
 

 

 



  

 

  ٥  نصـائح للرجــال
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  استهالل 

  : وبعد، وصالةً وسالماً على عبده املصطفى، احلمد هللا وكفى
ويف هـذا  ، إن هذه احلياة مليئة بالدروس والعظـات والعـرب  

  . الكتاب نسلّط الضوء على دروس خصوصية م معاشر الرجال
نكتشف من خالل تلك الدروس بعضاً من عجائب الرجـال  

  . رائبهم وروائعهموطرائفهم وغ
حمطات ووقفات تـنم  ، كل الرجال، ذلك أن يف حياة الرجال

  . وأسرار وروائع، وعجائب وغرائب، عن طرافة ولطافة
وأملي أن جيد فيها أخي القارىء الفائدة والنفع؛ ليستفيد منها 

  يف حياته املعاصرة
  . واهللا تعاىل أسأل أن خيلص النيات

  
  املؤلف

 



  

 

نصـائح للرجــال
  

٦  
 

جالمن عجائب الر  
ويف ، قدمياً وحديثاً مواقـف ، كل الرجال، إن يف حياة الرجال

، بعضها ينم عن الشرف والشجاعة والذكاء، سين عمرهم وقفات
وبعض آخـر  ، وبعضها يدل على السخافة وضعف النفس والبطالة

  . ويف جزء كبري منها نرى العجائب والغرائب، فيه طرافة ولطافة
، هذه السلسلة بعضاً من ذلـك من خالل  ئوإليك أخي القار

وصوالً للدروس املستفادة يف حياتنـا  ، من أجل أخذ العظة والعربة
  . املعاصرة
رجل تعرف على امرأة يف الساعة الواحدة والنصف مـن   -١

مث عقد قراـا يف  ، مث خطبها يف الساعة الثالثة والنصف، أحد األيام
ساعة اختلفا  وبعد نصف، الساعة السابعة والنصف من اليوم نفسه

وأتت املرأة إىل احملكمة تطلـب  ، وذهب كل واحد إىل حال سبيله
  !. الطالق
تسهر واهللا زوجته جوعاً إذا سهر : ذم أعرايب رجالً فقال -٢

كالبهيمـة  ، شبعاً مث ال خياف مع ذلك عاجل عار وال آجل نـار 
  !. ونكحت ما وجدت، أكلت ما مجعت

إن يل جريانـاً  : م وقالجاء رجلٌ إىل سليمان عليه السال -٣
فنادى سليمان عليه ، وال أعرف من هو من بينهم، يسرقون إوزي

  : مث خطب فيهم وقال يف خطبته، الصالة جامعة: السالم
مث يدخل املسجد والريش على ، إن أحدكم ليسرق إوز جاره

 



  

 

  ٧  نصـائح للرجــال
 

: فقال سليمان عليـه السـالم  ، فمسح الرجل على رأسه!! رأسه
  !!. فهو صاحبكم، خذوه
وأنه كان ، زعموا أن رجالً بلغ يف البخل غايته وصار إماماً -٤

: وكان مما يقول لـه ، إذا صار يف يده الدرهم خاطبه وناجاه وفداه
وكـم مـن   ، وكم من كيس قد فارقت، كم من أرض قد قطعت

لك عنـدي أن ال تعـرى وال   ، حاملٍ رفعت ومن رفيع قد أمخلت
ى اسم اهللا يف مكان ال اسكن عل: مث يلقيه يف كيسه ويقول، تضحى

  . تهان وال تذلّ وال تزعج منه
، رزين الس نافذ الطعنـة : فقال، سئل أحدهم عن رجل -٥

  !!. نافذ اإلبرة، طويل اجللوس: فإذا هو خياط!! فحسبوه سيداً
، احلمد هللا الذي رزقنـا ولـداً طيبـاً   : قال رجل المرأته -٦
يا : فجاء فقال له األب ،فدعياه، ما رزق أحد مثلما رزقنا: فقالت

: قـال  ؟من بلّطه: قال، موسى بن عمران: بين من حفر البحر؟ قال
وأقبلـت  ، فشقَّت املرأة جيبها ونشرت شعرها!! حممد بن احلجاج

لن يعيش ابين مع هذا : فقالت ؟ما لك: فتعجب األب وقال!! تبكي
  . سيقتله ذكاؤه!! الذكاء
، ألنت أحلم من األحنفواهللا : قال رجل ليحىي بن خالد -٧

وأعدل من عمر بن عبد ، وأحزم من عبد امللك، وأحكم من معاوية
، واهللا لعمري غُالم األحنـف أحلـم مـين   : فقال له حيىي!! العزيز

وألبو الزعيزعـة صـاحب   ، ولسرحون كاتب معاوية أحكم مين
وملزاحم قهرمان عمر بن عبد العزيـز  ، شرطة عبد امللك أحزم مين

 



  

 

نصـائح للرجــال
  

٨  
 

  . وما تقرب إيلّ من أعطاين فوق حقي. أعدل مين
، فعجـب من حضره من سرعة جوابه وتعديده ملن ال يعرفـه 

  !!. حىت كأنه قد أعد اجلواب
مث نزل ، أهدى رجل من الثقالء إىل رجل من الظرفاء مجالً -٨

  !! عليه ضيفاً حىت ضاق به
  : فقال فيه

  
ــل   ــدى مجـ ــاً أهـ ــا مبرِمـ     يـ

ــلْ     ــي مج ــرف ألف ــذ وانص   خ
ــ ــا؟ قــ ــا أوقارهــ     ال ومــ

ــت   ــلْ : قلـ ــب وعسـ   زبيـ
ــال ــا؟ : قــ ــن يقودهــ     ومــ

ــه   ــت لـ ــلْ: قلـ ــا رجـ   ألفـ
ــال ــوقها؟ : قــ ــن يســ     ومــ

ــت   ــلْ: قلـ ــا بطـ ــه ألفـ   لـ
ــال ــها؟ : قــ ــا لباســ     ومــ

ــت   ــلْ : قلـ ــيوف وأسـ   سـ
ــال ــد يل إذن؟ : قــــ     عبيــــ

ــت   ــم: قلـ ــولْ، نعـ   مث خـ
ــال ــاكتبوا : قــ ــذا فــ     ــ

 



  

 

  ٩  نصـائح للرجــال
 

  إذن علــــيكم يل ســــجلْ   
ــه  ــت لـ ــجلْ أ: قلـ ــي سـ     لفـ

ــلْ     ــا أن ترحتَـ ــمن لنـ   فاضـ
    وقــــد أضــــجرتكم؟: قــــال

  أجـــل مث أجـــلْ : قلـــت  
ــال ــرمتكم؟: قــ ــد أبــ     وقــ

  األمـــر جلـــلْ : قلـــت لـــه  
ــال ــتكم؟ : قــ ــد أثقلــ     وقــ

  فـــوق الثِّقـــلْ : قلـــت لـــه  
    فــــإين راحــــلٌ  : قــــال

ــت   ــلْ : قلـ ــل مث العجـ   العجـ
    يـــا جـــبالً مـــن جبـــلٍ   

ــلْ     ــوق جبـ ــلٍ فـ   !!يف جبـ
، وإن سئل سوف، إن سأل أحلف: ذم أعرايب رجالً فقال -٩

وإذا طـبخ  ، وإذا صنع أتلف، وإذا وعد أخلف، وإن حدث حلف
وإذا هم بالفعل اجلميـل  ، وإذا نام خوف، وإذا سامر نشف، أقرف
بينما هو خـلٌّ  ، ينظر نظر  احلسود ويعرض إعراض احلقود، توقف

ئع، وشره شائع، وسره ذائع، ودود، إذا هو خصم لدود، وضيفه جا
ولونه فاقع، وجفنه دامع، ودياره بالقع، رديء املنظر، سيئ املخرب، 
يبخل إذا أيسر، ويهلع إذا أعسر، ويكذب إذا أجرب، إن عاهد غدر، 

  !!. وإن خاصم فجر، وإن محل أوقر، وإن خوطب نفر

 



  

 

نصـائح للرجــال
  

١٠  
 

إحدامها مجيلة واألخرى دميمـة،  : كان لرجل امرأتان -١٠
إنـك  : الدميمة، فقالت له اجلميلة يوماً وهي تعاتبـه وكان حيب 

لتحقرين وتؤثر فالنة، وإا لكرياء رتياء، كرشاء، دقراء، وقصـاء،  
زعراء، غوراء، رتقاء، سفعاء، خنساء، وتدعين وإنين لنفحاء، لفاء، 

هيفاء، جيداء، فرعاء، بيضاء، وطفاء، قمـراء، وعجـاء،   ، حقباء
  !!. جاءحوراء، عيناء، قنواء، مشاء، ر

  
  

* * *  

 



  

 

  ١١  نصـائح للرجــال
 

  من طرائف الرجال
اشتريتها خبمسة، وهي : بكم تبيع شاتك؟ قال: قيل لرجل -١

خري من ستة، وقد رأيت دوا بسبعة، وقد أعطيت ا مثانيـة، ويف  
نفسي أين ال أبيعها بتسعة، ولكن ال أنقصها عن عشـرة، فمـن   

  !! أعطاين ا أحد عشر بعتها له، وإال مل أبعها، والسالم
  .إنا نربأ إليك من عيب فيه: ابتاع رجلٌ غالما، فقيل له -٢

إن وجـد فراشـاً   : يبول يف الفراش قال: قالوا! ؟ما هو: قال
  !!. فليفعل
إن : كتب رجل إىل قاضٍ يف أمر قوم جريانـه اختصـموا   -٣

الذي مل جير بينهما غري مفهوم، وقـد أردت االستصـالح فعـاد    
أن يصـفح عـن    –اهللا عزله  أدام –استفساداً، فإن رأى القاضي 

  . كتايب فإن فيه نقصاً
ال، بل فيه زيادة الم، كفانا اهللا تعـاىل شـرها   : فقال القاضي

  ). أدام اهللا عزه: يعين الالم الزائدة يف كلمة عزله، وكان املقصود(
حكي أن رجالً ادعى أن كل أحول يـرى كـل شـيء     -٤

يس هذا بصـحيح، لـو   يا أبه ل: وكان له ابن أحول، فقال!! اثنني
  !!. كان كذلك لكنت أرى القمرين أربعة

اشتر يل محاراً ليس بالصغري احملتقر، : أتى رجلُ خناساً فقال -٥
وال بالكبري املشتهر، إن أشبعته شكر، وإن أجعته صرب، وإن خـال  

وال يصدم يب السواري، وال ، وإن كثر الزحام ترفّق، الطريق تدفّق

 



  

 

نصـائح للرجــال
  

١٢  
 

إن ركبته هام، وإن ركبه غريي نام، فقال  يدخلُ يب حتت البواري،
أنظرين قليالً فإن مسخ اهللا القاضي فالناً محاراً اشتريته : له النخاس

  !!. لك
يا بين تعلم خطبة النكاح فإين أريـد أن  : قال رجل البنه -٦

: قال ؟أتعلمت شيئاً: قال، فلما كان الليل. نعم: قال. أنكح أخاك
أمحده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل ، هللا احلمد: قال. هات: قال. نعم
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً عبده ، عليه

يا بين، ال : فقال أبوه. حي على الفالح، وسوله، حي على الصالة
  !!. تقم الصالة حىت أذهب وأجيء، فإين على غري وضوء

ندي شغالً إن ع: جاء رجلٌ بقمح ليطحنه، فقال الطحان -٧
لئن مل تطحنه دعوت الليلة عليك فتـهلك  : كثرياً فترفّق فأىب، فقال

  ودعاؤك مستجاب؟  : فقال له الطحان!! دوابك
  !!. قال فادع اهللا أن جيعل قمحك طحيناً. نعم: قال
اشتروا يل غالماً له : كان رجلٌ ينسى أمساء مماليكه، فقال -٨

. هذا امسه واقـد : اً وقالوافاشتروا له غالم. اسم مشهور وال أنساه
  !!. اجلس يا فرقد، هذا اسم ال أنساه: قال

ما تقول يف رجـل  : قال رجل للحسن البصري رمحه اهللا -٩
، إن فهمناهم مل يفهمـوا ، ةـأغيلم: فقال. ؟مات وترك أبيه وأخيه

فما ألبـاه  : فقال له. ترك أباه وأخاه: قل، وإن علمناهم مل يعلموا
أرى كلمـا تابعتـك   : قل ألبيه وألخيه قال: فقال احلسن ؟وأخاه

  !!. خالفتين

 



  

 

  ١٣  نصـائح للرجــال
 

إن سائالً أتى إىل باب رجل من أغنياء أصـبهان،  : قيل – ١٠
يا مبارك، قل لعنرب يقـول  : فسأل شيئاً، فسمعه الرجل، فقال لعبده

وأملاس يقـول  ، وجوهر يقول لياقوت، ياقوت يقول ألملاس، جلوهر
يفـتح اهللا  : قول هلذا السائلفريوز يقول ملرجان، ومرجان ي، لفريوز
يا رب قـل  : وقال، فسمعه السائل فرفع يديه إىل السماء!! عليك

فخجـل  !! جلريائيل يقول لعزرائيل بأن يقبض روح هذا البخيـل 
  . التاجر، ومضى السائل حلال سبيله

يبيـع  : خطبت امرأة لرجل، فسألت عنه فقالت اخلاطبة -١١
  ! ؟المث فُتش عليه، فإذا هو بطَّ. ويشتري

نعم، يبيع ثيابـه  : فقالت ؟ألست قلت يبيع ويشتري: فقيل هلا
  !!. ويشتري ا خبزاً

رأى رجل رجالً يأخذ حجارة أعدها لبنائـه فاسـتحيا    -١٢
  . مل أعلم أا لك: منه، فقال اآلخذ

  !!. هب أنك مل تعلم أا يل، أمل تعلم أا ليست لك: فقال
داد يف متجـر هلمـا،   خرج رجالن من خراسان إىل بغ -١٣

ما أقول ملـن  : فمرض أحدمها، وعزم اآلخر على اخلروج فقال له
ملا دخل بغـداد اشـتكى رأسـه    : قل هلم: قال. !؟يسألين عنك

وأضراسه، ووجد خشونة يف صدره، وكرباً يف طحاله، وخفقاناً يف 
فؤاده، ورباناً يف كبده، وورماً يف ركبتيه، ورعشة يف ساقيه، وضعفاً 

بلغين أن اإلجياز يف كل شيء مما : فقال رفيقه. قيام على رجليهعن ال
  . قد مات: يستحب، فأنا أكره أن أطيل عليهم، ولكين أقول هلم 

 



  

 

نصـائح للرجــال
  

١٤  
 

كان رجلٌ حيـب  : ذكر عن أيب حامت السجستاين قوله -١٤
وكان ثقيالً متشادقاً ال يدري ما ، الكالم وخيتلف إىل حسني النجار

فطن له فكان يعد له اجلواب مـن   فآذى حسني النجار، مث: يقول
  .فينقطع ويسكت، جنس السؤال

يف جد يرشي التوهيمات  -أسعدك اهللا -ما تقول: فقال له يوماً
هـذا مـن   : يف عنفوان القُرب من درك املطالب؟  فقال له حسني

وجود فوت الكيفوفية على غري طريق احلسوبية، ومبثله يقع إلينا يف 
هذا حمتاج إىل فكر : فقال الرجل. الق وال افتراقاانسة على غري ت

  . والستخراج
  !!. افتكر، فإنا قد استرحنا: فقال حسني

قد لدغتين عقرب فهل عندك : قال رجل لبعض الظراف -١٥
  !!.. الصياح إىل الصباح: فقال ؟هلذا دواء

 



  

 

  ١٥  نصـائح للرجــال
 

  من غرائب الرجال
نظر رجل إىل أخوين ألب وأم، أحدمها مجيـل واآلخـر    -١
  !!. ما أمكما إال شجرة حتمل سنة موزاً وسنة عفصاً: فقال قبيح،

يف أي شـيء  : فقال له، مر رجل مبزبد وهو جالس يتفكر -٢
 ؟قال فما أعددت له. قد عزمت عليه السنة: يف احلج: قال ؟كرفتت

  !!.التلبية، فما أقدر على غريها: قال
كان لرجل يف البادية محار وكلب وديك؛ فالـديك  : قيل -٣

واحلمار حيمـل أثاثـه إذا   ، والكلب حيرسه إذا نام، يوقظه للصالة
. عسى أن يكون خرياً: فجاء الثعلب فأكل الديك فقال: قال. رحل

ال حول وال قوة إال باهللا  العلـي  : مث أصيب الكلب بعد ذلك فقال
مث جاء الذئب فبقر بطن احلمـار،  . عسى أن يكون خرياً، العظيم
  . عسى أن يكون خرياً: فقال

فاصبح ينظـر  ، مث إن جريانه من احلي أغري عليهم فأخذوا: قال
  . إمنا أخذوا بأصوات دوام: إىل منازهلم وقد خلت فقيل له

فمن عـرف  ، فقــال إمنا كانت اخلرية يف هالك ما عندي
  !!. لطف اهللا رضي بفعله

قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لرجـل أراد طـالق    -٤
أكل البيوت بنيت : فقال له. إلين ال أحبها: قال  ؟املَ تطلّقه: امرأته

  !!. ؟فأين الرعاية والذمة والوفاء ؟على احلب
كان رجل من أهل الشام مع احلجاج حيضـر طعامـه،    -٥

 



  

 

نصـائح للرجــال
  

١٦  
 

  : فكتب إليه، فكتب إىل امرأته بذلك
    أيهــدى يل القرطــاس واخلُبــز حــاجيت

       وأنت علـى بـاب األمـري بطـني  
ــذكر  ــت مل ت ــمإذا رغب ــدياً ومل تق     ص

      فأنت علـى مـا يف يـديك ضـنني  
ــه  ــوع أهل ــوء ج ــب الس ــت كل     فأن

     هزل أهل البيـت وهـو مسـنيفي!!  
  : عشرة أشياء من اجلفاء: قال سفيان الثوري رمحه اهللا -٦

رجل يدعو لنفسـه، وال يـدعو ألبويـه وللمـؤمنني     : أوهلا
  . واملؤمنات

  . ؤه يف كل يومرجل يتعلم القرآن وال يقر: والثاين
  . رجل يدخل املسجد وخيرج وال يصلي ركعتني: والثالث
  . رجل مر على املقابر وال يسلَّم عليهم وال يدعو هلم: والرابع

  . رجل دخل يوم اجلمعة بلداً وال يصلي اجلمعة: واخلامس
رجل نزل يف حملتهم عامل وال يذهب إليه ويتعلم منه : والسادس
  . شيئاً من العلم

رجالن يترافقان وال يسأل كل واحد منهما عن اسم : بعوالسا
  . صاحبه

  . رجل ال جييب الدعوة إذا دعاه إخوانه: والثامن

 



  

 

  ١٧  نصـائح للرجــال
 

وال يطلـب العلـم   ، رجل يضيع شبابه وهو فارغ: والتاسع
  . واألدب

رجل شبعان وجاره جائع وال يطعمـه شـيئاً مـن    : والعاشر
  !!. طعامه
أنا مستجري بـاهللا مث  : وقف رجل لعبيد اهللا بن حيىي فقال -٧

: فقال له عبيد اهللا، خبليفة اهللا مث بالوزير عبيد اهللا من فالن عدو اهللا
  !!. ولكنك تشتهي أن تتكلم، يا هذا لست تريد أن تتظلم

 ؟مـن أنيسـك  : فقال له، حكي أن رجالً مر يف صومعة -٨
فبـأي شـيء   : قال. الصرب: قال ؟قال فمن جليسك. قليب: فقال

 ؟قال له أي خرب أصدق عندك يف الدنيا. بذكر املوت: قال ؟تقتات
قال له فما بال اخللق ال . فما رأيت أصدق يف الدنيا من املوت: قال

وأما املـوتى فقـد   ، إمنا يتفكر األحياء: قال الراهب ؟يتفكرون فيه
  !!. املوت بحب الدنيا فهم ال يتفكرون لأماتوا أنفسهم قب

شدة الرعدة وقرفصة : قال ؟للشتاءما أعددت : قيل لرجل -٩
  . ودرب املعدة، القعدة

يا عبد اهللا : ذكر أن رجالً مدح آخر يف وجهه فقال له -١٠
  . ال: قال ؟أجربتين عند الغضب فوجدتين حليماً، لم مدحتين

  . ال: قال: قال أجربتين يف السفر فوجدتين حسن اخلُلق
  . ال: قال ؟أجربتين عند األمانة فوجدتين أميناً: قال
فال حيل ألحد ما مل جيربه يف هذه األشياء الثالثة أن ميدح : قال

 



  

 

نصـائح للرجــال
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  !!.               أحداً
جاء رجل إىل أيب ضمضم يستعدي على رجل يف دابـة   -١١

: قال ؟وما عيبها: فقال له أبو ضمضم. وظهر ا عيب، اشتراها منه
حة، ويف عجيزـا  يف أصل ذنبها مثل الرمانة، ويف ظهرها مثل التفا

مثل اجلوزة، ويف بطنها مثل املوزة، ويف حلقها مثل األترجة، فقـال  
  !!.اذهب عنا، فهذه صفة بستان وليست بصفة دابة: له أبو ضمضم

اشترى رجل جارية بديعة يف احلسن، وكـان يف غايـة    -١٢
القبح، فلما صارت يف داره، نظر إليها فضـحك ونظـرت إليـه    

أنظر إليك فأضـحك وتنظـرين إيلَّ   : ضبفبكت، فقال هلا كاملغ
ك فضحكت، ونظرت أنا إىل ما نظرت إىل ما يسر: فقالت ؟فتبكني
  !!. فبكيت يسوؤين
: أعطين خامتك أذكرك به فقالـت : قال رجل ملعشوقته -١٣

خامتي من ذهب وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود لعلّـك  
  !!. تعود

اب ال يزال جيمـع  رأيت رجالً من األعر: قال األصمعي -١٤
اجللود ال تستغين عنها : فقال ؟ما تصنع ذا: اجللود، فقلت له يوماً

أصلها سقاء، مث إن حاربوا فوِقاء، وإن جاعوا فشواء، وإن ، العرب
  !. اختلفوا فحذاء

ازهد : أوصين، قال: روي أن رجالً قال لبعض احلكماء -١٥
اىل كنصـح الكلـب   يف الدنيا وال تنازع فيها أهلها، وانصح هللا تع

  !!. ألهله، فإم جييعونه ويضربونه ويأىب إال أن حيوطهم نصحاً

 



  

 

  ١٩  نصـائح للرجــال
 

  من روائع الرجال
  

جالً مـن أهـل العـراق    ضـرب احلجاج بن يوسف ر -١
مل : قيل لـه . ال: قال ؟أتدري من جلدت: إليه، فقيل بالسياط فأُيت

يف فبعـث  : قـال . !يدرك رجل بالعراق أبني ورعاً منه وال أصلح
فإين فعلت ما فعلت ، اعف عين واستغفر يل: فلما جاءه قال، طلبه

قـال   !واهللا ما فرغت من ضريب حىت عفوت عنـك : فقال. جبهالة
كرهـت : قال ؟ومل ذلك وأنت تعلـم أين ظامل لك: احلجــاج

  !!. أن يقف مثلي مع مثلك يوم القيامة
ـ  -٢ ا لـه يف  سمع رجل من بين مرة يعظ ابناً له وقد أفسد م

والساعات تعد ، وال األيام تنذرك، ال الدهر يعظك: فقال، الشراب
عليك، واألنفاس تعد منك، أحب أمريك إليك أردمهـا باملضـرة   

  . عليك
آثر بعملك معـادك،  : وصى رجل آخر وأراد سفراً فقال -٣

وال تدع لشهوتك رشادك، وليكن عقلك وزيرك الذي يـدعو إىل  
أجلم هواك عن الفواحش وأطلقه يف ، الردىاهلدى، ويعصمك من 

  وتشيد شرفك ، فإنك ترب بذلك سلفك، املكارم
أشتهي : قال ؟ما تشتهي: جاء رجل إىل حامت األصم فقال -٤

إن : فقـال  ؟أليست األيام كلها عافية: فقيل له. عافية يوم إىل الليل
  عافية يوم أن ال أعصي اهللا فيه 

سألتك بالرحم الـيت بـيين   : له قام رجل إىل معاوية فقال -٥
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 ؟أفمن سائر العرب: قال. ال: قال ؟أمن قريش أنت: فقال. وبينك
رحـم  : قال. قال رحم آدم ؟فأية رحم بيين وبينك: قال. ال: قال

  !!. مث قضى حاجته. واهللا ألكونن أول من وصلها، جمفوة
أما : خ لهكتب رجلٌ من أهل البصرة إىل أ: قال األخفش -٦

وأمـر  ، وأمران يل، طلب احلاجة أمران فيك نه يسهل عليفإ، بعد
فاجتـهادك يف الـنجح   : فأما اللذان فيك. وبه متامها، من قبل اهللا

  . ومبالغتك يف االعتذار
وال أصون عنك ، فإين ال أضيق عليك بعذري: وأما اللذان يل

فإمياين بأن كل مقـدور  : وأما الذي من قبل اهللا عز وجل. شكري
  .        والسالم كائن،
أربعة ال أقدر علـى  : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -٧

رجل بدأين بالسالم، ورجل وسع يل يف جملسي، ورجل : مكافأم
ومن : قيل. أغربت قدماه يف حاجيت، وأما الرابع فال يكافئه إال اهللا

رجل نزل بدار فبات مفكراً ليلته مبن ينزل بـه، مث رآين  : قال ؟هو
  !!. الً حلاجته فأنزهلا يبأه

كيف طلبـك  : قال احلسن بن علي رضي اهللا عنه لرجل -٨
: قال. ال: قال ؟قال فها أدركت منها ما تريد!!. قال شديد ؟الدنيا

 ؟فكيف بـاليت مل تطلبـها  ، فهذه اليت تطلبها مل تدرك منها ما تريد
  . يعين اآلخرة

ـ  -٩ أنـت  : هجاء رجلٌ إىل يونس بن عبيد رمحه اهللا فقال ل
احلمد هللا الذي مل يمـتين حـىت   : قال. نعم: قال ؟يونس بن عبيد

 



  

 

  ٢١  نصـائح للرجــال
 

   ؟وما حاجتك: قال. رأيتك
: قـال . سل عما بدا لـك : قال ؟أريد أن أسألك مسألة: قال
حماسبة النفس مـع كـل طرفـه،    : قال ؟ما غاية الورع، أخربين

تـرك  : قال ؟فأخربين ما غاية الزهد: قال. واخلروج من كل شبهة
  !!. ةالراح

فبينا أنا أطـوف إذا  ، حججت مرة: حدث رجل فقال -١٠
  : فشغلين عن دعائي، فإذا هو يقول، أعرايب يدعو

مع فقري إليه القدمي وغنـاك  ، اللهم إين أسألك قليالً من كثري
اللهم إن عفوك عن ذنيب وصفحك عن جرمي وسترك . عنه العظيم

 يف أن وعما كان من خطئي وزللـي، أطمعـين  ، على قبيح عملي
اللهم أذقتين من رمحتك، وأريتين مـن  . أسألك ما ال أستوجبه منك

قدرتك، وعرفتين من إجابتك، ما صرت أدعوك آمنـاً، وأسـألك   
بل مدالً عليك مبا قصدت فيه إليك، ، مستأنساً ال خائفاً وال وجالً

ولعل إبطاءه عـين خـري يل   ، فإن أبطأ عين أحلحت جبهلي عليك
فلم أر موىل كرمياً أصرب على عبد لئيم منك . مورلعلمك بعاقبة األ

ب إيلّ فأبغض إليـك نفسـي،   ، عليألنك تدعوين فأوىلّ، وتتحب
وتقدم ، وتقدم إيلّ فال أقبل منك، وتتحبب أيلّ فأبغض إليك نفسي

كأن يل الطول عليك، فال مينعك ذلـك مـن   ، إيلّ فال  أقبل منك
ين بتفضلك وفضـل  الرمحة واإلحسان إيل جبودك وكرمك، فارمح

  . إحسانك
فالتمست صحيفة ودواة فكتبت ، فخرجت من الطواف: قال

 



  

 

نصـائح للرجــال
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  !!. الدعاء
قيل إن رجالً أتى إىل بعض احلكماء فشكا إليه صديقه،  -١١

أتفهم مـا أقـول   : وقال له احلكيم. وعزم على قطعه واالنتقام منه
فأكلمك أم يكفيك ما عندك يف فورة الغضب اليت تشـغلك  ، لك
أسرورك مبودته كان أطول أم : فقال. إين ملا تقول لواعٍ: فقال ؟عين

أفحسناته عنـدك أكثـر أم   : قال. بل سروري: قال ؟عمك بذنبه
، فاصفح بصاحل أيامك معه عن ذنبه: قال. بل حسناته: قال ؟سيئاته

   وهب لسرورك به جرمه، واطرح مؤونة الغضب واالنتقـام للـود
  . يامالذي كان بينكما من سالف األ

دخل رجلٌ على سامل بن قتيبة الباهلي يكلمه يف حاجـة   -١٢
وجعل !! يطلبها منه، فوضع نصل سيفه على إصبع سامل واتكأ عليه

يكلمه يف حاجته وقد أدماه، وساملٌ صابر، فلما فرغ الرجـل مـن   
حاجته وخرج، دعا سامل مبنديل، فمسح الدم عن إصبعه وغسـله،  

. حك اهللا، أو أمرته برفع سيفه عنكهالّ حنيت رجلك أصل: فقيل له
  !!. خشيت أن أقطعه عن حاجته: فقال

!! العلم واملال يؤخذان من الـبطن : قال رجل ألحدهم -١٣
أمسك عن الشهوات يكثر مالك وأقلـل  : وكيف ذلك؟ قال: قال

  !!. من األكل يكثر علمك
نظر رجل من احلذاق إىل رجل من جهال الناس عليـه   -١٤

تكلّم على قـدر ثيابـك أو   : م وخيطئ، فقال لهثياب حسنة ويتكل
  !! البس على قدر كالمك

 



  

 

  ٢٣  نصـائح للرجــال
 

يا بين، أصلحوا ألسنتكم فإن الرجـل  : قال رجل لبنيه -١٥
 من أخيه دابته ومن صديقه النائبة حيب أن يتحمل هلا، فيستعريتنوبه 

  !!. ثوبه، وال جيد من يعريه لسانه
سـكوتاً  ، ينبغي للرجل أن يكون ضحوكاً إذا وجل: قيل -١٦

  . غري سائل إذا فقد، إذا خرج، آكالً ما وجد
إن شر الرجال قليل الغرية، سريع الطرية، شـديد  : قيل -١٧

وهجمت عينـاه،  ، العتاب، كثري احلساب، قد أفل خنره وأدبر دفره
وينطق وجيعـاً، يصـبح خليـا،    ، واضطربت رجاله، يفيق سريعاً

  . !!وميسي رحيا، إن جاع جزع، وإن شبع جشع
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  حكم وفوائد للرجال
يف حياة الرجال والنساء مواقف فيها يربز ذكاء الرجال وكيد 
النساء، ويف بعضها يظهر محق الرجال وغفلة النسـاء، ويف بعـض   

  . آخر نلمح حكمة الرجال ودهاء النساء
وفيما يلي نعرض بعضاً من املواقف الرجالية النسائية، وأتـرك  

اعيه ألخذ العظات والعرب والدروس للقارئ الكرمي الباب على مصر
  . املستفادة، حلياة أسرية أرحب

إين أمتـىن أن أرى  : -وكان قبيحـاً   –قال رجل المرأته  -١
وكيف ذلك، فأخرجت له مرآة، : أنا أريكه، قال: قالت له، إبليس

  !! انظر إىل وجهك: وقالت له
فضـرطت  : مر الفرزدق مباء وبه نسوة يغسلن ثيان قال -٢

واهللا مـا   ؟ومل تضـحكن : ه فضحكن منه، فقال هلن الفرزدقبغلت
  . محلتين قط أنثى إال فعلت كفعلها

أترى اليت محلتك تسعة أشهر كيف كان : فقالت له امرأة منهن
  . فخجل وانصرف! ضراطها؟

، كان للفضل بن سهل وصيفة ظريفة، كثرية امللح والنوادر -٣
: ازحها، فقال هلا يومـاً وكانت ساقية، وكان أبو نواس يولع ا ومي

ألن وجهك واحلـرام ال  : فقالت ؟إين أحبك وتبغضينين فلم ذلك
  !!. جيتمعان
يروى أن بثينة دخلت على عبد امللك بن مروان فحـدد   -٤

 



  

 

  ٢٥  نصـائح للرجــال
 

ما رأى فيك مجيل حني قال فيك ما قال؟ ، يا بثينة: قال، النظر إليها
خلالفـة،  ما رأى فيك الناس حني ولّـوك ا ، يا أمري املؤمنني: قالت

فضحك عبد امللك حىت بدت له سن سوداء كان خيفيها، وما ترك 
  .هلا من حاجة إال قضاها يومئذ

: أخربين خالد بن كلثـوم قـال  : حكى محاد الراوية قال -٥
رأيتها يف : أخربين رجل من بين أسد أنه أدرك ميا، وكان أعور، قال

نا نرى أا ما ك: فقال النسوة ؟أيتكن مي: نسوة من قومها، فقلت
واهللا ما أدري ما كان لعجب ذي : هذه هي، قلت، ختفى على أحد

يـرحم  : وما أراك كما كان يصفك، فتنفست وقالت ؟الرمة منك
اهللا غيالن، إنه كان ينظر إيلّ بعينني صحيحتني وأنت تنظر إيلّ بعني 

  !!. واحدة
كيف سدت الناس وأنت : قالت امرأة للحصني بن منذر -٦

  . ألين سديد الرأي، شديد اإلقدام: فقال ؟خبيل قبيح
يا جارية هل يف يديك : قلت المرأة ظريفة: قال األصمعي -٧
  !!. ال، ولكن يف رجلي: قالت ؟عمل

كنت جالساً عند القاضي شريح، إذ دخلت : قال الشعيب -٨
: فقلت، عليه امرأة تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاء شديداً

. لبكائها: قال ؟وما علمك: فقال، مظلومةأصلحك اهللا ما أراها إال 
وجـاُءوا أَبـاهم   : ال تفعل، فإن إخوة يوسف عليه السالم: قال

  !!. ونــ، وهم ظامل" ١٦: يوسف"  عشاًء يبكُونَ
فأعطاها ماالً عظيماً، فقيل ، سألت امرأة عبد اهللا بن جعفر -٩

 



  

 

نصـائح للرجــال
  

٢٦  
 

ـ : إا ال تعرفك، وكان يرضيها اليسري قال: له ان يرضـيها  إن ك
فإين ال أرضى إال بالكثري، وإن كانت ال تعرفين فأنا أعرف ، اليسري
  . نفسي

إـا  : كان رجل له زوجة مجيلة، فقال له أحد أصحابه -١٠
كيف : فقال له صاحبه ذلك. فطلقها وتزوج امرأة أخرى، ختونك

صـرت آكـل   ، كنت آكل شهداً مع غريي: قال ؟أنت مع هذه
  !!. ا قبيحةيريد أ، قطراناً وحدي

، فلما دخـل ، تكلم ابن السماك يوماً وجارية له تسمع -١١
أردده : قال، لوال أنك تردده، ما أحسنه: كيف مسعت؟ قالت: قال

إن كنت تردده حىت يفهمه من : حىت يفهمه من مل يفهمه، قالت له
  !!. إذن ميلّه من فهمه، مل يفهمه
ع علينـا يف  اللهم وس: فسمعها تقول، تزوج مغنٍ نائحة -١٢

وقد أخذنا بطـريف  ، إمنا الدنيا فرح وحزن، يا هذه: فقال، الرزق
  ! فهل مث ثالث؟، ذلك، إن كان فرح دعوين، وإن كان حزن دعوك

وكانت من أحسـن  : نظر عمران بن حطان إىل امرأته -١٣
إين وإياك يف اجلنـة إن  : النساء، وكان هو من أقبح الرجال، فقال

ألنين أعطيت مثلك فشكرت وابتليت : قال ؟شاء اهللا، وكيف ذلك
  !!مبثلي فصربت
تزوج رجل امرأة حديثة على : قال الشافعي رمحه اهللا -١٤

  : امرأة قدمية، فكانت جارية احلديثة متر بباب القدمية، فتقول
    رجـل صـحيحة  : وما يستوي الـرجالن 

 



  

 

  ٢٧  نصـائح للرجــال
 

    ـلّتورجل رمى فيها الزمـان فش  
 :فتقول. مث تعود

ـ       ثـوب بـه البلـى   : انما يسـتوي الثوب
  وثــوب بأيــدي البــائعني جديــد  

  : وأنشدت، فمرت جارية القدمية بباب احلديثة
 

    نقــل فــؤادك حيــث شــئت مــن اهلــوى
  مـــا احلـــب إال للحبيـــب األول  

    كــم منــزلٍ يف األرض يألفــه الفــىت   
ــزلٍ    ــداً ألول منـ ــه أبـ   وحنينـ

ـ قوم من بين منـري  مرت امرأة من األعراب ب -١٥ ا فلحظوه
، ما أخذمت بواحدة من اثنـتني ، منري يا بين، واهللا: بأبصارهم، فقالت

أرادت بقــول اهللا  ، ال بقول اهللا سبحانه، وال بقول الشاعــر
  ".  ٣٠: النور"  قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم: تعالـى

  : وأرادت بقول الشاعر
ــري    ــن من ــك م ــرف إن ــض الط     فغ

ــال    ــاً ف ــت وال كالب ــاً بلغ   كعب
  . هذا وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

* * *  

 


