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لغويات
يخطئ بعضنا حني يقول: أعدت قراءة التقرير آنف الذكر، إذ الصواب أن يقال: أعدت قراءة    �

التقرير املذكور آنفاً.
الفرُق بني الِفناء )بكرس الفاء( والَفناء )بفتحها( أن: الِفناء: هو ساحة الدار وسعته وامتداده،    �

أما الَفناء: فهو الزوال، وما تنتهي إليه املوجودات من مصائر.
الفرق بني طَفَر وَوثَب، أن الطفَر هو وثوب إىل األعىل أي إىل فوق، كام يطفر اإلنسان حاجزاً    �

أو حبالً أو حائطاً. أما الوثب فهو القفز من أعىل أو من فوق إىل أدىن.
الفرق بني الِقبطي والُقبطي: أن الِقبطي )بكرس القاف( مفرد القبط، وهم نصارى مرص. أما    �
الُقبطي )بضم القاف( فهو ثوب من الكتّان الرقيق، يُعمل يف مرص وينسب إىل القبط. فيقال 

ثياب قُبطية وُجبّة قُبطية وامرأة ِقبطية.

جواب مسكت
من  مبلغ  طهامن  بن  إلبراهيم  مخصصاً  كان 
عن  يوماً  املال، فسئل  املال كجراية من بيت 
أدري،  ال  فقال:  الخليفة،  مجلس  يف  مسألة 
من  وكذا  كذا  شهر  كل  يف  تأخذ  له:  فقالوا 
فقال:  مسألة؟  عن  اإلجابة  تحسن  وال  املال 
إمنا آخذ عىل ما أحسن، ولو أخذُت عىل ما ال 
أحسن لفني بيت املال، وال يفنى ما ال أحسن، 
بجائزة  له  وأم��ر  جوابه،  الخليفة  فأعجب 

فاخرة، وزاد يف جرايته املخصصة له.

لو لم يكن للعرب
غيرك لكفى

كان أكثم بن صيفي من بني وفود العرب إىل كرسى 
قام  بالكالم  لهم  كرسى  أذن  فلام  النعامن،  قبل  من 

أكثم بن صيفي فقال :
ملوكها،  الرجال  وأعىل  أعاليها،  األشياء  أفضل  »إن 
أخصبها،  األزمنة  وخر  نفعاً،  أعمها  امللوك  وأفضل 
والكذب  منجاة،  الصدق  أصدقها،  الخطباء  وأفضل 
مهواة، والرش لجاجة، والحزم مركب صعب، والعجز 
مركب وطيء، آفة الرأي الهوى، والعجز مفتاح الفقر، 
الظن  وسوء  ورطة،  الظن  حسن  الصرب،  األمور  وخر 
فساد  إصالح  من  خر  الرعية  فساد  إصالح  عصمة، 
رش  باملاء،  كالغاص  كان  بطانته  فسدت  من  الراعي، 
الربيء،  خافه  من  امللوك  رش  بها،  أمر  ال  بالد  البالد 
املرء يعجز ال محالة، أفضل األوالد الربرة، خر األعوان 
من مل يراء بالنصيحة، أحق الجنود بالنرص من حسنت 
حسبك  املحل،  بلغك  ما  الزاد  من  يكفيك  رسيرته، 
من رش سامعه، الصمت حكم، وقليل فاعله، البالغة 

اإليجاز، من شدد نفر، ومن تراخى تألف«.
أكثم!  يا  ويحك  قال:  ثم  أكثم  من  كرسى  فتعجب 
لوال وضعك كالمك يف غر  وأوثق كالمك  أحكمك  ما 

موضعه.
قال أكثم: الصدق ينبئ عنك ال الوعيد .

قال كرسى: لو مل يكن للعرب غرك لكفى .
قال أكثم: رب قول أنفذ من صول .

الحذر من الحسود
قال الطغرايئ:

ج���اِم���ل َع������دوَّك م���ا اس��ت��ط��ع��َت ف��إن��ه 

ال��ف��اس��ِد يُ��طْ��َم��ع يف ص���الح  ب���ال���رِّف���ِق 

فإنه  اس��ت��ط��ع��َت  م��ا  َح���س���وَدك  واح����َذر 

ب���راِق���ِد ع��ن��ك  ف��ل��ي��س  ع��ن��ه  مِن����َت  إْن 

تَ�������َودُّداً  أَراك  وإن  ال���ح���س���وَد  إنَّ 

ال���ح���اِق���ِد ال����ع����دّو  م���ن  أرضُّ  م���ن���ه، 

رأى  إذا  ال�����ع�����دوُّ  رىَض  ول����رمب����ا 

م���ن���َك ال��ج��م��ي��َل ف���ص���ار غ����َر م��ع��ان��ِد

التي  ن��ع��م��ت��َك  زواُل  ال��َح��س��وِد  ورِض����ا 

ت���ال���ِد أو  ط�������ارٍف  م����ن  أُوت���ي���تَ���ه���ا 

ف���اْص���رِب ع��ىل َغ���يْ���ِظ ال��ح��س��وِد ف��ن��ارُه 

تَ���رم���ي ح���ش���اه ب���ال���َع���ذاِب ال��خ��ال��ِد

أَوم�����ا رأي�����َت ال���ن���اَر ت���أك���ُل نَ��ف��َس��ه��ا 

ال��ه��ام��ِد ال����رَّم����اِد  اىل  ت���ع���وَد  ح��ت��ى   

تَ��ْض��ف��و ع���ىل امل���ح���س���وِد ن��ع��م��ُة رب��ه 

 ويَ�����ذوب ِم���ن كَ���َم���ٍد ف����ؤاُد ال��ح��اس��ِد

خير النساء وخير الرجال
خرجت العجفاء بنت علقمة السعدي وثالث نسوة من قومها، فتواعدن بروضة يتحدثن فيها، 
وملا جلسن أفضن يف الحديث فقلن: أي النساء أفضل؟ قالت إحداهن: الودود الولود. قالت 
الثانية: خرهن من ذات الغناء وطيب الثناء وشدة الحياء. وقالت الثالثة: خرهن السموع 
النفوع غر املنوع. وقالت الرابعة: خرهن الجامعة ألهلها الوادعة الرافعة ال الواضعة، ثم 
قلن: أي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: إن أىب يكرم الجار ويعظم النار، وينحر العشار بعد 
الحوار، ويحمل األمور الكبار، ويأنف من الصغار. قالت الثانية: إن أيب عظيم الخطر، منيع 
اللسان، حديد  أيب صدوق  إن  الثالثة:  قالت  والصدر.  الورد،  م�ن  يحمد  النفر،  عزيز  الوزر، 
الجنان، كثر األعوان، يروي السنان عند الطعان. قالت الرابعة : إن أيب كريم النزال، منيف 
املقال، كثر النوال، قليل السؤال، كريم الفعال، ثم تنافرن إىل كاهنة معهن يف الحي فقلن لها: 
اسمعي ما قلنا، واحكمي بيننا واعديل، ثم أعدن عليها قولهن فقالت لهن: كل واحدة منكن 
ماردة عىل اإلحسان جاهدة لصويحباتها حاسدة، ولكن اسمعن قويل: »خر النساء املبقية عىل 
بعلها، الصابرة عىل الرضاء، مخافة أن ترجع إىل أهلها مطلقة، فهي تؤثر حظ زوجها عىل حظ 
نفسها، فتلك الكرمية الكاملة، وخر الرجال الجواد البطل القليل الفشل، إذا سأله الرجل ألفاه 

قليل العلل، كثر النفل، ثم قالت كل واحدة بأبيها معجبة. 

أُكلت يوم أُكل 
الثور األبيض

ثران  ثالثة  امل��روج  بعض  يف  كان 
أبيض وأسود وأحمر وكانت الثران 
يف حمى ال يأتيه أحد حتى خادعهن 
أسد وأنسن به وألفنه ويف يوم من 
األسود  بالثورين  األسد  خال  األيام 
األبيض  هذا  لهام:  وقال  واألحمر 
السباع  عليكام  لونه  بياض  يدل 
يقتلكام رشه،  ال  وبينه  بيني  فخليا 
خال  ثم  فافرتسه،  رأيه  عىل  فوافقا 
وبينك  بيني  ل��ه:  وق��ال  باألحمر 
مناسبة اللون، وهذا األسود يخالفنا 
يف اللون، خل بني وبينه حتى يكون 
املرج كله لك، فريض بذلك، وافرتس 
الثور األسود، وملا جاع األسد  األسد 
بأكله  وهم  األحمر  الثور  إىل  جاء 
يوم  أكلت  إمنا  األحمر:  الثور  فقال 

أكل الثور األبيض .
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