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األحنفِ بن قيس التَـ ِمـيـ ِمـي
وبعضُ أخبارِه

انتقاء
سُليمان بن صاحل اخلراشي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

• هو األحنف بن قيس بن معاوية بن حُصني  ،األمري الكبري العامل النبيل  ،أبو حبر
التميمي
 ،أحدُ مَن يُضرب حبلمه وسؤدده املثل.
• امسه الضحّاك  ،وُِلد أحنف ؛ فلُقِّب باألحنف  ،واحلَنَف إقبال إحدى القدمني
بأصابعها على األخرى.
• كان سيد متيم  ،أسلم يف حياة النيب ﷺ  ،ووفد على عمر -رضي اهلل عنه، -
وحدَّث عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر والعباس وابن مسعود -رضي اهلل عنهم، -
وروى عنه  :احلسن البصري وعروة بن الزبري وطلق ابن حبيب وعبد اهلل بن عمرية
ويزيد بن الشخّري وآخرون  ،وهو قليل الرواية.
• قال ابن سعد  :كان ثقة مأمونًا قليل احلديث  ،وكان صديقًا ملصعب ابن الزبري ،
فوفد عليه إىل الكوفة  ،فمات عنده بالكوفة.
• كانت أمه تُرقّصه وهو صغري  ،وتقول:
واهللِ لوال حنفٍ برِجلهْ * وقِلةٍ أخافها من نَسلهْ
ما كان يف فتيانكم مِن مثلهْ !

( )1انتقيتها من ترمجة األحنف بن قيس يف كتاب "أن سااب األ رارا " ؛ للبرذري (، )435-388/11
ومن " ساِيَر أعرن النبر " ( )97-86/4؛ للاههيب  ،م يياادات  .قاال يف الاههيب يف ختاان ترمجاة
األحنف  " :قد ا سااتق صاى احلافظ ابن ع ساااكر ترمجة األحنف يف كراريس  ،وطوّلتها أنا يف تاريخ
اإل ساارن"  ،قلت  :أفرد ال شاايخ عبدالقادر بن بدران ترمجةَ ابن ع ساااكر لنحنف يف كتاب  ،وقف
على طب عاه أ محاد عب ياد .ويُنظر للزياادة " :األحنف بن قيس" ؛ م ماد علي ق اب  ،و"األحنف بن
قيس التميمي" ؛ ممود ريت خ اب.
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• كان حليمًا  ،قال  :تعلّمتُ احلِلم من قيس بن عاصم املنقري( ،)1أتى موىل له صائغ
وقد ضرب رجلٌ يدَه بسيف فأبانها  ،والرجل معه ،فلما نظر إىل الرجل قال :قد
فاتقِ اهلل.
وهبتك يا هها هلل َّ ،
ثم نظر إىل مواله فقال :يا ُبنَيَّ قد غمّنا ما ُأصِبتَ به  ،وأنت يف عيالنا ما بقيتَ.
قال :وأُتي ذات يونٍ بابنه مقتوالً وبقاتله ،فقال :روّعتُم الفتى  -أي قاتل ابنه -
ورعَبتموه ،ثم أقبل عليه فقال :ما أردتَ إىل ابن عمّك وهو عضُدك ويدُك ونَصريُك ،واهلل لقد
ت رُكنَك ،وأسخ تَ ربّك ،أطلقوه ،وما حَلّ حَب َوتَه وال ق َ كرمَه
نقصت عَددَك ،وضعضع َ
وال تغيّر لونه !
• ملا أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بين متيم يدعوهم إىل اإلسرن فلم جييبوه ،قال
األحنف :إنه يدعوكم إىل مكارن األخرق وينهاكم عن مرئمها ؛ فأسلمت بنو متيم،
وأسلم  ،ومل يَفِدْ على النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ووفد على عمر رضي اهلل عنه م
وفدٍ من قومه ،فقال :يا أمري املؤمنني ،أتاك وفودُ العرب وأهل األمصار ،وقد نزلوا يف

س قومَه ووفد على النيب صلى اهلل عليه
( )1من بين مِنقر ،من بين سعد  ،من متيم .يُكنى أبا عليّ  .رأَ َ
وسلم ،فقال صلى اهلل عليه وسلم عنه « :هها سيد أهل الوبر».
وفيه يقول الشاعرعَبد ُة بن ال بيب العبشمي:
علي َك سر ُن اهللِ قيسَ بن عاصمٍ
ئ جَلَّلَته منك نعمةٌ
سرنُ امر ٍ

ورمحتُه إن را أن يرتمحا
إذا يار عن رَخطٍ بردَك سلّما

فما كان قَيسٌ هُلكُه هُل ُك واحدٍ

ولكنه بُنيا ُن قَونٍ تهدّما

قيل لقيس :مباذا سُدتَ ؟ فقال بثرث :بهل الندَى ،وكفّ األذى ،ونُصرة املوىل.
كان قيس يقول لبنياه :إيّاكم والبغي ،فماا بغى قونٌ قطإ إال قَلإوا وذلّوا ،فكاان الرجل من بنياه يل ماه بع ُ
قومه فينهى إخوتَه أن ينصروه.
قال لولده حني ح ضارته الوفاة :يا بَينّ إذا متُّ ف ساَوّدوا كباركم وال ت ساوّدوا صاغاركم ؛ في سات سافه الناسُ
كباركم ،وعليكم بإ صاارمل املال ؛ فإنه مَنْبَهةٌ للكريم وغِنىً عن اللئيم ..وإيّاكم وامل سااألة فإنها آخر
كسب الرجل ،وإن امرأً مل يسأل إال ترك َمكْسِبَةً.
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حلمَل ،تأتيهم مثارهم مل
السلَى( ،)1وحَدَقة ا َ
مياهٍ عهبة  ،وجنا ٍن خمبة يف مثل حُوال َّ
تُخضد( ،)2وإنّا نزلنا يف َسبَخةٍ نشَّارة ماحلةٍ هشَّارة ،جانبٌ منها البحر األجاج ،
وجانبٌ الفَرة ،فإال َتمُدَّنا بفضلِ ع ا أو ريقٍ ؛ نَهلك.
فحبسه عمر عنده حوالً  ،حيث أعجب بكرمه ليستربئ ما عنده ،فلم يَرَ إال ما يُحبّ،
فقال عمر  :إنَّا كنا نُحاذر كلَّ منافقٍ عليم ،وإني قد خربتك حَوْالً فرأيتك ذا جَولٍ ومعقول،
وأذِن له  ،فقدن البصرة ،وحضر جملس عمر ،فهكر عمر بين متيم وقال فيهم ،فقال األحنف:
يا أمري املؤمنني ،منهم الصاحل ومنهم ال احل ،فقان احلُتات اجملارعي ليتكلم ؛ فقال عمر:
اجلس قد كفاكم سيّدكم األحنف.
• قدن األحنف على عمر بن اخل اب يف أهل البصرة ،فجعل يسأهلم رجرً رجرً ،
واألحنف جالسٌ يف ناحية البيت يف َبتٍ( )3ال يتكلم ،فقال له عمر :أما لك حاجة؟
قال :بلى يا أمري املؤمنني ،إن مفاتح اخلري بيد اهلل ،وإن إخواننا من أهل الكوفة
والشان ومصر نزلوا منايل األمم اخلالية بني املياه العهبة واجلنان امللتفّة ،ونزلنا ب َسبْخَةٍ
نشّارة ال جيفّ ترابها وال ينبت مرعاها ،ناحيتها من قِبَل املشرق البحر األجاج،
ومن قِبَل املغرب الفرة ،فليس لنا يرعٌ وال ضَرع ،تأتينا منافعنا ومِريتنا يف مثل مَرِي
النعامة ،خيرج الرجل الضعيف فيستعهب املا من فرسخني ،وخترج املرأة لهلك
فرتبق ولدها كما تربق العنز( )4بادرة العدوّ وأكل السَّبُ  ،فإال ترف خسيستنا وجترب
فاقتنا َن ُكنْ كقو ٍن هلكوا.
فأحلق عمر رضي اهلل عنه ذراري أهل البصرة يف الع ا  ،وكتب إىل أبي موسى األرعري
يأمره أن حيفر هلم نهرًا.
( )1احلُوال من الناقة  :كامل شاايمة من املرأة وهي جِلدة ماؤها أخ ضاار خترج م الولد  ،وقيل تأتي بعد
الولد يف السَّلى األول.
( )2أراد أنها تأتيهم ب راوتها مل يُصبها ذبول.
( )3البتّ  :الثوب الغليظ من الصو .
( )4تربق  :أي تشد البَهم عن أمهاتها لئر ترض .
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• هو الهي افتتح مرو الروذ.
• توجه ابن عامر إىل خُراسان  ،وعلى مقدمته األحنف  ،فلقي أهل هراة فهزمهم ،
فافتتح ابن عامر ابررهر صلحًا  ،وبعث األحنف يف أربعة آال  ،فتجمعوا له م
طوقان راه  ،فاقتتلوا قتاالً رديدًا  ،فهزن اهلل املشركني.
• وكان األحنف حيمل على العدو  ،وهو يقول:
إنَّ على كلِ رئيسٍ حَقا * أن خيضب القَناةَ أو تَندقا
• سار األحنف إىل بلخ  ،فصاحلوه على أرب مئة ألف  ،ثم أتى خوارين فلم يُ قها ،
فرج .
• خرج ابن عامر من خُرسان معتمرًا قد أحرن منها  ،وخلّف على خُراسان األحنف ،
فجم أهل خُراسان مجعًا كبريًا وجتمعوا مبرو  ،فالتقاهم األحنف فهزمهم  ،وكان
ذلك اجلم مل يُسم مبثله.
• عن احلسن البصري  :أن عمر كتب إىل أبي موسى  :ائهن لنحنف بن قيس ،
وراوره  ،وامس منه.
• قال احلسن البصري  :ما رأيتُ رريف قونٍ كان أفضل من األحنف.
• قال ابن املبارك  :قيل لنحنف  :مبَ سودوك ؟ قال  :لو عاب الناس املا مل أرربه.
• وقيل  :عارت بنو متيم حبِلم األحنف أربعني سنة.
• وفيه قال الشاعر:
إذا األبصارُ أبصرت ابنَ قيسٍ * ظللنَ مهابةً منه خُشوعا
• قال خالد بن صفوان  :كان األحنف يفر من الشر  ،والشر يتبعه.
• قيل لنحنف :إنك كبري والصون يُضعفك  ،قال  :إني أعده لسفرٍ طويل.
• كانت عامة صرة األحنف بالليل  ،وكان يض أصبعه على املصبامل ثم يقول  :حس
 ،ويقول  :ما محلك يا أحنف على أن صنعت كها يون كها ؟
• عن مروان األصفر  :سُم األحنف يقول  :اللهم إن تغفر لي فأنت أهلُ ذاك  ،وإن
تُعهبين فأنا أهلُ ذاك.
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• قال األحنف  :ثرثٌ يف ما أذكرهن إال ملعترب  :ما أتيتُ باب سل ان إال أن أدعى ،
وال دخلت بني اثنني حتى يُدخرني بينهما  ،وما أذكر أحدًا بعد أن يقون من عندي
إال خبري.
• وقال  :ما نايعين أحدٌ إال أخهت أمري بأمور  ،إن كان فوقي عرفتُ له  ،وإن كان
دوني رفعتُ قدري عنه  ،وإن كان مثلي تفضلتُ عليه.
• وقال  :لستُ حبليمٍ ولكين أحتامل.
• رأى األحنف يف يد رجل درهمًا فقال  :ملن هها ؟ قال  :لي  ،قال  :ليس هو لك
حتى تُخرجه يف أجر  ،أو اكتساب رُكر  ،ومتثل:
أنتَ للمال إذا أمسكتَهُ * وإذا أنفقته فاملالُ لك
• قال األحنف  :جنّبوا جمالسنا ذكر النسا وال عان  ،إني أبغ

الرجل يكون وصافًا

لفَرجِه وب نه.
• وقال  :ال يتم أمرُ السُل ان إال بالويرا واألعوان  ،وال ينف الويرا واألعوان إال
باملودة والنصيحة  ،وال تنف املودة والنصيحة إال بالرأي والعِفة.
• وقال  :الرجلُ الكامل من تُحفظ هفواته.
• تهاكروا الصمت واملن ق عند األحنف ،فقال قون :الصمتُ أفضلُ ،وقال األحنف:
املن ق أفضل ؛ ألن فضلَ الصمت ال يعدو صاحبه  ،وفضل املن ق ينال من سَ ِمعه،
وإنّ مرقاة الرجال تلقيحٌ أللبابها.
• قدمت عِريٌ لنحنف بن قيس  ،فخرج يتلقّاها ومعه فتىً كان يلزمه ،فيعجبه صمتُه
وحيسب أن ذلك منه حلسن استماع ،فلما بري األحنف إىل اجلَبّان( )1نظر الفتى إىل
غُرابٍ مُحلّق يف السما  ،فقال :يا أبا حبر ،أ َيسُرُّكَ أنك مبكان هها الغراب ولك عشرة
آال درهم؟ فقال األحنف :ال يا ُبَنيّ ،ولرُبَّ ناطقٍ هو أعيا من صامت !

( )1الصحرا .
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• حبس مصعب بن الزبري قومًا ،فقال له األحنف :أصلح اهلل األمري ،إن كنتَ حبستهم
بباطل ؛ فاحلقّ يُخرجهم ،وإن كنتَ حبستهم حبقّ ؛ فالعفو يَسعهم.
قال :صدقت  ،وأخرجهم.
• قال األحنف -ورأى مَن جتبّر  :-عجبًا ملن يتجبّر وقد جرى يف مَجْرى البول مرّتني.
• ملا نزل أصحابُ املختار بن أبي عُبيد على حُكم ا ُملصْعب بن الزبري راور األحنف يف
أمرهم  ،فقال األحنف :أرى أن تعفو عنهم (فإن َتعْفُواْ أَقْ َربُ لِلتَّقْوَى).
فقال أررا أهل الكوفة :ال تَعفُ عن ههه املوالي( )1واضرب أعناقهم  ،فقد بدا كُفرُهم
 ،وعَظُمَ كِربُهم  ،وقلّ رُكرهُم.
فلما قُتلوا ،قال األحنف :ما أدركتم بقتلهم ثأرًا  ،فليته ال يكون يف اآلخرة وباالً.
• قال األحنفُ :رُبَّ غَيظٍ جترَّعته خمافة ما هو أردّ منه ،ومن مل يصربْ على كلمةٍ
تسوؤه سَم سبعًا.
• قال رجلٌ لنحنف :واهلل لو قلتَ واحدةً لسمعتَ مين عشرًا ،فقال األحنف :لكنّك
واهلل لو قلتَ عشرًا ما مسعتَ مين واحدةً !
• قيل لنحنف :من السيّد؟ قال :الهليل يف عِرضه ،األمحق يف أهله ،امل ّرِمل حلِقده،
املُعني لعشريته.
• قال غيرن بن خررة الضبّي لنحنف :يا أبا حبر  ،ما بقا ُ ما فيه العربُ ؟
قال :ما تقلَّدوا السيو  ،واقت عوا العمائم ،وركبوا اخليل ،ومل يكونوا فوضى ،ومل
تأخههم محيّة األوغاد.
قيل :وما محيّة األوغاد؟
قال :أن َيعُدّوا احلِلم ذُالً  ،والتعايف فيما بينهم ضَيمًا.
النعَم ودُهمها ،فقال له رجل:
حمُر َّ
• قال األحنف :ما أُحبُّ أن لي بنصييب من الهُلّ ُ
أنت أعزّ العرب ،فقال :إن الناس يرون احلِلم ذُالً.
( )1كان أكثر من خرج م املختار من املوالي.
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• جرى بني األحنف ورجل من الشعرا كرن ،فقال له الشاعر :واهلل ألَرتِمنَّك رتمًا
يدخل معك قربَك ،فقال :يا ابن أخي إمنا يدخل معك قربك دوني ،إن ال َكلِمَ الصاحل
يَزين صاحبَه يف الدنيا  ،ويلقى خريه يف اآلخرة ،وإن الكَِلم السيّئ رنيٌ عاجل  ،وررٌّ
آجل.
• رُف سارقٌ إىل مصعب بن الزبري  ،وعنده األحنف بن قيس ،فقيل للمتّهَم :اصْ ُدقِ
األمري ،فقال األحنف :بع ُ الصِدق َمعْجِزة.
• خرج األحنف يف وفد ُت ْستَر( )1إىل عمر رضي اهلل عنه ،فلبس الوفد ثيابًا جُدُدًا ولبس
األحنف بَتًّا( ،)2فلما رآهم عمر أعرض عن الوفد وأقبل على األحنف فقال :بكم أخهت
ت؟ قال :بأربعني ،قال :هرّ بعشرين وقدّمتَ الفضلَ ،قال :يا أمري املؤمنني ،إن
البَ ّ
قومي حديثٌ عهدهم باجلاهلية فأردت أن يروا لإلسرن عليّ أثرًا حسنًا ،ف َ ِفقَ عُمرُ
يسائل األحنف ،واألحنف يقول :يا أمري املؤمنني أمرينا جمار  ،فلم يكلّمهم
فانصرفوا ،فقال األحنف :كره أمري املؤمنني ييّكم  ،فالقوه بغري هها الزيّ ،فغدوا
عليه يف ثياب احلرب ُمصْدأةً ،فأقبل على جمار فسا له وسا ل الوفد ،ثم انصرفوا
إىل أبي موسى واحتبس األحنف حوالً  ،ثم دعاه عمر فقال :إني خفتُ أن تكون
واتقِ اهللَ ربَّك.
منافقًا  ،فارج إىل بلدك وقومك فما بهم غِنىً عنك َّ ،
• قال املنهر بن اجلارود( : )3أُع يَ األحنف ما مل ُي ْع َه أحدٌ ،وفدنا على معاوية رضي
اهلل عنه فلم أدَعْ ريئًا من حُسن الزيّ واهليئة إال اختهتُه ،وخرج األحنف خمفّفًا رثّ
اهليئة ،فكنا إذا نزلنا منزالً أظهرتُ ما عندي من اهليئة وتلبَّستُ ،وخرج األحنف
يف بَتّ ،وال يرانا أحدٌ ممن ال يعرفنا إال قال :هها األحنف ،وال أُذكر أنا !
جلْبَّة واألحنف بن قيس إىل عمر ،فقال هرل بن وكي :
• وفدَ هرل ابن وكي وييد بن ُ
يا أمري املؤمنني ،إنّا غُرّة مَن ورا نا  ،ولُبابُ مَن خَلْفَنا مِن قومنا ،وإنَّك إن تصرفنا
( )1مدينة يف برد فارس.
( )2كِسا من صو .
( )3من أررا البصرة.
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بالزيادة يف أع ياتنا والفريضة لعياالتناَ ،يزْدَدِ الشريفُ منّا لك تأميرً  ،وتكون لهوي
األحساب منّا أبًا بَرًّا ،وإال تفعلْ تكن م ما نَمُتُّ بفضله ونُدلي بأسبابه كاجلُفّ( )1ال
يُحَلّ وال يُرحل ،ثم نرج بآنُفٍ مصلومة  ،وجُدُود عاثرة ،فمِحْنا وأهلينا ِبسَجْلٍ من
ِسجالك ُمتْرَع.
ج ْلبَة :يا أمري املؤمنني ،يوّد الشريف ،وأكرِن احلسيب ،وأوْدِعنا من أياديك مبا
وقال ييد ُ
يسدّ اخلَصاصة ويَجرب الفاقة ،فإنّا بقُفٍّ من األرض يابس  ،واألكنا مقشعرّ األروة  ،ال رجر
فيه وال يرع ،وإنّا من العرب إذ أتيناك مبرأى ومستم .
فاتقِ
وقال األحنف :يا أمري املؤمنني ،إن مفاتيح اخلري بيد اهلل ،واحلِرص قائد احلرمانَّ ،
اهلل فيما والّك فيما ال يُغين عنك يون القيامة ،واجعل بينك وبني رعيّتك ريئًا يكفيك وفادة
الوفود واستماحة املستميح ،فإنَّ كلَّ امرئٍ يَقْري يف دعائه إال القُلَّ ممن عسى أن تقتحمه
األعني.
فكان األحنف أمحَدَهم قوالً عند عمر.
جعْرً إن سفَّه األحنف وأغضبه ،فأتاه فقال :ال حيّاك اهلل يا أحنف،
• جعل قونٌ لرجلٍ ُ
جبْه ،فأعادها مرارًا ؛ فلم يُجبه  ،فانصر الرجل ،فقال األحنف :قاتلهم اهلل
فلم يُ ِ
خ َرهم(.)2
لقد علموا أين وضعوا َ
• قال األحنف :ما ِق ْستُ منزليت عند أحدٍ مبنزليت من نفسي إال وجدتها دونها.
• قال األحنف  :ألن أُدعى من بعيد  ،أحبُّ إليَّ من أن أُدفَ من قريب.
• أتى رجلٌ األحنفَ فقال :يا أبا حبر ! إني أريد مشاورتك ،فأقبل األحنفُ عليه،
فقال الرجلٌ :إيهٍ يا أبا حبر فقال :منك يُنتظر االبتدا بالقول رمحك اهلل.
• كان األحنف إذا أتاه رجلٌ وهو يف جملسٍ ض ّيقٍ حتفَّز وحترّك ،يريد أن يوسِّ له.

( )1اجلُفّ :ري من جلود اإلبل كاإلنا .
( )2اخل َر :الرِهان.
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• قدِن اجلارود العبدي وافدًا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فمرّ ببرد بين سعد
 ،فوقف على األحنف طويرً ،ومضى أصحابه  ،فقالوا :لقد طال وقوفك م هها
التميمي ،فقال :إني رأيتُ رج ًر ال ينزل ببلدٍ إال سادَ أهلَهُ.
• قال معاوية رضي اهلل عنه :ما ري ٌ يعدل األنَاة ،فقال األحنف :إال يف ثرث يا أمري
جلَك ،وُتعَجّل إخراج مَيْتك ،وتُنكِحُ
املؤمنني ،قال :وما هي؟ تبادر بعملك الصاحل أَ َ
الكُف َ أ ّيمَك ،قال :صدقت يا أبا حبر.
• دخل األحنف م عمّه على مسيلمة الكهاب ،فلما خرج قال له عمّه :كيف رأيته؟
قال :رأيته كهابًا أمحق..
• قيل لنحنف :إنك تغشى السل ان فتقعد ناحية  ،فقال :ألن أُبعِد فأُقَرَّب أحبُّ إلي
من أن أقْرُب ف ُأبَعَّد.
• قالت بنو متيم لنحنف :مَِّنتُنا عليك أعظمُ من مِنّتك علينا ؛ ألننا سوّدناك ،فقال:
ما أعظمَ ِمنّتكم جزاكم اهلل خريًا ،وهها ِربْل بن َمعْبَد البَجَلي ليس با ِملصْر من قومه
غريه فمن سوّده؟
• قال األحنف  :ال تزال العرب خبري ما تهاكروا األحساب وأحيوها ،وأخهوا بصاحل
ما كان عليه سلفهم واغلولظوا  ،ومل يكونوا فوضى ،وتعايَروا الدنا َة  ،وأقالوا األحيا
 ،وأعفوا األموات ،ومل يعدّوا احلِلم ذُالً.
• قال رجلٌ لنحنف :مل أرَكَ يا أبا حبر متسُّ احلصى ،قال :ما يف مَسِّه أجْرٌ وال يف
ترك مَسِّه ِويْرٌ.
• قال األحنف بن قيس :من كثر مُزاحُه ذهبت مرو تُه ،ومن كثر ضَحكه ذهبت هيبتُه،
ومن أكثر من ري ٍ عُرِ به.
• ذُكر رجل من بين متيم عند األحنف فعِيب وُت ُمّنيَ موتُه ،فقال األحنف :ما تريدون
منه؟ دعوه يكفي قِرنه ،ويأكل ريقه ،وحتمل األرض ثِ َقلَهُ.
ح ْسنُ الفعال.
• كان األحنف يقول :السؤْدَد كرن األخرق و ُ
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• وكان لقونٍ ِقبَلَ قونٍ دنٌ فصاحلوهم على دِيتني ،فقال األحنف :إن اهلل حكم بدِيةٍ
فرضي بها املسلمون ،وأحقّ ما رضي به العباد ما أمضى اهلل به حكمه عليهم ،وإنّكم
إن أبيتُم أن ترضوا اليون بديةٍ مل يُرْضَ منكم غدًا إال مبثل ما طلبتم ،فإن األمور تتعاقب
والعزّ مُتنقّل ،قالوا :احلكم إليك ،فأع اهم ديةً.
• قال األحنف  :ثرثٌ ما أقوهلنّ إال ليعترب معترب :إني ال آتي السُل ان حتى يُرسل
حضُره به ،وال أُدخِل نفسي يف أمرٍ ال أُدْخَلُ فيه.
إليّ ،وال أخلف جليسي بغري ما أ ْ
• قال األحنف :يا بين متيم  :ال تنقبضوا عن السل ان وال تهافتوا عليه ،واعلموا أنه
من أسر َ على السل ان أرداه ،ومن تضرّع له خت ّاه.
• قال األحنف  :بع ُ الهُلّ أبقى لنهل واملال.
• قال املدائين :كان يقال :أربعةٌ سادوا وال مال هلم :وكي بن بشر بن عُدُس ،وابنه
هرل بن وكي  ،واألحنف بن قيس ،وهرل بن أحْوَيَ ،سادَ بالبِشْر احلسن.
• أنشد رجلٌ األحنف:
ولتميمٍ مِثلُها أو تعرت ْ
فقال  :نعرت  ،رمحك اهلل !
• أنشد رجلٌ األحنف:
أال أبلغْ لديكَ بين متيمٍ

حبّون ال عاما !
بآية ما يُ ِ

فقال األحنف :يا ابن أخي قد عرفنا اآلية فما احلاجة ؟ رمحك اهلل !
• قال رجلٌ لنحنف :ألسبَّنَّك سبًّا يدخل معك قربك ،فقال :بل يدخل معك قربَك.
• قال احلسن البصري :مل يُقار أحدٌ الفتنة إال وضعته  ،غري األحنف ،ثم قال :عسى
أن يكون قد سبقَ له من اهلل ري .
• وقال احلسن :لقد اجتمعت يف األحنف خصالٌ :كفّ ييادًا عن قتل احلمرا  ،وحتمّل
دما األيد وربيعة يون مسعود  ،فأصلح أمر الناس وأطفأ النائرة.
• قال األحنف  :استجيدوا النعال فإنها خرخيل الرجال.
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حمَدة بغري مَرْيأة ؟ قال :نعم ،باخلُلُق السجيح(، )1
• قال رجلٌ لنحنف :هل تكون مَ ْ
والكفّ عن القبيح.
• قال األحنف :أَدْوَأُ الدا  :اللسان البهي  ،واخلُلُق الردي .
خلَّةٌ ،وال حلاسدٍ راحة ،وال لسي
• قال األحنف :ليس لكهوبٍ مرو ةٌ ،وال لبخيلٍ ُ
خللُق سُؤدَدٌ ،وال مللولٍ وفا .
ا ُ
• ذكروا عند األحنف رجرً فقالوا :كان سخيًّا ثم رَحّ ،فقال رجلٌ يَعهِرهْ :واهلل ما رحَّ
ولكن قعد به ذهابُ ماله ،فقال األحنف:
إذا مل ي ُكنْ مالُها فاضر

وإنّ املرو ةَ ال تُست اعُ

• كان األحنف يقول -ورجرن من املسلمني يقتترن خبُراسان :-اللهم اجعل رُغلَ
قومي حماربة املشركني.
• وقال حني قتل ابن خاين أهلَ فرتنىَ :قبّح اهللُ رأيَ ابن خاين ،قتل رجاالً من بين
متيم لو قُتل رجلٌ منهم به لكان وفا ً ،فقتَلَهم بابنه  ،صيبّ وَغْدٍ أمحقَ ال يساوي
ِعلقًا.
• أوق ابن خاين بربيعة بِهَرَاة  ،وبلغ ذلك أهل البصرة  ،فقال األحنف لوجوه متيم:
ان لقوا بنا إىل إخواننا من ربيعة نعتهر إليهم ،فان لقوا إىل مالك بن ِم ْسمَ  ،فحبسهم
ببابه ساعةً ،وكان م بين متيم حممد بن ُعمَري  ،فنه

ينصر

 ،فلم يَدَعْهُ

حلِه فاصرب حتى يأذن لك ،فإن الناس أمرا ُ يف
األحنف ،وقال :إذا أتيت رجرً يف رَ ْ
ِرحاهلم يأذنون إذا را وا ،وإال فر تأتنيَّ أحدًا.
ثم أذن هلم  ،فقال األحنف :واهلل ما سرّنا ما كان من ههه الوقعة  ،ولقد سا تنا ،فقال
حممد بن عمري :ما سا تنا إذ كانت ،فقال مالك :إن يف رأسك ُنعْرَةً ،ولو ساكنتين بالبلد
ل يّرتها عنك ،فأفسد ما جاؤوا له  ،وتهاجيا  ،فجعل األحنف يسكّنهما ،فقال حممد بن
عُمري بعد خروجه من عند مالك :فهرّ طيّرَ ُنعْرة عبد اهلل بن األصبهاني من رأسه حني رمجه
يف داره حتى أخرجه عنها وصار باملِ ْربَد.
( )1اخلُ ُلق السجيح :السهل اللني.
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• ورى رجلٌ برجلٍ عند مصعب بن الزبري ؛ فأغضب ذلك مصعبًا على الرجل ،وجا
الرجل فجعل يتنصّل ويعتهر ،فقال مصعب :كهبتَ أبلغين عنك الثقةُ ،فقال
األحنف :إن الثقة ال يُبلّغ !
• رأى األحنفُ قومًا يسارعون إىل الشرّ يون املِ ْربَد ،فقال :يا بين متيم ،إن أقلّ الناس
حيا ً من الفرار أسرعهم إىل الشرّ.
• وفد يياد إىل معاوية رضي اهلل عنه ومعه وجوه أهل ا ِملصْر ،وفيهم األحنف بن قيس،
فقال يياد :يا أمري املؤمنني ،أرخصَ قومًا إليك األملُ ،وأقعد آخرين العُهْرُ ،ولكلٍّ
من سعة رأيك وفضلك ما يَجرب املتخلّفَ ،ويكافأ به الشاخصُ.
فقال األحنف :يا أمري املؤمنني ،ما َنعْدَن منك بر ً ووعدًا مجيرً ،وييادٌ عاملك املُستَنُ
برأيك  ،والسالك ملنهاجك فينا ،فما عسينا أن نقول إال كما قال يهريٌ ،فإنه ألقى عن املادحني
فضول الكرن حيث يقول:
وما بكَ من خريٍ َأتَوْهُ فإمنا * توارثه آبا ُ آبائهم َقبْلُ
• عن يوسف بن عبد اهلل ،وهو ابن أخت ابن سريين ،قال :كنتُ وأنا غرن أحبُّ
جمالسة األحنف ،فجالسته فقرأ ذات يونَ ( :فمَن تَعَجَّلَ فِي يَ ْومَيْنِ فَرَ ِإثْمَ َعلَيْهِ َومَن
تَأَخَّرَ يف يومني فَر ِإثْمَ َعلَيْهِ)  ،فقلتُ :يا أبا حبر ليس هكها ،فنظر يف وجهي ثم
سكت ،فلما كان من الغَدِ جئتُ وأنا كاملستحيي  ،فقال :يا ابن أخي ،أرَعُرتَ أني
نظرت يف املصحف فوجدتُ القولَ كما قلتَ(.)1
• باي قونٌ رجرً على أن يأتي األحنف ف ُي ْس ِمعَه ويؤذيَهُ ،فأتاه فأمسعه ررًّا  ،فقال له
األحنف :يا هها ! هل لَكَ يف غدا ٍ قَد حضَرَ ،فإنك حتدو مُ ِه اليون جبملٍ ثِفالٍ(.)2
• سألَ أعرابيٌّ األحنف  ،فلم يَرَ عنده ما أحبّ  ،فقال :قبّحك اهلل من سيّد قون ،
جبْه  ،فقال األعرابي :واهلفتاه! ما َمنَعه من إجابيت إال هَوَاني
وفَعَلَ بكَ وفَعَل ،فلم يُ ِ
عليه!
َجلَ فِي يَ ْومَيْنِ َفرَ إِثْمَ عَلَيْ ِه َومَن َتأَخَّرَ فَر إِثْمَ عَلَيْهِ).
( )1ألن اآلية هي َ ( :فمَن َتع َّ
( )2أي  :ب ي السَري.
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• صلّى األحنف على جارية بن قُدامة  ،ثم قان على قربه فقال :رمحك اهلل يا أبا أيوب،
كنتَ ال حتسُدُ غنيَّنا  ،وال حتتقرُ فقريَنا.
• قال عمر بن اخل اب رضي اهلل عنه لنحنف :أيُّ ال عان أحبّ إليك؟
خصْب.
الزبْدُ والكمأة ،ألنهما ال جيتمعان إال يف ِ
قالُّ :
• جلس األحنف على باب يياد  ،فوض بع

السُّقاة عنده قِربته ،وقال :احفظها لي

حتى أعود ،فأتاه رسول يياد باإلذن ،فقال :إن عندي وديعةً فلن أقون حتى يرج َ
صاحبُها.
• قال األحنف :السيّد الهي إذا أقبل هابوه  ،وإذا ولّى رتموه !
حضَني بن املنهر الرقاري وما اتصلت حليته ،فقال األحنف:
• قيل لنحنف  :لقد ساد ُ
السُّودد م السواد ،أي م الشباب.
• وَجَدَ معاوية رضي اهلل عنه على ابنه يزيد يف بع

األمرِ ،فقال لنحنف  :ما قولك

يف الولد؟
قال :يا أمري املؤمنني ،هم عِمادُ ظهورنا  ،وثِمار قلوبنا ،وحننُ هلم أرضٌ ذليلة،
ومسا ٌ ظليلة ،فر متنعهم رِفدك فيملّوا قُ ْربَك  ،وتَثقُل عليهم حياتُك.
صلَة.
فأعجبه قوله ،وقال :لقد كنتُ واجدًا على يزيد فس َل ْلتَ سَخيميت ،وأمر له ب ِ
حلصَني( )1إال أورثهم ُهلْكهُ ِذلّةً.
• قال األحنف :ال يهلك من قونٍ مثلُ عبّاد بن ا ُ
ح ْمَةٍ كانت :خُبزًا خُبزًا ،تَمرًا تَمرًا ،فإن
• كتب األحنف إىل معاوية رضي اهلل عنه يف َ
الشبعان ال جياوي همُّه سفوان( ، )2وإن اجلائ ال جياوي همُّه عُسفان(.)3
• ملا متّ احللف بني األيد وربيعة لقي األحنف مالك بن ِمسْم  ،فقال له :يا أبا غسّان،
أحِلفٌ يف اإلسرن؟ فقال :يا أبا حبر ،لقمة سبقناك إليها ،فقال األحنف :ما أردتُها
حِلبَنَّها دمًا وغيظًا ،لقد حالفتَ قومًا إذا تبعتهم استهلّوك  ،وإن خالفتهم غلبوك.
و َلتَ ْ
( )1أحد فرسان بين متيم يف اإلسرن وهو صاحب عبّادان.
( )2سفوان :ما قريب من البصرة
( )3عُسفان :منهل من مناهل ال ريق بني اجلُحفة ومكة.
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• قال األحنف :أخهتُ احلِلم والصرب عن عمّي املتشمِّس بن معاوية ،ركوتُ إليه
وجَعًا ،فقال :يا ابن أخي ،ذهبت عيين منه أربعني سنة فما عُلم بها  ،وال ذكرتها
ألحد.
• وفد األحنف إىل معاوية رضي اهلل عنه  ،فمرّ بالكوفة ،وبلغهم أن معاوية أراد حتويل
ديوان األحنف إىل الشان ،فكتب أبو مسّال األسدي( )1كتابًا ودفعه إىل األحنف ،فلما
قدن األحنف على معاوية أع اه كتاب أبي مسّال وفيه:
*

يا رَبَّة العَيْر رُدّيه ملَ ْرَتعِهِ

ال َت ْظعَين فتُهيجي الناسَ لل َّظعْنِ

• قال األحنف  :ال تُؤاخِيَنَّ خَبًّا ،وال تستشريَنَّ عاجزًا ،وال تستعيننّ َك ِسرً.
• قال رجل لنحنف :أيقدر أحدٌ أن يكون مثلك؟
فقال :يا ابن أخي ،إن األمر إىل غري العِباد ،وليس لإلنسان ما متنّى !
• قال األحنف :مَن قلَّ فهمه فإن أكثر قوله وعمله فيما عليه ال له.
• قال األحنف :خريُ ما يؤتى العبد ،غريزة عَقل ،فإن حُرن ذلك ف ول سكوت ،فإن
حُرمهما فاملوت أسرتُ له.
• نُعي لنحنف حسكةُ بن عتّاب فلم جيزع عليه ،ونُعي رَقيق بن ثور السدوسي ،
فاسرتج ورقَّ عليه ،فقيل له :نعي حسكة وهو من قومك فلم يعظم ذلك عليك،
ونُعي رجل من بكر بن وائل فجزعت؟!
شنعًا مِقدامًا  ،فلم أكن آمنًا أن جيرّ على قومه جريرةً
فقال :إن حسَكةَ كان رجرً مُ ِّ
تسوؤهم ،وكان رقيق رجرً ُمسِنًّا حليمًا ركينًا  ،إن حدثَ حَ َدثٌ كفَّ قومه.
وكان األحنف يقول :أنا ورقيق ُم َسنّاةٌ بني ههين احلَيني ،يعين متيمًا وبكرًا.
• هجا مُرّةُ بن حمكان الرُّبيعي السعدي التميمي الفريدقَ  ،فغضب  ،وقال رعرًا يقول
فيه:
أولئك قونٌ أطمئنُّ إليهمُ

* وآنفُ أن أهجو عُبيدًا بدارنِ

فقال األحنف :ما عهدتُ بأبينا عُبيدٍ بأسًا.
( )1الشاعر  ،وامسه مسعان بن هبرية األسدي.
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و ُعبَيد أخو رُبي بن احلارث بن كعب بن سعد.
• قال األحنف :لَحديثُ العاقل أرهى إليّ من رثيئة ريبت ب َعسَلةٍ ماذيّةٍ.
• قال األحنف :وجدتُ بع

الهلّ أبقى لنهل واملال.

• كان األحنف على مقدّمة ابن عامر  ،فوجهه إىل قُوهَستان( ،)1فلقي اهلياطلة وأهل
هَراة  ،فف ّ مجعَهم ،وكان ذلك أوّل جَم ٍ فُ َّ خبراسان ،ووجه اب ُن عامر األحنفَ
إىل جَيِّ طُخارستان ،وفتح احلصن الهي يعر بقصر األحنف  ،وأمر باألذان فيه.
• قال األحنف يف بع

مغاييه -وقد جَفَّفَ العدوّ وهوّلوا:-

أيها الناس ،ال يهولََّنكُم ما ترون من عددهم وعدّتهم ،واستفتحوا بالدُّعا والصرب ،وال
يتحرَّكنَّ أحدٌ منكم وإن طُعِن يف عينه  ،حتى أ ُه ّز الراية ثرثًا ،فإذا محلتُ فامحلوا،
فمن كان فارسًا فلينظر إىل َمعْرَفة( )2فرسه ،ومن كان راجرً فلينظر إىل موض سجوده،
وال ترموهم بأبصاركم.
• قاتل األحنفُ صاحبَ الصَّغانيات( )3برُحمني وهو يقول:
خِل َنَّ رايةً برايهْ
أنا ابنُ قيسٍ حتت ظلِّ الغايهْ * ألَ ْ
فهزن مجوع الكفر ،وكان حيمل ويقول:
الصعْدَةَ أو تَنْدَقا
ضبَ َّ
خِ
إنّ على كلِّ رئيسٍ حَقّا * أن يَ ْ
• صاحل األحنفُ أهل الفارياب وأهل ال القان ،وأهدى إليه بع

املرايبة دوابَّ ورقيقًا

وثيابًا ،فقال :أِلكُلِّ رجلٍ من أصحابي مثل هها؟
قالوا :ال.
فردّه وقال :ال أستأثر على أصحابي بشي .
• وكانت آثار األحنف خبراسان مجيلة ،وجرت على يده فيها فتوملٌ كثرية ،وكان نقش
خامته :األحنف يعبد اهلل خملصًا.
( )1من قة يف برد فارس.
( )2ا َملعْرفة بالفتح منبت عُر الفرس.وعُر الفرس هو رعر عنقه.
( )3من قة جنوب أويبكستان حاليًا.
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• قال األحنف يون مسعود لبين متيم :واهلل ما َغ َلَبتُكم هلم بظفر عندي ،وما الظَّفر إال
أن يُصلح اهللُ بيننا ونرج ساملني.
• صاحل األحنف أهلَ بلخ ،وصاحل أهلَ مَرو الرُّوذ  ،ومضى إىل خارُين  ،فأقان حتى
هجم عليه الشتا  ،فاستشار أصحابه فقال له حُضني بن املنهر :قد قال عمرو بن َمعْدِي
كَرب:
إذا مل تَسَت ِ ْ ريئًا فَدَعْهُ * وجاوِيْهُ إىل ما تَست ي ُ
فارحتلَ وأتى بلخ ،وخليفته بها َأسِيد بن املتشمس بن معاوية ،ابن عم األحنف.
• حضر األحنف جملس يياد  ،فجرى بينه وبني احلُتات اجملارعي كرن ،فأمسعه
األحنف وأغلظ له ،فقيل له :يا أبا حبر خرجت إىل ما مل يكنْ من رأنك ،فأين
حِلمُكَ؟
حلبَى ،فأما يف جمالس السل ان فليس إال االنتصار.
فقال :إمنا احلِلم عند ا ُ
• دخل رجلٌ يقال له جحش على األحنف وهو يَجرب يد راةٍ له ،فقال :ما هها من
عمل السيّد !
فقال األحنف:
فإنَّ هلا ربًّا صبورًا على القِرَى

* وليس القِرَى يف نفس جَحشٍ بهّينِ !

• قدن وفدٌ من أهل العراق على معاوية رضي اهلل عنه  ،فقال آذِنُه :إن أمري املؤمنني
يعزن عليكم أال يتكلم أحدٌ منكم إال لنفسه ،فدخلوا .
فقال األحنف :لوال َع ْزمَةُ أمري املؤمنني ألخربتُ أنّ ردافةً ردفتْ  ،ونايلةً نزلتْ ،
ونائبةً نبتت ،كلإهم به فاقة إىل رِفد أمري املؤمنني.
فقال معاوية :حسبُك يا أبا حبر ،فقد كفيتَ من غابَ ورهدَ.
• قال األحنف :يا أهل الكوفة :حنن أغهى منكم تربةً  ،وأكثرُ منكم ذُرِّرَّةً  ،وأغنم
منكم سَرِيَّةً  ،وأعظم منكم بَحْرِيَّةً.
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• قال األحنف  :استشارني يياد يف قتل املوالي من العجَم ،فقال :إني أريد قتل ههه
احلمرا  ،فقلتُ :أَنشدُكَ اهلل  ،فإنهم قد حترّموا باإلسرن ،وراركناهم يف األوالد،
وخال ونا وخال ناهم.
فرتك ذلك.
جلْبة نتعلّم املرو ة.
• قال األحنف :أنقبنا النعال إىل ييد بن ُ
• كلّم األحنفُ ابنَ يياد يف ابن رأس البغل ،وكان حمبوسًا يف خَراج ،فأطلقه  ،واستأنف
به أجرً ،ثم محل املال وبعث إىل األحنف بعشرة آال درهم وهدايا من َعسَل ومسن
وجويٍ .
فردّ األحنف الدراهم وقال :ال آخهُ على املعرو مثنًا ،وقَ ِبل اهلدايا.
• قال األحنف :ما جلستُ قطّ جملسًا أخا أن أُقان عنه لغريي ،إن ررّ اجملالس
جمالس ال ُقلْعة.
• قال معاوية بن حُدَيج الكندي لقومه :إن تسويدكم إيّاي غريُ عجَب ؛ ألن لي ماالً
وأفضاالً ،وليس العجبُ إال من األحنف  ،فإنه سُوِّد بغري مال.
• ملا عُ ِقد ملعاوية بن حُدَيج على مصر ،قال له رجل :أُع يتَ رَرَفًا.
فقال له :ممن أنت؟
قال :من بين متيم.
قال :يا أخا بين متيم  ،إن هؤال يتبعونين طمعًا فيما ينالونه مين ،وإمنا الهي رَرُ
لغري نيلٍ صاحبكم األحنف.
جلعْفي ،فتكلّم فيه األحنف  ،فأطلقه  ،فأتاه
• كان ابن يياد حبس ُعبَيد اهلل بن احلُر ا ُ
فقال له :أنا طليقك عُبيد اهلل بن احلُر وما أدري ما مكافأتك إال أن أقتلك فأبوَ بإمثك
فتدخل َاجلنّة وأدخلَ النار !
فضحك األحنف وقال :ال حاجة لنا يف مكافأتك.
• قال األحنف البنه :يا ُبنَيَّ ،أمَا إذا كنتَ قليرً فر تكنْ خبيثًا.
• قال رجلٌ لنحنف :بِمَ سدتَ قومك ولستَ بأجودهم وال أجمدهم؟
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فقال :برتكي ما ال يعنيين كما َعنَاك أمري !
• قال األحنف  :إن ررارَ الناس الهين ال يستحيون من الفِرار.
• مَرّ حارثةُ بن بدر الغُداني باألحنف ،فقال له :يا أبا حبر ،لوال أنك عجرن لشاورتك
يف مهمٍّ ،فقال األحنف :أجل ،كانوا يقولون :ال تشاور جائعًا حتى َي ْشبَ َ ،وال ظمآن
ضرً حتى يَجِدَ ،وال طالبًا حلاجة حتى
حتى َينْقَ َ ،وال أسريًا حتى ُي ْلَقَ ،وال ُم ِ
َينْجَحَ.
• قال معاوية رضي اهلل عنه لنحنف :ما تعدّون املرو ة؟
فقال :الفقه يف الدين  ،وبِرّ الوالدين ،وإصرمل املال.
فقال معاوية ليزيد ابنه :امس ما يقول عمّك.
• كلّم األحنف ُعبَيدَ اهلل بن يياد يف عمّه جَزْ بن معاوية ،فوالّه الفرات  ،فاختان مئة
ألف درهم وبعث بها إىل أهله ،فأَخبَر األحنفُ ابنَ يياد بهلك ،فبعث إليه عُبيد اهلل
فأخه خامته وبعث به إىل أهله ،وقال :امحلوا املئة ألف ،فحُملت إىل دار ابن يياد،
فقال جز لنحنف :ال جزاك اهلل عن الرَّحِم خريًا !
فقال األحنف :وأنتَ فر جزاك اهلل عن األمانة خريًا !
• قال األحنف :ال أنايعُ رجرً إن قال :خهوه أُخِهتُ  ،وإن قلتُ :خهوه مل يؤخه لي.
• قال األحنف :السيّدُ  :الهليل يف عِرضه ،األمحق يف ماله ،ا ُمل َّرِمل حلقده ،املعني
لعشريته.
• قال األحنف لعمِّه جز بن معاوية  :الزنْ العِفَّةَ تلزمُكَ احلِرفة ،أي العمل.
• قال رجلٌ يف جملس يياد :ما أطيب ما يؤكل؟
حضَرَ :مترةٌ نِ ْرسِيانٌ كأنها بع
فقال رجلٌ ممن َ
فقال الرجل الهي سأل :أُ ٍّ ما أطيب هها!
فقال األحنف :رُبَّ ملونٍ ال ذنب له.
• قيل لنحنف وعليه ثوب له :أما َتمَلّ ُلْبسَه؟
فقالُ :ربّ مملولٍ ال يُست اع فِراقُه.
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آذان النُّوكى مبثلها ُيبْدًا !

• قال األحنف :مل أخلِّفْ أحدًا قطّ بغري ما أرهده به ،ومل أُدخِل نفسي يف ري من
أمور الناس مل أُدْخَل فيه.
• أتى األحنفَ رجلٌ فقال له :قد أتيتُكَ يف حاجة ال تنكأك وال تَ ْريَأك.
فقال :إذن ال تُقضى ! إن مثلي ال يؤتى إال يف حاجةٍ تنكأه وتريأه.
• ذُكر األحنفُ عند عمّه جز بن معاوية فقال فيه ،فبلغه فقال :رُبَّ بعيدٍ ال يُفْقد خريُه
 ،وقريبٍ ال يُؤْمن عيبُه.
حكَّك يف بييت أفعى وأنا أراها أحبُّ إليَّ من أن أرى ِّأيمًا أَردُّ
• قال األحنف :ألن تَ َ
عنها كُفؤًا.
• قال األحنف :من أراد رِرا دارٍ فليستصلح اجلارَ قبل الدار.
• أرر َ رجلٌ على األحنف وهو يعاجل طبيخًا يف قِدْر صغرية وهو حيشّ حتتها ،فقال:
يُعارُ وال مُ ْرتَابُها يتدسَّمُ

وقِدْرٌ َككَفِّ القِرْدِ ال مستعريُها

فبلغ ذلك األحنف فقال :يرمحه اهلل ،لو را قال أحسن من هها.
• قال راعرٌ لنحنف:
جعََلتْ * أيدي سَرابيلنا تندى من النَّجَدِ
إنا أَت ْينَا أبا حبرٍ وقد َ
وال نرى سيّدًا يويف بسيّدنا * إذا َتلََّبسَ وَ ْعثُ األرض باجلَدَدِ
ألقى املراسي وارتدَّت عوارضُهُ * ملا رأى سَوْ َةً تُهْدَى إىل ال ِّلبَ ِد
واللِّبد من بين ُعبَيد .مسوا اللِّبد ألنهم تلبدوا على بين مرة بن منقر.وكلهم من متيم.
• ملا حضرت األحنفَ الوفاةُ ،قال :ال تندبين نادبة ،وال تبكِين باكية ،وعجِّلوا
إخراجي ،وال تُؤْذِنوا بي أحدًا.
فلما مات آذنوا املُص َعبَ لتقدّمه إليهم يف ذلك ،فأمر صاحب رُرطته أن يأخه بأفواه
السكك فر يدع امرأةً خترج ،فانتفجت امرأةٌ على حِدْجٍ هلا على دابّة ،وكانت من
بين عبيد ،وجعلتْ تقول:
ص َعبٍ إنين * سأندبُ املدفونَ بالقاعِ
قُلْ ألمريي ُم ْ
َأنْدبُهُ باحلقّ ال أأتلي * خبريِ ما يُنعَى به الناعي
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األحنفُ اخلري ابن قيسٍ أبا * حبرٍ إذا ما قصّر الساعي
• قال املصعبُ وهو يف جناية األحنف ميشي أمامها متسليًّا :إنا هلل وإنا إليه راجعون،
مات سيّدُ العرب..
وقال :اليون مات احلِلم وذهب الوفا .
• مرّوا جبناية األحنف على ريخ من بين أسدٍ مُ ِسنّ ال يقدر على النهوض ،فقال :إنا
هلل ،هو أمس سيّدُنا ،واليونَ جنايةٌ يُهدى إىل حفرته.
• قال رجلٌ من بن سعد بن ييد مناة (قون األحنف):
أماتَ ومل َتبْكِ السما ُ لفَقْدِهِ * وال األرض أو تبدو الكواكبُ بالظُهْرِ
كهبتُ إذًا ما أمسكتْ ب نُ حَامِلٍ * جنينًا وال أضحى على األرض من رَفْرِ
خبْرِ
وملا أتيتُ اليشكريَّ وجدتُهُ * بأمر أبي بَحْرِ بن قيس أخا ُ
• صلّى مصعبُ بن الزبري على األحنف  ،ووليَ دفنه ،ووقف فرتحّم عليه  ،ودمعت
عينه.
حصَني التميمية بعد وفاة األحنف:
• قالت أمسا بنت ُ
جنٍّ يف
إني معزّيتكم عن أبي حبر ،أعظم اهلل أجوركم فيه  ،رمحة اهلل عليك ِمنْ مِ َ
جَننْ ،إنا هلل وإنا إليه راجعون ،نسأل اهلل الهي فجعنا بفقدك وابترنا بفراقك ،أن
َ
يغفر لك يون حشرك ،وأن يَفسح لك يف قربك ،وأن جيعل سبيل اخلري سبيلك ،ودليل
الرراد دليلك ،إنّ أوليا َ اهلل يف برده رهودُه على عباده ،وإنا قائلون حقًّا  ،ومثنون
جلِه يف عدّة ،
حسْن النثا( )1وطِيب الثَنا ،وأمَا والهي جعله من أ َ
صدقًا ،فإنه ألهلٌ لِ ُ
ومن الفنا إىل مدّة ،ومن عمره إىل نهاية  ،ويف املضمار إىل غاية ،لقد عاش محيدًا
حللْم ،رفي العِماد ،
السلْم  ،بسيط ا ِ
رريدًا ،ومات فقيدًا سعيدًا ،ولقد كان عظيم ِّ
واري الزِناد ،مني احلريم  ،سليم األديم ،ولقد كان يف امافل رريفًا  ،وعلى
األرامل ع وفًا  ،وعن الفحشا عفيفًا ،ومن الناس قريبًا  ،وفيهم غريبًا ،وإن كان
َل ُمسَوَّدًا  ،وإىل اخللفا ِ مُوفَّدًا ،وإن كانوا لقوله لسامعني  ،ولرأيه متَّبعني.
( )1نثا اخلرب :حدّث به وأراعه وأظهره.
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( انتهى )
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