حيىي اهلامشي عن سبب : قال أبو عبد اهللا املارستاين عن حيىي بن أكثم القاضي، قال: قال املربد

  .مكةزوال نعمة الربا
كان سبب ذلك أين كنت مع الرشيد يوماً من األيام راكباً إىل الصيد، : نعم أعرف صحة اخلرب وباطن القصة: قال

  .هو ألخيك جعفر بن حيىي: يا إمساعيل ملن هذا؟ فقلت: فبينما حنن نسري إذ نظر إىل موكب بالعبد اعترضنا، فقال يل
: فقال. إذا هو شرذمة يسرية، مث نظر إىل املوكب الذي فيه جعفر فلم يرهفالتفت مييناً ومشاالً إىل من معه يف موكبه، ف
  .يا سيدي قد مضى أخوك يف طريق ومل يعلم مبوضعك: يا إمساعيل ما فعل جعفر وموكبه؟ فقلت

  .ما رآنا أهالً أن يزيننا مبركبه وجيملنا جبيشه: فقال
  .ا سار إال بني يديك، واعتذرت مبا حضر يل من الكالمالعفو يا أمري املؤمنني، لو علم مبكانك ما تعداك وم: فقلت

مث سرنا حىت انتهينا إىل ضيعة عامرة ومواشٍ كثرية وعمارة حسنة، وكان الطريق يدور عليها، فدرنا حىت وردنا باب 
ملن هذه  يا إمساعيل: القرية، فنظر الرشيد إىل البيدر وإىل كثرة الغالل فيه واملواشي ويسار أهلها، فالتفت إيل وقال

  .ألخيك جعفر بن حيىي: الضيعة؟ قلت
: فسكت مث تنفس الصعداء مث سرنا ومل يزل مير بكل ضيعة أعمر من األخرى، وكلما مر وسألين عن ضيعة قلت
جلعفر بن حيىي، حىت سرنا ووصلنا إىل املدينة، فلما أردت وداعه واالنصراف إىل منزيل نظر إيل من كان حواليه 

  .يا إمساعيل: راد فتفرقوا وبقيت أنا وهو، فقالنظرة، فعلموا ما أ
  .لبيك يا أمري املؤمنني: قلت
  .انظر إىل الربامكة أغنيناهم وأفقرنا أوالدنا وأغفلنا أمرهم: فقال

نظرت هلؤالء وغفلت عن هؤالء ألين ال أعرف : ملاذا يا أمري املؤمنني؟ قال: بلية واهللا، مث قلت: فقلت يف نفسي
يعة من ضياع الربامكة على طريق واحد، على قرب هذا املدينة، فكيف مبا هو هلم غري ذلك ألحد من أوالدي ض

  .على غري هذا الطريق يف سائر البلدان
  .يا أمري املؤمنني إمنا الربامكة عبيدك وخدمك، والضيعات وأمواهلم وكل ما ميلكون لك: فقلت

  .فنظر إيل نظرة جبار عنيد
اشم إال عبيدهم، وأهنم هم الدولة وأن ال نعمة لبين العباس إال والربامكة أنعموا عليهم ما عد الربامكة بين ه: مث قال
  .هبا

  .أمري املؤمنني أبصر من غريه خبدمه ومواليه: فقلت
إنك لتعلم أين قلت هذا وكأين أراك أن تعلمهم بكالمي فتتخذ لك عندهم يداً، وإين آمرك ! واهللا يا إمساعيل: فقال

  .مر فإنه ما علم به أحد غريك، ومىت بلغهم شيء مما جرى؟ علمت أنه ما أفشاه إال أنتأن تكتم هذا األ
  .يا أمري املؤمنني، أعوذ باهللا أن يكون مثلي يفشي سرك: فقلت
فلما كان . وكان هذا القول أول ما ظهر من أمر الربامكة، مث ودعته وانصرفت متفكراً يف إيقاع احليلة عليهم: قال

ليه، وجلست بني يديه وكان يف حمل يشرف على الدجلة من شرقي مدينة باب السالم، وبإزائه من الغد بكرت إ
من قائد وأمري وعامل يردون يف كل يوم إىل : منزل جعفر من اجلانب الغريب، وكانت املواكب من مجيع اَألصناف

باب جعفر من اجليوش والغلمان انظر كم على . يا إمساعيل، هذا ما كنا فيه باألمس: قصر جعفر، فالتفت إيل وقال
. يا أمري املؤمنني، ناشدتك اهللا أن ال تعلق نفسك بشيء من هذا: واملواكب، وأنا ما على باب داري أحد؟ فقلت



وإن جعفراً إمنا هو عبدك وخادمك ووزيرك وصاحب جيوشك، إذا مل يكن اجليش على بابه فعلى باب من يكون؟ 
  .إمنا بابه باب من أبوابك

ا إمساعيل، أنظر إىل دواهبم ألست ترى أعجازهم إىل قصري وتروث بإزائنا، وحنن ننظر إليها، واهللا هذا هو ي: فقال
  .االستخفاف بعينه، واهللا ال أصرب على ذلك

واهللا هذا قضاء من اهللا سابق وحكم ال حمالة : مث غضب غضباً شديداً وامتأل غيظاً، فأمسكت عن الكالم وقلت
 االنصراف ورجعت إىل منزيل، فلقيين جعفر يف الطريق يريد الرشيد، فتواريت عنه حىت مضى، واقع، مث استأذنته يف

فدخل إليه وسلم عليه فأجلسه عن ميينه وأكرمه غاية اإلكرام وبش يف وجهه وحادثه ساعة ووهب له خادماً من 
عفر سروراً كامالً، ووقع يف قلبه خاصة خدمه وأنبلهم وأوضحهم وجهاً وأكملهم ظرفاً، كاتباً حاسباً لبيباً، فسر ج

أجل موقع، وكان دسيساً عليه وبلية لديه يرفع أخباره إىل الرشيد وحيصي عليه أنفاسه ساعة بساعة ووقتاً بوقت، 
فخال به جعفر يومه ذلك وليلته واحتجب من أجله عن الناس، فلما كان بعد ثالثة أيام سرت إىل جعفر فسلمت 

أيها : يبق عنده غريي وذلك اخلادم واقٌف، وعلمت أن اخلادم حيصي علينا أخبارنا فقلت عليه، فلما خال جملسه ومل
  .تكلم: الوزير، نصيحة أفتأذن يل يف الكالم؟ قال

وكان الرشيد واله كورة خراسان كلها وما يضاف إليها وينسب هلا قبل هذا الكالم بأيام، وخلع عليه وعقد له 
أنت عازم على ! يا سيدي: ناس مضارهبم هبا، وهم متأهبون للسفر، فقلتلواء وعسكراً بالنهروان، وضرب ال

اخلروج إىل بلدة كثرية اخلري واسعة األقطار عظيمة اململكة، فلو صريت بعض ضياعك لولد أمري املؤمنني لكان 
أو قال واهللا يا إمساعيل، ما أكل اخلبز ابن عمك : أحظى ملنزلتك عنده؟ فلما قلت ذلك نظر إيل مغضباً وقال

صاحبك إال بفضلي، وال قامت هذا الدولة إال بنا، أما كفى أين تركته ال يهتم بشيء من أمر نفسه وولده وحاشيته 
ورعيته، وقد مألت بيوت أمواله أمواالً، وال زلت لألمور اجلليلة أدبرها حىت ميد عينيه إىل ما ادخرته واخترته 

بغيهم ودب فيه الطمع واهللا لئن سألين شيئاً من ذلك ليكونن لولدي وعقيب من بعدي، وداخله حسد بين هاشم و
  .وباالً عليه سريعاً

  .واهللا يا سيدي، ما كان مما ظننت شيء وال تكلم أمري املؤمنني حبرف: فقلت
فما هذا الفضول منك، فقعدت بعدها هنيهة مث قمت إىل منزيل ومل أركب إليه وال إىل الرشيد ألين صرت : قال

هذا اخلليفة وهذا وزيره، وأي شيء يل بالدخول بينهما؟ وال شك يف زوال : ل هتمة، وقلت يف نفسيبينهما يف حا
  .نعمة الربامكة، وأن أمورهم قد انثلمت

أن اخلادم الذي وهبه الرشيد جلعفر كتب إىل الرشيد مبا كان بيين وبينه، وما تكلم به : وحدثين خادم أم جعفر: قال
  .من الكالم الغليظ

ما قرأ الكتاب وفهم اخلرب احتجب ثالثة أيام متفكراً يف إيقاع احليلة على الربامكة فدخل يف اليوم الرابع فل: قال
على زبيدة فخال هبا وشكا هلا ما يف قلبه، وأطلعها على الكتاب الذي رفعه إليه اخلادم، وكان بني جعفر وزبيدة شر 

هبم واجتهدت يف هالكهم، وكان الرشيد يتربك مبشورهتا، وعداوة قدمية فلما متلكت احلجة عليه بالغت يف املكر 
أشريي علي برأيك املوافق الرشيد، إين خائف أن خيرج األمر من يدي إن متكنوا من خراسان وتغلبوا عليها؟ : فقال
مثلك مع الربامكة كمثل رجل سكران غريق يف حبر عميق، فإن كنت قد أفقت من ! يا أمري املؤمنني: فقالت

لصت من غرفتك أخربتك مبا هو أصعب عليك وأعظم من هذا بكثري؛ وإن كنت على احلالة األوىل سكرتك وخت
  .تركتك



  .قد كان ما كان، فقويل أمسع منك: فقال هلا
  .إن هذا األمر أخفاه عنك وزيرك وهو أصعب مما أنت فيه وأقبح وأشنع: فقالت
ولكن حتضر أرجوان اخلادم وتشدد عليه وتوهنه  أنا أجل من أن أخاطبك به: وحيك، وما هو؟ فقالت: فقال هلا

  .ضرباً فإنه يعرفك اخلرب
وكان الرشيد قد أحل جعفراً حمالً مل حيله أخوه وال أبوه، وأمره أن يدخل على احلرمي يف السفر واحلضر وأبرز إليه 

دخل عليها وال قضى هلا جواريه وأخواته وبناته ألنه كان بينهما رضاع سوى امرأته زبيدة، فإنه مل يكن رآها وال 
حاجة، وال هي أيضاً تستقضيه حاجة، فلما فسد قلب الرشيد وعزم على هالك الربامكة وجدت سبيالً على 

الربامكة فحطت على جعفر، وكان جعفر يدخل على احلرمي يف غياب الرشيد ويقضي حوائجهن ألهنن ال يستترن 
  .دث من جعفرمنه، وكان ذلك بأمر الرشيد، ومل يعلم الرشيد ما ح

برئت من املنصور إن مل تصدقين يف : والنطع، وقال. فخرج الرشيد واستدعى أرجوان اخلادم وأحضر السيف: قال
  .حديث جعفر ألقتلنك

  .نعم لك األمان: األمان يا أمري املؤمنني؟ قال: فقال

أحدهم له : منه ثالث بننياعلم أن جعفراً قد خانك يف أختك ميمونة، وقد دخل هبا منذ سبع سنني وولدت : فقال
ست سنني، واآلخر له مخس سنني والثالث عاش سنتني ومات قريباً، واالثنان قد أنفذمها إىل مدينة رسول اهللا صلى 
اهللا عليه، وهي حامل بالرابع، وأنت أذنت له بالدخول على أهل بيتك، وأمرتين أن ال أمنعه يف أي وقت شاء ليالً 

  .أو هناراً
ال حتجبه، فحني حدثت هذه احلادثة مل ال أخربتين أول مرة؟ مث أمر بضرب عنقه، وقام من وقته على أمرتك أن : قال

أرأيت ما عاملين به جعفر وما ارتكب من هتك ستري ونكس رأسي وفضحين : الفور، ودخل على زبيدة، وقال هلا
ن الثياب طيب الرائحة جبار هذه شهوتك وإرادتك، عمدت إىل شاب مجيل الوجه حس: بني العرب والعجم؟ فقالت

يف نفسه، أدخلته على ابنة خليفة من خلفاء اهللا، وهي أحسن منه وجهاً، وأنظف منه ثوباً، وأطيب منه رائحة، لكنها 
  .مل تر رجالً قط غريه، فهذا جزاء من مجع بني النار واحلطب

يا : اً قد نزع اهللا الرمحة من قلبه، فقالفخرج من عندها مكروباً فدعا خبادمه مسروراً، وكان قاسي القلب فظاً غليظ
  .مسرور، إذا كان الليلة بعد العتمة فأتين بعشرة من الفعلة أجالداً ومعهم خادمان

  .نعم: قال
فلما كان بعد العتمة جاء مسرور ومعه الفعلة واخلادمان، فقام الرشيد وهم بني يديه حىت أتى املقصورة اليت فيها 

فلم يكلمها بشيء ومل يعاتبها على ما فعلت، وأمر اخلادمني بإدخاهلا يف صندوق كبري يف  أخته فنظر إليها وهي حامل
مقصورهتا بعد قتلها ووضعها حبليها وثياهبا كما هي وأقفل عليها، وقد علمت أهنا بعد قتل أرجوان الحقة به، فلما 

املقصورة حىت بلغوا املاء وهو قاعد على  علم أنه استوثق هبا دعا بالفعلة ومعهم املعاول والزنابيل فحفروا وسط تلك
ردوا التراب عليه، ففعلوا وسووا املوضع : هاتوا الصندوق، فدلوه يف تلك احلفرة، مث قال! حسبكم: كرسي، مث قال

يا : كما كان، مث أخرجهم وأقفل الباب وأخذ املفتاح معه وجلس يف موضعه والفعلة واخلادمان بني يديه، مث قال
ء القوم وأعطهم أجرهتم، فأخذهم مسرور وجعلهم يف جواليق وخيط عليهم بعد أن ثقلهم خذ هؤال! مسرور

فعلت ما أمرتك به؟ ! يا مسرور: بالصخر واحلصى ورماهم يف وسط الدجلة ورجع من وقته فوقف بني يديه، فقال
  .وفيت القوم أجورهم: قال



  .ن فانصب يف وسط احملل القبة التركيةاحفظه حىت أسألك عنه، وامض اآل: فدفع ليه مفتاح البيت، وقال
. فلما جلس يف جملسه وكان يوم اخلميس يوم موكب جعفر. ففعل ذلك ووافاه قبل الصبح ومل يعلم أحد ما يريد

  .يا مسرور ال تتباعد عين: قال
أحسن ودخل الناس فسلموا عليه ووقفوا على مراتبهم ودخل جعفر بن حيىي الربمكي فسلم عليه فرد عليه السالم 

رد ورحب به وضحك يف وجهه، فجلس يف مرتبته، وكانت مرتبته أقرب املراتب إىل أمري املؤمنني، مث حدثه ساعة 
وضاحكه، فأخرج جعفر الكتب الواردة عليه من النواحي؛ فقرأها عليه، وأمر، وهنى، ومنع، ونفذ األمور، وقضى 

يومه ذلك، فدعا الرشيد باملنجم، وهو جالس حبضرته حوائج الناس، مث استأذنه جعفر يف اخلروج إىل خراسان يف 
  .كم مضى من النهار: فقال الرشيد

  .ثالث ساعات ونصف: قال
يا أخي، هذا يوم حنوسك، وهذه ساعة حنس، وال : وأخذ له االرتفاع وحسب له الرشيد بنفسه ونظر يف جنمه، فقال

دك وتبيت يف النهروان وتبكر يوم السبت أرى إال أنه حيدث فيها حدث، ولكن تصلي اجلمعة وترحل يف سعو
  .وتستقبل الطريق بالنهار، فإنه أصلح من اليوم

فما رضي جعفر مبا قاله الرشيد حىت أخذ االصطرالب من يد املنجم وقام وأخذ الطالع وحسب الطالع لنفسه، 
حتراقاً وال أضيق جمرى من واهللا صدقت يا أمري املؤمنني؛ إن هذه الساعة ساعة حنسن وما رأيت جنماً أشد ا: وقال

  .الربوج يف مثل هذا اليوم

مث قام وانصرف إىل منزله، والناس والقواد واخلاص والعام من كل جانب يعظمونه ويبجلونه إىل أن وصل إىل قصره 
امض إىل : يف جيش عظيم، وأمر وهنى وانصرف الناس فلم يستقر به اجمللس حىت بعث إليه الرشيد مسروراً، وقال له

وردت كتب من خراسان، فإذا دخل الباب األول أوقف اجلند، وإذا دخل الباب : فر وأتين به الساعة، وقل لهجع
الثاين أوقف الغلمان، وإذا دخل الباب الثالث فال تدع أحداً يدخل معه من غلمانه، بل يدخله وحده، فإذا دخل 

عنقه، وائتين برأسه، وال توقف أحداً من خلق اهللا صحن الدار فمل به إىل القبة التركية اليت أمرتك بنصبها فاضرب 
على ما أمرتك به، وال تراجعين يف أمره، وإن مل تفعل أمرت من يضرب عنقك ويأتيين برأسك ورأسه مجلة، ويف هذا 

  .كفاية، وأنت أعلم، وتبادر قبل أن يبلغه اخلرب من غريك
أجب أمري ! سيدي: طرح نفسه ليستريح، فقالفمضى مسرور واستأذن على جعفر فدخل عليه، وقد نزع ثيابه و

  .املؤمنني
وردت : أنا يف هذه الساعة خرجت من عنده؛ فما اخلرب؟ قال! ويلك يا مسرور: فانزعج وارتاع منه، وقال: قال

  .كتب من خراسان حيتاج أن تقرأها
ف اجلند ويف الثاين أوقف فطابت نفسه ودعا بثيابه فلبسها وتقلد سيفه وذهب معه، فلما دخل من الباب األول أوق

الغلمان، فلما دخل من الباب الثالث التفت فلم ير أحداً من غلمانه وال اخلادم الفرد، فندم على ركوبه تلك 
الساعة ومل ميكنه الرجوع، فلما صار بإزاء تلك القبة املضروبة يف صحن الدار مال به إليها وأنزله عن دابته وأدخله 

  .القبة فلم ير فيها أحداً
أنا الساعة أخوك، : يا أخي ما اخلرب؟ فقال له مسرور: رأى فيها سيفاً ونطعاً فحس بالبالء، وقال ملسرور: ويف رواية

أنت تدري ما القضية؟ وما كان اهللا ليهملك وال ليغفلك، فقد أمرين أمري املؤمنني ! ويلك: ويف منزلك تقول يل
  .بضرب عنقك ومحل رأسك إليه الساعة



يا مسرور، قد علمت كراميت لك دون مجيع ! يا أخي: ل يقبل يدي مسرور ورجليه، ويقولفبكى جعفر وجع
الغلمان واحلاشية، وأن حوائجك عندي مقضية يف سائر األوقات، وأنت تعرف موضعي وحملي من أمري املؤمنني، 

رها لك الساعة قبل أن وما يوحيه إيل من األسرار، ولعل أن يكونوا بلغوه عين باطالً، وهذه مائة ألف دينار أحض
  .أقوم من موضعي هذا، وخلين أهيم على وجهي

  .فقال ال سبيل إىل ذلك أبداً
ما يل سبيل إىل ذلك : فامحلين إليه وأوقفين بني يديه، فلعله إذا وقع نظره علي تدركه الرمحة فيصفح عين؟ قال: قال

  .بداًأبداً، وال ميكنين مراجعته، وقد علمت أنه ال سبيل إىل احلياة أ
قد فرغت مما أمرتين به، وامسع ما يقول، وعد فافعل ما تريد، فإن : فتوقف عين ساعة وارجع إليه، وقل له: قال

فعلت ذلك وحصلت يل السالمة، فإين أشهد اهللا ومالئكته أين أشاطرك يف نعميت مما ملكته يدي وأجعلك أمري 
  .اجليش وأملكك أمر الدنيا

  .رمبا يكون ذلك: يف احلياة، فقال له مسرور ومل يزل به وهو يبكي حىت طمع
وحل سيفه ومنطقته وأخذمها ووكل به أربعني غالماً من السودان حيفظونه ومضى مسرور ووقف بني يدي الرشيد 

ثكلتك أمك ما فعلت يف أمر جعفر؟ : فلما رآه قال له. وهو جالس يقطر غضباً، ويف يده قضيب ينكث به األرض
  .ني قد أنفذت أمرك فيهيا أمري املؤمن: فقال
  .يف القبة: فأين رأسه؟ فقال: فقال
  .فأتين برأسه الساعة: قال

فرجع مسرور وجعفر يصلي، وقد ركع ركعة فلم ميهله أن يصلي الثانية حىت سل سيفه الذي أخذه منه وضرب 
بكاء شديداً وجعل  عنقه وأخذ رأسه بلحيته فطرحه بني يدي أمري املؤمنني، وهو يشخب دماً فتنفس الصعداء وبكى

ما ! يا جعفر أمل أحلك حمل نفسي؟ يا جعفر: ينكت األرض أثر كل كلمة ويقرع أسنانه بالقضيب، وخياطبه، ويقول
كافأتين وال عرفت حقي وال حفظت عهدي وال ذكرت نعميت وال نظرت يف عواقب األمور، وال تفكرت يف 

يا جعفر خنتين يف أهلي وفضحتين بني العرب والعجم،  صروف الدهر، وال حسبت تقلب األيام واختالف أحواهلا،
  .يا جعفر، أسأت إيل وإىل نفسك وال تفكرت يف عاقبة أمرك

وأنا واقف بني يديه، وهو ينكت األرض يف كل كلمة، وملم يزل كذلك إىل أن أذن لصالة الظهر، : قال مسرور
لتفت بوجهه لقصور جعفر ودوره وقبض على أبيه فدعا مباء فتوضأ للصالة وخرج للجامع فصلى بالناس مجاعة، مث ا

وأخيه ومجيع أوالد الربامكة ومواليهم وغلماهنم واستباح ما فيها، ووجه مسروراً إىل العسكر فأخذوا مجيع ما فيه 
فلما أصبح يوم السبت، فإذا هو قد قتل من الربامكة وحاشيتهم حنو ألف . من مضارب وخيام وسالح وغري ذلك

ن بقي منهم ال يرجع إىل وطنه وشتت مشلهم يف البالد، ومل يقدر أحد منهم على كسرة خبز، وحبس إنسان، وترك م
أباه حيىي وأخاه الفضل يف مطمورة، وأمر جبثة جعفر فصلبت على اجلسر ببغداد، مث بعث إىل خراسان أن يوطن 

 صلى اهللا عليه وسلم فأتى بالدها، وأمر الناس فردوا مضارهبم ودخل العسكر، مث وجه إىل مدينة رسول اهللا
بالصبيني ولدي جعفر من أخته ميمونة فأدخال عليه يف بيته، فلما رآمها أعجب هبما وكانا يف هناية من احلسن 

ما امسك : واجلمال، فاستنطقهما فوجد لغتهما مدنية وفصاحتها هامشية، ويف ألفاظهما عذوبة وبالغة، فقال لكبريمها
  .احلسن: يا قرة عيين؟ قال

  .احلسني: ما امسك يا حبييب؟ قال: قال للصغري



يعز علي حسنكما ومجالكما ال رحم اهللا من ظلمكما ومل يدريا ما يراد هبما، : فنظر إليهما وبكى بكاء شديداً، مث قال
  .هو حاضر يا أمري املؤمنني: ما فعلت باملفتاح الذي دفعته لك وأمرتك حبفظه؟ قال: مث قال
  .فائتين به: قال
ا جبماعة من الغلمان واخلدم وأمرهم أن حيفروا يف البيت حفرة عميقة ودعا مسروراً وأمره بقتلهما ودفنهما مث دع

مع أمهما يف تلك احلفرة، رمحهم اهللا تعاىل مجيعاً، وهو مع ذلك يبكي بكاء شديداً حىت ظننت أنه رمحهما، مث مسح 
 يستعان مبن بقي منهم يف املدينة أبداً، فخرجوا على عينيه من الدموع وأمر أن ال تذكر الربامكة يف جملس، وال

  .وجوههم يف البالد شاردين متنكرين وقطع اهللا دابرهم
فلما كان بعد مدة من هالك الربامكة وجد الرشيد رقعة حتت مصاله فيها خطاب وأبيات من الشعر فبحث : قال

يا أمري املؤمنني وجدهتا يف صحن الدار، وال  :إن صاحب السر عملها، فبعث إليه فسأله عنها، فقال: عنها، فقيل
إن ذلك من زبيدة لتهلك من بقي من الربامكة فعملت : أعلم من طرحها فأخذهتا وطرحتها حتت مصالك، فقيل

الرقعة للرشيد وحركته وزادت يف غيظه، فاستدعى يف الوقت بالفضل بن حيىي وضربه سياطاً حىت كاد يهلكه وزاد 
 استدعى حيىي وكان شيخاً كبرياً، وزاد يف حديده وأغالله أيضاً، وكان قد أنشأ يف النعيم، يف حديده وأغالله، مث

: فتذكر فقد جعفر وتشتت األهل، فكتب كتاباً إىل الرشيد يستعطفه ويسأله أن خيفف عنه من القيد والغل، وهو
وخليفة رسول اهللا رب العاملني، من عبد بسم اهللا الرمحن الرحيم، إىل أمري املؤمنني ونسل املهديني وإمام املسلمني 

أسلمته ذنوبه وأوثقته عيوبه وخذله شقيقه ورفضه صديقه وخانه الزمان وأناخ عليه اخلذالن ونزل به احلدثان فصار 
إىل الضيق بعد السعة، وعاجل املوت بعد الدعة، وشرب كأس املوت مترعة، وافترش السخط بعد الرضا، واكتحل 

فنهاره فكر ونومه سهر، وساعته شهر وليله دهر قد عاين املوت مراراً وشارف اهلالك جهاراً، بالسهر بعد الكرى، 
احلال واملال، أما املال، فإن ذلك منك ولك، وكان يف يدي عارية منك، وال : يا أمري املؤمنني، قد أصابتين مصيبتان

بته مبا استخف من أمرك وكان جزاؤه فوق ما بأس برد العواري إىل أهلها، وما املصيبة جبفعر فبجرمه وجراءته وعاق
استحق، وأما الفقري، فاذكر يا أمري املؤمنني خدميت وارحم ضعفي ووهن قويت وهب يل رضاك فمن مثلي الزلل ومن 

مثلك اإلقالة، ولست أعتذر ولكن أقر وقد رجوت أن أفوز برضاك فتقبل عذري وصدق نييت وظاهر طاعيت 
  :تفي به أمري املؤمنني ويرى احلقيقة فيه ويبلغ املراد منه، مث أنشأ يقولوتلويح حجيت ففي ذلك ما يك

  ئع والعطايا الفاشيه... قل للخيلفة ذي الصنا 
  شٍ وامللوك العاليه... وابن اخلالئف من قري؟ 

  ساس األمور املاضيه... رأس األمور وخري من 
  ن رموا لديك بداهيه... إن الربامكة الذي؟ 

  مل تبق منهم باقية... عمتهمو لك سخطة 
  ؟فكأهنم مما هبم أعجاز خنل خاويه

  خلع املذلة باديه... صفر الوجوه عليهم 

  ن بكل أرضٍ قاصيه... مستضعفون ومطردو 
  رة واألمور الساميه... بعد اإلمارة والوزا 
  فوق املنازل عاليه... ومنازل كانوا هبا 

  منك الرضا والعافيه... أضحوا، وجل منا مهو 



  يكفيك وحيك ما بيه... ن يريد يل الردى يا م
  ح عتريت ونسائيه... يكفيك أين مستبا 
  ذيل وذل مكانيه... يكفيك ما أبصرته 

  فلقد رأيت املوت من قبل املمات عالنيه
  رة والدموع اجلاريه... وبكاء فاطمة الكيب؟ 

  يا سوأيت وشقائيه: ... ومقاهلا بتفجع
  يع رجاليهن على مج... من يل، وقد غلب الزما 

  ما للزمان وما ليه... يا هلَف نفسي، هلفاً 
  يا ذا الفروع الزاكيه... أوما مسعت مقاليت 

  عودي علينا ثانيه... يا عطفة امللك الرضا 
  :فلما وقف الرشيد على الرقعة، كتب على ظهرها هذه األبيات

  كنتم ملوكاً عاتيه... إنكم ! يا آل برمك
  و نعمائيهوكفرمت... فعصيتمو وطغيتمو 

  من فوقه وعصانيه... هذي عقوبة من عصى 
  ما خنتموه عالنيه... أجري القضاء عليكمو 
  عند األمور الباديه... من ترك نصح إمامكم 
وضرب اهللا مثالً، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل " بسم اهللا الرمحن الرحيم : مث أردفه بقوله تعاىل

فلما قرأها حيىي، وهو بالسجن، " اهللا، فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون مكان فكفرت بأنعم 
أخذته احلمى لوقته وساعته، وكان ينام على التراب وأيس من احلياة، وعلم أنه ليس له خملص مما هو فيه من 

  .السجن، انتهى

  أحسن ما رأى جعفر

ركبت يوماً يف بعض األيام : نا بأحسن ما رأيت يف أيام سعادتك؟ قالأيها الوزير، أخرب: وقيل ليحىي بن خالد برمك
يف سفينة أريد التنزه، فلما خرجت برجلي ألصعد، فاتكأت على لوح من ألواحها وكان بأصبعي خامت فطار فصه 

خ قد مث عدت إىل منزيل، وإذا بالطبا. من يدي، وكان ياقوتاً أمحر قيمته ألف مثقال من الذهب، فتطريت من ذلك
أيها الوزير لقيت هذا الفص يف بطن حوت، وذلك ألين اشتريت حيتاناً للمطبخ، : أتى بذلك الفص بعينه، وقال

  .فقلت احلمد هللا هذا بلوغ الغاية. ال يصلح هذا إال للوزير أعزه اهللا تعاىل: فشققت بطنها فرأيت هذا الفص، فقلت

  أعظم ما مر به

اشتهيت حلماً يف قدر طباخ، وأنا يف السجن فغرمت ألف دينار يف : حملن؟ قالأخربنا ببعض ما لقيت من ا: وقيل له
شهويت حىت أتيت بقدر وحلم مقطع يف قصبة فارسية، واخلل وسائر حوائجها يف قصبة أخرى وتركوا عندي ما 

جت فلما أنض. أحتاج إليه، وأتيت بنار فأوقدت حتت القدر ونفخت، وحلييت يف اَألرض حىت كادت روحي خترج
تركتها تفور وتغلي وفتت اخلبز وعمدت ألنزهلا فانفلتت وانكسرت القدر على األرض، فبقيت ألتقط اللحم 



  .وذهب املرق الذي كنت أشتهيه، وهذا عظم ما مر يب، انتهى. وأمسح منه التراب وآكله
  ؟ 

  موت حيىي الربمكي

ان، فكانت تضرب له السرادقات مث إن الرشيد نذر احلج، فخرج وخرج معه العسكر وكان خروجه يف رمض
. املكللة بالديباج مفروشة باحلرير، خيرج من سرادق إىل سرادق، والناس حمدقون به، حىت وصل إىل احلرم وحج

فاتفق أن الوفاة دنت من حيىي، وهو يف السجن، فكتب رقعة وأوصى ولده الفضل أن يوصلها إىل الرشيد وكتب 
  :فيها هذه األبيات
  غداً، يوَم القيامة، من الظلوُم... إذا التقينا  ستعلم يف احلساب

  من الدنيا، وتنقطع اهلموم... ؟وينقطع التلذذ عن أناس 
  تنبه للمنية يا نؤوم... تنام ومل تنم عنك املنايا 

  وكم قد رام غريك ما تروم... تروم اخللد يف دار املنايا 
فلما قرأها علم مبوته . فلما قدم الرشيد أنفذها إليه الفضل: ؟إىل ديان يوم الدين منضي وعند اهللا جتتمع اخلصوم قال

مات واهللا حيىي، ومات اجلود والكرم والسخاء، واهللا لو كان حياً لفرجت عنه، مث أمر بإطالق الفضل ابنه : فقال
  .واستوزره مكان أخيه جعفر، رمحة اهللا عليهم أمجعني

  : ؟مدح الربامكة قال بعضهم يف الربامكة

  فعل الكرام فعلموه الناسا... ة الكرام تعلموا إن الربامك
  مل يهدموا مما بنوه أساسا... كانوا إذا غرسوا سقوا، وإذا بنوا 

  جعلوا هلا طولَ البقاء لباسا... وإذا مهو صنعوا الصنائع يف الورى 
  من مر هجرك، من جنابك كاسا... فعالم تقصيين وأنت سقيتين 
  انقطاعك يُوحش اإليناسا أن... آنستين متفضالً، أفال ترى 

  ؟

  رأي املوصلي بالربامكة

أما الفضل ففعله ُيرضيك، وما جعفر فقوله يرضيك، : وسئل إسحاق املوصلي أن سخاء أوالد حيىي بن خالد، فقال
  :وأما حممد فيفعل ما جيد، ويف حيىي يقول القائل

  ولكنين عبد ليحىي بن خالد... هل أنت حر، فقال ال : سألت الندى
  توارثين من والد بعد والد... ال بل وراثةً : شراًء قال: تفقل

  :ويف الفضل يقول القائل
  رأيت هبا عشب السماحة ينبت... إذا نزل الفضل بن حيىي ببلدٍة 
  وال مبكب يف ثرى األرض ينكت... فليس بسعال إذا سيل حاجةً 

  :ويف حممد يقول القائل



  ما عزاً بذل مؤيد؟تبدلت... مايل أراكما : سألت الندى واجلود
  أَحبنا يف ابن حيىي حممد: فقاال... وما بال ركن اجملد أمسى مهدماً؟ 

  وقد كنتما عبديه يف كل مشهد؟... فهال متما بعد موته : فقلت
  مسافة يوم مث نتلوه يف غد... فقاال أقمنا كي نعزي بفقده 

  منتهى الكرم للربامكة

مشتهر العقول يف منتهى النقول، أن منتهى الكرم للوزراء الربامكة، : سالتهنفعنا اهللا به يف ر: وذكر احلافظ السيوطي
كاد أن ال يوجد أحد من العلماء واحلكماء والعظماء والندماء إال وللربامكة عليه كرم منا كماء السماء، وتكرم 

 لغرض وال ملرض، جعفر خبمسني ألف دينار من الذهب وتكرر منه كثرياً يف واليته كلها من غري من وال أذى وال
  .تربمك فالن: حىت صار يضرب هبم املثل األكرب بقوهلم

ومن . ومن كرم جعفر أنه تكرم يف ويوم على ألف شاعر، أعطى كل شاعر ألف درهم، والدرهم ثالثة أًصناف فضة
  .كرمه أنه تكرم على من هجاه خبمسة آالف دينار وعفا عن تأديبه وتعذيبه

  فقر الربامكة وذهلم

وقع هبم من األمر ما أوقع الرشيد، صار أمرهم إىل ما سيوصف من الفقر والذل واإلهانة، فمن ذلك ما قاله وملا أ
دخلت على أمي يف يوم عيد أضحى فرأيت عندها عجوزاً يف : قال. حممد بن غسان صاحب والية الكوفة وقاضيها
  .خالتك عتابة أم جعفر الربمكي بن حيىي هذه: من هذه؟ قالت: أطمار رثٍة، وإذا هلا بيانٌ ولسانٌ، فقلت ألمي

نعم يا بين، إن الذي كنا فيه كان عارية ارجتعها : أصار بك الدهر إىل ما أرى؟ قالت: فسلمت عليها، وقلت هلا
  .الدهر منا

لقد مضى علي عيد أضحى مثل هذا منذ ثالث سنني، وعلى ! خذه مجلة: فقلت حدثيين ببعض شأنك؟ قالت: قال
وصيفة، وأنا أزعم أن ابين عاق يل، وقد جئتكم اليوم أطلب جلدي شاة أجعل أحدمها شعاراً واآلخر  رأسي أربعمائة

  .دثاراً
  .فغمين ذلك وأبكاين، فوهبت هلا بعض دنانري كانت عندي واهللا أعلم: قال

  من أقوال الربامكة

  .يا بين، ما دام قلمك يرعف فامطره معروفاً: من قول حيىي بن خالد البنه جعفر
  .إذا أحببت إنساناً من غري سبب فارج خريه، وإذا أبغضت إنساناً من غري سبب فتوق شره: ومن كالم جعفر

  الرشيد يبكي على الربامكة

خرج الرشيد للصيد يوماً بعدما أباد الربامكة فاجتاز جبدار خراب : حدثين أيب قال: قال حيىي بن سالم األبرش، قال
  :كتوباً عليه هذه األبياتمن جدران بين برمك فرأى لوحاً م

  فأبادهم بتفرق ال جيمع... يا منزالً لعب الزمان بأهله 



  كان الزمان هبم يضر وينفع... إن الذين عهدهتم فيما مضى 
  كنا إليك من املخاوف نضرع... أصبحت تفزع من رآك، وطاملا 
  وبقي الذين حياهتم ال تنفع... ذهب الذين يعاش يف أكنافهم 

ويل : أتعرف شيئاً من أخبار الربامكة حتدثين به؟ فقال األصمعي: شيد، وأقبل على األصمعي وقالفبكى الر: قال
  .األمان
  . ولك األمان: قال

أحدثك بشيء شاهدته بعيين من الفضل بن حيىي، وذلك أنه خرج يوماً للصيد والقنص، وهو يف موكبه، إذ : فقال
  .هذا يقصدين: يركض يف سريه، قالرأى أعرابياً على ناقة قد أقبل من صدر الربية 

  .ال يكلمه أحٌد غريي: ومن أعلمك؟ قال: فقلت
فلما دنا األعرايب ورأى املضارب تضرب واخليام تنصب والعسكر الكثري، واجلم الغفري، ومسع الغوغاء والضجة، 

  .ة اهللا وبركاتهالسالم عليك يا أمري املؤمنني ورمح: ظن أنه أمري املؤمنني، فنزل وعقل راحلته وتقدم وقال
  .اآلن قاربت، اجلس: قال

  .من قضاعة: من أين أقبلت يا أخا العرب؟ قال: فجلس األعرايب فقال له الفضل
  .من أقصاها: من أدناها أم من أقصاها؟ قال: قال

  .مثامنائة فرسخ: ؟ فقلت.كم من العراق إىل أرض قضاعة: فالتفت إيل الفضل وقال: قال األصمعي
  .لعرب، مثلك مل يقصد من مثامنائة فرسخ إىل العراق إال لشيءيا أخا ا: فقال
  .قصدت هؤالء األماجد األجناد الذين قد اشتهر معروفهم يف البالد: قال
  .الربامكة: من هم؟ قال: قال

يا أخا العرب الربامكة خلق كثري، وفيهم جليل وخطري، ولكن منهم خاصة وعامة، فهال أفردت : قال الفضل
  .أطوهلم باعاً وأمسحهم كفاً! أجل: ن اخترت لنفسك وأتيته حلاجتك؟ قاللنفسك منهم م

  .الفضل بن حيىي بن خالد: من هو؟ قال: قال
يا أخا العرب، إن الفضل جليل القدر عظيم اخلطر، إذا جلس للناس جملساً عاماً مل حيضر جملسه إال : فقال له الفضل

  .ال: املناظرون للعم، أعامل أنت؟ قالالعلماء والفقهاء واألدباء والشعراء والكتاب و
  .ال: أفأديب أنت؟ قال: قال
  .ال: أفعارٌف أنت بأيام العرب وأشعارها؟ قال: قال
  .ال: هل وردت على الفضل بكتاب وسيلة؟ قال: قال
يا أخا العرب غرتك نفسك، مثلك يقصد الفضل بن حيىي، وهو كما عرفتك عنه من اجلاللة، بأي ذريعة أو : فقال
واهللا يا أمري املؤمنني ما قصدته إال إلحسانه املعروف وكرمه املوصوف وبيتني من الشعر : لة تقدم عليه؟ قالوسي

  .قلتهما فيه
يا أخا العرب أنشدين البيتني فإن كانا يصلحان أن تلقاه هبما أشرت عليك بلقائه، وإن كانا ال : فقال الفضل

أفتفعل : قال. عت إىل باديتك وإن كنت مل تستحق بشعرك شيئاًيصلحان أن تلقاه هبما بررتك بشيء من مايل ورج
  .نعم: أيها األمري؟ قال

  :فإين أقول: قال



  حتدر حىت صار ميلكه الفضل... أمل تر أن اجلود من عهد آدم 
  ونادت على الفضل بن حيىي اغتذى الطفل... ولو أن أماً قضها جوع طفلها 

ان البيتان قد مدحنا هبما شاعر، وأخذ اجلائزة عليهما، فأنشدين غريمها فإن قال لك هذ. أحسنت يا أخا العرب: قال
  :أقول: فما تقول؟ قال

  أوصاك، وهو جيود باحلوباء... قد كان آدم حني حان وفاته 
  وكفيت آدم عيلة األبناء... ببنيه أن ترعامهو، فرعيتهم 

ان أخذهتما من أفواه الناس، فأنشدين غريمها ما هذان البيت: أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل ممتحناً: قال
  :إذن أقول: تقول، وقد رمقتك األدباء باألبصار، وامتدت األعناق إليك، وحتتاج أن تناضل عن نفسك؟ قال

  ومل كاتبه إحصاء ما يهب... ملت جهابذ فضل وزن نائله 
  خلق، ومل يرتفع جمد وال حسب... واهللا لوالك مل ميدح مبكرمة 

  :أقول: سنت يا أخا العرب، فإن قال لك هذان البيتان أيضاً أخذهتما من أفواه الناس ما كنت قائالً؟ قالأح: قال
  يرى املال منه باملذلة والعنا... وللفضل صوالت على مال نفسه 

  لصلى على مال األمري وأذنا... ولو أن رب املال أبصر ماله 
إذن : ذان البيتان مسروقان، أنشدين غريمها ما تقول؟ قاله: أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل: قال
  :أقول

  لنادى بأعلي الصوت يا فضل يا فضل... ولو قيل للمعروف ناد أخا العال 
  ألصبح من جدواك قد نفد الرمل... ولو أنفقت جدواك من رمل عاجل 

: نشدين غريمها ما تقول؟ قالهذان البيتان مسروقان أيضاً أ: أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل: قال
  :أقول

  وإين لذاك الصب والباذل الفضل... صب وباذلٌ : وما الناس إال اثنان
  وليس لفضلٍ يف مساحته مثل... على أن يل مثالً كما ذكر الورى 

  :أقول أيها األمري: أنشدين غريمها ما تقول؟ قال: أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل: قال
  فقامت به التقوى وقام به العدل... ن حيىي مساحة خالد حكى الفضل ع

  ومل يك للمعروف بعٌد وال قبل... وقام به املعروف شرقاً ومغرباً 
قد ضجرنا من الفاضل واملفضول أنشدين بيتني على الكنية ال على : أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك: قال

  :إذن أقول: االسم ما تقول؟ قال
  ويا ملكاً خد امللوك له نعل... س يا واحد الورى أال يا أبا العبا

  فرادى وأزواجاً كأهنم حنل... إليك تسري الناس شرقاً ومغرباً 
  .أنشدنا غري االسم والكنية والقافية: أحسنت يا أخا العرب، فإن قال لك الفضل: قال
إليها عريب وال أعجمي، ولئن زادين واهللا لئن زادين الفضل وامتحنين بعد هذا ألقولن أربعة أبيات ما سبقين : قال

فنكس الفضل . بعدها ألمجعن قوائم ناقيت هذه وأجعلها يف حر أم الفضل وأرجعن إىل قضاعة خاسراً، وال أبايل
  أقولك: قال: يا أخا العرب أمسعين األبيات األربعة: رأسه، وقال لألعرايب

  للوم يف البحرهل يقدح ا: فقلت هلا... والئمٍة المتك، يا فضل، يف الندى 



  فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطر... أتنهني فضالً عن عطاياه للغىن 
  حتدر هذا املزن يف مهمة قفر... كأن نوال الفضل يف كل بلدٍة 
  إىل الفضل القوا عنده ليلة القدر... كأن وفود الناس يف كل وجهة 

يا أخا العرب، أنا واهللا الفضل بن : سه وقالفأمسك الفضل عن فيه، وسقط على وجهه ضاحكاً، مث رفع رأ: قال
  .حيىي، سل ما شئت

  .نعم: سألتك باهللا أيها األمري إنك هلو؟ قال: فقال
  .فأقلين: قال له
  .أقالك اهللا، اذكر حاجتك: قال
  .عشرة آالف درهم: قال

  .ازدريت بنا وبنفسك، يا أخا العرب، تعطى عشرة آالف درهم يف عشرة آالف: قال الفضل
يا موالي هذا إسراف يأتيك جلف من أجالف : بدفع املال، فلما صار املال إليه حسده وزيره الفضل، وقال وأمر

  .استحقه حبضوره إلينا من أرض قضاعة: العرب بأبيات استرقها من أشعار العرب فتجزيه هبذا املال؟ فقال
كبد قوسك وأومأت به إىل األعرايب  أقسمت عليك يا موالي إال أخذت سهماً من كنانتك وركبته يف: قال الوزير

  .فإن رد عن نفسه ببيت من الشعر، وإال استعدت مالك، ويكون له يف بعضه كفاية
  :رد سهمي ببيت من الشعر؟ فأنشأ يقول: فأخذ الفضل سهماً وركبه يف كبد قوسه وأومأ به إىل األعرايب وقال له

  ارم به فقريوسهمك سهم العز ف... لقوسك قوس اجلود والوتر والندى 
  :فضحك الفضل وأنشأ يقول: قال

  فال انبسطت كفي وال هنضت رجلي... إذا ملكت كفي مناالً ومل أنل 
  فال مسعدي خبلي وال متلفي بذيل... على اهللا إخالف الذي قد بذلته 

  وهاتوا كرمياً مات من كثرة البذل... أروين خبيالً نال جمداً ببخله 
  .عرايب مائة ألف درهم لقصده وشعره، ومائة ألف درهم ليكفينا شر قوائم ناقتهأعط األ: مث قال الفضل لوزيره

: مم بكاؤك يا أعرايب استقالالً باملال الذي أعطيناك؟ قال: فأخذ األعرايب املال وانصرف، وهو يبكي فقال له الفضل
  :ال، ولكين أبكي على مثلك يأكله التراب وتواريه األرض، وتذكرت قول الشاعر

  وال فرس ميوت وال بعري... ما الرزية فقد مال  لعمرك
  ميوت ملوته خلٌق كثري... ولكن الرزية فقد حر 

  .وتوجه األعرايب باملال مسروراً رمحة اهللا عليهم أمجعني

  الرشيد وذقن أيب نواس

  .بألف دينار: بكم؟ قال: بعين ذقنك؟ قال: وحيكى أن الرشيد قال أليب نواس
  .بعتك: قال

  .يا أمري املؤمنني خذ ما اشتريت: ادفع له ألف دينار، فدفعها له فأخذها وربطها وقال: خلازن دارهفقال الرشيد 
  . ال، ولكن جعلتها وديعة عندك: قال



فبينما هو متفكر يف شيء : قال. فمضى أبو نواس واشتغل بأمره وهلوه، وهو خائف على ذقنه من أمري املؤمنني: قال
منني، فلم يقدر أن يتكلم دون أن قام معه ودخل إىل دار اخلالفة، فوجده يف مجع كثري يفعله إذ جاء قاصد أمري املؤ

من خواص اململكة وأعوان الدولة، وكان من شأنه أن جيلس بالقرب من أمري املؤمنني، فتحادثوا ومتاجنوا فضرط أبو 
  .يف ذقنك يا معرص: نواس ضرطة مزعجة أزعجت احلاضرين، فضحكوا مجيعاً، وضحك أمري املؤمنني وقال له

  .قد وهبتها لك يا معلون: اهللا أعلم هي ذقن من؟ فقال أمري املؤمنني: فقال له يف احلال
  .فأخذها وانصرف وكسب األلف دينار هبذه احليلة واهللا أعلم، انتهى

  يضرب الشاة احلد

أيها : محلك على هذا؟ فقال ما: وكان نصر بن مقبل عامالً على الرقة، فيت برجل من الظرفاء وجده ينكح شاة فقال
  " .أو ما ملكت أميانكم : " األمري، إهنا واهللا ملك مييين، وقد قال اهللا تعاىل

  .فأطلقه وأمر بضرب الشاة احلد، فإن ماتت تصلب
  .أيها األمري إهنا هبيمة: قالوا
  .وإن كانت هبيمة فإن احلدود ال تعطل وإن عطلتها فبئس الوايل أنا: قال

  .موىل لكلب: من أنت؟ قال: رشيد خربها ومل يكن رآه قبل فدعا به فلما حضر بني يديه، قالفانتهى إىل ال
يا أمري املؤمنني، البهائم عندي والناس سواء، ولو وجب حد على : كيف بصرك باحلكم؟ فقال: فضحك منه مث قال

أن ال يستعان به على عمل فلم يزل  فأمر الرشيد. هبيمة، وكانت أمي أو أخيت حلديتها ومل تأخذين يف اهللا لومة الئم
  .معطالً إىل أن مات، واهللا أعلم

  ؟ 

  الرشيد يأمر بقتل أيب نواس

  .ال، بل أنت مستحق للقتل: أتقتلين شهوةً لقتلي؟ فقال: وحيكى أن هارون الرشيد أمر بقتل أيب نواس فقال
  :بقولك: فيم استحقيت القتل؟ قال: قال

  وال تسقين سراً إذا أمكن اجلهر... مر أال فاسقين مخراً وقل يل هي اخل
  .أظن ذلك: يا أمري املؤمنني، أفتعلم أنه سقاين وشربت؟ فقال له أمري املؤمنني: فقال
  " .إن بعض الظن إمث : " يا أمري املؤمنني، أفتقتلين على الظن، وقد قال اهللا تعاىل: فقال

  .قد قلت ما تستحق به القتل: فقال له الرشيد
  :قولك: فقال له ما هو؟: فقال

  يف جنٍة من ماَت أو يف نار... ما جاءنا أحٌد خيرب أنه 
  .ال: هل جاءنا أحٌد؟ قال! يا أمري املؤمنني: فقال له
  :أولست القائل: أتقتلين على الصدق؟ فقال له الرشيد: قال

  قم سيدي نعص جبار السموات... يا أمحدُ املرجتى يف كل نائبة 
  .ال أعلم: أوصار القول فعالً؟ قال! يا أمري املؤمنني: فقال له
  .أفتقتلين على ما مل تعلم: قال



  .دع هذا كله، فقد اعترفت يف مواضع كثرية من شعرك بالزنا: فقال له أمري املؤمنني
والشعراء يتبعهم الغاوون، أمل تر أهنم يف كل : " قد علم اهللا هذا قبل علم أمري املؤمنني بقوله تعاىل: قال أبو نواس

  " .يهيمون وأهنم يقلون ما ال يفعلون  واد
  .خلوا عنه: فقال الرشيد

  :ومن هذا أخذ الصفي احللي فقال
  بعفاف أنفسنا وفسق األلسن... حنن األىل جاء الكتاب خمرباً 

  تغفر ذنوبه بأبيات

ٍ  
  !.يا أبا نواس: رأيت أبا نواس يف النوم بعد موته، فقلت: وعن حممد بن نافع، قال

  .نيتالحني ك: فقال
  .احلسن بن هانئ: فقلت
  .نعم: قال
  .غفر يل بأبياٍت قلتها عي عليت قبل مويت هي حتت الوسادة: ما فعل اهللا بك؟ قال: قلت

  .إال أنه دعا بدواة وقرطاس وكتب شيئاً ال ندري ما هو! ال نعلم: هل قال أخي شعراً؟ قالوا: فسألت أهله فقلت
  :فيها فدخلت ورفعت وسادته وإذا أنا برقة مكتوب

  فلقد علمت بان عفوك أعظم... إن عظمت ذنويب كثرةً ! يا رب
  فمن الذي يدعو ويرجو اجملرم... إن كان ال يرجوك إال حمسٌن 
  ومجيل عفوك مث إين مسلم... مايل إليك وسيلةٌ إال الرجا 

  هذه حكاية العجمي والكردي

  وما جرى بينهما على يد القاضي بسبب اجلراب

يا جعفر، غين : رون الرشيد قلق ليلة، فاستدعى بوزيره جعفر الربمكي، فلما حضر عنده قال لهقيل إن اخلليفة ها
  .قلقت وضاق صدري وأريد منك شيئاً يشرح خاطري

  .يا أمري املؤمنني، إن يل صديقاً امسه علي العجمي، وعنده من مجيع احلكايات واألخبار: فقال له جعفر
  .علي به: فقال
   .مسعاً وطاعةً: فقال

  .أجب أمري املؤمنني: مث إن جعفراً خرج من عند اخلليفة يف طلب علي العجمي، فأرسل خلفه فلما حضر قال
  .مسعاً وطاعة: قال

امسع يا علي، إنين الليلة ضيق الصدر، ومسعت : اجلس فجلس، فقال له اخلليفة: فأتى اخلليفة فسلم وترحم، فقال له
  .منك أن تسمعين ما يزل مهي وفكري عنك أن يف ذهنك حكاياٍت وأخباراً وأريد



  .إن كنت رأيت شيئاً فاحكه: يا أمري املؤمنني، تريد أن أحكي لك شيئاً مسعته أو رأيته؟ فقال: فقال
اعلم يا أمري املؤمنني أين سافرت يف بعض السنني من بلدي إىل هذه املدينة، وهي بغداد، ! مسعاً وطاعةً؟: فقال

فبينا أنا أبيع وأشتري، وإذا أنا برجل كردي ظامل معتد . نظيف، فأودعين إياهوصحبين غالم ظريف ومعه جراب 
  .هذا اجلراب جرايب، وكل ما فيه قماشي وثيايب: هجم علي وأخذ اجلراب مين وقال

  .يا معشر الناس قد اعتراين الوسواس: فقلت
  .امضوا إىل القاضي، وكل حبكمه راضي: فقال الناس مجيعاً
  .حنن خصمان: يف أي شيء جئتما؟ فقال الكردي: نا بني يديه، فقال القاضيفدخلنا عليه، ومتثل

هذا اجلراب جرايب، وكل ما فيه قماشي وثيايب، ! أيد اهللا موالنا القاضي: أيكما املدعي؟ فتقدم الكردي، وقال: قال
  .وقد ضاع ووجدته مع هذا الرجل

  .ضاع مين باألمس: ومىت ضاع منك؟ فقال الكردي: فقال القاضي
  .إن كنت عرفته فصف يل ما فيه: فقال القاضي
إن يف جرايب هذا مرودين من جلني، وأكحاالً لعينني، ومنديالً لليدين، ومشربتني مذهبتني، ومشعدانني : فقال الكردي

ومكبتني وطبقني، وإبريقني، وصينية وطشتني، وقدر ودستني، ومغرفة وملعقتني، ومسلة ومقلمةٌ وملبتني، وقعباً 
ني، وخمدة ونطعني، وجبة وفروتني، وبقرة وعجلتني، وعنزاً وشاتني، ونعجة وخروفني، وقطني أبلقني، ومجالً وقصعت

وناقتني، وبقرة وثورين، ولبوة وسبعني، ودبة وثعلبني، ومرتبة وسريرين، وطبقة وقاعتني، ورواقاً ومقعدين، ومطبخاً 
  .ببابني، ومجاعة أكراٍد يشهدون أن اجلراب جرايب

أعز اهللا موالنا القاضي، أنا : فما تقول أنت يا علي؟ فتقدمت يا أمري املؤمنني، وقد هبتين كالمه فقلت: القاضيفقال 
ما يف جرايب إال دويرة حراب وأخرى بال باب ومقصورة للكالب وفيه للصبيان كتاب وشبان يلعبون بالكعاب، 

، وكور وحداد، وشبكة وصياد وعصا وأوتاد، وفيه عساكر وأطناب ومدينة بصرى وبغداد، وقصر كنعان بن شداد
  .وبنات وأوالد وألف قواد يشهدون أن اجلراب جرايب
يا سيدي القاضي، جرايب هذا معروف، وكل ما فيه موصوف، : فلما مسع الكردي هذا الكالم بكى وانتحب وقال

لطابة والرقاع، وإن يف جرايب هذا حصون وقالع وقرى وضياع وطابق للصِراع ووحوش وضباع ورجال يلعبون ا
يف جرايب هذا حجرة ومهرين وفحالً وحصانني ورحمني طويلني وسبعاً وأرنبني، وسكيناً وخنجرين، وحبراً وخليجني، 

وكمراً وجوختني، وعشاري وموكبني، وصاري وقريتني، وكوراً ودكانني، ومنقلة ونردين، وعجوزاً وقحبتني، 
صريين وأعرج وكسيحني وعياراً وأزعرين وجامعاً ومدرستني وديراً وقواداً وشاطرين وخمنثاً وعلقني وأعمى وب

  .وكنيستني وقسيساً ومشاسني وبطركاً وراهبني وقاضياً وشاهدين يشهدون أن اجلراب جرايب
  .ما تقول أنت يا علي: فقال القاضي

إن يف جرايب هذا ! ضيأيد اهللا موالنا القا: فبادرت يا أمري املؤمنني، وقد امتألت غيظاً وزدت يف احلمق وقلت
زردخانات ِصفاح، وخزائن سالح، وألف كبش نطاح يف عشرين مراح، وأربعني كلباً نباح، وبساتني وكروم عنب 
وتني وتفاح، وصوراً وأشباحاً وقناين وأقداحاً وعرائس مالحاً ومغاين وأفراحاً وهرجاً وصياحاً وعبداً وفالحاً وأخاه 

وف ورماح، وقسي ونشاب وأصدقاء وأحباب وخالن وأصحاب وجملس للعتاب جناحاً ورفيقه صباحاً، ومعهم سي
وندمان للشراب، وطنبور مع رباب، ونايات وقنان مصفوفات، وصبيان ودايات، وأخوات معلمات، وبنات 

متجليات وجوار مغنيات وجوار حبشيات وثالث هنديات وأربع بدويات ومخس روميات وست تركيات وسبع 



يات وتسع كرجيات وعشر كلبات، والدجلة الفرات وشبكة وصياد وقداحة وزناد، وإرم عجميات ومثاين قفج
ذات العماد، وألف جواد، وقصر شداد بن عاد، وخانات مع محامات، وقدوم وجنار وخشبة مع مسمار وتاجر مع 

وكشدار  عطار، وبزار مع بيطار، وعبد أسود مبزمار ومقدم وركبدار ومدن وأمصار ومائة ألف دينار، وبواب
ورأس نوبة، وعلم دار، والكوفة مع األنبار وعشرين صندوقاً مألى قماشاً ودكان حناس، وحاصل معاش، وبرجان 

للحمام وغزة وعسقالن، ومن دمياط إىل أسوان وإيوان كسرى وملك سليمان، ومن كوش نعمان إىل أرض 
عمر موالنا القاضي، قماش وغالئل وعراض  خراسان وبلخ وأصبهان ومن اهلند إىل بالد السودان، وفيه أطال اهللا

  .وموسى حبد ماض، حيلق ذقن موالنا القاضي، إن حكم أن اجلراب ما هو جرايب
ما أراكما إال شخصني حنسني تلعبان بالقضاة واحلكام ألنه ما : فعند ذلك يا أمري املؤمنني حار القاضي مما مسع مث قال

  .يف هذا اجلراب، ما هذا إال حبر ليس له قراروصف الواصفون وال مسع السامعون ما وصفتم 
مث أمر القاضي بفتح اجلراب ففتحه الكردي، فإذا فيه خبز وليمون، وجنب وزيتون، مث إين رميت اجلراب قدام 

  .القاضي والكردي، ومضيت إىل حال سبيلي
زة علي العجمي، فلما مسع أمري املؤمنني ذلك ضحك حىت استلقى على قفاه وقد زال مهه وغمه، وأحسن جائ

  .وانصرف واهللا أعلم

  معن بن زائدة الشيباين

حدث عن البحر وال حرج، وكان عامالً بالبصرة، فحضر على بابه شاعر وأقام مدة : كان من الكرماء، يقال فيه
إذا دخل األمري البستان فعرفين، فلما دخل أعلمه بذلك، : يريد الدخول فلم يتهيأ له، فقال يوماً لبعض اخلدام

فكتب الشاعر بيتاً ونقشه على خشبة وألقاها يف املاء الذي يدخل البستان، وكان معن جالساً على القناة، فلما رأى 
  :اخلشبة أخذها وقرأها فإذا فيها هذا البيت

  فليس إىل معن سواك رسول... أيا جود معن ناج معناً حباجيت 
فأنشده البيت فأمر له بعشر بدر، فأخذها  كيف قلت؟: فقال. من الرجل صاحب هذه؟ فأيت به إليه: فقال

فلما كان يف اليوم الثاين أخرجها من حتت بساط ينظر فيها، ودعا . وانصرف، فوضع معن اخلشبة حتت بساط
بالرجل فأمر له مبائة ألف درهم، فلما كان يف اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فتفكر الرجل وخاف أن يأخذ منه ما 

واهللا مهمت أن : فلما كان يف اليوم الرابع طلب الرجل فلم يوجد، فقال معن. ا كان معهأعطاه فخرج من البلد مب
  :أعطيه حىت ال يبقى يف بيت مايل درهم وال دينار إال أعطيته له، وفيه يقول القائل

  وكيف يزكي املال من هو باذله... يقولون معن ال زكاة ملاله 
  إال ذكره ومجائله من املال... إذا حال جولٌ مل يكن يف دياره 

  كأنك تعطيه الذي أنت آمله... تراه، إذا ما جئته، متهلالً 
  فلجته املعروف والرب ساحله... هو البحر من أي النواحي أتيته 

  أراد انقباضاً مل تطعه أنامله... تعود بسط الكف حىت لو نه 
  جلاد هبا فليتق اهللا سائله... فلو مل يكن يف كفه غري نفسه 

  :عنومن قول م
  أعف األكرمني عن اللئام... دعيين أهنب األموال حىت 



ويروى أن معن بن زائدة خرج يف مجاعة يتصيدون، فاعترضهم قطيع ظباء، فتفرقوا يف طلبه، وانفرد معن خلف 
: ظيب، فلما ظفر به نزل فذحبه، فرأى شخصاً مقبالً من الربية على محار، فركب فرسه واستقبله، فسلم عليه وقال له

  ن أين أتيت؟ م

أتيت من أرض قضاعة وإن يل هبا أرضاً، هلا عدة سنني، جمدبة، وقد أخصبت يف هذه السنة فزرعتها قثاء : قال
فطرحت يف غري وقتها، فجمعت منها ما استحسنته وقصدت األمري معن بن زائدة لكرمه املشهور ومعروفه املأثور، 

  .وإحاسنه املذكور
  .لف دينارأ: كم أملت منه؟ قال: فقال له
  .كثري: فإن قال لك: فقال
  .مخسمائة دينار: قال
  .كثري: إن قال لك: قال
  .ثالمثائة دينار: قال
  .كثري: إن قال لك: قال
  .مائيت دينار: قال
  .كثري: إن قال لك: قال
  .مائة دينار: قال
  .كثري: إن قال لك: قال
  .مخسني ديناراً: قال
  .كثري: إن قال لك: قال
  .ثالثني أفال أقل من: قال
  .كثري: إن قال لك: قال
  .أدخل قوائم محاري يف حر أمه، وأرجع إىل أهلي خائباً: قال

إذا أتاك شيخ على محار بقثاء فادخل : فضحك معن منه وساق جواده حىت حلق بعسكره ونزل منزله، وقال حلاجبه
  .به علي

وكثرة خدمه وحشمه وهو متصدر يف دست فأتى بعد ساعة فلما دخل على األمري معن مل يعرفه هليبته وجاللته، 
ما الذي أتى بك يا أخا العرب؟ : فلما سلم عليه قال له األمري معن. مملكته، واحلفدة قياٌم عن ميينه ومشاله وبني يديه

  .أملت األمري وأتيته بقثاء يف غري أواهنا: قال
  .ألف دينار: فكم أملت فينا؟ قال: قال

  .قال كثري
  .مخسمائة دينار: قال
  .كثري: قال
  .ثالمثائة دينار: قال
  .كثري: قال
  .مائيت دينار: قال



  .كثري: قال
  .مائة دينار: قال
  .كثري: قال
  .مخسني ديناراً: واهللا لقد كان ذلك الرجل الذي قابلين علي مشؤوماً مث قال: قال
  .كثري: قال
يا سيدي إن مل تعطين الثالثني : قالفضحك معن وسكت فعلم األعرايب أنه صاحبه ف: أفال أقل من ثالثني؟ قال: قال

  .فاحلمار مربوط بالباب، وها أنا مع معن جالس
أعطه ألف دينار ومخسمائة دينار وثالمثائة دينار : فضحك معن حىت استلقى على قفاه مث استدعى بوكيله وقال

  .ومائيت دينار ومائة دينار ومخسني ديناراً وثالثني ديناراً ودع احلمار مربوطاً مكانه
  .فبهت األعرايب وتسلم ألفي دينار ومائةً ومثانني ديناراً، فرمحة اهللا عليهم أمجعني

كان معن بن زائدة يف بعض صيوده فعطش فلم جيد مع غلمانه ماء، فبينما هو كذلك، وإذا بثالث جوار قد : وقيل
لكل واحدٍة منهن عشرة أقبلن حامالت ثالث قرب فسقينه، فطلب شيئاً من املال مع غلمانه، فلم جيده، فدفع 

ويلكن مل تكن هذه الشمائل إال ملعن بن زائدة، فلتقل كل : فقالت إحداهن. أسهم، من كنانته، نصوهلا من ذهب
  :واحدة منكن شيئاً من األبيات فقالت األوىل

  ويرمي للعدا كرماً وجوداً... يركب يف السهام نصول ترب 
  ن اللحوداوأكفانُ ملن سك... فللمرضى عالٌج من جراحٍ 

  :وقالت الثانية
  عمت مكارمه األقارب والعدا... وحمارب من فرط جود بنانه 

  كي ال يقصر يف العوارف والندى... صيغت نصول سهامه من عسجٍد 
  :وقالت الثالثة

  من الذهب اإلبريز صيغت نصوهلا... ومن جوده يرمي العداة بأسهمٍ 
  فان منها قتيلهاويشتري األك... لينفقها اجملروح عند انقطاعه 

وكان مع كرمه صاحب شهامة، فمن ذلك، أنه سعى رجل يف إفساد دولة املهدي، وكان من الكوفة فعلم به املهدي 
فأهدر دمه، وجعل ملن دل عليه مائة ألف درهم، فأقام الرجل حيناً خمتفياً مث ظهر يف بغداد فبينما هو يف بعض 

هذا طلبة أمري املؤمنني فبينما الرجل على تلك : مبجامع طوقه ونادىالشوارع إذ رآه رجل من الكوفة فعرفه فاخذ 
يا أبا : احلالة وقد اجتمع حوله خلق كثري إذ مسع وقع حوافر اخليل من ورائه فالتفت فإذا هو مبعن بن زائدة، فقال

  .الوليد؟ أجرين أجارك اهللا
املؤمنني أهدر دمه، وجعل ملن دل عليه مائة  هذا طلبة أمري: ما تريد منه؟ قال: فوقف فقال للرجل الذي تعلق به

  .ألف درهم
معن حال بيين وبني من : يا غالم أردفه، فأردفه وكر راجعاً إىل داره، فصاح الرجل: مث قال! دعه: فقال له معن

ن طلبه أمري املؤمنني ومل يزل صارخاً إىل أن أتى قصر املهدي، فأمر املهدي بإحضار معن، فأتته الرسلُ، فدعا مع
  .ال تسلموا الرجل، وواحد منكم يعيش: أوالده ومماليكه وقال



قال . نعم يا أمري املؤمنني: أجتري علينا عدونا؟ قال! يا معن: مث سار إىل املهدي فدخل وسلم فلم يرد عليه، مث قال
  .ونعم أيضاً: املهدي

جليش، فقتلت يف طاعتك يف يوم واحدٍ يا أمري املؤمنني، باألمس بعثتين إىل اليمن مقدم ا: فقال معن. واشتد غضبه
  .عشرة آالف رجل، ويل مثل هذا أيام كثرية فما رأيتموين أهالً أن أجري رجالً واحداً استجار يب، ودخل منزيل

  .قد أجرنا من أجرت يا أبا الوليد: فسكن غضب املهدي، وقال
  .فإن قلب الرجل قد اخنلع من صدره خوفاً فإن رأى أمري املؤمنني أن يصله بصلٍة يعلم منها موقع الرضا،: قال معن

  .قد أمرنا له خبمسني ألف درهم: قال
  .يا أمري املؤمنني، إن صالت اخللفاء على قدر جنايات الرعية: قال
  .قد أمرنا له مبائة ألف درهم: قال
  .عجلها يا أمري املؤمنني، فإن خري الرب عاجله: قال

فما كل مرة " ؤمنني، وقبل يده، وإياك وخمالفة خلفاء اهللا يف أرضه، خذ صلة أمري امل: فأحضر معن الرجل وقال له
  .، فأرسلها الناس مثالً، وأخذ الرجل املال واستغفر اهللا، انتهى" تسلم اجلرة 

أنا أغيظه لكم، ولو كان قلبه من حجر، فراهنوه : وكان معن ال يغيظ أحداً، وال أحد يغيظه، فقال بعض الشعراء
فعمد الرجل إىل مجل فذحبه وسلخه ولبس اجللد مثل الثوب . أغاظه أخذها، وإن مل يغظه دفع مثلها على مائة بعري إن

وجعل اللحم من خارجٍ والشعر من داخل، والذباب يقع عليه، ويقوم، ولبس برجليه نعلني من جلد اجلمل، وجعل 
املشروحة ومد رجليه يف وجهه اللحم من خارج والشعر من ناحية رجليه، وجلس بني يدي معن على هذه الصورة 

  :وقال
  على معن املسمى باألمري... أنا واهللا ال أبدي سالماً 

  .السالم هللا إن سلمت رددنا عليك، وإن مل تسلم ما عتبنا عليك: فقال له معن
  :فقال الشاعر

  ولو حزت الشآم مع الثغور... وال آيت بالداً أنت فيها 
  .مرحباً بك، وإن رحلت كان اهللا يف عونكالبالد بالد اهللا إن نزلت ف: فقال له

  :فقال الشاعر
  أجدُّ السري يف أعلى القفورِ... وأرحل من بالدك ألف شهر 

  .مصحوباً بالسالمة: فقال له
  :فقال الشاعر

  وإذ نعالك من جلد البعري... أتذكر إذ قميصك جلد شاٍة 
  .أعرف ذلك وال أنكره: فقال له

  :فقال الشاعر
  بال عبٍد لديك وال وزير... وسوق وهتوى كل مضطبٍة 

  .ما نسيت ذلك يا أخا العرب: فقال له
  :فقال الشاعر

  وأكلك دائماً خبز الشعري... ونومك يف الشتاء بال رداء 



  .احلمد هللا على كل حال: فقال
  :فقال الشاعر

  تذود به الكالَب عن اهلريرِ... ويف ميناك عكاز قوٌي 
  . كعصا موسىما خفي عليك خربها اذهيب: فقال له

  :فقال الشاعر
  وعلمك القعود على السرير... فسبحان الذي أعطاك ُملكاً 

  .بفضل اهللا ال بفضلك: فقال له
  :فقال الشاعر

  فإين قد عزمت على املسري... فعجل يا بن ناقصة مبالٍ 
  .فأمر له بألف دينار

  :فقال الشاعر
  ألطمع منك بالشيء الكثري... قليلٌ ما أمرت به فإين 

  .أمر له بألف دينار أخرىف
  :فقال الشاعر

  بال عقلٍ وال جاٍه خطري... فثلث، إذ ملكت امللك رزقاً 
  .فأمر له بثالمثائة دينار

  :فقال الشاعر
  وال خلقٍ وال رأي منري... وال أدبٍ كسبت به املعايل 

  .فأمر له بأربعمائة دينار
  :فقال الشاعر

  ك كالبحر الغزيروفيُض يدي... فمنك اجلود واإلفضالُ حقاً 
فأمر له خبمسمائة دينار، وما زال يطلب منه الزيادة حىت استكمل ألف دينار، فأخذها وانصرف متعجباً من حلم 

مثل هذا ال ينبغي أن يهجى بل ميدح، واغتسل ولبس ثيابه ورجع إليه فسلم : معن وعدم انتقامه منه مث قال يف نفسه
لى هجوه املائة بعري اليت صار الرهن عليها يف نظري إغاظته له، فأمر له مبائة عليه ومدحه واعتذر له بأن احلامل له ع

  .بعري يدفعها يف نظري الرهن ومبائة بعري أخرى لنفسه، فأخذها وانصرف، واهللا أعلم

  خالفة املأمون بن هارون

  الرشيد وامسه عبد اهللا

صاغر عن األكابر، ما رواه خادم أمري املؤمنني ومما وضع يف بطون الدفاتر، واستحسنته عيون البصائر، ونقلته األ
: خذ معك فالناً وفالناً، ومسامها يل: طلبين أمري املؤمنني املأمون ليلةً، وقد مضى من الليل ثلثه، فقال يل: املأمون قال

 إىل آثار أحدمها، علي بن حممد، واآلخر، دينار اخلادم، واذهب مسرعاً ملا أقول لك، فإنه بلغين أن شيخاً حيضر ليالً
دور الربامكة، وينشد شعراً ويذكرهم ذكراً كثرياً ويندهبم ويبكي عليهم، مث ينصرف فامض أنت وعلي ودينار حىت 



  .تردوا تلك اخلرائب فاستتروا خلف بعض اجلدران، فإذا الشيخ قد جاء وبكى وندب وأنشد أبياتاً فآتوين به
حنن بغالم قد أتى ومعه بساطٌ وكرسي حديد، وإذا شيخ قد جاء وله فأخذهتما ومضينا حىت أتينا اخلرائب، فإذا : قال

  :مجال وعليه مهابة ولطف، فجلس على الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول هذه األبيات
  يا حيىي: ونادى مناٍد للخليفة... وملا رأيت السيف جندل جعفراً 
  يااآلن ال تنفع الدن: عليهم وقلت... بكيت على الدنيا وزاد تأسفي 

دعوين حىت أوصي : أجب أمري املؤمنني، ففزع فزعاً شديداً وقال: فلما فرغ قبضنا عليه، وقلنا له. مع أبيات أطاهلا
  .بوصية فإين ال أوقن بعدها حبياة

مث تقدم إىل بعض الدكاكني واستفتح وأخذ ورقة وكتب فيها وصية وسلمها إىل غالمه مث سرنا به، فلما مثل بني 
: من أنت، ومب استوجبت منك الربامكة ما تفعله يف خرائب دورهم؟ قال اخلادم: حني رآه: ني قاليدي أمري املؤمن
  .وحنن نستمع

  .قل: يا أمري املؤمنني، إن للربامكة أيادي خضرة عندي، أفتأذن يل أن أحدثك حبايل معهم؟ قال: فقال
، وقد زالت عين نعميت، كما تزول عن الرجال، فلما أنا املنذر بن املغرية، من أوالد امللوك! يا أمري املؤمنني؟؟: فقال

ركبين الدين، واحتجت إىل بيع ما على رأسي ورؤوس أهلي وبييت الذي ولدت فيه، أشاروا علي باخلروج إىل 
الربامكة، فخرجت من دمشق ومعي نيف وثالثون امرأة وصبياً وصبية، وليس معنا ما يباع وال ما يوهب، حىت 

يف بعض املساجد، فدعوت ببعض ثياب كنت أعددهتا ألستتر هبا، فلبستها وخرجت وتركتهم  دخلنا بغداد ونزلنا
جياعاً ال شيء عندهم، ودخلت شوارع بغداد سائالً عن الربامكة، فإذا أنا مبسجد مزخرف ويف جانبه شيخ بأحسن 

جد وجلست بني زي وزينة، وعلى الباب خادمان، ويف اجلامع مجاعة جلوس، فطمعت يف القوم ودخلت املس
أيديهم، وأنا أقدم رجالً وأوخر أخرى، والعرق يسيل مين ألهنا مل تكن صناعيت، وإذا اخلادم قد أقبل ودعا القوم 

فقاموا وأنا معهم، فدخلوا دار حيىي بن خالد، فدخلت معهم، وإذا بيحىي جالس على دكة له وسط بستان، فسلمنا، 
من ولده، وإذا بأمرد نبت العذار يف خديه قد أقبل من بعض املقاصري،  وهو يعدنا مائة وواحداً، وبني يديه عشرة

وبني يديه مائة خادم متمنطقون، يف وسط كل خادم منطقة من ذهب يقرب وزهنا من ألف مثقال، مع كل خادم 
يدي جممرة من ذهب، يف كل جممرة قطعة من عود كهيئة الفهر، وقد قرن به مثله من العنرب السلطاين فوضعوه بني 

فخطب القاضي خطبة . تكلم وزوج ابنيت عائشة من ابن أخي هذا: الغالم، وجلس إىل جنب حيىي، مث قال للقاضي
النكاح وزوجه وشهد أولئك اجلماعة وأقبلوا علينا بالنثار ببنادق املسك والعنرب، فالتقطت، واهللا يا أمري املؤمنني 

املشايخ وولده والغالم مائة واثنا عشر، وإذا مبائة واثين عشر ملء كمي ونظرت، وإذا حنن يف املكان ما بني حيىي و
خادماً قد أقبلوا ومع كل خادم صينية من فضة، على كل صينية ألف دينار، فوضعوا بني يدي كل رجل منا صينية، 

 فرأيت القاضي واملشايخ يضعون الدنانري يف أكمامهم وجيعلون الصواين حتت آباطهم، ويقوم األول فاألول حىت
بقيت وحدي ال أجسر على أخذ الصينية، فغمزين اخلادم فجسرت وأخذهتا وجعلت الذهب يف كمي والصينية يف 

يدي وقمت وجعلت أتلفت إىل ورائي خمافة أن أمنع من الذهاب، فبينما أنا كذلك إىل أن وصلت إىل صحن الدار، 
ا يل أراك تلتفت مييناً ومشاالً؟ فقصصت عليه قصيت م: ائتين هبذا الرجل، فأتيته، فقال: وحيىي يالحظين، فقال للخادم

هذا رجل غريب، فخذه إليك واحفظه بنفسك ! يا بين: فقال له. ائتين بولدي موسى، فأتاه به: فقال للخادم
  .وبنعمتك



فقبض موسى ولده على يدي وأدخلين إىل دار من دوره فأكرمين غاية اإلكرام، وأقمت عنده يومي وليليت يف ألذ 
الوزير أمرين بالعطف على هذا الفىت، وقد علمت : أمت سرور، فلما أصبح دعا بأخيه العباس، وقال لهعيش و

  .اشتغايل يف بيت أمري املؤمنني، فاقبضه إليك، وأكرمه
ففعل ذلك وأكرمين غاية اإلكرام مث ملا كان من الغد تسلمين أخوه أمحد، مث مل أزل يف أيدي القوم يتداولوين مدة 

ال أعرف خرب عيايل وصبياين أيف األموات هم أم يف األحياء، فلما كان اليوم احلادي عشر جاءين خادم  عشرة أيام
  .قم فاخرج إىل عيالك بسالم: ومعه مجاعة من اخلدم فقالوا

  .وا وياله، أسلب الدنانري والصينية، وأخرج على هذه احلالة؟ إنا هللا وإنا إليه راجعون: فقلت
مهما كان لك من احلوائج : الثاين مث الثالث مث الرابع، فلما رفع اخلادم الستر األخري قال يلفرفع الستر األول مث 

  .فارفعها إيل فإين مأمور بقضاء مجيع ما تأمرين به
فلما رفع الستر األخري رأيت حجرة كالشمس حسناً ونوراً واستقبلين منها رائحة الند والعود ونفحات املسك، 

تقلبون يف احلرير والديباج، ومحل إيل مائة ألف درهم، وعشرة آالف دينار، ومنشور بضيعتني، وإذا بصبياين وعيايل ي
وتلك الصينية اليت كنت أخذهتا مبا فيها من الدنانري والبنادق، وأقمت يا أمري املؤمنني، مع الربامكة يف دورهم ثالث 

هتم البلية ونزل هبم يا أمري املؤمنني، من الرشيد عشرة سنة ال يعلم الناس أمن الربامكة أنا أم رجل غريب، فلما جاء
ما نزل أجحف يب عمرو بن مسعدة وألزمين يف هاتني الضيعتني من اخلراج ما ال يفي دخلهما به، فلما حتامل علي 

  .الدهر كنت يف آخر الليل أقصد خرائب دورهم، فأندهبم وأذكر حسن صنيعهم إيل وأبكي على إحساهنم
  .بعمرو بن مسعدةعلي : فقال املأمون

  .يا أمري املؤمنني، هو بعض صنائع الربامكة: تعرف هذا الرجل؟ قال: فلما أيت به قال له
  .كذا وكذا: كم ألزمته يف ضيعتيه؟ قال: قال

  .رد إليه كل ما أخذته منه يف مدته، وأفرغهما له ليكونا له ولعقبه من بعده: فقال له
يا أمري : قد أحسنا إليك، فما يبكيك؟ قال! يا هذا: ن كثرة بكائه قال لهفعال حنيب الرجل، فلما رأى املأمو: قال

املؤمنني، وهذا أيضاً من صنيع الربامكة، لو مل آت خرائبهم فأبكيهم وأندهبم حىت اتصل خربي إىل أمري املؤمنني، 
ن، وقد دمعت عيناه فرأيت املأمو: ففعل يب ما فعل من أين كنت أصل إىل أمري املؤمنني؟ قال إبراهيم بن ميمون

لعمري هذا من صنائع الربامكة، فعليهم فابك، وإياهم فاشكر، وهلم فأوف وإلحساهنم : وظهر عليه حزنه وقال
  .فاذكر، انتهى

  املأمون والورد

أقول : هل قلت شيئاً يف الورد؟ قلت! يا إسحاق: دخلت يوماً على املأمون يف زمن الورد، فقال يل: وقال إسحاق
  .املؤمنني بسعادة أمري

وفكرت ساعة فلم تسمح قرحييت يف ذلك الوقت بشيء، فخرجت من عنده وبقيت ليليت ساهراً متفكراً، فلم يفتح 
علي بشيء، فلما أصبحت غدوت إىل دار اخلالفة، وإذا غالم الفضل بن مروان على باب املأمون، ومعه سبع 

أمهل : سألته املهلة هبا قليالً، فامتنع، سألته ثانياً، وقلتوردات على صينية فضة، ينتظر اإلذن يف الدخول هبا عليه، ف
  .قليالً، ولك بكل وردة دينار

فأجابين إىل ذلك فدفعت له سبعة دنانري، وأحببت أن ال يصل إليه الورد قبل وصول الشعر، وخرجت أقصد األزقة 



إذا أنا برجل يغربل التراب وهو لعلي أمسع شيئاً من أحد أو ينبعث خاطري ولو ببيت واحد، فبينما أنا كذلك و
  :ينشد ويقول

  أزهى وأهبى، فالصبوح يطيب... اشرب على ورد اخلدود فإنه 
  مجراء جاد هبا عليك حبيب... ما الورد أحسن من تورد وجنة 

  ذهٌب بقالب فضة مضروب ... صبغ املدام بياضها فكأنه 

إن : ه، فلما أقبل سألته أن ميليها علي فاعتل، وقالفلما مسعته نزلت عن دابيت، ودخلت مسجداً بالقرب منه وطلبت
أردت فاعطين بكل بيت عشرة دنانري، فدفعتها له واستمليتها منه مث عدت أنا وغالم الفضل بن مروان، وإذا 

اسكنت، فقد جاء إسحاق، فقدمت ذلك الورد : باملأمون يشرب من وراء الستارة، فلما جسيت العود قال جلواريه
شدت األبيات فسمعت الشهيق والزفري من وراء الستارة مث أخرج إيل بدرةٌ فيها عشرة آالف درهم، بني يديه وأن

فأعدت األبيات، فأخرج إيل بدرة أخرى، فأعدت الثالثة فأخرج إيل بدرة ثالثة، فأخذت يف غري الشعر، فخرج إيل 
  .ولو إىل الليل، انتهى من حلية الكميت يقول لك أمري املؤمنني لو دمت على إنشادك لدمنا على البدرة: خادم وقال

  ؟

  من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه

دخلت إىل جملس أمري املؤمنني ببغداد يوماً، وبني يديه رجل مكبل : وحيكى عن العباس صاحب شرطة املأمون، قال
  .لبيك يا أمري املؤمنني: يا عباس؟ قلت: باحلديد، فقال يل

  .تفظ عليه وبكر به إيل يف غد واحترز عليه كل االحترازخذ هذا إليك فاستوثق به واح: قال
مع هذه الوصية اليت أوصاين هبا أمري املؤمنني : فدعوت مجاعة محلوه ومل يقدر أن يتحرك فقلت يف نفسي: قال العباس

؟ من االحتفاظ به ما جيب إال أن يكون معي يف بييت، فلما تركوه يف داري أخذت أساله عن قضيته وحاله ومن هو
  .أنا من دمشق: فقال
  .جزى اهللا دمشق خرياً، فمن أنت من أهلها؟: فقلت
  .وقعت يل معه قضية: ومن أين تعرف ذلك الرجل؟ فقلت: أوتعرف فالناً؟ قال: وعمن تسأل؟ قلت: قال
كنت مع بعض الوالة بدمشق فسمعت ! وحيك: ما كنت بالذي أعرفك خربه حىت تعرفين قضيتك معه؟ فقلت: فقال
وقد خرجوا علينا حىت أن الوايل خرج يف زنبيل من قصر احلجاج، وهرب هو وأصحابه، وهربت يف مجلة  أهلها،

القوم، فبينما أنا هارب يف بعض الدور، وإذا جبماعة يعدون، فما زلت أعدو أمامهم حىت جتاوزهتم، ومررت هبذا 
ال بأس عليك ادخل : اثك اهللا؟ قاليا هذا أغثين أغ: الرجل الذي ذكرته لك، وهو جالس على باب داره، فقلت

  .الدار
  .ادخل تلك املقصورة: فدخلت، فقالت يل زوجته

  .فدخلتها ووقف الرجل على باب الدار، فما شعرت إال وقد دخل، والرجال معه يقولون هو واهللا عندك
  .دونكم الدار فتشوها: فقال

  .ا هو هناه: ففتشوها حىت مل يبق سوى تلك املقصورة وامرأته فيها، فقالوا
فصاحت هبم املرأة وهنرهتم، فانصرفوا، وخرج الرجل وجلس على باب داره ساعة، وأنا قائم أرجف ما حتملين 



  .اجلس ال بأس عليك: رجالي من شدة اخلوف، فقالت املرأة
ال ختف فقد صرف اهللا عنك شرهم وصرت إىل األمن والدعة إن : فجلست، فلم ألبث حىت دخل الرجل، فقال

  .شاء اهللا
  .جزاك اهللا خرياً: فقلت

فما زال يعاشرين أحسن معاشرة وأمجلها وأفرد يل مكاناً من داره ومل حيوجين إىل شيء ومل يفتر عن تفقد أحوايل، 
أتأذن يل يف : فأقمت عنده أربعة أشهر يف أمت عيشٍ وأرغده إىل أن سكنت الفتنة وهدأت وزال أثرها، فقلت له

  .، فلعلي أقف منهم على خرباخلروج حىت أتفقد حال غلماين
فأخذ علي املواثيق بالرجوع إليه، فخرجت وطلبت غلماين فلم أر هلم أثراً فرجعت إليه وأعلمته باخلرب، وهو مع 

  .عزمت على التوجه إىل بغداد: عالم تعزم؟ فقلت: هذا كله ال يعرفين بنفسه وال يعرف من أنا، فقال يل
  .جإن القافلة بعد ثالثة أيام ختر: قال

إنك قد تفضلت علي هذه املدة، لك علي عهد اهللا إنين ال أنسى لك هذا الفضل وألوفينك مهما : فقلت له
  .استطعت

ما أشك أنه يريد أن خيرج : أنعل الفرس الفالين، مث جهز آلة السفر فقلت يف نفسي: فدعا بغالم أسود وقال له: قال
ذلك يف كد وتعب، فلما كان يوم خروج القافلة جاء يف السحر، فأقاموا يومهم . إىل ضيعة له أو ناحية من النواحي

  . قم، فإن القافلة خترج الساعة، وأكره أن تنفرد عنها! يا فالن: فقال

كيف اصنع وليس معي ما أتزود به وال ما أكتري به مركباً، مث قمت، فإذا هو وامرأته حيمالن : فقلت يف نفسي
لة السفر، مث جاءين بسيف ومنطقة فشدمها يف وسطي، مث قدم يل غالماً بقجة من أفخر اللباس وخفني جديدين وآ

وعلى كتفه صرتان وفوقهما مرتبة السفر وسجادة من أفخر ما يكون، وأعلمين مبا يف الصرتني أنه مخسة آالف 
اركب، وهذا الغالم األسود خيدمك ويسوس : درهم، وشد يل الفرس الذي أنعله بسرجه وجلامه، وقال يل

ك، وأقبل هو وامرأته يعتذران إيل من التقصري يف أمري وركب معي من يشيعين، وانصرفت إىل بغداد، وأنا مركوب
أتوقع خربه أليف بعهدي له يف جمازاته ومكافاته، واشتغلت مع أمري املؤمنني فلم أقدر أن أتفرغ إىل أن أرسل إليه من 

  .يكشف خربه، فلهذا أسأل عنه
قد أمكنك اهللا من الوفاء له ومكافأته على فعله وجمازاته على صنعه بال كلفة عليك : فلما مسع الرجل احلديث قال

  .وال مؤنة تلزمك
أنا ذلك الرجل، وإمنا الضر الذي أنا فيه قد غري عليك حايل وما كنت تعرفه مين، مث مل : وكيف ذلك؟ قال: فقلت

فما الذي صريك : مت وقبلت رأسه، مث قلت لهيزل يذكر يل تفاصيل األسباب حىت أثبت معرفته، فما متالكت أن ق
هاجت بدمشق فتنة مثل الفتنة اليت كانت يف أيامك فنسبت إيل، وبعث أمري املؤمنني جبيوش : إىل ما أرى؟ قال

فضبطوا البلد فأخذت أنا وضربت إىل أن أشرفت على املوت، وقيدت وبعث يب إىل أمري املؤمنني وأمري عنده 
الة، وقد أخرجت من عند أهلي بال وصية، وقد تبعين من ينصرف إليهم خبربي، وهو نازل عظيم، وهو قاتلي ال حم

عند فالن، فإن رأيت أن جتعل من مكافأتك يل أن ترسل من حيضره يل حىت أوصيه مبا أريد، فإن أنت فعلت ذلك 
  .فقد جاوزت حد املكافأة وقمت بوفاء عهدك

  .فقلت يصنع اهللا خرياً: قال العباس
حداداً يف الليل وفك قيوده، وزال ما كان عليه من اإلنكال، وأدخله محام داره، وألبسه من الثياب ما  مث أحضر



علي بفرسي : احتاج إليه، مث سري من أحضر إليه غالمه، فلما رآه جعل يبكي ويوصيه، فاستدعى العباس نائبه وقال
  .ة من الصناديق، ومن الكسوة كذا وكذاالفالين والبغل الفالين والبغلة الفالنية حىت عد عشرة، مث عشر

: وأحضر يل بدرة فيها عشرة آالف درهم وكيساً فيه مخسة آالف دينار، وقال لعامله يف الشرطة: قال ذلك الرجل
  .خذ هذا الرجل وشيعه إىل حد األنبار

املؤمنني يف طليب  إن ذنيب عظيم عند أمري املؤمنني وخطيب جسيم، وإن أنت احتجيت بأين هربت بعث أمري: فقال له
  .كل من على بابه فأرادوا قتلي

  .انج بنفسك ودعين أدبر أمري: فقال
  .واهللا ال أبرح من بغداد حىت أعلم ما يكون من خربك، فإن احتجت إىل حضوري حضرت: فقال

إن كان األمر على ما يكون، فليكن يف موضع كذا وكذا، فإن أنا سلمت يف غداة غدٍ : فقال لصاحب الشرطة
علمته، وإن أنا قتلت وقيته بنفسي كما وقاين بنفسه، وأنشدك اهللا أن ال يذهب من ماله درهم، وجتتهد يف إخراجه أ

  .من بغداد
  .فأخذين صاحب الشرطة وصريين يف مكان يثق به، وتفرغ العباس لنفسه وحتنط وجهز له كفناً: قال الرجل
هات الرجل : يقول لك أمري املؤمنني: ون يف طليب يقولونفلم أفرغ من صالة الصبح إال وأرسل املأم: قال العباس
  .معك وقم

وحيك أين : أين الرجل؟ فسكت، فقال: فتوجهت إىل دار أمري املؤمنني وإذا هو جالس وعليه كآبة، فقال: قال
  .يا أمري املؤمنني امسع مين ما أقول: الرجل؟ فسكت، فقال وحيك أين الرجل؟ فقلت

  .ذكرت أنه هرب ألضربن عنقكهللا علي عهد، لئن : فقال
فقلت ال واهللا، يا أمري املؤمنني إنه ما هرب، ولكن امسع حديثي معه كيت وكيت، وقصصت عليه القصة مجيعها 

إما أن : أنا وسيدي وموالي أمري املؤمنني بني أمرين: وعرفته أين أريد أن أيف له وأكافئه على ما فعله معي، وقلت
  .وإما أن يقتلين فأقيه بنفسي وقد حتنطت، وها كفين يا أمري املؤمنني يصفح عين، وقد وفيت وكافأت،

وحيك، ال جزاك اهللا خرياً عن نفسك، إنه فعل بك ما فعل من غري معرفة، وتكافئه : فلما مسع املأمون احلديث قال
يا أمري املؤمنني : لتبعد املعرفة والعهد هبذا ال غري؟ هال عرفتين خربه، فكنت أكافئه عنك وال أقصر بوفائي له؟ فق

  .إنه ههنا، وقد حلف أنه ال يربح حىت يعرف سالميت، فإن احتجت إىل حضوره حضر
  .وهذه منة أعظم من األوىل، اذهب اآلن فطيب نفسه وسكن روعه وائتين به حىت أتوىل مكافأته عنك: فقال املأمون

  .وكيت ليزل عنك حزنك، إن أمري املؤمنني قال كيت: فأتيت إليه وقلت: قال
مث قام فصلى ركعتني، مث أتيت به إىل أمري املؤمنني، . احلمد هللا الذي ال حيمد على السراء والضراء أحد سواه: فقال

فلما مثل بني يديه أقبل عليه وأدىن جملسه وحدثه حىت حضر الغداء وأكل معه وخلع عليه وعرض عليه أعمال 
س بسروجها وجلمها، وعشرة بغال بآالهتا، وعشر بدر، وعشرة دمشق فاستعفى عنها، فأمر له املأمون بعشرة أفرا

آالف دينار، وعشرة مماليك بدواهبم، وكتب إىل عامله بدمشق بالوصية به، وأطلق خراجه، وأمر مبكاتبته بأحوال 
يا عباس هذا كتاب : دمشق، فصارت كتبه تصل إىل املأمون وكلما وصلت خريطة الربيد وفيها كتابه يقول يل

  .واهللا أعلم صديقك،

  املأمون وزنبيل بوران



خرجت ليلة من عند املأمون متوجهاً إىل بييت، فأحسست بالبول، فعمدت : وحيكى عن إسحاق املوصلي أنه قال
إن هلذا سبباً وبقيت متحرياً يف : لزقاق، وقمت ألمتسح باحليطان، وإذا بزنبيل كبري بأربعة آذان ملبس ديباجاً، فقلت

اجلس فيه، فجلست، فلما أحس يب الذين كانوا يرقبونه جذبوه إىل رأس احلائط، : ر وقال يلأمره، فحملين السك
انزل بالرحب والسعة ومشت بني يدي جارية بشمعة حىت نزلت إىل دار وجمالس : فإذا أنا بأربع جوار يقلن يل

فعت يف ناحية من اجلدران، مفروشة مل أر مثلها إال يف دار اخلالفة فجلست، فما شعرت بعد ساعة إال بستور قد ر
وإذا بوصائف يتمشني ويف أيديهن الشمع وبعض جمامر حيرق فيهن العود وبينهن جارية كأهنا البدر الطالع، فنهضت 

انصرفت من عند بعض إخواين وغرين الوقت : مرحباً بك من زائر وجلست، مث سألتين عن خربي فقلت: وقالت
فوجدت زنبيالً معلقاً، فحملين السكر على أن جلست فيه، فإن كان خطأ وحرقين البول، فعمدت إىل هذا الزقاق، 

  .فالنبيذ أكسبنيه
  .بزاراً ببغداد: فما صناعتك؟ قال: ال ضري، وأرجو أن حتمد عاقبة أمرك، مث قالت: قالت
  .شيئاً ضعيفاً: هل رويت من األشعار شيئاً؟ قلت: فقالت
  .فذاكرنا شيئاً: قالت
  .ولكن تبدئني أنت إن للداخل حشمةً،: قلت
صدقت، فأنشدتين شعراً جلماعة من القدماء واحملدثني من أجود أقاويلهم، وأنا مستمع ال أدري مم أعجب : قالت

  .إي واهللا: أذهب ما كان فيك من احلصر؟ قلت: من حسنها أم حسن روايتها؟ مث قالت
  .فإن رأيت أن تنشدنا: قالت

واهللا ما ظننت أنه يوجد يف أبناء السوقة : يه مقنع، فاستحسنت ذلك، مث قالتفأنشدهتا شيئاً جلماعة من القدماء ما ف
هذا، مث أمرت بالطعام فأحضر، فجعلت تقطع وتضع قدامي، ويف اجمللس من صنوف الرياحني وغريب الفواكه ما ال 

ذاكرة واألخبار، يكون إال عند السلطان، ودعت بالشراب، فشربت قدحاً، مث ناولتين قدحاً، مث قالت هذا أوان امل
بلغين أن كذا وكذا، وكان رجل يقال له كذا، حىت أتيت على عدة أخبار حسان، : فاندفعت أذاكرها وقلت
  .كثر تعجيب أن يكون أحد من التجار حيفظ مثل هذا، وإمنا هذه أحاديث ملوك: فسرت بذلك وقالت

  .مبا حدثت مبا مسعتكان يل جار حيادث امللوك وينادمهم، وإذا تعطل حضرت معه فر: فقلت
  .لعمري، لقد أحسنت احلفظ وما هذه إال قرحية جيدة: فقالت

وأخذنا يف املذاكرة، إذا سكت ابتدأت هي، وإذا سكتت ابتدأت أنا حىت قطعنا أكثر الليل وخبور العود يعبق، وأنا 
ه بارٌع يف األدب وما بقي إنك من أرف الرجال، وضيء الوج: يف حالة لو تومهها املأمون لطار شوقاً إليها، فقالت

واهللا لقدمياً كنت ألفته ومل أرزقه : لو كنت تترمن ببعض األشعار؟ قلت: وما هو؟ قالت: إال شيء واحد؟ قلت
  .وأعرضت عنه، ويف قليب من حرارة، ولو كنت أحب يف مثل هذا اجمللس شيئاً منه لتكمل ليليت

  .كأنك عرضت: قالت
  .بالفضل، وأنت جديرة بذلك واهللا ما هو تعريض قد بدأت: فقلت

: فأمرت بعود فحضر، وغنت بصوت ما مسعت حبسنه مع حسن أدهبا وجودة الضرب بالكمال الراجح، مث قالت
  .ال: هل تعرف هذا الصوت ومن غىن به؟ قلت

  .الشعر لفالن والغناء إلسحاق: قالت
  .ذا الشأنإسحاق بارع يف ه! بخ بخ: وإسحاق هذا جعلت فداك هبذه الصفة؟ قالت: قلت



  .فكيف لو مسعت هذا الصوت منه: سبحان اهللا أعطي هذا الرجل ما مل يعطه أحد؟ قالت: فقلت
إن الوقت قد حضر، فنهضت عند : مث مل تزل على ذلك حىت إذا كان الفجر أقبلت عجوٌز كأهنا داية هلا، وقالت

  .لتستر ما كنا فيه فإن اجملالس باألمانات: قوهلا، فقالت
  . اك مل أكن أحتاج إىل وصية يف ذلكجعلت فد: قلت

فودعتها، وجارية بين يدي إىل باب الدار ففتح يل فخرجت ورحت إىل داري، فصليت الصبح ومنت، فانتهى رسول 
املأمون غلي فسرت إليه وأقمت عنده هناري، فلما كان العشاء تفكرت يف ما كنت فهي البارحة، وهذا شيء ال 

ئت إىل الزنبيل، فوجدته على عادته، فجلست فيه ورفعت إىل موضع البارحة، يصرب عليه إال جاهل، فخرجت وج
  .لقد عاودت: وإذا هي قد طلعت، فقالت

  .وال أظن إال أنين قد ثقلت: فقل
فانصرفت إىل منزيل، . وأخذنا يف احملادثة مثل تلك الليلة السالفة يف املذاكرة واملناشدة وغريب الغناء منها إىل الفجر

فانتهى رسول أمري املؤمنني غلي فمضيت إليه وأقمت هناري عنده، فلما كانت العشية توجه . ح، ومنتفصليت الصب
أقسمت عليك لتجلسن حىت أجيء وأحضر، فما كان حىت أن غاب وجالت وساوسي، فلما : إيل خماطباً، وقال

ياً حىت أتيت الزنبيل، تذكرت ما كنت فيه هان علي ما خيصين من أمري املؤمنني، فوثبت مبادراً وخرجت جار
  .صديقنا: فجلست فهي فرفعت إىل جملسي، فقالت

  .إي واهللا: قلت
  .جعلت فداك حق الضيافة ثالثة أيام، فإن رجعت بعد ذلك، فأنتم يف حل من دمي: أجعلتها دار إقامة؟ قلت: قالت

: يقنع إال بشرح القصة فقلتمث جلسنا على ذلك احلال فلما قرب الوقت علمت بأن املأمون ال بد أن يسألين، فال 
أنا أراك ممن يعجب بالغناء ويل ابن عم أحسن مين وجهاً، وأظرف قداً وأكثر أدباً وأطيب أرجاً، وهو أعرف خلق 

  .اهللا بغناء إسحاق
  .طفيلي وتقترح: فقالت
  .أنت احملكمة: هلا: قلت

  .إن كان ابن عمك على ما تصف فما نكره معرفته: قم قالت
نهضت وقمت وذهبت، فلم أصل إىل داري إال ورسل أمري املأمون قد هجموا علي ومحلوين محالً مث جاء الوقت ف

  .ال واهللا: يا إسحاق، أخروجاً عن الطاعة؟ قلت: عنيفاً فوجدته قاعداً على كرسي وهو مغتاظ فقال
  .نعم يف خلوة: فما قصتك أصدقين؟ قلت: قال

  .وعدهتا بك: وقلت له فأومأ إىل من بني يديه فتنحوا، فحدثته احلديث
أحسنت فأخذنا يف لذتنا ذلك اليوم، واملأمون معلق القلب هبا، فما صدقنا أن جاء الوقت وسرنا، وأنا أوصيه : قال

نعم، مث سرنا إىل الزنبيل : جتنب واحذر أن تناديين بامسي حبضرهتا، وغن وأنا لك تبع وهو يقول: وأقول له
عنا إىل املوضع املعهود، فحضرت وأقبلت وسلمت، فلما رآها املأمون هبت يف فوجدنامها اثنني، فقعدنا فيهما ورف

حسنها ومجاهلا وأخذت تذاكره وتناشده األشعار، مث أحضرت النبيذ فشربنا، وهي مقبلة عليه مسرورة به، وهو 
  .وابن عمك هذا من التجار، وأشارت إيل: أكثر، فأخذت العود وغنت صوتاً، مث قالت

  .نعم: قلت
  .واهللا إنكما لقريبان :قال



  .لبيك يا أمري املؤمنني: قلت! يا إسحاق: فلما شرب املأمون ثالثة أرطال داخله الفرح والطرب، فصاح وقال
انظر من : عن هذا الصوت؟ فلما علمت أنه اخلليفة هنضت إىل مكان فدخلته، فلما فرغت من الصوت قال: قال

  .بن سهلللحسن : رب هذه الدار؟ فبادرت العجوز وقالت
  .علي به: فقال

  .فغابت العجوز ساعة، وإذا احلسن قد حضر
  .نعم: ألك ابنة؟ قال: فقال له املأمون

  .بوران: ما امسها؟ قال: قال
  .ال واهللا: أمتزوجة؟ قال: قال
  .فإين أخطبها منك: قال
  .هي جاريتك وأمرها إليك: قال
  .يومنا هذا، فإذا قبضت املال فامحلها إلينا من ليلتنا قد تزوجتها على نقد ثالثني ألفاً، حتمل إليك صبيحة: قال
  .يا إسحاق ال توفق على هذا احلديث أحداً: مث خرجنا فقال. نعم: قال

فسترته إىل أن مات املأمون فما اجتمع ألحد مثل ما اجتمع يل يف تلك األربعة أيام جمالسة املأمون بالنهار وبوران 
الرجال مثل املأمون وال شاهدت امرأة تقارب بوران فهماً وعقالً واهللا تعاىل أعلم، بالليل، وواهللا ما رأيت أحداً من 

  .انتهى من حلية الكميت

  املأمون وجارية أبيه

كان املأمون يوماً يأكل مع أبيه الرشيد، فلما فرغا جعلت جارية تصب املاء على يد الرشيد، فنظر إليها : وقيل
فأنكرت ذلك منه بعينها، وأبطأت يف الصب بقدر النظر إىل املأمون، فقال هلا املأمون، وأشار إليها كأنه يقبلها، 

يا سيدي نظر إيل : ألي شيء صغى اإلبريق يف يدك، فواهللا لئن مل تصدقيين احلق ألضربن عنقك؟ فقالت: الرشيد
  .عبد اهللا املأمون، وأشار إيل كأنه يقبلين، فأنكرت ذلك بعيين

ط مغشياً عليه كأنه ميت مما داخله من اخلوف والفزع، فأخذه وضمه إىل صدره، فنظر الرشيد إىل املأمون فسق
  يا عبد اهللا؛ أحتبها؟ : وقال

  .إي واهللا يا أمري املؤمنني: قال
هل قلت يف هذا شيئاً؟ : ففعل، فلما خرج إىل الرشيد قال له. هي لك، خذ بيدها وادخل هبا يف هذا القبة: فقال
  :، مث أنشد يقولنعم يا أمري املؤمنني: قال

  ظيب كنيت بطرفيعن الضمري إليهقبلته من بعيٍد
  فاعتل من شفتيهورد أخبث ردٍّبالكسر من حاجبيه

  فما برحتمكاين حتىقدرت عليه

  املأمون والفتاة العربية



 كنت يوماً مع املأمون، وكان بالكوفة، فركبت للصيد ومعه سرية من العسكر،: عن أيب عبد اهللا النمريي أنه قال
فبينما هو سائر إذ الحت له طريدة فأطلق عنان فرسه وكان على سابق من اخليل، فأشرف على هنر من ماء حبر 
الفرات، فإذا هو جبارية عربية مخاسية القد، قائمة النهد، كأهنا القمر ليلة متامه، وبيدها قربة قد مألهتا من النهر، 

أدرك فاها، قد غلبين ! يا أبت: كاؤها، فصاحت برفيع صوهتاورفعتها على كتفها، وصعدت من حافة النهر، فاحنل و
  .فوها، ال طاقة يل بفيها

: يا جارية من أي العرب أنت؟ فقالت: فعجب املأمون من فصاحتها ورمت القربة من يدها، فقال هلا املأمون: قال
  .أنا من بين كالب

وإمنا أنا من قوم كرام غري لئام، يقرون واهللا لست من الكالب : وما محلك أن تكوين من الكالب؟ قالت: قال
  .نعم: أوعندك علم باألنساب؟ قالت: يا فىت من أي الناس أنت؟ قال: الضيف، ويضربون بالسيف، مث قالت

  .أنا من مضر احلمراء: قال
  .من أكرمها نسباً وأعظمها حسباً وخريها أماً وأباً، مما هتابه مضر وختشاه: من أي مضر؟ قال: قالت
  .أنا من كنانة: ظنك من كنانة؟ قالأ: قالت
  .من أكرمها مولداً وأشرفها حمتداً وأطوهلا يف املكرمات يداً، ممن هتابه كنانة وختشاه: من أي كنانة؟ قال: قالت
  .أنا من بين هاشم: واهللا أنت من بين هاشم؟ قال: قالت
  .اشم وختشاهمن أعالها منزلةً وأشرفها قبيلةً ممن هتابه ه: من أي هاشم؟ قال: قالت
  .السالم عليك يا أمري املؤمنني وخليفة رسول رب العاملني: فعند ذلك قبلت األرض وقالت: قال
ألتزوجن هبا ألهنا من أكرب الغنائم، ووقف حىت التحق به : فتعجب املأمون منها وطرب طرباً شديداً، مث قال: قال

  .ي والدة العباس، واهللا أعلمالعسكر، فنزل وأرسل خلف أبيها وخطبها منه، فزوجه هبا، وه

  أخالق املأمون

كنت نائماً ذات ليلة عند املأمون، فعطش، فامتنع أن : من حماسن األخالق، ما حكي عن القاضي حيىي بن أكثم قال
يصيح لغالم يسقيه، وأنا نائم فينغص علي نومي، فرأيته وقد قام يتمشى على أطراف أَصابعه حىت أتى موضع املاء، 

وبني املاء حنو ثالمثائة خطوة، مث رجع يتمشى على أطراف أصابعه حىت وصل إىل الفراش الذي أنا عليه،  وكان بينه
وخطا خطوات لطيفة لئال ينبهين حىت وصل إىل فراشه، مث رأيته آخر الليل، وقد قام يبول، فقعد طويالً حياول أن 

كيف أصبحت يا أبا : هب للصالة مث جاءين وقالأحترك فيصيح للغالم، فلما حتركت وثب قائماً وصاح بالغالم وتأ
  .خبري مبيت جعلين اهللا فداك: حممد، وكيف مبيتك؟ قلت

  .لقد استيقظت للصالة، فكرهت أن أصيح للغالم فأزعجك: قال
يا أمري املؤمنني، لقد خصك اهللا بأخالق األنبياء عليهم الصالة والسالم، ووهب لك سريهتم، فهناك اهللا هبذه : فقلت
  .عمة، وأمتها عليكالن

  .فأمر يل بألف دينار وانصرفت

  حلم املأمون



ما رأيت أعظم حلماً من املأمون، دخلت عليه يوماً ويف يده فص مستطيل من ياقوت : وحدث سليمان الوراق قال
ا اصنع هبذا الفص كذ: أمحر له شعاع قد أضاء له اجمللس، وهو يقلبه بيده ويستحسنه، مث دعا برجل صائغ وقال له

وكذا ونزل فيه كذا وكذا، وعرفه كيف يعمل به، فأخذه الصائغ وانصرف مث عدت إىل املأمون بعد ثالث فتذكره 
ما فعلت بالفص؟ فتلجلج الرجل ومل ينطق : فقال املأمون. فاستدعى الصائغ، فأيت به، وهو يرعد وقد امتقع لونه

  .عنه، حىت سكن جأشه، مث التفت إليه وأعاد القول بكالم، ففهم املأمون بالفراسة أنه حصل فيه خلل، فوىل وجهه
  .األمان يا أمري املؤمنني: فقال
  .لك األمان: قال

  .يا أمري املؤمنني، سقط من يدي على السندال فصار كما ترى: فأخرج الفص أربع قطع وقال
يشتهي الفص على أربع  ال بأس عليك، صنع به أربع خوامت، وألطف له يف الكالم حىت ظننت أنه كان: فقال املأمون

اشتراه الرشيد مبائة ألف : ال، قل: أتدرون كم قيمة هذا الفص؟ قلنا: فلما خرج الرجل من عنده، قال. قطع
  . وعشرين ألفاً، انتهى

كنت أنا واملأمون يوماً يف بستان ندور فيه فمشينا يف البستان من أوله إىل آخره، وكنت : قال حيىي. ومن حلمه أيضاً
الشمس واملأمون مما يلي الظل، فكان جيذبين أن أكون يف الظل وهو يف الشمس، فأمتنع من ذلك، فإذا مما يلي 

واهللا يا حيىي لتكونن يف مكاين وألكونن يف مكانك، حىت آخذ نصييب من الشمس كما أخذت : رجعنا قال يل
  .نصيبك منها

  .لفعلتواهللا يا أمري املؤمنني لو قدرت أن أقيك من هول املطلع : فقلت
حبيايت عليك إال ما وضعت : ومل يزل يب حىت حتولت إىل الظل وحتول هو إىل الشمس، ووضع يده على عاتقي وقال

ومن حلمه أيضاً، أنه كان له خادم يسرق . يدك على عاتقي مثل ما فعلت، فإنه ال خري يف صحبة من ال ينصف
  .فائتين مبا تسرقه، فأشتريه منك إذا سرقت شيئاً: طاساته اليت يتوضأ فيها فقال له املأمون

  .اشتر مين هذه، وأشار إىل اليت بني يديه: فقال له اخلادم
  .بكم: فقال
  .بدينارين: قال
  .على شرط أنك ال تسرقها: قال
  .نعم: قال

  .فأعطاه دينارين، فلم يعد اخلادم يسرق بعدها شيئاً ملا رأى من حلمه، واهللا أعلم

  الطفيلي األديب واملأمون

بعض أهل األدب أن فىت من أهل الكوفة قد فاق أهل زمانه يف األدب والبيان والفصاحة باللسان ناقداً يف  وروى
صناعته، حافظاً لألقدار، راوياً لألشعار، خبرياً بسري امللوك يف األيام السالفة، بصرياً بالبحث عن أمورهم يف األيام 

بيح الوجه، مقبول املشاهد، حلو الشمائل، وكان مع ذلك ال يتوجه اآلنفة، حاذقاً يف التصنيف، فائقاً يف التأليف، ص
له وجه من العمل إال عارضه فيه عائق، وحال دونه حائل وقدر سابق، فبقي حيناً من الدهر، وقد برز يف القدر 
 واملال واجلاه من كان عنده يف الصناعة متأخراً، فضاق صدره وعيل صربه وضلت ّومقاليده، فخرج إىل بغداد



واكترى يف بعض خاناهتا منزالً وأمجع رأيه على أن حيمل نفسه على خطب هائل ليكون فيه هلكه أو ملكه، وتربص 
لذلك أن يرى وجهاً إىل أن عزم أمري املؤمنني أن يشرب يوماً هو وصنوه املعتصم، فأمر املأمون باالستعداد ليوم مساه 

وعرف الناس ذلك اليوم الذي عزم عليه، . فظهر خربمها بذلك ليخلو فيه مع اجلواري، منفردين عن سائر الندماء،
فعزم هذا األديب املذكور على أن يتطفل يف ذلك على املأمون وأخيه املعتصم، فمضى إىل إخوانه وأًصدقائه فاستعار 

طيب من هذا قباء وجبة وردية، ومن آخر منطقة وخفاً وسيفاً، ومن آخر برذوناً، ومن آخر ما حيتاج إليه من ال
واستعد لذلك اليوم، ودخل احلمام سحراً، وتطيب، ولبس وركب عند طلوع الشمس إىل دار املعتصم وقال 

  .عرف األمري أين رسول أمري املؤمنني واستأذن يل عليه: للحاجب
نني سيدي إن أمري املؤم: فلما دخل عليه، ومتثل بني يديه، قال له. فسعى احلاجب عدواً حىت أخرب املعتصم، فأذن له

ال : أنسيت الوعد، أمل يقدم إليك بالركوب لنخلو ونستريح يومنا هذا؟ قال املعتصم: يقرئك السالم ويقول لك
  .ومنت نوماً ألتقوى بذلك على انتصاب سائر النهار. واهللا ما نسيت ذلك، ولكن تربصت ساعة

  .فعجل اآلن أيها األمري، فإنه أمرين أن ال أفارقك حىت آتيه بك: فقال الفىت
فأمر املعتصم بإسراج مركوبه وأسرع يف التأهب، ولبس ثيابه وتطيب وركب الفىت معه، واملعتصم ال ينكر شيئاً من 
كالم الفىت ويتأمل لطافته وهيئته، ومل يتوهم إال نه من بعض خواص املأمون، وأخذ الفىت حيدث املعتصم وأقبل عليه 

، حىت بلغ باب اخلليفة فألقى الفىت نفسه عن دابته، وأخذ ميشي بكليته، ومل يتمكن من سؤاله شهوة الستماع حديثه
بني يديه، واحلجاب ال ينكرون منه شيئاً ويظنون نه من خدم املعتصم، حىت نزل املعتصم، وأخذ الفىت بركابه، 
مصغ  ودخل اجمللس، فلما استقر املعتصم يف جملسه جلس الفىت بني يديه، وهو منهمك يف نوادره وأخباره واملعتصم

  . إليه تعجباً مما يسمع من حسن كالمه، وأخرب املأمون أن املعتصم قد وصل ومعه رقيق ال يعرف من هو

. أخي قد عرف أن هذا اجمللس اتفقنا عليه ال ينبغي أن حيضره أحد من الناس إال من هو عديل النفس: فقال املأمون
ه أكثر من اثنني تعطل لقيام أحدمها إىل الصالة وإىل ما ال وقد أحسن أخي إذ جعل لنا ثالثاً، فإن اجمللس إذا مل حيضر

بد منه، مث خرج من ساعته فرحاً وليس له مهة إال تصفح وجه الغالم واستنطاقه واعتبار قده وعقله، فلما استقر 
 نوادره على سرير ملكه والفىت عامل مبا وقع يف نفس املأمون هنض قائماً فقبل يد املأمون، وعاد إىل جملسه وأخذ يف

وحديثه ومضحكاته وحسن أخباره وغرائب أشعاره كأنه يغرف من حبر، وهو مع ذلك يوهم املأمون أنه من خواص 
فساعة يكنيه وساعة يسميه حىت غلب على قلب املأمون، وأظهر احلسد ألخيه يف صحبة مثل هذا الغالم . املعتصم

طعام، فأكلوا وغسلوا أيديهم، وجمللس الشراب انتقلوا، وكالمه، وأمر املأمون بإحضار املائدة، فنصبت بأنواع ال
وأمر املأمون بإحضار اجلواري من غري ستارة، فحضرن وأخذن يف الغناء، فما من صوت مير إال والفىت عارف به، 
وبالغناء، ومىت قيل وفيمن قيل، فعز يف عني املأمون حىت مأل عينه، وتزايد حسده ألخيه يف صحبة مثله فمس الفىت 

ولٌ، ومل جيد للمدافعة سبيالً، فقام وهو متيقن أهنما سيذكرانه، ويتواصفان أمره وحاله، إذا خال اجمللس، فما هو إال ب
أن غاب من بني أيديهما حىت قال املأمون ألخيه املعتصم يا أبا إسحاق من صاحبك هذا؟ فواهللا ما رأيت رجالً قط 

  .ائلهأكثر منه أدباً وال أنظف هيئة وال اشرف من مش
  .واهللا ما أعلم من هو، وإمنا جاءين مبكراً برسالة أمري املؤمنني: فقال املعتصم
  .إي واهللا الذي ال إله إال هو: سألتك باهللا يا أخي أهو كذلك؟ فقال: فقال املأمون
خلو  طفيلي، ورب الكعبة، وغضب وأمر اجلواري بالنهوض، فنهض وأقبل الفىت راجعاً فلما نظر إىل: فقال املأمون

! يا أبا إسحاق: اجمللس من اجلواري وإىل تغري وجه املأمون، وقف على رأس اجمللس وأقبل بوجهه على املعتصم وقال



مث . كأين بك قد أخذت يف نوع الزور والبهتان، وهذا اجمللس من اجملالس اليت ال حتمل املزاح، وما هكذا وعدتين
ن الناس مثل ما بليت من هذا ألنه دائماً أبداً يعرضين ملثل هذا واهللا يا أمري املؤمنني، ما بليت من أحد م: قل

  .وأشباهه، ويغري يب ويوقعين يف كل ورطة
يا أبا إسحاق، سألتك باهللا وحبق أمري املؤمنني إال ما أعفيتين من مالعبتك اليت ال حتتمل : مث أقبل على املعتصم وقال

  .وتؤدي إىل مؤاخذة أمري املؤمنني
سألتك باهللا يا أخي، حبيايت عليك : ذا وأمثاله حىت شك املأمون يف أمره والتفت إىل أخيه املعتصم وقالومل يزل يأيت هب

يا أمري املؤمنني برئت من ذمة اهللا ورسوله ومن حياتك وواليتك إن كنت : إال ما علمتين حبقيقة أمره؟ فقال املعتصم
  .عرفه أو رأيته قط إال يف يومي هذا

هللا يا أمري املؤمنني لقد كنت معه دهري الطويل ويف موضع كذا وكذا، وإن هذا فعله معي كذب وا: فقال الفىت
  .أبداً

  .ادخل فدخل، وأمره باجللوس فجلس، مث قال لك األمان إن صدقتين: فضحك املأمون تعجباً، وقال
ي إىل فصدقه احلديث على وجهه فأعجب من حسن منطقه ولطف مدخله ودقيق تصرفه وأمر بإعادة اجلوار

أخربين بأعجب ما حلقك يف قدومك من الكوفة إىل بغداد واجعله : فقال له املأمون. جملسهن، فطربوا سائر يومهم
  .نظماً وال تكتم عين شيئاً

  :نعم، مث أنشأ يقول: فقال
  مفكر يف حصول الكد والقوت... بينا أنا راقد يف البيت مكتئب 
  جلوع ما يدين إىل املوتويب من ا... وليس يف البيت يل شيء أمل به 
  واألذن مصغية مين إىل الصوت... إذا بصوت بباب الدار أمسعه 

  أنا فرٌج زن يل كرا البيت: نادى... ناديت من ذا الذي أرجوه يل فرجاً؟ 
يا أمري : مث ماذا؟ قال: فضحك املأمون حىت استلقى على فراشه، مث ضرب برجله األرض من شدة إعجابه وقال

جت فإذا هو صاحب اخلان يطالبين بالكراء، فوعدته بأن يرجع إيل مرة أخرى، فمضى ومضيت على املؤمنني فخر
وجهي ال أعلم أين أتوجه، فسألت كل من لقيته من صديق يل كنت أستأنس به فخطر على بايل بيتان من الشعر يف 

  .ذلك ومها
  أين الطريق؟: مجيع سؤاله... غريب الدار ليس له صديٌق 

  كما يتعلق الرجل الغريق... ل لكل شخصٍ تعلق بالسؤا
  :فأشرفت يا أمري املؤمنني علي جارية كأهنا البدر ليلة كماله، وهي تقول

  مير حباله سعةٌ وضيق... ترفق يا غريب فكل حر 
  صربت هلا أتيح هلا طريق... وكل ملمٍة إن أنت فيها 

من قوت، ورمت إىل صدري بقرطاس، وإذا فيه عشرة خذ هذه فادفع هبا فاقتك، فواهللا ما هي إال مؤاساة : مث قالت
دراهم، فرجعت من فوري، فوجدت صاحب الكراء قائماً على الباب، فدفعت إليه مخسة دراهم، واستعنت بالباقي 

  :إىل أن وقعت هذه القصة، وهذا األمر الذي كلفين ومحلين على ما فعلت وأنشأ يقول
  األحسن األملحجهالً بفعل ... مل آِت فعالً غري مستحسن 

  ضرورة إتيان مستقبح... لكنين يف حالة أوجبت 



فأعجب املأمون أمره واستحسنه وأمر له مبائة ألف درهم يصلح هبا شأنه وأحلقه مبراتب اخلاصة، ورفعت منزلته، 
  :ولوصار أقرب الناس إليه، وآخر خارج من عنده وأول داخل إليه، ومسي طفيلي املعتصم، وأنشد للمأمون يوماً يق

  فاستجمعت مذ رأتك العني أهوايل... كانت لقليب أهواء مفرقة 
  شغالً بذكرك عن ديين ودنيائي... تركت للناس دنياهم ودينهم 

  وصرت موىل الورى مذ صرت موالئي... وصار حيسدين من كنت أحسده 
ملأمون مل يكن للمأمون هم فاستحسن املأمون األبيات، وأمر بكتبها على الستارة، وصار الفىت إذا حضر يوم سرور ا

إال اقتراح هذه األبيات إىل أن ينقضي اجمللس، مث إن الفىت بعد أن حسنت حالته، أرسل إىل الدار اليت أشرفت عليه 
منها اجلارية، فإذا هي لرجل من أهل بغداد من مباشريها، وقد مات ومل خيلف ولداً سوى تلك اجلارية، وما مات 

أمون بذلك، فمر خبطبتها للفىت ودفع املهر من عنده وصار الفىت واجلارية يف نعمة حىت تضعضع حاله، فأعلم امل
  .عظيمة بقية عمرمها واهللا أعلم

  رقة قلب املأمون

  :وسرق شاب سرقة، فيت به إىل املأمون فأمر بقطع يده فتقدم لتقطع يديه فأنشد الشاب يقول
  االً يشينهابعفوك أن تلقى نك... يدي، يا أمري املؤمنني، أعيذها 
  إذا ما مشالٌ فارقتها ميينها... فال خري يف الدنيا وال راحةً هبا 

يا أمري املؤمنني إنه ولدي وواحدي، ناشدتك اهللا إال رمحتين : وكانت أم الشاب واقفةً على رأسه، فبكت وقالت
  .وهدأت لوعيت وجدت بالعفو عمن استحق العقوبة

  .اىلهذا حد من حدود اهللا تع: فقال املأمون
  .اجعل عفوك عن هذا احلد ذنباً من الذنوب اليت تستغفر منها! يا أمري املؤمنني: فقالت

  .فرق هلا املأمون وعفا عنه

  املأمون ونذير الشؤم

رأيت يف بعض اجملاميع خبط بعض العلماء األكابر أن املأمون أشرف يوماً من قصره فرأى رجالً قائماً وبيده : قال
اذهب إىل ذلك الرجل، فانظر ما كتب وائتين : لى حائط قصره، فقال املأمون لبعض خدمهفحمة، وهو يكتب هبا ع

  .به
  :ما كتبت؟ فإذا هو قد كتب هذين البيتني: فبادر اخلادم إىل الرجل مسرعاً وقبض عليه، وقال

  مىت يعشش يف أركانك البوم... يا قصر مجع فيك الشوم واللوم 
  كون أول من ينعاك مرغومأ... يوم يعشش فيك البوم من فرحي 

  .أجب أمري املؤمنني: مث إن اخلادم قال له
  .سألتك باهللا ال تذهب يب إليه: فقال الرجل
  .ال بد من ذلك: فقال اخلادم

يا أمري : ويلك، ما محلك على هذا؟ فقال: مث ذهب به فلما مثل بني يدي أمري املؤمنني وأعلم مبا كتب قال له املأمون
خيفى عليك ما حواه قصرك هذا من خزائن األموال واحللي واحللل والطعام والشراب والفرش إنه ال ! املؤمنني



وإين يا أمري املؤمنني قد . واألواين واألمتعة واجلواري واخلدم وغري ذلك مما يقصر عنه وصفي ويعجز عنه فهمي
هذا القصر عامر عال، : يف نفسيمررت عليه اآلن، وأنا يف غاية من اجلوع والفاقة، فوقفت مفكراً يف أمري وقلت 

وأنا جائع وال فائدة لنا فيه، فلو كان خراباً ومررت به مل أعدم رخامة أو خشبة أو مسماراً أبيعه وأتقوت بثمنه أوما 
  :علم أمري املؤمنني رعاه اهللا قول الشاعر

  نصيب وال حظ متىن زواهلا... إذا مل يكن للمرء يف دولة امرئٍ 
  يزجي سواها، فهو يهوى انتقاهلا... غري أنه  وما ذاك من بغض له،

  .هي لك يف كل سنة ما دام قصرنا عامراً بأهله مسروراً يف دولته: يا غالم، أعطه ألف درهم، مث قال: فقال املأمون
  : وأنشدوا يف معىن ذلك

  فعما قليل أنت ماض وتاركه... إذا كنت يف أمر، فكن فيه حمسناً 
  وقد ملكوا أَضعاف ما أنت مالكه...  فكم دحت األيام أرباب دولٍة

  املأمون ومدعي النبوة

يا حيىي امض بنا مستترين حىت ننظر إىل هذا املتنيب : وحيكى أنه تنبأ رجل يف أيام املأمون، فقل ليحىي بن أكثم القاضي
  .وإىل دعواه

من : أذنا عليه فخرج إليهما، فقالفركبا يف الليل مستترين ومعهما خادم حىت صارا إىل بابه وكان مستراً بثوبه، فاست
  .رجالن يريدان أن يسلما على يديك: أنتما؟ فقاال

  .إىل الناس كافة: إىل من بعثت؟ قال: فدخال وجلس املأمون عن ميينه، حيىي عن يساره، فقال املأمون. ادخال: قال
  .جربيل: ومن يأتيك؟ قال: البل أناجي وأكلم ق: أفيوحى إليك، أم ترى يف املنام، أم ينفث يف قلبك؟ قال: قال
  .الساعة قبل أن تأتياين بساعة: فمىت كان عندك؟ قال: قال
أوحى إيل أنه سيدخل عليك رجالن فيجلس أحدمها عن ميينك، واآلخر عن يسارك، : فما أوحى إليك؟ قال: قال

  .والذي جيلس عن يسارك ألوط خلق اهللا تعاىل
  . وأنك رسول اهللا، وكان حيىي يعزى إىل ما قاله عنه املتنيبأشهد أن ال إله إال اهللا: فقال له املأمون

  أبو نواس والغالم اجلميل والقاضي

  .هذا مر علي وقبلين كرهاً: فقال الغالم. دخل أبو نواس على القاضي حيىي بن أكثم ودخل معه غالم مجيل الوجه
  :ففنت به القاضي، فأنشد يقول

  تدخل األسواق إال منقبا فال... إذا كنت للتخميش والبوس كارهاً 
  وتشهر منها فوق خديك عقربا... وال تظهر األصداغ منم حتت طرٍة 

  :فلما مسع الغالم، أنشأ يقول
  فأعقبين بعد الرجاء قنوط... لقد كنت أرجو أن أرى العدل بيننا 

  إذا كان قاضي املسلمني يلوط... مىت تصلح الدنيا ويصلح أهلها 



  املأمون وحيىي بن أكثم

  :من ذا الذي يقول! يا حيىي: ى أنه كان عند املأمون يوماً، فقال له املأمون وهو يعرض له باللواطحيك
  على من يلوط من بأس... قاضي يرى احلد يف الزناء وال يرى 

  :الذي يقول: فقال له
  ؟ِة والٍ منكم بين العباس... ما أرى اجلور ينقضي، وعلى األم؟ 

  ضي ابن أكثمسليب العقل ال الدين سكرة القا

إن املأمون شرب يوماً ومعه القاضي حيىي بن أكثم، فمال لساقي على القاضي حىت وقع سكران، فأمر : ويقال
خذي العود وغين : املأمون أن يلقى عليه الورد والرياحني حىت يدفن فيها كأنه ميت، وصنع بيتني شعراً، وقال ملغنيته

  :على رأسه فغنت وقالت
  مزمل يف ثياب من رياحني... راك به وناديته وهو حي ال ح

  كفي ال يوافيين: قال! خذ: فقلت... رجلي ال تطاوعين : قال! قم: فقلت
  :فاستيقظ حيىي لرنة العود واجلارية تغين البيتني فقام، وقال

  قد جار يف حكمه من كان يسقيين... يا سيدي وأمري الناس كلهم 
  سليب العقل ال الدينحىت بقيت ... سقاين الراح مل ميزج سالفتها 

  إبراهيم بن املهدي واملأمون

كان إبراهيم بن املهدي ادعى لنفسه اخلالفة بالري وأقام مالكها سنة وأحد عشر شهراً واثين عشر : قال الواقدي
  .يوماً وله أخبار كثرية

ائة ألف درهم، ملا دخل املأمون الري يف طليب أثقل علي الطلب وجعل ملن دل علي وأتاه يب م: فما حكاه قال
فخفت على نفسي، وحتريت يف أمري، فخرجت من داري وقت الظهر، وكان يوماً صائفاً، وما أدري أين أتوجه، 

ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، إنا هللا وإنا إليه راجعون، وخفت إن رجعت : فمررت بزقاق ال ينفذ، فقلت
عندك : داً أسود قائماً على باب داره، فتقدمت إليه، وقلت لهعلى أثري يعلموا بني فرأيت يف صدر الزقاق عب

نعم، وفتح الباب، فدخلت إىل بيت نظيف فيه حصر نظيفة وبسط وخمدات : موضع أقيم فيه ساعة من النهار؟ قال
جلد، مث إنه أغلق الباب علي ومضى، فخفت أن يكون مسع اجلعالة يف حقي، وأنه عرفين ومضى ليدهلم علي، فبقيت 

ل احلبة يف املقالة قلقاً ميتاً من اخلوف، فبينما أنا كذلك، إذ أقبل ومعه محال حامل كل ما أحتاج إليه من حلم مث
أنا رجل حجام، وأنا أعرف أنك تنفر ! جعلين هللا فداك: وخبز وقدر جديدة وجرة وكيزان جدد، مث التفت إيل وقال

  . يمين ملا أتواله من معيشيت، فشأنك مبا مل تقع عليه يد

هل لك : وكان يل حاجة إىل الطعام فقمت وطبخت قدراً ما ظننت أين أكلت مثلها قدراً، فلما قضيت أريب، قال يل
  .ما أكره ذلك، رغبة يف مؤنسته: أن تشرب شيئاً فإنه يسلي اهلم ويزيل الغم، وميهد للنفس الفرح؟ قلت

إن أذنت يل، جعلت فداك أن : ار، مث قل بعد ذلكفأتى بقطرميز جديد وأحضر يل نقالً وفاكهة يف أوان جدد من فخ



  .أقعد بناحية منك وآيت بشراب فأشرب مسروراً بك
  .افعل: فقلت

يا سيدي ليس من قدري أن أسألك أن : فأخرج عوداً مصلحاً، مث قال: ففعل وشرب ثالثاً، مث خل إىل خزانة له
  .بأن تغين لنفسك والعبد يسمع فافعل تغين، ولكن قد وجب على مروءتك حرميت، فإن رأيت أن تشرف عبدك

أنت أشهر من ذلك، أنت إبراهيم بن املهدي ! سبحان اهللا: ومن أين لك أين أحسن الغناء؟ فقال متعجباً: فقلت له
  .خليفتنا باألمس الذي جعل املأمون ملن يدل عليك مائة ألف درهم

فتناولت العود فأصلحته، وقد مر خباطري فلما قال ذلك عظمت مروءته عندي، وعلمت أن خنوته أجل مما بذل، 
  :ذكر أهلي وولدي، فقلت

  وأعزه يف السجن وهو غريب... وعسى الذي أهدى ليوسف أهله 
  فاهللا رب العاملني قريب... أن يستجيب لنا فيجمع مشلنا 

  .يا سيدي اجعل ما تغنيه مما أقتضيك به: فقال
  :غن يل: فقال. نعم: قلت

  عقد املكاره، فهو ميلك حلها... به إن الذي عقد الذي انعقدت 
  فلعلها أن تنجلي، فلعلها... فاصرب، فإن اهللا يعقب راحةً 

  :غن يل: فحسن عندي اقتراحه وشربت، مث قال يل
  وأول مفروح به آخر احلزن... وراء مضيق اخلوف متسع األمن 

  خزائنه بعد اخلالص من السجن... فال تيأسن فاهللا ملك يوسفاً 
  :غن يل: شربت، وقالففرح وشرب و

  وكادت هلن تذوب املهج... إذا احلادثات بلغن النهى 
  فعند التناهي يكون الفرج... وحل البالء وقل العزاء 

إن رأيت يا سيدي أن تأذن يل أن أغين ما خطر : وغنيته وحسن يف نفسي اقتضاؤه، وأنست به، واستظرفته، مث قال
  .يكون ذلك زيادةً يف أدبك ومروءتك: تببايل، وإن كنت من غري أهل الصناعة؟ فقل

  :دستور، مث ضرب عليه، وغىن يقول: فأخذ العود، مث قال
  ما أقصر الليل عندنا: فقالوا لنا... شكونا إىل أحبابنا طول ليلنا 

  سريعاً وال يغشى لنا النوم أعينا... وذاك ألن النوم يغشى عيوهنم 
  ، وهم يستبشرون إذا دناجزعنا... إذا ما دنا الليل املضر بذي اهلوى 

  نالقي لكانوا يف املضاجع مثلنا... فلو أهنم كانوا يالقون مثل ما 
  :واهللا ذهب عين كل ما كان عندي من الفزع وسألته أن يغين، فغىن يقول: فقلت

  إن الكرام قليل: فقلت هلا... تعرينا أنا قليلٌ عديدنا 
  ين ذليلعزيز، وجار األكثر... وما ضرنا أنا قليل وجارنا 

  إذا ما رأته عامٌر وسلول... وإنا لقوم ال نرى املوت سبةً 
  وتكرهه آجاهلم فتطول... يقرب حب املوت آجالنا لنا 

فواهللا لقد أجاد وذهب عين كل ما كان من الفزع واجلزع، واستأنست به وأخذين من الطرب ما ال مزيد عليه، 



عد املغرب، وجال فكري يف هذا احلجام وأدبه وظرفه، وكيف وعاجلين النوم قبل أوانه فنمت، ومل أستيقظ إال ب
غناؤه وأدبه وإرادته أن يسليين عما أنا فيه إشارة إىل ختصيصه بالوفاء لضيفه ونصره جلاره، فقعدت وغسلت وجهي 

أنت يف وداعة اهللا : ويقظته، وأخذت خريطة كانت صحبيت فيها دناينر ومصاغ هلا قيمة فدفعتها إليه، وقلت له
حفظه فإين ماض عنك، وأسألك أن تصرف ما يف هذه اخلريطة يف بعض مهماتك، ولك عندي، إذا أمنت، املزيد، و

الصعلوك ال قيمة له عند أهل الرياسات، ويظنون فيه الظنون الرديئة، أفآخذ ! يا سيدي: فأعادها علي مبادراً وقال
واهللا إن : ، فأحلحت عليه، فأخذ موسى بيده وقالعلى ما وهبين اهللا من قربك وحلولك يف منزيل مثناً؟ ال واهللا

يا سيدي : راجعتين ألحنرن نفسي، فخشيت عليه وأخذت اخلريطة وأثقلين محلها، فلما انتهيت إىل باب الدار، قال
فرجعت . إن هذا املوضع أخفى لك من غريه، وليس عندي يف مؤنتك ثقلة، فأقم عندي إىل أن يفرج اهللا عنك

  .منفقاً من تلك اخلريطة فلم يفعل، وكان كل يوم يفعل يب مثل ما فعل يف اليوم األولوسألته أن يكون 

فأقمت أياماً يف أطيب عيش وأهناه، مث سئمت من اإلقامة عنده وخشيت الثقل عليه، فتركين ومضى جيدد لنا : قال
ق داخلين من اخلوف فلما صرت يف الطري. حالنا، فلبست ثيايب وتزينت بزي النساء باخلف والنقاب، وخرجت

والفزع أمر شديد ومشيت ألعرب اجلسر، وإذا هو قد رش، ورجل قائم فأبصرين بعض من كان يف خدميت من اجلند 
طلبة أمري املؤمنني، فدفعته يف صدره فوقع يف الزلق وصار عربة وتبادر الناس إليه فاجتهدت يف : فتعلق بني وقال

يا سيدة النساء، احقين دمي فإين : جدت باباً وامرأة واقفة فيه، فقلتاملشي حىت قطعت اجلسر، ودخلت زقاقاً فو
  .رجل خائف

ليهدأ روعك فإنه ال يعلم بك : وقالت. ادخل، فدخلت فأطلعتين إىل غرفة وفرشت يل وقدمت يل طعاماً: فقالت
لذي دفعته خملوق، ولو أقمت سنة ما عليك بأس، وإذا بالباب يدق، فخرجت وفتحت الباب، فإذا هو صاحيب ا

إن حديثي عجيب وأمري غريب : على اجلسر، وهو مشدوخ الرأس ودمه يسيل على ثيابه، فقالت له ما دهاك؟ قال
  .ظفرت بالفىت وانفلت من يدي

إبراهيم بن املهدي لقيته فتعلقت به فدفعين فأصابين ما ترين من حايل ولو محلته إىل أمري املؤمنني : وكيف؟ قال: قالت
  .ة ألف درهمألخذت منه مائ

أظنك صاحب : فأخرجت له حراقاً وذروراً، وفرشت له بعد كبس جرحه فنام قليالً وطلعت وقالت يل: قال
  .نعم: القصة؟ قلت
إين خائفة عليك من هذا : إين خائفة عليك، مث جددت يل الكرامة وأقمت عندها ثالثة أيام، مث قالت يل: فقالت يل

  .ك فانج بنفسكالرجل لئال يطلع على أمرك فينم علي
فلما دخل لبست زي النساء وخرجت منم عندها وأتيت إىل بيت موالة لنا، فلما رأتين . فسألتها إمهايل إىل الليل

بكت وتوجعت ومحدت اهللا تعاىل على سالميت وخرجت كأنه تريد كراميت، فتوجهت للسوق مظهرة االهتمام 
ي خبيله ورجاله، واملوالة معه حىت سلمتين إليه، فرأيت املوت للضيافة فظننت خرياً، فلم أشعر إال بإبراهيم املوصل

عياناً، ومحلت مثل ما أنا إىل أمري املؤمنني، فجلس جملساً عاماً، وأمر بإدخايل عليه، فلما مثلت بني يديه سلمت عليه 
  .ال سلمك اهللا، وال حفظك وال رعاك: سالم اخلالفة، فقال

أر حمكم يف القصاص والعفو أقرب للتقوى، ومن تناولته يد األقدار رمبا مد له من يا أمري املؤمنني، إن ويل الث: فقلت
أسباب الرجاء ما يأمن معه عادية الدهر، وقد جعلك اهللا فوق خلقه، وأصبح عفوك فوق كل ذي عفو، فإن تأخذ 

  :فبحقك، وإن تعف فبفضل، وأنشدت أقول



  ذنيب إليك عظيموأنت أعظم منهفخذ حبقك أوال
  لمك عنهإن مل أكن يف فعاليمن الكرام فكنهواصفح حب

  :فرفع رأسه إيل، فقلت مبتدراً: قال
  وأنت للعفو أهل... أتيت ذنباً عظيماً 
  وإن جزيت فعدل... فإن عفوت فمن 

فرق املأمون واسترجع فرأيت روائح الرمحة يف مشائله، مث أقبل على أخيه أيب إسحاق حممد املعتصم وابنه : قال
ما ترون يف أمره؟ فأشار الكل بقتلي، إال أهنم اختلفوا يف القتل، فقال : من حضر من خصته، وقالالعباس ومجيع 

إن قتلته فقد وجدنا مثلك قتل مثله، وإن عفوت ! يا أمري املؤمنني: ما تقول يا أمحد؟ فقال: املأمون ألمحد بن أيب خالد
  .مل جند مثلك يف العفو

  :ط يف األرض بإصبعه، مث رفع رأسه وقالفنكس املأمون رأسه إىل األرض وجعل خي
  فإذا رميت يصيبين سهمي... قومي مهوا قتلوا أميم أخي 

  .ال بأس عليك يا عم: مث قال املأمون
  :ذنيب يا أمري املؤمنني أعظم من أن أفوه معه بعذر، وعفوك أعظم من أن أنطق معه بشكر، ولكن أقول: فقلت

  ب آدم لإلمام السابعيف صل... إن الذي خلق املكارم حازها 
  وتظل تكلؤهم بقلبٍ خاشع... ملئت قلوب الناس منك مهابةً 

  أسباهبا إال بنية طائع... ما إن عصيتك والغواة متدين 
  عفو، ومل يشفع إليك بشافع... وعفوت عمن مل يكن عن مثله 
  وحنني والدٍة بقلب جازع... ورمحت أشباحاً كأفراخ القطا 

  :اليوم عليك، قد عفوت عنك، ورددت عليك مالك وضياعك، فأنشدت أقول ال تثريب: فقال املأمون
  وقبل ردك مايل قد حقنت دمي... رددت مايل ومل تبخل علي به 
  نعم احلياتان من موت ومن عدم... أمنت منك وقد خولتين نعماً 

  واملال حىت أسل النعل من قدمي... فلو بذلت دمعي أبغي رضاك به 

  إين إىل اللؤم أول منك بالكرم... ن نعم وإن جحدتك ما وليت م
يا عم إن أبا إسحاق والعباس : إن من الكالم كالماً كالدر، وهذا منه، وأمر يل مبايل وخلع علي، وقال: فقال املأمون
  .أشار بقتلك

  .إهنما نصحاك يا أمري املؤمنني، ولكن فعلت ما أنت أهله، ودفعت ما خفت أنا مبا رجوت: فقلت
  .لقد مات حقدي حبياة عذرك، وقد عفوت عنك: نفقال املأمو

شكراً هللا تعاىل على ما أوقعك : يا عم أتدري مل سجدت؟ قلت له: مث سجد املأمون طويالً، مث رفع رأسه، مث قال
  .علي وملكك إياي يف ديك تفعل يب ما تشاء

وأعظم من عفوي عنك : مث قال ولكن أشكر اهللا تعاىل على ما أهلمين من العفو عنك من قبل نفسي،! أخطأت: فقال
  .أنين مل أجرعك مرارة امتنان الشافعني، فحدثين مبا كان من أمرك

فشرحت له ما جرى يل مع احلجام واجلندي وزوجته واملوالة اليت أسلمتين، فأمر املأمون بإحضارها، وهي يف دارها 
رغبة : يمك إبراهيم مع إنعامه عليك؟ قالتما محلك على ما فعلت تسل: تنتظر اجلائزة، فلما حضرت قال هلا املأمون



  .يف املال
ال، فأمر بضرهبا مائة سوط وأمر بتخليدها يف السجن، مث أحضر اجلندي : قال هل لك من ولد أو زوج؟ قالت

  .رغبة يف املال: وامرأته واحلجام، فسأل اجلندي عن السبب الذي محله على ما فعل؟ قال
من أن تكون خداماً، ووكل من يلزمه اجللوس يف مكان احلجام، ليتعلم  إنك أوىل يف أن تكون حجاماً: فقال

هذه امرأة أديبة تصلح للمهمات، وسلم للحجام دار : احلجامة، وأحسن إىل امرأته وجعلها قهرمانة قصره وقال
ىل أن مات، اجلندي وما فيها، وخلع عليه وأثبته برزقه يف الديوان، وزيادة ألف دينار يف كل سنة، ومل يزل كذلك إ

  .واهللا أعلم

  صيد اجلواري

كان حلمنة بنت عبد الرمحن اهلامشي من : حدثنا أمحد بن حممد احلريري قال: وعن حممد بن عبد اهللا التميمي، قال
األموال ما ال يسعه الديوان، وال تأكله النريان لكثرته، وكانت أدب نساء بين هاشم وأفصحهن لساناً وأقوهلن 

املأمون يوماً، وكانت حتبه غاية احلب سراً، وكن املأمون جالساً يف إيوان قد ابتدعه لنفسه مل شعراً، فدخلت على 
يبتدعه أحد من اخللفاء قبله، وكان قد تأنق يف بنائه، وكان فيه من كل صورة يف الرب والبحر ممثلة من الذهب 

رير الصيين، وقد أقام فيه أربعمائة والفضة، وقد فرشه ببساط من الديباج األصفر، وأسبل عليه ستوراً من احل
وصيفة بقراطق احلرير، وقد لبسن الوشي بطرر وشعور وأصداغ، وهن بقد واحد، ال تزيد الواحدة منهن على 

هل كان ألبيك أو لبعلك أو ألحد من اخللفاء مثل ! يا محنة: األخرى، أقام مائتني عن مينيه ومائتني عن يساره، فقال
متعك اهللا به وعمره بك، فلقد ! يا أمري املؤمنني: ومثل هؤالء اجلواري مع زينتهن؟ فقالتهذا اإليوان مع فرشه، 

أوتيت ملكاً عظيماً تستأهله لترفهك وشرفك، فإن أحببت خادمتك محنة أجلستك يف جملس مل جتلس يف مثله قط 
  .وأصادتك صيداً مل تصد مثله قط، وأسقتك شراباً مل تشرب مثله قط

يامحنة، قد أجبتك إىل ما سألتين، ولكن ال ينفعين وال يهناك ذلك إال مبشهد من : بن أكثم، فقال هلاوكان عنده حيىي 
  .حيىي بن أكثم، فإنه ال يطيب يل جملس إال به

نعم يا أمري املؤمنني، مث ضربت يدها يف جيبها، فأخرجت منه خمزنة من ذهب أمحر حمشوة مسكاً أذفر، : فقالت
يا حيىي، إن األجري ال يعمل حىت يستويف أجرته، وهذه أجرتك مين فكن مستحثاً يل أمري : لتفدفعتها إىل حيىي، وقا

  .حباً وكرامةً: املؤمنني غداً عند الزوال، يف املسري إىل منزل خادمته؟ فقال
ا مث خرجت من عنده فهيأت ما حتتاج إليه للمأمون وغريه، فلما كان من الغد جلس املأمون يف جملس السالم، فلم

ففطن املأمون . يا أمري املؤمنني احلاجة اليت عرضت عليك باألمس: زالت الشمس وصارت يف كبد السماء قال حيىي
لذلك، وقام من جملسه ولبس ثياب التجار، ولبس حيىي مثل ذلك، ودعا حبمارين مصريني بغاشيتني، وركبامها حىت 

بنفسها، حىت فتحت الباب وأقبال ميشيان مجيعاً حىت انتهيا إىل أتيا دار محنة، فدقا الباب دقاً خفيفاً، فسمعته فأقبلت 
بيت يف بستان قد محل على أربعة أعمدة من الرخام األمحر املنقوش، وإذا يف صدر البيت أربعة أسطر منقوشة بالدر 

  :وصنوف اجلواهر وهي
  أن لساين باملدام حال... ما سرين أن فؤادي، وال 

  إىل أوالً أوال ؟وأن يل ملك بين هاشمٍ جيىب 



  تأيت إىل بييت كذا مقبال... إن مل أشاهدك أيا مالكي 
  أنت املعاىف، وأنا املبتلي... يا سائلي روحي بال علٍة 

  .يا حيىي، ما ملك أحد من اخللفاء مثل هذا البيت: فقال املأمون
حشوها حواصل الريش، ويف  وإذا فرشه أرمين حمفور منقوش بالآليل وإذا فوق األرمين مطارح من الديباج األخضر

البيت املسك والعنرب والكافور والصندل والزعفران والند والعود مصفوف يف أواين الذهب والفضة، وهي تفوح 
إن هذا : منه روائح ال يدرى ما هي من طيبها، مث أخرجتهما إىل أربعة ميادين فيها أنواع الرياحني حول البيت، فقاال

  .إال سحر يؤثر
مبائدة من اجلزع اليماين قوائمها من قطعة واحدة، فوضت وقدمت عليها األلوان الغريبة، فقال مث دعت هلما 

  .ما طعمت مثل هذا الطعام قط: املأمون
مث دعت بالطشت واإلبريق فغسال أيديهما، مث أمرت بشراب فقدمت إليهما قناين الزجاج الشامية املرتفعة الصافية، 

األيام واألعوام، فهي حتكي اهلواء لرقتها والياقوت حلمرهتا والزجنبيل حلدهتا،  والبلور، فيها شراب قد أتت عليه
  .ما رأيت مثل هذا قط! واهللا: ووضعت بني أيديهما مع أقداح وأنطال تشاكل ذلك، فقال املأمون

مث أخرجت جاريتني عليهما جباب الوشي الكويف املنسوج بالذهب، وعلى رأسيهما مقانع رشيدية وتيجان من 
الذهب مكللة باجلوهر، فجلستا ويف حجريهما العيدان املبسوطة املوزونة، فحركتا األوتار وغنتا بصوت شجي 

  .هذه اجلنة مما نرى فيها من غرائب الطيب واجلوهر: مليح، من أنواع األغاين وغرائب األصوات، فقال املأمون
  .وقد بقي لنا يا أمري املؤمنني، شرط آخر: فقال حيىي

  .الصيد، يا أمري املؤمنني: هو يا حيىي؟ قال وما: فقال
  .قوما إليه: يا محنة، ما فعل الصيد؟ فقالت: صدقت يا حيىي، مث قال: قال

فقام املأمون وحيىي حىت دخال بستاناً مل ير مثله، وقد كانت زينت البستان بأحسن ما تقدر عليه، واختذت فيه ألوان 
اويس، فكانت األطيار تغين من رؤوس األشجار، وتغرد بالسر الطيور من الفاخت والقمري واهلزار والطو

واإلجهار، وقد كانت زينت مائة جارية نواهد أبكار بطرر وشعور وخدود ومباسم ساطعات األنوار، ترى كل 
واحدة منهن أهبى من صاحبتها وأحسن، وعليهن من ألوان الثياب ما يعجز عنه الوصف، ويف وسطهن مناطق 

فلما دخل املأمون وحيىي . ن وحيىي، تعادين ما بني األشجارإذا رأينت املأمو: قدمت إليهن وقالت هلنالذهب األمحر، وت
هذا : البستان، فعلن ما كانت أمرهتن، فتضاعف السرور على املأمون، وأعجب بذلك عجباً شديداً، مث قال ليحىي

  .الصيد
  .لو كان لنا كلب ال صطدنا هؤالء: رأيك؟ فقال املأمون! يا أمري املؤمنني: فقال

  .، يا أمري املؤمننيأنا كلبك: فقال حيىي
سألتك حبق أجدادك إال ما خليت عن اجلواري ال لبخل أخبل : فعد املأمون وحيىي فاصطادا منهن صبية، فقالت محنة

  .هبن عليك، وقد فهمت املعىن فيه
  .دونك والصيد إذن أنت حمل: وقد كانت محنة تغار على املأمون فخلى عن اجلواري، وقال ليحىي

  .يل كلب الصطدت من هؤالءلو كان : فقال حيىي
  .أنا كلبك: فقال املأمون

يا حيىي لك اخلمسة وال غرية : فضحك حيىي وضرب بقلنسوته األرض، وعد خلفهن، فأخذ منهن مخسة فقالت محنة



  .يل عليك، وإمنا أغار على املأمون حلاجيت إليه
عينيها، وال تتم لنا النعمة إال بتزوجيك إياها إن واهللا يا أمري املؤمنني، لقد رأيت اهلوى الغالب يف محاليق : فقال حيىي
  .رأيت ذلك
أنا بريء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنتف من جدي العباس إن ذهبت من البستان ومل : فقال املأمون

  .يا حيىي اخطب خطبة النكاح: أتزوجها، مث قال
منتخبات الضياع، فحمدت محنة اهللا سروراً مبا فخطب حيىي وأمهرها املأمون ألف ألف دينار، وأقطعها مائة من 

ظفرت من تزويج املأمون إياها، وأمرت ليحىي بعشرة آالف دينار، ورجع املأمون إىل منزله وزفت إليه يف تلك 
  .الليلة، فواقعها فحملت بالعباس ابنه، انتهى

  حيل اجلواري

ات عقل وأدب وفضل وكمال، وكان ال حكي أن املأمون كان مشغوفاً حبب جارية يقال هلا نسيم، وكانت ذ
يفارقها يف احلضر وال يف السفر، مث بعد ذلك مال إىل جارية أخرى أحسن منها، وأعرض عنها، فاغتمت ومل جتد 
حيلة يف استعطافه، وكانت هلا جارية رومية أحسن منها يف العقل واألدب، وكتمت أمرها عن املأمون، فاتفق أن 

فصد، فحصل له الشفاء، فجعل الناس يدخلون إليه بأصناف التحف واهلدايا، املأمون حصل له بعض ضعف، ف
  :فأهدت إليه نسيم اجلارية املذكورة، ومعها جام بلور، وغطته مبنديل ديبقي مكتوب عليه بالذهب هذه األبيات

  ألبسك اهللا به العافية... فصدت عرقاً تبتغي صحةً 
  ه اجلاريةمستمتعاً هبذ... فاشرب هبذا اجلام يا سيدي 

  حتظى هبا يف الليلة الثانية... واجعل ملن أهداكها زورةً 
نعم، ويف هذه الليلة، مث رضي على نسيم وواصلها : فأعجب املأمون ما رأى من اجلام واجلارية، مث بعث هلا يقول

  .بعد ذلك

  املأمون وزبيدة أم األمني

يا أماه، أتدعني علي : شفتيها بشيء ال يفهمه، فقال هلا حكي أن املأمون مر يوماً على زبيدة أم األمني، فرآها حترك
  .ال واهللا يا أمري املؤمنني: لكوين قتلت ابنك وسلبته ملكه؟ قالت

  .يعفيين أمري املؤمنني: فما الذي قلته؟ قالت: قال
  .قلت، قبح اهللا اللجاجة: ال بد أن تقوليه؟ قالت له: فأحل عليها وقال

عبت يوماً مع أمري املؤمنني الرشيد بالشطرنج على احلكم والرضا، فغلبين، فأمرين ألين ل: وكيف ذلك؟ قالت: قال
فتجردت من . أن أجترد من أثوايب وأطوف القصر عريانة، فاستعفيته، وبذلت له أمواالً ال حتصى، فلم يعف عين

إىل املطبخ، فيطأ أقبح جارية أثوايب وطفت القصر عريانة، وأنا حاقدة عليه، مث عاودنا اللعب فغلبته فأمرته أن يذهب 
واهللا لتطأهنا، : وأشوهها خلقة فاستعفاين عن ذلك فلم أعفه، فنزل يل عن خراج مصر والعراق، أبيت وقلت

فأحلحت عليه وأخذت بيده وجئت به إىل املطبخ، فلم أر جارية أقبح وال أقذر وال أشوه خلقة من أمك مراجل، 
  .، فكنت سبباً لقتل ولدي وسلبه ملكهفأمرته أن يطأها فوطئها فعلقت منه بك

  .قاتل اهللا اللجاجة، أي اليت جل هبا عليها حىت أخربته هبذا اخلرب، انتهى: فوىل املأمون وهو يقول



  املأمون والشاعر

  :فقال. أنشدنيه: لقد قلت فيك شعراً، فقال: وأتى شاعر املأمون فقال
  إذ جبمال الوجه رقاكا... حياك رب الناس حياكا 

  وورق العود جبدواكا... اد من نورك قد أشرقت بغد
  :يا أعرايب، وأنا قد قلت فيك شعراً، وأنشد يقول: فأطرق املأمون ساعة، وقال: قال

  إن الذي أملت أخطاكا... حياك ربُّ الناس حياكا 
  ولو حوى شيئاً ألعطاكا... أتيت شخصاً قد خال كيسه 

  .، فاجعل بينهما شيئاً يستطابيا أمري املؤمنني، الشعر بالشعر حرام: فقال
  .فضحك املأمون وأمر له مبال، انتهى

  إبراهيم بن املهدي وصاحبة املعصم

أمر املأمون أن حيمل إليه من أهل البصرة عشرة رجال كانوا قد رموا : وروى ابن عامر الفهري عن أشياخه قال
ما اجتمع : اً ومضى معهم إىل الساحل وقالعنده بالندقة،فحملوا إليه، فمر هبم طفيلي، فرآهم جمتمعني، فظن خري

. ال شك إهنا نزهة، فلم يكن إال يسري، وقد قيد القوم، وقيد معهم: هؤالء إال لوليمة، فانسل ودخل الزورق وقال
فعلم أنه وقع فيما ال طاقة له به، ورام اخلالص، فلم يقدر، وساروا إىل أن وصلوا بغداد وأدخلوا على املأمون، 

م بأمسائهم واحداً بعد واحد، وجعل يذكره بفعله وبقوله ويضرب عنقه، حىت مل يبق إال الطفيلي، فاستدعى هب
  .ال أعلم يا أمري املؤمنني، غري أننا رأيناه معهم، فجئنا به: من هذا؟ فقال: وفرغت العشرة فقال املأمون للموكل

ئاً، وال يعرف غري ال غله إال اهللا وحممد رسول امرأته طالقة إن كان يعرف من أحواهلم شي. يا أمري املؤمنني: فقال
  .اهللا، وإمنا رأيتهم جمتمعني، فظننت أهنا وليمة يدعون إليها، فلحقت هبم

أوقد بلغ من شؤم التطفل أن حيل بصاحبه هذا احملل؟ لقد سلم هذا اجلاهل من القتل، ولكن : فضحك املأمون وقال
  .يؤدب، حىت ال يعود إىل مثلها

يا أمري املؤمنني، هبه يل، وأنا أحدثك عن نفسي، فيما وقع يل يف التطفل من : بن املهدي حاضراً، فقال وكان إبراهيم
  .العجب
  . وهبته لك، هات حديثك: فقال

يا أمري املؤمنني خرجت متنكراً يوماً أنظر إىل سكك بغداد، فاستهوى يب الطرب والتفرج فانتهى يب املسري إىل : فقال
حة طعام وأبازير قد فاحت، وهفت نفسي إليها ووقفت، يا أمري املؤمنني، ال أقدر على املشي، موضع مشمت فيه رائ

فرفعت بصري، وإذا بشباك خلفه كف مبعصم ما رأيت أحسن منه، فبقيت حائراً، ونسيت رائحة الطعام، بذاك 
: ه فرد علي السالم، فقلتالكف، فأخذت يف عمل احليلة إىل الوصول إليها، فإذا جبانب املكان خياط، فسلمت علي

  .لرجل من البزازين: ملن هذه الدار؟ فقال! يا سيدي
  .فالن: ما امسه؟ فقال: فقلت
  .نعم، وأظن أن عنده اليوم أصحابه، جتار مثله: هو ممن يشرب اخلمر؟ قال: قلت

  .هذان ندماؤه: فبينما حنن يف الكالم إذ أقبل رجالن فقال يل



  .فالن الفالين وفالن الفالين: ما؟ فقال يلما امسهما وما كنيته: فقلت له
جعلت فداءكما، استبطأكما فالن أعزه اهللا، ومل أزل معهما، حىت أتيت : فحركت وراءمها رجلي، فلحقتهما فقلت

البيت، فدخلت ودخال، فلما رآين صاحب البيت بينهما مل يشك يف أين معهما فرحب يب وأجلسين يف أفضل 
هذه ألوان قد من اهللا علي ببلوغ الغرض منها، بقي : ونقلت إليها األلوان، فقلت يف نفسياألماكن مث جيء باملائدة 

الكف واملعصم، مث جيء باملاء فغسلنا أيدينا مث نقلنا إىل جملس املنادمة، فإذا شكل مليح ما رأيت أحسن منه وال 
على احلالة هذه إىل أن شربنا أظرف، ورأيت صاحب املكان يتلطف يب ويقبل علي لظنه أين ضيف ألضيافه، وهم 

فخرجت علينا جارية كأهنا غصن بان يف غاية الظرف وحسن اهليئة، فسلمت من غري خجل وال احتشام، وجلست 
  :وأيت بعود فجسته أحسن جس، وإذا هي حاذقة يف الصناعة وغنت تقول

  وفيه مكان الوهم من نظري أثر... تومهها فكري، فأصبح خدها 
  فمن ضم كفي يف أناملها عقر... كفها  وصافحها كفي، فآمل

  :فهيجت يا أمري املؤمنني بلبايل، فطربت حلسن شعرها وحذقها مث غنت تقول
  فردت بطرف العني أين على العهد... هل عرفت موديت : أشرت إليها

  وحادت عن اإلظهار أيضاً على عمد... فجادت عن اإلظهار عمداً بسرها 
حذاقتها وإصابتها معين الشعر، فضحكت ملا أصابين من الطرب الذي مل أملك نفسي  فحسدهتا يا أمري املؤمنني على

  :معه مث غنت تقول
  وإياك ال نلهو وال نتكلم... أليس عجيباً أن بيتاً يضمنا 

  وتقطيع أنفاس على النار تضرم... سوى أعني تبدي سرائر أنفسٍ 
  وتكسري أجفان وكف تسلم... إشارة أفواه وغمز حواجب 

بقي عليك يا : د حسدي هلا يا أمري املؤمنني على حذاقتها وإصابتها معىن الشعر ألهنا مل خترج عن املعىن وقلتفزا
مىت كنتم حتضرون الغناء مثل هذا؟ فندمت على ما كان مين ورأيت : جارية شيٌء، فرمت العود من يدها، وقالت
أمث عوٌد غري : ملت،، وأحببت أن أتالىف قضييت فقلتفاتين مجيع ما أ: القوم كأهنم قد أنكروا علي، فقلت يف نفسي

  :نعم فأحضروا عوداً، فأصلحت ما أردت إصالحه مث قلت: هذا؟ قالوا
  أصممن أم قد بالبالء بلينا... ما للمنازل ال جتيب حزيناً 

 ما علمت املعذرة إليك يا سيدي، واهللا: فما أمتمت شعري حىت وثبت اجلارية إيل، وانكبت على يدي تقبلها وتقول
مكانك، وال مسعت هبذه الصناعة من أحد، مث زادوا إكرامي وطربوا غاية الطرب، فشربت عدة أقداح، مث غنيتهم 
أبياتاً فرأيت من طرهبم شيئاً عظيماً حىت قلت إن أرواحهم، فارقت أبداهنم فسكت عنهم ساعة، حىت تراجعوا إىل 

  :عقوهلم فعنيتهم وقلت
  وجداً، وأدمعه جتري على جسده... ه هذا حمبك مطوياً على كمد
  مما به واليد األخرى على كبده... له يد تسأل الرمحن راحته 

  كانت منيته يف عينه ويده... يا من رأى كلفاً يف حبه دنفاً 
هذا واهللا الغناء والذي كنا فيه ليس بشيء، وشرب القوم فلما جاءهم البسط، : فجعلت اجلارية تصيح وتقول: قال

واهللا يا سيدي : فقال. لس منتهاه أمر صاحب البيت عبدين له أن حيفظا الندميني إىل منزهلما، وخلوت معهوأخذ اجمل
  ؟.ذهب ما مضى من عمري باطالً حيث مل أعرفك قبل يومي هذا فباهللا يا موالي من أنت



ما : م تعلى قدميه وقالفجعلت أرد عليه، وهو يقول ويقسم علي حىت أعلمته من أنا على احلقيقة، فلما مسع ذلك قا
أترى هذا يقظة أم : عجبت أن تكون هذه املكارم إال ملثلك، وقد أصابين من الدهر نعم ال أقوم بشكرها، مث قال
  .مناماً، أقسمت أين ال أزال هذه الليلة قائماً إىل أن تأذن يل، فإين أحقر من أن أجالس امللوك

يعرض علي السبب الذي أوجب حضوري عنده بألطف تعريض فأقسمت عليه بأن جيلس مث أخذ يف الكالم وجعل 
الطعام قد نلت منه بغييت، وبقي األمر اآلخر، فوثب إىل باب : فأخربته بأمري على احلقيقة ومل أخف شيئاً، مث قلت له

 يا فالنة، وهن: كل منكن تلبس أفخر ثياهبا وخترج علينا من املخدع، مث استدعى هبن وجعل يقول: القاعة، وقال
  .خيرجن واحدة بعد واحدة، وأنا ال أرى صاحبة الكف واملعصم إىل أن أتت أربعون امرأة

  .واهللا ما بقي إال أخيت، وها أنا خمرجها إليك: فقال
  .افعل: فقلت
هذه احلاجة، فأمر : حباً وكرامة، مث استدعاها فنزلت فرأيت يدها ومعصمها، فإذا هي اليت رايتها، قلت: فقال

هذا : ن يأتوا بعشرة شهود، مث قام وأخرج عشرين ألف درهم وألفاً أخرى، فلما حضروا قال هلمغلمانه لوقته أ
  .سيدي إبراهيم بن املهدي خيطب أخيت فالنة، وأشهدكم أين قد زوجتها له وأمهرهتا عنه عشرين ألف درهم

  .قبلت الزواج: فقلت
يا سيدي أمهد لك بعض البيوت، تنام : مث قال .مث دفع األلف اليت كان خرجها هلم، فشكروا له ودعوا وانصرفوا

  .مع أهلك
بل اجعلها يف عمارية وامحلها إىل منزيل، : فقلت له. فأعجبين ما كان من كرمه واستحييت أن أدخل هبا يف داره

ديك، فوحقك يا أمري املؤمنني لقد محل معها من الفرش واألثاث ما ضاقت به بيوتنا، فأولدهتا هذا الغالم القائم بني ي
  .يا أمري املؤمنني

هللا دره ما أكرمه، واهللا ما مسعت مبثله قط، مث أطلق الطفيلي وأمر بإحضار : فتعجب املأمون من كرم الرجل وقال
  .الرجل واستنطقه، فأعجبه حسن منطقه وعقله وأدبه فصريه من مجلة خواصه ومنادميه، واهللا أعلم

هو ثامن خلفاء بين العباس، وكان شديد القوة، ما كان يف بين ؟ذكر خالفة إبراهيم املعتصم بن هارون الرشيد 
إنه أصبح ذات يوم، وكان برده شديداً وثلجه عتيداً، فلم يقدر : وقيل. العباس مثله يف القوة والشجاعة واإلقدام

وأنشد أحد على إخراج يده، وال إمساك قوسه، فأوتر املعتصم يف ذلك اليوم أربع آالف قوس، وكان يدعى املثمن، 
  :أبو متام حبيب بن أوس الطائي ميتدح املعتصم بن هارون الرشيد يقول

  كأهنا من مساعٍ هزها نغم... إن جس عوداً رأيت اخليل راقصة 
  على أعاديه غىن البوم والرخم... أو حركت يده اليمىن له وتراً 

ل رضي اهللا عنه، وله معه كالم ضرب على ذلك أمحد بن حنبل على أن يقول ذلك فلم يق. كان يقول خبلق القرآن
  .طويل، فانظره يف حياة احليوان

  ؟

  املعتصم ومتيم بن مجيل

  من لطائف احلكايات



جيء بتميم بن مجيل إىل املعتصم أسرياً، وكان قد خرج عليه فما : ما روي عن أمحد بن أيب دؤاد القاضي إنه قال
السيف والنطع، فلما مثل بني يديه نظر إليه، فأعجبه رأيت رجالً عرض عليه املوت فلم يكترث به سواه، مث دعا ب

يا : حسنه وقده ومشيه إىل املوت غري مكترث، فأطال الفكر فيه مث كلمه لينظر أين عقله ولسانه من مجاله، فقال
  .إن كان لك عذر فائت به! متيم
وبدأ خلق اإلنسان من . يء خلقهاحلمد هللا الذي أحسن كل ش: أما إذ أذن أمري املؤمنني يف الكالم فإين أقول: فقال

جرب اهللا بك صدع الدين ومل بك شعث املسلمني، وأمخد ! يا أمري املؤمنني. طني مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني
بك نار الباطل وأنار بك سبل احلق، إن الذنوب خترس األلسنة وتصدع القلوب، وآمي اهللا لقد عظمت اجلرمية، 

  :إال فيك، وهو أشبه بك وأليق مث أنشد يقولوانقطعت احلجة وساء الظن 
  يالحظين من حيث ما أتلفت... أرى املوت بني السيف والنطع كامناً 

  وأي امرئٍ مما قضى اهللا يفلت... وأكرب ظين أنك اليوم قاتلي 
  وسيف املنايا بني عينيه مصلت... ومن ذا الذي يديل بعذر وحجة 

  عليه السيف فيه ويسكتيسيل ... يعز على األوس بن تغلب موقف 
  ألعلم أن املوت شيء مؤقت ... وما جزعي من أن أموت وإنين 

  وأكبادهم من حسرٍة تتفتت... ولكن خلفي صبيةً قد تركتها 
  وقد لطموا محر الوجوه وصوتوا... كأين أراهم حني أنعى إليهم 

  أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا... فإن عشت عاشوا يف سرور ونعمٍة 
يا متيم، كاد واهللا أن يسبق : إن من البيان لسحراً، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فبكى املعتصم مث قال: قال

  .قد غفرت لك اهلفوة ووهبتك للصبية. السيف العذل
  .من زهر الكمام يف قصة يوسف عليه السالم. مث عقد له والية على عمله، وأعطاه مخسني ألف دينار، انتهى

   واجلارية احلسناءخمارق املغين

تطفلت تطفيلة قامت على أمري املؤمنني املعتصم بتسعني ألف : وذكر صاحب تاريخ بغداد عن خمارق املغين قال
  .درهم
يا أمري املؤمنني، إن رأيت أن أخرج إىل : شربت معه ليلة إىل الصبح، فلما أصبحنا قلت له: كيف ذلك؟ قال: قيل له

  .اه أمري املؤمننيالرصافة، فأتنسم إىل وقت انتب
نعم، فأمر البوابني أن يتركوين، فخرجت أمتشى يف الرصافة، وإذا جبارية كأن الشمس تشرق من جبينها، : قال

فتبعتها ورأيت معها زنبيالً فوقفت على فاكهاين، واشترت سفرجلة بدرهم، وانصرفت فتبعتها، فالتفتت فرأتين 
ارجع يا ابن الزانية لئال يراك أحد فيقتلك؟ فتأخرت : ا سيديت؟ فقالتخلفك ي: يا ابن الفاعلة إىل أين؟ قلت: فقال

ومشيت ومتشت أمامي مث التفتت فرأتين، فشتمتين شتماً قبيحاً مث جاءت إىل دار كبرية، فدخلت فيها، وجلست أنا 
دران على عند الباب، وقد ذهب عقلي ونزلت علي الشمس، وكان يوماً حاراً، فلم ألبث أن جاء فتيان كأهنما ب

محارين، فلما وصال إىل الباب أذن هلما، فدخال ودخلت معهما، فظنا أن صاحب املنزل قد دعاين، وجيء بالطعام، 
  .إن تفضلت: هل لكم يف فالنة؟ فقالوا: فأكلنا وغسلنا أيدينا، فقال لنا صاحب املنزل



عودها، فوضعته يف حجرها فغنت فاستدعي بتلك اجلارية، فخرجت فإذا هي صاحبيت ووراءها وصيفة حتمل : قال
  .لسيدي خمارق: ملن هذا الصوت؟ فقالت: وشربوا وطربوا، وهي تلحظين وتشك يف، فقالوا

فاستدعيت : قال. يا جارية شدي يدك، فشدت أوتارها وخرجت عن إيقاعها الذي تقول عليه: فلم ألبث أن قلت
  .وقبلوا رأسي مبدورة وقضيب وغنيت الصوت الذي قالته اجلارية، فقاموا إيل

  .وكان خمارق من أحسن الناس صوتاً وكان يوقع بالقضيب توقيعاً عجيباً: قال
  .خمارق: باهللا من أنت يا سيدي؟ فقلت: مث غنيت الصوت الثاين والثالث، فكادت عقوهلم تطري فقالوا: قال

  .وأخربهتم خبربي. طفيلي أصلح اهللا شأنكم: وما سبب جميئك؟ قلت: فقالوا
: أما تعلمان ين أعطيت يف هذه اجلارية ثالثني ألف درهم فامتنعت عن بيعها؟ قاال: البيت لصديقيه فقال صاحب

  .نعم
  .هي له: قال

  .علينا عشرون ألف درهم وعليك عشرة آالف درهم: فقال صديقاه
 فيها فملكوين اجلارية، وجلست عندهم إىل العصر وانصرفت هبا وكلما مررت باملواضع اليت شتمتين: قال خمارق

يا مواليت، أعيدي كالمك فتستحي مين، فأحلف عليها لتعيدنه، فتعيده حىت وصلت إىل أمري املؤمنني فقيل يل : أقول
أنه انتبه فطلبك يف منازل أبناء القواد فلم جيدك، وتغيظ غيظاً شديداً، فدخلت عليه ويدي يف يدها، فلما رآين سبين 

ها حنن نكافئهم عنك، فأحضرهم وأمر : وحدثته احلديث فضحك، وقال! ليا أمري املؤمنني ال تعج: وشتمين، فقلت
  .لكل واحد منهم بثالثني ألف درهم، واهللا أعلم، انتهى

  حكاية غريبة

دعاين بعض العرب الكرام إىل قرى الطعام، فخرجت معه إىل الربية، فأتوا بباطية بأذنني وعليها : قال األصمعي
بأعرايب ينسف األرض نسفاً حىت جلس من غري نداء، فجعل يأكل والسمن  السمن غارق، فجلسنا لألكل، وإذا

  :ألضحكن احلاضرين عليه فقلت: يسيل على كراعه فقلت
  أتاه وابلٌ من بعد رش... كأنك أثلةٌ يف أرض هش 

  :الكلم أنثى واجلواب ذكر وأنت: فالتفت إيل بعني مبحلقة وقال يل
  ك الكبش ميشيمدالةٌ، وذا... كأنك بعرة يف إست كبشٍ 

إن عندي : كيف ال أقول الشعر، وأنا أمه وأبوه؟ فقلت له: هل تعرف شيئاً من الشعر أو ترويه؟ فقال: فقلت له
  .هات من عندك: قافية حتتاج إىل غطاء؟ فقال

  :فغطست يف حبور األشعار، فما وجدت قافية أصعب من الواو اجملزومة فقلت
   من النّوسقاهم اهللا... قوٌم بنجٍد قد عهدناهم 

  : أتدري النو ماذا؟ فقال: قلت

  حالكٍة مظلمٍة لو... نو تالال يف دجى ليلٍة 
  :لو ماذا؟ فقال: فقلت له

  على بساط األرض منطو... لو سار فيها فارس النثىن 



  :منطو ماذا؟ فقال: فقلت له
  كالباز ينقضُّ من اجلو... منطوي الكشح هضيم احلشا 

  :اجلوُّ ماذا؟ فقال: فقلت له
  فصار جنوى القوم ينعْو... فاعلوا ملا قد عيل من صربه 

  :ينعو ماذا؟ فقال: فقلت
  كفيُت ما القوا وما يلقُوا... ينعو رجاالً للقنا شرعت 

  :ويلقوا ماذا؟ فقال: فعلمت أنه ال شيء بعد الفناء، ولكن أردت أن أثقل عليه فقلت له: قال
  بوفأنت عندي رجل ... إن كنت ما تفهم ما قلته 

  :البو ماذا؟ فقال: فقلت له
  يا ألف قرناٍن، تقوم أو... البوُّ سلٌخ قد حشي جلده 

  :أو ماذا؟ فقال: فقلت له
  تقول يف ضربتها فّو... أو أضرب الرأس بصوَّانٍة 

  .أنت ضيفي الليلة: فقلت له. فو ماذا؟ فيضربين ويكمل البيت: فخفت أن أقول له
  .ال يأىب الكرام إال لئيم: فقال
  .فرق يا بدوي: اصنعي لنا دجاجة، ففعلت فأتيته هبا وجئته أنا وزوجيت وابناي وابنتاي وقلت له: قلت لزوجيتف

الولدان جناحان، هلما اجلناحان، والبنتان هلما الرجالن، واملرأة هلا : الرأس للرأس، وأعطاين الرأس، وقال: فقال
  .إليه وبنا نتحدثالعجز، وأنا زائر يل الزور، وأكل الدجاجة وحنن ننظر 

  .أقسم يا بدوي: اصنع لنا مخس دجاجات ففعلت وأتيته بالدجاج وقلت له: فلما أصبحنا قلت لزوجيت
  .تريد شفعاً أو وتراً: فقال
  .إن اهللا وتٌر حيب الوتر: فقلت
  .كأنك تريد بالفرد: فقال
  .نعم: فقلت
  .أنا دجاجتانأنت وزوجتك ودجاجةٌ، وابناك ودجاجةٌ، وابنتاك ودجاجةٌ و: فقال
  .ال أرضى هبذه القسمة: فقلت
  .كأنك تريد شفعاً: فقال
  .نعم: فقلت
  .أنت وولداك ودجاجة، وزوجتك وبنتاها ودجاجة، وأنا وثالث دجاجات، واهللا ال أحول عن هذه القسمة: فقال

  .فغلبين مرتني مرة يف الشعر ومرة يف الدجاج مث انصرف، انتهى: قال األصمعي

  منني الواثق باهللا تعاىلخالفة أمري املؤ

قال انه حممد الذي يقال له املهتدي باهللا، كان أيب الواثق باهللا إذا أراد أن يقتل رجالً أحضرنا يف ذلك اجمللس، فبينما 
ائذنوا أليب عبد اهللا، يعين ابن أيب دؤاد وأصحابه، وأدخل الشيخ مقيداً : حنن عنده ذات يوم إذ أيت بشيخ مقيد فقال

  .م عليك يا أمري املؤمننيالسال: فقال



  .ال سلم اهللا عليك: فقال
" وإذا حييتم بتحيٍة فحيوا بأحسن مْنها أو ُردُّها : " يا أمري املؤمنني بئسما أدبك املؤدب، قال اهللا تعاىل: فقال الشيخ

  .وأنت واهللا ما حييتين هبا وال بأحسن منها. 
  .الرجل متكلم. يا أمري املؤمنني: فقال ابن أيب دؤاد

  .كلمه: فقال الواثق
  .سله: مل تسألين ويل السؤال أسأله؟ فقال األمري: ما تقول يف القرآن؟ فقال الشيخ: فقال للشيخ

هذا شيء علمه النيب : فقال الشيخ. خملوق: ما تقول يف القرآن؟ فقال ابن أيب دؤاد: فقال الشيخ البن أيب دؤاد
رضي اهللا عنهم أمجعني واخللفاء الراشدون أم شيء؟ ال  صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي

  .شيء ال يعلمونه: يعلمونه؟ فقال
شيء ال يعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي وال الصحابة ! سبحان اهللا: فقال

  .وال اخللفاء الراشدون وعلمته أنت
  .أقلين: فخجل، وقال: قال
  .لت، واملسألة حباهلاقد فع: فقال
  .نعم: قال
  .خملوق: ما تقول يف القرآن؟ فقال: قال
هذا شيء علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم واخللفاء الراشدون : قال

  .أم مل يعلموه
  .علموه ومل يدعوا الناس إليه: قال
فدخل جملس اخللوة واستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على  مث قام أيب: أفال وسعك ما وسعهم؟ قال: قال

هذا شيء مل يعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي وال : األخرى وهو يقول
  . سبحان اهللا، انتهى. اخللفاء الراشدون وعلمته أنت

. ما قطع أيب: آلجري بلغين عن املهتدي رمحه اهللا، أنه قالقال احلافظ أبو بكر ا. وذكر احلافظ أبو نعيم يف حليته
علي بالشيخ، فأيت به : يعين الواثق، إال شيخ جيء به من املصيصة، فمكث يف السجن مدة مث إن أيب ذكره يوماً فقال

اهللا وال أدب يا أمري املؤمنني، ما سلكت يب أدب : مقيداً، فلما وقف بني يديه سلم عليه، فلم يرد عليه السالم، فقال
وأمر النيب صلى " وإذا ُحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل

  .اهللا عليه وسلم برد السالم
 يا أمري املؤمنني، أنا حمبوس مقيد أصلي يف احلبس بتيممٍ: سله؟ فقال: قال أيب، وعليك السالم، مث قال البن أيب دؤاد

  .منعت املاء، فمر بقيودي حتل، ومر مباء أتوضأ وأصلي، مث سلين
  .سله: مث قال البن يب دؤاد. فأمر به فحلت قيوده وأمر له مباء فتوضأ وصلى

  .املسألة يل، فمره أن جيبين: فقال الشيخ
يء دعا إليه النيب أ عن هذا األمر الذي تدعو الناس إليه أش: فأقبل الشيخ على ابن أيب دؤاد فقال له. سل: فقال

أفشيء : قال. ال: أفشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بعده؟ قال: قال. ال: صلى اهللا عليه وسلم؟ قال
أفشيء دعا : ال، قال: أفشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: قال. ال: دعا إليه عمر بن اخلطاب بعدمها؟ قال



أفشيء مل يدع إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكر : قال الشيخ. ال: لإليه علي بن أيب طالب بعدهم؟ قا
وال عمر وال عثمان وال علي تدعو أنت الناس إليه ليس خيلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا 

ابن لكع، شيء  عنه توسعاً، وسعنا وإياك من السكوت، ما وسع القوم، وإن قلت جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع
  .جيهله النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم، وتعلمه أنت وأصحابك

صدق الشيخ، : فرأيت أيب وثب قائماً ودخل احلجرة، فجعل ثوبه يف فيه وجعل يضحك مث جعل يقول: قال املهتدي
اً من خالفة الواثق حىت أقدم علينا أمحد بن دؤاد ما زلت أقول القرآن خملوقٌ صدر: إىل آخر ما تقدم، وقال املهتدي

شيخاً من أهل الشام، فأدخل الشيخ على الواثق مقيداً وهو مجيل الوجه تام القامة، حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد 
استحيا منه ورق له فما زال يدنيه ويقربه حىت قرب منه، فسلم عليه الشيخ فأحسن السالم ودعا فأبلغ وأوجز 

  .يا شيخ ناظر ابن أيب دؤاد على ما يناظرك: اجلس، مث قال: ه الواثقفقال ل
  .يا أمري املؤمنني ابن أيب دؤاد يقل ويصغر، ويضعف عن املناظرة: فقال الشيخ

  .أبو عبد اهللا بن أيب دؤاد يقل ويصغر ويضعف عن مناظرتك أنت: فغضب الواثق وأعاد مكان الرقة له غضباً، وقال
  .ك يا أمري املؤمنني، ما بك، وائذن يل يف مناظرتههون علي: قال الشيخ
  .ما دعوتك إال للمناظرة: فقال الواثق
القرآن خملوٌق ألن كل شيء : أن تقول: يا أمحد يا ابن أيب دؤاد إالم دعوت الناس ودعوتين إليه؟ فقال: فقال الشيخ

  .دون اهللا خملوق
  .وعليه ما نقوليا أمري املؤمنني، إن رأيت أن حتفظ علي : فقال الشيخ

يا أمحد، أخربين عن مقالتك هذه أواجبة داخلة يف عقد الدين، فال يكون الدين كامالً : فقال الشيخ. أفعل: فقال
أخربين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بعثه اهللا عز وجل : فقال الشيخ. نعم: حىت يقال فيه ما قلت؟ قال

أفدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : قال الشيخ. ال:؟ فقال. به يف دينهإىل عباده، هل ستر شيئاً مما أمره اهللا
يا أمري املؤمنني : تكلم فسكت، فالتفت الشيخ إىل الواثق فقال: مقالتك هذه؟ فسكت ابن أيب دؤاد فقال الشيخ

  .واحدة: قل
  .واحدة: فقال الواثق
: " آخر القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا أمحد أخربين عن اهللا عز وجل حني أنزل: فقال الشيخ

أكان اهللا صادقاً يف إكماله أم أنت " . اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً 
  .الصادق يف نقصانه، فال يكون كامالً حىت يقال فيه مبقالتك هذه، فيكون كامالً

  .اثنتان: يا أمري املؤمنني، قل: أجب يا امحد، فلم جيبه، فقال الشيخ: يخفسكت ابن أيب دؤاد فقال الش
؟ .يا امحد أخربين عن مقالتك هذه أعلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم جهلها: فقال الشيخ. اثنتان: فقال

  .ثالثة: أمري املؤمنني قليا : فقال الشيخ. أفدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أيب دؤاد: فقال. علمها: فقال ابن أيب دؤاد

يا أمحد، أفاتسع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما زعمت، ومل يطالب أمته هبا؟ : فقال الشيخ. ثالثة: فقال الواثق
واتسع أليب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب رضي : فقال الشيخ: نعم: قال

يا أمري املؤمنني، قد قدمت أن : فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق، فقال. نعم: ؤاداهللا عنهم؟ فقال ابن أيب د
أمحد يقل ويصغر ويضعف عن املناظرة، يا أمري املؤمنني أمل يتسع لك من اإلمساك عن هذه املقالة ما اتسع لرسول 

اهللا على من مل يتسع له منا ما اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأليب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم، فال وسع 



  .اتسع هلم من ذلك
نعم إن مل يتسع لنا من اإلمساك عن هذه املقالة ما اتسع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأليب بكر : فقال الواثق

فلما قطع ضرب الشيخ بيده . اقطعوا قيد الشيخ: وعمر عثمان وعلي رضي اهللا عنهم، فال وسع اهللا علينا، مث قال
ألين نويت أن أقدم إىل من أوصي إليه إذا : مل فعلت هذا؟ فقال الشيخ: خذ القيد فوضعه يف كمه، فقال الواثقفأ

يا رب سل عبدك : مت، أن جيعله بيين وبني كفين، حىت أخصم به هذا الظامل عند اهللا عز وجل يوم القيامة، وأقول
  .ليهذا مل قيدين وروع أهلي وولدي وإخواين بال حق أوجب ذلك ع

يا أمري املؤمنني : وبكى الشيخ وبكى الواثق وبكينا، مث سأله الواثق أن جيعله يف حل وسعة مما ناله منه، فقال الشيخ
  .لقد جعلتك يف حل وسعة من أول يوم إكراماً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ أنت رجل من أهله

  .يل إليك حاجة: فقال الواثق
  .فعلت إن كانت ممكنة: فقال الشيخ
يا أمري املؤمنني، إن ردك إياي إىل املوضع الذي أخرجين منه : تقيم عندنا ينتفع بك فتياننا؟ فقال الشيخ: فقال الواثق

ألسري إىل أهلي وولدي فأكف دعاءهم عنك، فقد : ومل ذلك؟ فقال: هذا الظامل أنفع لك من مقامي عندك، فقال
  .خلفتهم على ذلك

  .يا أمري املؤمنني، أنا غين وذو ثروة: لة تستعني هبا على دهرك؟ فقال الشيخأفتقبل منا ص: فقال الواثق
  .أفتسألنا حاجةٌ: قال
  .نعم: أو تقضيها؟ قال: قال
  .ختلي سبيلي إىل السفر الساعة وتأذن يل: قال
  .أذنت لك: قال

  .فسلم عليه الشيخ وخرج
  .اليوم، واهللا أعلم فقال املهتدي باهللا، فرجعت عن هذه املقالة من ذلك: صاحل: قال

  الضب الناطق

  فائدة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف حمفل من أصحابه، إذ : روى الدارقطين وشيخه واحلاكم وابن عدي عن عمر
جاء أعرايب من بين سليم قد اصطاد ضباً وجعله يف كمه ليذهب به إىل رحله، فرأى مجاعة حمتفلني بالنيب صلى اهللا 

  .على هذا الذي يزعم أنه نيب: على َمن ِمن هؤالء؟ قالوا: عليه وسلم، فقال
يا أمحد، ما اشتملت الناس على ذي هلجة أكذب منك، ولوال أن تسميين العرب عجوالً لقتلتك، : فأتاه فقال

  .فسررت لقتلك الناس أمجعني
  .يا رسول اهللا دعين أقتله؟: فقال عمر

  " .مت أن احلليم كاد أن يكون نبياً أما عل: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والالِت والعزى ال آمنت بك حىت يؤمن بك هذا : مث أقبل األعرايب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

الضب؟ وأخرج الضب من كمه وطرحه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 



لبيك وسعديك يا رسول رب : بلسان فصيح عريب صريح يفهمه القوم مجيعاً فقال يا ضب، فتكلم الضب: " وسلم
  " .العاملني 

الذي يف السماء عرشه، ويف األرض سلطانه، ويف البحر : من تعبد؟ قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سبيله، ويف اجلنة رمحته، ويف النار عذابه

  .رب العاملني وخامت النبيني، قد أفلح من صدقك وخاب من كذبكأنت رسول : فمن أنا يا ضب؟ قال: قال
أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا حقاً، واهللا لقد أتيتك وما على وجه األرض أحد أبغض إيل : فقال األعرايب

منك، واهللا ألنت الساعة أحب إيل من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري 
  .النييتوع

احلمد هللا الذي هداك إىل هذا الدين الذي يعلو وال يعلى عليه، وال يقبله : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .اهللا تعاىل إال بصالة وال يقبل الصالة إال بقراءة 

 ما مسعت يف يا رسول اهللا: احلمد هللا، وقل هو اهللا أحد، فقال: فعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم. فعلمين: قال
  . البسيط وال يف الرجز أحسن من هذا

هو اهللا أحد ثالثاً، : إذا قرأت قل. إن هذا كالم رب العاملني، وليس بشعر: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  " .ثالث مرات، فكأمنا قرأت القرآن كله : أو قال

  .اختصار من حياة احليوان الكربىإن إهلنا يقبل اليسري ويعطي الكثري، انتهى ب: فقال األعرايب

  ابن آدم

  .يا أمري املؤمنني، صل رمحك وارحم أقاربك وارحم رجالً من أهلك: ووقف رجل على الواثق فقال
  .من أنت، فإين ال أعرفك قبل اليوم؟: فقال الواثق

  .ابن جدك آدم: قال
أرأيت لو قسمت املال بني إخوتك : هم؟ قاليا أمري املؤمنني، وما أصنع بالدر: يا غالم، أعطه درمهاً؟ فقال: فقال

  .أوالد جدي أكان ينوبك منه حبة
  .هللا درك ما أذكى فهمك: فقال

  .فأمر له بعطاء وانصرف مكرماً

  خالفة املتوكل على اهللا تعاىل

  .نيفقد رؤيتك يا أمري املؤمن: ما أشد ما مر عليك يف ذهاب عينيك؟ فقال: حكى عنه أنه قال ذات يوم أليب العيناء
  .فاستحسن منه هذا اجلواب وأمر له جبائزة نفيسة

ملا حج حممد بن عبد اهللا بن طاهر رأى يف : ومما حكاه أبو القاسم علي بن حممد الذهيب عن أيب عبد اهللا النحوي، قال
إهنا لرجل من األدباء قد رواها األشعار واألخبار والنحو : الطواف جارية يف هناية احلسن فسأل عنها، فقيل

والعروض، وقد أحسنت ضرب العود وطريق الغناء، فاشتراها مبائة ألف درهم، فلما قدم هبا مدينة دار السالم 
وكان من شدة وجده هبا حيتبس . شغف هبا شغفاً شديداً وأخفى أمرها، وما جيده منها ختوفاً من أمري املؤمنني املتوكل



عها مستور، ففطن به سويد بن أيب العالية صاحب الربيد، وكان عندها أياماً ال يظهر للناس، فيظنون أنه زمن وأمره م
بينه وبني حممد منافرة، فلم جيد ما يكيده به إال أن كتب إىل املتوكل وهو نازل على أربعة فراسخ من بغداد، كتاباً 

ائة ألف درهم، فهو أما بعد يا أمري املؤمنني، فإن حممد بن عبد اهللا اشترى جارية مب: بسم اهللا الرمحن الرحيم: نسخته
يصطبح معها ويغتبق زمانه كله معها، وقد اشتغل هبا عن النظر يف أمور املسلمني وعن التوقيع يف قصص املظلومني، 
وال يأمن أمري املؤمنني أن خترب عليه بغداد مع كثرة ما فيها من الغوغاء فيتعب أمري املؤمنني يف إصالحها، وقد أهنى 

  .ؤمنني، أيده اهللا، وهو أعلى رأياً والسالم عليه ورمحة اهللا وبركاتهذلك اململوك إىل أمري امل
امض الساعة إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر : فلما قرأ املتوكل الكتاب رفع رأسه إىل نرجس اخلادم وقال له:قال

  .ري تأخريوادخل عليه داره بغتة من غري إذن وانظر إىل ما يصنع؟ مث خذ منه جاريته فالنة وائت هبا من غ
فمضى نرجس من ساعته، وكان حممد قد اصطبح معها يف ذلك اليوم، فدخل عليهما نرجس من غري استئذان، فلم 

يشعر حممد إال وهو واقف عليه، فتغري وجهه وانتقع لونه، وفاضت عيناه وارتعدت فرائصه لعلمه أن نرجساً ما 
أمري املؤمنني أمرين أن : قال! يا نرجس ما الذي أقدمك؟؟: دخل عليه من غري إذن إال وقد أضمر له السوء، فقال له

  .آخذ جاريتك هذه
  .يا نرجس هذا يوم قد حضر شره وغاب خريه، وقد ترى ما حنن فيه، وأنا ال أخالف ما أمر به أمري املؤمنني: قال

حممداً نظر إىل إن مثلي ال جيلس مع مثلك، مث إن : مث أمر للخادم بكرسي فجلس عليه بعد أن امتنع ساعة وقال
  .غين ألتزود منك: اجلارية وبكى بكاء شديداً، وقال هلا

  :فأخذت العود وغنت بصوت حزين تقول
  بشماتة العذال واحلساد... هللا من ملعذبني رمامها 

  مهج النفوس به من األجساد... أما الرحيل فحني جد حتملت 
  مل يدر كيف تفتت األكباد... من مل يبت والبني يصدع مشله 

أيها األمري، إن : فقال. مث إهنما أعلنا بالبكاء والنحيب والشهيق، فرمحهما اخلادم ورق هلما حني عاين ما حل هبما
  .رأيت أن أمضي وأدعكما على ما أنتما عليه وأتعلل عنكما ألمري املؤمنني فعلت

  .يا نرجس، من خلفه مثل أيب سويد كيف ميكنه التعلل، ولكن ارفق بنا: فقال
  . واهللا يا سيدي ال ملكين غريك أبداً، ولئن دفعتين إليه ألقتلن نفسي: اجلاريةفقالت 

لو كان غري أمري املؤمنني لكان يف ذلك أوسع حيلة، ولقد وددت أن يأخذ مين أمري املؤمنني مجيع ما : فقال هلا حممد
لقد شاهدت مين : جس وقالمث التفت إىل نر. أملك ويعزلين عن عملي ويبقيك علي، ولكن هذا قضاء اهللا وقدره

ومن هذه اجلارية ما شهد قلبك علينا باحملبة واملودة واأللفة، وليس خيفى عن علمك أن صنائع املعروف تقي مصارع 
مث . ومثلك من يصنع املعروف مع مثلي فخذها وامض هبا إىل أمري املؤمنني، وقل ما شئت مما يليق مبروءتك. السوء

مث : قالت. مث أخذها وخرج وهي تبكي وختمش خدها ووجهها. كت وبكى نرجسالتفت إليها وقبلها وبكى وب
: ؟ قال.ما وراءك يا نرجس: فلما رآه قال. محلين نرجس على بغلة أمري املؤمنني وسار حىت دخل على املتوكل

  .مث إنه جلس بني يديه وقص عليه حاهلما ومل خيف شيئاً. ورائي يا أمري املؤمنني كل بلية
يا أمري املؤمنني والذي خفي أكثر مما ظهر وما : وكل هذا الوجد جيده حممد من هذه اجلارية؟ فقال: كلفقال املتو

يا نرجس ارجع هبا إليه الساعة من وقتك، هذا وأدركه قبل أن : فرق عليه قلب املتوكل وقال. أظنه يعيش بعدها
  .أمر يب سويد إليه يصنع به ما يشاء تزهق روحه، وقد أمرت له مبائة ألف درهم، وهلا مع ذلك مثله، وجعلت



مث كتب له توقيعاً بذلك ودفعه إىل نرجس، فرجع اخلادم باجلارية والتوقيع ومل يتمهل حىت دخل عليه فوجده عرياناً 
أبشر يا : فقال. يتقلب على حصر سامان من شدة الكرب والوجد، وقد أحدقت به اجلواري يروحنه باملراوح

  .قد رد جاريتك عليك من غري أن يوقع نظره عليها، وقد حكمك يف أيب سويد حممد، إن أمري املؤمنني
مث خرج فجلس على باب داره . مث ناوله التوقيع بذلك ودخلت اجلارية عليه، فوثب إليها وعانقها وقبلها ساعة

عقوبتك،  أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من: وبعث إىل أيب سويد، فلما حضر دفع إليه التوقيع، فلما قرأه قال
  .وأن هتدم مين ركناً أنت شيدته، وأن تضيع صنيعة اصطنعتها إىل مثلي، فمثلي من هفا ومثلك من عفا

وأنا أيضاً : ال أبدل نعمة اهللا كفراً مث أمر به خبمسني ألف درهم فقالت اجلارية: مث قام وقبل البساط فقال له حممد
  .، شكراً هللا تعاىل على ذلكأهب له مخسني ألف درهم مما وهبه يل أمري املؤمنني

مث أقره على ما كان عليه، وأمر أن حيمل املال بني يديه إىل منزله، ورجع حممد واجلارية إىل ما كانا عليه يف أطيب 
  .عيش وأحسن حال متظاهراً بذلك غري مستتر وال خائف، انتهى

  يعفو عن الرأس والذنب

واين وكان حممد هذا قد خرج على املتوكل واستوزر ابن وأيت املتوكل مبحمد بن النصيب ووزيره ابن الدير
الشقوة وحسن الظن بعفوك يا : ما محلك على ما فعلت يا حممد؟ قال: الديرواين، فلما مثل بني يدي املتوكل قال له

  :أمري املؤمنني، وأنشد يقول
  إمام اهلدى، والعفو باحلر أمجل... أىب الناس إال أنك اليوم قاتلي 

  فجد يل بعفو منك، فالعفو أفضل... ند عفوك قلة تضاءل ذيب ع
سبحان اهللا، يا أمري املؤمنني، تعفو عن : اضربوا عنقه، فقال: خلو سيبله، مث قدم ابن الديرواين فقال: فقال امللك

  .الرأس وتقطع الذنب؟ فضحك املتوكل وعفا عنه، انتهى

  صرت من السجن

وقد اشتد به احلال، رقعة إىل املتوكل يستعطفه على نفسه من  كتب حممد بن عبد امللك الزيات وهو يف السجن،
  :شدة ما قاسى من األهوال والعذاب يف السجن يقول فيها هذين البيتني

  كفرحة النائم الفرحان بالنوم... هي السبيل، فمن يوم إىل يوم 
  دنيا تنقل من قوم إىل قوم... ال تعجلن، رويداً، إهنا دول 

  .وكل، رق له وبكى وأمر بإطالقه، فذهبوا إىل السجن فوجدوه ميتاً، رمحة اهللا عليهفلما قرأها املت: قال

  خالفة أمري املؤمنني املعتصم باهللا أمحد

كان يسمى السفاح الثاين ألنه جدد ملك بين العباس بعد أن أخلقته األتراك وأذلته، ويف ذلك يقول علي بن العباس 
  :الرومي

  كذا بأيب العباس أيضاً جيدد ... كما بأيب العباس أنشيء ملككم 



ولقد اتفق يف أيامه، على ما حكي، أمر فظيع كشفه اهللا له هبيبته يف نفوس الناس، فإنه كان ال يتجرأ أحد منهم أن 
فاتفق أن . يكتم ما يف نفسه خمافة صولته ألنه كان لشدة حذقه، يتخيل هلم أنه يعلم ما يف نفس اإلنسان من الضمري

كرب قواده بين بناء عالياً مشرفاً على منازل جريانه، فلم يعارضه أحد فيه من جريانه ملكانته من سلطانه أحد وزرائه وأ
وعزه، وكان جيلس كثرياً يف ذلك البناء، فرأى يوماً من األيام يف دار من دور جريانه جارية بارعة اجلمال، فولع هبا، 

لست : والدها خاطباً، فقال له أبوها، وكان من أهل اليسارفسأل عنها، فأخرب أهنا بنت أحد التجار، فأرسل إىل 
أزوجها إال من تاجر مثلي، فإنه إن تزوجها من هو مثلي مل يظلمها، وإن ظلمها قدرت على النصفة منه، وأنت إن 

  .ظلمتها مل أقدر هلا على النصفة منك، وال على احليلة لنصرهتا
ألكابر واألماثل من الناس، وهو مع ذلك ميتنع، فلما يئس منه أن فلم يزل يرومه يف ذلك بكل أمر وتوسط إليه با

  .ألف مثقال يقوم لك هذا: جييبه، شكا إىل أحد خواصه فقال له
  .كيف ذلك؟ واهللا لو علمت أين أنفق عليها مائيت ألف مثقال أو أكثر وتأتيين هبا لفعلت: فقال
  .عليك أن حتضر يل ألف دينار: قال له

ى هبا ذلك الرجل إىل عشرة رجال كانوا عدوالً عند القاضي يف شهادهتم، وذكر هلم األمر، فأمر بإحضارها فمش
هذا أمر ليس عليكم من اهللا فيه تبعة، فإنه يصدقها كذا وكذا ألفاً، وأغلى هلم املهر، وإنكم حتيون نفساً : وقال

ا هو عاضل هلا عن الزواج، وإال فما أشرفت على اهلالك، ويكون لكم عنده مع هذا من اجلاه ما ترغبون، وأبوها إمن
مينعه من ذلك، وقد خطبها مثل فالن يف جاللة قدره ومكانة أمره، وقد أعطاه صداقاً ال يعطى إال لبنت ملك مث هو 
مع هذا يأىب ، هل هذا إال عضل بني؟ ولكن لكم ألف مثقال لك واحد منكم مائة وتشهدون أنه قد زوجها به فإنه 

  .كم قد شهدمت عليه رجع إىل هذا إذ ليس فيه إال اخلري واخلريةإذا علم أبوها بأن
فأخذ الشهود كل واحد منهم مائة وشهدوا أن أباها زوجها على صداق مبلغه كذا، ورفعوا يف الصداق إىل غاية ما 

إين : ي وقالترفع إليه صداقات امللوك، فلما علم أبوها بذلك زاد نفاراً وإباء، فمشى الوزير وذلك القائد إىل القاض
تزوجت فالنة بنت فالن على هذا الصداق، وهؤالء شهدوا عليه، مث قد ناكرين وأنكر الشهود، وقد أردت أن أدفع 

  .له حق ابنته وآخذها
فأمر القاضي بإحضار الشهود فشهدوا عنده وأحضر مال النقد بني يدي القاضي، والرجل على إنكاره متماد، فأمر 

، وأن تؤخذ ابنته منه أحب أو كره، وأمر حبمل املال إليه، فلما وصلت اجلارية عند القاضي بإمضاء احلكم عليه
وكان املعتصم غليظ احلجاب ال يصل إليه أحد من غري اخلاصة، . الوزير، مل يزل أبوها يروم الوصل إىل املعتصم

كون مع مجلة رجال اخلدمة فقيل للرجل أنه حيضر كل يوم ساعة من النهار على بنياٍن له بقصره، فإن استطعت أن ت
  .تصل إليه وتكلمه مبا أردت

ففعل الرجل ذلك وغري شكله، ودخل يف مجلة رجال اخلدمة للبناء، فلما كان ذلك الوقت الذي كانت عادة أمري 
املؤمنني املعتصم يقف فيه على ذلك البناء خرج ذلك الرجل فترامى إىل األرض وجعل حيثو التراب على رأسه 

أله عن شأنه فقص عليه القصة، فأرسل املعتصم يف ذلك املقام، خلف ذلك القائد وأغلظ عليه يف ويستغيث، فس
القول، فحملته هيبته له، وقلة إقدامه على الكذب عليه، أن وصف له الصورة على ما كانت عليه، وهو يطمع أن 

الشهود فصنعوا مثل صنيع  يعذره يف ذلك، إذ قد جعل هلا من الصداق ما هو فوق قيمة قدرها، وأمر بإحضار
صاحبهم وذلك كله رهبة له وإجالالً أن خياطبوه بكذب مع ختيلهم أنه يصفح هلم عن هذه الزلة إذ قد أرادوا إحياء 

نفس ذلك الوزير، وأيضاً قد دفع له بني يدي القاضي نقداً ال يكون إال يف صدقات امللوك، وقد جعل هلا من 



  .كأنه قد أخذها حبقها أو بأكثر من حقهاالصداق ما هو فوق قيمة قدرها، ف
فلما حتققت عنده جلية اخلرب أمر أن يصلب كل شاهد منهم على باب داره، وأن يوضع ذلك الوزير يف جلد ثور 

طري السلخ، ويضرب باملرازب حىت خيتلط عظمه وحلمه ودمه، مث أمر به، ملا صنع به ذلك، أن يفرغ بني يدي منور 
تلك النمور ذلك الدم أمر الرجل أبا البنت أن يأخذ ابنته ويأخذ كل ما ذكروا هلا على  كانت عنده، فلما لعقت

  .ذلك الوزير يف صداقها من عقار ودور ومال

مث مات املعتصم وويل ابنه املقتدر وكان صبياً صغري السن، فعادت األتراك إىل ما كانت عليه من ذلك، واهللا تعاىل 
  .أعلم

  ةصاحب املغرب وصاحب طليطل

ويقرب من شهامة هذا امللك ما ذكره يف حياة احليوان يف ترمجة يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن، صاحب بالد 
بعث األذفونش إىل األمري يعقوب يتوعده : املغرب، من أنه وقع بينه وبني األذفونش، نصراين طليطلة، مكاتبات قال

بامسك اللهم فاطر : زيره ابن النجار وهيويتهدده، ويطلب منه بعض حصون، وكتب له رسالة من إنشاء و
السموات واألرض، وصلى اهللا على السيد املسيح روح اهللا وكلمته الفصيح، أما بعد فإنه ال خيفى على ذي ذهن 

ثاقب وال ذي عقل الزب أنك أمري امللة احلنيفية، كما أين أمري امللة النصرانية، وقد علمت ما عليه رؤساء األندلس 
النكول والتكاسل، وإمهاهلم أمر الرعية وإخالدهم إىل الراحة واألمنية، وأنا أسوسهم حبكم القهر من التخاذل و

وإخالء الديار وسيب الذراري،وأمثل بالرجل وأذيقهم عذاب اهلوان، وشديد النكال، وال عذر لك يف التخلف عن 
أنتم تزعمون أن اهللا تعاىل قد نصرهتم، إذا مكنتك القدرة وساعدك من عساكرك وجنودك كل ذي رأي وخربة، و

فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم، واآلن خفف اهللا عنكم،وعلم أن فيكم ضعفاً، رمحة منه، وحنن اآلن نقاتل 
عشرة منكم بواحد منا ال تستطيعون دفاعاً، وال متلكون امتناعاً، ولقد حكي عنك أنك أخذت يف االحتفال 

نفسك سنة بعد أخرى تقدم رجالً وتؤخر أخرى، فال ندري أكان جلنب إبطاؤك  وأشرفت على ربوة القتال، ومتاطل
أم لتكذيب مبا وعد ربك، مث قيل يل أنك ال جتد إىل اجلواز سبيالً، ولعله ال يسوغ لك التقحم فيه ميالً، وها أنا 

لربهان، وإال جئت أقول لك ما فيه الراحة وأعتذر عنك، ولك علي أن تفي بالعهود واملواثيق واالستكثار من ا
حبمليت إليك وأقاتلك يف أعز األماكن عليك، فإن كانت النصرة لك كانت غنيمة كبرية جاءت إليك وإن كانت يل 

  .كانت يدي العليا عليك، واهللا املوفق ال رب غريه، وال خري إال خريه
ل هلم هبا ولنخرجنهم منها أذلة ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قب: فمزق يعقوب الكتاب، وكتب على قطعة منه: قال

  .اجلواب ما ترى ال ما تقرأ واستشهد ببيت املتنيب. وهم صاغرون
  وال رسله إال اخلميس العرمرم... وال كتب إال املشرفية عنده 

مث أمر بكتائب االستنفار واستدعاء اجليوش من األمصار، وضرب السرادقات من يومه بظاهر البلد، وصار إىل 
ف بزقاق سبتة، فعرب فيه إىل األندلس، ودخل إىل بالد اإلفرنج، فكسرهم كسرة شنيعة، وعاد بغنائمهم البحر املعرو
  .واهللا أعلم

  الصعيدي والفرجنية



ومن غرائب املنقول وعجائبه عن األمري بدر الدين أيب احملاسن، يوسف املهمندار، املعروف مبهمندار العرب أنه قال 
بتنا عند : ين الشريازي، متويل القاهرة يف أيام الكامل سنة ثالثني وستمائة، قالحكى يل األمري حممد، شجاع الد

رجل بالصعيد، فأكرمنا، وكان الرجل شديد السمرة، وهو شيخ كبري، فحضر له أوالد بيض الوجوه، حسان 
: فقال. نعم: كأنكم أنكرمت علي بياضهم وسوادي؟ قلنا: نعم، مث قال: هؤالء أوالدك؟ قال: األشكال، فقلنا له

  .هؤالء كانت أمهم إفرجنية أخذهتا أيام امللك الناصر صالح الدين، وأنا شاب
  .حديثي فيها عجيب وأمري غريب: وكيف أخذهتا؟ قال: فقلنا
  .أحتفنا به: فقلنا
زرعت كتاناً يف هذه البلدة وقلعته ونفضته، فصرفت عليه مخسمائة دينار، مث مل يبلغ الثمن أكثر من ذلك، : فقال

فحملته للقاهرة فلم يصل أكثر من ذلك فأشري علي حبمله إىل الشام، فحملته فلم يزد على تلك القيمة شيئاً، 
فبينما . فوصلت به إىل عكا فبعت بعضه ألجلٍ والبعض تركته، واكتريت حانوتاً ألبيع على مهل إىل أن تنقضي املدة

يف األسواق بال نقاب فأتت تشتري مين كتاناً، فرأيت من أنا أبيع إذ مرت يب امرأة فرجنية، ونساء اإلفرنج ميشني 
مجاهلا ما هبرين فبعتها وساحمتها مث انصرفت وأتت إيل بعد أيام فبعتها وساحمتها أكثر من املرة األوىل، فتكررت يل 

  .إنين قد تلفت حببها، وأريد منك احليلة: وعلمت أين أحبها فقلت للعجوز اليت كانت معها
أما أنا فقد : تروح أرواحنا الثالثة أنا وأنت وهو، فأعادت علي اجلواب فقلت هلا: وز ذلك، فقالتفقالت هلا العج

حنن الليلة : مسحت بروحي يف حبها، واتفق احلال على أن أدفع هلا مخسني ديناراً، فوزنتها وسلمتها للعجوز فقالت
  . عندك

ى فجاءت اإلفرجنية فأكلنا وشربنا وجن فمضيت وجهزت ما قدرت عليه من مأكول ومشروب ومشع وحلو: قال
أما تستحيي من اهللا وأنت غريب تعصي اهللا مع نصرانية، اللهم إين : الليل ومل يبق غري النوم، فقلت يف نفسي

  .أشهدك أين قد عففت عنها يف هذه الليلة حياء منك وخوفاً من عقابك
ىل حانويت، فجلست فيه، فإذا هي قد عربت مث منت إىل الصبح، فقامت من السحر وهي غضبانة، ومضت ومضيت إ

ومن هو أنت حىت تترك هذه البارعة يف : علي والعجوز وهي مغضبة، وكأهنا القمر، فهلكت وقلت يف نفسي
  .وحق املسيح ما أرجع لك إال مبائة دينار: ارجعي؟ فقالت: حسنها؟ مث حلقت العجوز، وقلت هلا

نار، فلما حضرت اجلارية عندي حلقتين الفكرة األوىل، وعففت عنها بسم اهللا، فمضيت ووزنت مائة دي! نعم: فقلت
وحق املسيح ما عدت : وتركتها حياء من اهللا تعاىل، مث مضت ومضيت إىل موضعي، مث عربت علي بعد ذلك وقالت

  .تفرح يب عندك إال خبمسمائة دينار، أو متوت كمداً
إن ! ينما أنا كذلك واملنادي ينادي، معاشر املسلمنيفارتعت لذلك وعزمت على أن أصرف مثن الكتان مجيعه، فب

اهلدنة اليت كانت بيننا وبنيكم قد انقضت، وقد أمهلنا من هنا من املسلمني إىل مجعه، فانقطعت عين، وأخذت يف 
حتصيل مثن الكتان الذي لني واملصاحلة على ما بقي منه، وأخذت معي بضاعة حسنة، وخرجت من عكا ويف قليب 

ية ما فيه، فوصلت إىل دمشق وبعت البضاعة بأوىف مثن بسبب فراغ اهلدنة، ومن اهللا علي بكسب وافر، من اإلفرجن
وأخذت أجتر يف اجلواري لعل يذهب ما بقليب من اإلفرجنية، فمضت ثالث سنني، وجرى للملك الناصر ما جرى 

لب مين جارية للملك الناصر، من وقعة حطني، وأخذ مجيع امللوك، وفتح بالد الساحل، بإذن اهللا تعاىل، فط
فأحضرت له جارية حسناء، فاشتراها مبائة دينار، فأوصلوا إيل تسعني ديناراً، وبقيت العشرة دنانري عنده، فلم 

جيدوها يف خزانة امللك يف ذلك اليوم، ألنه أنفق مجيع األموال، فلما حضرت الغنيمة جاءوا للملك فشاوروه على 



خليمة اليت فيها السيب من نساء اإلفرنج، فخريوه يف واحدة منهن، يأخذها بالعشرة دنانري امضوا به إىل ا: ذلك، فقال
  .اليت بقيت له

: أعطوين هذه اجلارية، فأخذهتا ومضيت إىل خيميت، وخلوت هبا، وقلت هلا: فأتيت اخليمة فعرفت غرمييت، فقلت
ما : عك ما جرى وأخذت مين الذهب، وقلتأنا صاحبك التاجر الذي جرى يل م: فقلت هلا. ال: أتعرفيين؟ قالت

  .عدت تراين عندك إال خبمسمائة دينار وقد أخذتك ملكاً بعشرة دنانري
واهللا ال : مد يدك أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا، فأسلمت وحسن إسالمها، فقلت: فقالت

كيت له ما جرى، فتعجب وعقد يل عليها، وباتت تلك وصلت إليها إال بأمر القاضي، فتوجهت إىل ابن شداد، وح
الليلة عندي فحملت مين مث رحل العسكر، وأتينا دمشق، فبعد مدة يسرية أرسل امللك يطلب األسارى والسبايا 

باتفاق وقع بني امللوك، فردوا من كان أسرياً من الرجال والنساء، ومل يبقى إال اليت عندي، فطلبت مين، فحضرت 
  .هذه أسلمت وصارت امرأيت: لوين فأحضرهتا بني يدي امللك الناصر، والرسول فقلتوقد تغري 

  .أترجعني إىل بالدك أو إىل زوجك، فقد فككنا أسرك وأسر غريك: فقال امللك الناصر حبضرة الرسول
الدي وما أنا قد أسلمت ومحلت وها بطين كما ترونه، وليس يل رغبة يف الرجوع إىل ب! يا موالنا السلطان: فقالت

  .رغبيت إال يف اإلسالم وزوجي
أميا أحب إليك، هذا املسلم أو زوجك اإلفرجني؟ فأعادت عبارهتا األوىل، فقال الرسول ملن معه : فقال هلا الرسول

إن أمها أرسلت : فوليت هبا فطلبين ثانياً وقال. خذ زوجتك وتوجه: مث قال الرسول. امسعوا كالمها: من اإلفرنج
  .إن ابنيت أسرية وأشتهي أن توصل هلا هذه الكسوة: تمعي كسوة وقال

فتسلمت الكسوة ومضيت إىل الدار ففتحت القماش، فإذا هو قماشها بعينه قد صريته هلا أمها، ووجدت من داخلة 
 الصرتني، الذهب اخلمسني ديناراً واملائة ديناراً، كما هي بربطيت مل يتغريوا، وهؤالء األوالد منها، وهي اليت صنعت

  .لكم هذا الطعام واهللا أعلم

  إن من البيان لسحرا

 ً  

حيكى أن بعض امللوك أرسل رجالً من بطانته إىل بعض اجلهات ليعرف خرب عاملها، ويطالعه بأخبار الرعية، فلما 
عرفت ما جئت له، وأنا أرغب إليك يف كتاب تكتبه : وصل الرجل فطن له العامل، فأرسل إليه مبال وحتف مث قال

لك تذكر فيه أين حسن السرية، وسالك طريق العدل، فإن أنت فعلت ذلك فلك مين ما تشتهي رغبتك إليه إىل امل
من اخلري والعطاء، وإن أبيت ذلك أمرت الشرطيني أن ينهوا إيل من أمرك يف املإل ما يوجب قتلك إما حداً وإما 

  .ضيسياسة، فأقتلك مبحضر من قاضي البلد ووجوه الناس، فتذهب كأمس املا
  .فلما مل جيد الرجل بداً من موافقته ومل يكن ليخون مرسله كتب حبضرته كتاباً إىل امللك

أما بعد، أعز اهللا امللك وأكرمه، فإين قدمت إىل مدينة كذا وكذا فوجدت العامل فالناً آخذاً باحلزم عامالً بالعزم، قد 
وجعل طاعته عليهم فرضاً وأنزهلم منزلة األوالد، ساوى بني رعيته، وعدل بينهم يف أقضيته، وأرضى بعضهم بعضاً، 

وأذهب ما بينهم من األحقاد، وأراحهم من السعي يف الدنيا وفرغهم للعمل يف األخرى، أغىن القاصد وأرضى 
  .الوارد، فجميع أهل عمله داعون للملك يودون النظر إىل وجهه الكرمي والسالم



إن فالناً مل يكن عندي مبتهم، فإن كتابه هذا يدل على ظلم : لوزيره فلما وصل الكتاب منه إىل امللك فكر فيه وقال
  .العامل، فالتمس يل رجالً يصلح لعمله، فإين قد عزلته

ألن قوله آخذاً باحلزم عامالً بالعزم أي أنه خائف مين ملا اعتمده : أصلح اهللا امللك، وكيف ذلك؟ قال: فقال الوزير
يته وعدل بينهم يف أقضيته، فمعناه أنه مل خيص أحداً بظلمه بل اجلميع سواء، يف الوالية، وأما قوله ساوى بني رع

أنزهلم منزلة األوالد، معناه : أي ذهبت أحقادهم ألن الشدائد تذهب األحقاد، وقوله: وأرضى بعضهم بعضاً: وقوله
وأراحهم من السعي : وقوله" . أنت ومالك ألبيك : " أخذ أمواهلم ورأى أهنا له أخذاً من قوله صلى اهللا عليه وسلم

فرغهم للعمل يف األخرى، : وقوله. يف الدنيا، معناه أنه أخذ أمواهلم ومل يترك هلم ما يسعون به وال ما به يتجرون
أغىن القاصد وأرضى الوارد فإنه يعين نفسه، أي أنه أعطاه ماالً : وقوله. معناه أهنم لزموا املساجد والعبادة لفقرهم

. فجميع أهل عمله داعون لنا، معناه أن يبصرنا اهللا بأمرهم، ونطلع على ما هم فيه: أما قولهو. ليكتب إيل بذلك
  .يودون النظر لوجهنا أي يشكون إلينا ما لقوه منه ويستغيثون بنا: وقوله

ا مث إن امللك طلب العامل وأحضره إىل بابه وأنصف الناس منه ورد عليهم ما كان العامل ظلمهم فيه واقتص منه فيم
  .عليه فيه القصاص، وقابله على فعله واهللا أعلم

  هذه القصيدة الزينبية

  والدهُر فيه تصرٌم وتقلب... صرمت حبالك بعد وصلك زينُب 
  سوداً ورأُسك كالثغامة أشيب... نشرت ذوائبها اليت تزهو هبا 

  كانت حتن إىل لقاك وترغب... واستنفرت ملا رأتك وطاملا 
  آلٌ ببلقعة وبرٌق خلب... نه وكذاك وصلُ الغانيات، فإ

  وازهد فعمرك مر منه األطيب... فدع الصبا، فلقد عداك زمانه 
  وأتى املشيُب، فأين منه املهرب... ذهب الشباُب، فما له من عودٍة 

  واذكر ذنوبك، وابكها يا مذنب... دع عنك ما قد كان يف زمن الصبا 
  يت ويكتبال بد حيصى ما جن... واذكر مناقشة احلساب، فإنه 

  بل أثبتاه، وأنت اله تلعب... مل ينسه امللكان حني نسيته 
  ستردها بالرغم منك وتسلب... والروح فيك وديعة أودعتها 
  داٌر حقيقتها متاع يذهب... وغرور دنياك اليت تسعى هلا 

  أنفاسنا فيها تعد وحتسب... والليل، فاعلم، والنهار كالمها 
  يقيناً بعد موتك ينهب حقاً... ومجيع ما خلفته ومجعته 
  ومشيدها عما قليل خيرب... تباً لدار ال يدوم نعيمها 

  بٌر نصوح لألنام جمرب... فامسع هديت نصيحة أوالكها 
  ورأى األمور مبا تثوب وتعقب... صحب الزمان وأهله مستبصراً 

  مازال قدماً للرجال يؤدب ... ال تأمن الدهر اخلئون، فإنه 



  غصص يذلُّ هلا األعز األجنب... اهتا وعواقب األيام يف لذ
  إن التقي هو البهي األهيب... فعليك تقوى اهللا، فالزمها تفز 
  إن املطيع له لديه مقرب... واعمل بطاعته تنل منه الرضا 

  واليأس عما فات، فهو املطلب... واقنع، ففي بعض القناعة راحةٌ 
  ة أشعبفلقد كسَي ثوب املذل... فإذا طمعت كسيت لثوب مذلة 

  فجميعهن مكايٌد لك تنصب... وتوق من غدر النساء خيانةً 
  كاألفعوان يراع منه األنيب... ال تأمن األنثى حياتك إهنا 
  يوماً، ولو حلفت مييناً تكذب... ال تأمن األنثى زمانك كله 

  وإذا سطت فهي الصقيل األشطب... تغرى بلني حديثها وكالمها 
  منه، زمانك، خائفاً تترقب.. .وابدأ عدوك بالتحية، ولتكن 

  فالليث يبدو نابه إذ يغضب... واحذره، إن القيته متبسماً 
  فاحلقد باق يف الصدور مغيب... إن العدو وإن تقادم عهده 
  فهو العدو، وحقه يتجنب... وإذا الصديق رأيته متملقاً 
  حلو اللسان، وقلبه يتلهب... ال خري يف ود امرئٍ متملق 

  وإذا توارى عنك فهو العقرب... بك واثٌق  يلقاك حيلف أنه
  ويروغ منك كما يروغ الثعلب... يعطيك من طرف اللسان حالوةً 
  فالصفح عنهم والتجاوز أصوب... وصل الكرام وإن جفوك هبفوٍة 
  إن القرين إىل املُقارِن ينسب... واختر قرينك واصطفيه تفاخراً 

  ا لديه ويرهبوتراه يرجى م... إن الغين من الرجال مكرٌم 
  ويقام عند سالمه ويقرُب... ويبشُّ بالترحيب عند قدومه 

  حقاً يهون به الشريف األنسب... والفقر شني للرجال، فإنه 
  بتذلل، وامسح هلم إن أذنبوا... واخفض جناحك لألقارب كلهم 

  إن الكذوب يشني حراً يصحب... وذر الكذوب فال يكن لك صاحباً 
  ثرثارة يف كل ناٍد ختطب... ال تكن وزن الكالم إذا نطقت و

  فاملرء يسلم باللسان ويعطب... واحفظ لسانك واحترز من لفظه 
  إن الزجاجة كسرها ال يشعب... والسر فاكتمه وال تنطق به 
  نشرته ألسنة تزيد وتكذب... وكذاك سر املرء إن مل يطوه 

  تعبيف الرزق بل يشقي احلريص وي... ال حترصن، فاحلرص ليس بزائٍد 
  والرزق ليس حبيلة يستجلب... ويظل ملهوفاً يروم حتيالً 

  رغداً وحيرم كيٌس، وخييب... كم عاجز يف الناس يأيت رزقه 
  واعدل وال تظلم يطب لك مكسب... وارع األمانة، واخليانة، فاجتنب 

  من ذا رأيت مسلماً ال ينكب... وإذا أصابك نكبةٌ فاصرب هلا 
  أو نالك األمر األشق األصعب...  وإذا رميت من الزمان بريبٍة



  يدعوه من حبل الوريد وأقرب... فاضرع لربك، إنه أدىن ملن 
  إن الكثري من الورى ال يصحب... كن ما استطعت عن األنام مبعزلٍ 

  يعدي كما يعدي السليم األجرب... واحذر مصاحبة اللئيم، فإنه 
  ال حيجب واعلم بأن دعاءه... واحذر من املظلوم سهماً صائباً 

  وخشيت فيها أن يضيق املذهب... وإذا رأيت الرزق عز ببلدٍة 
  طوالً وعرضاً، شرقها واملغرب... فارحل فأرض اهللا واسعة الفضا 

  فالنصح أغلى ما يباع ويوهب... ولقد نصحتك إن قبلت نصيحيت 
  :وما أحسن قول صاحل بن عبد القدوس

  اخلطوب متزقويظل يرقُع و... املرء جيمع، والزمان يفرُق 
  من أن يكون له صديٌق أمحق... وألن يعادي عاقالً خٌري له 

  إن الصديق على الصديق مصدق... فاربأ بنفسك أن تصادق أمحقاً 

  يبدي عقول ذوي العقول املنطق... وزن الكالم، إذا نطقت، فإمنا 
  من يستشار، إذا استشري، فيطرق... ومن الرجال إذا استوت أحالمهم 

  فريى ويعرف ما يقول وينطق... كل واد قلبه حىت حيل ب
  إن الغريب بكل سهم يرشق... ال ألفينك ثاوياً يف غربٍة 

  قد مات من عطش وأخر يغرق... فعاملٌ : ما الناس إال عامالن
  باجلد يرزق منهم من يرزق... والناس يف طلب املعاش، وإمنا 

  تصدقألفيت أكثر من ترى ي... لو يرزقون الناس حسب عقوهلم 
  هذا عليه موسٌع ومضيق... لكنه فضل املليك عليهم 

  ورأيت دمع نوائحٍ يترقرق... وإذا اجلنازة والعروسُ تالقيا 
  ورأيت من تبع اجلنازة ينطق... سكت الذي تبع العروس مبهتاً 

  تركته حني جير حبالً يفرق... وإذا امرؤ لسعته أفعى مرةً 
  مضى الذين إذا يقولوا يصدقواو... بقي الذين، إذا يقولوا يكذبوا، 

  ؟

  اخلوارج كالب النار

أن عمران بن حطان، كان أحد اخلوارج، وهو القائل ميدح عبد الرمحن بن : وذكر ابن اجلوزي يف األذكياء وغريه
  :ملجم املرادي لعنهما اهللا تعاىل، على قتل اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وكرم اهللا وجه

  إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا... ا أراد هبا يا ضربة من تقي م
  أو يف الربية عند اهللا ميزانا... إين ألذكره يوماً فأحسبه 

  مل خيلطوا دينهم بغياً وعدوانا... أكرم بقوم بطون األرض أقربهم 
  :فبلغت القاضي أبا الطيب الطربي، رمحه اهللا تعاىل، هذه األبيات فقال جميباً له



  عن ابن ملجم امللعون هبتانا... قائله  إين ألبرأ مما أنت
  ديناً وألعن عمران بن حطان... إين ألذكره يوماً فألعنه 

  لعائن اهللا إسراراً وإعالناً... عليك مث عليه الدهر متصالً 
  نص الشريعة برهاناً وتبيانا... فأنتمو من كالب النار جاء لنا 

  .، انتهى من حياة احليوان" اخلوارج كالب النار : "  عليه وسلمأشار أبو الطيب رمحه اهللا تعاىل إىل قوله صلى اهللا

  سارق اجلمل

جاءوا برجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فشهدوا عليه : ومنه ما روي عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال
اللهم صل على حممد حىت : أنه سرق مجالً هلم، فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع، فوىل الرجل، وهو يقول

ال يبقى من صالتك شيء، وبارك على حممد حىت ال يبقى من بركاتك شيء، وسلم على حممد حىت ال يبقى من 
  .سالمك شيء

  .يا حممد، إنه بريء من سرقيت: فتكلم اجلمل وقال
به إىل النيب صلى اهللا عليه من يأتيين بالرجل؟ فابتدره سبعون من أهل بدر، فجاءوا : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لذلك نظرت املالئكة خيترقون : يا هذا، ما قلت آنفاً؟ فأخربه مبا قال، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسلم فقال
  .سكك املدينة، حىت كادوا حيولون بيين وبينك

  " .در لتردن على الصراط ووجهك أضوأ من القمر ليلة الب: " مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  هذه القصيدة يقال إهنا ألمري املؤمنني الراضي باهللا

  ورحبه غري حمض اخلري خسران... زيادة املرء يف دنياه نقصان 
  فإن معناه يف التحقيق فقدان... وكل وجدان حظ ال ثبات له 
  هل خلراب الدهر عمران! باهللا... يا عامراً خلراب الدهر جمتهداً 
  نسيت أن سرور املال أحزان... معها ويا حريصاً على األموال جي

  فصفوها كدر والوصل هجران... دع الفؤاد من الدنيا وزخرفها 
  كما يفصل ياقوٌت ومرجان... وأوع مسعك أمثاالً أفصلها 

  فطاملا استعبد اإلنسان إحسان... أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم 
  ر معوانيرجو نداك، فإن احل... وكن على الدهر معواناً لذي أملٍ 

  إليه، واملال لإلنسان فتان ... من جاد باملال مال الناس قاطبةً 

  عند اخلليقة أخدانٌ وإخوان... من كان للخري مناعاً فليس له 
  فالرب خيدشه مطل وليان... ال ختدشن مبطل وجه عارفٍه 

  أتطلب الربح مما فيه خسران... يا خادم اجلسم كم تسعى خلدمته 
  فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان... تكمل فضائلها أقبل على النفس واس

  ويكفه شر من عزوا ومن هانوا... من يتقي اهللا حيمد يف عواقبه 
  إذا حتاماه إخوانٌ وخالن... حسب الفىت عقله خالً يعاشره 



  قد استوت منه أسراٌر وإعالن... ال تستشر غري شخص حازمٍ فطن 
  روا كما للحرب فرسانفيها أب... إذا ركضوا . فللتدابري فرسانٌ

  وكل أمر له حد وميزان... ولألمور مواقيٌت مقدرةٌ 
  يندم عليه ومل يذممه إنسان... من رافق الرفق يف كل احلوادث مل 

  فليس حيمد قبل النضج حبران... وال تكن عجالً يف األمر تطلبه 
  وصاحب احلرص إن أثرى فغضبان... وذو القناعة راضٍ يف معيشته 

  ففيه للحر إن حققت غنيان... يش ما قد سد من رمقٍ كفى من الع
  وساكنا وطن مال وطغيان... مها رضيعا لباٍن حكمةً وثقى 

  أغضى عن احلق يوماً وهو خزيان... من مد طرفاً بفرط اجلهل وحنو هوًى 
  على حقيقة طبع الدهر برهان... من استشار صروف الدهر قام له 
  ألن طبعهمو بغٌي وعدوانُ... من عاشر الناس القى منهمو نصباً 

  فجل إخوان هذا الدهر خوان... ومن يفتش عن اإلخواِن جمتهداً 
  ندامةً، وحلصد الزرع إبان... من يزرع الشر حيصد يف عواقبه 
  قميصه منهمو صلٌّ وثعبان... من استنام إىل األشرار نام ويف 

  ذالنوعاش وهو قرير العني ج... من سامل الناس يسلم من غوائلهم 
  وما على نفسه للحرص سلطان... من كان للعقل سلطانٌ عليه غدا 
  عروض زلته صفٌح وغفران... وإن أساء مسيٌء فليكن لك يف 

  وراءه يف بسيط األرض أوطان... إذا نبا بكرميٍ موطٌن، فله 
  من سره زمٌن ساءته أزمان... ال حتسنب سروراً دائماً أبداً 
  إن كنت يف سنة فالدهر يقظان...  يا ظاملاً فرحاً بالعز ساعده

  أبشر، فأنت بغري املاء ريان... يا أيها العامل املرضيُّ سريته 
  فأنت ما بينها ال شك ظمآن... ويا أخا اجلهل لو أصبحت يف جلج 

  فليس يسعد باخلريات كسالن... دع التكاسل يف اخلريات تطلبها 
  صوانُ فكل حر حلر الوجه... صن حر وجهك ال هتتك غاللته 

  غرائز لست حتصيها وألوان... ال حتسب الناس طبعاً واحداً فلهم 
  نعم وال كل نبت فهو سعدان... ما كل ماء كصداء لوارده 

  فإن ناصره عجٌز وخذالن... من استعان بغري اهللا يف طلبٍ 
  فإنه الركن إن خانتك أركان... واشدد يديك حببل اهللا معتصماً 

  وإن أظلته أوراق وأفنان... ورضا  ال ظل للمرء يغين عن تقًى
  وباقلٌ يف ثراء املال سحبان... سحبان من غري مالٍ باقلٌ حصٌر 
  وهم عليه إذ عادته أعوان... والناس إخوان من والته دولته 

  من كاسه هل أصاب الرشد نشوان... يا رافالً يف الشباب الرحب منتشياً 
  ل الشيب شبانفكم تقدم قب... ال تغترر بشبابٍ ناعمٍ خضل 



  يكن ملثلك يف اإلسراف إمعان... ويا أخا الشيب لو ناصحت نفسك مل 
  ما بال شيبك يستهويه شيطان... هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها 

  إن شيع املرء إخالٌص وإميان... كل الذنوب فإن اهللا يغفرها 
  وما لكسر قناة الدين جربان... وكل كسرٍ فإن اهللا جيربه 

  فال يدوم على اإلنسان إمكان... إمكانٌ ومقدرةٌ أحسن إذا كان 
  واحلر بالعدل واإلحسان يزدان... فالروض يزدان باألنوار فاغمةً 

  فيها ملن يبتغي التبيان تبيان... خذها سرائر أمثال مهذبٍة 
  إن مل يصغها قريع الشعر حسان... ما ضر حساهنا والطبع صائغها 

  :وذيل عليها بعضهم فقال
  فإهنا لنجاة العبد عنوان... ري اخللق متبعاً وكن لسنة خ

  وعمهم منه يف الدارين إحسان... فهو الذي مشلت للخلق أنعمه 
  وثغره درر غر ومرجان... جبينه قمر قد زانه خفر 

  والشمس من حسنه الوضاح تزدان... والبدر خيجل من أنوار طلعته 
  ق آذانسبل اهلدى ووعت للح... ومذ أتى أبصرت عمي القلوب به 

  لربنا، إنه ذو اجلود منان... به توسلنا يف حمو زلتنا 
  فأينعت منه أوراٌق وأغصان... يا رب صل عليه ما مهى مطٌر 
  واآلل والصحب ال تفنيه أزمان... وابعث إليه سالماً زاكياً عطراً 

  جاريتان برواية شعر

 أخوه يزيد اخلالفة هربت إىل الكوفة، فبينما أنا يف كنت حمباً للوليد بن عبد امللك، فلما ويل: وعن محاد الراوية قال
ورد كتاب أمري : أجب األمري، فدخلت عليه، فقال: املسجد األعظم، إذ أتاين رسول حممد بن يوسف الثقفي، وقال

ك، هذه نفقة ملنزل: املؤمنني علي حبملك إليه، وبالباب جنيبان، فاركب أحدمها، ودفع إيل كيساً فيه ألف دينار، وقال
فدخلت دمشق يف اليوم الثامن واستأذن يل الرسول فدخلت عليه، فإذا هو جالس يف دار مبلطة بالرخام األمحر، 

وفيها سرادق خز أمحر يف وسط قبة محراء من خز، وفرشها وكل ما فيها أمحر، وعلى رأسه جاريتان عليهما ثياٌب 
محر، ويف اليد األخرى نبيذ أبيض، فلما واجهته سلمت محر بيد واحدة منهما إبريٌق، ويف إحدى يدي األخرى نبيذ أ

  .ال يا أمري املؤمنني: أتدري فيم بعثت إليك؟ قلت: ادن يا محاد: عليه باخلالفة فرد علي السالم، وقال
  .يف بيت شعر ذهب عين أوله: قال
  .ال أدري إال أنه بيت فيه إبريق: من أي عروض أو قافية؟ قال: قلت

نعم يا أمري املؤمنني، لعله قول : ففكرت يف نفسي ساعة، مث قلت. تغن الرواية يوماً، فاآلن إن مل: فقلت يف نفسي
  :التبع اليماين، أو عدي بن زيد العبادي

  أما تستفيق: ح يقولون يل... بكر العاذلون يف وضح الصب 
  والقلب عندكم موثوق... ويلومون فيك يا ابنة عبد اهللا 



  أعدو يلومين أم صديق... لست أدري إذ العذل فيها 
  قينةٌ يف ميينها إبريق... ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت 

يا جارية اسقه، فسقتين كأساً أذهبت ثلث عقلي، مث استعاد : هو واهللا الشعر بعينه وشرب وقال: فصاح يزيد وقال
  .يا أمري املؤمنني، ذهب ثلثا عقلي: اسقه، فسقتين، فقلت: الشعر وشرب وقال

  .تك قبل أن يذهب الثلث اآلخرسل حاج: فقال
  .إحدى هاتني اجلاريتني: فقلت
مها لك مباهلما وما عليهما، ومائة ألف حتسن هبا سريك، مث ناولتين اجلارية كأساً فشربتها وانصرفت وهنضت، : فقال

عة، وقد ذهب عقلي، فعدل يب إىل دار الضيافة فانتبهت آخر الليل، وإذا بشمع يوقد واجلاريتان يرصان األمت
  .والبغال حتمل ما هلما من أثاث وغريه، وأصبحت قبضت املال وانصرفت، وأما أيسر أهل الكوفة، انتهى

انظر أيها املتأدب نفاق سوق األدب يف : وملا وقف الشيخ تقي الدين بن حجة رمحه اهللا، على هذه احلكاية، قال
ه من العراق إىل دمشق، وأجيز عليه باجلاريتني ذلك األرب، وبشهادة اهللا أن البيت الذي طلب محاد الراوية بسبب

  .واملائة ألف تأنف نفسي أين أنظمه يف سلك قصيدة من قصائدي، وهو هذا البيت
  قينةٌ يف ميينها إبريق... ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت 

  :وكنت أريد أن أكون يف ذلك العصر ويسمع يزيد بن عبد امللك من نظمي يف هذا الباب قويل
  طاراً له بعصا اجلوزاء نقرات ... رقم البدر املنري هلا  يف ليلة

  فوق اللثا واللمى در وعقبات... وبان يل من ملاها حني تبسم يل 
  لكن هلا ضاع يف الكاسات نفحات... والراح دبت على فهمي فصورها 
  هي املنازل يل فيها عالمات: ... كانت عالمات حتقيقي، فقال فمي

  مغردين، ولإلنشاء سجعات... اسنها مذ أنشأتنا سجعنا يف حم
  ملا حبتها ثغور لؤلؤيات... هذا وأفواه كاسايت قد ابتسمت 

  فللحباب على التسكني جزمات... ومن يقل حركات الزهر ما سكنت 

  جارية مثن إعراب بيت

أن يقرئه كتاب  كان أبو عثمان املازين جاء إليه يهودي وسأله: وألطف من ذلك ما حكاه حممد بن يزيد املربد، قال
ترد مائة دينار مع فاقتك وحاجتك : فامتنع أبو عثمان من ذلك، فقلت له سبحان اهللا. سيبويه، وبذل له مائة دينار

اعلم أن كتاب سيبويه يشتمل على ثالمثائة آية من كتاب اهللا، وال أرى : نعم يا أبا العباس: إىل درهم واحد؟ فقال
  .أن أمكن منها كافراً

فما مضت إال أيام حىت جلس الواثق يوماً للشرب وحضر ندوماؤه فغنت جارية يف : قال املربد. تكلمفسكت، ومل ي
  :اجمللس هذا الشعر

  أهدى السالم حتية ظلم... أظلوٌم إن مصابكم رجالً 
ما حفظته : فقالت اجلارية. الصواب الرفع ألنه خرب إن: فنصبت رجالً، فلحنها بعض احلاضرين من الندماء، وقال

  .من معلمي إال هكذا



من بالعراق من أهل : مث وقع النزاع بني اجلماعة، فمن قائل الصواب معه، ومن قائل الصواب معها، فقال الواثق
  .بالبصرة أبو عثمان املازين، وهو اليوم واحد عصره يف هذا العلم: العربية ممن يرجع إليه؟ فقالوا

إلينا معظماً مبجالً فما كان إال أيام حىت وصل الكتاب إىل البصرة،  اكتبوا إىل والينا بالبصرة يسريه: فقال الواثق
فمر الوايل أبا عثمان بالتوجه وسريه على بغال الربيد، فلما وصل دخل على الواثق، فرفع جملسه وزاد يف إكرامه 

اإلصابة الصواب مع اجلارية، وال جيوز يف رجل غري النصب ألن مصاب مصدر مبعىن : وعرض عليه البيت، فقال
  .ورجالً منصوب به، واملعىن أن إصابتكم رجالً أهدى السالم حتيةً ظلٌم، فظلم خرب إن؛ وما يتم الكالم إال به

ففهم الواثق كالم أيب عثمان، وعلم أن احلق ما قالته وأعجب به، وانقطع الرجل الذي أنكر على اجلارية، مث أمر 
ه بتحف وهدايا كثرية ألهله، ووهبت له اجلارية مجلة أخرى، مث سريه إىل الواثق أليب عثمان املازين بألف دينار، وأحتف

  .كيف رأيت يا أبا العباس، تركت هللا مائة فعوضين ألفاً: بلده مكرماً، فلما وصل جاء املربد فقال له أبو عثمان
  .من ترك شيئاً هللا عوضه خرياً منه، انتهى: فقال املربد

  االسم األعظم

سألت اهللا االسم األعظم فجاءين جربيل به : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، قالعن أنس رضي اهللا عنه
  " .خمتوماً، وهو اللهم إين أسألك باالسم املخزون املكنون الطهر الطاهر املطهر املقدس املبارك احلي القيوم 

  .بأيب وأمي علمنيه: قالت عائشة
  .صبيان والسفهاء، انتهىيا عائشة هنينا عن تعليمه النساء وال: فقال

  فائدة

كان أبو حممد عبد اهللا بن حيىي الضبعي من أصحاب الشافعي وكان إماماً صاحلاً عاملاً من أهل اليمن من أقران 
روى أن ناساً ضربوه بالسيف فلم تقطع سيوفهم . احترازات املهذب والتعريف يف الفقه: صاحب البيان من تصنيفه
، فاهللا خري حافظاً، وهو أرحم " وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم : " ت أقرأكن: فيه فسئل عن ذلك، فقال

" ، " إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون " ، " له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا " الرامحني 
إن " ، " تقدير العزيز العليم وحفظا ذلك " ، " وحفظاً من كل شيطان مارد " ، " وحفظناها من كل شيطان رجيم 

إن ريب على كل " ، إىل آخر السورة، وينبغي أن يزاد فيها " إن بطش ربك لشديد " ، " كل نفس ملا عليها حافظ 
كنت خرجت يوماً مع مجاعة فرأيت ذئباً يالعب شاةً عجفاء، وال يضرها بشيء، فلما دنونا : مث قال" . شيء حفيظ 

  .نا يف عنق الشاة كتاباً مربوطاً فيه هذه اآليات املتقدمة، انتهىمنه نفر منها الذئب، فوجد

  فائدة

احتبس عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة عن صالة الصبح، حىت كدنا نتراءى عني : قال معاذ بن جبل
مصافكم كما على : الشمس، فخرج سريعاً فثوب بالصالة فصلى وجتوز يف صالته، فلما سلم دعا بصوته، فقال لنا

إين قمت من الليل فتوضأت وصليت ما ! أما إين سأحدثكم ما حبسين عنكم الغداة؟؟: أنتم، مث انفتل إلينا، فقال
. لبيك يا رب: يا حممد، فقلت: قدر يل، فنعست يف صاليت حىت استثقلت، فإذا أنا بريب تعاىل يف أحسن صورة، فقال



يف : قلت: " ويف رواية" . يف الكفارات والدرجات : " قال تعاىل. أدريريب ال : فيم خيتصم املأل األعلى؟ قلت: قال
مشي األقدام إىل اجلماعات، واجللوس يف املساجد بعد الصلوات، : فما هن؟ قلت: قال" . الكفارات والدرجات 

. اس نيامإطعام الطعام، ولني الكالم، والصالة بالليل والن: مث فيم؟ قلت: قال. وإسباغ الوضوء على املكروهات
اللهم إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب املساكني، وأن تغفر يل وترمحين، وإذا : " سل، قلت: قال

  " .أردت بعبادك فتنة فاقبضين إليك غري مفتون، أسألك حبك وحب من حيبك وحب كل عمل يقربين إىل حبك 
  " .مث تعلموها إهنا حق فادرسوها : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث حسن صحيح انتهى من حياة احليوان يف حرف النون: قال أبو عيسى
هو أخفى فيكم من دبيب النمل، وسأدلك على شيء : ذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الشرك، فقال: وقال

ك بك شيئاً، وأنا أعلم اللهم إين أعوذ بك أن أشر: " تقول. إذا فعلته، أذهب اهللا عنك صغار الشرك وكباره
  .، انتهى" وأستغفرك ملا ال أعلم إنك أنت عالم الغيوب، تقوهلا ثالث مرات 

  ؟

  فائدة

  .إذا علقت عني اهلدهد على صاحب النسيان ذكر ما نسيه، ودمه إذا قطر يف البياض العارض يف العني أذهبه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً أن : " وروى أمحد والبزار، ورجال أمحد ثقات، من حديث أيب هريرة

  " .فقد شرب معك الشيطان : قال. ال: أيسرك أن يشرب معك اهلر؟ قال: يشرب قائماً، فقال له
كنت جالساً عند عائشة رضي اهللا : ويف تاريخ ابن النجار يف ترمجة حممد بن عمر احلنبلي عن أنس بن مالك قال

 لقد هجرين القريب والبعيد حىت هجرتين اهلرة، وما عرض علي طعام وال واهللا: عنها، أبشرها بالرباءة، فقالت
  .مما ذكر الناس: مالك حزينة؟ فقلت: شراب، فكنت أرقد وأنا جائعة، فرأيت يف منامي فىت، فقال

  .ادعي هبذه يفرج اهللا عنك: فقال
فارج الغمم، ويا كاشف الظلم، ويا يا سابغ النعم، ويا دافع النقم، ويا : قويل دعاء الفرج: وما هي؟ قال: فقلت

أعدل من حكم، ويا حسيب من ظلم، ويا ويل من ظلم، ويا أول بال بداية، ويا آخر بال هناية، ويا من له اسم بال 
  .كنية، اجعل يل من أمري فرجاً وخمرجاً

  .يوانانتهى من حياة احل. فانتبهت وأنا ريانة شبعانة، وقد أنزل اهللا براءيت وجاءين الفرج: قالت
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بأعرايب، وهو يدعو : وهذا الدعاء روى الطرباين بإسناد صحيح قطعة منه عن أنس

يا من ال تراه العيون، وال ختالطه الظنون، وال يصفه الواصفون، وال تغريه احلوادث، وال خيشى : يف صالته يقول
وعدد قطر األمطار، وعدد ورق األشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل  الدوائر، يعلم مثاقيل اجلبال، ومكاييل البحار،

وأشرق عليه النهار، وال تواري منه مساٌء مساًء وال أرٌض أرضاً وال حبٌر إال ويعلم ما يف قعره وال جبل إال يعلم ما يف 
  .وعره، اجعل اللهم خري عمري آخره، وخري عملي خواتيمه وخري أيامي يوم لقائك

إذا صلى فائتين به، فلما صلى أتاه به وقد كان أهدي للنيب : صلى اهللا عليه وسلم باألعرايب رجالً فقال فوكل النيب
ممن أنت أيها األعرايب؟ : صلى اهللا عليه وسلم، ذهب من بعض املعادن، فلما أتى األعرايب وهب له الذهب، وقال

  .من بين عامر بن صعصعة: قال
  .للرحم اليت بيننا وبينك يا رسول اهللا: ي مل وهبت لك هذا الذهب؟ قالهل تدر: فقال صلى اهللا عليه وسلم



انتهى من . إن للرحم حقاً، ولكن وهبت لك الذهب حلسن ثنائك على اهللا عز وجل: قال صلى اهللا عليه وسلم
  .حرف الطاء

  هبرام جور والرماية

ومن . رام جور مل يكن يف العجم أرمى منهويف كتاب مثار القلوب للثعاليب يف الباب الثالث عشر منه، أن امللك هب
يف أي : غريب ما اتفق له أنه خرج يوماً يتصيد على مجل، وقد أردف جارية يعشقها فعرضت له ظباء، فقال للجارية

  موضع تريدين أن أضع هذا السهم من هذه الظباء؟ 

  .أريد أن تشتبه ذكراهنا بإناثها، وإناثها بذكراهنا: قالت
  .بنشابة ذات شعبتني فاقتلع قرينه، ورمى ظبية بنشابتني، أثبتهما يف موضع القرنني فرمى ظبياً ذكراً

  .مث سألته أن جيمع ظلف الظيب وأذنه بنشابة واحدة
فرمى أذن الظيب ببندقٍة، فلما أهوى بيده إىل أذنه ليحك رماه بنشابة فوصل أذنه بظلفه، مث أهوى إىل اجلارية مع 

ما أردت إال إظهار عجزي، فلم تلبث : رض وأوطأها اجلمل بسبب ما اشترطت عليه وقالهواه هبا فرمى هبا إىل األ
  .انتهى. إال يسرياً وماتت

  حكاية يف القطا

يقال نزل عمرو بن أمامة على قوم من مراد، فطرقوهم ليالً فأثاروا القطا من أماكنها، فرأهتا امرأة يقال هلا حذام، 
فلم يلتفتوا إىل . ولو ترك القطا ليالً لناما: جها مع رجالٍ من قومها فقالت هلمفلما رأت القطا طار ليالً نبهت زو

  :قوهلا وأخلدوا إىل مضاجعهم فقام رجل منهم وقال
  فإن القول ما قالت حذام... إذا قالت حذام فصدقوها 

انتهى . به املثل فنفر القوم والتجئوا إىل واد قريب منهم، واعتصموا به حىت أصبحوا وامتنعوا من عدوهم، فضرب
  .بتقدمي وتأخري

  يا جامع الناس

إذا ضاع منك شيء : زودين شيئاً؟ فقال: ودعت أبا احلسن الصغري املدين فقلت له: وعن أيب جعفر اخلالدي قال
يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه، إن اهللا ال : وأردت أن جيمع اهللا بينك وبني ذلك الشيء أو ذلك اإلنسان، فقل

انتهى من حرف . عاد امجع بيين وبني كذا وكذا، فإن اهللا جيمع بينك وبني ذلك الشيء أو ذلك اإلنسانخيلف املي
  .األلف

  امللك واملرأة العفيفة

  :وهذه أبيات
  لصيد اللُّخم يف البحروصيد األسد يف الربوقضم الثلج يف القر



  ونقل الصخر يف احلروإقداٌم على موٍتوحتويلٌ إىل القرب
  ف ممن عاش يف الفقر... العر  ألشهى من طالب

انتهى . الكوسج وهو القرش: اللُّخم، بضم الالم وإسكان اخلاء املعجمة، ضرب من السمك ضخم يقال له: قوله
  .من حياة احليوان يف حرم الالم

  امللك واملرأة العفيفة

ة، فدخلها منفرداً، وذكر بعض أهل التواريخ أن ملكاً من امللوك خرج يدور فلي ملكه، فوصل إىل قرية عظيم
فأخذه العطش، فوقف بباب دار من دور القرية وطلب ماء، فخرجت إليه امرأة مجيلة بكوز ماء وناولته إياه، فلما 

نظر هلا افتنت هبا، فراودها عن نفسها، وكانت املرأة عارفة به، فعلمت أهنا ال تقدر على االمتناع منه، فدخلت 
فأخذ امللك الكتاب . يف هذا الكتاب حىت أصلح من أمري ما حتب وأعودانظر : وأخرجت له كتاًب، وقالت له

ونظر فيه، وإذا فيه الزجر عن الزنا وما أعد اهللا تعاىل لفاعله من العذاب األليم، فاقشعر جلده ونوى التوبة، وصاح 
  .باملرأة، وأعطاها الكتاب ومر ذاهباً

حري يف نفسه وخاف أن يكون قد وقع غرض امللك فيها، فلم وكان زوج املرأة غائباً، فلما حضر أخربته اخلرب، فت
يتجاسر على وطئها بعد ذلك، ومكث على ذلك مدة، فأعلمت املرأة أقارهبا حباهلا مع زوجها، فرفعوه إىل امللك، 

ة، أعز اهللا موالنا امللك، إن هذا الرجل قد استأجر منا أرضاً للزراع: فلما مثل بني يدي امللك قال أقارب املرأة
فزرعها مدة، مث عطلها فال هو يزرعها، وال هو يتركها لنؤجرها ملن هو يزرعها، وقد حصل الضرر لألرض، وخناف 

  .فسادها بسبب التعطيل ألن األرض إذا مل تزرع فسدت
أعز اهللا موالنا امللك، إنه قد بلغين أن األسد قد دخل : ما مينعك من زرع أرضك؟ فقال: فقال امللك لزوج املرأة

  .رضي، وقد رهبته ومل أقدر على الدنو منه لعلمي أنه ال طاقة يل باألسدأ
يا هذا إن أرضك طيبة صاحلة للزراعة، فازرعها بارك اهللا لك فيها، فإن األسد لن يعود : ففهم امللك القصة فقال

  .إليها، مث أمر له ولزوجته بصلة حسنة وصرفهما، انتهى من حرف األلف

  فائدة

م بن غالب، والفرزدق لقب غلب عليه، والفرزدق قطع العجني الواحدة فرزدقة، ولقب به لغلظه الفرزدق امسه مها
  .وقصره، انتهى

  فائدة

  عظيمة
إذا أردت أن تعرف أن املرأة عقيم أو ال، فمرها أن تتحمل بثومة يف قطنة، ومتكث سبع ساعات، فإن : قال األطباء

  .فإهنا حتمل بإذن اهللا تعاىل وإال فال، وهي جمربة، واهللا أعلمفاح من فمها رائحة الثوم، فعاجلها باألدوية، 
  فائدة 



يستحب له عند : قال شيخ اإلسالم حميي الدين النووي يف أذكاره يف باب أذكار املسافر عند إرادته اخلروج من بيته
 صلى اهللا عليه إرادة اخلروج أن يصلي ركعتني حلديث املطعم بن املقداد الصحايب رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا

: رواه الطرباين وقال" . ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتني يركعهما عندهم حني يريد السفر : " وسلم قال
مما حفظت من والديت أم حممد آمنة، وكنت وفاهتا يف صفر سنة : يف تتمة أخرى قال الشيخ قطب الدين القسطالين

ء حجب عرشك، من أعدائي احتجبت، وبسطوة اجلربوت ممن يكيدين اللهم بتأللؤ نور هبا: ست ومخسني وستمائة
استترت وبطول حول حجب عرشك من عدائي احتميت، وبشديد قوتك من كل سلطان حتصنت وبدميوم قيوم 
دوام أبديتك من كل شيطان استعذت ومبكنون السر يف سرسرك من كل هم وغم ختلصت، يا حامل العرش عن 

كتب اهللا . " ش، يا حابس الطري والوحش احبس عين من ظلمين واغلب من غلبينمحلة العرش، يا شديد البط
  .، انتهى" ألغلنب أنا ورسلي إن اهللا قوي عزيز 

  فائدة

بسم اهللا الرمحن الرحيم ال إله إال اهللا احلليم الكرمي، سبحان اهللا رب العرش : إذا عسر على املرأة والدهتا فليكتب هلا
فهل يهلك إال القوم . كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار بالغ. املنيالعظيم احلمد هللا رب الع

  .الفاسقون

  فائدة

بسم اهللا : تكتب هؤالء الكلمات وجتعل يف أنبوبة وتدفن يف الزرع والكرم فإنه ال يؤذيه اجلراد بإذن اهللا تعاىل وهي
صحبه وسلم اللهم أهلك صغارهم واقتل كبارهم وأفسد الرمحن الرحيم اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آله و

إين توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو . بيضهم وخذ بأفواههم عن معايشنا وأرزاقنا إنك مسيع الدعاء
آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه واستجب منا يا أرحم 

  .الرامحني

  اءدع

اللهم بسر : وقال الشيخ قطب الدين، ومما حفظته من دعاء والدي من األدعية اليت تنفع يف احلجب عن األعداء
الذات وبذات السر وهو أنت أنت، هو ال إله إال أنت، احتجبت بنور اهللا وبنور عرش اهللا وبكل اسم اهللا من 

لى نفسي وديين وأهلي ومايل وولدي ومجيع ما عدوي وعدو اهللا بألف ألف ال حول وال قوة إال باهللا، ختمت ع
أعطاين ريب خبامت اهللا القدوس املنيع الذي ختم به أقطار السموات واألرض، حسبنا اهللا ونعم الوكيل، حسبنا اهللا 

  .ونعم الوكيل، حسبنا اهللا ونعم الوكيل

  سك النقود يف اإلسالم

وبني يديه مال كثري قد أمر بتفرقته على خدمه اخلاصة دخلت على الوليد ذات يوم وهو يف إيوانه : وقال الكسائي
هل علمت أول من سن هذه الكتابة يف الذهب : وبيده درهم تلوح كتابته وهو يتأمله وكان كثرياً ما حيدثين فقال



  .هو يا سيدي عبد امللك بن مروان: والفضة؟ قلت
  . ذه الكتابةال أعلم غري أنه أول من أحدث ه: فما كان السبب يف ذلك؟ قلت: قال

سأخربك، كانت القراطيس للروم وكان أكثر من مبصر نصرانياً على دين ملك الروم، وكانت تطرز بالرومية : قال
وكان طرازها أباً وابناً وزوجة وبنتاً، فلم يزل كذلك صدر اإلسالم كله ميضي على ما كان عليه إىل أن ملك عبد 

م جالس إذ مر به قرطاٌس فنظر إىل طرازه فأمر أن يترجم بالعربية ففعل امللك، فتنبه وكان فطناً، فبينما هو ذات يو
ما أغلظ هذا يف دين اإلسالم أن يكون طراز القراطيس هكذا وهي تعمل يف األواين والثياب، : ذلك فأنكره، وقال

العزيز بن فأمر بالكتاب إىل عبد . ومها يعمالن مبصر وغري ذلك مما يطرز من ستور وغريها من عمل هذا البلد
مروان، وكان عامله مبصر، ببطال ذلك الطراز الذي يعمل على الثياب والقراطيس والستور وغري ذلك، وأن تعمل 

صناع القراطيس سورة التوحيد، وشهد أن ال إله إال هو، وهذا طراز القراطيس خاصة إىل هذا الوقت، ومل ينقص 
إبطال ما يف أعماهلم من القراطيس املطرزة بطراز الروم، ومعاقبة ومل يزد ومل يتغري، وكتب إىل عمال اآلفاق مجيعاً ب

من وجد عنده بعد هذا النهي شيء منه بالضرب الوجيع واحلبس الطويل بعدما أثبت القراطيس بالطراز احملدث 
يه، بالتوحيد، ومحل إىل بالد الروم منها وانتشر خربها ووصل إىل ملكهم فترجم له ذلك الطراز، فأنكره وعظم عل

إين أعمل القراطيس مبصر وسائر ما يطرز هناك للروم، ومل تزل تطرز بطراز : واستشاط غيظاً فكتب إىل عبد امللك
الروم إىل أن أبطلته، فإن كان من تقدمك من اخللفاء قد أصاب فقد أخطأت، وإن كنت قد أصبت فقد أخطأوا، 

هبدية تليق مبحلك، وأحببت أن ترد طراز تلك  فاختر من هاتني اخللتني أيهما شئت وأحببت، وقد بعثت إليك
  .وكانت عظيمة القدر. القراطيس إىل ما كان عليه، ومجيع ما كان يطرز أوالً ألشكرك عليه وتأمر بقبض اهلدية

  .فلما قرأ عبد امللك كتابه، رد الرسول وأعلمه أنه ال جواب له ورد اهلدية، فانصرف هبا إىل صاحبه
إين ظننت أنك استقللت اهلدية، فلم تقبلها ومل جتبين إىل : ، ورد الرسول إىل عبد امللك وقالفلما وافاه أضعف اهلدية

  .كتايب فأضعفت اهلدية، وأنا أرغب إليك مثل ما رغبت فيه أوالً من رد الطراز إىل ما كان عليه
إنك قد : كتبه ويقول فقرأ عبد امللك الكتاب ومل جيبه ورد اهلدية، فكتب إليه ملك الروم كتاباً يقتضي أجوبة

استخففت جبوايب وهدييت ومل تسعفين حباجيت فتومهت أن استقللت اهلدية فأضعفتها، فجريت على سبيلك األول، 
وقد أضعفتها لك ثالثاً، وأنا أحلف باملسيح لتأمرن برد الطراز إىل ما كان عليه أو آلمرن بنقش الدراهم والدنانري، 

إال ما ينقش يف بالدي، ومل أر الدراهم والدنانري نقشت يف بالد اإلسالم فتنقش  فإنك تعلم أنه ال ينقش شيء منها
عليها شتم نبيك، فإذا قرأته ارفضَّ جبينك عرقاً، فأحب أن تقبل هدييت، وترد الطراز إىل ما كان عليه أول األمر، 

  .وكانت هدية بررتين هبا ويبقى األمر بيين وبينك
أحسبين أشأم مولود ولد يف اإلسالم : عليه، وعظم، وضاقت به األرض وقال فلما قرأ عبد امللك الكتاب صعب

وال ميكن حموه من . ألين جنيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شتم هذا الكافر ما يبقى إىل أبد الدهور
سالم واستشارهم، مجيع مملكة العرب، إذ كانت املعامالت تدور بني الناس بدنانري الروم ودرامههم، فجمع أهل اإل

  .إنك لتعلم املخرج من هذا األمر ولكنك تتعمد تركه: فلم جيد عندهم رأياً يعمل به، فقال له روح بن زنباع
  .عليك بالباقر من آل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم: وحيك مب؟ قال: فقال
  .نعم: قال. صدقت، وميكنه يا روح الرأي فيه: قال



أرسل حممد بن علي بن احلسني مكرماً ومتعه مبائة ألف درهم جلهازه وثالمثائة درهم  فكتب إىل عامله باملدينة أن
وحبس الرسول قبله إىل موافاة حممد بن علي، فلما . لنفقته، وأرح عليه يف جهازه وجهاز من خيرج معه من أصحابه

إحدامها أن اهللا عز : من جهتني ال يعظم هذا عليك، فإنه ليس بشيء: وافاه أخربه اخلرب فقال له حممد رضي اهللا عنه
وجل مل يكن ليطلق ما هتدد به صاحب الروم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والثانية تدعو يف هذا الوقت 
بصناع يضربون سككاً للدراهم والدنانري وجتعل النقش عليها سورة التوحيد، وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لدينار واألخرى يف الوجه الثاين وجتعل يف مدار الدرهم أو الدينار، ذكر البلد وسلم إحدامها يف وجه الدرهم وا
الذي يضرب فيه والسنة اليت تضرب فيها تلك الدراهم والدنانري، وتعمد إىل وزن ثالثني درمهاً عدداً من الثالثة 

وزن مخسة مثاقيل فتكون أصناف اليت، العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها 
أوزاهنا مجيعاً أحداً وعشرين مثقاالً فيجزئها من الثالثني، فتصري العدة من اجلميع وزن سبعة مثاقيل وتصب صنجاة 
  .من قوارير ال تستحيل إىل زيادة وال نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنانري على وزن سبعة مثاقيل

ا هي الكسروية اليت يقال هلا اليوم البغلية ألن راس البغل ضرهبا لعمر بن وكانت الدراهم يف ذلك الوقت إمن
اخلطاب رضي اهللا عنه بسكة كسروية يف اإلسالم، مكتوب عليها صورة امللك، وحتت الكرسي مكتوب بالفارسية 

شرة منها وزن نوش خور، أي كل هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل اإلسالم مثقاالً والدراهم اليت كان وزن الع
ستة مثاقيل والعشرة وزن مخسة مثاقيل هي السامرية اخلفاف، والثقال ونقشها نقش فارس، ففعل ذلك عبد امللك 

وأمره حممد بن علي بن احلسني رضي اهللا عنه أن يكتب السكة يف مجيع بلدان اإلسالم وأن يتقدم إىل الناس يف 
ه السكة من الدراهم والدنانري وغريمها، وأن تبطل وتزد إىل مواضع التعامل هبا وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغري هذ

  .العمل حىت تعاد إىل السكة اإلسالمية
إن اهللا عز وجل مانعك مما قد أردت أن تفعله، : ففعل عبد امللك ذلك ورد رسول ملك الروم إليه بذلك ويقول

  .والطراز الروميةوقد تقدمت إىل عمايل يف أقطار البالد بكذا وكذا وبإبطال السكك 
إمنا أردت أن أغيظه مبا كتبت إليه ألنين كنت : ؟ فقال.افعل ما كنت هتددت به ملك العرب: فقيل مللك الروم

قادراً عليه باملال وغريه برسوم الرسوم، فأما اآلن فال أفعل ألن ذلك ال يتعامل به أهل اإلسالم وامتنع من الذي قال 
  .احلسني رضي اهللا عنهم إىل اليوم وثبت ما أشار به حممد بن علي بن

  .مث رمى يعين الوليد بالدرهم إىل بعض اخلدم

  منام صادق

يا : رأيت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف املنام، فقلت: وقال نصر اهللا بن جملي، وكان من الثقات وأهل السنة
  . يتم على ولدك احلسني ما متمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، مث: تفتحون مكة، وتقولون! أمري املؤمنني

  .ال: أما مسعت أبيات ابن الصيفي يف هذا؟ قلت: فقال
مث انتبهت فبادرت إىل دار حيص بيص فذكرت له الرؤيا فشهق وبكى وحلف باهللا أهنا مل خترج من . امسعها منه: قال

  :فيه أو خطه ألحد وما نظمها إال يف ليلته، مث أنشدين
  فلما ملكتم سال بالدم أبطح... ةً ملكنا فكان العفو منا سجي

  غدونا عن األسرى نفك ونصفح... وحللتمو قتل األسارى وطاملا 
واسم حيص بيص سعيد بن حممد أبو الفوارس التميمي الشاعر املعروف، ويعرف بابن الصيفي، ولقب حبيص بيص 



فبقي هذا اللقب عليه، ومن ما للناس يف حيص بيص : ألنه رأى الناس يوماً يف حركة مزعجة وأمر شديد فقال
  :حماسن شعره

  أقصر عناك، فإن الرزق مقسوم... يا طالب الرزق يف اآلفاق جمتهداً 
  وطالب الرزق يسعى وهو حمروم... الرزق يأيت إىل من ليس يطلبه 

  :وله أيضاً
  إن الطبيب الذي أبالك بالداء... يا طالب الطب من داٍء أصيب به 

  ال من يذيب لك الترياق يف املاء... ٍة هو الطبيب الذي يرجى لعافي
  :وله أيضاً

  أيها القلب ودع عنك احلرق... إله عما استأثر اهللا به 
  حول حمتال، إذا األمر سبق... فقضاء اهللا ال يدفعه 

  : وله أيضاً

  على العباد من الرمحن أرزاق... أنفق وال ختش إقالالً، فقد قسمت 
  وال يضر مع اإلقبال إنفاق... ال ينفع البخل من دنيا مولية 

  ؟

  الذكاء والفهم

ومما جاء يف الذكاء والفهم ما حكي عن املأمون أنه غضب على عبد اهللا بن طاهر، وشاور أصحابه يف اإليقاع به، 
فلما فضه ووجد . بسم اهللا الرمحن الرحيم، يا موسى: وكان قد حضر يف ذلك اجمللس صديق له فكتب إليه كتاباً فيه

يا سيدي، إين : جعل يطيل النظر إليه وال يفهم معناه، وكانت له جارية واقفة على رأسه فقالت لهذلك تعجب و
  " .يا موسى إن املأل يأمترون بك ليقتلوك : " إنه أراد قوله تعاىل: وما هو؟ قالت: فقال. أفهم معىن هذا

  .يف عدم احلضور فكان سبب سالمتهوكان قد عزم على احلضور إىل املأمون، فثىن العزم عن ذلك واعتذر للمأمون 
إن بعض امللوك غضب على بعض عماله فأمر وزيره أن يكتب له كتاباً : وأحسن من ذلك ما ذكره ابن خلكان قال

وجعل يف صدر النون . يشخصه به، وكان للوزير بالعامل عناية، فكتب إليه كتاباً وكتب يف آخره، إن شاء اهللا تعاىل
عت هذه احلركة من الوزير إذ من عادة الكتاب أن ال يشكلوا كتبهم، ففكر يف ذلك فعجب العامل كيف وق. شدة

فلما وقف . فكشط الشدة وجعل مكاهنا ألفاً وختم الكتاب وأعاده. إن املأل يأمترون بك ليقتلوك: فظهر له أنه أراد
  .إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها: عليه الوزير سر بذلك وفهم أنه أراد

  ؟ 

  حنيفة وجاره اإلسكايفأبو 

أن أبا حنيفة رضي اهللا عنه، كان له جار إسكايف يعمل هناره، فإذا رجع إىل منزله : ويف تاريخ بغداد ووفيات األعيان
  :ليالً تعشى مث شرب، فإذا دب الشراب فيه غىن وقال

  ليوم كريهٍة وسداد ثغر... أضاعوين، وأي فىت أضاعوا 



  .حىت يأخذه النوم، وأبو حنيفة يسمع صوته كل ليلة وال يزال يشرب ويردد هذا البيت
أخذه العسس منذ ليالٍ، فصلى أبو حنيفة : وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله، ففقد أبو حنيفة صوته فسأله عنه فقيل
وه ائذنوا له، وأقبلوا به راكباً وال تدع: الفجر من غده، مث ركب بغلته وأتى إىل دار األمري، فاستأذن عليه، فقال

  .أشفع يف جاري: ما حاجتك؟ قال: ففعل به ذلك، فوسع له األمري من جملسه وقال له. ينزل حىت يطأ البساط
  .أطلقوه وكل من أخذ يف تلك الليلة: فقال األمري

هل ! يا فىت: فخلوهم أيضاً وذهبوا وركب أبو حنيفة بغلته وخرج واإلسكايف ميشي وراءه فقال له أبو حنيفة
  .مث تاب الرجل ومل يعد إىل ما كان يفعل. بل حفظت ورعيت فجزاك اهللا خرياً عن حرمة اجلوار: أضعناك؟ فقال
نعم، رأيت رجالً لو كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهباً : قلت ملالك، هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: وقال الشافعي
  .لقام حبجته

  دواء للصداع

  .ويكتب للصداع: قال احلافظ ابن عساكر، أيضاً
بسم اهللا الرمحن الرحيم كهيعص ذكر رمحة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداًء خفياً أمل تر إىل ربك كيف مد الظل 

ولو شاء جلعله ساكناً كهيعص محسق كم هللا من نعمة على عبد شاكر وغري شاكر، وكم هللا من نعمة يف قلب خاشع 
اذهب أيها الصداع بعز عز اهللا بنور وجه اهللا، وله وغري خاشع، وكم هللا من نعمة يف كل عرق ساكن وغري ساكن، 

ما سكن يف الليل والنهار وهو السميع العليم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد 
  .خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني، فإنه نافع

سلم فمر بنا كلب فما بلغت رجله يده حىت مات، فلما صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وعن أيب الدرداء قال
أنا يا رسول اهللا : من الداعي على هذا الكلب؟ فقال رجل من القوم: فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت احلنان املنان بديع السموات واألرض ذو : قلت: فما قلت؟ قال: قال
  .ل واإلكرام اكفنا هذا الكلب مبا شئتاجلال

  .لقد دعا اهللا باالسم األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى: فقال صلى اهللا عليه وسلم
  .ويف هذا احلديث يف السنن األربعة ومسند أمحد وكتايب احلاكم وابن حبان

  .وقاص، انتهى وكانت صالة العصر يوم اجلمعة وأن الرجل الداعي سعد بن أيب: قيل

  فائدة

اتفق الناس على تكفري إبليس بقضيته مع آدم عليه الصالة والسالم، وليس الكفر فيها المتناعه من : قال القرايف
السجود، وإال لكان كل من أمر بالسجود وامتنع منه كافراً، وليس كفره بكونه حسد آدم عليه الصالة والسالم 

ن كل حاسٍد كافراً، وليس كفره بعصيانه وفسوقه، وإال لكان كل عاص وفاسق على منزلته من اهللا تعاىل، وإال لكا
كافراً، وقد أشكل ذلك على مجاعة من الفقهاء وينبغي أنه إمنا كفر بنسبه احلق جل جالله إىل اجلور والتصرف الذي 

أن الزام العظيم ومراده . أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني: ليس مبرضي، ويظهر ذلك من فحوي قوله
وقد أمجع املسلمون على أن من نسب . اجلليل بالسجود للحقري من اجلور والظلم، وهذا وجه كفره لعنه اهللا تعاىل

  .اهللا تعاىل لذلك فهو كافر، انتهى



  :ومنه أيضاً قول الشاعر
  هلا: أتانا بال وعد، فقوال هلا... ما له : خليلي إن قالت بثينة

  ومن بات طول الليل يرعى السها سها... ذي به أتى وهو مشغول بعظم ال
  إذا برزت مل يبق يوماً هبا هبا... بثينة تزري بالغزالة يف الضحى 

  كأن أباها الظيب أو أّمها مَها... هلا مقلة كحال وخد مورٌد 
  وكم قتلت باملزج من ودِّها ُدها... دهتين بود قاتل، وهو متلفي 

متني مفتوحتني مث فاء، دود يكون يف أنف اإلبل والغنم الواحدة نغفة، انتهى عن هي من مزج الَنَغف بنون وغني معج
  .األصمعي

  .هو الدود األبيض يكون يف النوى، وما سوى ذلك الدود ليس بنغف: وقال أبو عبيدة
ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج فريسل عليهم : " وروى مسلم عن النواس بن مسعان يف حديثه الذي رواه يف الدجال

فريس من : فَْرَسى، قتلى وقيل للواحدة: ومعىن قوله" . لنغف يف رقاهبم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ا
  .فرس الذئب الشاة وافترسها

  حكاية اهلامة

كنت عند كعب األحبار، وهو عند عمر بن اخلطاب، فقال كعب : روى أبو نعيم يف احللية عن ابن مسعود قال
 أخربك بأغرب شيء رأيته يف كتب األنبياء؟ إن هامةً جاءت إىل سليمان بن داود عليهما يا أمري املؤمنني أال: األحبار

  .السالم عليك يا نيب اهللا: السالم فقالت
  .يا نيب اهللا، إن آدم أخرج من اجلنة بسببه: وعليك السالم يا هامة، أخربيين كيف ال تأكلني من الزرع؟ قالت: فقال
  .ألنه غرق فيه قوم نوح، فمن أجل ذلك ال أشربه: لتفكيف ال تشربني املاء؟ قا: قال

  .ألن اخلراب مرياث اهللا تعاىل، فأنا أسكن مرياث اهللا تعاىل: كيف تركت العمران وسكنت اخلراب؟ قالت: فقال هلا
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال قليالً وكنا حنن : " قال اهللا تعاىل

  .فالدنيا مرياث اهللا كلها" . رثني الوا
  .أقول أين الذين كانوا يتنعمون فيها: فما تقولني إذا جلست فوق خربة؟ قالت: قال سليمان
أقول ويلٌ لبين آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ : فما صياحك يف الدور إذا مررت عليها؟ قالت: قال سليمان

  .من ظلم بين آدم ألنفسهم:  بالنهار؟ قالتفما لك ال خترجني: قال سليمان عليه السالم
  .أقول تزودوا يا غافلون وهتيئوا لسفركم، سبحان خالق النور: فأخربيين ما تقولني يف صياحك؟ قالت: قال

ليس يف الطيور طري أنصح البن أدم وال أشفق عليه من اهلامة، وما يف قلوب اجلهال أبغض منها، : فقال سليمان
  .م، على املشهور طري املاء، انتهىواهلامة بتخفيف املي

  فائدة

أن بعض طلبة العلم خرج من بالده فرافقه : محار الوِحش، ويف كتاب العرائس أليب الفرج اجلوزي: اليحمور
قد صار يل عليك حق وذمة، وأنا : شخص يف الطريق فلما كان قريباً من املدينة اليت قصدها قال له ذلك الشخص

  .حاجةرجل من اجلان ويل إليك 



إذا أتيت مكان كذا وكذا فإنك جتد فيه دجاجات بينهن ديك أبيض فاسأل عن صاحبه واشتره : وما هي؟ قال: قال
  .منه، واذحبه، فهذه حاجيت إليك

فإذا كان لإلنسان مارد ال تعمل فيه العزائم : وما هي؟ قلت: يا أخي وأنا أيضاً أسألك حاجة؟ قال: فقلت له: قال
  .ا دواؤهوأحل باآلدمي منا م

يؤخذ له وتر قدر شرب من جلد اليحمور ويشد به إهبام املصاب من يده شداً وثيقاً، مث يؤخذ له من دهن : قال
  . السذاب الربي ويقطر يف أنفه األمين أربعاً ويف األيسر ثالثاً فإن املاسك به ميوت وال يعود إىل أحد بعده

دت الديك لعجوز، فسألتها بيعه، فأبت، فاشتريته منها بأضعاف فلما دخلت املدينة أتيت إىل ذلك املكان فوج: قال
اذحبه، فذحبته فخرج علي عند ذلك رجالٌ ونساء، : مثنه، فلما اشتريته وملكته متثل يل من بعيد وقال باإلشارة

إنك منذ ذحبت الديك أصيبت شابة عندنا : فقالوا. لست بساحر: فقلت. يا ساحر: فجعلوا يضربونين ويقولون
  .وإنه منذ مسكها مل يفارقها. جبين

فطلبت منهم وتراً قدر شرب من جلد حيمور وشيئاً من دهن السذاب الربي، فأتوا هبما فشددت إهبامي يدي الشابة 
وأنا علمتك على نفسي، مث قطرت من الدهن يف أنفها األمين أربعاً ويف : شداً وثيقاً، فلما فعلت هبا ذلك صاح قائالً

  .من قوته ميتاً، وشفى اهللا تلك الشابة ومل يعاودها بعدها شيطان األيسر ثالثاً فخر

  احلاكم بأمر اهللا وصاحب البستان

وحكى القاضي شهاب الدين فضل اهللا يف كتابه مسالك األنصار يف ممالك األمصار، يف ترمجة احلاكم بأمر اهللا أيب 
ل على بستان له وحوله عبيده، فاستسقاه ماء بينما هو يف موكبه قبلي بركة احلبش، إذ مر برج: علي منصور، قال
يا أمري املؤمنني، قد أطمعتين يف السؤال، فإن رأى أمري املؤمنني أن يكرمين بنزوله ألحظى بتمام : فسقاه، مث قال

السعد؟ فأجابه لذلك ونزل جبيشه، فأخرج الرجل مائة بساط ومائة نطع ومائة وسادة ومائة طبق فاكهة ومائة جام 
ال : أيها الرجل، خربك عجيب، هل علمت بنا فأعددت هذا؟ قال: ئة زبدية سكرية، فبهت احلاكم وقالحلوى وما

واهللا يا أمري املؤمنني، وإمنا أنا تاجر من رعيتك يل مائة حمظية، فلما أكرمتين بالنزول عندي أخذت من كل واحدة 
ق طعام وطبق فاكهة وجام حلوى وزبدية شيئاً من فرشها وزائد أكلها وشرهبا، فإن لكل واحدة يف كل يوم طب

  .شراب
احلمد هللا الذي جعل يف رعايانا من يسع حاله هذا، مث أمر له مبا، يف بيت : فسجد أمري املؤمنني شكراً هللا تعاىل وقال

املال من الدراهم املضروبة يف تلك السنة، فكانت ثالثة آالف ألف وسبعمائة ألف، ومل يركب حىت أحضرها 
  .استعن هبذا على حالك ومروءتك، مث ركب وانصرف: رجل وقال لهوأعطاها لل

  سخاء الربامكة

دعاين حيىي ابن خالد، فدخلت عليه، فوجدت الفضل وجعفراً ولديه : حكى أبو إسحاق إبراهيم املوصلي قال
لعلي أرتاح يا أبا إسحاق أصبحت اليوم مهموماً فأردت الصبوح ألتسلى فغن يل صوتاً : جالسني بني يديه فقال يل

  :له فغنيته
  بيحىي وبالفضل بن حيىي وجعفر... إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 



  وما خلقوا إال ألعواد منرب... فما خلقت إال جلود أكفهم 
فسر وارتاح وأمر يل مبائة ألف، وأمر يل كل واحد من ولديه مبائة ألف فحمل املال مجيعه بني يدي فأخذته 

  .وانصرفت
أصبحت السماء مغيمة وأصبح الرشيد مع حرميه وأمرنا باإلنصراف، وأذن لنا أن نقيم يف : لوحكي عن خمارق قا

واهللا ألذهنب إىل أستاذي إبراهيم املوصلي، فأعرف : منازلنا ثالثة أيام، فمضى اجللساء أمجعون إىل منازهلم فقلت
: ىل دار إبراهيم، وقلت للبوابخربه، مث أعود وأمرت من عندي أن يهيئوا يل جملساً إىل وقت رجوعي، فجئت إ

ادخل، فدخلت فإذا هو جالس يف رواق وبني يديه قدر تغرغر وأباريق تزهر وستارة : أخرب أستاذك فأخربه، فقال
اقعد وحيك أصبحت على ما : ما بال الستارة ال أمسع من ورائها صوتاً؟ فقال: منصوبة واجلواري خلفها، فقلت
  .ري، وقد كنت طلبتها زماناً، ومتنيتها فلم أملكها، وقد أعطي فيها اآلن مائة ألفترى، فأتاين خرب ضيعة بيعت جبوا

. صدقت، ولكن نفسي غري طيبة بإخراج هذا املال: وما مينعك منها، وقد أعطاك اهللا أضعاف هذا املال؟ قال: فقلت
  :خذ هذا القضيب، ونفر بقضيب يف يده على املدورة وألقى علي: وقال

  وبت من كثرة األحزان مل أمن... وهمٍ ومن سقمٍ نام اخلليون من 
  أعمد ليحىي حليف اجلود والكرم... يا طالب اجلود واملعروف جمتهداً 

امض الساعة إىل باب الوزير حيىي بن خالد، وادخل عليه وحدثه مبا رأيت، واذكر : فأخذته وأحكمته مث قال: قال
مل أجد من يستحقه إال جاريته دنانري، وإنين ألقيته عليك الضيعة وعرفه أين صنعت له هذا الصوت، فأعجبين، و

  .لتلقيه عليها، وائتين مبا يكون من اخلرب
فجئت إىل الباب واستأذنت وأعلمته، فأمر بنصب الستارة، وألقيت الصوت على اجلارية مراراً حىت أحكمته، : قال

  تقيم عندنا أو تنصرف؟ : فقال يل

  .نا الوزيرأنصرف أطال اهللا بقاء موال: قلت
  .يا غالم، امحل معه عشرة آالف، وامحل إىل إبراهيم مائة ألف: فقال

فحملت مايل وأتيت إىل منزيل فنثرت على من عندي من اجلواري دراهم من تلك البدر، وأكلت وشربت بقية 
كان عليه واهللا ألذهنب إىل أستاذي وأعرفن خربه، فأتيت ودخلت فوجدته على مثل ما : يومي، فلما أصبحت قلت

نعم، غري أنه ملا دخل منزيل خبلت نفسي بإخراجه، وألقى عليه : ما اخلرب، أمل يأتك املال؟ قال: فقلت له. باألمس
صوتاً آخر أتيت به الفضل بن حيىي وحدثته مبا كان من أبيه باألمس، فأمر أن حيمل معي عشرون ألفاً، وإلبراهيم 

دوت إليه ملا أصبحت، فوجدته على مثل حاله مبثل عذره، وألقى علي مائتا ألف، وفعلت مثل ما فعلت باألمس، وغ
صوتاً غريه، وأتيت به جعفر بن حيىي، وأخربته مبا كان من أبيه وأخيه، فأمر أن حيمل معي ثالثون ألفاً وإىل إبراهيم 

سي مل أبرح منه، وصلت إيل ستمائة ألف وأنا جالس يف جمل: فحملته معي إليه، فبكى إبراهيم وقال. ثالمثائة ألف
  .فعلى مثل هؤالء يبكى، فرحم اهللا أرواحهم أمجعني

  ؟

  إسحاق املوصلي يتطفل



غدوت يوماً وأنا منحصر من مالزمة أمري املؤمنني، فعرضت نفسي على أن أطوف يف الصحراء : قال إسحاق
وقد محى النهار، فوقفت إذا جاء رسول اخلليفة أو غريه فال تعرفوه مكاين، فطفت وعدت : وأتفرج، وقلت لغلماين

يف فضاء أستريح، فلم ألبث أن جاء خادم يقود محاراً فارهاً، وعليه جارية راكبة عليها فاخر الثياب، ورأيت هلا 
قواماً حسناً وظرفاً فائقاً، فحدثت نفسي أهنا مغنية، مث أدخلت الدار اليت أنا واقف عليها مث مل ألبث أن جاء شابان 

  .هلما فدخال، ودخلت معهما فظنا أن صاحب الدار دعاين، وظن صاحب البيت أنين معهما مجيالن واستأذنا فأذن
وجلسنا، فأيت بالطعام، فأكلنا وبالشراب فوضع، ودخلت اجلارية يف يدها عود فغنت وشربنا، فسأهلما صاحب 

بنا ودار الكأس، فغنت هذا طفيلي لكنه ظريف، فأمجلوا عشريت فشر: املنزل عين فأخرباه أهنما ال يعرفاين فقالوا
  :اجلارية تقول

  أمام املطايا تشرئب وتسنح... ذكرتك إذ مرت بنا أم شادن 
  شعاع الضحى من وجهها يتوضح... من املؤلفات الرمل أدماء حرةٌ 

  :مث غنت صوتاً من القدمي واحلديث تقول. فأدته أداء حسناً
  ونأى عين جانبا... قل ملن صد عاتباً 

  ت، وإن كنت العبا... قد بلغت الذي أرد 
ما رأينا طفيلياً أصفق وجهاً منك مل ترض : فاستعدته منها ألصححه عليها فأقبل علي أحد الرجلني يعنفين ويقول

  .طفيلي ويقترح: بالتطفل حىت اقترحت، وهذا غاية املثل
ت عود اجلارية فأطرقت وجعل صاحبه يكفه وهو ال يلتفت، مث قاموا إىل الصالة وتأخرت بعدهم قليالً، وأخذ

وشددت طبقته وأصلحته إصالحاً حمكماً، وعدت إىل موضعي وعادوا، وأخذ ذلك الرجل يف عربدته علي وأنا 
  .ما جسه أحد: من جس عودي؟ قالوا: صامت، وأخذت اجلارية العود وجسته، فأنكرت حاله، وقالت

  .من الصناعةبلى واهللا لقد جسه حاذق متقدم وشد طبقته، وأصلحه إصالح متمكن : قالت
  .أنا: قلت هلا
  .باهللا خذ واضرب: فقالت

فأخذته وضربت ضرباً عجيباً فيه نقرات حمركة، فما بقي منهم أحد إال وثب وجلس بني يدي، وقال صاحب 
أنا إسحاق : أقسم باهللا أن لك يف هذه الصناعة أصواتاً غريبة، فباهللا عليك إال عرفت بنفسك؟ فقلت: اجمللس

إين ألتيه على اخلليفة إذا طلبت وأنتم ترون صاحبكم هذا يسمعين ما أكرهه لكوين تأدبت معكم، املوصلي، وواهللا 
  .ودخلت عندكم، واهللا ال نطقت حبرف، وال جلست حىت خترجوا هذا املمقوت

  .من مثل هذا خفت عليك: فقال له صاحبه
: جلارية من صنعيت، فقال يل الرجلوأخذوا بيده وسحبوه وأخرجوه وعادوا فبادرت وغنيت األصوات اليت غنتها ا

  .نعم أفعل: قلت. تقيم عندنا أسبوعاً واملكافأة اجلارية واجلهاز لك: ما هي؟ قال: هل لك يف خصلة؟ قلت
وأقمت عنده أسبوعاً ال يعرف أحد أين أنا، واملأمون يطلبين يف كل حني وكل موضع، ومل يقع أحد على خربي، 

ة واجلهاز واخلادم، وجئت بذلك إىل منزيل، وركبت من وقيت إىل املأمون فلما فلما انقضت األيام تسلمت اجلاري
  يا أبا إسحاق وحيك، أين كنت؟ : رآين قال

أنت : فدللتهم على موضعه، فأحضره وسأله املأمون فأخربه بالقصة، فقال. علي بالرجل الساعة: فأخربته اخلرب فقال
  .ال تعاشر ذلك النذل املعربد: ئة ألف، وقال لهذو مروءة، وسبيلك أن تعان عليها وأمر له مبا



  يزيد واألحوص بن جعفر

  :ومن كالم األحوص يف حضرة يزيد، غنته جارية بني يديه
  من احلب ميعاد السلو املقابر... إذا رمت عنها سلوة قال شافٌع 

  سريرة ود، يوم تبلى السرائر... ستبقى هلا يف مضمر القلب واحلشا 
  .ال أدري: ن الشعر؟ قالتمل:فطرب يزيد وقال

ال بأس عليك، لن ندعوك إال : ابعثوا إىل الزهري، وكان قد ذهب من الليل شطره فأيت به فلما صعد إليه قال: قال
  .خلري، فجلس وسأله عن قائل هذا الشعر؟ فقال األحوص

مث قدم عليه بعد ذلك فأجازه  قد طال حبسه، فأمر بتخلية سبيله، وأن يدفع له أربعمائة دينار،: ما فعل به؟ قال: قال
  .وأحسن إليه إحساناً جزيالً، وكانت املغنية جارية يزيد بن عبد امللك

  الرشيد يف منزل إبراهيم املوصلي

أين تريد يا أمري املؤمنني يف هذا الوقت؟ : وحكى مسرور اخلادم أن الرشيد قصد الركوب يف غري عادته، فقلت له
  .إىل منزل إبراهيم املوصلي: قال
يا أمري املؤمنني يف مثل : فمضى حىت انتهى إىل منزل إبراهيم املوصلي، فخرج وتلقاه وقبل حافر محاره، وقال: قال

مث نزل وجلس يف طرف اإليوان وأجلس إبراهيم، فقال له . نعم، شوق طرق يب إليك: هذه الساعة تظهر؟ قال
  .يا سيدي استنبطنا شيئاً نأكله قبل الشراب: إبراهيم
يا سيدي : فجاء مبطعوم كأمنا كان معداً له، فأصاب منه يسرياً، مث دعا بشراب محل معه، فقال له املوصلي. نعم: قال

  .بل اجلواري: أغنيك أم تغنيك إماؤك؟ قال
بل : أيضربن كلهن أم واحدة واحدة؟ فقال: فخرجت جواري إبراهيم فأخذن صدر اإليوان وجانبيه، فقال إبراهيم

  .ان، وواحدة واحدة تغينيضربن اثنتان اثنت
  :فضربن اثنتان وغنت واحدة منهن، فقالت: قال

  كادت هلا مهجيت من حرها تقع... إذا دعا بامسها داعٍ حيدثين 
  لكنت أعقل ما آيت وما أدع... لو أن يل صربها أو عندها جزعي 

  ما كلف اهللا نفساً غري ما تسع... ال أمحل اللوم فيها، والغرام هبا 
  :ى، فقالتمث غنت أخر

  بيضاء ختلط باجلمال دالهلا... طرقتك زائرةٌ فحي خياهلا 
  بأكفهم أو يطمسون هالهلا... هل يطمسون من السماء جنومها 

  فأردمتوا مبحالكم إبطاهلا... شهدت من األنفال آخر آيٍة 
  :مث غنت أخرى، فقالت

  وأورثتك سقاماً يصدع الكبدا... شطت سعاد وأضحى البني قد أبدا 
  وخلفوك غداة البني، منفردا... احتيالك يف جد الرحيل هبم  فما

  وال تزال أحاديثي هبم جددا... ال أستطيع هلم صرباًُ وال جلداً 



فقام حىت وصل إىل صدر اإليوان، وأخذ جبانبيه والرشيد يسمع وال ينصت لشيء من غنائهن، إىل أن غنته : قال
  :لبيتني أليب نواسصبية من صدر اإليوان من حاشية الصفة هذين ا

  أقبس مبا شئت من قليب مبقباس... يا موري الزند قد أعيت قوادحه 
  إذا نظرت فلم أنظرك يف الناس... ما أقبح الناس يف عيين وأمسجهم 

فطرب الرشيد لغنائهما واستعاد الصوت مراراً وشرب أرطاالً، وسأل اجلارية عن صانعه، فأمسكت فاستدناها، 
فأقبلت بني يديه، فأخربته بشيء أسرته إليه، فدعا حبماره فركبه، مث التفت إىل إبراهيم  فتقاعست، فأمر هبا،
  .ما ضرك أن تكون خليفة: املوصلي، فقال له

وكان الذي أخربته به سراً أن الصنعة يف الصوت ألخته علية : قال. فكادت روحه خترج حىت دعاه بعد ذلك وأدناه
  :وجهتها إىل إبراهيم املوصلي يطارحها، ومن قول أيب نواسبنت املهدي، وكانت اجلارية هلا، ف

  وداوين باليت كانت هي الداء... دع عنك لومي فإن اللوَم إغراُء 
  لو مسها حجر مسته سراء... صفراء ال تنزل األحزان ساحتها 

  هلا حمبان لواطٌ وزناُء... من كف ذات حر يف زي ذي ذكر 
  فالح من وجهها يف البيت ألالء... قامت بإبريقها، والليل معتكٌر 
  كأمنا أخذُها بالعني إغفاُء ... أرسلت من فم اإلبريقِ صافيةً 

  لطافةً وجفا عن شكلها املاء... رقت عن املاء حىت ما يالئمها 
  حىت تَولد أنواٌر وأضواُء... فلو مزجت هبا نوراً ملازجها 

  ا شاؤوافما ُيصيبهمو إال مب... دارت على فتية دان الزمان هلم 
  حفظت شيئاً وغاب عنك أشياء... فقل ملن يدعي يف العلم فلسفةً 

  :وقال الشاعر
  تذوق مرار املوت، والطفل يلعب... كعصفورةٍ يف كف طفلٍ يهينها 
  وال الطُري مطلوق اجلناحني يهرب... فال الطفل ذو عقل يرق حلاهلا 

  الفخ والعصفور

مثل قراء هذا الزمان مثل رجل نصب فخاً، فجاء عصفوٌر، فدنا : قال .وروى البيهقي يف الشعب عن مالك بن دينار
  .من طول العبادة: فمم احننيت؟ قال: للتواضع، فقال: ما لك متغيباً يف التراب؟ فقال: إىل الفخ وقال

  .أعددهتا للصائمني: فما هذه احلبة اليت يف فيك؟ قال: قال
إن كان العباد خينقون خنقك فال خري يف هذه العبادة اليوم، : فلما تناول احلبة أمسك الفخ عنقه، فقال العصفور

  .انتهى

  إحدى النصائح

أكل العصافري، وأكل اإلطريفل، وأكل الفستق، وأكل : قال الشافعي رضي اهللا عنه أربعة أشياء تزيد يف اجلماع
. صاحلني، والعمل بالعلمترك الفضول من الكالم، والسواك، وجمالسة ال: اجلرجري، وأربعة أشياء تزيد يف العقل



: وأربعة توهن البدن. أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غري مجاع، ولبس الكتان: وأربعة تقوي البدن
  .كثرة اجلماع، وكثرة اهلم، وكثرة شرب املاء على الريق، وكثرة أكل احلموضة، انتهى من حرف العني

  ابن اخلياط واملهدي

املهدي ومدحه فأمر له خبمسني ألف درهم، فسأله أن يأذن له يف تقبيل يده، فأذن له  ودخل ابن اخلياط املكي على
  :فقبلها وخرج، فلما انتهى إىل الباب حىت فرقها مجيعاً فعوتب يف ذلك، فأنشد يقول

  ومل أدر أن اجلود من كفه يعدي... ملست بكفي كفه أبتغي الغىن 
  عداين فأتلفت ما عنديأفدُت وأ... فال أنا منه ما أفاد ذوي الغىن 

  .فغين هبما املهدي، فأمر له خبمسني ألف دينار، انتهى
  :ولبعضهم تغزالً يف مليح

  وسحر النوم يف األجفاِن سار... أقولُ ملقلتيه حني ناما 
  ويعلم ما جرحتم بالنهار... تبارك من توفاكم بليلٍ 

  اإلمام أمحد بن حنبل ومناقبه

  رضي اهللا تعاىل عنه

فكانوا مثامنائة ألف، ومن النساء ستني ألفاً، وأسلم : ئتني وإحدى وأربعني، وحرر من حضر يف جنازتهمات سنة ما
  .عشرون ألفاً من اليهود والنصارى واجملوس، انتهى: يوم موته رضي اهللا عنه

للصالة على  إن املتوكل أمر أن يقاس املوضع الذي وقف الناس فيه: وقال اإلمام النووي يف هتذيب األمساء واللغات
اإلمام أمحد، فبلغ مقام ألفي ألف ومخسمائة، وقد حزن عليه رضي اهللا تعاىل عنه املسلمون واليهود والنصارى 

ملا بلغين موت اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه، اغتممت غماً شديداً، فرأيته يف : واجملوس، وقال حممد بن خزمية
  .مشية اخلدام يف دار السالم: أبا عبد اهللا ما هذه املشية؟ فقاليا : املنام وهو يتبختر يف مشيته، فقلت

  .غفر يل وتوجين وألبسين نعلني من ذهب: ما فعل اهللا بك؟ قال: فقلت
يا أمحد ادعين بتلك الدعوات اليت بلغتك : مث قال اهللا تعاىل. القرآن كالمي غري خملوق: يا أمحد هذا بقولك: وقال

  .ن يف دار الدنياعن سفيان اليت كانت تدعو هب
  .ريا رب أسألك بقدرتك على كل شيء أن ال تسألين عن شيء واغفر يل كل شيء: فقلت

اإلمام أيب : وأنشد بعضهم يف تاريخ موت األئمة األربعة ومولدهم. يا أمحد هذه اجلنة، فادخل فيها: فقال جل وعال
  :اهللا عنهم أمجعني حنيفة واإلمام مالك، واإلمام الشافعي واإلمام أمحد بن حنبل رضي

  ومالك يف قطع جوف ضبطا... تاريخ نعمان يكن سيف سطا 
  وأمحد يسبق أمر جعد... والشافعيُّ صنيَ بربنِد 

  ميالدهم فموهتم فالعمر... فخذ على ترتيب نظم الشعر 
م البخاري، وقد وكذا يف تاريخ األئمة اخلمسة احملدثني، اإلمام الترمذي وأبو داود واإلمام مسلم والنسائي واإلما

  :مجع ذلك بعضهم يف بيت واحد فقال



  تكن مثل املشافه يف احلياة... إذا رمت احلديث فلذ خبمس 
  بنور للمحدث للوفاة ... تعطر درعه ما رص نسٌج 

بيان ذلك، التاء إشارة للترمذي، والدال إشارة أليب داود، وامليم إشارة لإلمام مسلم، والنون للنسائي، والباء 
  .ي واهللا أعلمللبخار

  السكران واجلالد

وحيكى أنه أيت برجل مدين سكران إىل بعض الوالة فأمر بإقامة احلد عليه، وكان الرجل طويالً واجلالد قصرياً، فلم 
  .تقاصر لينالك الضرب: فقال اجلالد للمدين. يتمكن من ضربه

وج بن عنق، وأنت أقصر من يأجوج ويلك إىل أكل الفالوذج تدعوين، واهللا لوددت أن أكون أطول من ع: فقال
  .ومأجوج، فاستظرفه األمري وخلى سبيله، انتهى من حلية الكميت

  :ومن قول ابن املعتز
  يستعجل اخلطو من خوف ومن حذر... وجاءين يف قميص الليل مستتراً 
  مثل القالمة قد قدت من الظفر... والح ضوء صباح كاد يفضحنا 
  فظن خرياً وال تسأل عن اخلرب... وكان ما كان مما لست أذكره 

  :ولبعضهم عفا اهللا عنه
  كجري املاء يف أول أبيب... جرى دمعي من احلال الذي يب 

  ألن اهللا ألطف من أيب يب... ومع هذا فلم قطع رجائي 

  من كالم الشافعي رضي اهللا عنه

  ومصحح األعضاء ليس كمبتلي... مل يدر طعم الفقر من هو يف غىن 
  وضرورٍة قد غطيت بتجمل... مبروءٍة  كم فاقٍة مستورة

  قد صادفته غمةٌ ال تنجلي... وتبسمٍ من حتته قلٌب شجٍ 
  واهلم مفترق وما أحٌد خلي... والناس مجعاً عند كل كفؤه 
  بيض الثياب على أمرئ يف حمفل... لو سود اهلم املالبس مل جتد 

  عن نفسه من نفسه ال ينجلي... وإذا أراد املرء جلو مهه 

  ض جندريا

  :من كالم العارف باهللا تعاىل الشيخ عبد الرحيم الربعي رمحه اهللا تعاىل يف أرض اليمن
  فّضية نورها حسان... رياض جند بكم جنانُ 
  مسك، وحصباؤها مجان... وترب واديكمو بنجٍد 

  والزهر ورٌد وزعفران... والروض من شعبكم عبٌري 



  يصانواحلر يف أرضيكم ... واجلار يف ربعكم عزيز 
  أما على القاتل الضمان... فكم سفكتُم دمي ودمعي 

  من شدة الوجد ترمجانُ... ورمت أخفي اهلوى ودمعي 
  رفقاً مبن قلبه مالن... يا الئمون اقصروا مالمي 

  فلي وللظاعنني شان... ال تذكروا الظاعنني عندي 
  عهدي اهلوى يصان: فقلت... هواهم عليك حتٌم : قالوا
  املعىن هبم معان: قلت... التصايب  فكم تكتم: قالوا
  هم الناس حيث كانوا: قلت... فقد فارقوك ربعاً : قالوا
  لعل دهراً قسا يالن... كال : فدعهم فقلت: قالوا

  عن جرية البان يوم بانوا... ليت الصبا احلاجري ينيب 
  باقٍ أم استؤمنوا فخانوا... هل عهدهم عهدهم بنجٍد 

  هل تدري ما يفعل الزمان.. .يا حمسناً بالزمان ظناً 
  إن اتباع اهلوى هوان... ال تتبع النفس يف هواها 

  إن قيل أسرفت يا فالن... وا خجليت من عتاب ريب 
  تصري مرخى لك العنان... إىل مىت أنت يف املالهي 

  وشوقت قلبك اجلنان... لو خوفتك اجلحيم بطشي 
  وعندك السيف والسنان... عندي لك الصفح وهو بري 

  حيصى به الفعل واللسان... ا تستحي كاتباً كرمياً م
  يف النار مسحوبةً هتان... وتستحي شيبةً تراها 

  وأنت عن طاعيت جبان... أنت شجاع على املعاصي 
  وال رسويل وال القرآن... مل ينهك الشيب عن حدودي 

  وما انقضى حربك العوان... ترضى بأن تنقضي الليايل 
  ل بعد قطع الرجا أوانه... أي أوان تتوب فيه 

  كما يدين الفىت يدان... آثرت غريي علي لكن 
  وأنت يف اخلطب مستعان... هذه عيويب : يا سيدي

  الرب والعطف واحلنان ... يا من له يف العصاة شان 

  مل خيل من بره مكان... يا من مال بره النواحي 
  حاشاك أن يغلق الرهان... عفواً فإين رهني ذنبٍ 

  خبائف ما له أمان... الرحيم والطف  فاغفر لعبد
  غدا هبا يشهد البنان... وسامح الكل من ذنوبٍ 
  على من أخالقه حسان... وصل يا ذا العال وسلم 

  دار احلبيب



  .هذه قصيدة اإلمام الويل العارف باهللا تعاىل أيب حممد بن أيب عمران اليشكري نفعنا اهللا به
أصحاب ناظمها أن بعض الصاحلني رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، قال العالمة بدر الدين بن فرحون أحد 

وأشك هل كان هو الشيخ أو غريه، وأنشد هذه القصيدة فلما بلغ آخرها قال النيب صلى اهللا عليه : قال البدر
  :رضيناها رضيناها وهي هذه: وسلم

  وحتن من طرب إىل ذكراها... دار احلبيب أحق أن هتواها 
  يا ابن الكرام عليك أن تغشاها... جلفون إذا مهمت بزورٍة وعلى ا

  وظللت ترتع يف ظالل رباها... فألنت أنت إذا حللت بطيبٍة 
  سلبت قلوب العاشقني حالها... مغىن اجلمالِ من اخلواطر واليت 
  هيهات أين املسك من رياها... ال حتسب املسك الذكي كترهبا 

  فأدم على الساعات لثم ثراها... طابت فإن تبغي لطيبٍ يا فىت 
  إن اإلله بطيبةٍ مساها... وابشر ففي اخلرب الصحيح تقرراً 

  واختارها ودعا إىل سكناها... واختصها بالطيبني لطيبها 
  شرفاً حلول حممد بفناها... ال كاملدينة منزلٌ وكفى هبا 

  وأجلهم قدراً وأعظم جاها... خصت هبجرة خري من وطئ الثرى 
  يف اسم املدينة ال خال معناها... ذا ذكرن كأحرٍف كل البالد إ

  منها ومكة إهنا إياها... حاشا مسّمى القدس فهي قريبةً 
  مهما بدت جيلو الظالم سناها... ال فرق إال أن مث لطيفةً 

  قد حاز ذات املصطفى وحواها... جزم اجلميع بأن خري األرض ما 
  زكت زكا مأواهاكالنفس حني ... ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 

  فغدت وكل الفضل يف معناها... وهبذه ظهرت مزية طيبة 
  اهللا شرفها به وحباها... حىت لقد خصت هبجرة حبه 

  حيا اإلله رسوله وسقاها... ما بني قرب للنيب ومنرب 
  كلف شجيٍّ ناحل بنواها... هذي حماسنها فهل من عاشق 

  أواها فيظل قليب موجعاً... إين ألرهب من توقع بينها 
  إال رثت نفسي له وشجاها... ولقلما أبصرت حال مودِّعٍ 

  يف إثر أخرى طالبني سواها... فلكم أراكم قافلني مجاعةً 
  جزعاً وفجر مقليت مياها... قسماً لقد أكسى فؤادي بينكم 
  فاخلري أمجعه لدى مثواها... إن كان يزعجكم طالب فضيلٍة 

  بقعتها فما أزكاهابركاٍت ... أو خفتمو ضراهبا فتأملوا 
  ورفاهة مل يدر ما عقباها... أف ملن يبغي الكثري لشهوٍة 

  يطغي النفوس إىل خسيس مناها... فالعيش ما يكفي وليس هو الذي 
  بيسريها وحتصناً حبماها... يا رب أسأل منك فضل قناعة 

  حىت توايف مهجيت أخراها... ورضاك عين دائماً ولزومها 



  فقبلت دعواها فيا بشراها... سؤهلا فأنا الذي أعطيت نفسي 
  وأعز من بالقرب منه يباهى... جبوار أو يف العاملني بذمة 

  داوى القلوَب من العمى فشفاها... من جاء باآليات والنور الذي 
  تدعى الوسيلة خري من يعطاها... أوىل األنام خبطة الشرف اليت 

  اهايس وأكسري احملامد ط... إنسان عني الكون شرف جوده 
  لو أن يل عدد الورى أفواها ... حسيب فلست أيف ببعض صفاته 

  فغدت وما تلفي هلا أشباها... كثرت حماسنه فأعجز حصرها 
  فعلمت أن عاله ليس يضاهى... إين اهتديت من الكتاب بآيٍة 
  وفضائل املختار ال تتناهى... ورأيت فضل العاملني حمدداً 

  ل اإلله له وحسبك جاهاقا... كيف السبيل إىل تقضي مدح من 
  هم من يقال يبايعون اهللا... إن الذين يبايعونك إمنا 

  واها لنشأهتا الكرمية واها... هذا الفخار فهل مسعت مبثله 
  هتدى النفوس لرشدها وغناها... صلوا عليه وسلموا فبذلكم 

  وعليه من بركاته أمناها... صلى عليه اهللا غري مقيٍد 
  أكرم بعثرته ومن واالها... هلدى وعلى األكابر آله سرج ا

  وعلى صحابته اليت زكاها... وكذا السالم عليه مث عليهم 
  فئة التقى ومن اهتدى هبداها... أعين الكرام أويل النهى أصحابه 

  جنزت وظين أنه يرضاها... واحلمد هللا الكرمي وهذه 
  .وهذا آخرها واحلمد هللا وحده

  :ولبعضهم
  ي املقادير على نقشهجتر... هللا يف ملكه خامتٌ 

  واحذر على نفسك من نبشه... ال تنبشن الشر تبلى به 
  تنزل السلطان عن عرشه... مصارع الدهر هلا سطوةٌ 

  أدرج رأس الكبش يف كرشه... إذا طغى الكبش بلحم الكال 
  ال بد أن ينكب يف فرشه... إذا بغى املرء على جنسه 

  أنت ومالك ألبيك

ذكر العالمة الشمس العلقمي يف حاشيته على اجلامع الصغري عن " أنت ومالك ألبيك : قوله صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا إن أيب أخذ مايل؟ فقال النيب صلى اهللا عليه : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: جابر قال

إن اهللا عز وجل يقرئك : قالفنزل جربيل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ف. اذهب فأتين بأبيك: وسلم للرجل
فلما جاء الشيخ قال له النيب . إذا جاء الشيخ فاسأله عن شيء قاله يف نفسه ما مسعته أذناه: السالم، ويقول لك
يا رسول اهللا هل أنفقه إال على إحدى : ما بال ابنك يشكوك، أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم



أخربين عن شيء قلته يف . أيها الشيخ دعنا من هذا: ؟ فقال عليه الصالة والسالمعماته أو خاالته أو على نفسي
  .نفسك ما مسعته أذناك

واهللا يا رسول اهللا ما يزال اهللا عز وجل يزيدنا بك يقيناً، لقد قلت يف نفسي شيئاً ما مسعته أذناي فقال : فقال الشيخ
  .قل فأنا أمسع: له

  :فقال
  تعل مبا أسدي إليك وتنهل...  غذيتك مولوداً وعلتك يافعاً

  لسقمك إال ساهراً أمنلمل... إذا ليلة ضافتك بالسقم مل أبت 
  طرقت به دوين وعيناي هتمل... كأين أنا املطروق دونك بالذي 
  لتعلم أن املوت شيء مسجل... ختاف الردى نفسي عليك وإهنا 

  هلا مدةٌ قد كنت فيك أؤمل... فلما بلغت السن والغاية اليت 
  كأنك أنت املنعم املتفضل... علت جزائي غلظةً وفظاظةً ج

  فعلت كما اجلار اجملاور يفعل... فليتك إذ مل ترع حق أبويت 
  .انتهى" . أنت ومالك ألبيك : " فحينئذ أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبلباب ابنه وقال له: قال

  األصمعي يف بلدة خراب

عاجيب من األحاديث، فالحت يل بلدة بيضاء كأهنا الغمامة، فدخلتها خرجت يف طلب األ: حكى األصمعي قال
فإذا هي خراب وليس فيها ديار وال أنيس، فبينما أنا أدور يف نواحيها إذ مسعت كالماً فطار قليب، فأنصت، فإذا به 

يب، وهو كالم موحٌش، فسللت سيفي ودخلت ذلك املكان، فإذا أنا برجل جالس، وبني يديه صنم ويف يده قض
  :يبكي وينكت به األرض ويقول
  ملت كما ماتت، وقد ضمين حلدي... أما ومسيح اهللا لو كنت عاشقاً 

  وبالعربات السائالت على خدي... وكم أتسلى باحلديث وباملىن 
  ألمسي على جهد وأضحي على جهد... وإين وإن مل يأتين املوت سرعةً 

وعليك : السالم عليك، فرفع رأسه وقال: ر يب إال أن قلت لهفلما مسعت ذلك منه هجمت عليه، فلم يشع: قال
  السالم، من أين أنت ومن جاء بك إىل هذا املكان؟ 

  .اهللا جاء يب: فقلت
  .صدقت وهو الذي أفردين يف هذا املكان: قال

  .ما بالك تشري إىل هذا الصنم الذي بني يديك: فقلت له
  .إن حديثي عجيب وأمري غريب: فقال يل
  .حدثين به وال ختف منه شيئاً :فقلت له
اعلم أننا كنا قوماً من بين متيم وكنا على دين املسيح وكان دعاؤنا مستجاباً، وكانت هذه الصنمة ابنة : فقال يل

فبينما أنا ذات ليلة وأنا عندها إذ مسعت . فلما كربت حجبها عمي عين، فكنت أحبها سراً. عمي وكنت أنا وإياها
إين مل : أين عبد املسيح؟ فقالت: تين سرداباً وقامت هي ففتحت الباب ودخل عمي فقال هلاعمي يدق الباب، فأدخل



  .أره
  .إين مسعت كالمه عندك: فقال هلا
  .مل تسمع شيئاً وإمنا خيل لك: فقالت
  .واهللا إن مل تصدقيين، وإال دعوت عليك إن كنت كاذبة فيمسخك اهللا حجراً: فقال هلا
  .إذا كنت كاذبةً: فقالت له

اللهم يا رب األولني واآلخرين إن كنت تعلم أن ابنيت هذه كاذبةٌ يف قوهلا فامسخها : فرفع طرفه إىل السماء وقال
حجراً، فمسخها اهللا حجراً، ويل أربعون سنة يف هذا املكان، وأنا أتقوت من نبت األرض وأشرب من هذه األهنار 

  :وت مث بكى وأنشد يقولوأتسلى بالنظر إىل هذه الصنمة إىل أن حيكم اهللا بامل
  أمات وأحيا والذي خلق اخللقا... وحق الذي أبكى وأضحك والذي 
  وإن الفىت بعد التفرق ال يبقى... لئن قلت إن احلب قد يقتل الفىت 
  تسيل وسيل الدمع مين ال يرقا... لقد قلت حقاً واسأل العربة اليت 

تلك اجلدر، ونزع املسوح اليت كانت عليه ومل يبق عليه  مث قام ذلك الشاب وتوارى عين جبدار من: قال األصمعي
هذا أراد أن يطلعين على حنول جسده مث : إال ما يواري سوأته فتأملته، فإذا عيناه تدور يف أم رأسه فقلت يف نفسي

ياها يف يا فىت إنين قائل ثالث أبيات، وكان مين ما كان، فإذا أنا مت فكفين أنا وإ: أقبل علي، وهو عريان وقال يل
  :هذه اجلبة وادفنا يف هذا اجلون وضمنا بالتراب واكتب على قربنا هذه األبيات

  يقتل، فلينظر إىل مضجعي... من مل يكن حيسب أن اهلوى 
  إال خيال الشمس يف موضعي... مل يبق يل حولٌ وال قوةٌ 

  إشارة بالطرف واإلصبع... أشكو إىل الرمحن جهد البال 
وإذا به وقع على األرض مستلقياً . أنظر إليه وأمسع شعره وأتعجب منه ومن أمر الصنمة هذا وأنا: قال األصمعي

  .على قفاه وشهق شهقةً فارقت روحه جسده
فكفنتهما ودفنتهما يف ذلك اجلون، وكتبت على قربمها تلك األبيات وتركتهما وانصرفت وأنا : قال األصمعي

  .متعجب غاية العجب، انتهى

  عدل ابن طولون

عزم أمحد بن طولون على بناء اجلامع املعروف به يف مصر القاهرة أنفق عليه مائة ألف دينار، ورتب فيه للعلماء ملا 
والقراء وأرباب الشعائر والبيوت يف كل شهر عشرة آالف دينار، وللصدقة يف كل يوم مائة دينار، وكان مشتمالً 

وبنت، وكان يغزالن الصوف لتجهيز البنت، وإن البنت مل أن فقرياً كان جبواره وله امرأة : على خصال محيدة منها
تفارق البيت وما نظرت إىل السوق قط وال خرجت، فسألت أمها وأباها أن خترج معهما إىل السوق، فواعدها 

فلما قصدا بيع الغزل خرجت معهما إىل السوق فمروا بباب األمري املسمى بالفيل، ومتادى األب واألم، . بذلك
يشعرا بوقوفها فبقيت البنت حائرةً ال تدري أين تذهب، وكانت ذات مجال عظيم، فخرج األمري  وتركاها ومل

املسمى بالفيل، فلما رآها افتنت هبا، فأمسكها ودخل هبا مث أمر اجلواري أن يغسلنها، وينظفنها ويلبسنها أحسن 
هذا وأبواها قد حزنا عليها . ال بكارهتاامللبوس، ويطيبنها بأنواع الطيب، وحيلينها له، ففعل ذلك فدخل عليها وأز

فلما جن الليل، وإذا بشخص يطرق . ومل يزاال يطوفان عليها مجيع األماكن، فلم يقعا هلا على خرب، فلم يزاال يبكيان



الباب، فخرج أبوها وفتح الباب فقال الرجل ألبيها أن األمري املسمى بالفيل أخذ ابنتك وأزال بكارهتا، فلما مسع 
  .د جينذلك كا

وكان ألمحد بن طولون مؤذن وكان قد عاهده على أنه إذا حدثت فاحشة من الفواحش يؤذن يف غري الوقت 
فجاء إليه وأخربه خبربه، فصعد وأذن . ليحضره ويستفهم منه الواقعة، وكان املؤذن بينه وبني أيب البنت صداقة

أبوي البنت وخبأمها يف خزانة وكان وقت جميء فسمعه أمحد بن طولون، فأرسل خلفه، فأخربه بالقضية فاستدعى ب
  . هننيك بالعروس اجلديدة: الفيل للخدمة، فلما دخل على عادته، قال له

أتنكر وهذا أبو اجلارية وأمها؟ فلما رآمها نكس رأسه خجالً من األمراء : ومن أين يل عروس جديدة؟ قال: فقال
تزوج ابنتك مملوكي هذا على صداق قدره ألف : قال ألبيهاارفع رأسك مث : احلاضرين، فقال له أمحد ابن طولون
  .دينار مقدمةٌ ومخسمائة دينار مؤجلة

فأمر بإحضار الشهود وعقد العقد بينهما ووضعوا خطوطهم مث بعد انصراف الشهود أمر السياف . نعم: فقال
ابنتك ورثت زوجها وقد  :وقال أمحد بن طولون أليب اجلارية. بضرب عنق الفيل، فرماه بني يديه، وقطع رأسه
  .مكنتها مما بقي من تركته، فامضوا مع السالمة
فانظر إىل هذا العدل العظيم، واهللا يهدي من يشاء إىل صراطٍ . فانصرفوا شاكرين إلنعامه داعني له على أفعاله

  .مستقيم
  :ومما نقل عن بعضهم

  رفصحبتهم تفضي إىل البؤس والضر... توق رعاك اهللا تسعاً من البشر 
  كذا كوسج يتلو نشاطاً مع الكدر... وهم أحولٌ مع أعرجٍ مث أحدبٍ 
  فإهنما بيت اخليانة واخلطر... وإياك واألنف الطويل وأصفراً 

  كذا أزرق العينني فاحلذر احلذر... كذا غائر الصدغني خارج جبهة 
  وباعدمهو، يا ذا الفراسة والنظر... توقامهو حتيا سليماً من الردى 

  .مت الكتاب
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