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 الشكر والتقدير

أن أتوجه بالشكر إىل لك من  –بعد شكر اهلل سبحانه و تعاىل ومحده  -يقتيض املقام 
 ل و أخص بالشكر:و مد يد العون يل يف إتمام هذا العم  ساندين و وجهين 

أستاذي الفاضل، ادلكتور / إبراهيم انلعانعة اذلي ما فتئ يف توجيه انلصح و اإلرشاد يل 
منذ أن اكن املوضوع فكرة، حىت أصبح عماًل، فله مين لك الشكر  و اتلقدير، سائاًل اهلل هل 

 و اآلخرة .  اتلوفيق يف ادلنيا 

مني ىلع تفضلهما بقبول مناقشة هذا كما أتقدم بالشكر و اتلقدير للمناقشني الكري
عوج منه، و إخراجه بأفضل او إثرائه بانلصائح و اتلوجيهات و تقويم ما  ابلحث املتواضع، 

 صورة ممكنة ، فلهما مين لك الشكر و اتلقدير.

كما أتقدم بالشكر و االمتنان إىل جامعة أم القرى ممثلة يف لكية اللغة العربية اليت              
 ين فرصة اتلعلم، و هيأت يل مجيع وسائل طلب العلم احلديثة.منحت

اذلين نهلت من يف هذه اللكية  املباركة عضا  هيةة اتلدري  الكرام أل والشكر موصول 
 و مزيًدا منه .   0و خلقهم، فلهم مين لك الشكر واتلقدير   ينابيع علمهم 

 محمد ومصعب وروينا  ىلع بنايئأرسيت الصغرية زويج وأإىل  بالشكر  توجهأخريا أو-
وقاتهم اثنا  كتابة ابلحث سائال اهلل أن يكتبهم ممن حيفظون أصربهم واقتطاع جز  من 

 0العلم ويعملون  به 
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 ملخص الرسالة

الرسالة يف لكية اللغة العربية جبامعة أم القرى، نليل درجة املاجستري يف ختصص األدب، و عنوانها: ) انلرث  هذه ت داُع
 عند أثثم بن صي ي مجًعا و توثيًقا و دراسة ،، و  ي تهد  إىل إلقا  الضو  ىلع الارا  انلرثي عند أثثم بن صي ي، الفين

                                           من جانبني:  ودراستها و توثيق مصادر هذه انلصوص ، من خالل مجع نرثه يف سفر واحد 
اين: ابلنا  الفين ذهذه انلصوص، و قد جا ت ادلراسة بعد املقدمة يف تمهيد، ثم ثالثة األول عن مضامني انلصوص، و اثل

 .ختمت هذه الرسالة  خباتمة وقائمة للمصادر واملراجع ثالثة مباحث ثم ىلع  لك فصل اشتمل فصول، 

 ادلراسات السابقة.تناولت املقدمة أهمية املوضوع و دافع ابلحث فيه، و كشف ألهم الصعوبات و اإلشارة إىل أهم 

 تال ذلك اتلمهيد اذلي تضمن نظرة اعمة ىلع انلرث يف العرص اجلاهيل و إبراز قضاياه ، و سماته ثم ترمجة ألثثم بن صي ي 

 ثم جا  الفصل األول و اكن عنوانه: ) انلرث الفين عند أثثم بن صي ي مجًعا و توثيًقا، و قد جا  يف ثالثة مباحث:

 0ئل و الوصايا  ،تم فيه مجع نتاج أثثم يف فين الرسائل والوصايا وتوثيقها املبحث األول: )الرسا

 0املبحث اثلاين )اخلطب،.وتم فيه مجع خطب أثثم وتوثيقها 

 0املبحث اثلالث: )األمثال و احلكم،.وتم فيه مجع نتاج أثثم من األمثال واحلكم وتوثيقها

 ي:         ،  عند أثثم بن صي ي و صورها،و قد جا  يف ثالثة مباحث  :) مضامني انلرث الفين  فعنوانه أما الفصل اثلاين 
 املبحث األول: مضامني الرسائل و الوصايا و صورها.       املبحث اثلاين: مضامني اخلطب و صورها.

 املبحث اثلالث: مضامني األمثال و احلكم و صورها. 

  ي: ،ثم بن صي ي ، و قد جا  يف ثالثة مباحث أما الفصل اثلالث فاكن بعنوان: ) ابلنا  الفين نلرث أث

 املبحث األول: ابلنا  الفين للرسائل و الوصايا.                املبحث اثلاين: ابلنا  الفين للخطب.               

 املبحث اثلالث: ابلنا  الفين لألمثال و احلكم.               

 .اليت توصل إيلها ابلاحث  و أبرزت أهم انلتائجثم ختمت ادلراسة خباتمة خلصت محتوى ادلراسة 

 ابلاحث  :                                                                                                         املرش  :   

 د /إبراهيم عبدالرمحن انلعانعة      قاسم عبداهلل محمد القرين                                                             
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abstract 

This thesis presented at the Faculty of Arabic Language at the University of Umm Al-

Qura to gain a master's degree majoring in literature, entitled (Prose when Aktham Ben 

Saifii collection, documentation and study), which aims to shed light on the prose heritage 

when Aktham Ben Saifii, through the collection of prose in one folder and document the 

sources of these texts and the study of these texts from two sides: 

The first aspect : the content of the texts. 

The second side: the artistic construction of these texts. 

 The study came after the introduction in the preface, then three chapters, each chapter 

includes three sections .Then, there is the conclusion and the research references. 

 

The introduction tackled the importance of the topic and the reasons why it was chosen 

for the research. Moreover, the main difficulties are highlighted along with reference to 

the most important previous studies. 

 

This was followed by the preface, which included an overview of the prose in the pre-

Islamic era and highlighted its issues and features a translation of bin Aktham Ben Saifii 

and finally his biography supported by sources. 

 

Then, the first chapter entitled: (Prose when Aktham Ben Saifii collection, documentation 

and study) came in three sections: 

The First topic: Messages and wills. 

The second topic: speeches. 

The third topic: Proverbs and judgment. 

 

The second chapter was entitled: (contents of artistic prose and its forms written by 

Aktham Ben Saifii).This comes in three sections: 

First topic: the contents of messages, wills and their forms. 

The second topic: the content of the speeches and their forms. 

The third topic: the contents of proverbs and governance and their forms. 

  

The third chapter was entitled: (technical construction Aktham’s prose) which comes in 

three sections: 

The First topic: the technical construction of the messages and the commandments. 

The second topic: the technical construction of speeches. 

The third topic: the technical construction of the proverbs and governance. 

 

Finally, the thesis is concluded by summarizing the contents of the study and highlighting 

the most important results. 
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 املقدمة

باجلالل                    د، و هو سبحانه املتفرَّ  -ويل نعمتنا  –أمحد اهلل سبحانه و تعاىل 
وجهك و عظيم سلطانك، و أصيل و أسلم   يب كما ينبيغ جلالل  ر و العظمة، لك احلمدُ 

 ىلع املبعو  رمحة للعاملني أما بعد :

نا األديب رافًدا رئيًسا من روافد ثقافة العقل العريب ىلع وجه يُعدُّ إرثُ ف
اخلصوص و اإلنسانية ىلع وجه العموم، و اتلنقيب يف هذا اإلر  و إظهاره حبلل 

م اإلنسان العريب ىلع  فهو جديدة ال شك أنه من األعمال اجلليلة ،  يقي  مدى ما قدَّ
م أسالفنا سطح هذه األرض من حضارة، و ألن احلضارة تراكمي ة ينبيغ أن نضع ما قدَّ

يف موضعه  و نعطيه حقه، و حناول أن نظهره و ندرس خباياه حىت نستطيع أن نصل 
 إىل صورة واضحة من عطا  العقل العريب يف تلك احلقبة الزمنية.

َمْت يف الشعر اجلاهيل جانبًا كبرًيا جًدا من  َمت نلا ادلراسات اليت قُدِّ و قد قدَّ
 نَّ أالعرص، و احلياة اثلقافية والفكرية و الفنية ذهذا العرص. و ال شك  ُمْعطيات  ذلك

من ذلك؛ ألسباب  الشعر قد ُخصَّ جبانب كبري من ادلرس، بينما انلرث اكن حظه أقلَّ 
 :كثرية من أهمها 

قضية االنتحال اليت جعلت كثرًيا من ابلاحثني يعزفون عن دراسة صور انلرث يف  
 عرص ما قبل اإلسالم.
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ُثْن مقتنًعا أبًدا بالكتابة 
َ
و ابلحث عن انلرث يف عرص ما قبل أو ال أنكر أينِّ لم أ

اإلسالم؛ ملا صاحب املوضوع من تشكيك، و نظًرا لعدم تدوينه يف وقته، و القضايا 
الشائكة اليت دارت يف عرص تدوينه مثل: قضية الشعوبية و ما صاحبها من ردة فعل 

من ؤك اكن هل األثر الكبري يف مسار تفكريي، جعلين أرشسة من بعض الرواة ، لك ذل
بقضية التشكيك يف انلرث، وكنت ممن يتجاهله، و ال ينظر إيله ىلع أنه إر  حضاري 

 ألسالفنا العرب قبل اإلسالم.

رُي إىل َسماع الرسول              وصاد  حني قرأُت يف السرية انلبوية الرشيفة رواية تُش 
صّلى  –يادي و شهادة الرسول األْثَرم لُق ِّ بن ساعدة اإل –سلىم صّلى اهلل عليه و  –

يادي كثرًيا،       حبسن الكمه، و أعجبتين شخصية ق  بن ساعدة اإل –اهلل عليه و سلىم 
ُن التشكيك يف شخصية أو يف أدب رواة األحاديث اذلين ُهْم  و تََسا لُت َكيَْف ُيْمك 

َدقُّ الرواة، قد أوردوا نًصا يُ 
َ
 َعدُّ من نصوص ما قبل اإلسالم و الرواية تقول :أ

موا ىلع الرسول  و أسلموا َسأذَهم الرسول  –صّل اهلل عليه و سلىم  –" إنَّ وفَْد إياد  ملا قد 
عن قُ ى بن ساعدة، فقالوا : يا رسول اهلل، مات. قال: كأين  –صّلى اهلل عليه و سلىم  –

 
َ
نظُر إيله يف سوق عاكظ ىلع مجل أمحر أ

َ
ْوَرق و هو خيطُب انلاس و هو يقول الكًما ما أ

أراين أحفظه. فقال بعض القوم : حنن حنفظه يا رسول اهلل. فقال قائلهم: إنه يقول:    
 ،   1أيها انلاس اسمعوا و اعو ....... )

                                                           
سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير ،  (942ت : ) الحيالص يوسف بن محمد الشامي، ( ( 1

تحقيق وتعليق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض الناشر دار الكتب  العباد، 
 186صـ 2جـ ه  1414 1ط العلمية بيروت لبنان  
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مشهورة و معروفة ، و أدُب هذه  ة و املتأمُل يف الرواية  يَلْحُظ أنَّ ُهنالك شخصي
ن التشكيك فيه الشخصية مما حَي   !                          فُظه َعوام انلاس، فكيف ُيْمك 

 و رواة األحاديث اذلين اشتهروا بادلقة يف الرواية هم من روى هذا انلص.

قرأت يف خطب و أقوال ق  بن ساعدة فوجدتها شخصية واحدة ختتلف عن 
ة دون غريه من أدبا  سائر الشخصيات األدبية املعارصة هل، نمط خيصُّ ق  بن ساعد

عرصه يتمثل يف موضواعته اليت تطرق إيلها و اليت تتعلق يف الغالب باجلانب العقدي. 
ْرُت جبدية يف دراسة قُ ى بن ساعدة اإل يادي، و حني عرضت هذه الفكرة ىلع و فَكَّ

 شييخ اجلليل ادلكتور / إبراهيم انلعانعة اكن مرحبًا بذلك إالَّ أنه أشار عيلَّ بتوجيه
ِ  بن ساعدة اإل من يادي،  و لم تدرس ابلحث لشخصية أخرى ال تَقلُّ أهمية عن قُ ُّ

ه، و اكنت الشخصية  ي شخصية قد حظيت املكتبة العربية ف قبل بعدة أسفار خَتصُّ
 أثثم بن صي ي.

و وجدت أخباره            ، ظللت ما يقارب الشهرين أقرأ يف أدب هذه الشخصية 
، و وجدُت نمًطا واحًدا يشرُي إىل ومصادره الارا  كثري من كتب و أقواهل مبثوثة يف 

ريها من الشخصيات املعارصة هل، وَجدُت نمًطا غشخصية واحدة ختتلف سماتها عن 
فريًدا يشري إىل فكر إنساين عميق، و رؤية للتعايش و االنسجام مع اآلخر، وجدت 

تَمَّيَّ به دون  اً فريد اً نسانيا اً دعوة لقبول اآلخر، وَجدُت قيمة فكرية أدبية، و حسى 
 غريه  من أدبا  عرصه، بصمة واحدة ال يمكن أن نوجه أدبه إالَّ هل.

ثَْرْت ثقافتنا العربية و اال
َ
نسانية ىلع و لألسف هذه الشخصية املتمَّية اليت أ

أصحاب املبادئ و الُمثُل ىلع  اليت يرددها وجه العموم بكثري من القيم اإلنسانية، 
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ُكون فيها ، و ما  ي إالَّ مرِّ ال عصور، جند ُداَعة مؤدجلني يُنكرون هذه اثلقافة و يُشكِّ
 ريبية ال يراد بها وجه احلقيقة.غدعوة ت

جتاه موروثنا،                 –و لو جبزٍ  بسيٍط  – اإلسهامذهذه األسباب أردت أن أحاول 
َتَعلَّم . 

َ
 و حسيب فقط أين أ
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 وضوع:أهمية امل

يف  –إن شا  اهلل  –تَْكُمن أهمية املوضوع يف أنه محاولة ، و محاولة جادة 
الكشف عن الفنون انلرثية لشخصية هامة جًدا يف تراثنا األديب ملا قبل اإلسالم،            

 و هو نرث أثثم بن صي ي.

اولة ومح ،و تربز األهمية يف محاولة مجع نتاج أثثم بن صي ي انلرثي يف سفر واحد 
إماطة اللثام عن جز  بسيط جًدا من شخصية أثثم من خالل إرثه األديب اذلي وصل 

 إيلنا.

 :ألمور عديدة ، منها و يهدف البحث 

أواًل: مجع نتاج أثثم بن صي ي يف سفر واحد بعد أن اكن مبعرًثا يف بطون 
 الكتب املختلفة.

ن ادلور الكبري اذلي لعبه للنرث يف ذلك العرص، وبيا  ثانيًا: إبراز اجلانب امليض
 األدبا  من خالل نرثهم يف حياة جمتمعاتهم.

شخصية متفردة، ال يمكن حبال  ىلع أنها ثاثلًا: اتلأثيد ىلع شخصية أثثم، 
نلمطها املختلف من األحوال جتاهلها، أو التشكيك فيها بأي صورة اكنت؛ نظًرا 

 .من األدبا   هامن اعرص لك ختتلف اختالفًا لكيًا عن  ، فيه  واملمَّي
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رابًعا: اتلأثيد ىلع احلضارة الفكرية اليت وجدت عند العرب قبل اإلسالم،            
و ذلك من خالل دعوة أثثم بن صي ي لكثري من القيم العايلة اليت تسمو و ترفع من 

 شأن جمتمعها.

 خامًسا: بيان املزنلة الكبرية اليت احتلها انلرث يف ذلك العرص، و كيف أسهم
 مع الشعر يف رسم صورة احلياة العربية قبل اإلسالم.

سادًسا: اتلعر  ىلع األسايلب، و األنماط انلرثية اليت اكنت سائدة عند أدبا  
 0، ومدى مسايرتها للحياة العامة يف تلك احلقبة الزمنية ذلك العرص

 املشكالت اليت واجهها الباحث يف جمال دراسته:

يف  م العوائق اليت واجهت ابلاحث؛ تلكرار انلصُيَعدُّ ختريج انلصوص من أه
، و اختال  بعض لكماته من مصدر آلخر، و اقتىض ختريج نص أثرث من موضع 

            مثال مجع األاألنتها  من  واحد فقط ابلحث يف عرشات املصادر، و حني َتمَّ 
ال ؛ هذا املبحث عرشات املرات؛ تلكرار بعض احلكم و األمث راجعت و احلكم 

 نظًرا لكرثتها حىت خرجت بصورتها انلهائية.

 منهج الدراسة:

سيكون لزاًما ىلع ابلاحث أن ينهج مناهج خمتلفة حىت يستطيع أن يعطي 
ه؛ ألن هذه ادلراسة تتعامل مع أمور كثرية منها: اتلارخيية، و الفنية،            املوضوع حقَّ 

تلارييخ يف مجع املادة األدبية انلرثية،       و كذلك الفكرية. ذللك سينهج ابلاحث املنهج ا
 و توثيقها؛ ألن نتاج األديب لي  جممواًع يف سفر واحد.
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أما يف ادلراسة الفنية فسيعمد ابلاحث إىل املنهج اتلحلييل، و املنهج انلفيس                
سايلب و اجلمايل يف تتبع إبداع األديب و محاولة سرب  غوره، و الوقو  ىلع أهم األ

 اليت اعتمدها األديب يف فنون انلرث اليت أبدع فيها .

 

 الدراسات السابقة:

األدب يف فارة ما قبل اإلسالم بعناية كبرية من قبل ابلاحثني، و جند أن  يحظ
ُجلَّ من كتب عن األدب يف عرص ما قبل اإلسالم ُيْفر د بابًا يف دراسته يضم انلرث يف 

 صي ي و خطبه و وصاياه، و من هذه الكتب :ذلك العرص ، و يذكر أثثم بن 

 العرص اجلاهيل، شويق ضيف. – 1

 تاريخ األدب اجلاهيل، عيل اجلندي. – 2

 ي.بوراألدب اجلاهيل، ييح اجل – 3

 الفن و مذاهبه يف انلرث العريب، شويق ضيف. – 4

 مجهرة خطب العرب، أمحد زيك صفوت. – 5

 عثمان عيل.األدب يف عرص ما قبل اإلسالم، محمد  – 6

 وييه.الشعر اجلاهيل، منهج يف دراسته و تقويمه، محمد انل – 7

 و قد ُخصَّ أثثم بن صي ي بدراسات تناوتله من جوانب خمتلفة و  ي:

 أثثم بن صي ي و مأثوراته، د / اكظم الظواهري. – 1
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 أثثم بن صي ي ابلليغ ابلاليغ، د / محمد بدري عبد اجلليل. – 2

ْسَهْمُت مع من و قد اطلعت ىلع ادل
َ
راسات السابقة مجيعها و أحسُب أينِّ أ

 مجعت مادة أثثم قد  ليت ا دلراسة أسهم يف خدمة ترا  هذا األديب، حيث أن ا
مَ  الكثري من أقوال أثثم اليت  ةقبل أثرث من ثالثة عقود، و اغب عن ادلراس تقُدِّ

اكظم الظواهري أثبت قدمها ادلكتور اليت أثبتناها يف هذا ابلحث. حيث أن ادلراسة 
ما يقارب من مائة و ثالثة وثالثني قواًل ألثثم مع شعره ، اما دراسة ادلكتور محمد 

مستندا ىلع االختيار بما  بدري عبد اجلليل فقد تناولت أقوال أثثم من وجهة بالغية
 خيدم الفكرة اليت يريد طرحها .

َمت، و وصلت إىل يدي فيما ادلراسات اليت  هذه  من لكِّ  فدُت أو قد                قُدِّ
يتعلق بأدب أثثم ىلع وجه اخلصوص و أحسب أين قد أسهمت مع من أسهم يف 

هذا و ال أدَّيع أنين يف هذا ابلحث قد قمُت بما جيُب ،     خدمة ترا  أثثم بن صي ي 
اآلخرين  حاولت أن اشارك عيلَّ القيام به أو قمت بما لم َيُقْم به غريي، و إنما 

من أجل اتلمرس ىلع ابلحث العليم، فهذا ابلحث لي  إالَّ  ي املتواضع ، جبهد
كنُت قد  نْ خطوة يف طريق اتلحصيل العليم فقط، أقطعه متعلًما ، و متعلًما فقط ،فإ

لَْعُت  ، و إن اكنت األخرى فحسيب أنين قرأُت و أطَّ ْقُت فذلك فضل اهلل عيلَّ           وفِّ
 و َتَعلَّْمُت .
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 مهيدالت

 احلمد هلل رب العاملني و الصالة و السالم ىلع املبعو  رمحة للعاملني أما بعد .

دلرس، بل إن نصوصه مثار لم حيظ انلرث يف عرص ما قبل اإلسالم بالعناية و اف
تلفات اريس األدب بني رافٍض تللك انلصوص و عدم االمن دَ  عند كثريٍ جدل كبرٍي 

         قبة و أنها إنما  ي من صنع الرواة يف نهاية القرن اثلاين و أنها ال ُتَمثِّل تلك احلإيلها 
 و القرن اثلالث اذهجري و بني مؤيد لصحة تلك انلصوص و مدافع عنها .

ات القرن املايض قد يو ال شك أن قضية انتحال الشعر اليت أثريت يف عرشين
 
َ
 ادلفاع و الرَّ  يف األقالمُ  ظالذها ىلع انلرث خاصة، يف حني انربت  ب   ْت قَ لْ أ

ُ
ري من ث  د ىلع ما أ

صوتها قلياًل بني  َت فَ شكوك حول انتحال الشعر جندها يف احلديث عن انلرث قد خَ 
 . صامت لقبوهل و مارددٍ  منكرٍ 

و يظل قبول ما وردنا يف نهاية القرن اثلاين و القرن اثلالث اذهجري مثار جدل 
القرنني اثلاين واثلالث قد  يصعب حتديد صحتها من عدم صحتها نظًرا ألن معطيات

و هوى بعض  من الروايات بصبغتها أو قد وافقت رواية انلص ميوُل  اصبغت كثريً 
 العرب . ناثباته من جمد ألسالفالرواة يف الرد ىلع الشعوبيني و إثبات ما يمكن إ

قد مجيعها روايات انلرث اجلاهيل  لسبب واحد يكمن يف أن  يعود هذا و 
و ال شك دلي بأنه قد فاتنا  ،اعية بعد ميض أثرث من قرننيكتبت بطريقة اسارج

 أنَّ هذا األدب؛ وما وصلنا إال أقل القليل من  الكثري من أدب رائع قد اندثر و أنى 
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للك قارئ لألدب ال  يظل نقطة ارتكازمجيال ورائعا قوًما تركوا نلا أدبًا شعرًيا 
روعة، و أثاد أجزم أنهم برعوا كون أحاديثهم قطًعا نرثية اغية يف اليمكن إال أن ت

 ،واألمثال ،و احلكم ،و الرسائل ،ذلك الوصاياوك، اخلطابة :يف فنون انلرث املتنوعة مثل
َد قليل من  أرى أنهو  عناية يف حفظ هذا الارا  لوجدنا أيًضا فنونًا أخرى اللو وُج 

رثها إال مبلغها ال يمكن نل فالقوم اذلين بلغت فصاحتهم و بالغتهماحلاكية،  :مثل
و لو أمعنا انلظر قلياًل يف الفنون انلرثية اليت برع فيها  أن يكون نسيج وحده .

انلاثرون يف عرص بين أمية و بين العباس لوجدنا نواة هذا اتلطور عند أسالفهم 
  العرب يف عرص ما قبل اإلسالم.

ظرو  مثل  أما القول بأن الفنون انلرثية ال يمكن أن تنشأ يف ظرو   
ألن  ؛ال يمكن قبوهل بأي حال من األحوال د  عَ بْ تَ سْ مُ  تهم يف ذلك الزمن فهذا أمر  حيا

إال أن  هو ال يمكن ألصحاب ،دلينا شواهد كثرية شعرية تشري إىل ذوق فين اعلٍ 
 نسيج وحده . نرثأصحاب  وايكون

أؤكد ىلع فقدان إر  كبري جًدا و اعٍل جًدا و ذلك نتيجة عدم  هنامن 
و أؤكد أيًضا أن تأخر اتلدوين لم أمة لسانية.  ك ألن أمة العرب قديًما و ذل اتلدوين 

د الكثري من الرواة يف  يكن إال بسبب انبهار العرب ببالغة القرآن  و عظمته مما زَهَّ
 تدوين نرث هذه الفارة.

أنه من األدبا  املكرثين جًدا ألنه حيمل  أرىأدب أثثم  و من خالل قرا يت 
        ي حييا فيه، و دليه نظرة للحياة تتمثل يف األمان من نوائب الزمان املجتمع اذل همَّ 

لو أن مجيع  أرىفيه القوانني ، و  نُّ و كأنه يضع تصوًرا ملجتمع و يَس   املساملة،و احلياة 
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، و هذه  عماًل مهما  يضا ي دعوة افالطون ملدينته الفاضلة  نتاجه قد ُدوِّن لوجدنا 
 و إنما تنطبق ىلع عدد من أدبا  تلك الفارة .،  أثثم وحده الفرضية ال تنطبق ىلع

م  امما سبق خنلص إىل أن هنالك باتلأثيد أدبً  ما وصلنا منه  ولكنَّ  او كثريً  امجى
 :منها  ألسباب كثرية؛ إال أقل القليل

االنبهار الكبري عند سماع العرب للقرآن الكريم مما جعلهم يزهدون يف تدوين   - 1 
 نرثهم .

و ماكنة الشاعر لكها، أن العرب أمة شاعرة وقد طىغ الشعر ىلع نوايح احلياة   - 2
 َ  مما جعلهم ينرصفون عن االهتمام بغريه. ماكنةٍ  أيَّ  ُق ب  سْ ت

 معُ تَ القاص جَيْ  دُ ج  نَ حاٍن، أي يستمتعون به يف وقته و حينه فَ  انلرث دليهم هو أدب    - 3
و من َثمَّ ينتيه هذا األدب يف  استمتعون بهص و يعليهم القَص  صُّ قُ حوهل انلاس و يَ 

و الشواهد كثرية يف هذا املجال من أهمها ما ورد يف السرية انلبوية حني هذه اللحظة 
اجتمع قوم حول انلرض بن احلار  و أخذ حييك قصص اسفنديار و غريها من 

 .لالقصص. أين تلك احلاكيات و القصص ! مجيعها انقضت و لم يبَق إال أقل القلي

      ينبيغ علينا أن نؤمن بوجوده  كثريٍ  لك هذه العوائق أدت إىل فقدان أدٍب إنَّ 
 علينا أن حنت ي به درًسا و حبثًا . دَ ج  و نؤمن أيًضا بفقدان الكثري منه و القليل اذلي وُ 

إىل تلك  نسُب يُ  هم عليه يقينًا أنكْ القليل اذلي بني أيدينا ال يمكن احلُ ف
ال شك أن الشعوبية قد ويمكن احلكم عليه ىلع أنه موضوع ، و كذلك ال  الفارة 

هذه اذهجمة الرشسة اليت  الرواة يف ظلِّ  أنَّ  أرىلعبت دوًرا كبرًيا يف هذا الشأن ، و 
و يف ظل هذا  ،ثباتهوا أن يُلْمل ُموا و يُثْب تُوا ما يمكن إقد حاول يونها الشعوبنَّ شَ 
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مفاخر  ونبُ س  نْ أو يَ  ُصنْع همضافات من رواة إأن يضع بعض ال َعدُ بْ يُْستَ  الرصاع ال
 للعرب أمام الفرس.

         من بني نصوصه خطبته الشهرية اليت مطلعها :وجدت أثثم رث و أثنا  دراسيت نل
  " إنَّ 

َ
  َل َض فْ أ

َ
 يَ شْ األ

َ
 ا " هَ يل  اَع ا  أ

 و تزعم الرواية أنه قاذها بني يدي كرسى ، و الحظت أن داريس هذا انلص انقسموا
 ذها . كرٍ نْ للقصة و مُ  ٍت ب  ثْ بني مُ 

إال أن  كنُ مْ ص ال يُ انلَّ  ة تماًما و لكنَّ خمتلققد تكون  أشري هنا إىل أن القصة و 
اتلوعوي ، اكن   ُّ ن دليه احل  و اكاكن شغوفًا بقيم اعيلة للحياة  هيكون ألثثم ألن

رب إىل ردة فعل شغوفًا بانلصح ، فال شك دلي أن انلص ألثثم أما عن الرواية فيه أق
ألسباب سأوردها إن شا  اهلل حني احلديث عن  عن الشعوبية املنترشة يف تلك الفارة 

 .انلص 

 أكثم بن صيفي حياته و نسبه:

كنيته أبو  ، (2)تميم ينب منهو أثثم بن صي ي بن رباح بن احلار  بن خماشن 
اد ،حيدة يَت  هاهذه الُكىن لك و قد وردت  .و أبو احلنش ،و أبو احلُفَّ يف األخبار اليت ُرو 

ابنه اذلي ورد يف األخبار هو  احلنش فيها تصحيف لعلمنا أنَّ  عنه ولعل كنية أيب
  وهذا رأي  حبيش فلعل الكنية اثلاثلة  ي أبو حبيش

                                                           

 ( 279البالذري ، أحمد بن يحي بن جابر  )ت(  2)

 13، جه 1417 1ار ورياض الزركلي ، دار الفكر  ط)أنساب األشراف ( تحقيق سهيل زك        
   67 ص
 
 



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  19  

  

 

ىلع تقديمه  عنه يف كتب الارا    َب تَ كَ  نْ سيد بين تميم و قد أمجع مَ  أثثمُ و 
و وصفه ابن عبد ربه  (3) لغا  واحلاكم الرؤسا بأنه من اخلطبا  ابلفوصفه اجلاحظ 

 و قد جرى هذا اللقب ىلع أثثم عند كثري ممن حتد  عنه . (4)حبكيم العرب 

ها العرب يف اجلاهليةمن قضاة و بأنه  (5)بأنه طبيب العرب كذلك  َف ص  و وُ     وحاكمى

 و لك هذه األلقاب  ي مداعة ألمرين :(6)     

حول وجود هذه  جمااًل للشك   عُ دَ ل هذا الرجل مما ال يَ تواتر األلقاب حوأواًل: 
وال يدع جماال للشك  كذلك يف نسبه أو فيما ينسب إيله  الشخصية و وجود أدبها 

 .من نرث مجيل  رائع 

ىلع مزنتله بني أبنا  عرصه،         تدلُّ أهمية هذا الرجل حيث أن هذه األلقاب  ثانيًا: 
 و رفعة شأنه .

 

                                                           

 ومكتبة بيروت دار والتبيين(، )البيان، هـ (255بحر، ) بن عمروأبو عثمان الجاحظ، (  3)

 365ص 1ج هـ، 1423الهالل، 
 
 (328)محمد،  بن أحمد الدين ربه، شهاب عبد ابن(  4)

 2ج هـ 1404 ، 1ط مفيد قميحة تحقيق  لمية،الع الكتب بيروت، دار )العقد الفريد(،         
 22ص
 (774القرشي )ت :  عمر بن كثير، إسماعيل ابن(  5)

 322ص  12جتحقيق علي شيري ، دار إحياء التراث العربي   والنهاية(، )البداية
)تأريخ اليعقوبي( تحقيق ( 284اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب )ت :(  6)

 311ص 1ج  1433  1نا دار األعلمي للمطبوعات لبنان طعبداألمير مه
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           و هو االمتال   أو من الكثم   ،م ابلطنظَ و  ي ع   ،شتق من الكثمةو اسم أثثم م
 (7)و االتساع   و الشبع 

ن االسم قد ًما َخرب  ادلنيا و زهد فيها و كأو اذلي ينظر إىل أقواهل يشاهد حكي  
 ألىق بظالهل ىلع هذه الشخصية الرائعة .

        بوه صي ي اكن من حاكم تميم سليل أرسة اشتهرت باحلكمة فأ نشري هنا إىل أنهو 
، وهل شأن يف قومه ، ومزنلة اعيلة بني القبائل األخرى ، ملا ُعر   عنه من و حكمائهم 

  0حكمة  وتعقل وخربة يف احلياة 

 و أنه تلقاه تلقيًا حسنًا و قد راسل انليب ،ىل أنه أدرك اإلسالمو تُشري األخبار إ
و اتلابعني  كتب السري يفو انلاظر  ،إىل اتباعه و داع قومه -صيل اهلل عليه وسلم-

صّل  -يف الروايات ، فمنهم من يثبت إسالمه و هجرته إىل لقا  الرسول  اجيد تباينً 
و منهم من يثبت عك  ذلك و ال يرى ، 8)و موته يف الطريق  -اهلل عليه و سلم 

 .،9)إسالمه 

صالح رأيه و لم جند رواية حكمته و حول ىلع لك حال صاحبنا تواترت األقوال      
بعض حكما  اجلاهلية مثل: أمية بن أيب الصلت ، اليت تذم هذا الرجل ىلع خال  

 وردت أقوال يف ذمه.

                                                           

 هـ ( 711محمد بن مكرم بن علي ، ) ت: ابن منظور ، (  7)

 509ص 12باب  ك ث م ج  هـ 1414،  3، بيروت، دار صادر ، ط ) لسان العرب (
(  اإلصابة في تمييز الصحابة 852)ت:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني ، (  ( 8

 1ج    1415 1قيق عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية  بيروت طتح
  351ص
 هـ(463 :تأبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ا(  ( 9

 145صـ 1ج     1412   1دار الجيل بيروت ط في معرفة األصحاب الستيعاب ا
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فإن لم حيسب من أما أثثم فهو لم يعر  عنه ، ولم يرد عنه إالى لك قول فيه خري، 
ر  عنهم أي ب من احلكما  اذلين ذاع صيتهم و لم ُيعْ سَ املؤمنني فهو باتلأثيد حُيْ 

 قول فيه سو  أو ذم .
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 الدراسة يف اجلمع والتوثيقمنهج 

َع يف هذا  لي  باليسري احلكم ىلع أنَّ  ابلاب  ي من أقوال أثثم بن لك ما مُج 
ثباتها هل ، و إنما أستطيع أن أجزم بأن لك ما يف هذا ابلاب قد ورد صي ي ،و ال أديع إ

 إىل أثثم بن صي ي . يف موروثنا األديب منسوبًا

هائل من األقوال منسوبة  بعدد و حني حاولت أن أمجع املادة العلمية فوجةت 
  إىل أثثم بن صي ي بعضها ال شك دلي بأنها من أقواهل و بعضها اآلخر لم أطمنئ 

 صحة نسبتها هل .ل

 اآليت : و توثيقه املنهجو قد اعتمدت يف مجع نتاج أثثم بن صي ي 

 الرواية األقدم و تقديمها ىلع الروايات األخرى املتأخرة . أواًل : اعتماد

من الروايات اليت تنسب إىل أثثم و لم ترد إال عند املتأخرين،  ثانيًا : استبعاد كثريٍ 
و احلكم ،    فاركت رواية األمثال اليت أوردها ايلويس يف كتابه زهر األثم يف األمثال 

 ألدب و غريه .و كذلك ما أورده ابلغدادي يف خزانة ا

استبعاد عدد من انلصوص املختلف يف نسبتها هل من حيث اختال  اللغة ثاثلًا : 
وهذا واضح يف مأثورات األلفاظ العامية املبتذلة،  عدداً من ومستواها  فاستبعدت 

 . مثل قوذهم: إنَّ للحيطان آذان و غريها نسبت ألثثم  
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، ولم تثبت بادليلل القاطع  نسبتها هليف املختلفرابًعا : تم استبعاد بعض انلصوص 
   ابلنات يذمهن :يف ، قول أثثم بن صي ي 10أنها ألثثم مثل ما ورد يف نهج ابلالغة )

 " إنهن يدلن األعدا ، و يورثن ابلعدا  "

عند الراغب  –ريض اهلل عنه  –و وجدتها أيًضا منسوبة إىل عمرو بن العاص 
 . ،11األصفهاين يف محارضات األدبا  )

دراسة أقوال أثثم، و معرفة موقفه جتاه املرأة تم استبعاد هذه املقولة تماًما،                     عندو 
فيه ختتلف يف ذلك ألنها ال تمثل نظرة أثثم جتاه املرأة اليت اعطاها حقها من املاكنة و

 0مضمونها عن نظرته للمرأة يف جممل أقواهل ، ويف لك ما أثر عنه 

 

رسائل، و وصايا، و خطب تضاعيف نالك حكم و أمثال كثرية وردت يف ه  خامًسا: 
 تمَّ ف،  كم و أمثالح ىلع أنها أثثم،     و جندها أيًضا يف مواضع أخرى تم االستشهاد 

نصها األصيل سوا  أثانت وصية، أو رسالة، أو خطبة، و كذلك تم إيرادها  إيرادها يف
 يف باب األمثال و احلكم.

 

                                                           
 .(656بن عبدالحميد بن أبي الحديد )ت: د عز الدينالمدائني، أبو حام(  ( 10

،  1النمري، بيروت، دار الكتب العلمية، ط يم) شرح نهج البالغة ( ، تحقيق: محمد عبد الكر
 584ص 3ج م 1998

 
 األدباء محاضرات(    )  هـ502: ت) محمد، بن الحسين القاسم أبو األصفهاني،(  ( 11

 325ص 1ج هـ 1420 ،1ط  األرقم أبي بن  األرقم دار تبيرو ،(والبلغاء الشعراء ومحاورات
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قسيم نتاج أثثم بن صي ي إىل ثالثة أقسام ىلع حسب الفن انلرثي اذلي تتم  سابًعا: 
 و  ي:،   قاهل فيه 

 الرسائل و الوصايا. – 1

 اخلطب. – 2

 احلكم و األمثال  – 3
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 األول الفصل

 النثر الفين عند أكثم بن صيفي مجًعا و توثيًقا 

 املبحث األول: الرسائل و الوصايا.

 املبحث الثاني: اخلطب.                                     

 املبحث الثالث: األمثال و احلكم.
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 أواًل وصايا أكثم بن صيفي:

- 1 - 

 قال أثثم موصيًا قومه باتباع الرسول صّل اهلل عليه وسلم : 

 مٍ وْ قَ  " أيى 
َ
 يَ  اهُ رَ ، أ

ْ
 وا يف هَ كونُ فَ ها، ن مالئم   عَ َه نْ و يَ  الق  األخْ  م  ر  اَك بمَ  رُ مُ أ

َ
ا  ؤسَ رُ  رمْ ذا األ

 
َ
 ونُ ، و كُ ،12)ابًانَ ذْ وال تكونوا فيه أ

َ
 بَ لْ يَ  مْ لَ يه آخًرا. فَ وا ف  ونُ كُ اًل وال تَ وَّ وا فيه أ

َ
 نْ ث أ

  اةُ فَ ته الوَ رَضَ حَ 
ُ
  َّل بْ ه ال يَ م؛ فإنَّ ح  ة الرَّ صلَ ِ  ى اهلل وَ وَ قْ تَ م ب  صيكُ و  فقال: أ

َ
 ل  ْص عليهما أ

م اكُ ، و إيَّ ر  ذَ ها قَ ت  بَ حْ ُص  ا ؛ فإنَّ قَ مْ اح احلَ كَ م و ن  اكُ يَّ ، و إ  ع  رْ فَ عليها  ،13)رَص تَ هْ وال يُ 
 
َ
 رَ هْ ري، و مَ األس   كَ اَك ري، و ف  س  الكى  رْبَ ري، و جى غ  الصَّ  ا َ ذَ فيها غ   ان اإلبل؛ فإنَّ يَ عْ و أ
 عُ َض يَ  ر  قْ فَ محل ال و َ سُ  رًحا، و إنَّ   مَ ور   يُ ىَن الغ   ل  مَحْ  و َ سُ  وا أنَّ مُ لَ ة، و اعْ يمَ ر  الكَ 

 َ              الم، األعْ  اب  هَ يف ذ   ،14)ةشَ حْ الوَ  ، و إنَّ ال  المَ  مُ دَ ال عَ  ل  قْ العَ  مُ دَ عَ  مَ دَ العَ  ، و إنَّ َ  الرشَّ
 مُ لَ و اعْ 

َ
وم، يه. يا قَ يَ بني حلَ  ل  جُ ل الرَّ تَ قْ مَ  ه، و اعلموا أنَّ رَ دْ قَ  َ  رَ ؤ عَ رُ ك امْ لَ هْ ه لن يَ نَّ وا أ

اعية و دَ  الن  ذْ د علم للخُ فْ الك الرَّ وَ تَ  ؛ فإنَّ (16)فدالكوا الرَّ وَ و ال تَ  ،15)اهلونوا اكلوَ كُ ال تَ 

                                                           
  ، العرب لسان ، منظور ابن ،أذناب: أذناب الناس أتباعهم و سفلتهم دون رؤسائهم ) انظر(  ( 12

 مادة ذ ن ب (
، مادة هـ   ، العرب لسان ، منظور ابن، انظر) يكسر، هصرت الشيء أي كسرتهيهتصر: (  ( 13

 ص ر (
مادة و ح ش  ، العرب لسان منظور، ابن ،انظر) ألنس، و قيل الخلوة و الهم( الوحشة: ضد ا ( 14

) 
          ثَْكالنالواله: الوله هو الحزن و قيل ذهاب العقل التحير من شدة الوجد و الحزن، الواله ال(  ( 15

 مادة و ل هـ (  ، العرب لسان ، منظور ابن ،انظر)
فد : العطاء 16)  ، مادة ر ف د (  ، العرب لسان ، منظور بنا ،انظرو الصلة ) ( الر 
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بط ىلع هْ صح يَ انلُّ  ثريَ كَ  ع، و اعلموا أنَّ ق املنْ حَ ر استَ دْ وق القَ أل فَ سَ  نْ ان، و مَ مَ رْ للحَ 
 ديًقا. "ك يل َص اْرُ لم يَ  قِّ احلَ  وَل قَ  ، وأنَّ ،17)ثري الظنةكَ 

 

 اتلخريج:

 ، ه430: ت) أمحد، بن اهلل عبد بن أمحد ،األصبهاين  - 1

 الوطن دار ،الرياض العزازي، يوسف بن اعدل: حتقيق، الصحابة معرفة)              
 .342صـ 1ج،  0 م 1998 - ه 1419 ، 1ط  للنرش

 معرفة يف االستيعاب) ،، ه463: ت)  محمد، بن عبداهلل بن يوسف القرطيب، – 2
 ، م 1992 - ه 1412 ،1ط اجلبل دار بريوت ابلجاوي، مدمح عيل: ،املحقق،األصحاب

غري أن انلص أورده جمزوً ا ، حيث وقف عند قوهل: " فإنه ال يبّل عليهما  146صـ 1ج
 أصل "
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  -اهلل عليه وسلم صّل –قال أثثم بن صي ي يف وصيته لودله ملا بعثه إىل رسول اهلل 
 وقد بلغه مبعثه:

                                                           
 مادة ظ ن ن (   ، العرب لسان ، منظور ابن،  انظر) التهمةالظنة: (  ( 17
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  نَّ ثَ دَ " ال حُتْ 
َ
  وَل سُ الرَّ  وين فإنَّ ًرا دُ مْ أ

َ
ي اذلي دَ يَ  نْ م   جَ رَ من عنده خَ  رَ األمْ  َ  دَ حْ إذا أ

 
َ
َ قُ ا يَ مَ ظ ب  ف  تَ له، و احْ سَ رْ أ َ  َت مْ هَّ وَ تَ  ك إنْ ك فإنَّ دَّ إذا رَ  َك ول ل  أو ن

َ
  ك اتلَ سَ ر   َت دْ سَ فْ سيت أ

 واًل غريك. "سُ رَ  ،18)ينتَ مْ شَّ و جَ 

 اتلخريج:

 ، ه 458: ت)  ، احلسني بن محمد الفرا ، ابن

 ادلين صالح/ د: حتقيق ،، السفارة و للرسالة يصلح من و امللوك رسل)            
 .60،  صـ  م 1972 ، 2ط اجلديد، الكتاب دار بريوت، املنجد،
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 ىلع بين تميم حني سارت إيلهم َمْذحج  بأمجعها فقال: ، 19) أشار أثثم يوم الالكب

 
َ
  الَ  خل  وا الُّ ق  " استشريوا و أ

ُ
 ؛ فإنَّ اح يف احلرب  يَ ة الصِّ رْث م و كَ اكُ م، و إيَّ ائكَ رَ مَ ىلع أ

ة. الَ ال محَ  زُ جَ عْ لب  و املر  يَ اَغ  يعَ م  اجلَ  ونوا مجيًعا؛ فإنَّ ل، و كُ شَ الفَ  نَ م   اح  يَ الصِّ  ةَ رْثَ كَ 
  وا فإنَّ عُ ار  وا و ال تُسَ تُ بَّ ثَ تَ 

َ
  مَ زَ حْ أ

َ
          . ،21)يثًاة َتَهب رَ لَ جَ عَ  بَّ . ورُ ،20)امَ هُ نْ كَ رْ الفريقني أ

                                                           
 مادة ج ش م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرجشمتني: جشم الشيء تكلفه على مشقة ) (( 18
في مذحج و أحالفها من ( يوم الكالب الثاني : كان بعد يوم الصفقة حيث طمع بنو الحارث  ( 19

نهد، فاجتمعوا في عسكر عظيم يريدون نهب بني تميم، و التقوا في ماء يقال لها: الكالب بين 
الكامل في ، ابن األثير  .) انظر: الكوفة و البصرة، و انتصر فيها بنو تميم على مذحج و أحالفها 

 (  557إلى صـ 555صـ 1جـ التاريخ ، 
مادة   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) قوته ، ركين : وقور رزين( أركن: ركن اإلنسان:  ( 20

 ر ك ن (
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روا   الليَل  وه مجاَل فإنَّ ذُ و اخت   ،للحرب، و ادَّرعوا الليل (22)و تنمَّ
َ
. وال َف خْ أ  للَويل 

 مَجَاعة ملن اختلف." 

 

 اتلخريج:

 ، ه235: ت) محمد بن سهل حاتم أبو ، السجستاين - 1

،  أعمارهم  منته يف الوهق وما أخبارهم من وطر  العرب من املعمرين)              
 من عليه اضيف ما مع حواشيه وتعليق بتصحيحه عين اذهمداين روق أيب رواية

 األمني بن أمحد األديب ىلع بقرا ته الكتيب اخلانيج أمني محمد السيد الزيادات
 14ص   0م  1905،   1ط القاهرة، ، السعادة مطبعة  ، الشنقيطي

 ،209:ت ) معمر، عبيدة أبو املثىن، – 2

 ،،عنه حبيب ابن عن السكري عن الَّييدي برواية والفرزدق جرير نقائض رشح)
 خالص محمود ويلد - حور إبراهيم محمد: حتقيق

، غري أن الرواية وردت مقتضبة 320صـ 1، ج  م 1998 ،2ط اثلقايف، املجمع  ظيب أبو
ا ، أورده              مع تغيري يف بعض مفرداتها مثل مفردة: ) أركنهمعن رواية السجستاين 

 0 ) أركن ،

 ،  ه356 ت) احلسني بن عيل الفرج أبو األصفهاين، - 3

                                                                                                                                                                          
 مادة ر ي ث (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( ريث : إبطاء ( 21
روا :  تنكروا لعدوكم 22)  ، مادة ن م ر (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( تنم 
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، و أيًضا مع 356صـ  16، ج 4ط،   اثلقافة دار طبعة بريوت، ،،األاغين)               
 تغيري يف بعض مفرداتها، مثل مفردة : ) تنمروا ، أوردها ) اتزروا ،.

لسجستاين ىلع رواية أيب عبيدة ؛ ألن رواية السجستاين آزرها و قد َتمَّ تقديم رواية ا
 1يف عيون األخبار ج،  276ادلينوري )ت:عدد من الروايات مثل رواية  ابن قتيبة 

 . 186صـ 

 ،ه630: ت) عيل، احلسن أبو ادلين عز األثري، ابن  - 4

 العريب، الكتاب دار ، تدمري السالم عبد عمر: حتقيق ،،اتلاريخ يف الاكمل) - أ         
بشلك ولكن   وقد اورد انلص    556ص   1جم 1997/  ه1417 ، 1ط بلنان، – بريوت

 .والروايات األخرى  مغاير عن رواية السجستاين

 رواية ابن األثري يف كتابه الاكمل يف اتلاريخ:

وا النِّ صيَّ وا وَ ظُ فَ قال ذهم: " احْ  )اجَنَ  و  فإنَّ فُ ا  الصُّ سَ يت ال حُترْض  ه  23َة اللةيم  ، يف َنْفس 
 ، يم   تَْرُك احلَر 

َ
  الَ  وا اخل  لُّ ق  و أ

ُ
 نَ ه م  فإنَّ  ب  يف احلرْ  اح  يَ ة الصِّ رْثَ م، و َدُعوا كَ ائكُ رَ مَ ىلع أ

 ،25)الُفجوُر، و أثيَ  الَكي    ،24)ق  مْ احلُ  َق أمْحَ  الة، فإنَّ ال مَحَ  زُ جَ عْ يَ   ُ رْ ، و المَ ل  شَ الفَ 
ز للجَ م  اجلَ  أي ، فإنَّ الرَّ اتلُّىَق، كونوا مجيًعا يف  الَ  فإنَّه ال م واخل  اكُ ، و إيَّ يع  م  يع معزى

ُ ثُ بَّ لَ ف، و ال تَ لَ تَ اعة ملن اخْ مجَ  ة لَ جَ ني، و رُبَّ عَ ك  الرَّ  ني  يقَ ر  الفَ  مَ زَ أحْ  عوا فإنَّ رْس وا وال ت
للحرب، وادَّرعوا  زوارَ و ابْ  ور  مُ ود انلُّ لُ ، و إذا عزَّ أخوك فُهْن، البسوا جُ  ،26)َريْثًا ُب ه  تَ 

                                                           

 ، مادة ل أ م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن ظراناألصل، الشحيح النفس ) اللئيم: الدنئ ( 23 )
 مادة ح م ق (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الحمق: قلة العقل ( 24
 مادة ك ي س (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) العقل خالف الحمق،و الكيس ( الكيس: ( 25
 ي ث ( مادة ر  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( ريث: إبطاء ( 26
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 بَ ، و اثلَّ  للويل  َف أخْ  الليَل و اختذوه مجاًل؛ فإنَّ الليَل 
َ
  ة  وَّ القُ  نَ م   ُل َض فْ ات أ

َ
فر أ الظى نَ هْ و أ

 نَ م   املوَت  ، فإنَّ ب  رْ احلَ  عندَ  املوَت  ،27)وابُ هَ رْ ، و ال تَ اُل ة المَ يمَ ن  الغَ  رْيُ ى، و خَ ة األرْسَ رْثَ كَ 
م انلعمان بن مالك ائكُ رَ أمَ  رْي  خَ  ، و منْ  ،28)بَزلل رِّ احلُ  ىاة دلَ يَ بى احلَ ورائكم، و حُ 

اس، و هُ ابن حار  ا دى فاقبلوا مشورته.  يم بن عبدم   تَ ين  بَ  نْ م   وَ بن َجسى
ُ
 مناة بن أ
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حني قتلوا و طمعت فيهم  ، 29)استشار بنو تميم و الرباب أثثم بعد يوم الصفقة
 فقال:العرب يف موضع جيتمعون فيه يف أمرهم 

           ينِّ م   ة  عَ ْض ا هو ب  مَ  و ضعف، و إنَّ يم  سْ ل ج  ا حَنَ كمَ  عَف و َض  ،30) قد حَنَليب  لْ قَ  " إنَّ 
 ين ذوو الرَّ ن يلحرُضُ ك  و لَ 

ْ
ا يت إذ  سَ عَ هم فَ دَ نْ وا بما ع  رُي ش  م، و ليُ كُ منْ  يلٍ ب  لكِّ قَ  نْ ي م  أ

وا و هو مُ لَّ كَ فاجتمعوا و تَ أي منهم، الرَّ  أْن أعرفه. فجا  أهُل   ،31)معت َحْزًماسَ 
اس اتلييم من الرباب قُ ال يَ  َساكت   ول شيةًا حىت قام انلعمان بن مالك أحد بين َجسَّ

 فتلكم برأيه فقال أثثم: صدق أبو جونة. "  فاجتمعوا بالالكب.
                                                           

 مادة ر هـ ب (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( ترهبوا: تخافوا ( 27
 مادة ز ل ل (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرو الذنب ) خطأالزلل هو ال( زلل:  ( 28
  -وكان صاحب اليمامة  -( يوم الصفقة: هو يوم تآمر فيه المكعبر مع هوذه بن علي الحنفي  ( 29

أمر من كسرى، حيث سلب بنو تميم رسل كسرى، فتآمروا على بني تميم بأن على بني تميم ب
جهزوا ميرة عظيمة و دعوا بني تميم إليها فكانوا يدخلون الرجال من باب و كل من يدخل 

         ربون عنقه حتى شد  رجل من بني عبس فضرب السلسلة فقطعها و خرج من كان بالباب، ضي
 1ق الباب أي : إغالقه ) انظر : الكامل في التاريخ، البن األثير، جـو سمي بيوم الصفقة من إصفا

 ( 557إلى صـ 555صـ
مادة ن   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( نحل: نحل جسمه أي ذهب من مرض أو سفر ( 30

 ح ل (
  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( حزًما: الحزم ضبط اإلنسان أمره واألخذ فيه بالثقة ( 31

 مادة ح ز م (
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 اتلخريج:

 ، 279ت)  جابر بن ييح بن أمحد ، ابلالذري - 1

   ، ه1417   1ط  الفكر دار ، الزريلك ورياض زاكر سهيل حتقيق،  األرشا  أنساب)        
 86صـ 13ج

 األدبا  محارضات،    )  ه502: ت) محمد، بن احلسني القاسم أبو األصفهاين، - 2
 1ج ه 1420 ،1ط  األرقم أيب بن  األرقم دار بريوت ،،وابللغا  الشعرا  ومحاورات

  . 48صـ

 ، ه733: ت) محمد، بن عبدالوهاب بن أمحد انلويري، – 3

 القومية الوثائق و الكتب دار القاهرة ،،األدب فنون يف األرب نهاية)         

، و قد اختلفت رواية األصفهاين و انلويري عن ابلالذري 80صـ  6، ج ه، 1423 ،1ط
 انلص بهذه الرواية: ا فقد أورد

  رَب  الك   نَ هَ وَ  " إنَّ 
هن ما ابتدئ به الرَّ  من ع  مَ  َ  يْ ين، و لَ دَ ا يف بَ شَ فَ  دْ قَ ة اذلى دَّ         أي، ح 

 عوا و قولوا؛ فإين إذا مرَّ يب الصواب عرفته. "م  تَ ن اجُ ك  و لَ 
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 مجع أثثم بن صي ي بنيه فقال:
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          د. دَ ىم العَ نْ يُ  . عليكم بالربِّ يس  فْ م نَ كُ دُ وِّ زَ  مُ تت عيلَّ مائتا سنة و إينِّ " يا بيَن قَْد أ
يه.  ل  جُ الرَّ  َل تَ قُ مَ  م فإنَّ تكُ نَ س  وا ألفُّ و كُ  َ  قِّ احلَ  َل وْ قَ إن بني فكَّ ه يًقا. و إنَّ د  ع يل َص دَ يَ  مْ ل
ون كُ يل يَ ا  عَ المَ  يف طلب و . يقِّ وَ اتلَّ  ع  اق  ، و ال مما هو وَ يكِّ بَ اتلَّ  ،32)ع  زَ اجلَ  نَ ع م  فَ نْ ال يَ 

 ْع  السَّ يف   ادُ ،. االقتَص  ) و يقال العور     الَغَرر
َ
مَ ىَق بْ  أ ا  مَ ىلَع  أىسال يَ  نْ . و مَ ،33)ام للج 

  م. أنْ دُّ نَ بل اتلَّ م قَ قدُّ ه. اتلَّ ينُ ا هو فيه قرَّت عَ بمَ  عَ نَ ه و من قَ نَ دَ اته ودَّع بَ فَ 
ُ
 ح عندَ ب  ْص أ

 رَ 
ْ
  من أنْ  إيلَّ  أحبى  ر  األمْ  س  أ

ُ
َ ب  نَ ح عند ذَ ب  ْص أ  ل  يْ ك. وَ ظَ عَ ا وَ الك مَ مَ  نْ ك م  لَ هْ يَ  مْ ه. ل

  رُ ا  ،. و يتشابه األمْ مَ ظَ الم) أي العُ األعَ  ة ذهاُب شَ حْ له. الوَ اه  من جَ  م أمرٍ ال  لعَ 
َ
ل بَ قْ إذا أ

 فإذَ 
َ
 ع عندَ زَ و اجلَ  ،ا  مُحْقخَ الرَّ  عندَ  ،35)رُ طَ . ابلَ (34)والَكيى  ُق رفه األمحْ ر عَ بَ دْ ا أ

يبوا فيما ال  جُت  ثري. اله جَيين الكَ ري فإنَّ س  وا من اليَ بُ َض غْ ل. و ال تَ مُ جَ آفة اتلَّ  ،36)ازلةانلَّ 
 وا فإنَّ اغُض بَ يار و ال تَ يف ادلِّ  ،37)واا ُ نَ ه. تَ نْ ك م  حَ ْض وا مما ال يُ كُ حَ ْض تُْسألون عنه و ال تَ 

اًل مطاًل بَ جَ  ُت أيْ ) أو ُعُمُدُه يقاالن مجيًعا ،. ولقد رَ  (39)عَمُدُه  (38)عقَ ع يتقعْ م  من جيتَ 
 جَ تزايله ح  

َ
 مَ عْ ونَل   ، 41)ةابَ ا  املهَ سَ وا النِّ ألزمُ  .،40)  ما فيه صدعلَ مْ ارته ولقد رأيته أ

 َت نْ كُ  . إنْ رْب ة هل الصَّ يلَ ال ح   منْ  يلةُ ور. و ح  الفجُ  ق  مْ احلُ  ُق و أمحَ الَمْغَزل.  ة  رَّ و احلُ لهْ 
  دْ . قَ رَ تَ  ش تَر ما لمْ ع  تَ  ك. إنَّ  عينَ ينِّ افع فَوار  عَ نَ 

َ
 الليل   ب  اط  حَ ار كَ ثَ كْ ت. الم  ام  َص  رَّ قَ أ

                                                           
 مادة ج ز ع (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الجزع: خالف الصبر ( 32
 مادة ج م م (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الجمام: الراحة ( 33
  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) من دان نفسه و عمل لما بعد الموت أي العاقل ( الكي س : 34)

 ، مادة ك ي س (
 مادة ب ط ر (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( البطر: الطغيان في النعمة ( 35
 مادة ن ز ل (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( النازلة: الشدة من شدائد الدهر ( 36
 مادة ن أ ي (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرو النأي البعد ) ( تناءوا: تباعدوا ( 37

 مادة ق ع ع (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) يتحرك و يضطرب(  يتقعقع :  38)

               (عمده : جمع عامود و العامود الخشبة القائمة في وسط الخباء ) يتقعقع عمده ( أي ارتحلوا 39)

 مادة ع م د (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر)
 مادة ص د ع (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرفي شيء صلب ) ( صدع: شق ( 40
 مادة هـ ي ب (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( المهابة: اإلجالل و المخافة ( 41
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َ
وقَ سَ ا رَثَ ثْ ومن أ و ال تُفشوا رًسا  (43)ولوا ىلع أَثَمةبُ ال تَ اهر الريَّاش. الظَّ  ،42)ط. و الرسَّ
 
َ
نًاتَ س  ة. من لم يرُج إال ما هو مُ مَ إىل أ ته. ال اجَ حَ  كَ ر  دْ أن يُ  (44)وجب هل اكن قَم 

 ه. "نَ اس  مَحَ  ر  كْ ذ   نْ م   لٍ جُ ئ رَ او  سَ م مَ كُ عنَّ نَ مْ تَ 

 

 اتلخريج:

 12ـص، 0 املعمرون والوصايا  ، السجستاين -  
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 قال أثثم بن صي ي:  – 12

 ،46)ر بنفيس، إنَّ بني َحَّْيُوم  هْ م ادلَّ اتكُ فَ  إنْ   ،45)يظ  عْ م وَ كُ وتنَّ فُ " يا بين تميم ال يَ 
ها، إنَّ بَ اق  وَ َمدوا عَ ة حَتْ واعيَ  وب ٍلُ بَلَْحًرا من اللَك م، فتل قوْها بأسماٍع ُمْصغية، و قُ 

، و انلَّف  َمْعُقول   مُ زْ ُمْطلَقة، و احلَ  هواُت ، و الشَّ (48)اكد  رَ  ُل قْ َيْقظان، و العَ  ،47)اذهوى

                                                           
 مادة س ر ا (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( السرو: المروءة و الشرف ( 42

 ( مادة أ ك م  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) أشراف في األرض كالروابي( أكمة :  43)
 مادة ق م ن (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) حر و خليق و جدير( قمنًا :  44)

مادة و ع   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر( وعظي: الوعظ النصح و التذكير بالعواقب ) ( 45

 ظ (
 مادة ح ز م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( حيزومي: قيل الصدر و قيل الوسط ( 46
 مادة هـ و ا (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر)الهوى: هوى النفس إرادتها (  ( 47
مادة   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ساكنركد القوم هدأوا و سكنوا ، و راكد ( راكد :  48)

 ر ك د (
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ويَّة ُمَقيَّدة، و من جهة اتلَّواينُمْهمَ  و تَْرك الرويَّة َيتْلُف احلَْزم، و لن يعَدم  ،49)لة، و الرَّ
لل، و اح  دَ و املستبد برأيه موقو   ىلع مَ  املَشاوُر ُمرْشًدا، ع به،ض الزَّ ع ُسمِّ        من َسمَّ

َدت إال يف ع  مَ الطَّ  الل  حتت ظ   اب  األبْلَ  ارعُ َص و مَ  حن ما وُج  ، و لو اعتربت مواقُع الم 
رام، و ىلع االعتبار طريُق الرَّشاد، و من سلك اجلَددَ  ثار، و لن  (50)َمقاتل الك  من الع 

َ
أ

َج قلبه، و يشغل فكره، و يُورَ  غَ  ُه َنْفَسه. يعَدم احلسوُد أن يُزْع  يظه، و ال جياوَز رَضُّ
رَْضه   ،51)يابين تميم، الصرُب ىلع جَترُّع احل لم أعذب من َجين َثَمر انلََّدم، و من جعل ع 

 
ُ
نَْكأ

َ
، و لَكُْم اللِّسان أ مِّ ْن لكم احلُسام، و اللكمُة  (52)دوَن ماهل استهدَ  لذلَّ م 

ْرب، و نار  تَلهَّب، و للك ، ما لم َتنُْجْم من الفم، فإذا جنَ ،53)َمْرُبوَبة مت فيه َسبُع  مح 
ديلل  ال جَيُور، و نفاُذ الرَّأي يف احلَْرب أنفُذ  ،54)خافيٍة خُمْتٍَف، و رأُي انلَّاصح اللبيب

ب. " عن و الرضَّ  من الطَّ

 اتلخريج:

 ، ه 395:ت)  سهل بن عبداهلل بن احلسن أبوهالل العسكري، - 1

 قطامش، املجيد عبد و  إبراهيم الفضل أبو محمد:  قيقحت ،،األمثال مجهرة) - أ      
 256صـ 2ج ، م1988 ،2ط ، الفكر دار

 ، ه400 حنو: ت)  العباس، بن محمد بن عيل اتلوحيدي، - 2

                                                           
مادة و ن   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( التواني: ضعف البدن و قيل التعب و الفترة ( 49

 ي (
 مادة ج د د (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الجدد : المستوي من األرض 50)

 مادة ح ل م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الحلم: األناة والعقل ( 51

 مادة ن ك أ (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( أنكأ : أشد هزيمة وغلبة 52)
 مادة ر ب ب (  ، العرب لسان ، منظور ابن، انظر) ( مربوبة: مملوكة ( 53
 مادة ل ب ب (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرذو اللب ) ( اللبيب: العاقل ( 54
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 صادر دار بريوت ، القايض وداد/ د: املحقق ،،واذلخائر ابلصائر)  - أ             

ال  بسيط يف بعض رواية العسكري، ىلع اخت 154صـ 1ج م، 1988 - ه 1408 ،1ط
مثل لفظ ) مربوبة ، عند العسكري أوردها اتلوحيدي ) مرهونة ،،     و عبارة ) سبع 

 محرب ، أوردها اتلوحيدي ) سبُع حرب ،.
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 قال أثثم بن صي ي:  – 13

  ق  فْ م بالرِّ يكُ لَ " عَ 
َ
         ة لَ جَ م و العَ اكُ فر، و إيَّ و الظى  رك  ان إىل ادلَّ دَ ا قائ  مَ هُ اة فإنَّ نَ و األ

 ان. "مَ و احلرْ  ت  وْ للفَ  ب  بَ ما سَ هُ فإنَّ  (55)و اخلرق

 

 اتلخريج :

 ، 279ت)  جابر بن ييح بن أمحد ، ابلالذري

،  ه1417   1ط  الفكر دار ، الزريلك ورياض زاكر سهيل حتقيق،  األرشا  أنساب)        
 .77صـ  13 ج
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 ، خ ر ق (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الخرق : الجهل والحمق 55)
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 قال أثثم بن صي ي البنه:

 نْ م   سك، فإنَّ فْ ل نَ ذ  تَ فَ  َت مْ ل  ا عَ م بمَ ل يف الالَك جَ عْ ت، و ال تَ لْ هَ ا جَ يمَ ف   نَّ مَ لَكَّ تَ " ال تَ 
 مَ  ب  م إالَّ لَكَّ  يتَ   نفسه أالَّ ام املرْ رَ إكْ 

َ
 لمه. "ع   ه  اط ب  حَ ا أ

 اتلخريج:

 . 77صـ  13،  ـج ابلالذري ، انساب األرشا  
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 قال أثثم:

 
َ
َ  هم أثرث   نْ  م  قوم أينِّ  مَ ل  عَ  دْ ت اللعن قَ يْ بَ " أ  مااًل ول

َ
 املسْ  سل أحًدا شيةًا، إنَّ م أ

َ
 نْ لة م  أ

 
َ
  ،56)اجلَدد َك لَ سَ  نْ مَ  ا. إنَّ دييهَ ثَ ل ب  ة وال تأثُ رَّ وع احلُ جَت  دْ ة. و قَ بَ سَ ف املكْ عَ ْض أ

َ
 نَ م  أ

ثار. و لم جَيُر سالك القصد و لم َيُعْم ىلع القَ  ر، و مَ دَّ شَ  نْ به. مَ هَ ذْ د مَ اص  الع   نْ د نفى
 افُ غَ اتلَّ  (57)و تألَّف. و الرسَّ اَخ رَ تَ 

َ
قه ما حَ زه. و خَ وجَ ول أن القَ سَ حْ ل. و أ ت ارَض ري الف 

 "به.

 اتلخريج:

 17صـ  والوصايا املعمرون  لسجستاين،ا

 
                                                           

 د (مادة ج د   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) األرض من المستوي:  الجدد ( ( 56

 مادة س ر ا (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( السرو : المروءة والشرف 57)
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 قال أثثم بن صي ي:

 
َ
  لمَّ قرَص " أ

َ
شرية، و رُبَّ قول ، وهذا خرب إن اكن هل أثر، و يف اجلريرة تشارك العرَص بْ ا أ

ُّ سَّ مَ  و إنْ  ر  حُ  . و احلرُّ أنفذ من صول . هل ادُ قَ الرى  َب ذهَ  ؤادُ الفُ  عَ ز  . و إذا فَ ه الرضُّ
يين امرُ  باهلل أنْ  وذُ ود. و أعُ عُ ما ال يَ  دُ قْ يُهلكينى فَ  فيه  يَ  لَ  الكمٍ  بَّ ائه. رُ دَ ؤ ب  يَرم 

              .  ،58)ل  ذْ ة العَ عَ ل رُسْ دْ العَ  نَ م   وليَ  . يق  ر  يق و لو يف احلَ د  ظ ىلع الصَّ اف  ام. حَ تتَ اكْ 
 يحَ ص  انلَّ  ري. و إذا أردَت س  ويم العَ بيسري تقْ  و ليَ  

َ
نص  هَّ ة فتأ

ُ
نَّة. و لو أ وم املظلُ  َف ب للظ 

َ لُ لم يبَق فينا مَ   سْ وم. مىت تُعالج مال غريك ت
َ
غريك. ال  (60)نيم  من سَ  خري   ، 59)وغث ك م. أ

راق دع الفُ . و قد َص (63)بالَقْضم (62). و قد يُبلغ اخلَْضمُ نٍ رْ قَ  َت ذا (61)ح مجا طَ نْ ال تَ 
 و استَ  اق. فَ بني الرِّ 

َ
. و قد (64)َستَة يم لٍ عْ بى  ات  ذَ  اه. و لُكُّ ايلوم أخَ  معَ  م فإنَّ اكُ وا أخَ نُ أ

ا مَ  ع يف لُكِّ مَ طْ و  ) أي صبور ملا يُبّل ،. و ال تَ زُ عَ  رُّ عليك من داع إيلك. و احلُ  َب لَ غَ 
 َ  ع."مَ سْ ت

 اتلخريج:

  13ـص املعمرون من العرب  لسجستاين،ا - 1

                                                           
 مادة ع ذ ل (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( العذل: اللوم ( 58
 مادة غ ث ث (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( غثك: الغث هو الردئ من كل شيء ( 59

 مادة س م ن (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( السمين:  نقيض الهزال 60)
 مادة ج م م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( جماء : شاه 61)
 مادة خ ض م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الخضم :األكل بأقصى األضراس 62)
مادة ق ض   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر)( القضم : األكل باألسنان و أدنى األضراس  63)

 م (
 مادة أ ي م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( ستئيم : ستفقد زوجها 64)
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 92صـ 2جمجهرة األمثال ،  العسكري، أبو هالل  – 2
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 قال أثثم يف وصية كتبها إىل طيئ:

 
ُ
 ا ؛ فإنَّ قَ مْ اح احلَ كَ م ون  اكُ م. و إيَّ ح  ة الرَّ لَ و ص   زَّ و عَ  لَّ ى اهلل جَ وَ قْ تَ م ب  صيكُ و  " أ

ُموها فإنها ُحصوُن العَ ل  يْ اع. و عليكم باخلَ يَ و ودلها َض   ،65)رها َغرَ احَ كَ ن   ب، رَ فأْثر 
قاَب اإلبل  عُ َض و ال تَ  ها؛ فإنَّ إالَّ  وا ر  ،  (66)ة و ُرقو يمَ ر  الكَ  رَ هْ ا مَ يهَ ف    يف حقِّ م               ادلَّ

ْحن لََطَحنَت. و لن اإلبل لُكِّفَ  ري. ولو أنَّ غ  ى الصَّ ذِّ ري و ُيغَ ب  و بأبلان ها ُيتَْحف الكَ  ت  الطَّ
  نْ م   رْي  . و لَرجل خَ ال  المَ  مُ دَ ال عَ  ل  قْ عدُم العَ  مُ دَ ك امُرؤ  َعَرَ  قَْدرَه. و العَ لَ هْ يَ 

َ
 ف  لْ أ

ْهر طَ  َب تَ . و من عَ لٍ جُ رَ  ته. و آفُة يشَ ع  ت مَ ابَ سم طَ  بالقَ َض رَ  نْ الت َمْعتَبَتُه. و مَ ىلع ادلَّ
 
َ
ىَن. و ادلنيا الرأي  الَهوَى. و الَعاَدة أ ْملَُك. و احلاجة مع املحبة خري  من ابل ْغَضة مع الغ 

، و ما اكنَ   دُ سَ لم تْدفعه بُقوت ك. و احلَ  َك يْ لَ عَ  ُدَول، فما اكن لك أتاك ىلع َضْعفك 
ْم ُتْمأل هَل َدَوا . الشماتَُة ُتْعق ب  َ  يْ لَ   ،67)ا   دَ  و من يََر يوًما يَُر به. و قبل الرَّ

اَعَمُة العَ  ،69)ةاهَ فَ السَّ  عَ ة مَ امَ دَ . انلَّ  ،68)ائننَ الكَ  ُمور  َمَغبَّةً لْ احل   ل  قْ . د 
ُ
 (70)م. َخرْيُ األ

                                                           
مادة غ   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر، غرر بنفسه أي عرضها للهالك )( غرر: خطر ( 65

 ر ر (
ق أ مادة ر   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( رقوء :  أى تعطى في الديات لحقن الدماء 66)

) 
 مادة د و أ (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( داء: مرض ( 67
 مادة ك ن ن (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) الكنائن: جعاب السهام ( ( 68
 مادة س ف هـ (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( السفاهة: قلة الحلم و قيل الجهل ( 69

 مادة غ ب ب (  ، العرب لسان ، منظور بن،ا انظر) ( مغبة : عاقبة و آخر 70)
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رُب. بَ  بما يَزَْدد ُحبما. اتلغريرة عدْ ا  املودَّ قَ الصَّ  نَ ؤس. م  اح ابلُ تَ فْ م   (71)ل اتلعاُهد. من يَُزْر غ 
ُّ فْ ة فرَضَّ نَ اوَ رَضَ   ٍ َش  ز نُت َجت الَهلَكة. للكِّ جْ والعَ  ،72)اينوَ اتلَّ   ،73)سك باخلري. يع 

ق. احلزْ ن م  سَ ت أحْ مْ الصَّ  ِّ الَمنْط  ح   مُ ن يع  ْفُظ ما لُكِّْفَت و ترك ما ُكف يت. كثري اتلَّنَصُّ ح 
نَّة. مَ  م ىلع كثري الظِّ   نْ ُيْهج 

َ
قَْدر ه استََحَق  فوَق  أَل ألة ثقل. من سَ يف املسْ   ،74)َف حْلَ أ

ْفُق   رْيُ ة. خَ اجَ احلَ  َق افَ ا وَ مَ  ،77)ا خَ السَّ  رْيُ ُشؤم. خَ   ،76)ْرُق و اخلُ  ،75)ُيْمن  احل ْرمان. الرِّ
 الُقْدرة. " عَ مَ  ا اكنَ و مَ فْ العَ 

 اتلخريج:

 ، ه290 حنو: ت) اعصم، بن املفضل سلمة، ابن - 1

 عيىس العربية، الكتب إحيا  دار الطحاوي، العليم عبد: حتقيق ،،الفاخر)               
  262ص   ، ه 1380 ، 1ط انلجار، عيل محمد: مراجعة احلليب، ابلايب

 ، ه518: ت)  إبراهيم، بن محمد بن أمحد امليداين،  - 2

 2، جاملعرفة  دار بريوت احلميد، عبد ادلين محىي محمد: املحقق ،،األمثال جممع)
 . 182صـ

 
                                                           

 مادة غ ر ر (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( التغرير :  مخاطرة و غفلة 71)
، مادة و   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( التواني: ضعف البدن و قيل التعب و الفترة ( 72

 ن ي (
 مادة ع ي ا (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( العي: خالف البيان ( 73
 مادة ل ح ف (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ألح  ألحف السائل ( ألحف:  ( 74
 مادة ي م ن (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر)  ( اليمن: البركة ( 75
 مادة خ ر ق (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الخرق: الجهل و الحمق ( 76
 مادة س خ ا (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرد )( السخاء: الجو ( 77
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 اكن أثثم بن صي ي إذا اكتب ملوك اجلاهلية يقول لكتابه:

 ض. "ضه ببعْ عْ ونًا بَ جُ عْ مَ  مُ الالَك  نَ وا إذا اكَ لُ  ، و ص  ىض  قَ نْ مُ  ىَن عْ مَ  وا بني لُكِّ لُ ص  " افْ 

 اتلخريج:

 ، ه 395:ت)  سهل بن عبداهلل بن احلسن أبوهالل العسكري،

 املكتبة بريوت إبراهيم، الفضل أبو ومحمد ابلجاوي محمد عيل: املحقق ،،الصناعتني)
 عند أحد غريه.  الوصيةو لم ترد هذه   440 صـ  ه، 1419 العرصية،
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 قال أثثم بن صي ي:

بْ " اعرشوا انلاس معارشة مجيلة، فإن  تُّم بَكوا عليكم. "غ   تُم َحنُّوا إيلكم، و إن م 

 اتلخريج:

 .  78صـ 13 ج انساب األرشا  ،،ابلالذري  – 1

 ،328) محمد، بن أمحد ادلين شهاب ربه، عبد ابن – 2
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 ه 1404 ، 1ط  قميحة مفيد حتقيق العلمية، الكتب دار بريوت، ،،الفريد العقد)         
 ، غري أنه َعَزى املقولة ألعرايب ، و لم َيْعُزها ألثثم.30صـ 4،ج
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 أوىص أثثم قومه فقال:

ول " يا بين تميم اَكف ةوا ىلع ُحْسن  اثلَّنا ، و أثرموا ذوي الُمُرو ات، و احذُروا فُض 
َ ، و زَ ول  القَ  لُّ فيُ اللسَ  فإنَّ  ان  اللسَ   ،78)لل م كُ وب  ر  م يف حُ يكَ لَ ه، و عَ بَ اح  لك َص هْ ان يَز 

 ،. "79اة)باحلََذر  و األنَ 

 اتلخريج:

  71صـ 13 ـج  ،انساب األرشا   ،ابلالذري  – 1

 

- 15 - 

 أوىص أثثم قائاًل:

                                                           
 مادة ز ل ل (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( زلل: خطأ و ذنب ( 78
 مادة أ ن ي (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرو الوقار ) األناة: الحلم ( ( 79
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اًل جُ رَ  اَب تَ اغْ  ن  م، و مَ كُ نْ عَ  م انلَّميمة مَحَلهان مَحل إيلكُ " يا بين أسيد، إنَّ مَ 
         ة و َغيْظ للعدو و َ رُ َعْون  ىلع المُ  ال  المَ  الحُ َص دكم فال تَأَمنوا أن َيْغتًابَكم ، عن

ؤانَ يَ و ص    ال. "ة عن ُذلِّ السُّ

 

 اتلخريج:

 و لم أجد هذه الوصية يف كتاب آخر.    75صـ 13 ج، األرشا   أنساب بلالذري،ا
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 ىص أثثم ابنه قائاًل:أو 

  ،80)" ُغمَّ 
َ
َ رَ مْ ىلع احلُسود أ ْ تَ سْ ك، و اكتمه رَسَّك، و ال ت د عَ رش  ك، فإنَّ  َك يْ لَ ه فيُْفس  ه و يَغ شَّ

َ   ،81)رم  ْض رًيا و يُ ر لك خَ ه  ظْ يُ   ة. "بَ يْ بالغَ  َك فُ ل  و خيْ  ة  بالَماَكرش   اكَ قَ رًشا، يلْ  َك ل

 اتلخريج:

  75صـ 13ج ، األرشا  أنساب ابلالذري، -
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 مادة غ م م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر( غم: غممت الشيء إذا غطيته ) ( 80
 مادة ض م ر (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر( يضمر: أضمرت الشيء أخفيته  ( 81
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 أوىص أثثم ابنه قائاًل:

فن
َ
أة رَ ك امْ لِّ مَ إىل وََهن، و ال تُ  نَّ هُ ربتُ ، و جَتْ (82)" إياك و ُمَشاوَرة النَّسا ؛ فإنَّ رأيهنَّ إىل أ

 
َ
 ا. "هَ سَ فْ نَ  زَ اوَ ا جَ ا مَ هَ رَ مْ أ

 اتلخريج:

  71صـ   13ج ، األرشا  أنساب ابلالذري، - 1

  عند و ذلك   ،83)ذه الوصية أو ُجلَّها إىل ابن املقفععبارات ه بعض و قد نسبت - 2
 ، ه276: ت)  ، قتيبة ابن مسلم بن اهلل عبد ادلينوري، -أ

               78صـ 4ج ـه 1418  العلمية، الكتب دار بريوت ،،األخبار عيون)              
 ، ه421: ت)  الرازي، احلسني بن منصور ، اآليب -ب

                                                                                       محفوط، الغين عبد خادل: املحقق ،،املحارضات يف ادلر نرث: تابالك)          
                                   150صـ 4ج  م2004 - ه1424 ، 1ط ، العلمية الكتب دار بريوت

 و ذلك عند  –ريض اهلل عنه  –إىل ىلع بن أيب طالب منسوبة وردت و كذلك أيًضا  -
 أمثال يف املستقىص) يف كتاب  ، ه538: ت)  عمرو، بن محمود الزخمرشي، -أ

، و الرواية املنسوبة البن 241صـ 5ج م1987 ،2ط العلمية، الكتب دار بريوت ،،العرب
أن رواية ابلالذري ال مطابقة غري  –ريض اهلل عنه  –املقفع، و عيل بن أيب طالب 

 " وهنتتطابق معهم إالَّ يف املقدمة إىل قوهل : " و جتربتهن إىل 

                                                           

 مادة أ ف ن (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( أفن : نقص و ضعف 82)
هـ ( من أئمة الكتاب ، و أول من ُعني باإلسالم في كتب  142 – 106( عبدهللا بن المقفع: )  ( 83

رجم كتب أرسطو، و أهم مؤلفاته: ترجمته لكتاب كليلة و دمنة، و كتاب األدب المنطق، و ت
 ( 140صـ 4الصغير و األدب الكبير . ) انظر األعالم، للزركلي، جـ
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 قال أثثم البنه:

ينَّ  يًفا، و ال جتَارينَّ جَلُوًجا ،84)" ال ُتَمار  نَّ َظالَما، و اعلم أن ترك ، و ال ُتَعارش  ،85)رَش 
 َرا  من احلَيَا . "الم  

 

 اتلخريج:

  76صـ  13 ج األرشا  انساب  بلالذري،ا

 و قد تفرد ابلالذري بهذه الوصية و لم أجدها يف مصدر آخر. 
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 قال أثثم:   

                                                           
  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر( تمارين: التماري المجادلة على مذهب الشك و الريبة ) ( 84

 ، مادة م ر ا (
  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) مر تمادى فيه و أبى أن ينضرف عنهلجوًجا: لج في اال ( 85 )

 ، مادة ل ج ج (



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  46  

  

  نْ " مَ 
َ
  دْ قَ ار ذلك إىل ك رْب و تََرفُّع فَ أَص اه فَ يَ نْ دُ  نْ ا م  ظم حَ  اَب َص أ

َ
ا مَ  وَق ال فَ ه نَ م أنَّ لَ عْ أ

ق، و من تََواَضع و اَغ    دْ  فقَ رْب ر الك  دَ يَْستَح 
َ
َ  ونَ دُ  اَل ه نَ م أنَّ لَ عْ أ  "حق. تَ سْ ما ي

 اتلخريج:

 ، ه562: ت) احلسن، بن محمد محدون، ابن - 1

 دار بريوت، ،حتقيق إحسان عباس وبكر عباس ،احلمدونية اتلذكرة)             
  102صـ   3 ،  ـج  ، ه 1417 ، 1 ط ، صادر،

 ، ه733: ت) محمد، بن عبدالوهاب بن أمحد انلويري، - 2

 الكتب دار   ومجاعة قميحة مفيد:  حتقيق ،،األدب فنون يف األرب نهاية)         
 .371صـ 3ج   ،  م 2004 - ه 1424 - 1ط  بلنان/  بريوت - العلمية
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 قال أثثم بن صي ي حكيم العرب:
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َ
د، و علُِّموها المَ ودُ ب، و قُ ال  طَ كم للمَ قَ اَل خْ " َذلِّلُوا أ وا يمُ ق  م، و ال تُ ر  اَك وها إىل الَمَحام 

وه مُّ   ،،87)ودم، و حَتَلُّوا باجلُ إيلكُ  غَب رَ  نْ وا مَ لُ من غريكم، و ص  ، 86)ىلع ُخلٍُق تَذ 
بكم المَ   ر."قْ وا الفَ لُ جَّ عَ تَ تَ ل فَ خْ وا ابلُ دُ ع  تَ قْ ة، و ال تَ بَّ حَ يُْكس 

 اتلخريج:

  189صـ    1ج ،ابن عبدربه األندليس ،العقد الفريد  – 1 

 . 250صـ 3، جري ، نهاية األرب انلوي – 2
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 روي عن أثثم بن صي ي أنه قال: 

  ا لَك هَ نْ م   نَ ا اكَ نيا ُدول فمَ " ادلُّ 
َ
لم تَْدفَعه  َك يْ لَ ا عَ هَ نْ م   نَ ا اكَ اك ىلع َضْعف ك، و مَ تَ أ

             ، يََضُع الرشَّ   ،88)ةاقَ الفَ  ل  محْ   ُ وْ ًحا، و سُ رَ  يُور  مَ ىَن الغ   ل  مَحْ  و ُ تك، و سُ بقوَّ 
ْملَُك باألدب. "

َ
ىَن، و الَعاَدة أ  و احلَاَجة مع الَمَحبَّة خري  من ابلغضة مع الغ 

 اتلخريج:

 ، ه518: ت)  إبراهيم، بن محمد بن أمحد امليداين، - 1

                                                           
 ، مادة ذ م م (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( تذموه: الذم خالف المدح ( 86
 ، مادة ج و د (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الجود: الكرم ( 87
 مادة ف و ق (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن رانظ) ( الفاقة: الحاجة والفقر ( 88
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 1 ج ،املعرفة  دار بريوت احلميد، عبد ادلين محىي محمد: املحقق ،،األمثال جممع)
 337صـ
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          الواقية.  نْ ية خلف م  اف  يف العَ  (89)أبو حاتم .. و قالوا أثثم بن صي ي .........  " قال
 ُ  اق إىل مَ سَ و ت

َ
  َت نْ ا أ

َ
قبل فَ  ،90)زةاجَ سوًيا . إن رمت املحَ  مُت ا دُ نيًا مَ اين غَ رَ الق. أ

اد. زَ غ إال ب  لُ بْ تَ  ك لنْ يد يذهب يف ابليد. إنَّ ع  ل الوَ اك. خَ الحَ  نْ اك مَ دَ . اَع  ،91)زةاجَ نَ المُ 
 َ ال........ يريد أنك ستتمىن ما ال نَ ا ال تَ ال مَ ك ستخَ . إنَّ َك ور ب  حُ ش  فيَ  نْ م   نَّ رَ خَ سْ ال ت

د عْ ا بَ ك تبىق إىل مَ أنَّ  دَ الغَ  نى ظُ و تَ  دٍ  إىل غَ ىَق بْ ك تَ نَّ ) و املعىن أنك تظن لك يوم أ  تقدر 
  . و إذا ر  عْ ا ال تَ مَ ب   ،92)ال َتْهر   يم .ل  الئم مُ  بَّ د و ذلك ما ال يكون ، . رُ الغَ 

ك ال كَ رُّ وَ ة اتلَّ وَّ ن القُ مَ ِ  م. ليَ  اهُ وَ ت أغْ نْ اس كُ ت يَغى انلَّ فْ لَّ كَ تَ  ك. دَّ ط يف اذهوة. َجدَّ
 -آتاك  نْ اك مَ أخَ  غًدا. و إنَ  م  وْ مع ايلَ  و إنَّ  ،بعد احلول أوالً  ع جبد ُجدَّ أودع. إنَّ مَ اسْ 

ك ن حظِّ  بالليل. م  َش لم أعْ ا الظُّ أخَ  ق به. إنَ ط  تَ نْ ل ذيله يَ من َيطُ  -يقصد من واتاك
َ   أنْ ري اخلرَب خَ  نْ ا ك. و م  ا سَ اك مَ م أخَ ز  لْ ك. ال تُ قِّ ع حَ ض  وْ مَ  اك اصح أخَ طر. و نَ ع بمَ مَ سْ ت

                                                           

قلت سقط من بقوله )  النقص كذا في الكتاب المطبوع وقد علق محمد الخانجي على هذا (  89)

ت المستوغر المتقدم و آخره األصل المنقول عنه هذه النسخة ورقة واحدة و أول النقص ما يلي بي
تتبع فهارس دور الكتب الشرقية و الغربية أن هناك كثم و العافية خلف.... إلخ و ال أعلم بعد قول أ

نسخة أخرى ،وما ذكرته من ترجمة أكثم هذا أخذته من كتاب اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ 
نقل عنه هنا إال ما نقله عن لم أ ابن حجر العسقالني و قد ترجمه في القسم الثالث من كتابه المذكور

 (ن إال حكاية نسبه فإنه أوردها غير معزوة إلى أبي حاتمأبي الحاتم نفسه من كتاب المعمري
 .( 11)السجستاني المعمرون والوصايا الحاشيةص

 مادة ح ج ز (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( المحاجزة: الممانعة ( 90
 مادة  ن ج ز (   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( المناجزة: المبارزة و المقاتلة ( 91
 ، مادة هـ ر ف (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر)  تهرف: تمدح ( ( 92
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َ  نْ ل مَ كْ وق ثَ العقُ  ريك فإنَّ ر. ولى اثلىلك غَ ذَ ىلع حَ  هُ نْ م   نْ و كُ  لك  نْ َيثلْك. و مَ  مْ ل
ص يلَْهم رْ اضيًا بالقول. احل  رَ  نَّ مثلة. و ال تكونَ  اٍح كَ ري ن  د لغَ رُّ جَ لُكىه. و اتلَّ يك بأخ  

خاك م أل  اة اعم ه دائها. ال تُ تَ ا و ال فَ َم اشاَرُائهأَمة اَع  ال حتمدنَّ  –يريد يأثله  –الع رض 
 ا ك.ا سَ مَ 

 اتلخريج:

   12-11ـ ص ،   والوصايا املعمرون  ،السجستاين 

 

- 23 - 

َّ  مُ ت  كْ   اذلي يَ الَّ األخ   ريُ خَ   ل داتلك.م  تَ اتك، و حيْ اسَ وَ ن مُ س  ك، و حُيْ بَ يْ غَ  ُظ فَ ك، و حيْ رس 

 اتلخريج:

 . 85صـ 13، جانساب األرشا  ، ابلالذري 
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 ل أكثم بن صيفي:رسائثانيًا :  

- 1 - 

 كتب إيله مع ابنه حبيش: -صّل اهلل عليه و سلم–بذكر انليب أثثم عندما سمع 

 " باسمك اللىهَم، من الَعبْد إىل الَعبْد، أما بعد: 

نَا، و إن  ر 
َ
ر يَت فَأ

ُ
فبلِّْغنَا ما بلَّغك اهلل، فقد بلَغنا عنك َخرب  َخري  ما أصلُه  إن كنت أ

ْكنَا يف َخرْيك. و السالم "  كنَت َعل ْمَت فعلِّْمنَا، و أرْش 

 اتلخريج:

 ، ه 395:ت)  سهل بن عبداهلل بن احلسن أبوهالل العسكري، - - 1

 دار قطامش، املجيد عبد و  إبراهيم الفضل أبو محمد:  حتقيق ،،األمثال مجهرة)       
  328صـ   2، ج م1988 ،2ط ، الفكر

 ، ه597: ت)  الرمحن، عبد الفرج أبو ادلين مجال اجلوزي، - 2

 مصطف عطا، القادر عبد محمد: املحقق ،،وامللوك األمم تاريخ يف املنتظم)              
 371صـ 2،  جم  1992 - ه 1412 ، 1 ط العلمية، الكتب دار بريوت عطا، القادر عبد
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 أثثم أن يكتب إيله بأشيا  ينتفع بها و أن يوجز فكتب إيله: من ملك جنران  طلب

ُ ول. وقلة السَّ ُض ك الفُ رْ ا  تَ يَ ل األشْ ثَ ور. و أمْ جُ ق الفُ مْ احلُ  َق أمْحَ  "إنَّ          اب. وَ وم الصَّ زُ َقط ل
اتلبذير  ير فإنَّ ذ  بْ اك و اتلَّ ال. و إيَّ  يف استصالح المَ ين  أال تَ (93)ةبَّ غَ ور مَ  األمُ رْي و خَ 

 نْ  مَ ىَن اس إىل الغ  ج انلَّ وَ ة. و أحْ كَ لْ ت الهَ نتجَ  ز  جْ و العَ  (94)وايناتلَّ  نَ ؤس. وم  اح ابلُ تَ فْ م  
ورة اع. و يف املشُ ضيَ الَّ  أُس يح رَ املد   بُّ وك. و حُ ىن و أوئلك املللحه إال الغ  ْص ال يُ 

ك. َفتَحرى اخلري جبهدك. و ال رَ دْ ة ال تُ يَ اس اَغ ا انلَّ َض أي. و ر  ادة الرَّ ة ومَ عيَّ الح الرَّ َص 
َقاب َسَفه)95َضاه اجلُور)ر   نْ ل سخط مَ فَ حَتْ    َش  رب. للكِّ د الصَّ وَّ عَ و تَ  . ،96،. و ُمَعاجلة الع 

ر الَغَضب فإنَّ الُقْدَرة  ري. وغ   باملهم و وّك بالصَّ ّكَّ وَ انك باخلري. و تَ سَ ل  اوة فرَُض رَضَ  خِّ
َ
أ

ال املقتدرين ح أعمَ بَ ر. و أقْ فًا للفقْ هم ختوى ذًرا  أقلَ ل عُ خْ اس يف ابلُ انلَّ  و أقلُّ من ورائك. 
باحلسنة و التكافئ بالسيةة فإن أغىن انلاس عن احلقد من عظم  از  االنتقام. جَ 

. من (97)عن املجازاة. و إن الكريم غري املدافع إذا صال بمزنلة اللةيم ابلطر خطره
حسد من دونه قل عذره، و من حسد من فوقه فقد أتعب نفسه. من جعل حلسن 

 ". الظن نصيبًا روح عن قلبه و أصدر به أمره

                                                           

 ، مادة غ ب ب (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( مغبة : عاقبة و آخر 93)
، مادة و   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ضعف البدن و قيل التعب و الفترة( التواني :  94)

 ن ي (
 ، مادة ج و ر (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن رانظنقيض العدل )( الجور:  ( 95
، مادة س   ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر( سفه : السفه خفة الحلم و قيل نقيض الحلم ) ( 96

 ف هـ (
 ، مادة غ م ط (  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( البطر : غامط النعمة 97)
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 اتلخريج:

 17ـص ، املعمرون من العرب  ،السجستاين  – 1

 

 

 -  3 - 

           إىل أثثم و ذكر ملك من ملوك فارس رجال العرب  ، 98) املنذر كتب انلعمان بن
و عداوة بعضهم بلعض و حاذهم يف بالدهم فقال الفاريس: هذا خلفة أحالمهم، و قلة 
بىهم به يف العرب.  عقوذهم. فكتب إىل أثثم أن اعهد إيلنا أمًرا نُعجب به فارس و نرغ 

 فكتب أثثم:

عجب بما ه بأموره، و يُ وم  له ويستبدى ىلع قَ عْ أى عند ف  يع الرَّ ض   يَ ؤ حىتك امرُ لَ هْ يَ  نْ " لَ 
 ن  سْ يف حُ  ،99)التَ خْ للمُ  ه. و ليَ  وق  فَ  نْ يه م  أت  يَ  رُ ته واألمْ ارى بقوَّ غْ و ته و يَ رُ مُ  نْ ر م  هَ ظَ 

 عَ   مَ َش اَم ل  مَ ا . ال تَ قَ انه بَ طَ لْ ا  سُ قَ ب يف بَ . و ال للوايل املعج  يب  ص  نَ  ،100)ا نَ اثلَّ 
 نْ اير. و مَ املَص  ريُ ص  . و إىل اهلل تَ ب  َض وة الغَ قُ  (101)و اخلرق ،وة اخلْرقل قُ هْ العجب و اجلَ 

                                                           
    ن قِبل كسرى، تولى اإلمارة بعد عمرو بن هند، ( النعمان بن المنذر: هو أحد ملوك الحيرة م ( 98

 س، و هو صاحب النابغة الذبياني و كان يكنى : أبا قابو
 ثروت تحقيقكتاب المعارف   ( هـ276: ت)  ، قتيبة ابن مسلم بن هللا عبد الدينوري،) انظر 
 ( 649صـ  م 1992 2ط للكتاب العامة  المصرية الهيئة ، القاهرة ، عكاشة

 مادة خ ي ل ( العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) المختال: الصلف، المتباهي، الجهول(  ( 99
  ( الثناء: ما تصف به اإلنسان من مدح أو ذم، و خص بعضهم به المدح ( 100

 مادة ث ن ي ( العرب لسان ، منظور ،ابن انظر)
 ، مادة خ ر ق ( العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الخرق : الحمق 101)
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 رُ كْ أىت مَ 
َ
رية ش  أي و االستبداد ىلع العَ ة الرَّ اعَ لكة إَض الهَ  أ. إنَّ دَ ه بَ فبنفس   دٍ حَ وًها إىل أ

 بقوته فإنَّ  اغارَّ  ن  ، و مَ (103)ىلع الفُسولة يلُل و العجب باملرو ة دَ   (102)ةيرَ ر  جيُرُّ اجلَ 
 ق  ه. ل  وق  فَ  نْ يه م  أت  يَ  األمرَ 

َ
ة مهلل. من أ ن ل  عْ النه و لم يُ ما ال ينبيغ إع   رَسَّ ا  األحبة مسالى

        اس عليه. و اليغ  أن تكلم بفوق ما تُسدُّ به حاجتك. يرته سل َم انلَّ لألعدا  رَس  
 ةً احَ اس رَ انلَّ  ة. و أقلُّ اجَ ه إيله حَ رُ طَّ ْض تَ  ا  من لم بإخَ ق إالَّ ث   يَ أالَّ  قَل و ينبيغ ملن عَ 

ب اق  عَ ة ) أو الالئمة ، و ال تُ المَ عن المَ  فه  أعْ فَ  مدٍ أىت ىلع يديه غري اَع  نْ ود. و مَ قُ احلَ 
ة محَ ب لم حتل الرَّ نْ د اذلَّ مَّ عَ تَ  نْ فتكون مذنبًا. و مَ  ب  نْ ة اذلَّ وبَ قُ ر عُ دْ  بقَ وب إالَّ نُ ىلع اذلُّ 
ق افَ ا  ما وَ خَ السَّ  ريُ و خَ  ؤم. ن شُ مْ ، و ايلُ (104)نمْ فق يُ و الرِّ  ، ق  فْ ر   ُب و األدَ  وبته.قُ دون عُ 
 ن اغارَّ و مَ  اب. تَ ة الع  رْثَ كَ  ب  و  األدَ سَ  نْ ا اكن مع القدرة. و م  و مَ فْ العَ  ريُ ة. و خَ احلاجَ 

. ةً تأيت بغتَ  اُ  دَ ه. و األحْ رُ أمْ  انَ مه هَ لْ فه ح  ن سَ اش. و مَ و ة لغَ رُ . و ال مُ (105)نهَ بقوته وَ 
 . و ال تثقنَّ يَغ ا  مع بَ قَ اب مع العجب. و ال بَ وَ يلة. و ال َص ر ح  ة القاد  رَ دْ يف قُ  و ليَ  

 ". ملن لم ختتربه

 اتلخريج:

  19ـص،  العرب من املعمرون ، السجستاين - 1

 404صـ 7، جاتلذكرة احلمدونية ، ابلغدادي  بن محدونا – 2

 عن رواية السجستاين.  برواية مغايرة قليالً ولكن 

                                                           

 مادة ج ر ر ( العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) لجريرة : الذنب والجناية يجنيها الرجل( ا 102)
مادة  العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) الفسل هو النذل الرذل –( الفسولة : الفتور في األمر  103)

 ف س ل (
 مادة ي م ن ( العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( يمن : بركة واليمن خالف الشؤم 104)
 ، مادة و هـ ن ( العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( وهن : ضعف 105)
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 : يف اتلذكرة احلمدونية ابن محدونانلص برواية 

َ رُ ك امْ لَ هْ " لن يَ  أيه يف ه برَ م  وْ ىلع قَ  ه، و يستبدى ل  عْ اس عند ف  انلَّ  اَل عَ صغر أفْ تَ سْ ؤ حىت ي
 ر  عن األمْ  زُ جْ ته، و العَ وَّ عن قُ  ف  عْ عرب بالضَّ و ته، و يُ رُ ر من مُ هَ ا يظْ أموره، و يعجب بمَ 

ا  قَ ، و ال للوايل املعجب يف بَ يب  ص  ا  نَ نَ اثلَّ  ن  سْ يف حُ  ال  تَ خْ  هل، و إنه لي  للمُ أىتَّ تَ يَ 
، و مَ ام لَش مَ ه ال تَ انه ظفر به، و إنَّ طَ لْ سُ   رُ كْ أىت المَ  نْ   مع الُعْجب 

َ
فبنفسه  دٍ حَ وه إىل أ

يرته ا  برس  دَ الن األعْ علم يُ ا  األحبة مسالة مهلل، و َمْن أرس ما يشتبه إعالنه فَ قَ أ ، ل  دَ بَ 
ُ تتلكَّ  أنه. و اليغُّ أنْ م عندهم شَ ظُ اس عليه و عَ لم انلَّ سَ           تك، اجَ به حَ شْ م فوق ما ي

 ةً احَ اس رَ انلَّ  اجة، و أقلُّ لم تضطره إيله حَ  نْ ا  مَ ق بإخَ ث  ال يَ  ل أنْ قْ هل عَ  نْ و ينبيغ لمَ 
ه من الالئمة، و ال حتْل رَ ه فأعْ ب  لْ صده بقَ قْ ا يَ  بيده مَ أىَت  نْ ود، مَ احلسُ  ون تك دُ مْحَ ف 

نَّة، إنْ م ىلع كَ صح يهجُ كثري انلى  ، إنَّ ن  مْ يُ  ُق فْ ، و الرِّ ق  فْ ر   َب األدَ  ك، فإنَّ وبتَ قُ عُ   ثري الظِّ
 
َ
اتلُّىَق و أمحق ة، و إنَّ أثيَ  الكي  يحَ افك ىلع الفض  ة فبعد إرْسَ يحَ ص  انلَّ  َت دْ رَ أ

 احلمق الُفُجور. "

 

 

- 4 - 

ملك عرب الشام إىل أثثم بن صي ي بن  ، 106) احلار  بن أيب شمر الغساين كتب
به ن هرقل نزل بنا فقامت خطبا  غسان فتلقته بأمر حسن فوافقه فأعجب أ رباح

                                                           
ام، كان نصرانيًا، رفض دعوة لغساني: آخر ملوك الغساسنة في الش( الحارث بن أبي شمر ا ( 106

شجاع بن  –صلى هللا عليه وسلم  –حيث أرسل له الرسول  –صلى هللا عليه وسلم  –الرسول 
لإلسالم فرفض رسالة السماء و هم  بتسيير الجيش غير  يدعوه –رضي هللا عنه  –وهب األسدي 
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و أعجبين ما رأيت منهم ففخرت بهم عليه فقال: هذا  فعجب من رأيهم، و أحالمهم،
 أديب فإن جهلت ذاك هل جبزيرة العرب مثل هؤال  

 ،       و عقوالً  ،عهد إيلنا أمًرا قبل شخوصه نعر  به أن يف العرب مثل هؤال  حكمةفا
 و ألسنة. فكتب إيله أثثم:

ك رْ مرشدة، و تَ  مُ لْ . و الع  (107)اطًقا كعيي، و نَ لٍ اه  جَ اعلًما كَ  ونَ تكُ  و ة أنْ املرُ  " إنَّ 
  ل  عْ ىلع الف   ل  وْ القَ  ُل ْض فَ ة. و بَّ حَ ة المَ بَ سَ كْ مَ  ُت مْ د. و الصَّ سَ  احلَ  ي  نْ اعئه يَ ادِّ 

َ  ُل ْض ، و فَ ؤم  ل
 ال  َص اخل   ب عليه، ورَشُّ لَ الكذُب بش  إال غَ  ،108)يُلزَّ  ة. و لمْ مَ رَ كْ ول مَ ىلع القَ  ل  عْ الف  
. و القَ ن الصِّ يق مَ د  و الصَّ  ذب. الكَ  ان. و االنقباض ق اللسَ دَ َص  تهم و إنْ يُ  لُب دق ُسيمِّ

ن من و . فكُ السُّ  ة جللي   بَ اس جملَ قرب من انلَّ و اتلَّ  داوة.بة  للعَ سَ كْ اس مَ من انلَّ 
املرأة  ،109)رنا القُ  َل اطها، و أفْض ور أوسَ األمُ  ريُ ل. و خَ ارس  سْ ض و المُ ب  اس بني املنقَ انلَّ 

ن هل ظ لم يكُ ل. و من لم يكن هل من نفسه واع  مَ ن العَ سْ و  حُ و عند اخلَ  احلة. الصَّ 
ه ) أو قال تمكن منه عدوه ، ىلع دوى ن عَ ل نفسه أمكَ مَ . و من أهْ ر  اج  ه زَ م  لْ ع   منْ 

 ن. "هَ الوَ   ،111)ظ  يْ الغَ  ُل الوزرا  أرض من بعض األعدا . و أوَّ  (110)و فسولة  أسوأ عمله. 

 اتلخريج:

 18صـ، املعمرون والوصايا  لسجستاين ا

                                                                                                                                                                          

 و األمم تاريخ في المنتظم ،فرج الجوزي ال وأن قيصر منعه من ذلك و مات عام الفتح. ) انظر: أب
 ( 290صـ 3جـ الملوك

 مادة ع ي ا ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( عيي :عاجز والعجز خالف البيان 107)
 مادة ل ز ز ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) شيء : ألزمه إياه( لز الشيء بال ( 108
 مادة ق ر ن ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( القرناء: األصحاب ( 109

 مادة ف س ل ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( فسولة : رذالة ونذالة 110)
 مادة غ ي ظ ( ، العرب نلسا ، منظور ،ابن انظر) ( الغيظ: الغضب الكامن للعاجز ( 111
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نأخذ به، ة ابلاريقى إىل أثثم بن صي ي: مثل نلا مثااًل صيْ خبَ كتب انلعمان بن  – 6
 فقال:

" قد حلبت ادلهر أشطره، فعرفت حلوه وُمرَّه. عني عرفْت فَذرفْت. إنَّ أمام ما ال 
. ربَّ سامٍع خبربي لم يسمع بُعْذري. لكُّ زماٍن ملن فيه. يف لكِّ يوٍم ما يُكره. لكُّ  أسام 

وا ألسنَتك ٍة سيُْخَذل. تبارُّوا فإن الربذي نرص م فإنَّ َمْقتَل َينىَْم عليه العَدد. كفُّ
، و ال  يْه. إنَّ قوَل احلقَّ لم يَدْع يل صديًقا. و ال ينفُع مع اجلَزع اتلَّبَِّقِّ الرىجل بني فَكَّ
. ستُساُق إىل ما أنت الٍق. يف طلب املعايل يكون العز.  ينفع مما هو واقع  اتلََّويقِّ

ع أبىَق للجَمام ودَّع بدنَه. من قنَع بما  . من لم يَأَس ىلع ما فاته(112)االقتصاد يف السَّ
ْصب ح عند رأس األمر  خري  من أن تُْصب َح عند َذنبه. لم يهل ك من 

َ
هو فيه قرَّت عينه. أ

َهاُب األعالم. ابلََطر له. الوَْحَشة ذ  عند  (113)مالَك ما َوَعَظك. َويْل  لعالٍم أمٍر من جاه 
كثري. ال تضَحُكوا مما ال يُْضَحك الرَّخا  مُحق. ال تغضبُوا عند اليسري فُربََّما َجىَن ال

رب. كونوا مجيًعا فإنَّ اجلميَع اغلب. تثبَّتُوا و ال تُسارعوا؛  منه. حيلُة من ال حيلَة هل الصَّ
ك ني ُذوه (115)رُبَّ َعَجلٍَة َتَهُب َريْثًا.  (114)فإنَّ أحزَم الفريقني الرَّ . ادَّر عوا اللَّيل و اختَّ 

ْكثَار كحاطب مَجَاًل فإنَّ الليَل أخف للو يل. ال مجاعَة ملن اختلَف. قد أقرَّ صامت. الم 

                                                           

 مادة ج م م ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الجمام : الراحة 112)
 مادة غ م ط ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( البطر : غمط النعمة 113)
مادة  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الركين : الشديد و رجل ركين أي وقور و زين 114)

 ر ك ن (
 مادة ر ي ث ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرثًا: إبطاء )ري(  115)



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  57  

  

قُوا يف القبائل؛ فإ الليل. من أْثرَث سقط. الغريَب بكلِّ ماكٍن مظلوم. اعقدوا  نَّ ال َتَفرَّ
لَّة. لو ُسة لَت العارية أين تذهبني(116)الرثوة و إياكم والوشائظ لَّة مع الق    ؛ فإنَّ اذلِّ

. الرَُّسول ُمبَلِّغ  غرُي َملُوم. من فَسدت ب َطاَنتُه اكن كمن ُغصَّ لقالت: أبيغ ألهيل ُذالً 
الُّ ىلع اخلري  كفاعل ه. إنَّ املسألَة من أضعف   باملا . أساَ  سمًعا فأساَ  إجابًة. ادلَّ

ُة وال تأثل بثدييها. لم جَيُْر سالُك الَقْصد، ولم َيْعَم قاصُد  الَمْكَسبَة. قد جتوُع احلُرَّ
ْ احلقى  َد َنَفر، و من تراخ تألَّف. الرسَّ وجزُه. أْصوَب و اتلََّغافُل. أْو َى القول أ. من َشدَّ

فتاح ابلؤس. اتلَّواين و العجز يُنْت َجان الَهلََكة. للكِّ  ير م  األمور تَْرك الُفضول. اتلَّْغر 
ىَن، و هم  ىَن من ال يُصلحَه إال الغ  اَوة. أْحَوُج انلاس إىل الغ  الُملُوك. ُحبُّ شٍ  رَضَ

يَاع. ر َضا انلَّاس اغية  ال تُبلغ، فال تَْكَره ُسْخَط من ر ضاه اجلُور.  الَمْدح  رأُس الضَّ
رب. اقرْص  ل َسانك ىلع ة فتَعوَّذ بالصَّ ر الغضَب؛ فإنَّ ُمَعاجلة العفا  َمَشقَّ خِّ

َ
 اخلري، و أ

ُم أعمال  المُ  ،117)القدرة من ورائك. من قََدر أْزَمع
َ
أل

َ
       قتدرين االنتقام. جاز باحلسنة . أ

يةة. أغىن انلاس عن احل ْقد من َعُظم عن املجازاة. من حسد من  افئ بالسِّ و ال تُك 
 ِّ ْمت  أمحُد من يع  ُّ الصَّ نِّ نصيبًا َروَّح عن قلبه. يع  دونه قَلَّ ُعْذرُه. من َجَعل حلُْسن  الظَّ

نَّة. من املنطق. انلاس رجالن، مُحاَر س  و مُحاَْرَ  س  منه. كثرُي انلُّصح يهجم ىلع كثري الظَّ
بْرم 

َ
ْسألة أ لُم ُمرْشد، و تَرك ادِّ (118)ألحَّ يف المى خا  ما وافق احلاجة. الع  اعئه . خرُي السَّ

ْمُت يُ  ن ْي  احلسد. الصَّ ْكسب املحبَّة. لن يغلب الكذُب شيةًا إال ُغلِّب عليه. يى
ديق من صدق. القلب قد ُيتَّهم ُض عن انلاس و إن َصَدق اللِّسان. االنقبا الصَّ

و ، فُكن من انلاس بني الُقرب            و تقريبُهم َمكسبة  لقرين الَمْكَسبَة  للعداوة،  سُّ

                                                           

فلة 116)  مادة و ش ظ ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الوشائظ : الس ِ
 مادة ز م ع ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( أزمع: أزمع األمر أي مضى فيه ( 117

 ة ب ر م (ماد ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( أبرم : أحكم 118)
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و ابُلعد، فإنَّ خرَي أوساُطها. فُسولة الوزرا  أرضُّ من بعض األعدا . خرُي الُقرنا  املرأة 
لم يكن هل   ،119)يكن هل من نفسه زاجر   الصاحلة. عند اخلو  ُحسن العمل. من لم

 ، ن منه عدوه ىلع أسوأ عمله. لن َيْهل ك امُرؤ حىت يملِّك  من غريه واعظ  و َتَمكَّ
ته ، ر من مرو ته، و َيْغارَّ بقوَّ                  انلاَس عتيَد ف ْعله، و يشتدَّ ىلع قومه، وُيْعَجب بما ُيْظه 

. ال َنَماَ  مع الُعْجب. إنه و األمر يأتيه من فوقه. لي  للمخت ال يف ُحسن اثلنا  نصيب 
ُّ أن تتلكَّم فوق ما تَُسدُّ به حاجتُك. ال ينبيغ  من أىت املكروه إىل أحٍد بدأ بنفسه. الع 
. أقلُّ انلاس راحة احلَقود. من  لعاقل أن يثق بإخا  من ال تضطره إىل إخائه حاجة 

نَب فال حَتُْل رمحتُه دون عق فْق، و الرفق ُيْمنتعمد اذلَّ  ".  (120)وبته؛ فإنَّ األدَب ر 

 اتلخريج:

 393صـ 1، جمجهرة األمثال  ،أبوهالل العسكري  – 1

 

                                       - 6 - 

ثثم أن أحد  نلا أمًرا نأخذ به فكتب ينة و مزينة و أسلم و خزاعة إىل أكتبت جه
 إيلهم:

         اكم وة و إيَّ دوا الرثَّ ق  وم، اَع لُ مظْ  اكنٍ مَ  يب بكلِّ ر  الغَ  ئل فإنَّ ابَ وا يف القَ قُ " ال تفرَّ 
ازوا ة. جَ القلَّ  لة معَ اذلِّ  . فإنَّ ،قال أبو حاتم: و هم احلشو من انلاس). (121)ائظو الوشَ 

                                                           
 مادة ز ج ر ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( زاجر : مانع ( 119

 مادة ي م ن ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( يمن : بركة 120)
 مادة و ش ظ ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( الوشائظ : السفلة 121)
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َ
ا. ذ أهيل أبيغ   :ني لقالْت ب  هَ ذْ أين تَ  ةلَت ارية لو سُ العَ  ة. إنَّ دَ جْ و انلَّ  ل  ذْ فكم بابلَ اَل حْ أ مم

 نْ انته اكن كمَ طَ وم. من فَسدت ب  لُ لغ غري مَ بَ ول مُ سُ ا. و الرَّ هَ ة جيدْ رَ وْ عَ  ع لُكَّ يتتبَّ  منْ 
ته. أرْشَ  (122)ارتهأجَ  صَّ باملا . و لو بغريه غَ  صَّ غَ  ما ابة فإنَّ من ادلَّ  خِّ اكلمُ  وم  ا  القَ ُغصَّ
. من ، 124)الةاإلهَ   ،123)ناق  حَ هم كَ  افهم واس مؤونة أرْشَ انلَّ  ا. و أشدُّ ه  خْ ابة بمُ و  ادلَّ نُ تَ 

          م. ادي أظلَ و ابلَ  ا   ا  باجلزَ كفاعله. و اجلزَ  ال ىلع اخلري  ا  إجابة. و ادلَّ ًعا أسَ مْ ا  سَ أسَ 
 ُّ غاره. و الرشَّ  " الترشيع. (125)ِّقو أهون السى  يبدؤه ص 

 اتلخريج:

 . 15ـص، السجستاين ، املعمرون والوصايا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مادة ج و ر  ، العرب لسان منظور، ،ابن انظرو المجير هو الذي يمنعك ) ( أجارته : أنقذته 122)

) 
مادة ح ق ن  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) حابسحقن الشيء حبسه فالحاقن ( حاقن:  ( 123

) 
 مادة أ هـ ل ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( اإلهالة: الشحم و الزيت ( 124

 مادة س ق ي ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( السقي : الفعل 125)
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 خطب أكثم:

- 1 - 

َها الَملُك، إنَّ  يُّ
َ
، فقال هل: " أ َعزَّى أثثُم بن صي ي عمرَو بن هند َملَك العرب  ىلع أخيه 

،ال حيُلون ُعَقد الرِّحال إال يف غريها، و قد أتاك ما لي  126أهَل هذه  ادلار َسَفر  )
 (127)نعَ ظْ يَ سَ  ك منْ ام معَ ، و أقَ إيلَك  عٍ اج  ك ما لي  برَ نْ ل عَ بمردود عنك، و ارحَتَ 

ك عَ جَ ل، فَ دْ د عَ اه  ة و شَ ظَ   ع  نيا ثالثة أيام: فأمْ ادلُّ  م أنَّ لَ ك، و اعْ عَ عنك و يدَ 
الت أته، طَ تَ  اك و لمْ ، أتَ يق  د  ة و َص يمَ ن  ته. و ايلوم: غَ مَ كْ بنفسه، و أبىق لك و عليك ح  

 نْ له، و سيأتيك إي من أهْ ر  دْ لته. و غد: ال تَ حْ ع عنك ر  رْس  تُ ته، و سَ بَ يْ عليك غَ 
 وجَ 

َ
 َض مَ  ادر! و قدْ سليم للقَ م و التَّ نع  كر للمُ ن الشُّ سَ حْ دك. فما أ

ُ
ول حنن ُص ت نلا أ

وُ  اخللف  يبة سُ أعظم من املص   ا  و اعلم أنَّ وذه  وع بعد أُص رُ ا  الفُ قَ ا بَ وعها، فمَ رُ فُ 
  فاعله."من الرشَّ  و رَشُّ يه ط  عْ من اخلري مُ  منها، و خريُ 

 اتلخريج:

  260صـ 3ج العقد الفريد ،  ابن عبدربه ، – 1

 176صـ 5ج، نهاية األرب  انلويري  2

بنسبة ُجلى عبارات هذه الوصية إىل املنذر  73صـ 7و قد انفرد اآليب يف نرث ادلر ج – 3
 بن انلعمان يف تعزية هل لعمه عمرو بن انلعمان بن املنذر

 
                                                           

 مادة س ف ر ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( سفر : خالف الحضر126)
 مادة ظ ع ن ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( يظعن : يذهب ويرحل 127)
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 مجع أثثم بن صي ي بين تميم و قال:

وين سفيًها" يابين تميم، ال حُتْ  ُ ُن َمْن فوقه   ،128)رض                   فإنه َمْن يَْسمع خَيَْل، إن السفيه يُوه 
و يثبت من دونه، ال خري فيمن ال عقل هل، كربت سين و َدَخلَتيْن  ذلة، فإذا رأيتم مين 

مر غري ذلك فقوموين أستقم، إن ابين َشافََه هذا الرجل ُمَشافهة و أتاين خبربه و كتابه يأ
يد وح  و إىل تَ عُ دْ الق، و يَ ن األخْ اس  و يأخذ فيه بمحَ باملعرو  و َينَْه عن املنَْكر  فيه

 ريان، و قد َعَر  ذوو الرأي منكم أنَّ رك احللف بانلِّ وثان، و تَ اهلل تعاىل، و َخلْع األ
          دأحَق انلاس بمعونة محم عنه إنَّ  أي ترك ما ينهالرَّ  الَفْضل فيما يدعو إيله، و أنَّ 

  و مساعدته –صّل اهلل عليه وسلم  –
َ
و إيله حًقا عُ ن اذلى يدْ يكُ  ه أنتم، فإنْ ر  مْ ىلع أ

ار اس انلَّ  اس، و إن يكن باطاًل كنتم أحقَّ فهو لكم دون انلَّ  بالَكفِّ عنه و بالسَّ
ُ  بصفته، و اكن سفيان بن جُمَاشع حيد  به قبله، عليه  و قد اكن أسُقف جنران حيدِّ
ابنه محمًدا  فكونوا يف أمره أواًل وال تكونوا آخًرا، ائتوا طائعني قبل أن تَأتوا  وسىم

اكن يف  لو لم يكن  دينًا –صّل اهلل عليه وسلم  –اذلي يدعو إيله محمد  اكرهني، إنَّ 
ع منكم أبًدا، تَ نْ ا  ال تُ يَ اس َحَسنًا، أطيعوين و اتَّبعوا أمري أسأل لكم أشْ انلَّ  الق  أخْ 

ى أمًرا ال  أرَ اًرا، فإينِّ عهم دَ و أوسَ رثهم َعدًدا ، و أثب  رَ يح يف العَ  أصبحتم أعزَّ  أنكم 
األول لم يََدع لآلخر شيةًا، و هذا  إنَّ  جيتنبه عزيز إال ذل، و ال يلزمه ذيلل إال عز،

              ، م  زْ ة حَ يمَ ز  ايل، و العَ املعايل، و اقتدى به اتلَّ  (129)أمر هل ما بعده، َمْن سبق إيله غمر

                                                           
 مادة س ف هـ ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( سفيًها: السفة ضد الحلم و قيل الجهل ( 128

 ، مادة غ م ر ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( غمر : غطى 129)
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شيخكم. فقال أثثم:   ،131): قد َخر َ   ،130)ز، فقال مالك بن نَويَْرةجْ و االختال  عَ 
 ين. " ْي ىلع أْمٍر لم أشهده و لم يسبقلهَ  وامن اخلّل،  (132)للشيجِّ  ويل  

 اتلخريج:

 250صـ الفاخر يف األمثال ، ابن سلمة  – 1

  367صـ  3ججممع األمثال  امليداين،  - 2

 

- 3 - 

 قام أثثم بن صي ي خطيبًا بني يدي كرسى فقال:

ها نفًعا، و خري  " إن أفضل األشيا  أاعيلها، و أىلع الرجال ملوكها، و أفضل امللوك أعمَّ
األزمنة أخصبُها، و أفضَل اخلطبا  أصدقها. الصدق َمنْجاة، و الكذب َمْهواة، و الرشُّ 

ي اذهوى، و . آفة الرأ ،133) جَلاجة، و احلزم َمْرَكب  صعب، و الَعجز مركب ويط
فتاح الفقر، و خري األمور الصرب. ُحسن الظن ورطة ، و سو  الظن  ،134)العجُز م 

                                                           
بن نويرة، و متيم ( مالك بن نويرة: أحد سادات بني تميم، و كان شاعًرا، و هو أخ للشاعر  ( 130

 متيمعلى صدقة بني يربوع، و كان قد أسلم هو و أخوه  -صلى هللا عليه و سلم –قد بعثه النبي 
 االستيعاب كتاب القرطبي ابن عبد البر عمر وغير أن مالًكا قد ارتد فقتله خالد بن الوليد. ) انظر أب

 (456صـ 4جـ   األصحاب، معرفة في
 ، مادة خ ر ف ( ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر) ( خرف: فسد عقله من الكبر ( 131

 ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظرالشجوة الهم و الحزن، و الشجي المهموم )( الشجي :  132)

 مادة ش ج ي (
مادة و ط  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظراش وطيء ال يؤذي جنب النائم  )( وطيء: فر ( 133

 أ (
مادة و ر ،  العرب لسان ، منظور ،ابن انظرو قيل األمر تقع فيه من هلكة ) ( ورطة: هلكة ( 134

 ط (
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صمة . إصالح فساد الرعية خري  من إصالح فساد الرايع. من فسدت بطانته ، 135)ع 
اكن اكلغاصى باملا . رش ابلالد بالد ال أمري بها. رش امللوك من خافه الرَبي . املر  

َرة. و خري األعوان من لم يَُرا   بانلصيحة. أحقُّ الة. أفضُل األ محيعجز ال والد الرَبَ
اجلنود بانلرص من َحُسنَت رسيرته. يكفيك من الزاد ما بلىغك املحل. حسبك من 
د نفر، و من  رَشٍ سماعُه. الصمت حكم  و قليل فاعلُه. ابلالغة اإلجياز. من شدَّ

 تراخ تألف. "

 اتلخريج:

  280صـ  1 ـج العقد الفريد ، ،  عبد ربه ابن  – 1

 . 409صـ 7ج اتلذكرة احلمدونية ، محدون،بن ا  - 2 

 

 

 

 

  

 

                                                           
مادة ع  ، العرب لسان ، منظور ،ابن انظر( عصمة: العصمة المنع، عصمه منعه و وقاه ) ( 135

 ص م (
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  هأمثالو صيفي بن أكثمحكم 

رْب  – 1 يلَة هَلُ الصَّ يلَُة َمْن اَل ح   .ح 

 (136)و يرضب هذا املثل يف الصرب و معناه أن لك ذي مرزئة فإن قصاراه الصرب. 

 :اتلخريج

 ، ه224: ت) اهلل، عبد بن سالىم بن القاسم  عبيد أبو ادي،ابلغد – 1

 للارا  املأمون دار قطامش، املجيد عبد ادلكتور: املحقق،  األمثال)                     
 162ص م 1980 - ه 1400 ،1ط

         72صـ 13جانساب األرشا  بلالذري، ا  -2 

 . 70صـ 2جاملستقىص من أمثال العرب لزخمرشي، ا  - 3

 

 

َراَح َنْفَسه – 2
َ
َس ىلَعَ َما فَاته أ

ْ
 . َمْن لَْم يَأ

 و يرضب هذا املثل يف ترك األسف ىلع الفائت.

 اتلخريج:
                                                           

 162صـ 1جـ أبو عبيد القاسم بن سالم ، األمثال ،(  136)
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 163، صـاألمثال ، أبو عبيد القاسم بن سالم  – 1

 72صـ 13ج انساب األرشا  ابلالذري،– 2

  275صـ 2ج جممع األمثال مليداين،ا - 3 

 

 

َماتَةُ  – 3  . ،137) لُؤم الشَّ

يفرح بنكبة اإلنسان إالَّ من لَُؤم  الو يرضب هذا املثل يف حتقري شأن الشماتة و أن 
 .  ،138) أصله

 اتلخريج:

  72صــ 13جانساب األرشا  بلالذري، ا - 1

 . 367صـ 1ججممع األمثال مليداين، ا  - 2

 

 إنَّما الشَّ  َكَشلْك ه . – 4

 عة اتلواصل و االتفاق يف األفاكر واحلديث .و يرضب هذا املثل يف اتلوافق و رس

                                                           
لسان العرب، مادة ل أ م  ، ابن منظور ،) انظر م ضد العتق و الكرم و اللئيم الدنئ( لؤم: اللؤ (137

) 
 367صـ 1جـ ،  األمثال مجمع (  الميداني، ( 138
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 اتلخريج:

 177صـ ،   األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

 77صـ 1ججممع األمثال ،امليداين، – 2

 

يبًا أَراح قَلْبَه. – 5 نِّ بإْخَوان ه نَص  ْن ُحْسن  الظَّ ه م  َْفس   َمْن َجَعَل نل 

 (139)د ظهور اجلفا  منه. و يرضب هذا املثل يف حسن الظن باألخ عن

 اتلخريج:

 مصدر آخر. ، و لم أجد هذا املثل يف319صـ 2ججممع األمثال  مليداين، ا

 

 

ْعل  َدنَا ة، و فَْضُل الَقول  ىلَع الَقْول  َمْكَرَمة – 6  . فَْضُل الَقول  ىلع الف 

 (140)لرجل يكون اداعؤه أثرث من صنيعه . او يرضب هذا املثل يف 

 اتلخريج:

 66، صـ األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

                                                           

  319صـ 2جـ  ، األمثال مجمع الميداني،(  139)
 66صـ 1جـ ألمثال أبو عبيد القاسم بن سالم ، ا(  140)
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 سعيد ابن األندليس، – 2

 عبد نرصت ادلكتور: املحقق ،،العرب جاهلية تاريخ يف الطرب نشوة)              
 424، صـاألقىص  مكتبة  ، عمان  ، الرمحن

 

 املزَْحة تُْذه ُب الَمَهابَة . – 7

 فتذهب هيبته.و يرضب هذا املثل يف الرجل ُيْعرَ  باملزاح 

 

 اتلخريج:

 . 85صـأبو عبيد القاسم بن سالم ، األمثال 

 

َفَها اجلَاه ل َكما  – 8 ي فَإَذا أْدبََرْت َعر 
ُ
أ فُها إالَّ ُذو الرَّ األُموُر تتَشابَه ُمْقب لة وال َيْعر 

ُفَها الَعاق ل .  َيْعر 

ما سيكون من و يرضب هذا املثل لإلشارة إىل قدرة ذي العقل ىلع اتلقاط و معرفة 
 أمور قبل أوانها.

 اتلخريج:

 70صـ 13ج انساب األرشا   ابلالذري،– 1



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  68  

  

 456صـ 2ججممع األمثال  امليداين، – 2

 

 

يُقه َعْقلُه. – 9  َعُدو الرَُّجل مُحُْقه و قيل َجْهلُه و َصد 

 و يرضب هذا املثل للرجل حني يتبع هواه ويارك رأي العقل .

 اتلخريج:

  125صـ،   األمثال ، سالم بن اسمالق عبيد أبو - 1

 . 23صـ 2ج جممع األمثال  مليداين،ا - 2

 

 

ُب قَُرنَا ) – 10 و .141اإلفَْراُط يف انلَّاس  يُْكس   ،  السُّ

 و أنها مداعة ملخالطة قرنا  السو . ،و يرضب هذا املثل فيمن يفرط يف خمالطة انلاس

 اتلخريج:

 290صـ األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو

 
                                                           

لسان العرب، ، ابن منظور ،) انظر  ( قرناء: القرين، صاحبك الذي يقارنك و الجمع قرناء ( 141

 مادة ق ر ن (
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و . – 11 م جَمْلَبَة لقَرنَا   السُّ بَاُض َعن انلَّاس  مْكَسبة للَعَداَوة، و االنْب َساُط إيله   االنْق 

 التخريج :

   محارضات األدبا  ، ه502: ت)  محمد بن احلسني القاسم أبو األصفهاين،الراغب  – 1
 2ج     ، ه 1420 ،1ط  األرقم أيب بن  األرقم دار بريوت ، و محاورات الشعرا  ابللغا 

 .21صـ 

، و رواية امليداين ختتلف قلياًل عن رواية  108صـ  2ججممع األمثال ، امليداين، – 2
الراغب األصفهاين حيث روى املثل : " االنقباض عن انلاس مكسبة للعداوة،                     

 و إفراط انلاس مكسبة لقرنا  السو  "

 

 لَك اْمُرؤ عر َ  قَْدره.لَْم وقيل )لن، َيهْ  – 12

 و يرضب هذا املثل يف طيب اذلكر و أن صاحبه ال يهلك.

 

 اتلخريج:

 .294صـ األمثال ، ابن سالم،أبوعبيد القاسم  – 1

 طنطا،  األوائل) ،، ه 395:ت)  سهل بن عبداهلل بن احلسن أبوهالل العسكري،  - 2
 74صـه، 1408 ، 1ط البشري، دار
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ُب أْهيل  ذًما)لو ُسةلَْت ا – 13 ْثس 
ُ
 ، .142لَعار ية أْيَن تَْذَهب ني   لََقالَْت: أ

. لقروض و يكافأ باملذمة حني الطلبو يرضب هذ املثل فيمن حيسن يف اإلاعرة وا
(143) 

 اتلخريج:

 297صـ،   سالم،األمثال ابن القاسم أبوعبيد - 1

 ، ه255: ت)  حبر، بن عمرو اجلاحظ، - 2 

 الكتب دار ، بك اجلارم وعيل بك العوامري امحد حتقيق ،،ابلخال ) ،،ابلخال ) 
 170ص 2ج .2001 بريوت ، العلمية

 

14 – . يَمة َحْزم  و االْختاَلُط َضْعف   الَعز 

 و يرضب هذا املثل يف اختالط الرأي وأنه مداعة للضعف.

 

 اتلخريج:

  298،  صـ سالم،األمثال ابن القاسم أبوعبيد - 1

 35صـ 2ج ال جممع األمثامليداين،– 2

                                                           
 لسان العرب، مادة ذ م م ( ، ابن منظور ،) انظر ( ذًما: الذم نقيض المدح ( 142

 297صـ ، األمثال  بن سالمأبو عبيد القاسم  (  143)
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 لُكُّ َذات  َبْعٍل َستَة يم. – 15

  (144)أي سيفارقها بعلها أو تفارقه. 

 اتلخريج:

 ،  335،  صـ سالم،األمثال بن  القاسم أبوعبيد - 1

 ، ه321: ت) ، دريد بن احلسن بن محمد بكر أبو األزدي،  -– 2

 الكويت، السنويس، طفمص السيد: املحقق، دريد ابن أمايل من تعليق)                
 العريب الارا  قسم - واآلداب والفنون للثقافه الوطين املجل 

 228صـ  ، م 1984 - ه 1401 ،1ط

 

 رُبَّ َملُوٍم ال َذنَْب هَلُ. – 16

 و يرضب هذا املثل يف الرجل املالم اذلي ال ذنب هل.

 اتلخريج:

  63صـ سالم،األمثال ابن القاسم أبوعبيد - 1

                                                           

  191صـ، األمثال   ي الخير الهاشم و( أب 144)
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 عطوي فوزي حتقيق ،،واتلبيني ابليان)، ، ه255: ت)  حبر، بن عمرو اجلاحظ، - 2
بن اولكن منسوًبا إىل األحنف 392ص  1ج ه، م1968 1ط بريوت صعب دار

  ،145)قي 

، و ذكر أن املثل ألثثم، و أن األحنف ابن 70صـ 13جانساب األرشا  ابلالذري، – 3
 قي  قد استشهد به .

 

.َمْقتَُل الرَُّجل  بَ  – 17 يْه   نَي فَكَّ

 و يرضب هذا املثل يف حفظ اللسان .

 اتلخريج:

 41، صـ سالم،األمثال ابن القاسم أبوعبيد - 1

 اخلانيج مكتبة،  واألضداد املحاسن) ، ، ه255: ت)  حبر، بن عمرو اجلاحظ،  - 2
 16،  صـ1415 2ط القاهرة

 

 

                                                           
( األحنف بن قيس : هو أحد سادات بني تميم و أحد العظماء و الدهاة الفصحاء الشجعان  ( 145

و لم يره ، و وفد على  –صلى هللا عليه و سلم  –الفاتحين، يضرب به المثل في الحلم. أدرك النبي 
و استبقاه عمر لديه عاًما  حين آلت إليه الخالفة في المدينة –رضي هللا عنه  –عمر بن الخطاب 

و ولي  –رضي هللا عنه  –ثم عاد إلى البصرة ، اعتزل الفتنة يوم الجمل، و شهد صفين مع على 
 1جـ الزركلي ، األعالم هـ . ) انظر :  72خرسان ، وله أخبار كثيرة تدل على حلمه و توفي سنة 

 ( 276صـ
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 ل لُكِّ َساق َطة الق َطة. – 18

         من سقط الالكم و أن يف انلاس من يلتقطه فينميه  يرضب هذا املثل يف اتلحذير
 (146)و يشيعه حىت يورط قائله. 

 اتلخريج:

 41،  صـ سالم،األمثال ابن القاسم أبوعبيد - 1

 ، ه400 بعد: ت)  مسعود، بن عبداهلل بن زيد اذهاشيم،  - 2

 213، صـ   ه 1423، 1ط ادلين، سعد دار دمشق، ،،األمثال)          

 

ْن َمأَمنه) – 19  ر.ذ  ،  يُؤََت احلَ 147م 

 (148)أي أن احلذر ال يدفع عنك ما البد منه و إن جهدَت. 

 اتلخريج:

 327صـ  األمثال ،،سالم  ابن القاسم أبوعبيد - 1

  265صـالفاخر  ،ابن سلمة،  - 2

 

                                                           

 41صـ أبو عبيد القاسم بن سالم ، األمثال (  146)
 باب  أ ،م ،ن ( العرب، لسان ، منظور ابن انظر،) ( مأمنه: المأمن موضع األمن ( 147

 327صـ  األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو(  148)
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ْن َصْول) – 20 ْنَفذ م 
َ
 ، .149رُبَّ قَْوٍل أ

 .مة وجسارتها و غناها عن قوة املواجهةاملباهاة بقول اللكو يرضب هذا املثل يف 

 اتلخريج:

 265، صـ  الفاخر سلمة، ابن – 1

  228صـ ، دريد بن أمايل من تعليق بكر بن دريد، أبو ،– 2

 

 

 

 َمْن فََسَدت ب َطانته اَكَن اَكلَغاصِّ بالَما . - 21

  هو اذلي أي ال دوا  هل من أجل أن الغاص بالطعام إنما غياثه باملا  فإذا اكن املا
 (150)يغصه فال حيلة هل. 

 اتلخريج:

 179صـ األمثال ،أبو عبيد القاسم بن سالم   - 1

 . 494صـ 1ج  ، األمثال مجهرة ، العسكري أبوهالل – 2

                                                           
لسان العرب، مادة  ، ابن منظور ،) انظر ( صول: صال عليه وثب عليه، و الصولة الوثبة ( 149

 ص و ل (
 179صـ  األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو(  150)
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ب الليل – 22 ْكثَاُر َكَحاط   . الم 

"و إنما شبهه حباطب الليل ألنه ربما نهشته احلية أو لسعته عقرب يف احتطابه يلاًل 
 (151)املهذار ربما أصابته يف إكثاره ما يكره " فكذلك 

 

 اتلخريج:

  43، صـ األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

 . 264صـ الفاخر،ابن سلمة،  - 2

وقد اورد املثل املكثار كحاطب يلل ىلع   265،ص 2ج األمثال جممع امليداين ،  -3
 لليل  خال  املصدرين السابقني الذلين اثبتا ال اتلعريف يف ا

 

 ر َضا انلَّاس  اَغيَة  ال تُْدرَك . – 23

 ويرضب هذا املثل يف أن الرجل ال يسلم من انلاس ىلع لك حال. 

 اتلخريج:

 277، صـ األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

                                                           

  43صـ األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو(  151)
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 74صـ 13ج  األرشا ، نسابا بلالذري،ا - 2

 

رَْدَت املَحاَجزة) – 24
َ
 ، .153، فَقبْل املنَاَجَزة)152إ ْن أ

 (154). و يرضب هذا املثل يف احلرص و االبتعاد عن من ال تستطيع مقاومته

 اتلخريج:

 40صـ  1ج األمثال، جممعمليداين، ا - 1

 ، ه 711: ت)  ، عيل بن مكرم بن محمد ، منظور ابن – 2

  573صـ 12، ج  ه 1414 ، 3ط ، صادر دار بريوت، ،،  العرب لسان) 

 

َراين  َغن يًا مَ  – 25
َ
 ا ُكنُْت َسويًا.أ

 و يرضب هذا املثل يف فضل الصحة و العافية عن غريها .

 اتلخريج:

 . 311صـ 1جممع األمثال، للميداين، ج

                                                           
( المحاجزة: الممانعة، و هو أن تمنعه عن نفسك، و يمنعك عن نفسه                                                          ( 152

 ( 40مجمع األمثال صـ الميداني ،  ،) انظر 
لسان العرب، مادة ن أبن منظور  ) انظر  اتلةالمناجزة: المناجزة في القتال المبارزة والمق ( 153 )

 ج ز (
  40صـ ،  مجمع األمثال، الميداني (  154)
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ثَمة – 26
َ
َمة وال َتبُل ىلَعَ أ

َ
َّك إىل أ  .  ،155)ال َتْفش  رس 

 و يرضب هذا املثل يف حفظ اللسان و كتمان الرس .

 اتلخريج:

 57، صـ األمثال ، مسال بن القاسم عبيد أبو - 1

 . 215صـ 2ج األمثال، جممعمليداين، ا - 2

 

لَة آخر َكْسب الَمرْ . – 27
َ
 املْسأ

 و يرضب هذا املثل يف استقباح مسألة انلاس .

 

 اتلخريج:

 287، صـ األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

 . 74صـ 13ج األرشا ، أنساب بلالذري، ا - 2

 

ْخَف  – 28
َ
 للَويْل.الليل أ

                                                           
لسان العرب، مادة أ ك  ابن منظور ، ) انظر ( أكمة: األكمة : أشراف في األرض كالروابي ( 155

 م (
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 و يرضب املثل يف أن الليل أسار للك ريبة.

 اتلخريج:

 228صـ  دريد، بن امايل من تعليقبكر بن دريد،  أبو– 1

 88صـ 1ج  األمثال، مجهرة لعسكري،أبو هالل ا– 2

منسوبًا إىل سارية بن  ولكن  195صـيف الفاخر ، ابن سلمة، عند و قد ورد  – 3
 حويمر بن أيب عدي العقييل.

 

برَْص. – 29
َ
قرَْص ملا أ

َ
 أ

 (156)و يرضب مثاًل للراجع عن اذلنب . 

 

 اتلخريج:

  221صـ،    األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

 . 187صـ 1ج  األمثال، مجهرة العسكري، هالل أبو - 2

 

ن الَعْدل رُسَْعُة الَعْذل – 30  . ،157)لَيَْ  م 

                                                           

 187صـ 1جـ ،  االمثال جمهرة،  هالل لعسكريأبو (  156)
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ن يرُسع إىل عذهل حىت يعر  حجته أي أنه ال ينبيغ للرجل يبلغه عن أخيه ش  أ
 (158)وعذره . 

 اتلخريج:

  267، صـ  األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

 . 228صـ  دريد، بن أمايل من تعليق بن دريد،أبو بكر ا – 2

 

 

نَب. – 31 وك الع  ن الشَّ  إنَّك ال جَتيْن  م 

 (159)أي إذا ظلمت فاحذر االنتصار و إذا أسأت فثق بسو  اجلزا . 

 

 اتلخريج:

  270،  صـ  األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو - 1

 . 105صـ 1،  جاألمثال  مجهرة العسكري، هالل أبو - 2

 

                                                                                                                                                                          
 لسان العرب، مادة ع ذ ل (منظور ،  ، ابن) انظر  ( العذل: اللوم ( 157

 267صـ  األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو(  158)
 105صـ األمثال جمهرة العسكري، هالل أبو(  159)
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ُثل بثْدييها. – 32
ْ
ة وال تَأ  جَتُوُع احلُرَّ

 (160). يصيبه الفقر، و هو يف ذلك ال يتعرض ملا يدنسه من املاكسبجل يرضب للر

 اتلخريج:

، و قد أورد ابن سالم بعد نسبته  196صـ،  األمثال  ، سالم بن مالقاس عبيد أبو -1
    دي ، سألثثم قواًل يشري إىل رواية بعض أهل العلم أن املثل للحار   بن سليل األ

 وقد نسب املثل للحار  بن سليل األسدي ، 160صـ اجلاحظ ، املحاسن واألضداد  -2

نسبه إىل احلار  بن سليل  122ـص 1امليداين يف جممع األمثال ، جفعل و كذلك 
 األسدي

 

 َهَذا َغرُْس اهلل ال َغْرس الرَِّجال. – 33

 يرضب املثل يف تعظيم شأن ما.

 

 اتلخريج:

 بالوال ، اذهاشيم، عمرو بن أمية بن حبيب بن محمد ،  ابلغدادي جعفر أبو - 1
 روقفا أمحد خورشيد:  حتقيق،  قريش أخبار يف املنمق،  ) ،ه245: املتو ى)

                                                           

 197صـ  األمثال ، سالم بن القاسم عبيد أبو(  160)
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   35، صـم 1985 - ه 1405 ، 1ط بريوت الكتب، اعلم: انلارش

 . 319صـ 2ج ، ابللغا  الشعرا  محاورات و األدبا  محارضات لراغب األصفهاين،ا - 2

 

 

ئْب َفَقْد َظلَم. – 34  َمن اْساَرََْع اذلى

 (161)أي ظلم نفسه وجيوز أن يراد ظلم اذلئب حيث لكفه ما لي  يف طبعه . 

 اتلخريج:

  5، صـاملعمرون والوصايا ،  السجستاين  – 1

  265صـ 2ج األمثال، مجهرةلعسكري، أبو هالل ا – 2

منسوًبا إىل غري أثثم ، و يبدو يل    266صـ ، ابلخال  يف جلاحظ،اعند  وقد ورد - 3
د باملثل فقط  . ىلع سبيل االستشهاد ال ىلع سبيل نسبة املثل أن قصة اجلاحظ اُْستُْشه 

 

35 –  
َ
اَكؤك يف الَماَكر ه .أ ْن يرشكك يف انلَِّعم رُشَ

َ
 َحقُّ أ

 و يرضب هذا املثل يف مشاركة انلعم مع املقربني وقت الضيق

 اتلخريج:

                                                           

 302صـ 2جـ  األمثال، مجمع، لميداني ا(  161)
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 ، ه276: ت)  ، قتيبة ابن مسلم بن اهلل عبد ادلينوري، -

 . 25صـ 3، ج ـه 1418  العلمية، الكتب دار بريوت ،،األخبار عيون)     

 

 

 ال َكَمال ك .  فىًَت و – 36

 (162)ن أحدهما أفضل . ذا املثل للرجلني ذوي الفضل إال أو يرضب ه

 اتلخريج:

  13، صـ والوصايا املعمرون ،  السجستاين - 1

 . 91صـ 2ج،  األمثال  مجهرة العسكري، هالل أبو - 2

 

َمن ه يُْؤََت احلََذر، واسْ  – 37
ْ
ْن َمأ َع جبد أو َدْع، و إنَّ قال أثثم: لُكُّ َما ُهو آٍت قَر يب، م 

ة اعم هدائها،  ائها، وال ُحرَّ َ َمة اَعَم رش 
َ
ن، و ال حتَْمَدنَّ أ َمَع ايلَوم  َغًدا، و احلَْزُم ُسوُ  الظَّ

، و رُبَّ َعَجلَة تَه ب ريثًا) ه الرُضُّ ، ، 163ورُبَّ قَول أْنَفذ م ن َصول، واحلَرُّ ُحرُّ و إْن َمسَّ
ئب فَقدْ  ن اْساَرَََع اذلِّ ،  وم  ْن رَشٍّ َسَماعه، و َحْسبُك َما بَلََّغك املَحلَّ َظلَم، و َحْسبَُك م 

 واجلََزاُ  باجلََزا   و ابلَاد ي أْظلَم .

                                                           

 91صـ 2جـ  األمثال، جمهرة،  لعسكرياأبوهالل (  162)
 لسان العرب، مادة ر ي ث ( ، ابن منظور ،  ) انظر ( ريثًا: الريث هو اإلبطاء ( 163
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 اتلخريج:

مذياًل انلص بقوهل: " و هذا لكه يقال أن أثثم بن صي ي  265صـ  الفاخر، ابن سلمة،
 (164)أول من قاهل "

 

َخا 165ابلُْخُل ف ْطنَة) – 38  ،  َتَغافُل.166)،  و السَّ

 اتلخريج:

 . 68صـ 13جانساب األرشا  بلالذري، ا

 

 

 

َل فوق قَْدر ه استََحقَّ احل ْرَمان. – 39
َ
 َمْن َسأ

 اتلخريج:

  263صـ  الفاخر،ابن سلمة،  - 1

 . 68صـ 13، ج األرشا  انساب ابلالذري، - 2

                                                           

 265الفاخر صابن سلمة ، (  164)
لسان العرب، مادة ف ط  ، ابن منظور ) انظر ( فطنة: الفطنة كالفهم، و الفطنة نقيض الغباء ( 165

 ن (
 ، مادة س خ ا (العرب  سانل ، منظور ابن انظر،) ( السخاء: السخاوة والسخاء، الجود ( 166
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ىل انلعمان بن غري أنه نسب املثل إ 354صـ  2ج  الفريد، العقدابن عبد ربه، – 3
 املنذر.

 

 

ىَن َمَع ابلَْغَضة. – 40 ن الغ   الَفْقُر َمَع الَمَحبَّة َخرْي  م 

 اتلخريج:

 . 68صـ 13جاألرشا ، نسابابلالذري، ا

 

 اللَجاَجة وْحَشة. – 41

 اتلخريج:

 . 69صـ 13، جاألرشا   انساب ابلالذري،

 

 

 احلَُسود ال يَُسود. – 42

 اتلخريج:

 69صـ  13، جاألرشا   نسابا ابلالذري، – 1
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لم ينسب ألحد، مثل:  لكنو قد ورد هذا املثل كثرًيا يف ُجلِّ كتب األمثال، و  – 2
 232صـ 1، و ابلصائر و اذلخائر، للتوحيدي، ج 230صـ 1جممع األمثال، للميداين، ج

 

ن ل َسان. – 43 ْجن م  َحقى س 
َ
 َما َش  أ

 اتلخريج:

 ، 69صـ 13، جاألرشا   انساب ابلالذري،

 

 

ُب أْهلَه املَحبَّة. – 44 ْمُت يُْكس   الصَّ

 اتلخريج:

  43صـاألمثال ابن سالم، أبو عبيد القاسم  – 1

 69صـ 13، جاألرشا   انساب ابلالذري، – 2

 

 ،  ب َما ال َتْعر  .167ال َتْهر  )و قال أثثم البنه:  – 45

  ،168طناب. )يقال ذلك للرجل يكرث القول يف وصفه الش ، و اذهر  اإل
                                                           

 العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( تهرف: الهرف كالهذيان بالثناء على اإلنسان إعجابًا به ( 167

 ، مادة هـ ر ف (
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 اتلخريج:

 3صـاملعمرون والوصايا لسجستاين، ا - 1

 69صـ 13، جاألرشا   انساب ابلالذري، - 2

، و لكن لم ينسب املثل 378صـ 2ج ، األمثال مجهرة العسكري، أبو هالل – 3
 ألحد.

 

 

 

دق – 46 ق الصِّ يَنة و ز ينَُة الَمنْط   .ل لُكِّ َش  ز 

 اتلخريج:

 . 69صـ 13ج ، ألرشا ا انساب ابلالذري،

 

 

َفنًافَ كَ  – 47
َ
ارَك يف المَ   ،169)اك أ   .ل  جْ كرثة رُسَ

 اتلخريج:
                                                                                                                                                                          

 378صـ 2جـ جمهرة األمثال ،العسكري، أبو هالل (  ( 168
 دة أ ف ن (، ما العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ن المتنقص( أفنًا: األفن النقص و المتأف ( 169
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 . 69صـ 13ج،  األرشا  انساب ابلالذري،

 

َماح. – 48  املَزاُح َدائم اجل 

 اتلخريج:

 . 69صـ 13ج،  األرشا  انساب ابلالذري،

 

و ) – 49 ه.،  ل171، ملن قَلَّ َحيَاؤه و ال ُمُروَ ة)170ال رَسْ رْض   َمْن آثر َماهَل ىلَعَ ع 

 اتلخريج:

 . 69صـ 13ج ، األرشا  انساب ابلالذري،

 

 ،  الوَْجه.172احلَيَاُ  ف رنُد) – 50

 اتلخريج:

 . 71صـ  13ج ، األرشا  انساب ابلالذري،

 
                                                           

 ، مادة س ر ا ( العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( سرو: السرو المروءة و الشرف ( 170
، مادة م  العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( مروءة: كمال الرجولية، و المروءة اإلنسانية ( 171

 ر أ (
 د ( ، مادة ف ر ن العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ند الورد األحمرفرند: الفر ( ( 172
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ْعَجلُه. – 51
َ
 املْعُرو  أ

ُ
ْهنَأ

َ
 أ

 اتلخريج:

 .71صـ 13ج ،ابلالذري ، انساب األرشا  

 

 

 

رْ  – 52
َ
فَْشاُهم َمْعُروفًا فيهم.أ

َ
نَْدُهم أ  َض انلَّاس  ع 

 اتلخريج:

 .71صـ 13ج،  األرشا  انساب ، ابلالذري

 

 

ُخوك من َصَدقَك. – 53
َ
 أ

 و يرضب هذا املثل يف حسن انلصيحة.

 اتلخريج:

  78صـ 13، ج األرشا  انساب ، ابلالذري - 1
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كتاب األمثال،  مثلبته ألحد ، و قد ورد يف كثري من كتب األمثال، ولم يتم نس – 2
يف باب  13صـ 3جه  ، و ورد يف العقد الفريد، البن عبد رب185صـ 1البن سالم، ج

ق بني ما اكن ألثثم، وما اكن  أمثال أثثم بن صي ي وبرزمجهر الفاريس ، و لم ُيَفرِّ
 زمجهر.ربل

 

ه َهمَّك وَشاَرَكك فيَما نَابَك. – 54 َهمَّ
َ
ُخوك َمْن أ

َ
 أ

 ج:اتلخري

 . 78صـ 13، ج األرشا  انساب ، ابلالذري

 

 

 

ْعَب َمن ال َذلُول هل و يَأنَ  بالَقر يب  َمْن ال قَر يب هل. _55  يَْرَكُب الصَّ

  ،173أي جيمل املر  نفسه ىلع الشدة إذا لم ينل طلبته اذهوينا  )

 اتلخريج:

 .71صـ 13، ج األرشا  انساب ، ابلالذري – 1

                                                           
 419صـ 2جـمجمع األمثال ،( الميداني،  ( 173
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من كتب األمثال، غري أنه لم ينسب ألحد، من ذلك كتاب  ورد املثل يف كثري – 2
 114األمثال، البن سالم، صـ

 

ه. – 56  َمْن َحَسد انلاس بََدأ ب رضِّ َنْفس 

 و يرضب يف اإلشارة إىل رش احلسد و تبعاته ىلع صاحبه.

 اتلخريج:

 79صـ 13ج  األرشا ، أنساب بلالذري،ا - 1

 ،520 ت) الفهري الويلد ابن دمحم بن محمد أبوبكر ، الطرطوش -  2

 . 194صـ ،  مرص العربية املطبواعت أوائل انلارش،   امللوك رساج)       

 

 

 

 َمْن رَسَّه َبنُوه َسا ته َنْفسه. – 57

 اتلخريج:

 ، ه382: ت)  إسماعيل، بن سعيد بن اهلل عبد بن احلسن العسكري، - 1
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 مطبعة الكويت هارون، محمد السالم عبد: املحقق ،،األدب يف املصون)       
 17، صـ  0 م1984 ،2ط احلكومة

و قد ورد املثل يف أغلب كتب األمثال منسوًبا إىل رضار بن عمرو الظيب، و من  – 2
 هذه الكتب:

 ، ه168 حنو: ت)  يعيل، بن محمد بن املفضل الظيب، –أ 

 ، 1ط العريب، ائدالر دار بريوت عباس، إحسان: املحقق ،،العرب أمثال)               
 168، صـه1401

 300صـ 2ج ، األمثال جممع امليداين، –ب 

 

ري جَييْن  الَكث ري. – 58  اليَس 

 اتلخريج:

 152صـ األمثال، سالم، أبو عبيد القاسم بن  – 1

 . 427صـ 2ج  األمثال، جممعمليداين، ا  - 2

 

 

 رُبَّ الئم مليم. – 59
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 (174)يف فعله ال احلافظ ملاهل.  أي أن اذلي يلوم املمسك هو قد أالم

 اتلخريج:

  191، صـاألمثال  سالم،  بن القاسم عبيد أبو - 1

 ، ه400 بعد: ت)  مسعود، بن عبداهلل بن زيد  اخلري أبو اذهاشيم، - 2

  134صـ  ، ه 1423، 1ط ادلين، سعد دار دمشق، ،،األمثال)          

 

 َزاد غريه.من َضعُف عْن َكْسب ه اتََّكل ىلَع  – 60

 اتلخريج:

  73صـ 13ج األرشا ، أنساببلالذري، ا - 1

 148صـ 7، جابن محدون ابلغدادي ،اتلذكرة احلمدونية  ،  - 2

 

ن الَعْجز  واتلََّواين نُت َجت الفاقة. – 61  م 

 

 اتلخريج:

 200، صـأبو عبيد القاسم بن سالم ، األمثال  – 1

                                                           

 191صـ ، األمثال ، بن سالمأبو عبيد القاسم (  174)
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 312صـ 2ج ،  األمثال جممع مليداين،ا– 2

 

َن العثَار.175َمن َسلََك اجلََدد) – 62 م 
َ
 ،  أ

 تلخريج:ا

 . 256صـ 2ج  االمثال، مجهرة هالل العسكري،أبو  – 1

 248صـ 6 ـج  املحارضات يف ادلر نرث ،منصور بن احلسني  يباآل– 2

 

ع به. – 63 ع َسمَّ  َمْن سمَّ

 اتلخريج:

  256صـ 2ج ، األمثال مجهرة هالل العسكري، أبو - 1

 ، ه400 حنو: ت)  العباس، بن محمد بن عيل اتلوحيدي،  - 2

 صادر دار بريوت ، القايض وداد/ د: املحقق ،،واذلخائر ابلصائر)  - أ             

 . 154صـ 1، جم  1988 - ه 1408 ،1ط

 

ني َغريك.176َغثََّك) – 64 ْن َسم   ،  َخري  م 
                                                           

 ( الجدد: قيل األرض الغليظة ، و قيل الصلبة، و قيل األرض المستوية ( 175

 ، مادة ج د د ( العرب لسان ، منظور ابن انظر،)
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 (177)و يرضب مثاًل للقناعة بالقليل. 

 اتلخريج:

  7، صـالسجستاين ، املعمرون والوصايا  – 1

  92صـ 2ج   األمثال، مجهرة هالل العسكري، أبو - 2

 غري أنه نسب املثل إىل معن بن عطية املذحيج.206ص 1ج  ، الفاخر ابن سلمة،– 3

 

 ، .179،  بالَقْضم)178قَْد َيبْلغ القطو  الوساع، ويبلغ اخلَْضم) – 65

  ،180) و يرضب مثاًل يف انليه عن العجلة 

 اتلخريج:

  76صـ 13ج  األرشا ، أنساببلالذري، ا - 1

        ، و لكنه لم ينسبه ألحد،  169صـ 2ج   األمثال، مجهرة العسكري،أبو هالل – 2
 93صـ 2و كذلك فعل امليداين يف جممع األمثال، ج

 
                                                                                                                                                                          

 ، مادة غ ث ث ( العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( غثك: الغث الردئ من كل شيء ( 176

 81صـ 2جـ، جمهرة األمثال لعسكري أبو هالل ا( ا 177)
 لسان ، منظور ابن انظر،) كل عامة، و قيل األكل بأقصى األضراسالخضم: قيل األ ( ( 178

 مادة ، خ ض م ( العرب
     

 ض م (، مادة ق  العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( القضم: القضم أكل بأطراف األسنان ( 179
 169صـ 2جـ جمهرة األمثال ، العسكري،أبو هالل ( انظر  ( 180
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 .الَمُشوَرة َماَدةُ الرَّأي– 66

 الرأي الرشيد.و يرضب مثاًل يف فضل املشورة، و انها أساس 

 اتلخريج:

  78صـ 9ج  اذلخائر، و ابلصائر تلوحيدي،ا - 1

، غري أنه أورد املثل بطريق آخر فقال: "  76صـ 13ج  األرشا ، أنساب ابلالذري،– 2
 املشورة مفتاح الرأي "

 

ُل احلَْزم  الَمُشوَرة. – 67 وَّ
َ
 أ

 و يرضب هذا املثل يف فضل مشاركة الرأي.

 اتلخريج:

  228األمثال،  صـ،سالم  ابن القاسم عبيد أبو - 1

 . 52صـ 1ج األمثال، جممعمليداين، ا - 2

 

 

ر ك َجاًدا. – 68
ُ
َماح، و رُبَّ مَزاح أْدََن أَجاًل، أر ين َمازًحا أ  املَزاح َدائُم اجل 

 اتلخريج:
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 . 77صـ 13ج  األرشا ، أنساب بلالذري،ا

 

 

و  َسمًعا.َمْن َوَثَق بَمْحرضك َفَقْد ائتَمَ  – 69  نَك، و َكَف بمبلِّغ السُّ

 اتلخريج:

 . 77صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،

 

 

 ،  ال حيُْجو رًسا.181األمْحَُق) – 70

 اتلخريج:

 .77صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،

 

 

 

 
                                                           

،  العرب لسان ، منظور ابن انظر، ( األحمق: الحمق ضد العقل ، و األحمق ، الكاسد العقل ( 181

 مادة ح م ق (
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71 – (  ، .182احلسُد َكَمد 

 اتلخريج:

إىل قي  بن أيضا  ينسب  ، و قد أورد أنه 75صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،
 .زهري بن جذيمة

 

 

 ،  ب َما لْم تَأته.183َمن َمَدَحك بما لَْم تْفَعله َبَهتََك) – 72

 اتلخريج:

 .78صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،

 

73 – . ؤال، و احلْرَماُن َخري  من ندى الَفُخور املانى ن السُّ  لي  انلوال َبْعوٍض م 

 اتلخريج:

 .78صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،

                                                           

، مادة ك  العرب لسان ، منظور ابن انظر،) كمد: الكمد الحزن المكتوم، و قيل أشد الحزن  ( 182 )

 م د (
، مادة ب  العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( بهتك: بهت الرجل أي قال عليه ما لم يفعله ( 183

 هـ ت (
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74 – ( ،                184ال تُطمعنَّ ذو كرب يف ُحْسن  َثنَا ، وال امللُول يف اإلْخَوان و ال اخلبُّ
. َ  يف الرشَّ

 اتلخريج:

 .79صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،

 

 

لُك إالَّ َعْن َرْغبَ  – 75 دة، و اللةيم ال يَص   ة أو رَْهبَة.الَكريم يَوَدُّك يف لقية َواح 

 اتلخريج:

 .79صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،

 

ة َمْغَزذها. –76  نَل ْعَم لَْهو احلُرَّ

 اتلخريج:

  13صـ املعمرون والوصايا  لسجستاين،ا - 1

 . 79صـ  13جاألرشا   أنساب ابلالذري، - 2
                                                           

، مادة خ ب ب  العرب لسان ، منظور ابن انظر،) خبيث منكر الخب: رجل خب أي خداع ( 184 )

) 
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يم. – 77  اْحَذر َغَضَب احلَل يم و إْماَلل الَكر 

 اتلخريج:

 84صـ 13، جاألرشا   أنساب ي،ابلالذر

 

يُم َمْن احتَاج اللةيم. – 78  الَعد 

 اتلخريج:

 . 79صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري،

 ال َوفَا  ملن ليَ  هل َحيَا . – 79

 اتلخريج:

  79صـ 13، جاألرشا   أنساب ابلالذري، - 1

 . 194صـ 1ج  امللوك، رساج لطرطوش،ا - 2

 

رْشَ  – 80 ُل األْخاَلق.ُطوُل الع   ة ُتبَدِّ

 اتلخريج:

 . 76صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،
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 لوال َجْهُل اجلَاه ل ما ُعر   َعْقُل الَعاق ل. – 81

 اتلخريج:

 . 195صـ، امللوك  رساج الطرطوش،

 

82 – . ، و احلَْزُم قَل يل   الرَّأي َكثري 

 اتلخريج:

 . 85صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

 

 َما لُكُّ عرثة ُتَقال و ال لك فُرْصة تُنال. – 83

 اتلخريج:

  79صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري، - 1

 . 194صـ  امللوك، رساجلطرطوش، ا - 2
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 احلُرُّ قد يَُصايف َمْن ال يَُصاف يه. – 84

 اتلخريج:

 .79صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

ل جَلْلَج)، ، و ابلَ 185احلَقُّ أبْلَج) – 85  ، .186اط 

 ويرضب هذا املثل عند ظهور احلق و انكشافه. 

 اتلخريج:

، و ورد املثل كثرًيا يف كتب األمثال ولكن 80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،
 ، فقط ابلالذري نسبه إىل أثثم، من هذه املصادر: لم ينسب ألحد

  ، ه285: ت)   يزيد، بن محمد العباس أبو ، املربد - 

 مصطف مطبعة.   شاكر محمد امحد و مبارك زيك حتقيق، واألدب اللغة يف الاكمل)  
 . 16صـ 1، ج. احلليب ابلايب

 ، .187ُطوُل الَغَضب  يُور ُ  الوََصب) – 86

 اتلخريج:
                                                           

 ، العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( أبلج: أبلج الحق أي ظهر، و هذا أمر أبلج أي واضح ( 185

 مادة ب ل ج (
، مادة ل ج ج  العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( لجلج: اللجلج المختلط الذي ليس مستقيم ( 186

) 
 ، مادة و ص ب ( العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( الوصب: الوجع و المرض ( 187
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 80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري، - 1

 . 194صـ  امللوك، رساج لطرطوش،ا - 2

 

. رُبَّ عتٍْق رَشى من – 87  ر قٍّ

 اتلخريج:

  80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري، - 1

 .194صـ، امللوك  رساج الطرطوش، - 2

 

، و اخللف مقت) – 88 ُب بْهت   ، .188الَكذ 

 اتلخريج:

  80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري، - 1

 . 194صـامللوك  رساج الطرطوش، - 2

 

 ه.َمن لَْم يكفف أَذاه لََِّق َما َسا  – 89

 اتلخريج:
                                                           

 ، مادة و ص ب ( العرب لسان ، منظور ابن انظر،) ( مقت: المقت أشد اإلبغاض ( 188
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 .80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

  

 احلُرُّ يتََقاَض يف الوَْعد  نفسه، و اللةيم َيْغتَن م َحبَْسه. – 90

 اتلخريج:

 .80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

 يف األْسَفار  َتبُْدو األْخبَار. – 91

 اتلخريج:

 .80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

يَانَُة العرْض  باملال. – 92  أفَْضُل األْفَعا ل ص 

 اتلخريج:

 .80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

 أْشب ع َجارَك، و أجع فَارك. – 93
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أي بمعين ال تدخر شيةًا يأثله الفأر، أو يعين بالفأر العضل يف اجلسد أي ال تسمن 
  ،189وجارك جائع. )

 اتلخريج:

 . 85صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري، - 1

 ، ه 768: ت)  نباتة، بن ادلين مجال املرصي، – 2

 دار ، إبراهيم أبوالفضل محمد: حتقيق،   زيدون ابن رسالة رشح يف العيون رسح) 
 34صـ  33، صـ  العريب الفكر

 

ْن مرضته لك. – 94  ُغمى ىلع احلسود أْمَرك تَْسلَم م 

 اتلخريج:

 . 85ـص 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

لَْعة ُسوٍ  َرأى سخنَة َعني.  – 95  َمْن َصرَبَ ىلع س 

 اتلخريج:

 . 85صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

                                                           
 34صـ 33صـ سرح العيون ،  ة،تانبمال الدين ابن ج(   ( 189
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 ،  إال َمْن َذبَّ عنه منهن .190النَِّسا  حَلْم  ىلع وَْضم) – 96

 اتلخريج:

 . 85صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

، و َمْن اكفأ باثلَّنَا  فَقد أبْلَغ يف اجلََزا ُخْذالن اجلَار لُؤم، و ر َجاُل ال – 97 ة قَل يل  دَّ  .شِّ

 اتلخريج:

 . 85صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

 (191)َمْن َو َى بالوَْعد فَاَز باحلَْمد – 98

 اتلخريج:

 . 80صـ 13، ج األرشا  أنساب ابلالذري،

 

قاد. – 99  إذا فَزع الُفَؤاد َذَهَب الرى

                                                           
 ( وضم: الوضم كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من األرض ( 190

 ، مادة و ض م ( العرب لسان ، منظور ابن انظر،)  
 (85ص13بهامش األصل ) انظر البالذري ، انساب األشراف  ج ( و رويت بالعهد 191)
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 اتلخريج:

  228صـ ، دريد ابن أمايل من تعليق ابن دريد، - 1

 . 92صـ 2ج  األمثال، مجهرة، لعسكريأبو هالل ا – 2

 

 رُبَّ الَكم لَيَْ  فيه اَكت تَام. – 100

 اتلخريج:

  13صـ املعمرون والوصايا ، لسجستاين،ا - 1

 . 228، صـ دريد ابن أمايل من تعليق دريد، ابن - 2

  

َف الَمظْ  – 101 نْص 
ُ
 .لُوم لم َيبَْق ف ينا َملُوملو أ

 اتلخريج:

 13صـ ، والوصايا املعمرون السجستاين، - 1

 . 228صـ ،  دريد ابن أمايل من تعليق دريد، ابن - 2

 

 داَعَمة الَعْقل احللْم . – 102

 اتلخريج:
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 263صـ ، الفاخرابن سلمة، – 1

  78صـ 9ج  اذلخائر، و ابلصائر تلوحيدي،ا - 2

 وذلك عند لك من : " العقل داعمة احللم" يضا   وقد ورد املثل أ

 ، ه296: ت)  املعت، محمد بن اهلل عبد ، املعت ابن – أ

 ،80، صـم 1990 - ه1410  ، 1ط اجليل، دار ،،ابلديع يف ابلديع)         

 ، ه 395:ت)  سهل بن عبداهلل بن احلسن أبوهالل العسكري، -ب  

 بريوت إبراهيم، الفضل أبو ومحمد ابلجاوي محمد عيل:  يقحتق ،،الصناعتني)            
 278صـ       ،  ه 1419 رصية،عال املكتبة

 

 ال َتنَْطح مَجَّا  َذاَت قَْرٍن. – 103

  ،192و يرضب مثاًل يف عجز الضعيف عن مقاومة القوي. ) 

 اتلخريج:

  13صـاملعمرون والوصايا ، لسجستاين، ا - 1

 . 92صـ 2ج مجهرة األمثال ، لعسكري،أبو هالل  ا – 2

 

                                                           
 260صـ 2جـ  العرب، أمثال في ستقصيالم لزمخشري،ا(  ( 192
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 قَْد يبلغ اخلْضم بالَقْضم. – 104

 اتلخريج:

 . 92صـ  2، ج،  األمثال مجهرة العسكري،  هالل أبو

 

الح فإنَّه َكَف باملرشفية  ) – 105 يه َحىتَّ يَأُخذ السِّ ،  193ل لُكِّ اْمرئ ُسلَْطان ىلع أخ 
 واعًظا.

 اتلخريج:

  228صـ 1ج ،  دريد ناب أمايل من تعليق ابن دريد،

 

 

ُع الُعُقوبَات ُعُقوبَة ابليَْغ. – 106  أرْسَ

 اتلخريج:

  228صـ  ، دريد ابن أمايل من تعليق دريد، ابن -

 
                                                           

 ( المشرفية: سيوف تنسب إلى مشارف الشام و قراها.  ( 193

 ( 162صـ 2جـ األمثال، مجمعلميداني، ا) انظر 
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ي َمْعُقول. – 107  لَيَْ  َمْن َجازَى اجلَُهول ب ذ 

 اتلخريج:

 . 81صـ 13ج ،  األرشا  أنساب بلالذري،ا -

 

 احلُْزُن ُسوُ  اْستاكنة . الَغَضُب لُؤم فََذرْه ، و – 108

 اتلخريج:

 . 81صـ 13ج  ، األرشا  أنساب ابلالذري، -

 

 

 

 َمْن اَكفَأ باثلَّنَا  فقْد أبلَغ يف اجلَزا . -109

 اتلخريج:

 . 81صـ 13ج  ، األرشا  أنساب ابلالذري، -
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فَاق . – 110  قَْد َصدع الفراُق بنَي الرِّ

 اتلخريج:

 1 3صـ والوصايا ،  املعمرون لسجستاين،ا - 1

 . 92صـ 2ج  األمثال، مجهرةلعسكري، أبو هالل  ا – 2

 

 استأنوا أَخاُكم فإنَّ َمَع ايلَوم غًدا . – 111

 اتلخريج:

 92صـ 2ج  األمثال، مجهرة العسكري،  هالل أبو - 1

 

 

 . ،194احلُرُّ َعُزو ) – 112

 اتلخريج:

 1 3صـ  ، والوصايا املعمرون السجستاين،

 

 
                                                           

 ( عزوف: عزوف عن اللهو إذا لم يشتهه، و عزوف عن النساء إذا لم يصُب إليهن ( 194

 لسان العرب، مادة ع ز ف ( ، ابن منظور ،) انظر    
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 ال َتْطَمع يف لُكِّ َما تَْسَمع . – 113

 اتلخريج:

 1 3صـ  ، والوصايا املعمرون السجستاين، - 1

 . 228صـ،   دريد  ابن أمايل من تعليق ،ابن دريد - 2

 

 

 َهْل ُيْهلْكين  َفْقُد َمااًل َيُعود . – 114

 اتلخريج:

 13صـاملعمرون والوصايا  ،  لسجستاين، ا - 1

 . 92صـ 2ج  األمثال، مجهرة ،لعسكريأبو هالل ا  - 2

 

يب . – 115  لي  للُمْختَال يف ُحْسن اثلَّواب نَص 

 اتلخريج:

 . 19، صـ   والوصايا املعمرون  السجستاين، - 1

 495صـ 1ج  األمثال، مجهرة العسكري، هالل أبو – 2
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يَار َتَقاَربُوا يف املودة . – 116  َتبَاعدوا يف ادلِّ

 اتلخريج:

  46صـ 2ج ،   اتلبيني و بليانا جلاحظ،ا - 1

 . 100صـ 3ج األخبار، عيون ابن قتيبة،  - 2

 

 

ْفتَاح اتلََوثُّق . – 117  املْسألَة م 

 اتلخريج:

 . 78صـ 9ج اذلخائر، و ابلصائر تلوحيدي، ا

  

زُّ للحلم . – 118  الَغلَبة و الع 

 اتلخريج:

 . 84صـ   امللوك، رساج لطرطوش،ا

 

ْهر  َطالت َمْعتَبَته . َمْن َعتََب  – 119  ىلع ادلَّ
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 اتلخريج:

 263صـ  الفاخر،ابن سلمة، – 1

 . 182صـ 2ج األمثال، جممعمليداين، ا - 2

 

 

120 – .  َ يَمة مدرََجة للرشَّ  الَمنَاكح الَكر 

 اتلخريج:

 . 13صـاملعمرون والوصايا  لسجستاين، ا - 1

 . 18صـ 1ج األمثال، مجهرةالعسكري، أبو هالل  – 2

 

ُموا اخلَيْل . – 121 ُموا النَِّسا  املَهابَة، و أْثر   ألز 

 

 اتلخريج:

 . 13صـ والوصايا املعمرون  السجستاين،  -1 

 . 252صـ 6ج  املحارضات، يف ادلر نرثآليب، ا– 2
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ة الَمْغَزل . – 122  ن ْعَم ذهو احلُرَّ

 اتلخريج:

 . 13، صـ والوصايا املعمرون  السجستاين، - 1

 264صـ  الفاخر،سلمة، ابن – 2

 

 

يُب عنَْوان الَموت . – 123  الشَّ

 اتلخريج:

 ، ه429: ت)  إسماعيل، بن محمد بن امللك عبد أبومنصور  اثلعاليب، - 1

 ادلار احللو، محمد الفتاح عبد: املحقق ،،واملحارضة اتلمثيل)  - أ                    
 . 385، صـ ، م 1981 - ه 1401 ،2ط للكتاب العربية

 ، ه453: ت)  تميم، بن عيل بن إبراهيم القريواين، احلرُصي - – 2

، و قد أورد بدل  970صـ 4، ج اجليل، دار بريوت ،،األبلاب وثمر اآلداب زهر)            
 الشيب املشيب.

 

يَار، و تواَصلُوا يف املَزار . – 124  تنَا وا يف ادلِّ
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 اتلخريج:

 . 170صـ 3ج ،اتلبيني و ابليانجلاحظ، ا - 1

 361صـ 1ج  احلمدونية، اتلذكرةابلغدادي ،   ابن محدون– 2

 

ْن َمال ك ما َوَعَظك . – 125  لم يََضْع م 

 اتلخريج:

 . 194صـ األمثال،،  بن سالم  أبو عبيد القاسم  – 1

 191صـ 2ج  األمثال، جممعامليداين، – 2

 

ْثف أمر ادلنيا لكه. قيل: و   - 126
ُ
لم ذلك يا أبا حيدة  قال: ألينِّ أَخاُ  ما أحب أن أ

 اَعدةَ الَعْجز. 

 

 اتلخريج:

 حتقيق ،،اجلاحظ رسائل) ،، ه255: ت)  حبر، بن عمرو عثمان أبو اجلاحظ، - 1
 2 ـج  ،  م 1964 - ه 1384 اخلانيج، مكتبة القاهرة هارون، محمد السالم عبد: ورشح

  212صـ
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  76صـ 13 ـج األرشا ، أنساب بلالذري، ا- 2

 

 

 

كما اوردها ابن عبدربه يف ) من أمثال أثثم بن صي ي وبرزمجهر الفاريس  –127 
 ،العقد الفريد

ق عيْ  نْ مَ  يُق د  . الصَّ ب  ناس  مُ  ُب اح  . الصَّ ب  جار  باتلَّ  العقُل  من لم يكن  يُب ر  ه. الغَ يْ نَ صدى
 متُ افنْ دَ ما تَ  مْ . لو تكاشفتُ هُ عُ نفْ  َب رُ من قَ  . القريُب يٍب ر  من قَ  ُب رَ أقْ  دٍ يع  بَ  بَّ ، رُ هل حبيب  

 بَّ . رُ هُ رُبْ ك من لم خَتْ ان  وَ خْ إ رْيُ ك ما وقاك. خَ الح  س   رْيُ . وخَ اكَ فَ من كَ  َك أهل   ريُ . خَ  ،195)
رآة م   األخُ  ك.قَ الغيب. أخوك من صدَ  مُ متهَ  أٍب  وابنُ  ، ،196)ب اجليْ  ناصحُ  غريٍب 

وتقاربوا يف املحبة. ، تباعدوا يف ادليار  ل. ال بطَ  أخوكَ  ه  رَ كْ ن. مُ أخوك فهُ  أخيه. إذا عزَّ 
ا. أحسن حيسن جً رَ الق فَ  جَت ه. إنك إن فرَّ ب. من لك بأخيك لكَّ ال املهذَّ جَ الرِّ  أيُّ 

 رفْت به. عني عَ  اَرُّ غْ به، وادلهر ال يُ  رَ ا يُ يومً  رَ يُ  نْ ان. مَ دَ تُ  ينُ د  م. كما تَ حَ رْ م تُ حَ إيلك. ارْ 
 مَ  نْ ة. م  رْبَ ة ع  رْبَ خ   . يف لكِّ رفْت ذَ فَ 

ْ
ص. إذا رَ إن حَ رزقه و ال يعدو املر ُ   احلذر.ه يؤََت ن  مَ أ

 زَ ني نَ احل   َل زَ وإذا نَ  ،رَص  ابلَ يم  ر عَ دَ القَ  َل زَ نَ 
ُ
. رَشِّ  لكِّ  احُ تَ فْ م   رُ مْ ني. اخلَ ن والعَ ذُ ل بني األ

 إىل ما أنَت  اق  سَ نْ  . مُ فْ  انلَّ ىَن  غ  ىَن الغ   رْيُ خَ  د.فَ نْ ال يَ  ال  مَ  ةُ اعَ نَ نا . القَ الزِّ  يةُ قْ ا  رُ نَ الغ  
 القٍ 

ُ
ا لك ما مَ ان. إنَّ واللسَ  ُب لْ  القَ إالَّ  طيت، لي  اإلنسانُ عْ . خذ من العافية ما أ

                                                           
 ( 13صـ  3الهامش ج  الفريد، العقد ( تدافنتم : تكاتمتم ) انظر ابن عبد ربه، ( 195
 ( 13صـ  3ج، الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر( الجيب: القميص و الدرع ) ( 196
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َ
اللسانني. قلىة العيال أحد اليسارين. ربما  أحدُ  مُ لَ يت. القَ ف  ف ما كُ يت. ال تتلكْ َض مْ أ

ا.ذَ  ا ُ نَ سْ احلَ  مَ دَ عْ تَ  . لنْ نيا باثننْي ادلُّ  ضاقت   َ  امى يف أهلك  ُك ا. ال تَ م الغاوي الئمً يعد   مْ ل
 َ  ري الرشِّ غ  لته. َص جَّ عَ تَ  شةَت  فإنْ  ر الرشَّ أخِّ  بك. ورَ حُ يَ فَ   ٍ َش  نْ م   رْ خَ سْ اكجلنازة. ال ت

ُ بْ . يُ رَب كْ يَ  أنْ  ُك وش  يُ  .   ،197) ه الرضُّ سَّ مَ  وإنْ  ر  حُ  رُّ . احلُ رَص نه ابلَ  عَ ىَم عْ ا يَ مَ  ُب لْ القَ  رص 
ه. سُ فْ ا ته نَ وه سَ نُ ه بَ رَسَّ  نْ ه. مَ رَ أمْ  انَ بَ ه استَ رَ دْ قَ  َ  رَ ن عَ د. مَ ه جَ اعدَ سَ  وإنْ  د  بْ عَ  دُ بْ العَ 

اه.   ،198)امن طَ راه ومن تَ ان أذْ طَ لْ ض للسُّ تعرَّ  نْ ه. مَ انَ ان أهَ مَ  الزَّ م ىلَع تعظَّ  نْ مَ  هل ختطى
ة رَ دْ حتت القُ  يزٍ ز  عَ  وب فيه. لُكُّ غُ رْ مَ  وٍع نُ ممْ  ول. لكُّ لُ مْ ول مَ ذُ بْ مَ  من خطا خيطو. لكُّ 

 إٍ بَ نَ  اب. للكِّ وَ ثَ  لٍ مَ عَ  اب. للكِّ تَ ك   لٍ أجَ  ال. للكِّ جَ ر   انٍ مَ زَ  ال. للكِّ قَ مَ  قامٍ مَ  ل. للكِّ يل  ذَ 
ٍّ  . للكِّ رٍّ قَ تَ سْ مً   يف رث  ا. أثْ احً تَ فْ م   ٍق لْ ب للك غَ ن. اطلُ س  ما حُي  إنسانٍ  قيمة لكِّ  .ودعَ تَ مسْ  رس 

َ ا  بَ الصَّ  دَ نْ ج. ع  رَ  الفَ أيت  يَ   ،199) طنَ قَ عند ال ا.ل يكن حقً اط  ابلَ   ُق د  ى. الصِّ ح حيمد الرسُّ
َ االقْ  مُ د  هْ ا  يَ ارَ اة. االعْ وَ مهْ  ُب ذ  اة والكَ جَ نْ مَ   اعةٍ سَ  بَّ ول. رُ َص  نْ م   ذُ فَ أنْ  ولٍ قَ  بَّ ا . رُ ار 

 ل  هْ اجلَ  ُض ام. بعْ ع من احلسَ طَ أقْ  الالكم   ُض عْ ا. بَ ثً يْ تعقب رَ  ةٍ جلَ عَ  بَّ اعة. رُ لي  بها طَ 
أي ود. الرَّ بُ املعْ  . اذهوى اإلهَلُ ىَم العَ  يدُ د  ى شَ وَ ا اشته. الهَ مَ  ب  لْ القَ  يعُ ب  م. رَ لْ من احل   غُ أبلَ 

ول. ال لُ ا  لمَ ود، وال وفَ حلسُ  ةَ احَ  إيلك. ال رَ اَع دَ  نْ عليك مَ  َب لَ ان، غَ ظَ قْ ى يَ وَ والهَ  ائم  نَ 
 همرُ دَ و أقْ فْ اس بالعَ انلَّ  ر. أحقُّ جْ ل الهَ م  تَ حيْ  أنْ  نْ  م  أقرَص  رَ مْ  . العُ فْ انلَّ  يب  ط  ور كَ رُسُ 

 ة. رَشُّ نَ طْ ب الف  ه  ذْ تُ   ،200)ة نَ طْ بع. ابل  ا اتُّ ول مَ ري القَ ع. خَ فَ ا نَ م مَ لْ ري الع  ة. خَ وبَ قُ ىلع العُ 
 لْ  القَ ىَم  عَ ىَم العَ 

َ
بة عْ اب شُ بَ ان. الشَّ طَ يْ الشَّ  ائُل بَ ا  حَ سَ ى. النِّ وَ قْ ة اتلَّ مَ ى لك  رَ ق العُ وثَ ب. أ

                                                           
 ( 14صـ  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر( الضر : الضرر ) ( 197
 (  14صـ  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر) ( تطامن: سكن وانخفض ( 198
 ( 14، صـ  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظرالقنط : اليأس الشديد ) ( ( 199
، صـ  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر( البطنة : االمتالء الشديد من الطعام ) ( 200

15 ) 
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ه ن  دَ يف بَ  ئر  امْ  بغريه. للكِّ  َظ ع  وُ  نْ يد مَ ع  ه. السَّ  يف بطن أمِّ َِّق شَ  نْ ِّقى مَ من اجلنون، الشَّ 
اد ما الزَّ  ُل الك. أفْض بَ ب   رُ ا ال خيط  يك مَ ر  ير تُ اد   عليه. املقَ رب  ال  يْص   ابلَ ر  عْ يَ  نْ . مَ ل  غْ شَ 
عواقب  احب احلظوة غدا من بلغ املدى.. ص  ،201)ول  للشى ىَم ل أحْ حْ د للمعاد. الفَ وِّ زُ تُ 

ثين أو يف يُ ع  ة. الضَّ يمَ ز  ر العَ دْ ة ىلع قَ يمَ . الرصَّ  اين  ات باألمَ ايَ ة. ال تبلغ الغَ ودَ مُ رب مَحْ الصَّ 
. مَ  ا نظر ك. مَ شَّ غَ  نْ ك مَ نْ م   ق، ليَ  نط  لك ال يَ  اهدٍ م شَ . كَ رَب تَ ر اعْ كَّ تفَ  نْ يذمى

ىن يف ل ضيعة. الغ  ق  ا ىلع اَع ك. مَ ينَ يم   لُك ك إال م  قرَ فَ  دَّ ه. ما سَ ثل نفس  م   آمري ٍ ال
 ر  املعْ  ُل يف أهله غريب. أوَّ  لُّ ق  ن. والمُ طَ ة وَ بَ رْ الغُ 

دك منك وإن اكنت ار. يَ بَ ت  ة االخْ فَ
  ر  عُ  نْ لم حيز صدقه، ومَ    بالكذب  ر  عُ  نْ ع. مَ دَ اكن أجْ  نك وإنْ ك م  فُ  . أنْ شالَّ 
 نْ ياح م  ة الصِّ رْثَ م. كَ رَ اعية اله  اب دَ بَ م. الشَّ قَ ة السَّ يَ اع  دَ ة حَ از كذبه. الصِّ دق جَ بالصِّ 

ك لَ ة أمْ ادَ ا . العَ نَ مج اثلَّ ا  سَ دم اإلخَ زية. إذا قَ عْ اتلَّ  ت  كَ ر  ة تُ يبَ ص  المُ  ت  مَ دُ ل. إذا قَ شَ الفَ 
ىلع  الُّ دلَّ . ا ،202) مانةرَ هْ انة وليست بقَ حيَ أة رَ رْ . المَ ؤم  شُ  ُق واخلرْ  ن  مْ ق يُ فْ ب. الرِّ من األدَ 

 ة.طَ ة الق  طَ اق  سَ  ائن. للكِّ نَ أل الكَ مْ ة تُ ايَ مَ الرِّ  ُل بْ ة. قَ زَ اجَ نَ المُ  ُل بْ ة قَ زَ اجَ حَ ه. المُ ل  اع  كفَ  ري  اخلَ 
ن خرْي خرٍب أْن يُْسَمَع  ْمُت ُحبَْسة. م  . تَْرُك احلركة  َغْفلة. الصَّ يْه  مقتُل الرَذُجل  بنَي كفَّ

يَانًة أ ن يكون أمينًا للَخَونة. قيَّدوا انلَِّعم بالشكر. من يزرع بمطر. كف باملْر   خ 
ك الوزير. أعظُم من املصيبة   املعروَ  حَيُْصد الشكر. ال تغارَّ بَموَدَذة األمري  إذا غشَّ
ْن نفَسه ىلع املصائب. ل َقاُ  األحبَّة  َمسالة  سوُ  اخللَف  منها. من أراد ابلقاَ  فليوطِّ

لة العاقل. َمْن ريَض ىلع نفسه كرُثَ الساخط عليه. قَتلْت مهلل. قطيعُة اجلاهل كص
ين و اللسان ابلذي. إذا   ادلَذا  اخلُلق ادلَّ

ُ
أرض  جاهلَها، و قتل أرًضا اعرفُها. أدوأ

                                                           
 ( 15، صـ  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر نها( الشول : النوق التي جف لب ( 201
،  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر( قهرمانة : مدبرة البيت و متولية شؤونه ) ( 202

 ( 15صـ
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لطان أًخا فاجعله ربما. احذر األمني و ال تأمن اخلائن. عند الغاية يُعر   جعلك السُّ
. اكفئ السبْق. عند الرِّهان حُيَْمد الم ضم ؤال و إن قلَّ أثرث من انلوال و إن َجلى ار. السُّ

،. ال مرو ة مع رض. و ال صرب مع 204مع َعيْلة )  ،203املعرو  بمثله أو انرشه. ال َخلة )
شكوى. لي  من العدل رسعة العذل. عبد غريك حر مثلك. ال يعَدم اخليار من 

، كف 205ثرث أهَجر )استشار. الوضيع من وضع نفسه. املهني من نزل وحده. َمْن أ
  باملر   كذبًا أن حُيدِّ  بكل ما سمع. لك إنا  ينضح بما فيه. العادة طبع ثاٍن.

 

 

 

 التخريج:

 16 – 13صـ  3ج   الفريد، العقدابن عبد ربه، -

جعفر بن حيىي يف الكمه، و لم  استخدمها و قد أورد ابن عبد ربه هذه األمثال اليت 
    ،       هغري عريب ، وبني ما هو ألثثم ، و ما هو لغرييفصل بني ما هو عريب وما هو 

اليت تم  قد محل أقوااًل كثرية من أقوال أثثم هانلص كما هو مع العلم أن و قد أوردُت 
 .يف فنون انلرث املتنوعة اليت برع فيها أثثم سابقا  إثباتها 

 

 
                                                           

 ( 16، صـ  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر) ( الخلة : الصداقة ( 203
 ( 16، صـ 3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن ظران) ( العيلة : الفقر ( 204
 (  16، صـ  3،ج الهامش  الفريد، العقد ربه، عبد ابن انظر) ( أهجر : أفحش في كالمه ( 205
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 الثاني الفصل                           

 ا.في و صورهْيَص بِن ي عند أكثِمالفنِّ ثِرلنَّا مضامنُي      

 الرَّسائِل و الوصايا و صورها. املبحث األول : مضامنُي    

 .و صورها اخلطِب مضامنُي  املبحث الثاني :                          

 .و صورها و احلكِم األمثاِل املبحث الثالث : مضامنُي   
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 و الوصايا و صورها ِلسائالرَّ مضامنُيأواًل : 

مهًما  –اذلي وصل إيلنا  -ايا ُيَعدُّ نتاج أثثم بن صي ي من الرسائل و الوص
نسيج الرسالة والوصية  وأمثاهل، و يعدُّ  ،و حكمه ، مقارنة خبطبه،؛ نظًرا لغزارتهللغاية 

أقرب إىل سرب غور األديب من األمثال ؛ ملا يقتضيه فن الرسالة و الوصية من طول 
و اتلعر  إىل آرائه و توجهاته يف من خالهل اقتناص معالم شخصية األديب،  يمكن
 احلياة.

ئله ىلع وجه اخلصوص و من خالل دراسيت ألدب أثثم كلك و وصاياه و رسا
 :وجدت أنَّ أثثم

َِ احلرص ىلع نرش ثقافته، و رؤيته للحياة، فهو ال يتواَن أبًدا عن  أواًل : حَيْر ُص لُكى
أي موطن يقتيض املقام أن يتحد  فيه، و ألنه رجل حكيم             تقديم انلصح يف 

و معرو  برجاحة عقله، جند أن املتلِّق ) الطر  اآلخر ، حريص أيًضا ىلع سماع 
قوهل، بل يطلب منه أن يوصيه، أو أن يقدم هل املشورة، ولم يقترص الطلب ىلع عوام 

ى ذلك إىل طلب امللوك أن يوصيه م مثلما طلب ملك هجر و جنران ،            انلاس بل َتَعدَّ
 . ،206و  انلعمان بن املنذر ملك احلرية )

ه القيم العليا،  اً ثانيًا : وجدت أن أثثم شغوف جًدا برسم صورة حاملة ملجتمع َتُعمُّ
فحاول جاهًدا يف نتاجه لكه أن ينرش املبادئ و القيم و املثل العليا،  داعيًا أيًضا إىل 

    ، و كذلك احلمق من أخالقيات فاسدة  املفاسد اليت ترضُّ باملجتمع،  ترك و نبذ لكِّ 
 و السفه.

                                                           
 43( تم التعريف به في الباب األول ، مبحث الرسائل و الوصايا صـ  ( 206
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ال  هو وصاياه ىلع وجه اخلصوص يلحظ أن ،و رسائله ،و املتتبع ألدب أثثم كلك       
و كأنه يَُضمِّن رسالة ، يكاد خيرج من حكمة إالَّ و جنده يرتكز ىلع حكمة أخرى 

عو إيله يرتكز بناؤه ىلع أوتاد من احلكمة، حكمة تليها مفادها أن املجتمع اذلي يد
 حكمة ، وتد يليه وتد ، أي أن املجتمع اذلي يطمح إيله ال يمكن أن ينهار.

 وقد جا ت رسائله ووصاياه من حيث املوضواعت وأهميتها إىل أربعة أقسام  ي : 

 العلو بانلف . أواًل : 

 ثانيًا : أثثم و العالقات االجتماعية .

 ثلًا : اآلخر عند أثثم.ثا

 رابًعا : محاولة أثثم رسم صورة للمجتمع املثايل .

 

 العلو بالنفس :  أواًل 

الوصية والرسالة ذهما طابعهما اخلاص املتمثل يف بثِّ املرسل شيةًا محدًدا ذهذا لم يتوان 
           أثثم يف بث رسائله و وصاياه، وقد َحر َص لكَّ احلرص أن يعلو بالطر  اآلخر      

) املتلِّق ، و أن يرفع من شأنه من خالل رفع انلف  بالقيم والُمثُل العايلة، وتكرار 
 هذه القيم يف صور خمتلفة و اتلأثيد عليها .

 فتارة يؤكد القيم العايلة ىلع وجه العموم مثل قوهل :  
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ملاكرَم و ال تقيموا ىلع " ذلِّلوا أْخالقَُكم للَمَطالب  و قُوُدوها إىل املَحامد  و علُِّموها ا
كم " ) وه من غري   ،207خلٍق تذمُّ

د قيًما بعينها من مثل : الصدق فقد تناوهل بطرق شىت فمرًة يدعو إىل  و تارة أخرى يؤكِّ
ُب املحبَّة " ) ْمُت يُْكس   ، 208الصمت مثل قوهل : " الصَّ

يْ  نَتَُكم فإنَّ َمْقتََل الرَُّجل  بنَي فَكَّ وا ألس   ،209ه  " )و قوهل : " ُكفُّ

 و  ي واضحة يف قوهل : وابلعد عنه و مرة أخرى يدعو إىل نبذ  الكذب  

 ،210" رَشُّ اخل َصال  الَكذُب " )

ح ، و أن يصدق القلب أواًل رو دعوة كريمة  وصادقة إىل أن تتصالح انلف  مع اجلوا
 قبل صدق اللسان فقال : " القلُب قد ُيتَهم و إْن َصَدَق اللَِّساُن "

هذه نظرة اعيلة ملفهوم الصدق  و لك ذلك مداعة إىل أن ترىق انلف  يف أليست 
تعامالتها، يف تصاحلها مع ذاتها، أن تكون املقايي  اليت تسري عليها نابعة من 

ىلع مجيع القيم اليت حتد  عنها مثل : الوفا ، ذلك طبق ين واذلات اليت تؤمن به أواًل، 
ه القيم يف أثرث من موضع و لك ذلك مداعة و األمانة، و العدل، وما فتئ يكرر هذ

 حلمل املتلِّق هذه القيم و بذلك يرفع من قيمة انلف .

إذن  ي رسالة مهمة جًدا من رجل حكيم تمَّيَّ برجاحة عقله، حاول بشىت الطرق أْن 
 ي دعوة كريمة من رجل كريم لريىق اإلنسان ويرفع من نف  املتلِّق عن االبتذال، 

                                                           
 189صـ 1جـ  الفريد، العقد ابن عبدربه،(  ( 207
 400صـ 1جـ األمثال جمهرة لعسكري،ال  أبو هال(  ( 208
 12صـالمعمرون والوصايا  لسجستاني، ا(  ( 209
 18، صـالمصدر نفسه (  ( 210
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ن مواطن اإلسفا ، و يكسوها حبلل رائعة من القيم الرفيعة بنفسه و يعلو بها ع
ع شأن صاحبها، و تعلو به . و كذلك يرفع فاليت تتمثل يف مجٍع من األخالقيات اليت تر

من شأن انلف  من خالل نظرته للحياة و الزهد فيها ، و إيمانه أن األقدار تسري و أن 
 يف الرضا يطيب العيش فقد قال :

هر  طالَْت معتبتُه، و َمْن ريض بالقسم  َطابْت معيشتُه " )" َمْن َعتََب   ،211ىلَعَ ادلَّ

لقد اكن حياول أن يرسم جمتمًعا مغايًرا ملجتمعه يعلو فيه صوت العقل، و تعلو فيه 
القيم وهو يعلم جيًدا أنه ال يمكن أن يتم هذا إالَّ بمعاجلة انلف ، و الرفع من شأنها 

 ا بارغيبها يف القيم العايلة و نبذ غريها.محاواًل بكل السبل أن يهذبه

الارغيب يف القيم املعروفة مثل: الوفا   ترغيبه بالقيم عند حدِّ  و لم تقف حدودُ 
ى ذلك إىل كرسٍ  ،و املساواة ،و األمانة ،والصدق للنف   والعدالة و غريها ، بل تعدَّ

 ذلك يف قوهل : املتعايلة و جندُ 

 ،212ر يأت يه من فوٍق " )" من اغارَّ بقوت ه فإنَّ األمَ 

 " نَ هَ ه وَ ت  بقوَّ  اغاَرَّ  نْ مَ  و قوهل : " وَ 

من هنا يقدم أثثم إشارة واضحة املعالم خبطاب مبارش رسدي يشري فيه إىل و        
عدم االغارار و اتلعايل ىلع اآلخرين ، فلك القيم اليت داع إيلها  ي مداعة حلياة كريمة 

 ي باتلأثيد صورة حاملة اكن يتمىن أن يراها تعلو يف ملجتمع اكن ينشده و يتمناه و 
 جمتمعه .

                                                           
 372،ص 2ج  واألمم، الملوك تاريخ في المنتظم لجوزي،ا(  ( 211
 19صـ المعمرون والوصايا  لسجستاني،ا(  ( 212



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  125  

  

 ثانًيا : أكثم و العالقات االجتماعيَّة :

أساس بنا  املجتمعات، و ألن أثثم اكن يتمىن  تعدُّ العالقات االجتماعيَّة               
ه لرسم جمتمع مثا –كما سيأيت معنا الحًقا-أن يرى جمتمًعا مثايلًا و اكن يهد   يل َتُعمُّ

القيم و الفضائل؛ ألجل ذلك فقد حرص ىلع العالقات االجتماعية بني أفراد جمتمعه، 
ذت مسارين اثنني هما :  ونلحظ يف رسائله ، و وصاياه أنَّ العالقات االجتماعية اختَّ

 

 أواًل: الرتغيب املباشر :

يبًا مبارًشا ىلع العالقات األرسية، و رغب يف ذلك ترغ حيرص أثثم يف أدبه كثريا 
 عديدة تشري إىل صلة الرحم مثل قوهل : فنجد هل أقواال

م " ) لُو الرَّح  يُكم ب تَْقوَى اهلل  و ص  وص 
ُ
 ،213" أ

 و أشار أيًضا إىل أن تكون العالقة مع املرأة  ي عالقة احارام فقال : 

ُموا النَِّساَ  الَمَهابَة " )  ،214" الز 

، فاملرأة عند  215يعين اإلجالل و املخافة )استخدم أثثم مصطلح " املهابة " اذلي 
 أثثم ذات ماكنة اعيلة، فال جيوز امتهانها، بل البد من رفعة شأنها ، و إجالل قدرها .

                                                           
 ( هـ430: ت) أحمد، بن هللا عبد بن أحمد األصبهاني،(  ( 213

 1ط  للنشر الوطن دار الرياض العزازي، يوسف بن عادل: تحقيق( الصحابة معرفة)              
 342صـ 1، جـ0 م 1998 - هـ 1419 ،

 12صـالمعمرون والوصايا  لسجستاني، ا ( 214

 (هـ393: المتوفى) الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو ، الجوهري( ( 215 

 بيروت - للماليين العلم دار: الناشرعطار الغفور عبد أحمد: تحقيق
 ، مادة ) هـ ي ب (م 1987 -  هـ 1407 الرابعة: الطبعة
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و أثثم حريص جًدا ىلع االجتماع بني أفراد القبيلة و نه عن الفرقة  يف مواضع 
 عديدة من وصاياه و رسائله مثال ذلك :

ق لُّوا اخل  
َ
؛ فإنَّ " استشريوا و أ يَاح يف احلْرب  ة الصِّ َمَرائُكم و إيَّاُكم و كرْثَ

ُ
الَ  ىلع أ

يَاح مْن الَفَشل ، و كونوا مجيًعا فإنَّ اجلْمَع اَغل ب  " ) َة الصِّ  ،216َكرْثَ

 فقد أشار هنا إىل االتلفا  حول األمرا ، و  ي إشارة واضحة املعالم لالجتماع،             
ن القوة مع االجتما

َّ
 ع .أل

 مما سبق خنلص إىل أن أثثم حرص ىلع الارابط األرسي، و وضع ماكنة للمرأة
فع من شأنها، و كذلك االجتماع واالتلفا  حول كربا  القوم، و احلث ال ُتْمتََهن و ر

و أن يف ذلك قوة . لك هذه اإلشارات ال شك أنها تؤدي إىل  اكتف و اتلالحم اتلىلع
 سمة بني أفراده . جمتمع متالحم متماسك ، الارابط

 ثانًيا الرتغيب غري املباشر :

ذُّ عن القبيلة ذللك قال :غجند عند أثثم صورة ال  ريب اذلي يَش 

يَب بُكلِّ َماَكٍن مْظلُوم  " ) ؛ فإنَّ الَغر  قُوا يف الَقبَائل   ،217" ال َتَفرَّ

عند  صورة الغريب اذلي يبتعُد عن جمتمعه، بأنه ال حظ هل من املاكنة كذلك و رسم 
اآلخرين أو خارج جمتمعه فهو مظلوم مسلوب احلق ، و هنا إشارة واضحة يضمنها 

أثثم مفادها االتلفا  حول القبيلة و عدم اخلروج عليها ، أي عدم اتلفرق                   
و االبتعاد عن القبيلة ، فالوحدة و الغربة ضياع  و امتهان  لقيمة  الفرد  ، و بذلك 

                                                           
 14صـ المعمرون والوصايا ،  لسجستاني،ا(  ( 216
 400صـ  1جـجمهرة األمثال  لعسكري، اأبوهالل (  ( 217
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اليت تتمثل يف احلرص ىلع الارابط بني مجيع  للعالقات االجتماعية تتضح رؤية أثثم
 أفراد املجتمع .

 

 ثالًثا : اآلخُر عند أكثم :

، و حكمة  رأيه حىت أن امللوك يطلبون وصاياه                      تمَّيَّ أثثم برَجاحة  عقله 
لم يكن يسمع  و انلاظر إىل إر  أثثم جيد أنه وضع لآلخر ماكنة اعيلة جًدا، فهو

صوته فقط، بل اكن حريًصا جًدا ىلع االستماع إىل صوت اآلخر فتعددت وصاياه يف 
 طلب املشورة  و االستماع إيلها فقد قال :

مرائكم " )
ُ
 ،218" استشريوا و أقلُّوا اخلالَ  ىلع أ

إنَّ يف طلب املشورة و احلرص عليها إشارة واضحة و جلية تؤكد أن أثثم لم يكن 
ة يف شخصيَّة ليسمع صوت ه فقط، بل اكن قاباًل لآلخر و مستمًعا هل، و هذه سمة فذَّ

 لرأي اآلخر اكملزنلة اليت يؤكدها لرأيه . املر  احلكيم اذلي يعطي مزنلةً 

و مما يدلل ىلع ذلك قوهل و هو كبري السن حني طلب منه أن يشري ىلع قومه بين تميم 
 قال :ف  ،219بعد يوم الصفقة)

 قَب ي" إنَّ قليْب قَ 
ْن لُكِّ أي  م  منكم،             لةٍ ْد حَنَل و َضعف، ولكْن يلحرضين ذوو الرَّ

فَه، فجا  أهل الرأي منهم  ْعر 
َ
و ليشريوا بما عندهم، فعسيت إذا َسمْعُت َحْزًما أْن أ

                                                           
 14صـ المعمرون والوصايا  السجستاني،(  ( 218
 23صـحث الرسائل و الوصايا، ( تم التعريف به في الباب األول، ب ( 219
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فاجتمعوا و  تكلَّموا و هو ساكت ال يقول شيةًا حىت قام انلعمان بن مالك أحد بين 
باب فتلكَّم برأيه فقال أثثم : َصَدَق أبو جونَة " )ساس اتلييم من اج  ،220لرَّ

هذه الرواية إشارة واضحة جًدا تشرُي إىل قبول اآلخر، بل استمع و هو صامت  كما      
تقول الرواية، استمع إىل من هم دونه سنًا و قدًرا و مع ذلك استمع إيلهم، بل أيَّد 

 احته.أحدهم من خالل اإلشارة إىل صواب رأيه و رج

مع جمتمعه، لم  متعايش  ولك ذلك إشارة واضحة املعالم أن أثثم قابل  لآلخر           
             ،متصاحلًا معه ،، بل اكن ناصًحا لآلخر، آخًذا بيده استهزا  ألحدازدرا  أو بينظر 

 . هل كذلك عندما يتطلَّب األمر هذا املوقف الواضحو مؤيًدا 

 صورة للمجتمع املثالي : رابًعا: حماولة أكثم رسم

املتتبع ألدب أثثم كلك من حكم وأمثال، و وصايا، و رسائل، و خطب 
يمكن أن يستنبط منه محاوتله وضع رؤية شاملة اعمة للحياة، تتين بقيم اعيلة من 

اكن حالًما  هاألخالق اليت ترفع من شأن صاحبها، و جمتمعه، و يستنبط أيًضا أنَّ 
حلق و العقل، و رافًضا، و نابًذا للك األعمال املسيةة بمجتمع يعلو فيه صوت ا

 للمجتمع و اخلارجة ىلع أعرافه و تقايلده، و تشلكَّ خطًرا ىلع أفراده.

 ملجتمع يتمىن أنْ  قانوناً ، و َسنَّ  قواعدأثثم يف إرثه األديب اذلي خلفه نلا وضع 
ا ىلع احلياة، و محبًا ذها،       و داع إيلها ، فقد اكن حريًص  يراه ، وضع القيم العليا فتبناها

من  ةٍ ه إالَّ حبلَّ يو لم تكن تلكون مجيلة يف عين ، و أروع،ن تكون أمجلو أراد أ
 .، مطمةنًا مستقًراالقيم العايلة اليت جتعل املجتمع  آمنًا

                                                           
 86صـ 13جـ ، األشراف أنساب لبالذري،( ، ا ( 220
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اكن أثثم محبًا للحياة ، داعيًا لألمن، و لم يدُع إىل القتال أبًدا، لم يدُع إىل           
إلاغرة أو السلب و انلهب ، بل اكن يدعو لألمن يف لك مقام و محفل، فهو يتحنيَّ ا

الفرصة الساحنة لطرح مثل هذه املبادئ و األفاكر اليت يراها ركَّية أساسية من راكئز 
 املجتمع اآلمن املستقر.

و املتأمل يف أدب أثثم وخباصة يف وصاياه ورسائله جيد أنه قد حاول أن َيبُثَّ 
العليا اليت تبناها و داع إيلها يف جمتمعه، و يتمىن أن ُتَطبََّق هذه القيم ىلع أرض  القيم

الواقع، و أرى أنه لو اعش يف جمتمع آخر مزدهر الكتابة لوجدناه قد صاغ نلا تصوًرا 
عن جمتمعه احلالم ىلع غرار املدينة الفاضلة ، إالَّ أنَّ حظ جمتمعه لم يكن للكتابة 

أْن ينرش ثقافته و رؤيته عرب القنوات املعروفة يف جمتمعه من  فيه نصيب ، فحاول
ا يريد، و عما  خطٍب، و وصايا، و رسائَل، و حكٍم و أمثال، و يعربِّ من خالذها عمَّ

 يؤمن به و يتمناه ملجتمعه .

 هذه األفاكرألىق أثثم فكره و تصوره للرؤية األمجل للحياة متمنيًا أن تأخذ 
نه لم يرفض أحًدا، أ تهتطبيقها يف احلياة، و الرائع يف رؤيالًما بجمراها بني انلاس و ح

؛ ليك حييا اجلميع يف فيض حكمتهجيتمع اللك ينهلون من  بل اكن حريًصا ىلع أنْ 
 . ، و أمن، و محبةكرامةٍ 

لم خيصص حكمته و رؤيته ألحد دون اآلخر و إن اكن لقبيلته و بنيه 
ار احلكمة يف رسائله و وصاياه عن اإلطار انلصيب األثرب ، و دائًما ما خيرج إط

املألو  اذلي يكون فيه املقصود شخًصا ما إىل رؤية شمويلة إنسانية اعمة، و هذا ما 
، فانلظرة و الفكرة خترج من إطارها  عن غريه من أدبا  عرصه يمَّيِّ أدب أثثم 
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يدعو إىل فهو حني يدعو إىل القيم العليا فإنما  املخصوص إىل أفق إنساين أرحب .
فه و الطيش و سو   تأصيلها يف جمتمعه ، و كذلك يف املقابل حني يدعو إىل نبذ السَّ

 األخالق، فهو بذلك يدعو إىل طرد هذه القيم من جمتمعه .

        حكم العقل يف تأثيده ىلع قيم بعينها وأثثم احلالم بمجتمع يسوده العدل،             
ة قيمٍة دون أخرى، حيث يرى أنها من راكئز املجتمع و تكرارها هو تأثيد ىلع أهميَّ 

 حيث أن اإلخالل فيها هو إخالل باملجتمع، و مساس به .

رها كثرًيا يف معرض وصاياه               فصفات الصدق، و الوفا ، و احللم، و العدل، كرَّ
 و رسائله، و  ي باتلأثيد كفيلة برفع قيمة املجتمع،  ومزنتله .

 صرية نافذة اخارقت حاجز الزمان واملاكن فها هو يقول : أثثم اكن ذو ب

 ،221" لُكُّ َزَماٍن لَمْن ف يه " )

لم تكن رؤيته قارصة ىلع زمانه و ماكنه فقط، بل ختطت ذلك معلنة حياة أخرى لم 
 يرها و معلنًا أيًضا موت حياة هو أحد أفرادها .

يعيش لك فرد كريًما،  داع أثثم بنظرته الشمويلة إىل احلياة للجميع، أراد أن
كذلك لم جند دليه تمجيًدا للفارس،  ،داع إىل السلم فلم جند أثثم يدعو للحرب أبًدا 

 بل جنده ينبه القوي إىل عدم االغارار بقوته فقال: 

 " َمن  اْغاَرَّ بقوت ه  َضُعَف "

                                                           
 400صـ  1جـ األمثال، جمهرةلعسكري، اأبو هالل (  ( 221
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عليه و ىلع آهل أزىك  -د اخللق أمجع و حني سمع أثثم برسالة السما  من سيى     
َم عقله ورأى ببصريته ة بل حَ لم تأخذه احلمية القبليَّ  -صالة وأتم التسليم ال كَّ

 –إىل الرسول ابنه حبيش كما تقول الرواية  رساليف إ صدق الرسالة، ولم يتوانَ  اثلاقبة
جة تشري بعض الروايات ، و  ي نتيو آمن برسالة السما  كما  –صّل اهلل عليه و سلم 

نسان، فما إن و لكرامة اال ،و اتلعايش ،عوة للسالميف ادلاته حي كرَّسطبيعية حلكيم 
 وصلت رسالة السما  إالَّ و أيدها .

أثثم هو تغليب صوت العقل و َزيَّنه بكثري من احليُلِّ املتمثلة يف  أخرًيا ما داع إيله
نساين العريب يف األخالق و القيم العايلة، و املثل العليا اليت ينشدها املجتمع اال

 عصور لكها، حىت استطاع أثثم أن يرسم صورة ملجتمعه اذلي ينشده ويتمناه .ال

و ينبذ لك من يدعو  للتآلف وحفظ كرامة اإلنسان  يدعو للحياة اذلي ذلك املجتمع 
 .ترض بهذا املجتمع بأي قيمة إىل املساس 
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 مضامني اخلطب و صورهاثانيًا :

هذا  فلو دوِّنمن الفنون الرئيسة عند العرب قبل اإلسالم ُتَعدُّ اخلطابة                    
        نلا الصورة الفكرية  تضحتالو  ،اعيلة جًدا االفن ىلع منهج صحيح لوجدنا قيم

و لرأينا  ،جًدا اعظيمً  او حلفظ نلا إرثً  ،أثرث و االجتماعية للعرب قبل اإلسالمو الفنية 
به اخلطيب بل يتعدى ذلك ملشهد اكمل يتمثل ه لوحات فنية اعيلة ال تكت ي بما يتفوَّ 

ي وصلنا هو القليل من غري أن اذليب و حركته و إيما اته و سكناته، يف وقو  اخلط
ٍر و لو و هذا القليل جيدر أن حُيتف به حبثًا و درًسا حىت يتسىن نلا أخكثري ،   ذ تََصوُّ

 .و فنونهمأسالفنا العرب بسيط عن آداب 

                 صي ي علًما بارًزا يف هذا  املجال فقد جعله اجلاحظ رأس اخلطبا  و ُيَعدُّ أثثم بن 
 . ،222)و املقدم فيهم 

و اخلطب عند العرب قبل اإلسالم لم خترج عن املواعظ و احلكم العايلة 
العربة و اتلجربة             تعدَّ ت، و لم للحياة ومحاولة اخلطيب إقناع املستمعني ألمر ما

 .اناة واخلربة يف أمور احلياةو املع

م نلا عدًدا ال بأس به من الوصايا و احلكم و األمثال ال              و أثثم اذلي قدَّ
ىلع إر   احلزنا يدعونا لألسف و ، و هذا م ثالثا من اخلطب إال   نكاد نرى  هل

 عظيم ألمتنا و ألسالفنا قد فُق د .

كتابه العقد  أوردها ابن عبدربه يف احدة منهاو و انلصوص اثلالثة اليت أثبتها الرواة
  إنَّ  الفريد و مطلعها  "

َ
 ،223ا ")هَ يل  أاَع  ا   يَ األشْ  َل َض فْ أ

 

                                                           

 365 صـ 1جـ  التبيين، و البيان،  لجاحظا( 222) 

 280 صـ 1جـ  الفريد، العقد ( ابن عبدربه،223) 
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رضوين يم ال حتْ م  أثبتها ابن سلمة يف كتابه الفاخر و اليت مطلعها: " يا بين تَ  و اثلانية 
  ،225و اثلاثلة أثبتها ابن عبد ربه يف تعزية عمرو بن هند ) ،224يًها " )ف  سَ 

حتمل معىن  هالوال أن ،اخلطابة و ُتَعدُّ الوصايا اليت تم إثباتها قريبة جًدا من فنِّ 
 الوصية و انلصح و اإلرشاد يف جممل لغة انلص .

 -من اخلطب و خباصة –ت دَ ق  و ال ريب أن ألثثم الكثري من انلصوص اليت فُ 
 من خطبا  العرب املشهورين .أنه  عنه  ملا ُعر   و اشتهر

ق ذها تسري يف إطار انلصوص سالفة اذلكر نلظر يف و با جند أن املضامني اليت َتَطرَّ
لفت و إن اخت غريه من األمور . ىلعواحد اعم هو حتكيم صوت العقل و تغليبه 

كون لك خطبة ذها مقام خيصها و باتلايل فإن املعاين ختتلف -املضامني يف لك خطبه 
ما تضمنته  قول: أنَّ اليع وواضحة ، و نستط إال أن معالم شخصية أثثم بارزة -بينها

اليت  ي بال شك واضحة  و شخصيته أثثممن رؤى و أفاكر  ي امتداد لفكر  اخلطب
أبًدا ، فما أثد عليه أثثم جنده أثد  هااملعالم يف أدبه اذلي وصلنا ، فال جند تناقًضا في

شخصية عنه،  ه جنده ذمه و نصح باالبتعادعليه، و ما ذمه و نصح باالبتعاد عن
             ، و هذه املصداقية واحدة تكاد تكون واضحة املعالم شفافة ال ختبئ شيةًا

و الواقعية يف أدب أثثم  ي السبب املبارش يف رفعة شأن هذا الارا ، و  ي كذلك 
 . سبب إلهتمام اآلخرين به

الصوت اذلي يدعو هل هو صوت العقل، و هو اإلطار العام لشخصية أثثم 
 .نفذ إىل اجلوانب اخلفية من شخصيتهي من خالهل نستطيع أن ناذل

  نَّ يف خطبته اليت أثبتها ابن عبد ربه يف العقد الفريد و مطلعها: " إ  فنالحظ 
َ
 َل َض فْ أ

  ا   يَ األشْ 
َ
حتمل صورة أثثم يف معانيها اليت طرقها ، و إن اكن املشككون  أنهاا " هَ يل  اَع أ

                                                           

 249صـ الفاخر، ابن سلمة،(  224) 
 260صـ 3جـ  الفريد، العقد ( ابن عبد ربه، ( 225
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صحة الرواية اليت قيل فيها انلص،           و  ،نلص إيلهشككوا كثرًيا يف صحة نسبة اقد 
بغض انلظر عن الرواية اليت قيل فيها -و أرى أن انلص ال يمكن نسبته إالَّ إىل أثثم 

 : لألسباب اآلتية -انلص

انلص يمثل قيًما أخالقية اعيلة، صوت العقل هو الصوت األىلع يف انلص، و هو  أواًل:
نظرة اعيلة للحكم ال يمكن أن تكون إالَّ  وأيضا مالصوت املالزم ألدب أثث

 ه الزنيه.ثثم اذلي ُعر   عنه حكمته و قضاؤأل

 املوجزةتمثلة يف اللغة اتلقريرية القصرية امل أثثم ثانيًا: اللغة اليت استخدمت  ي لغة
 اليت حتمل بعًدا عقليًا شمويلًا نلظرته للحياة .

                 املعاين اليت حيرص ىلع طرقها مثل: تقدير  املعاين اليت تطرق ذها  ي ذات ثاثلًا:
و احارام اآلخر ، و الاركَّي ىلع القيم األخالقية اليت  ي أساس بنا  املجتمع مثل: 
                   الصدق و نبذ الكذب، و عدم االستماع إىل هوى انلف ، و ادلعوة إىل الصرب 

  و حتكيم العقل.

كرسى كما تقول ة مهمة جًدا مثل لشخصي اواضحً  اطبة خطابً جند يف اخل رابًعا:
         أثثم الرواية أو أي شخصية أخرى، و لكن باتلأثيد  ي شخصية حاكمة أثدَّ 

همية احلاكم أواًل، و أنه مصدر نلفع أبشجاعة اعيلة، و شجاعة حكيمة ىلع  و
رش امللوك  أشار أنَّ  جند شجاعة احلكيم حنيذاته و يف الوقت  .انلاس، و نفع املجتمع

                وماكنته  ،أهمية احلاكم تؤكديف خطبته  ، فنجد إشارة واضحةمن خافه الربئ
رش امللوك هو  احلكيم العاقل أرسل رسائل مبطنة تشري إىل أنَّ  حب ِّ  و رفعته و لكنْ 

 الظالم اذلي خيافه الربئ .

  نفع اآلخر و تقديم العون هل .فاملتتبع ألدب أثثم جيد ذلك احلكيم احلريص ىلع    

 



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  135  

  

، و هذه إشارة واضحة دون غريه  ألثثم نسبوهاذلين أثبتوا انلص  خامًسا: لك الرواة
 . هل، فال جمال إلنكار هذه احلقيقة يف ضو  املعطيات مجيعهاحول نسبة انلص 

مما سبق نرى أن التشكيك يف انلص قد جانب الصواب، و إن اكنت الرواية 
ا ابن عبد ربه اليت تشري أنه قاذها يف حرضة كرسى ال أرى االطمةنان إيلها؛ اليت أورده
كرسى و الوقو  يف حرضته حد  بهذه األهمية لم يرد عند املؤرخني  زيارةنظًرا ألن 

ثبات معارك العرب مع ن األثري، و ابن كثري يف حني تم إاملعروفني مثل: الطربي، و اب
 ذي قار . الفرس مثل: معركة

بالنسبة يل؛ ألن قد يكون جانب احلقيقة قليال طمةنان لصحة الرواية فاال
نت فيه الرواية هو زمن ظهرت فيه أ بشع صور الشعوبية فاكنت ردة الزمن اذلي ُدوِّ

 . لم يكونوا حباجة لتييفها لعربفعل كثري من الرواة تزييف مآثر و أجماد ل

اليت حاول  ورساتله ،أثثم  لرؤية ا امتداد ما عن انلص فكما ذكرت آنًفا أجدهأ
 ثها يف جمتمعه .بجاهًدا أن ي

    من اخلطب اذهامة جًدا  فيه  بدأها أثثم بقوهل : " يا بين تميم "يتأما عن اخلطبة ال 
أثثم قاذها و هو يف آواخر عمره، كما تشري إىل  أنَّ إىل من خالذها  إلشارة اليت يمكن ا

 ة "لَّ و دخلتين ذ        ينِّ ربت س  ذلك ألفاظ انلص حني قال : " كَ 

حلكيم العاقل اذلي ما فتئ طوال سين حياته يدعو إىل  و اخلطبة تصور نلا هذا ا
ع خبروج املصطف          صّل اهلل عليه –املعرو  و إىل ماكرم األخالق، و عندما َسم 

 عواطفه.باكن هو ذاته احلكيم اذلي ينظر بعقله ال  –م و سلَّ 

ه إىل اتباع رسالة السما ، و كعادة أثثم و حرصه ىلع محل هم دعوة قوم فقد
 -صّل اهلل عليه وسلم–جهًدا يف دعوة قومه التباع الرسول  يأُل اتباع احلق جنده لم 
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 –صّل اهلل عليه وسلم  –ما يدعو إيله محمد أنن استمع إىل صوت عقله و َعل َم أ عدب
 هو احلق.

          ظل طوال سين حياته نارًشا للفضيلة،  هو انلص هو امتداد لرؤية أثثم و يشري إىل أنَّ 
 جهًدا يف توجيه يأُل الفضيلة مكتملة يف هذا ادلين العظيم لم أن هذه و عندما رأى 

التباع رسالة السما ، و  ي نتيجة طبيعية لفكر هذا  إرشادهمقومه و  انلصح إىل
 الرجل العظيم.

ية اجلمال و ابلها  و الرونق يعلو أما خطبته يف تعزية عمرو بن هند فيه لوحة يف اغ
فيها صوت اخلطاب اإلنساين و دعوة إىل احلقيقة الغائبة عن أذهان كثري من انلاس 
و ي حقيقة املوت، و أرى بأنها لوحة امتازت حبضور احل  اإلنساين ، صبغت القيم 

 اإلنسانية مجيع أجزا  اللوحة.

 . ! اجلزع مَ ل  فَ  ال أحد يبىق ، غادرون بدأها باتلقرير : " إن أهل هذه ادلار سفر "، م

 ي باتلأثيد ختفيف ىلع وحبكمه و نظرته للحياة،   يلِّق الرائع ان أثثم و هو ُيَعزِّي و
 يف اكمل الروعة و ابلها . اأيًضا دروس تعدُّ أهل املصاب، و

 قال يف خطبته :

 َك عنْ  ما لي  بمردودٍ  أتاكَ  قدْ " وَ 

 إيلَك  براجعٍ  ما ليَ   عنَك  و ارحتَل 

 َك و يدعُ  عنَك  نُ من سيظعَ  معَك  و أقامَ 

وأن من يغيب ال  ،وصوره ، املوت اذلي ال مناص منه تصنيف للموقف جبميع أبعاده 
     0يمكن عودته وأن من حولك مجيعا مغادرون 
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ال شك أنها لوحة رائعة و تكمن روعتها يف حديثه عن الفنا  بصورة تعنينا        
 وخيتمها بقوهل :ون ،مجيًعا، و أننا مغادر

 .، فما أحسن الشكر للمنعم و التسليم للقادر )

 ىلع مغادرة هذه احلياة. للقادر الشكر ىلع احلياة، و التسليم 

امتداد لرؤية أثثم و نظرته للحياة، و تظهر  نصوص خطبه  يأن إىل مما سبق خنلص 
ىلع أن يصطبغ  ةاحلريصشخصية أثثم احلريصة ىلع نرش الفضيلة والقيم الرفيعة، و 

 املجتمع بهذه القيم العايلة.

و نتيجة حتمية لشخص مثل أثثم اذلي قَب َل اآلخر، و داع إىل اتلعايش بني      
دون تردد دعوة السما ، بل داع إيلها و داع إىل  أن يقبل، مجيعهاطبقات املجتمع 

جمتمع متاكمل  إيمانًا منه بعداتلها و بتأثريها الفاعل و اإلجيايب إىل خلققبوذها 
 .متعاون و متسامحو
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 مضامني احلكم واألمثالثالثًا : 

 رفيعة   اعيلة   مهم جًدا و قيمة   مريا    - ثيدباتلأ –احلكم و األمثال  ي 
إىل حضارة العرب قبل اإلسالم ىلع وجه اخلصوص و إىل احلضارة اإلنسانية  تضاُ  

 ىلع وجه العموم.

ُل يف سفر اتلاريو   السبق يف كثري من املعاين و القيم العايلة اليت بثها  خ أن ألثثميَُسجَّ
يف حكمه و أمثاهل عن غريه من احلكما  و األدبا ، و أضا  إىل ثقافتنا العربية مرياثًا 

ىلع بل من الواجب أو اتلغايض عن مضامينه و أهدافه، مهًما ال يمكن اتلغافل عنه، 
؛ حىت جوانب حياته املختلفةلك دراسته من األسبقية هل، و كذ هذه إثباتابلاحثني 

 العرب قبل اإلسالم .أسالفنا تتضح نلا أثرث صورة 

هذه الصفة للك برزت  فقد ، و رزانة فكره، و قد تمَّي أثثم برجاحة عقله
لزمنه ثقافة  تأتى  لو اليت الرزينةاذلي تركه نلا، و من خالل حكمته متمعن يف أدبه 
ًرا هالكتابة لوجدنا لو فيه القيم،               َو لََسنَّ نلا جمتمًعا تع ، و حكيًما ملجتمعه ،ُمنظِّ

لغة وْغلُب فيها لغة احلوار، تَ خاصة به  مدينةو لوجدنا بال ريب و املبادئ و املثل، 
كثرًيا قبول اآلخر اليت َتَمَّيَّ بها من خالل أمثاهل و حكمه اليت داع فيها إىل املشورة 

ن وجوه قبول اآلخر و قبول احلوار مما يعطي انطبااًع واضًحا ا ماليت  ي بال شك وجهً 
 أنَّ دلى هذا اخلطيب قدرة فائقة ىلع احلوار واملناظرة و اإلقناع.

شخًصا اعش يف مثل ذلك الزمن يدعو إىل مثل هذه القيم ذَهو بال شك حريى  ذلا فإنَّ 
 .و ابلحث أن يُْدرَس و ُيْعَطى حقه من ادلرس

ه هو ُيَعدُّ نتاج أثثم من احلكم و األمثال و             ىلع وجه  باكورة نتاجه وأهمَّ
ن يف هذا الفن من قيٍم كثرية أعطت تصوًرا واضًحا اخلصوص ؛ نظًرا ملا ضمَّ
 مقارنة خبطبه و وصاياه و رسائله اليت وصلتنا.و الوفري و هو األغزر ة ، تلشخصي
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أصحاب قضية  لفنون األدبية اليت اْعتَدَّ بهاو نشري هنا إىل أنَّ فنَّ األمثال من ا     
ات القرن املايض، و ىلع رأسهم ادلكتور طه حسني حيث أثبتها ياالنتحال يف عرشين

 ،226) يف األدب اجلاهيل ، ):ىلع استحيا  يف كتابه

يف مجيع   -ىلع األغلب  –اسمه يف تواتر  ورود  و أمثاهلأثثم و تكمن أهمية حكم 
 . هذا الرجلكتابًا منها إالَّ و يرد اسم  نقرأ، فال نكاد كتب األمثال قديًما

َد من إرٍ  أديب  جدير بابلحث و العناية،  –و خباصة ما خَيُصُّ أثثم  -و أرى أنَّ ما فُق 
 
ُ
ألثثم منذ بداية القرن اثلالث اذهجري مصنفات حيث أشار ابن انلديم     دْت فر  فقد أ

،، و كذلك أورد ابلغدادي يف 228املعتمر)برش بن  هلوجود كتاب خيص أثثم كتب ،227)
ص أثثم أيضا ولم يصلنا هذان ي   خي، كتابًا آخر للجلود229هداية العارفني)

 .الكتابان إنما عرفناهما من خالل هاتني اإلشارتني 

املفقودين إشارة واضحة و جلية ألهمية أثثم، و أرى أن هذين املصنفني  وهذا يشري 
َد من  أضعا  ما بني  ذهو  ،ثم يف بطون الكتب األخرى املفقودة  ار  أديب ألثو ما فُق 

هذا نا تراثًا مهًما جًدا؛ يعطي صورة عن شخصية يديما بني أ نا ، و لكن يظلُّ يديأ
    .الرجل وفكره 

. إنما يف الشخصية  لوجدنا شيةًا من اتلناقض و لو اكن ما بني أيدينا من ترا  منحوالً 
 ُ م، واضحة ال يعاريها يصور شخصية اكملة املعال دهجنهذا انلتاج  رُض ستعْ حني ي

                                                           

 353/ ص  346ص القاهرة ، 12ط ، المعارف دار ،(  الجاهلي األدب في)، طه حسين  (226 ) 
 ( هـ385: ت) البغدادي،  إسحاق بن محمد الفرج أبو ، النديم ابن(  ( 227

 185 - 184، صـ  الفكر دار طبعة( الفهرست)
بغدادي، شيخ المعتزلة، و صاحب التصانيف ، ( بشر بن المعتمر: هو أبو سهل الكوفي ثم ال ( 228

كان إخباريًا و شاعًرا و متكلًما، و له كتاب: تأويل المتشابه، وكتاب: الرد على الُجه ال، مات سنة 
 ( هـ748:  ت) محمد، هللا عبد أبو الدين شمس الذهبي،) انظر 

 شعيب الشيخ إشرافب المحققين من مجموعة:  المحقق ،(النبالء أعالم سير)              
 ( 182صـ  19جـم  1985/  هـ 1405 ، 3ط الرسالة، مؤسسة األرناؤوط،

 هـ  576صـ  5ا، جـ دار إحياء التراث العربي ، هداية العارفين، اسماعيل باشا ، لبغداديا(  ( 229
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صية برسد روايات خال حيتاج ابلاحث يلعزز من وصف الشفغموض أو شك، 
ده كفيل يلوضح نلا معالم شخصيته،       و إنما نتاج األديب وح ،هاوقصص وردت عن

يا حول ما يدور حوهل من قضا ه آرا َ و مزنتله بني أدبا  عرصه، و نظرته للحياة و 
 إضافة إىل السجايا احلميدة اليت تتمثل يف شخصية أثثم.

احلكمة و املثل من الفنون انلرثية اذهامة يف تلك  نشري إىل أنَّ  و ال ننىس أن
يحى لطبيعة احلياة يف تلك الفارة، و ذلا بشلك أو بآخر إىل وصف  هما يشريان، و ةالفار

ان مصدر   من مصادر معرفتها.نيمهم ين يُعدَّ

ح حلياتها تعك   ةصافي مرآة   لكها مثال عند الشعوباألف ت تلك اعداو توضى
و جمتمعاتها، و  ي مَّيان دقيق  ،و سلوك أفرادها ،االشعوب و تقايلدها، و عقائده

 ،230تللك الشعوب يف رقيها و احنطاطها و بؤسها و نعيمها و آدابها و لغاتها " )

،                     أثثم و حناول أن جنيل هذا املثل واحًدا من أمثالذهذه املقولة نأخذ  او مصداقً 
 .  مقصده و هدفه اذلي أرادهحه و نبنيى و نوضى 

 ،231ك " )ال  مَ قال أثثم: " فىًت و ال كَ 

حني نقف ىلع مثل قصري كمثل هذا املثل، و يتم تداوهل بصورة كبرية جًدا فما  ي 
 اإلحيا ات اليت يعطينا إياها هذا املثل  

 حدهما أفضل من اآلخر . الرجلني يكون أصار شديد يرضب يفاملثل باخت

 :مثال ذلكىلع مستوى املجتمع عديدة قد حيتمل املثل إحيا ات و 

                                                           
 رودلف ،األمثال العربية القديمة مع اعتناء خاص بكتاب األمثال ألبي عبيد زلهايم  رودلف( ( 230

 7ص ه    1393دار األمانة ، بيروت ، ترجمة د / مصطفى عبدالتواب  ،زلهايم
 91صـ 2جـجمهرة األمثال  ،لعسكريا أبوهالل ( ( 231
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هذه الشخصية شخصية يتم  ة ابلطل، و أنَّ ة شخصيَّ يويح بأهميَّ إن هذا املثل 
م، فلم اتلناف  عليها ، و أيًضا اتلرصيح بابلطل يشري إىل الوضوح و بساطة هؤال  القو

قوم  فهم يكن هناك كناية بل ترصيح، فهو إشارة واضحة إىل بساطة هذا املجتمع، 
 وا عنه أي أنهم رصحيون جًدا.نُّ ك  ُعُدول حيث أشاروا إىل الفائز و املنترص و لم يُ 

مهزوًما و لو لم يكن  و كذلك جند شعوًرا بالقبول من الطر  اآلخر اذلي ُيَعدُّ 
حَ  هنالك قبول   حني  بفوز مالك، و أيًضا تتجّل بساطة املجتمع يف اكمل صورها ملا رُصِّ

 ،       حيث يطلق ىلع الفائز اسم مالك، و قد يكون اسمه غري ذلك يتم تداول هذا املثل
 .و لكن يقبل الفائز هنا أن يكون مالاًك 

و قيلت يف حادثة ما، و املقولة  ،صعيد القائل فأثثم قال املقولة يف موضع ما و ىلع
صرية جًدا و لكن تناقلها انلاس و أصبحت مثاًل يرضب يف الرجلني أحدهما ق

 أجدر من اآلخر .

العديد من اإلحيا ات اليت  م نلا بساطة احلياة عند العرب قديًما، و قدَّ صور نلا ملثل فا
فمن قال فيه ، يتمعن و   يتخيله ويتصوره لك من يقرأ يف هذا األدبانطبااًع أعطت 

صافية تظهر نلا حياة الشعوب فهو باتلأثيد صائب يف حديثه إىل حد  أن املثل مرآة
 . كبري

مثاهل عن توجهه األخاليق ، و نظرته للحياة، و اكن بال و قد عرب أثثم يف حكمه و أ
ا توعويًا ظهر جليًا واضًحا يف أسلوب حديثه حيث اختذ اجلانب  شك حيمل همم

يؤكد ىلع أن هذه القيم اليت داع إيلها  ي اتلقريري املبارش، و كأنه بصورة أو بأخرى 
وقد حاول أن يوصل رسائله إىل اللك و بصفة ب احلياة اليت ينبيغ أن نسلكه، أسلو

 خاصة أقاربه و قبيلته.

ول أن يشري إىل مضامني احلكم واألمثال لم يضع ابلاحث هنا و هو حياو
                  و قد أقره األدبا   ،ني، و إن اكن هناك اختال  كبري بينهماحاجًزا بني الك الفن
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ه يف حني أنَّ احلكمة ال و انلقاد ىلع اختال  بي نهم ، كأن يكون للمثل واقعة خَتُصُّ
بينما احلكمة  ،املثل قد يصدر من العوام من انلاسترتكز ىلع ذلك، إضافة إىل أنَّ 

 احلياة، و رأيه ، و رجاحة عقله، و خربته يفال تصدر إالَّ عن رجل ُعر َ  عنه حكمته
 .ما يقع نظره عليه احلكيم الصائب يف لكِّ 

اتلعبري اتلصويري بينما احلكم ال تعتمد ىلع  ال يراد بهاثو هناك من يرى أن األم
 اتلصوير بل  ي حكم جتريدية خايلة من اتلصوير... و غريها من االختالفات.

امة حلكم و أمثال ني محاواًل إجياد املضامني العو ابلاحث هنا مجع بني الفن
 مضامني واحدةألن مضامينهما يف أغلبها  همابن صي ي دون اتلفريق بيناأثثم 

 .متشابهة يؤكد عليها أثثم يف الك الفنني

 جنعلها يفيمكن أن  عديدة اجتاهات و أمثاهلأثثم حكم  مضامنيُ  و قد اختذْت 
  ي : ، أربعة اجتاهات

 ملاكرم األخالق . أثثم داعية   -

 لم .للسى  أثثم داعية   -
مُ  -  . العقل   صوَت  أثثم حُيَكِّ

 أثثم شمويل انلظرة -

تتجّلَّ صورة أثثم اذلي اختذ من ردا  املصلح ملجتمعه مجيعها و يف هذه االجتاهات 
عن الوعظ واإلرشاد، فتارة  لحياة كسوة هل ، فنجده ال يألوو الصورة الُمثّْل ل،  رداً  هل 

و نستطيع القول أن حكيًما. أخرىًها ، و بِّ نَ مُ  ةثاثلمربيًا، و تارة أخرى ناصُحا ، و 
ا إنسانيًا اعيلًا حاول بشىت الط  رق أن يرىق بمجتمعه و بإنسانيته .أثثم اكن حيمل همم
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 أكثم داعًيا ملكارم األخالق : – 1

ماكرم األخالق يف نفوس جمتمعه، و داع إىل  احلرص ىلع بثِّ  حرص أثثم أشدَّ 
فه، و احلمق و سو   جتعل من احلياة حياة أمجل ، واألخالق الرفيعة اليت  نبذ السَّ

 اخللق.

 ماكرم األخالق ىلع وجه قد دعت إىله و حكم أثثم أن أمثالو يمكن القول 
العموم، و إىل اتلحيلِّ بالقيم و املثل اليت جتعل للفرد دوًرا أساسيًا و رائًعا يف جمتمعه، 

 و بني أبنا  عرصه.
 

 
زَّ ىلع جمموعة من القيم األخالقية دون غريها،        ثثم قد أو املتأمل يلحظ أن  ركَّ

  :  من مثل 
 قيمة احللم، و قيمة املشورة، و قيمة الوفا  و اإلخالص.                 

إىل ، و نتعرَّ  ة أثثمو من خالل هذه القيم اثلال  نستطيع أن نتتبع شخصيَّ 
 . مزاياها و سماتها

 قيمة احللم – 1

وهو  ،و بلوغ انلف  أىلع درجات الكرم ،إىل السكينة و اذهدو  احللم يشري              
هذا ىلع العفو، فأثثم بال شك كريم انلف  متصالح مع ذاته أواًل و انعك  

 فنجده يقول : ،ثقافة احللمتصاحله مع اآلخرين و نرشه 

 ،232م . )لْ احل   ل  قْ العَ  ةُ مَ داَع  -
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 ،233. ) ملْ للح   زُّ و الع   ةُ بَ لَ الغَ  -

خالق، كريم انلف ، ارتفع فاملتأمل ذهاتني املقوتلني يبرص رجاًل كريم األ        
و وضعت احللم  ،محلت احلب هنفسفن َمَظان احلقد و ابلغض و الكره، بنفسه ع

ي ارتىق داعمة للعقل يرتكز عليها، و جعلت من العز و انلرص ذللك احلليم اذل
احلقد و ابلغض و الكره، بل  عًدا بنفسه من مظانبنفسه متصاحلًا مع ذاته أواًل مبت

فأثثم يقبل خر و الصفح عنه، اكتست نفسه بالصفح و العفو، و هنا إشارة بقبول اآل
، و يتسامح معه، فلعله اآلخر بكل صوره حىت وإن أسا  ؛ فهو حليم يَْصفح عنه

ذلي خصصه ق اييريد بذلك أن يرسم طريًقا اجتماعيًا محدًدا يف جمتمعه، هذا الطر
للتصالح مع اآلخرين حىت يتجاوز تلك العرثات، و ال تَشلكِّ منهًجا يف حياة أوئلك 

 .انلاس
 

 قيمة املشورة : – 2

  فقط، بل همية هذه القيمة يف قبول اآلخر و عدم االستماع لصوت انلفتكمن أ
ة                   قبول اآلرا  و اختاذ األصلح منها، و تقريره، و تأثيده ىلع حنو يصبح منهج حيا

 و طريق عدل ملجتمع ما أحوجه إىل املشورة و قيمها املختلفة.

 أثثم : قال

 الرَّ  ادةُ مَ  ة  ورَ يف املشُ  -
ْ
 ،234ي. )أ

 ،235ة. )ورَ املشُ  م  زْ احلَ  ُل أوَّ  -

 رَ  -
ْ
 الرَّ  ُص لِّ ورة فإنها ختَ م املشُ احلزْ  ُس أ

ْ
 .ارُ انلَّ  َب هَ ص اذلَّ لِّ ي كما خُيَ أ

                                                           
 67صـ 1جـ الملوك، سراجلطرطوشي، ( ا( 233

 78صـ 9جـ الذخائر، و البصائر ،التوحيدي  ( 234 )
 228صـ  األمثال، كتاب ابن سالمسم أبو عبيد القا( ( 235
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املشورة مادة الختاذ الرأي، و جعل الرأي احلازم مبدأه أن أثثم  دفهنا أثَّ             
 .، و هو نتيجة َحتْمية حلُكٍم بيُن ىلع املشورةاملشورة و رأسه أيًضا

              لك ذلك يشري إىل حنكة و شخصية أثثم اذلي اشتهر برجاحة عقله 
يدل لرأي الصواب، مما ركنًا أساسيًا ليرى أهمية املشورة، بل جيعلها فهو و حكمته، 

اذلين هم يقينًا  ىلع تواضع أثثم حيث أنه احلكيم، ويرى و يستمع إىل رأي اآلخرين
 أقل حكمة منه.

يدرك يعلم تباين األفاكر و  هومن ثقافة أثثم، ف و أيًضا قبول اآلخر جز  رئي 
، وال يلغيهم حىت وإن خرين بمجرد االختال  معهم، وال يليغ أثثم اآلاختالفها

اختالفها،   يَقبُل احلياة بتباين مشاربهاكيم احلوا إيله، فهو يعفو و يصفح عنهم، فأساؤ
         عن الصغائر و مرَّ عليها مروًرا رسيًعا يف حياة تعجُّ باحلركة و النشاط، عَ ذلا ترفى 

 و بالكثري من أوجه االختال  ايلوميَّة.

 

 قيمة الوفاء :– 3

أمانة صاحبها و صدقه، و تدلُّ أيًضا ىلع شكر اآلخر           قيمة الوفا  أواًل ىلع  تدلُّ 
 و االعارا  هل بالفضل ، و  ي قيمة رئيسة يف حياة لك فرد منا.

 قال أثثم :

 ( .  ،236ال وفاَ  ملْن لي  هل حيا  

 ( .  237أحقُّ أْن يرُشكك يف انلِّعم  رشاكؤك يف املاكره، 

                                                           
 79صـ 13جـاألشراف، أنساب البالذري،(  ( 236
 25صـ 2جـاألخبار، عيون ابن قتيبة،(  ( 237
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  . 238)َمْن اكفَأ باثلنا   فقد أبلَغ يف اجلزا، 

 بأصحاب االعارا  بينها من متعددة بصور الوفا  قيمة إىلهنا  أثثم أشار   
 وأن عليهم، باثلنا  الفضل أصحاب وماكفأة انلعم يف اكهمبإرش وماكفأتهم الفضل

 .وفا  صاحب يكون أن اليمكن حيا  هل لي  اذلي

 اآلخر، قبلي لشخص يمكن فال السابقتني، للقيمتنيد امتدا ي  القيمة هذه
 هذه صاحب يكون أن إال قبوهل بل، املسئن ع العفو و الصفح إىل نفسه وارتقت
 . أثثم ةشخصيَّ  مكونات من صفةرئيسة و ي، الوفا  بصفة يتسم انلف 

 أن يعين ال ذلك - واحللم املشورة، ، الوفا  – اثلال  الصفات خيصُّ   إذْ  وابلاحث
 يارك لم األعم الغالب يف أثثم أن جند بل األخرى، األخالق ماكرم إىل يدعُ  لم أثثم
 من سيالً أن تكون  مأثوراته و أقواهل وتكاد وذكرها، إال احلسنة الصفات من صفة
 قابلة كريمة نفًسامنها  جتعل و، انلف  تهذب و، تربو اليت العليا واحلكم القيم

 حللها بأزىه للحياة قابلة بذلك و ي مصائب، من يصيبها ما للك قابلة لالختال ،
 . أمجلها و

 لألسباب اآلتية: اثلالَ   القيمادلراسة  ْت صَّ خَ و

، فاملتتبع حلكمه و أمثاهل ال يكاد يقرأ أثثم أدب يف بصورخمتلفة تكرارها  :أوالً  
عدًدا منها إال وجيد هذه القيم بارزة يف مضامينها، فأصبحت سمة من سمات نرثه من 

َز عليها يف نرثه لكه.  حيث املوضواعت اليت َركَّ

 شخصية عن بأخرى أو بصورة تعرب و ي عليا، قيمةب الصفات هذه تويح :وثانيًا 
 والصفح،، العفو ملرتبة بانلف  العلو و، السكينة و، اذهدو  ها:مكونات منيت ال أثثم

                                                           

 81صـ  13جـ  األشراف، أنساب لبالذري،ا ( 238 )
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 أشاكذها و صورها بكل احلياة وقبول انلف  مع اتلصالح بذلك و اآلخر قبول َثمَّ  ومن
 . مجلاأل بالصورة اتلعايش ومحاولة

  :للسالم داعية أكثم – 2

 الفارس و ،تشلك جزً ا من ثقافتها رباحل أن اإلسالم قبل تارخينا يف ُعر   مما
 أثثم جند املجتمع هذا ظل يف و قبيلة، لك بها تفخر اليت األعمدة و الراكئز من ُيَعدُّ 

، و يعطي صورة مغايرة وأمثاهل حكمه و أقواهل عرب الفضيلة ينرش أن ىلع حرص
اليت رسمها عدد من شعرا  اجلاهلية، و ذللك استطاع أثثم  للبطل غري تلك الصور

    باالنتصار، وفخره بالفارس، فخره عنه ُعر   جمتمعيف  أن يتعامل مع نرش الفضيلة
 .املجتمع ثقافة من اً رئيس اً جز  الفخر قيمة ُتَعدُّ  و

 بفروسية أو بقبيلته اأبدً  يفخر لم أثثمالقول أنَّ  نستطيع أثثم أدب خالل من
، و حتاول صورها بأبه الفضيلة إىل تدعو مأثوراته و أقواهلإنَّ  بل قبيلته، فرسان

  نرشفكرة العفو و التسامح و الصفح من منطلق القوة ال من منطلق الضعف و اذهوان

 آخر بعًدا تعطي بل للفروسية فقط تكون أن يمكن ال " كمالك ال و فىت "مقولةف
نًا ملنترصا يكون كأن  . مفاضلة فيها اليت الصفات من غريها أو رسيًعا أو فط 

 مقوتله قالعبداملطلب  أبنا  رأى وحني منصًفا، اكن بل أبًدا، يفخر لم أثثم إذن
 : الشهرية

  ،239" )الرجال   غرس ال اهلل   هذاغرُس " 

لونه من قوة ، و إبراز مزنتلهم  و دورهم يف احلياة وما يمثالقوم هؤال  تقدير إىل إشارة 
 يف يرد لم بل غريه، عن ُمثل يةٍ  أي املحارب أو للفارس يضع لمف يف ذلك املجتمع،

واضحة  إشارة يشريهذا  و العقل، حتكيم و املشورة يف أثثم أقوال تعددت. و قد أقواهل
                                                           

 319صـ 2جـ ،محاضرات األدباء و محاورات الشعراء البلغاءالراغب األصفهاني ،  ( ( 239
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 داعيةو للسلم، داعية اكن بل أبًدا، احلرب إىل يدعُ  لم ه أن ىلع لب ذلي ختف ال
  ا اجلميلة املتمثلة يف األمن  و االستقرار و حسن اتلعايش مع اآلخر.بصورته للحياة

د أنه حيث جًدا رائعة صورة لثِّ مَ يُ هو بهذا اتلصور  و  داع و الزمن ذلك يف وُج 
 الرجل، هذا مزنلة علو إىل واضحة إشارة ذلك وّك جًدا، رائعة بطريقة السلم إىل

 . للحياة رؤيته مجال و أفقه سعة وكذلك

  :العقل صوت حيكم أكثم – 3

 خالل من أثرث بوضوح هذا ويتجّلَّ  أثثم، أدب ىلع املسيطر هو العقل صوت يظل
 لك وكأنموجزة اللفظ،  املعاين، كثرية ،العبارات قصرية نجدهاف أمثاهل، و حكمه
 هذه ىلع اتلأثيد و لآلخر االستماع و فاملشورة العقل، بتحكيم تويح قاذها مقولة

 يكون قد اذلي اآلخر الصوت قبول إىل جلية و واضحة إشارة فيهالصفة احلميدة 
 صفح فيها اليت العليا القيمة و ي احللم كذلك و احلياة، يف طريقتك و ملنهجك خمالًفا

 . عليا مصاٍ   إىل انلف  فيها ترتِّق لآلخر قبول و

 يكاد و العقل، صوت حتكيم عدم و الزنق و الطيش منأثثم  حذرلقد 
                عليا، أخالقية قيم عرب بانلف  الريق إىل كريم رجل من كريمة دعوة أدبه لك يكون

قت جسد املجتمع واجلهل الطيش تركو  االبتعادو  ، و اتلعصب بصورته اليت مزَّ
 العريب يف اجلاهلية.

 إىل يدع لم أمثاهل و حكمه يففهو  مرسفًا يكن لم أثثم أن أيًضا يالحظ و
 لم و والكريم الكرم ذكر بل اخلصوص، وجه ىلع اإلنفاق بمعىن اذلي الكرمسمة 
 : قوهلو هذا املعىن واضح يف  األخالق كريم قصد بل املنفق، يقصد

 ،240. ) "ةٍ بَ هْ رَ  أو رغبةٍ  عنْ  إالَّ  َك يصلُ  ال واللةيمُ  ،واحدةٍ  لقيةٍ  يف كدَّ يوَ  الكريمُ "
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 ،241) . "الكريم   إمالَل  و احلليم   غضَب  احذرْ "

               الكرم، و األخالق ماكرم عن كثرًيا حتد  اذلي - أثثم أن جندثرين يف هذين األ
، و موجزة،       بسيطة إشارات إاله عند يكن لم  - مفخرتهم و العرب جمد هو اذلي

 يكون املال إنفاق أن يرى و اإلرسا ، عدم إىل يشري كأنه و املنفق، غري بها يراد و
 : قوهل مثل مظانة يف

 ،242. )" باملال   ض  رْ الع   ةُ نَ اصيَ  ال  عَ األفْ  أفضُل " 

 و قوهل أيًضا :

 " لي  انلواُل بعوٍض عن السؤال  و احلرماُن خري  من ندى الفخور  املانى "

 و قوهل أيًضا :

َخاُ  َتَغافُل  " )  ،243" ابلخُل ف ْطنَة  ، و السَّ

سًطا يرى أن حيكم من هنا ندرك أن أثثم لم يُقر باإلنفاق، بل اكن حريًصا جًدا، مق
العقل يف اإلنفاق، و هذه سمة من سمات تفكريه، فكأنه يضع منهًجا اقتصاديًا محدد 

 اإلنفاق.

و أثثم احلكيم ذو نظرة بعيدة املدى ، و جند أن صوت العقل مكون رئي  يف  -
أدبه ، وقد داع إىل الصمت كثرًيا، فهو عنده خري من الكم ال يفيد، و يبعد املر  

 لسان و هفواته فقال :عن زالت ال

 ،244) " من لسانٍ  بسجٍن  " ما أحقُّ 

                                                           
 84صـ 13جـ السابق ( المصدر ( 241
 80صـ 13جـ  المصدر نفسه ( ( 242
 68صـ 13( المصدر نفسه جـ( 243
 69صـ 13جـ ،المصدر نفسه ( ( 244
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إىل اآلخر، و حتكيم صوت العقل، ع و يف ادلعوة إىل الصمت مداعة إىل االستما
 فالصامت يستمع ويرى و يفكر ، فيه دعوة إىل إعمال العقل.

 و نظرُة أثثم بعيدُة املدى ، يقول يف استرشافه نلتائج األمور و نهايتها : -

ُل كما " األمو فَها اجلاه  فُها إالَّ ُذو الرأي، فإذا أْدبََرْت َعر  ُر تَتََشابَه ُمْقب لًَة و ال َيْعر 
ُفَها الَعاق ُل " )  ،245َيْعر 

م  ُم نلا رؤية اعيلة،متنة لرجل حكيم ذي حنكة، و خربة و دراية، ُيَقدِّ هذا املثل يقدِّ
ألمور تتشابه فعليكم عقله ملجتمعه يطلب منهم الاروي و عدم اتلعجل، و أن ا

بالاروي و االستماع إىل أصحاب احلجا و عدم اتلعجل و أن األيام كفيلة بأن تتضح 
 فيها معالم األمور  و سيعرفها حىت اجلاهل .

صوت العقل            لمما سبق نلحظ أن أثثم داع يف حكمه و أمثاهل إىل االستماع 
، فتحكيم العقل و الضمري هو األجدر و تغليبه، و عدم االنسياق إىل اذهوى و الطيش

يف مواقف احلياة لكها، و هو املناسب و األفضل لالستقرار، فاذهوى و االنفعال ال يودلِّ 
 إال اتلهور و االنشقاق.

 
 أكثم مشولي النظرة : - 4

يف الغالب األعم جند أن االمثال ُتَقال حلد  ما و يتمثل انلاس بها يف أحداٍ  
د يف كتب الارا  و يرضب املثل يف كذا وكذا ، و هذا ما تم مشابهة ذها ذللك جن

 اتلعار  عليه .

غري أن أمثال أثثم و حكمه ختطت يف أغلبها حاجز احلد  االجتمايع و جتاوزته 
كثرًيا تلصل إىل ابلعد اإلنساين و نظرة إنسانية اعيلة ، ذللك تناقل انلاس أقواهل منذ 

                                                           
 105صـ 1جـ  األمثال، كتاب ابن سالم،أبو عبيد القاسم ( ( 245
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من األمثال اليت َعَزاها الرواة إيله ذكروا املثل و لم  أن تفوه بها إىل يومنا هذا، فكثري
يأتوا بقصته و إنما قالوا فيما رضب،  و هذا باتلأثيد إشارة واضحة إىل شمويلة أمثال 

 أثثم، و من أمثلته اليت تشري إىل هذا املفهوم و هذا املعىن :
 (. نَب وْك  الع   ،246إنَّك ال جتيْن من الشَّ

 ( .  َماتُة لُؤم  ،247الشَّ

 ( . يُقُه عْقلُه  ،248َعدوُّ الرَّجل محُقُه و َصد 

 (  .249أولُّ احلَْزم  املُشوَرُة، 

 ( . رب يلَة هل الصَّ يلَُة َمْن اَل ح   ،250ح 

ل جيدها قد ختطت حاجز احلد  اليت قيلت فيه تلحمل هًما افاملتأمل يف هذه األمث
ال أهمية للحد  ال ترتكز ىلع حد  قيلت فيه، أو  هانسانيًا ، و هذا ال يعين أنا

نسانيًا أرحب من أن خُيتل يف ااذلي قيلت فيه ، و إنما أرى أن أثثم اكن حيمل بعًدا 
ذللك تناقل انلاس أمثال أثثم أثرث من غريه من األدبا  يف تلك الفارة ملا ،  حادثة ما 

ُ من بعد نظٍر، و صواب رأي، و قوة يف املنطق و احلجة و ادليلل، فالقارئ أل مثاهل تَُشلكِّ
جيدها كزًنا من اتلجربة و املعاناة و اخلربة، فيشعر هذا القارئ أنَّه أمام شخصيَّة 

َب إيله.  جديرة باالهتمام و حبفظ مأثوراتها  و اتلعمق يف لك ما ورد ىلع لسانه،  أو نُس 

أما عن احلكمة يف أدبه، فالصورة تتضح أثرث ، فيه دليه قد ختطت حاجز الزمان        
ن ، و ختطت جمتمعه و زمانه يلتناقل انلاس هذه احلكم عرب العصور              و املاك

 و األزمان مؤكدين ىلع ما قاهل يف لك حكمة من معاٍن و أفاكر و مضامني سامية .

                                                           
 105صـ  1جـ األمثال، جمهرة  لعسكريأبو هالل ا( ( 246
 72صـ 13جـاألشراف، ابأنس البالذري،( ( 247
 125صـ 1جـ األمثال، كتاب ن سالم،أبو عبيد القاسم ب( ( 248
 228( المصدر نفسه، صـ( 249
 162صـ 1، جـالمصدر نفسه ( ( 250
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و املتتبع ألدب أثثم يرى أن نظرته للحياة قد صاغها، و وضع مبادئها،             
انلاس بشىت الطرق املمكنة يف زمنه ، و حكمه  و حرص تمام احلرص ىلع أن تصل إىل

لم تقترص ىلع أقوال قصرية يبثها من األمثال، و إنما مجيع نتاجه لم خيل من حكمه، 
فنجدها بارزة يف وصاياه، و رسائله، و خطبه، و حكمه و أقواهل، فيه باتلأثيد قد 

 ختطت حاجز الزمان واملاكن فها هو يقول :

ْخبَ 
َ
ْخبَاَركم" ." إ نََّما أنتم أ

َ
 ار  َفَطيِّبُوا أ

نساين يلحظ كذلك اخلطاب االوفاملتأمل يف املقولة السابقة يلحظ شمويلة انلظرة، 
يف أبه صورة و أجلها، فقد حرص أثثم حياةاإلنسان يف حياته خبرب، و قصة، أو 
رواية،     و عليك أيها اإلنسان أن تطيب خربك، و القارئ و السامع ذهذه املقولة 

 تطيع أن خيرج منها بنتائج عديدة، منها :يس

إنَّ أثثم حيرص لك احلرص ىلع جمتمعه، فأراده بصورة رائعة، و نصح قومه أن  -
 يطيبوا أفعاذهم حىت يتناقل انلاس خري فعاذهم.

نسانية  ي مدار اتلطور آخر ذو أفق بعيد بأن أثثم يقصد أن اال و قد خيرج متلٍق 
 هذه اإلنسانية أن ُيَطيِّب جتربته، و أن جيعلها جتربة عرب العصور، و ىلع لكِّ فرٍد يف

 تستحق أن يتناقلها انلاس.

و يمكن أيًضا توجيه املقولة توجيًها أيدولوجيًا، حيث أن اإلنسان البدَّ هل من نهاية 
َم  من عمل يف هذه ادلنيا هو اذلي سيحاسب عليه، و هو األثر املتبِّق  ويبىق ما قَدَّ

 بعد وفاته .

ن نشري إىل أنَّ حكمة أثثم اختذت انلظرة الشمويلة و ابلعد اإلنساين بىق أ
األرحب سمًة بارزة ذها، و اتشحت هذه انلظرة الشمويلة و اإلنسانية بمبادئ و قيم 
جعلت من أقوال أثثم تتخطى زمانه و ماكنه، و تظل أقوااًل يتناقلها انلاس عرب 

م  تله فيها، و يستطيعضآنسان األزمان، فيجد اال من خالذها أْن يوجه َعملُه، و يقوِّ
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ذاته، و يرسم نلفسه طريًقا يف احلياة جاعاًل من هذه احلكم خطوًطا عريضة                  
 و مبادئ قيىمة توجهه يف حياته خري توجيه.
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 البناء الفين لنثر أكثم بن صيفي

ْد أثثم عن القوالب الفنية انلرثية املعروفة يف عرصه َفَقد َعربَّ أثثم عن          لم حَي 
        ه عرب الفنون املتعددة يف عرصه، فاكنت خطبه، فكره و رؤيته ذها، و عن مشاعر

و لك  –و إن اكن قلياًل جًدا  –و وصاياه، و رسائله، و حكمه، و أمثاهل، و كذلك شعره 
 نتاجه قنواٍت بلثى فكره، و رؤيته للحياة.

و تلتبع خواص ابلنا  الفين نلرث أثثم ينبيغ أن ندرك أنه صاحب رسالة 
ُل ُبْعًدا إنسانيًا، و رؤية ملا ينبيغ أن يكون عليه اإلنسان فكرية تتمثَّل يف خطا ب حَيم 

 يف عالقته مع نفسه أواًل ثم مع جمتمعه.

و ىلع ذلك صاغ أثثم أدبًا جلانب العقل فيه حَّي كبري ، أما احل  الوجداين 
سه يف الغالب األعم من خالل حرصه ىلع أن َيبُثَّ فكره، و إنسانيته إىل من  فنتحسَّ

من انلاس، فنجد اعطفة الُمَريبِّ من خالل تكرار عدد من القيم.و قد أضفت  حوهل
ا وجدانيًا للمتلِّق؛ ألنها تعطي املتلِّق ُبْعًدا  هذه القيم األخالقية اليت داع إيلها حسم
أخالقيًا و إنسانيًا حالًما، ذللك ظل أدبه و مايزال يتداول و يدرس و ُيْهتَم به؛ ألن 

ية تمثل نصوًصا آرسة تزخر بما يصبو املر  إيلها فيجد ضاتله عدًدا من قطعه انلرث
 .ها في

والب ابلنا  العامة عند أثثم اختذت اتلأثيد مسوِّاًغ ذها ؛ حلرص هذا قو
                    ،األديب ىلع بثِّ فكره و نرشه، و جند أيًضا اخلطاب الشمويل ، حيث أن لك أدبه 

إالَّ أنه حيمُل خطابًا إنسانيًا شمويلًا، جيد  ،فرديًا لفةة ما و إن اكن أحيانًا حيمل خطابًا 
 فيه املر  متعة يف ابلحث و ادلراسة ملخاطبة مشاعره و نفسيته و فكره.
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، أما عن الصيغ اليت امتطاها يف أدبه، فيه لم خترج كثرًيا عن أدبا  عرصه
و املحسنات فنجد اجلمل القصرية و املتوازنة، و كذلك أسلوب الطلب بلونيه، 

ابلديعية اليت تم تداوذها يف ذلك العرص مثل: السجع، و الطباق، و املقابلة ، من أهم 
اخليوط الرئيسة بلنا  انلص عنده، فقد اتكأ ىلع هذه املحسنات؛ إلبراز ما يهد  

 0 إيله، و يلجد تأثًرا و تأثرًيا يف نف  املتلِّق
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 صيفي  بنالبناء الفين لوصايا أكثم  :أواًل

فَت يف عرص ما قبل اإلسالم،        فن الوصايا من القوالب الفنية انلرثية اليت ُعر 
ي خلجات نفسه يف نقل  و قد أسهم أثثم كثرًيا يف هذا الفن اذلي يشبع نهمه و ُيَغذِّ

م أثثم و صاياه ألبنائه، و لقبيلته، و للقبائل املجاورة،         أفاكره و رؤاه لآلخرين، َفَقدَّ
 و لكها حتمل خطابًا إنسانيًا تمَّيَّ و تفرَّد به عن غريه من أدبا  عرصه.

و قد تمَّيت وصايا أثثم بتعدد طرق بنائها؛ نظًرا ملا يقتضيه املقام، فيختلف 
بنا  الوصية حني يكون لفرد مثل ابنه مثاًل و بني أن يكون اخلطاب لقبيلته، أو 

ألن تكون خطابًا إنسانيًا مهما اختلفت  لقبيلة أخرى إالَّ أن مجيع الوصايا تصلح
 طرق بنائها الفين، فاملضمون هو اذلي حيتِّم ذلك و يفرضه.

و يمكن دراسة بنا  نص الوصية من خالل : مطالع الوصايا، و طريقة العرض،          
ن ابلديع، و خواتيم الوصايا.  و الُمَحسِّ

 أواًل مطالع الوصايا:

ال  املَخاَطب، فحني يكون اخلطاب البنه منفرًدا تعددت أسايلب املطالع باخت
يكون أسلوب الطلب و ما يتضمنه من أمٍر، و نيه هو أسلوب أثثم فها هو يقول يف 

 وصيته البنه:

لت " )  ، 251" ال َتتلََكََّمنَّ ف يَما َجه 

 

  و يقول كذلك:
                                                           

 77صـ  12جـ   األشراف، أنسابلبالذري، ا(  ( 251
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يًفا " ) يَنَّ رَش   ،252" ال ُتَمار 

مع من أبنائه فيتمَّي بمقدمات رائعة فيها و حني يكون اخلطاب للقبيلة أو حىت جل
و حسن املطلع اذلي حياول أثثم من خالذها أن يستميل إيله ، براعة االستهالل 

القلوب، قبل أن يلِّق عليهم فكره و رؤيته للحياة، و اعدة هذه املقدمات تبدأ بانلدا  
استفاد من جتارب  ثم يشري إىل جتربته يف احلياة، من خالل اإلشارة إىل ك رَب سنه، و ما

 يف هذه ، يقول أثثم : 

 ،253، قد أتت عيَلَّ مائتا َسنٍَة و إينِّ ُمَزوىدُكم بنفيس " )بين" يا 

  و يقول أيًضا:

ْهر بنفيس " ) ي إْن فَاتُكم ادلَّ  ،254" يا بيَن  تَميم، ال يفوتنَُّكم وَْعظ 

لوصية املراد أن نلحظ يف مثل هذه املقدمات أن أثثم حريص ىلع تهيةة املتلِّق إىل ا
 .هل ايبثها هل، و يوجهه

و أحيانًا أخرى جند املقدمة ال ختتلف عن بقية انلص، فهو يبدأ خطبه حبكمة رائعة 
  : نص هل يف  و  ي ال ختتلف عن بقية حكم انلص حيث قال أثثم

ْهر  َطالت َمْعتَبَتُه " )  ،255" َمْن َعتََب ىلَع ادلَّ

                                                           
 71صـ   12جـ    األشراف، أنساب البالذري،(  ( 252
 12صـ المعمرون والوصايا  لسجستاني،ا(  ( 253
 256صـ 2جـ األمثال، جمهرة، لعسكريأبو هالل ا(  ( 254
 372ص 2ج ، واألمم الملوك تاريخ في المنتظم ، بن الجوزيا(  ( 255
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باينت، واختلفت، و ذلك باعتبار من ذلك خنلص أن مقدمات أثثم قد ت
املخاَطب أواًل، فلغة اخلطاب لالبن غري لغة اخلطاب للقبيلة، و كذلك يبدأ أحيانًا 

 بوصية متضمنة حكمة ، وقد ال ختتلف عن حكم و وصايا بقية انلص.

 ثانًيا العرض:

م أثثم  الوصايا ىلع شلك مجل قصرية تتضمن حكًما   -بعد مقدمته  –ُيَقدِّ
ص أخالق الفرد، و سلوكه، و عالقاته باملجتمع كلك، و تمَّيت هذه اجلمل اعيلة خت

 بما هو آٍت:

 اإلجياز:  – 1

مجيع اجلمل عند دراستنا لوصايا أثثم  ال جند فيها اسارسااًل وإطناباً بل جند 
و رؤيته للبالغة حيث قال يف موضع آخر : " ابلالغة  هموجزة و قصرية و هو منهج

  ،256اإلجياز ")

جلمل القصرية  حتمل معاٍن كثرية جًدا، و هذا اإلجياز هو موطن مجال أدب أثثم،          وا
و بهائه، حيث جتعل املتلِّق يتعجب من سبك أثثم ذهذا املعىن الكبري بهذه العبارات 

 ،257القصرية املوجزة و من ذلك قوهل : " و الَعاَدُة أملك " )

 و قوهل :

 ،258ُروَ ة " )" َصالُح الَمال  َعون  ىلع المُ 

                                                           
 280صـ  1جـ  الفريد، العقد ( ابن عبد ربه، ( 256
 227صـ 1جـ    األمثال، مجمع ،الميداني (  ( 257
     75صـ 12جـ   األشراف، أنساب لبالذري،ا(  ( 258
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و مجيع أقواهل تصلح أن تكون مثااًل، حيث أن املتأمل قلياًل فيها جيد سهولة العبارة 
 كثرية يمكن أن يقصدها األديب. ينو لكن حني حياول أن حييط باملعىن جيد معا

 السهولة و الوضوح يف األلفاظ و املعاني : – 2

سمة بارزة ألدب ، و كذلك معانيها تعد سهولة الوصايا و يرسها، و وضوح عباراتها     
و قد يكون ألدب الوصية خصوصية خاصة  هاياوصوىلع األخص  بصفة اعمة أثثم 

به، حيث يقتيض الوضوح لوصول الوصية إىل املتلِّق، فعبارات أثثم يف األغلب األعم 
              ا ات متعددة للمعاين. ال جند غرابة يف ألفاظها، إحي ايسهلة و واضحة و تعطي

 .تكلف عباراتها سهلة و واضحة تصل إىل املتلِّق دون ونلحظ أن 

 ثالًثا : احملسن البديعي :

ح أثثم وصاياه بعدد من املحسنات ابلديعية اليت اكنت سائدة يف عرصه و ىلع  وشَّ
املحسنات ابلديعية متوافقة مع  هذه جا ت والسجع. و ، و املقابلة، األخص: الطباق 
ن تكلُّف أو ابتذال، بل اكنت منظمة يويح جرسها بدالالت أعمق انلص و املعىن دو

 للمعىن ومن أمثلة ذلك قوهل :

، و احلَْزُم َمْعُقول، و انلَّْفُ  ُمهملَة،  َهَواُت ُمْطلََقة  ، و الشَّ " الَهَوى َيْقَظان، و الَعْقُل َراك د 
ؤية ُمَقيدة " )  ، .259و الرُّ

 و كذلك قوهل:

 

                                                           
 256ص 2جاألمثال، جمهرة،  لعسكريابو هالل أ (  ( 259
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ْن " َمْن يَْصَحب الزَّ  ، و م  يب  َماَن يََر الَهَوان، و لَْم َيُفت َمْن لَْم َيُمْت ، و لُكُّ َماهو آٍت قَر 
 ،260َمأَمنه يُؤََت احلََذر" )

مجيع أدب أثثم قد اتشحت بمحسنات بديعية بغري تكلف بل اكن وقد نلحظ أن 
 جرس موسيقاه يويح باحيا ات متعددة للمعىن يف ذهن املتلِّق .

أدبا  عرص ما قبل اإلسالم، فقد  شائع عند الطباق و املقابلة  و استخدام السجع و
بل امتطى كرث يف أدبهم ولم حَي د أثثم عن القالب العام بلنا  انلص يف عرصه، 

وقدرتها اذهائلة األسايلب الفنية املتعار  عليها يف عرصه وصبغها بشخصيته الفذة 
  0ا لغويا وبالغيا ذا داللة  كبرية حبيث تشلك قابل وسبكها السامية يف اتلقاط املعاين 

. 

 رابًعا خواتيم الوصايا:

خيتم انلص جبملة يمكن أن   هلم ُتَمَّيَّ خواتيم الوصايا عند أثثم، فنجد
تكون أحد اجلمل السابقة للنص فالجند العناية اليت جتعل من اخلاتمة خمتلفة عن 

 بقية انلص .

و لإلجابة ىلع ذلك  ،يف أدبه دة و لقائل يقول: إن الوحدة املوضوعية غري موجو
قول : إن الوصايا تقتيض انلصح، و اإلرشاد، و أثثم تمَّيَّ حبكمته فاكنت اليمكن 

نسانية فال جند نشاًزا يف فقرات اال رؤيتهوصاياه عبارة عن حكم اعيلة يربطها 
نيًا ساانو إنما جند تتابًعا ألفاكر تسند بعضها بعًضا و تعطي ُبْعًدا  أو غرابة  انلص

 حلياة أمجل.
                                                           

 372ص 2ج،  الملوك تاريخ في المنتظم،   الجوزيابن (  ( 260
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 البناء الفين لرسائل أكثم: ثانًيا 

إالَّ أنها  –و إن اكنت لم حَت د عن وصاياه  –لرسائل أثثم قيمة فنية كبرية                  
بطريقة أو بأخرى إىل مسار فن الرسائل و اإلرهاصات األوىل اليت  تها اربإشامتازت 

 عرص اخلالفة اإلسالمية و عرص بين أمية. و مرَّ بها هذا الفن، و ما تبعه من تطور يف
لم ُيْعَر  هذا الفن كثرًيا عند أدبا  عرص ما قبل اإلسالم إالَّ أن أثثم امتاز 
بكتاباته؛ فهو من القلة القليلة اليت اكنت جتيد الكتابة، و ُجلَّ من حتد  عن 

ْ  إىل هذا الفن، و إنما اكنت اإلشارة هل من  األدب يف عرص ما قبل اإلسالم لم يرُش 
ضمن فن الوصايا؛  ألن قالب ابلنا  الفين لم حيد كثرًيا عن هذا الفن ، فرسائل أثثم 

ْ عن الوصايا إالَّ بمَّية واحدة  ي: اإلشارة بأنه كتب انلص إىل فالن      مجيعها لم ُتَمَّيَّ
 أو أرسل انلص إىل فالن.

إالَّ يف  هتقريبًا عن نصوص أما قالب ابلنا  اذلي خيصُّ فنَّ الرسالة فاكن اغئبًا
و سنشري  –صّلى اهلل عليه و سلىم  –رساتله الشهرية اليت أرسلها إىل الرسول األثرم 

 إيلها ضمن مقدمات الرسائل.

و أشري هنا إىل أن فنى الرسائل لم يكن َفنما مكتماًل، بل اكن يعيش إرهاصاته األوىل 
ب بنا  فن الرسالة، بل نضعها ذلا ال يمكن أن حنكم ىلع هذه انلصوص ضمن قوال

و يمكن الردى ىلع من أنكر و شكك يف أدبنا  هذا الفن ،ضمن إرهاصات والدة 
 املنثور قبل اإلسالم و أنه منحول بالقول: 
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     إن الفنون انلرثية اليت وجدت يف هذا العرص اكنت ُمَواف َقة لسري احلياة االجتماعية
  بة لم تكن ثقافة متداولة، و اكنت قليلة جًدا و الفكرية يف ذلك الزمن و ألن الكتا

و القليل املوجود لم يكن حيمل قالب ابلنا  اخلاص بفنِّ الرسالة، فانلاظر ذهذا الفن 
كلكِّ جيد والدته يف عرص ما قبل اإلسالم، ثم يستقيم ىلع عوده يف عرص صدر 

ن قد بلغ اآلفاق يف اإلسالم، و يف ظل االزدهار اثلقايف يف عرص بين أمية جند هذا الف
 ظل اكتب مهم جًدا مثل: عبداحلميد بن حيىي الاكتب .

و لك هذا إشارة واضحة املعالم إىل أن هذا األدب اذلي بني أيدينا هو أدب تلك 
الفارة، و ال جمال للتشكيك يف صحته و نسبته، مع أن قضية االنتحال تعرضت ذها 

 ثرًيا من موروثنا حبيًسا ذهذه الظاهرة .آداب األمم األخرى، و جتاوزتها يف حني يظل ك

 و قد انقسمت رسائل أثثم من حيث املقدمة إىل قسمني:

لَت إيله، و  ي اعدة  رْس 
ُ
أواًل: رسائل اخلطاب الشمويل اإلنساين، ال يذكر فيها من أ

نتيجة طلب ألحد امللوك أو القبائل بأْن يوصيه فيكتب ذهم و اخلطاب فيها شمويل 
 أحًدا يف الرسالة واعدة تبدأ جبمل مؤكدة. نساين ال خيصُّ ا

ثانيًا: رسائل طلب فيها أثثم من املرَْسل إيله أمًرا ما ، و  ي رسالة واحدة بني أيدينا 
 موفًدا ابنه حبيش، اليت قال فيها : –صّل اهلل عليه و سلم  –حيث كتب إىل الرسول 

 أما بعد: للىهَم، من الَعبْد إىل الَعبْد،" باسمك ا
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نَا، و إن ْغنَا ما بلَّغك اهلل، فقد بلَغنا عنك َخرب  َخري  ما أصلُه  إن كُ فبلِّ  ر 
َ
ر يَت فَأ

ُ
نت أ

ْكنَا يف َخرْيك. و السالم "  ،261) كنَت َعل ْمَت فعلِّْمنَا، و أرْش 

و هذه الرسالة قد محلت عدًدا من قوالب بنا  فن الرسالة من حيث: االفتتاحية 
 فالن"، ثم اإلتيان بكلمة : أما بعد.  املتمثلة يف : "من فالن إىل

و أثثم الشمويل اكن أيًضا شمويلًا يف معرفة ما حييط به من قوالب ابلنا  الفين، حيث 
 ،262أن "أما بعد" قد سبقه إيلها قُ َّ بن ساعدة يف خطبه و اكن هل السبق يف ذلك. )

ينِّ حياته من اآلخرين و ضمنها يف إ قد استفادو   حدى رسائله.أثثم يف أواخر س 

ه اال سِّ نساين عند و يف هذه الرسالة تظهر شخصية أثثم يف أبه صورها من خالل ح 
نٍّ َخَضع  " و كذلك حكمته ورجاحة عقله ، فهو كبري الس  ن الَعبْد  إىَل الَعبْد  قوهل: "م 
لصوت العقل،و لم يكابر، بل رضخ و تواضع ملعرفة احلقيقة و أرسل هذه الرسالة 

 ه من معاٍن إنسانية.بكل ما تتضمن

نساين الشمويل و صوت العقل هو سيىد املوقف، و قد و الك القسمني اكن اخلطاب اال
نات  َطوَّع أثثم قوالب ابلنا  خلدمة رساتله و نظرته للحياة فجا  بنا  رسائله من مكوى

 خمتلفة، تشلكى يف جمملها اذهيلك الرئي  ذهذا الفن، منها  :

 املطالع: – 1

                                                           
  267صـ   2جـ جمهرة األمثال  لعسكري،ا أبو هالل(  ( 261

 
 دار طنطا ،( األوائل)،( هـ 395:ت)  سهل بن عبدهللا بن الحسن أبوهالل العسكري، ( ( 262

 54ص  ، هـ 1408 ، 1ط البشير،
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 اتلوكيد يف أغلب مطالع رسائله و نوَّع بني أنماطه فمن هذه األنماط:اختذ أثثم 

 ،263" )ورجُ ق الفُ مْ احلُ  َق أمْحَ  "إنَّ مع اجلملة االسمية مثل قوهل :  نى إاتلوكيد ب -أ

 ،264" ) لٍ اه  جَ اعلًما كَ  ونَ تكُ  و ة أنْ املرُ  إنَّ  و قوهل : "

أى عند الرَّ  يعَ ض  ؤ حىت يَ امرُ ك لَ هْ يَ  نْ لَ اتلوكيد بأسلوب القرص مثل قوهل : "  –ب 
 ،265" )لهعْ ف  

ت لبْ حَ  دْ قَ اتلوكيد بقد مع الفعل املايض، إلفادة اتلحقيق و اتلأثيد مثل قوهل : "  –ج 
 ،266" )طرههر أشْ ادلَّ 

لك هذا اتلغيري يف املؤكدات هو تهيةة من أثثم للمتلِّقِّ بأنى ما سيأيت من أقوال ال 
تسليم بها، فاكن اختياره االبتدا  باملؤكدات جمال إالَّ أن تكون حقائق جيب ال

وحسن االستهالل هذا جعل املتلِّق يشعر بأنى هناك حديثا وفائدة بأشاكل خمتلفة 
 .مجه يريد طرحها أثثم 

 ثانًيا: اجلمل القصرية و املتوازنة:

من خصائص انلرث يف عرص ما قبل اإلسالم ىلع وجه العموم هو اجلمل 
اتلفاوت بني الطول و القرص. أما أثثم فلم جند طواًل يف فقرات  القصرية و املتوازنة، و

قلما جند أديبًا ينهمر فنصه ، بل جند مجاًل قصري ة و متوازنة يَُضمِّن لكَّ مجلة حكمة، 

                                                           
 18صـ  المعمرون والوصايا لسجستاني،ا(  (  263

 18صـ  المصدر السابق (  ( 264

 19، صـالمصدر السابق(  ( 265

 400صـ 1جـ األمثال، جمهرةلعسكري، اأبو هالل (  ( 266
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     مثل أثثم. و قد تمَّيت مجله بأنها موجزة يف ألفاظها،  سامية ورائعة قلمه حبكم 
،  و ال يوجد هل اجلمل حتتوي ىلع حكمة و رؤية  و غزيرة يف معانيها، و لكى مجلة من

رابط يربط بني مجلة و أخرى سوى انلظرة الشمويلة العامة و  ي رؤية أثثم للحياة 
كلك . و يمكن تفريغ الرسالة اكملة مجلة مجلة و اخلروج مع لك مجلٍة حبكمة 

و خيصها، ذللك جند هذه اجلمل قد استخدمت خارج إطار انلص اذلي وضعت فيه 
تناقلها الرواة وانلاس عرب األزمان و العصور املختلفة، و من ذلك قوهل يف رسالة بعثها 

 إىل انلعمان بن املنذر قال فيها :

عجب بما ه بأموره، و يُ وم  له ويستبدى ىلع قَ عْ أى عند ف  يع الرَّ ض  ؤ حىت يَ ك امرُ لَ هْ يَ  نْ " لَ 
ا  نَ اثلَّ  ن  سْ ال يف حُ تَ خْ للمُ  ه. و ليَ  وق  فَ  نْ يه م  أت  يَ  رُ ته واألمْ ارى بقوَّ غْ و ته و يَ رُ مُ  نْ ر م  هَ ظَ 
ل هْ العجب و اجلَ  عَ   مَ َش اَم ل  مَ ا . ال تَ قَ انه بَ طَ لْ ا  سُ قَ ب يف بَ . و ال للوايل املعج  يب  ص  نَ 
 رُ كْ أىت مَ  نْ اير. و مَ املَص  ريُ ص  . و إىل اهلل تَ ب  َض وة الغَ وة اخلْرق و اخلرق قُ قُ 

َ
 دٍ حَ وًها إىل أ

ة و العجب يرَ ر  رية جيُرُّ اجلَ ش  أي و االستبداد ىلع العَ ة الرَّ اعَ لكة إَض الهَ  أ. إنَّ دَ ه بَ فبنفس  
ا  األحبة ق  ه. ل  وق  فَ  نْ يه م  أت  يَ  األمرَ  بقوته فإنَّ  اغارَّ  ن  ىلع الفُسولة، و مَ  يلُل باملرو ة دَ 

 
َ
ة مهلل. من أ اس يرته سل َم انلَّ ن لألعدا  رَس  ل  عْ النه و لم يُ ما ال ينبيغ إع   رَسَّ مسالى

ا   بإخَ ق إالَّ ث   يَ أالَّ  قَل عليه. و اليغ  أن تكلم بفوق ما تُسدُّ به حاجتك. و ينبيغ ملن عَ 
 مدٍ أىت ىلع يديه غري اَع  نْ ود. و مَ قُ احلَ  ةً احَ اس رَ انلَّ  ة. و أقلُّ اجَ ه إيله حَ رُ طَّ ْض من لم تَ 

 ب  نْ ة اذلَّ وبَ قُ ر عُ دْ  بقَ وب إالَّ نُ ىلع اذلُّ ب اق  عَ ة ) أو الالئمة ، و ال تُ المَ عن المَ  فه  أعْ فَ 
                 ، ق  فْ ر   ُب وبته. و األدَ قُ ة دون عُ محَ ب لم حتل الرَّ نْ د اذلَّ مَّ عَ تَ  نْ فتكون مذنبًا. و مَ 

ا اكن مع و مَ فْ العَ  ريُ ة. و خَ ق احلاجَ افَ ا  ما وَ خَ السَّ  ريُ و خَ  ؤم. ن شُ مْ ن، و ايلُ مْ فق يُ و الرِّ 
       اش. و ة لغَ رُ ن. و ال مُ هَ بقوته وَ  ن اغارَّ و مَ  اب. تَ ة الع  رْثَ كَ  ب  و  األدَ سَ  نْ و م   القدرة.
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يلة. و ال ر ح  ة القاد  رَ دْ يف قُ  و ليَ  . ةً تأيت بغتَ  اُ  دَ ه. و األحْ رُ أمْ  انَ مه هَ لْ فه ح  ن سَ و مَ 
 ،267) ". ملن لم ختتربه . و ال تثقنَّ يَغ ا  مع بَ قَ اب مع العجب. و ال بَ وَ َص 

حني نتَتَبَّع فقرات انلص جند أن لك مجلة قد احتوت ىلع معىن و حكمة رفيعة 
ها من ذلك قوهل :  ختصُّ

( " يب  ن ُحْسن  اثلَّنَا   نَص   ،268" لَيَْ  للُمْختَال  م 

 ،269" و ال للَوايل  الُمْعجب يف َبَقا  ُسلَْطانُه َبَقا ". )

 ،270" و ال  َتَمام لَشٍ  َمَع العجب ". )

 ،271اجلَْهُل فَوق اخلْرق  ". ) " و

 ،272" و اخلْرُق فَوَق الَغَضب  ". )

فاجلمل مجيعها تكاد تكون متساوية، و لك مجلة حتمل حكمة ُتَعربِّ عن رؤية أثثم،      
َد  ا قبلها، و عما بعدها، ذللك جند أن هذه اجلمل مما اُْستُْشه  و قد تكون خمتلفة َعمَّ

د يكون هناك رابط يربط فقرات انلص سوى رؤية بها منفردة عن انلص، و ال يكا
 أثثم الشمويلة اإلنسانية للحياة.

                                                           
 19صـ المعمرون والوصايا  لسجستاني،ا(  ( 267
  19صـ المصدر نفسه،(  ( 268

  19، صـالمصدر نفسه(  ( 269

  19، صـالمصدر نفسه(  ( 270

  19، صـالمصدر نفسه(  ( 271

  19، صـالمصدر نفسه ( ( 272
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 :البديعي يف رسائل أكثم  ُنثالًثا: احملسِّ

 بعدد من املحسنات ابلديعية منها:املوجزة لقد َزيََّن أثثم مجله القصرية 

 السجع: 

إالَّ أنَّه غري  –و إن اكن سمة بارزة و واضحة املعالم يف أغلب أدبه  –السجع دليه 
متلكىف، و غري مقصود ذلاته، بل جنده يعطي للنص إيقااًع صوتيًا يويح بدالالت 
املعاين اليت يقصدها و رساعن ما يتسارع السمع و العقل التلقاط تلك املوسيىق اليت 

 تبثها األلفاظ و األفاكر  اليت تبثها املعاين.

قابلة، حيث جا ت مجيعها دون و هذا ينطبق كذلك ىلع اجلناس و الطباق و امل 
تكلف، بل مكملة ملعاين أثثم و أفاكره ، و الشواهد كثرية جًدا يف هذا املجال حىت 
تكاد تكون نصوصه مجيعها تصلح ألنى تكون شاهدة ىلع قدرة أثثم و براعته يف 

 استخدام املحسن ابلديع.

 رابًعا خواتيم الرسائل عند أكثم :

حبكمة و لم ختتص هذه احلكمة بمَّية   هثثم جند أنه خيتمحني نتتبع خواتيم رسائل أ
ذللك لم تتمَّي اخلواتيم بمَّية تمَّيها عن بقية ، دون غريها من مجل انلص األخرى 

 انلص، فعّل سبيل املثال :

 يف رساتله إىل انلعمان بن املنذر، جنده ختم رساتله بقوهل :
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، ، و ال َبَقا  َمع بيغى ه " ) " ال َصَواَب َمَع العجب    ،273و ال تَث َقنم ل َمْن لَْم خَتْترَب 

يالحظ عدم تمَّي اخلاتمة، فيمكن أن ُنَغريِّ يف اجلمل، و تظل املضامني واحدة، 
 فلي  هناك مزيد عناية يف خاتمة انلص.

 و كذلك رساتله للحار  بن أيب شمر الغساين، جنده ختم الرسالة بقوهل:

رَضُّ م  
َ
ُل الَغيْظ  الوََهن " )" و فْسَولَة الُوَزَرا   أ وَّ

َ
  ،274ْن َبْعض  األْعَدا   ، و أ

و لو تتبعنا اكمل انلص ال جند اختالفًا خلاتمة انلص، و قد يكون فقط اإلطار العام 
، وكذلك الارابط نساين األخاليق هو فقط من يمتلك وحدة انلصاملتمثل يف احل  اال

 املعنوي بني أراكن نصه .

 أخرًيا

سوى يف رساتله  –من فالن إىل فالن  –لة عند أثثم ألفراد لم يكن فن الرسا
ين حياته  –صّلى اهلل عليه وسلىم  –الوحيدة اليت أرسلها إىل الرسول  و  ي يف أواخر س 

كما تشري الروايات، و رسائله مجيعها بمثابة مجل قصرية متوازنة و تتضمن حكًما 
ح رؤية أثثم ملا ينبيغ أن تكون عليه احل ياة االجتماعية، و السياسية،                   اعيلة توضى

 و األخالقية ملجتمعه .

فَت يف عرص صدر اإلسالم                 و لم تكن عنارص ابلنا  الفين للرسالة اليت ُعر 
، فال جند املقدمة االستهاليلة للرسالة، و ال جند  هو ما تاله من عصور مكتملة دلي

                                                           
  19صـالمعمرون والوصايا ، لسجستاني، ا(  ( 273

 
 18، صـالمصدر نفسه (  ( 274
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ع واحد، و إنما  ي جمموعة حكم نستطيع القول أن اسم املتلِّق، أو ختصيص موضو
الوحدة املوضوعية للنص تتمثل يف رؤية أثثم للحياة االجتماعية والسياسية               

 و األخالقية ملجتمعه.
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 البناء الفين للخطب عند أكثمثالثا : 

م و الرؤسا  إذ قال: " و من  َعدَّ اجلاحظ أثثم بأنه من اخلطبا  و ابللغا  و احلاكَّ
اخلطبا  ابللغا  و احلاكم و الرؤسا : أثثم بن صي ي، و ربيعة بن ُحذار، و هرم ابن 

رب ....... ")  ،275قُطية، و اعمر بن الظَّ

و ال شك أنه فاتنا الكثري من أدب أثثم كلك، و من خطبه ىلع وجه اخلصوص، 
 قديمه ىلع خطبا  عرصه، مما يؤكد أنى فاذلي وصل إيلنا يُعدُّ قلياًل مقارنة بذكره و ت

 نرثه قد تعرض للضياع.

و لم حيد أثثم كثرًيا عن األنماظ الفنية اليت استخدمها خطبا  عرصه إالَّ أنه 
طب هذه اخله الشمويل اإلنساين اذلي َصبَغ بها خطبه و أدبه كلك، و برزت  حبسِّ تمَّيى 

 مقطواعت قصرية تمَّيت باآليت:ىلع شلك 

 اة املقام الذي قيلت فيه:أواًل: مراع

خيتلف نمط خطبة اتلعزية عن خطبته يف دعوة قومه إىل االستماع إىل  
الرسالة السماوية، و لكتا اخلطبتني ختتلفان عن خطبته اليت قاذها يف حرضة كرسى، 
حيث جند اخلطاب احلزين يف اتلعزية، و اخلطاب اتلوعوي يف خماطبة قومه، و جند 

ة اليت تعطي لصاحب القرار أهميته و دوره يف إصالح املجتمع أسلوب احلكمة العايل
. وّك مقام محل نمًطا من أنماط ابلنا  الفين ، يف حني اقتضت خطبة اتلعزية  حوهل

ه اليت ألقاها  يف حرضة كرسى تاللغة احلزينة و اتلذكري بانلهاية، كذلك محلت خطب
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كذلك اختلفتا عن لغة نصيحته  كما يقول الرواة لغة اجلزالة و الفخامة، و لكتاهما
 لقومه اليت جندها أثرث سالسة، و لغة انلصح ظاهرة بينة يف ثناياها.

 ثانًيا: اللغة التقريرية:

اللغة اتلقريرية  ي إحدى سمات أدب أثثم، و جندها جليَّة و واضحة يف 
 خطبه القليلة اليت بني أيدينا، و من ذلك قوهل :

يه، ن اخلرَي ُمْعط  له". ) "َخرْي  م  فَاع  ن الرشَّ  ،276و رَشى م 

ُب َمْهَواة " ) ْدُق َمنَْجاة، و الَكذ   ،277و قوهل : " الصِّ

 ،278و قوهل: " آفَُة الرَّأي الَهوَى " )

 ،279و قوهل: " ال َخرْي ف يَمن ال َعْقل هَل" )

يَمة َحْزم  و االْخت الُ  َعْجز  " )  ،280و قوهل: " الَعز 

ُم رؤيته للحياة فيقررها إشارة إىل  هلك خطبه؛ ألنهذه اللغة اتلقريرية اغبلة ىلع  يقدِّ
أن رأيه ال يقبل الشك، و تعطي انطبااًع للنف  ىلع أنها حقائق ال جمال نلقضها، أو 

كلك ، و جندها   هخمالفتها، فذللك اكنت هذه اللغة أحد أهم وسائل ابلنا  الفين يف أدب
 واضحة و جلية يف خطبه.
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  280صـ  1( المصدر نفسه ، جـ  ( 277

  280صـ  1نفسه،  جـ  ( المصدر ( 278
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 ويح:ثالًثا: اإلجياز و التل

 يُعد اإلجياز سمة مالزمة ألدب أثثم كلك و قد قال:

 ،281" ابلَالَغُة اإلجيَاز " )

 ، 282و قوهل: " أو ى القول أوجزه " )

ر لرؤيته للبالغة و لكنه لم يكتف باتلنظري فاكنت ممارسته واضحة يف لك  فأثثم َنظَّ
 أدبه .

ف  باإلجياز،     أما خطبته الشهرية اليت روي أنه قاذها يف حرضة كرسى لم يكت
و إنما لوَّح كثرًيا لعدد من املعاين اليت ال يصلح املقام إالَّ للتلويح بها فهو خياطب 
ن عدًدا من املعاين ال ختف ذلي لب مشرًيا و ملوًحا بها، فقد  ملاًك صاحب قرار فبطَّ

 بدأ خطبته بقوهل :

َها، و أىلْعَ الرَِّجال  فَْضَل األْشيَا  أاَعيل 
َ
َها َنْفًعا )" إنَّ أ فَْضُل امللُوك  أعمَّ

َ
 ،283ُملُوُكها، و أ

اخلطبة ىلع شلك فقرات قصرية موجزة، و حتمل الكثري من املعاين، فهو  جا ت فقد 
ر تقريًرا مؤكًدا  يشري إىل أن أفضل امللوك أعمها نفًعا و لم خيص ملاًك بعينه، و إنما قرَّ

نفعه انلاس، و  ي مجلة موجزة حتمل ال يقبل الشك و هو أن أفضل امللوك من َيُعمُّ 
الكثري من املعاين و حتمل أيًضا تلوحيًا بمعىن آخر ، فهو خياطب يف هذا انلص صاحب 
قرار سوا  أثان كرسى أو غريه، و صاحب القرار اذلي اكن ينتظر مدًحا أصبح 
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       494صـ   1جـ األمثال، جمهرةالعسكري، أبو هالل (  ( 282
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يتسا ل: أين يضع نفسه  هل هو  بالفعل نفعه ساد منطقته أم ال   فهو تلويح ضمين 
 جند ذلك يف فقرات انلص األخرى. و

 مثل قوهل:

 " رش امللوك من خافه الربئ "

تلوحيًا آخر يقدمه هذا فهنا أيًضا يقرر حقيقة أن رش امللوك من يهابه الربئ، و ُيَعدُّ 
 أثثم لصاحب القرار؛ تلجعله يتسا ل: هل ُيَعدُّ من رش امللوك ام ال 

فة ، و ُيَعدُّ أسلوب اتللويح  أسلوًبا برع أثثم يف أسايلب بنائه الفنية املختل 
اعيلًا برع فيه؛ لقدرته العايلة يف سبك معانيه الكثرية يف مجل قصرية، ويبطن معاٍن 
ُح بها؛ نظًرا ملا يقتضيه املقام ، ويتضح يف هذا األسلوب الفين جز   من  أخرى، و يُلَوِّ

ن الشجاعة  ي وضع معالم شخصية أثثم املتمثلة يف عدم اتلهور، و الرزانة، و أ
األمور يف نصابها، و أيًضا تشري إىل اذهدو  و السكينة حيث أن اإلجياز و اتللويح 
ُح بما  يقتضيان أن يكون املر  هادئًا و ساكنًا يقتنص املعاين و َيبُثُّ ما يريد و يُلَوِّ

 يريد . 
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 رابًعا: الصور و التشبيهات:

بليانية بشلك اعم و التشبيه ىلع وجه الصور ا إن ادلارس ألدب أثثم سيجد أنى 
استخدم اللغة اتلقريرية يف خطبه مجيعها، و لكن ذلك   هاخلصوص لي  كثرًيا ؛ ألن

 ال يمنع من وجود بعض التشبيهات، و هذا واضح يف قوهل :

 ،284" َمن فََسَدْت ب َطاَنتُه اكَن اكلَغاصِّ بالَما  " )

يستديع صورة الرجل اذلي َغصَّ  ذهذا املثل يتعجب قلياًل؛ ألنه فاملالحظ 
ة، أما اذلي غص باملا  فهذا يستديع  بالطعام فهو يتناول املا ؛ لَّييل عنه الغصَّ

 اتلقرير بأن من اكنت بطانته فاسدة فال جمال لإلصالح أبًدا.

كذلك تلك القدرة اذهائلة عند أثثم يف سبك معانيه، و سهولة ونلحظ 
لِّق، و حَيَاُر قلياًل يف كرثة املعاين اليت يطرقها،                ألفاظه، و عذوبتها فيتلقفها املت

 و تزامحها مما يعطي للنص األديب روعة و مجااًل و أهمية.
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 خامًسا احملسن البديعي يف خطب أكثم:

استخدم أثثم املحسن ابلديع دون تكلف، فنالحظ أنه يأيت يف خطبه ما اقتضت 
د تكلًفا أو أثًرا لصنعة. و أبرز املحسنات اليت ظهرت يف هل املفردة و املعىن فال جن

 خطبه : الطباق، و املقابلة، و السجع و مثال ذلك يف قوهل:

ُب َمْهَواة " ) ْدُق َمنَْجاة، و الَكذ   ،285" الصِّ

لُه " ) ن الرشَّ فَاع  يه ، و رَش  م  ن اخلرَْي  ُمْعط   ،286و قوهل : " َخرْي  م 

ْصَمة  " )و قوهل : " ُحْسُن الظَّ  نِّ ع  ، و ُسوُ  الظَّ  ،287نِّ َورَْطة 

 سادًسا: خواتيم خطب أكثم :

يلحظ القارئ خلطب أثثم تلك العناية باخلواتيم ىلع اختال  الرسائل،           
و الوصايا اليت لم ختتلف خواتيمها عن فقرات انلص األخرى، فاكن يرايع املقام 

بته اليت نصح بها قومه يلتَّبعوا رسالة اذلي خيطب فيه، و حال املخاطب، ف ي خط
،  بقوهل : " َويْل  288رد ىلع مالك بن نويرة ) –صّلى اهلل عليه و سلىم  –الرسول      

ن اخليل " ) يَجِّ م   ،289للشَّ
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فاكنت بمثابة الصفعة ملالك و ملن يرى رأي مالك ، أما خطبته اليت قاذها يف حرضة 
ْد َنَفْر ، و َمْن تََراَخ فقد خت  -كما تقول الروايات  –كرسى  مها بقوهل : " َمْن َشدَّ

 ،290تألَّف " )

فيه رسالة خطرية يقذفها يف أذن صاحب القرار مفادها أن يتخذ من اتلواضع سمة 
 يف تعامالته.

،  ختم خطبته بتوجيه عن كيفية اتلعامل مع املصيبة 291و يف تعزيته لعمرو بن هند)
يه ن اعظم محني قال: " و أْعلَْم أنَّ  ن اخلرَْي  ُمْعط  نَْها، و َخرْي  م  يبََة ُسوُ  اخللْف  م   الُمص 

لُه" ِّ فَاع  ن الرشَّ  و رَش  م 

من هنا نلحظ أن أثثم قد تعامل يف خواتيم خطبه مع لك مقام بما يناسبه و يوافقه ، 
ف ي خطبته مع قومه و دعوته ذهم اكن األخذ و الرد و اتلأديب قد جا  يف نهاية 

، أما يف خطبته أمام كرسى فقد ختمها بقيمة عليا يف اتلعامل مع انلاس ، أما اخلطبة
 يف تعزيته فاكنت اخلاتمة توجيًها بكيفية اتلعامل مع املصيبة .

 

                                                           
  280صـ  1جـ    الفريد، العقد ( ابن عبد ربه، ( 290

( عمرو بن هند: هو عمرو بن المنذر اللخمي، ملك الحيرة في الجاهلية، عرف بنسبته إلى  ( 291

أمه هند ) عمة امرئ القيس الشاعر ( تمييًزا له عن أخيه عمر األصغر ) ابن أمامة ( أما نسبه 
       القيس بن النعمان بن األسود، من بني لخم، من كهالن. فهو : عمرو بن المنذر الثالث بن امرئ 

 ، ق الثاني؛ إلحراقه بعض من بني تميم في جناية واحد منهم اسمه: سوبد الدارمي  و يلقب بالمحر 
                  ) أو أًخا ( صغيًرا لعمرو. ملك بعد أخيه. و اشتهر في وقائع كثيرة مع الروم  قتل ابنًا

، و أهل اليمامة. و هو صاحب صحيفة المتلمس، وقاتل طرفة بن العبد الشاعر. كان و الغسانيين
         صل ى هللا عليه  –العرب، و أطاعته القبائل. و في أيامه ولد النبي  شديد البأس، كثير الفتك، هابته

، األعالم ) انظر الزركلي عمرو بن كلثوم إلى أْن قتله و استمر ملكه خمسة عشر عاًما،  –و سل م 
 86ص  5، ج
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 وحكمه  البناء الفين ألمثال أكثم بن صيفيثالثًا :

األمثال و احلكم  ي رضب من رضوب فن انلرث اليت عرفها العرب قبل 
تهروا بها، و قد وََجَد هذا الفن مزيًدا من العناية يف مجعه و تصنيفه اإلسالم، و اش

كتابًا يف أواخر   ،292منذ أواخر القرن األول اذهجري، فقد ألَّف فيه عبيد بن رشية)
، يف كتابه الفهرست، و اشتغل 293القرن األول اذهجري كما روى ذلك ابن انلديم )

ت حارضة اثلقافة العربية يف القرن اثلاين حني اكن -كثري من أدبا  ابلرصة و الكوفة  
، و يون   ،294جبمع أمثال العرب ومن هؤال : صحار العبدي )  -اذهجري 
، و هما من علما  اللغة و انلحو يف القرن اثلاين اذهجري. و لك ذلك  ،295انلحوي)

 إشارة و اضحة، و جلية ألهمية هذا الفن و ماكنته عند علما  اللغة و أدبائها .

                                                           
صح خبره فهو أول  ة الجرهمي راوية من المعمرين، إنْ هو عبيد بن شري:  شرية(عبيد بن  ( 292

من صنف الكتب من العرب، قيل في ترجمته: من الحكماء إلى الخطباء في الجاهلية، أدرك النبي 
عن أخبار العرب و استحضره معاوية من صنعاء إلى دمشق، فسأله  –صل ى هللا عليه و سل م  –

األقدمين و ملوكهم، فحدثه، فأمر معاوية بتدوين أخباره فأملى كتابين سمى أحدهما: كتاب الملوك 
و أخبار الماضين " طبع معكتاب " التيجان و ملوك حمير" تحت عنوان : " أخبار عبيد بن شربة 

بن االملك عبد ش إلى أيام في أخبار اليمن و أشعارها و أنسابها" و الثاني: " كتاب األمثال " و عا
 ( 189صـ 4جـ ، األعالم. ) انظر الزركلي، مروان
 90صـ   الفهرست،،  ( ابن النديم ( 293
( صحار العبدي: هو صحار بن صخر، و يقال صحار بن عباس بن شراحيل العبدي، من  ( 294

الغة مشهوًرا عبد القيس، يكنى أبا عبد الرحمن، له صحبة و رواية، كان بليغًا لسنًا مطبوع الب
في األشربة أنه رخص له و هو سقيم أن ينبذ في  –صل ى هللا عليه وسل م  –بذلك، حديثه عن النبي 

جرة . و هو الذي قال له معاوية : يا أزرق . قال: البازي األزرق. قال : يا أحمر، قال: الذهب 
. ) غة :  ال تخطئ و ال تبطئو هو القائل لمعاوية إذ سأله عن البال                        أحمر. 
 ( 735صـ  2االستيعاب في معرفة األصحاب، جـ ابن عبد البر القرطبي ، انظر
يونس النحوي: هو يونس بن حبيب أبو عبدالحمن النحوي، قال المرزباني، ولد سنة (  ( 295

اسم هـ، أصله من جبل بليدة على دَجلة، و حبيب 80هـ و قيل أنه ولد عام 182هـو توفي سنة 90
أمه فإن أباه ال يعرف، و قيل انه اسم أبيه، أخذ األدب عن أبي عمر بن العالء و حماد بن سلمة  

وكان النحو أغلب عليه، روى عنه سيبويه كثيًرا، وله قياس في النحو و مذاهب ينفرد بها، وكانت 
ني القرآن " و حلقته في البصرة ينتابها األدباء         و فصحاء العرب، من كتبه : كتاب " معا
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رَّ  ابن عبد ربه املثل تعريًفا يدلُّ ىلع ماكنته يف قلوب رواة األدب لقد عَ 
 فقال:

" حنن قائلون بعون اهلل و توفيقه يف األمثال اليت  ي وَش  الالكم، و جوهر اللفظ،       
و حيلى املعاين، و اليت ختريتها العرب، و قدمتها العجم، و نطق بها يف لكِّ زماٍن و ىلع 

 أبىق من الشعر، و أرشُ  من اخلطابة، لم يرَْس ش  منها مسريها، و ال لكِّ لسان؛ فيه
 ،296عمَّ عمومها حىت قيل أيرس من مثل " )

عنه: " إنها نهاية ابلالغة ملا تشتمل عليه من حسن تشبيه و جودة   ،297و قال انلََّظام )
 ،298الكناية" )

فَتا بذائقة فنية اعيل         عبد           ة مثل ابنمن اتلعريفني السابقني لشخصيتني ُعر 
، و قبله أبو إسحاق انلظام، يتبني نلا أهمية هذا الفن عند الرواة و انلَُّقاد  قديًما،  ر به

 و كيف أنه قد وجد مزيًدا من العناية يف حفظه، و دراسته حديثًا.

ثااًل و قد أصاب أثثم بسهم كبري يف هذا الفن، فقد جرت أقواهل حكًما و أم           
يتناقلها الرواة عرب األزمان، و تمَّيَّ يف أمثاهل و حكمه بالشمويلة اليت ختطت حاجزي 

                                                                                                                                                                          

 صالح الصفدي،كتاب : " األمثال " و كتاب : " اللغات" و كتاب : " النوادر الصغير " )انظر 
 ( هـ764: ت)  ، أيبك بن خليل الدين

 إحياء دار بيروت مصطفى، وتركي األرناؤوط أحمد: المحقق ،(بالوفيات الوافي)            
 ( 177صـ  29جـ م،2000 -هـ1420 التراث
 63صـ 3جـ ، العقد الفريد  ( ابن عبدربه ( 296
إبراهيم بن سيار النظام البصري، ، و هو من كبار المعتزلة، و كان  أبو اسحاق َظام: هوالن   ( ( 297

 وله تصانيف كثيرة ما ت سنة مائتين وبضع وعشرين للهجرة  شيخا للجاحظ 
 ( هـ748:  ت) محمد، هللا عبد أبو الدين شمس الذهبي، ) انظر:

 شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة:  المحقق ،(النبالء أعالم سير)              
 ( 542صـ 10جـ م، 1985/  هـ 1405 ، 3ط الرسالة، مؤسسة األرناؤوط،

 5صـ 1جـ األمثال، مجمع،   الميداني(  ( 298
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الزمان و املاكن، فلم تُعد إقليمية مرتبطة بزمان محدد أو منطقة جغرافية بعينيها، بل 
ت ذلك معلنة أنها خطاب إنساين صالح للك زمان وماكن .  خَتطَّ

ثل: " إنها من أبلغ احلكمة "قد اكن ينظر إىل حكم  و لعلَّ الفارايب حني قال عن امل
 أثثم و أقواهل.

 ذلا يمكن تقسيم حكم أثثم و أمثاهل إىل قسمني :

 القسم األول:

أمثال قاذها أثثم دون ارتباط برسائله و و صاياه و خطبه، وقاذها ملناسبة أو حلد  ما 
 ،299مثل قوهل :  " فىت و ال كمالك " )

 كمه و أمثاهل اليت أوردها يف ثنايا خطبه و رسائله و وصاياه.و  ي قليلة مقارنة حب

 القسم الثاني:

حكم و أمثال أثثم اليت قاذها يف ثنايا رسائله و وصاياه و اجتأ الرواة و كذلك انلاس 
اعمة انلاس هذه األقوال و أوردوها مفردة، و  ي األثرث مقارنة بالقسم األول فرسائله               

 و خطبه تصلح لكها ألْن تكون حكًما و أمثااًل.و وصاياه 

 و تمَّي ابلنا  الفين ذهذه األمثال و احلكم باآليت:

 شدة اإلجياز :أواًل 

تتبع ألمثال و حكم أثثم،  وجدُت أن أثثم دليه القدرة اذهائلة ىلع احتوا    نااث
ل العرب قديًما إالى املعاين الكبرية يف ألفاظ قليلة، و إن اكن اإلجياز سمة بارزة يف أمثا

                                                           
 11صـ المعمرون والوصايا  لسجستاني،ا(  ( 299
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أن أثثم تمَّي عنهم بقدرته اذهائلة ىلع احتوا  املعىن يف مجل قصرية ومن ذلك قوهل:        
 ،300" داَعَمْة الَعْقل  احل لُْم " )

ْهر  َطالت َمْعتَبَتُه " )  ، 301و قوهل : " َمْن َعتََب ىلَعَ ادلَّ

( " يَمُة َحْزم  و االْختالُ  َضْعف   ،302و قوهل: " الَعز 

و تكاد تكون مجيع أمثاهل و حكمه صاحلة ألن تكون مثاًل يف شدة اإلجياز اذلي 
يعطيك املعىن اكماًل يف مجل قصرية موجزة، و هذه سمة َتَمَّيَّ بها أثثم عن أقرانه، 
فدليه قدرة هائلة ىلع اختال املعاين الكبرية يف ألفاظ قليلة و مجل قصرية بسيطة، مما 

األلفاظ املناسبة حلال انلاس، و مناسبة كذلك لظرو  القصة يعين أنه جييد اختيار 
أو احلادثة،و هذا باتلأثيد يعطي ديلاًل ىلع أن أثثم يمتلك ناصية اللغة، و دليه 

 خمزون لغوي هائل، يطوِّع لكماته القليلة ملعاٍن كثرية.

 ثانًيا: براعة الصور البيانية:

 أنها اكنت ذات واقعية بعيدة عن نلحظ يف أمثال أثثم تعدد الصور ابليانية إالَّ 
اخليال اجلانح املفرط اذلي يبعدك عن املعىن، إنما اكنت هذه الصور خايلة من 
به يف ذهن السامع و القارئ، و جتسده  اتلعقيد، بل تعطي املعىن حقه و ُتَقرِّ

ل يف استنباط املعاين املقصودة  .بصورقريبة يستطيع املتلِّق إدراكها و ختيلها مما يسهى

                                                           
 41صـ مثال األ بن سالم،أبو عبيد القاسم (  ( 300

 
 . 182صـ 2جـ األمثال، مجمع لميداني،ا(  ( 301

 298صـ 1جـ  األمثال سالم، بن القاسم عبيد أبو(  ( 302
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و نلحظ كذلك خلو أمثاهل و حكمه من أفعل اتلفضيل اليت تفيد املبالغة، بل 
جند صورة أقرب إىل الواقعية تعطي املعىن اكماًل، و قد نَوَّع أثثم يف هذه الصور 
ابليانية بني أنماط ابليان املختلفة فنجد التشبيه، و االستعارة و الكناية و من ذلك 

 قوهل:

ب   ْكثَاُر َكَحاط   ،303اللَّيْل  " ) " الم 

فالصورة ابليانية هنا واضحة و جامعة و موجزة، فقد شبه من يكرث يف الكمه  
حباطب الليل يأخذ و جيمع لك ما يلقاه و ال يعلم هل محل نافًعا أم ضارما   و ربما 

 نهشته احلية أو دلغه العقرب أثنا  احتطابه.

 ، 304َكَمْن ُغصَّ باملا   " ) و من ذلك قوهل : " َمْن فََسَدت ب َطاَنتُه اَكنَ 

ا " ) ْهيل  َذمم
َ
 ،305و قوهل :  "لو ُسة لَْت الَعارية أيْن تَْذَهب ني   لََقالَت أبيْغ  أ

خيتلف هذا املثل كثرًيا عن أقوال أثثم إْذ  أنَّ فيه نواًع من اتلصوير الفاك ي 
ة و  ي سو  اذلي خيتلف عن أسلوبه املعهود، فأثثم هنا يتعرَُّض لظاهرة اجتماعيَّ 

استخدام ما يُعار من األشيا ، فهنا الصورة فيها نوع من الطرافة حيث جعل العارية 
ح بأنها تريد َذمَّ صاحبها نتيجة سو  استخدام املستعري ذها.  ُتْفص 

 

                                                           
 43صـ  األمثال سالم، بن القاسم عبيد أبو(  ( 303

 
( و قد تمت اإلشارة إلى هذا المثل في معرض الحديث عن الصور البيانية في الخطب  ( 304
 178صـ

 
  ،297صـ 1جـ األمثال سالم، بن سمالقا عبيد أبو(  (  305
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 و من الصور ابليانية ما تظهر يف قوهل :

يُْب عنَْواُن الَموْت  " ) ة إىل طول العمر، و أنه ، فقد استعار لكمة الشيب لإلشار306" الشَّ
 إشارة إىل دنو األجل، و كرب السن

، فهنا صوَّر العقل بابلنا ، و أن داعمة هذا 307و أيًضا قوهل : " داَعَمُة الَعْقل  احللُْم " )
 ابلنا  هو احللم.

يْه  " )  ،308و أيًضا قوهل: " َمْقتَُل الرَُّجل  َبنْيَ فَكَّ

 و أنه سبب يف مقتل صاحبه.لقد أشار إىل الفكني كناية عن اللسان 

و نشري هنا إىل أنَّ صوره امتازت بالواقعية و امتازت كذلك بقرصها و ثقل معانيها .    
و هذه القدرة اذهائلة ال تأيت إالَّ ألديب أحاط باملعاين يف معرفة، و أمسك بلجام 

 اللغة، و هذا ال يكون إالَّ ألدبا  مثل أثثم.

 ثالًثا: مجال التلميح:

الصورة اكملة و واضحة ال غموض فيها و كذلك  أنَّ   أغلب أدب أثثم جند يف
و لكن نلحظ يف بعض حكمه و أمثاهل روعة اتللميح حيث يشري و ال   املعاين،

ح و هذا واضح يف قوهل:  يرُصِّ

َراين  َغنَيما ما ُكنُْت َسَويما " )
َ
 ،309" أ

                                                           
 . 429، صـالتمثيل و المحاضرة، ،  منصور وأب الثعالبي(  ( 306

 ،  78صـ 9جـ  الذخائر، و البصائر لتوحيدي،ا(  ( 307

 41صـ   األمثال، بن سالم،أبو عبيد القاسم (  ( 308
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الغىن، و جند اتللميح هنا فهو يشري إىل فضل الصحة والعافية فصاحبها قد حَّي هل 
للقريب اذلي يعطيك املعىن جبماهل و روعته دون تعقيد، و يتلقاه املتلِّق دون عنا  أو 

 جهد.

ْخَف للَويْل  " )
َ
 ،310ومن أمثلته أيًضا قوهل: " الليُل أ

يلمح أثثم هنا إىل أن الليل أسار للكِّ ريبة، و يمكن أن يعطي املثل أبعاد عديدة       
ت كثرية، فلكمة الليل و ما تويح به من دالالت، و كذلك لكمة الويل             و تلميحا

 !و الريبة، و هذه الريبة ما تكون 

 هل  ي هتك سار   أم إاغرة  أم  غري ذلك  

ة املتلِّق هل، و ىلع حسب قدرته ىلع فهم فارى املعىن املقصود يُفهم ىلع حسب نفسيى 
 املعاين املستوحاة منه.

 :و حكمه أكثمألفاظ و عبارات أمثال رابًعا: 

يلحظ القارئ و السامع للوهلة األوىل عند قرا ة أدب أثثم كلك و حكمه 
وأمثاهل ىلع وجه اخلصوص، سهولة ألفاظه ، و وضوح عباراتها فال َتَقعُّر يف لفظ، و ال 
تنافر يف حرو  بل ينساب اللفظ انسيابًا مع املعىن. و يمكن أن يُوَسم أدب أثثم 

لك، و حكمه وأمثاهل ىلع وجه اخلصوص بالسهل املمتنع فعباراته سهلة يف متناول ك
اجلميع،   و معانيه واضحة إالَّ أنها من الصعوبة بماكن أن يأيت أديب بمثلها، فأثثم 

                                                                                                                                                                          
 . 311صـ 1جـ األمثال، مجمعلميداني، ا(  ( 309

 ، 5صـ  لوصايا،ا و المعمرونسجستاني، لا(  ( 310



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  185  

  

دليه القدرة ىلع استنطاق هذه األلفاظ و العبارات، و استخدامها بطريقة رائعة 
 خلدمة املعىن املقصود.

 :و أمثاله أكثمالبديع يف حكم امًسا: خ

استخدم أثثم فنون ابلديع املتنوعة يف حكمه و أمثاهل ، و قد أتت دون 
تكلف أو صنعة ذللك أنساب إيقاعها و جرسها مشبًعا املعاين بكثري من ادلالالت، 
و اكن السجع، و اجلناس، و الطباق، و املقابلة ذها انلصيب األثرب بني فنون ابلديع 

د َعَمَد إىل تطويعها و توظيفها بما يناسب الغرض املقصود و املعىن، و بما األخرى، فق
 يتال م و املضمون اذلي يريده.

 و مما يشري إىل ذلك قوهل:

 ،311" احلَُسوُد ال يَُسود " )

فلكمتا "احلسود و يسود" متجانستان يف احلرو  خمتلفتان يف املعىن، و اتفقتا كذلك يف 
 حرفيهما األخري.

ن الَعْدل  رُسَْعُة الَعْذل  " )و كذلك  ، فاجلناس واضح من خالل 312قوهل : " لَيَْ  م 
 اللكمتني : العدل و العذل.

ل  َما ُعر َ  َعْقل الَعاق ل " ) ، فاملقابلة واضحة و جلية 313و قوهل : " لوال َجْهُل اجلَاه 
 هنا من خالل اجلهل والعقل و اجلاهل و العاقل.

                                                           
 69صـ 13جـ  األشراف، أنساب لبالذري ،ا(  ( 311
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 مجيعها ال ختلو من توشيح ملحسن بديع أو و تكاد تكون حكمه و أمثاهل
 أثرث سوا  أثان املحسن لفظيًا مثل السجع و اجلناس و االزدواج أم معنوًيا .

مما سبق خنلص إىل أن أثثم تمَّي جبودة و قدرة اختاهل للمعاين الكبرية يف 
يف  يف حكمه و أمثاهل، و برع كذلك براعة فائقة  هألفاظ موجزة، و  ي من أهم مَّيات

صوره ابليانية حيث اكنت موحية، و معربة عن املعىن دون تكلف، أو ابتذال، و قد 
تنوعت الصور ابليانية بتنوع املعىن، و كذلك برع يف إحيا ات اتللميح، و عدم إظهار 

 الصورة اكملة، بل االكتفا  باإلحيا  إيلها و تمَّيت ألفاظه بالسهولة و الوضوح.

ابلديع املختلفة حيث طوَّع املوسيىق و جرس و لقد اكن استخدامه لفنون 
ابلديع إلشباع دالالت املعاين اليت اقتنصها، فاكنت انلتيجة أن وجدنا حكًما و أمثاالً 

 ختطت حاجزي الزمان و املاكن معلنة بقا  أدبه مهما توالت السنون.
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 اخلامتة

نه ُيَمثِّل موروثًا ثقافيًا ُيَعدُّ انلتاج األديب ألثثم بن صي ي نتاًجا مهًما جًدا؛ أل
يشري بطريقة أو بأخرى حلال حقبة زمنية يف تاريخ ثقافتنا و موروثنا احلضاري، ولقد 
صاحب هذا املورو  قضايا شائكة من أهمها : قضية االنتحال اليت ألقت بظالذها 
ىلع املورو  انلرثي لعرص ما قبل اإلسالم، و ىلع شخصيةأثثم بن صي ي بشلك 

 خاص.

َخلُصُت  –عمر هذه ادلراسة  –عد مصاحبيت لشخصية أثثم لقرابة اعم و نصف و ب
 بانلتائج اتلايلة :

واضحة املعالم، ال يمكن  أواًل: يعطي أدب أثثم بن صي ي داللة واضحة لشخصيةٍ 
حبال من األحوال أن جند تناقًضا فيها، فهو يدعو لقيم بعينها، و ينبذ أخالقيات 

ئ تناقًضا أبًدا، فذللك ال يمكن التشكيك أبًدا يف هذه بعينها، و ال جيد القار
 الشخصية.

أدب أثثم بن صي ي أن أسالفنا العرب قبل اإلسالم قد اعشوا خالل ثانيًا: يظهر من 
حضارة فكرية و ثقافية متمثلة يف قيم داع إيلها أثثم. و لم يكن أثثم يلدُع ملثل 

تسمع ما يقول، فمثاًل قيمة قبول اآلخر،  هذه القيم العايلة ما لم جيد آذانًا مصغية هل
هذه القيمة العايلة داع إيلها أثثم كثرًيا وتلقفها جمتمعه، و أرى أن جمرد أن ينادي 

يف هذا  اً و فكري اً ثقافي صوت بهذه القيمة ذَهو إشارة واضحة إىل أن هنالك حرااكً 
 املجتمع.
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و هذا أمر صيحى إذا علمنا  ثاثلًا: يوجد اختال  يف ألفاظ بعض الروايات عن بعضها،
أنَّ هذه انلصوص قد كتبت بطريقة اسارجاعية، وقدتلقفها الرواة، وقد خيطئ راوية 
يف لفظ و يأيت بلفظ آخر موافق ملعناه، لك هذا إشارة واضحة و جلية ملصداقية 

 انلصوص اليت بني أيدينا.

م و قد فقدت هذه رابًعا: تشري املصادر إىل وجود عدد من املؤلفات ُخصَّ بها أثث
 املؤلفات، و ي :

 ، 314كتاب أثثم بن صي ي، لبرش بن املعتمر . )

 ، 315كتاب أخبار أثثم بن صي ي، لعبد العزيز بن حييي اجللودي. )

 : منها و هذان الكتابان ذهما إشارة واضحة املعالم لعدة أمور 

أهمية أثثم بن صي ي حيث يُفرد هل مؤلف خاص به من مؤلفني معرو    -1
 عنهم سعة العلم مثل : برش بن املعتمر، و عبدالعزيز بن حييي اجللودي .

إن إر  أثثم بن صي ي األديب اكن محفوًظا يف عصور احلراك اثلقايف      -2
أي منذ بداية  210متويف سنة  –أول من كتب عن أثثم  -حيث أن برش بن املعتمر 

استفاد منه الُكتَّاُب ىلع  القرن اثلالث اذهجري، و أدب أثثم اكن محفوًظا و قد
 اختال   مشاربهم يف استشهاداتهم ، و بثوا أقواهل يف ثنايا صفحات مؤلفاتهم.

                                                           
 184صـ الفهرست،( ابن النديم،  ( 314
 576صـ 5هداية العارفين، جـالبغدادي اسماعيل باشا ، (  ( 315
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خامًسا: أثنا  تتبع ألدب أثثم لم أجد يف إرثه األديب أدب املعاناة و ابلحث عن 
 احلقيقة، و إذا علمنا أن أثثم حُيَْسُب من املعمرين فأرى أن ما بني أيدينا قاهل أثثم

َم لآلخرين تصوره   .ذهابعد أن َخرب  احلياة، فألىق ما يف نفسه يلَُقدِّ

نسانيًا، و لم خيطئ العرب حني لقبوه حبكيم اسادًسا: حيمل أدب أثثم ُبْعًدا أخالقيًا و 
دُّ يف مصا  أدب احلكمة العايلة والسامية اليت تمثل القيم  العرب، و أرى أنَّ أدبه ُيعى

 .عند العرب  العليا واملثل الرائعة

ًرا و اعماًل بها،          سابًعا: ُيَعدُّ اإلجياز من أهم القيم الفنية اليت داع إيلها، و اكن ُمنَظِّ
و قد صبغت أدبه و أعطت إحيا ات يف اغية ابلها  و انلَُّظرة، و  ي مادة خصبة يف 

 أدب أثثم، و يمكن أن تكون نواة دلراسة فنية ألدب أثثم.

 أخرًيا

بإتمام هذه ادلراسة، و ال يسعين يف   سبحانه و تعاىل و أمحده ىلع أن َمنَّ عيلى أشكر اهلل
نهاية هذا ابلحث إالَّ أن أثرر شكري و امتناين لشييخ ادلكتور / إبراهيم انلعانعة ىلع 

فجزاه اهلل عين خري   يل  احتماهل الكثري من أسةليت، والقتطاعه الكثري من الوقت
 .اجلزا 

 ابلاحث   

  قاسم القرين   
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 املصادر :   أوال

  ـه،421: الرازي، ) ت احلسني بن اآليب ، منصور -1

                        محفوط،                                                                الغين عبد خادل: املحقق املحارضات،، يف ادلر نرث: )الكتاب          
 م2004 - ه1424،  1، ط العلمية الكتب بريوت دار

 ، ـه370ت ) 0اآلمدي .أبو القاسم احلسن بن برش   -2

 سما  الشعرا  وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعضأ)املؤتلف واملختلف يف             
 0م 1960ية،حتقيق عبدالستار أمحد ،القاهرة ،دار إحيا  الكتب العرب ،عرهم،ش

  ـه،852: منصور،) ت بن أمحد بن محمد ادلين األبشييه، شهاب -3

  ـه،  1419،  1الكتب، ط بريوت اعلم مستطر  ، فن لك يف املستطر  )         

 ،ه630ت: ) عيل، احلسن األثري، عز ادلين أبو ابن -4

 الكتاب دارتدمري ،  السالم عبد عمر: حتقيق اتلاريخ،، يف )الاكمل -أ          
 م ، 1997/  ه1417 ، 1بلنان، ط – بريوت العريب،

 القاهرة ،طبعة القديس . )اللباب يف تهذيب األنساب ، -ب        

 أمحد اعدل - معوض محمد عيل: املحقق الصحابة،، معرفة يف الغابة أسد ) -ج       
 0م ، 1994 - ه1415، 1املوجود، دار الكتب العلمية، ط عبد

  ـه،321: ، )تبن دريد  احلسن بن محمد بكر زدي، أبواأل  -5
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 السنويس، الكويت، مصطف السيد: املحقق دريد، ابن أمايل من تعليق )               
 العريب الارا  قسم - واآلداب والفنون للثقافه الوطين املجل 

 م ،  1984 - ه 1401 ،1ط

 ، ه 250ت  ) األزريف  ، أبو الويلد محمد بن عبداهلل - 6

   بريوت طبعة دار حتقيق رشدي الصالح ملح  ،  )أخبار مكة،               
 0األندل    

  ـه،430: أمحد، )ت بن اهلل عبد بن األصبهاين، أمحد -7

 الوطن العزازي، الرياض دار يوسف بن اعدل: حتقيق الصحابة، معرفة )             
 0م  1998 - ه 1419 ، 1للنرش  ط

  ، ـه356ت )أبو الفرج عيل بن احلسني ، صفهايناأل  -8

 . 4طبعة دار اثلقافة  ، ط ،بريوت ،)األاغين،               

  ـه،502: محمد، )ت بن احلسني القاسم األصفهاين، أبو -9

  األرقم بريوت دار وابللغا ،، الشعرا  ومحاورات األدبا  محارضات )                 
  ـه 1420 ،1األرقم  ط أيب بن

  ، ـه 216 :ت ،)األصمع .عبدامللك بن قريب -10

املكتبة  ،حتقيق محمد آل ياسني ، بغداد )تاريخ العرب قبل اإلسالم، -أ            
 م 1959،العلمية
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 دار الكتاب اجلديد. ،حتقيق ش.توري ، بريوت )فحولة الشعرا  ،-ب        

تبىق من تراثه يف األمثال ، مجع نصوصه  )األمثال لألصمع مجع وحتقيق ما -ج        
 م2000دار الشؤون اثلقافية بغداد  1وحققها  د/ محمد جبار املعيببد ط

  ـه،515 بعد: اهلل، )ت هبة بن محمد بن الطرابليس، محمد األفطيس -11

 0ه 1425،  1اإلسالم، ط الغرب بريوت، دار اللفيف ، املجموع )               

  ، ـه 575 :ت ، ). أبو الرباكت عبدالرمحن بن محمداألنباري  -12

    دار  ،حتقيق محمد أبو الفضل ، القاهرة )نزهة األبلا  يف طبقات األدبا ،               
 0م.1967نهضة مرص 

 األندليس، ابن سعيد -13

 عبد نرصت ادلكتور: قيقحت العرب،، جاهلية تاريخ يف الطرب )نشوة              
 0 األقىص ،  مكتبة ،  عمانالرمحن 

  ـه،463: ثابت، )ت بن عيل بن ابلغدادي، أمحد -14

 الغرب معرو ، بريوت دار عواد بشار ادلكتور: املحقق بغداد،، )تاريخ            
 16:األجزا  م، عدد 2002 - ه1422 ،1اإلسالم ط

 ه ،  1093ابلغدادي ، عبدالقادر بن عمر  )ت   -15

 السالم عبد: ورشح حتقيق العرب ،، لسان بلاب ولب األدب زانةخ )            
 م 1997 - ه 1418 ،4، ط اخلانيج هارون، القاهرة ، مكتبة محمد
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  ـه،224: اهلل، )ت عبد بن سالىم بن القاسم أبو عبيد ابلغدادي،   -16

للارا   موناملأ قطامش، دار املجيد عبد ادلكتور: املحقق األمثال ، )                    
 م  1980 - ه 1400 ،1ط

  ـه،487: العزيز،)ت عبد بن اهلل ابلكري، عبد -17

عباس،  إحسان: ، املحققاألمثال، كتاب رشح يف املقال فصل)                   
 م 1971 ،1الرسالة، ط بريوت مؤسسة

 ، 279ابلالذري ، أمحد بن ييح بن جابر  )ت -18

 ه1417 1قيق سهيل زاكر ورياض الزريلك ، دار الفكر  طحت )أنساب األرشا  ،        

  ـه،400 حنو: العباس، ) ت بن محمد بن اتلوحيدي، عيل -18

 صادر القايض ، بريوت دار وداد/ د: املحقق واذلخائر،، ابلصائر ) -أ              

 م،  1988 - ه 1408 ،1ط

 الكيالين، بريوت دار إبراهيم تورادلك: املحقق والصديق،، الصداقة ) -ب                
 م  1998 - ه1419 ،1، ط الفكر دار  املعارص، دمشق الفكر

  ـه،429: إسماعيل، ) ت بن محمد بن امللك عبدأبومنصور  اثلعاليب،  - 19

 احللو، ادلار محمد الفتاح عبد: املحقق واملحارضة،، اتلمثيل ) -أ                     
 م ،  1981 - ه 1401 ،2للكتاب ط العربية
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 واألصحاب، للخالن وقع وما والعتاب )الشكوى -ب                  

 العربية، اللغة قسم األساسية، الاربية لكية -املفيت الوهاب عبد إذهام د: املحقق
 م ،  2000 - ه 1421 ،1واآلداب ط والفنون للثقافة الوطين الكويت ، املجل  جامعة

 املناهل  بريوت  ، دار والظرائف،، لطائف)ال -ج              

 املعار   القاهرة دار واملنسوب،، املضا  يف القلوب ثمار ) -د                

  ـه،255: حبر، ) ت بن عمروأبو عثمان اجلاحظ،  - 20

حتقيق امحد العوامري بك وعيل اجلارم بك ، دار الكتب  )ابلخال ،، -أ                  
 2001ريوت العلمية ، ب

 1صعب بريوت ط دارحتقيق فوزي عطوي  واتلبيني،، )ابليان -ب                
 ه،  م1968

 ه، 1424،  2العلمية، ط الكتب بريوت دار )احليوان، -ج                 

 اذهالل  ومكتبة بريوت دار السياسية، )الرسائل -د               

هارون، القاهرة  محمد السالم عبد: ورشح حتقيق ،،اجلاحظ )رسائل -ه                 
 م  1964 - ه 1384اخلانيج،  مكتبة

 1415 2_ ) المحاسن واألضداد ( مكتبة الخانجي القاهرة طو               

  ـه،597: الرمحن، ) ت عبد الفرج أبو ادلين اجلوزي، مجال -21
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 عطا، القادر عبد محمد: حققامل وامللوك،، األمم تاريخ يف )املنتظم              
 م،  1992 - ه 1412،  1العلمية، ط  الكتب عطا، بريوت دار القادر عبد مصطف

 ،ه393: املتو ى) الفارايب اجلوهري محاد بن إسماعيل نرص أبو اجلوهري ، -22

 بريوت - للماليني العلم دار: عطارانلارش الغفور عبد أمحد: حتقيق

 م 1987 -  ه 1407 الرابعة: الطبعة

  ـه،453: تميم، ) ت بن عيل بن القريواين، إبراهيم احلرُصي - 23

 اجليل،  بريوت دار األبلاب،، وثمر اآلداب )زهر            

  ـه،562 احلسن، )ت: بن محدون، محمد ابن -24

 صادر، ، دارعباس وبكر عباس  إحسان حتقيق احلمدونية،، )اتلذكرة             
  ـه 1417،  1، ط بريوت 

  ـه،625 بعد: ابلحاري،) ت بن عيىس الفتح احلليب، أبو - 25

 اجلادر، بريوت دار أديب محمد: املحقق املحزون،، وراحة املسجون أن  )             
 م  1997 ،1صادر ط

 بن سعيد عثمان ، أبو،ه380 حنو: ت) ، هاشم بن محمد بكر اخلادليان، أبو -26
 ،ه371: ت) اخلادلي هاشم
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 واجلاهليني املتقدمني أشعار من وانلظائر باألشباه اخلادليني )محاسة              
 العربية اجلمهورية اثلقافة، دقة، وزارة عيل محمد ادلكتور: املحقق واملخرضمني،،

 م 1995 السورية،

  ـه،383: العباس، ) ت بن اخلوارزم، محمد - 27

 ه 1424اثلقايف ،  يب املجمعظ أبو املودلة،، )األمثال             

  ـه،808: عيل، ) ت بن عيىس بن موىس بن ادلمريي، محمد -28

  ـه 1424 ،2العلمية، ط الكتب بريوت دار الكربى،، احليوان حياة )               

  ـه،276: ، ) تابن قتيبة  مسلم بن اهلل ادلينوري، عبد - 29

 ه،  1418 العلمية،  الكتب اربريوت د األخبار،، عيون )    -1         

)املعار  ، حتقيق ثروت عاكشة ، القاهرة ، اذهيةة املرصية  العامة  -2             
 م 1992 2للكتاب ط

  ـه،748:  محمد،) ت اهلل عبد أبو ادلين اذلهيب، شم  - 30

 الشيخ بإرشا  املحققني من جمموعة:  املحقق انلبال ،، أعالم )سري              
 م،  1985/  ه 1405 ، 3الرسالة، ط األرناؤوط، مؤسسة شعيب

  ، ـه 463: ت)ابن رشيق ، احلسن بن رشيق القريواين   -30

 0م 1907 ، مطبعة حجازي ، القاهرة  ) العمدة ،              
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  ـه،538: عمرو، ) ت بن الزخمرشي، محمود - 32

 ،2العلمية، ط الكتب بريوت دار ،،العرب أمثال يف املستقىص ) -أ                  
 2: األجزا  م عدد1987

 ،1بريوت مؤسسة األعليم، ط األخيار،، ونصوص األبرار )ربيع -ب               
 5: األجزا   ـهعدد 1412

 ، ـه235 :ت)السجستاين ، أبو حاتم سهل بن محمد  - 33

ه يف منته  أعمارهم املعمرين من العرب وطر  من أخبارهم وما قالو)              
رواية أيب روق اذهمداين عين بتصحيحه وتعليق حواشيه مع ما اضيف عليه من  ،

الزيادات السيد محمد أمني اخلانيج الكتيب بقرا ته ىلع األديب أمحد بن األمني 
 0م  1905،   1، طالقاهرة،  الشنقيطي ،  مطبعة السعادة

  ـه،290 حنو: اعصم، )ت بن سلمة، املفضل ابن -34

 العربية، الكتب إحيا  الطحاوي، دار العليم عبد: حتقيق )الفاخر،،               
  ـه،  1380،  1انلجار، ط عيل محمد: احلليب، مراجعة ابلايب عيىس

 سرية يف الرشاد و اذهدى سبل ،،  942ت :  ) الصاليح يوسف بن محمد الشام، -35
 انلارش عوض محمد عيل والشيخ املوجود بدع اعدل الشيخ وتعليق حتقيق  العباد، خري
   ه 1414 1ط   بلنان بريوت العلمية الكتب دار

   ـه، 436: ت )الرشيف املرتىض عيل بن احلسني -36
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 ،مكتبة ابلايب احلليب ،حتقيق محمد أبو الفضل أبراهيم القاهرة)األمايل ،           
 م  1965

  ـه،764: ) تالصفدي، صالح ادلين خليل بن أيبك ،  - 37

مصطف، بريوت دار  وتريك األرناؤوط أمحد: املحقق بالوفيات،، )الوايف            
 م، 2000 -ه1420إحيا  الارا  

 ،520الطرطوش ، أبوبكر محمد بن محمد ابن الويلد الفهري )ت  -38

 انلارش أوائل املطبواعت العربية مرص   )رساج امللوك ،       

  ـه،168 حنو: ل بن محمد بن يعيل، ) تالظيب، املفض - 39

،  1عباس، بريوت دار الرائد العريب، ط إحسان: املحقق العرب،، )أمثال               
 ه1401

  ـه،296: املعت، ) ت محمد بن اهلل ، عبدابن املعت  - 40

 1: األجزا  م، عدد1990 - ه1410 ،  1اجليل، ط دار ابلديع،، يف )ابلديع         

 ،328) محمد، بن أمحد ادلين شهاب ربه، عبد ابن -41

 ه 1404 ، 1ط  قميحة مفيد حتقيق العلمية، الكتب دار بريوت، ،،الفريد العقد)         

 

  ـه،571: اهلل،) ت هبة بن احلسن بن عساكر، عيل ابن - 42



 
 
 نثر الفني عند أكثم بن صيفي جمعًا و توثيقًا و دراسة ال 
 

  200  

  

 للطباعة الفكر العمروي، دار غرامة بن عمرو: املحقق دمشق،، )تاريخ         
 م ،  1995 - ه 1415واتلوزيع،   والنرش

  ـه،852: محمد، ) ت بن عيل بن العسقالين، أمحد – 43

 محمد وىلع املوجود عبد أمحد اعدل: حتقيقالصحابة،، تميَّي يف )اإلصابة               
  ـه،  1415،  1العلمية ، ط الكتب معوض بريوت ، دار

  ـه،382: إسماعيل، ) ت بن دسعي بن اهلل عبد بن العسكري، احلسن -44
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