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  قال: يالكند عيل بن   : سمعت عيل بن سعيد عامر بن هاشم يقول

 كان بظهر الكوفة إذا هو ببهلول املجنون عىل قصبة وخلفه صبيان وهو امإىل احلج فل الرشيد خرج

ع.   فقال: من ذا؟ قالوا: هبلول،  يعدو فقالوا املجنون. قال: كنت أشتهي أن أراه فادعوه غرَي مروَّ

فعدا عىل قصبته، فقال املؤمنني.  أمري  يا هبلول. فقال: وعليك  الرشيد: له: أجب  السالم عليك 

عظني  قال:  إليك.  أشتق  مل  لكني  قال:  باألشواق.  إليك  كنت  قال:  املؤمنني.  أمري  يا  السالم 

يا أمري  َأع ُظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. قال: زدين فقد أحسنت. قال:  َم  هبلول. قال: وب   يا

فعَ  ومجاال  ماال  اهلل  رزقه  من  وواسى  فَّ املؤمنني  مجاله  يف  فظّن    يف  األبرار.  ديوان  يف  ُكتب  ماله 

. قال: كال ال ُيقََض َديٌن بَدين. اردد احلقَّ عىل  َدينك أنه يريد شيئًا فقال: قد أمرنا أن ُيقََض  الرشيد

َرى عليك. فقال: يا أمري املؤمنني إن  أهله واقض َديَن نفسك من نفسك. قال: فإّنا قد أمرنا أن ُي 

 .اهلل ال يعطيك وينساين. ثم وىّل هارًبا

 

 مقتطف من كتاب عقالء املجانني للنيسابورّي 
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التحرير مشغوال حني دخلت مدير  اآلخر   ،مكتبه  عليه  كان  التلفون  املتحدث يف  من  التليفون ويطلب  يرد على  كان 
. وقفت طويال، وفكرت يف االنصراف بعد أن طال الوقت،  ، مفروًدا على آخرهاالنتظار قليال. وأمامه كان ماكيت العدد اجلديد 

 . بـهذه الصورةوشعرت ابإلهانة، ألن هذا الرجل أرسل يف طليب وهو مشغول 
 كانت تدخن ببطءفاتنة  يف مواجهة امرأة    جاءت جلسيتالنصراف، فطلب مين اجللوس.  ت ابمهمتنبه لوجودي حني  

 .  وكأنـها متص السيجارة وال تشربـها
، وكانت معظم ردوده بكلمات "أفندم" و"حاضر" و"حتت  أمحر اللونانتهى املدير من احلديث يف التليفون األول، وكان  

 .  ويشرح التعليمات ويبلغ السياسات  ، وأنه يعطي األوامرما  سلطة  لهأنه ميثل ابلنسبة  أمرك". ففهمت أن الذي يتحدث أعلى منه، و 
وأنـهى    ويتوعد،  ويهدد  نرتمثل كل التليفوانت األخرى، وراح يشخط وي  اللون  أمسك املدير ابلتليفون الثاين، وكان أسود

 : تفسرًاوقبل أن ميسك مباكيت العدد اجلديد شاهدين. نظر إيل مساملكاملة بسرعة، 
 أي خدمة ؟  -

 قلت له :  
 أنت الذي طلبتين.   -

ما طلبين من أجله، كان قد نسي، وقبل أن يطلب مين احلضور بعد قليل، حىت يكون قد تذكر األمر الذي طلبين  حاول أن يتذكر  
 :قبل النطق بـها الكلمات بني شفتيهاتتذوق توجه كالمها له. كانت وهي  ضيفته الفاتنة،قالت من أجله، 

 جرمية العصر.   -
 : ، نظر لضيفته نظرة فيها إعجاب وولهرأسه بيده خبط

 كدت أنسى.    -
 حول وجهه حنوي، قال يل وهو يستخدم مالمح وجهه يف احلديث: 

 خبطة !  -
 مل أجد لدي رًدا على الكلمة، فاكتفيت ابلصمت، قال هو: 

فيها كل مكّوانت اإلاثرة: جنس ودين. تبقى السياسة، والصحفي العبقرّي ستشد إليها الُقـرّاَء بصورة مل حتدث من قبل،  جرمية.    -
 ميكن أن يرشها على وجه أي جرمية.

تساءلت وأان ما زلت يف وقفيت، أقلب نظري بينه وبني ضيفته الفاتنة. ملاذا يبدي األستاذ ميشيل شنودة كل هذا االهتمام ابملوضوع؟  
 اآلن؟ سأسافر وهناك سأعرف. ال شيء يبقى سرًا إىل األبد. قليل من الصرب وسأعرف.  هل له مصلحة ما؟ ملاذا أستبق األمور من

إىل طلب مين السفر فورًا إىل البلد الذي وقعت فيه اجلرمية لكي أحققها وأعود. قال يل مطلوب مين التوجه فور وصويل إىل البلد  
املباحث، مث الذهاب إىل وكيل النيابة، الذي حيقق يف موضوع اللجرمية، وحماولة  قسم الشرطة أو املركز، ومقابلة الضابط أو فريق رجال  

النفي   الوصول إىل اخليط األساسي يف اجلرمية، ووضع يدي على أطرافها األساسيني: اجلاين واجملين عليه وشهود اإلثبات وشهود 
 مية. وجسم اجلرمية، واألدوات املستخدمة والزمان واملكان، الذي هو مسرح اجلر 

   ليوسف القعيد. يدع  ار الص  طَ ق  مقتطف من  
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 فيه َحْتفه. وكان طرفة بن العبد وخاله جرير بن عبد املسيح املعروف   ملن حيمل كتابً ضرب مثًل ت:  سصحيفة املتلم   

البحرَين كتاَبْْي أْومههما أنه ، فبلغه أنـهما هجواه، فكتب هلما إىل عامله يف امللكينادمان عمرو بن هند  مسبملتل

. فخرجا حىت إذا كاان بلَنَجف إذا مها بشيخ يف الطريق حيّدث وأيكل  أمر هلما فيهما جبوائز وقد كان أمره بقتلهما

من خبٍز يف يده، ويتناول الَقْمَل من ثيابه فيقصعه. فقال له املتلمس: ما رأيت كاليوم شيًخا أمحَق! فقال له الشيخ: 

 من محقي؟ ُأخرج خبيثًا وأُدِخل طيّـبًا، وأقتل عدوًّا، وأمحُق مين وهللا َمن يتحّمل حتفه بيده. فاسرتاب وما رأيتَ 

املتلمس بقوله، وطلع عليه غلم من أهل احلرية، فقال له: أتقرأ اي غلم؟ قال: نعم. ففّك صحيفته ودفعها إليه  

 فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيًّا. فإذا فيها: أّما بعُد، فإذا أاتك املتلمس بكتابنا هذا 

فأخذها املتلمس وقذفها يف نـهر احلرية، مث قال لطرفة: إّن يف صحيفتك وهللا ما يف صحيفيت. فقال طرفة: كل، مل  

فنجا برأسه، وتوجه طرفة حنو البحرين، وأوصل الكتاب إىل عاملها. يكن ليجرتئ عليَّ. مث أخذ املتلمس حنو الشام  

تريدها. فسقط يف يده وقال: إن كان ال بد من القتل  ه: إّن امللك قد أمرين بقتلك فاخرت أّي قتلةٍ فلما قرأه قال ل

فقطُع األكحل. فأمر به فُفصد من األكحل، ومل تشد يده حىت نزف دمه فمات. ويف ذلك يقول البحرتّي وجيريه 

 ن:  مثلً يف اختيار خري الشرَّيْ 

 ولقد سكنت إىل الصدود من النوى
 

ْرُي أَْريل عنــد طعم احلن ــلِ وا  ــَّ ــــ ــــ  لشــــ
 

ْربـــةً   ذاَك طرفـــةُ وكَـــ  ــَ ــــ ــــ  حَْي َأْوَجَس ضــــ
 

 يف الرأس هــاَن عليــه قطُع األكحــلِ  
 

 من بعض امللوك إىل عامله بِصَلٍة له :  وممن ضرب املثل بصحيفة املتلمس َمن قال للفرزدق، وقد أخذ كتابً 

 ثَل صحيفِة املتلمسِ اَء مِ دَ أَْلِق الصحيفَة اي فرزدُق ال َتُكْن     َنكْ 

 
 للثعاليب. مثار القلوبمن ف مقتط
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 الفروسية
  .... كبنا القطار إىلوكانت قريبة من تلك الضواحي فر   إىل قضاء يومني يف ضيعة أحدهم  –أان وطائفٌة من اإلخوان    –ُدِعينا مرة  

وهناك وجدان طائفة شىت من اخليل والبغال واحلمري، فتومهت يف أول األمر أن هناك سوقا للدواب أو معرًضا لـها. مث علمت أنـها 
" محارًا، وجاءن ه أن يركب "الـمازني لركوبنا. فاخرتت من بينها محارا صغريا ومهمت ابمتطائه، ولكن صاحب الضيعة وداعينا َعزَّ علي

. فاستحييت أن أقول له إن أخاف من ركوبه، وإنه ال عهد يل ابخليل، ودنوت من بعض اخلدم  هنبكر أل  عليي   مقسبـجواد أصيل وأ
 قل يل : كيف تركب هذا احلصان ؟  -ومهست يف أذنه هذا السؤال :  

 على ذيله !  -:   ابتسامة  يفمث قال وعلى فمه ط مليافتأملين 
 على ماذا ؟  -:  قلت

أال تظن اي صاحيب أن   -دت إىل اخلادم أسأله:  درت عيين يف ذيله مث هززت رأسي وعاجلواد وأت إىل  . فذهبوأشاح عين بوجهه
 األحزم أن أمتطيه قريبا من العنق ألستطيع عند احلاجة أن أطوقه بذراعي ؟ 

نصيح ونضحك، وكان ال بد أن أفعل شيئا يف هرج ومرج ، وكنا مجيعا وايسالرجل على أن قال : "رمبا" وانصرف عين إىل  فلم يزد
 لًَّما.  يد سأر  - فناديت مضيفنا وقلت له  :

 ما حاجتك إليه ؟ سلماً ؟  - قال يف دهشة :
 . صاحيب اجمللى ايحاجيت إليه أن أريد أن أصعد إىل ظهر هذا  -قلت: 

 أنـها ستلقيين على األرض من الناحية األخرى.  إيل ليي فضحك وقال : أان أساعدك. ودفعين على ظهر اجلواد دفعة خ
لث وأهوى على  ، واقرتب مين اثوراءهـها  آخر مطيته وانطلق بز أحدان دابته فمضت تعدو واستحث  وسران مسافة على مهل مث وخ

الريح  جوادي بعصا معه أمعائي  ط فوقهأعلو وأهبوأان    –هكذا خيل إيل  أو    – ، فوثب اجلواد وراح يسابق  أن  ، حىت أحسست 
ى عنقه وطوقتها وجعلت أاندي من لمس بيدي شيئا أمسكه وأتعلق به فيفلت من قبضيت كل ما تصل إليه، فارمتيت عل، وأتعستتقط

 ا هذا الشيطان. حويل وأانشدهم الذمة والضمري واملروءة أن يوقفو 
 

 مقتطف من صندوق الدنيا إلبر اهيم عبد القادر املازن. 
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م قال: قال هاشم بن حممد اخلزاعي قال: حدثنا عيسى بن إمساعيل قال: حدثنا حممد بن سّل أخربين  
 :يل َخَلف

ببّشار قبل أن أراه، فذكروه يل يوما وذكروا بيانه وسرعة جوابه وَجودة شعره، فاستنشْدتُـهم كنت أمسُع  
شيئا من شعره، فأنشدوين شيئا مل يكن ابحملمود عندي، فقلت: وهللا آلتيّنه وََلُطَْأِطَئنَّ منه. فأتيُته وهو  

هللاُ َمْن يبايل بـهذا، فوقفُت أأتمَُّله   اجلثّة، فقلت: لعنَ   املنظر عظيمَ   جالٌس على اببه، فرأيته أعمى قبيحَ 
طويل، فبينما أان كذلك إذ جاءه رجٌل فقال: إن فلان سّبَك عند اَلمري حممد بن سليمان ووضع  
منك. فقال: أَو قد فعل ؟ قال: نعم. فأطرق وجلس الرجل عنده وجلست، وجاء قوٌم فسّلموا عليه  

يـَْرُدْد عليهم، فجعلوا ينظرون إليه و  ، فلم يلَبْث إال ساعًة حىت أنشَدان أبعلى  1قد َدرَّْت أوداُجهفلم 
 صوتِه وأفخِمه: 

يَـ نـُبِّئـــــُت ان ِـــــ  ِه  ــِّ أُمـــ  اُبِن تـــــَ غْ َك 
 

وَ مِ اَلَ   دَ نْ عِ   أَِمريُ لَ عَ   لْ هَ رِي   يَّ 
 

عٌ  ــِ واســــــــــــ  ِِ وبَي ــٌة  حُمرِّقــــ  انرِي 
 

ي َمعُمورُ    لِْلُمعَتِفنَي وََمِلســــــــــــــِ
 

 اََلِحبَِّة والِعَدا ويلَ اْلَمَهابُة يف  
 

ُه  مورُ   لــــــَ ٌد  ــَ َأســـــــــــــــــ أنَِّن   وَكــــــَ
 

ْيَدهُ غَ  ــَ  رَِثْت َحِليَلُتُه وَأْخطََأ صـ
 

الطَّرِيِي  َِ ريُ   َلَقِم  َعَلى  ُه   فـَلـــــــَ
 

ا، حىت قلت يف نفسي: احلمد هلل   قال: فارتَعَدْت وهللا َفرا ِصي واْقَشَعرَّ جلدي وَعظَُم يف عين جدًّ
 َك.الذي أبعَدين من َشرِّ 

 
 .، َليب الفرج االصفهاينكتاب اَلغاينمن  

 

 
 درت : امتألت دما ؛ واَلوداج : مجع َوَدج وهو عرق يف العني يقطعه الذابح فل تبقى معه حياة. 1
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 بئست ألنـها انتزعت مين مسريًا يندر نظريه بني السّمار.  بئست الساعة اليت شككت فيها بقّوة اخلشبة !
يف آخر األسبوع األول لعودته من الربازيل. وقد رغبت يف التقرب    توطدت العالقات الوديّة بيين وبني شاهني بطرس اجلزيين

إليه لعذوبة حديثه وطالوة أقاصيصه. فلم ميِض على تعارفنا شهران حىت أصبحت قادرًا أن أقص عن الربازيل ما كان يدفع البعض  
 أحد من السامعني إىل دعم قصيت بربهان إىل الظن أبين ولدت وقضيت قسًما طوياًل من حيايت فيها. لكنين كنُت أضطّر كّلما دعاين

أن أحيل السائل إىل صديقي شاهني، وصديقي شاهني كان يدحض كل شكوك السامعني بربهان قاطع ال حيتمل الرد والتأويل : 
 "رأيت كذا وكذا بعيين" أو "مسعت كذا وكذا أبذين".  

أقلّ  أنه يشمئّز من كل من يبدي   شك يف صحة رواايته وأقاصيصه. لذلك كنت وقد الحظت يف مدة تقّريب من شاهني 
كان حبرًا بال قاع حىت أنه مل يقص أحتاشى جهدي كل سؤال ُيشتّم منه شك أو تكذيب. ومما أدهشين من أمره أن جراب أخباره  

 علّي القصة مرّتني، وكان كّلما أنـهى قّصته ورأى الدهشة ابدية على وجهي ابدرين بقوله: 
 ب منها بكثري.هذه بسيطة. عندي أغر  -

أنصرف عنه حىت أمسع أغرب ما عنده من األخبار. فجلسنا فيهيج أفكاري برتداد هذه العبارة. إىل أن جئته يوًما قاصًدا أن ال  
تين قد ئق حىت وجدضع دقاِض بمل ت . انحسب عادتنا على مصطبة أمام بيته تظللها دالية من الكرم قد تدّلت عناقيدها فوق رأسي

أتى على آخر حكاية رمقين بنظرة من  كان كلما و  طر.وفة ابملخافق صديقي يف رحالته احملفابت مع جليسي إىل آجام الربازيل أر انقل
 ـهاية كل قصة أرّدد على طرف لساين سؤاالً ما أان فكنت عند ن ي. أ هالبادية على وجسه ويراتح قلبه لعالمات الدهشة  مة نفيعرف قي

تفاصيلها كل اإلصغاء  ل  ـهى قصة طويلة مل أصغكان بفكري فأنك؟" وكأنه قرأ ما  ما عندأعددته قبل جميئي، وهو: "هل هذه أغرب  
 . إمنا عندي أغرب منها بكثري. فهل حتب أن تسمع أغرب ما عندي ؟هذه غريبة  -بقوله: وابدرين 

ّد يده إىل حتت إبطه وخيرج من هنالك قطعة من ار قميصه مث ميزر وما كدت أجيبه "هات وأمسعنا" حىت رأيته قد أخذ يفك أ
رائي  هتم الزدا. لكن صاحيب مل يجهي ابمسً زدراء وأملت و عليها نظرة ا  حول عنقه. فألقيت  زوااي معلقة خبيط أسود مثلّثة ال  اجللد األسود

كما ها  ـأتدري ما هذه ؟ لو عرفت قوت  -:  ي ومّد قطعة اجللد إىل حتت أنفي قائالبيدبل أخذ  ،  هيعلى وج   وابتسامة االستخفاف
الذي عّلق عليه املسيح. ال تضحك، فأان قد ضحكت ، الصليب  الصليب  من عود  "خرية ذ"تضحك. هذه  أعرفها أان ملا كنت  

أان ،  نة و جهنم وآهلة وأنبياءن ومالئكة وشياطني وجصري. قديسو رجل عأان    – تعرفين  وأنت    – أان  قبلك، لكين ال أضحك اليوم.  
فسي  بت قوتـها بنقد رأيت أفعاهلا بعيين وجر أما هذه اخلشبة فلب.  عصري ال أعتقد بدين أو داينة. وكما تراين لست من بسيطي الق

 ـها ؟فكيف أشك ب
 

 . ، مليخائيل نعيمة كان اي ما كانمن   ()بتصرف فمقتط
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هدم البيت، مث االنصراف  ـهيَّأ لدخول مكة، وهيَّأ ِفيَله وَعَّبَّ جيشه، وكان اسم الفيل حممودا؛ وأبرهُة ُُمِمع لـفلما أصبح أبرهة ت
حىت قام إىل َجْنب الفيل، مث أخذ أبُذنه، فقال: ابُرْك  اخلَثَعمي   إىل اليمن. فلما وجَّهوا الفيَل إىل مكة، أقبل نـَُفيل بن َحِبيب

، وخرج نُفيل بن َحبيب يشتد  1حممود، أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك يف بلد هللا احلرام، مث أرسَل أذنه. فربك الفيلُ 
 3غوه قوم فأَب. فأدخلوا حَماجن هلم يف َمراقِ ه فبزَ لي  2حىت أْصعد يف اجلبل، وضربوا الفيَل ليقوم فأََب، فضربوا رأسه ابلطَّرَبْزين

َمْشرق فَفَعل مثل  ـ، فوجهوه راجعا إىل اليمن، فقام يهرول، ووجهوه إىل الشام ففعل مثل ذلك، ووجَّهوه إىل الها ليقوم فأَبـب
، مع كل  طائٍر منها َثالثَُة أحجار  4اخلَطاطيف ذلك، ووجَّهوه إىل مكة فربك؛ فأرسل هللا تعاىل عليهم طريًا من البحر أمثاَل  

س، ال ُتصيب منهم أحًدا إال هلك، وليس كل هم أصابت. والَعدَ   صم ِ احلِ حيملها: حجر يف ِمنقاره، وحجران يف رجليه، أمثال  
اليمن، فقال نُفيل  هم على الطريق إىل  ـوخرجوا هاربني يبتدرون الطريَق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نُفيل بن َحبيب ليدلَّ 

 هم من نِْقمته:  ـحني رأى ما أنزل هللا ب

 واألشرُم الـَمغلوُب ليس الغالبْ      أيَن الـَمَفرُّ واإللُه الطَّاِلبْ 

 وقال نفيل أيضا:  

 إذ أَْبَصْرُت َطرْيًا     وِخْفُت ِحَجارًَة تـُْلَقـى َعَلْينا َحَِدُت هللاَ 

 اِن َديـْنَاــُحْبشَ ـلـيَّ لــنـَُفْيٍل      َكـــَأنَّ َعلَ َأُل َعْن ـوُكلُّ الَقـْوِم َيسْ 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق، ويهِلكون بكل َمْهَلك على كل َمنَهل، وُأصيب أبرهة يف جسده، وخرجوا به معهم تسقط  
دموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات  ُمثُّ قيحاً ودماً، حىت قـتبعْتها منه ِمد ة تَ اأُْْنُلة    ، كلما سقطتأُْْنُلةً   أانمله أُْْنُلةً 

 فيما يزعمون. ، حىت انصدع صدرُه عن قلبه

 .البن هشام السرية النبويةمن )بتصرف( ف مقتط

 
 البارك الذي يلزم موضعه وال يربح. لَ عْ الفيل ال يربك، فيحتمل بروكه سقوطه على األرض ملا جاءه من أمر هللا. وحيتمل أن يكون فعل فِ  1
 ، فارسي  معر ب.آلة معقفة من حديدالطربزين:  2
 مراقه: أسفل بطنه.احملاجن: مجع حمجن وهي عصا معوجة وقد جيعل يف طرفها حديد. بزغوه: أدموه. و  3
 جانبية على أسطح عالية وتسميها العامة عصفور اجلنة.ة على هيئة قب ة بـها فتحمن الطني اخلطاطيف: مجع ُخط اف وهو طائر يبين عش ه  4
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 ساءابلنِ ِرامِ الغِ ِرحاذِ 
مِ  أّن  يف  ِاعَلْم  األموِر  أوقِع  ذهاِب  عِ سرَ وأَ روءِة  للم  اها  زرَ وأَ ِل  قْ للعَ ها  لِ قتَ وأَ للماِل  ها  فِ تلَ وأَ ِد  سَ للجَ ها  كِ هَ ـ نوأَ الديِن  ن  يف  اللِة  الَ ها 

  .ابلنساء الغرامَ  قارِ الوَ و 
 .ن  نه  ما عنده  وَتطَمح  َعيناه  إىل ما ليَس عنده  مِ  1ّن أنه  ال يَنَفكُّ ََيجـِم  هِ ِـ م غَرِم ب ـوِمن الَبالء على ال

   .أشباه   ساء  النِ  اإنّ 
عنه  الراغب  مما عنده  أفضل  مما  ب  دعة . بل كثري  مما يرغَ ل  وخ  هن ابطِ ـهن على معروفاتِ ـضِل جمهوالتِ العيوِن والقلوِب من فَ ن  يف وما يتزي  

 .ه  منهنّ وق  إليِه نفس  ت  تَـ 
ه  شبَ أَ  ابلنساء النساء   الناِس: بل  عن طعاِم بيتِه إىل ما يف بيوتِ   بِ الناِس كاملرتغِ   حالِ إىل ما يف رِ   منهنّ   2لهِ حْ يف رَ   اب  عمّ رتغِ وإنا امل

 .النساء هم منـحالِ اتً مما يف رِ فاو  الً وتَ فاض  تَ  دُّ شَ مِة أَ طعِ الناِس من األَ  من الطعاِم ابلطعاِم، وما يف رحالِ 
َق  علَ ماَل حىت تَ والَ   نَ سْ ر هلا يف قلبِه ال  ها، فيصوّ ـيابًة يف ثِ فورأيِه يرى املرأَة من بعيٍد متلفِّ   بِّهِ بل    الرجل الذي ال أبسَ   ن العجِب أنّ ومِ 
ها. وال  ـه  عن أمثالِ ع  قطَ ه  ذلَك وال يَ ظ  عِ مامِة، فال يَ الدَ  بِح وأدمِّ ِح الق  قبَ م  منها على أَ هج  ه  يَ لعلّ  ، ثّ ِبٍ  م  َبِ رؤيٍة وال خَ  ن غريِ ه  مِ ها نفس  ـب

قاء  مق  والشَ شأِن ما ذاَق. وهذا هو ال    أن هلا شأانً غريَ   ن  ظَ بَق يف األرِض غري  امرأٍة واحدٍة، لَ ، حىت لو مل يَ قْ ذ  يزال  مشغوفاً مبا مل يَ 
 .ه  فَ والسَ 
َلِّئْ مل ََيِْم نفسَ وَمن  يب ه  ِمن َوابِل ذلك  ِت َشْهَوتِِه وق ْدرَتِِه كان أيَسَر ما ي صِ  ساعاعن الطعام والشراب والنساء يف بَعضِ  هاه  وَيْظِلْفها وَي 

اِدًعا لِنفسِ اّل ن َتَِد ه  إ مَ َجَسِدِه. وَقلّ   3واِملِ  انِر َشْهَوتِِه وض ْعِف حَ  خب مودِ َعْنه    اتِ ذ  انقطاع  تلك الل    ِعنَد الطعامِ   ْمِر َجَسِدهِ ه يف أَ  م 
هَ يبَ ْنَد الرِ ش َهواِت ويف أْمِر ديِنِه عَ ْهَواء والتِِه عند األَ  أَْمِر م ر وءَ ِة والدواء، ويفْميَ راِب والِ شال  َمع.ِة والط  ِة والشُّبـْ
 

 . ، البن املقف عاألدب الكبري مقتطف من
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