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قال عمرو بن بحر: أتيتُ أبا الربيع الغنويّ وكان من أفصح 
خيرُ اخللق؟  من  الربيع  أبا  له: يا  وأبلغهم، فقلت  الناس 
الناس؟ قال: العرب  خير  واهللا، فقلت: من  فقال: الناس 
ر واهللا، قلت: فمن  ضَ واهللا، فقلت: فمن خير العرب؟ قال: مُ
خير مضر؟ قال: قيس واهللا، قلت: فمن خير قيس؟ قال: 
غنيّ واهللا، قلت: فمن خير غنيّ؟ قال: اخملاطِبُ لك واهللا، 
قلت:  واهللا،  إي  نعم  قال:  الناس؟  خير  أفأنت  قلت: 
واهللا،  ال  قال:  املهلّب؟  بن  يزيد  بنتَ  تتزوّجَ  أن  أيسرّك 
دينار؟  واهللا. قلت: فألفا  ألفُ دينار؟ قال: ال  قلت: ولك 
قال:  ثم   ً ا مليّ فأطرق  اجلنّة!  ولك  قلت:  واهللا.  ال  قال: 

ّ تلدَ منّي. على أال

حكى رجل من أهل اليمن قال: وجدنا بحضرموت سنبلة 
ذلك  في  وكان  دجاجة،  كبيضة  منها  حبةٍ  كلُّ  حنطة 
أربعمئة  له  ولد  وله  سنة،  خمسمئة  له  شيخٌ  الوقت 
سنة، وولد ولد له ثالثمئة سنة. فذهبنا إلى ابن االبن قلنا 
إنّه أقرب إلى الفهم والعقل فوجدناه مبلّدًا ال يعرف اخلير 

والشر، فقلنا: إذا كان هذا حال ولد الولد فكيف حال األب 
أقرب  فوجدناه  سنة  أربعمئة  صاحب  إلى  واجلد؟ فذهبنا 
إلى الفهم من ولده، فذهبنا إلى صاحب خمسمئة سنة 
ولد  حال  عن  فسألناه  والفهم،  العقل  سليم  فوجدناه 
ُلُق ال توافقه في  ولده فقال: إنّه كانت له زوجةٌ سيّئة اخل
ا  لُقها ودوامُ الغمِّ مبقاساتها، وأمّ شيء فأثّر فيه ضيقُ خُ
ولدي فكانت له زوجة توافقه مرّةً وتخالفه أخرى، وهذا هو 
ساعدةٌ  وافقةٌ مُ ا أنا فلي زوجة مُ أقرب إلى الفهم منه. وأمّ
وعقلي. فسألناه  فهمي  سلم  األمور، فلذلك  جميع  في 
كانت  األممِ املاضية  زرعُ قومٍ من  فقال: هذا  نبُلة  السُّ عن 
أسخياء،  وأغنياؤهم  أمناء،  وعلماؤهم  عادلة،  لوكُهم  مُ

نصفة. هم مُ وعوامُّ

حكى األصمعي قال: دخلتُ الباديةَ فأتيتُ على عجوز، فإذا 
عٌ وشاةٌ مقتولة. فقلت لها: ما  قطَّ بني يديها جروُ ذئبٍ مُ
هذا؟ فقالت: جروُ ذئبٍ أخذناه وأدخلناه في بيتنا، وربّيناه 
اة، فقتلته وقلت في ذلك  من لنب شاتنا، فلما كبر قتل الشّ
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ً. قلت: ما هو؟ فأنشدت: شعرا

تَ قومي       وأنتَ لشاتِنا أبدًا ربيبُ ويهتي وفجعْ رْتَ شُ بَقَ
؟ ِّها ورُبيـت فينـا             فمن أنباك أنَّ أباك ذيبُ غُذيت بدر

ـوءٍ              فليس بنافعٍ فيها األديبُ باعُ طباعَ سَ إذا كان الطِّ

نّ  تَهُ جالسَ ومُ النساء  محادثة  يُحبّ  الذي  الرجل  الزيرُ: 
ل: هلهِ . قال مُ نّ َتِه لَهُ يَ بذلك لكَثْرة زِيَار مِّ نّ، سُ تَهُ الَطَ خَ ومُ

فلو نُبش املقابرُ عن كُليبٍ         فيُخبَرُ بالذنائبِ أيُّ زيرِ
َ فيها الزيرُ من قتَلَةِ كُليب]  أراد فيُخبر بالذنائب [موقعة ثأر
زير  أنت  يعيّره فيقول: إمنا  ً كان  أنّ كليبا أيُّ زيرٍ أنا. وذلك 
َالِطُ لهنّ في البَاطِل، وقيل: هو الذي  ِّيرُ: اخملُ نساء. وقيل الز
رٍّ. وفي احلَدِيث:  نّ، بشرٍّ أو بغيرِ شَ دِيثَهُ يدُ حَ هنّ ويُرِ الِطُ يُخَ
ذُ في  ْخُ ويأ ئُّ عليه  يَتَّكِ ادَه  وِسَ رًا  كاسِ يَزالُ أحدُكم  « ال 

 .« ِّيرِ لَ الز احلَدِيث فِعْ

ئل السيرافيّ  روى أحد تالمذة السيرافيّ عالِمِ اللغة قال: سُ
عن حرف امليم في كلمة (املزاح) أهو أصليّ أم زائد؟ فقال: 
ً ألنه أُزيح  ي مزاحا مّ ا سُ إنّ ابن دُريد يقول إنّ امليم زائدة، وإمنّ
باطلٌ وإنّ امليم من أصل  عن احلق. وأقول: إنّ كالمه هذا 
ً في  ا. ولقد كان ابن دريد ضعيفا الكلمة، نقول: أمزح مزاحً
التصريف والنحو خاصة، وفي كتابه (اجلمهرة) خللٌ كثير. 
 ً لتَ بالبيان عن هذا اخللل وفتحتَ لنا بابا قلنا له: فلو فصّ
تْرِ زالّت العلماءِ أحوجُ منّا إلى  من العلم. فقال: نحن إلى سَ
قال  من مجلسه  نهضنا  الكالم. فلما  كشفها، وانتهى 
له: حِراسة  نقول  أن  لنا  ينبغي  كان  بعضُ أصحابنا: قد 
راسة العالم، وفي السكوت عن ابن دُريد  العلمِ أولى من حِ

إجاللٌ ولكن خيانةٌ للعلم.

ً من اخلوارج فأفلتَ منه، فأخذَ أخاه  أَسرَ زيادُ بنُ أبيه رجال
ك. فقال  نُقَ ّ ضربتُ عُ وإال وقال له: عليك أن جتيءَ بأخيك 
املؤمنني، أتخلّي  أمير  بكتابٍ من  جئتُك  الرجل: أرأيتَ إن 
سبيلي؟ قال: نعم. قال: فأنا آتيك بكتابٍ من العزيزِ الرّحيم، 
وأُقيمُ عليه شاهدين إبراهيمَ وموسى عليهما السالم « 
 ّ أال وفّى  وإبراهيمَ الذي  فِ موسى  حُ مبا في صُ أمْ لمْ يُنبّأ 
رجلٌ  سبيلَه، هذا  زياد: خلّوا  َ أُخرى» فقال  َ وازرةٌ وِزر تزر

تَه. جّ نَ حُ لُقِّ

ة، إذ كنتُ  قال اجلاحظ: ما غلبني أحدٌ قطُّ إال رجلٌ من العامّ
أنا برجلٍ قصيرٍ بَطنيٍ كبيرِ  ً في بعض الطرق فإذا  مجتازا
، يرشُّ حليتَه  شطٌ الرأسِ طويلِ اللِّحيةِ يلتفُّ مبئزرٍ وبيده مُ
باملاء وميشطها باملشط، فاستزريتُه وقلت في نفسي: رجلٌ 
ٌ بطنيٌ أضحك منه، فقلت: أيُّها الشيخُ قد قلتُ فيك  قصير

ً، فترك املشطَ من يده وقال: قل، فقلت: شعرا
شٌّ بعد رَشِّ شِّ         أصاب احلشَّ طُ عوةٌ في أصلِ حُ كأنك صَ

فقال لي: اسمع جواب ما قلت، فقلت: هاتِ فقال:
ٌ في ذنبِ كبشِ         يُدَلدَلُ هكذا والكبشُ ميشي كأنك كُندَر

بعر  كُندَر:  ة.  لتفّ مُ حشائش   : شّ حُ طائر.  عوة:  [صَ
الكبش]

ً أعور فأمر بحبسه،  بِهِ رجال لقي بعضُ األكاسرةِ في موكِ
ه، ثمّ أطلق سراحه، فسأله  ّ كسرى يومَ بس إلى أن أمت فحُ
األعور عن سبب حبسه، فقال: تطيَّرتُ منك. فقال األعور: 
أنت أشامُ منّي؛ ألنّك خرجتَ من منزلك ولقيتني فما رأيتَ 
ً، وخرجتُ أنا من منزلي فلقيتُك فحبستَني. فلم  إال خيرا

يعد كسرى بعدها يتطيّر.
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