
الخامس الجزء

ّلِه ِبسِم ِم الّرْحَمِن ال ْي الّرِح

وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى

 وسلم

ِءء هذا في نبدأ ِءب نيران في القول بتمام الجز ِءم،ِ العر والعَج

ِءن ّديِّانة ونيرا ِءغ ال ِءرها ومبل ِءل عند أقدا ٍة كّل أه ّل يِّكون وما ِءم

ًا،ِ منها ْفَفَخر ًا،ِ منها يِّكوُن وما َم صاحبها يِّكون وما مذموم

ًا.ً بذلك مهجور

وكيَف جوهرها،ِ نفس وعن وبدئها،ِ عنها بالخإبار ونبدأ

كانت قد الناُر كانت إن وظهورها،ِ ُكمونها في القوُل

َة ِءن موجود المجاورة على كونها،ِ وعن ظهورها،ِ قبَل العي

كانت إن َعينها حدوث وفي المداخَإلة،ِ على أم ذلك كان

ِءد لها الهواء إحالة وفي كامنة،ِ غيَر ًا،ِ والعو ْفَمر كانت إن َج



العراض تثبيت في الحّجة وكانت جائزة،ِ الساتحالُة

ْفَظهر الذي الّضرام في القوُل وكيف صحيحة،ِ الشجر،ِ من يِّ

لون في القوُل وما الحَجر،ِ من يِّظهر الذي الّشَرر وفي

ل أم طبائعها،ِ في الّشَرار يِّختلُف وهل حقيقتها،ِ في النار

ِءع بين اخإتلَف ْفَدر على اخإتلفها يِّكون أم جواهرها،ِ جمي ق

ِءف ِءجها اخإتل ِءف قدر وعلى وَمداخإلها،ِ مخار لقاها ما اخإتل

ّيجها?  َه و

النار على الكلما

النار في النظاما قول

ّلهّ باسام ونبدأ،ِ إساحاق.ً أبي بقول وتأيِّيده،ِ ال

قالوا: فإذا والّضياء،ِ للَحّر اساُم إساحاق: الناس أبو قال

ْفَت َق ْفَحَر ْفَت،ِ أو أ َن ُق فإنما ساّخ ِءد والتسخيُن الحرا هذيِّن لح

ِءخإلين،ِ الجنسين الضياء.ً دون الحّر وهو المتدا



َهر الحّر أن وزعَم ٌد،ِ جو ّعا يِّكن ولم اخإتلفا،ِ وإنما ص

ّتفاقهما ًا الصعود على ا متى لنهما جواهرهما؛ بين موافق

َلم من صارا ّي العا ُعلو َق أحدهما صار مكاٍن إلى ال فو

ِءبهّ.ً صاح

ِءزم وكان ِءرم القوَل يِّج ْفَب ُيِّ َء بأّن الُحكم و ْفَعلو الذي هو الضيا َيِّ

َد،ِ إذا َلى.ً ول انفر ْفَع ُيِّ

ْفَرنا إنما قال: ونحُن ّتون ناَر أطفأنا إذا ِءص ْفَدنا ال أرضهّ وَج

ُه ْفَدها ولم حاّرة،ِ وحيطانهّ وهوا الرض،ِ في لن مضيئة،ِ نج

ًا،ِ َحّرا الرض،ِ لبَس قد الذي الماء وفي ً كثير وتداخإل

ًا؛ ِءبك ْفَد ضياء،ِ فيهما وليس ُمتشا َق ِءر َحّر كاَن و ّيَج النا ْفَلَك َه ِءت

َة َها،ِ الَحَراَر َهَر ْفَظ َأ ْفَم َف َل ْفَن و ُك َناَك َيِّ ٌء ُه ِءبس من ِءضيا َ ّيجهُّ ُمل َه َف

ِءهّ،ِ من فأزالهّ بالحّر الحّر اتصل كما وأظهره،ِ الضياُء موضع

ُه َأبرز ْفَدنا فلذلك مكانهّ،ِ من و ّتون،ِ أرَض وج وحيطانها،ِ ال



ًة،ِ وهواها ْفَدها ولم حاّر ِءج مضيئة.ً ن

َق أبو وزعم والعود الحجر في أن على الدليل أّن إساحا

ًا ُعَم أن ذلك أنكَر من يِّلَزُم أنهّ الجهات،ِ اخإتلف مع نار يِّز

ْفَهٌن الّسمسم في ليس أن زيِّت.ً الّزيِّتون في ول ُد

ِءزمهُّ ذلك قال ومن ْفَن ل ْفَن أ َدم،ِ النسان في ليس يِّقوَل: أ

ّدَم وأّن ّنما ال َق إ ّل أن أنكَر َمن بين ليس وكان البّط،ِ عند َتَخ

ِءبُر يِّكون َو والعسُل الجوهر،ِ مّر الّص ْفَل ّ قبل الجوهر ُح أل

ِءم وبين يِّذاقا،ِ ْفَرق.ً ُيِّعصرا أن قبَل والزيِّتون السمس َف  -

ْفَن َعم وإ َة الحلوة أّن الزاعم َز ِءن،ِ والمرار والزيَِّت َعَرضا

ْفَن لزم وإذا جوهر،ِ والخّل العسل،ِ حلوة في ذلك قال َم

في ذلك مثُل - لزمهّ طعمان وهما الخّل،ِ وحموضة

َد أّن فيزعم ألوانهما،ِ َبج،ِ ساوا ِءج،ِ وبياَض الّس َة الثل ْفَمَر وُح

ُفر،ِ ْفَص ُع َة الذهب،ِ وُصفرة ال ْفَضَر ْفَقل،ِ وخُإ ُدث إنما الب َد تح عن

عاملتين غيَر والمقابلة المعايِّنُة كانت وإن النسان،ِ رؤيِّة



ّلم ذلك قاَس الجواهر.ً قال: فإذا تلك في ِءن في المتك ْفَو َل

بعد وصورتهّ وعرضهّ طولهّ وفي طعمهّ،ِ بعد الجسم

ِءتهّ وفي رائحتهّ،ِ رخإاوتهّ في قاس كما وزنهّ،ِ وثقل خإف

ِءلحق الجهالت،ِ باب في دخإل - فقد وصلبتهّ بالذيِّن و

ْفَربة أن زعموا ِءق ْفَن ماء،ِ فيها ليس ال باللمس وجدوها وإ

ّلق وإنما مزكورة ثقيلة وكذلك ِءرباطها،ِ حّل عند تخ

ِءس في فليقولوا ِءر،ِ الشم إذا والجبال،ِ والكواكب،ِ والقم

ْفَت أبصارهم عن غاب

الذي كان الجهالت،ِ إلى النقطاع عن هرب قال: فمن

ّد إليهّ هرب عليهّ.ً أش

ِءرُب وكان ً لهما يِّض ِءكَي ذكرتهّ مثل َظَرافتهّ: ُح رجل عن ِءل

ُتهُّ فاساتوت بئر،ِ في ساقَط أحدَب َدب ْفَت ح َث َد ٌة لهّ وَح ْفَدَر في ُأ



ّناه خُإصيتهّ،ِ َه َدبتهّ،ِ ذهاب عن رجٌل ف شّر جاء فقال: الذي َح

ذهب.ً الذي من

إساحاق أبو وكان الكمون إنكار في ضرار على النظام رد

ُعم َع قد َعمرو بَن ِءضَراَر أن يِّز القوَل إنكاره في َجم

ِءن ُكُمو َة؛ الكفَر بال ُعُم كان لنهّ والمعاند َد أن يِّز ل التوحي

إل يِّصّح ل بالكمون القوَل وأن الكمون،ِ إنكار مع إل يِّصّح

ْفَن ٌء هو وإنما دٌم،ِ النسان في يِّكون بأ ّلق شي عند َتَخ

الّرؤيِّة.ً

ًا يِّعلُم كان قد قال: وهو ِءن جوَف أّن يِّقين من يِّخلو ل النسا

دم.ً

َعَم قال: ومن ًا أن ز ِءم،ِ بغير يِّعيُش الحيوان من شيئ أو الد

ٍء الطبائع؛ بإنكار يِّقول أن عليهّ فواجٌب الدَم،ِ يِّشبهُّ شي

َق ويِّدفع ْفَهم بقول الحقائ الثلج،ِ وتبريِّد النار تسخين في َج



في آخإر باٌب وذلك والّسّم،ِ والغذاء والحّس،ِ الدراك وفي

الجهالت.ً

َد أن زعم ومن ّ إل يِّصلُح ل التوحي النسان في يِّكون بأل

الصحيُح والبصُر الحراق،ِ توجب ل الناُر تكوَن بأن وإل دم،ِ

النقص غايِّة في أنهّ َعلى َدّل - فقد الدراك يِّوجُب ل

والمعاندة.ً التكذيِّب غايِّة في أو والغباوة،ِ

أجزائهّ،ِ انحلل عند الحطب إساحاق: وجدنا أبو وقال

ِءهّ وتفّرق ِءن ّكَب التي ومجموعاتهّ عليها،ِ ُبني التي أركا منها ُر

ٌء،ِ ودخإان،ِ أربع: ناٌر،ِ وهي ًا للنار ووجدنا وَرَماد،ِ وما حّر

ًء،ِ ًا،ِ للماء ووجدنا وضيا ّدخإان ووجدنا صوت ِءل ًا ل ًا طعم ولون

ِءد ووجدنا ورائحة،ِ ًا للّرَما ًا طعم ًا،ِ ولون ْفَبس ُيِّ للماء ووجدنا و

أجناٍس ذا وجدناه ثّم أصحابهّ،ِ من واحد كل من السائل

ْفَت َب ّك َدات.ً من ُر المفَر

ّكَب الحطب ووجدنا ّكب أنهّ َفَزعمنا وصفنا،ِ ما على ُر من ُر

ِءت،ِ ِءوَجا َد ْفَز ْفَب ولم الُم ّك المفردات.ً من ُيَِّر



القياَس يِّعرف ل المتكلُم كان إساحاق: فإذا أبو قال

ُيِّعطيهّ ُعود أّن فرأى حقهّ و ِءد احتّك حين ال النار أحدث بالعو

َيِّلَزُمهّ ذلك،ِ مثُل الدخإان في يِّلَزُمهّ فإنهّ السائل الماء في و

ْفَن ذلك،ِ مثُل الدخإان في قولهّ مثَل الّرماد في قال قاس وإ

متحكم.ً وإّما جاهٌل،ِ إما فهو وإل والماء،ِ

َعَم وإن ْفَن أنكَر إنما أنهّ َز ِءد،ِ في كانت الناُر تكون أ لنهّ العو

َد في الكبيُر يِّكون أن يِّجوز ول العود،ِ من أعظم الناَر َوَج

ْفَم الدخإان وكذلك الصغير،ِ ُع ْفَز َي ْفَن لم الدخإاَن أن - فل في يِّك

ِءب،ِ ِءط.ً وفي الّزيِّت وفي الحط ْفَف ّن ال

ٌء،ِ أنهما زعم فإن َدَن لن بذلك قال إنما وأنهّ ساوا ذلك َب

َطب ُع يِّكن لم الح َدن من عايِّن الذي يِّس ِءر َب والدخإان،ِ النا

ْفَن يِّنبغي فليس َها أنكر لم َن ْفَن الجهة هذه من ُكمو ُعَم َأ أّن يِّز

ِءة َشَرَر ّداَح َق ِءر ال الحَجر في كامنين يِّكونا لم والحَج

ّداَحة.ً والق

ِءكَر أن يِّنبغي وليس ْفَن َوكموَن النسان،ِ في الدم ُكموَن ُيِّ



ْفَهن ّد ول الزيِّتون،ِ في الزيِّت وكمون السمسم،ِ في ال

ِءكَر أن يِّنبغي ْفَن ُعهّ الجسُم يِّكون ل ما إل ذلك من ُيِّ في َيَِّس

العين.ً

ْفَوا قد وهم فكيف ْفَجَر عن غاَب ما كّل في النكاَر هذا أ

ِءترة الجسام من حواسّاهم َت بذلك يِّعود حتى بالجسام المس

وحلوة الخّل،ِ حموضة العراض? كنحو إبطال إلى

ِءل،ِ الصبر.ً وَمرارة الماء،ِ وعذوبة العس

َد أن وزعموا قولهم قاساوا قال: فإن كما حادٌث،ِ الرما

ّدخإان،ِ النار في قالوا في يِّقولوا أن عليهم وجَب فقد وال

ِءع ِءف كالدقيق ذلك مثَل الجسام جمي ُبّر المخال لونهّ،ِ في لل

ِءهّ،ِ وفي َبت ٍر وفي مساحتهّ،ِ وفي صل فقد منهّ،ِ ذلك غير أمو

َق أن يِّزعم أن يِّنبغي ُبّر َوأن حادٌث،ِ الدقي َطَل.ً قد ال ب

َد أّن زعم ذلك زعم وإذا ْفَب ِءض بعد الحادَث الّز ْفَخ يِّكن لم الم

ِءن،ِ في ْفَبَن وأّن اللب ِءن ُج َء وقاَس حادث،ِ اللب ْفَبن ما على الُج

ْفَبَن إل اللبُن وليس الجبن،ِ َء.ً وإذا الُج أنهما زعم والما



َطَل،ِ قد اللبن َوأن حادثان،ِ َفّخاُر،ِ كذلك يِّكون أن لزَمهّ َب ال

ِءجده لم الذي ّنا حتى ن على المتهافَت اليابَس التراَب َعَج

َدتهّ،ِ ِءء ِءح ِءب بالما ْفَط ِءهّ،ِ على الّسيال الّر ِءت َد ُه ثم ِءح َويِّنا بالنار ش

ِءة ِءة الحاّر َد ّعا ِءتها،ِ على الّص َد ِءن في الفخار ووجدنا ِءح العي

ّذوق واللمس ْفَقر وعند والّشّم،ِ وال ّن خإلف - على والّصّك ال

َء وحدها،ِ الناَر عليهّ وجدنا ما ّتراَب وحده،ِ والما ُه؛ وال َد ْفَح َو

ُء،ِ تلك هو الفخار ذلك فإّن تلك هو والحطَب الشيا

َدها أن إل الشياُء،ِ ِءعباد،ِ تركيب من أح تركيب من والخإَر ال

ّلهّ.ً ال

ِءت يِّقلُب ل والعبد ّكبا ركب ما بتركيبهّ جواهرها عن الَمر

منها.ً

ٌء المُر،ِ داَر وكيف كَسَرها،ِ بيضًة َصّك متى والَحَجُر ساوا

إنسان.ً أو تقلبهّ الّريِّح كانت

ّتراَب،ِ ذلك ليس الفخار أن زعموا فإن َء،ِ وذلك ال الما

ِءع في ذلك مثل وقالوا النار،ِ وتلك والنبذة،ِ الخإبصة جمي



ِءجيبوا أن قياساهم آخإُر كان فإنهّ الجهجاه؛ أبي بجواب ُيِّ

- وزعم الدقيق،ِ غيُر والعجيَن القاعد،ِ غيُر القائَم أن زعم

ّبة - أن ذلك يِّقل لم أنهّ ولو بطل فقد فلقت متى الح

ْفَسمان وحدَث الصحيح،ِ ِءة في ِءج َفي هيئ ّبة،ِ نص وكذلك الح

ِءع فلقت إذا ًا،ِ تصيَر أن إلى فلق،ِ بأرب ًا،ِ تصيَر ثم سَاويِّق دقيق

ًا،ِ تصير ثم ًا،ِ تصير ثم عجين َد ثم خُإبز ًا تعو ْفَبل،ًِ رجيع ثم وز

ُد ًا تعو َبقل،ًِ َريِّحان ًا الرجيع يِّعود ثم و ًا أيِّض ًا؛ لبن لن وُزبد

ُد تأكلهّ،ِ البهائم من الجلّلة ًا فيعو ًا.ً لحم ودم

ِءن،ِ أصحاُب قال ما إل القوُل وقال: فليس ُكمو قوَل أو ال

هذا.ً

ّد إساحاق: فإن أبو قال العراض أصحاب على النظام ر

أن فزعم العراض أصحاب من ُمعترٌض علينا اعترض

منهّ? أعظم وهي فيهّ تكُمُن وكيَف كامنًة،ِ تكن لم الناَر

َد ولكّن ِءمَي بالعود احتّك إذا العو من وحمي العودان،ِ َح

ِءء ُء بهما المحيط الهوا ذلك َيِّلي الذي ثم بينهما،ِ الذي الجز



ّق،ِ احتدم فإذا منهما،ِ ٌء الناُر فإنما والتهب،ِ جّف ثم ر هوا

اساتحاَل.ً

ُء ِءه أصل في والهوا وهو رقيق،ِ جسم وهو رقيق،ِ حاّر جوهر

ّواٌر،ِ جسٌم ّيد خَإ النقلب.ً ساريِّع القبول،ِ ج

ُء ذلك هي إنما الحطب،ِ من أكثَر تراها التي والنار الهوا

ِءض تلك بطلن وانطفاؤها المستحيل،ِ من الحادثة العرا

ُء فيهّ،ِ الناريِّة ُع فالهوا ُع النار،ِ إلى الساتحالة ساريِّ ساريِّ

ِءهّ إلى الرجوع ْفَت إذا أنها وليس الول،ِ طبع ِءدَم فقد ُع

ْفَت ّي لها شكل إلى انقطع ِءو ْفَل ْفَت واتصلت،ِ ُع إلى وصار

َءها أّن ول ِءتلدها،ِ ًا أجزا ْفَت أيِّض أنها ول الهواء،ِ في تفرق

َطب،ِ في كامنًة كانت فلما فيهّ،ِ منقبضة متداخإلًة الح

ٌء اللهُب وإنما وانتشرت،ِ انبسطت ظهرت اساتحال هوا

ًا؛ َء لن نار ِءة قريُِّب الهوا َء النار،ِ من القراب حجاٌز هو والما

َء حارة،ِ يِّابسٌة النار لّن بينهما،ِ َء بارد،ِ رطٌب والما والهوا

والصفاء،ِ الرطوبة جهة من الماء ُيِّشبهّ فهو رطب،ِ حاّر



ُيِّشبهّ ِءة النار و ويِّوافقهما؛ يِّخالفهما فهو والخفة بالحرار

ًا إليهما يِّنقلَب أن جاَز فلذلك ًا،ِ انقلب يِّنعصر كما ساريِّع

ًا اساتحال إذا الهواء تعود أن إلى كثافة،ِ لهّ وحدث رطب

ًا،ِ أجزاؤه ّد فالماء مطر لهما،ِ خإلٌف والهواء النار،ِ ض

ّد،ِ وليس ِءض حتى ضده إلى الجوهر يِّنقلب أن يِّجوز ول ب

ًا يِّنقلب ّيِّ ًء،ِ الماء يِّنقلَب أن يِّستقيم فقد خإلفهّ،ِ إلى َبد هوا

ُء يِّنقلَب ثم ًا،ِ الهوا ُء ويِّنقلَب نار ُء يِّنقلَب ثم ماء،ِ الهوا الما

ًا،ِ ّد فل أرض ِءب من النقلب في ب وكّل والتدريِّج،ِ الترتي

َء لن مقدمات؛ فلهّ جوهر ًا،ِ الطين يِّحيل قد الما صخر

ًء،ِ الصخُر يِّستحيل فل العكس،ِ في وكذلك ُء هوا والهوا

ًا،ِ والترتيب.ً التنزيِّل هذا على إل صخر

ّذاق من بذلك قال لمن إساحاق أبو وقال أصحاب ُح

ّناها التي النار أن زعمتم العراض: قد من تخرج لم عايِّ

َطب،ِ َء ولكّن الح َدَم بهما المحيط الهوا ًا،ِ واساتحاَل احت نار

ُء منهّ يِّسيل الذي الحطب فلعّل ذلك يِّكون أن الكثيُر،ِ الما



ُء َطب،ِ في يِّكن لم الما ِءء من المكان ذلك ولكّن الح الهوا

ّق الهواء من المكان ذلك وليس ماء،ِ اساتحاَل بأن أح

ًء يِّستحيل ِءة في الدخإان سابيُل يِّكون أن من ما الساتحال

والماء.ً النار سابيَل

ّناها،ِ التي النار أن فزعموا ذلك،ِ القوُم قاَس فإن وذلك عايِّ

ِءده،ِ الدخَإان كثافة في والدخإان الماء يِّتراكُم والذي وسَاوا

هواء ذلك إنما المطابخ وسُاقف القدور أساافل في منهّ

ًا،ِ الرماد فلعّل اساتحال،ِ ٌء أيِّض ِءإن اساتحاَل هوا ًا.ً ف رماد

ّدخإان القدور،ِ أساافل على المتراكم ثقلهّ أول في قلتم: ال

ِءن وفي ِءف ُبطو ُق ِءد سُا ِءق ّبَر إذا الذي الحمامات،ِ موا ببعض ُد

ًا،ِ اساتحال بأن أحق العجيبُة النقاُس منهّ جاء التدبير ّي أرض

ِءض،ِ صاحب قاَس فإن َعَر انحّل الحطب أن وزعم ال

ِءره،ِ ًا بعضهّ فاساتحال بأسا ًا بعُضهّ كان قد كما رماد رماد

ًة،ِ ًء بعضهّ واساتحال مر ًء بعضهّ كان كما ما وبعضهّ مرة،ِ ما

ًا،ِ اساتحال ًا بعضهّ كان كما أرض ْفَل ولم مرة،ِ أرض إن يِّق



َء ًا،ِ اساتحاَل بهّ المحيَط الهوا ِءط بعَض ولكّن رماد أخإل

ِءب ًا اساتحاَل الحط ًا،ِ رماد ُدخإان بهّ المتصل الهواء وبعض و

ًء اساتحال ًا،ِ اساتحال وبعضهّ ما ِءر على نار العوامل،ِ قد

ِءبلت وعلى قد كان ذلك العرض صاحُب قال وإذا لهّ،ِ المقا

ِءة هذه في أجاب ّد على الساع ُتهّ ما ح لك.ً نّزل

نستقصَي أن وعلينا النار،ِ في القول من باب وهذا

َقين ّلهّ للفريِّ المعين.ً وال

ّد ُكمون منكري على ر ال

الحطب في النار ُكموَن يِّنكُر من بعض أن وهو آخإُر،ِ وباٌب

لو الحطب،ِ من ظهَر قد رأيِّناه الذي الحّر هذا قالوا: إن

ًا لكان الحطب في كان ْفَن يِّجده أن واجب كالجمر َمّسهّ َم

ٌع دونهّ يِّكن لم إذا المتوقد،ِ ٌع هناك كان ولو منهّ،ِ مان لم مان

ُع ذلك يِّكن َد؛ إل المان ل والرائحة والطعَم اللوَن لن البر

ِءساد ّده،ِ الذي إل ُيِّمانعهّ ول الحّر،ِ يِّفا يِّخالفهّ الذي دون ُيِّضا



يِّضاده.ً ول

ِءإن يِّعادُل ما البرد أجزاء من هناَك كان قد أنهّ زاعٌم زعم ف

ُيِّطاولهّ،ِ الحّر ذلك ِءهّ؛ ويِّكافيهّ و إذا صرنا فلذلك ويِّوازيِّ

َنا ْفَس ْفَده لم الحطَب َمَس ًا،ِ نج ُق يِّظهر وإنما مؤذيِّ ْفَر الح

ُق ِءر ْفَح ُيِّ ْفَحده الحّر وظهر مكانهّ في قام إذا البرد،ِ لزوال و و

ُد كان ولو عملهّ،ِ فظهر ًا الحّر لذلك المعادُل البر في مقيم

ِءل على العود َد َمّس لمن يِّنبغي لكاَن فيهّ،ِ كمونهّ أص الّرما

غيره،ِ كمّس مسهّ كان فإذا الثلج،ِ من أبرد يِّجده أن بيده

الحّر هذا يِّعادُل ما البرد من هناك ليس أنهّ علمنا فقد

ٍء كّل ُيِّحرق الذي َيهّ.ً شي ِءق َل

ًا خإرجا أنهما زعم فإن ُد يِّخلو فل العود،ِ من جميع أن البر

َذ يِّكوَن ِءلَم جهتهّ،ِ في َأخَإ هو وليس وحده الحّر وجدنا ف

ّده،ِ من نجده أن بأحق ُد كان وإن ِءض َذ البر َذ َشَمال،ًِ َأخَإ وأخإ

ًا،ِ الحّر ِءمد أن يِّنبغي كان فقد جنوب ْفَج ْفَهلك يِّ ُيِّ كما لقاه،ِ ما و

َق الحر أهلك لقاه.ً ما كّل وأذاب وأحر



َع وجدنا قالوا: فلما ِءم جمي ِءب،ِ هذا أقسا النار أن علمنا البا

ِءب.ً في كامنة تكن لم الحط

الغالَب أن نزعم أنا ذلك عن إساحاق: والجواب أبو قال

َلم على ُء السفلّي العا ًا وهما والرض،ِ الما ِءن،ِ جميع باردا

ًا يِّكون ما الحر من وأضعافهما أعماقهما وفي ول مغمور

ًا،ِ يِّكون ًا ويِّكون غامر ًا؛ يِّكون ول مقموع هناك لنهّ قامع

محقور،ِ والغريُِّب غريِّب،ِ والذليُل ذليل،ِ والقليُل قليل،ِ

َلُم كان فلما قوة من فيهّ ما اجتذَب كذلك،ِ السفلي العا

ِءل عند العود في كان الذي البرد وذلك البرد لن مانعهّ؛ زوا

َد ْفَم ثم العالم،ِ هذا في مقيٌم العو ُد ذلك يِّنقطع ل إلى البر

ْفَرصْ هو الذي الرض،ِ برد ُق ّطفرة إل لهّ،ِ كال والتخليف،ِ بال

ِءة الماكن على بالمرور ل َد وقام لها والمحاذا ْفَر منهّ الماء َب

ِءصْ مقام ِءس قر ْفَرق البيَت يِّدخإل الذي الضياء من الشم للَخ

ّد فإذا فيهّ،ِ يِّكون الذي ّد فمع سُا ُع الّس ْفَرصهّ،ِ إلى يِّنقط ُق

ِءل جوهره.ً وأص



ًا خإصُمهّ يِّجد لم إساحاق أبو بذلك أجاَب فإذا ّد أن من ُب

والتخليف.ً بالطفرة القول إفساد في مسألة يِّبتدئ

في بالطفرة الجواب من إساحاق أبو بهّ اعترض ما ولول

ِءل باب في يِّقع مما هذا لكان الموضع،ِ هذا على الساتدل

ِءث العالم.ً حدو

ُعُم إساحاق أبو وكان الكمون في النظام قول أن يِّز

نيرانهّ خإروُج هو إنما والقطن،ِ والحطب الثوب احتراق

ًا أن وليس الحتراق،ِ تأويِّل هو وهذا منهّ،ِ من جاءت نار

في الكامنة النار ولكن الحطب،ِ في فعملت مكاٍن

ّدها نفي على تقوى تكن لم الحطب اتصلت فلما عنها،ِ ض

ّدت أخإرى،ِ بنار َتا منها،ِ واساتم َيِّ ِءو ًا ق ذلك نفي على جميع

تجّزأ ظهورها فعند ظهرت،ِ المانع زال فلما المانع،ِ

فإحراقك فيهّ،ِ عملها لمكان وتهافَت؛ وتجفَف الحطُب

منهّ.ً نيرانهّ إخإراجك هو إنما للشيء

العالم هذا في تحرق إنما الشمس،ِ حرارة أن يِّزعم وكان



َعرُض عقد ما ُتحرق ل وهي منهّ،ِ نيرانها بإخإراج ّثَف ال َك و

أجناس الحر من الجزاء تلك عقدت التي لن النداوة؛ تلك

ُق والصوت،ِ والرائحة،ِ والطعم كاللون تحترق،ِ ل والحترا

ِءنعها زوال عند النار ظهوُر هو إنما فقط.ً ما

ًا الفعى ساّم أن يِّزعم وكان  ليس الفعى،ِ بدن في مقيم

ُتل،ِ ْفَق ًا ماَزَج متى وأنهّ َيِّ ْفَف،ِ ولم يِّقتل لم فيهّ ساّم ل بدن ِءل ْفَت ُيِّ

ّدها،ِ مما ممنوعة ساموم فيها التي البدان يِّتلُف وإنما ُيَِّضا

ذلك الكامُن السم عاون الفعى،ِ سام عليها دخإل فإذا

َع السّم ِءهّ،ِ على الممنو ُع زال فإذا مانع البدن،ِ تلف المان

َق،ِ أبي عند المنهوُش فكان أتلفهّ ما أكثُر كان إنما إساحا

معهّ.ً الذي السّم

ِءن والحر الحّمام،ِ حّر في يِّقول كان وكذلك في الكام

َأّن ْفَشَي النسان:  َغ من ليس الحمام في يِّعتريِّهّ الذي ال

الكامن الحّر حّرك الغريِّب،ِ الحر من ولكن القريِّب،ِ الحر

ِءن،ِ في ُه النسا ّد َي فلما أجزائهّ،ِ ببعض وأَم ِءو ذلك عند ق



ِءهّ على ِءع ِءن ُيِّوقعهّ كان الذي العمُل ذلك صار فأزالهّ،ِ ما

ًا بالمانع ٍء ذلك وإنما بهّ،ِ واقع ُق حار كما ِءر َيد،ِ يِّح ُصّب ال

ٌء عليهّ ٌد،ِ ما ْفَغلهّ صار البارد الماء عليهّ دخإل فلما بار ُش

َع من وصار بالداخإل،ِ َده ووضع فيهّ يِّده وَض قد شيء في يِّ

ِءغل ّلهّ،ِ دفع فلما بغيره،ِ فيهّ ُش الجسم ذلك عنهّ وجّل،ِ عّز ال

ْفَغل ذلك صار بهّ،ِ مشغوٌل هو الذي ًا الّش من إلى مصروف

عملهّ.ً من يِّنفّك ل كان إذ فيهّ؛ يِّده وضع

ّتون ناَر أطفأَت لو أنك يِّزعم ذلك مع وكان ْفَد لم ال ًا تج شيئ

لم لما الضياء لن الحر؛ من الكثير ووجدت الضوء،ِ من

ّو في لهّ وكان إليهّ،ِ يِّنسب أصٌل الرض في لهّ يِّكن العل

َلى كاَن أصٌل،ِ بهّ.ً أو

ًا أنهما الحقيقة وفي العالم من بجوهرهما اتصل قد جميع

ّي،ِ الحّر هو إنما الرض،ِ في تجده الذي الحر وهذا العلو

مانعهّ.ً زال الذي الكامن

قياسُاهّ.ً وهو يِّقول،ِ أن يِّنبغي كان هكذا



ًا أبصرَت إن أنك يِّزعم وكان ًا مصباح أن الّصبح إلى قائم

ٍة أول في رأيِّتهّ الذي َلم،ِ هذا من َبطَل قد وهل ِءفر العا َظ و

كذلك ثم فضل،ِ بل وقدره وزنهّ من بشيء الدهن من

المصباَح هذا أن ظننَت إن فأنت والتاساع،ِ والرابع الثالث

من يِّخلو ل كان لما المكان ذلك ولكن بهّ،ِ فليس ذلك،ِ

ٍم ول ِءشيٌة الول في يِّكن لم و متشابهة،ِ متقاربة أقسا

ِءع مع رأيِّتهّ الذي المصباَح أن عندك وقع علمة،ِ طلو

ِءق.ً غروب مع رأيِّتهّ الذي هو الفجر،ِ الّشف

ًا تأكل لم المصباح نار أن يِّزعم وكان ّدهن من شيئ ولم ال

ْفَبهّ،ِ يِّنقص الدهن ولكن تشرب،ِ ول تأكل ل النار وأن تشر

ِءر على َنين،ِ والنار الدخإان من منهّ يِّخرُج ما قد ِءن الكام َذيِّ الل

ْفَطلَنهّ.ً فهو شيء كّل خإرج وإذا فيهّ،ِ كانا ُب

الكأل والتشبيه المجاز

ِءتقاق،ِ وعلى التشبيهّ.ً ًا على المثل،ِ وعلى الش وقد يِّقولون ذلك أيِّض

ِءمَن ْفَؤ ُن ْفَن لَ  َأ ْفَينا  َل َد إ ِءه َع ّلهّ  ُلوا إّن ال َقا ِءذيَِّن  ّل ّلهّ عّز وجّل في الكتاب: "ا فإن قلتم: فقد قال ال



ّلهّ،ِ عّز وجّل،ِ إنما كلمهم بلغتهم.ً َنا أن ال ْفَم ِءل ّناُر" ع ُلهُّ ال ُك ْفَأ َباٍن ت ْفَر ُق ِءب َنا  َي ِءت أ
ْفَ َيِّ ّتى  ِءلَرسُاوٍل َح

: وقد قال أوُس بُن َحَجر 

َ لـهّ بأساباٍب وألقى ّكـل وتـو ْفَشَرط ْفَهو نفَسهّ فيها فأ و
ِءصٌم ْفَع ُم

ًقى طوٌل عليهّ ْفَر َم
َ َوّصل  َت

ْفَت َل َك َفاُره أ ْفَظ ْفَخُر أ الّص

ّقَص أكل.ًً َن ّت فجعل النحَت وال

َفاُف بن  َبة: وقال خإ ْفَد َن

ِءمَي ْفَو ْفَم ق ُهُم ل ْفَل ْفَأك َت
ُع ُب  الض

ْفَنَت َأّما خُإَراَشَة ٍر َذا ك َف َن
ْفَزمة،ِ أكل.ًً ِءب،ِ وال ْفَد ّقَص الج َن َت َنة،ِ فجعل  ُبع: الّس والّض

ْفَرداُس بن  ِءم ّيِّة: باب آخإر مما يِّسمونهّ أكل.ًً وقال  َد ُأ

ُبوا ِءب وقّر ِءحَسا ِءط ل ْفَس ِءق ال
أعمالـي

ِءت ّد ّني الرُض وأ ْفَثَل ِءم َما ِءم
ْفَت َل َك َأ

ْفَكُل ِءرها.ً إلى لهّ بطنها: إحالتها في صاَر لما الرض وأ َه ْفَو َج

بالكأل والتشبيه المجاز في آخر باب

ًا" وقولهّ تعالى،ِ عّز اساُمهّ: ْفَلم َتاَمى ظ َي ْفَل َواَل ا ْفَم َأ ُلوَن  ُك ْفَأ َيِّ ِءذيَِّن  ّل ّلهّ عّز وجّل: "إّن ا وهو قول ال

ِءت"،ِ وقد يِّقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الموال النبذة،ِ ولبسوا الُحلَل،ِ وركبوا ْفَح ِءللّس ُلوَن  ّكا َأ "

ًا في سابيل الكل.ً ًا واحد َهم ْفَر ِءد الدواّب،ِ ولم يِّنفقوا منها 

ًا"،ِ وهذا مجاٌز آخإر.ً ْفَم نار ُطونه ُب ِءفي  ُلوَن  ُك ْفَأ َيِّ ّنَما  ّلهّ عّز وجّل: "إ وقد قال ال

ِءنيَن من أجزاء  الخمر: وقال الشاعر في أخإذ الّس

ّقى َب َت َها و ْفَهُر المكنونا ُمَصاَص ّد منها تجّسَم ما ال
الشاعر: وقال 



َها منها  ْفَت بعَضا بعُض َنا َمّر َتاُل ِءب ْفَخ َبٍع ِءفي َت ْفَر أ
ْفَخُر،ِ إل كقولهّ:  َفاَره الّص ْفَظ ْفَت أ َل َك ْفَل قولهّ: وقد أ وه

َدى كَضّب ُك َنهُّ أفنى ال ِءث ْفَفُر ِءبَرا  الح
َود،ِ فإنما ْفَسا َلهُّ ال َك َلهُّ السَاد،ِ فإنما يِّذهبون إلى الكل المعروف،ِ وإذا قالوا: أ وإذا قالوا: أك

َغ والعّض فقط.ً ْفَد ّل ْفَهَش وال ّن يِّعنون ال

ًا"،ِ ويِّقال: هم لحوم الناس.ً ْفَيت ِءهّ َم ِءخإي َأ ْفَحَم  َل ُكَل  ْفَأ َيِّ ْفَن  َأ ْفَم  ُك ُد َأَح ُيِّحّب  ّلهّ عّز وجّل: "أ وقد قال ال

ِءهّ أطيُب من ّل ِءن أطيب? قال: لحوُم الناس،ِ هي وال ْفَحَما ّل ّي ال وقال قائٌل لساماعيل بن حماد: أ

ْفَمر.ً ُنوز الُح ُع الدجاج،ِ ومن الفراخ،ِ وال

ًا.ً ْفَل من طعامهم شيئ ويِّقولون في باب آخإر: فلٌن يِّأكل الناس،ِ وإن لم يِّأك

َحَجر: وأما قوُل أوس بن 

ٌق ّيِّهُّ َرون ّكـُل ذّر يِّتـأ ُه ُشطباٍت ّد ابُن َق
ّدٍع مج

ْفَهمان  ُد النهري: فهذا على خإلف الول،ِ وكذلك قول 

ِءرَب ْفَهُر َش ّد ْفَم ال ْفَل عليه َك ِءتني وأ ْفَل ْفَن ساأ َناٍس ع ُلـوا ُأ َأك

مجاز.ً كلهّ وهو مختلف،ِ كلهّ فهذا

الذوق مجاز في آخر باب

ْفَق و: كيف ذقتهّ? و: كيف وجدَت طعَمهّ! وقال عّز ُذ ِءة عبده:  وهو قول الّرجل إذا بالغ في عقوب

ِءريُِّم".ً َك ْفَل ِءزيُِّز ا َع ْفَنَت ال َأ ّنك  ْفَق إ ُذ وجّل: "

ًا،ِ وإنما ًا،ِ ول شربُت شراب ًا،ِ فإنهّ يِّعني: ما أكلُت اليوم طعام َذواق ْفَقت اليوم  وأما قولهم: ما ذ

أراد القليل والكثير،ِ وأنهّ لم يِّذقهّ،ِ فضلً عن غير ذلك.ً

ًا ًا: ما ذقت اليوم ذواق وقال بعض طبقات الفقهاء،ِ ممن يِّشتهي أن يِّكون عند الناس متكلم

ٍة ًنى من المعاني،ِ ول على سابب من الساباب،ِ ول على جه على وجهٍّ من الوجوه،ِ ول على مع

من الجهات،ِ ول على لون من اللوان.ً



وهذا من عجيب الكلم.ً

ْفَق ما عنده.ً ُذ ًا ف ِءت فلن ِءايِّ قال: ويِّقول الرجل لوكيلهّ: 

ِءضرار: وقال شّماخ بن 

َها  َل َق أن و ِءر السهَم ُيِّغ
 حاجُز

ْفَتهّ فذاق َط ّلين من فأع ال
ًا جانـبـ

ِءبل: وقال ابن  ْفَق ُم

ِءر  ّتَجا ُدوا ال َنهُّ َفَزا ْفَت َم ِءز ِءنّي كاهتزا ْفَيِّ َد َوقـهُّ ُر َذا َت
ْفَهَشُل بن  َن ّي: وقال  َحّر

ِءق الجعائُل عنهُّ ُد مستذا ْفَه َع ِءت و َيا ِءن َغا ِءد ال ْفَه َع ْفَين َك َقـ
ْفَعل.ً الجعائُل: من الُج

ِءس ما صنعوا،ِ ّيدهم العبا ِءعق،ِ لبني سُاليم حين صنعوا بس َد بن الّص وتجاوزوا ذلك إلى أن قال يِّزيِّ

ِءطهّ،ِ ْفَه َثبوا عليهّ،ِ وكان سابَب ذلك قلة َر ُهم في بعض المر و َف ّلكوه،ِ فلما خإال ّوجوه وَم وقد كانوا ت

ِءعق: وقال يِّزيِّد بن  الّص

َها ذاق َت ّف َقلَهـا ِءخإ ّلهّ ُلوم ذاق ال ْفَيٍس ُح َق
ُد فخلّها ّد ُع ل خإلها في تر ًا لها تطي أمير

ّلهّ،ِ عّز وجّل،ِ يِّذوق.ً فزعم أن ال

ِءهّ وكثرتهم،ِ  ِءت ّل فقال: وعند ذلك قال عباس الّرعلي يِّخبر عن ق

ِءم َكّزة أخإيكم الّرح
 

ْفَزجي وأّمكُم َؤام ُت ّت َهـا ال ِءل ْفَع َب ِءل
ْفَت عيناه.ً َق ْفَوَر َد هذا البيت اغَر ُأنش وزعم يِّونس أّن أسالم بن زرعة لما 

ًا،ِ وقد قال  َنَزور ْفَذ كانت  ًا إ ّي: وجعل عباٌس أّمهّ عاقر الغنو

َء ْفَذَرا ْفَهٌل ل َع ُد َول َك ُلو ْفَو ًل وتحدثوا َم ِءبَح َم ْفَص ُت َنـا ِءل أّم
َقّط،ِ لما كانت كالعذراء جعلها عذراء.ً ُدها كالعذراء التي لم تلد  ْفَذ قّل ول َها إ َل َع َج

ًا فضيلٌة أخإرى.ً ِءم أصحابهم عنهم،ِ وهذه أيِّض ِءب إقدام على الكلم،ِ ثقًة بفه وللعر

َنى،ِ وأكَل وإنما أحالهّ،ِ وأكل وإنما أبطَل ْفَف َكَل وإنما أ ّوُزوا لقولهم أكل وإنما عّض،ِ وأ وكما ج



ْفَمت،ِ لغير الطعام،ِ وقال ِءع ْفَقَت ما ليس بطعم،ِ ثم قالوا: ط ُذ ًا أن يِّقولوا:  ّوزوا أيِّض عينهّ - ج

ْفَرجّي:  الع

ْفَم لم شئُت ًا أطع ُنقاخإ
َدا ْفَر  َب

ْفَئُت َء َحّرمُت ِءش النسا
َواكـُم ِءسا

ْفَمهّ فإنهُّ َع ْفَط َيِّ ْفَم  َل ْفَن  ّني وَم ِءم ْفَيَس  َل ْفَنهُّ ف ِءم ْفَن َشرَب  َفَم ٍر  َه َن ِءب ْفَم  ِءليك َت ْفَب ّلهَّ ُم ّلهّ تعالى: "إّن ال وقال ال

ْفَق طعمهّ.ً ّني"،ِ يِّريِّد: لم يِّذ ِءم

َعلقمة بن  َة: وقال  َد َب َع

فيهّ ولحٌم الَمزاد
 تنشيُم

ِءحُب ًا ُأصا ُهُم فتيان طعاُم
ّيُر الطعام َغ ُيِّ ِءة،ِ وفي الصيف الذي  ِءر البعيد الغايِّ يِّقول: هذا طعامهم في الغزو والسف

ِءة من المفاخإر؛ ولذلك قال  ُو على هذه الصف الول: والشراب،ِ والغز

َلى ُأغيُر ول ْفَر َع ّق ُمَض أُحــو ول أعـ
ِءطّي ْفَر من الَم َب ّد ّنـمـا ال ِءك ْفَزوي َل إذا َغـ

ِءل قوُل الشاعر:  وعلى المعنى الو

ْفَمري  ًة َت وَزبرا كهر
َ قالت ْفَم أل ِءع ْفَط ًا فا ْفَير ُعَم

ْفَهّ! ولذلك قال  َن ِءدي أ ْفَص َف ِءل قال حاتم: هذا  الّراجز: وعلى المعنى الو

ِءت ِءت لعامرا ِءب البي  بالخرا
عمارتها.ً هو يِّقول: هذا

يابسِة النار لقولهم النظاما تأويل

وكان أبو إساحاق يِّتعجُب من قولهم: النار يِّابسة،ِ قال:

ّيال،ًِ وإذا قال ْفَطب،ِ فيصح؛ لنا نراه سا أما قولهم: الماء َر



ِءإنما يِّريِّد التراَب المتهافَت فقط،ِ فإن لم الرض يِّابسة،ِ ف

َدَن الرض الملزَم بعُضهّ لبعض؛ لما فيها من َب ْفَد إل  ِءر ُيِّ

َء الرض مخالطٌة ُدونة فقط،ِ فقد أخإطأ،ِ لن أجزا ّل ال

ِءت على أقدار ذلك.ً ْفَت من التهاف ِءء الماء،ِ فامتنع لجزا

ًا؛ ْفَمق الرض،ِ وجدنا الرض طين ُع ومتى حفرنا ودخإلنا في 

ُد الطين أرطَب حتى تصيَر إلى الماء،ِ بل ل تزال تج

ٌء وأرض،ِ وإنما والرض اليوم كلها أرٌض وماء،ِ والماء ما

يِّلزمها من السام على قدر الكثرة والقلة،ِ فأما النار

ْفَت ِءن لتهافت فليست بيابسة البدن،ِ ولو كانت يِّابسة البد

َبّرأ بعضها من بعض،ِ كما أن الماء لما َت تهافت التراب،ِ ول

ّيال.ًً ًا كان سا كان رطب

ِءد ولكن القوم لما وجدوا النار تستخرج كل شيء في العو

َد ِءب،ِ ووجدوا العو من النار فظهرت الرطوباُت لذلك السب

تتميُز أخإلطهّ عند خإروج نيرانهّ التي كانت إحدى مراتعها

ًا - ًا ُمتهافت ًا يِّابس َد قد صار رماد من التمييز فوجدوا العو



ْفَت فيهّ.ً ّلد ْفَبَسهُّ إنما هو مما أعطتهّ النار وو ُيِّ ظنوا أن 

ْفَت َق ِءد لما فار ًا،ِ ولكن نار العو ِءهّ شيئ ِءط ْفَع ُت والناُر لم 

ِءد،ِ ظهرت تلك الرطوباُت الكامنة والمانعة،ِ ِءت العو رطوبا

ُء الذي هو الرماد،ِ وهو جزء الرض ِءد الجز فبقَي من العو

ٌء ٌء مائّي،ِ وجز َهُرها؛ لن العود فيهّ جزء أرضّي،ِ وجز ْفَو وَج

ِءت الناُر واعتزلت الرطوبة ٌء هوائّي،ِ فلما خإرج ّي،ِ وجز نار

ُء الرضّي.ً بقَي الجز

فقولهم: النار يِّابسٌة،ِ غلٌط،ِ وإنما ذهبوا إلى ما تراه

َلل،ِ وكان يِّقول: ِءع ِءت ال َبا ّي َغ العيون،ِ ولم يِّغوصوا على ُم

ِءص المتكلمين،ِ ول في طريِّق ّل ليس القوم في طريِّق خُإ

ّدمين.ً ِءة المتق الجهابذ

قول النظام في علقة الذكاء بالجنس وكان يِّقول: إّن

ْفَجها الرحام،ِ ويِّخالفون في ألوان ِءض ْفَن ُلّمة التي لم ت ا

ِءن شعورهم،ِ سابيَل ِءق عيونهم،ِ وألوا ِءنهم،ِ وأحدا أبدا

ِءب العتدال - ل تكون عقولهم وقرائحهم إل على حس



ِءب ذلك تكون أخإلقهم وآدابهم،ِ ذلك،ِ وعلى حس

وشمائلهم،ِ وتصّرف هممهم في لؤمهم وكرمهم،ِ

ِءت الطبخ،ِ وتفاوُت ما بين الفطير ِءك وطبقا ْفَب لخإتلف الّس

ٌو من والخمير،ِ والمقّصر والمجاوز - وموضع العقل عض

ٌء من تلك الجزاء - كالتفاوت الذي بين العضاء،ِ وجز

ِءة والّزنج.ً ِءب الّصقال

وكذلك القوُل في الصور ومواضع العضاء،ِ أل تَرى أن

ّذاُق الصناعات،ِ لها فيها الّرفق ِءت،ِ ُح ّب ّت أهل الصين وال

ْفَوصُْ َغ ُع في ذلك،ِ وال ُلطُف المداخإل،ِ والتسا ْفَذق،ِ و ِءح وال

َتح ْفَف ُيِّ ِءضهّ وبعيده،ِ وليس عندهم إل ذلك؛ فقد  ِءم على غا

َوى ذلك.ً ِءسا ُيِّفتح لهم في  لقوم في باب الصناعات ول 

تخطئة من زعم أن الحرارة تورث اليبس قال: وكان

ْفَبس،ِ لن ُي ّطئهم في قولهم: إن الحرارة تورث ال يِّخ

َد ما ّل الحرارة إنما يِّنبغي أن تورَث السخونة،ِ وتو

ًا آخإر مما ليس منها في شيء،ِ ُد ضرب يِّشاكلها،ِ ول تول



ًا ّلد من الجناس التي تخالفها شكلً واحد ولو جاَز أن تو

ّق من خإلٍف آخإر،ِ إل أن يِّذهبوا لم يِّكن ذلك الخلف بأح

ِءل المجاز: فقد يِّقول الرجُل: إنما رأيِّتك لني إلى سابي

التفّت،ِ وهو إنما رآه لطبع في البصر الدّراك،ِ عند ذلك

ِءم ُقمق َء ال ِءت.ً وكذلك يِّقول: قد نجد النار تداخإُل ما اللتفا

ْفَتهّ،ِ باليِّقاد من تحتهّ،ِ فإذا صارت الناُر في الماء لبَس

ٌة - فيحدُث ّعاد ِءت،ِ والنار َص واتصلت بما فيهّ من الحَرارا

عند ذلك للماء غلياٌن؛ لحركة النار التي قد صارت في

َعت َف ُء النار َر ّفعت أجزا َتَر ٌد،ِ فإذا  ّع أضعافهّ،ِ وحركتها تص

ْفَتها؛ فإذا َبَس ِءت التي قد ل معها لطائف من تلك الّرطوبا

ِءة على الماء،ِ صعدت ُد من النار الداخإل دام ذلك اليِّقا

ِءت الملبسُة لجزاء النار،ِ ولقوة حركة أجزاء الرطوبا

ِءوّي،ِ كان ذلك،ِ فمتى وجد من ل ْفَل ُع َد ال َ ّتل ِءبها ال النار وطل

ِءجبس،ِ أو وجد الباقَي من ْفَلَم لهّ في أسافل القمقم كال ِءع

َء ِءد لطائفهّ،ِ على مثال ما يِّعتري ما ّع ًا عند تص الماء مالح



ْفَبَس.ً ُي البحر ظّن أن النار التي أعطتهّ ال

ّبَسة - على معنى ما قد َي وإن زعموا أن النار هي الم

ِءز أخإطئوا.ً فسرنا - فقد أصابوا،ِ فإن ذهبوا إلى غير المجا

ِءت الرطوبات َث وكذلك الحرارة،ِ إذا ُمكنت في الجساد بع

َلى الخروج أخإرجتها منهّ،ِ فعند َع ْفَت  َيِّ َها،ِ فمتى قو ْفَت َبَس ول

ِءت توجد البدان يِّابسًة،ِ ليس أن الحّر خإروج الرطوبا

َد؛ والتقلُب يِّجوز أن يِّكون لهّ عمٌل إل التسخيَن والصعو

إلى الصعود من الصعود،ِ كما أن العتزال من شكل

الزوال.ً

وكذلك الماء الذي يِّفيض إلى البحر من جميع ظهور

الرضيَن وبطونها،ِ إذا صار إلى تلك الحفرة العظيمة،ِ

فالماء غّسال مّصاصْ،ِ والرض تقذف إليهّ ما فيها من

الملوحة.ً

ُة الشمس والذي يِّخرج إليهّ من الرض،ِ من أجزاء وحرار

النيران المخالطة يِّرفعان لطائَف الماء بارتفاعهما،ِ



َعا اللطائَف،ِ فصار منهما مطٌر وما َف وتبخيرهما،ِ فإذا َر

ًا لن َد ذلك الماء ملح يِّشبهّ المطر،ِ وكان ذلك دأبهما،ِ عا

الرض إذا كانت تعطيهّ الملوحة،ِ والنيران تخرُج منهّ

ًا أن يِّعود إلى الملوحة،ِ العذوبة واللطافة - كان واجب

ٍد،ِ ووزن واحد؛ َلى كيٍل واح َع ًا  ِءر أبد ولذلك يِّكون ماء البح

ِءت تطلب القراَر وتجري في أعماق الرض،ِ لن الحرارا

َطل،ِّ ثم ًا،ِ و ًا،ِ وثلج َبَرد ًا،ِ و وترفع اللطائف؛ فيصير مطر

تعود تلك المواه سايولً تطلب الَحدوَر،ِ وتطلب القرار،ِ

وتجري في أعماق الرض،ِ حتى تصير إلى ذلك الهواء،ِ

فليس يِّضيع من ذلك الماء شيء،ِ ول يِّبطُل منهّ شيء،ِ

ُنوٌن غرف من بحر،ِ وصّب في ْفَنَج والعياُن قائمة،ِ فكأنهّ َم

جدول يِّفيُض إلى ذلك النهر.ً

َكانت في أجواف الحطب،ِ أو فهو عمُل الحرارات إذا 

في أجواف الَرضيَن،ِ أو في أجواف الحيوان.ً

ُه ْفَكَره،ِ والمكر َدن،ِ فإنما هو شيء ُم والحر إذا صار في الب



ل يِّألو يِّتخلُص وهو ل يِّتلخص إل وقد َحَمل معهّ كّل ما

قوَي عليهّ،ِ مما لم يِّشتد،ِ فمتى خإرج خإرج معهّ ذلك

ُء.ً الشي

َقوم.ً َغلط ال قال: فمن هاهنا 

ّدهريِّة في أركان العالم قال أبو إساحاق: قالت قول ال

َنا هذا بأقاويَِّل: فمنهم من زعم أن ِءم َل الدهريِّة في عا

ّلة،ِ ِءب عالمنا هذا من أربعة أركاٍن: حّر،ِ وبرد،ِ ويِّبس،ِ و

وساائر الشياء نتائُج،ِ وتركيٌب،ِ وتوليد،ِ وجعلوا هذه

ًا.ً الربعة أجسام

ِءة أركاٍن: من ومنهم من زعم أن هذا العالم من أربع

ْفَبس،ِ ُي ٍء،ِ ونار،ِ وجعلوا الحر،ِ والبرد،ِ وال ٍء،ِ وما أرض،ِ وهوا

ًا في هذه الجواهر،ِ ثم قالوا في ساائر ّلة أعراض والب

َلى َع الرايِّيح،ِ واللوان،ِ والصوات: ثماُر هذه الربعة،ِ 

قدر الخإلط،ِ في القلة والكثرة،ِ والرقة والكثافة.ً

ِءة اللمس فقط،ِ وأضربوا عن ِءذكر نصيب حاسّا ّدموا  فق



أنصباء الحواّس الربع.ً

ّطعوَم غاذيًِّة وقاتلة،ِ وكذلك الرايِّيح،ِ قالوا: ونحن نجد ال

ونجد الصوات ُملذة ومؤلمة،ِ وهي مع ذلك قاتلة

َللوان في المضار ْفَتلفة،ِ ونجد ل وناقصٌة للقوى ُم

َع التي ل تجهل،ِ كما ِءم،ِ المواق َل ِءة وال َذ َذا ّل والمنافع،ِ وال

ّلة،ِ ونجن لم ِءب ْفَبس وال ُي وجدنا مثل ذلك في الحر والبر،ِ وال

نجد الرض باردة يِّابسة،ِ غير أنا نجدها مالحة،ِ أي ذات

ٍة،ِ وذات صوٍت متى َمذاقٍة ولون كما وجدناها ذات رائح

ًا.ً َع بعضها بعض َقَر

ْفَبُسَها ورطوبتها،ِ لم تكن فيها ُيِّ ِءم وحرها،ِ و ُد هذه الجرا فبر

ّطعوم والرايِّيح واللوان فيها،ِ وكذلك لعلة كون ال

ِءن كمون طعومها،ِ وأرايِّيحها وألوانها،ِ لم تكن فيها لمكا

ّلة فيها.ً ِءب ْفَبس،ِ والحر،ِ وال ُي البرد،ِ وال

ًا وإما ًا،ِ وإما غاذيِّ ًا وإما نافع ووجدنا كّل ذلك إما ضاّر

ًا.ً وليس يِّكون كون الرض ّذ ِءل ًا وإما ُم قاتل،ًِ وإما مؤلم



َنًة أو طيبة أحّق بأن يِّكون علة لكون ِءت مالحة أو عذبة،ِ ومن

ْفَبس والبرد،ِ والحر والرطوبة،ِ من أن يِّكون كون ُي ال

ّلة لكون اللون ِءع ْفَبس،ِ والحر والبرد-  ُي ِءة وال الرطوب

ِءة.ً والطعم والرائح

ِءة،ِ والجسام وقد هجم الناُس على هذه العراض الملزم

ْفَلية والصورة ِءح َلى هذه ال َع ًا،ِ  ًا واحد ِءة هجوم المشارك

ِءخإُر.ً َفاها الوُل وال أل

ِءة َلى نصيب هذه الحاسّا َع قال: فكيف وقع القول منهم 

ًا،ِ ًا ول ضّر ْفَبس نفع ُي ّلة،ِ أو من ال ِءب وحدها ونحن لم نر من ال

تنفرد بهّ دوَن هذه المور?.ً

ِءر العوامل فيهّ من تحت ْفَد َق قال: والهواء يِّختلف على 

ومن فوق،ِ ومن الجرام المشتملة عليهّ والمخالطة لهّ،ِ

َع ّواٌر ساريِّ وهو جسم رقيق،ِ وهو في ذلك محصوٌر،ِ وهو خَإ

َقبول،ِ وهو مع رّقتهّ يِّقبل ذلك الحصر؛ مثل عمل الريِّح ال

والّزّق،ِ فإنها تدفعهّ من جوانبهّ،ِ وذلك لعلة الحصر



ِءهّ.ً ْفَطعهّ عن شكل َق ول

ّنّزال،ِ ولكنهّ ِءم ال والهواء ليس بالجسم الصعاد،ِ والجس

جسم بهّ تعرف المنازل والمصاعد.ً

ِءزل في ُد في الهواء،ِ وشيء يِّن والمور ثلثة: شيء يِّصع

الهواء،ِ وشيء مع الهواء،ِ فكما أن الصاعد فيهّ،ِ

ُقع معهّ ل يِّكون والمنحدَر - ل يِّكونان إل مخالفين،ِ فالوا

ًا.ً إل موافق

ًا ّق ِءز ْفَعر الماء -  َق ًا أرسال من يِّده - وهو في  ولو أّن إنسان

ًا،ِ فارتفع الّزّق لدفع الريِّح التي فيهّ،ِ لم يِّكن لقائل منفوخإ

ُء شأنهّ الصعود بل إنما يِّنبغي أن أن يِّقول: ذلك الهوا

يِّقول: ذلك الهواء من شأنهّ أن يِّصير إلى جوهره،ِ ول

يِّقيم في غير جوهره؛ إل أن يِّقول: من شأنهّ أن يِّصعد

في الماء،ِ كما أن من شأن الماء أن يِّنزل في الهواء،ِ

َد الماء،ِ والهواَء يِّطلب تلد َ ِءتل وكما أن الماء يِّطلُب 

الهواء.ً



قالوا: والنار أجناٌس كثيرة مختلفة،ِ وكذلك الصاعد،ِ ول

ّد إذا كانت مختلفة أن يِّكون بعضها أسارع من بعض،ِ أو ب

يِّكون بعضها إذا خإرج من عالم الهواء،ِ وصار إلى نهايِّة،ِ

إلى حيث ل منفذ - ألّ يِّزال فوق الخإر الذي صعد معهّ،ِ

ًا لم يِّقم عليهّ.ً وإن وجد مذهب

ًا،ِ ّعاد ًا،ِ والصوت ص ّعاد ويِّدّل على ذلك أنا نجد الضياء ص

َد والّرطوبة،ِ فإذا صح أن ًا،ِ وكذلك البر ونجد الظلم رابد

هذه الجناس مختلفة،ِ فإذا أخإذت في جهة،ِ علمنا أن

الجهة ل تخالف بين الجناس ول توافق،ِ وأن الذي يِّوافق

بينهما ويِّخالف اخإتلُف العمال.ً

ِءن متفقين،ِ إل بأن يِّكون سارورهما ول يِّكون القطعا

ساواء،ِ وإذا صارا إلى الغايِّة،ِ صار اتصال كل واحد منهما

ًا،ِ إل إّما ِءضهّ ببعض،ِ ثم ل يِّوجد أبد بصاحبهّ،ِ كاتصال بع

َلى،ِ وإما أسافل.ً ْفَع أ

قال أبو إساحاق: فيستدل على أن الضياء أخإّف من الحر



ّتون،ِ وتبقى ساخونتهّ.ً بزوالهّ،ِ وقد يِّذهب ضوء ال

قال أبو إساحاق: لمر ما ُحصر الهواء في جوف هذا

َلك،ِ ول بد لكل محصور من أن يِّكون تقلبهّ وضغطهّ َف ال

على قدر شدة الحصار،ِ وكذلك الماء إذا اخإتنق.ً

ِءلَم قَضوا على طبع قال: والريِّح هواء نزل ل غير،ِ ف

الهواء في جوهريِّتهّ باللدونة،ِ والهواء الذي يِّكون بقرب

الشمس،ِ والهواء الذي بينهما على خإلف ذلك? ولول أن

ًا عن النفوس،ِ ّوح َوى البرد غريِّزيٌِّة فيهّ،ِ لما كان مر ُق

ًا عن جميع الحيوان إذا اخإتنق في أجوافها البخاُر ّفس ومن

ْفَت بهّ،ِ وصارت ْفَت إليهّ واساتغاث والوهُج المؤذي،ِ حتى فزع

ِءد نسيمهّ،ِ في وزن ما خَإَرَج من ْفَوحهّ وبر تجتلب من َر

ّنة.ً ِءك َت ْفَس البخار الغليظ،ِ والحرارة الم

ْفَبس من الخصومة والخإتلف،ِ ُي قال: وقد علموا ما في ال

ّلة،ِ قالوا: وعلى ْفَبس إنما هو عدم الب ُي َأن ال وقد زعم قوٌم 

قدر البلة قد تتحول عليهّ الساماء،ِ حتى قال خإصومهم:



ًا على قدر قلة الَحّر ُد الجسم بارد ًا إنما نج فقولوا أيِّض

فيهّ.ً

وكذلك قالوا في الكلم: إن الهواء إنما يِّقع عندنا أنهّ

ْفَقدان الضياء،ِ ولن الضياء قرصٌْ قائم،ِ وشعاع ِءف ُمظلم ل

سااطٌع فاصل،ِ وليس للظلم قرصْ،ِ ولو كان في هذا

العالم شيء يِّقال لهّ ظلٌم،ِ لما قام إل في قرصْ،ِ فكيف

ْفَرَصًة،ِ والرض غبراء،ِ ول يِّنبغي أن يِّكون ُق تكون الرض 

َغ منهّ.ً شعاع الشيء أساب

ْفَبس والبلة،ِ والقوَل ُي ِءبهّ القول في ال قال: والول ل يِّش

ْفَبس والرطوبة،ِ والقول ُي في الحر والبرد،ِ والقول في ال

ًا،ِ وكان في الخشونة واللين،ِ لن التراب لو كان كلهّ يِّابس

ًا،ِ لم يِّكن بعضهّ أحق اليبس في جميع أجزائهّ شائع

بالتقطيع والتبرد والتهافت،ِ من الجزء الذي نجده

ًا التهافت الذي نجده َكان أيِّض ًا.ً قال خإصمهّ: ولو  متمسك

ّلة،ِ لكان يِّنبغي ِءب ِءِءم البلة،ِ وكلهّ قد عدم ال فيهّ إنما هو لعد



ًا،ِ ول نجد منهّ جزأيِّن متلزقين.ً للكل أن يِّكون متهافت

فإن زعمتم أنهّ إنما اخإتلف في التهافت على قدر

ْفَبس طبقات،ِ ُي ْفَبس،ِ فينبغي لكم أن تجعلوا ال ُي اخإتلف ال

ُيِّجعل ذلك للُخضرة والّصفرة.ً كما 

ُيبس الذي هو غايِّة وقال إبراهيم: أرأيِّت لو اشتمل ال

ًا أن يِّكون ّتراب كلهّ كما عرض لنصفهّ،ِ أما كان واجب ال

ُق داخإلً على الجميع? وفي ذلك القوُل بالجزء الفترا

الذي ل يِّتجزأ.ً

وأبو إساحاق،ِ وإن كان اعترض على هؤلء في باب

القول في اليبس،ِ فإّن المسألة عليهّ في ذلك أشد.ً

وكان أبو إساحاق يِّقول: من الدليل على أن الضياء أخإّف

ِءر تكون منها على قاب غلوة فيأتيك من الحّر أّن النا

ضوؤها ول يِّأتيك حرها،ِ ولو أن شمعة في بيت غير ذي

َلى َع ساقف،ِ لرتفع الضوء في الهواء حتى ل تجد منهّ 

ٍهّ بحالهّ َلى شبي َع الرض إل الشيء الضعيف،ِ وكان الحّر 



الول.ً

رد النظام على الديِّصانية وقال أبو إساحاق: زعمت

ٍء وظلم،ِ وأن ِءم إنما هو من ضيا َل الديِّصانية أن أصَل العا

َد،ِ واللون والطعَم والصوت والرائحة،ِ إنما هي الحّر والبر

َلى قدر امتزاجهما.ً َع نتائج 

ًا ْفَبر إذا اخإتلَط باللبن صار جسم ِءح فقيل لهم: وجدنا ال

ًا ُمّر الطعم ِءبَر بالعسل صار جسم ْفَطَت الّص َل أغبر،ِ وإذا خإ

ُد جميع المركبات،ِ فما ْفَدنا،ِ وكذلك نج َلى حساب ما ز َع

ِءت المناظر،ِ خإرجنا إلى لنا إذا مزجنا بين شيئين من ذوا

َذاقة والمّشمة? وهذا ذوات الملمس،ِ وإلى ذوات الَم

َلى من زعم أن الشياء كلها تولدت من َع نفُسهّ داخإٌل 

ٍة واحدة.ً تلك الشياء الربعة،ِ التي هي نصيُب حاسا

نقد النظام لبعض مذاهب الفلسافة وقال أبو إساحاق:

ًا هو روٌح،ِ وهو ركن خإامس - َعَم قوٌم أن ههنا جنس ْفَن ز إ

لم نخالفهم.ً



ْفَت وإن زعموا أن الشياء يِّحدُث لها جنٌس إذا امتزج

ًا ِءدث لها جنس ْفَح ُيِّ ِءج،ِ فكيف صار المزاُج  بضرٍب من المزا

ًا ِءسد ْفَف وكّل واحد منهّ إذا انفرد لم يِّكن ذا جنس،ِ وكان م

ِءل َد جنسها? وهل حكُم قلي للجسم،ِ وإن فَصل عنها أفس

ٍء َع بين ضيا ُيِّجم ِءه? ولم ل يِّجوز أن  ذلك إل كحكم كثير

ُدَث لهما منع الدراك?.ً ٍء فيح وضيا

ُد ْفَفص والماء،ِ وقالوا: قد نج فإن اعتّل القوُم بالزاج والع

َد،ِ وإذا اخإتلطت كّل واحد من هذه الثلثة ليس بأساو

َبج،ِ ًا من الليل،ِ ومن الّس ّد ساواد ًا أش ًا واحد صارت جسم

ومن الغراب - قال أبو إساحاق: بيني وبينكم في ذلك

ًا ويِّكون ممنوع ْفَرق،ِ أنا أزعُم أن السواد قد يِّكون كامن َف

المنظرة،ِ فإذا زال مانعهُّ ظهر،ِ كما أقوُل في النار

ِءر وغير ذلك من المور الكامنة،ِ فإن قلتم بذلك والحَج

ّد من القول،ِ قال أبو َلكم،ِ وإن أبيتم فل ب فقد تركتم قو

ًا كثيٌر منهم فزعموا أن طباع إساحاق: وقد خإلط أيِّض



َغم.ً الشيخ البل

ْفَطٌب أبيُض،ِ لما ّيٌن َر َغم،ِ والبلغم ل ُعهُّ البل ولو كان طبا

ًا.ً ّبض ُه تق ًا،ِ وجلد َعظمهّ نحول،ًِ ولونهُّ ساواد ازداد 

ْفَولب:  َت ِءمُر بُن  ّن وقال ال

َناٍع ْفَت َص ّني َعل َد بهّ ِءم ْفَل ِءج ال
 َعُل

ًا ّط ْفَي فـي ِءمَح َد َيِّ
ٍة ّي ِءثـ ِءر َحـا

الراجز: وقال 

ِءب فواضل وكثرت  الها
ِءن رطوبات بدنية كالبلغم من الفم،ِ َغّضُن،ِ ويِّظهُر من ذلك التغّض َت َيِّ َنهُّ  َد َب ْفَوا  َأ قال: ولكنهم لما ر

ِءط السائل من النف،ِ والّرَمص والدمع من العين،ِ ظنوا أن ذلك لكثرة ما فيهّ من أجزاء والمخا

الرطوبات،ِ وأرادوا أن يِّقّسموا الّصبا والشباب،ِ والكهولة والشيوخإة على أربعة أقسام كما تهيأ

لهم ذلك في غير باٍب.ً

ِءن،ِ ولو كان الذي َد َب ُقوى ال ِءه  ِءر ْفَص َع ْفَبس لها،ِ ول ُي ْفَفي ال وإذا ظهرت تلك الرطوباُت،ِ فإنما هي لن

ُع الّصبا أكثَر ومخاطهّ أغزَر،ِ ورطوباتهّ أظهر،ِ وفي البقول والريِّاحين والغصان ذكروا لكان دم

َبس.ً ْفَيِّ َلى مرور السنيَن واليِّام أ َع والشجار ذلك؛ إذ كانت في الحداثة أرطَب،ِ و

الّراجز: قال 

وساعال العشي
بـالـسـحـر

بـآيِّات أنـبـئك اسامع
الـكـبـر

الـزاد إذا الطعـم 
حـضـر

الـلـيل إذا النوم 
اعـتـكـر

قبل في الحسناء وتركي
الطـهـر

وضعف الطرف وسارعة
النظر

يِّبلى كما يِّبلون والناس حـــذر إلــى أزداده وحـذر



الشـجـر
َلى.ً وكان القول من يِّتعّجب وكان عرفنا يِّقول: قد بالهيو

ّلة،ِ رزانة مقداَر ِءب ًا،ِ للبرد أن وسانعطيكم ال الذي أليس وزن

ّكوَن ل دخإل إذا وأنهّ لهّ،ِ وزن ول خإفيف الحر أن فيهّ تُش

ٍم في ِءإنكم أخإّف،ِ صار وزٌن لهّ ِءجر تثبتوا أن تستطيعون ل و

ّلة،ِ تثبتون ما مثل الوزن من لليبس ِءب ًا أّن وعلى لل كثير

َد البرد أن يِّزعم منكم ِءم ْفَج أيِّبس.ً هو للماء الم

ًا البرد أن بعضهم وزعم وأن اليبس،ِ يِّصاحب ما كثير

ْفَد،ِ لم بالماء حّل لو وحده اليبس ِءم لو وحده البرد وأن ُيِّج

ْفَد،ِ لم بالماء حّل ْفَجُم ًا الماء وأن َيِّ لجتماعهما يِّجمد أيِّض

على اجتمعا قد مجتمعين شيئين أن القوُل هذا وفي عليهّ،ِ

َلى شيئان يِّجتمع أن تنكرون فما الجماد،ِ الذابة?.ً َع

ّلة جاز ُيِّجمد أن لليبس جاز وإن ِءب ِءذيِّب.ً أن لل ُت

ًا الجواهر هذه بعض كان إساحاق: فإن أبو قال ّعاد ص

هذه من مثلهّ من أثقَل الذهب نجد ونحن نّزال،ًِ وبعضها



أشياء وفيهّ منها أثقل يِّكون فكيف النّزالة،ِ الشياء

ّعادة?.ً َص

ْفَلُخل من تكوُن إنما الخفة أن زعموا فإن ّتَخ ْفَخف،ِ ال والّس

ِءة الهواء يِّكون أن يِّنبغي فقد الجرم،ِ في الهواء أجزاء وكثر

ِءر،ِ في النار وأن النار،ِ من أخإّف ًء،ِ فيهّ أن كما الحَج هوا

فيهّ.ً الذي الهواء من الحَجر رفع أقوى والنار

الحطب،ِ في كامنٌة النار أن على الدليل يِّقول: من وكان

ُق الحطب أن ُيِّمنع الحراق،ِ من بمقدار ُيِّحر أن الحطب و

ًا،ِ فيجعل النيران،ِ من فيهّ ما جميع يِّخرج فمتى فحم

ِءرج أن أحببت النار فترى اساتخرجتهّ،ِ النار من الباقَي تستخ

تلك أخإرجت فمتى الضرام،ِ دون لهٌب لها يِّكون ذلك عند

ْفَدت ثم الباقية،ِ النار ٍم ألف عليها أوق ْفَد،ِ لم عا ِءق ْفَو َت ْفَس َت

فيهّ،ِ كانت التي النار ظهور هو إنما تستوقد وتأويِّل: لم

ٌء فيهّ يِّكن لم فإذا يِّستوقد?.ً فكيف شي

ِءثر وكان الّرآساة،ِ في يِّنافسون كانوا ناس من التعّجَب ُيِّك



ِءر جهَل يِّجهلون رآهم إذا في ارتفعوا وقد العلماء،ِ صغا

ِءة إلى أنفسهم العلماء.ً كبار مرتب

ِءقيهّ العود يِّأخإذ كان بعضهم أن وذلك َين تلك فيقول: أيِّن ف

ْفَزُت وقد أراها،ِ ل لي الكامنة? ما النار ّي ًا العود م بعد قشر

قشر?.ً

الكامنة الشأياء استخراج

ًا منها نوع لكل الكامنة: إن الشياء في يِّقول فكان نوع

ًا الساتخراج،ِ من َداُن العلج،ِ من وضرب ُنها ُتخرُج فالعي نيرا

ُده ُيِّخَرج واللبُن بالحتكاك،ِ ْفَخض،ِ زب ْفَبنهّ بالم ُيِّجمع وُج

ٍة،ِ َفّح ْفَن علجهّ.ً من وبضروب بإ

ًا أن ولو ِءطَراَن يِّخرج أن أراد إنسان َق ِءر،ِ من ال َب ْفَو َن الّص

ْفَفَت ِءز؛ من والّز ْفَر ل
َ ّقهّ العود يِّقطع بأن لهّ يِّخرج يِّكن لم ا ُد ويِّ

ِءشره،ِ ًا لهّ يِّوقد بل ويِّق ِءرق الحّر أصابهّ فإذا بقربهّ،ِ نار َع

العلج.ً من ضروب في وسااَل،ِ



ًا أن ولو سابيكة وسابكهما والذهب،ِ الفضة بين َمَزَج إنسان

ِءهّ من أحدهما يِّعزل أن أراد ثم واحدة،ِ ذلك ُيِّمكنهّ لم صاحب

ْفَض ْفَر َف ّدق،ِ بال عند ساهلة قريِّبة بينهما التفريِّق وسابيل وال

ْفَملنات.ً وأرباب الّصاغة،ِ الُح

أن إساحاق أبو وزعم أرساطاطاليس على النظام رد

ِءزَج الماء أن يِّزعم كان أرساطاطاليس لم للرض المما

ًا،ِ يِّنقلب ماء،ِ تنقلب لم للماء الممازجة النار وأن أرض

الرض في النار ومن الحَجر،ِ في الماء من كان ما وكذلك

ْفَسُخُف،ِ وزنها يِّخّف إنما الجراَم وأن والهواء،ِ َت قدر على و

ترُزُن وأنها الهواء،ِ أجزاء ومن التخلخُل من فيها ما

ُتن وتصلب ْفَم َت ِءة قدر على و ّل فيها.ً ذلك ق

والهواء،ِ والنار والماء الرض في القوَل هذا قال ومن

ّكب وفيما أن إلى يِّصل - لم ذلك وغير الشجار من منها تر

ًا الرض في أن يِّزعَم ْفَلَحَرا يِّحدث،ِ عرض ِءجز أن وبا عن َيِّع

ًا.ً والنار والرض الماء كون تثبيت عرض



الطول في قال القالة،ِ بتلك الشجار تلك في قال وإذا

ُعمق،ِ والعرض،ِ بجواب والتدويِّر،ِ والتثليث التربيع وفي وال

ِءزُم وكما الجسام،ِ أصحاب أصحاَب العراُُض أصحاُب ُيِّل

القول أن والحركة السكون تثبيت في بقولهم الجسام

ِءك في أصحاب - كذلك ساكونهّ في كالقول الحَجر ِءحَرا

ِءزمون الجسام ًا أن زعم من كّل يِّل ل العراض من شيئ

َقض ِءة في يِّتغير الجسَم أّن ُيِّن َذاق ْفَلَمَسة الَم ِءة والم ْفَنظَر والم

الرض نفس برودة وفي الماء،ِ لون غير من والمَشّمة

كذلك.ً وتثبيتها

ْفَدنا ومتى ّبعة طينة وج ّورة،ِ صارت مر ذلك فليس مد

ِءث ٍر بحدو ّيره عنده فكان يِّكن،ِ لم تدويِّ َعين في تغ َلى ال ْفَو أ

ّير من َغ ِءة َت وسابيُل السواد،ِ إلى البياض من العين في الطين

ّفة،ِ والثقل والّرخإاوة؛ الصلبة ِءخ ِءة سابيل وال الحلو

بالساتحالة القول والبرودة.ً أصحاب والحرارة والملوحة،ِ

بالساتحالة،ِ قال من إل العراض في القول يِّقيس وليس



ٌء الساتحالة في وليس اساتحالة في قولهم من أقبُح شي

ٍة،ِ مقدار إلى الّصخير الجبل يِّدخإل أن غير من خإردل

َءه ٌء أجزا َلى فهو حال،ِ على شي ِءل َع أّن زعم من قو

ًا تتنّصُف الخردلة ل الذي بالجزء قال إذا فأما أحسن،ِ أبد

ِءة من تركيبهّ الذي الجسام،ِ أقّل أن وزعم يِّتجزأ،ِ ثماني

ٍء ٍء ساتة أو تتجزأ،ِ ل أجزا ًا يِّستحيل تتجزأ،ِ ل أجزا ْفَسم ج

َلى َلم طول قدر َع ْفَمقهّ وعرضهّ العا ُع ّنا و وجدناه لو - فإ

ًا نجد لم كذلك ّد أوهامنا من رفعنا لو نقول: إنا أن من ب

ًا ذلك من ِءر ذلك مقدار كان فإن الجميع،ِ من شبر الشب

ًا ًا جزء ًا وجدناه فقد واحد ومن أجزاء ثمانية من أقّل ِءجسم

رفعناه الذي الشبَر أّن مع الصل،ِ نقُض وهذا أجزاء،ِ ساتة

ّد فل أوهامنا،ِ من ًا كان إن ب ِءة من يِّكون أن جسم أجزاء سات

فاساد.ً كلهّ وهذا أجزاء،ِ ثمانية من أو

واللوان الضأواء



لكّل وليس ونور،ِ بياٌض ضياء ولكّل وضياء،ِ حّر والنار

من عالٌم المقام هذا في غلط وقد وضياء،ِ نوٌر بياض

المتكلمين.ً

ٌع وذلك تتفاساد،ِ اللوان لن بلون،ِ ليس والضياء في شائ

َبن جميعها؛ في وعاّم كلها،ِ ِءحبر فالل ويِّتمازُج يِّتفاسادان،ِ وال

والبارد،ِ الحاّر يِّتمازج كما السائل،ِ والماء اليابس التراب

ِءع السواد،ِ في البياض فصنيع والحامض،ِ والحلو كصني

ُد البياض،ِ في السواد ِءة بين يِّقع الذي والتفاسُا ْفَضَر الُخ

ِءن فبذلك والحمرة،ِ ِءع البياض بين يِّقع الوز اللوان.ً وجمي

ٌع البياَض أن رأيِّنا وقد ّيا ٌد َم ِءس قد فأنت اللوان،ِ لسائر مف

َلى الضياء ترى ِءِءف َع َلى ساقط إذا لنهّ ذلك؛ خإل اللوان َع

ِءة ُلهّ كان المختلف ً فيها عم ًا،ِ عمل بين التفصيل وهو واحد

إبانة جميعها عن فيبين بعض،ِ من بعضها وتمييُز أجناساها،ِ

السواد،ِ بمثلهّ يِّخص بما إل البياَض يِّخّص تراه ول واحدة،ِ

ْفَضرة في يِّعمُل ول ِءلهّ مثَل إل الُخ ذلك فدّل الُحمرة،ِ في عم



َلى ِءس خإلُف جنسهّ أن َع خإلُف وجوهَره اللوان،ِ أجنا

َلى يِّدل وإنما جواهرها،ِ ِءف َع ِءر اخإتل اخإتلُف الجواه

ِءل فباخإتلف العمال؛ ِءرُف واتفاقها العما اخإتلَف تع

َقها.ً الجسام واتفا

والوفاق والخلفا الضد في القول جملة

ّدة،ِ كلها قالوا: اللوان وكذلك الطعوم،ِ وكذلك متضا

ِءمس: من وكذلك الصوات،ِ وكذلك الرايِّيح،ِ َ الحرارة الَمل

والصلبة،ِ والرخإاوة والرطوبة،ِ واليبس والبرودة،ِ

الملمس.ً جميع وهذه والخشونة،ِ والملسَاة

ُد أن وزعموا ِءب بين يِّقع إنما التضا ِءة الحاسّاة نصي الواحد

ِءة هذه نصيب صار الحواس اخإتلفت فإذا فقط،ِ الحاسا

الحاساة،ِ تلك نصيب ِءخإلف المحسوساات،ِ من الواحدة

ّدها ولم ّد يِّضا ّلون بالّض التفاساد،ِ لمكان واللون؛ كال

التفاسُاد.ً لمكان والرائحة؛ والطعم



ّد الطعم يِّكون ول َ اللون،ِ ض ّد اللون ول بل الطعم،ِ ض

ًا،ِ يِّكوُن ًا يِّكون ول ِءخإلف ًا،ِ ول ضد جنسهّ،ِ غير من لنهّ وفاق

ًا،ِ يِّكون ول ّد يِّفاساده.ً ل لنهّ ض

َد أن العراض،ِ أصحاب من لهّ علم ل من وزعم إنما السوا

ّد ولنهما يِّتناوبان،ِ ول يِّتعاقبان،ِ ل لنهما البياَض،ِ ضا

يِّتنافيان.ً

ِءب يِّنبغي كان العلة،ِ من ذلك كان القوم: لو قال لذها

ِءم ًا الجس ُدم ًا،ِ يِّضاد بعضهّ يِّكون أن ُق َنهّ لن بعض في كو

ُد ل الثاني المكان وكذلك الثالث،ِ المكان في كونهّ مع يِّوج

ّبعت لو التربيع: كطينة ّبعت ثم تثليثها،ِ بعد ُر ذلك،ِ بعد ُر

يِّكونا أن لهما يِّنبغي التربيعين هذيِّن أن قياساهم ففي

ّديِّن،ِ وقت في يِّحتمل ل الجسم لن متنافيين،ِ كانا إذ متضا

َلين،ِ واحد ّد وأن طو َلى يِّكون الض أحدهما ضديِّن: يِّكون َع

ُء يِّخالف أن َء الشي ٍه من الشي أن والخإُر عدة،ِ وجو

ٍهّ أو وجهين من يِّخالفهّ فقط.ً وج



َة يِّخالف قالوا: والبياض ّدها،ِ الحمر ُدها لنهُّ ويِّضا ِءسا ول ُيِّفا

ُد ِءسا ِءة للصفرة البياض وكذلك الطعم؛ يِّفا ّو والُخضرة،ِ والُح

َوكذلك بالتفاساد،ِ يِّضاده البياض فإن خإاصة السواد فأما

السواد.ً وكذلك التفاساد،ِ

ِءقَي َب المضادة: أن أبواب في الفصول من خإاصة لهما و

ِءبغ البياض ُبغ،ِ ول يِّنص ْفَص وليس يِّنصبغ،ِ ول يِّصبغ والسواد َيِّ

ُبغ كلها لنها اللوان ساائر كذلك ِءبغ.ً تص ْفَنَص َت و

يِّساق.ً باٌب قالوا: فهذا

ُحْمرة صارت اشأتدت متى الصفرة إن

ُة اشأتدت ومتى ًا،ً صارت الحمر وكأذلك سواد

ُة ًا.ً  صارْت اشأتدت متى الخضر سواد

والسواد يِّضاد البياَض مضادة تامة،ِ وصارت اللوان

ّطعوم والرايِّيح الخإر فيما بينها تتضاد عادة،ِ وصارت ال

والملمس تخالفها ول تضادها.ً



أصل اللوان جميعها وقد جعل بعض من يِّقول بالجسام

ّلها إنما هي من َلى أن اللوان ك َع هذا المذهب دليلً 

َلى قدر المزاج،ِ َع السواد والبياض،ِ وإنما تختلفان 

وزعموا أن اللوَن في الحقيقة إنما هو البياض والسواد،ِ

َلى البياض؛ وحكموا في المقالة الولى بالقوة للسواد ع

إذ كانت اللوان كلها كلما اشتدت قربت من السواد،ِ

ًا.ً َبُعدت من البياض،ِ فل تزال كذلك إلى أن تصيَر ساواد َو

وقد ذكرنا قبل هذا قوَل من جعل الضياء والبياض

َعم أن كّل ضياء بياٌض وليس كّل جنسين مختلفين،ِ وَز

بياٍض ضياء.ً

َع َنا وأحوَج جمي َوَج ْفَح َظم شأن المتكلمين وما كان أ ِءع

المرضى أن يِّكون جميُع الطباء متكلمين،ِ وإلى أن يِّكون

المتكلمون علماء؛ فإن الطّب لو كان من نتائج ُحذاق

ْفَد في الصول التي المتكلمين ومن تلقيحهم لهّ،ِ لم نج

ُد.ً ِءل ما نج َل يِّبنون عليها من الَخ



ّنيران والضواء وزعموا أن النار حمراء،ِ وذهبوا ألوان ال

إلى ما ترى العيُن،ِ والنار في الحقيقة بيضاء،ِ ثم قاساوا

ّبهوها بالنار،ِ ثم ِءمّرة الحمراء،ِ وش ِءف الحقيقة ال َلى خإل َع

ْفَق بالدخإان أن يِّكون ِءل ْفَخإ زعموا أن المرة الحمراء ُمّرة،ِ وأ

ًا،ِ وليس الدخإان من النار في شيء.ً مّر

وكل نور وضياء هو أبيض،ِ وإنما يِّحمّر في العين بالعَرض

ْفَت من ذلك،ِ وأفضت إليهّ ِءلَم ِءرض للعين،ِ فإذا سَا َيِّع الذي 

العين رأتهّ أبيَض،ِ وكذلك نار العود تنفصل من العود،ِ

ّدهن ومعها الدخَإان  ً.0ًوكذلك انفصال النار من ال

ٍد أو بياض في لجزائها،ِ فإذا وقعت الحاساة على ساوا

َة الحمرة.ً مكان واحد،ِ كان نتاجهما في العين منظر

ًا عرض بينك وبينهّ قرصْ الشمس أو القمر ولو أّن دخإان

لرأيِّتهّ أحمر،ِ وكذلك قرصْ الشمس في المشرق أحمر

ِءر المعترض بينك وبينهّ،ِ والبخار وأصفر،ِ للبخار والغبا

ِءن.ً والدخإان أخإوا



ّلق القرصْ في كبد السماء،ِ فصار على قمة ومتى تح

رأساك؛ ولم يِّكن بين عينيك وبينهّ إل بقدر ما تمكن

ًا - وذلك يِّسيٌر قليل - ُعد البخار من الرتفاع في الهواء ُص

ٍذ إل في غايِّة البياض.ً فل تراه حينئ

ًا صار كّل شيء بين عينيك وبين ًا أو غرب وإذا انحّط شرق

ًا للغبار والدخإان والبخار،ِ قرصها من الهواء،ِ ملبس

وضروب الّضباب والنداء فتراها إما صفراء،ِ وإما حمراء.ً

ُء فلم يِّكذب إن ذهب إلى ما ومن زعم أن النار حمرا

ترى العين،ِ ومن ذهب إلى الحقيقة والمعلوم في

ِءهَل ُء،ِ ثم قاس على ذلك ج الجوهريِّة،ِ فزعم أنها حمرا

وأخإطأ.ً

ِءق،ِ ّنفط الزر وقد نجد النار تختلف على قدر اخإتلف ال

والساود،ِ والبيض،ِ وذلك كلهّ يِّدور في العين مع كثرة

ِءن وقلتهّ.ً الدخإا

ِءف َلى قدر جفو َع ونجد النار تتغير في ألوانها في العين،ِ 



َلى قدر أجناس العيدان والدهان،ِ َع َطب ورطوبتهّ،ِ و الح

ُبها مثَل ُدها شقراء،ِ ونجدها خإضراء إذا كان حط فنج

الكبريِّت الصفر.ً

ًا في علة تلون السحاب ونجد لون السحاب مختلف

َلى قدر المقابلت والعراض،ِ ونجد َع الحمرة والبياض،ِ 

السحابَة بيضاء،ِ فإذا قابلت الشمَس بعض المقابلة،ِ فإن

َتها ّطة،ِ رأيِّ كانت السحابة غربية أفقية والشمُس منح

صفراء،ِ ثم ساوداء،ِ تعرض للعين لبعض ما يِّدخإُل عليها.ً

ِءمّي في النار:  ْفَه َتان الف َل شعر في ألوان النار وقال الّص

ْفَعُشو بـاٍغ كّل إليها لي
ِءع ِءز وجـا

ُتوقدها َء و ِءس في شقرا رأ
ٍة ْفَضب َه
ِءضرار: وقال مزّرد بن 

ٍز بعلياء ْفَش ِءن َن للعيو
ِءر الـنـواظـ

ْفَهَي ناري فأبَصَر ُء و شقرا
ْفَت َد ِءق ُأو

آخإر: وقال 

ّباُت الليل الريِّاح َه
ُد ِءر َوا  الّص

ِءر ْفَح ْفَود كَس َع ُع ال يِّرف
َءها ْفَو َض

ْفَيٌل  َف ُط ّي: والغبار يِّناساب بعَض الدخإان،ِ ولذلك قال  َنو َغ ال

دواخإُن القصى بجانبها
ِءب  َتنُض

ْفَت ً هبط ْفَهل كأّن سَا
غبـاَره



َنهّ يِّكون أبيض يِّشبهّ الغبار،ِ وناره شقراء.ً لن دخَإا

ِءخإن،ِ وقال الزرق  ُع الدخإان دوا َدانّي: والعرب تجَم ْفَم اله

ْفَمُت ُك ْفَل َل َوى َو ْفَر ِءل أ ّنَزا ِءل ل
ُع َبـ ْفَش وأ

ِءع من شقراء ونوقدها َفر
َتنُضٍب

ِءقَي عليها اللحُم فصار لها دخَإان،ِ ْفَل ُأ وذلك أن النار إذا 
ًا َتار،ِ وهذا يِّدل أيِّض ُق ِءد ال ْفَت بدخَإان ماء اللحم وساوا ّب َها ْفَص ا

َلى ما قلنا.ً َع
َفهمّي:  َبان ال ّي َه  وفي ذلك يِّقول ال

للـصـلء تضرم ل جفان النجاد فوق
شـيزى

الفـراء مستلب الهم طليح عـراهـا وقد للطبيخ،ِ ولكن

العفاء ذي الغمامة كمرتكم لظى،ِ بغير غذيِّت
فنارى

وقال ساحر العود: 

ِءل َب َع ْفَر َلى ُتَشّب ناٌر بالي الهدام ُم َفـاٍع َع َيِّ
َلٌة َبّج َذُف ُم َقا ِءل َت بالَمَحـا ْفَجٌر فوقها ِءرَحـاٌب ُب

ُنها على قدر اخإتلف جنس ًا على ما قلنا: أن النار يِّختلف لو علة اخإتلف ألوان النار ويِّدّل أيِّض

ْفَبسهّ ورطوبتهّ - قوُل ُيِّ َلى قدر  َع ّلتهّ،ِ و ِءة ذلك وق َلى قدر كثر ََع ّدهن والحطب والدخَإان،ِ و ال

فقال: الراعي حين أراد أن يِّصف لوَن ذئٍب 

نـسـول أزل بعقوتهّ ورأى
تقارب وقد الربيع

خإطوه
مشكـول تخالهّ اليديِّن  شهـبة فيهّ القراب متوضح

ًا ضرم ثان مبلول عرفج تلـعة بأعلى مرتجل كدخإان
ً أصاب المرتجل: الذي ٍد،ِ من ِءرجل يِّشويِّهّ،ِ فهو جرا

ْفَرثان وجعلهّ ِءرث لكون َغ َغ َلى اليابس الحطب يِّختار ل ال َع



ْفَطبهّ،ِ ليكون الكلم،ِ هذا وأدار حَضره،ِ بما يِّشويِّهّ فهو ر

متفقين.ً الطحل الذئب بلون الدخَإان لون

ُدشأت تعظيم النار لشأن زرا

ُدشت هو الذي عظم النار وأمر بإحيائها،ِ ونهى عن وزرا

ّو منها،ِ وزعم أن ّيض عن مسها والدن إطفائها،ِ ونهى الح

ّدَمق.ً ِءد والزمهريِّر وال العقاب في الخإرة إنما هو بالبر

علة تخويِّف زرادشت أصحابهّ بالبرد والثلج وزعم

ُدشت - وهو صاحب المجوس - أصحاب الكلم أن َزَرا

َلى جبال َع ْفَلخ،ِ وادعى أن الوحي نزل عليهّ  َب جاء من 

سايلن،ِ وأنهّ حين دعا ساكان تلك الناحية الباردة،ِ الذيِّن

ل يِّعرفون إل الذى بالبرد،ِ ول يِّضربون المثل إل بهّ؛ حتى

يِّقول الرجل لعبده: لئن عدت إلى هذا لنزعّن ثيابك،ِ

ِءقع ّنك في الثلج فلما رأى مو ُلوقف ّنك في الريِّح،ِ و ولقيم

ِءفهّ،ِ وظّن أّن ُع ِءد منهم هذا الموقع،ِ جعل الوعيد بتضا البر



ذلك أزَجُر لهم عما يِّكره.ً

ِءقّر ُدشت في توعده تلك المة بالثلج دون النار،ِ ُم وَزرا

ُيِّبعث إل إلى أهل تلك الجبال،ِ وكأنهّ إذا قيل لهّ: بأنهّ لم 

ّد أنت رساول إلى من? قال لهل البلد الباردة،ِ الذيِّن لب

َد لهم إل بالثلج.ً ٍد،ِ ول وعي لهم من وعي

وهذا جهٌل منهّ،ِ ومن اساتجاب لهّ أجهُل منهّ.ً

ْفَكُمل ّد على زرادشت في التخويِّف بالثلج والثلج ل يِّ ر

َكُل ويِّشرب،ِ ْفَؤ ُيِّ ّدة النار،ِ فكيف يِّبلغ مبلغها? والثلج  لمضا

ًا،ِ ويِّمَزج بالشربة،ِ ويِّدفن فيهّ الماء وكثير ُيِّقضم قضم و

من الفواكهّ.ً

وربما أخإذ بعض المترفين القطعة منهّ كهاَمة الثور،ِ

َلى رأساهّ سااعة من نهار،ِ ويِّتبّرد بذلك.ً َع فيضعها 

ِءر صخرة في َلى قطعة من الثلج مقدا َع ولو أقام إنسان 

َقّط.ً َحمدان ريِّح سااعًة من نهار،ِ لما خإيَف عليهّ المرض 

َد؛ َقص فلو كان المبالغة في التنفير والزجر أراد،ِ وإليهّ 



ّد،ِ والوعيد بما هو َكر ما هو في الحقيقة عند المم أش َذ ل

أشد،ِ وبما يِّعم بالخوف ساكان البلد الباردة والحارة

أشبهّ،ِ إذا كان المبالغَة يِّريِّد.ً

والثلج قد يِّداَوى بهّ بعض المرضى،ِ ويِّتولد فيهّ الدود،ِ

وتخوضهّ الحوافُر،ِ والظلف،ِ والخإفاف،ِ والقدام،ِ بالليل

والنهار،ِ في السافار.ً

ِءرب خإمسة أرطال نبيذ َلى من ش َع وفي أيِّام الصيد يِّهون 

َو عليهّ خإمسة أشواط.ً أن يِّعد

معارضة بعض المجوس في عذاب النار وقد عارضني

ّعد ًا صاحبكم إنما تو بعض المجوس وقال: فلعّل أيِّض

َق،ِ وإنما َدم أصحابهّ بالنار،ِ لن بلدهم ليست ببلد ثلج ول 

َهج والّسموم،ِ لن ذلك المكروه هي ناحية الحرور والو

أزجر لهم،ِ فرأي هذا المجوساي أنهّ قد عارضني فقلت

لهّ: إن أكثر بلد العرب موصوفة بشدة الحر في الصيف،ِ

وشدة البرد في الشتاء؛ لنها بلد صخور وجبال،ِ والصخر



يِّقبل الحر والبرد ولذلك سامت الفرس بالفارساية،ِ

َكهّ بالفارساية هو الجبل،ِ َيان،ِ وال ْفَه َك العرب والعراب: 

فمتى أحببت أن تعرف مقدار برد بلدهم في الشتاء

وحّرها في الصيف،ِ فانظر في أشعارهم،ِ وكيف قّسموا

ذلك،ِ وكيف وضعوه لتعرف أن الحالتين ساواء عندهم

في الشدة.ً

َلى القول في البرودة والثلج  َع والبلد ليس يِّشتد بردها 

كثرة الثلج،ِ فقد تكون بلدة أبرد وثلجها أقل،ِ والماء ليس

ُد للبرد فقط،ِ فيكون متى رأيِّنا بلدة ثلجها أكثر،ِ يِّجم

حكمنا أن نصيبها من البرد أوفر.ً

ًة فل يِّجمد ْفَبَر ّن ِءص ًا،ِ وتكون  وقد تكون الليلة باردة جد

ًا،ِ وقد يِّختلف جمود الماء،ِ ويِّجمد فيما هو أقّل منها برد

ّدرون َلى خإلف ما يِّق َع الماء في الليلة ذات الريِّح،ِ 

ويِّظنون.ً

وقد خإبرني من ل أرتاب بخبره،ِ أنهم كانوا في موضٍع



ّطنات،ِ ومتى صبوا ْفَغُشوَن بهّ بلبس المب َت َبل،ِ يِّس من الج

َد من ًء في إناء زجاٍج،ِ ووضعوه تحت السماء،ِ َجَم ما

سااعتهّ.ً

فليس ُجُمود الماء بالبرد فقط،ِ ول بد من شروٍط

ِءف جواهر،ِ ومقابلت أحوال،ِ كسرعة ومقاديِّر،ِ واخإتل

البرد في بعض الدهان،ِ وإبطائهّ عن بعض وكاخإتلف

َلى حالهّ َع َلى،ِ وفي الماء المتروك  ْفَغ عملهّ في الماء الم

ْفَول من َب وكاخإتلف عملهّ في الماء والنبيذ،ِ وكما يِّعتري ال

َلى قدر طبائع الطعام والقلة.ً َع ُثورة والجمود،ِ  الُخ

والّزيِّت خإاصة يِّصيبهّ المقدار القليل من النار،ِ فيستحيل

َأحّر.ً من الحرارة إلى مقدار ل يِّستحيل إليهّ ما هو 

َلى المجوس،ِ وذلك َع ّد آخإر على المجوس وحجٌة أخإرى  ر

ْفَث ُأبع ّلهّ عليهّ وسالم،ِ لو كان قال: لم  ًا صلى ال أن محمد

إل إلى أهل مكة - لكان لهّ متعلق من جهة هذه

ِءه ّوتهّ،ِ والذي عليهّ مخرُج أمر المعارضة،ِ فأما وأصل نب



وابتداُء مبعثهّ إلى سااعة وفاتهّ،ِ أنهّ المبعوث إلى الحمر

َيِّا ْفَل  ُق ّلهّ تعالى: " والساود،ِ وإلى الناس كافة،ِ وقد قال ال

ًا" وقد قال تعالى: ِءميع ُكم َج ْفَي َل ّلهّ إ ّني َرسُاوُل ال ّناُس إ َها ال ّيِّ َأ

ِءر" فلم يِّبق أن يِّكون مع ذلك قولهم َبَش ْفَل ِءل ًا  ِءذيِّر "ن

ّد في باب الموازنة.ً َع ُيِّ معارضة،ِ وأن 

مما قيل في البرد ومما قالوا في البرد قول الكميت: 

َوَح ْفَح َو ِءة ذو و َو ْفَر َف ِءمُل ال ْفَر  الُم
ِءة دون التّف الفتا
ُع ِءجي الّض

ِءل أوائلها كإحدى المـرسَاـ ُق  ِءني َف ِءت مع ال الرائحا
ًا في مثل  ذلك: وقال الكميت أيِّض

ْفَدره من َوَضّن ِءر ُذو ِءق ْفَد ِءق ال
ِءب َقـ ُعـ ْفَل با

تلقاء من الريِّح وجاءت
ِءربـهـا ْفَغـ َم

في الكلب واساتدفأ
ّذئب ذي المأساور  ال

َكهَّ ْفَه ِءلُج وك ْفَد المـقـروُر الم
ِءه ِءد َيِّ
ِءجَراُن  ِءد: وقال في مثلهّ  َعو ال

ِءع،ِ كالقمر السم
المـنـير ِءع ومشبوح أريِّحـٍي الشـاجـ

ِءت ِءعل ُق في ال الخل
 اليسير

إلى الناظريِّن 
المعالـي

ِءر عن اليتيُم ُدفع الـجـزو ُد ِءهّ مـن يِّنضـُح المج يِّديِّ
الـهـريِّر إلـى نباحهّن ِءت ًا الكلب وألجأ بـلـيٌل صبـ

ِءن من الهلك القـدور َعَر ْفَت ُة جعل الحي فتا



تـدنـو
قميئة: وقال في مثل ذلك ابن 

النامل طعم طعمي 
ّلص في اللقاح دّر ق
ِءر  الصنب

ًا َعـــلـــى عـكـوفـ
ِءقـــدر قـــرارة

ِءن الماء ورأيَِّت البا كالجعث

وراء مـــن يِّنـبـــاع
ِءر الـــســـتـــ

الـــدخَإـــان ورأيَِّت
اله كـــالـــــــودع

مـــن خإــروٍس
ِءب ِءر الرانـــ بـــكـــ

شـــركـــم حاضـــر
َد وخإـــيركـــــُم

ذلك: وقال في مثل 

ْفَصَب واساتعجلت القدور َن
ِءت ّل  فم

َعذارى ّدخإان ال بال
ْفَت ّنـعـ َق َت

العشار َقَمع من 
ِءة ّل ِءجـ ال

ِءل بأرزاق  العيا
ٌق ِءلـ َغـا َم

الهذلّي: وقال 

َقَرى يِّختّص ّن ْفَثريَِّن بال الم
 َداعيها

بالفرث يِّصطلي 
جازُرها

ِءري ول الّشتاء َتس
أفاعيهـا

غيَر فيها الكلُب يِّنبح
ٍة واحـد

ِءد والبرد والزمات يِّقول  الكميت: وفي الَجم

ِءدّرتها تعط لم
الغـضـوُب

ِءة  ِءد السن يِّكون الجما

َطف ْفَع َلى ُت ِءع َع َب الّر
 الّسلوُب

ّوحت ّلقـاُح وُر َهـلٍَت ال ْفَبـ ُمـ

ّيبـت بهّ تعيش ُه الـرقـوب و
للفتـيان الّسوف 
ًا قـوتـ



الحر: وفي هذه القصيدة يِّقول في شدة 

ِءة لفئدة ِءجـيب لهـا الكما َو ْفَرٍق ّناُن تعزف وخَإ ِءج فـيهّ ال
ًا ليلتهّ ظلَم قطعُت يِّذوب بهّ الكام َحَصى ويِّومـ

 وقال آخإر لمعشوقتهّ: 
ِءتنيهّ ّي فانظري وأورد أ

 
ِءت البرد كلفتني التي وأن
ًا شاتي

ّدتهّ ّدي هذا العاشق إلى أن يِّجعل ش فما ظنك ببرد يِّؤ

ًا لهّ في تركهّ اللمام بها،ِ وذلك قولهّ في هذه عذر

القصيدة: 

ضحوة إلى فشيعنا  ْفَج لم إذ حسنها ُع أن أ
لي 

َء كالقابض ذكرها ِءساوى الما بيني كان مما فأصبحُت
وبينـهـا

ًا قول مسكين  ِءرمّي: ومما يِّقع في الباب قبل هذا،ِ ولم نجد لهّ باب ّدا ال

كالكلب الناَس أساّب
 العقور

قنـاتـي على أقوُم ل 

ِءت إلى آوي ِءر البي ٍد ببـطـن أحّل ل  القصي وا
ِءر دعائي أدعو بالصغي ِءوصْ ل  َد أحا نـاد عق

ِءد أوقدَت ِءر بالعو الصغي ِءد بقائل ولسُت ْفَبـ َع ْفَد أو لل قـ
ّتون دخإان تأملَت ولو انقضائهّ،ِ إلى ابتدائهّ من واحد،ِ أ

الناصع.ً والبيض الفاحم،ِ الساود فيهّ لرأيِّت

ّدة،ِ في الغايِّة هما والبياض،ِ والسواد َلى وذلك المضا َع



اللوان.ً من ضروب بينهما وفيما والرطوبات،ِ البخار قدر

الصهب،ِ ومنهّ البيض،ِ ومنهّ الساود،ِ منهّ الرماد،ِ وكذلك

ِءصيف،ِ ومنهّ حالت اخإتلف قدر على كلهّ وذلك الَخ

وجواهره.ً المحترق

البرد.ً في قالوا ما بعُض فهذا

الحر صفة في قيل ما بعض

لقيط: وسانذكر بعض ما قالوا في صفة الحر،ِ قال مضّرس بن ُزرارة بن 

بالسكينة ُيِّرمى الحر
ُنوُرها

ّلت حتى الشمُس عليها تد
كـأنـهّ

ٌع علها َواٍل أو صدا َف
يُِّصورها

ًا َدى ساجود َطى ل ْفَر كأن ال
رؤوساها

القطامّي: وقال 

والظّل سااكنٌة والريُِّح
معـتـدُل

والحصى معترضاٌت
ِءمٌض ر

ُء ّتان من الُمل الك
يِّشتـعـُل

ْفَدن ِءت ور ّيا ِءك ِءر َر ْفَيِّ َو ُغ ال

ِءضرار: وقال الشماخ بن 

ْفَتهّ الحقب الجداد لح
الغـوارز

جـأب فوق ُقتودي
مـطـرد

الّشعَريِّين ِءعنان في جَرت
الماعُز

بيضة في ظمأها طوى
ما بعد القيظ



ركّي تدنو،ِ هل الشمس
نواكز

ٍد وظلتت كـأن بيمؤو
عـيونـهـا

ّدمان الشماَخ بغايِّة التقديِّم.ً ولهذه البيات كان الحطيئة والفرزدق يِّق

الراعي: وقال 

ْفَصبُت الّشعرى لها ن
 الجبينا

ْفَيٍج يِّوم فـي وديِّقة  َهـ

ُدبها ُجـونـا العيُس وكان َجنا ُء ٍة َمعزا ْفَت هـاجـر ّنـ أو
الدارمي: وقال مسكيٌن 

ّتقتها ما بالقرون أ
ُد ساجـو

ٍة ْفَت وهاجر ّل كأّن َظ
َءهـا ظبـا

َذ الّسنان َحّر من ل
ُد طريِّ

الّشمس من لُشؤبوٍب
َقها فو

جريِّر: وقال 

من عنده أحلى وللنوُم
ِءل النح

ِءد ٍة وهاج إلى بعثُت موما
الّسـرى

ًا إلى رحل يِّدنون ول غشاش
 

فيها الركب نزوُل يِّكون
َ َول

ًا المها وظّل جماجمها صور
 

ْفَت الظلل دون أت
سامـومـهُّ

جريِّر: وفيها يِّقول 

ٌد أحسابهم عن ذاد ذائ
 

ٍم من رجال  لي تمي
الّردى

للكمون النظاما احتجاج

ُد النار أن زعم من إساحاق: أخإطأ أبو وقال أول في تصع

منهّ وتأخإذ عليهّ،ِ وتظهر فيهّ،ِ وتغوصْ وتنحدر العود،ِ



ًا.ً َعَرض

وهي ساائحة،ِ وفيهّ كامنة،ِ جميعهّ في النار وقال: العود،ِ

الول،ِ الطرف في منها ُيِّرى الذي والجزء أخإلطهّ،ِ أحد

غير الوساط في الذي والجزء الوساط في الذي الجزء غير

فحمَي الطرف احتّك فإذا الخإر،ِ الطرف في الذي الجزء

ِءمَي ظهرت وإذا فيهّ،ِ التي النار وظهرت مانعهّ،ِ زال َح

ُع حرها لشدة ًا وتنّحى يِّليها،ِ الذي الموض مانعهّ،ِ أيِّض

رأى إذا النسان ولكن الخإر الطَرف في الذي وكذلك

ً وظهرت كلهّ،ِ العود في اتصلت قد النار ّول،ًِ أول أن ظن فأ

المكان إلى سَاَرى قد الول المكان في كان الذي الجزء

ول يِّرى ما ظاهر عن فيخبُر الثالث،ِ المكان إلى ثم الثاني،ِ

إساحاق: ولو أبو شأنها.ً وقال من بطن ما حقيقة يِّعرف

من ظهورها سارعُة يِّكن لم فيها،ِ نار ل كلها العيدان كانت

ِءخ ومن العراجين،ِ ْفَر َعفار،ِ الم ّق وال ِءد منها أح ِءب بعو ّنا ُع ال

ّي َبرد العيدان بعض في كانت لّما لكنها ذلك،ِ أشبهّ وما وال



َعَف،ِ مانعها وكان أكثر،ِ وأجزاؤها أسارع،ِ ظهورها كان أض

ولو الحجارة،ِ في منها كَمَن ما وكذلك أعظَم،ِ ظهرت إذا

لما فيها،ِ الساتسرار في مستويِّة الحجارة أجناس كانت

ِءو حَجُر كان ْفَر ّق الم ْفَدح أح َق ّداحة،ِ ُصّك إذا بال غيره من بالق

ُثهّ طال ولو الحجارة،ِ من ِءفَخ النار في ُمك ُن بالكير.ً عليهّ و

ِءلَم ْفَمٌر العيدان لبعض صار و ساريِّع جمر ولبعضها باق،ِ َج

ًا? ولَم يِّصير ل وبعضها النحلل،ِ ّي صار جمر ْفَرد َب مع ال

إذا النيران? ولذلك فيهّ تعمل ل ورخإاوتهّ،ِ ويِّبسهّ َهَشاشتهّ

ِءلَم الّسوق في الحريِّق وقع أضعاف بين يِّكون مكان كل سَا

أضعاف في النطفاء ساريِّعة النار ترى ولذلك البردي،ِ

ّي،ِ ِءع البرد ّليف.ً جميع ومواض ال

ِءلَم أبو وقال ْفَت اساحاق: ف َف ما قدر على ذلك? إل في اخإتل

َلى النار،ِ من فيها يِّكوُن َع وضعفها.ً الموانع قوة قدر و

َدح صارت ولم َلى تق في كالساج تلهبت،ِ حتى الحتكاك َع

لها? المواج تحريِّك عند ببعض بعضهّ اخإتلط إذا السفن



ّدوا ولذلك َتُصّب الرجال لها أع ًا الماء من ل ّب ًا،ِ َص دائم

ّوم فتلتهب الغياض،ِ في الغصان عيدان فتحتك الريُِّح وتد

نيران.ً فتحدُث نار

ِءلَم ُق صار بغيره? ولَم احتّك إذا يِّحَمى العود صار و َل ّط ل ال

َلى إل دللتمونا فهل هناك،ِ لطبيعة قلت يِّحمى? فإن َع

ّلقتموه اسام َلى ع ًنى غير َع َو مع قد لسنا وجدتموه? أ

ٍء عيون وجدنا ٍء وعيون حارة ما يِّبرصْ بعضها بارد،ِ ما

ْفَفط ُيِّن ُد وبعضها الجلد،ِ و ِءم ُكَزاز؛ ويِّورث الدَم ُيِّج أولسنا ال

ِءلَم وعيون ريِّح عيون وجدنا قد الريَِّح أن زعمتم نار? ف

ّوزوا لم و الرض بطون في مختنقين كانا والماء لنا تج

فرق? والماء الريِّح اخإتناق بين النار? وهل في ذلك مثل

ٌء إل الريِّح وهل والكامن المختنق بين تحّرَك? وهل هوا

ْفَرق?.ً ف

ّلهّ صلى النبي بئر في بردائهّ رمى إساحاق: أنهّ أبو وزعم ال

ّدتهّ مكة،ِ طريِّق من التي وسالم عليهّ عليهّ.ً الريِّح فر



ّدثني طريِّق من ِءبَرامَة،ِ قال: كنت هاشم بني من رجل وح

أعدتها ثم إلّي،ِ فرجعت ببعرة بئرها في فرميت مكة

ْفَت،ِ َع ْفَيت فرج ًا لها فسمعُت بحصاة فرم ًا َحريِّق وحفيف

ًا ًا شديِّد َولن،ِ وشبيه ْفَت أن إلى بالج َغ الماء.ً قرار بل

يِّكون الجبال،ِ بعض في نار عين رأى أنهّ إساحاق أبو وزعم

ُنها ًا دخإا أمُرهم: عليهّ ُبني الذي الصل ليس أو وليل،ًِ نهار

والماء،ِ النار،ِ الربعة: من الخإلط من البدان جميع أن

ًا رأيِّنا والهواء? فإذا والرض،ِ منهّ يِّخرج الرض من موضع

ٌء ُد قلنا: هذا ما ُلنا فما الركان؛ أح ًا رأيِّنا إذا با من موضع

فيهّ?.ً ذلك مثل نقل لم ناٌر منهّ يِّخرج الرض

ِءر في نقوُل ولَم مقدار من أخإف ُوجد متى إنهّ النار حج

َطهّ لما هو إنما والزئبق،ِ والّرصاصْ الذهب من جسمهّ َل خإا

َلَك وجدناه لهّ? وإذا الّرافعة الهواء أجزاء من ْفَع ُعلوكة،ِ أ

َتَن ِءت من وأبعد متانة،ِ وأم ُف من خإالطهّ لما ذلك جعلنا التها

ُيِّظهُر الشرر،ِ يِّنقض وجدناه وإذا الماء،ِ أجزاء جعلنا النار و



عن خإف إذا جعلناه الهواء? ولَم من خإالطهّ للذي لك

ول الهواء،ِ أجزاء من خإالطهّ لما جسمهّ،ِ بمقدار شيء

إذا سايما النار? ول أجزاء من خإالطهّ لما كذلك نجعلهّ

ُده العيُن كانت َدح تج ْفَم بالشرر،ِ يِّق َل ْفَجر و فيهّ الهواء أجزاء ت

ًا،ِ عندنا ِءلَم ِءعيان ُق القصُة وهذه ذلك،ِ أنكروا ف الصل تواف

ْفَوا الذي َن أمرهم?.ً عليهّ َب

في المتحركة النيراُن لول أنهّ قولهّ من ليس قال: أو

ُبخاُر يِّكون منها التي الرض،ِ جوف أرضّي بعضهّ - الذي ال

ْفَع - لم مائّي وبعضهّ مطٌر ول صواعق يِّكن ولم ضباٌب،ِ يِّرتف

أنداء.ً ول

فيها قيل وما الصواعق

َذَف بالنار التي تسمى الصاعقة،ِ إذا اجتمعت تلك القوى َق َدَح و َق ًا  ًا يِّابس ومتى كان البخار حاّر

ُق،ِ حتى ًا كانت لها صواع ًا كان لها صوٌت،ِ وإن كانت نار َوى ريِّح ِءق في موضع منهّ،ِ فإن كانت ال

زعم كثير من الناس أن بعض السيوف من خإبث نيران الصواعق،ِ وذلك شائع على أفواه

ْفَول  ْفَميري: العراب والشعراء،ِ قال أبو اله ِءح ال

ّي صمصامَة من الزبيد



ِءع ِءم جمي موساى النا
 الميُن

ْفَت مـا عـلـيهّ أطـبـقـ
الـــجـــفـــوُن

فيما وكان عمرو،ِ سايُف
سَامعنا

بـهّ ساـاطـت
الـــمـــنـــون الـزعــاَف

ْفَت فـــوقـــهُّ أوفـد
ُق ًا لصـــواعـــ نـــار

وقال منهم آخإر:  

ّذراع ْفَوع ودون ال َب
 

ِءع من يِّكفيك َل السماء َق
عقيقٌة

ِءة،ِ  ّقق البرق،ِ ومنهّ وصف السيف بالعقيق وأنشد: قال الصمعّي: النعقاق: تش

ِءة وسايفي َو كالعقيق ْفَه ِءعي َو ْفَم  ِءك
الخإطل: وقال 

ْفَضٌب َع كالعقيق إباطي و
ِءني  يَِّما

َقني ْفَمُت ما بعد من وأّر ِءن

ِءن ونذكُر َعو ِءهّ ب ّل ْفَملًة وتأيِّيده ال َقول ِءمَن ُج ثّم الماء في ال

النار.ً في القول من بهّ،ِ ابتدأنا ما ذكر إلى نصير

َكٌب هو وإنما يِّغذو،ِ ل الماء أن ذكروا ْفَر َبٌر َم ْفَع ِءم ِءصٌل و ْفَو وَم

ِءغذاء،ِ ّلوا لل ّيال رقيق كّل بأن لذلك واساتد متى فإنك سَا

ْفَختهّ َب َقد،ِ ط يِّنعقد ل القياس: إنهّ في وقالوا الماء،ِ إل انع

ِءخ عند الجوف في ِءبد طب ِءقد لم فإذا لهّ،ِ الك ْفَئ لم يِّنع منهّ يِّج

ًا نر لم ولننا عظم،ِ ول لحٌم عليهّ وثبت اغتذاه قّط إنسان



ُذوه فقده عند يِّموت الذي السمك وإن روُحهّ ْفَغ َي ِءساواه َل

دونهّ.ً فيهّ يِّكون مما

ًوى فيهّ ليس لنهّ يِّنعقد؛ ل الماء صار خإصمهم: إنما قال ُق

ٌة ِءر،ِ ُقوى من مأخإوذة مستفاد الجوهُر هو والماء الجواه

َوى،ِ لجميع القابُل ُق ُقوى من فبضرٍب ال يِّصير والقبول ال

ًا،ِ ًا،ِ يِّصير آخإر وبضرب خإل،ِّ يِّصير آخإر وبضرب ُدهن دم

ًا،ِ يِّصير آخإر وبضرب َن َب ّنما كلها المور وهذه ل اخإتلفت إ

ُقوى الجرام جميع في المنقلُب فالجوهُر فيها،ِ العارضة بال

ّيالة،ِ ًا،ِ القبول من ضرب عند فيصير الماء،ِ هو إنما الّس ُدهن

ًا.ً القبول من ضرب وعند لبن

ُقوى والقابُل ماؤه شيء كل وعصير ْفَخَت فإذا فيهّ،ِ ما ِءل طب

ًا،ِ الماء ْفَرف ًا ِءص َوى ول وجههّ،ِ على ساالم يِّنعقد لم فيهّ،ِ ُق

ًا وانحّل من الكامن يِّنعقد وإنما يِّتفانى؛ حتى ُبخار

ِءن في الماء صار فإذا لهّ،ِ الملبس فيهّ يِّكن ولم وحده البد

ًوى فيهّ.ً ما انعقاد هو إنما وانعقاده يِّنعقد،ِ لم ق



ُبول بعض من يِّخلو ل والماء َق ما يِّنعقد ل البعض ولكّن ال

ُثر.ً لم يِّك

ُع الهواء أن العراض أصحاب وزعم إلى الساتحالة ساريِّ

من بينهما التي للمناسابة الهواء،ِ إلى الماء وكذلك الماء،ِ

ّياريِّن،ِ غير هما وإنما والرقة،ِ الرطوبة ذلك على ويِّدل سا

بفيهّ النسان َمّص عند لهّ،ِ وملبستهّ للماء الهواء اجتذاُب

ِءب جوف في وجرى الماء سَاَرى ولذلك الّشرابة،ِ فم َقَص

ِءن،ِ ْفَعَت إذا الخيُزَرا الماء.ً في طرفهّ وَض

فيهّ كان وما النهار وضياء الليل ظلُم فيهّ الهواء،ِ وكذلك

َدقة الشباح،ِ من في العارض الضياء من ترى ل والح

منها.ً تباعد ما الهواء

الماء ألوان

ّق والماء ًا عمقهّ ويِّكون لون،ِ لهّ فيكون يِّر ً مقدار ْفَدل َع

ْفَن لون،ِ لهّ فيكون ْفَوُره بعد فإ َد.ً رأيِّتهّ عمقهّ وأفرط َغ أساو



ُدور.ً عن يِّحكون وكذلك ْفَر ّد ال

الزنوج.ً بمثل ترمى حوارا عين أن ويِّزعمون

ُد ًا الماء فتج ًا،ِ جنس قّل إذا أبيض الجنَس ذلك تجد ثم واحد

ًا،ِ كان إذا وأخإَضَر عمقهّ،ِ َد وساط َد إذا وأساو ُع ْفَوُره.ً ب َغ

اخإتلف قدر على منظره ويِّختلف الماء لون في تحقيق

بذي ليس أنهّ على ذلك فدّل يِّقابلهّ،ِ وما وأرضهّ،ِ إنائهّ

بهّ،ِ ويِّحيط يِّقابلهّ ما لوُن التخييل في يِّعتريِّهّ وإنما لون،ِ

ًا،ِ العين في تصنع أن تقابلت إذا المور هذه ولعّل أمور

ِءة ُقرب مع النسان فيظّن هذه أن واللتباس،ِ المجاور

الذي الخالص،ِ الرائق الماء لهذا هي إنما المختلفة اللوان

ْفَقلبهّ،ِ ما لهّ َعَرَض ول نفسهّ،ِ في يِّنقلب لم يِّعرض وكيف يِّ

ِءن غيُر منهما واحد كل وعيُن ويِّقلبهّ لهّ صاحبهّ? وهو عي

َد الماء يِّرى ٌد منهّ أخإذ متى كالبحر،ِ أساو رآه ُغرفة أح

ُعمق.ً قليل رآه إذا كهيئتهّ ال

ًا ويِّتشابهان والهواء الماء تشابهّ للحر قبولهما لُسرعة أيِّض



ّطيب والبرد،ِ ْفَتن؛ وال ّن والصلح.ً والفساد وال

ّلهّ إساحاق: قال أبو قال الكمون في للنظام حجة عّز ال

ِءمهّ ذكر عند وجّل خإلقهّ،ِ على وامتنانهّ عباده على إنعا

َكر ُتُم من بهّ أعانهم ما فذ ْفَيِّ َأ َفَر َأ ّناَر الماعون: " ِءتي ال ّل ا

ْفَم ُتوُروَن،ِ ُت ْفَن َأ ْفَم َأ ُت ْفَأ ْفَنَش َها َأ َت ْفَم َشَجَر ْفَحُن َأ ُئون"،ِ َن ِءش ْفَن وكيف الم

َها قال َت وجوفها شيء،ِ الشجرة تلك في وليس َشَجَر

ِءق وجوُف َل ّط ّلهّ وقدرة ساواء،ِ ذلك في ال َيِّخلق أن على ال

َد النار َلق،ِ مّس عن ّط حّك عند يِّخلقها أن على كقدرتهّ ال

ِءرد لم وعز،ِ تعالى وهو،ِ العود إل الموضع هذا في ُيِّ

والماء.ً النار اجتماع من التعجيَب

ّيد البذر أن زعم من وبين ذلك في قولكم بين وهل  الج

َبَخة والملح،ِ العذب والماء والرديء ِءبَرة والّس الّرخإوة،ِ والخ

َق،ِ المخالَف والزمان ٌء،ِ والمواف من بينها وليس ساوا

ْفَرق ّلهّ أن إل الف ًا،ِ هذه اجتماع عند يِّخلق أن شاء ال ّب "َح

ًا َنب ِءع ًا،ِ و ْفَضب َق ًا َو ُتون ْفَيِّ ْفَخلً" دون َوَز َن الضداد.ً تلك َو



قال ذلك،ِ من يِّلزم ما جميع في وقاساهّ بذلك قال ومن

ِءة كقول ّي ِءم ْفَه الجهالت،ِ إلى وصار المقالت،ِ جميع في الَج

ِءع بإنكار وقال والحقائق.ً الطبائ

ّلهّ وقال ِءذي عّز ال ّل َعَل وجّل: "ا ْفَم َج ُك ِءر ِءمَن َل ِءر الّشَج ْفَخإَض َل ا

ًا َذا َنار ْفَم َفإ ُت ْفَن ْفَنهُّ َأ ُدوَن".ً ِءم ِءق ُتو

ًء يِّخلقها أن على ذلك في المر كان ولو بين يِّكن لم ابتدا

ِءر عند خإلقها ولم فرق،ِ الهشيم اليابس وعند الشجر أخإض

ِءة لذكر يِّكن ْفَضَر ّدالة الخ َلى ال ِءة َع ًنى.ً الرطوب ْفَع َم

لمن بلغ ذلك وفي النار،ِ في قولهم من جملًة ذكرنا وقد

ٌد،ِ مقداٌر وهو الباب،ِ هذا معرفة أراد ول طويِّل ل قص

قصير.ً

ّعرها ودوامها ُشواظها وفي جهنم،ِ نار في القوُل فأما وتس

ّوها نار من والجاّن ُدخَإان من السماء خإلق في والقول وخإب

ْفَفَخر وفي الّسموم،ِ احتجاج وفي الطين،ِ على النار َم



إن موضعهّ في جملة ذلك من سانذكر - فإنا بذلك إبليس

ّلهّ شاء تعالى.ً ال

النار حسِن في قيل ما

ونحن راجعون في القول في النار إلى مثل ما كنا ابتدأنا بهّ القول في صدر هذا الكلم،ِ حتى

ّلهّ تعالى.ً نأتَي من أصناف النيران على ما يِّحضرنا،ِ إن شاء ال

َوى،ِ غير ُق ْفَرٌف غير ممزوج،ِ ومرساٌل غير مركب،ِ وُمطلق ال ِءص قالوا: وليس في العالم جسٌم 

محصور ول مقصور،ِ أحسُن من النار.ً

ِءويِّة؛ لن النار فوق الرض،ِ والهواء فوق الماء،ِ والنار فوق الهواء،ِ ْفَل ُع قال: والنار ساماويِّة 

ويِّقولون: شراب كأنهّ النار،ِ و كأن لوَن وجهها النار،ِ وإذا وصفوا بالذكاء قالوا: ما هو إل نار

ِءقرمز وحمرة الذهب قالوا: ما هو إل نار.ً وإذا وصفوا حمرة ال

َدة.ً َق ّلهّ في أيِّام شبابي أحسَن من النار المو قال: وقالت هند: كنُت وال

َدة وكان قولها: أحسَن من النار يِّكفيها،ِ وكذلك َق وأنا أقول: لم يِّكن بها حاجٌة إلى ذكر المو

اتهمُت هذه الروايِّة.ً

َنَسٌم معقود،ِ ونوٌر بّصاصْ،ِ وهو ٌع مركوم،ِ و ّذهن: ُشعا َدامة حكيم المشرق في وصف ال ُق وقال 

ِءكبريِّت الحمر.ً النار الخامدة،ِ وال

ُطهّ أحمر.ً ْفَقفهُّ أحمَر،ِ وبسا ّتابي: وجماُل كل مجلس بأن يِّكون سَا ومما قال الع

ْفَرد: وقال بّشار بُن  ُب

َنين بها تُروق َعي والحسُن ال
 أحمُر

ٌة عليها ِءهجاٌن ْفَمر في ُح
ِءضهـا بيا

أعرابّي: وقال 

ِءهجان أدنى لوَن من لل
ْفَمر  الُح

ٌة عليها ِءهجاٌن في حمر
ِءضهـا بيا



ّله تعظيم ْأن ال النار شأ

ّلهّ بهّ شأن النار أنها تنتقم في الخإرة من جميع أعدائهّ،ِ وليس يِّستوجبها قال: ومما عظم ال

ِءجُب الناَر ْفَو َت ْفَس َيِّ ْفَدوان،ِ ول  ُع ٍة ول  ٍم،ِ ول جنايِّ ٍة ول ظل ّي،ِ ول جنّي من جنّي بضغين َبَشر ْفَن  ّي م َبشر

ْفَشفي صدوَر أوليائهّ من أعدائهم في الخإرة.ً َيِّ ّلهّ عّز وجّل وحده،ِ وبها  إل بعداوة ال

ّدد أمره،ِ ّظم شأنهّ،ِ وش ّلهّ إلى نفسهّ فقد ع عظم شأن ما أضيف إلى اللهّ وكل شيء أضافهّ ال

ّلهّ ولعنتهّ،ِ ِءره،ِ وفي غضب ال َق ّلهّ وسا ْفَعهُّ في نار ال َد َعل ذلك بالنار،ِ فقالوا بأجمعهم:  َف وقد 

ّلهّ،ِ ُء ال ّلهّ،ِ وساما ّوار ال ّلهّ،ِ وُز ُد بناره،ِ كما يِّقال: بيُت ال ّلهّ وغضبهّ،ِ هما ناره أو الوعي وسَاَخط ال

ّلهّ.ً وعرُش ال

َتّن بها على أهل الرض من وجهين: أحدهما قولهّ عّز وجّل: ْفَم المنة الولى بالنار ثم ذكرها فا

َلَها من أعظم الماعون َع َفَج ُدوَن"  ِءق ُتو ْفَنهُّ  ِءم ْفَم  ُت ْفَن َأ َذا  َفإ ًا  ِءر نار ْفَخإَض َل ِءر ا ِءمَن الّشَج ْفَم  ُك َل َعَل  ّلذي َج "ا

ُؤونة.ً معونة،ِ وأخإفها َم

ُل والملح.ً َك اساتطراد لغوي والماعون الكبر: الماء والنار،ِ ثم ال

ًا،ِ أحسن فيهّ التأديَِّة حيث  ًا جامع قال: قال الشاعر في الماعون بيت

ْفَساَط ِءة َو َ َفل ْفَل ِءب ا ْفَصَحا ِءبأ
ِءت ّ ِءحل  الُم

َلّن ِءد ْفَع ّيِّيَن َت ِءو َتا نـزلـوا قـد أ

ِءحلّت هي الشياء التي إذا كانت مع المسافريِّن والُم

ْفَسحاة،ِ ِءم ْفَربة،ِ وال ِءق ّداحة،ِ وال َق ّلوا حيُث شاؤوا،ِ وهي ال َح

َعهُّ أصناُف ْفَن َم ّنزوَل،ِ َم ِءدَل،ِ إذا أردت ال ْفَع َت فقال: إيِّاك أن 

ْفَن هاهنا،ِ وآخإر أتى ِءم ًا أتى  ّيِّين،ِ يِّعني واحد ِءو َتا ِءن بأ الماعو

ِءر تعريِّف بنسب ول ْفَوا من غي َق من هاهنا،ِ كأنهم جماعة الت



ٍد منهم خإصال ًا لم يِّكمل كّل واح بلد،ِ وإذا تجمعوا أفذاذ

ِءحلّت.ً الم

قال أبو النجم: 

َترضاٍت ْفَع ْفَيَر ُم ِءت َغ ّيا ِءض ْفَر ْفَعَن ُع ِءر َيَِّض ْفَقـ َفـ ِءت بال ّيِّا ِءو َتـا َأ
ّلهّ عليهّ ّلى ال ْفَزرج،ِ حين نزل فيهم النبي ص وقالت امرأة من الكفار،ِ وهي تحّرض الوَس والخ

ِءهّ: وسالم وعلى آلهّ  وصحب

ْفَن ٍد ِءم َ ُمَرا ِءج َول ِءح ْفَذ ْفَم َم ُت ْفَع ّي أط ِءو َتا ْفَن أ ْفَم ِءم ُك ِءر ْفَي َغ
ْفَد ولم ِءر ْفَين ومن قريِّش،ِ من أشرُف أنهما ت ّي كعٍب الح

ّلَب أن أرادت ولكنها وعامر،ِ ِءكَي تؤ ْفَذ ُت ّية.ً و العصب

َنى وقالوا: ل المدن عليهّ تبنى ما اخإتيار َت ْفَب على إل المدن ُت

ِءب،ِ والكل الماء َطب؛ في النار فدخإلت والمحتط إذ المحت

ِءري.ً عود كّل كان يِّو

بها،ِ المتنان من الخإُر الوجهّ وأما بالنار الثانية المنة

ْفَرسَاُل فكقولهّ ُيِّ ُكَما تعالى: " ْفَي َل َواٌظ َع ْفَن ُش ٍر ِءم ُنَحاٌس َنا َ َو َفل

ِءن" ثم ِءصَرا َت ْفَن َلة على قال َت ّي ِءص ِءبأ ِءء الكلم: "ف َ ّبكما آل َر

ِءن"،ِ َبا ّذ َك َق أّن يِّريِّد وليس ت ّلهّ إحرا َد وجّل عز ال بالنار العب

َد أن رأى ولكنهّ ونعمائهّ،ِ آلئهّ من كان إذا الصادق الوعي



ِءديِّهّ ُيِّطغيهّ عما الزجر غايِّة في ْفَر ُيِّ السابغة النعم من فهو و

العظام.ً واللء

ِءق في نقول وكذلك ْفَل ّنٌة عظيمة،ِ نعمة جهنم: إنها خإ ِءم و

ًا كان إذا جليلٌة،ِ ْفَفسهّ عن زاجر ًا،ِ ن ًا،ِ الجنة وإلى ناهي داعي

ُء أنهّ ُيَِّشّك فما فيها الوقوع فأما العظيم.ً البل

ًا النقُم تكوُن وكيف َعم لكانت نعمًة النقمة كانت ولو ِءن

ْفَهلُك وليس رضا الّسخط ولكان رحمة،ِ َلى َيِّ إل البينة َع

ّلهّ وقال هالك،ِ ِءلَك عّز ال ْفَه َي ِءل ْفَن َوجّل: " َلَك َم ْفَن َه ٍة َع َن ّي َب

َيى ْفَح ْفَن َويِّ ْفَن َحّي َم ٍة".ً َع َن ّي َب

ِءهّ وقال البصري للحسن عظات ّل آدم،ِ ابن يِّا الحسن: وال

ُقَك ما ِءب ُة بك ُأريِّد قد خإطايِّاك إل تو َع أن إل فأبيَت النجا ِءق تو

نفَسك.ً

ِءهد ّدى وقد المراء،ِ بعَض الحَسُن وش ّد،ِ إقامة تع وزاد الح

ِءد في ُه فلما ذلك،ِ في فكلمهّ الضرب،ِ عد النصح يِّقبُل ل رآ

ِءرُب ل إنَك قال: أَما ْفَئَت فإن نفسَك،ِ إل تض ْفَل،ِ ش ّل َق وإن َف



ّثر.ً شئَت َفك

ًا وكان َفما عند يِّتلو ما كثير ْفَم ذلك: " ُه َبَر ْفَص َلى َأ ِءر".ً َع ّنا ال

عقابان: فعقاب والعقاب الولى وعقاب الخإرة عقاب

ٍة،ِ ُع دنيا،ِ وعقاُب آخإر ّيٌة الدنيا عقاب فجمي ِءل ْفَن َب وجهّ،ِ م

ّدي كان إذ وجهّ،ِ من ونعمٌة ًا،ِ كان وإن النعمة إلى يِّؤ مؤلم

ً كان وإن زاجٌر،ِ المعاصي عن فهو المتحان باب في داخإل

ّبد،ِ ًا،ِ كان إذ والنعمة؛ العقاب باب في دخإولهّ مع والتع زجر

ً ّلفنا وقد لغيره،ِ وتنكيل والتسليم بهّ،ِ والرضا عليهّ،ِ الصبَر ك

ّلهّ لمر فيهّ.ً ال

ٌء الخإرة وعقاب ْفَرف،ِ بل ٌي ِءص ْفَحت،ِ وخإز ْفَخَرج ليس لنهّ َب ِءبم

وجهين.ً يِّحتمُل ول منهّ،ِ

النار في معارفا

َق: الجمُر أبو وقال وفي أصهب،ِ الشمس في إساحا

- أحمر،ِ الليل هو - الذي الرض ظّل وفي أشكُل،ِ الفيء



ّي ْفَتهّ صوٍت وأ َط كالصاعقة،ِ الصوات،ِ أشد فهو النار خإال

ّق من يِّخرج الذي والعصار الُموم،ِ وكصوت البحر،ِ ِءش

ِءة َو ْفَذ ِءفهّ في كان إذا العود من والَج َتهّ ثم ناٌر َطَر في غمس

ٍء ُء فيهّ إنا ًوى ما َقع.ً َن ْفَن ُم

ُع ذلك وجوه: فمن من الرض أهُل يِّعيُش بالنار ثم صني

ِءد في الشمس ُء لنها والرض؛ الماء بر ِءع ِءصل الحيوان،ِ جمي

ِءة دفع إلى حاجتها عند ِءد،ِ عاديِّ الذي ساراُجهم ثّم البر

المور.ً بين بضيائهّ يِّميزون والذي بهّ،ِ يِّستصبحون

ِءه البحار من يِّرتفع بخار وكّل وكل الجبال،ِ وأصول والميا

ًدى يِّعلو،ِ ضباٍب َلى ممدودة بركة يِّعود ثم يِّرتفع ون جميع َع

ّلهّ الذي - فالماء والحيوان النبات ّطفهّ،ِ يِّح لهّ ويِّفتُح ويِّل

ُذ البواَب،ِ ْفَبعهّ ويِّأخُإ ِءض البحر َقعر من بَض الناُر والر

فوق.ً من والشمُس تحُت،ِ من لهما المخالطة

ِءطران،ِ وعيوُن نار،ِ عيون الرض وفي  الرض عيون َق

ْفَفط وعيون ِءلّز جميع وأصناف وكباريِّت ِءن ِءف الذهب من ال



ّنحاس،ِ والّرصاصْ والفضة من بطونها في ما فلول وال

ٌد،ِ قعرها في َذاَب لما النار أجزاء َلَما جام في انسبك و

ٌء أضعافها َلَما الجواهر،ِ من شي ِءبها كان َو جامع،ِ لمتقار

َفّرق.ً ولمختلفها ُم

الشمس في العرب قالت ما

قال: وتقول العرب الشمُس أرَحُم بنا.ً

ْفَمس.ً ّي يِّوم أنفع? قال: يِّوُم َشَمال وَش وقيل لبعض العرب: أ

لمرأتهّ: وقال بعضهم 

ْفَيٍش َع ِءل ِءب ِءة مث َق ِءر ْفَش َم
ِءل  الّشما

ْفَيَن ّن َق تَم َ ّطل ِءت ال ْفَن ِءدي وأ ْفَن ِءع
َها َل ُعمر: العربّي كالبعير،ِ حيثما دارت الشمُس اساتقب ُء العرب،ِ قال  َ ِءصل ُعَمر: الشمُس  وقال 

ِءتهّ.ً بهاَم

فقال: ووصف الّراجز إبلً 

ْفَمُجماتها الشمَس تستقبل  بُج
ِءطران  َق العبسّي: وقال 

ُه ّواُر ُن ِءس إلى ِءميٌل ف الشم
ْفَه ِءهُر  زا

ِءن بمستأساد َيِّا ْفَر ُق ّو ال ُح
ُعـهُّ ِءتـل

ّي ِءخير ْفَل ّي ا ِءخير بالنهار.ً ويِّنفتح بالليل،ِ ورقهّ يِّنضم وال

ْفَزوان بن ولساماعيل ٌة،ِ هذا في غ ً أن وهو نادر َنا ساائل َل ساأ

ّي ورق باُل فقال: ما الكلم،ِ أهل غير من ِءخير يِّنضم ال



َبَرى ويِّنتشُر بالليل ْفَزوان بُن إساماعيل لهّ بالنهار? فان َغ

َد فقال: لن َلهّ،ِ الليل بر ِءثق والقبض الضّم طباعهما من و

ّتنويِّم،ِ والنشر،ِ الذابة،ِ طباعهّ من النهار شمس وحّر وال

ْفَسط،ِ ّفة،ِ والب دليٌل،ِ قلت السائل: فيما قال واليِّقاظ،ِ والخ

يِّدك،ِ في هذا يِّكون أن عليك إساماعيل: وما قال ولكنهّ

ًا تصيَب أن إلى منهّ.ً خإيٌر هو شيئ

إساماعيل وكان البدانة ذوي وفالج اللوان،ِ الحمر تسرع

ًا،ِ أحَمر بالحمر أظن وكنت الَحرامّي،ِ كان وكذلك َحليم

ِءن َع اللوا َة،ِ التسر ّد ْفَلَم فوجدت والح وكنت أعّم،ِ فيهم الح

ِءل بالسمان أظن ِءخدا ِءم ال ِءلَج أّن العظا ُع،ِ إليهم الفا أسار

ُتهُّ َفَة هذه ُيِّخالفون الذيَِّن في فوجد َعّم.ً الّص أ

ّو والحركة الشمس أثر بن إيِّاُس وقال البدان في والج

ِءصّحة َعَمد أهل إلى ذهب الشمس،ِ مع البدان معاويِّة:  ال

والوبر.ً

ّنى وقال والّسكون.ً الظل من خإيٌر بشير: الحركة بن مث



ًا،ِ ذلك خإلف مدح ِءلَمن رأيِّنا وقد قليل.ً وهو َكلَم

ّيَِّما لبنة وقيل ّد: الشتاء الخّس: أ ِءم أَش الصيف? قالت: أ

كالزمانة?.ً الذى يِّجعل ومن

ّبوا أعرابّي: ل وقال ُع فإنها الّشمال َتُس الفعى،ِ أنَف تض

الّرفقة.ً أنف وترفع

ْفَبَل وذكر صبيح،ِ بن خإاقاُن وقال َلهّ الشتاء ُن َلى وفض ِءل َع ْفَب ُن

الحشرات،ِ فيهّ وتنجحر الهوام،ِ فيهّ فقال: تغيب الصيف

ْفَرَشة وتظهر ِءف ُة،ِ ال ُثر والبّز ْفَجن؛ فيهّ ويِّك ّد فيهّ وتطيب ال

ْفَمرة ّذبان فيهّ ويِّموت البيت،ِ ِءخإ َبعوض،ِ ال الماء،ِ ويِّبُرد وال

ِءعناق.ً فيهّ ويِّطيُب الجوُف،ِ ويِّسُخن ال

َد العرُب ذكرت وإذا ْفَر ِءوف وساخونة الماء َب ٌة الج ِءحّر قالت: 

ِءقّرة.ً تحت

َتفّصي الليل،ِ لطول الساتمراء؛ فيهّ ويِّجود الحّر.ً ل

يِّكونوا لم ما الخإوان،ِ بكثرة ُتَسّرّن بعضهم: ل وقال



ًا؛ ِءر غيَر الخإوان فإن أخإيار َيا ِءخ ِءة ال ِءزل ْفَن ُلها النار،ِ بم ٌع،ِ قلي متا

بوار.ً وكثيرها

الزحفتين نار

ِءن،ِ نار النيران قال: ومن ْفَي َت ْفَحف وأبو ساريِّع،ِ أبي نار وهي الّز

ْفَرفُج.ً هو ساريِّع َع ْفَل ا

ُعَمَر مسلم،ِ بن ُقتيبة وقال ّباد بن ل ّلهّ بن ع ُحصين: وال

ُد ُد ُع َللّسؤ ِءج.ً يِّبيس في النار من إليك أسار َف ْفَر َع ال

َعرفج: نار لنار قيل وإنما َفج لن الزحفتين؛ ال َعر إذا ال

ْفَت َب ْفَت النار فيهّ الته َع ْفَت،ِ فيهّ أسار ُظَم َع وشاعت و

َع في واساتفاضت،ِ ْفَربها في كان فمن شيء،ِ كل من أساَر ُق

مثل في سااعتها،ِ من تنطفئ أن تلبُث ل ثم عنها،ِ يِّزحف

من إليها يِّزَحَف أن عنها يِّزحف الذي فيحتاج السرعة؛ تلك

ِءعتهّ؛ َطلي تزاُل فل ساا ْفَص بها المصطلي يِّزال ول كذلك،ِ للم

ِءل فمن كذلك،ِ ْفَج ِءن،ِ قيل: نار ذلك أ ْفَي َت َف ْفَح قال: وقيل الّز



ُهّن نسائكم باُل العراب: ما لبعض ْفَرسَاَح ًا? قال: أ ْفَساح ُر

َفُج ْفَر ِءء.ً َع َبا ْفَل َه ال

الراعي شرط وهذا والمسترعي الراعي بين عقد صورة

،ِ والحاّر القاّر في ماشيتهّ اساترعاه من وبين بينهّ فيما

للراعي: إن المسترعي يِّقول أن عليهّ شرطهم أن وذلك

ّد أن عليك ّلتها،ِ تر ْفَرباها،ِ وتهنأ ضا َها،ِ وتلوط ج ُدك حوَض ويِّ

ْفَسال في مبسوطٌة ِءهَك لم ما الّر ْفَن ًا،ِ ُت ْفَلب ْفَسل.ً تضّر أو َح َن ب

هذا بعد الماشية،ِ لرب الراعي ذلك عند قال: فيقول 

ُكَر أن لك الشرط: ليس ْفَذ ٍر ُأّمي َت َفٌة ولك شّر ول بخي ْفَذ ح

ِءبك،ِ عند بالعصا ْفَبَت،ِ أو أخإطأَت غَض من َمقعدي ولي أَص

ُع النار والقاّر.ً الحاّر من يِّدي وموض

والنسِان النار بين ما شأبه

َوصف َبهَّ الوائل بعض قال: و والنسان،ِ النار بين ما ش

وبين الرض بين قال: وليس ومشاكلة،ِ قرابة ذلك فجعل



الهواء بين ول والماء،ِ النسان،ِ بين ول النسان،ِ

إنما الرض لن النار؛ وبين بينهّ ما قرابة مثل والنسان،ِ

ُنهّ إل للماء وليس للنبات،ِ أّم هي َكب،ِ أ ْفَر ُذو؛ ل وهو َم ّ يِّغ إل

ُه ما ِءقد ّلب،ِ النسيم إل فيهّ للهواء وليس الطبخ يِّع والمتق

َلُف النفوُس وكانت زائدة،ِ كانت وإن المور وهذه مع َتت

ِءد ْفَق ِءة فطريِّق بعضها،ِ َف ِءة المشاكل إدخإال طريِّق غير والقراب

َفق ْفَر ِءع المنفعة،ِ وَجّر الَم المَضّرة.ً ودف

َيا النسان وجدت لني بالقرابة،ِ لها قضيُت قال: وإنما ْفَح َيِّ

َلُف وتموُت وتعيُش،ِ النار تحيا حيُث في ويِّعيُش ْفَت َت حيث و

ويِّتلف.ً النساَن يِّموت

ِءب،ِ المطامير بعض في نار تدخإل وقد ِءجبا ِءت،ِ وال والمغارا

متى النسان أن علمنا هناك ماتت متى فتجدها والمعادن،ِ

ِءع ذلك في صار ِءض ٌد يِّدخإلها ل ولذلك مات،ِ المو دامت ما أح

ْفَت إذا النار المعادن أصحاب يِّعمد ولذلك ماتت،ِ فيها صار

ِءر ْفَتق على هجموا إذا والحفايِّ مغارة أو الرض بطن في َف



ّدموا أضعافها،ِ أو أعماقها في في أو طَرفها في شمعًة ق

طلب في دخإلوا وعاشت النار ثبتت فإن ناٌر،ِ رأساها

وإنما لهّ،ِ يِّتعّرضوا لم وإل ذلك،ِ وغير الذهب من الجواهر

ُلهم يِّكوُن ُعهم النار،ِ بحياة دخإو النار.ً بموت وامتنا

ِءم،ِ فيهّ الذي الُجّب رأس على وقعوا إذا وكذلك لم الطعا

الجّب ذلك في ُيِّرسالوا حتى فيهّ،ِ النزول على يِّجُسروا

ً ًا أو مصباٌح فيهّ ِءقنديِّل ِءقنديِّل،ِ مقاَم يِّقوُم شيئ مات فإن ال

من وغيرها أكسية جوفهّ في وحّركوا لهّ،ِ يِّتعّرضوا لم

الهواء.ً أجزاء

ّبهّ قال: ومّما للمصباح ترى أنك بالنسان،ِ فيهّ الناُر ُيَِّش

ِءد انطفائهّ قبل ًا دهنهّ،ِ ونفا ًء اضطرام ًا،ِ وضيا سااطع

ًا ًا،ِ وُشعاع ًا ساريِّعًة وحركة طائر ًا،ِ وتنقض ًا شديِّد وصوت

ًا،ِ ُد فعندها متدارك ْفَخُم المصباح.ً يِّ

ِءل قبَل لهّ النسان،ِ وكذلك ِءت،ِ حا ْفَيَِّن المو َو ُد ّدتهّ انقضاء و ُم

َعٌة حال الحالت،ِ بأقرب ِءم ْفَط حالهّ على القوة في تزيِّد ُم



ًا،ِ ذلك َقبَل وليس الموت،ِ راحة يِّسمونها التي وهي أضعاف

ُلبث.ً الحال تلك بعد لهّ

ّلمين أحد قول من رئيٌس وكان النفس في المتك

ُد المتكلمين،ِ ّلة وأح ِءج ً النفس في يِّقوُل المتقدمين،ِ ال قول

ًا ًا،ِ بليغ ْفَنعتهّ لول عجيب ْفَرُت ُش َه ْفَظ يِّقول: وكان اسامهّ،ِ ل

ُء ّيز،ِ وكذلك فتق،ِ لكل اسام الهوا إل يِّكون ل والفتق الح

ِءغلظ،ِ الجرام بين أصحاب يِّسميهّ الذي هو فإنما وإل ال

ِءك َل َف ّلّج،ِ ال ْفَضرة عن ساألوهم هم وإذا ال قالوا: هذا الماء خُإ

ِءن ذلك في أنَك وقالوا: لول الهواء،ِ ُلّج في لرأيِّت المكا

ّلّج َة،ِ هذه مثل ذلك فوق الذي ال إل شيء وليس الخضر

ّق وهو ِءفهّ من أر ِءتي اساٌم وهو لهّ،ِ الحاصرة الجرام من أو َك

ّلب متحّرك لكل َق َت المركبة،ِ الجرام من فيهّ شيء لكل وُم

يِّكوَن حتى النسيم،ِ جنس من يِّكون أن يِّستقيم ول

ًا،ِ ِءفّي بحصر إما محصور ِءتي الهواء من فيها لما كالسفينة َك

ْفَت بهّ الذي َل ِءن مثَل َحَم وإما الكثيرة،ِ الضعاف ِءجرمها وز



ًا يِّكون أن على المشتملة البيضة كهيئة شيء في محصور

ِءك في يِّقولون كالذي فيها،ِ ما َل َف عندنا: ساماء.ً هو الذي ال

ُلهُّ الذي وهو آخإر،ِ معنى فيهّ هو الذي قال: وللنسيم يِّجع

ًا الناس بعُض َد يِّعطيها النفس،ِ عن ترويِّح ْفَر َب ّقة ال والّر

ّطيب،ِ ُع وال َنفَس،ِ ويِّدف ُيِّخرج ال َلظ،ِ البخاَر إليهّ و ِءغ وال

ِءت َنفُس تقوى ل ما وكّل الفاضلة،ِ والحرارا ْفَفيهّ على ال ن

ِءده.ً ّطرا وا

جنس من النفس أّن أزعُم بل كذلك،ِ المر قال: وليس

عرٌض المحصور،ِ الهواء في القائمة النفُس وهذه النسيم

ِءس لهذه وهذه الحيوان،ِ جميع أجرام في المتفّرقة النف

موضع في النسيم من هي البدان،ِ هذه في التي الجزاء

الصول.ً من تكون التي والفروع والكثاف،ِ الشعاع

ّوة من دخإَل كضياء النفس قال: وضياء ّدت فلما ك سُا

ُة ّو ْفَفرة انقطع الك ّط ْفَرصْ من عنصره إلى بال الشمس ُق

ِءق وُشعاعها ِءر ِءقم ولم فيها،ِ المش خإلف مع البيت في ُيِّ



ّد َعّم ومتى الُجروم،ِ من شكلهّ ِءقم لم الّس ْفَفُس ُت في الن

ِءجرم ل.ً فوق ال

ْفَفس وحكُم  ّد عند الن - ذلك بعد نجدها ل كنا - إذ الّس

ّد،ِ بعد الضياء كحكم ذلك.ً بعد نجده ل كنا إذ الس

ُد وبفساده النسيم،ِ جنس من فالنفُس البداُن،ِ تفُس

ُد وكان تصلُح،ِ وبصلحهّ ْفَفَسهّ الهواء أن على يِّعتم هو ن

من ذلك وغير واللدونَة الحّر وأن والنسيم،ِ النفُس

ِءض.ً الفساد من هو إنما الخلف،ِ العار

ُد لهّ: فقد قيل ُد الماء يِّفُس الحيوان من الجرام فتفُس

ُلُح بفساده،ِ َتصلح ويِّص ُع بصلحهّ،ِ ف َن ْفَم ُع وهي الماء وت تناز

ُع،ِ تّم إذا المنازعة بعد َتُحّل فل إليهّ ْفَن ِءم وتوَصُل الم ْفَر ِءج ِءب

ِءنها عند النفَس فلعل مكانها،ِ في فتقيُم الماء في ُبطل

ّطفرة.ً الماء ُعنصر إلى انقطعت قد جسمها بال

ُد ّلَمَك? لعّل فما وبع َق َع ْفَن ّيَج الخ ًا النفس َعلى ه لها أضداد

ًة،ِ ًة وصارت فيها،ِ غرقت حتى غمرتها كثير بها.ً مغمور



ٍة كّل تحت أن يِّقول: لول الرئيس هذا وكان ٍة شعر َب َغ وَز

َفٍس مجرى ُق لكان َن ِءل مع يِّموُت المخنو ّو الخنق،ِ حالت أ

ْفَفَس ولكن المجاري تلك من بالنسيم اتصاٌل لها كان قد الن

ُطها فكان القدار،ِ ِءمَن قدر على ْفَو فالّريِّح النسان جوف َن

ُبَخاُر َلَب لّما وال ْفَده،ِ فلم المنفذ ط ِءج ُثَف داَر يِّ َي؛ وك وقو

ّد ُد لهّ فامت ّد الجل يِّنقطع ذلك فعند المجاري،ِ لهّ فس

َفس،ِ انقطعت كانت لقد السبب بهذا اعتصامها ولول الن

ْفَرصْ،ِ من أصلها إلى ُق الخنق.ً حالت أول مع ال

ِءمرت النفُس تكن لم يِّقول: إن وكان ّيج بما ُغ من عليها ُه

ِءت،ِ ْفَفر تنقطع ولم الفا ّط ُء يِّكون أن جاز أصلها إلى لل الضيا

ّد عند البيت أرض على الساقُط ِءة سا ّو ُك لم يِّكون أن ال

ّد أصلهّ.ً ولكن إلى يِّنقطع ّيج الس القائم الظلم من عليهّ ه

ْفَرق ول أصلهّ،ِ عن وقطعهّ غمَره،ِ ما الهواء في بين ف

َذيِّن.ً ه

ّظم وكان ُيِّخبر الهواء،ِ شأَن يِّع بالمور إحاطتهّ عن و



ّوتهّ وتفّضل فيها،ِ ودخإولهّ عليها.ً ق

ّق في الذي أن يِّزعُم وكان لهّ يِّكن لم لو الهواء،ِ من الّز

ٍر ِءنع ومنافُس،ِ َمَجا ٍة كل من وُم َقّل وجه الضخم.ً الَجَمَل ل

ّنك يِّقول: وما وكان ِءة أو الحديِّد من بالّرطل ظ ْفَبَر منهّ،ِ بالّز

قال: الهواء يِّخرق كما خَإَرقهّ،ِ الماء في ُأرسال متى أنهّ

ُع والحديِّد َتهّ إذا الرض إلى يِّسر بطبعهّ الهواء،ِ في أرسال

ّوتهّ،ِ َلَة الرَض ولطلبهّ وق ِءك ِءع لهّ،ِ المشا لهّ،ِ الهواء ودف

ِءه بالمضادة،ِ لهّ ونفيهّ منهّ،ِ وتبّريِّهّ ِءد ّطَرا بالعداوة.ً لهّ وا

ُذ قال: ثّم ْفَبَرة تلك تأخإ فتنزل بالمطارق،ِ فتبُسطها الّز

ً من يِّلقيها الذي فكان اجتمعت كلما لنها ذلك؛ دون نزول

َغر الماء ًا،ِ أص ْفَرم عليهّ.ً أقوى كانت ِءج

ْفَصَت ما ومتى ْفَبَرة هذه أشَخ المبسوطَة المفطوحة الّز

ْفَتق المسطوحة،ِ ِءحيطان بن ِءر في ال َحَمَل الصبع،ِ ِءغلظ مقدا

ِءهّ مثَل ِءت َن َة المراَر ِءز ْفَت لما إل وليس الكثير ُع تلك حصَر الصب

ّو كان وكلما الهواء،ِ من ِءحيطان نت للثقال كان أرفع ال



ْفَحَمَل،ِ ّد الهواء وكان أ ًا.ً أش انحصار

َء ذلك أن قال: ولول ّتصٌل المحصوَر الهوا بالهواء م

ِءب جرم وفي الحديِّد،ِ جرم في المحصور ِءر،ِ الخش والقا

َع َف ًا السفينَة التصال بذلك فر ّو َلَما ُعل ُغ كان -  ُل حصر من يِّب

ْفَغل.ً يِّحملهُّ ما للهواء إصبٍع ارتفاع َب ال

ّكابة؛ شأن ذلك على ويِّدّل ّنك الس ُع فإ ّكابة رأَس تض الس

الخإر،ِ الطرف من تمصهّ ثم الماء،ِ في الماء يِّلي الذي

ِءة تلك في المحصوُر الهواء كان فلو مجاوٌر هو إنما النبوب

ِءهّ ً يِّكن ولم الماء،ِ لوج َبس بما متصل ْفَرم ل من الماء ِءج

َتهّ ثم الهواء،ِ ْفَص ِءف مص ِءب ذلك بأضعا ْفَذ يِّتناهى ل ما إلى الج

ٌء الماء من إليك ارتفع َلَما ًا.ً شي رأسا

ل كيف اليِّقاد،ِ عليها ُتطيل التي الّسبيكة في يِّقول وكان

ّوى،ِ ِءر عليها ُيِّنفخ أن إل هو فما تتل النيراُن تدخإَل حتى بالكي

ِءل،ِ تلك في َنها المداخإ ِءو ُتعا ُء و الهواء.ً من فيها التي الجزا

ُء قاَم ذلك وبمثل ِءز جوف في الما ْفَسقاة ُكو ِءم المنكس،ِ ال



َتَصر إذا الهواء بَصنيع ولعلمهم ِءصر،ِ وإذا اح ْفَمَك جعلوا ُح سَا

الّصينّي.ً المركَب أعني طولها،ِ ِءمثَل الّصينية

بأعاجيب.ً الهواء صنيع عن يِّخبر وكان

ِءربت إذا الّرجَل أّن يِّزعم وكان ُقهّ ُض َلى ساقط عن وجههّ،ِ َع

ُظم،ِ وقاَم ُغرُمولهّ انتفَخ انتفَخ فإذا َع َبهّ و َقل على ذلك عند َف

َفا،ِ ُبع جاءت فإذا الق الحال،ِ تلك على َفَرأتهّ لتأكلهّ الّض

ْفَتهّ الهيئة،ِ تلك على ُغرُمولهّ ورأت َل ْفَدخَإ َت ْفَت اسا وطَرها وقض

َلت ثم الجهة،ِ تلك من عندك ذلك يِّقوم أن بعد الّرجَل،ِ أك

ّذيِّخ.ً ِءسافاد من أكثر ال

َذكر ّذيِّخ:  َعرقاء.ً وذكر الّضباع وال أنهّ العراب بعُض ال

َنها ُبع ِءسافاد وعند ذلك،ِ عند عايِّ تلك عند لها فوجد لها،ِ الّض

ًا،ِ حركًة الحال ّذيِّخ ِءسافاد وقت في عندها يِّجده لم وصياح ال

لها.ً

ْفَزوان: أشهد بن لساماعيل إساحاق أبو قال ولذلك ّلهّ َغ بال

ٌع،ِ إنك ُب ّد إساماعيل لن َلَض ّلم على لهّ جاريًِّة ش َلف سُا َوح



ّبها ْفَوٍط مائَة ليضَر َق الزار دوَن سَا ِءز ُد - ليلت الّسوط جل

َع فيكون بجلدها،ِ ْفَوَج ْفَطبًة عنها كشَف - فلما لها أ َبّضًة َر

َلًة،ِ ْفَد َقع خَإ َغ،ِ منها حاجتهّ قضى فلما عليها،ِ و َفَر ضَربها و

َق أبو قال ذلك فعند ساوط،ِ مائة قال.ً ما إساحا

ُة غرقت وإذا الغرقى أحوال اخإتلف ْفَت،ِ المرأ فإذا رساب

ّق،ِ معنى في وصارت ريِّح بطنها في وصارت انتفخت الز

ُنها طفا ّبًة،ِ تكون أنها إل وارتفع،ِ بد َك ْفَن الّرجل ويِّكوُن ُم

ًا.ً مستلقي

ْفَت وإذا ُق ُضرب ِءل ُعن ُألقَي الّرج وقام َيِّرسُاب،ِ لم الماء في و

ْفَغَرق،ِ ولم وانتصب،ِ الماء جوف في ولم القعر،ِ َيِّلزم ولم يِّ

ُعنق،ِ مضروَب كان إذا يِّكوُن كذلك يِّظهر،ِ الماء كان ال

ًا ًا،ِ كان أو جاريِّ وصار الهواء،ِ فيهّ وصار خإّف إذا حتى سااكن

ّق َهَر انقلَب المنفوخ،ِ كالّز ًا،ِ وصار كلهّ،ِ بدنهّ وظ مستلقي

ُء كان ًا الما ًا،ِ كان أو جاريِّ ُفهّ قائم ُوقو مضروب وهو ف

ُعنق،ِ ُع عليهّ بالذي شبيهٌّ ال ِءب طبا الحياة،ِ فيها التي العقر



َتها إذا ْفَمر،ِ ماء في ألقي ْفَب،ِ ولم تطُف لم َغ ْفَت ترسا في وبقي

ْفَمق وساط شيء.ً منها يِّتحّرك ل الماء،ِ ُع

َبح،ِ ل الذي الحيوان من والعقرب الحيوان من يِّسبح ما يِّس

ّية فأما َة تكوُن فإنها الح َد ّي ِءة،ِ ج من كانت إذا السباح

تسير التي الفاعي أجناس فأّما وتزحف،ِ تنساب اللواتي

طائل.ً السباحة في عندها فليس جنٍب على

ِءة هي إنما المنعوتة،ِ والّسباحة ِءة للوّز ِءب،ِ والبقر فأّما والكل

وإليها المثل،ِ وهي السباحة،ِ في الصل فهي السمكُة

النسبة.ً جميع

ْفَمق في يِّكون العنق والمضروب ًا،ِ الماء ُع والعقرُب قائم

ذلك.ً خإلف على يِّكون

النار ذكأر إلى القول بنا رجع ثّم

ُيِّناغي ِءة أّن الطفل ل  قال: وللنار من الخصال المحمود

ْفَصباح،ِ وتلك المناغاة نافعٌة لهّ في ِءم ُيِّناغي ال ًا كما  شيئ



ِءث على الخواطر،ِ ْفَفس،ِ وتهييج الهمة،ِ والبع تحريِّك الن

ّلهاة،ِ وتسديِّد اللسان،ِ وفي السرور الذي لهّ في وفتق ال

النفس أكرُم أثر.ً

ّظمًة عند بني قول الديِّان في النار قال: وكانت النار مع

ّلهّ تعالى تأكل القربان،ِ وتدل إسارائيل،ِ حيث جعلها ال

ِءغل،ِ وحيث قال ْفَد على إخإلصْ المتقّرب،ِ وفساد نية الُم

ِءتي،ِ ولذلك ل تجد ُيو ُب ْفَن  ِءم ّناَر  ُئوا ال ِءف ْفَط ُت ّلهّ لهم: ل  ال

ًا،ِ ْفَزهر،ِ ليلً ونهار ًا إل وفيها المصابيح ت َع أبد َي ِءب َوال الكنائس 

َنَسَخ السالم ذلك وأمرنا بإطفاء النيران،ِ إل بقدر حتى 

الحاجة.ً

َكَر ابُن ُجريٍِّج قال: أخإبرني أبو الّزبير،ِ أنهّ سامع جابَر َذ َف

ّلهّ عليهّ ّلى ال ّلهّ ص ّلهّ يِّقول: أمرني رساوُل ال ِءد ال بن عب

ِءك ْفَو ْفَر إناءك،ِ وأ ْفَدَت فأغلق بابك،ِ وخَإّم َق وسالم فقال: إذا َر

ًا َلق َغ ِءإن الشيطان ل يِّفتح  َءك،ِ وأطفئ مصباَحك،ِ ف َقا ِءسا

َقة ِءس ُفويِّ ًء،ِ وإن الفأرة ال ِءوكا ًء،ِ ول يِّحّل  ول يِّكشُف إنا



ُق أهل البيت.ً تحر

ّلهّ،ِ ْفَطر بن خإليفة عن أبي الزبير؛ عن جابر بن عبد ال ِءف و

ُقوا ِءل ْفَغ ّلهّ عليهّ وسالم: "أ ّلى ال ّلهّ ص قال: قال لنا رساوُل ال

ِءقيتكم وخَإّمروا آنيتكم،ِ وأطفئوا ُكوا أسا ْفَو َبكم،ِ وأ أبوا

ًء،ِ ول ِءوكا ُيِّحّل  ًا،ِ ول  َلق ِءإن الشيطان ل يِّفتُح غ سُاُرجكم،ِ ف

َقة تضّرم البيَت على أهلهّ،ِ ًء،ِ وإن الفويِّس ِءغطا يِّكشٍُف 

َيكم وأهليكم حيَن تغُرب الشمس،ِ حتى ِءش َوا ّفوا َم ُك و

ِءعشاء".ً تذهَب فحمُة ال

ّلهّ عليهّ وسالم لم يِّأمر قال: ويِّدل على أنهّ صلى ال

ِءة إليها،ِ ويِّأمر بإطفائها إل عند َقدر الحاج بحفظها إل ب

َثني ّد ُد بن كثير قال: ح َبا ّدث بهّ ع الساتغناء عنها - ما ح

ْفَهر بن َحوشب قال: أمر رساوُل ْفَكوان عن َش الحسن بُن ذ

َنكم عند ّلهّ عليهّ وسالم أن تحبسوا صبيا ّلى ال ّلهّ ص ال

ِءكئوا ُتطفئوا المصابيح،ِ وأن تو فحمة العشاء،ِ وأن 

ّلقوا البواب،ِ قال: ِءقية،ِ وأن تخّمروا النية،ِ وأن تغ السا



ّد لنا من ّلهّ إنهّ ل ب فقام رجٌل فقال: يِّا رساول ال

ِءء،ِ وللمريِّض،ِ وللحاجة تكون،ِ ّنفسا ِءة ال المصابيح،ِ للمرأ

ّبٌة ٌة للشيطان،ِ مذ َد ْفَطَر ًا،ِ فإن المصباَح َم قال: فل بأَس إذ

ّلٌة على اللصوصْ.ً َد للهوام،ِ َم

نار الغول قال: وناٌر أخإرى،ِ وهي التي تذكر العراُب أن

ُدها بالليل،ِ للعبث والتخليل،ِ وإضلل السابلة.ً ِءق ُتو الغوَل 

ّي:   ِءر َب َعن ُعبيد بن أيِّوَب ال قال أبو المطراب 

ِءب ٍر لصاح ْفَف ّتـُر خإائٍف َق َق َت ُم ِءل َدّر ُغـو ّي ال ٍة أ َرفـيق

َلّي َوا ًا َح وتزهُر تبوُخ ِءنيران
ّنت ْفَحٍن أر َل َد ب ْفَحٍن بع َل

ْفَت َد َق َأو َو
ُنَمير،ِ يِّقال لكّل واحد منهم: جمرة.ً ّبُة،ِ و َجَمرات العرب قال: وَجَمراُت العرب: عبٌس،ِ وَض

ّنميري قوَمهّ خإاّصًة  ّيَة ال فقال: وقد ذكر أبو َح

ْفَطفـا ل  ْفَيِّب ُت ِءلـر
ِءب ّنـوائ الـ

ٌة ْفَمَر َطلي ل َج ْفَص َيِّ
ناَرهم الناُس

ويِّروى: الدوابر.ً

ّيِّة،ِ  ِءر ّلها ُمَض ْفَم بذلك،ِ لنها ك ُه فقال: ثم ذكر هذه القبائل فعّم

ْفَد  َق ْفَبَن َف كّل ُجّر
ِءب ّتجار  ال

للناس ليس َجَمراٌت
مثلهـم

ّبُة ْفَوٌم وَض ْفَم َق ُه ْفَأسُا ْفَيُر َب َغ
ِءب ِءذ كا ْفَبٌس َع َقى و ّت َهـا ُت ُت َصقَرا

ّدتها.يِّعني  ش



ّي َجوٌن عارٌض َقو
ِءب  المناك

ٍم كّل ْفَد قو َنا َق ْفَف َل َد
ٍة ْفَمـَر بَجـ

الجمرة سقوط

َقطت قيل: قد المعنى ذلك وعلى ْفَمرة،ِ سا في كان إذا الَج

ّدفاء،ِ زمان اساقبال الجمرة ساقطت ويِّقولون: قد ال

والثالثة.ً والثانية،ِ الولى،ِ

 لغوي استطراد

ْفَمي: التجمير،ِ قال  ْفَرَمى بهّ،ِ والّر ُيِّ الشاعر: والجمار: الحصى الذي 

ِءلي َيا َل َتّن الحّج ك ْفَف ذا أ
 

ِءر أَر َظَر كالتجمي من

ِءع.ً َذَن لهم في الرجو ْفَؤ ُيِّ ِءر،ِ ثم ل  ّثغو ْفَند في ثغر من ال ْفَرَمى بالُج ُيِّ ًا: أن  والتجمير أيِّض

ٌد  ْفَي َقُط: وقال ُحَم الر

ٍز ْفَن لغا ْفَتبـيُر ول ظلم ل فاليوَم َتجميُر َغَزا إ َت
ْفَن ُجّمَر من الشعراء في بعض  الجناد: وقال بعُض َم

ُؤوَب أن وإما ُمعـاويِّا َن َي ِءو َعا ْفَن إّما ُم ّهَز أ َنـا ُتَج َل ْفَه َأ

َنا َت ْفَي ّن ِءللنا حتى وَم المـانـيا َم
َنا َت ْفَر ْفَسرى َتجميَر أَجّم ِءك
ُه َد ُنو ُج

ّي: وقال  الجعد

ْفَند ٍر بج ِءل ُمَجـّمـ َوا ُأ ِءبـ
أهل من أنشأَن كالخليِّا



َكبهّ.ً ْفَو أعجَل مر ويِّقال قد أجمر الرجل: إذا أسارع أ

لبيد: وقال 

ُو ِءقَرابي ْفَد ْفَوٍن َع ْفَد َج ْفَل َق َب َأ ْفَكُت ِءري َحّر ْفَز ْفَت َغ ْفَجَمَر أ
الراجز: وقال 

ْفَجَمَر ًا أ ْفَجَمار ِءميُم َلهُّ إ ْفَط  َت
َبهّ،ِ إذا دخّإنهّ.ً ْفَجَمَر ثو ّو،ِ ويِّقال: أ ّتطميم: الرتفاع والعل ال

ْفَمر.ً ٌذ من الَج ّدخإنة،ِ وهو مأخإو ْفَجمر: الذي يِّكون فيهّ ال ِءم ْفَجمرة وال ِءم وال

َفرتهّ،ِ والّضفر يِّقال لهّ الجمير،ِ قال: ويِّسمى الهلُل ْفَعَرها إذا َض ُة َش ويِّقال: قد َجّمرت المرأ

ِءمير قال أبو  ٍة: ابن َج َليل ِءة الّسرار ب َدبة: قبل ليل ْفَر َح

ّيَة ِءر ِءسارار في أَم ُعني اللهّ َجمي ّي ِءش بفوارٍس ُيِّ
الصمعّي: وأنشدني 

ُفوُرها ْفَض َوى َم  َجميرها على ُيِّط
ِءر على أعدائهم ويِّقال: قد تجّمر القوم،ِ إذا هم اجتمعو حتى يِّصير لهم بأٌس،ِ ويِّكونوا كالنا

َوى.ً ُق ِءع ال ْفَم َجميٌٌر من شعر مضفور،ِ أو َحبل ُمرّص ٌة،ِأو كأنه فكأنهم جمر

وبهّ ساّميت تلك القبائُل والبطوُن من تميم: الجمار.ً

ّدد الميم: حيُث يِّقع حصى الجمار،ِ وقال  الهذلي: والمجّمر مش

ُق َوافي ُحّجاٍج ساواب ُت
 المجّمرا

ْفَم ْفَدركه ْفَعَث َل ِءصي ُش َوا ّن ال
ْفَم كأنه

ًا.ً ًا شديِّد ويِّقال خُإّف مجّمَر: إذا كان مجتمع

ًا: إذا كان ذلك ُجملة واحدة،ِ وقال  ّد فلٌن إبلهّ أو خإيلهّ أو رجالهّ َجَمار العشى: ويِّقال: ع

ْفَعني ًا بذلك وأ ٌغ  َجَماَرا َبكر َل ْفَب ً ُم قوَمـنـا وائل
ِءقط ْفَقط،ِ ويِّقال: هذا َمس قال: ويِّقال في النار وما يِّسقط من الّزند: الّسقط،ِ والّسقط،ِ والّس

ِءم،ِ إذا جاء حين غاب.ً ْفَج ّن ِءقط ال ْفَس َطع الرمل،ِ ويِّقال: أتانا َم َق ْفَن الرمل،ِ أي ُم

ْفَيهّ،ِ وقال  َط ْفَق ِءسا َع الطائُر  َف الشاعر: ويِّقال َر

ِءن ِءذي نعامُة َطي ْفَق ِءسا
ِءر ْفَعتكـ ُم

ْفَبُح أضاء ما إذا الّص
ْفَت وانبعث



أراد ناحيتي الليل.ً

ّبها ْفَبتها أنا أش ًا،ِ وشب ّب ِءشّب َش َت ّبت النار والحرب  ويِّقال: ش

ُبوٌب للحرب.ً ويِّقال: َحَسٌب ثاقب،ِ أي ًا،ِ وهو رجل َش ّب َش

ٌء متوقد،ِ وكذلك يِّقال في العلم،ِ ويِّقال: هب لي مضي

ٍة أو من غيرها َب ْفَط ُع ْفَبَت بهّ النار،ِ من  َق ًا،ِ وهو ما أث ثقوب

ّثقوب،ِ َها لتشتعل،ِ وهو ل َن ْفَي َع ويِّقال: أثقب النار إذا فتح 

ًا،ِ إذا ظهرت ناره،ِ وكذلك النار،ِ ُثقوب ُد  َقَب الزن َث ويِّقال: 

ِءدح ظهرت النار منهّ.ً والزند الثاقب الذي إذا ق

ّكها إذا َذ ًا،ِ إذا اشتعلت،ِ ويِّقال  ّو ُك ُذ ُكو  ْفَذ َت َكتر الناُر  َذ ويِّقال: 

ُء اسام للشمس،ِ مضموم الذال ُذكا أريِّد اشتعالها،ِ و

ُذكاء: الصبح،ِ ممدود مضموم الذال،ِ المعجمة،ِ وابن 

وقال العّجاج: 

ٍء ِءر في كامٌن ُذكا ْفَف  َك
ًا  َلبة بن ُصعير المازني،ِ وذكر ظليم َثع ونعامًة: وقال 

ُء  َها ُذكا َن ِءمي ِءر في َيِّ ِءف ّكَرا كا ً تذ َقل ًا َث ِءثيد َد َر مـا بع
ِءن.ً ْفَق ّل َؤاد،ِ وسُارعُة ال ُف ّده ال وأما الذكاء مفتوح الذال ممدود فح

ُتها حتى التهبت،ِ وهما واحد،ِ والّضرام من الحطب: ْفَب ْفَت وأله ْفَمُت النار حتى اضطرم ْفَضَر وقالوا: أ



َفج وما دونهّ ْفَر َع ْفَزل،ِ وال ْفَمث وما فوقهّ َج ّد،ِ فالّر ُلظ واشت ْفَزل: ما غ ُعف منهّ ولن،ِ والَج ما ض

ِءضرام،ِ وكل ما لهّ َجمر فهو َجزل.ً ضرام،ِ والقصب وكل شيء ليس لهّ جمٌر فهو 

ًا.ً ٌد يِّنفخ نار ويِّقال: ما فيها نافخ َضَرَمة،ِ أي ما فيها أح

ِءلَي الرُجُل النار ّية،ِ ويِّقاُل: َص ْفَصل َويِّتها،ِ فهي َم ًا أذا َش ْفَلي ْفَصليها َص َة فأنا أ َليُت الشا ويِّقال: َص

ّلى.ً ٍم صالين وُص ًء،ِ وتقول: هو صاٍل حّر النار،ِ في قو ِءر إصل ّلهّ حّر النا ْفَصلها،ِ وأصله ال َيِّ

ًا،ِ إذا ُد خُإُمود ْفََخُم َت ْفَت  َد ًا،ِ إذا ماتت،ِ وخَإَم ُفوء ُط َفا  ْفَت تط َئ ِءف ًا،ِ وط ُهُمود ُد  َتهُم َهَمدت النار  ويِّقال: 

ًا.ً ًا حاّر ِءقي جمر َب ُبها و ساكن له

ًا،ِ وشّب ِءشباب ِءشّب  ْفَت والتهبت،ِ وشّب الفرُس بيديِّهّ فهو يِّ ًا إذا هاج ِءشّب ُشبوب ّبت النار ت وش

ّباب.ً َعّضاٌض ول َش ًا،ِ ويِّقال: ليس لك  ِءشّب َشباب الصبّي يِّ

ًا ُعُشوا،ِ وذلك يِّكون من أول الليل،ِ يِّرى نار ًا و ْفَشو َع َعَشا إلى النار فهو يِّعشو إليها  ويِّقال: 

ُء بها،ِ قال  الحطيئة: فيعشو إليها يِّستضي

ٍر خإيَر خإيُر عندها نا
ِءد ِءق  ُمو

ِءهّ ِءت ْفَعُشو تأ ْفَوء إلى َت َض

العشى: وقال 

ِءر على   والمحلق الندى النا
ِءشي ًة،ِ وهو رجٌل أعشى،ِ وهو الذي ل بيبصر بالليل،ِ وع َعشاو ْفَعَشى  َيِّ ِءشَي الرجل  َع ويِّقال: 

ًا.ً ًا شديِّد َعش ِءبهّ يِّعَشى  َلى صاح الرجُل ع

ًا أخإرى،ِ وهي على طريِّق المثل والساتعارة،ِ ل على طريِّق الحقيقة،ِ نار الحرب ويِّذكرون نار

ّيادة: كقولهم في نار الحرب،ِ قال ابن  َم

ْفَخإَرى ُأ ٌد و بالعادي شديِّ
ُيِّرهـا ِءر َض

ٌد:  َهّل يِّ ْفَن بالـخـير َت
ّنـدا والـ

المجرميَن ُيِّصيُب وأخإرى
 سَاعيُرها

ْفَه َكـّل نـاُر نـاٌر: ونارا
ّفـٍع َد ُمـ

ُكناسَاَة: وقال ابن 

ِءن ْفَيِّي ْفَتَر ْفَن ِءسا ٍد ِءم ونار حديِّ َها َف ْفَل ّد عارٌض خَإ َلى َيُِّم ال َع
ِءشي ْفَع ُت َذ و ِءر نواف البصـا ّبها حرٍب ّد يُِّش ِءج الَح وال



الّراعي: وقال 

ِءريَِّح تصيُب َة الّص َمّر
 والمواليا

َنا ُت ْفَتم َوغاَر َد ْفَو َء أ َبهَرا إنـهـا ب

ْفَمٍخ َد ِءن ب ِءرقا العـاديِّا ُيِّح
ِءن: ناٌر لنا وكانت نارا

ٍم ِءساـ بجا
َبٌل بالعالية.ً ْفَمخ: َج جاسام: بالشام،ِ ود

ِءمن أعظم مفاخإر َلى الحقيقة ل على المثل،ِ وهي  َع ٌة  ِءقرى ونار أخإرى،ِ وهي مذكور نار ال

َفع كان أفخر.ً ِءضعها أر ِءقَرى،ِ فكلما كان مو َفع للّسفر،ِ ولمن يِّلتمُس ال ْفَر العرب،ِ وهي النار التي ت

ّية بن أبي  ْفَلت: وقال أم الّص

ِءف ُذَرى ِءر ْفَش ِءر ُم القصو
 

َواَك الغياباُت َتـ ْفَنـ ْفَن م ولـكـ
الطائي: وقال 

ِءة  ِءح المباء والمـسـر ٍم في بيتَك وبوأت َلـ ْفَعـ َمـ
ِءب ِءح الكل لمستـنـبـ َة كيفَت ُعفا القـرى طلَب ال

َد ِءم أخإاديِّ ِءح كاللقـ الفـي ِءر دعَس المـط تلَك آثا
ِءك على لكنَت ِءح الشر رائٍغ نـفـٍق في كنَت الوض

الّزبرقان: وأنشدني أبو 

ُء ِءت الظلما َل ّل َعا َج البقا ريِّع بـكـّل ُتَشّب ناٌر
ْفَن ْفَم كان ولك ُه َب ْفَرَح ِءذَراعا أ ْفَم كان إن َثَره ْفَك ًا أ َوام سَا

ِءن مال.ًً َيا ْفَت ِءف َثَر ال ْفَك َيُِّك أ ْفَم  َل ويِّروى: و

ِءقَرى يِّقول الخإر:   وفي نار ال

َواكي  َب ِءر أو ال ْفَش ِءب ِءن ل ب
عامـر

ْفَثَل ٍم ِءم ْفَم َهّما َلـ َأَر و

َلـهُّ ْفَثـ مـ
ِءد في اساتوساعا ثّم المج

 المصادر
َدا كان غلمان ْفَوَر َت كـّل اسا
ٍد ِءر ْفَو َمـ



ِءر َدو الفج ِءن يِّب ُيو ُع لل
ِءر ِءظـ ّنـوا ال

َنا كـّل ناريِّهـمـا سَا
ٍة َو ْفَتـ َشـ

الحوصْ: وفي ذلك يِّقول عوُف بن 

ِءل َبا اللي ظلَمة با
وساتـوُرهـا

َء يِّخشي ومستنبٍح القـوا
ودونـهُّ

يِّهّر أن كلبي زجرُت
عقوُرها

اهتدى فلما ناري لهُّ رفعُت

ّد ِءر َعافي َر ْفَن القد م
 يِّستعيُرها

عن واساألي تسأليني
خإليقتـي

أّم المقرور الفروة
يِّزوُرها

ْفَن لتزاُل قدري أ
كـأنـهـا

لح النيراُن أخإمد
بشـيرهـا

الستر يِّجعٌل ل مبرزة
دونـهـا

َق بألبانها السناَن ذا
عـقـيرهـا

ْفَت الشوُل ْفَم ثم راح ِءد َل تف
لحمها

ُدخإل في خإبر وشعر في الماء أما إن ذكرنا ُجملًة من القول في الماء من طريِّق الكلم وما يِّ

ُه وهو على مائدة قتيبة بن ّد الشعبي يِّد ُكر من ذلك جملة في باب آخإر: قالوا: م الطب،ِ فستذ

ِءب اللبن،ِ أم العسَل،ِ أم بعَض الشربة? فقال ِءر صاحُب الشرا ْفَد َيِّ مسلم يِّلتمس الشراَب،ِ فلم 

ًء.ً ِءهّ ما ِءق ُقتيبة: اسا ًا قال  ُنها موجود ًا،ِ وأهو ِءة أحّب إليك? قال: أعّزها مفقود لهّ: أي الشرب

وكان أبو العتاهية في جماعة من الشعراء عند بعض الملوك،ِ إذ شرب رجٌل منهم ماء،ِ ثم

ْفَن يِّجيز هذا البيت? فأطرق ًا،ِ ثم قال: َم ْفَعر ِءش ُء وطاَب فقال أبو العتاهية: اجعلهّ  َد الما َبَر قال: 

ّلهّ وما هذا الطراق? ثم  قال: القوُم مفكريِّن،ِ فقال أبو العتاهية: سابحان ال

ُء ُء شرابا الما وطابا الما
ْفَذ ّير،ِ إ ٍة من التغ ُه بأكثر من السلم ْفَر ِءساٍن" ثم لم يِّذك ِءر آ َغي ٍء  ْفَن َما َهاٌر م َأن ّلهّ عز وجل: " وقال ال

ًا في خإلقتهّ من الّصفاء ِءر م ُيِّشرَب بشيء غي ْفَج إلى أن  ًا لم يِّحت ًا ساالم كان الماء متى كان خإالص

ّي بن  ْفَلق،ِ وقد قال عد َلس في الَح ِءن،ِ والّس ّطيب،ِ والُحس ِءد وال ْفَر َب ُعذوبة،ِ وال َزيِّد: وال

ِءن َغّصا بالماء كال ِءر ْفَي َغ ِءقـي الماء ب ْفَلـ َح



ٌق اعتصاري ِءر َشـ
ّيِّوب  ّي: قال أبو المطراب عبيد بن أ العنبر

ِءث  ْفَب ِءل خُإ ْفَج ّن ْفَبُث ال خُإ
ِءئل َ  الَحل

ِءث  ْفَب ْفَبُث الماء خُإ خُإ
ِءبـهّ ُتـَرا

َع أنفهّ،ِ ِءق َوا ِءري َم وأوَصى رجٌل من العرب ابنتهّ ليلَة زفافها بوصايِّا،ِ فكان مما قال لها: احذ

َقَراح،ِ حتى كأنك َشّن ممطور.ً واغتسلي بالماء ال

ُء.ً ِءطيبك الما ْفَن أطيَب  َتها بوصايِّا،ِ فكان منها: وليك ٌة ابن ِءت امرأ وأوص

لبنتها: وزعموا أنها القائلُة 

ِءرمي ْفَك َلـهُّ تابعهُّ وأ َأهـ و ِءتي ّي َن ِءمي ناَم إن ُب َلـهُّ نا ْفَبـ َق

ِءميهّ ِءص ْفَخ َت ْفَعـلـهُّ فتكوني َف َب
ِءم في تكوني ِءخصا ال

المثال: ومن 

ِءرها ِءساوى ْفَك َء كالقابض ِءذ الما ِءني كان مما فأصبحُت ْفَي َب
َنـهـا وبي

ًء،ِ وفي ْفَمنى ما ُي وأخإذ المسيُح عليهّ السلم في يِّده ال

ًا فقال: هذا أبي،ِ وهذا أّمي،ِ فجعل يِّده اليسرى خُإبز

ِءة من َء من الرض يِّقوم مقام النطف ًا،ِ لن الما الماء أب

المرأة.ً

ْفَح عليهّ الشجار،ِ وكذلك َق ْفَل َت َد لم  َبَر ُطبخ الماء ثم  وإذا 

ِءبخت طبخًة ثّم ُط ُقضبان الشجر،ِ والحبوبف والبذور لو 

ْفَعلق.ً َت ِءذَرت لم  ُب



وقالوا في النظر إلى الماء الدائم الجريِّان ما قالوا.ً

ًا ْفَرهم ِءد ْفَذ  وجاء في الثر: من كان بهّ برصٌْ قديٌِّم فليأخإ

َيِّشَربهُّ بماء ساماء،ِ فإنهّ يِّبرأ َعسل،ًِ ثم  َتر بهّ  ْفَش َي ْفَل حلل،ًِ ف

ّلهّ.ً بإذن ال

والنزيِّف هو الماء عند العرب.ً

ًا ًا،ِ وبحر ًا ُزعاق ْفَلح ِءم ُبث وَملَح فصار  ّنكم بشراٍب خَإ وما ظ

ّدّر النفيس،ِ فهل َد،ِ وأنسل ال ْفَر َو ّلد العنبر ال ًا،ِ و ُأَجاج

ِءنتاٍج أشرَف ممن ْفَجٍل أكرَم ممن نَجلهّ،ِ ومن  َن ِءب ْفَعَت  ِءسام

َنَسلهّ.ً

ّباد كاتُب ابن أبي خإالد حيُث وما أحسن ما قال أبو ع

ّثل لي أنني ّي رجٌل قط،ِ إل تم يِّقول: ما جلَس بين يِّد

ِءجلُس بين يِّديِّهّ،ِ وما سَاّرني دهٌر قّط،ِ إل شغلني عنهّ ساأ

ِءقيَل ّلهّ عّز وجّل: " ِءر.ً قال ال َي ِءغ تذكُر ما يِّليق بالدهور من ال

ْفَن َع ْفَت  َف َكَش َو ُلّجًة  ْفَتهُّ  ِءسب ْفَتهُّ َح ْفَرَح فلّما َرأ ْفَدخُإلي الّص َلها ا

ُيِّمدُح بهّ أن يِّقال: كأنهّ ْفَيَها"،ِ لن الزجاج أكثُر ما  َق سَاا



الماء في الفيافي.ً

ُبهُّ".ً ٌغ َشَرا ِءئ ُفَراٌت سَاا ْفَذٌب  َع ّلهّ عز وجل: "هذا  وقال ال

ُقطامّي:  وقال ال

َع ِءق ْفَن الماء موا ِءة ِءذي م ّل ُغ ال
 الّصادي

ْفَذَن  ِءب ْفَن ْفَن َيِّ َقوٍل ِءم
ْفَبـَن ِءصـ بـهّ ُيِّ

ّلهّ وقال ّلهُّ عز ال َوال َق وجل: " َل ِءة ُكّل خَإ ّب ْفَن دا َماء".ً ِءم

ْفَد أو ماء،ِ وفيهّ إل شيء ليس فيقال: إنهّ ماء،ِ أصابهّ َق

ِءق ّنطفة ماء،ِ من أوخُإل وقال ُنطفة،ِ يِّسمى والماء ماء،ِ وال

ّلهّ َكاَن ال َو ْفَرُشهُّ تعالى: " عباس: ابن قال الَماء"،ِ على َع

مكفوف.ً موج

َنا عز وقال َنّزل َو ًء الّسماء ِءمَن وجل: " ًا".ً َما َبارك ُم

ِءة في اجتهدوا وحين السماء بماء التسمية ٍة تسمي امرأ

ِءن،ِ والبركة،ِ بالجمال،ِ َبياض والّصفاء،ِ والُحس قالوا: ماء وال

السماء.ً ماء بن وقالوا: المنذر السماء،ِ

 لغوي استطراد



ّدني فلٌن ووجهي بمائهّ،ِ قال ٌغ لهّ ماء،ِ ولوٌن لهّ ماء،ِ وفلن ليس في وجههّ ماء،ِ وَر ْفَب ِءص ويِّقال: 

الشاعر: 

ِءهّ في يِّجوُل الحياء ِءت  وَجنا
َفروة في صفة  الماء: شعر في صفة الماء وقالت أّم 

ِءل غر من  ِءطـوا
ِءب الـذوائ

ُء ّي مزٍن ما ماء أ
تـقـولـهّ

كّل من المزن ريِّاُح
جانب

ِءن أو بمنعرج ٍد بط وا
تـحـدبـت

ْفَن تراه عيب بهّ إ
لـشـارب

عن القذا لريِّح نسُم
متونـهّ

بعض واساتحياء اللهّ
 العواقب

ْفَن بأطيَب الطرَف يِّقصُر مم

إل الماء من تحّب ل والبل الماء من الحيوان يِّحبهّ ما

ُعذوبة تحّب ل والحوافر الغليَظ،ِ الصافي،ِ الماء وتكره ال

ّبما حتى ّور الشريِّعة بيده الفرُس َضَرب ر َث ثّم الماء لي

َبهّ.ً يِّشر

َء تعاُف والبقر ِءدَر،ِ الما الصافي.ً إل تشرب ول الك

ِءر ماء في َتكَرع والظباء ُلجاج،ِ البح ِءضُم ا َظل.ً وتخ ْفَن الح

 لغوي استطراد



والبيضان: الماء،ِ واللبن،ِ والساودان: الماء،ِ والتمر.ً

ُده في العين.ً ّد ساوا ْفَمق اشت ُع ِءعراق: ماؤه الكثير،ِ والماء إن كان لهّ  وساواد ال

ُعكلّي في صفة  الماء: شعر في صفة الماء وقال ال

مطلخـّم داٍج والليل
أساـوده

ِءر من سالـمـى ذك
عـوده

كـبـده تولـى الليل إذا ًا ليلى مـا سااهر
ُقـده أر

ٍد  يِّطـرده كـمـيٌش حا ِءر وانكّب انكبابا للغو
ْفَه فـرقـد

ِءب أصبح ما جوى بالقل
ُه يِّبـرد

ُه مغرٌب أجلى مـجـرد

نيٍق رأس عن بهّ
صـدده

ٍم الرصاف في غما
ْفَه مقلـد

تناهـى السيل إذا
مـدده

مزل صفواٍن ظهر
مجسده

ٍر نعامى ُده ودبو تـلـهـ الـذي المـاء وشكد
يِّشـكـده

يِّفـقـده أو يِّشـهـده كأنمـا ٍم ًا من نسي صب
تسـتـورده

ُده وقال آخَإر في  ِءم ْفَع َيِّ ُء الصاد مما  ِءشفا الماء: فهو 

عراصها أصاًب
 شؤبوب

برأس ثغٌب ما كأس
ٍة شظي

دونهُّ يِّقصر نديِّاَن،ِ
اليعقـوب

ٍة ضحياُن يِّرف شاهق
بشاُمـهّ

عاد ثم داغش عشاَن
يِّلـوُب

ِءك لـمـحـل مـذاقًة من
جريِّر: وقال 

ْفَدَن ل الحوائَم غـلـيل َيُِّج ِءت َع قد شئ َق ُد َن َؤا الف



ٍة ْفَرب بـَشـ

ظلـيل يِّزاُل ل الباطح
ْفَذب َع ِءت رَصف من بال ِءقل ال

ُلهّ ِءقي َم
ِءمل ُع فضل الماء قال: وفي الماء أّن أطيب شراب 

ِءج وغير ذلك ْفَفَس َن َب ِءبين،ِ والُجلّب،ِ وال ْفَنَج َك ّكب،ِ مثل الّس َوُر

ّذتهّ ّذ وطاب،ِ فإّن تمام ل ْفَن ل ْفَشَرُب من الشربة،ِ فإ ُيِّ مما 

ْفَغسل بها ًا من الماء،ِ يِّ ُبهّ بعد ُشربهّ لهّ ُجَرع َع شار ْفَجر َيِّ إن 

ّلة ّيب بها نفسهّ،ِ وهو في هذا الموضع كالُخ فمهّ،ِ ويِّط

ِءرىء،ِ ًا وهو لتسويِّغ الطعام في الم والَحمض جميع

ْفَعبر،ِ والمتوّصل بهّ إلى العضاء.ً ِءم َكُب وال والمر

ُتشَرُب ًا،ِ والشربة ل  ًا وممزوج ْفَرف ِءص ُيِّشرُب  فالماء 

ُد طهوُر ُع بها إل بمماَزَجة الماء،ِ وهو بع َف َت ْفَن ُيِّ ًا،ِ ول  ِءصرف

ِءن،ِ وغسوُل الدران.ً وقالوا: هو كالماء الذي يِّطهر البدا

كّل شيء،ِ ول يِّنّّجسهّ شيء.ً

ُء ّلهّ عليهّ وسالم في بئر ُرومة: "الما وقال النبي صلى ال

ٌء" .ً ل يِّنّجُسهّ شي



ّثلج،ِ فيجتمع الُحسن َبَرد،ِ وال ْفَلح،ِ وال ِءم ومنهّ ما يِّكون منهّ ال

في العين،ِ والكرم في البياض والصفاء،ِ وحسُن الموقع

في النفس.ً

َقَسم،ِ كقول الشاعر:  وبالماء يِّكون ال

ْفَشَرُب َد أ ِءر ْفَرَضى أو البا ِءهّ ول َغضبى َت ّل َهـا يِّا وال َل ْفَه أ
ْفَرَب أّن فلٌن ِءعلَم ويِّقولون: لو ِءد ُش ُع البار ِءهّ من َيَِّض ِءت َء مرو

ّلهّ وساّمى ذاقهّ،ِ لما ًا الماء أصَل وجل عز ال أن بعد َغيث

َكاَن ْفَرُشهُّ قال: "و َلى َع الماء".ً َع

ِءرَب ِءلَما وهو زمزم،ِ ماء الماء ومن يِّكوُن ما ومنهّ لهّ،ِ َش

ًء ًء دوا للحمى.ً كالماء بنفسهّ،ِ وشفا

ّلة الحيوان كأتاب في النار ذكأر ع

َقول في النار،ِ وإن كان ذلك ل يِّدخإل في باب القول في أصناف قد ذكرنا جملة من ال

ِءرُض من ِءة الذكر،ِ باعثٍة على الفكر،ِ وقد يِّع الحيوان،ِ فقد يِّرجع إليها من وجوه كريِّمة نافع

ِءل ما عسى أن يِّكون أنفَع لقارئ هذا الكتاب من باب القول في الفيل،ِ والّزندبيل،ِ والقرد ْفَو َق ال

ْفَسبار.ً ِءع والع ْفَم ّدب والذئب،ِ والّضّب والّضبع،ِ وفي الّس والخنزيِّر،ِ وفي ال

ْفَدرها،ِ وخإساساة حالها َق ِءة  ّذبابة مع لطافة شخصها،ِ ونذال َلى أن الحكمَة ربما كانت في ال َع و

َعظم أظهَر منها في الفرس الّرائع،ِ وإن كان الفرُس أنفع في باب الجهاد،ِ وفي الجاموس مع 



َواء.ً ْفَغ ِءب الّش ُعقا ِءث الهصور،ِ وال َقّز،ِ وفي العنكبوت أظهَر منها في اللي ِءخصهّ،ِ وفي دودة ال ش

ًة،ِ َة الناب وصولَة الخلق أكثَر فائد ّد ِءح ُع  َدن،ِ الذي يِّجم َب وربما كان ذكُر العظيم الُجثة الوثيق ال

ِءمي،ِ كالبعير والّصؤابة،ِ والجاموس والثعلب َق ِءر الحقير،ِ ومن القليل ال ِءحكمَة من الّصغي وأظهَر 

َقملة.ً وال

ِءر مع مسالمة الساد لهّ،ِ ومحاربتهّ للنمر.ً ْفَب َب ِءة أعَجُب من شأن ال وشأن الَرض

ّطير،ِ والعندليَب أصغر من َعندليب،ِ فإن الكركّي من أعظم ال ُكركّى أعجُب من شأن ال وشأُن ال

ْفَمرة.ً َت ابن 

ُكركّي إلى العندليب،ِ يِّقول: ل يِّدع ِءة الّرواة فقال: يِّضرُب ما بين ال َط ولذلك ذكر يِّونس بعَض ل

َفَجهّ.ً َع ًاإلّ  ّي رجلً ول صب

ُء خإلٍف الحمر أبا عبيدة،ِ حيُث  يِّقول: ويِّشبهّ ذلك هجا

ًا ْفَم ول يِّبقى عانس ِءلـ َت ْفَح ُم ْفَركى ويِّضرُب ُك ِءر إلى ال َب ُقن ال
والعانس من الرجال مثلهّ من النساء.ً

ّثتهّ،ِ ول َظم ُج ِءلع ُنطنُب في ذكر العطيم الجثة  فلسنا 

ّثتة،ِ وإنما نلتمس َغُب عن ذكر الّصغير الجثة،ِ لصغر ُج ْفَر َن

َغ في الحكمة،ِ وأدّل عند العامة ما كان أكثر أعجوبة،ِ وأبل

ّيد.ً على حكمة الّرّب،ِ وعلى إنعام هذا الّس

وُرّب شيء العجوبُة فيهّ إنما هي في صورتهّ،ِ وَصنعتهّ،ِ

ِءئهّ،ِ وتأليف أجزائهّ،ِ كالطاووس في تعاريِّج وتركيب أعضا

ريِّشهّ،ِ وتهاويِّل ألوانهّ،ِ وكالّزرافة في عجيب تركيبها،ِ



ّتدُرج ومواضع أعضائها،ِ والقوُل فيهما شبيهٌّ بالقول في ال

ّنعامة.ً وال

َد ُيِّذكُر بع َبدن،ِ ثم ل  وقد يِّكون الحيواُن عجيَب صنعُة ال

ِءحٍس ثاقٍب،ِ ول معرفة ُلق كريِّم،ِ ول  ْفَلق بُخ ُحسن الَخ

عجيبة،ِ ول صنعة لطيفة،ِ ومنهّ ما يِّكون كالببغاء،ِ

ّدّرة،ِ ول تكون العجوبُة ْفَخلة،ِ والحمامة،ِ والثعلب،ِ وال والن

ِءن ريِّشهّ في في تصويِّره،ِ وتركيب أعضائهّ،ِ وتنضيد ألوا

َعَجُب فيما وزن تلك الشياء التي ذكرناها،ِ أو يِّكون ال

أعطى في حنجرتهّ من الغاني العجيبة،ِ والصوات

ّية المطربة،ِ والمخارج الحسنة مثَل العجب فيما الشج

ِءطَي من الخإلق الكريِّمة،ِ أو في صنعة الكّف اللطيفة،ِ ْفَع أ

ْفَرفق النافع،ِ أو المضّرة التي ِءم والهدايِّة الغريِّبة،ِ أو ال

ّدم في ّدة الحتراس،ِ ودقة الحتيال،ِ فيق تدعو إلى ش

الذكر لذلك.ً

ّدة ِءحّسهّ،ِ وش ْفَدق  ِءص َعق و ْفَق َع ّي شيء أعجُب من ال وأ



ّد ِءن معرفتهّ،ِ ثم ليس في الرض طائر أش ْفَس ِءه،ِ وُح ِءر َذ َح

ُق ًا لبيضهّ وفراخإهّ منهّ،ِ والُحباَرى مع أنها أحم ْفَضييع ت

ِءض ْفَغََم ّد الحياطة،ِ وبأ َيضها أو فراخَإها أش الطير،ِ تحوُط ب

ّلهّ عنهّ: كّل معرفة،ِ حتى قال عثماُن بن عفان،ِ رضي ال

ْفَضرُب بها المثَل في َيِّ َده حتى الحبارى،ِ  شيء يِّحب وال

الموق.ً

ِءحذقهّ بالساتلب،ِ وبسرعة ُق مع  َع العقعق ثم العق

ْفَم من َك الخطف،ِ ل يِّستعمل ذلك إل فيما ل يِّنتفع بهّ،ِ ف

ْفَرٍط شريِّف نفيس،ِ قد اخإتطف ُق ٍد ثمين خَإطير،ِ ومن  ْفَق ِءع

ّلقهّ في الهواء،ِ َتَح ٍم،ِ فإّما َرَمى بهّ بعد  من بين أيِّدي قو

ًا.ً وقالوا: هو كالماء الذي وإما أحرزه ولم يِّلتفت إليهّ أبد

يِّطهر كّل شيء،ِ ول يِّنّّجسهّ شيء.ً

ُء ّلهّ عليهّ وسالم في بئر ُرومة: "الما وقال النبي صلى ال

ٌء" .ً ل يِّنّجُسهّ شي

ّثلج،ِ فيجتمع الُحسن َبَرد،ِ وال ْفَلح،ِ وال ِءم ومنهّ ما يِّكون منهّ ال



في العين،ِ والكرم في البياض والصفاء،ِ وحسُن الموقع

في النفس.ً

َقَسم،ِ كقول الشاعر:  وبالماء يِّكون ال

ْفَشَرُب َد أ ِءر ْفَرَضى أو البا ِءهّ ول َغضبى َت ّل َهـا يِّا وال َل ْفَه أ
ْفَرَب أّن فلٌن ِءعلَم ويِّقولون: لو ِءد ُش ُع البار ِءهّ من َيَِّض ِءت َء مرو

ّلهّ وساّمى ذاقهّ،ِ لما ًا الماء أصَل وجل عز ال أن بعد َغيث

َكاَن ْفَرُشهُّ قال: "و َلى َع الماء".ً َع

ِءرَب ِءلَما وهو زمزم،ِ ماء الماء ومن يِّكوُن ما ومنهّ لهّ،ِ َش

ًء ًء دوا للحمى.ً كالماء بنفسهّ،ِ وشفا

ّلة الحيوان كأتاب في النار ذكأر ع

َقول في النار،ِ وإن كان ذلك ل يِّدخإل في باب القول في أصناف قد ذكرنا جملة من ال

ِءرُض من ِءة الذكر،ِ باعثٍة على الفكر،ِ وقد يِّع الحيوان،ِ فقد يِّرجع إليها من وجوه كريِّمة نافع

ِءل ما عسى أن يِّكون أنفَع لقارئ هذا الكتاب من باب القول في الفيل،ِ والّزندبيل،ِ والقرد ْفَو َق ال

ْفَسبار.ً ِءع والع ْفَم ّدب والذئب،ِ والّضّب والّضبع،ِ وفي الّس والخنزيِّر،ِ وفي ال

ْفَدرها،ِ وخإساساة حالها َق ِءة  ّذبابة مع لطافة شخصها،ِ ونذال َلى أن الحكمَة ربما كانت في ال َع و

َعظم أظهَر منها في الفرس الّرائع،ِ وإن كان الفرُس أنفع في باب الجهاد،ِ وفي الجاموس مع 

َواء.ً ْفَغ ِءب الّش ُعقا ِءث الهصور،ِ وال َقّز،ِ وفي العنكبوت أظهَر منها في اللي ِءخصهّ،ِ وفي دودة ال ش

ًة،ِ َة الناب وصولَة الخلق أكثَر فائد ّد ِءح ُع  َدن،ِ الذي يِّجم َب وربما كان ذكُر العظيم الُجثة الوثيق ال



ِءمي،ِ كالبعير والّصؤابة،ِ والجاموس والثعلب َق ِءر الحقير،ِ ومن القليل ال ِءحكمَة من الّصغي وأظهَر 

َقملة.ً وال

ِءر مع مسالمة الساد لهّ،ِ ومحاربتهّ للنمر.ً ْفَب َب ِءة أعَجُب من شأن ال وشأن الَرض

ّطير،ِ والعندليَب أصغر من َعندليب،ِ فإن الكركّي من أعظم ال ُكركّى أعجُب من شأن ال وشأُن ال

ْفَمرة.ً َت ابن 

ُكركّي إلى العندليب،ِ يِّقول: ل يِّدع ِءة الّرواة فقال: يِّضرُب ما بين ال َط ولذلك ذكر يِّونس بعَض ل

َفَجهّ.ً َع ًاإلّ  ّي رجلً ول صب

ُء خإلٍف الحمر أبا عبيدة،ِ حيُث  يِّقول: ويِّشبهّ ذلك هجا

ًا ْفَم ول يِّبقى عانس ِءلـ َت ْفَح ُم ْفَركى ويِّضرُب ُك ِءر إلى ال َب ُقن ال
والعانس من الرجال مثلهّ من النساء.ً

ّثتهّ،ِ ول َظم ُج ِءلع ُنطنُب في ذكر العطيم الجثة  فلسنا 

ّثتة،ِ وإنما نلتمس َغُب عن ذكر الّصغير الجثة،ِ لصغر ُج ْفَر َن

َغ في الحكمة،ِ وأدّل عند العامة ما كان أكثر أعجوبة،ِ وأبل

ّيد.ً على حكمة الّرّب،ِ وعلى إنعام هذا الّس

وُرّب شيء العجوبُة فيهّ إنما هي في صورتهّ،ِ وَصنعتهّ،ِ

ِءئهّ،ِ وتأليف أجزائهّ،ِ كالطاووس في تعاريِّج وتركيب أعضا

ريِّشهّ،ِ وتهاويِّل ألوانهّ،ِ وكالّزرافة في عجيب تركيبها،ِ

ّتدُرج ومواضع أعضائها،ِ والقوُل فيهما شبيهٌّ بالقول في ال

ّنعامة.ً وال



َد ُيِّذكُر بع َبدن،ِ ثم ل  وقد يِّكون الحيواُن عجيَب صنعُة ال

ِءحٍس ثاقٍب،ِ ول معرفة ُلق كريِّم،ِ ول  ْفَلق بُخ ُحسن الَخ

عجيبة،ِ ول صنعة لطيفة،ِ ومنهّ ما يِّكون كالببغاء،ِ

ّدّرة،ِ ول تكون العجوبُة ْفَخلة،ِ والحمامة،ِ والثعلب،ِ وال والن

ِءن ريِّشهّ في في تصويِّره،ِ وتركيب أعضائهّ،ِ وتنضيد ألوا

َعَجُب فيما وزن تلك الشياء التي ذكرناها،ِ أو يِّكون ال

أعطى في حنجرتهّ من الغاني العجيبة،ِ والصوات

ّية المطربة،ِ والمخارج الحسنة مثَل العجب فيما الشج

ِءطَي من الخإلق الكريِّمة،ِ أو في صنعة الكّف اللطيفة،ِ ْفَع أ

ْفَرفق النافع،ِ أو المضّرة التي ِءم والهدايِّة الغريِّبة،ِ أو ال

ّدم في ّدة الحتراس،ِ ودقة الحتيال،ِ فيق تدعو إلى ش

الذكر لذلك.ً

ّدة ِءحّسهّ،ِ وش ْفَدق  ِءص َعق و ْفَق َع ّي شيء أعجُب من ال وأ

ّد ِءن معرفتهّ،ِ ثم ليس في الرض طائر أش ْفَس ِءه،ِ وُح ِءر َذ َح

ُق ًا لبيضهّ وفراخإهّ منهّ،ِ والُحباَرى مع أنها أحم ْفَضييع ت



ِءض ْفَغََم ّد الحياطة،ِ وبأ َيضها أو فراخَإها أش الطير،ِ تحوُط ب

ّلهّ عنهّ: كّل معرفة،ِ حتى قال عثماُن بن عفان،ِ رضي ال

ْفَضرُب بها المثَل في َيِّ َده حتى الحبارى،ِ  شيء يِّحب وال

الموق.ً

ِءحذقهّ بالساتلب،ِ وبسرعة ُق مع  َع العقعق ثم العق

ْفَم من َك الخطف،ِ ل يِّستعمل ذلك إل فيما ل يِّنتفع بهّ،ِ ف

ْفَرٍط شريِّف نفيس،ِ قد اخإتطف ُق ٍد ثمين خَإطير،ِ ومن  ْفَق ِءع

ّلقهّ في الهواء،ِ َتَح ٍم،ِ فإّما َرَمى بهّ بعد  من بين أيِّدي قو

ًا.ً وزعم الصمعّي أّن وإما أحرزه ولم يِّلتفت إليهّ أبد

َذ أهُل ٍم،ِ فأخإ ًا لقو ًا كريِّم ِءساخاب َلَب  ًاسات ًة ًا مر َعقعق

ْفَضَرُب،ِ ُت ّية كانت عندهم،ِ فبينما هي  الّسَخاب أعراب

ُق والّسخاُب في منقاره،ِ َع َعق ْفَسَحُب وتَسّب إذ مّر ال ُت و

ِءت السلمة فصاحوا بهّ فرمى بهّ،ِ فقالت العرابية وتذكّر

ّية أخإرى فقالت:  ُتليت ببل بعد أن كانت قد اب

ِءة من أنهّ َد ْفَل ْفَوء َب الّس ْفَن الّسَخاب  ِءب م َعاجي َت



نّجاني
ِءضرة.ً أهل من بهم نزلت كانت الذيِّن َتعني الحا

يِّكن لم ما يِّعرض،ِ ما بذكر بأس ول الساتطراد في كلم

ّطوال،ِ البواب من المقايِّيس إل فيها ليس التي ال

يِّخّف ل مما ذلك فإن المحضة،ِ والكلمية المجّردة،ِ

َهّش ول ساماعهّ ذلك يِّحتمل وقد لقراءتهّ،ِ النفوُس َت

ْفَسبة،ِ الثواب وملتمس الصناعة،ِ صاحُب ِءح كان إذا وال

ٍر،ِ حليَف َك ٍر،ِ أليَف ِءف َب ًا ذلك من وجدنا فمتى ِءع يِّحتمل باب

الطريِّفة والخإبار البليغة،ِ الظريِّفة بالشعار يِّوّشح أن

ّلفنا العجيبة،ِ َع ورأيِّناه ذلك،ِ تك القارئ.ً بهّ يِّنتفع لما أجم

ْفَزنا ولذلك قلنا.ً ما النار باب في نقوَل أن اساتج

ْفَذ هذا؛ بعد لك كاتٌب وأنا ُتَك قد كنُت إ ْفَلل بالتطويِّل،ِ أم

ُتك َعب على وحمل َعر المراكب،ِ أص ْفَو ّطرق،ِ وأ قد إذ ال

أن أرى ول المتكلمين،ِ كلم من صالحًة جملًة فيهّ ذكرنا

ُأَحّملَك ساآمتك،ِ في أزيِّد أبتدئ بأن طاقتك،ِ اساتفراغ و



ِءد،ِ والغنم،ِ والبقر،ِ البل،ِ في القول ْفَسا ُل والذئاب،ِ وا

ُبهُّ أنا مما ذلك،ِ وأشباه والظباء،ِ والحمير،ِ ِءت لك.ً كا

ّقراتها،ِ وقصارها،ِ البواب بصغار أبدأ ولكني ِءملحها،ِ وُمَح و

الثاني،ِ للباب نشيط وأنت إل الول،ِ الباب من تخرج لئل

شاء إن لك،ِ كاتبهّ أنا ما آخإر إلى والرابع الثالث وكذلك

ّلهّ.ً ال

الكتاب سائر منهج َسرد

الفأر في ما ذكر في نأخإذ ثم العصفور،ِ في ما بذكر ونبدأ

َعداوة،ِ من بينهما والذي والعقرب،ِ خإصالهما.ً ساائر مع ال

بينهما،ِ الصداقة وفي والخنفساء،ِ العقرب في القوُل ثم

خإصالهما.ً ساائر مع

ْفَور،ِ في القول ثم ّن العقرب.ً في القول وبعُض الّس

َقمل في القول ثم والبراغيث،ِ البعوض في القوُل ثم ال

ْفَئبان،ِ في القول ثم والّضّب،ِ الوَرل في القول ثم والّص



والّرخإم.ً النسور في القول ثم والقنفذ،ِ اليربوع

ُعقاب،ِ في القول ثم ْفَردان في القول ثم الرنب،ِ وفي ال ِءق ال

كنا وإن ذلك،ِ أشبهّ وما الُحبارى في القول ثم والضفادع،ِ

ً الكتاب هذا في اساتعملنا قد سامينا ما أخإبار من جَمل

بذلك.ً

ِءرنا قبل وسانذكر ًا الباب لهذا ذك طريِّفة،ِ الشعر من أبواب

ُلُح َتَخّف معهّ النشاط على وتبعث للمذاكرة،ِ تص ْفَس ُت معهّ و

ِءب من طال ما قراءة الطوال.ً الكت

ُء ولول ِءهُر بمن ظني ساو ْفَظ ِءس ُيِّ الزمان،ِ هذا في العلم التما

َع ويِّذكر ِءب اصطنا َلَما الدهر هذا في الكت ْفَجُت -  في احت

قلوبهم،ِ وتشجيع نفوساهم وترقيق واساتمالتهم،ِ مداراتهم

ِءة مع ِءب هذا فوائد كثر الطويِّلة،ِ الريِّاضة هذه - إلى الكتا

ُده الذي كأّن حتى العتذار،ِ هذا كثرة وإلى إيِّاهم ُأفي

ُه ُد ِءحهم،ِ في رغبتي كأّن وحتى منهم،ِ أساتفي مَن رغبُة َصل

َغُب ْفَر ُع دنياهم،ِ في يِّ أيِّديِّهم.ً حوتهّ ما إلى ويِّتضّر



ًا،ِ الطوال البواب من لك أذكر ولم هذا،ِ قد ولوا شيئ

ِءر إلى صرت ِءق ذك بين ما وفرق والنس،ِ الجن بين ما فر

ما وفرق والذكر،ِ النثى بين ما وفرق والنبياء،ِ الملئكة

ّد حتى ذكر،ِ ول بأنثى ليس ما وبين بينهما في القوُل بنا يِّمت

ِءف جميع على النسان فضيلة ذكر وفي الحيوان،ِ أصنا

َقسم ذكر وفي والعصار،ِ المم ذكر وفي والعمار،ِ ال

طباع في القول ثم والصناعات،ِ والعلوم العقول مقاديِّر

ُذ النسان ِءنيهُّ أن إلى نطفة كان من ْفَف حقيقة وكيف الهَرم،ِ ُيِّ

ّد ذلك ْفَلَت فإن العمر،ِ أرذل إلى الر ِءل ْفَلَت الكتاَب َم َق ْفَث َت واسا

َذُر،ِ حينئذ فأنت القراءة،ِ ْفَبَخُس،ِ نفسك ولحّظ أع وما أ

ّوره أن إل الحيلة من لك عندي صورة،ِ أحسن في لك أص

َبك ّل َلَك المختلفة،ِ الفنون في منهّ وأق من تخرُج ل فأجع

ول المأثور،ِ الحديِّث إلى إل الحكيم بالقرآن الحتجاج

من تخرُج ول الصحيح،ِ الّشعر إلى إل الحديِّث من تخرُج

ِءح الّشعر ِءي ِءف الصح ِءل إلى إل الظريِّ الواقع،ِ السائر المث



ُطرف في القول إلى إل الواقع السائر المثل من ولتخرج

ْفَتها التي والغرائب الفلسفة،ِ وأبرزها التجربة،ِ صّحَح

َعها وكَشف المتحان،ِ ُبرهاُن،ِ ِءقنا ِءب ال التي والعاجي

ِءس َلٌف بها للنفو ٌد ك ِءيحة وللعقول شديِّ النزاع إليها الصح

ّي.ً ولذلك ُتهّ القو ُتهّ لك،ِ كتب الجَر واحتسبُت إليك،ِ وسُاق

فيك.ً

َظر فيهّ فانظر ِءف ن ِءص ْفَن َء،ِ الكفاء من الم َلَما ُع َنظر أو وال

ِءد ِءش ّلمين من المستر الكتاَب وَجدت فإن والتباع،ِ المتع

ُتهّ الذي ْفَصني وصفُت ما يِّخالُف لك كتب ُق ْفَن لهّ نشاطك من فا

ْفَدر على ُتَك ما َق ْفَص َق أنت وإن لقراءتهّ،ِ يِّنشطك مما َن

ُلك صّح - إذا وجدتني ُتَك - قد وإنصافك عق ّفي ضمنت ما و

َد نشاطك فوجدَت لك ّدَك مدخإول،ًِ ذلك بع ً وَح ُلول مف

ْفَؤَت لم أنا فاعلم ِءتك،ِ من إل ُن ِءد من و ُفسول طبعك،ِ فسا

بك.ً أضّر هو لما إيِّثارك ومن



والنذال والمجوس واليهود النصارى مديح

 الناس وصغار

من ذلك ما هو مديُِّح رغبة،ِ ومنهّ ما هو إحماد.ً

َطهم من  َل ّي،ِ في ناٍس خإا ْفَند الفزار اليهود: أنشدنا أبو صالح مسعود بن ق

يِّريُِّب ديٍِّن من كاَن ما
ِءد في وجدنا رجاَل اليهو
صدٍق

الحلـيُب خإالطهُّ الماء  ْفَي إنني لعمرَك عـريٍِّض وابن
ًا ماجد  كـسـوُب أبـد ُهَمـات خإيلن ُت وإنـي اكتسب

ِءندامهم َد  َنَصارى،ِ فأحم ّداء وكانوا  ًا لناٍس من بني الَح ّي،ِ وكان نديِّم ّطَمَحان السَاد وقال أبو ال

فقال: 

َة نـاعـٌم ظـّل وزور
وصـديِّق

ْفَن لم قـصـر يِّك
مـقـاتـٍل

ٍر ُ! من بخم ِءن البر وقتـي
ُق عـتـي

أمزُج البحطاء أرد
مـاءهـا

المـداُم فيهّ جرى ما
فـنـيق

لقميص فضفاض كّل 

الصالحات العروق في
ُق  عرو

ِءت كّل والحداء الصل
ْفَيدٍع سَاَمـ

نحـوهـم قلبي ويِّرتاُح
ُق ويِّتـو

ْفَن  نصارى كانو وإ
ّبـهـم ِءح أ

ًا  َداق َدٍل،ِ أو غيُره،ِ في مجوساّي سااق عنهّ َص ْفَب َع فقال: وقال ابن 

ٌد بحٌر وأنَك خإـضـّم جوا
بطيب عليك شهدُت
المـشـا

ْفَم فيمـن ترديَِّت ما ظـلـ ُد  ِءل ساي الـجـحـيم أهـ
والمكتنى وفرعوَن ًا َهـا في لهاماَن نظير قـعـر



بالحـكـم
خإالي للمجوساّي فدى ْفَهَر المجدوساّي كفاني َم

َبلى،ِ قال: ِءي في النار? أَما تَرضى أن تكون مع َمن سّاميُت?قال:  َتن ْفَل فقال لهّ المجوساّي: جع

َكم? قال: أبا جهل بن هشام.ً َتعني بالح فمن 

ًا لهّ،ِ فقال  ّد جلم َأح ّيين،ِ وكان قيٌن لهم  ْفَكل ُع ْفَكلّي،ِ لبعض ال ُع َديِّني ال يِّمدحهّ: وأنشدني أبو الّر

ُد ْفَر في قيٍن أكرَم يِّا ساو  مض
ْفَر كلها المساعي  والمفتخ

ْفَّر الوجهٌّ و الناس،ِ ُقيون  الغ
ً أبوَك َتَسر ل رجل ْفَق  ُيِّ

ْفَّر بالكير هو ما إذا  ازبأ
ًا زادك ْفَر منهُّ تلتظي نفخ  ساق

ْفَر منها حولهُّ يِّطيَر  َشَر
ْفَر قد حتى الكتيَف عطف َه  م
ْفَر شاء وإن شاء إن بالشعب  سَاَم

ْفَذ زاَل  يِّشتبر غلما كاَن ُم
ِءر على ْفَر إكاٌف العي  وثغ

ِءن ُة والكلبتا  والوتر والعل
َوابي،ِ فانظر َواُب َث ّث ْفَر وال  يِّنتظ

َلَمّي َبر والحاديُِّث َج  ِءع

فهجا يمدح أن أراد من

ُق حين  ْفَلم: لما قال الخإطُل بالكوفة: أخإطأ الفرزد قال: قال ساعيد بن سَا

ّيَة فوهبتكم َعط ِءل بن ل ِءجعـا َدانَة ْفَم إنني ُغ ُكـ ُت ْفَر َحّر

ِءن ْفَن ألم بي ُي ْفَع ِءل أ َبـا ِءسا َو
ّيُة ِءط ْفَعُت َع َد َت لج

ْفَم ُك ُنوف ُأ



كيف يِّكون قد وهبهم لهّ وهو يِّهجوهم بمثل هذا الهجاء? قال: فانبرى لهّ فتى من بني تميم

منجوف: فقال لهّ: وأنَت الذي قلَت في ساويِّد بن 

ْفَتـهُّ َلـ بـمـطـيق وائٌل ُحّم ُع ْفَذ ٍء ِءج ْفَو ّقق سَا َر
َفهّ الّسوُس ْفَو َج

َتهّ ْفَي ْفَدُر وساويِّد ل يِّبلغ ذلك عندهم،ِ فأعط َق أردت هجاءه فزعمَت أّن وائلً تعصُب بهّ الحاجات،ِ و

َتهّ القليَل.ً الكثيَر ومنع

َع منهّ،ِ  َتَض ّغَر شأنهّ،ِ و ْفَن تص ِءن الباهلّي،ِوأ َو حاتَم بَن النعما فقلَت: وأردَت أن تهج

َد ما ناُر النيراُن ُأوق َد ّو ًا وسَا ْفَن حاتم فيها ليس أ
ُه.ً َتهّ ما ل يِّضّر َد من قيس ومنع َد َتهّ الّسو فأعطي

َتهّ  ِءساماك بن زيِّد السادي فهجو فقلت: وأردت أن تمدح 

ّطّف ْفَذ بال ْفَلَت إ َت َها َق َن ِءجيرا
 

بني من ِءساماٌك المجيُر

ّيَر فاليوَم أثوابهّ عن ُط
 الشَرُر

َبهُّ كنُت ِءس ًا أح ْفَين َق
ُؤه َبـ ْفَنـ ُأ و

ِءن الحارث:  وقلَت في ُزفَر ب

َتّن ْفَم َيِّبي ُك ًا في ِءمنـ َفـُر آ ُز ّية ُكـُم ناصٌح إني أَم لـ

ٍة َع ْفَق َو جـَزُر لكم فيها كائن ل ًا ِءرش َت ْفَف الليث كافتراش ُم
َلهُّ ْفَلك ك

َفَر عليهم ِءنيَن،ِ وأعطيَت ُز َه َت َء مم ْفَم ُضعفا ُه َت ْفَنَت أمرهم،ِ وترك ّه ّيَة فو ُأَم ْفَغري بهّ بني  ُت فأردت أن 

ْفَن في حسابهّ.ً ِءة ما لم يِّك من القو

ّطاف يِّضحك،ِ ّداب،ِ في يِّومين كانا لعمرو،ِ وأبو الع َه قال: ورَجَع أبو العطاف من عند عمرو بن 

َلس للشعراء،ِ فكان أوُل من أنشده المديَِّح فيهّ ّنهُّ َج َفإ ُد اليومين  ِءئل عن ذلك فقال: أما أح فس

ًة لهّ طويِّلة،ِ حتى انتهى إلى  ُه أرجوز ُيِّنشد قولهّ: طريُِّف بُن سَاوادة،ِ فما زال 

ْفَرصُْ ُب ْفَال َدى َو ْفَن ّلهى َأ بال
ْفَعَرُف  وأ

ّياُض أبرصُْ ِءن ف َديِّ َي َلـُف ال ْفَكـ أ



ٌذ ّو ِءت في مجل الّزَحفا
ْفَزَحُف ِءم
ّوذ: السريِّع.ً المجل

ْفَهّ،ِ البَرصُْ من ّلهّ لسانك: قال عمرو: َم وكان عمرو أبرصْ فصاح بهّ ناس: ما لَك? قطع ال

َء  ُتم ابن حبنا ِءمع ِءخإر العرب،ِ أما سا يِّقول: َمفا

ِءك  أخإوالَي ول َعتي
ُق َو َع  ال

ٌؤ حين حنظلّي امر
ِءني ُب تنُس

ِءميَم ّلها َها في ال ِءب أقرا ِءبَن ِءس ًا تح ِءفّي بياض
َقـَصًة ْفَن َم
َو ما سامعتم قوَل  الخإر: أ

ًا َفى ووضح ْفَو َلى أ ِءصيلي َع خَإ تستنكري ل كأُس
ِءلـي ُنُحو

ِءة يِّكُمل ِءل بالغّر ِءجـي ْفَحـ ّت وال ْفَعَت ِءس َن ِءل الفَر الـّرجـي
ُتم بقول أبي  َو ما سامع مسهر: أ

ٍم  َلَك ل كريِّ أبرصُْ أبا ِءني ْفَم ُت ْفَش ٌد َيِّ ْفَن َزيِّ َأ ْفَنُت ب ُك
ًا ْفَبَرص َأ

ِءهّ  ّل َفُظ في هذا? قال: أحفُظ وال ْفَح َت ِءز فقال: ما  قولهُّ: ثم أقبل على الّراج

ْفَرَف يِّضّر  ّط ُع ال تولي
ْفَق َل َب ْفَل ا

ْفَخإَت ٍد ُأ ْفَع ُعّري ل سَا َت
ْفَق َو بالـّر
ِءة في جرى َب ْفَل ْفَيٍل َح الخ

 
َء.ً ْفَلقا َب َق ول  ًا قّط أبل َيَِّر ساابق ومحمد بُن سالّم يِّزعُم أنهّ لم 

ُق وإما بلقاء.ً وقد سابق للمأمون فرٌس،ِ إّما أبل

ِءض بني  نهَشل: وأنشدني أبو نواٍس لبع

ِءد وفي الّرأس الجل
 

ْفَت َفَر ُة َن ّنـي سَاود ْفَن عـ أ

َبَة  ْفَر ُك ّنا ال ْفَح ِءم والـكـلـ ْفَودة يِّا  والـذي هـذا سَاـ



ّطرَف تحاسايُن ال
َقـَرح ال ْفَيٌِّن ِءهّ في ِءلَي َز كـمـا الوج

ِءذيِّمَة الوّضاَح كان يِّفخُر بذلك.ً ُنواس أنهم كانوا يِّتبركون بهّ،ِ وأن َج وزعم أبو 

َبلعاء? َبرصْ قال لهّ قائل: ما هذا يِّا  ِءه ال ِءد ْفَل ِءج َء بَن قيس،ِ لّما شاع في  َبلعا وزعم أصحابنا أَن 

ّلهّ َحلّه.ً ّلهّ جلَه،ِ وكنانة تقول: سايف ال فقال: هذا سايف ال

ُه،ِ ًا لّما ذهَب بصر ْفَمر َع َفإّن  ِءر  ِءحكهّ،ِ قال: وأما اليوم الخإ ّطاف وَض َع ثم رجع الحديُِّث إلى أبي ال

ّتاٍب من آل أبي َمصاد،ِ وكان َنهُّ،ِ دخإل عليهّ إبراهيُم بُن جامع،ِ وهو أبو ع َعّزو ُيِّ ودخإَل عليهّ الناس 

َنيك وإن كانتا ِءب عي َها ْفَن ذ ِءم ّيد ل تجزعّن  ُأسَا ٍرو فقال: يِّا أبا  ْفَي عم كالَجمل المحجوم،ِ فقام بين يِّد

َديَِّك َع يِّ ّلهّ عز وجل قد قط ِءك؛ فإنك لو رأيَِّت ثوابهما في ميزانك تمنيَت أن يِّكوَن ال َتي كريِّم

َعك.ً َل ِءض َأدَمى  ّق ظهرك،ِ و ْفَيك،ِ ود َل ْفَج ِءر و

ُتهّ حسنة،ِ وإن كان قد ِءحك بعضهم،ِ فقال عمرو: معناه صحيٌح،ِ وني قال: فصاَح بهّ القوُم وَض

أخإطأ في اللفظ.ً

َقني،ِ وأني الساعَة َل ّلهّ لم يِّكن خَإ َد العزيِّز الغّزال قال: ليَت أن ال ّعتاب: بلغني أن عب وقلُت لبي 

ّنى الساعة أعمى ِءني وأ َلق ّلهّ لم يِّكن خَإ ّلهّ أن ال ّتاب: بئَس ما قال؛ وددُت وال ْفَعور،ِ قال أبو ع َأ

ِءن والّرجلين.ً ُع اليديِّ مقطو

ْفَل َلهّ،ِ فاساتعفاه أبو الواساع من إنشاد مديِّحهّ،ِ فلم يِّز ُه َحو ُنو وأتى بعُض الشعراء أبا الواساع وب

ِءذن لهّ،ِ فلما انتهى إلى  قولهّ: بهّ حتى أ

َفى فكيف ْفَن ْفَنَت ُت َأ ْفَوَم َو َي ْفَل َلَك ا ُهُموَحو ْفَأسُا ُغّر َر ْفَل ْفَن ا ِءم
ِءئَك َنا ْفَب ِءد َأ  الّصي

ًا برأس.ً َتهم رأسا ْفَك قال أبو الواساع: ليتَك تر

ْفَشَر بَن أبي عمرو وليس هو بشر بن أبي عمرو بن العلء ِءب ومدح الممّزق أبو عباد بن الممّزق،ِ 

فقال: 

ِءهّ  أعـلـُم وربـَك يِّجزيِّ ُعُم كاَن ًا أن يِّز ِءبشر
ٌق ُملص

ٌق ولـوٌن فيهّ وتشاد
أساـحـُم

ُتهّ تنبيَك وقـلُة قام
ِءمـهّ لـحـ



ُق َكشف والعر ْفَن ْفَن ُم لَم
يِّتوساـم

المحَض الصريَِّح
دللٌة

ٌة ُدساّي فُزراَر ُع َدَك ال ْفَن ِءع
أعجـُم

واحتباؤك لسانك
َ الَمـل

ًا،ِ ُنئك ُزور ُد وشا الحسو
َغُم  المر

ْفَن لرجو يِّكوَن أ
ْفَم مقالـهـ

المديح في الكميت خطأ

ٍد وهو يِّمدح النبي صلى ِءت بن زيِّ َقّط أعجب منهّ،ِ قوُل الكمي ْفَم أَر  ِءمن المديِّح الخطأ الذي ل و

َدَح ْفَو لو َم ّيَة لجاز أن يِّعيبهم بذلك بعض بني هاشم،ِ أ ّلهّ عليهّ وسالم،ِ فلو كان مديِّحهّ لبني أَم ال

ْفَو لو مدح أبا بلل الخارجّي لجاز أن ّية،ِ أ ٍم لجاز أن يِّعترض عليهّ بعُض بني أم بهّ بعض بني هاش

ّلب لجاز أن ْفَو لو مدح المه ٍد لجاَز أن يِّعيبهّ المخالف،ِ أ َي ُعب َعمرو بن  تعيبهّ العاّمة،ِ أو لو مدح 

ِءف.ً يِّعيبهّ أصحاُب الحن

ُه ذلك حيُث  ّلهّ عليهّ وسالم،ِ فمن هذا الذي يِّسوء قال: فأما مديِّح النبي صلى ال

ْفَن إلـى َتـُب إلـيهّ مـ ُعـتـ مـ
ُق فاعتتَب ْفَن الشو َي ِءم فـؤاد
ولشـع

ِءدلـنـي ْفَعـ َهــٌب ول َرغـبٌة يِّ ر
ِءج ِءر السرا الـمـنـي

َد ل أحـمـ
الـعـيوَن إلى

ُبـوا تـوارتـقـ
َع ولـو تغيره،ِ إلى رفـ

أو الـقـائلـوَن َعنفنـي
ُبـوا َثـلـ

بل أفَرطَت: وقيل
ولـو َقـصـدُت

قـولـَي عـاَب ولو
ُيُب ُعـ الـ

تـَضـمـنـت من خإير يِّا

الضـجـاج فيك
والـلـجـُب

الـلـسـاٌن بتفـضـيلـَك



ِءة ْفَن نسب قـومـَك نص إ
الـنـسـُب

المحُض المصفى
ّذب ال في المه

ِءمثَل  ْفَل فيهّ عليهّ السلم إل  قولهّ: ولو كان لم يِّق

ِءرُب بـذلـك أهٌل ولهّ ْفَثـ َيِّ
ِءرَك ُبو ْفَبٌر َو ْفَنَت َق فيهّ أ

ْفَت َك ِءر ُبو َو
ّية ِءش الّصفيُح َواَراَك َع

 المنّصب
ُبوا ّي ًا َغ ًا بّر ْفَزمـ وَح

ً َونـائل
ْفَحهّ لم كان فلو ل التي الشعار بهذه إل السلم عليهّ يِّمد

مع فكيَف بالمحمود،ِ ذلك كان لما العرب عامة في تصلح

هذا?.ً قبل َحكينا الذي

والفخر المديح في الشعراء بعض غلط

ُد ُعو َت ُء أن َمَضّرتها  ّنت الشعرا ومن الشعار الغائظة لقبيلة الشاعر - وهي الشعار التي لو ظ

ِءن  ِءد ب َوَن عليها من ذلك القول - فمن ذلك قوُل لبي ْفَه ْفَت بهّ،ِ ولكان الخرُس أ ُعشر ما عاد ربيعَة: ِءب

حاضُر َضبنينَة
ِءب والجبا

ُتنفي كيَف كلٍب
جعفـٌر

ْفَم ِءب إلـى تحاكمتـ جـوا َة ابَن  لطوا ثّم عرو
دونـهّ

ُة العّز حاجٍب أساَر
ِءب  وشها

القديِّد منخرق يِّرعوَن
ْفَم كأنهـ

ِءب بني أو زرارة  َتـا عـ
ُق متاظهٌر ِءد حل الحديِّ
علـيهـُم

ّق ِءب ذوو يِّعرفهُّ والح اللـبـا ْفَت لهم َف ّد َعَر مقع
َهـا فضل



ِءة ُد سااد ِءري،ِ وهو أَح َفَزا ِءر ال َعمرو بن جاب ِءر بن  ّيا ّباَن بن سَا ومن هذا الباب قوُل منظور بن ز

َغطفان: 

ٍم ِءس في كان إذا دار النا
 

ْفَمٍع فجاؤوا ِءئّل َبج ْفَحز ُم
ْفَم كأنـهـ

ًا لما طاَل افتخاُر قيس عليها بأن شعراء تميم كانت تضرُب المثَل بقبائل قيس وذلك أن تميم

ِءن ْفَعريِّن من هذيِّن الّشاعريِّ ْفَت هذيِّن الش ُؤوساها حتى أصاب ُع ر ًا ل ترف ْفَت تميٌم زمان َبر َغ ورجالها،ِ ف

ّذّل وانتصفت،ِ فلو علم هذان الشاعران الكريِّمان ماذا يِّصنعان العظيَمي القدر،ِ فزال عنها ال

بعشائرهما لكاَن الَخرُس أحّب إليهما.ً

َده من َدها الملَك وكان بهّ وَضٌح وأنَش ّلَزة،ِ وأنَش ِءح قال أبو عبيدة: ومن ذلك قوُل الحارث بن 

ْفَفع الّستر.ً ِءساتر فبلغ من اساتحسانهّ القصيدة إلى أن أَمَر بر وراء 

ّنعمان بن المنذر،ِ في الربيع بن  ُد بن ربيعة،ِ لل ِءصْ منهم قال لبي ّو البر ُن ُد زيِّاد: ولكراهتهم ل

َتهّ ْفَن اسا ْفَهّ َبَرصٍْ ِءم َعـ ُملّم ْفَيَت َب ْفَعَن َأ ّل ْفَل ل ال تأك

َها ُل ِءخإ ْفَد ِءري حتى ُيِّ َعهّ ُيِّوا ْفَشج أ ِءخإُل ْفَهّ فيها ُيِّد َعـ َبـ ْفَصـ إ
ُلُب  ًا يِّط ْفَهّ شيئ َعـ ّي َضـ

ٌد في الربيع بن َد الملَك لبي قال ابُن العرابّي: فلما أنش

ّلهّ لقد نكُت ّلعن،ِ وال ُع: أبيَت ال ٍد ما أنشد قال الربي زيِّا

ْفَجرك،ِ ِءح ِءري يِّتيمة في  ْفَم َع أّمهّ،ِ قال: فقال لبيد: قد كانت ل

ُقلَت فما ْفَلَت ما  َع وأنَت ربيتها،ِ فهذا بذاك،ِ وإل تكن ف

ٍة ِءنسو ْفَن  أولك بالكذب وإن كانت هي الفاعلة فإنها م

ُأمهّ َفواجُر،ِ لن  ْفَبس  َع َء  ُفُعل،ِ يِّعني بذلك أن نسا لذلك 



ّية.ً ْفَبس َع كانت 

ُتلي  بذلك َء ويِّهجو بهّ غيره،ِ فإن اب والعربّي يِّعاُف الشي

ٍة ما هجا بهّ ْفَن جه ِءم َفَخر بهّ،ِ ولكنهّ ل يِّفخُر بهّ لنفسهّ 

ِءب َعَر ُطوَن على ال ْفَغل َيِّ صاحبهّ،ِ فافهم هذه،ِ فإن الناس 

َدحون الشيء الذي قد يِّهُجون بهّ،ِ ُعمون أنهم قد يِّم ويِّز

َطَرفان ٌء إل ولهّ وجهان و وهذا باطٌُل،ِ فإنهّ ليس شي

َذّموا وطريِّقان،ِ فإذا مدحوا ذكروا أحسَن الوجهين،ِ وإذا 

ٍأقبَح الوجهين.ً ذكروا 

ِءلَب،ِ ثم ْفَغ َت ِءن وائٍل على  َفَخَر ببكر ب ّلَزة  ِءح والحارُث بُن 

ًا دّل على أنهم ل يِّنتصفون منهم،ِ فقال:  ِءعتاب َتبهم  عا

َنى وخإطٌب ْفَع ُء بهّ ُن ونـسـا ِءم عـن وأتانـا أنـبـا الراقـ

ُع ول ُء الخلّي يِّنف الـخـل
َء يِّخلطوَن بذي منا البري

الـذن

ِءل َوا الـولء وأنـا لـنـا َم
ْفَن كّل أن زعموا ضرب م

ُء قولهـم في علينا إحـفـا يِّغـلـو الراقـَم إخإواننـا
قال: ثم 

التعـاشـي ففي تتعاشوا
ُء الـدا

والتعاشي الطيخ واتركوا



ُد فيهّ،ِ ُء العهـو والـكـفـل
ِءز ذي حلَف واذكروا المجا

ق
ِءق في ما المهار
ُء الهـوا

ِءر وهـل والتعـدي الجو

اخإتلفنـا يِّوَم اشترطنا
ُء ساـوا فـي وإيِّاكـم أنـنـا واعلمـوا

ُء ومـنـا غازيِّهُم الـجـزا ُا علينـا َة جـنـ يِّغ أن كـنـد

ْفَت ُء محارٍب من جمع غـبـرا
أم حـنـيفة جـرا علينا

ُء جـنـوا فيمـا علينا أنـدا
ًا علينا أم قـضـاعًة جر

ُء ول جنـدٌل،ِ ول الـحـدا
ول المضربـوَن،ِ ِءمنا 

ُء غـدرهـم مـن فإنا بـرآ
عتـيق.ً فـمـن بني جنايِّا

ِءة عن لربيض حجر
ُء الظبـا

ً ًا باطل شدوخإـ
ُتـع كـمـا

َد بن ُمعاويَِّة،ِ حيث  ِءة يِّزيِّ َي ِءث ْفَر ُبح،ِ قوُل أبي الَحلل في َم يِّقول: ومن المديِّح الذي يِّق

ِءس خإيُر ّيِّها أجمعينا النا ْفَيت أ ِءيِّنـا الم ّوار بُح
الخإر: وقال 

َء يِّشّب  العمشا تقود زهرا
العالمين خإير مدحُت
َقَشا ْفَن َع

الخإر: وقال 

ًا ًا اسام ْفَنـبـيزا يِّكن لم نبيه َت
ْفَمسى الذي ُيِّسّمى أ

ُتنـي ْفَد ْفَثـبة ذا َوَج ُبـوَزا و أ
َنا ْفَر َد َت ْفَب القَصَب ا
المركوزا



ِءبهّ،ِ فقال: ُيِّقال في نَس َبصريِّين على رجل من أشراف الوجوه  ِءء ال ودخإل بعُض أغثاث شعرا

َوَجني إلى المنفعة،ِ ول ْفَح ُع لك منهّ،ِ قال: ما أ ْفَح قُّط بشعر هو أنف َد ْفَم ُت ُتَك بشعر لم  ْفَح َد إني َم

ِءت ما عندك  ُد على اليِّام،ِ فها ّيما كّل شيء منهّ يِّخل فقال: سا

ِءعين ْفَس ُفـوا وقـد ِءت ّي َنـ
َألُت ْفَّن سَا ِءلَك َع ْفَص فيما َأ
مضى

ّذٌب َه ُه ُم َهـُر ْفَو ْفَعـَرُف َج ُيِّ ْفَم ُهـ ّل ُك أنـهّ يِّخـبـُرنـي ف
ْفَم فقال ِءة في لهّ: ق ّلهّ لعن ِءهّ ال ِءط َنَك وسَاَخ َع َل ّلهّ َف ْفَن ولعَن ال َم

ْفَلَت َأ أجابك.ً من ولعَن سَا

والباطل السِّخف في

ِءض ْفَخف،ِ وما نتَسّخُف بهّ لك،ِ إذ كان الحق يِّثقُل ول يِّخّف إل ببع ًا من الّس وسانذكر لك باب

الباطل.ً

ِءس في  َوا ُن التدليك: أنشدنا أبو 

ِءقي َراَحتي عندي ِءريِّ و ِءلي ْفَبَخ ِءب َت َك ِءق بالّر المحلو
ُه.ً َد ّل َنواس و وهذا الشعُر مما يِّقاُل إن أبا 

َده  ّل َأنهّ و َظّن  ُيِّ ُلهّ: ومما  قو

ِءة على ِءرع ِءة  الطريِّق قا ّليل ِءق في كال التوفـي
َهَب فيهّ ِءق َل الحـريِّ

ِءب في  ِءض العر التدليك: وأنشدني ابن الخاَركي لبع

َدَم فيها ِءح َع ّلـقـا الـ ِءح في اللهّ باَرك ْفَحرا ال
ِءن ُمناجاة ِءح بطو الـّرا ِءح السفاح في خَإيَر ّلقا وال

ّباد:  َع وأنشدني محمد بُن 

ْفَنـَت يِّا فإنني ِءل ِءبـ ِءد آ َثـ ْفَر َمـ ُلني ْفَسأ ِءتـدي ما َت َع



وعـنـددي
َي راحلتي ِءتي ِءرجل ْفَساَرا ا

ّيين: وأنشدني بعض أصحابنا لبعض  المدن

ْفَسوُمني ل َحليلًة ْفَهّ َت َقـ َنـفـ
ِءفي ِءس َهوى ُأص غيَر النف
ّتئٍب ُم

ِءب ْفَس ْفَقُت ما إذا َك َف ْفَخإ أ
َقهّ ِءف َت ْفَر ُم

ِءن على عوني تكوُن الزما

ُلهّ: وشعٌر في ذلك سامعناه على وجهّ الدهر،ِ وهو  قو

ْفَد ِءل َة فاج ول عاٌر ل ُعَمير
 

ْفَلَت ٍد َنَز بـهّ أنـيَس ل بـوا
ّى: وأنشدنا أبو خإالد  ّنمير ال

َتها َد ْفَل ْفَربي ِءج َلى ُت َع
َفـن الّسـ

ْفَخإَصٌة أنها ْفَيُت َر ْفَن َقّض ِءم
َطري و

ِءق ِءمَن ألقي ْفَمل ال
ِءن َوالحـَز

ّلهّ إلى أشكو ْفَعظا ال ْفَد ن ق
بـهّ 

ِءل  ّد على الو ّذكوانّي يِّر َلهّ: وقال ال قو

ْفَجُز َع ّطرح وال ْفَحُش ُم ُف وال
ُبوُب ْفَس  َم

ِءدي ْفَل ََة َج العار فيهّ ُعمير
والُحـوُب

ِءص ِءم بأرخإ ْفَو ْفَدلٌَت الّس خَإ
ِءجـيُب َمنا

ٌء وبالعراق َها نسا َلم َكا
ُطـٌف ُقـ

ّفرها كالعاج الكناُن َص
ّطيب وال

ُة ْفَن ُعمير َء م ْفَديِّا ثـ
ٍة حـالـي

ًا فلم َد شيئ َوَج َف ِءر كمثل رُجل قيَل لهّ: أبوَك ذاك الذي ماَت ُجوعا? قال:  َثُل هذا الشع قال: َم

الَحرامي: يِّأكلهّ? وقال 

ْفَم ول يِّناُم ل ِءنـي ُيِّ َلٌة  ُد عا سُاوٍق وكسا

السِّر في قالوا مما



ّيادة: قال ابن  م

ُنهُّ ِءكتما ْفَن داٌء و هو ِءلَم
كـاتـُمـهّ

ِءهُر ْفَظ ُت ِءر في ما َأ ْفَد ْفَم الّص أ
ْفَهّ كاتُم

ْفَه ٌع وإظهاُر ْفَن ْفَن ش َو ِءلَم ه
عالـمـهّ

ُه ِءر في وإضماُر ٌء الصد دا
ّلٌة ِءعـ َو

ًا فقد أشاعهّ.ً ِءسّره موضع وتقول العرب: من ارتاد ل

ٍد وهو  ِءذَن في واح ُلهّ: وأرى الول قد أ قو

ِءة  ِءخفي غيُر الثلث ال ِءساّرَك َد كاَن ما و امرٍئ عن
الول: وقال الخإر فيما يِّوافق فيهّ المثل 

نصـيحـا نصيٍح لكّل ِءش ْفَف إلـيَك إل ساـّرك ُت
ًا يِّتُركون الـرجـا ُغواة رأيُِّت  صحيحا أديِّم

ِءرمّي: وقال مسكيٌن  َّدا ال

ِءهّ فذاَك ِءعـي وذاَك ودا
ُعـهــا َودا

خإانني خإليلي ما
ُتـهّ وائتـمـنـ

ّلقًة ُع ل مط ُيِّستطـا
ُعـهـا ِءرجـا

ْفَدُت َد ُه علـيهّ َر ّد ُو
ُتـهـا وتـركـ

قليل بأخإلق أعيُش
ُعـهـا ِءخإـدا

ٌؤ  ُء مني امر الحيا
َتـَرى 

أني غيَر بعض ساّر
ُعها ِءجما

َواخإي ً ُأ ُع لسُت رجال ِءطل ُأ

ْفَم بعَضهـ
ٍة الّرجاَل أعيا صخر

ُعها  انصدا
ّلوَن ّتى َيِّظ ِءد في َش البل

ِءساـّرهـم و
ْفَحَجٍن  ِءم َقفّي: وقال أبو  ّث ال

ُتُم ضربُة فيهّ الّسّر وأك
ِءق ُن ُع ْفَل  ا

ُد بذي مالي وما أُجو

ِءده.ً َيِّ ُه كاَن الخيار في  ِءساّر َكتم  ْفَن  ّلهّ عنهّ: م وقال عمر بن الخطاب،ِ رضي ال

ًا من معاونتك،ِ وقال ّد ُد فيهّ ب ِءساّرك،ِ إل بقدر ما ل تج ًا من  ْفَع واحد ُتطل وقال بعُض الحكماء: ل 



ُقهُّ.ً ُتريِّ ْفَر أيَِّن  ِءك،ِ فانظ ِءم َد ْفَن  ِءم ِءساّرَك  آخإر: إّن 

الشاعر: وقال 

ُع ِءر من الضلو السارا
ِءر َب والَخ

ْفَرُت َد َلى َق ِءن َع ما نسيا
ْفَت َلـ َتَم ْفَش ا

ًا نشرها من كنت يِّوم
ِءر َط  خَإ

ّوَل لكنت يِّنـسـى مـن أ
ساـرائره

الخإر: وقال 

ْفَك بالسّر اساتودعت َدَم ْفَعَت َد َتو ْفَسا ًا ا ًا ِءساّر أَحـد
الخطيم: وقال قيس بُن 

ِءر  ْفَساَرا َعشير َل أمـيُن ال َع ّي ْفَخإواُن َض ًا ال ِءساّر
فإنني

ِءء مكاٌن ِءد بَسودا َؤا ُف َمكـيُن ال ما إذا عندي لهّ يِّكوُن
ُتهُّ ْفَن ِءم ُت ائ

ُتهّ? وقال أبو ّبد،ِ ما هذا الذي تحَت حضنك? فقال: يِّا أحمق،ِ فلَم خإبأ ّبد: يِّا ُمَز وقيل لَمز

الّشيص: 

ٍد ْفَنَت كما َصلو َيِّ ساائر من عا
الّصخر

َء في السّر ْفَت َصّما ليس
ٍة بصخر

َعَة ْفَي ِءر َض ًا السارا هتر
 الهتر

ذي امـرٍئ قلب ولكنها
ٍة حـفـيظ

َلى ْفَب َيِّ َلى وما و ْفَب ُه َيِّ َثا َن
ِءر ّده  ال

ْفَت وما يِّموُت َت كرائُم ما
ِءهّ ْفَعـلـ ِءف

ُع من الّسّر:  َد ُيِّو وقال سُاَحيٌم الفقعسّي،ِ في نشر ما 

ُع َد ْفَغلي الساراَر أ َلى َت َع
 

ُتُم ْفَن الساراَر أك ِءك َل
ُعـهـا ُأذيِّ

ًا الساراُر  إلى جنب
جـنـب

ِءل قليَل باَت من العق
لـيلـهُّ



ٍم،ِ وإن لم يِّكن في معنى السّر - ِءر سُاَحي ِءق شع َلمى - وهذا الشعر في طريِّ َفّرارالّس وقال ال

قولهّ: وهو 

ْفَت إذا نفضُت التبس
بهايِّدي

ٍة ٍة لبسـتـهـا وكتيب بـكـتـيب

ِءن وآخإر منجدٍل بي
ِءد مسـنـ

ْفَم ُه ُت الرماُح تقُص وترك
ظهورهم

ْفَم: ل دون وقتلُت رجاله
ِءد َعـ ْفَبـ َت

مقاُل يِّنفعني كاَن
نسـائهـم

ْفَرعة بن لسالم وقيل زرعة بن أسالم تخاذل إن إنك َز

ِءس أصحاب من انهزمَت َدا ْفَر ّيِّة بن ِءم ِءضَب أد المير عليك غ

ُد ّلهّ عبي إلّي أحّب حّي؛ وأنا علّي قال: يِّغضُب زيِّاد بن ال

ْفَن ّيت.ً وأنا عني يِّرَضى أن ِءم َم

َتبى قال: وولَي ْفَسا َفها فلما أصحابهّ،ِ في إليها فخرج د شار

ْفَت ًا منهم أكثر وكان الخوارُج،ِ لهّ عرَض ّدة،ِ عدد ُع فقال: و

ّلهّ ّنهم،ِ وال ّف َيّن لصا ّب َع ُل ُهم رأوا إذا فلعلهم أصحابين َو ْفَثَرت ك

ًا بذلك أزال ول انصرفوا،ِ ّيِّ رأت فلما هذا،ِ عملي في قو

َة الخوارج َها خإيولهم عن نزلوا القوم كثر ُبو َق ْفَر َع ّطعوا ف وق

ِءق كل ونبذوا سايوفهم،ِ أجفاَن ّبوا معهم،ِ كان دقي وَص

ُهم،ِ َت َي ِءق الحمر.ً الموَت رأى ذلك رأى فلما أسا



ّبكم فقال: عرقبتم عليهم فأقبل ّطعتم دوا أجفان وق

ِءفكم،ِ ّلهّ دقيقكم? خإاَر ونبذتم سايو ضرَب ثم ولكم لنا ال

َه عنهم.ً وانصرَف أصحابهّ وجو

ّطام ضيق ِءل الن ْفَم َق أبو وكان السّر ِءبَح بن إبراهيُم إساحا

ٍر ّيا ّظام،ِ سا َق الن ْفَضي ًا الناس َأ ِءل صدر ما شّر وكان ساّر بحم

ّكد إذا يِّكون َؤ ْفَد لم إذا وكان السر صاحُب عليهّ ُيِّ ّك عليهّ يِّؤ

ِءسي ربما ِءقّصَة،ِ ن السّر.ً صاحُب فيسلُم ال

ًة لهّ وقال ّلهّ التّمار: سابحان قاساٌم مر الرض في ما ال

ُتك منك،ِ أعجُب ًا أودع ًا نشره عن تصبر فلم ِءساّر يِّوم

ًا،ِ ّلهّ واحد ّنك وال للناس.ً لشكو

ُلوه هؤلء،ِ فقال: يِّا ْفَمُت سَا ًة عليهّ َنَم ًة،ِ مر مرتين،ِ أو واحد

ًا،ِ أو ًا،ِ أو ثلث يِّشاركهّ بأن يِّرَض الن? لم الذنُب فلمن أربع

ّذنب،ِ في ّيَر حتى ال ّذنَب ص السّر.ً لصاحب كلهّ ال

السِّر حفظ في شأعر

الشعراء: وقال بعُض 



َذاَك ِءم الصحيفُة ك بالخاتـ ْفَمُت َت َد خَإ َؤا ِءساّرها على الف
ِءة  ِءم الفراش للجاحـ ّبها إلى بي  ٌة ُح ْفَظر ن

َبعيث: وقال  ال

ًا ليلى وأبي ُنهـا ل إذ أخُإو
َلى َتك ْفَتني َلي َل َحّم
َنًة ُلـبـا

َفُظ ُنها إل الساراَر يِّح أمي
ْفَظُت ِءف كان الذي السّر لها َح

سَاعد: وقال رجٌل من بني 

ْفَن الرجاُل فأفشتهُّ فمـ
تـلـوُم

عن صدُرك ضاق ما
حديٍِّث

الـظـلـوُم فأنا عنده وساري
أفشى من عاتبُت
حـديِّثـي

ُتهُّ ساـؤوُم صـدري َضمن
َأُم حين  حمـَل أسا

ساـرى
ْفَت إذا عرساى،ِ خإطر

 هموُم
ًا ولسُت ساـرى محدث
ً خإـلـيل

ٍر من اساتودعُت سا
كتـوُم

الناس،ِ دوَن السر وأطوي

شأيخ ?اعتذار

ُدهم يِّسرق ناٌس هاهنا لشيٍخ: ويَِّحك قال: وقيل أح

ْفَزني سانة،ِ خإمسين َنع سانًة،ِ خإمسين ويِّ ْفَص َيِّ العظائم و

وأنت المر،ِ جميل مستور كلهّ ذلك في وهو سانة،ِ خإمسين

ْفَطَت إنما ُذ ُل ِءة من الفاق في بهّ ُشهرَت وقد أشهر،ِ خإمس



ُه يِّكون ومن أنت،ِ قال: بأبي َيان عند ساّر ْفَب ّي الّص شيء أ

ُلهّ.ً تكوُن حا

القاسام بن محمد عن الحسن،ِ أبو لبنهّ العباس وصية

ّلهّ لعبد المطلب عبد بن العباُس قال: قال الهاشمي ال

ْفَعلُم أنَت ُبنّي ابنهّ: يِّا ّني،ِ أ َقهُّ وأنا م ْفَف الرجَل هذا إن منك َأ

ْفَدنيك ْفَظ الخطاب بن ُعَمر - يِّعني ُيِّ ًا: عني - فاحف ثلث

ْفَفش ُت ًا،ِ لهّ ل َبّن ول ساّر َتا ْفَغ ًا،ِ عنده َت َعّن ول أحد ِءل ّط منك َيِّ

ْفَذبة.ً على ِءك

الُمنى ذكأر في

ًا? قال: َوم إمتاع ْفَد ّي شيء أ قال: سائل ابن أبي بكرة: أ

ِءره: ثلٌث ِءمنب َنى.ً قال: وقال يِّزيِّد بن معاويِّة على  الُم

ْفَقل،ِ وفيها دليل على الّضعف: سارعُة الجواب،ِ ْفَقَن الع ِءل ْفَخ ُيِّ

ّني والساتغراق في الّضحك.ً ُطول التم و

ْفَمُر ْفَعفي: ما ساّرني بنصيبي من المنى ُح وقال عبايُِّة الُج



ّنعم.ً ال

ُلم وقال الصمعي: قال ابن أبي الّزناد: المنى والُح

ِءن.ً أخَإوا

ّتّرهات ُثُل ال ّنفس،ِ م ّباد: الماني لل َع وقال ُمعّمر بن 

ّلسان.ً ِءل

وقال الشاعر: 

ِءذي  َنى ه في الم
ْفَساواُس الّصدور  ِءو

ّلـهُّ ُق الـ َد ْفَصـ والمـاُل أ
كـــاذبٌة

الخإر: وقال 

ِءل روُس المنى أموا
ِءس المفالي

ْفَيُت ّن ً تَم بّت مال
ًا ُمغـتـبـطـ

ِءل في ما تذكرُت داخإ
ِءس الكـي

َهّم من ِءمّت المنى
َحَزن 

العراب: وقال بعُض 

ْفَد ًا بهّ ِءعشنا فق َنـ َزم
ْفَغـدا َر

ْفَن إن ْفَن َتك ُك َت ًا ّق َح
َنى أحسَن الُم

ْفَتني على سَالَمى بها سَاق
َدا بر

حساٌن سَالمى ِءمن أمانّي
كأنـمـا

بشار: وقال 

ُدها لنا  محمو
ِءمـيمـهـا وذ

ْفَرنا ِءن أحاديَِّث َكَر الذي الزما
َمضى

ْفَشيان.ً ِءغ َوى الصمعّي عن بعضهم أنهّ قال: الحتلم أطيُب من ال ور

ْفَدرتك عليهّ.ً ُق ِءة من  ّلذ ًا في ال ّنيك لشيء أوفُر حظ وتم



ٌق،ِ وخإاف الزواَل واحتاَج إلى ْفَلَك حقو ِءم ْفَت عليهّ في ذلك ال َب َلَك وَج َهَب إلى أنهّ إذا م َذ قال: كأنهّ 

الحفظ.ً

ِءس عليهّ.ً ْفَت مؤونُة النا ٍد إلّ عظم ّلهّ على أح ْفَت نعمُة ال ُظم وقال: وفي الحديِّث المأثور: ما ع

ُه دخإوُل النار ُأّم،ِ من يِّسّر ّنينَة َشَراٍب? قال: يِّا ابَن  َدك ق ّبد: أيِّسّرك أن عن قال: وقيل لمز

بالمجاز?.ً

َذج? قال: ل َيُب أم الفالو َأهذا أط ّدموا إلى أبي الحارث ُجّميز جاَم خإبيٍص وقالوا لهّ:  قال: وق

ْفَقضي على غائب.ً أ

ْفَم فقط? قال: َع َن قال: وقال َمديِّنّي لرجل: أيِّسّرك أن هذه الدار لك? قال: نعم،ِ قال: وليس إل 

ْفَعور.ً َنعم،ِ وأحّم سَانة قال: نعم،ِ وأنا أ فما أقول? قال: تقول: 

ًا،ِ قال: ولَم ُأضَرُب عشريِّن ساوط ّبَة لك? قال: نعم،ِ و ّبد: أيُِّسّرك أن هذه الُج قال: وقيل لمز

ٌء إل بشيء.ً تقوُل هذا? قال: لنهّ ل يِّكون شي

ِءئب.ً ْفَن نفسهّ على المصا ّط َو ْفَلي ّنى طول العمر ف ْفَن تم ْفَكرة: َم َب ُد الرحمن بن أبي  قال: وقال عب

ِءت أٍخ،ِ أو عّم،ِ أو ابن عّم،ِ أو صديِّق،ِ أو َحميم وقال  المجنون: يِّقول: إنهّ ل يِّخلو من مو

ٍم َدكـّن ل سالـ ُع جـا ربـي حيُث الحّي حرجات
تحمـلـوا

ُع تـبـلـهـّن لم بلى ربـو ِءك َعرج اللتي وخإيمات بمن
اللـوى

وأنـت هذا عن نهيتك
ُع جـمـي

ِءع،ِ قلٍب من فقدتَك شعا
قطالـمـا

ُع لـهـّن ما ثنايِّا  طـلـو ِءب،ِ غيَر لي فقربت القريِّ
ْفَت وأشرف

الخوارج بعض أمانّي



ُد قال: وقال ُع الشعث: لول بن محمد بن الرحمن عب أرب

َطيُت ما ِءخإصال ًا أع ّي ْفَمرو أّم ماتت طاعة: أو عرب - يِّعني َع

ْفَبت،ِ - ولو أّمهّ رأساي يِّكن لم ولو القرآن،ِ َقَرأُت ولو َنَس

ًا.ً صغير

ِءدم ُد قال: وق ْفَثُت الّشعر يِّحّب وكان الملك،ِ عب إلى فبع

ْفَت فما الرواة،ِ َت َلّي أ َد رويُِّت حتى سانٌة َع َثل،ِ الشاه والم

ً َفُضول ِءقدم ذلك،ِ بعد و ْفَصعٌب و ّنَسب،ِ يِّحّب وكان ُم ال

ّنّسابين فدعوُت ُتهّ ال ّلم ِءدم ثم سانة،ِ في فتع الحّجاج،ِ ق

ِءني وكان ْفَد ِءفظتهّ القرآن،ِ على ُيِّ سَانة.ً في فح

ُد قال: وقال ّلب: ل بُن يِّزيِّ َفَظ أحّج،ِ حتى أخإرُج المه وأح

ّلهّ.ً ذلك قبل فخرج ُأّمي،ِ وتموت القرآن،ِ ك

ُد وقال ْفَي َب ّلهّ ُع ْفَرو أصحابنا من يِّحيى: كان بُن ال جماعة،ِ بَم

َلسنا ٍم ذات فج ّنى،ِ يِّو ّنيُت نتم من العراق إلى أصيَر أن فتم

ًا،ِ أيِّامي َدَم وأن ساالم ْفَق ّوج أ ِءع،ِ فأتز ْفَسكر.ً ألي سَاَما َك

ِءدمُت ًا،ِ قال: فق ِءع،ِ وتزوجُت ساالم ِءليُت سَاَما َكر.ً وو ْفَس ك



والفرات دجلة نهري في وشأعر خبر

ُد قال: ووقف هشاُم بُن عبد الملك على الفرات،ِ ومعهّ عب
َتم،ِ فقال هشام: ما في الرض نهٌر خإيٌر من ِءن بُن رسا الرحم

ْفٌَر شّر من ُفرات فقال عبد الرحمن: ما في الرض نه ال
ِءخإُره للمنافقين.ً ِءكين،ِ وآ ِءر ْفَش ُلهّ للُم ّو الفرات،ِ أ

ِءئدان لهل العراق ل ِءدجلة را وقال أبو الحسن: الفرات و
يِّكذبان.ً

قال الصمعّي وأبو الحسن: فهما الرائدان،ِ وهما الّرافدان.ً
َدق:  ْفَز  وقال الفر

بالوالي لسَت 
ِءص  الحريِّ

َعـّف وأنـَت المؤمنين

ًا ّيِّ ِءر ّذ َفَزا ِءد أَح ِءص َيِّ َقـمـي ال ْفَثَت َع َديِّهّ العراق إلى َب ِءفـ ورا
َنهُّ ْفَأَم َي ْفَي على ِءل َك ِءر ِءصْ َو ُلـو َق َها يُِّك ْفَبل َمَخاٍض راعي َق
ّلَم َع ْفَوَمهُّ و ِءص أكَل َق الَخبـي َق َه ْفَي َف ِءعراق َت ّنـى أبو بال َثـ الم

ْفَيلن قال: وبينا ّلهّ معبد يِّسيُر خإَرَشة،ِ بن َغ إذ عامر،ِ بن ال

َدا ّلهّ عبد أّم نهر على َوَر َع عامر: ما ابُن فقال ال َف هذا أن

ْفَل قال المصر هذا لهل النهَر ّلهّ المير،ِ أيِّها غيلن: أَج وال

ُبون إنهم ِءذ ْفَع َت ْفَس َي ُههم وتفيُض منهّ،ِ ل ويِّتعلُم إليهّ،ِ ميا

َعوم،ِ فيهّ صبيانهم ْفَم ال فيهّ.ً ِءميَرتهم وتأتيه

َيَِّر ذلك بعد كان أن فلما ًا يِّوم ذاَت ساا ٌد - وكان زيِّاد زيِّا

ًا ّو ُد هذا بأهل النهَر هذا أَضّر زيِّاد: ما - فقال عامر لبن ع



ْفَل المصر ّلهّ فقال: أَج ِءنّز المير أيِّها وال ُق ُدوُرهم،ِ منهّ ت ويِّغر

َعضون صبيانهم،ِ فيهّ ْفَب ُيِّ ُثوَن.ً و َغ ْفَر َب ُيِّ و

العصافير في القول

ّلهّ باسام وسانقول ٍة العصفور في وعونهّ ال من بجمل

القول.ً

ّنا وعلى ًا شأنهّ من ذكرنا قد أ ّطعاٍت أطراف القول من ومق

ْفَقَن الكلُم طال وإذا الصناف،ِ تلك تضاعيف في تفّر

ُثرت ِءل من القصيُر الباب صار فنونهّ،ِ وك ِءغماره في القو

ًا،ِ َلك ْفَه َت ْفَس ًا،ِ حومتهّ وفي ُم ِءرق الفقُر تلك تكون أن بأَس فل َغ

ّطعاُت وتلك مجموعاٍت،ِ الطراف وتلك موصولٍت،ِ المق

ِءرنا من الباقي مع مستقصياٍت ْفَك الباُب ليكون فيهّ؛ ِءذ

ًا ومن القوة،ِ تجتمع فبالجتماع واحد،ِ مكاٍن في مجتمع

ُكّل،ِ يِّلتئم البعاض المحاسان.ً تظهُر وبالنظام ال

 بالعلم الحاطة دعوى



ّدعي ولسُت ِءل هذه من شيء في أ بهّ،ِ الحاطة الشكا

َع وعن الكثير،ِ نظم عن َعَجز ومن فيهّ،ِ شيء لكل والجم

ِءعهّ اساتخراج وعن آخإره،ِ ُبلوغ عن - كان مواضعهّ في وض

َد الساتنباط،ِ من أهوَن والمتح أعجز،ِ فيهّ شيء كل ْفَص والح

الحرث.ً من أيَِّسُر

روايِّة مني أكثُر هو من كتابهّ على ضّمنهّ لو الباَب وهذا

ًا،ِ ًا مني وأجود أضعاف ًا،ِ ِءحفظ ًا مني أوساع وكان بعيد علم

ًا،ِ وأتّم ًا وألطَف عزم َق نظر َد ًا،ِ وأص على وأغوصَْ ِءحّس

َهَم الغامض،ِ البعيد ًا وأكثَر الممتنع،ِ للعويِّص وأف خإاطر

ًة وأحسَن عنايًِّة،ِ وأتّم ساآَمًة،ِ وأقّل قريِّحًة،ِ وأصّح مع عاد

ِءة،ِ إفراط ِءد البال،ِ وفراغ الشهو ْفَع ُب ِءة الَمل،ِ و ِءع وقو الطم

ّد ثم بثمرتهّ،ِ والنتفاع تمامهّ،ِ في ّكنتهّ العمر،ِ في لهّ ُم وم

ّدعى قد - لكان المقدرة ِءضلة،ِ ا ْفَع ِءمَن ُم ًا وض ًا،ِ أمر معجز

ً وقال ًا قول ًا عنهّ،ِ مرغوب ًا ولكان منهّ؛ متعّجب ْفَغو ًا،ِ ل سااقط

ًا ًا؛ وحارض ْفَهَرج فعلهّ،ِ على قولهّ يِّفضُل ممن ولكان َب



ُده َوع إلى ُأضيَف وإن النسان،ِ لن إنجازه؛ مقدار على و

ُعرف الكمال َبراعة،ِ و َغَمر بال ْفَكُمُل ل فإنهّ العلماء؛ و أن يِّ

ٍة،ِ جناح في ما بكّل علُمهّ ُيِّحيط ولو الدنيا،ِ أيِّام َبعوض

ِءة اساتمد ٍر كّل بقو ّظا بّحاٍث كّل ِءحفظ واساتعاَر حكيم؛ ن

ّقاب وكّل واٍع؛ َدّراساة البلد،ِ في َن للكتب.ً و

َد َأن أشّك وما ُوزراء عن ّية عند ليس ما ذلك في ال من الرع

النبياء وعند الوزراء،ِ عند ليس ما الخلفاء وعند العلماء،ِ

ِءة وعند الخلفاء،ِ عند ليس ما النبياء،ِ عند ليس ما الملئك

َد والذي ّلهّ عن ُق أكثر،ِ ال ّلَم وإنما أعجز،ِ بلوغهّ عن والخل َع

ّلهُّ ِءهّ من طبقة كّل ال ِءق ْفَل ِءر خَإ ْفَد َق ِءل ِءب ِءتما ْفَح ِءرهم،ِ ا َط ِءر ِءف ومقدا

ْفَصلحتهم.ً َم

ّلَم القول كألها"  السماء آدمَا في: "ع

ّلم قلت: فقد فإن ّلهُّ ع َء آدَم وجّل عّز ال ّلها الساما - ول ك

حاجُة - وقلَت: ولول المعاني بغير الساماء تعريُِّف يِّجوز



ُون وإلى المعاني،ِ إلى الناس ُفد،ِ التعا احتاجوا َلَما والتَرا

الساماء،ِ عن تفضُل المعانَي أن وعلى الساماء،ِ إلى

ِءت ِءز والحاجا َفوت الّسمات،ِ مقاديَِّر تجو ْفَرع وت العلمات َذ

ّياُت الخاصّْ،ِ خإاصّْ لهّ اسام ل فمّما لها ليست كلها والخاّص

قائمة.ً أساماٌء

ونتائجها.ً والطعوم،ِ والرايِّيح،ِ اللوان،ِ تراكيب وكذلك

ّلهّ ذلك: أن في وجوابي ْفَرنا لم وجّل عّز ال كان قد أنهّ يِّخب

ّلم ِءدَره أن يِّجوز ل كما تعالى،ِ يِّعلمهّ شيء كّل آدَم ع ْفَق ُيِّ

عليهّ.ً يِّقدُر شيء كّل على

ُد كان وإذا  ُد العب ِءم،ِ المحدو َوى،ِ المحدود الجس ُغ ل الق ُل يِّب

َفَة ّبهّ ِءص ِءلقهّ صفَة ول اخإترعهّ،ِ الذي ر - ابتدعهّ الذي خإا

َنى إنما أنهّ فمعلوٌم ّلَم َع َع َو َدَم بقولهّ: ) َء آ ْفَساما َل ا

ْفَلَم ِءع َها(  ّل ِءتهّ ُك ِءخإرتهّ.ً ُدنياه في مصلح وآ

ّلهّ وقال َق عّز ال ْفَو َف َو ٍم ِءذي ُكّل وجّل: " ْفَل ِءليٌم"،ِ ِءع ّلهّ وقال َع ال

ْفَو عّز َل َو ِءض ِءفي َما َأّن وجّل: " ْفَر ل
َ ْفَن ا ٍة ِءم ْفَقلٌَم َشَجَر ْفَحُر َأ َب ْفَل َوا



ُه ّد ْفَن َيُِّم ِءد ِءم ْفَع َعُة َب ْفَب ٍر سَا ْفَبح ْفَت َما َأ َد ِءف ِءلَماُت َن ِءهّ"،ِ َك ّل ّلهّ وقال ال ال

َلُموَن ْفَع َيِّ ًا تعالى: " ِءهر ِءة ِءمَن َظا َيا ْفَلَح َيا"،ِ ا ْفَن ّد ْفَت وقال ال ّدسَا َق َت

َوَما َلُم أساماؤه: " ْفَع َد َيِّ ُنو ّبَك ُج ّ َر َو"،ِ إل ّلهّ وقال ُه عّز ال

ُق ُل ْفَخ َيِّ َو َ َما وجّل: " َلُموَن".ً ل َتع

ْفَلم باب غيُر المعلوم،ِ من الباب وهذا أن قبَل يِّكوُن ما ِءع

َلُم قد َكاَن باَب لن يِّكون؛ ْفَع سابيل ل يِّكون وباُب بعُضهّ،ِ ُيِّ

ِءة إلى ْفَت والمخاطبُة منهّ،ِ شيء معرف َع َق ِءع على و جمي

ّبديِّن،ِ َتَحنين،ِ أصناف جميع على واشتملت المتع ولم المم

ِءل على تقع ْفَه ٍر أ ْفَص ٍد أهل على ول عصر،ِ دوَن َع بلد،ِ دوَن بل

ول متبوع دون تابع على ول جنس،ِ دوَن جنٍس على ول

ٍر على ّول.ً دوَن آخإ أ

الناس دوَر تألُف التي الطير أجناس

َبٌة وُمشاكلة،ِ ِءزيِّر،ِ والخفافيش،ِ فبين هذه وبين الناس مناسَا العصافير،ِ والخطاطيف،ِ والّزرا

ّبٌة.ً ْفَلٌف ومح وإ

ًا مبنيًة لم ْفَت دار َد ِءرقهم،ِ وإن وج ْفَعُزب عنهم،ِ والعصافير ل تفا ْفَم وت والخطاطيُف تقطع إليه

ِءقم فيها إذا خإرج منها ذلك النسان،ِ فبفراقهّ ُت َنها إنسان،ِ ومتى ساكنتها لم  ُك ْفَس َيِّ ْفَنها حتى  ْفَسك َت



ُكن،ِ وهذه فضيلٌة لها على الخطاطيف.ً ِءرق،ِ وبُسكناه تس ُتفا

ّتبو حالهّ ويِّدّرجوه،ِ ومنها ما هو ُيِّر ّلموه،ِ و ّبتوه ويِّع ُدورهم إل بعد أن يِّث الحمام ل يِّقيُم معهم في 

ْفَنس والعصافير على خإلف ذلك،ِ فلها بذلك فضيلٌة على ُل ُطورانّي،ِ وربما توّحش بعد ا وحشٌي 

ّطاف.ً الحمام،ِ وعلى الُخ

ُيِّعايِّش ُبت و ْفَدُجن،ِ فهو مما يِّث َيِّ ُبُت و ْفَث ّبُت فيستجيُب من المكان البعيد،ِ ويِّ َث ُيِّدّرب العصفوُر ويِّ وقد 

ِءوي إلى الناس من ًة،ِ وليس كذلك شيء مما يِّأ ِءت مر ًة،ِ وبالتثبي الناَس،ِ من تلقاء نفسهّ مر

الطير.ً

ِءميل،ِ فأما الهدايُِّة من تلقاء نفسهّ ُدّرَب فرجع من  َلغني أن بعَض ما يِّستجيب منها قد  وقد ب

فمن الفراساخ الكثيرة.ً

َدرّي قال: إذا كان زمان البيادر لم يِّبق بالبصرة ْفَيِّبّي وأبو َجَراد الهَزار ِءهّ الُخَر ْفَيِّ َو ّدثني َحّم وح

َلى بيضهّ وفراخإهّ،ِ وكذلك العصافير إذا خَإَرَج أهُل َع ُعصفوٌر إل صاَر إلى البساتين،ِ إل ما أقام 

ْفَن لها ِءفراخ،ِ فإذا لم يِّك َلى بيض أو  َع ُفوٌر إل  ُعص ّدار،ِ فإنهّ ل يِّقيُم في تلك الدار  ّدار من ال ال

ُق ّدور المعمورة،ِ ولذلك قال أبو يِّعقوب إساحا ْفَت لنفسها الوكاَر في ال ْفَت،ِ والتمس ْفَوَحَش َت ْفَسا ا

الُخَريِّمي: 

ِءة ْفَحش ِءرها في َو ِءفُرها ُدو عصا
ُد  ّنـى ما بغدا مـن َتب

ِءر قال: فعلى ْفَد ُق البساتين من القبائل ُقرب ق ساب

أقرب تلي التي العصافيُر جاءت فإذا إليها،ِ العصافير

هو ما عصافير فوجدت البساتين أوائل إلى منها القبائل

ّدتها إليها سابقت قد منها إليها أقرُب التي البساتين إلى تع

ُع وكذلك تليها ِءقَي ما صني حتى الباقية القبائل عصافير من َب

شبيهٌّ وذلك البساتين،ِ آخإر إلى البصرة آخإر عصافير تصير



ًا،ِ بعشريِّن ْفَرساخ البيادر أمُر وانقضى حاجتها،ِ قضت فإذا َف

ٍة،ِ لها أماراٍت على هناك،ِ من أقبلت وعلمات معروف

أوكارها.ً إلى تصير حتى قائمة،ِ

 الطير ضأروب

الطير،ِ بهائم من أضرب: فضرٌب ثلثة على كلهّ والطيُر

ّكب كالمشتَرك وضرٌب الطير،ِ كسباع وضرٌب منها المر

ًا.ً جميع

الحبوَب َيِّغتذي مما الحمام،ِ وأشباه كالحمام فالبهيمة

ل والسبع: الذي ذلك،ِ غير يِّغتذي ول والنبات،ِ والبُزوَر

ِءذي َت ْفَغ اللحم.ً إل َيِّ

ُد يِّأكل وقد ولكن التغذي،ِ طريِّق على ليس الملَح،ِ السا

ّلح طريِّق على ّتم والتحّمض.ً ال

والحيات الطير العصفور فيه يشارك ما



َطير،ِ بهائم العصفور فيهّ ُيِّشارُك فمّما بذي ليس أنهّ ال

َلٍب ْفَخ ْفَنَسر،ِ ول م ٍد على ساقط إذا مما هو أو ِءم ّدم ُعو َق

ّدابرة،ِ وأخّإر الثلَث،ِ أصابعهّ ّدم الطير وساباع ال ْفَن،ِ تق َعي َب إص

ِءن.ً وتؤخّإر ْفَي َع َب إص

ّق الطير بهائم أّن الّسبع فيهّ شارك ومما فراخإها،ِ تز

ِءقم والّسباع أضرٍب: ففرٌخ ثلثة على ِءفَراخإها.ً والفراخ ُتل

َقم؛ ول ُيَِّزق ل كالفّروج ْفَل ًا،ِ يِّظهر وهو ُيِّ كفرخ وفرخ كاساب

ْفَلحمام ّق فهو الحمام،ِ وأشباه ا َقم،ِ ول ُيَِّز ْفَل كفرخ وفرخ ُيِّ

ُعقاب ِءزي،ِ ال ُق،ِ والبا ِءهها والصقر،ِ والشاهين والزّر وأشبا

َقم فهو الّسباع من ّق،ِ ول ُيِّل ُعصفوُر فأشبهها ُيِّز هذا من ال

الوجهّ.ً

ّيار،ِ والنمَل الجرادة،ِ يِّصيد الّسباع: أنهّ أخإلق من وفيهّ الط

ِءقم اللحم،ِ ويِّأكل ُيِّل رأٌس الرض في وليس اللحم،ِ فراخَإهّ و

َبهُّ ٍة برأس أش ّي تعايِّش التي الجناس عصفور رأس من َح

ّنور،ِ الناس: الكلُب،ِ تعايِّش التي والجناس الناس والّس



ّطاَف،ِ والحمام،ِ والبغل،ِ والحمار،ِ والبعير،ِ والفَرس،ِ والُخ

ّفاش،ِ والّزرزور،ِ والعصفور.ً والُخ

ًا الحيوان أطول جميعها في قالوا: وليس وأقصره عمر

ًا أطوُل ْفَمر ْفَقَصُر ول البغل،ِ من ُع ًا أ العصفور.ً من عمر

ِءة كان إنما ذلك قالوا: ونظن ّل سافاد وكثرة البغل،ِ ِءسافاد لق

العصفور.ً

َد َأن ويِّزعمون على البغاَل أنَزى ساليمان بَن محم

ِءعتاق أنَزى كما البغلت،ِ ِءذيَِّن الُحجور،ِ على ال َبَرا على وال

ُفُحولة تلك فوجد التن،ِ على والحمير الّرماك،ِ من ال

ِءل ًا أقَصَر بأعيانها،ِ البغا ّوى حين الحافر،ِ ساائر من أعمار سا

َوجد الّسفاد،ِ في بينها ًا تلقح البغاَل و ًا إلقاح يِّتّم ل فاساد

يِّعيش.ً ول

ُعمر ِءقَصر أن وذكروا َعَرض كما لناثها يِّعرض لم ال

لذكورتها.ً

فإنهّ العصافير،ِ في المنطق صاحُب ذكر بما شبيهٌّ وهذا



ًا،ِ أطوُل إناثها أن ذكر سانًة إل تعيش ل ذكورتها وأن أعمار

واحدة.ً

أن قبل الَحبل عن تنقطع والمرأة الحمل في السمن أثر

َع ْفَهر،ِ الحبال عن الرُجُل يِّنقط َد ُتفرط ب السمن في و

ًا،ِ فتصيُر ْفَساَمَن الرُجُل ويِّكوُن عاقر ًا،ِ يِّصير فل منها أ عاقر

ِءحجر،ِ وكذلك َكة،ِ ال ِءعَمة،ِ النخلة وكذلك والتان،ِ والّرَم المط

ْفَسَمُن َيِّ ُفّحال ُلّب و ْفَجود فيكون ال يِّختلفان وهما للقاحهّ،ِ أ

ترى.ً كما

الحيوان من الفاضألة الجناس

ْفَضل من أّن وذلك ُأخإرى،ِ فضيلة وللعصفور ْفَنس ف أن الج

ُتهّ تتميز والمرأة،ِ كالرجل إناثهّ،ِ من العين في ذكور

ِءك ّديِّ ُفحال والدجاجة،ِ وال ِءعمة،ِ وال ِءس والُمط ْفَي ّت ِءة،ِ وال ّي ِءف والص

ْفَدُرج،ِ والطاوس،ِ ُّت ّدّراج وال وإناثها.ً وال

ْفَجر ذلك وليس ِءح َفَرس،ِ كال ِءة وال َذون،ِ والّرَمك ِءبر والناقة وال



َؤة،ِ والساد والتان،ِ والعير والجمل،ِ ُب ّل هذه فإن وال

ِءبُل الجناَس ْفَق َوك ُت من النثى العين في يِّنفصل فل نح

َد حتى الذكر،ِ ّق ِءب مواضع تتف ْفَن ُق ْفَطباء،ِ ال ِءضع وال الّضرع ومو

ّثيل،ِ َع وال ِءض ْفَفر ومو القضيب.ً من الكلبة َث

ُعصفور لّن ِءر لل َك ّذ َيًة ال للرجل إل اللحية وليس ساوداء،ِ لح

ّديِّك،ِ والتيس،ِ والجمل،ِ ِءه وال ًا فهذه ذلك،ِ وأشبا فضيلٌة أيِّض

ُعصفور،ِ ًا للناقة أن العرابّي ابُن وذكر لل ُنون ْفَث كعثنون ُع

َوَل ُعثنونها كان متى وأنها الجمل،ِ ْفَط َد.ً فيها كان أ ْفَحَم أ

فراخها العصافير حب

ًا ًا،ِ وعليهّ إشفاق َعف ّد بهّ ش ٍد،ِ ول أش ْفَحنى على ول ٌع ول بهيمٌة،ِ أ وليس في الرض طائٌر،ِ ول ساب

ِءس من َعطب،ِ فليس بيَن شيء من الجنا ْفَت عليها ال من العصافير،ِ فإذا أصيبت بأولدها،ِ أو خإاف

ُعّشهّ ّيَة قد أقبلت نحو ُجحره و المساعدة،ِ مثُل الذي مع العصافير،ِ لن العصفوَر يِّرى الح

ِءمثَل َع  َن ُعصفوٌر إل أقبل إليهّ وص ُع صوتهّ  ّنق فل يِّسم ُيَِّر ُكَل بيضهّ أو فراخإهّ،ِ فيصيح و َوكره،ِ لتأ و

ْفَرخ وساقط إلى الرض - وقد ٍة وُصراخ،ِ وربما أفلت الف َلٍق،ِ واساتغاث َق ِءة،ِ و ِءهّ،ِ بتحّرق ولوع صنيع

ْفَرَن ِءط َيِّ َنهُّ،ِ و ْفَج ّي َه ُيِّ ْفَلَن  َبَت ريِّشهّ أدنى نبات،ِ فل يِّز َن ّية - فيجتمعن عليهّ،ِ إذا كان قد  ذهبت الح

ْفَرَن حواليهّ ودونهّ،ِ حتى ِءط ّنهوض فإذا نهَض  َلى ال َع ًة  ْفَرخ قو َف ِءدُث لل حولهّ،ِ لعلمها أن ذلك يِّح

َنهُّ بذلك العمل.ً ْفَث ِءث يِّحت

يِّنشد: وكان الُخَريِّمّي 



ْفَعَن َف َة َر ْفَيَر ِءن سَا ّلُجو َتّث ال ْفَح ِءزٍل كّل وا ِءن با ُقـو َذ
ويِّنشد: 

َتّث ْفَح َها وا ُت ّثا َت ْفَح ُدورا ُم  الَخ
ًا أخإذ ِءشية تهيُج البية،ِ ولو أن إنسان وتقول العرب: العا

ْفَصفوٍر من وكره،ِ ووضعهما بحيُث يِّراهما أبواهما ُع ْفَي  ْفَّرخَإ ف

َد العصفور يِّتقّحم في ذلك المنزل،ِ حتى في منزلهّ،ِ لوج

ُيِّعيشهّ ِءده بما  ّه يِّدخإل في ذلك القفص،ِ فل يِّزاُل في تع

ِءر ْفَغريِّ ِءن في ذلك غايِّة الت ِءنَي عنهّ،ِ ثم يِّحتمل حتى يِّستغ

ّقة على أولدهما.ً ِءخطار؛ وذلك من فرط الّر وال

وأجناس الحيوان التي ما ل يِّسمح بالمشي من الحيوان 

ُتسمَح بالمشي ضروب: منها الضبع،ِ لنها ل تستطيع أن 

ًا تخَمع،ِ قال الشاعر:  ْفَرجاء،ِ فهي أبد خُإلقت ع

ِءن ْفَي َي ِءق ْفَأ ُع بهّ الَم خُإَما ْفَت َأٌل وجاء ْفَي بنيها وأبو َج
ْفَصن: وقال مدرك بن  ِءح

ّظلع ْفَت إّما ال َل َو ْفَر ْفَم َه أ
ُنها َيِّمي

ِءر ْفَث ُغ ِءري ما ال ْفَد أرُجُل َت
ُلها شما

ِءحّث إلى المشي فكأنهّ يِّتوّجى.ً ُأ ِءنج النسا،ِ وإن  والذئب أقزل َش

ِءمُح بالمشي،ِ قال  ْفَس ُيِّ ّنسا،ِ فهو ل  ِءنُج ال ّظبُي،ِ َش الشاعر: وكذلك ال

ّباًح ِءب من ن ْفَع الّش ْفَصَرى ُق ِءج و النسا َشن



ْفَقز ّن ْفَدو،ِ فإنما هو ال َع ُنباح،ِ وإذا أراد ال َأشعب: إذا كان بعيد ما بين القرنين،ِ ول يِّسمع لهّ  ظبٌي 

ًا.ً والوثب،ِ ورفع القوائم مع

ّلع.ً ِءهيص،ِ وإذا مشى تَخ ومن ذلك الساد فإنهّ يِّمشي كأنهّ َر

زبيد: قال أبو 

ْفَت َع ُد و بعد منهّ ساواع
ِءر  تكسي

َنَس ْفَه َتهُّ يِّمشي تب ْفَل ِءخإ

َنج النسا.ً ْفَشي،ِ وهو يِّوصف بَش ِءمح بالم ُيِّس ومن ذلك الفرُس،ِ ل 

الشاعر: وقال 

ِءء  ْفَنسا ِءر من ال ْفَج غي  َفَح
ّيد،ِ قال  ِءجل كأنهّ مق الشاعر: ومن ذلك الغراب،ِ فإنهّ يِّح

ْفَخإرى ْفَتهّ ُل َت ِءجُل فأصبَح ففا يِّح
ِءك ًا كتار ٍة يِّوم ْفَشي من م
ٍة ّي ِءج سَا

ِءرّماح: وقال  ّط ال

ّدار َد ال ِءعنين بع ّظا ال
 

َفى النسا  ِءح أد الَجنا

ُههما في طريِّق السَاد.ً ْفَهد،ِ وأشبا َف ّنوُر،ِ وال والّس

َنبهّ.ً ِءصُب ويِّقوُم على ذ ِءثب،ِ ومنها ما يِّنت َيِّ ّية تمشي،ِ ومنها ما  والح

ِءقّل ببدنها الذي يِّلي َتست ّلهّ ولكنها  ّنهش،ِ لم تستقّل ببدنها ك َهشت أو انباعت لل َن والفعى إذا 

ْفَمح.ً ّل َع من ال ْفَشٍط أسار َن ٍة و الرأس،ِ بحرك

ّتة،ِ وأكثر ما عند ِءصرَت إلى العصفور ذهب المشي الب والجرادة تطير وتمشي وتطمر،ِ فإذا 

ّطمور والوثوب.ً البرغوث ال

ُبرغوث  ْفَمَل وال َق ْفَفلي ال بأناملهّ: وقال الحسُن بن هانئ يِّصُف رجلً يِّ

ِءهّ ِءج ْفَن ْفَهّ منهّ ُيِّ ُب ّي ِءوثا واثٍب طامر
ّثاب.ً مّشاء البرغوث لن و

يِّريِّدون إنما طامر،ِ بن الناس: طامر قال: وقول



البرغوث.ً

ِءرُف ليس والعصفور ْفَن إل يِّع َع أ ِءثب،ِ ثم رجليهّ يِّجم يِّ

ًا فيضعهما َفعهما مع ًا،ِ ويِّر َقَزاُن،ِ إل عنده فليس مع ّن ال

ًا.ً العصفوُر سُاّمي ولذلك ّقاز ن

ّقاز عصافير،ِ والجمع العصفور وهو َقاقيز،ِ والجمع ون وهو ن

ْفَعو،ِ ْفَنبر،ِ الخّرق تجعُل العرب أن ويِّزعمون الّص ُق وال

والعصفور العصافير،ِ من كلهّ،ِ ذلك وأشباه والُحّمر،ِ

َقزاٌن َطيَرانهّ ًا،ِ َن ِءمُح ل فهو أيِّض يِّسمح ل كما بالطيران ُيِّس

بالمشي.ً

العصفور وطء شأدة

َلى َع ْفَقع  ّدة الوطء،ِ وصلبة الو ًة،ِ من ش ًا كثير ُعصفور مرار ِءم ال وليَس لشيء جسُمهّ مثُل جس

َلى السطح - ما للعصفور،ِ فإنك إذا كنَت تحت الّسطح الذي يِّمشي َع الرض،ِ إذا مشى،ِ أو 

َع َحَجر.ً ْفَق َعهّ عليهّ و ْفَق ِءسبَت و عليهّ العصفور ح

َيِّأخإذ بنصيبهّ من ذلك ْفَصياُن من كل شيء،ِ والعصفور  ِءخ والكلُب منعوٌت بشدة الوطء،ِ وكذلك ال

ِءهّ من تلك الجسام بالضعاف الكثيرة.ً ِءم ْفَس ِءج ْفَسط  ِءق أكثَر من 

ًا،ِ ِءثيث ًا َح ْفَبط ًا سَا ُد المشي،ِ ويِّمشي مشي ّذباب من الطير الذي يِّجي ما يِّجيد المشي من الحيوان وال

ًا.ً ًا مستويِّ وحسن



ْفَطو.ً َبة الخ ْفَشية،ِ مقار ِءم ِءليحُة ال والقطاة َم

َطاة،ِ وقال  َق ِءمشية ال ِءة ب َيُة المرأ ْفَش ِءم ُكَميت: وقد توصف  ال

ِءن ُبطو ْفَل ِءجَح ا َوا ِءل َر َفا ْفَك ال ْفَشَي يِّمشيَن َطا َم ِءح َق ُبطا ال

الشاعر: وقال 

تـم كـمـا يِّتمشين بقراُت أو قطا
ْفَشيتها.ً ِءم َة تتبختُر في  لن البقر

ْفَرَمطة في المشي،ِ  َق ُهر وال ّتشاجي? قال: التبا ُبوقاء: أي شيء أول ال َد وقال: وقلت لبن 

ِءة تمشَي ُتهـا الغديِّر إلى القطا ْفَت دفع فـتـدافـعـ
لها انكسرت إذا والربع،ِ الرجلين ذوات من حيوان وكّل

َلت قائمة ُقط فإنها النعامة إل بالصحيحة،ِ تحاَم ّتة،ِ تس  الب

العصفور سفاد

ُة البطاء،ً في والمبالغة السِّفاد،ً عدِد قال: وكأثر

ّدوامُا - الحيوان من لضروٍب العدد كأثرة في وال

منه دائم ذلك بأن الجناس هذه يغلُب فالنسِاُن

ُء فأما الزمنة،ً جميع في السِّفاد حال في البطا

ّبان والَوَرل فللجمل ّذ فضيلُة فهذه والخنازير،ً وال



ُة فأما والصنافا،ً الجناس لهذه لذة َدد كأثر الع

 التيس فللعصافير.ً سفاد

ّلهّ عبد أبو زعم وقد ْفَبَرصُْ،ِ العتبّي ال َع وكان ال قاط

ّيِّين أصحابنا عند الشهادة َبصر لهّ يِّقال الذي - أن ال

ِءطّي ْفَشَر ِءم َع ال ٍم في َقر ٍد يِّو ًا واح ْفَرعة.ً وثمانين نيف َق

ُق؛ مثلهّ ومن منهّ ذلك أن إل َد حتى يِّنمح ًا يِّعو في جافر

القليلة.ً اليِّام

 ِحّمان بني تيس

ُذبح،ِ وفَخُروا بذلك،ِ فقال بعُض َقَح بعد أن  َقَرع وأل ِءحّمان  ِءحّمان يِّزعمون أن تيَس بني  وبنو 

يِّهجوهم: من 

ِءد ْفَج ْفَتهّ حتى الم ْفَحَرَز َأ

 الكارُم
ِءني  ْفَسُب ِءحّمان َب َع

ِءدهـم ُتو َع
كتاب في المنطق،ِ صاحُب وزعَم المنطق لصاحب زعم

ًا أن الحيوان،ِ ْفَور َد الدهر من سالف فيما َث ِءف َقَح سَا ْفَل َأ من و

ْفَن بعد سااعتهّ ِءصي.ً أ خُإ

ِءإذا التعجيُب أفرَط أو المقدار،ِ من وخإرَج المديُِّح أفرَط ف



ُبهّ - احتاج المقدار من وخإرج ْفَثبتهّ أن إلى صاح أو بالعيان،ِ يِّ

ّذُب ل الذي بالخبر للتكذيِّب.ً تعّرض فقد وإل مثلهّ،ِ يِّك

ًا حركتهم جعلوا ولو ْفَينبهّ عن وتبرؤوا وحكايِّة،ِ خإبر - ما ع

َون ذلك وكان ذلك،ِ ضّرهم ْفَص لمروءات وأتّم لقدارهم،ِ أ

كتبهم.ً

والرجل واليد الجناح في القول

ّيد طائر وقالوا: وكّل الرجلين،ِ ضعيَف يِّكوُن الجناح،ِ ج

ّطاف؛ كالّزرُزور ْفَجود وجناحاهما والُخ العصفور،ِ جناح من أ

ُعصفور ورجل ّيِّة.ً ال قو

وإنسان طائر كّل يِّجعلون لنهم الطائر؛ يِّدا هما والجناحان

ولذلك جناحاه،ِ النسان ويِّدا يِّداه،ِ الطائر أربع: فجناحا ذا

ْفَن ُد ُقطعت إ ِءجد لم النسان يِّ ْفَدو،ِ ُيِّ َع ْفَت إن وكذلك ال َع ِءط ُق

ّطيران.ً ُيِّجد لم الطائر رجُل ال

قد والنسان يِّديِّها،ِ دون رجلين على تقوم قد والدابة



ُهم أربع،ِ على يِّمشي َف والرجل اليِّدي عدد في قالوا: 

مكان في تكوُن اللة أن إل الربع؛ اللت وفي ساواء،ِ

َق،ِ العمال ببعض َي ُبها أساهل،ِ عليها وهو أل طبائعها فتجذ

َلى الدابة كمشي ذلك،ِ من فيها ما إلى َقل يِّديِّها،ِ َع ِءث ذلك و

النسان.ً على

ِءحهّ يِّضرُب والحمام ُلهّ الحماَم،ِ بجنا عن بهّ ويِّدفع بهّ،ِ ويِّقات

ُده ُهو وجناُحهّ أصابعهّ،ِ هي فقوادمهّ نفسهّ،ِ ورجلهّ يِّ

ْفَن رجٌل وهي كالقدم،ِ ًا،ِ ساّموها وإ ّف تكّف وجدوها حين ك

ّفهّ.ً النساُن يِّصنع كما بهّ،ِ بك

ِءع وكّل ِءن،ِ مقطو ِءن لهّ ُيِّخلق لم من وكل اليديِّ ُع فهو يِّدا يِّصن

ُعهّ ما عاّمَة برجليهّ َن بيديِّهّ.ً الخلق الوافُر يِّص

ُبع وكل َد يِّكون سا الرجلين.ً ضعيَف يِّكوُن فإنهّ اليديِّن شديِّ

فإن والحوافر،ِ البراثن من الربع،ِ ذوات من شيء وكل

َيِّها أيِّديِّهم،ِ من أكبُر أرجلهم والناس أرُجلها،ِ من أكبُر أيِّد

ّفهم.ً من أكبر وأقدامهم أك



ُهم وجعلوا َب َك َكَب وجعلوا أرُجلهم،ِ في ُر ّدواب ُر في ال

أيِّديِّها.ً

وضأررها العصافير نفع

ِءهَجات وللعصافير َبا َعى وقليِّا َط ْفَد ّيِّة،ِ ُت ولها العصافير

ِءطعمها َحشاوي ّوة تأكلها والعواّم الَمفلوَج،ِ العواّم يِّ للق

ِءجماع،ِ على ِءعظاُم ال ِءقها و ِءذها سُاو ّد وأفخا ْفَذَرب أَح من وأ

والمعاء.ً المعدة على َمُخوفٌة وهي البر،ِ

ًا الّسقف تخّرب وهي ًا،ِ تخريِّب ّيات وتجتلُب فاحش إلى الح

ْفَرصْ الناس؛ منازل ِءت لح العصافير ابتلع على الحيا

وبيضها.ً وفراخإها

العصفور عمر

إلى يِّحتاجون سانًة،ِ إل تعيش ل ذكورتها أن زعموا والذيِّن

َفهم? وقد يِّستطيعون وكيَف ذلك،ِ الناس يِّعّرفوا أن تعريِّ

ُقرى تكون ُقرب ال ِءع ب عصافيَر،ِ مملوءة والبيادر المزار



ْفَيضها من ومملوءة ْفَوا لم ذلك مع وهم وفراخإها،ِ َب يِّر

ًا ًا.ً قط عصفور ميت

ًا،ِ أربعين من أكثر يِّعيُش ل الذباَب أن يِّزعمون والذيِّن يِّوم

ْفَون يِّكادون ل وكانوا ْفَعذُر،ِ ميتة ذبابة يِّر إلى ذهبوا لنهم أ

بهّ يِّؤاخَإذ بما يِّؤاخإذون ل الحديِّث وأصحاب الحديِّث،ِ

الفلسافة.ً

ّلة عمره طال إنما البغل أن زعموا والذيِّن الّسفاد،ِ لق

ُغلمتهّ الّسفاد لكثرة عمره قُصَر إنما والعصفوَر - لو و

ْفَمهم لم والتقريِّب،ِ الظّن جهة َعلى بذلك قالوا ُل من أحد يِّ

أن فينبغي الموَجبة،ِ المور غيُر المقّربة والمور العلماء،ِ

ْفَصل يِّعرفوا بين ما وفصَل والمقّرب،ِ الموجب بين ما ف

للذي يِّكون البغل عمر طول ولعّل الدليل وشبهّ الدليل

آخإر.ً ولشيء قالوا،ِ

ِءزَم أن لنا يِّنبغي وليس ّلة هذه على نج ِءع أن بعد إل فقط،ِ ال



ْفَل لم عمَره بأن علمنا يِّحيط ْفَفُض الجناس تلك أعمار على يِّ

ّلة.ً لهذه إل الع

العصفور خصال بعض

ًا كان ما يِّستقّر ل والعصفوُر ْفَكره،ِ من خإارج كأنهّ حتى و

ٌد صوت لهّ صبّي،ِ الحركة دوام في ْفَؤذ.ً حديِّ م

ُبلبل أن وزعموا  ًا يِّستقر ل ال َلٌط،ِ وهذا أبد ُبلبل لن َغ ال

ُق إنما َل ْفَق البلبَل عايِّنوا والذيِّن قفص،ِ في محصوٌر لنهّ يِّ

- القفاصْ في محصورة وغير أوكارها،ِ في والعصافير

َلمون ِءر فضَل يِّع َلى العصفو ُبلبل َع الحركة.ً في ال

ْفَدق فأما ِءحّس،ِ ص ّدة ال َذر،ِ وش عند ليس الذي والزكان الح

ُغَراب عند ول الطير،ِ خإبيث ما منهّ العصفور عند إن ال

َد ليَس ّكبوا قوهم،ِ اجتمعت لو ذكرنا،ِ ما جميع عن في وُر

واحد.ً نصاب

ّدة يِّغّم أنهّ ذلك من فيصيح منهّ،ِ يِّقُرب من بعَض صوتهّ بح



ُيِّهوي بهّ َيهّ أن يِّريِّد كأنهّ الرض إلى بيديِّهّ و فل بحجر يِّرم

ِءفل يِّراه ُده وقعت فإن بذلك،ِ يِّح ٍة على يِّ قبل من طاَر حصا

ّكَن أن أخإذها.ً من يِّتم

ِءحمار بين أن المنطق صاحُب وزعم ِءر ال الّشوك وعصفو

ًة،ِ فربما والّشوك،ِ الشجر يِّدخإل الحماَر وقال: لن عداو

ْفَكُره فيهّ الذي الموضع زاَحَم ّدد َو نهق وربما ُعّشهّ،ِ فيب

ِءحماُر َقَط ال ُعصفور فرُخ فس ِءف من بيضهّ أو ال ْفَكره،ِ جو و

ّنق العصفوَر رآه إذا قال: ولذلك َق َر وعلى رأساهّ،ِ فو

ِءصياحهّ.ً بطيرانهّ وآذاه عينيهّ،ِ و

ّبما َلق،ِ العصفوُر كان ور ْفَب ّي،ِ الصبغ،ِ فيهّ ويِّصاُب أ ِءد والجرا

َبس،ِ والفيق،ِ والساود،ِ ْفَغ باعوه كذلك أصابوه فإذا وال

ّثمن الكثير.ً بال

ّي: قيل بدر أبو وقال ُلسَايد ساّمي القاصّْ: لم العلى لعبد ا

ًا? قال: لنهّ العصفوُر وقيل: ولم وقّر،ِ َعصى ُعصفور

ِءشيل ساّمي ْفَف ّط وقيل وشال،ِ طفا طفشيلً? قال: لنهّ ال



ِءطّي الكلُب سامي لهّ: لم َل َق ًا? قال: لنهّ ال ّي ِءط َل ِءطَئ،ِ قّل َق َل و

ًا? قال: لنهّ الّسلوقّي الكلُب سامي لهّ: لم وقيل ّي سَالوق

َتّل ْفَس َقى،ِ يِّ َيِّل ّدثنا و بن َعمرو عن عيينة،ِ بن سُافيان قال: وح

َهيب عن ِءديِّنار،ِ ّلهّ عبد عن عامر،ِ ابن مولى ُص عمرو بن ال

ّلهّ رساوُل قال: قال العاصْ،ِ بن وسالم: عليهّ اللهّ صلى ال

ْفَن ما ًا يِّقتل إنسان ِءم إل حقها بغير فوقها ما أو عصفور

ّلهّ ساألهّ ّلهّ: وما رساول قيل: يِّا عنها،ِ ال حقها? قال: أن ال

ْفَذبحها َلها،ِ ت ُك بها.ً فترمَي رأسَاها تقطع ول فتأ

ونحوها العصافير صياح

ْفَلُخّرق،ِ ًا،ِ قال: ويِّقال للعصافير والَمكاكّي والقنابر،ِ وا ويِّقال: قد صّر العصفوُر يِّصّر صريِّر

َطَرفة بُن  ًا،ِ وقال  ِءفُر صفير َفر يِّص ْفَبد: والُحّمر: قد ص الع

ِءك ّو ل ِءبيضي الج ف
ِءفري  واص

ْفَن  ّبـرة ِءم ِءر ُق ْفَعـَمـ بـمـ

ّقري َن ِءت ما و ّقـري أن ِءشي َنـ ُت
ّير: ويِّقال: قد نطق العصفور،ِ وقال  َث ك

ْفَت ّب َه ِءم عصافيُر و الّصريِّ
ُق النواط

ٍة ساوى الّركُب إذا منها ِءذكر
َعّرسُاوا

َع الّصبح،ِ وقال كلثوُم بُن  ٌع آخإر: وذلك أّن العصافير تصيُح م ْفَكر العصفور موض ِءذ عمرو: ول



ِءح في تكلم الصب
 العصافير

ّواريَِّن لي ليلًة بُح
ًة ساـاهـر

الحمر: وقال خإلٌف 

ِءشيُر ولحت ِءهّ َتبا ِءق ْفَروا ْفَت أ َت عصافيُره أصا
َتّس َيِّل ِءضَر و ِءقهّ نا ْفَوَرا أ ِءري َت ْفَق ًا َيِّ ُنف ًا ُأ ِءزبـ عا

يِّزيِّد: وقال الوليد بُن 

ِءت َعصافير بأصوا ْفَن ال الصبـُح دنا أ

العصافير أحلما

ُدَريِّد بُن ِءء،ِ وقال  َفا ِءم العصافير لحلم الّسَخ ولها موضع آخإر،ِ وذلك أنهم يِّضربون المثَل بأحل

الّصّمة: 

ِءم وفي كثير أحل
ِءر  ُعصفو

بالي ما سُافياَن 
ْفَم ُلـكـ وبا

ثابت: وقال حّساُن بُن 

ِءل جسُم وأحلُم البغا
ِءر العصـافـي

ِءم بأَس طوٍل من بالقو
ٍم  َظ ِءع

ّتحقير،ِ قوُل  ّتصغير وال لبيد: ومن هذا الباب في معنى ال

ِءم هذا من َعصافيُر النا
ِءر  والمسّح

نـحـُن فيَم تسألينا
فـإنـنـا

ّدع،ِ على  قولهّ: المخ

ُنسَحُر ِءم و ِءب بالطعا  وبالّشرا
لبيد: وقال 

ِءة من وأجرأ ّلَح ِءب ُمَج َئا ّذ ّبـاٌن َعصافـيٌر ال ٌد وذ ُدو و
ِءطباع النسان.ً ْفَعف  فكأنهّ يِّخبر عن َض

ْفَحر،ِ يِّذهب إلى الرئة؛  لقولهّ: وقال قوم: المسّحر،ِ يِّعني كّل ذي سَا

ْفَسَحر ُن ِءم و  وبالشراب بالطعا



 سحر صريم قولهم

ْفَي لسُت منك،ِ وقال ْفَحري منك،ِ أ ْفَمت سَا ٌع آخإر،ِ يِّقول الرجُل لصاحبهّ: صَر ْفَحر موض ِءذكر الّس ول

ْفَدبة: خُإفاُف بن  ُن

ِءم غيُر منك  ِءر َصريِّ ْفَح سَا ِءضر ابنا  ُيِّساؤوا أن ُتما
فكأنهّ قال: لسُت كذلك منك.ً

 وقال قيُس بُن الخطيم: 
ْفَتُرُك َت ْفَعَت َما أ ِءريَِّم َجَم َص
ِءر ْفَح  سَا

ِءتي تقوُل َن لما َظعي
ْفَت ّلـ َقـ َت اسا

ًا منهّ.ً َتهّ آيِّس أي قد ترك

وأنشد الخإر: 

ًا ِءليف العـجـيُب لهو ذا أّن ظ
َهُب ْفَذ َيِّ ِءريَِّم جمعُت ما َأ َص
ٍر ْفَح سَا

ْفَخَضب السَاُل ُيِّ
الخضيُب ْفَم ُت ْفَب َذ ِءذي َك ّل َع وا َف ِءلـي َر المعـا

والضب العصفور

ْفَذل،ِ وكيف تلجأ العصافيُر ِءج ُعود وال ُء على ال ِءحربا ِءفي ال ُيِّو ّدة الحّر،ِ وصفوا كيَف  وإذا وصفوا ش

ِءجَحرة الّضباب من شدة الحّر.ً إلى 

َبيد: وقال أبو  ُز

ْفَت لـلـــصـــابـــح لحـ
الـــجـــوزاُء

ساـعـى ساـاٍع
شـــربـــي لــيقـــطـــع

ًا العصفوُر واساتكّن مع كزه
عوده في وأوفى الضّب



ُء  الحربا
ْفَذكـُت نــيرانـــهـــا وأ

ُء الـــمـــعـــزا
الحصى الجندُب ونفى

بكراعي
ُة صقـرتـهــا الـــهـــجـــير
الـــغـــراء

ٍم كــأنـــهـــا ساـمـو
نـــار لـــفـــُح

وأنشدوا: 

تسمو والّشقذاُن الّضّب
صدورها

َعصفوُر تجاوزُت في وال
ْفَحر لجٌئ الُج

ْفَقذان: الَحَرابّي،ِ َلى ترتفع أي قولهّ: تسمو قال: الّش َع

ُعود،ِ رأس ْفَقذان من والواحد ال َذان،ِ الّش َق القاف بتحريِّك َش

الشين.ً وفتح

النعمان عصافير

ْفَحٍل وأكرم َعَرب كان ف ًا،ِ يِّسمى كان البل من لل عصفور

ّنعمان.ً عصافير أولده وتسمى ال

َع وكانوا َباه وكذا،ِ كذا الملُك بهّ يِّقولون: صن وكذا،ِ بكذا وَح

عصافيره.ً من مائة لهّ ووهب

َداعر،ِ وعصفور،ِ ِءغر،ِ و ْفَين: فحولة وذو وشا ْفَبل ِءَك إبل ال



النعمان.ً

ْفَحل وعصافير عصفور.ً واحدها الّر

القواس عصفور

َعا على حمام لهّ َيِّسير حين د ُعصفوريِّة،ِ وقد ذكره ابن  ِءسّي ال ِءق ّواس إليهّ تضاف ال َق وعصفور ال

فقال: بالّشواهين،ِ والّصقورة،ِ والّسنانير والبنادق،ِ 

ِءة سااغب بغدو
مـمـطـور

يِّدجُن باَت أكلَف كّل
لـيلـهُّ

مـن لـهّ فكّن 
الـتـقـديُِّر

طرفهّ يِّقلب ضرم
ًا مـتـأنـسـ

ِءر مـذلـق بكـّل  مـطـو ْفَن ًا له مـيامـنـ
ًا ومـياساـر

ٌء بجانـبـات فصار شي
الـدور

ْفَن شريِّدهّن،ِ منهّ يِّنُج فإ

ٍة بكّل الـتـوتـير رشـيق ِءد عن لمشمريَِّن السواعـ
خُإـسـر

مـعـذور ول بمعـتـذر  يِّداه تـشـوي الذي 
رمـية

ِءة كل الجذاب معطي
ِءر نـتـو

الـشـروق مع يِّنبوعون
ّيِّة غـد

َذا تعزى ْفَت إ إلى نسب
ِءر عصـفـو

في موانع السيات عطف
بذلـهـا

ِءت صغـَن متشابها
بـالـتـدويِّر

ِءب عن يِّنفثَن الكّف جذ
ًا ساـواساـي

من سالٌب لنواصٌل ِءس مهُج لها تجري النفو



التـحـسـير وإنـهـا
كل طرف يِّحسر الجو

 
متبـايٌِّن يِّنى إن

ٌد مـتـبـاعـ
ًا متقطراصْ متضمخ

بـعـبـير
قصدَن إذا سامتهّن

ِءهّ لجمـعـ
إلـى ومخلوٍب

مـنـسـور
بيَن ناجيهّن فيؤوب

مجـلـهـق

ِءر بصائُر عليهّ  الـتـامـو
القوادم من الجناح عاري

والقـرا

العصفور في شأعر

ًالمام،ِ وأشراَط خُإروجهّ،ِ ّي،ِ وهو يِّذكر ظهوًر َداُن العمى المديِّبر ْفَع ّي،ِ وهو َم ِءر وقال أبو الّس

فقال: 

َقى ُتس َفَة و سُال
ِءل َيِّا ْفَر ِءجـ ال

ِءن فيهّ تبيض زما
الَخفاف

ِءمي ّذئاُب وتح لحَم ال
ِءل الّسخا

ُعصفوُر ويِّقيم ًا ال مع ِءسالم

ْفَن ذلك فآيِّة الماُم ظهر يِّقول: إذا - الخفافيش تبيض أ

ُد اليوَم وهي ِءل ِءلُم الخمُر،ِ لنا - وتحّل ت ّياُت وتسا الح

الّسَخاَل.ً والذئاُب العصافيَر،ِ

ْفَوا عقبة بن عيسى ساجود َو ِءل في وَر ِءد طو ِءن عيسى ساجو ب

كالشيء أنهّ العصفوُر يِّظّن حتى ذلك يِّطيل كان أنهّ ُعقبة،ِ



سااريِّة،ِ أنهّ العصفوُر يِّظّن وحتى جانبهّ،ِ ُيِّخاُف ل الذي

عليهّ.ً فيسقط

ّيان بن يِّزيِّد عن العمش،ِ عن الفضل،ِ بن ُعَمُر وذكر َح

َلى العصافيُر وقعت ساجد إذا عقبة بن عيسى قال: كان َع

ِءل من ظهره؛ ساجوده.ً طو

ُد وكان ْفَطَن العصافير إن حتى يِّسُجد طلحَة بُن محم ُق ْفَس َي ل

ْفَنهّ ما ظهره على َب ِءس ًا.ً إل يِّح حائط

والعصفور الشيخ مثل

ْفَبَن بهّ َت ْفَر ًا،ِ فا َفّخ ًا نَصَب للعصافير  وفي المثل: أّن شيخ

وبالفخ،ِ وضربهّ البرد،ِ فكلما مشى إلى الفّخ وقد انضّم

ّق جناَحهّ،ِ وألقاه في َلى عصفور،ِ فقبض عليهّ ود َع

َههّ من برد َيُِّصّك وج ُنهّ مما كان  َدمعت عي وعائهّ،ِ 

الّشمال،ِ قال: فتواَمَرت العصافيُر بأمره وقلن: ل بأس

ّدمعة قال: فقال ُق ال عليكّن،ِ فإنهّ شيٌخ صالٌح رحيم رقي



َنيهّ،ِ ولكن انظروا عصفوٌر منها: ل تنظروا إلى دموع عي

إلى عمل يِّديِّهّ .ً

ُؤونة: اساتطراد ومن أمثال العاّمة للشيء تتعّرفهّ بغير َم

الحَجُر َمّجان،ِ والعصفور مّجان.ً

َد قولهّ:  قال: ويِّقال عصفور وعصفورة،ِ وأنش

ّوَمٌة ًا تدعو ُمَس ٌة أنها وأزنما ُعبيد َتها عصفور ْفَب لحس
َفَزع وقال في هذا المعنى جريٌِّر،ِ وإن لم يِّكن ذكر العصفور،ِ حيث  ّوره ال يِّقول: شعر فيما يِّص

ّد ورجـال علـيكـُم تش
ِءسُب مازلَت ٍء كّل تح شي
َدهم ْفَع َب

ّو".ً ُد َع ُهُم ال ْفَم  ِءه ْفَي َل َع ٍة  ْفَيَح ُبوَن كّل َص ْفَحَس َيِّ ّلهّ: " ِءل ال َذ هذا المعنى من قو ُيِّونس: أخإ قال 

الشاعر: وقال 

ِءف ِءب الخائ المطلو
ِءبل  حا

َد ِءهّ ِءبل ّلـ ْفَهـَي الـ عـريٌِّة و

َها َيّمَم ِءمـي َت ْفَر بـقـاتـل إلـيهّ َت ّدى َؤ ٍة كـّل أّن إلـيهّ ُيِّ ّي ِءنـــ ثـ
ذلك: وقال بّشاٌر في شبيهّ 

ِءن  َع لو البي الـحـذاُر نف ٌة فـؤاده تـنــزى كـر

قـصـاُر عنـهّ جفونها ْفَت التغميض عن عيني جف

السـراُر بهّ يِّكوَن أن مخافَة ٍر ّ بكـل السراُر يِّروعهُّ أمـ
ّيِّوب: وقال أبان  ُد بن أ ُعبي اللّحقّي: وقال 

ْفَت ِءف َت قبل بالنهار وال
ِءم الـكـل

ِءض ِءف ْفَخإ ْفَن الّصوَت ا ْفَقَت إ َط َن



ِءث ُملح ومن الغاضري حديِّث قال: الصمعّي،ِ أحاديِّ

ّدثني قال: قال الّسّن عالَي وكان المديِّنة أهل من شيٌخ ح

ٍم الرُض هذه الغاضري: كانت ّقوها،ِ ابتدؤوها لقو وش

ْفَت إذا الثمرة وكانت ِءم قائلهم قال أدرك ُل ّيمهّ: اث الحائط،ِ لق

َتفي،ِ فيهّ مما الماّر ليصيَب ْفَع ْفَل ثم والم ِءسا ْفَر آل إلى يِّقول: أ

َعت فإذا وكذا،ِ بكذا فلن آل وإلى وكذا،ِ بكذا فلن بي

فلن وإلى وديِّنار،ِ وكذا بكذا فلن إلى قال: أرسال الثمرة

لك أّم وهذا? ل أنت فيقول: ما الوكيل،ِ فيضج وكذا،ِ بكذا

ِءمرت فلما ْفَت الرضون ُع ّن َغ َعها وأ ِءط ْفَق فإّن ساواهم،ِ قوٌم ُأ

ّد أحدهم َطهّ،ِ ليس ّغر حائ َبهّ،ِ ويِّص ِءلُج ثم با ْفَد فيقول: فيمّر ُيِّ

ّثلمة? ويِّستطيف هذه ما أطول فهو الحائط،ِ وراء من ال

ِءقل من كريِّز.ً أبي َمع

ّذافة،ِ معهّ دخإل حائطهّ دخإل وإذا َق العصفوَر رأى فإذا ب

ًا العصفوُر فيقع رماه،ِ القنا على ّيِّ ِءو ْفَش ْفَرصْ،ِ على َم ُق

ْفَرصْ ُق كالعصفور.ً وال



الهبيرية العصافير

ْفَمص ّيِّة،ِ العصافيُر وبح َبير ُه رفوف،ِ على تطعم وهي ال

َنى،ِ من أساَمَن وتكون وهي طير،ِ كّل من وأطيَب الّسما

َدى هناك.ً قليلٌة وهي ملوكنا،ِ إلى ُته

العصفور نطق في شأعر

الّراعي: وقال 

َثاَر َت ْفَسا ًة ا َنها سَافا دو
ُد َأ ّثـ الـ

ِءهّ يِّركُب زال َقي ْفَو َر
َلـهّ َكـ ْفَل َك و

وهو عنهّ الليل َعَمايُِّة
ُد ِءمـ ُمعتـ

َق إذا َط العصفوُر َن
ْفَت َف وانكش

الراعي: وقال 

َنيها  ْفَلوى بعي ُي ُق ف َلـ ْفَط ُيِّ و
َفر ْفَص ّد من مجدول وأ ِءق ال

ِءرن ما
ْفَت ِءنيَخ ً ُأ والعصافيُر قليل
ُق  تنط

ْفَي َد ِءع ّيِّة ساا ِءر ْفَه َم
ٍة َدنـي َشـ

العصافير صيد

ُتصاد ِءن العصافيُر قال: و لها يِّعملون أنهم وذلك حيلة،ِ بأهو

ًة،ِ َد َي ْفَص ّلة لها ويِّجعلون ِءم ْفَحبرة صورة في سَا ِءم يِّقال التي ال



ْفَنَزل ثم النبوبة؛ المنكوساة لها: اليهوديِّة،ِ جوفها في ُيِّ

ْفَلن العصافيُر عليهّ فتنقّض واحد،ِ عصفوٌر ْفَدخُإ وما عليهّ،ِ ويِّ

ً يِّجد ل فإنهّ منها دخإل فيصيد منها،ِ الخروج إلى سابيل

ُع وهّن وادع،ِ وهو المئين الواحد اليوم في منها الرُجُل أسار

ِءر ذلك إلى ُبوم إلى الطير من العصفو ِءعلن إذا ال في ُج

المصائد.ً

في فوضعها أوكارها،ِ من العصافير فراخ رجٌل أخإذ ومتى

ُء تراها بحيث قفص ّطعم تأتيها فإنها والّمهات،ِ البا بال

َطر على مع والّسنانير،ِ الناس من والخوف الشديِّد،ِ الخ

ّقة حذرها،ِ شدة ِءد بأولدها،ِ لبّرها إل ذلك ليس حّسها،ِ و

ّبها وشدة لها.ً ح

والجرذان والسِنانير والفأر العقارب في

ِءر العقارب في نقول َذان والفأ القول،ِ من أمكن بما والجر

ِءرَب ذكرنا وإنما بين التي للعداوة للفأر،ِ ذكرنا مع العقا



ُكر أن رأيِّنا كما والعقارب،ِ الفأر ذكر باب في الّسنانير نذ

ِءر،ِ بينهما.ً التي للعداوة الفأ

ِءإن ُتعادي فكيف للعقرب،ِ الفأر عداوة عَرفنا قلت: قد ف

ُة ّنور،ِ الفأر َعمري تقاوم ل والفأرة الس ّنور? قيل: ل إن الس

َية ِءجرذاَن ِءك ِءجُل أنطا ُتسا ِءب في السنانيَر َل بينهما،ِ التي الحر

َد الواحد إل عليها يِّقوى ول لها يِّقوم وما ْفَع ِءحد،ِ َب َوا وهي ال

ّيٌِّة بخراساان ًا،ِ قو ّد ْفَت وربما ج النائم.ً ُأذَن قطع

الشريِّطي يِّونس أبو أخإبرني قتل،ِ عّض إذا ما الفأر وفي

ذلك.ً عايِّن أنهّ

ًا رأيُِّت وأنا ّنور ًا سااور عندنا سا َطب،ِ بيت في ُجرذ الح

َلَت ُذ فأف ْفَور.ً عيَن فقأ وقد منهّ الُجر ّن الّس

ِءة،ِ بين يِّكوُن والقتاُل الحيوان قتال َيِّك ّد ِءش وبين ال الكبا

َنى والكلب َقبج،ِ والّسَما ّتحريَِّش،ِ يِّقبل مما وضروٍب وال ال

الغراء.ً عند ويِّواثُب

الجرذان قتال



ً َيِّروا لم أنهم ويِّزعمون سابعين ول بهيمتين بيَن قّط قتال

ّد ُدهما ربط فإذا ُجرذيِّن،ِ بين يِّكوُن قتال من أش بطَرف أح

ّد خإيٍط،ِ ْفَجل وُش ّطَرف الخإر ِءر ْفَل فلهما الخيط،ِ من الخإر با

ْفَمش الخلب من ذلك عند ِءب والعّض،ِ والَخ ْفَنيي ّت والعفاس،ِ وال

ِءعقار ذوات من شيئين بين يِّوجد ل ما أن إل والهراش،ِ ال

ّلى انقطع أو انحّل فإذا الّرباط،ِ في داما ما ذلك واحد كّل و

خإلف في وأخإذ الرض،ِ في وهرَب صاحبهّ،ِ عن منهما

الخإر.ً جهتهّ

ِءعل وإن َذ أعني قواريِّر،ِ من إناء في ُج وإنما والعقرب،ِ الُجر

ُين عن تستر ل لنها القواريِّر،ِ ذكرت َعهما،ِ الناس أع َصني

عند - فالفأرة الحيطان لَملساة الُخروَج؛ يِّستطيعان ول

ِءتُل ذلك ْفَت فإن العقرَب،ِ تخ وإن َقَرَضتها،ِ إبرتها على قبَض

ًا العقرُب ضربها ًا ضرب ْفَت كثير َفد من ذلك كان ساّمها فاساتن

حتفها.ً أساباب

والجرذان العقارب قتال



ْفَمدان أنا مرة ودخإلت َلى الصباح بن وَح بن عبيد َع

ِءنيزي ّية عنده فإذا الّشو ِءن ًا عشرون فيها َزجاج،ِ َبر عقرب

ًة،ِ وعشرون ّيل تقتتل،ِ هي فإذا فأر قد الفأَر تلك أن لي فخ

ِءة من ورٌم اعتراها ْفَقع شد قد العقارَب ورأيِّت اللسع،ِ و

ْفَت ّل ْفَتها،ِ عنها ك وصفت.ً الذي المقداَر هذا إل أر ولم وتارك

ٌد عنها وحدثنا ٌد كان ولو بأعاجيَب،ِ عبي ًا عبي ّبرت إساناد لخ

َع ولكّن عنهّ،ِ ِءض ِءب هذا من البياض مو ما جميع من خإيٌر الكتا

لعبيد.ً كان

الجرذ في تدبير

ِءذ ُلهّ الشيء في تدبير وللُجر َيأتي فإنهّ َيِّحُسوه،ِ أو يِّأك ل

َة َقة القارور ّي ْفَدخإَل حتى فيحتال الرأس،ِ الّض َنبهّ طرَف ُيِّ َذ

ِءنقها،ِ في ّلما ُع ِءن ابتّل فك ّده َعهّ،ِ أخإرجهّ بال أعاده،ِ ثم فلط

َع ل حتى ًا.ً القاُرورة في يِّد شيئ

ْفَرذان من ورأيُِّت لما الصيادة أن وذلك أعجوبًة،ِ الج



َلى ساقطت ٍذ َع ٍم،ِ منها ُجر ْفَعن ضخ وساّل لخإراجهّ اجتم

ِءقهّ ّيادة،ِ من ُعن ْفَضَن ذلك أعجزهّن فلما الص َع قر ِءض المو

ُق ليتسع الجوانب،ِ جميع من عليهّ المنضّم ْفَر ْفَبنهّ،ِ الَخ فيجذ

ْفَمُت ٍة على فهَج َت ْفَدُت لو ُنحا َلى بسكين اعتَم الموضع ذلك َع

ْفَنت بذلك.ً شبيهٌّ إل يِّمكنني يِّكن لم أنهّ لظن

ِءفُن إنما السنوَر أن الطباء بعُض وزعم ُد ثم خُإرأه يِّد يِّعو

ُد كان فإن فيشتّمهّ موضعهّ إلى ُد ريِّحهّ من يِّج ًا بع زاد شيئ

َة لّن التراب،ِ من عليهّ ِءحّس،ِ لطيفة الفأر ُة ال ّيد الّشّم،ِ ج

ْفَت فإذا َد ْفَتها الرائحة تلك وج َف ْفَت عر َن ِءب،ِ في فأمع الهر

َنع فلذلك ّنوُر يِّص َنع.ً ما الس يِّص

العرما سيل فأرة

َتيها سابأ أرَض أن في الناُس يِّشّك ول ّن ِءربتا إنما وج حين خإ

ِءرم سايُل دخإلهما ّناة الع ِءرم: المَس فّجر الذي - وأن - والع

ّناة،ِ ّبب المس الفأرة.ً الماء لدخإول وسا



ْفَخإَرَب دخإل إذا والّسيل ّوتهّ،ِ بقدر أ ُتهّ ق ّو أوجهّ: ثلثة من وق

ْفَن إّما ْفَفُحُش مكان في ريٌِّح تدفعهّ أ أن وإما الريِّح،ِ فيهّ يِّ

ٌء وفوقهّ وراءه يِّكون ًا ُيِّصيَب أن وإما كثير،ِ ما ُدور َح

ًا.ً عميق

الفأر عن ثمامة حديث

قتال من أعجَب قّط أَر قال: لم فإنهّ ثمامَة حديِّث وأما

ْفَبس في كنُت الفأر،ِ ْفَحدي،ِ الح أنا الذي البيت في وكان و

ُلهّ فأر،ِ ُجحُر فيهّ أحد من يِّخُرج الُجرذ فكان آخإر،ِ ُجحر يِّقاب

ْفَحريِّن ّعد،ِ فيرقص الُج صدره يِّرفع ثم بذنبهّ،ِ ويِّضرب ويِّتو

يِّقابلهّ،ِ الذي الجرذ يِّخرَج حتى كذلك يِّزال فل رأساهّ،ِ ويِّهّز

َدا إذ هما فبينما كصنيعهّ،ِ فيصنع ُدهما َع َدخإل أح ُجحره،ِ َف

َبهما ذلك يِّزل فلم ذلك،ِ مثَل الخإُر صنع ثم الوعيد في دأ

ِءفرار،ِ وفي ّتلقي،ِ ترك وفي التحاُجز وفي ال في أني إل ال

ٍة كل َهُر للذي أظّن مر واجتهادهما،ِ جدهما من لي يِّظ



ِءدهما،ِ وشدة ّع ُنهّ بشيء سايلتقيان أنهما تو َو العّض أه

ْفَمش،ِ ّلهّ ول والخ َقيا إن وال ٍد من قّط? فعجبُت الت ٍم وعي دائ

َع ل ٍم ِءفرار ومن معهّ،ِ إيِّقا ل هرب ومن معهّ،ِ ثباَت ل دائ

ُع َعودة،ِ من يِّمن ٍم ومن ال ُد كيف اللتقاء،ِ يِّوجُب ل إقدا ّع يِّتو

ُده صاحبهّ ّي ويِّتوع ُده،ِ شيء الخإر? وبأ يِّعلمان وهما يِّتوع

ًا? فإن يِّلتقيان ل أنهما الّصَخب إل هو ليس قتالهما كان أبد

ْفَنييب ّت ِءلَم وال ٍد كّل يِّفّر ف جحره? وإن يِّدخإل حتى منهما واح

ّي ذلك غير كان ْفَدمة? وهذا من يِّمنعهما شيء فأ الّص

أعجُب.ً

ًء الحيوان أطول أطوُل العرب: الضّب وتقول وأقصره ذما

ًء.ً شيء َذما

َلُم ول ًا الرض في أع ًء،ِ أقَصَر شيئ َعَف ول َذما ّنة أض ول ُم

َدر َلهّ أن أج ُت الفأر.ً من اليسير يِّق

بالفأر السِنور لعب



ِءه من وبلغ ِءز فربما السقوف،ِ يِّسكن أنهّ واحتياطهّ،ِ تحّر

ّنور فاجأه ُبر أن يِّريِّد وهو الّس ّنور بيتهّ إلى يِّع في والّس

ُة الرض لم بيتها تدخإل أن شاءت ولو الّسقف،ِ في والفأر

ّنور يِّكن ّير،ِ سابيل،ِ عليها للّس ّنور فيقول فتتح بيده الّس

ِءجع،ِ كالمشير ْفَد بيمينهّ: أن أشار رجعت فإذا بيساره: ار ُع

َلق أو َتعيا أن يِّطلب وإنما فيعود،ِ ْفَز َداَر أو َت يِّفعل ول بها،ِ ُيِّ

عليها،ِ فيثَب الرض،ِ إلى تسقط حتى مّرات،ِ ثلَث بها ذلك

َثَب فإذا ِءعَب عليها و ّلى وربما أكلها،ِ ثم سااعًة بها ل خإ

ِءعن عنها التغافل وأظهر سابيلها،ِ ْفَت فإذا الهَرب،ِ في فتم ّن ظ

ْفَت أنها َثَب نج ْفَثبة عليها و كالذي كذلك يِّزال فل فأخإذها،ِ و

ُه وأن يِّخدعهّ،ِ وأن صاحبهّ،ِ من يِّسَخَر أن يِّحّب َذ أقوى يِّأخُإ

ًا يِّكون ما َثهّ وأن الّسلمة،ِ في طمع ِءر َة ُيِّو والسَاَف،ِ الحسَر

ّذ وأن وتعذيِّبهّ.ً بتنغيصهّ يِّل

ذلك مثل ويِّفعل بالرنب،ِ العقاُب ذلك مثَل يِّفعل وقد

ّنوُر بالعقرب.ً الّس



والضفادع والضباب واليرابيع الجرذان أكأل

ْفَمر فأكلها،ِ فقلت ًا،ِ فإذا نضجت أخإَرَجها من الج َيُِّمّل جرذان وقال أبو زيِّد: دخإلُت على ُرؤبَة هو 

ْفَبن ْفَمر والُج ّت لهّ: أتأكل الجرذان? قال: هي خإيٌر من اليرابيع والّضباب،ِ إنها عندكم تأكل ال

والسويِّق والخبز،ِ وتحُسو الّزيَِّت والسمن.ً

ًة ِءشّق فارس يِّأكلون الفأر والضفادع،ِ ممقور ْفَحر من  ِءسايف الب وقد كان ناٌس من أهل 

َوال.ً َوال  ْفَنك و ْفَنك َج ومملوحة،ِ وكانوا يِّسمونها: َج

حَجر: وقال أوُس بُن 

َنة ُنها سَا ِءم لم ِءجرذا ّلـ َتَح
ُهُم َن العَصا َلّحَى لَحي

َنهم َطرد ف
ّلم َتَح ِءبّي: إذا يِّقال:  َعلى زاد فإذا الّسَمن؛ في بدأ الّص

ّبَب،ِ قد قيل المقدار ِءمَن أي َض ًا سَا ًا.ً ِءساَمن متناهي

الجرذ في وشأعر مثل

ْفَساَرق من ُجَرذ.ً َبة،ِ والّزبابة: الفأرة،ِ ويِّقال: أ َبا ْفَسارق من َز ويِّقال: أ

ِءلَي أرض  سُاّرق: وقال أنس بن أبي إيِّاس لحارثة بن بدًر حيَن و

ًا  تخوُن فيها جرذ
ُق وتسـر

ولـيَت قد بدر بن
تـوليًِّة

ًا الهيوبُة المرء بهّ لسان
يِّنطـق

ًا إّن بالغنى تميم
للـغـنـى

وإما تهوى بما يِّقول
ُق مصـد

َع ِءس جمي إما النا
مـكـذٌب

لم حققوا هاتوا قيَل
يِّحققوا

ول أقوال يِّقولون
َنـهـا يِّعلمـو



العراقين ملك من فحظَك
ُق  سار

ْفَن ِءر يِّا تحقر ًا حا شيئ
أصبتـهّ

ْفَت فلما َغ َثَة بل ْفَشد.ً عليك يِّعَمى قال: ل بدر بَن حار الّر

الجرذان كأثرة طلب

َلى عجوٌز قال: ووقفت سعد،ً بن قيس َع

َأشأكو ّلة إليك فقالت:  َطَف قال: ما الُجرذان،ً ق أل

َلّن سألِت ما َتك لْم ًا،ً بي َقْفٌر بيتها أّن تذكأر ُِجرذان

َدما من َل ِثْر والمأدوما،ً ا ذلك،ً من غلمُا يا لها فأكأ

ًا قال: وسمعت ًا قاّص ّي دعائه: في يقول مدين

ِثْر اللهّم بعض ِصبياننا.ً فزع وأِقّل ُِجرذاننا أكأ

الفأر من الناس

ِءر وبين ِءع وبيَن الفأ ٌة،ِ الناس من كثير طبا إّن حتى منافر

َلى وطئ لو بعضهم ِءمَي أو ثعبان،ِ َع ُثعبان ُر الذي - لكان ب

ِءة المكروه من يِّدخإلهّ ْفَحَش َو يِّدخُإلهّ مما أيِّسَر والفَزع،ِ وال

ِءمَي لو الفأرة من عليها.ً وطئ أو بها،ِ ُر



ساليمان أن مقسم،ِ بن زائدة آل من رجاٌل وخإبرني

ِءعَي الزرق ّية ُد َعاء لح ْفَن ْفَت دارهم،ِ في صارت قد َش َل فدخإ

ألفى ما على قبَض حتى نفسها اغتصبها وأنهّ ُجحر،ِ في

َنع كما رأساهّ على أدارها ثم منها،ِ ْفَص ْفَخراق،ِ ُيِّ ِءم بها وأهوى بال

ْفَت بها،ِ ليضربها الرض إلى َدَر َت ْفَلقها من فاب كانت فأرة ح

ْفَتها،ِ َد َدَر ْفَز َأى فلما ا َة ر قالوا: صرخإة،ِ وصرخ هَرب الفأر

ِءغلماَن مشايُِّخنا فأخإذ ِءة بإخإراج ال ّية وتلك الفأر الشنعاء الح

َتَل إنساٍن من ليعّجبوهم الحّي مجلس إلى من وفّر هذه ق

هذه.ً

الحيات نتن علة

ّوائين بعَض وساألُت َلفاعَي يِّأكُل ممن الح دونها،ِ فما ا

والجُروم? قال: أّما الجلود ُمنتنة الحيات باُل فقلت: ما

ّنها الفاعي وأما الفأر،ِ تأكل ل لنها بمنتنة،ِ ليست فإ

ّيات ًا الفأَر تطلُب فإنها عامة الح ًا،ِ طلب رأيُِّت وربما شديِّد



ّية ُدها ثم الكبير،ِ إبهام غلظ مثل إل غلظها يِّكوُن وما الح أج

َذ ابتلعت قد َلَظ الُجر ْفَغ ّذراع،ِ من أ ّيات نتَن فأنكَر ال إل الح

قول.ًً قال الذي أر ولم الوجهّ،ِ هذا من

الفأر في رجز

ًا،ِ فرجز بها ودعا عليها،ِ  ِءجرذان َجهد ِءقَي من ال فقال: ودخإل أعرابّي بعَض المصار،ِ فل

ِءت بالـخـراب البيت لعامرا بالـعـقـاب الرحمُن يِّعجُل
ِءن  ِءص العيو الرقاب وق الـثـياب إلـى ُيِّعّجلَن

الحصن مداري
 السلّب

ِءب خإـلـفَة مستتبعاٍت الذنـا
ّنور  فقال: ثم دعا عليهّن بالّس

ِءق منهرُت ْفَد ُد الّش ِءب حديِّ ّنا ال َوى ْفَه الهـاب َأنَمُر لهّن َأ
ِءثَن  ْفَر ِءب ُب ِءحـرا بالـ

بالجرذان التشبيه

َق لحمهّ عن ّل َتف ْفَرذان،ِ إذا  ّبهّ بالُج ُتَش ّفار والماتح والذي يِّعَمل في المعادن،ِ ف ُتوَصف عضُل الح و

ًا،ِ قال  َيِّم ِءز الّراجز: صلبة،ِ وصار 

ًا ً َجُرور ْفَز وُجلل ِءخإـ خُإَز
َددُت ِءد أع ُد إذا للور ْفَر ِءو ال
ْفَز َفـ َحـ

ِءده جوَف ْفَز إذا جل َفـ َتـ اح ًا ِءتح ْفَنثني ل وما ْفَز إذا يِّ َتـَجـ احـ
ِءن ُعضو كّل َذيِّ َأو ُجَر

اليرابيع.ً و الرانب والُخَزز: ذكر



الفأر أنواع

ْفَلد ِءدرصْ وأدراصْ،ِ والخ ْفَلد،ِ واليرابيع،ِ والجرذان،ِ كلهّ فأر،ِ ويِّقال لولد اليرابيع  والّزباُب،ِ والُخ

َأصّم،ِ ل يِّزاُل كذلك،ِ  وأنشد: َأعمى،ِ ل يِّزال كذلك،ِ والّزباُب 

ُع َذاُن تسم ْفَعدا ال حـائٌر َزبـاٌب َر
َأنَشدونا.ً هكذا

الفأر في وخبر شأعر

ِءب - وهو ِءضرار،ِ في تشبيهّ الجرع في ُحلوق البل بجثمان الّزبا وأنشد الصمعي لمزّرد بن 

ُه،ِ فوصف  ْفَرعهّ: الشكل الذي وصفناه - فقال في وصف ضيف لهّ ساقا َج

مفرهاٍت من الذري طواَل
 خإناجر

وجدَت لو اشرب لهّ فقلُت
ًا بهازر

غـير للقرى يِّأتي لمثلَك
ِءر عـاذ

ًا صـادفـَت ولكنما ذود
مـنـيحة

ِءب كأثباج بجرٍع الزبا
لزنـابـر

وامتد الكفين لهّ فأهوى
حـلـقـهُّ

ْفَرض الفأر الّصكاك،ِ عند فراره منهّ: الزم الّصّك ل ُنز بغريِّم لهّ،ِ ويِّذكر ق وقال أعرابّي وهو يِّط

ِءرضهّ الفأر تهّزؤوا  بهّ: يِّق

ًا جعلُت دون ضـرار
ساـيار

ْفَن بسـيار علي أهو
وصـفـوتـهّ

ِءن بين السوق ِءر قطي غي
ِءر أبـرا

ًا التابعي عندي ناشر
صحـيفـتـهّ

ْفَن إراتهُم يِّشفى غاَب أ
ِءرى أنصـا

ًا إلّي جاءوا يِّلغطون غضاب
ًا مـعـ

ًا أجمعُت غير في بهم مكر ًة أبوا إل جهـر



ُمـلَزَمـتـي
ابـن دار موعدكم

ِءر هـبـا
ًا سايأتيني إني وقلُت غد

جـلـبـي
ِءرُجني نقضي فيخ

وإمراري ْفَم ْفَم إل أواعـدهـ لربـهــ

جفنهُّ وسايٍف برحلي تخدي
عاري

غـير إلـيهـم جلبُت
راحـلة

واحفظها الصحيفة فاطو
ِءر  الفا

َء دونـهّ سايأتـي القضا
زمـٌن

وقوع فيها وقعُت
 النار في الكلب

ٍة الربَح يِّقال ل وصفق
تاجـرهـا

َق ِءم،ِ أو كان دقي ّيق الف والعرُب تعيُب النساَن إذا كان ض

َة بن ْفَبد َع ِءم الفأرة،ِ وقال  ّبهون ذلك بف الخطم،ِ يِّش

الطبيب: يِّشبهون ذلك بفهم الفأرة.ً وقال عبدة بن

الطبيب: 

ِءن الجزارة ضخُم بالسلمي
وكـاُر

َع ِءد يِّوَم أنَك م ذو الور
لـغـٍط

حـلٌب فإنك فاحلب
وصـراُر

النادي في الوليدة تكفي
ًا مؤتـزر

َع  بهّ واساترخإت فأمر صاب ضّب أوَل كنت
تلعتـهُّ

َة الندى،ِ ِءع وغدا الرو نـيلـهُّ نرجي ل الذي

الُجحر في شجها فأرة
 محفاُر

ًا بنـييَك  عـبـاد
وحـذيِّمًة



والسِنور الفأر في الشمقمق أبي شأعر

والسنور: وقا لبو الشمقمق في الفأر 

ِءق جـراب الـدقــي
والـــفـــخـــاَره

أقـفـــَر حـين قـلـُت ولـقـد
بـــيتـــي

ًا ُه مخـصـبـ كـثـير خإـير
الـعـــمـــاره

ً كـان ولـقـد غـــير آخإـــل
قـــفـــر

بـــدار مـــنـــهّ عائذاٍت
المـــــاره

تـحـنـبــن قـد الـفـأر فأرى
بـــيتـــي

ٍة إلـــى مــقـــصـــوص
طـــياره

ذبـــاُن بـالـرحـــيل ودعـا
بـــيتـــي

أذى فـــيهّ وعـــيش
ومـــــــراره

مـن مـنـهُّ الـسـنـوُر وأقـاَم
ِءة الـجـــو شـد

ًا،ِ الـجـوف فـي كـئيبـ
حـــراره 

رأيِّتـــهُّ لـمـا قلـُت
الـــرأ نـــاكـــس

َي رأتـهُّ قـــّط عـينـــا
بـــحـــاره

ًا مــن فـأنـَت صـبـر
ساـــّن خإـــير

ِءف قـفـر ببـيوٍت كـجـو
الــحـــمـــاره

وكـيف لـي،ِ صـبـر ل: 
مـقـــامـــي

ِءم رحـلـهُّ مخـصـٍب عـظـي
الـتــجـــاره

ًا ساـر: قلـُت إلـــى راشـد
ٍر بـــيت جـــا

في تغزُل العنكبوُت
ّبي ِءز وح الكو
 والقرقاَره

ٍة كـــلـــٍب.ً وكـــلـــب
عـــياره

كلبي الجحاُم وأصاَب
فأضحى

ًا: وقال  أيِّض

الـكـلُب تـجـحـُر كـمـا حـين قـلـُت ولـقـد



ثـعــالـــهّ الـبـــر أجـحـرنـي
الـنـوى إل فـيهّ 

والـمــخـــالـــهّ
مـن بـييٍت

ِءى قـــفـــر الـغـضــارة
نــحـــو الـذبـاُب وطـار

ُزبـــالـــهّ
مـن الـجـرذان عطـلـتـهُّ

الـخـــير
ْفَم  مـنـــهُّ يِّرتـجـيَن لـ

بـــللـــهّ
كـّل إلـى مـنـهُّ بـات

خإـــصـــٍب
الـعـل ذا الـلـهّ يِّسـأل

والـجـــللـــهّ
فــقـــيهّ الـسـنـوُر وأقـام

ٍر بـــشـــ
ًا لـطـول رأسُاـهُّ ناكـسـ

الــمـــللـــهّ
ًة،ِ يِّرى فـــلـــم فـــأر

ًا شــــيئ
ًا عـلـى يِّمـشـي كـئيبـ

حـالـــهّ
نــاكـــس رأيِّتـهّ لـمـا قلـت

الـــرأس
بـحـسـن وعـلـلـتـهّ

مـقــالـــهّ
ًا قلـُت رأَس نـاُز يِّا صـبـر

الــســـنـــا
بـيد كـمـثـل قـفـار
تــبـــالـــهّ

وكـيف لـي،ِ صـبـر ل: 
مـقــامـــي

الـبـيت فـي ومـشـي
َيالـهّ مـشـي خَإـ

فــأرة فـيهّ أرى
الـــرأ أنـــغـــض

ُد كـربـَج تـعـ
الــبـــقـــالـــهّ

ًا ساـر: قلـت فـخـاَر راشـد
الــلـــهّ

ٍة مـن نـعـيم عـيش
ومـــنـــالـــهّ

ّنـــا ساـمـعـــت مـا أ
بـــخـــير

ْفَن َنـا جـاَز مـ فـي رحـلـ
ضــللـــهّ

ًا فائتـنــا ول راشـــد
تـــعـــدونـــا

سالٌم قولة: عليك لي
 ببطالهّ ول منهّ لعب

مـحـبـس مـن أخإـرجـوه ساوء شيُخ كأنهّ ولي



بـكـفـالـــهّ
ًا: وقال  أيِّض

بـعـــد مـن رفـقًة
رفـــقـــهّ بـــبـــيتـــي الــفـــأُر

بـالـبـيت نزلـوا
َصــفـــقـــهّ ًا ٍر بـــعـــد حلـقــ قـــطـــا

ًا رأس فـي صاعـد
نـــبـــقـــهّ

رأس عـــرس 
بـــيتـــي

ِءع مـن شقـهّ ضـلـ
ساـلـــقـــهّ

ٌفساــــي سايفـــهّ
ٌد جـــــــديِّ

دقـــــــهّ الـــبــــاب 
يِّطـــرق جاءنـا

بـــالـــلـــيل
الـبـيت فـي يِّدع

ْفَلـــقـــهّ ِءفــ
ًا الـــبـــيت دخإـل جـــهـــار

ْفَق نـاُزويِّهّ وصـفـ
صــفـــقـــهّ ْفَس بـــرغـــــيف وتـــتـــر

في منها أبصرُت صفقة
ِءد  زرقهّ العين ساوا

ُه أغـبـٌش بــلـــقـــهّ تـعـلـو ِءن مثل  عرس اب
ًا: وقال  أيِّض

ِءفـي منها جفلوا َفا ِءخإ برجـلـي الفأُر
ِءف وتبابـيَن ضـعـا ِءت ساـوء وساـراويِّل
ِءف وبضرٍب بالـدفـا بزفـن حولي درجوا

َي ِءف في هوا جـازوا ثمـَت سااعًة خإل
 

ِءفي في أهلي وبـاتـوا اساتي نقروا لحا
ِءف ِءمسك َ بسـل وقـالـوا اساتى لعقوا

ّلت ِءف اساته بالـّرعـا حتـى نازويِّهّ صفعوا



والهرة الفأرة في أحاديث

َوى ْفَر قال: خإمٌس أنهّ وسالم عليهّ اللهّ صلى النبّي عن ُيِّ

ْفَثَن ِءر ِءحَجامُة الفأرة،ِ وسُاؤر التفاح،ِ النسيان: أكُل ُيِّو في وال

ُذ النقرة،ِ ْفَملة،ِ ونب َق الراكد.ً الماء في والبوُل ال

َع أنهّ الزبير أبو قال: أخإبرني ُجريٍِّج وابن عبد بن جابر سام

ّلهّ ِءإذا أنهّ وسالم عليهّ اللهّ صلى النبّي عن ال ْفَدَت قال: " َق َر

ْفَق ِءل ْفَغ َأ َبَك،ِ َف َءَك،ِ وخَإّمر با ِءك إنا ْفَو َءك،ِ وأ ْفَئ ِءساقا ِءف ْفَط وأ

ًا يِّفتح ل الشيطان فإن مصباَحك؛ َلق ًء،ِ يِّكشف ول َغ ول إنا

ًء،ِ يِّحل ُفويِّسقة الفأرة وإن وكا البيت".ً أهل على تحّرق ال

السنانير: في وسالم عليهّ اللهّ صلى النبي قول قالوا: في

ّوافات من "إنهّن ّط سُاؤر بين تفريِّقهّ وفي عليكم"،ِ ال

ّنور َلى - دليٌل الكلب وسُاؤر الّس ّبهّ َع ْفَيس لتخاذهّن،ِ ُح ول

َء إل وجهٌّ لتخاذهّن َنا ِءُجرذان،ِ وقتَل الفأر إف النبّي فكأّن ال

فقد السنانير،ِ اساتحياَء أحّب كما وسالم عليهّ اللهّ صلى

الفأر.ً إهلك أحّب



وسالم عليهّ اللهّ صلى النبّي عن ُعَمر،ِ ابن عن نافع،ِ وعن

ِءت ُعذب ٌة قال:  ْفَتها هّرة في امرأ ْفَتها ساجن َط َب - فلم - ويِّقال: َر

ْفَطعمها ْفَسقها،ِ ولم ت َها ولم َت ْفَل ِءسا ْفَر الرض.ً خَإَشاش من تأكل ُت

َلمة،ِ أبي وعن عليهّ اللهّ صلى النبّي عن هريِّرة،ِ أبي عن سا

ِءت وسالم َل ٌة قال: دخإ هّرة في الناَر قبلكم كان ممن امرأ

َها،ِ هي فل ربطتها،ِ َعَمت َها هي ول أط ْفَت من ُتصيب ترك

ِءت ماتت حتى الرض،ِ ِءخإشاش َل ِءخإ ْفَت كلما الناَر،ِ فأد َل أقب

َها،ِ ْفَت ْفَت وكلما نهَش ْفَدبر َهَشتها.ً أ َن

َكَر ِءن صاحَب وسالم،ِ عليهّ اللهّ صلى النبّي قال: وذ ْفَحَج ِءم ال

َبهّ يِّجّر ْفَص ِءحبَة فيها رأيُِّت قال: وحتى حتى النار في ُق صا

ِءة ِءهّر َها،ِ التي ال َبطت ْفَعها فلم َر الرض.ً خإشاش من تأكُل تد

السد بصفة السِنور وصف

َفهّ بهّ من التنمير،ِ فإن ِءة السَاد،ِ إل ما وص ّنور - فوصفهّ بصف قال ابن يِّسير في صفة الّس

ّلع في المشي،ِ أل َة والعضاء،ِ والوثوب والتَخ ْفَور يِّوصُف بصفة الساد،ِ إذا أرادوا بهّ الصور السن

ِءن الساد من ذلك شيء،ِ إل ّية،ِ وليس في ألوا ِءج ْفَن ْفَلق،ِ والخل ُب ّنمر وال َد وال إن في السنانير السو



َفَرس َوَرَشان البيض،ِ وال ِءخإتة البيضاء،ِ وال ْفَوَن في النوادر: من الفأرة البيضاء،ِ والفا كما تر

ِءهّ على حمام ذلك الجار حين انتهى إلى ذكر  السنور: البيض - فقال ابن يِّسير في دعائ

ِءل المؤخإر خإطف كام
ِءر التصـديِّ

ُبعثٍن ِءهّ في َوخإ مشي
متبـهـنـٍس

ِءل كّل ِءن أعص كالسنا
 هُصور

ِءعيَر أغضف مفر ُأ
ٍم ضيغـ

متنيهّ على شبت
بالـتـنـمـير

ِءبٍل َتسر ّدجى ثوَب م ْفَو ال أ
غبـشًة

ِءض ِءر مح مهذٍب النجا
ِءر ُبـو مخ

ِءل كّل يِّختّص ِءق سالي ساابـ

َها،ِ ِءح َفرط نشاطها وَمَر فزع الناقة من الهر وإذا وصفوا الناقة بأنها ُرواع شديِّدة التفّزع،ِ ل

ُع العّض بالناب،ِ ِءهّر؛ لنهّ يِّجم ّفها،ِ وأكثُر ما يِّذكرون في ذلك ال ّيَب في د َن ِءهّرا قد  وصفوها بأن 

ُبٍع كذلك.ً والخمَش بالمخالب،ِ وليس كل سَا

الحارث: وقال ضابئ بن 

ْفَو تهاويَِّل ًَا ِءويَِّل ِءهّر َيل َتـهـا ْفَخإـ َأ
َء تحَت ترى ُحرُجوٍج بأدما
ِءزها ْفَر َغ

َحَجر: وقد أوس بن 

َتّف َها ديٌِّك وال ْفَي َل ْفَج وخإنزيُِّر بر
ًا ًا هّر تحَت جنيب
ِءرضها ْفَغ َم

عنترة: وقال 

ِءشّي ْفَح ِءج من َو ِءز ِءشّي َه َع ال
ِءم ّو  ُمؤ

ّنما َأ َأى وك ِءب يِّن ّفـهـا بجان د

َبى ْفَض َها َغ َقا ّت باليديِّن ا
ِءم وبالفـ ْفَت كلما َجنيٍب َفـ َط لـهّ َع

ُع والفيُل ِءر من يِّفَز ّنو ًا الس ًا.ً فزع شديِّد

الهجاء في السِنور



ّلهّ بن عمرو بن الوليد،ِ في أّم ساعيد بنت  خإالد:ومما يِّقع في باب الهجاء،ِ للسنور،ِ قول عبد ال

ِءن ْفَزل ِءغ ِءل ِءل ِءق الخمائ والـبـَرا
ْفَوُر ّن ِءسي في الّس ْفَف َن

َأهـٍل ب
ْفَيَت ْفَعط ًا َأ في ِءهند

ِءق  الّصدا
ّلقها ْفَسَت فط َل ْفَهـل لهـا َف بـأ

بالسِنانير الرجم

قال صاحب الكلب: قالوا: ولما مات القصبّي - وكان

من موالي بني ربيعة بن حنظلة،ِ وهو عمرو القصبي،ِ

ّيتة،ِ قال: وقد صنعوا ومات بالبصرة - ُرجم بالسنانير الم

ًا بذلك بخالد بن طليق،ِ حين زعم أهلهّ أن ذلك كان شبيه

عن تدبير محمد بن ساليمان.ً

ّيتة،ِ والكلُب ًا بالكلب الم ْفَوا أحد وقالوا: ولم نر الناس َرَم

ّيتة،ِ فليس ذلك إل لن السنانير ّية وم أكثر من السنانير ح

أحقُر عندهم وأنتن.ً

ِءعضلن،ِ وأولد اساتطراد لغوي قال: ويِّقال للجرذان ال

ْفَرصْ،ِ وكذلك أولد اليرابيع،ِ يِّقال: ِءد ِءر أدراصْ،ِ والواحد  الفأ

ُدروصْ،ِ وقال أوُس بن َحَجر:  أدراصْ و



 يِّتقّصع لو الّسوبان بمنعَرج
بن ُطفيل ليلى أبو

ًا إذا عمل النافقاء،ِ وهي ّفق تنفيق ّفق اليربوع يِّن ْفَأر،ِ قال: ويِّقال: ن قال: واليرابيع ضرٌب من الف

ِءهطاء،ِ وقال  ّداّماء،ِ والرا الشاعر: إحدى مجاحره،ِ ومحافره،ِ وهي النافقاء والقاصعاء،ِ وال

ٍة ِءق ِءبعالم ْفَخإل َأ ِءم ب ِءكـرا الـ ِءن ُأّم ْفَيِّ َد ْفَن الـّر ْفَت َوإ ّلـ َد أ

َناه ْفَق ّف ْفَبـل تن ِءم بالَحـ َؤا ّتـ الـ
في َقّصع الشيطاُن

َها َفا ق
ِءلَب فإذا فخرج أي نافق،ِ الحفائر هذه إحدى من ط

ّنافقاء،ِ ِءلب وإن ال ويِّقال: أنفقتهّ قّصع،ِ النافقاء من ُط

ًا: إذا َق يِّخُرج،ِ حتى بهّ صاح إنفاق ِءف َن من خَإَرَج هو: إذا و

النافقاء.ً

اليربوع احتيال

ِءس ْفَمعها التراَب على نف ّداّماء والّراهطاء،ِ وفي َج ِءصعاء،ِ وال ِءع بالنافقاء،ِ والقا ِءل اليرابي وفي احتيا

ِءة بشيء عن ّتوريِّ ِءطها لمن أرادها،ِ وال ِءحراساة،ِ وفي تغلي ْفَحر،ِ وفي تقدمها بالحيلة وال باب الُج

ُدّوها خإلف ما هي عليهّ،ِ ثم في وطئها على َع ِءهم  ُتو شيء،ِ وفي معرفتها بباب الخديِّعة،ِ وكيف 

َتّصهّ،ِ وفي اساتعمالها ِءرَف أثرها الذي يِّق زَمعاتها،ِ في السهولة وفي الرض اللينة،ِ كي ل يِّع

ّفها - العجُب ِءخإير أك ْفَطء على مآ ِءبير - والتوبير: الو واساتعمال بعض ما يِّقاربها في الحيلة التو

العجيب.ً

ّية ّي أن الزباء الروم ٌد الحارثّي،ِ وحسين الزهر ّدا ْفَسات،ِ وش ُدُر َعقيل بن  أنفاق الزباء وزعم أبو 

ِءملت تلك النفاق التي ذكرها الشاعُر  فقال: إنما ع

ْفَر ُع َأّن تش َها ب َنـا َل كمي ِءق على لها َعمٌرو النفا



ُؤها ِءخإلها،ِ وعلى قدر ما يِّفَج ّدتها ومدا ِءجها التي أع على تدبير اليرابيع في محافيرها هذه،ِ ومخار

من المر.ً

ّبت والّروم،ِ إنما اساتخرجوا الحتيال بالنفاق والمطامير والمخارق على تدبير ُت وأن أهل 

اليرابيع.ً

ّلهّ عّز وجّل الكافَر في باطنهّ الموّرَي باليِّمان،ِ والمستتر بخلف اشتقاق المنافق وإنما ساّمى ال

ِءسّر - بالمنافق،ِ على النافقاء والقاصعاء،ِ وعلى تدبير اليربوع في التوريِّة بشيء عن شيء،ِ ُيِّ ما 

الشاعر: قال 

ّفناه ْفَبـل تنف ِءم بالَحـ َؤا ّتـ الـ
في َقّصع الشيطاُن

َفاها َق
ّلهّ عّز وجّل اشتق لهم هذا ِءمل بهذا العمل،ِ ولكن ال وهذا الساُم لم يِّكن في الجاهلية لمن ع

السام من هذا الصل.ً

ُيِّحّج: َصُرورة،ِ ولمن أدرك الجاهلية والسالم: ْفَمنا أن قولهم لمن لم  كلمات إسالمية وقد عل

ًا،ِ وتسميتهم للتمّسح بالتراب: التيّمم،ِ ًا فرقان ّلهّ: قرآن مخضرم،ِ قولهم وتسميتهم لكتاب ال

ْفَن في الجاهلية.ً َتهم للقاذف ب فاساق - أن ذلك لم يِّك وتسمي

ْفَصل اللغة،ِ  كقولهّ: وإذا كان للنابغة أن يِّبتدئ الساماء على الشتقاق من أ

ُي ّنؤ ِءض وال ْفَظلومة كالَحو َلد بالم  الَج
ّلهّ الذي لهُّ وحتى اجتمعت الَعرب على تصويِّبهّ،ِ وعلى اتباع أثره،ِ وعلى أنها لغة عربية - فال

ّق بذلك.ً ِءة أح أصُل اللغ

ِءلَط َلى َزَمعاتها لتغا َع شعر شّماخ في الّزموع وذكر شّماُخ بُن ضرار الّزموع،ِ وكيف تطأ الرنُب 

ِءر والعانة،ِ  َعي ْفَأن ال ًا ش ِءكلب وجميَع ما يِّطالبها - فذكر بديِّئ فقال: ال

أنف من الّرمح مكان
ِءع ُدو َق  ال

ُهّن ما َف ْفَساتا ْفَبَن ا منـهُّ َضَر

ِءع بل ناَل كان قد شـفـي ْفَت َعل ِءئنهّن ج َغا ُدو َض تـبـ
ِءن  َعي ِءقٍب ِءب َت ْفَر ِءع ُم ُبـو َتـ ِءدلٍّت ْفَدَن ُم ِءر َي ُيِّ ّنـأ مـنـهّ ال

ُعقاب،ِ وصار إلى صفة الرنب  فقال: ثم أخإذ في صفة ال



ِءصّى ِءح ِءع ٍة جنا ِءع طالب ُهـّن َلُمو َن ُتو ّلـياٍت ُم مـو
ِءم غريَِّض ّلح عن ال
ٍم ِءع ضر  َجزو

إذا تريِّث ما 
ْفَت اساـتـفـاد

ثم قال: 

ِءس ٍة برأ ِءع عكرش عويِّرضـاٍت بين تنفّك زمو
ِءن ِءع قارتاتن خإزا الجو ُد ًا صاراٍت،ِ سايد تطار ويِّوم

ِءع من الغريُِّم لذ التبـي ِءن ثعالُب منهـا الشرفي
نماها قطن،ِ في الغّز  رفيع وكر في فرخإين
ِءع كالخشل جماجمهّن النزيِّ ًا فيها الناش من قطع

ََلى َع ّبر بيديِّها،ِ وتمشي  ْفَجليها قال أبو المفضل: تو ِءر والّزموع: التي تمشي على َزمعاتها: مآخإير 

ّظلف من الشاة ِءق خإلَف ال ّل ِءع المع َنن من الدواّب،ِ والّزَم ّث َلى رجليها،ِ وهي مواضع ال َع َزَمعاتها 

َلى مآخإير قوائمها،ِ كي ل يِّعرَف أثرها َع ْفَوبير،ِ وهو أن تطأ  والظبي والثور،ِ قال: وكل ذلك ت

إنساٌن ول كلب.ً

ِءنق: ْفَر ِءخ ِءرشة: النثى،ِ وال ْفَك ِءع ّذكر من الرانب؛ وال ًة،ِ وهو ال ًا مر ًة،ِ وخُإَزز ًا مّر ُد ذئب وذكر أنها تطار

ُعقاب،ِ وهذه الرانب،ِ إل أن تقول: ُعقاب فليس إل التأنيث،ِ هذه ال ولدها،ِ فإذا قلَت أرنب،ِ أو 

خإَزز.ً

َبل معروف،ِ والحناش: الحيات،ِ وأحناش الرض:الضّب،ِ والقنفذ،ِ واليربوع،ِ وهي َطن: َج وق

ْفَتني دواّب رأساي: يِّعنون القمل؛ َذ ًا على قولهم: قد آ ًا حشرات الرض،ِ فجعل الحيَة حنش أيِّض

َتهُّ".ً َأ ْفَنَس ِءم ُكُل  ْفَأ َت ِءض  ّبة الر َدا ِءهّ إل  ِءت ْفَو َلى َم َع ْفَم  ُه ّل َد وعلى قولهّ تعالى: "َما 

ُع إلى ِءعقبان أسار ّيات بأعيانها في هذا الموضع،ِ فإن ال قال أبو المفّضل العنبري: ما أراد إل الح

ّيات إلى أكل الفأر.ً ّيات،ِ من الح أكل الح

ِءنها،ِ  ّيات بأعيا قولهّ: ويِّدّل على أنهّ إنما أراد رؤوَس الح

ُهّن ِءجُم ِءل َجَما ِءع كالَخَش النزيِّ ًا الحناش من ِءقطع



ّبهها بالَخَشل النزيِّع،ِ والخشل: ّلحم والعظام،ِ فلذلك ش ِءت ساخيفٌة،ِ قليلة ال ُؤَس الحيا لن أر

ْفَقل السخيف اليابس الخفيف.ً الُم

الحمر: شعر فيهّ ذكر المقل والحتّي قال خإلف 

مطل من كان ما
ِءل  وبخ

الـثـريِّا نـوء حجاجنا ساقى

َا دونها وسادوا ِءل باب بـقـفـ فأحرزوها النعاَل جمعوا
ِءل بعثوا دجائٍج وعشر بنـعـ ًة فـاكـهًة أهديِّت وشـا
ّي من وعشر ِءل رد المق
 خإشل

ِءن ٌع طولهـمـا ومسواكي ذَرا

ْفَعل ّق َن رجلـي اللهّ فد ذاك أهديُِّت
ليحملـونـي

غير من ساماؤهم ٌء لـهـم تائهـوَن،ِ أناٌس روا

ْفَن عـكـٍل فعاُل الفعاَل ولك ٌع انتسبوا من ففر
ُقـريِّش

َلى وجههّ،ِ وقال أبو  َع ِءتّي،ِ المقُل  ذؤيِّب: والَح

ْفَرَف ُبّر وعندي الحتّي ِءق ال
 مكنوز

َي أطعمُت إن دّر
ْفَم َلهـ ناز

ما الحيوان أصنافا جميع على فضيلة للسِنور

النسِان خل

ًافي أصناف الحيوان - فليس يِّدخإل فيها الملئكُة والجّن،ِ ًب َع كتا وإذا قال القائل: فلٌن وض

وعلى هذا كلم الناس.ً

َيواُن".ً َلهَي الَح َة  ّداَر الخإر َوإّن ال ّلهّ عّز وجّل في كتابهّ: " وللحيوان موضع آخإر،ِ وهو قول ال

َلة الناس كان أشرف لها ْفَجم من الّسباع والبهائم،ِ كلما قُربت من ُمشاك ُع ْفَمنا أن ال قد عل

والنسان هو الفصيح وهو الناطق.ً



ّوُت ويِّصيح،ِ اسام الناطق إذا ُيَِّص ّقون لسائر الحيوان الذي  إطلق الناطق على الحيوان وقد يِّشت

قرنوه في الذكر إلي الصامت،ِ ولهذا الفرق أعطوه هذه المشاكلَة،ِ وهذا الشتقاق،ِ فإذا تهيأ

َلى مقاديِّر الصناف الباقية،ِ كان أولى بهذا َع َيِّفُضُل بهّ  ِءن بعضها من الحروف مقداٌر  من لسا

ِءة ثلثة أحرف قاف،ِ وطاء،ِ وألف،ِ وكان ذلك هو صوتها،ِ ساّموها َقطا السام عندهم،ِفلما تهيأ لل

ِءميت: بصوتها،ِ ثم زعموا أنها صادقٌة في تسميتها نفسها قطا،ِ قال  الك

ِءت ْفَر ِءمَن الواساقا ّذخإائ الـصـادقـا كالناطقات ال
َذكَر  القطاة: وقال الخإر و

ًاوباقي ًق في الليل ُطُرو
ِءدُف الرض ْفَس  ُم

ٍة ْفَت قد وصادق ّبَر ما خَإ
ْفَتـهـا َعـثـ بـ

ْفَت أنها ًقا،ِ حين زعم ِءبرة،ِ وجعل خإبرها صد ْفَخ فجعلها ُم

ْفَم ذلك.ً َتُر ًطا؛ وإنهّ كانت القطاة لم  ق

َهم الناُس فهو والعرب تتوساع في كلمها،ِ وبأي شيء تفا

ِءة بياٌن،ِ إل أن بعضهّ أحسُن من بعض،ِ  والذي تهيأ للشا

قولها: ما،ِ ولذلك قال ذو الّرمة: 

الماء باسام يِّنايِّهّ
ُغـوُم مب

ُع ْفَوَت يِّرف ّونهّ ما إل الّص تخ
ِءحىَِة،ِ  ْفَض ُأ ُعَميري،ِ وكان يِّتعّشقهّ ورآه قد اشترى  َبق ال ّي لخر ّباد النمير فقال: وقال أبو ع

ْفَلَت الجفاه فعل فع مـاه المـاه ذابح
شـاه خإريِّبق  ْفَمَت ِءح المو ِءمَن َر

ْفَوها كأنهم الشاة: ماه،ِ يِّسمون الذيِّن هم والصبيان سام

اسامها.ً جهلوا حيَن منها،ِ سامعوه بالذي



غلم? وكان يِّا أبوَك بابهم: من على يِّلعب لصبي وقيل

ْفَو أبيهّ اسام َو ًا- فقال:  ًب ْفَو.ً كل َو

اللسان،ِ عريِّض طائر كل أن المنطق،ِ صاحُب وزعم

أوَجد.ً منهّ الكلم بحروف والفصاح

الخنزيِّر،ِ وكذلك الصبيان،ِ صياَح يِّشبهُّ صياح آوى ولبن

ْفَف للكلب تهيأ وقد َع ْفَف،ِ مثُل:  ْفَو َع َو ْفَو،ِ و ذلك،ِ وأشباه َو

ّيأ ّيا وقد القاف،ِ للغراب وته ْفَساتان ته َد - وهو للهزار

ّيأ وقد ُأخإر،ِ - ألواٌن العندليب أكثر،ِ الحروف من للببغاء ته

ْفَرَت فإذا ّيأ قد وجدتها السنانير إلى ص ِءف من لها ته الحرو

ُد َببَت ومتى الكثير،ِ العد ِءرَف أن أح ْفَع ذلك تع ُوَب فتسّم تجا

ِءر،ِ َد السناني ّع ِءص ثم الليل،ِ جوف في لبعض بعضها وتو اح

ْفَعهّ،ِ تسمعهّ ما ّب ْفَف وتت ّق َو َت عدد من ترى فإنك عنده،ِ و

ِءل الحاجات من لها كان لو ما الحروف والعقو

َها ثّم والساتطاعات؛ ْفَت َف ّل الموضع،ِ صالحة لغة لكانت أ

واللغاُت اللغات بعض صعوبة في العلة الحال،ِ متوسّاطة



ّد إنما َلى وتعُسُر تشت َلى بها؛ المتكلم َع ْفَدر َع جهلهّ ق

َلى فيها،ِ َُوضعت التي بأماكنها َع ْفَدر و ِءة ق ّلتهّ،ِ العدد كثر وق

َلى ْفَدر وع ّفتها مخارجها،ِ ق َها،ِ وخإ َلس ِءدها وثقلها وسَا ّق في وتع

الرجل فإن والُخوزي الّزنجي بين ما كفرق أنفسها،ِ

ًا وابتياعهم الّزنج بيع في يِّتنّخس ًا شهر ّلُم واحد بعاّمة فيتك

ِءمهم،ِ ًافل ويِّجاوُرهم الُخوَز،ِ ويِّبايِّع كل ًن ّلق زما منهم يِّتع

بطائل.ً

ْفَن والجملة: أّن ِءن ِءم َو ْفَع َلى الساباب أ ّلم َع فرط اللغة تع

ِءة ْفَدر وعلى ذلك،ِ إلى الحاج ِءة في إليها الضرورة ق المعامل

ُغ يِّكوُن عنها.ً والتقصير فيها،ِ البلو

أمور: في النسان يِّناساُب والسنور للنسان الهر مناسابة

ِءطُس،ِ أنهّ منها َءب،ِ أنهّ ومنها يِّع ّطى أنهّ ومنها يِّتثا يِّتم

َنيهّ وجههّ ويِّغسل ُة وتلطع بلعابهّ،ِ وعي ِءد وبَر الهّر ِءدها جل ول

في تجري الدهان كأن يِّصير حتى الصغر،ِ وفي الكبر،ِ بعد

جلده.ً



ْفَربان لبعض ويِّتهيأ الحروف من للغربان يِّتهيأ ما ِءغ من ال

ِءة الحروف ِءشره ل ما والحكايِّ ْفَع الببغاء.ً َيِّ

الفأر نفع

َء أن الطباء وزعمت ْفَر ُه الفأر خُإ السار صاحُب ُيِّسقا

َلق ْفَط ُي يِّسّمى ل ولكن البول ُحصر هو والسار بولهّ،ِ عن ف

الياء.ً دون باللف،ِ السار وهو بذلك،ِ

ْفَرء من فيحتمل الُحصر الصبّي ويِّصيب ْفَطلق الفأر خإ ُي ف

قاتلين لداءيِّن دواءان الفأر خإرء في تهيأ فقد عنهّ،ِ

ْفَجهزيِّن،ِ ْفَت قد لعرابّي قيل ولذلك م ٌع فيهّ اجتمع أوجا

ّي ٍء شداد: أ ْفَعمدني الذي تشتكي? قال: أّما شي فُحصٌر يِّ

ْفَسار.ً ُأ و

 لغوي استطراد

ْفَثٌي كما ترى.ً ِءخإ ًيا،ِ وواحد الخإثاء  ْفَث ْفَخثي خإ َيِّ َثى الثور  يِّقال: خَإ

َذَرق،ِ وَمزق،ِ وَزرق.ً ويِّقال: خَإزق الطائر،ِ و



ًا.ً ًاحتى يِّكون يِّابس ُو ََجعًر ّنج قال ابُن العرابّي: ل يِّكون ال

ِءوه: الونيم،ِ وقال  ّذباُب،ِ واسام نج َنم ال الشاعر: ويِّقال: و

ِءنيمهُّ ْفَقط و ِءد َن َدا ِءمـ ال َنَم ّذباُب َو حتى عليهّ ال
ِءة والظبي،ِ ّنعام،ِ وَروث الحمار وبعر البعير والشا ُعّرة الطائر،ِ وصوم ال ّذباب،ِ و ِءنيم ال وهو و

ِءخإثي البقر.ً و

ْفَن تمر.ً َتلً م ْفَك ِءم َيا لهُّ  ْفَيِّ َد ّأه ٍة  ُعّر ْفَكتلً من  ِءم َنا  َل َدى  ْفَه ْفَن أ وقال الّزبير: م

ِءع الحيوان،ِ ولذا قال الزبيُر ما قال.ً ِءع ما يِّكوُن من جمي قال: العّرة اساٌم لجمي

َلحت،ِ فرذا صاروا إلى النسان والفأرة قالوا: خإرء قال: ويِّقال: َرَمَصت الدجاجة،ِ وذرقت،ِ وسَا

ّذكران،ِ وقد النسان وخُإرء الفأرة،ِ ويِّقال خإروءة الفأرة أدخإلوا الهاء،ِ فيهّ،ِ كما قالوا ذكورة لل

ِءشعب  ُنوس بنُت لقيط بن ُزرارة،ِ في يِّوم  َت ْفَخإ َد َبلة: ُيِّستعار ذلك لغير النسان والفأرة،ِ قالت  َج

ّطير ٍد بنو  أربابها عن ال خإـرو أسَا
فلذلك يِّقال لبني أساد: خإروء الطير،ِ وقيل لهم: عبيد

َعَصا.ً ال
ببيت قالهّ صاحبهم بشر بن أبي خإازم،ِ قالها لوس بن

 حارثة: 
َدى سَايب ساوى ْفَع إّن سُا
َبَك ْفَي ُع سَا  واسا

َعَصا  ْفَم ال ُقـوَك لـ ّتـ َيِّ
ٍة بـذم

 الشعراء ميسِم

ِءقي لساَن أخإّس الّشعراء ّت َتهّ،ِ أن يِّ ِءميسم الّشعُر َمَضّر َد أن يِّعرف  فيحُب على العاقل بع

َكن من ذلك،ِ فأما العربّي أو المولى الّراويِّة،ِ فلو خإرَج ْفَطر مالهّ؛ بل بما أم ِءش ًا ب ِءشعر وأجهلهم 

ُتهّ.ً ْفَف ّن ِءملكهّ لما ع إلى الشعراء من جميع 

َبال الشعر،ِ كما قال  ِءن ْفَقع  ّي: والذي ل يِّكثرث لو ْفَرز الباخَإ

ْفَمتعـون َت ِءب ويِّس ّنـَشـ بـالـ
ُذوَن الناَس أَرى لي يِّأخُإ

ُطو ُيِّع و



ِءت تشكو ِءن جراحا ْفَلُس أ
ِءب َعـَر الـ

َهـُم الحـمـار مثُل وأنَت أبـ

ُع والرماُح لخإيهّ،ِ حذيِّفُة قال ّما ولمر صدره: في شوار

المأثور.ً والكلََم إيِّاك

ْفَت مذهٌب وهذا وهومذهٌب المم،ِ جميع العرُب فيهّ َفَرع

الخير.ً لساباب جامع

 لغوي استطراد

ْفَخَرج،ِ والكنيُف والُحّش،ِ والمرحاض،ِ ْفَذهب،ِ والم قال: ويِّقال لموضع الغائط: الَخلء،ِ والم

ْفَرفق.ً ِءم وال

ْفَحش ُفسولة،ِ والف ًايِّدلك على شدة هربهم من الدناءة وال وكل ذلك كنايِّة واشتقاق،ِ وهذا أيًِّض

َذع.ً والق

ِءع.ً ّي: رجع الرُجُل،ِ من الرجي قال: وعن اليزيِّد

ّلهّ ِءجّرة،ِ قال ال َع القول والّسفر وال وخإبرني أبو العاصْ عن يِّونس،ِ قال: ليس الرجيع إل رجي

ِءع" وقال الهذلّي وهو  ْفَج ِءت الّر ِءء ذا المتنّخل: تعالى: "والّسما

َفٍل في ثاخ َت ْفَح ْفَختلي ُم َيِّ ِءع أبيَض ْفَج إذا رساوٌٍب كالّر
ِءدمنا الحديِّث: فلما وفي ْفَدنا الشاَم ق قد مرافقهم وج

ْفَقبَل ُت ْفَبلة،ِ بها اسا ِءق ّنا ال ِءرف فك ّلهّ،ِ ونستغفُر ننَح  ال

ّنور الفأرة في عبدل ابن شأعر والسِ



َدل في الفأرة  َعب ّنور: وقال ابن  والس

سايبك من بسجالي
المقسوم َد طلحًَة أغثـنـي الجوا

ذاك علمَت قد مفلٌس
عـديِّم

نفسي فدتك نفسي

ْفَم ذاك فعلَت إن  عظـي ْفَع ِءف لنا تطو دقـيق بسلـ
طعام في اللهّ قضى

 اليتيم
ُتم ّنـي تعامس فل علم ع

وأنشد: أراد: ل تعاَمُسوا،ِ فاكتفى بالضمة من الواو،ِ 

الساـاة الطـبـاء مع 
ّباء أّن كـان الط
حـولـي

ٍم وكتاٍب كـالـوشـوم منمنـ وأصـيص جرة غيُر لي 
ْفَم خإـروقـهّ رقعنـا بـأديِّ بـرغـيٍف أبـيعـهّ وكسـاء
ْفَم ضيف لكّل لحاٌف كـريِّ ِءشـيٌط أعـارنـيهّ وإكـاف َنـ

ْفَم مـا رمحـهّ الشيَخ يِّقـو ُصـهـيٌب يِّبـيع مـمـا 

ْفَم يِّغوَر حتى ولحافي النـجـو
ذكرُت فقد حل

أصيصـي

ْفَم عليهـُم قسٌم مـعـلـو
نصـُف عليهّ بيت
رغـيف

ًا كان  ْفَم مـا ساـاكـنـ يِّريِّ بـيتـي فـاُر مولـيا منهّ
في شيوخَإكم تليُحوا

ْفَم الّسمـو
النصارى صوُم هذا: 
فحلوا

ّق ٍم كـّل الح ْفَم يِّو تـُصـو
قلن ثم الفأُر ضحَك

ًا جـمـيعـ
فـينـا وأنَت بإذٍن 
ْفَم ذمـي

قاَم قد البراء إن: 
ال

ْفَم مـخـيس وقـراد مـزُمـو
على زادهم حملوا

خإنفـسـات



ْفَم النفـار بعد علموه الـرساـي ٌع إكـاف عـلـيهّ ضفـد
ِءفهّ لقومي ْفَم لن ُطـو المـخـ حـبـل بقطـعة أنفهُّ خإطموا

ْفَم لبيتـَي لقومي الـمـهـدو
ُبوا حوَل منجنيقهم تص
بـيتـي

َق ْفَم بـيتـنـا فو بـقـدو
ساـّم الغبـاء في
ُبـَريِّص

ًا لجمعكم قدم
مـعـلـوم

ِءن بيُت:  ُع الجريِّ مجم
صدق

ًا ِءه تحَت مسكن تمر
المـركـوم

ُه لول:  سانورتا
احتـفـرنـا

ُعنـا تذرانا ْفَم ْفَم وج كـالـهـزيِّ ِءق ْفَه ُتل َتـا ًء سانـوَر فـضـا

ِءزيِّتي من  لـعـظـيم َر
قعر في العنكبوت عشَش

ْفَم فـيهّ العنكبوَت  يِّعـو
تدنى غمرت قد ليتني

حـتـى
َق ِءهّ فـو مـركـوم رأساـ إل الـدهـَر يِّغـيثـهّ ل 

فإنني أغثني
مظلوم

ًا يِّنادي كفهّ مخرج
ًا ذبابـ

يِّشمهّ نبيذ
المزكـوم

ْفَن ذرني َق فل أطي

وقال في الفأر والسنور: 

ًا كان ًا عضب لسنا مقوه ُه سانورنا قثال وأعـهـد
َنا لها واشترى لحنطت كف جنازتهـا عندنا أصبحت

لنا وقام يِّبكي كريٌِّب  ْفَنا وغـدوا صحابتي جمع
ِءن كانت شحنـا بيتنا لجرذا ٍز شمائلـهـا حلو عجو

ٍذ أرنا شوارب ذي جر
ِءت حدباء كّل ذا

ٍة خإشخش



ساكـنـا حقبًة لميثاء كانت ًا ِءرة ساقي بـهـا فجعُت لسنو

الفأر ضأروب

المعروفان،ِ والفأر الُجرذان ضروب: فمنها قال: والفأر

ْفَخت والبقر،ِ كالجواميس وهما ُب ِءعراب،ِ وكال ومنها وال

ْفَد،ِ ومنها الزباب،ِ ِءد اسام الفأر،ِ من شكٌل واليرابيع الُخل ول

الفأر.ً ولد مثل ِءدرصْ،ِ اليربوع

ْفَأر ومن ُة الف ِءمسك،ِ فأر ْفَيِّبٌة وهي ال ّبت،ِ ناحية في تكوُن دو ُت

ُد ِءرها،ِ لنوافجها تصا ٌد اصطادها فإذا وسُاَر َتها عَصب صائ سُاّر

فإذا دمها فيها فيجتمع مدلة،ِ وسُاّرتها شديِّد،ِ بعصاب

َكم ذبحها.ً ذل أح

َثر وما ّور ماتت - فإذا يِّأكلها من أك َة ق كان التي السر

َبها ْفَأرة لهّ عص ّية،ِ والف يِّستحيَل حتى الشعير في دفنها ثم ح

ِءقُن الدُم ذلك ُد هناك،ِ المحت ًا موتها،ِ بعد الجام ًا،ِ ِءمسك َذكي

ّدُم ذلك كان أن بعد ًا.ً ُيِّرام ل ال ْفَتن َن

ًا البيوت قال: وفي ْفَأٌر يِّوجد قد أيِّض ْفَأر يِّقال مما ف لهّ: ف



ُد جرذاٌن وهي المسك،ِ الرائحة تلك إل عندها ليس ساو

لهّ.ً اللزمُة

ِءجرذان قال: وفي ْفَنٌس ال والّشنوف،ِ بالعقود عبٌث لها ج

ُلق عليهّ بالذي شبيهّ على والدنانير،ِ والدراهم َعق؛ خُإ َعق ال

وبخشخاش والدراهم،ِ بالدنانير تفرح الجرذان هذه أن إل

الزمان،ِ بعض في حجورها من تخرُجها أنها وذلك الحلي،ِ

ًا تنقلها ثم وحواليها،ِ عليها فتلعب ًا،ِ واحد َدها حتى واحد ُتعي

موضعها.ً إلى آخإرها عن

ُقطامّي بُن الّشرقّي فزعم ُه - وقد ال ْفَو َو َكر عن َر أن َشو

ً ّطلع الشام أهل من رجل ُجحره من ُيِّخرُج ُجُرذ على ا

ًا ًا،ِ ديِّنار ً أخإرج قد رآه فلما ديِّنار ًا مال ّفهّ صالح اساتخ

ِءحرصُْ،ِ ُه،ِ أن فهّم ال َذ ْفَزم،ِ أدركهّ ثم يِّأخُإ ُق لهّ وفتح الح الرز

ًا المقسوم ُي الفطنة،ِ من باب ِءسك أن فقال: الرأ ْفَم عن أ

ُتهُّ فإذا يِّخرُج،ِ داَم ما أخإذه ِءخإُل رأيِّ ِءل فعند ُيِّد ّو ّيبهّ ديِّنار َأ يِّغ

ُيِّعيده ِءثُب مكانهّ إلى و المال.ً فأجترُف عليهّ،ِ أ



منهّ،ِ أراه كنُت الذي موضعي إلى وعدُت قال: ففعلُت

ْفَخرُج هو فبينما إلى ويِّثُب يِّرقُص جعل ثم الخإراج،ِ ترك إذ ُيِّ

ًة َيِّمنة ويِّذهُب الهواء،ِ َيِّسر ًا أخإذ ثم سااعة،ِ و ّلى ديِّنار فو

الدنانير إلى قمُت ذلك رأيُِّت فلما الُجحر،ِ فأدخإلهّ بهّ،ِ

َد فلما فأخإذتها،ِ َذ عا ًا ليأخإ أقبل الدنانير يِّجد فلم آخإر ديِّنار

مات.ً حتى الرَض،ِ بنفسهّ يِّضرُب ثم الهواء،ِ في يِّثُب

ِءث من الحديُِّث وهذا النساء.ً وأشباه النساء أحاديِّ

ّدعونه آخر باب ْأر ي للف

ِءفراساة أصحاب فيهّ يِّنظر الذي وهو الفأر،ِ قرض في ال

أسارار وفي الكتاف،ِ وفي الخيلن،ِ في بعضهم يِّنظر كما

بعض في نزَل المنصور جعفر أبا أّن الكّف: ويِّزعمون

ُقَرى،ِ ْفَأُر فقرض ال ًا الف ْفَسح بهّ فبعث عليهّ،ِ يِّجلُس كان لهّ ِءم

َأ،ِ َف ُير ّفاء: إّن لهم فقال ل ْفَعرفون بيٍت أهل هنا الر ِءض َيِّ َقر ب

ْفَأر ِءع صاحب يِّنال ما الف أن عليكم فل شر،ِ أو خإير من المتا



إلى المنصوُر فبعث تصلحوه،ِ َأن قبل عليهم تعرضوه

ُنهّ وقعت فلما شيخهم،ِ ِءع على عي ِءض موض َثب القر وقام و

ًا ِءمسح? فقال هذا صاحُب قال: َمن ثم قائم المنصور: ال

ورحمَة المؤمنين أميَر يِّا عليك قال: السلُم ثم فقام أنا،ِ

ّلهّ ُتهّ ال ّلهّ وبركا َيّن وال ِءل َت ِءخلفة َل ً أكون أو ال ًا.ً أو جاهل كذاب

ِءريِّمي الّسكوني مجّمع بن َعمرو الحديِّث هذا ذكر وقد الّص

البلدان.ً بعض على َقَضى

المسِك فأرة

ََألت ِءبنا من العطاريِّن بعَض وسا ِءة أصحا ِءة عن المعتزل ْفَأر ف

ِءك ْفَأرة،ِ فقال: ليس المس ِءخشف وهو بالف قّص ثم أشبهّ،ِ بال

َلّي ْفَأن َع ْفَصطنع،ِ وكيف المسك ش رساوَل أّن لول وقال،ِ ُيِّ

ّلهّ ّيب قد وسالم عليهّ اللهّ صلى ال ِءك تط ْفَس ِءم ْفَبت َلَما بال ّي تط

َأّما بهّ،ِ ُد ف لهّ: شيء.ً قلت منهّ ثيابي يِّقرب مما فليس الزبا

ِءضع وكيف َت ُي يِّر ِءن من الجد َب لحمهّ? يِّحرُم فل خإنزيِّرة َل



ًا،ِ اساتحال اللبن ذلك قال: لّن تلك من وخإرَج لحم

ِءم،ِ ذلك ومن الصورة،ِ تلك ومن الطبيعة،ِ وكذلك السا

ّدم،ِ غيُر فالمسُك الجلّلة،ِ لحوُم الخمر،ِ غير والَخّل ال

َلل،ِ للعراض يِّحرم وإنما بعينهّ،ِ يِّحُرم ليس والجوهُر ِءع وال

ْفَز فل َقّز ّدم تذكرك عند منهّ َت وقد بهّ،ِ ليس فإنهّ الحقين؛ ال

ّول ًء،ِ النار تتح ُء هوا ًء،ِ والهوا بين الذي الشبهّ فيصير ما

ًا والنار الماء ًا.ً بعيد ّد ج

الفأر بيت

ّد؛ َوا َطر،ِ وتجتنُب الج ِءق،ِ وتجتنُب الخفض؛ لمكان الم ِءة طريِّ ِءفُر بيوتها على قارع ِءجرذاُن ل تح وال

ُع حافر فرس،ِ مع هذا الّصنيع،ِ دّل ذلك على لن الحوافر تهدُم عليها بيوتها،ِ فإذا أخإرجها وق

فرسَاهّ: شدة الجري والوقع،ِ وقال امرؤ القيس يِّصُف 

ِءر ُع منهّ وللزج َوَج وق أه
ِءب منـعـ

ِءط ألهـوٌب فللسو
ٌة ولـلـرجـل در

ِءف ْفَذُرو الوليد كُخ
ِءب الـمـثـقـ

ْفَم فأدرك،ِ مـنـاُط يِّعرق َل
ِءه عـذار

ِءد َد ّد من الصحراء َج ش
ِءب ُمَركـ

مستعكد في الفأر
ِءض ًا الر لجث

ِءفيها"،ِ بفتح اللف؛ أي أظهرها،ِ وقال ْفَخإ َأ ُد  َكا َأ َيٌة  ِءت َعَة آ ُهّن: أظهرهّن،ِ وقرأ بعضهم: "إّن الّسا خإفا

القيس: امرؤ 



ِءد ل الحرَب تبعثوا ُع ُنوا نق ِءف ْفَد َء َت ِءهّ ل الدا ِءفـ ْفَخ ن
ُنها،ِ تريِّد أن تختفَي دمي.ً ِءني على حنديِّرة أعي َلت َع ٍر َج وقال أعرابّي: إن بني عام

َقيل من بين جميع العرب،ِ تقول: فأرة،ِ ُع اساتطراد لغوي وقال أبو عبيدة: أربعة أحرف تهمُزها 

ْفَؤنة،ِ وُحؤت.ً ْفَؤسَاى،ِ وُج وُم

ْفَسك،ِ وفأرة البل،ِ وفي ِءم فأصناف ما يِّقع عليهّ اساُم الفأرة: فأرة البيش،ِ وفأرة البيت،ِ وفأرة ال

ٌد  ْفَي َقط: فأرة المسك يِّقول ُحَم الر

َق أَرٍج ّق ْفَأُر عنهّ ُش الفـ ْفَمطوَرة َلَط َم ْفَشُر منها خإا ّن ال
الشاعر: وفي فأرة البل قال 

الّصبح ضياء من بدا
 تبشيُر

َة ْفَسك فأر في ِءم
مباءتـهـا

-: وهذا شبيهٌّ بالذي قال الراعي - وليس بهّ 

َقَف ْفَح َأ ِءضَح أنقاء من ب ُتو
 

ْفَفر بناُت  َق ِءهّ عند ال ِءنـ َبـا َل

َعّرس في ِءمسٍك  ُم
ِءل ِءف قا

ِءقطاَر ْفَت ال في حّرك

مهديِّة: لبي الصمعّي: قلت قال مهديِّة وأبو الصمعي

ْفَسك? قال: فأيِّن إل طيَب تقول: ل كيف ِءم من أنَت ال

قال: والعنبر،ِ المسك إل طيب العنبر? قال: فقلت: ل

َأيِّن والبان،ِ والعنبر المسك إل طيب البان? فقلُت: ل ف

َأيِّن ْفَن أنت قال: ف ْفَجر? قال: فقلت: ل أدهان ع إل طيب بَح

أدهان عن أنت قال: فأيِّن والبان،ِ والعنبر،ِ المسك،ِ

ْفَر? قال: فقلت: ل والبان،ِ والعنبر،ِ السك،ِ إل طيب بحج



ْفَجر،ِ وأدهان َأيِّن بَح ْفَأرة قال: ف صادرة? قال البل ف

ْفَأرة ِءلبل.ً الصمعّي: وف ا

والسِمندل البيش فأرة

ْفَأرة ّيِّبة البيش وف ْفَو ِءذي د ْفَغت ِءبيش تضرها،ِ فل الّسموَم ت وال

َدل؛ يِّقال الذي الطائر ُحكم وحكمهّ ساّم،ِ ْفَن فإنهّ لهّ: سَاَم

ُقط ريَِّشهّ.ً يِّحترق فل النار في يِّس

ّبيت الحتراق يِّقبل ل ما ُن ْفَأمون المؤمنين أمير عن و أنهّ الم

َذ قال: لو ِءخإ َلب ُأ ْفَح ّط ّظّل،ِ في فجفف ال ِءقَط ثم ال في أسا

ّنيران يِّحترق.ً لم ال

ْفَأن من عايِّنوا ما ولول َلق ش ّط ُعود ال من بهّ ُيِّجاء الذي وال

ْفَر ِءح ّد َك إنكارهم.ً لشت

ًا أن حرب أبي ابن وزعم َلى راهَن َقيّس الذي الصليَب أن َع

الذي العود من لنهّ يِّحترق؛ ل أنهّ خإشٍب،ِ من ُعنقهّ في

ْفَفتن كان وأنهّ المسيح،ِ عليهّ ُصلب كان ًا بذلك يِّ من ناسا



َأتاهم المتكلمين،ِ بعُض لهّ فطن حتى النظر،ِ َأهل بقطعة ف

ٍد ِءكرمان،ِ يِّكون عو َلى أبقى فكان ب صليبهّ.ً من النار َع

السِنانير مسِاوي

ٌه لئيم،ِ لّص الكلب: والسنور صاحب قال ِءر ُؤون،ِ وَش خَإ

الطعم،ِ ببعض إليهّ يِّرمي المنزل صاحب أن ذلك فمن

ُلهّ بهّ ُيِّولج حتى المغير،ِ واللّص الُمريِّب،ِ احتماَل فيحتم

ْفَلَف ْفَدٍل أو َراقود،ِ أو ُحّب خَإ ْفَأكلهّ ل ثم حطب،ِ أو ِءع وهو إل يِّ

ّفت ًا يِّتل َلَب أن يِّخاُف كالذي وشمال،ًِ يِّمين ْفَس أو ُأعطَي،ِ ما ُيِّ

َثَر ْفَع ِءرقتهّ على ُيِّ َقب،ِ سَا َثٌة الرض في ليس ثم فيعا ْفَب إل ِءخإ

ْفَأكلها،ِ وهو ْفَعلن،ِ الخنافس مثل يِّ ِءج ِءت وال َوردان،ِ وبنا

ِءت،ِ والوزاغ،ِ ّيا ِءب،ِ والح ْفَأر،ِ والعقار وكل نتن وكّل والف

ْفَبثة،ِ َذر.ً وهذه وكّل خإ فتجتنُب الغيض،ِ تدخإل النعاُم مستق

ِءم مواضع ْفَفتها،ِ تلتفت ول وتتخطاها بطبائعها،ِ السمو ِءل

ُء أشكل وربما ُنهّ البعير،ِ على الشي ِءح َت بالّشمة فيم



تغلط ول وحده،ِ البيش في إل البُل تغلط فل الواحدة،ِ

ّدفلى في إل الخيل َده.ً ال وح

ْفَكل عن تموت والسنانيُر ّيات الوزاغ أ وما والعقارب،ِ والح

َلى يِّدّل فهذا الحشرات،ِ هذه من عدده يِّحصى ل جهل َع

ِءة َلى المعاش،ِ بمصلح َع ٍه غليظ حّس و ِءديِّد.ً وَشَر ش

ْفَيج ِءع من أنثى قالوا: وكل الحيوان َه ِءن،ِ جمي خإل ما الحيوا

َة،ِ ّد فل المرأ ْفَعرف ل ثم معلوم،ِ زمان في َهيج من لها ب ُيِّ

المعايِّنة.ً ببعض أو والثار،ِ بالدلئل إل وفيها منها ذلك

ْفَيِّن للّسفاد،ِ هجن إذا السنانير،ِ وإناُث َذ أهَل بصياحهّن آ

ً القبائل ًا،ِ ليل يِّعتريِّهن ل علّي،ِ قاهر ظاهر بشيء ونهار

ٌة ِءد ُحّر رُجل فرّب ساآمة،ِ ول َمللٌة ول َفتر َغيرة،ِ شديِّ ال

ُهّن نسائهّ مع جالٌس وهو ْفَدن و ّد َلى يِّتر الهيئة،ِ هذه مثل َع

ْفَخإن ِءجلت،ِ قد حرة من فكم الّسفاد،ِ طلب في ويِّصُر خإ

طبيعتهّ.ً انتقضت قد وُحّر

في جنس فكل ذلك،ِ مثُل فحولتها من لشيء وليس



ًا،ِ أظهر فذكورتهّ الحيوان من العالم الّسنانير.ً إل هيج

من للجمل الذي مثُل الجناس فحولة من لشيء وليس

ْفَجران الزباد،ِ ِءه ْفَعي،ِ و ِءك الّر أيِّاطلهّ،ِ تنضّم حتى الماء،ِ وتر

ذلك في وهو الكثيرة،ِ اليِّاَم كذلك ويِّكون رأسُاهّ،ِ ويِّتوّرَم

ًا امتناعهّ - مع ظهره على ُحّمل لو الوقت من شهر

ِءف - ثلثَة الطعام ْفَملهّ أضعا َها.ً ِءح َل لحم

ْفَزوان بن وإساماعيل المكي قد جمل إلى المكّي ونظر َغ

َد ّغم،ِ أزب َقق منهّ رأساهّ على وطار وتل ِءس،ِ كش ْفَر ِءب زّم وقد ال

ْفَنفهّ،ِ ًا يِّعقل ل ويِّقبقب،ِ يِّهدر وهو بأ فيهّ،ِ هو ما إل شيئ

ّلهّ بن لساماعيل فقال ْفَدت غزوان: وال ِءد ِءة أهل أن لو البصر

ًا رأوني ًا يِّوم َلى الليل إلى واحد ّني الصفة،ِ هذه َع َأ و

ِءل من خإرجُت إساماعيل: وأي لهّ فقال وكثيره مالي قلي

ّلهّ ذلك? قال: كنت في لك شيء ِءفَي حتى أصبح ل وال يِّوا

ُع داري إل أبدأ فل فيهّن وَجواريَِّك البصرة،ِ أهل نساء جمي

ّلهّ إساماعيل: إنك قال بهّن َتني ما وال القول،ِ إلى إل سابق



ّية النية وأما ْفَمن ّلهّ فأنا وال ّنى وال ِءبّي.ً أنا منذ هذا أتَم ص

والفَرس وللحمار النثى معايِّنة عند الحيوان بعض حال

َد ِءة عن َن َيِّ ْفَجر معا ِءح ْفَيٌج والتان ال وطلب،ِ وقلق وصياٌح،ِ َه

ِءة تلك على يِّقيم والجمُل ُيِّدنى ثم يِّعايِّن،ِ لم أو عايِّن الّصف

ّذكورة هذه من ُثها ال أن بعد إل بالمكان تسمُح فل إنا

ّوى َداَرى.ً تس ُت و

والكلب السِنور بين مقارنة

ٍر من أربابها انتقل إذا قالوا: والسنانير ٍر،ِ إلى دا كان دا

ُنها َبتت وإن منهم،ِ إليها أحّب وط هم فإن أعيانهم،ِ أث

ّولوها ْفَم لم الدار فأنكرت ح ِءق َلى ت هربت فربما معرفتهم،ِ َع

فتبقى الولى،ِ داَرهم تعرف ولم الحادثة دارهم من

ّددة: إما ْفَحشية،ِ متر ًة،ِ وإما و مقتولة.ً وإما مأخإوذ

ّلي والكلب في والحمام الدار،ِ أهل مع ويِّذهب الدار،ِ يِّخ

كالسنور.ً ذلك



السِنور أثمان اختلفا

ًا،ِ وقال  َو شيئ ْفَس َيِّ ًا،ِ فإذا كبر لم  ِءدرهم َوى في صغره  العّمّي: قال صاحب الكلب: السنور يِّس

ًا ْفَدَت قد وما سَافاه ِءهّ ِءر في
ِءط  بإفرا

ْفَيَت قد فيما  َت من َأ
َنـا ْفَلَخـ ا

ًا َع َشّب فلّما صغير ِءبي
ِءط بقـيرا

ِءر ْفَو ّن ِءس ِءد ك ْفَب ّلهّ َع َع ال ِءبي
ٍم َهـ ْفَر ِءد بـ

ِءئ مع َغبَر لو الشعر،ِ هذا وصاحب ْفَجر بن القيس امر ُح

ِءة ّذبياني،ِ والنابغ ْفَلَمى،ِ أبي ابن وزهير ال جريِّر مع ثم سُا

ْفَرمة،ِ وابن بشار مع ثم والخإطل،ِ والراعي والفرزدق،ِ َه

ألف العور،ِ يِّعقوب وأبي نوفل بن ويِّحيى ُعيينة،ِ أبي وابن

ًا قال - لما سانة ًا بيت ًا واحد ًا.ً مرضي أبد

باطل.ً وهو بّشار،ِ إلى الشعر هذا يِّضاف وقد

ْفَن لي وزعم الحيوان ُحلق ّد ل َم َق أن خإبَره،ِ أر قد الُحل

ِءرض كما للسنانير،ِ َيِّعرض والحمير.ً للخنازيِّر يِّع

ِءل بعُض لي وزعم في الحميَر أشبهوا الّزنج أّن النظر،ِ أه

زنجّي ظهرها على ليس فإنهّ الُحلق؛ في حتى شيء،ِ كّل

َلقّي.ً وهو إل َح



ُؤونة عليهّ زنجّي عليها ليس غلط،ِ وقد َناك،ِ أن من َم ُيِّ

هو يِّكون أن الُحلق وتأويُِّل الُحلق،ِ تأويَِّل هذا وليس

الطالب.ً

ِءتُك والنبيذ َلقّي،ِ ساتر يِّه ُقُض الَح ْفَزم ويِّن وهم المتَجّمل،ِ ع

ًا،ِ النبيذ يِّشربون ُء أبد ْفَكر وسارعة لهّ،ِ الحتمال وساو الس

المعنى هذا كان فلو أمٌم،ِ منهم فيهم.ً وعندنا عاّم إليهم

ًا ّق ًا،ِ علُمهّ لكان ح ّبرني ظاهر َنا فخ ُب منزل في أن هذا صاح

ْفَندي إساحاق بن يِّعقوب يِّوساف أبي ِءك ذكَريِّن هّريِّن ال

ُدهما يِّكوُم عظيمين،ِ ًا وذلك الخَإر،ِ أح وأن يِّكون،ِ ما كثير

ُع ل المنكوَح يِّبذلهّ الذي مثَل منهّ يِّلتمُس ول الناكَح،ِ يِّمان

لهّ.ً

أولدها الهرة أكأل

ِءغلَظ قلب! وقال ًا و ُعقوق ًا،ِ و ًا وَشَره ْفَؤم ُل ْفَصلة  َدها،ِ فكفاك بهذه الخ قالوا: والهرة تأكل أول

ِءة مع طلحَة والّزبير،ِ ّلهّ تعالى عنها،ِ إلى البصر ّي - وذكر َمسيَر عائشة،ِ رضي ال ّيد الحمير الس

َكصا  َدا،ِ وأقدمت على ما ن َه ْفَت ما لم يِّش َد ِءه عنهّ: حيَن ش

ْفَزجي ِءة إلى ُت َبصر َدها ال أجنا َقيَن مع جاءت في الش



َهودٍج
أولدهـا تـأكـَل أن َهـا في  ِءلـ ْفَعـ ٌة ِءف ِءهـّر

ّديِّق وبنت المؤمنين ُأّم في قال ما ولبئس كان وقد الص

ًا ّفر أن على قادر ّلهّ - رضي علّي على يِّو ْفَضلهّ،ِ عنهّ ال - ف

ُتم أن غير من ّيِّيَن،ِ يِّش ِءر َوا ِءت الَح َها ُأّم أراد ولو المؤمنين،ِ و

ّق َة ذكرها وفي فيها لسار الح فل طالب،ِ أبي بن علي ساير

ًا جعل هو ّي َعى هو ول قدوة،ِ عل عليهّ اللهّ صلى للنبّي ر

حرمة.ً وسالم

َد تأكُل الجيران سانانير وذكورة ًا ُدمَن ما الهرة،ِ أول صغار

َق أو ًا،ِ الصغار فو ّد وتطلبها وتقتلها شيئ الطلب،ِ أش

َنها،ِ وتقاتُل منها تحُرساها والمهات عن عجزها مع دو

الذكورة.ً

الذي إساحاق: السنور أبو قال الحيوان في الصيلة اللوان

لهّ: ُيِّقال الذي وهو النمر،ِ وهو المنّمر،ِ هو السنور،ِ هو

ّقالّي،ِ ساائر بين من لها،ِ البقالين اتخاذ لكثرة وذلك الب

للفأر.ً أصيد لنها السنانير،ِ



ُع ِءن قال: وجمي ِءت هي إنما السنانير ألوا ِءة كالّشيا ّداخإل ال

اللون.ً على

ُلخَإُر واللواُن الخإضر،ِ هو إنما الحمار،ِ قال: وكذلك ا

عليهّ.ً داخإلًة

َأما ُد قال: ف ْفَت السا ْفَيس ِءت فل ًا تعدو ول شيات،ِ بذا لون

ًا،ِ ًا اللوُن ذلك ويِّكوُن واحد متفاوٍت.ً غير متقارب

وذكأورها السِنانير إناث أحوال

ِءة مرتين وكذلك الماعزة في القرى،ِ إل َن ُع في الّس ِءة ما في السنانير،ِ أنها تَض قال: ومن فضيل

ما داس الحّب.ً

ُدث لناث السنانير من القوة والشجاعة إذا كامها الفحل وهرب منها عند الفراغ فلو قال: ويِّح

ّطعتهّ.ً ْفَتهُّ ق َق ِءلح

ّي إذا نالهّ الخدُش اليسير،ِ ويِّحدث للضعيف من ُدث للذئب القو ٌء،ِ كما يِّح ويِّحدُث للذكر اساتخذا

َع منهّ،ِ كما قال  َلهّ؛ فل يِّمتن ْفَأك ِءة عليهّ حتى يِّثَب عليهّ في الشاعر: الجرأ

ًا بصاحبهّ على أحاَل يِّوم
ِءم الـد

لما الّسوء كذئب وكنَت
ًا دم

ِءصي،ِ إذا للجرذ ذلك مثُل ويِّحدث ْفَرد من خُإ ساائر على الَح

ِءجرذان،ِ ّطعها،ِ يِّثب حتى ال ًا منهّ وتهرب فيق عنهّ.ً ضعف

ِءن وساائُر خُإصي إذا أمثالهّ عن الّضعُف يِّعتريِّهّ إنما الحيوا



ُلهّ وترك حالها.ً على أمثا

ّد الفأر في َزَرادشت قول قول إلى رَجعنا ثم عليهّ والر

ُدشَت ْفَأر.ً في َزرا الف

ُدشُت زعم ْفَأرة أن َزَرا ْفَلق من الف ّلهّ،ِ خَإ ْفَوَر وأن ال ّن من الس

ْفَلق قولكم أصل على للمجوس: يِّنبغي فقيل الشيطان،ِ خَإ

ُء يِّكون أن ّلهُّ خإلق الذي الشي ًا ال ًا كلهّ خإير ّلهّ،ِ ونفع ك

َق ما ويِّكوَن كلهّ،ِ ومرفقا ِءف على الشيطان خإل ذلك،ِ خإل

ُد ونحن ًا نج كلهم الناس رأيِّنا خإطأ،ِ بهّ قلتم الذي أن عيان

ٌء الفأَر أن يِّرون ًا يِّجدوا فلم بهّ،ِ ابتلوا بل ّد ِءل من ب الحتيا

ْفَرف ثم الشفاء،ِ لهّ يِّلتمُس الذي النازل كالداء مضّرتهّ،ِ لص

ُلج،ِ التداوي ُمقاَم السنانير أقاموا قد وجدناهم والتعا

ّلهّ،ِ أنزلهّ الذي الداء ُمقاَم الفأر وأقاموا بالتداوي وأمر ال

ِءت السنانير لذلك فاجتلبوا منهّ،ِ ْفَرس،ِ وبنا لها نصبوا ثم ِءع

ّيادات،ِ ألواَن المعجونات و الّسموم ألوان لها وصنعوا الص

َتت،ِ منها أكلت إذا التي ُهوا ما ْفَفَر َت ْفَسا واخإتاروا السنانير وا



ّيادات.ً الص

َتبوا ّنور واج في يِّعمل ِءعرٍس ابَن لن ِءعرس،ِ ابن دون الّس

َعمل والطير الفأر ِءب ك ّذئ ّول ِءبالغنم،ِ ال بالفريِّسة يِّصنع ما فأ

َبحها،ِ أن ُلها ل ثم يِّذ ْفَأك ْفَرط،ِ في إل يِّ َف ْفَور ال ثم يِّقتل والّس

ِءر من فالفار يِّأكل،ِ ّد السنو ًا،ِ أش بهّ قوبل الذي وهو َفَزع

وطباعهّ.ً طباعها

ِءعل الذي وأن كثيٌر،ِ الدجاَج يِّأكل الذي أن وكما ِءئهّ ُج ابن بإزا

َغنَم يِّأكل الذي أن وكما آوى،ِ ِءعَل والذي كثيٌر،ِ ال بإزائها ج

الذئب.ً

ّنعجة النعجة،ِ على منهّ أقوى والساد ّذئب من وال أشد ال

ّياُت ِءلُب َفَرقا.ً والح َطا ِءجرذان،ِ الفأَر ُت السنور من وهي وال

ًا.ً أشد فَزع

أشد منهّ فإنها السنور ُيِّساوي ما الُجرذان في كان وإن

ًا.ً فزع

ْفَلق من جعلتموه إنما كنتم فإن ِءهّ الشيطان خإ ِءل ْفَك ًا ل ِءصنف



ًا ّلهّ خإلق من واحد ُلها التي - فالصناف ال خَإلق من يِّأك

أكثر.ً الشيطان

ْفَشت وزعم ُد ْفَوَر أن َزَرا ّن َتَل البحر،ِ في بال لو الّس َق عشرة ل

ِءف سَاَمكة.ً آل

ْفَبَصر إنما كان فإن فالسمُك السمك قتل في ذّمهّ في اسات

ّق ْفَن أح يِّأكُل السمَك لن الشيطان؛ خإلق من يِّكون بأ

ًا،ِ بعضهّ ْفَرح زمان في النثى يِّتبع والذكر بعض البيض،ِ ط

ْفَت فكلما ِءرق وإن التهمهّ،ِ بهّ قذف ًا الماء،ِ في إنسان غ بحر

ًا،ِ أو كان ِءت بعُض أو واديِّ ُع - فالسمُك الربع ذوا إلى أسار

ِءر الّضباع من أكلهّ َيف.ً إلى والنسو ِءج ال

البحر في بال وقولهّ: لو السنور،ِ على اعتللهّ أّن وعلى

ِءف عشرة قتل َعم فيمن يِّقول فما سامكة،ِ آل َذ أن َز الُجر

َتَل البحر في باَل لو َيِّبين شيء سَاَمكة? وبأي ألف مائة َق

ْفَسر،ِ الظاهر القول هذا كسر لمن يِّنبغي منهّ? وهل الك

بأّن والمُم الجماعُة تقّر يِّفرح? وهل أن الُموق المكشوف



ًا الفأر في َتها ُيِّمازُج المرافق? وهل من شيئ ٌء مَضّر شي

ْفَأُر ليست قّل? أو َوإن الخير من ِءجرذاُن الف التي هي وال

ْفَأكل ُتَب ت ّلهّ ُك ْفَلم،ِ وكتَب تعالى،ِ ال ِءع الحساب؛ وكتب ال

ِءرض َياَب وتق ّث ُتفسد القطن،ِ نوى ِءساّر وتطلب الثمينَة،ِ ال و

ّلُحَف بذلك ّدواويِّج ال والخفاتين،ِ والقبية والجباب،ِ وال

ْفَت فإن الدهان،ِ وتحُسو ُهها عجز َها أفوا ْفَت َأذنابها? أو أخإرَج ب

الُجُرب وتأكل الوكية وتقرض الّسلل تنقب التي ليست

َق حتى ّل ُع ُيِّع ُقهّ?.ً أمكن إذا الهواء في المتا تعلي

ِءت إلى وتجلُب ِءت؛ البيو ّيا وبين بينها التي للعداوة الح

ّيات،ِ ْفَرصْ و الح ّيات لح ًا فتكون أكلها،ِ على الح في سابب

ُثرن وإذا منازلهم،ِ في اجتماعها النفوس.ً قتلَن ك

ّياُت أقامت لما الفأر مكان العجوز: لول أبي ابن وقال الح

القامة.ً من بهّ بال ل ما إل الناس،ِ بيوت في

وربما والزرع،ِ العلَف وتهلك والنخل،ِ الفسيل وتقتل

َقَراَح أهلكن ْفَلَن كلهّ ال ْفَدس شعير وحم ُبّره.ً الك و



ًا ليس أو رغبًة المصابيح فتائل اجتذاُب أخإلقها من معلوم

ْفَتها ربما حتى الدهان،ِ تلك في َذب ً ج أطرافها وفي جهل

بما الكثيرة،ِ القبائَل بذلك فتحرق تستوقد الّسرج الخإر

والحيوان?.ً والموال الناس من فيها

ُد وهي ِءفراخ وأصناف للبيض آكل بع ّيات من ال لها.ً الح

ْفَلق من الجهة هذه من تكن لم فكيف الشيطان?.ً خَإ

ِءطباع ِءطباعها وبين هذا،ِ ِءن و ٌة النسا ٌة،ِ ُمنافر ْفَحشٌة شديِّد َو و

ِءرطة،ِ ْفَف ْفَت وإن بالناس لتأنُس وهي م ُتها طال لهم معايِّش

ْفَوُر ّن بهم.ً الخلق آنُس والّس

هي تقلع لم ما قتلها عن ُيِّقلعون ل وهم بهم تأنس وكيف

بعض ذلك في لكان يِّؤكل مما كّن َمساءتهم? فلو عن

ُتلقى وإنها فكيف المرفق،ِ ّيتة،ِ الطريِّق في ل يِّعرض فما م

الجائع.ً الكلُب لها

لها.ً السنانير واتخاذ منها التفادي على كلها فالمم

ْفَشت ُد وإلى المهات،ِ نكاح إلى الناس دعا العقل بهذا وَزَرا



ِءغيبات،ِ نيك في التوكيل وإلى بالبول،ِ التوضؤ وإلى الُم

ٍر إقامة ِءب،ِ سُاو ْفَن والنفساء.ً الحائض وصاحب للّس

ّنهّ ولول زرادشت نجاح علة ًا صادف أ غايِّة في دهر

ِءد،ِ ُأّمًة الفسا ْفَعد غايِّة في و ُب ْفَيرة ومن الحريِّة من ال َغ ال

المر.ً هذا لهّ تّم لما والتنظف،ِ التقّزز ومن واللفة،ِ

بالملك؛ بدأ لنهّ تّم وإنما كان إنما ذلك أن ناٌس زعم وقد

ْفَدر على فدعاه ُلقهّ،ِ وشهوتهّ طباعهّ من عَرف ما ق وخُإ

َتهّ.ً ذلك على َحَمل الذي هو الملُك فكان ّي رع

ما بقدر إل المور من يِّعرف ليس القوَل هذا قال والذي

العاّمة حمَل الملُك يِّكون أن يِّجوز ل لنهّ العاّمة؛ بهّ بايَِّن

ْفَلفى َزَرادشُت يِّكون أن بعد إل ذلك،ِ على ذلك على أ

ِءد َد الفسا العامة على ليقوى الملك يِّكن ولم الملك،ِ أجنا

العامة في يِّكون أن إل أجناده،ِ أضعاف وبعشرة بأجناده،ِ

ًا يِّكونون الناس،ِ من عالٌم الرعية.ً ساائر على للجناد أعوان

ّلٌة المور هذه مثل في لها ليس الملوَك أن وعلى تدعو ِءع



ِءة إلى ِءك غايُِّة وإنما بملكها،ِ المخاطر لبد شيء كل الملو

بأصول تخاطر ل فإنها ذلك عن فَضل ما فأّما منهّ،ِ للملوك

ُلب الُملك ْفَلكهّ كان من إل الفضول،ِ تط إمامة،ِ نصاب في ُم

ُتهّ ّوة،ِ نصاب في وإمام ّتبع فإنهّ ُنب توجبهّ شيء كّل يِّ

شرع الذي لن الرأي؛ سابيَل ذلك كان وإن الشريِّعة،ِ

َلُم الشريِّعة ْفَع يِّكون أن يِّنبغي وقد المصلحة،ِ تلك بغيب أ

َد كان الزمان ذلك شّر كانوا الهل وأولئك زمان،ِ أفس

ّول ديِّن ذا قّط تر لم ولذلك أهل،ِ ّية إلى تح ِءسا عن المجو

ِءهم في إل المذهُب ذلك يِّكن ولم ديِّنهّ،ِ ّق ْفَقعهم ِءش من وُص

ِءل فارَس فارساية.ً كلها وهذه وخإراساان،ِ والجبا

ْفَبت فإن العقيدة في البيئة أثر ِءل اساتسقاطي من تعّج ْفَق َع ل

ْفَسَرى َبائهّ وآبائهّ،ِ أبَرويِّز ِءك ْفَح َقرابينهّ وأ ّتابهّ و ُك وأطبائهّ،ِ و

ً ذلك في أقول - فإني وأسااورتهّ وحكمائهّ بهّ َتعرف قول

ّية إلى ليس أني ذهبت.ً العصب

ِءن لم أني اعلم ْفَع ِءل بذلك أ ُد ُولدوا الذيِّن القو هذه على بع



ّديِّانة،ِ هذه على ونشؤوا المقالة،ِ ُذوا ال ُغ ّنحلة،ِ بهذه و ال

ّبوا ًا وُر ْفَمنا فقد الملة؛ هذه على جميع ِءل ًا ع عقوَل أن جميع

ِءة َق اليوناني ّديِّانة فو عبادة في والساتبصار بالدهريِّة ال

َق الهند وعقول والكواكب؛ البروج ّد.ً بطاعة الديِّانة فو ُب ال

َدة،ِ وعبادة َد ِءب ّديِّانة فوق العرب وعقول ال الصنام بعبادة ال

والصخرة المنصوب،ِ والحجر المنجور،ِ والخشب

المنحوتة.ً

ٌء والتقليد،ِ المنشأ فداء ِءسُن ل دا ْفَح ُنوس علَجهّ ُيِّ ول جالي

ِءء،ِ وتعظيُم الطباء،ِ من غيُره ُد الكبرا ْفَلُف السالف،ِ وتقلي وإ

ِءن ُلنس الباء،ِ ديِّ علج إلى يِّحتاج غيره،ِ يِّعرفون ل بما وا

يِّطول.ً هذا في والكلم شديِّد،ِ

أبرويِّز ذكر إلى التعّجب دعاك حتى تتعجب،ِ أن آثرت فإن

ِءت - فاذكر كسرى.ً وآل كسرى فوق فإنهم ُقريِّش،ِ ساادا

السِنور صاحب دفاع



وقال المحتّج للسنانير: قد قالوا: أبر من هّرة وأعق من َضّب،ِ وهذا قول الذيَِّن عايِّنوها تأكُل

أولدها،ِ وزعموا أن ذلك من شدة الحّب لها،ِ وقال بعضهم: إنما يِّعتريِّها ذلك من جنوٍن يِّعتريِّها

ِءجراء غيرها من الجناس،ِ ولنها ِءجرائها و ِءق ما بين  ْفَر عند الولدة،ِ وجوٍع يِّذهُب معهّ علمها بف

َبعها لم تعرض لولدها،ِ والرد على المم أمثالها عمٌل ِءش ْفَطَر  ِءش ْفَت أو أطعمت  َع ِءب ْفَش ُأ متى 

ّق،ِ وإنما ّهم عليها في ذلك خإلُف الح ُيتو َلى الضّب؛ ف َع ّنور  مسخوط،ِ والعرُب ل تتعصب للس

َد ذلك المكان فشّمهّ ْفَجوه ثم ساتره،ِ ثم عاو َنَجث لن َلى جهة قولكم في السنور إذا  َع هذا منكم 

فإذا وجد رائحًة زاد عليهّ من التراب،ِ فقلتم: ليس الكرَم وساتر القبيح أراد،ِ وإنما أراد تأنيس

ِءف ّدٍع من تصاريِّ ّدعي ُم ِءلَما يِّ َعهّ الذي ل ُحكم لهّ إل الجميل  ُع ظاهر صني َد َن الفأر،ِ فنحُن ل 

ًا فالذي أعطيتموه من فضيلة التدبير أكثر مما ّق ْفَلتموه إن كان ح الضمير،ِ وعلى أن الذي ق

ْفَبتموه من فضيلة الحياء.ً سال

ْفَساد،ِ والفاعي؛ والسنانير،ِ ُتسرج باللي:عيون ال العيون التي تسرج بالليل قال: والعيون التي 

ّنمور.ً وال

ِءعتاقها،ِ ْفَجر العيون،ِ وعيون السنانير منها ُزرق،ِ ومنها ذهبية،ِ كعيون أحرار الطير و ُد سُا ْفَسا ُل وا

ْفَرق والذهبية،ِ وقال حسان بُن  ثابت: وعيوُن الفاعي بين الّز

ّيِّا ُنجوُم ّثر ُيون أو ال ُع
ِءن ِءو َيا  الّض

ْفَمَن كأّن في الّس
ِءتـهّ َحَجَرا

ّنور.ً الّضيون: الّس

تحقيق في اللوان وإذا قال الناس: ثوب أزرق فإنهم يِّذهبون إلى لون واحد،ِ وإذا وصفوا بذلك

ُق،ِ وكل شيء ذهبّي َقَع على لونين؛ لن البازي يِّسمى أزرق وكذلك العقاب،ِ والّزّر َو العيَن 

ِءن عيون البزاة.ً ْفَدَر،ِ أذهبوا إلى ألوان الثياب أم إلى ألوا ُيِّ َعين،ِ فإذا قالوا: سانور أزرق لم  ال

وأنشد: وقد قال ُصَحاٌر العبدّي حين قال لهّ معاويِّة: يِّا أزرق قال: البازي أزَرق،ِ 

ُق كذاك ِءر ِءعتا ْفَكٌل الطي ُش
ُنها  عيو

ْفَيَب ِءة غيَر فيها َع َل ْفَك ُش

والذهب قد يِّقال لهّ أصفر،ِ ويِّقال لهّ أحمر.ً

ُنويِّرة: يِّا أحمر قال: الذَهب أحمر،ِ فلذلك زعم أن َواَن لبعض ولد متّمم بن  ْفَر وقال بعض بني َم



َق الطير ُشكٌل عيونها.ً ِءعتا

الخإطل: وقال 

َلَة ْفَج ِءد ُء حتى ب ِءدجلة ما
أشكـُل

َلى زالت ْفَت َق تُموُر ال
ُؤهم دما

فالّشكلة عندهم تقع على الّصفرة والحمرة إذا خإالطا

غيرهما.ً

فمن الزرق من الناس ُصحاٌر الزرق العيون من العرب 

ُود بن متّمم بن نويِّرة،ِ ُنهّ،ِ ودا ُد الرحمن اب ّي،ِ وعب العبد

والعباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ومرون بن

ُء محمد بن مروان،ِ وساعيد بن قيس الهمداني،ِ وزرقا

ِءديِّا.ً ُلقمان بن عا ْفَنز،ِ من بنات  َع اليمامة،ِ وهي 

ومن الّزرق ممن كانوا يِّتشاءمون بهّ: قيس بن زهير،ِ

ْفَكريِّن،ِ وكانت البسوُس ِءب ًا وابن  وكان أزرق وكان بكر

ّقهّ.ً ِءبكريِّن،ِ ولها حديِّث ل أح ًا بنَت  َء وبكر َقا ْفَر َز

َقيس بن ْفَرق العيون،ِ من بني  ّباء زرقاء،ِ والز وكانت الّز

ّقشان،ِ وغيرهما.ً ثعلبَة،ِ منهم المر

الحمر الحماليق من العرب والحمُر الحماليق،ِ من بني



َق،ِ أقشَر،ِ أحمَر العينين،ِ أحمر شيبان،ِ وكان النعمان أزر

الحماليق،ِ وفيهّ يِّقول أبو ُقردودة حين نهى ابن عمار عن

َدمتهّ:  منا

ْفَن ِءن أحمَر تأمن العيني
ْفَه والشعَر

وقلُت عمار ابَن نهيُت

ِءنهم من بنارك نيرا
شـرره

ْفَل متى الملوك تنز
ْفَم بساحتهـ

ًا ِءة وشي مثَل ومنطق اليمن
ْفَه الحبر

َنًة ْفَف قد الحوض كإزاء ج
هدموا

ّلهّ بن همام  الّسلولّي: شعر في الزرق وقال عبد ال

َق ْفَمداَن من أزر َه
ِءل ِءح َت ْفَك  م

َنّن ّلهّ ماُل يِّكو َلة ال ُكـ ْفَأ َمـ
آخإر: وقال 

ّبّي كّل ِءم من َض اللؤ
ُق  أزر

ْفَت َق ِءر ابَن يِّا عيناك َز
ٍر ِءب ْفَع َك ُم

ُزهير: وفي باب آخإر يِّقول 

ْفَعَن ِءصّي َوَض الحاضر ِءع
ّيم  المتخ

ْفَدَن َء وَر ًا الما ْفَرق ُز
ِءجماُمـهّ

ًا ّيد ِءق العينين إل كان سا ًا قّط أحمَر عرو ّي ِءش معارف في حمرة العين وقال يِّونس: لم أَر قَر

ًا.ً ُشجاع

ّلهّ عليهّ وسالم،ِ كان أشكَل العينين ضليع  الفم.وروي أن النبي صلى ال

 الفأر على الدعاء في 
ًا،ِ فدعا عليها ِءجرذانها شّر َلقي من  َيَة ف ْفَعل الجرمّي بعض قرى أنطاك قال: ونزل أبو الّر

فقال: بالسنانير 



ِءزَل ْفَن طهّ في الُحكم وُم
ِءم وحامـي

ْفَعٍث رب الساآد بري ُش
أوجههم

ِءد النصير الدار بعي
ِءم مهمـو

بالشام ثوي لشيٍخ
ًا ْفَغـتـربـ ُم

ِءب وقُص لطيفاُت الرقا
 الخراطيم

ْفَتهُّ َف َن الـخـطة قريِّباُت تك

رحيباُت الرقاب 
ِءم الحـيازيِّ

والنـياب المخالب حجُن
شـابٌة

ٍة َء ذيِّال ِءم مـقـا ُعـلـجـو
من تنفّك فما لهّن 

قـنـٍص
كرزي ول النزيِّل

ِءم بمعكو
غير وزادي أبيَت

ٍم منعـكـ
ًا،ِ ْفَهد ِءد بن بكر،ِ وكان لقَي من الفأرَج ْفَعدي: ساع َية الّس ِءج ِءن نا َد ب َدني ابُن أبي كريِّمة،ِ ليزيِّ وأنش

فقال: فدعا عليهّن بالسنانير،ِ 

أصـحـابـي محمد إلهّ أخإزى مـا يِّهمك ل مالك أزهير

ِءدس ْفَرَن الحنا يِّعتو
ِءجرابـي

صغيرة العيون،ِ 
ُنـهـا آذا

مروٍع لحظ يِّلحظَن
ِءب مـرتـا

ِءف كـّل لريِّح النو
ٍة قـفـي

ِءس ُصعُل طويِّلَة الّرؤو
ِءب الذنا

ْفَت الجباب تدرع
أبدانـهـا

َرحيبة الخصور
ِءب القرا

ِءب المخالب ُشُخت والنايِّ
والشوى

ِءصْ ّنَشا َة ال بعيد
ِءب الطـنـا

َقى بلدهّن اللهُّ أسا
ًا ساـحـائبـ

ُد َع الجلو مدار
ِءب السنجـا

ِءمي ْفَبٍس َتر ُغ كالليوث ب
ْفَت َلـ َب ْفَر تَس



ِءه  ِءة الجبا رهـيف
ِءب النـيا

لطيفة الّرقاب 
أعجاُزهـا

ُأدمجت بيشَة 

ِءب بخـضـا ْفَنَساٍت ِءد ُمتبه َأنـهـا للطـرا كـ

َة هذه َأّن نظّن ونحن ِءن توليد من القصيد  كريِّمة،ِ أبي اب

السِنور في معارفا

ّنور ُء الفأرة وكذلك بالليل،ِ البصر ثاقُب والس ساودا

البصر.ً ثاقبة ذلك في وهي العينين،ِ

ْفَوُر ّن ِءتلهّ،ِ من وهامتهّ الهامة،ِ ضعيُف والس ُع ول َمقا يِّستطي

ْفَن َق أ والحامَض.ً الحاّر الطعاَم يِّذو

والكلب السِّنور بين مقارنة

ِءة الساماء كثيُر أخإرى: أنهّ فضيلٌة قال: وللسنور القائم

ِءت تجمع أنها ول المشتقات،ِ غير بأنفسها،ِ والعماَل،ِ الصفا

ٌء هي بل ِءهّر،ِ ذلك: القّط،ِ من قائمٌة،ِ أساما َون،ِ وال ْفَي والّض

ْفَور.ً ّن والس

َوى اساٌم للكلب وليس ِءب،ِ ِءسا ّديِّك ول الكل الديِّك.ً إل اساُم لل



ّليث،ِ الساد إل اساٌم للساد وليس الضيغم،ِ وأّما ال

بمقطوعة،ِ - فليست وغيرها والّرئباُل،ِ والخنابس،ِ

ٍء ليست والباقي ٍة؛ بأساما مكان.ً كل في تصلح ول مقطوع

وسُالَف،ِ ومدامًة،ِ قالوا: قهوة،ِ فإذا الخمر،ِ وكذلك

ِءريٌِّس َد ْفَن ٌء تلك فإنما ذلك،ِ وأشباه وخَإ مشتركة،ِ أساما

ُء هذه وليس السيف،ِ وكذلك كذلك.ً العامة عند الساما

ّبة من سايما ول المحبة،ِ من الّسنور قال: وعلى َمَح

ّنساء،ِ ّو،ِ والنس اللف من ومعهّ ال ُن ِءة والد والمضاجع

ّلحاف في والنوم مع ول الكلب،ِ مع ليس - ما الواحد ال

ّدجاج،ِ مع ول الحمام،ِ الناس.ً يِّعايِّش مما شيء مع ول ال

ُة فلول والهلّي الوحشي ومنها هذا،ِ ّو ّبهّ ُق لما للناس ح

ِءب،ِ من أكثَر المعنى هذا في كان ّلها والكلب الكل أهلية.ً ك

ّيَب الكلُب يِّكون إن بعجيٍب قالوا: وليس ِءة الفم؛ ط لكثر

ُبعد ريِّقهّ،ِ ِءتهّ ول َب َلتهّ قرا َك َلساد،ِ ومشا في العجُب وإنما ل

ِءب ّنور،ِ فم طي الساد.ً أشبال من الّشبهّ في وكأنهّ الس



ّبل ومن َق ْفَجراءها السنانير أفواه ُيِّ ّبات الخرائد من وأ ور

ِءحجال،ِ ّدرات،ِ ال ّهمات،ِ والمخ أن من أكثر والقينات والمط

ّطيب أفواهها عن يِّخبرَن وكلهّن عدد،ِ لهّن ُيِّحصى بال

ِءة ُه عليهّ مما والسلم ُه السباع،ِ أفوا ِءجّرة ذوات وأفوا من ال

النعام.ً

ّبلت رفيعة،ِ ول قّط وضيعة رأيِّنا وما وما ِءديٍِّك،ِ أو كلٍب َفَم ق

ّلب،ِ من ول كلٍب،ِ من ول قّط،ِ حارس من ذلك كان ول مك

ِءرش.ً من َها ُم

ْفَخَضب،ِ والسنور ُغ ُيِّ ُتصا َطة،ِ الشنوف لهّ و ْفَقر ُيِّتحف وال و

ّلل.ً ويِّد

ْفَن ْفَور َرأى وَم ِءتُل كيف السن ُعصفوَر،ِ َيِّخ ِءر مع ال َذ ُعصفور،ِ َح ال

ِءد في ِءجهتهّ أن - على طيرانهّ وسُارعة الفهد ِءجهُة الصي

ْفَن والساد،ِ ُع كيَف رآه وم ْفَثبتهّ يِّرتف َو حال في الجرادة إلى ب

ُع أنهّ - علم طيَرانها ْفَساَر الجرادة.ً من أ

ٌع،ِ ِءجلده من وقميٌص فضفاٌض،ِ إهاٌب ولهّ فيهّ يِّموج واسا



ُنهّ،ِ َعة يِّضبع مما وهو بد َد أن إنسان شاء ولو إبطيهّ،ِ لس ِءق يِّع

َبهُّ،ِ ْفَل ِءنَي ُص ْفَث َيِّ َلهّ و ّو َلى أ ِءخإره،ِ َع َنى كما آ ْفَث ْفَخراق،ِ ُيِّ ِءم وكما ال

َعَل.ً الخيُزران قضيُب يِّثنى َف ل

َفَرُس ويِّوصُف َأنهّ ال ِءهل ب ّلبان،ِ ر واساع الهاب،ِ رحيُب ال

ِءهّ،ِ وفي يِّديِّهّ،ِ في التي للكَزازة الحمار وعيب الباط،ِ منكبي

ِءضيق إبطيهّ،ِ إلى وانضمامهما ِءه،ِ و ِءد ُدو وإنما جل ُعنقهّ.ً يِّع ب

السِنانير في التجارة

يِّعرفون وناٌس ودلّلون،ِ وباعة،ِ تّجاٌر قالوا: وللسنور

َراَضة.ً ولها بذلك،ِ

ّي وقال ِءد ْفَن ٌد أعياني شاهك: ما بن الّس أهل من أح

ّناع،ِ الباعة ومن التّجار،ِ الساواق: من أعياني كما والص

ْفَور يِّأخإذون السنانير،ِ أصحاُب ّن ِءفَراخ يِّأكل الذي الس ال

ِءخإت أقفاصْ ويِّواثب والحماَم،ِ ِءساي والوراشين الفوا ّدبا وال

ُلونهّ والّشفانين،ِ ِءخإ ّدون َدّن،ِ في يِّود ثم رأسَاهّ،ِ ويِّش



ِءرجونهّ ْفَح َلهّ حتى الرض على يِّد َغ ْفَش َوار،ِ َيِّ ُّد ِءخإلونهّ ثم ال يِّد

رأى المشتري رآه فإذا والحمام،ِ الفراُخ فيهّ قفص في

ًا ًا،ِ شيئ إلى بهّ مضى فإذا بحاجتهّ،ِ ظفر قد أنهّ وظّن عجب

ْفَجمع بشيطاٍن،ِ َمضى البيت ّيتين عليهّ في ْفَكُل إحداهما بل أ

َي إذا أنهّ والثانية الجيران،ِ وطيور طيوره ِءر لم عليها َض

ْفَب ُل ِءساواها.ً يِّط

ًا ومررُت ُد وأنا يِّوم ّكي منزَل أريِّ امرأة وإذا بالسااورة الم

َقت قد ّل َلَحة صاحُب وبينك تقول: بيني وهي برُجل تع ْفَس الم

ِءني فإنك َت ْفَل َلى َدل ٍر،ِ َع ْفَو ّن ول الفراخ،ِ يِّقرُب ل أنهّ وزعمَت ِءسا

ُدور،ِ يِّكشُف أبصر أنك وزعمت الحيوان،ِ من يِّدنو ول الق

ُتك بسنور،ِ الناس ًا؛ دللتك و بصرك على فأعطي ِءنق فلما دا

ّلهّ قد بشيطان مضيُت البيت إلى بهّ مضيُت َلَك وال ْفَه أ

َغ أن بعد الجيراَن ِءة منذ ونحُن منا،ِ فر ٍم خإمس في نحتال أيِّا

ّد بهّ جئتك قد ذا هو وها أخإذه،ِ َلّي فُر ثمنهّ وخُإذ دانقي،ِ َع

ّلهّ ول باعني،ِ الذي من ِءصُر إن وال ْفَب ً السنانير من ُت ول قليل



ًا.ً كثير

ّي الدلّل: انظروا قال ّلهّ تستقيلني? ول شيء بأ ْفَن وال في إ

ًتى ناحيتنا ّني،ِ بسنور أبصُر هو ف ّيدي َمّن من وذلك م سا

ومولي.ً

ّدلّل: ول فقلُت ّلهّ لل ًتى الناحية هذه في إن وال أشكر هو ف

ّلهّ منك.ً ل

السِنانير أكأل

وناس يِّأكلون السنانيَر ويِّستطيبونها،ِ وليس يِّأكل الكلَب
ْفَفرط.ً ٌد إل في ال أَح

ْفَل فيهّ ْفَعَم َيِّ ْفَور الساود لم  ّن والعامة تزعم أن من أكل الّس
السحر،ِ والكلُب ل يِّؤكل.ً

ْفَخَصى،ِ وتلك ُيِّ ِءضلهّ،ِ إل أن  َع أكل الديِّك والديِّك خإبيث اللحم 
ْفَحشويِّهّ: ْفَمص وليست عندنا فيهّ حيلة،ِ وقال َج ِءح حيلة لهل 

 
ِءل عن صبري  مث

ّنى الهّر ُجمُجمة تث
ِءطّر َب ْفَس  متين بُم
ٌة أنـــهـــا ّد ٍء ُعـــ لـــدا

ِءن دفــــــي
حين عليك َيِّخفى 



ساكينة التابوت قالوا: وزعم بعُض أهل الكتاب،ِ وبعُض

أصحاب التفسير،ِ أن الّسكينة التي كانت في تابوت

ِءهّر.ً موساى كانت رأس 

اساتطراد لغوي قالوا: وقلتم في الشتقاق من اسام

َلبة،ِ وُمكالب،ِ وأصاب القوَم ْفَك َليب،ِ وكلب،ِ وَم الكلب: ك

ّدة.ً ْفَلبة،ِ وهي الش ُه َبة الزمان،ِ مثل  ْفَل ُك

ْفَلب،ِ وتجمع على كلب وأكلب وكليب،ِ َك ُدها  ِءح ِءكلُب وا وال

ًا.ً ًا وأبُخت َبخيت ْفَخت  ُب كما يِّجمع ال

ّلب،ِ بتثقيل َك َكلّب بتثقيل اللم: صاحب الكلب،ِ والُم وال

ُطفيٌل َد،ِ وقال  ْفَي ِءكلََب الّص ّلم ال اللم وضّم الميم: الذي يِّع

ّي:  َنو َغ ال

ٌء ًة أحّست ِءضَرا َأ َب من َن
ِءب ّل َك  م

ِءري َبا ِءخإيها ُت كأنها الّزَجاَج َمَرا
الخإر: وقال 

ِءء ِءب َتَراُح الّضَرا ّ َكـل لـلـ
َداح إلى َتَراُح خُإوصٌْ إذا الّص

َقوم: إذا وقع في إبلهم َلب ال ًا،ِ وأك َلب َلُب ك ْفَك َت ِءلبت البُل  َلب: داء يِّقع في البل،ِ فيقال ك َك وال

َد أكَل الناس،ِ ويِّقال للّرجل إذا عّضهّ ّو َي وتع ِءر ِءلب الكلُب واساتكلب: إذا َض َك َلب،ِ ويِّقال  َك ال



ِءلَب الّرجُل.ً ُك ِءلُب: قد  الكلُب الك

ِءم إصبعهّ،ِ َد ُطُر لهم من  ًا،ِ فيق ًا آخإر،ِ فيأتون رجلً شريِّف َعّض إنسان َيِّ ِءلَب  ويِّقال: إن الّرجَل الك

ُقوَن ذلك الكلَب فيبَرأ،ِ وقال  ْفَس َي ُكميت: ف ال

َفى ِءدماؤكم ْفَش بها ُيِّ
َلُب  الك

َقام أحلمكم ِءس ِءل ل الجه
شافيٌة

ًا،ِ وتسّمى ِءهّرة،ِ ويِّقال من ذلك هّر الكلُب يِّهّر هريِّر ِءهّر،ِ وللنثى  قالوا: فقد يِّقولون للسنور 

ُهريِّرة،ِ وقال  ِءهّر،ِ وأبا  ُة بهّرة،ِ ويِّكنى الّرُجل أبا  العشى: المرأ

ًا ُتطيق أيِّها َوداع
الرجُل

َة الركَب إّن ُهريِّر
ِءحُل ْفَرت ُم

القيس: وقال امرؤ 

ِءميس َل ْفَبَل و ِءق ق ِءم تفّر ّيِّا ال ِءب لهّر َنى والّربا َت ْفَر َف و
أحمَر: وقال ابن 

ِءث ْفَر ْفَر بناه كان ما إ َأ ُحُج ِءس امر َلى القي ِءده َع ْفَه َع
ٌة  َنا ْفَو َن ْفَرٌف َر ِءط ْفَّر و ِءم َبـهـا الملك عليهّ َط أطنا

َنى َت ْفَر َف َعى و ْفَس ْفَّر عليهّ َت ِءه و ٍد َق بهن َهـا فو ِءطـ أنما
ْفَطباء الهرة وحملها قال: وللهرة ثمانية أطباء: أربعٌة أ

ُهّن عد ِءخإُر ْفَدر،ِ وآ ّولهّن بين البط والّص تقابُل أربعة،ِ أ

ًا،ِ وليس ْفَمي ُع َها  ًا،ِ وتضع جرا ِءمُل خإمسين يِّوم ِءغ،ِ وتح ْفَف الّر

َيسير.ً ِءب إل ال ِءء الكل بين تفقيحها وتفقيح جرا

ِءثر على ْفَلق الذي يِّؤ ُة من الخ ِءهّر إيِّثار الهرة والديِّك وال

ّديِّك الذي لهّ الفضيلة نفسهّ،ِ ولها فضيلٌة في ذلك على ال

في ذلك على جميع الحيوان،ِ إل أن الديِّك ل يِّفعل ذلك



ًا،ِ ول يِّفعل ذلك بأولده،ِ ول ّب بالدجاج إل مادام شا

َلى غير الّزواج،ِ َع ِءج  يِّعرفهم؛ وإنما يِّفعل ذلك بالدجا

َلى غير القصد إلى واحدة يِّقصد إليها بالهوى.ً َع و

ُيِّلقى إليها الشيء الطيُب وهي جائعة،ِ فتدعو ِءهّرة  وال

ْفَقَن الكل والتقّمم َط أولدها،ِ وقد اساتغنين عن اللبن،ِ وأ

ِءن ْفَت ذلك بهّن وهّن في العي والتكّسب،ِ نعم حتى ربما فعل

ِءعظم؛ فل تزاُل ممسكة عن تلك شبيهاٌت بها في ال

ِءبَل ُيِّق ِءه السنانير،ِ حتى  الشحمة على ُجوعها،ِ ومع شر

َلهّ.ً ُدها فيأك ول

ّد عليهّ فأخإذه،ِ ورجٌل من أصحابنا ائتمنوه على مال،ِ فش

ّدام ُق فلما لمهّ بعُض نصحائهّ قال: يِّطرحون اللحم 

ِءإذا أكلهّ ضربوه.ً ِءر ف ّنو الس

َه السنور مثلً لنفسهّ.ً فَضَرَب َشَر

ُد نحوها حتى ِءة اللحم،ِ فتقص والهّرة ربما رموا إليها بقطع

ْفَت ْفَت عنها،ِ وربما قبض تقف عليها،ِ فإذا أقبَل ولدها تجاف



َذوق عليها بأسانانها فرمت بها إليهّ بعد شّم الرائحة،ِ و

الطعم.ً

نقل الهرة أولدها والهّرة تنقل أولدها في المواضع،ِ من

الخوف عليها،ِ ول سابيل لها في حملها إل بفيها،ِ وهي

َذَرب أسانانها،ِ فلها بتلك ِءف أنيابها،ِ و ْفَطَرا ّقَة أ ِءد ِءرف  تع

َعّض لها،ِ َداد ضرٌب من القبض عليها،ِ وال ِءح النياب ال

ّثر فيها ول تؤذيِّها.ً ُغ بهّ الحاجة،ِ ول تؤ بمقدار تبل

ّقفة مخالب الهرة والساد  ّفها والمخالُب المع فأما ك

ُد التي فيها،ِ فإنها مصونة في أكمامها،ِ فمتى وقعت َدا ِءح ال

ْفَون،ِ ومتى أرادت ّفها على وجهّ الرض صارت في ص ك

ٍة ول مثلومة،ِ كما َنَشَرتها وافرة،ِ غير مكلوم اساتعمالها 

ٍد كّف الساد فقال:  ْفَي َب وصف أبو ُز

ِءض ِءقّضَة  ّدخإيُس الر  ال
ْفَجن ِءن بُح ِءج في كالمحا
ُنوٍب ق

جاهلّي: أنياب الفاعي كذلك مخالبها ومخالُب الساد،ِ وأنياُب الفاعي،ِ وقد قال الّراجز،ِ وهو 

الّشراك بين َفَخاَضهّ
ْفَم َد َقـ والـ

ْفَضناض رأس من دنا َن



ْفَذَرٍب ِءم ِءف من أخإرَجهّ ِءب جو

والخنازير السِنانير في المفسِرين بعض زعم

ِءلق السنور أن المفسريِّن بعض وزعم عطسة من خإ

ِءلق الخنزيِّد وأن الساد،ِ أصحاَب لن الفيل؛ سالحة من خُإ

ِءة أهَل أن يِّزعمون التفسير ْفَوا لما نوح سافين ّذ ََأ الفأر بكثرة ت

َكوا ّبهّ ساأَل ذلك نوح إلى وش َفَرج،ِ ر يِّأُمَر أن فأمره ال

ِءطَس،ِ الساد زوُج منخَريِّهّ من خإرج عطس فلما فيع

َكر خإرج وأنثى،ِ سانانير: ذكر ّذ ْفَنخر من ال والنثى اليِّمن،ِ الم

َفياهم اليِّسر،ِ المنخر من ُؤونة فك ْفَوا ولما الُجرذان،ِ َم ّذ َأ ت

ْفَجوهما بري ّبهّ،ِ إلى ذلك وشكا نوح،ِ إلى ذلك شكوا َن ر

ْفَسلح،ِ الفيل يِّأمر أن فأمره َي َلح فل فكفياهم خإنازيِّر زوَج َفَس

ُؤونة النجو.ً رائحة َم

ٌق الحديُِّث وهذا َواّم،ِ عند ناف َد الع ُقّصاصْ.ً بعض وعن ال

ّلق إنكار أن ناٌس أنكر فقد الحيوان غير من الحيوان تخ



ّلق الفأر يِّكون ذكورتها أصلب من إناثها أرحام في تخ

أهلها فإن القاطول؛ كطينة الرضين بعض أرحام ومن

َة رأوا ربما أنهم زعموا ُقها يِّتّم لم الفأر ْفَل ُد،ِ خإ عينيها وإن بع

ِءبّصان،ِ َت ّد خَإلقها يِّتّم حتى يِّريِّمون ل ثم ل حركتها.ً وتشت

َق لشيء يِّجوز وقالوا: ل ِءل غير من ُيِّخلق أن الحيوان من خُإ

ٌء يِّكوَن أن يِّجوز ول الحيوان،ِ أن أصٌل العالم في لهّ شي

ّلف َء الناُس يِّؤ فأنكروا الصل،ِ هذا مثل إلى تستحيل أشيا

ْفَجهّ هذا من ِءهّ تحويِّل الو َب ًا،ِ الش فضة.ً والّزيِّبق ذهب

ُذر أن علمنا وقد ّنوشا ً العالم في لل ًا،ِ أصل وقد موجود

ُدون ّع ّبرونهّ الّشعر يِّص ُذر،ِ كحجر يِّستحيل حتى ويِّد النوشا

ًا منهّ يِّغادر ول َدن.ً ول َعَمٍل في شيئ َب

ّبرون وقد ْفَلي الّرماد يِّد ِءق ًا حجارة فيستحيل وال إذا ساود

ٌء منها ُعمل ْفَرحا ْفَيِّع في لها كان أ فضيلة.ً الّر

ْفَنج َدارسَا والرصاصْ قائم،ِ أصٌل العالم في قالوا: وللُمر

ّبر ْفَنجا،ِ فيستحيل ُيِّد أصل العالم في وللّرصاصْ ُمرداسَا



ّبرون قائم،ِ ًا.ً فيستحيل المرداسانج فيد رصاص

ّتوتياء ّنحاس أقليميا فيدبرون قائم،ِ أصل ولل فتستحيل ال

ُتوتياء.ً

ِءملهّ وقد قائم،ِ أصل لهّ المينا،ِ وكذلك الناس.ً ع

ذلك.ً وغير للطحين الّسود الحجارة وكذلك

ُق الحيوان من شيء يِّكون أن يِّجوز قولهم: ل فأما من ُيِّخل

في قلنا - فقد وأنثى ذكر غير من - فيجيء وأنثى ذكر

ْفَدر في ذلك جميع أمكننا.ً بما هذا كتابنا ص

ّيات في معارف ّياُت الح الفاعي،ِ إل تعوُم،ِ كلها وقال: الح

ّيات.ً إل منها ليِّعوُم فإنها َبل الَج

ّية ّية رأت إن قال: والح ول الفأر تأكُل ول تأكلها،ِ لم ميتة ح

الحية حرصْ مع الميتة،ِ العصافير ول الميتة،ِ الجرذاَن

ُء ُيِّدخإَل أن إل الحّي،ِ الشيء لحَم إل تأكل ول عليها،ِ ّوا الح

فإن نفسها تلقاء من فأما إدخإال،ًِ اللحَم حلوقها في

َدتهّ،ِ تأكلهّ.ً لم جائعة وهي وج



َنى إنما المنطق صاحُب يِّكون أن فينبغي بقولهّ: أخإبُث َع

ِءم ذواُت تكون ما ًا بعضها أكَل إذا السمو َع بعض دون لبتل

ّيات في ذلك يِّعرفون ل وهم شيء،ِ كل َود،ِ إل الح للسا

فيبتلعها،ِ فيجوع ُجونة،ِ في الفاعي مع كان ربما فإنهّ

َبل من أخإذها إذا وذلك جهة من ذلك رام وإن رؤوساها،ِ ِءق

ْفَتهّ.ً الفعى فعضتهّ الرأس قتل

َ الحيَة أن وزعموا ُد ل َع في ول الملس الحائط في َتّصا

ْفَملس،ِ غير والذيِّن المخاريِّق أصحاب ذلك يِّقول فإنما ال

ِءت يِّستخرجون ويِّشمون السقوف،ِ من بزعمهم الحيا

َقَصب،ِ أطراف من أبدانها أرايِّيَح ترابيع في َمَسحوها إذا ال

البيوت.ً

ّيات تصعد قالوا: وقد ّدرج في الح ّدَرج؛ وأشباه ال لتطلَب ال

ِءر،ِ العصافير،ِ بيوَت ِءف،ِ والفأ والّزرازيِّر،ِ والخطاطي

ُقف.ً في وتتحامى والخفافيش،ِ الّس

العقرب في



ْفَول تماَم وسانذكر ْفَقرب؛ في الق ْفَذ الع من ذكرنا قد كنا إ

ًا شأنها بن ليحيى قيل الفأر.ً ولّما في القول باب في شيئ

ِءل خإالد،ِ ّبعة في الناز ْفَوا لم أنهم - وزعموا الحنف ُمر يِّر

ً ً ول البيمارساتانات إلى يِّختلف لم رُجل ًا رُجل ليس مسلم

ً ول بنصرانّي ْفَب لم رجل ِءص كان بالطب للتكسب نفسهّ يِّن

العقرب ِءمثُل قال: أنا القينّي لهّ: إن قيل - فلما منهّ أطّب

ّلهّ ِءعلمهّ أقّل قال: ما أنفع ول أضّر ْفَمري وجّل؛ عّز بال َع ل

ّق إذا لتنفع إنها ّد ثم بطنها ُش ّلسعة،ِ موضع على ُش فإنها ال

ٍذ بينًة.ً منفعًة تنفع حينئ

العقرب نفع

ٍر جوف في ُتجعل والعقرُب ِءد َفّخا ّين الّرأس مشدو مط

ِءب،ِ ّنور،ِ في الفّخاُر يِّوضع ثم الجوان العقرُب صارت فإذا ت

ًا ِءد ذلك من سُاقي رماد ْفَن الّرما ِءف ِءمقداَر الحصاة بهّ َم نص

َق.ً دان



ّتُت وأكثر،ِ الدانق منهّ ُيِّسقى ُحنين: وقد وقال َة فيف الحصا

وخإيُر والخإلط،ِ العضاء من بشيء يِّضّر أن غير من

ْفَضو إلى قَصد ما الدواء ْفَت السقيم،ِ الع ِءلَم العضاء عليهّ وسا

الصحيحة.ً

ُع يِّحيى: وقد وقال ْفَلَس الُحّميات من ضروٍب أصحاَب َت

ُقون،ِ العقارُب ُيفي مايِّلسع ومنها فتموت،ِ الفاعَي وتلسع ف

ًا بعضها تكفي الوجهّ هذا من فهي الملسوع،ِ فيموت بعض

َلقى عظيمة،ِ مؤونًة الناَس ُت ّدهن في العقرُب و ْفَترُك ال ُت و

بعد كلها قواها ويِّجتذَب ويِّمتّص منها الدهن يِّأخُإذ حتى فيهّ،ِ

ِءغلط،ِ الورام يِّفّرق الدهُن ذلك فيكوُن الموت،ِ وقد ال

ُحنين.ً ذلك َعَرف

العقرب أعاجيب بعض

ْفَن ِءم َبُح،ِ ل أنها أعاجيبها و الماء في ُألقيت إدا تتحرُك ول تس

ًا كان كيف ُء: سااكن ًا،ِ أو الما النسان تطلُب والعقرب جاريِّ



ِءصد َد فإذا نحوه،ِ وتق ْفَت نحوها قَص َهربت فّر ُد و ِءص ًا وتق أيِّض

ْفَتهُّ فإذا النسان،ِ نحو َب ْفَت،ِ ضر ْفَن هرَب هرب أسااء،ِ قد َم

مطلوبة.ً أنها وتعلم

ِءصد لها تعّرض من تطالُب والزنابير َعينهّ،ِ وتق ُد ول ِءل تكا

عنها.ً للكاّف تعرض

ّدة بين ما فصل وبين الحيوان في والمسالمة المو

ّدة مودة،ِ الخنافس وبين العقارب المسالمة.ً غيُر والمو

يِّعرض ل الجنسين من واحد كل يِّكون والمسالمة: أن

ًا منهما واحد كل يِّكون أن بعد شر،ِ ول بخير للخإر مقّرب

لصاحبهّ.ً

والذى بالشّر لصاحبهّ منهما واحد كل يِّعرض أن والعداوة

ِءة من ليس والقتل،ِ لصاحبهّ.ً طعاٌم أحدهما أن جه

ُد والشاة والبقرة والحمار النسان على يِّثُب ليس والسا

ِءة،ِ جهة من ِءب طريِّق من عليهّ يِّثُب وإنما العداو طل

الساد،ِ لهّ يِّعرض لم جائٍع غيُر وهو بهّ مّر ولو المطعم،ِ



ِءر بين يِّقال: إن قد ولكن ذلك،ِ غير على والنمر ْفَب َب والساد ال

ُمسالمة.ً

بعضها فإّن والخنافس،ِ العقارب بين يِّكون والمودة: كما

ًا،ِ يِّتألف ّيات بين وكما بمسالمة،ِ تلك وليست بعض الح

َقى فإنها والوزغ،ِ ّق،ِ الّسّم َتسا َتَزا من ضروب بيَن وكما و

َد العقارب ساالخ.ً وأساو

ُد َو ْفَسا ّبما وال َع ر ّواء ُجونة في جا وربما الفعى فأكل الَح

ْفَتهُّ ْفَتهّ.ً الفعى َعّض فقتل

ِءح مثُل شويِّت إذا العقارب وريِّح بالطعم الرائحة علقة ريِّ

الجراد.ً

ًا الطعم أن أظّن زلُت وما ْفَتبع أبد ّقق حتى الرائحة،ِ يِّ ذلك ح

ّية،ِ مشويِّة يِّأكلها من بعُض عندي ِءن وبين بينها ليس أنهّ و

ْفَرق.ً السمين العرابي الجراد ف

العقرب إبرة في الذي الخرق رؤية



في الذي الخرق عايِّن أنهّ جبريِّل،ِ بن َبختيَشوع لي وزعم

ًا كان وإن العقرب،ِ إبرة الرض في فما قال،ِ كما صادق

ّد ًا أح ٌد،ِ وإنهّ منهّ،ِ بصر بمستنكر.ً هو وما لبعي

لنهّ أخإرى؛ أعجوبٌة العقارب وفي العقرب أعاجيب من

ّطباع،ِ مائية يِّقال: إنها ِءو ذوات من وإنها ال ْفَر ّذ والنسال ال

والخنزيِّرة،ِ والّضّب الّسَمَك ذلك يِّعتري كما الولد،ِ وكثرة

ِءنيص.ً كثرة في الخنا

الولدة بعد العقرب موت

َد ْفَلن جل ْفَغَن وحاَن وقُت الولدة،ِ أك ْفَتفها في أولدها،ِ وإن أولدها إذا بل قال: ومع ذلك إن َح

ُلّم.ً ْفَجَن منهّ وماتت ا َنهُّ خَإَر ْفَق بطنها من داخإل،ِ حتى إذا خَإَر

َد؛ وربما ِءه َد الجا ِءرجلهّ،ِ فيلقى الجه وقد يِّطأ النساُن على العقرب وهي ميتة،ِ فتغترز إبرتها في 

ّبما قتلت.ً ْفَت،ِ ور ْفَمَرَض أ

َها في  َب َط َع ّلغز قيَل في أكل أولد العقرب بطَن الّم،ِ وأّن  أولدها: قال: وفي أشعار ال

حيَن حملها ويِّبقى تموُت
َطُب ْفَع  َت

ْفَكُمُل ل وحاملة ّدهَر يِّ ال
ُلهـا حم

ًا.ً هذا وليس شيئ

ّبرني  أرى أنهّ خإبره،ِ إلى وأساكُن بعقلهّ،ِ أثق من خإ



ًا العقرب ُدها ِءعيان ْفَجَن وأول ًا وذكر فيها،ِ من يِّخُر ًا،ِ عدد كثير

ٌد،ِ نقط ظهورها على بيٌض ِءصغاٌر وأنها تحمل وأنها سُاو

ًاخإرى،ِ ذلك عايِّن وأنهّ ظهرها،ِ على أولدها ًة فقلت: إن مر

ْفَن تلد العقرب كانت ْفَق فيها ِءم ِءل ُقُحها يِّكون أن بها فأخإ من تل

ُد حيُث َدها.ً تل أول

القاتلة العقارب

ْفَهَرُزور،ِ في تكون القاتلُة والعقارُب ِءبَش وقرى موضعين: 

نذكر لم جّرارات،ِ بالهواز التي القواتَل أن إل الهواز،ِ

ّكون ل - فيما أصلها لن نصيبين،ِ عقارَب - من فيهّ يِّش

ْفَهَرُزور ِءصَر حين َش وبكيزان بالمجانيق،ِ وُرموا أهلها ُحو

ّوة ْفَهَرُزور،ِ عقارب من محش ّتى َش ْفَت ح َد َل هناك،ِ توا

َطى ْفَع بأيِّديِّهم.ً القوُم فأ

العقرب في لغز

ّلغز فيها في غير هذا  الجنس: ومن ال



ُة ٍر مسر َتمرضا ُتنال أن كب ف
ٌة مضبورة بكر

مقمطـرة
ًا لتقتل تصيب أو نفس

ُتمرضا  ف
جاءت حين منها بأشوَس

َقَضا أو الغريِّفة نال إذا
بنعم أوابا نادي دنا

غيرها

والكّراث بالجراد العقارب استخراج

ْفَخَرُج قال: والعقارب َت ْفَس ّد بيوتها من ُت ُتَش بالجراد: 

ُة ْفَدخَإُل ثم عود،ِ طرف في الجراد ْفَحَر،ِ ُت ْفَتها فإذا الُج عايِّن

ْفَت ُد ُأخإرج فإذا بها،ِ تعلق ُعو متعلقة وهي العقرُب خإرجت ال

بالجرادة.ً

َبرني هانىء بن إبراهيم فأما ِءخإُل كان أنهّ فأخإ ْفَد ْفَحرها في ُيِّ ُج

تبعتهّ.ً إل عقرٌب منها يِّبقى فل كّراث،ِ خُإوط

ّيات ألسنة والفاعي الحيات ألسنة ٌد،ِ كلها الح وألسنة ساو

مشقوقة.ً أنها إل ُحمٌر،ِ الفاعي

ُعقيرب الشتاء عقارب وسانذكر الهواز جّرارات ِءحّر،ِ و ال

ُأ ولكنا الباب،ِ هذا من شيء وكّل جّرارات بذكر نبد



ّلهواز.ً ا

َكر عقارُب أقتلها أّن ذكروا ْفَكَرم،ِ َعس ْفَت متى وأنها ُم َب َضَر

ً ُة أو نملة،ِ عّضُة العضة تلك أن فظّن رُجل شوكة،ِ وخإز

َعَف اللحم من فنال بهّ.ً ما تضا

ْفَبهّ.ً فلم إزاره في الرجل مع باتت وربما تضر

ْفَفر،ِ لهّ شيء كل على تدّب ل وهي على تدّب ول َغ

ُأخإرج قد الذي الُجّر أصول في تأوي ما أكثَر وما الُمسوح،ِ

النابير.ً في ونّضد التاتين من

ْفَون العسكر أهل وكان موضع بهّ ُيِّعالج ما أصلح من أن يِّر

بدنانير إل يِّرضى ل الحّجام وكان ُيِّحَجم،ِ أن اللسعة

ْفَت،ِ ربما ثنايِّاه لن ودنانير،ِ َل َد َنَص ّطَط ربما وجههّ وجل من تب

ْفَذبتهّ بمّصتهّ فيهّ،ِ إلى يِّرتفع الذي السّم أذناب من وج

ْفَطٍن،ِ من شيء إلى ذلك بعد عمدوا حتى المحاجم،ِ ُق

ْفَوا ِءهّ جذب فإذا النبوبة،ِ تلك بهّ فحَش من إليهّ فارتفع بمّصت

ِءم بخار ّد ٌء ال ْفَذ ولم بالقطن،ِ تعلقت السم،ِ ذلك من أجزا تنُف



ّوة يِّدفع مما ليس والقطن فيهّ،ِ إلى وقعوا ثم المص،ِ ق

ٍة على ذلك بعد الشفاء.ً فيها فوجدوا حشيش

أنا العقرب في ما أعاجيب ومن العقرب أعاجيب من

ْفَدنا ل ثم بعض،ِ لسع عن بعُضها يِّموُت القاطول عقارب وج

العقارب.ً غير شيء لسعها عن يِّموُت

ُد ُع العقرَب ونج ًافيموت تلس ًن آخإَر وتسلع النسان،ِ إنسا

َدّل هي،ِ فتموت وأن تأخُإذ،ِ تعطي كما أنها على ذلك َف

ًاعجيبة،ِ للناس ًاسُاموًم عّض إذا بعضهم صار ولذلك أيًِّض

قتل.ً

ُقم أو الطست تضرب أنها أعاجيبها ومن ُقهّ،ِ القم فتخر

ْفَتهّ وربما ُبُت ضرب ُتها فيهّ فتث منها.ً َتبين حتى تنصل ثم إبر

ِءل الطيور في وأثره العنبر ِءنبر والبا إلى البحُر يِّقذفهّ والع

ُقره ول مات،ِ إل شيء منهّ يِّأكل فل عبريِّهّ،ِ بمنقار طائٌر يِّن

ْفَت رجليهّ وضع فإذا منقاره،ِ فيهّ نصل إل فإن أظفاره،ِ نصل

َلهُّ منهّ أكَل قد كان ميت فإنهّ أكَل يِّكن لم وإن أكل،ِ ما قت



ٌء للطائر يِّكن ولم منقار،ِ بغير بقي إذا لنهّ محالة،ِ ل شي

مات.ً بهّ يِّأكل

ّيِّوَن ْفَحر ّطاُرون والب َنا والع َن فيهّ وجدوا ربما أنهم ُيِّخبرو

فيموت.ً اليسيَر منهّ ليأكُل البال وإّن والظفر،ِ المنقاَر

ًا.ً خإمسين من أكثر طولها كان ربما والباُل: سامكة ذراع

العقرب لسِع أعاجيب

الفعى فتموُت الفعى تلسع أنها العقارب أعاجيب ومن

يِّنال ول هي،ِ فتموُت الناس،ِ بعض وتلسع هي،ِ تموت ول

العواّم ويِّزعم كثير،ِ ول قليل المكروه ِءمن منها الملسوع

ْفَت لمن يِّكوُن إنما ذلك أن ْفَمٌل وهو عقرٌب أّمهّ لسع في َح

بطنها.ً

ً عقرٌب لسعت وقد ِءلُج،ِ عنهّ فذهَب مفلوًجا،ِ رجل الفا

ُه صليبا عرفها وقد معروفة،ِ المفلوج هذا وقصُة من وغير

الطباء.ً



ّقفات،ِ وجراراٌت،ِ طياراٌت العقارب ومن  وخإضٌر،ِ ومع

وحمٌر.ً

ساموُم وتختلف علجها واخإتلف السموم،ِ اخإتلف

كالجّرارة أجناساها،ِ اخإتلف بأساباب: منها العقارب

ّترب اخإتلُف ومنها وغيرها،ِ َفرق ال ِءت بين ما ك جّرارا

ْفَكَرم.ً وعسكر شهرزور عقارب ُم

الملسوع،ِ طباع قدر على سامومها َمَضّرة وتختلف

ْفَدر على سامومها قدر ويِّختلف وعلى اللسعة،ِ مواضع َق

َفت ما قدر وعلى والليل النهار بين ما اخإتلف قدر صاد

ُتح ومن غذائهّ،ِ من الملسوع عليهّ ْفَدر وعلى منافسهّ،ِ تف ق

َدف ما ِءل من العقرب عليهّ ُتصا َبل وغير الَحب قدر وعلى الَح

ِءتها َع ْفَس ِءل في َل ّو أقامت بعد ُجحرها من خإروجها عند الليل أ

َتها،ِ فيهّ َو ّد َشت ّوَل تلسع أن ذلك من وأش من تخرُج ما أ

ْفَحرها ْفَت أن بعد ُج يِّومها.ً فيهّ أقام

ْفَرجويِّهّ: فلذلك قال فصار العلج،ِ وجوه اخإتلفت ماسا



ْفَرٌب الخإر.ً أمر ُيِّصلح ول إنساٌن عنهّ يِّفيق العلج من َض

المأمون المؤمنين أمير عن ثمامُة وخإبرني الزنبور لسعة

ْفَيِّهّ،ِ جبريِّل ابن بختيشوع لي قال: قال أنهّ َو ْفَلَم وابن وسَا

َويِّهّ: إن ِءلَك إذا الذباَب ماسَا ُع بهّ ُد ِءة موض ساكَن الزنبور لسع

ْفَكُت زنبور فلَسعني عشريِّن من أكثر موضعهّ على فحك

َكن فما ذبابة ْفَدر في إل سا فيهّ يِّسكن كان الذي الزمان ق

يِّقولوا: كان أن إل منهم يِّدي في يِّبق فلم علج،ِ غير من

ًيا،ِ الزنبور هذا ًاقاض ًف ْفَت َلَك.ً العلج هذا ولول َح َت َق َل

ّباء ُحجُج ِءط َل ْفَم وكذلك ا َقوا إذا ه ًء سا قطعوا أو فضّر،ِ دوا

ًافضّر،ِ ًق ْفَر ِءب العلج هذا مع قالوا: أنت ِءع ُد الّصوا ِءج تجد ما ت

جهنم.ً نار في الساعة كنَت العلُج ذلك فلول

ِءب ريَِّح - إّن الحيوان كتاب في - وقرأت لي وقيل َذا الّس

ّد ّيات،ِ على يِّشت ُجَرز الفاعي وجوه على فألقيُت الح

َذاب ْفَقل.ً كسائر إل عندها كان فما الّس َب ال

ّيات هذا في لهم قلت فلو ًالقالوا: الح ًئ الفاعي،ِ غير شي



ولم عّم قد وكلهم الحيات،ِ من نوع الفاعي باطٌل،ِ وهذا

يِّخص.ً

ّدخإر ما وجميع والحناش،ِ الحشرات وجميع الحيوان من َيِّ

ِءب ّبابات وهذه العقار ّد في تكُمن التي وتلسع،ِ تعّض التي ال

ًا تأكُل ل الشتاء كل وكذا تشرب،ِ ول الشهر تلك في شيئ

إل الشتاء في يِّتحّرك ل مما والحشرات الهَمج من شيء

ّذّر النمَل وليست يِّكفيها،ِ ما ادخإرت قد فإنها والنحل،ِ وال

ُتهّ تثبُت مما كغيرها الطعم.ً ترك مع حيا

الجراد أكأل على والحيات العقارب حرص

الجراد،ِ أكل على حريِّصة وهي أرجل ثماني وللعقرب

ْفَنهش تلدغ ما أكثر وما الحيات،ِ وكذلك الجراد.ً صاحب وت

ِءضع أثر ما الفاعي ساّم عجيب ومن الرضيع في الُمر

ُبر من بعُض بهّ خإبرني بالباديِّة قال: كنت الفاعي شأن يِّخ

ُع،ِ ناقة ورأيِّت ُع وفصيلها ترت ِءض َهَشت إذ أخإلفها،ِ من يِّرت ن



ْفَت أفعى،ِ مشافرها على الناقَة ساادرة،ِ واقفًة فبقي

ُع هو فبينا يِّرتضع،ِ والفصيُل ًا.ً خإّر إذ يِّرتض ّيت م

ُتهّ فكان ِءت قبل مو السّم مروُر وكان العجب،ِ من أّمهّ مو

فضول من صار ما وكان أعجَب،ِ القصيرة الساعة تلك في

ِءن في سامها ِءع لب َتَل حتى الّضر ًا أمهّ قبل الفصيَل َق عجب

آخإر.ً

ُة ُع والمرأ ِءض َذ تشرُب المر الرضيع لبنها عن فيسكر النبي

ْفَشي دواء وتشرُب َع فيعتري الم ْفَلفة الرضي ِءخ يِّختار فلذلك ال

عقلها،ِ ألدواء: في من البريِّئة الظئر لولدهم الحكماء

بدنها.ً وفي

ّهموا ِءن لقرابة الفصيل في إنماجع اللبن أن وتو ّدم،ِ اللب وال

َع السّم ذلك فصار ضعَف ولعل أمهّ،ِ إلى منهّ إليهّ أسار

ًاعلى أعان قد الفصيل ذلك.ً أيِّض

العقرب لسِعته من في قصتان



َة: لسعت أبو قال ْفَيد َب ًا ُع ّي فخيَف بالبصرة،ِ عقرٌب أعراب

ّد عليهّ ُعهّ،ِ فاشت ٌء الناس: ليس بعُض فقاَل جَز ًا شي خإير

ْفَغَسل أن من لهّ ِءرق زنجي خإصيُة لهّ ُت َقة ليلة - وكانت َع ِءم َغ

َقوه - فلما َطَب،ِ سا تجد? قال: طعَُم ماذا لهّ: طعم فقيل ق

ٍة َب ْفَر جديِّدة.ً ِءق

ًا أن بشير،ِ ابنا وعلّي محمد وخإبرني  بن لسليمان ظئر

ًا،ِ الدنيا فملت عقرٌب لسعتها ِءريِّاش ساليمان: فقال ُصَراخإ

لسعة تلسعها أن دواءها فإن العقرب،ِ هذه لها اطلبوا

وقد برئُت،ِ العجوز: قد فقالت المكان،ِ ذلك في أخإرى

ْفَوه العلج،ِ هذا إلى لي ولحاجة وجعي،ِ ساكَن قال: فأت

ّلهّ ل بعقرب بها غيُرها? فأمَر أم تلك ُيِّدَرى: أهي إن وال

ُأمسكت ّلهّ فقالت: أنُشدَك ف وأرسالها فأبى واللبن بال

ِءشَي فلسعتها عليها،ِ ُغ ْفَت عليها ف ًنا ومَرض وتساقط زما

ل مجانين فقال: يِّا ذلك في لسليمان فقيل رأساها،ِ شعر



ّلهّ ّد إن وال لقد ِءهَي ولول الثانية،ِ اللسعُة إل ُروحها علّي ر

ماتت.ً كانت

والّصَؤاب الَقْمل في

ْفَمل في وسانقول َق َؤاب ال ًنا وجدنا ما والّص القول،ِ ِءمَن تمكي

ّلهّ شاء إن تعالى.ً ال

ِءس عن ذكروا ُة الّصئبان أن زعم أنهّ معاويِّة،ِ بن إيِّا ذكور

ِءل ْفَم َق تكون الذي الّشكل من القمَل وأن إناثها،ِ والقمل ال

ذكورتهّ.ً من أعظَم إناثهّ

ُبَزاة،ِ الّزَرارقة قال: وكذلك أنهّ عنهّ وذكروا فجعل وال

َة ُبَزا الناث.ً في ال

ْفَسديِّد،ِ الصواب من شيء قال فيما وليس ّت ّبرناكم وقد ال خإ

ّبوط،ِ في حكايِّتهّ عن َلهّ كالبغل،ِ جعلهّ حين الّش وجع

ًا ِءن من مخلوق ّنّي بي ُب ْفَجر.ً ال والّز



َعَرق ِءمَن يِّعتري والقمل أو ثوٌب،ِ علهما إذا والوسَاخ،ِ ال

ِءن لذلك يِّكون حتى شعر،ِ أو ِءريٌِّش،ِ َفن المكا وخُإموم.ً َع

القملة لون في الّشعر لون أثر

ِءد رأس في تكون والقملة َو ِءس ساوداء،ِ السا البيض ورأ

َء،ِ الشعر ْفَبل اللون،ِ خإصيفة وتكون بيضا إذا البَرق وكالَح

الخاضب رأس في كانت وإذا الشمط،ِ رأس في كانت

الخضاب ناصَل الخاضب كان وإن حمراء،ِ كانت بالحمرة

ْفَكلة،ِ ولونها في كان ّنصول الشعر على يِّستولي أن إل ُش ال

بيضاء.ً فتعود

ٌء وهذا ُة تعتري كما القمَل،ِ يِّعتري شي َد الخضر ِءل،ِ َدو ْفَق َب ال

َده ٍء وكّل وذبابهّ،ِ وجرا في البيئة أثر فيهّ،ِ يِّعيش شي

من فإن سُاليم،ِ بن َحّرة من بأعجب ذلك وليس الحيوان

َد أن الحرة تلك طباع ّو فيها: من يِّكوُن شيء كل ُتَس

ٍر،ِ أو َفَرس،ِ أو إنسان،ِ ٍر،ِ أو بعير،ِ أو شاة،ِ أو ِءحَما أو طائ



ّية.ً ح

الترك،ِ بلد من المعنى هذا في أقوى ببلدة نسمع ولم

ّور فإنها َلهم تص َلهم،ِ إب َع خإي على فيها،ِ يِّعيش ما وجمي

ّترك.ً صورة ال

القمل تولد

ِءرُض والقمل الوساُخ لها عرض إذا الناس كّل لثياب يِّع

ّذمين ثياَب إل والخموم،ِ والعرق،ِ ْفَقَملون.ً ل فإنهم المج َيِّ

ِءمَل وإذا َبق ذلك،ِ عليهّ وأفرط إنساٌن َق في كّن إن رأساهّ زأ

ْفَتَن.ً ثيابهّ،ِ في كّن وإن جسده،ِ أو رأساهّ ّو فم

ْفَذرأ ما لصحابهّ: أتدرون قطيفة أبو وقال قالوا: ل،ِ القمل يِّ

ّلهّ قال: ذاك ُأ أبدانكم يِّصلُح بما عنايِّتكم قلة من وال يِّذر

ُفساء.ً القمَل ال

أن البرمكي،ِ خإالد بن يِّحيى عن فحدثني ثمامة فأما

ِءرثان شيئين ُدهما ُيِّو َقمل: أح ّتين من الكثار ال اليابس،ِ ال



ّلبان بخار والخإر المجمرة.ً على ُألقي إذا ال

ِءمل النسان كان وربما ّظف وإن الطباع،ِ َق ّطر تن ّدل وتع وب

بن والزبير عوف،ِ بن الرحمن لعبد َعَرَض كما الثياب،ِ

ّوام،ِ َنا الع َذ ْفَأ ّلهّ رساول اسات ّلهّ صلى ال وسالم،ِفي عليهّ ال

ّد في كانا أنهم ولول فيهّ؛ لهما فأذن الحريِّر لباس ح

ِءذَن َلَما ضرورة من ذلك في جاء قد ما مع فيهّ،ِ لهما أ

التشديِّد.ً

بني بعض على عمر رأى عمر،ِ خإلفة في كان فلما

ٍر،ِ قميَص أخإوالهّ،ِ من المغيرة َعلَه حريِّ ّدّرة،ِ ف فقال بال

ّي: أو الحريِّر? يِّلبُس عوٍف بُن الرحمن عبد ليس المغير

لك.ً أّم ل الرحمن؛ عبد مثل قال: وأنت

ّلم إلى أصحابنا واحتاج للبراغيث الحتيال عّّض من التس

ّنا أيِّاَم البراغيث،ِ َية،ِ ودخإلنا بدمشق،ِ ك فاحتالوا أنطاك

ِءة لبراغيثها ِءساّر تمشي.ً براغيثهم لن بذلك؛ يِّنتفعوا فلم بال

ْفَبجُل وبراغيثهم ّق،ِ نوعان: ال الجنس ذلك ساّموا إنما الب



ٍهّ على َكى بما شبي ٍد بن يِّحيي عن ثمامُة لي َح خإال

الذي الخلق من البراغيَث أن زعَم يِّحيى فإن البرمكّي،ِ

ِءرُض ّقا،ِ فيستحيل الطيران لهّ يِّع الطيراُن يِّعرض كما ب

ّنمل،ِ ّدعاميص؛ الطيراُن يِّعرض وكما لل الدعاميَص فإن لل

ًا.ً فكان صارت انسلخت إذا ُقوا قد أصحابنا َفَراش تلك من َل

ًدا،ِ البراغيث ْفَه ّية لها وكانت َج الذي أن أخإرى: وذلك بل

ُه ِءهُر ْفَرك يِّقتلها أن إل يِّستريِّح ل البراغيث ُتس ْفَتل،ِ بالع والق

فوق من الرض إلى بها فيرمَي عليها يِّقبَض أن وإلى

َهّن فيرى ساريِّره ْفَرَن إذا أن من عليهّ أهون كان عشريَِّن ِءص

ْفَن ُكّن أ من ذلك رام إذا الرجُل فكان وعشريِّن،ِ إحدى يِّ

ْفَت منها واحدة َن ُت ًا،ِ وكانوا يِّده ن ٌد هذا ومثل ُملوك َلى شديِّ ع

ِءبسوا حتى منها جهد في زالوا فما مثلهم،ِ الحريِّر ُقُمَص ل

فناموا والبدان الردان طويِّلة وجعلوها الّصينّي،ِ

مستريِّحين.ً

النسِان جسِم من القمل خروج



ّبرني ّباء من شئت كم وخإ التجارب،ِ وأصحاب الناس أط

القمل رأوا أنهم منهّ ويِّتقزز الكذب،ِ من يِّقشعر من منهم

ًا ً النسان كان فإذا النسان،ِ جلد من يِّخرج وهو ِءعيان ِءمل ق

ِءن بخلقة شبيهّ في مستطيل،ًِ قملهّ كان الصغار الديِّدا

البيض.ً

ُيِّذكر ّلهّ صلى النبي،ِ ليِّوَب عرَض كان قد ذلك مثَل أن و ال

ِءحن كان حين وسالم،ِ عليهّ ُت سُاّمي: حتى الوجاع بتلك ام

َلى.ً المبت

ّبرني ّلى وأنهّ َجَرٌب،ِ اعتراه أنهّ ليث،ِ بني من شيٌخ وخإ َط ت

َتك ْفَّر ّدهن،ِ بالَم ً فرأى الحّمام دخإل ثم وال ًا،ِ قمل يِّخرج كثير

َلب تلك من والقروح.ً الُج

ّبرني ُقنا العباساّي موساى أبو وخإ غلٌم لهّ كان أنهّ صديِّ

َتح إبرة أخإذه ربما الغلم وكان بمصر،ِ ًا بها فف في فتح

ْفَلد،ِ في جسده،ِ بعض ِءج الجلد تحت من يِّطلع أن يِّلبُث فل ال

ِءح في قملة.ً القي



الحيوان قمل

ْفَرد،ِ ْفَن نظيف البيت،ِ وهو يِّعرض للق ُك ْفَل يِّ ِءس َت ِءج والحمام،ِ إذا لم يِّغ ّدجا ُع إلى ال ُيِّسر والقمل 

َنا َل ِءساهّ من الوساخ،ِ ولذلك كانوا يِّضّجون ويِّقولون: أك ِءخ جلد الساير وما في رأ ّلد من وسَا ويِّتو

ّد والقمل.ً ِءق ال

ّبد هو هذا،ِ وقال ّبدون شعورهم،ِ وذلك العمل هو التلبيد،ِ والحاّج المل تلبيد الشعر وكانوا يِّل

الشاعر: 

ِءم ًنى بين بالقو وبـين ِءم
ِءر َثـبـي

ِءت رّب رّب الراقصا
ّيًة عشـ

ْفَلَن ِءم ّبـد كّل يِّح َلـ ِءر َم مـأُجـو ِءف ِءح ُزُح َوا انقضت قد الّر
ْفَم ُه ّنات ُم

ْفَجلن  َع ّلهّ بن ال ّي: وقال عبد ال النهد

َقَر ْفَر ِءن ق ْفَي َت َه ْفَل ِءب من بالَج ِءق ماَر وما سُاَر ْفَيِّ ُفَر وما بال
َبة وعبر بها هاهنا عن  ْفَر الُحّجاج.جماعة من القطا وغيره،ِ واحدتها سُا

ٍم من ماَر وما  ِءب د سَاَر ٍر َع َغليل َش ُد كال َبـ ْفَل بـال ُيِّ

ِءحّل ِءم ل ِءب الحرا ّنُص وال
ِءعتر ّنسيك عتر وال يِّخفر ال

ّيُة بن أبي  الّصلت: وقال أم

ّلوا ً لهم يَِّس قمل
ًا َن ِءصئبا و

ْفَم شاحيَن ُه َط ُعوا لم آبا ِءز يِّن

َفَث في ّت َكَروا ال َذ ْفَم" وما أقل ما  ُه َث َف َت َيقضوا  ْفَل ّلهّ عّز وجّل: "ثّم  ًا قال ال َفث َت ويِّروى: لم يِّقَربوا 

الشعار.ً

ْفَمٍغ فيجعلهّ في أصول شعره ًا من َص ْفَدر،ِ وشيئ ِءسا َو ْفَطمّي وآٍس  ِءخإ ًا من  والتلبيد: أن يِّأخإذ شيئ

ْفَعرق ويِّدخإلهّ الغبار،ِ ويِّخّم فيقَمل.ً ُه ول يِّ وعلي رأساهّ،ِ كي يِّتلبد شعر

وكانوا يِّكرهون تسريِّح الشعر وقتل القمل،ِ فكان ذلك العمل يِّقّل معهّ القمل.ً

َهوازن ِءساك? تعيير  َواّمف رأ َه ْفَجرة: هل آذاك  ُع ّلهّ عليهّ وسالم لكعب بن  وقد قال النبّي صلى ال



ِءة،ِ وهما بنو القملة،ِ وذلك أن ُقّر ٌد بأكل ال َوازُن وسا َه ْفَت  ّيَر ُع ُقّرة وقال ابُن الكلبّي:  ٍد بأكل ال وأسا

ْفَبضًة من دقيق،ِ فإذا ُق ِءهّ  ِءسا ًنى وضع كل رجل منهّ على رأ ِءم أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوساهم ب

حلقوا رؤوساهم ساقط ذلك الّشعُر مع ذلك الدقيق،ِ ويِّجعلون الدقيق صدقًة،ِ فكان ناٌس من

الّضركاء وفيهم ناٌس من قيس وأساد،ِ يِّأخإذون ذلك الشعر بدقيقهّ،ِ فيرُمون بالشعر،ِ ويِّنتفعون

بالدقيق.ً

ْفَرمّي،ِ في  هجائهم: وأنشد لمعاويَِّة بن أبي معاويَِّة الج

ِءد قّص في الشعر ّب المل
ُع ِءر شـا

ًا تر ْفَت َجرم ْفَنـَجـد أ
وأبـوكـم

من إني القمل ساوى
ِءزَن َوا ُع َه  ضار

ٌة ْفَب يِّقوُل جاءت قّر أصـ

القملين هجو في شأعر

ّلى،ِ  ُعقيلّي وهو يِّتف ّيين،ِ ومّر بأبي العلء ال ُعقيل فقال: وقال بعض ال

ّيد ٍة في متص ْفَرق ِءر َش مـقـرو
مررَت بهّ مررت

بقانٍص

ِءر وبيَن مقتول بين عـقـي
ِءل العلء أبي حوَل للقم

ٌع مصار
ٍم وتوأُم سامس

ِءر مـقـشـو
ُبون لدي وكأنهّن خُإ
قميصـهّ

َلى ّو أخإرى ع العد
 

ِءج ِءر دماء من النامل َض
ِءيلها قت

وقال الحسُن بُن هانىء،ِ في أيِّوَب،ِ وقد ذهب عني

ُبهّ،ِ وطالما رأيِّتهّ في المسجد:  نس

ُد ُبـهّ أيِّوٍب فمصا ثـيا ْفَنأ ُه عنهّ يِّ ُد مـصـا



َلق من فتعّل ُبـهّ َع ِءحَرا ٌة فـيهـا تكفيهّ نـظـر
ِءز ُفهّ الدر ُبهّ تكن ُصؤا بخـب محترس ُرّب

انـسـيابـهُّ دّب  معلوم غير النكايِّة فاشي
ِءهّ ُبـهّ عنهّ يِّنج وثـا واثـٍب طـامـرٍي

ّي: البرغوث،ِ ثم  قال: الطامر

َوى ْفَه ِءق لهُّ أ ّل بمذ
ِءن َبي ْفَر َغ ُعهّ ال َب ْفَص إ

ُبهّ  ِءنصا
ُعـهّ قنـص ِءبـ ُبـــهّ أصـا ِءكــل أخإي من دّرك

القمل في وأخبار أحاديث

ْفَؤَر التفاح،ِ أكل أن الحديِّث وفي َذ الفأر،ِ وسُا ْفَب َن القملة و

ّنسيان.ً يِّورث ال

َفى ل القملة يِّنبذ الذي أّن آخإر حديِّث وفي الهّم.ً ُيِّك

ّنعال ُلبس أن تزعم والعامة ِءد ال الغّم يِّورث السو

والنسيان.ً

ْفَت قملة أعرابّي وتناول ّب َلى د َغها ُعنقهّ،ِ َع بين قتلها ثم ففد

ِءن ّبابتهّ،ِ إبهامهّ باط بحضرة ويِّلك تصنع لهّ: ما فقيل وسَا

إل منها بقي وأمّي: وهل أنَت المير? فقال: بأبي

َتها ِءخإرشاؤها? يِّعني َد ِءقشرتها جل ٍء وكل و خإرشاء.ً فهو وعا



قال: هانىء،ِ بُن إبراهيم وحدثني جابر بن وساعيد المأمون

ّدثني ُد ح ببغداد تحيط الجناد كادت قال: لما جابر،ِ بُن ساعي

ّبل هكذا خإرجنا المخلوع: لو لنا قال جوانبها،ِ من ْفَطَر َلى ُق ع

قال: ُنشرة،ِ ذلك في لنا كان فورنا،ِ من رجعنا ثم دوابنا،ِ

َلى هجمنا هناك صرنا فلما ِءع َع ِءريِّن،ِ موض أناسًاا فرأي خَإّما

هم فإذا عنهم،ِ فسأل الحانات،ِ تلك بعض من تطافروا قد

ٍد ِءقمار أصحاُب ْفَر َن ٍذ،ِ و ّدوا آثارهم في فبعث ونبي وقال فُر

َثهم،ِ أسامع أن لنا: أشتهي ِءمارهم،ِ مجلسهم وأرى حديِّ وق

ْفَلنا ِءعهم،ِ إلى قال: فدخإ ّنرد تخت فإذا موض ْفَبد،ِ قطعُة ال ِءل

ِءد فصوصْ وإذا ّنر ّود بعُضهّ طين،ِ من ال متروك،ِ وبعضهّ مس

ّككة،ِ كوز ُعروة من الكعبان وإذا يِّتكُئ بعُضهم وإذا مح

َلى َوار وتحتهم خإاٍل َدّن َع ْفَت،ِ قد َب هو قال: فبينا تنّسر

َلى تدب قملة رأيِّت إذ منهم يِّضحك ُتهّ ذيِّلهّ،ِ َع ّفل فتغ

ْفَذتها ًئا،ِ تناولُت وقد فرآني وأخإ شيء لي: أي فقال شي

ّبة ْفَيِّ َو ُد َلى دبت تناولَت? فقلُت:  ِءب من ذيِّلك ع هؤلء،ِ ثيا



ّي ِءنيها؛ هي? قلت: قملة،ِ دابة قال: وأ ِءر ّلهّ فقد قال: أ وال

بها.ً سامعت

َفع كيَف المقاديِّر من يِّومئذ قال: فتعجبُت ً تر في رجال

ّثرى.ً في آخإريَِّن وتحّط السماء،ِ ال

القمل في وخبر معارفا

ّلى،ِ فإذا أصاب قملًة رمى بها إلى فيهّ.ً ُد يِّتف قال: والقر

ْفَصع القمل على الظفار.ً ُهّن صوُت ق ُب ِءج ونساء العواّم يِّع

ّدثها ّقال في العتيقة وإذا امرأتهّ جالسٌة بين يِّديِّهّ،ِ وزوجها يِّح ًة أنا وجعفر بن ساعيد،ِ ب ورأيِّت مر

ِءها ِءر إبهام ّدة قمل،ِ فوضعتها على ظف ّبابتها ع َبها وقد جمعت بين باطن إبهامها وسَا ْفَي ّلي ج وهي تف

َفرقعًة،ِ فقلت لجعفر: فما ْفَتها بهّ،ِ فسمعُت لها  اليِّسر،ِ ثم قلبت عليها ظفرها اليِّمن فشدخَإ

ُة أبلُغ عندها في اللذة،ِ ٌة في هذه الفرقعة،ِ والمباشر َعها بين َحَجريِّن? قال: لها لذ منعها أن تَض

ُيِّعجُب بذلك لنهاها.ً ُه مكاَن زوجها? قال: لول أن زوجها  فقلت: فما تكر

ّيادة: شعر لبن ميادة وقال ابن  َم

ٍة في أطرافها بأرشي
الكواكـب

من المجد ساقاة وساقتني
ٍم ظال

ًا يِّسيرون َد أعيار شدا
ِءب المناكـ

النخـيل ذي بأعلى
نـسـية

سامُر بالذناب شال
 العقارب

ٍه يِّشلَن عـلـيهـّن بأساتا
دساـمَة

البرغوث في



ُد والبرغوث يِّمشي ل الذي الخلق من َنّزاء،ِ أحدُب أساو

ًا.ً ِءصرف

ُبها قال وبما ّد تحتي من بعضهم: دبي َلّي أش ْفَن َع عّضها.ً ِءم

ّدبيُب يِّمكنهُّ وكيف بدبيب،ِ ذلك وليس َلى ُملَزق وهو ال َع

ّنطع َد فمتى خإبيٌث،ِ البرغوَث النائم? ولكّن جنب بجلد ال أرا

البرغوث انقلب جنب،ِ إلى جنب من يِّنقلب أن النسان

َلى واساتلقى فيظّن بها،ِ فدغدغهّ قوائمهّ ورفع ظهره،ِ َع

من ذكرنا جنبهّ.ً وقد تحت يِّمشي إنما أنهّ عنده علم ل من

لك يِّكون حتى يِّكبر الباب كان ولو مواضع،ِ في شأنهّ

ًا جمعهّ.ً لك تكلفت تعرفهّ ولم مجموع

البرغوث في شأعر

العراب: وقال بعُض 

ّلهُّ بارَك ليل في ال
ِءث البراغي

ّناني البراغيث ع
ِءبنـي ْفَنَص وأ

ٍء  ْفَو في أغاروا سَا
ِءث  المواريِّ

ْفَذ وجلدي كأنهّن خَإـلـوَن إ

ّنط  النهشلّي: وقال محبوب بن أبي العَش



ِءة ْفَرد القريِّ غـيُر ج
ِءث مـحـرو

ْفَوضة ِءض من لر ْفَزن ِءريِّا أو الح
طرٌف

َع يِّشفي كّل ويِّشفي الصدا
ِءث ممغـو

ّنـدى مـّج إذا فـيهّ  الـ

ْفَرخ َد َك ِءن ِءذي بغدا الّرما
ِءث ّتو وال

ِءني وأحلى َعي إن ل
بـهّ مـررُت

َد،ِ أقضى ونصف الرقا
ِءث للبراغـي

ِءنصفان: نصٌف 
فـمـا للهموم

ِءط ًا وأخإل تسبيحـ
ِءث بـتـغـويِّ

ِءمـينـى حين  ُتـسـا
أوائلـهـا

منها ملتمٌس وليس
ِءث بـمـسـبـو

الظلـمـاء في َمداليُج 
مـؤذيٌِّة

وقد جعل التوَث بالثاء،ِ ووجهّ الكلم بالتاء،ِ وتعجيمها نقطتان من فوقها.ً

آخإر: وقال 

َد غـريُِّب بالبلد إني ببغدا ِءلَم ُثحين َع البُرغو
ِءي َعّضن َيِّ

آخإر: وقال 

َنهُّ ُيِّخرج لـذلـيُل بيتـهّ من و ًأ ْفَؤذي امر البراغيُث ت

ِءن ماضي بأبيض ْفَي َت الّشفَر
 َصقيل

تَركُت برغوٍث ُرّب
ً ّدل مجـ

آخإر: وقال 

ًا َلى أمير ِءث َع ِءضي البرغو يِّق
ِءدي ْفَع  ُيِّ

ًا البرغوث مَن ِءلقيُت ْفَهـد َجـ
أرى

ّيُن آثاٌر وتصبح فـي َتـبـ
ِءدي ْفَلـ ِءجـ

ّلبـنـي َق يِّق ِءش فـو ِءفـَرا الـ
ُبـهّ دبـي

آخإر: وقال 

ْفَت ّد الرض في ظهر ش َد ّلـهّ عبا ْفَن الـ َمـ



ِءغيُرها ٍة ُم لـقـبـيل
ّد من ِءسالٍح ُذو َع َم

ِءضـيُرهـا َيِّ
ّديُِّن هي ول يِّنهاها ال
تنـتـهـي

ُنبيهّ  ّبي: وقال يِّزيِّد بن  ِءكل ال

ْفَت َقّل مني لية َمَض و
ُقـودهـا ُر

البراغيَث ساالمُت أصبحُت
بعدمـا

باُشهـا أو بها
ُدهـا وساـنـي

أزورّن هل شعري ليت

ِءلع ِءن ُتطا ًا بالركبا ُصعر
ُدودهـا خُإ

أصوات الدهَر أسامعن

أرُضها وأهلي بنفسي
ووفودهـا

َيِّن ًا الدهَر أَر نار
ْفَرضـهـا بأ

ُقري أنباط ببغداد ال
ُدهـا وعـبـي

ذّر كـمـا حولي تراطُن
ٌق شـار

آخإر: وقال 

ًا  ِءع شديِّد الكّي كلذ
بالـنـار

ِءث،ِ في اللهُّ بارك البرغو
لهّ

ّلَس َغ الساري المدلُج و
ِءر بأساحـا

غـارت قد والنجُم 
أوائلـهّ

ُء غّب ُتراعي الظبا
ِءر أمطـا

ْفَن لبرقٌة ِءق ِءم ِءن برا الحز
أعًمرهـا

وجـزار َحـجـام بـين ومنزٍل
َدائي أشفى بهّ درٍب من ِءل
نـبـٌط

ِءر بُمديِّة ِءر الـنـار كشرا بـتـا
ُيِّخطى ل الشول يِّنحُر
قوائَمها

آخإر: وقال 

ِءهّ بـعـد مـن صـلـبـ
مــبـــعـــوُث

ل الـمـصـلــوَب هـذا
فـــيهّ شـــك



يِّأكلهّ ليس حيُث من
البرغوُت لهّ يِّهتدي ول

ساـــيٌر فـــذاك ساائقـاهـا
مـــكـــيُث ْفَى ٍة ِءحنو ْفَن مطي يِّسقها إ

ْفَن قلـُت لــّص فـقـال ذا َمـ
خإـــبـــيُث

ُي الـدبـاُر فعـلـيهّ والــخـــز
لـــمـــا

ّي: وقال أبو الرماح  الساد

َغَضى َعلّي ليٌل ال
يِّطـوُل

َوَل ليلي بالفسطاط تطا
يِّكن

َنـهُّ الـذي لـذلـيل يِّؤذيِّ ُقني ْفَدٌب يِّؤّر أذلٌة صـغـاٌر ُحـ
ْفَقَن ّل ْفَلَن أو بي تع حيُث ُج
أجـوُل

منهن الليل بعض ُجلُت

قـتـيُل لهـّن ُيِّنعى ول 
ْفَفَن قتلناهّن ما َع ُأض

ًة ْفَثـَر َكـ
َلّي لبرغوث وليس َع

ساـبـيُل
َتّن هل عريش ليت أبي

الّشمقمق: وقال أبو 

ْفَثَن قد البراغيَث ِءب ْفَهّ َع َي ِءب ْفَهّ وطول يِّومي طوَل َي ِءت َل ْفَي َل

ْفَت َد ْفَندها عق ْفَهّ َب ِءتـي ْفَقَح بف َثٌة  َعٌة ُبرغو ّو ُمـَجـ
 وقال آخإر: 

ّي أميَر بن يِّحي الر طيُب الّري لهل 
بلدهم

َد ْفَث ببغدا ِءد غـيَر ليلهّ يِّلب راقـ
َد في تطاوَل ومن ليلى بغدا

مثنى بين من براغيثها
ِءد وواح

الظلُم جّن إذا
ْفَت تقـافـز

في أرسالت بريِّد 
ِءد مـداو كـأنـهـا الجلود ساود ديِّازجٌة



وقال آخإر: 

شّك فيها ليس َحّك َقني ُد أّر ِءو ْفَي ُلسَا الساـّك ا
ْفَرفقي حتى َقّك ِءم َمَحـَك مالهُّ حتى ُمن

آخإر: وقال 

ُعل رّب أنقذني من ال
ِءك ِءر ْفَص  ِءم

ْفَثواي ْفَمُت َم ِءد ِءك َع ْفَجـهـ َو

ِءك دائَم ليلي  ّكـ التـحـ ُه برغوٍث  ِءلـكـي ُأَرا ْفَه ُم
ّكَك ِءب تح ِءك عند الجر المبَر

آخإر: وقال 

ِءلُك ْفَي ِءد أَح ْفَل ٌع ل الج ْفَم ول سا
ّلهّ الحمد َؤّرقـنـي برغوث ل ُيِّ

آخإر: وقال 

ُقوا ِءب ْفَط ًنا ُيِّ لهم عي
ِءضهـا ْفَم ُغ ب ِءضـهـا طولها في  ْفَر َع و

َمّضهـا من جلودها في
ْفَوَف ِءث خإ وخإوَف البراغي
عّضها

ْفَت هذا دام ْفَن هرب م
ِءضها أر

ًا من ترفّض عقارب
َفّضهـا ُمَر

ْفَل رّب ْفَقت ِءضها بعَضها فا ببع

البرغوث في معارفا

تبيض أنها وزعموا الفيل،ِ صورة في قال: والبرغوُث

ْفَوا وأنهم وتفرخ،ِ َكُح والبراغيث العين،ِ رؤيِّة بيَضها رأ َنا َت

ٌة وهي تطول الذي الجنس من وهي ومتعاظلة،ِ مستدبر



ِءمها.ً سااعة ْفَو ك

َعّضهم مما لشيء الناُس وليس القمل اساتقذار ويِّؤذيِّهم،ِ يِّ

ّق،ِ الجرجس،ِ من ِءث والب ّذبان والبراغي اساتقذاًرا - أشد وال

قملة فأما أمّس،ِ قرابتهّ أّن العجب ومن للقمل،ِ منهم

ّنسر،ِ َده لها يِّقال التي وهي ال َد تكون ،ِوهي بالفارساية: 

قتلت.ً عّضت إذا فإنها بالجبل،ِ

ّدثني البعوض في القول ّي بن إبراهيم ح قال: لما الّسند

ًا،ِ بالشام أبي كان ّوي أن أحّب والي َقحطانّي بين يِّس ال

َعدناني،ِ ّدُمكم وقال: لسنا وال ّلهّ الطاعة على إل نق عّز ل

ّلكم ولللخلفاء،ِ وجّل،ِ ْفَخإوة،ِ وك ّي وليس إ ّنزار عندي لل

ٌء َيمانّي ليس شي مثلهّ.ً لل

ّدى قال: وكان ّلة من جملة مع يِّتغ ّوي الفريِّقين،ِ ِءج ويِّس

عليهّ يِّدخإل اليمانية شيخ وكان والمجلس،ِ الذن في بينهم

ْفَوَر جذب وقد معتّما،ِ وكان حاجبهّ بها غطى حتى عمامتهّ ك

ِءزعها ل كان - وقد قيس من فتى فأراد برد،ِ ول حر في يِّن



ْفَسقطهّ - أن ويِّقّربهّ يِّستخليهّ أبي ِءحَشهّ أبي عين من ُيِّ ويِّو

َد يِّوم ذات لهّ فقال منهّ،ِ ًيا: إني المجلس ووج ُد خإال أن أريِّ

ًا أقول ِءرجهّ ليس شيئ وإل والُحريِّة،ِ الشكر إل مني يِّخ

ِءسك؛ تقّززك من أعرُف ما ولول والنصيحة،ِ المودة ّط وتن

ِءقيهّ َأنا ما على انتبهت متى وأنك ْفَل ْفَن لم إليك ُم ْفَن آَم َأ

ْفَره لم وإن تستغّشني،ِ ِءه ْفَظ يِّعتم إنما اليمانّي هذا إن لي،ِ ُت

ًا،ِ ّد أبد َة ويِّم ّطي حتى العمامة ُطّر ِءهّ؛ بها يِّغ ْفَي َب ِءج بهّ لن حا

ًء ْفَمَت لو دا ِءل ْفَلهُّ.ً لم بهّ َع تؤاك

ّلهّ أبي: فَرماني قال: فقال عليّي يِّنقُض كاد بمعنى وال

ّلهّ بيدي،ِ ما جميع إّن بهّ الذي وبهّ معهّ أكلت لئن وقلُت: وال

ُء،ِ لهو هذا ْفَن البل ِءحَشنهم مؤاكلتي الجميع منعت ولئ لو

ًا َثة المباساطة بعد جميع ولئن والمؤاكلة،ِ والملبسة والمبا

ُتهّ ْفَص ُتهّ أو بالمنع خإَص َبّن،ِ مائدتي،ِ غير على أقعد ولئن ليغَض

ِءضب بليلة فبّت بالشام،ِ قحطاني كل معهّ ليغَضبّن غ

ُدو كان طويِّلة،ِفلما َغ جرى للسلم،ِ ودخإلوا جلست،ِ ال



ٌء ِءم ذكر من شي ِءب السمو ذلك َعلّي فأقبل أعمالها،ِ وغرائ

ِءة هذا من فقال: عندي الشيُخ أحد،ِ عند ليس ما بالمعايِّن

ابني ومع هذا،ِ عّمي ابن ومع هذا،ِ اخإي ابن مع خإرجت

ُفلنية،ِ َقريِّتي أريِّد هذا،ِ ُقرب فإذا ال ِءة ب ّد نهشتهّ قد بعير الجا

ََليهّ شيء وكل اللحم،ِ وافُر هو وإذا أفعى،ِ َوا ّطير من َح ال

ِءب على منهّ فقمنا ميت،ِ والسباع وإذا نتعجب،ِ أرماٍح قا

هؤلء،ِ لصحابي: يِّا أقول أنا فبينا  كثيرة،ِ بعوض عليهّ

ًا أن ذلك العَجب: أوُل لترون إنكم يِّتفّسخ هذا مثل بعير

ِءة من من عرٍق جسم في يِّكون ل أن لعلهّ شيء َعض

فيهّ،ِ َمّجهّ الذي هذا فما عَصبهّ،ِ من َعَصبة أو عروقهّ،ِ

َلهّ بأن يِّرَض لم إليهّ? ثم وقذفهّ ذاق طائر كّل قتَل حتى قت

ُبٍع وكّل منهّ،ِ ُلهّ هذا من وأعجب عليهّ،ِ عّض سا لكابر قت

ِءر،ِ الّسباع ْفَركهّ والطي ْفَتَل وت ِءتها.ً َضعفها مع البعوضة،ِ ق ومهان

ّبت إذ كذلك نحن فبينا ِءة،ِ تلقاء من ريٌِّح ه ّيرت الجىِف فط

ّقنا،ِ إلى البعوض هو فما جبهتي،ِ على بعوضة وتسقط ِءش



ْفَتني أن إل ّد إذ عض َأ ْفَساَم ل فكنت رأساي،ِ توّرم وجهي ا

ِءرُب ّكهّ شيء إلى بيدي أض ِءجبي،ِ رأساي من أح انتثر إل وحا

ْفَلت يِّدي،ِ في ِءم ْفَجت محمل في منزلي إلى فُح ِءل بأنواع وعو

ِءج،ِ َبَرأت العل من علّي أبقى أنهّ على طويِّل،ِ دهر بعد َف

َع تركني أنهّ الّشين َقر الحاجبين.ً أمرط الرأس،ِ أ

ْفَوَض الحديِّث،ِ ذلك في معهّ يِّخوضون قال: والقوُم قوم خَإ

َتلوا قد ًا.ً القصة تلك ق يِّقين

ْفَمت،ِ َكس قال: فتبس َن الشيخ فظن رأساهّ،ِ القيسّي الفتى و

ْفَرء ذلك في بيننا جرى قد أنهّ هذا فقال: إن القول،ِ من َذ

قال بحيلة لَك احتال قد يِّكون أن خإبيث،ِولعلهّ القيسّي

الحديِّث.ً هذا من بأعجَب السموم في أسامع إبراهيم: فلم

َعضوَن ل أنهم أنطاكية أهُل ويِّزعم البعوض طلسمات ْفَب ُيِّ

ٍم ّلس ْفَقر َأهُل ادعى ولو هناك،ِ ِءلط ّديِّر،ِ ع المتوساطة ال

ِءة َة بيَن ما لجم َكر البصر ْفَس َك ْفَم لكان و ُه ْفَسُم ّل َأعجب.ً ِءط

ْفَمص َأهُل ويِّزعم ًَا فيها أن ِءح ْفَسم ّل ِءهّ من ِءط ِءل فيها تعيُش ل َأج



ْفَن العقارب،ِ ْفَت وإ َقرٌب فيها ُطرَح ْفَت غريِّبٌة ع َت من ما

سااعتها.ً

َعمري و ّد بلدة تكون َأن ليجوُز إنهّ َل ًا تضا الحيوان من ضرب

ّذابو فيدعي الجنس،ِ ذلك فيها يِّعيش فل ذلك َأن أهلها ك

ْفَقية،ِ ّلسم.ً َأو دعوة،ِ َأو بُر ط

والقملة البرغوث عضة ألم

من هناك فيس القملة،ِ وكذاك عض،ِ إذا والبرغوُث

ٌة َلهّ ما واللم الُحرقة طويِّلة.ً ول قصيرة مد

ْفَت بعوضًة أن فأشهد البعوُض وأما َأنا قدمي،ِ ظهر عض و

َذة بقرب ْفَوجاء،ِ كا َع المغرب،ِ الناُس صلى َأن بعد وذلك وال

َقة،ِ ُأكاٍل في منها َأَزل فلم ْفَر السفينة،ِ في َأساير وأنا وُح

ِءن ِءسامعُت أن إلى العشاء.ً َأذا

ْفَرم بمقدار ألحقت لو البعوضة يِّقال: إن ولذلك الجّرارة ج

ّنها ْفَت ثم العقارب أصغُر - فإ من معها ما تضاعيف مم زيِّد



َلى الّسّم ِءب َع ًا لكانت ذلك َحَس ّبة من َشّر ْفَيِّ َو ّد التي ال

ْفَه تسمى َد َد ًا،ِ القملة من َأكبر وهي بالفارساية:  وتكون شيئ

ُذق،ِ بمهرجان في النسان تفَسخ جسمها ِءصغر مع فإنها َُق

َع من وهي تلسع،ِ ول تعّض وهي باليد،ِ الشارة من َأسار

ِءه،ِ ذوات ّنسر،ِ قملة لها يِّقال بزعمهم التي وهي الفوا ال

ّنسر أن وذلك الرض بتلك ساقط إذا الزمان،ِ بعض في ال

الخبيثَة.ً الدابَة هذه تستحيل قملة منهّ ساقطت

ِءت من والبعوضُة الخراطيم.ً ذوا

ّدثني ّي هاشم بن محمد وح بالّزّط،ِ قال: كنُت الّسدر

ّلهّ فكنت فتسقط الثور ظهر عن تطير البعوَضة أَرى وال

ْفَصن على ُغ ِءلس الغصان،ِ من ال تعود.ً ثم بطنها،ِ في ما فتق

ِءمس والبعوضة ْفَغ كما الجاموس،ِ جلد في خإرطومها َت

ِءمُس َعهّ الرجُل يِّغ الثريِّد.ً في أصاب

فالّشطر شطريِّن،ِ وواساط البصرة بين أن العجب ومن

ّطف يِّلي الذي وليس عافية،ِ في أهلهّ يِّبيت طنج وباب ال



َبعوض من عندهم زقاق يِّلي الذي والشطر يِّذكر،ِ ما ال

ّفة ِءه َأو الشام ببلد هذا كان فلو البعوض،ِ من َأهلهّ يِّناُم ل ال

ّدعوا مصر بلد ّدثني ل ّلسم.ً وح ّط ّنظام إبراهيم ال قال: ال

النفوذ البصرة،ِفأردنا أَجمة في الهفة،ِ زقاق فم وردنا

ْفَسلحة،ِ صاحُب فمنعنا ْفَدنا الم ْفَور إلى التأخّإر فأَر َله الذي ا

ْفَجنا ْفَدنا علينا،ِ فأبى منهّ،ِ خإَر ُبهّ ساكران وهو عليهّ ووَر َأصحا و

ِءضب سُاكارى،ِ َلى فغ ِءطّي،ِ َملّح ََع َب ُه َن ّد ًا،ِ فش رمى ثم ِءقماط

ِءع على الجمة،ِ في بهّ أكواخ بموضع تتصل أرض موض

َلحَة،ِ صاحب ْفَس ّي الملح: اقتلني فصاح الم شئَت قتلة أ

ْفَحني النين،ِ إلى صياُحهّ عاد ثم فصاح،ِ وطرحهّ،ِ فأبى وأر

َفَت ثم ِءلهم في وناموا خَإ ِءل إلى فجئُت ساكارى،ِ وهم ِءك

ٍة،ِ وقت جاوز وما المقموط،ِ ْفٌَت،ِ هو فإذا عتم هو وإذا مي

ًا َأشد ًا وأشد الزنجي،ِ من ساواد ّق من انتفاخإ المنفوخ،ِ الز

لّما فقلت: إنها والمغرب،ِ العشاء بين ما بقدر كلهّ وذلك

ْفَتهّ َب ْفَسعا جانب كّل من ولَسعتهّ لَس َع إن لسع َعلى ل اجتما



ْفَت فيهّ سامومها َب ْفَر أ
َلى َ ًا،ِ َأفعى نهشة َع ضرٌر فهي بعيد

ٌء فيها ليس ومحنٌة،ِ المرافق.ً من شي

ريِّح بعينهّ من َمشويًِّة بأكلها والعقارُب العقرب نفع

َبل،ِ ُدها الّس إذا حتى الزيِّت،ِ في بها ويِّرَمى صالحة،ِ فيج

ْفَوا قواها من فيها ما الزيُِّت وامتّص تفّسخت بذلك فطل

ِءن ّتى الريِّح تلك - فّرق النفخ فيها التي الُخصى الده ح

ِءلدة،ِ تخُمَص الوجع.ً ويِّذهب الج

ْفَعَت فإذا ْفَهن سام ُد الدهن.ً هذا يِّعنون فإنما العقارب ب

والدي والَفَراش والّشّران والِجرجس البّق في

ّلهّ وقال ّلهّ تعالى: "إّن ال ِءِءي ل ال ْفَح َت ْفَس ْفَن َيِّ ِءرَب َأ ْفَض ً َيِّ َما َمثل

ُعوَضًة َقها"،ِ َفَما َب ْفَو دونها.ً فما قال: يِّريِّد َف

ِءس أسافُل يِّقول: فلٌن للرجل القائل قول وهو ُهم النا وأنذل

ُع ذلك فوق فيقول: هو َشّر موضع: هو في فوق،ِ قولهّ يِّض

ذلك.ً من



منها بالليل،ِ إل أرزاقها تلتمُس ل الطير من قال: وضروب

ّفاش،ِ ُبومة،ِ الُخ ْفَوع،ِ والّصدى،ِ وال ُغراُب والّض الليل.ً و

بالليل،ِ سالطانها وإنما الذى،ِ بعض تؤذي بالنهار وللبعوض

البراغيث.ً وكذلك

ٍو،ِ الحالت في فأمره القمُل وأما ِءن وليس مست ّبا ّذ لل

ّني إل عمٌل،ِ بالليل ّيَت متى أ صار ما القبة في معتي ب

ّبان،ِ من فيها وساكن إليها،ِ ّذ ْفَدها ولم ال وبعد بالعشّي أطُر

ُد ل فإني العصر،ِ واحدة.ً بعوضة فيها أج

 البعوض في ورجز شأعر

البعوضة: وقال الّراجز في خإرطوم 

ِءمها في  ُطو ْفَر َها خُإ ُن ّكي ِءسا َفاة َهـا دائٌم الّس ُنـ َطنـي
الهذلّي: وقال 

ْفَكٍب  ْفَيَم َر ِءوي أَم ِءط ذ َيا َغى ِءه ِءش و ْفَيهّ الَخمو َبـ ِءن بجا
ُدها عن معنى،ِ وهو ُيِّبين واح والخموش: أصناف البعوض،ِ والوغى: أصوات الملتفة التي ل 

ُع من ضّجة السوق.ً َلى الحرب،ِ وكما تسم َع كما تسمع من الصوات الجيشين إذا التقيا 

ْفَحش - ٍة يِّنتابها الو ِءني بيتهّ إلّ عند شريِّع َت َيِّب ْفَتَرة - لنهّ ل  ُق ًا وصاحب  ُكَميت وهو يِّذكر قانص وقال ال

البعوض: فقال وهو يِّصف 

ْفَرناٍن ذو أنٌس أ
ُذو َ ْفَل و َزَج ِءجّن غير من حاضٌر



ُوعهّ تر
ُء الراكد والحاضر: الذي ل يِّبرحهّ البعوض،ِ لن البعوض من الماء يِّتَخلق فكيف يِّفارقهّ،ِ والما

ّدعاميص فصارت ًا اساتحال دعاميص،ِ وانسلخت ال ْفَحَضح ًا أو َض ُه? فإن صار نطاف ُد ل يِّزال يِّول

ًا،ِ وقال ذو  ًا وبعوض الّرّمة: فراش

ًا ْفَقل وأن َفَراش ٍو الب و ذا
يِّابُس

َع أّن وأيِّقّن ْفَن ِءق ْفَت ال صار
ُفهّ ِءنطا

ِءصُف القانَص والشريِّعة  َة،ِ وهو يِّ ْفَجَز والبعوض: وصَف الّصيف،ِ وقال أبو و

ِءذٌر بهّ ِءب ِءمنهّن عا كالَجر َتهُّ  الفعى جاَر
وساامُره

ِءذر: الثر،ِ يِّقول: في ِءهره،ِ والعا ْفَس ُت ِءنَص و ِءسامُر القا ٌد في لونها،ِ يِّعني البعوض،ِ وهي التي ت ْفَم َُر

ْفَساَط الفاعي.ً َع ذلك و ِءب من لسع البعوض،ِ وهو َم ِءر الَجَر جلده عواذيِّر وآثاٌر كآثا

ُعوض: وقال الراجز يِّصف  َب ال

ِءرُس ُعوَض أما َب ِءر لم  ُدَجاها في ال َكـراهـا مـا أد
َدى  َواهـا إيِّفائها ل َشـ ِءفٍق َزُجول َحشـاهـا خَإ
ّنانة َظُمـهـا َح أذاهـا أع ْفَطرُب ُع يِّ َاها من السام غن

وكذلك والسرطان والنملة والعقرب الجرادة أرجل

والميشاران ورجلن،ِ ساّت: يِّدان،ِ هي الجرادة،ِ قوائم

َنَزت.ً إذا تعتمد وبهما

أرجل.ً سات وللنملة أرجل،ِ ثمان فلها العقرب فأما

بأسانانهّ،ِ يِّستعين ذلك في وهو أرجل،ِ ثمان وللّسَرطان

من أكثر وما ظهره،ِ في وعيناه َعشر،ِ على يِّمشي فكأنهّ

للعلج.ً ول للحاجة ل للشهوة،ِ ويِّأكلهّ يِّشويِّهّ



 البعوض في ورجز شأعر

َلهُّ وَحاَل  َبعوض: وقال الّراجز،ِ ووَصَف حا ال

َبـّط بنهر ليلي من أطوَل ْفَذ ول كاليوم  َقـّط ُمـ
ّطتي بيَن  مشـتـّط خُإ ْفَبـط فـي نجوُمـهّ  ُر

ْفَيَن ّن َغ َء َت الـّزّط ِءغـنـا ِءض ُعو َب ّطي ومن ال َغ الت
ْفَقٍع ِءل بو ِءع مث ْفَق ِءط و الّشر ّني  ِءن م ِءط بمكا الـقـر

ًا: وقال  أيِّض

ُتـهـا اللحَن  ّنـيا مغ َلت البعوُض ُتها زَج أصوا

ِءل ّتقى زُجو ُتـهـا ُت َشذا َع تطرب السام
ُتها خإافضا

ُقص ُتـهـا ُبغيتها عن تن ُبغا ٌة ْفٌَة صغير أذاتـهـا عظـيم
ُتهـا خُإرطوُمها رامحٌة َنا َق ًا تصيُب ُتـهـا أبد ُرمـا

ساعيد: وأنشدني جعفر بن 

فاشـي أذاها براغيَث  ْفَلُت ِءل في بالبصرة َظ
ِءش َوا ْفَهـ َت

َبّي  ْفَن الـفـراش عن َج اهتماش وذي منها نافر
كالخـراش جنبّي في  ْفَخـراش وفي َحَك في ت
ِءل كغلي  ِءمرَج ال

ِءش ّتّشا  ال
ٍة ِءة وزوج الـهــراش دائم

خَإموٌش معروف أّم
َتهبـاش من ماَجّمعت 

ْفَند  َقع في ُج ِءحّماَن،ِ و الثغور: وقال رجل من بني 

ٍد وأهلي َنج َء ب من ذلك ساا ممن الشام أهل أأنُصُر
يِّكيدهـم

سااحل على أقاسايهّ
البحر

ِءذيِّني َبراغيُث ْفَر الناُس إذا ُت
ّوُموا َن



ْفَمَر بذلوا ِءر ُح الدناني
ْفَمر  كالج

ْفَد ل َبعدها فرٌض يِّك ُع أ

 ?

العنكبوت في

ّلهّ قال َثل عز ال ّلذيَِّن وجل: "َم ْفَن اتخذوا ا ِءن ِءم ِءهّ ُدو ّل َياء ال ِءل ْفَو َأ

ِءل َث ِءت َكَم ُبو َك ْفَن َع ْفَل ْفَت ا َذ ّتَخ ًا،ِ ا ْفَيت َهَن َوإّن َب ْفَو ِءت َأ ُيو ُب ْفَل ْفَيُت ا َب َل

ِءت ُبو ْفَنك َع ْفَل ْفَو ا ُنوا َل ْفَعلُموَن"،ِ َكا ْفَلَك إثر على قال ثم َيِّ ِءت َو ذلك: "

َثاُل ْفَم َل ُبها ا ِءر ِءس َنض ّنا ِءل ِءقلها َوَما ل ّ َيِّع ِءلُموَن" يِّريِّد إل َعا ذكره ال

َهن،ِ ْفَد ولم هو،ِ وكذلك بالو ِءر ّقة في الصنعة إحكام ُيِّ الّر

يِّعمل ل كان إذا البقاء،ِ وطول الرقعة،ِ واساتواء والّصفاقة،ِ

ُوُر فيهّ ِءلَم اليِّام،ِ تعا اليِّدي.ً جنايِّات من وسَا

العنكبوت في شأعر

ّدانّي: وقال  الُح

ٍء  ْفَطبا َأ ٍة ب َن ّعـ َلـ ْفَكـُل ُم ُعـ
ُدني ّه ّد فـي يِّز هـاروَن ُو

َها من سَاّل عنكبوت ِءر ْفَب ُد
 

َفا ْفَذ هاُروَن َق َقاَم إ
ًا ْفَدبـر ُمـ



َلى وليس ول خإّف هارون َع ًا ليت يِّسافـُر هارون
ًا جـائعـ

ُد بن  ِءضرار: وقال مزّر

ِءهّ ِءسا ِءل من رأ شام
ْفَيب َنُس الّش ْفَو  َق

ًا أّن ِءنـيَن ذا شيخ َبـ
كـأنـمـا

ْفَدمى َمّسهّ ًا َيِّ ِءمَرار
ْفَضـَرُس َيِّ و

َق ْفَب غـير أضراساهّ من َيِّ
ٍد واحـ

ْفَبَن حتى نواشَئ ْفَو ِءش ُهّن َأ
ّنـُس ُعـ

العنكبـوُت فيهّ 
ِءتـهـا بـنـا

كريِّص من ثوٌر كّش
َنّمـُس ُم

َظـّل ًا إلـيهـا ل ِءنـي وكـأنــهّ َرا

ونسِْجها العنكبوت أجناس

قال: ومن أجناس العنكبوت جنس رديء التدبير،ِ لنهّ

ُه على وجهّ الرض،ِ والصخور،ِ ويِّجعلهّ على ِءساتر ِءسُج  يِّن

ًا،ِ وتكوُن الطراُف داخإلة،ِ فإذا وقع ظهر الرض خإارج

ّبان وما أشبهّ ذلك ّذ ِءذيِّهّ من شكل ال َت ْفَغ ٌء مما يِّ عليهّ شي

أخإذه.ً

ّد الّشعرة ناحيَة ّعد بيتهّ ويِّم وأما الدقيق الّصنعة فإنهّ يِّص

ّلحمة،ِ ّيُئ ال ّدي من الوساط،ِ ثم يِّه القرون والوتاد،ِ ثم يِّس

َتهّ في الوساط،ِ فإذا وقع عليها ذباب تحّرك َد ّيُئ َمصي ويِّه



ِءشبت بهّ،ِ فيتركهّ على حالهّ حتى إذا ما هناك ارتبط ون

َلهّ إلى خإزانتهّ،ِ وإن كان ّلهّ وأدخَإ َغ ْفَعفهّ،ِ  ِءهّ وَض ِءن ْفَه َو وثق ب

ّعَث َغ رّم ما تش َفَر ًا مّص من رطوبتهّ ورَمى بهّ،ِ فإذا  جائع

ْفَسجهّ.ً َن من 

ِءد عند غيبوبة َلى تلك المصيدة من الّصي َع ُع  وأكثُر ما يِّق

الشمس.ً

ِءسد.ً وولد ُيِّف ُقض و وإنما تنسُج النثى،ِ فأما الذكُر فإنهّ يِّن

ِءت أعجُب من الفّروج،ِ الذي يِّظهر إلى الدنيا العنكبو

ًا.ً ًا محتالً مكتفي كاساب

َلى النسج سااعَة يِّولد.ً َع قال: وولد العنكبوت يِّقوُم 

ِءسُج بهّ ل يِّخرُج من جوفهّ،ِ بل من خإارج قال: والذي يِّن

جسده.ً

ّدانّي:  وقال الُح

ْفَبرها من سُاّل عنكبوت ُد
 

قام إذ هارون قفا
ًا ْفَدبـر ُمـ



يِّقال ما جهات من تختلف القّز،ِ ودود العنكبوت،ِ فالنحل،ِ

ْفَخُرج إنهّ منها.ً يِّ

الليث يسِمى الذي العنكبوت

ِءب ومن ّذباَب يِّصيد جنٌس العناك الذي وهو الفهود،ِ صيد ال

ّذباَب رأى وإذا عيون،ِ ساّت ولهّ يِّسمى: الليث ِءطَئ ال ل

ّكَن بالرض،ِ َثَب وإذا أطرافهّ،ِ وسا ْفَئ،ِ لم و من وهو يِّخط

ّبان،ِ آفات ّذ ُد ول ال ّبان إل يِّصي الناس.ً ِءذ

ّباُن والكلب الساد ذبان ِءذ ِءد و ْفَسا ُل َلى ا َدة،ِ ع ّباُن ِءح ِءذ ِءكلب و ال

َدة،ِ على ٌء،ِ لها يِّقوم وليس ِءح ّد وهي شي الزنابير،ِ من أش

ّيارة،ِ العقارب من وأضّر تعّض أنها العاجيب من وفيها الط

َد،ِ ْفَسا ُل ّباُن الكلَب يِّعّض كما ا ْفَلب.ً ِءذ َك ال

ّباُن وكذلك َل،ِ ِءذ َكل يِّغَشى لما الك ذلك،ِ وغير بعير من ال

َكر،ِ عّض ولها ُغ ول ُمن َغ يِّبل ِءن مبل ّبا ْفَساد.ً ِءذ ُل ا

ِءة ِءساوى أعاجيبها فمن مقصورة وأنها وسَاّمها،ِ عّضها شد



َلى ًا بأساد رأت متى وأنها الساد،ِ ع ْفَمي،ِ أو جراح من دم ر

ُع فإنها الصغير الُخديِّش مقدار في ولو فل عليهّ،ِ تستجم

ُع تقتلهّ.ً حتى عنهّ تقل

َوى بما شبيهٌّ وهذا ْفَر َبر ُيِّ ُيِّخ ّذّر،ِ عن و ّذّر فإن ال ْفَت متى ال رأ

ّية ًا بح ْفَدش ْفَع لم خإ ِءل ْفَق تأكلهّ.ً وحتى تقتلهّ،ِ حتى عنهّ ت

ْفَغرَس أن أردُت ولقد بالراك النمل ولوع أراكًة،ِ داري في أ

وفي الراك،ِ حّب من تنبت إنما الراكة لي: إن فقالوا

ْفَسٌر،ِ نباتها طين،ِ جوف في يِّغرس الراك حّب أن وذلك ع

ِءصَر،ِ وفي ُيِّسقى قوا َء و ًا،ِ الما وظهر الحّب نبَت فإذا أيِّام

ُتهّ ِءضعت الطين،ِ فوق نبا ْفَوَصَرة ُو َق جوف في هي كما ال

ْفَن إلى ولكنها الرض،ِ الذّر فإن الرض،ِ جوف في تصير أ

والنهار بالليل منها ُتحفظ لم وإن شديِّدة،ِ مطالبة يِّطالبها

أفسدتها.ً

وهي المسارج،ِ هذه من ُصفر من منارات إلى فعمدُت

ّلين،ِ الملساة غايِّة في ُع فكنُت وال َلى القوَصَرة َأَض َع



ِءس ّتر الكثير،ِ الذّر فيها فأجد الملس،ِ العمود فوق الذي ال

ُقل فكنُت َة أن ذلك أفلَح فما مكان،ِ إلى مكان من المنار

الحّب.ً

العناكأب ضأروب

الليث،ِ لهّ يِّقال الذي هذا ضروٌب: منها قال: والعناكب

ّذي وهو ّبان يِّصيد ال هذا صدر في ذكرنا وقد الفهد،ِ صيد الذ

ْفَفقهّ،ِ ِءحذقهّ الكلم ّتيهّ ور وحيلتهّ.ً وتأ

َواُل أجناس ومنها ُة الرجُل،ِ ِءط مشت إذا منها والواحد

َلى ْفَلد ع ّثر،ِ النسان ج الطويِّلة العنكبوت إن ويِّقال تب

ًا اتخذت إنما الرجل،ِ ّدت بيت والحبائل،ِ المصايِّد فيهّ وأع

ّذبان أصناف من بيتها يِّدخُإل ما على تلتّف التي والخيوَط ال

ِءر ْفَت حين لنها الزنابير وصغا ِءلَم ّد ل أنها ع قوت،ِ من لها ب

َوى عما تعجُز وأنها قوائمها،ِ ضعَف وعرفت ْفَق الليث،ِ عليهّ يِّ

الحيل.ً بتلك احتالت



ّذّر،ِ والنحُل،ِ والفأر،ِ فالعنكبوُت،ِ الجناس من والنمل،ِ وال

ِءن إحكام في تتقدم التي رديء،ِ جنس ومنها المعيشة،ِ شأ

ًا الرجل،ِ غليظ الصورة،ِ مشنوء المكان في يِّكون ما كثير

ِءرب ّت قيل: إّن وقد والسافاط،ِ والقماطر الصناديِّق من ال

ّية،ِ وبين بينهّ والعقرب.ً الخنفساء بين كما الح

َكُر وتنسج،ِ العوامل: تغزل هي العناكب وإناث ّذ ِءق وال أخإر

ِءسُج،ِ ول يِّنقُض ْفَن ًا المنطق صاحب قال ما كان وإن يِّ ّق فما َح

ُلعجوبة أغَرَب العنكبوت أن زعم أنهّ وذلك ذلك،ِ في ا

َوى ْفَق ْفَسج،ِ على ت ّن ِءم وعلى ال المعاش شأن إحكام في التقد

تولد.ً حين

ُء الحيوان أولد من الكاساب أولد من وقالوا: وأشيا

ُيِّعيشها بما عارفة بصناعتها،ِ عالمًة تكوُن الحيوان

ْفَصلحها،ِ ُيِّ ُأمهاتها ذلك في تكون حتى و تخرُج حين وآبائها،ِ ك

ْفَسل الدجاج،ِ ََولد من وكالفّروج الدنيا،ِ إلى ِءح ولد من وال

ّباب،ِ العنكبوت.ً وفرخ الض



بين من التي هي والجرذان،ِ الفأر مع الجناُس،ِ وهذه

ّدخإُر الخلق جميع ّطعم.ً من بهّ تعيش ما لنفسها ت ال

النحل في

ّية أن المنطق صاحُب زعَم ِءل سالف فيما النحل خإليِّا من خإ

ْفَت الزمان،ِ من ِءرض اعتل وجاء النحل،ِ من فيها كان ما وَم

ٍة من نحٌل ّي ِءل أخإرجت حتى النحل هذا يِّقاتُل أخإرى خَإ

ّيم وأقبل العسل،ِ الذي النحل بذلك يِّقتل الخليِّا على الق

خإليتهّ.ً إلى جاء

ّية من النحُل قال: فخرج  الغريِّب،ِ النحَل يِّقاتُل الخل

ُد بينها والرجل ّية نحل تلسعهّ فلم الغريِّب،ِ يِّطر التي الخل

ُظها،ِ هو َه لدفعهّ حاف عنها.ً المكرو

ُد الذهب.ً لون لونهّ كان ما العسل قال: وأجو

النحل نظاما



قال: والنحل تجتمع فتقسم العمال بينها،ِ فبعَضها يِّعمُل الّشمع،ِ وبعضها يِّعمُل العسل،ِ

ْفَقب،ِ ويِّلطخهّ بالعسل.ً ّبهّ في الث َتقي الماء ويِّص ْفَس َيِّ وبعضها يِّبني البيوَت،ِ وبعضها 

َكَر َب ٌة طارت كلها،ِ يِّقال:  ْفَت واحد ّفهّ؛ حتى إذا نهض َيِّك ّكر إلى العمل،ِ ومن النحل ما  ومنهّ ما يِّب

ًة إلى عملها،ِ ومنها ما يِّنقل العسل من ُغدو ْفَعسوب،ِ يِّريِّد أمير النحل لنها تتبعهّ  َي ُبكوَر ال

ِءف الشجر،ِ ومنها ما يِّنقل الّشمَع الذي تبني بهّ،ِ فل تزاُل في عملها حتى إذا كان الليل أطرا

آبت إلى مآبها.ً

ْفَري في غير هذا الموضع: القيء،ِ وقال ًا،ِ وال ْفَريِّ ْفَري: عمل العسل،ِ يِّقال: أرت تأري أ قال: وال

ذؤيِّب: أبو 

الشمس ليُط اصفّر
ُبها  انقل

ِءري التي  كل إلى تأ
ْفَغـرٍب َم

ومغارب: جمع مغرب،ِ وكل شيء واراك من شيء فهو مغرب،ِ كما جعلهّ أبو ذؤيِّب،ِ والصل

ذؤيِّب: مغرب الشمس،ِ وقال أبو 

ًا فأصبَح ْفَأد ْفَزَج يِّبتغي َر الم
ِءل ْفَح  بالّس

ْفَمٍع فباَت إلـى تـّم ُثّم بَج
ًنـى ِءمـ

ْفَزُج: العسل،ِ ْفَحل: النقد.ً الم والّس

لكل يِّكون ما الحيوان ومن الحيوان من رئيس لهّ ما

فأما لهّ،ِ ذلك ليِّكوُن ما ومنها وأمير،ِ رأس منها جماعة

ًا يِّجد ل الذي الحيوان ّد اتخاذ في إل لشأنهّ مصلحة ول ب

النحُل تتخذ ما ومثُل الناس،ِ يِّصنع ما فمثل ورقيب رئيس

َغرانيق،ِ َكَراكّي.ً وال وال

ْفَحل الريِّاساة فإن والبقر،ِ والحمير البل فأما ْفَجمة،ِ لف اله



َعير َثور العانة،ِ ول الّرقباء تخذ لتتخذ وذكورتها الّربَرب،ِ ول

ّذكورة.ً من ال

ًا ُتَرى ل الكراكّي أن ناس زعم وقد َدى إل أبد َأن ُفرا فك

ُعها ول الذكر،ِ يِّجمعها الذي ًا.ً إل يِّجم أزواج

ًا القول? والنحل هذا كيف أدري ول البل بسيرة تسير أيِّض

ُدها الذي هو الرئيس لن والحمير،ِ والبقر ِءر ِءدرها،ِ يِّو ْفَص ُيِّ و

َهُض ْفَن فحلها،ِ هو واليعسوب بوقوعهّ،ِ وتقع بنهوضهّ،ِ وت

ًا يِّتخذ الذي الحيوان ساائر ترى،ِ كما فترى هي إنما رئيس

في صلحهم أن يِّعلمون فإنهم الناس؛ إل الجناس،ِ إناث

ّيد،ِ أمير اتخاذ ورئيس.ً وسا

ِءب،ِ ريِّاساة أن بعضهم وزعم ْفَجمة،ِ وفحل اليعسو ِءر،ِ اله والثو

َعير،ِ ّذكر لقتدار أمريِّن: أحدهما لحد وال الناث،ِ على ال

ذكورتها.ً حّب من الناث طباع في لما والخإر

ْفَر لم ولو ّبها هي لكانت الفحوُل عليها تتأّم ِءل لح تغدو الفحو

ّوها،ِ َواحها.ً وتروح بغد َبر



من ذكروا ما فأما والكراكّي،ِ الغرانيق قالوا: وكذلك

في أبعدهم فما والحمير،ِ والجواميس والبقر البل رؤسااء

الصواب.ً عن ذلك

َق إلحاقهم وأما َلى فليس المنزلة بهذه والكراكي الغراني ع

قالوا.ً ما

ّنا وعلى ُد ل أ ًا نج ّد على أقوى ذكورتها أن يِّعلم أن من ُب

ِءر أن من بد ل أنهّ وعلى الناث من إليها وجمعها الناث قس

من طباعها في ما جهة من لها الناث طاعة بعض يِّكون

َء والكراكّي الغرانيق اتخاذ كان ولو ذكورتها،ِ حّب الرؤساا

والكراكّي للغرانيق يِّكن لم المعرفة علتهّ إنما والّرقباء

ّذّر على فضٌل المعرفة في ّذئب وعلى والنمل،ِ ال ال

والحمام.ً الثعلب وعلى والفيل،ِ

ْفَغثُر فهي الغنم أما َوق أ ْفَم هذا باب في تجري أن من وأ

القول.ً

ّديِّوك للكلب،ِ والكلب للحية،ِ الحياُت تخضع وقد وال



ِءك،ِ ّوَمهّ ل حتى للديِّ َتهّ،ِ تحاول ول تر خإنوع في قصة مدافع

ِءب في الساحار بعض في خإرجت ولقد الكلب الحديِّث،ِ طل

ّبعة في صرُت فلما ّلة،ِ مر ُة إلّي ثار المح ّد ِءب،ِ من ِءع الكل

الحتيال في أنا فبينا الُحّراس،ِ يِّختاُره ومما ًضخامها،ِ من

َنني وقد لهّن ِءشي ْفَتَن إذ غ َك ًا،ِ واحدة ساكتًة سَا كل أخإذ ثم مع

ّق في واحد نغمة وسامعت المستخفي،ِ كالخائف ش

ُفرصَة تلك فانتهزُت إنسان،ِ ّنباح،ِ عن إمساكهّن من ال ال

َنا فقلُت: إّن ُه ّلة َه ِءع ِءن أقبَل إذ َل ضخٌم أزّب كلٌب ومعها رجل

ًا أَر ولم سااجور،ِ في وهو َدوسار،ِ منهّ،ِ أضخم قط كلب

ْفَمَسكن إنما فقلت: إنهّن ّنباح عن أ الهيبة من وتسترن،ِ ال

ًا.ً تتخذ ل ذلك مع وهي لهّ رئيس

ِءوي  الحيوان ساادة ّباد عن وُر بن عوف عن صهيب،ِ بن ع

موساى: إن أبو قال: قال ُزهير بن قسامة عن جميلة،ِ أبي

بعضهم: فقال ساادة،ِ للنمل إن حتى ساادة شيء لكل

ّدمات.ً ساادة النمل: المتق



في موساى أبو قال ما معنى ما ندري ول تخريِّج،ِ وهذا

هذا.ً

ُذ كان ولو والغرانيق،ِ والكراكّي،ِ النحل،ِ من الرئيس اتخا

- المعرفة من معها ما لكثرة والثيران،ِ والحمير،ِ والبل،ِ

بد فل بذلك،ِ أولى والثعالُب،ِ والذّر،ِ والفيلة القرود،ِ لكانت

ٍة،ِ من ْفَنعة.ً طباٍع من بد ول معرف وَص

ْفَلن والحمام ْفَزَج ّيِّات وهّن ُلؤلؤة،ِ من ُيِّ ّيِّات،ِ َبصر وهّن وبغداد

ٌع ًا.ً تتخذ فل هاهنا،ِ و هاهنا من ُجّما رئيس

ّنحل آية في الملحدين من ناس طعن ال

لهّ علم ل من وبعُض الملحديِّن،ِ من ناٌس طعَن وقد

ِءغة بوجوه ِءم ُلغتها،ِ في العرب وتوسّاع الل ْفَه َف عن بعضها و

ْفَمنا فقالوا: قد والوحي بالشارة بعض،ِ ٌء الشمع أن عل شي

َتبني الشجر،ِ على يِّسقط مما النحل،ِ تنقلهّ العسل بيوت َف

كما عليها،ِ الساقط العسل الشجار من تنقل ثم منهّ،ِ



ْفَنُجبين،ِ يِّسقط ّتَر الشمع مواضع أن إل ذلك،ِ وغير والمّن،ِ ال

العسل فليس وأقّل،ِ أخإفى العسل وكذلك خإفّي،ِ وأبدانهّ

ٍء ْفَجع،ِ ول بقي ْفَطٍن في للنحلة دخَإَل ول ر قّط.ً ب

ّلهّ قول القرآن وفي ْفَوَحى عز ال َأ َو ّبك وجل: " َلى َر ِءل إ ْفَح ّن ال

ِءن ِءذي َأ ِءخ ّت ْفَبال ِءمَن ا ِءج ًا ال ُيوت ِءمَن ُب ِءر َو ِءمّما الّشَج ِءرُشوَن،ِ َو ْفَع ثّم َيِّ

ْفَن ُكلي ِءت ُكّل ِءم ّثَمَرا ِءكي ال ْفَسال َا ُبَل َف ِءك سا ّب ً َر ْفَخُرُج ُذلل ْفَن َيِّ ِءم

ِءنها ُطو ِءلٌف شَراٌب ُب َت ْفَخ ُنهُّ ُم َوا ْفَل ِءهّ َأ ٌء في َفا ِءس ِءش ّنا ِءل ذلَك في إّن ل

ٍم ليًِّة َقو ّكرون".ً ِءل َف َت َيِّ

ٌء أنهّ إلى ذهَب إنما كان ولو َقُط شي َت الشجار،ِ من ُيِّل

ِءغ ْفَجواء النداء ِءطباع من يِّتولد وما كالّصمو ِءر وال إذا والشجا

في نجده ما بمقدار إل عجٌب ذلك في كا - لمان تمازجت

كثيرة.ً أمور

النحل نبوة في حائط ابن دعوى

ّية،ِ أن في النحل أنبياء،ِ لقولهّ عز وجل: ِءل الّصوف ّها قلنا: قد زعم ابن حائط وناٌُس من ُج

ْفَيُت إلى ْفَوَح َأ ْفَذ  َوإ ّيِّيَن كانوا أنبياء لقولهّ عز وجل: "  َوار ْفَحل"،ِ وزعموا أن الَح ّن َلى ال ّبك إ ْفَوَحى َر َوأ "



ّيِّيَن".ً ِءر الَحوا

قلنا: وما خإالف إلى أن يِّكون في النحل أنبياء? بل يِّجُب أن تكون النحل كلها أنبياء،ِ لقولهّ عز

ِءل"،ِ ولم يِّخّص المهات والملوَك واليعاسايب،ِ ّنُح َلى ال ّبك إ ْفَوَحى َر َأ َو وجل على المخرج العاّم: "

ًا.ً َق القول إطلق بل أطل

ِءلَم تجعلون ُد فإن كنتم مسلمين فليس هذا قوَل أحد من المسلمين،ِ وإل تكونوا مسلمين ف وبع

ْفَخرُج َيِّ ًا هو عندكم باطل? قول في المجاز وأما قولهّ عز وجل: " الحجة علي نبوة النحل كلم

ًا،ِ ًا،ِ أو بالماء نبيذ ّوُل بالماء شراب َها َشَراٌب" فالعسل ليس بشراٍب،ِ وإنما هو شيء يِّح ِءن ُطو ُب ْفَن  ِءم

ًا،ِ إذ كان يِّجيء منهّ الشراب.ً فسماه كما ترى شراب

ُء اليوم بأمر عظيم.ً وقد جاء في كلم العرب أن يِّقولوا: جاءت السما

الشاعر: وقد قال 

َبـا كانوا وإن َرعيناه ِءغَضا
ُء ساقط ِءض السما ْفَر بأ

َعوَن أنهم فزعموا تسقط.ً السماء وأّن السماء،ِ يِّر

ِءة من العسُل خإرج ومتى خإرج فقد وأجوافها بطونها جه

وأجوافها.ً بطونها من اللغة في

ْفَن العرب عن يِّفهم لم المركب،ِ هذا علي اللغة حمل وَم

ً ًا ول قليل ِءب مفخُر هو الباب وهذا كثير وبهّ لغتهم،ِ في العر

ِءتهامة،ِ أهل الكلم بهذا خإاطَب وقد اتسعت،ِ وبأشباههّ

ُهذيِّل،ًِ ِءحَي و والعراُب العسل،ِ أصحاُب وهؤلء ِءكنانة،ِ وضوا



ٍة بكل أعَرف َغ ْفَم َعسلة ساائلة،ِ َص سامعتم فهل سااقطة،ِ و

الحجة?  هذه من عليهّ طعَن أو الباب هذا أنكر بأحد

العسِل في أحاديث

ْفَعمة عن بكر ُط ّدثنا أبو  ّي،ِ قال ح ّثور ّدَث عن سافيان ال ُح

ْفَيم قال: ليس للمريِّض عندي َث بن ماعز،ِ عن ربيع ابن خُإ

ٌء إل العسل.ً دوا

وعن هشام بن حسان،ِ عن الحسن أنهّ كان يِّعجبهّ إذا

اساتمشي الرُجل أن يِّشرَب اللبَن والعسل،ِ إبراهيُم بُن

أبي يِّحيى،ِ قال: بلغني عن ابن عباس: أن النبّي صلى

ْفَلو ِءئل: أبّى الشراب أفضل? قال: الُح اللهّّ عليهّ وسالم سُا

البارد.ً

وسافيان الثوري عن أبي إساحاق،ِ عن أبي الحوصْ عن

ِءل.ً ابن مسعود قال: عليكم بالشفاءيِّن: القرآن والعس

شعبة عن أبي إساحاق،ِ عن أبي الحوصْ،ِ قال: مضى 



َنهّ،ِ وقد رجل إلى ابن مسعود فقال: إن أخإي يِّشتكي بط

ّلهّ ليجعَل ّلهّ ما كان ال َتت لهّ الخمر،ِ فقال: سابحان ال ِءع ُن

ُء في اثنين: في ُه في رجس،ِ وإنما ُجعَل الشفا شفاء

ِءن والعسل.ً القرآ

ّكل َعُروبة،ِ عن قتادة،ِ عن أبي المتو ساعيد بن أبي 

ّي: أن رجلً أتى النبي صلى الناجّي،ِ عن أبي ساعيد الخدر

َنهّ،ِ فقال عليهّ ّلهّ عليهّ وسالم فقال إن أخإي يِّشتكي بط ال

ِءهّ عسل،ًِ ثم أتاه فقال: قد فعلت،ِ قال: السلم: اساق

ِءهّ عسل،ًِ ِءهّ عسل،ًِ ثم أتاه فقال قد فعلُت،ِ فقال: اساق اساق

ْفَطُن أخإيك،ِ َئَب ب ّلهّ وكذ َعة،ِ فقال: صدق ال ثم أتاه الراب

َبرأ الرُجل.ً اساقهّ عسلً فسقاه ف

ّلهّ عز وجل: ِءة تأويِّلنا لقول ال قال: والذي يِّدّل على صح

ٌء َفا ِءهّ ش ُنهُّ في َوا ْفَل َأ ِءلف  َت ْفَخ ِءنها َشَراٌب ُم ُطو ُب ْفَن  ْفَخُرُج م َيِّ "

ِءت كلها إنما بالعسل،ِ وكذلك ِءس"،ِ أن تكون المعجونا ّنا ِءلل

َبجات.ً ْفَن ال



نفع العسل وإذا ألقي في العسل اللحُم الغريُِّض فاحتاَج

ًا لم يِّتغير.ً ّيِّ صاحبهّ إليهّ بعد شهر أخإَرجهّ طر

ْفَطَرة علي وجهّ الرض،ِ فإن اساتدار َق َطَرت منهّ  وإذا ق

َفّش،ِ ولم يِّختلط بالرض َت َيِّ ُق،ِ ولم  كما يِّستديِّر الّزئب

ُده الذهبي.ً والتراب فهو الصحيح،ِ وأجو

ّذ ول ًا قّط أل ويِّزعُم أصحاُب الشراب أنهم لم يِّروا شراب

أحسَن ول أجمَع لما يِّريِّدون،ِ من شراب العسل الذي

ِءر ذلك ِءض تجاُر شراب ول غي ُذ بمصر،ِ وليس في الر َب َت ْفَن ُيِّ

ْفَيَِّسَر ومنهم.ً أ

َدَر ْفَك ّنيل أ وفيهّ أعجوبٌة: وذلك أنهم ل يِّعملونهّ إل بماء ال

ْفَصفى،ِ وإن عملوه ما يِّكون،ِ وكلما كان أكدَر كان أ

بالصافي فَسد.ً

ْفَرم َقى العسُل على الّزبيب،ِ وعلى عصير الك ُيِّل وقد 

ّودهم.ً فيج

َثُل في المور المرتفعة،ِ التشبيهّ بالعسل وهو الم



ٍو،ِ ْفَل ُفون كّل شيء ح ٌء كأنهّ العسل،ِ ويِّص فيقولون: ما

فيقولون: كأنهّ العسل،ِ ويِّقال: هو معسول اللسان،ِ

وقال الشاعر: 

ّيِّا ودون ّثَر ِءقك ِءمن ال صديِّ
 

ُنَك ونفُسك معسوٌل لسا
َشـّحٌة

ّلهّ وقال القرآن في بالعسل التنويِّهّ كتابهّ،ِ في وجل عّز ال

َثُل الجنة،ِ أنهار وذكر ِءة فقال: "َم ّن ّلتي الَج ِءعد ا ّتقون ُو الُم

ْفَنهاٌر ِءفيها ْفَن َأ ِءر َماء ِءم ْفَي ِءساٍن غ ْفَنهاٌر آ َأ ْفَن َو َبٍن ِءم ْفَم َل ْفَر َل ّي َتغ ْفَعمهُّ َيِّ َط

َأنهاٌر ْفَن و ٍر ِءم ْفَم ٍة خَإ ّذ ِءربيَن،ِ َل َهاٌر للّشا ْفَن ْفَن وأ ّفى"،ِ َعَسٍل م ُمَص

ِءل،ِ بذكر وخإتمهّ الماء،ِ بذكر الكلم فاساتفتح وذكر العس

ُهما فلم واللبَن الماء ْفَر إل ووصفهما نعتهما في يِّذك

ِءة ِءن من بالسلم ّير السَا َكَر والتغ َذ فقال: والعسَل الخمر و

ْفَن ِءم ْفَمر " ٍة خَإ ّذ ْفَن للّشاربين"و َل ِءم ّفى"،ِ َعَسل " هذا فكان ُمص

ًا عنها فنفى ُأخَإر مواضع في وذكرها التفضيل،ِ من ضرب

َوب ْفَمر عي َ وجل عز فقال الدنيا،ِ خَإ ُعوَن اسامهّ: "ل ّد ُيَِّص



َها ْفَن َ َع ُفوَن"،ِ َول ْفَنز على دليل أظهر الوُل القول هذا فكان ُيِّ

التفضيل.ً

القراد في

َفر،ِ وقال  َث ُهو إل قراد  ُقَراد وما ُق من  ُقراد وألَز ُع من  الشاعر: يِّقال: أساَم

أن جارهم يِّمنعون
َدا َقّر ُيِّ

ِءت السمُن ّنو ل بالس
فيهم 

ّنوت،ِ عند أهل مكة: العسل،ِ وعند آخإريِّن: الكّمون.ً الس

الحطيئة: وقال 

َع ِءز ُد ُن ُقَرا ِءع ال ْفَمُرك بمستطا َع ُد ما َل ْفَيب ُقَرا َُكل بني
ُع الفحَل أن قال: وذلك َن َطم،ِ أن َيِّم من نزعوا فإذا ُيِّخ

ِءتهّ ًا ُقَرادا ّذ شيئ َكَن لذلك،ِ ل فعند لصاحبهّ،ِ ولَن إليهّ،ِ وسا

رأساهّ.ً في الخطاَم يِّلقي ذلك

َدٍق،ِ بُن ِءفراس قال: وأخإبرني ْفَن َة وأبو خَإ ْفَرز قال: كان ب

ْفَفقٌة نزلت إذا جحدٌر ًا ُر ّنًة أخإذ منهّ،ِ قريِّب فيها فجعل َش

ًا،ِ َدان ِءت فإذا البل بقرب نثرها ثم ِءقر َد َمّسها البُل وج

ْفَت،ِ ّد نهض ّنَة وش ِءض ذنب في الّش ْفَت فإذا البل،ِ بع سامع

ّنة،ِ صوَت ْفَت الّش ِءمل يِّثُب كان ثم نفرت،ِ القرداُن فيها وع



ّد ما ِءذروة في يِّعني الّضعاف الغاّرة ويِّقول: ارحم منها،ِ ن

ْفَردان.ً ِءق ال

ْفَرزة: ولم أبو قال ُتهّ تكن َب ًا.ً تجاوُز ِءهّم بعير

الهجو في القراد

ُرَميض: قال ُرَشيد بن 

ِءدّب ل وَمولى ِءد مع يِّ ُقَرا َوانـا ِءعّز ال قـريٌِّب ومأ
فقال: وهجاهم العَشى 

ِءل َطَما ما باللي
ِءشَراتها ْفَنت ُم

ِءت لباغي فلسنا المهَمل
ٍة َف ْفَر ِءق ِءب

ْفَم ِءتك ْفَق تأ ْفَلَح بها ُت
َواتها أخَإ

ْفَسَمٍع ْفَر ِءم ِءص ْفَق فإن أ
ًة قصيد

ِءر فقال:  وهجاهم ُحَضين بن المنذ

ْفَت ِءر ُضبيعُة كان للمـو ْفَمَر ضبيعُة تنازعني ِءمي أ قو
ِءر نَسٍب إلى َضَممناه شطـي ٍد غيَر ُضبيعُة كانت عب

ُغّل ِءق عن ال ُن الساير ُع
فحفظُت أبي،ِ وأوصاني

ِءد بإرساال ُقَرا ِءر على ال َبعي ال َدٌر وأوَصى ْفَح َوقى َج ِءهّ َف َبنـي
ْفٌَل: قال: وفي القردان يِّقول الخإر قال: وبعضهم يِّجعلها في البراغيث؛ وهذا  باط

ْفَت َهَر ّد الرض في َظ َش
 ُمغيُرها

َد ِءهّ عبا ّلـ ْفَن الـ َمـ
ٍة َقـبـيل ِءلـ

ّد من سالٍح ُذو َع َم
ِءضـيُرهـا َيِّ

ّديُِّن هي ول يِّنهاها ال
تنـتـهـي



ْفَمنان،ِ أصناف فمن ْفَردان: الَح ِءق ِءقرشام،ِ والَحلم،ِ ال وال

َعّل،ِ ْفَلح.ً وال ّط وال

القراد في ومثل شأعر

ّطرّماح: وقال  ال

الزاء دفـــن صيرة
ُه مـــلـــتـــبــــد

ِءت َد ّى َوَر الـطـو
كـــال والـــحـــوُض

فـي اساـتـمـّرت
تـــخـــده طـامـــٍس

ْفَت ً ساافـ َعـلـــى قـلـيل
نـــصـــائبـــهّ

قـراشـيَم طلـُح
جـــســـده شـــاحـــٌب

أنـفـهُّ لـوى 
ِءرهـــا بـمـــشـــفـــ

كبالية الطوى طويُِّل
العلو يِّلق متى السفع

 يِّصطعده
ِءد يِّقوُل  ُقرا ُلزوق ال الراعي: وفي 

ُع ُقَراد بها يِّستطي ُهّن  َمقيل ال َق مرافق ْفَو ٍة َف ّل ِءز َمـ
ٌد.ً ُقراد،ِ وهما واح ْفَلَزُق من ال ُق من البَرام كما تقول: أ ْفَلَز والعرُب تقوُل: أ

ِءتها ِءت،ِ خإلق السماء،ِ وإنهّ ذكَر من َملسََا ْفَل شعر لمية في الرض والسماء وذكر أميُة بُن أبي الّص

ُق بها،ِ  ْفَعل َيِّ ُقراد ل  فقال: أن ال

ُد وفيهـا معاقلنا نـولـ ْفَت معقلنا والرُض أمنـا وكان
ًا حبسوا فالفرائص قيام
 

قذفـاتـهـا على تلميذ

تـتـأود ول تبلـى ل خإلقاء مخصـوفة عليهم اللهّ 
ُد ل التي عن البرام تقر بمتنـهـا البرام تحدو أنهّ



 لغوي استطراد

ُد ُقَرا من ُيَِّرى يِّكاد ل الذي - وهو يِّكون ما ُ أول قال: ال

َغر َقاَمة،ِ ِءص ْفَم َق َنانة،ِ يِّصير ثم -  ْفَم ًا،ِ يِّصير ثم َح يِّصير ثم قراد

َلمة.ً َح

َعّل،ِ قال: ويِّقال ُقراد: ال ْفَلح،ِ لل ّط ِءتين،ِ وال َق ُبرام،ِ وال وال

ْفَرشام.ً ِءق َوال

ُقّمل ِءقردان،ِ جنس من وهي قّملة،ِ واحدتها قال: وال ال

منها.ً أصغر وهي

والقمل القراد تخلق

ْفَرداُن ِءق ّلق قال: وال الوساخ ومن البعير،ِ عَرق من يِّتخ

ّطخ ُلوط والتل ّث ّلق كما والبوال،ِ بال الكلب،ِ جلد من يِّتخ

انطبق إذا ووسَاخهّ،ِ النسان عرق من القمُل يِّتخلق وكما

ريِّش.ً أو شعٌر أو ثوٌب عليهّ

َلم ِءي يِّعرض والَح َن ذلك.ً أكثَر الكلب ُلذ



القراد في وأخبار أمثال

ُقَراد،ِ وقال  ُبَرام،ِ وأذّل من  ُق من  ْفَن َحلَمة،ِ وألَز ِءم َطُف  َأق الشاعر: قال: ويِّقال 

ُد  ِءتهّ القَرا ْفَسا وهو با ِءب من خَإليلي تقاُر
ِءصهّ َشخ

َقهّ.ً ُعن ّدَمهّ وَضَرَب  ُقراد،ِ فق ْفَنَت بها أذّل من  ّلهّ ل وقال أبو َحنش لقيس بن زهير: وال

الراجز: وقال 

ِءل كَحّب  ْفَنظ الح
 المقلي

ُنهّ ْفَردا ِءن في ِءق َعط ْفَولـّي ال الَح
ّي.ً ِءو َء ومن الُخ من الَخل

ّي بن  ِءع: ويِّقال كلمة الثدي: القراد،ِ وقال عد الّرقا

ْفَولن من بطيٍن ّتاُب الَج ك
ِءم ْفَعَج  أ

ْفَي َد ِءره قَرا صد
ُهَمـا ْفَت َطبع

ِءل،ِ والنمل يِّعرُض للُخَصى،ِ وقال  ِءت الَجم ْفَسا ُد يِّعرُض ل ُقَرا الشاعر: وال

ُقَراد مكان ْفَن ال ِءت ِءم ْفَسا ا
ْفَل  الَجم

ُنـك وأنَت وائل مـن مـكـا
ِءزق: قال  المّم

ّلي َعّل أوصالها في ظ ال
َتقي  يِّر

ًا ُع ما طليح مـن ُتَرا
الـّشـذا

َة جزعها من القردان.ً ُتَراع،ِ يِّصف شد ًا ل  ْفَت ثلث َت َوى: فبا ويِّر

ُبرد: وقال بشار بُن 

ِءبدي ُد لزق كما َك ُقَرا ًا الهّم أعادي ال بشـوق منفرد
ِءهز،ِ ِءعل وكانوا إذا خإافوا الَجدَب والزمة تقدموا في عمل ال

ِءهز.ً ْفَل والع
ّدخإرون ذلك َوبر،ِ في ْفَصد مع شيء من  ُيِّعالج بدم الف َداٌن  ِءقر

ْفَرس.ً َو َع والجا ّدخإُر َمن خإاف الحصار الكار كما يِّ



ّدعاع،ِ ِءهز،ِ والفّث،ِ وال ْفَل ِءع ِءل ال ّية تهجو العرَب بأك والّشعوب
ِءاه ذلك،ِ وقال حساُن بُن ثابٍت:   والهبيد،ِ والمغافير،ِ وأشب

ِءي  ْفَر ِءل َش حنظ
ِءن ْفَطبا  الُخ

ْفَلَن ّل َع بالمغافير ُيِّ
ْفَم والـّصـ

ِءرّماح:  ّط وقال ال

ًا تنقف ْفَجنيهّ َهيبد ُده َيِّ ِءب َت ْفَه ُم ِءل َع الفّث تأك ولم والدعا
َلمٌة من ْفَسّرك أن تعيَش حتى تجيء َح وقال الصمعّي: قال رجٌل من أهل المديِّنة لرجل: أيِّ

ْفَغَشى ُي ًا? قال: فأنت يِّسّرك ذلك? قال: أخإاُف أن يِّقول إنساٌن: إنها بمخيض،ِ ف إفريِّقية مشي

َبريِّد من المديِّنة.ً ِءس  علّي ومخيض على رأ

ْفَوَن بقَراد،ِ ويِّكتنون بأبي قراد،ِ وقد ذكر ذلك ِءدة الكبيرة منها،ِ ويِّتسّم ويِّقولون: أّم القَراد،ِ للواح

فقال: أبو النجم 

ِءد أّم من للرض ُقرا ِءل ال ْفَطَح  ال
ُقراد.ً بنو العرب وفي

الحبارى في

ّلهّ تعالى.ً ِءبقول ُموجز،ِ إن شاء ال َُنقوُل في الُحبارى  و

قال ابُن العرابي: قال أعرابّي إنهّ ليقتُل الُحباَرى هزلً ظلُم الناس بعضهم لبعض،ِ قال يِّقول:

َلى َع ِءصيب الطيُر من الحّب ومن الثمر  َدّر الّسحاب،ِ وإنما ت ّلهّ عز وجل  َنع ال إذا كثرت الخطايِّا م

ْفَدر الَمطر.ً ق

الشاعر: وقال 

ِءء منازُل وتغَشى ُكَرما  ال
ُقط ِءثر حيُث الطيُر يِّس َت ْفَن يِّ

قولهّ: وهذا مثل 

َع الّسبـاطـا الواساعَة والذُر اللُسَن رأيَِّت



َطـا الـّسـل
َدى َتَرى حيُث الن
 الّضغاطا

الحبارى في المثل من قيل ما

َد الُحباَرى: وقال أبو الساود  َكَم الدؤلي: وقالوا في المثل: مات فلٌن 

ُة ظعنت ُتلّم أو ُهنيد ّيٌت  َد م َباَرى َكَم الُح
امرأة.ً اسام وهو ويِّروى: ملّم

والُحبارى الُحبارى،ِ معها وتتحّسر تتحّسر الطير أن وذلك

ْفَت إذا ِءتف ْفَت أو ُن طار فإذا ريِّشها،ِ نبات أبطأ تحّسر

ِءحباتها َويِّ ًا.ً ماتت ُص كمد

ْفَو تلّم قولهّ: أو وأما ِءرب يِّقول: أ َعن.ً أن تقا ْفَظ َت

ّلهّ رضي عفان بن عثمان وقال يِّحّب شيء عنهّ: كّل ال

ُه َد الُموق.ً في المثل بها يِّضرب الُحبارى،ِ حتى ول

الحيوان من وغيرها الحبارى سلح

ُبره بين ِءخإزانة قال: وللحباَرى ًا فيها لهّ وأمعائهّ،ِ ُد ْفَلٌح أبد سَا

سُالحها أن علمت وقد الصقُر عليها ألّح فمتى لزج،ِ رقيق



ْفَن ْفَتهُّ إذا وأنها ِءسالحها،ِ أجود م أو كالمكتوف،ِ بقي ذرق

ُق ّب ّيد المد الصقر على الحباريِّاُت تجتمع ذلك فعند المق

ّلهّ ريَِّشهّ فينتفن الصقر.ً هلُك ذلك وفي طاقًة طاقًة ك

ِءحها في الُحبارى قال: وإنما ّظرابّي سُال ُفسائها،ِ في كال

في والزنبور إبرتها،ِ في وكالعقرب سُالحهّ،ِ في وكالثعلب

ّديِّك قرنهّ،ِ في والثور شعرتهّ،ِ َيتهّ،ِ في وال ِءص والفعى ِءصي

ِءب نابها،ِ في ُعقا ّفها،ِ في وال ذنبهّ.ً في والتمساح ك

الّسلَح عدم وإذا بمكانهّ،ِ أعلم فهو سالٌح معهّ شيء وكّل

ْفَعداء،ِ إيِّثارها في كالرنب الهرب؛ بوجوه أبعَصَر كان للّص

على والوطء للتوبير الرانب وكاساتعمال يِّديِّها،ِ لقصر

ِءع،ِ واتخاذ الّزَمعات،ِ َء اليرابي ّنافقاء،ِ القاصعا ّداّماء،ِ وال وال

ِءهطاء.ً والرا

الحبارى في شأعر

الشاعر: وقال 

ًا َد صقر ْفَشر َأ من و َلَح تركوك ْفَسا ْفَن أ ِءم



َباَرى ُح
زهير: يِّريِّد: نعامة،ِ وقال قيُس بن 

ٍو إلى لتجري بعيد َشأ
ِءح وتـسـبـ

ْفَم بالمناطـق تتحّز
ًا ظـالـمـ

ْفَت وإن ُأصيَب ِءل ْفَف من ت
ْفَقر ِءح الّص ْفَسل  ت

ْفَت إن كالُحباَرى أصيب
ُلهـا ْفَث ِءم ف

َتهم،ِ  َن ِءب،ِ في قصيدة لهّ ذكَر فيها خإيا ّتا ُك ًا من ال َنٍن،ِ يِّصُف ناسا َف فقال: وقال ابن أبي 

ّديُِّن وقالوا َني ديِّن ال ب
 َصهارى

ِءم ماَل ْفَم الما َحـلل لهـ

َلُحوا َلح كما سَا سَا
الُحباَرى ْفَم كانوا ُبـهـ أمـيٌن يِّحاسا

ْفَرخ الُحبارى،ِ وفرخإها حارض سااقٌط ل خإير َكر الُحبارى،ِ والنهاُر: ف الخرب والنهار والَخَرب: ذ

نويِّرة: فيهّ،ِ وقال متّمُم بن 

ّد في ثوى وعاٍن ِءق حتى ال
ّنعـا تك

ًا َأرغى إذا وَضيٍف ُطروق
َبعيَره

ْفَرخ َف َباَرى ك قد رأسُاهّ الُح
ّوعا  تَص

ٍة بأشعَث تمشي وأرمل
َثـل ْفَحـ ُم

أعرابّي: وقال 

ًا ًا يِّرعى وخَإَرب أرمل ربيع ْفَن  َد أ ًا أصطا ّب َبل ض ْفَح سَا
ما ذكرنا وقد أكثر،ِ يِّكون ريِّشهّ لن أرَمل،ِ الَخَرب فجعل

كتابنا.ً من سالف قد فيما الباب هذا في

الحبارى ذكأر فيه خبر



ْفَمت ِءد ُء: ق ّنوا وقال أبو الحسن المدائنّي: قال ساعيد ال

ِءل المديِّنَة فلقيُت علّي بن الحسين،ِ فقلت: يِّا ابَن رساو

ْفَبعَُث أميُر المؤمنين علّي بن أبي طالب? ُيِّ ّلهّ،ِ متى  ال

ِءعَث الناس.ً ُب قال: إذا 

ًا قبل َأيِّاَم الجمَل فقال: ليتهّ كان ممنوع قال: ثم تذاكرنا 

ذلك بعشريِّن سانة أو كلمة غير هذه قال: فأتيت حسن

ّلهّ أنهّ ْفَدُت وال ِءد َو َل بن حَسٍن،ِ فذكرُت لهّ ما قال،ِ فقال: 

َفوري ذلك إلى كان يِّقاتلهم إلى اليوم قال: فخرجت من 

علّي بن الحسين،ِ فأخإبرتهّ بما قال،ِ فقال: إنهّ لقليُل

البقاء على أبيهّ.ً

َني رساول ُيَِّضّرُب بين اب قال: وبلغ الخبُر المختاَر فقال: أ

ّلهّ،ِ ّنهّ فتواريِّت ما شاء ال ّلهّ عليهّ وسالم? لقتل ّلهّ صلى ال ال

ّلهّ الذي ثم لم أشعر إل وأنا بين يِّديِّهّ،ِ فقال: الحمد ل

ّلهّ ّني? أَما وال ْفَنَت م َنني منكقال فقلت: أنت اساتمك أمك

ْفَرَت علّي قال: وما رأيِّت? فقلت: َقد َلَما  لول رؤيِّا رأيِّتها 



رأيُِّت عثمان بن عفان،ِ فقالت: أنت عثماُن بُن عفان?

َيارى،ِ ل يِّهود ول َبارى،ِ تركُت أصحابي َح فقال: أنا ُح

نصارى.ً

ّوكم ثم ّلهّ عد فقال: يِّا أهل الكوفة انظروا إلى ما أرى ال

َكل،ِ ْفَير بن َش َت ِءوقد ُروي هذا الكلُم عن ُش ّلى سابيلي،ِ  خإ

َأى معاويِّة في النوم فقال الكلَم الذي ُروي عن َأنهّ ر

عثمان.ً

ُء،ِ ٌد النوا ِءم علّي بن الحسين الذي رواه عنهّ ساعي ْفَجهُّ كل وو

ُع من الغالية،ِ من ًا فإنهّ للذي كان يِّسم إن كان صادق

ْفَحش.ً ُف ّو وال ْفَلغل الفراط وا

ّو إلى ّطهم عن الغل َد كسرهم،ِ وأن يُِّح فكأنهّ إنما أرا

ّو،ِ وإل ْفَيَن التقصير والغل َب ّلهّ عّز وجّل  ْفَصد؛ فإن ديِّن ال الق

َقهُّ في الديِّن،ِ وأعلُم بمواضع ْفَف َأ فعلّي بن الحسين 

َفى عليهّ فضُل ما بين علّي بين طلحة المامة،ِ من أن يِّخ



والّزبير.ً

شعر ومعرفة في الحبارى وقال الكميت: 

َق ْفَزَر ِءل ل ْفَغلو الظافير َم
ِءب ْفَض  بالَخ

بعيد من الحباَرى 
ْفَت ّفـَشـ تن

ُذ في الدور.ً ّتَخ ُيِّ والحبارى طائٌٌر حسن،ِ وقد 

ًا.ً ّد ِءسّي الُحباَرى ج ْفَح وناٌس كثيٌر من العرب وقريِّش يِّستطيبون َم

ْفَرجًة،ِ وذلك ُع ّلها  ًا،ِ وأق ْفَوط َأطولها ش ًا و ِءَقط ْفَس َعدها َم َأب ًا،ِ و َأشد الطير طيران قال: والُحبارى من 

َغّضًة،ِ لم ُء  ّبة الخضرا ّقق عن حواصلها،ِ فيوجد فيهّ الح َبصرة عندنا،ِ فيش ْفَصطاد بظهر ال ُت َأنها 

تتغير ولم تفُسد.ً

ّية،ِ فقال ِءل َب ّيِّة،ِ أو َج ْفَغر ُعلويِّة أو ث ّنا وهي  ِءم ُة المنابت  ّبة الخضراء بعيد ُبطم وهي الح َأشجار ال و

الشاعر: 

ًا ِءم مـن يِّانـعـ ُتــ ُعـ الـ
َو ترتعي ْفَر َبَراقش من الّض
هيل

ّبة الخضراء بالجبال شجرتها.ً ُطم،ِ وهي الح ُب شجر الزيِّتون،ِ والّضرو شجر ال

ْفَلس،ِ وبلد نجد هي الجلس،ِ ْفَكلي: البطم ل يِّعرفهّ أهل الَج ُع ْفَجلّي،ِ ويِّروى ال ِءع َدن ال َكو وقال ال

وهو ما ارتفع،ِ والغور هو ما انخفض.ً

ِءقُش: واد باليمن،ِ كان لقوم عاد،ِ وبراقُش: كلبٌة كانت تتشاءم بها العرب،ِ وقال حمزة بن َبرا و

بيض: 

َلى َع ِءلها و ِءقُش َأه ِءني َبَرا ْفَج َلّي َأٌخ جناها ت كـريٌِّم َع

ْأن في القول والمعز الض

ّلهّ الّضأن: قال صاحب قال َيَة تبارك ال ِءن َثما وتعالى: "

َواٍج ْفَز ْفَأن ِءمَن َأ َنين الّض ْفَث ِءمَن ا ِءز َو ْفَع ْفَلَم ِءن"،ِ ا ْفَي َن ْفَث ّدم ا ِءذكَر فق



الضأن.ً

ُه عّز وقال َنا ْفَيِّ َد َف َو ْفَبٍح وجّل: " ِءذ ٍم"،ِ ِءب على َأجمعوا وقد َعظي

َء ول كبٌش،ِ َأنهّ ّظم مما َأعظُم شي ّلهّ ع ْفَن وجّل،ِ عّز ال ِءم و

َي شيء ِءد نبّي.ً بهّ ُف

َذا تعالى: "إّن وقال ِءخإي َه ٌع َلهُّ َأ ْفَس ُعوَن ِءت ْفَس ِءت ْفَعَجًة َو ِءلَي َن َو

ْفَعجٌة ٌة" ولم َن ِءحد ٌع لهّ َأخإي هذا إّن يِّقل َوا ًا وتسعوَن تس ْفَنَز َع

النعجة? يِّقولون: كيف الناس لن واحدة؛ عنٌز َولي

الزوجة.ً يِّريِّدون

ْفَن المها وتسمي َقر ِءم ًا الوحش ب ُنوز،ِ تسّم ولم نعاج ُع ب

ّلهّ وَجعلهُّ ّنَة وجّل عّز ال والكبُش الضاحي،ِ في الّس

ْفَرس وهديِّة للعقيقة ُع َذع وجعل ال ِءنّي الضأن من الج ّث من كال

ْفَعز َية.ً في الم ِءح ْفَض ُل ا

ّلهّ فّضل ما وهذا ّنة.ً الكتاب في الضأن بهّ ال والّس

ْأن فضل المعز على الض



ّلد َنة،ِ في مرة الضأن تو ِءرد الّس ْفَف ُت ِءئم،ِ ول و قد والماعزة ُتت

ّلد ُع وقد مرتين،ِ تو وأقّل.ً وأكثَر الثلَث تض

ّنماء والبركة ُد وال ُة الضأن،ِ في والعد ُة والخنزيِّر كثير

ًا،ِ عشريَِّن تلد إنها يِّقال الخنانيص،ِ ّنوص فيها.ً نماء ول ِءخإ

وأثمُن أغلى الصوف أن المعز على الضأن قال: وفضل

ًا وأكثُر كبٌش فلٌن السائر: إنما والمثُل الشعر،ِ من قدر

ِءكباش،ِ من التيوس من تيٌس هو قالوا: إنما هَجوه وإذا ال

ًا،ِ النتن أرادوا إذا ِءة في الغايِّة أرادوا فإذا أيِّض قالوا: ما الغبا

سافينة.ً في تيٌس إل هو

ْفَملَُن ُء الصبيان،ِ بها يِّلعُب والُح ولبُن بها،ِ ُيِّلعُب ل والجدا

َثُر أطيُب الضأن ْفَبده وأدسام،ِ وأخإ الضأن ورؤوس أكثر،ِ وُز

ّيُِّة ِءو ْفَعز ورؤوس المفضلة،ِ الطيبة هي المش عندها ليس الم

طائل.ً

ْفَرضان.ً رؤوس يِّقال ول الُحملن،ِ رؤوس ويِّقال ِءع ال

ِءطّي ويِّقال ّلو ّدر يِّلعب الذي ِءل الناس: هو أولد من بالُح



ْفَخإدل ولنهّ الَحمل،ِ ألية لمكان الُحملن؛ رؤوس يِّأكل أ

يِّأكل والتعريِّض: هو الكنايِّة في يِّقولوا ولم وأرطب،ِ

ِءعرضان.ً رؤوس ال

ُء ُء المنعوُت والّشوا ّلهّ يِّصير وشحُمهّ الضأن،ِ ِءشوا إهالًة ك

ّولهّ ُه،ِ أ ْفَعز وآخإُر لحمهّ،ِ وكذلك حالهّ،ِ على شحُمهّ يِّبقى والم

ّبازون صار ولذلك ُق الخ ّذا ْفَعز لن الضأن؛ تركوا قد الُح الم

فيكون مراٍت،ِ يِّسّخن لن فيصلح ولحمهّ،ِ شحمهّ يِّبقى

َبَح ُعرس.ً لصحاب أر ال

وفي النجدة في فضيلٌة فتلك وللنطاح،ِ للهدايِّا والكباُش

ِءهُن من الملوك ومن الثقافة،ِ َبق ويِّضع عليها،ِ ُيَِّرا الّس

الخيل.ً على يِّراهن كما عليها،ِ

َة الراعَي يِّحمل الكراز والكبُش لهّ وهو الراعي،ِ وأدا

سانة.ً عشريِّن الكّراُز ويِّعيش الوقير،ِ في كالحمار

َق وإذا ِءب َتلم الراعي َش وإذا العنز،ِ على النعجة اخإتاَر َواغ

ً نعتوا ِءذيِّن مشي أشكال من شكل ُفّره البرا قالوا: هو ال



ْفَشي يِّمشي ّنعاج.ً م ال

ّلهّ وقال ْفَن عّز ال ِءم َو ِءفها وجّل: " َوا ِءرها َأص َبا ْفَو َأ َها" َو ِءر َعا ْفَش َأ َو

ّدم الّصوف.ً فق

ْفَخت ُب هي والجواميس الجّمازات،ِ منها البل،ِ ضأن هي وال

ْفَوماش.ً للجاموس يِّقال البقر،ِ ضأن الفارساية: كا

ْفَذكُر ول ٍة الماعُز ُيِّ َع إل بفضيل َة جلده،ِ ثمن ارتفا َغَزار و

َبنهّ،ِ ْفَرَت فإذا ل ِءد إلى ِءص َد ّنعاج كثرة ع ِءد ال النعاج وجلو

ّلها والضأن َبى ك ْفَر الضأن الماعُز بهّ يِّفُضُل ما على ذلك أ

ِءن في َغزر الجلد،ِ ثم اللبن.ً في وال

المعز في ودغفل الخس ابنة قول

الماعز? من مائة في تقولين الُخّس: ما لبنة وقيل

ًنى! قيل: فمائة ِءق ًنى،ِ من قالت:  ِءغ قيل: الضأن? قالت: 

ًنى! وسائل من فمائة ْفَغفل البل? قالت: ُم عن حنظلة بن َد



ِءمعَزى مخزوم،ِ بني ِءريِّرة،ِ عليها َمطيرة،ِ فقال:  ْفَع إل ُقَش

َق فيهم فإن المغيرة؛ بني ُد الكرام.ً ومصاهرة الكلم،ِ تشا

العنز في المثال من قيل ما

َعد ِءني لن العنز تص ْفَب ُت ِءهي ول  ْفَب ُت ْفَرباء وتقول العرب: العنز  ٍز َج َعن ُد من  ْفَصَر وتقول العرب: لهو أ

ِءة فتقطعها بأظلفها،ِ والنعجَة ل تفعل ذلك.ً ِءبي ْفَخإ على ظهور ال

َبر،ِ فليس للماعز فيها معونة،ِ وهي تخّرقها،ِ ْفَعَمُل من الصوف والو ُت هذا،ِ وبيوُت العراب إنما 

الول: وقال 

ّبٌة لهّ كانت َق ق ْفَح ْفَد سَا بجا ْفَيَن الغيُث نزَل َن ْفَب ًأ َل امر
ولذلك العرب: خإيامهم؛ وأبنية بناء،ِ لهّ جعل أبناه: إذا

 البارحة،ِ امرأتهّ على فلٌن يِّقولون: بنى

الماعز لحم ضأرر

وقال لي شمؤون الطبيب: يِّا أبا عثمان،ِ إيِّاك ولحم الماعز؛ فإنهّ يِّورُث الهّم،ِ ويِّحّرك

ّبل الولد.ً ّلهّ يِّخ ُد الدَم وهو وال ُيِّفس ّنسيان،ِ و الّسوداء،ِ ويِّورُث ال

ّنوق،ِ ولم يِّقل: الحَمل بعد الجَمل.ً ُنوق بعد ال ُع وقال الكلبّي: ال

َكمين: وما أنَت والكلَم يِّا وقال عمُرو ابن العاصْ للشيخ الُجهنّي المعترض عليهّ في شأن الح

ّتيس ذّم.ً ْفَل يِّا كبَش ُجهينة؛ لن الكبَش مدٌح وال تيس ُجهينة? ولم يِّق

ْفَعز في ذلك ساواء.ً ُيَِّرى مع الُخّف فالبقُر والجواميس والضأن والم ّظلف ل  وأما قولهّ: إن ال

ِءجداء،ِ فقال: فأيِّن أنتم عن ْفَروان في دخإولهّ الكوفة على موائد بال ِءك بن م ُد المل ُتَي عب ُأ قال: و



العماريِّس? فقيل لهّ: عماريِّس الّشام أطيب.ً

ّذاَب  َقد هو المعز،ِ وقال الك َقد،ِ الن َذّل من الن َأ ّي: وفي المثل: لهو  ْفَرماز ِءح ال

ًء كنتُم َبدا لكنتُم ما َز ً كنتُم َدا لكنتُم قول َفنـ
ًا كنتم َقدا لكنتم عود ًء كنتُم ُع َقـدا لكنتم شا َن

الكبش من السماء اشأتقاق

ْفَبشة،ِ وقال أبو  َك َبيشة،ِ والرجل يِّكنى أبا  ُك ْفَبَشًة،ِ و َك ُقردودة: قال: والمرأة تسمى 

ُق ُع يِّستب مني الدم
 اساتباقا

ْفَت إذ كبيشة ِءب أن حاولـ َتـ

ًا ًا كشح ًا لطيف وفخذ
وسااقا

ْفَت غداة تريَِّك وقام
ِءق الفرا

ًا توساعهّ ْفَنبق أو َز ً كمثاني ومنسدل
الحـبـا

وأول هذه القصيدة: 

ُلني َد وتسأ ْفَع ْفَهٍن ب ِءفراقـا َو ْفَرساي كبيشُة ُد ِءع ّطلقا تريِّ ال

التيس على الكبش تفضيل في القصاص قول

ُقّصاصْ: ومما بعض وقال ّلهّ فضل ال ْفَبش بهّ وجّل عّز ال الك

ُبل من العورة مستوَر جعلهّ أن ُبر،ِ ومن ُق ّلهّ أهان ومّما د ال

ُبل مكشوف الستر،ِ مهتوَك جعلهّ أن التيس بهّ تعالى الق

ِءر.ً ُب ّد وال



الهجاء في التيس

ّي: وقال حّسان بن ثابٍت  النصار

ْفَت عامر ُه شاه وجو
ِءد ِءب  العا

ًا ساألت كلها قريِّش
فشـراُرهـا

ُوَب َدان تجا ْفَت ِءع ِءع الربي
ِءد ِءف الّسوا

ْفَساَط جلسوا ّي و ِءد ّن ال
تجاوبوا

آخإر: وقال 

ِءقهّ في ِءر يِّبـوُل َمفا ّياَن بُن أعثماُن ِءن َح أدم ب
ُتهّ أقـوُل ما ويِّعلُم َنعاَم ُء أني ْفَت قد أشا ّن ارفأ

الشاعر: وقال 

ِءمي لك ْفَس فَسّماك الم
ِءر ْفَح َق بال

ًا سُاّميَت فلـم تزيِّد كي َزيِّد

ّللبان في ويِّمني ا
ِءر  ْفَح ّن  ال

ْفَحُر ّتيُس إل الق يِّعتك ال

ّتيوس نتن ال

ّتيس ُد ببولهّ،ِ يِّقَزُح لنهّ كالكلب؛ فال ّق بهّ فيريِّ حا

ّتيس وبول خَإيشومهّ،ِ َثر من ال ْفَخإ ِءل أ َبو ِءنهّ،ِ ال َأنت ِءن وريُِّح و أبدا

ّتيوس َثل،ِ يِّنتهي إليها ال في العَرُض هذا كان ولو الم

َفن واللَخن،ِ الخموم لن لهّ؛ أعذَر لكان الكبش والع

ْفَتن،ِ ّن ِءد عرض لو وال ِءف ذي لجل الّصفيق المتراكم،ِ الّصو



ِءثف؛ والملتّف الدقيق،ِ ّللهّ،ِ ل الّريِّح لن المستك تتخ

أشبهّ.ً ذلك - لكان يِّتخّرقهّ ل والنسيم

ْفَمنا فقد ِءل ِءس أن الن ع جلده وبروز شعره،ِ تخلخل مع للتي

ِءر وتقطع عَرقهّ،ِ وجفوف ً بدنهّ بخا لشيء ليس - فضل

ْفَتن ُيِّوَصُف والكلُب ساواه،ِ ّن ّلهّ إذا بال َطر،ِ ب ّيات الم والح

ّنتن،ِ توصُف َده أن ذلك ولعل بال على أنفهّ َوضع من يِّج

جلودها.ً

ّتيس وبوُل الحيوان من لشيء وليس خَإيشوَمهّ،ِ يِّخالط ال

ِءبهُّ ما ْفَش ْفَرنا ما إل هذا،ِ يِّ صاحب أن على الكلب،ِ من ذك

َكَر قد الكلب هذا.ً أن

ّتيوس،ِ وجلود ْفَنج،ِ آباط وجلود ال َنة الّز ِءت وساائر العَرق،ِ ُمن

ْفَتنهّ كلهّ،ِ إبٌط والتيس ساليم،ِ ذلك ْفَتنهّ الشتاء في ون في كن

ّكَة لندخإل وإنا الصيف،ِ ّياس،ِ أقصاها وفي الس ُد َت ِءج ْفَتنها فن ن

ُدنا يِّكاد ل حتى أدناها،ِ من ُع أح وهو إل السكة تلك يِّقط

َع مما كان إلما النف،ِ مخّمُر َب ّلهّ ط ّي عليهّ وجّل عّز ال ِءو َل َب ال



ًا ّي َق بعَضهما فإن الساواري؛ وعل ًا صاد اساتطابة على بعض

ّياس؛ باب على جلسا ربما وكان التيوس،ِ ريِّح ّت ال

وأنكر يِّعرفهما من بهما مّر فإذا الرائحة،ِ تلك ليستنشقا

ّدعيا مكانهما،ِ من إليهما يِّخرُج من بعض يِّنتظران أنهما ا

ّدور.ً تلك بعض ال

ّكّي َق فإنهّ المكي فأما وجاريِّتهّ الم لها يِّقال جاريًِّة تعّش

َدرة،ِ ْفَن ّيِّة تزوجها ثم سَا مّرة،ِ غيَر منزلها إلى دعاني وقد َنهار

ّبرني ًا كان وأنهّ ُصنان،ِ ذاَت كانت أنها وخَإ منها،ِ بذلك معَجب

ًا نهاها وأنهّ بالمرتك،ِ تعالجهّ كانت وأنها غضب حتى مرار

ْفَت قال: فلما ذلك،ِ في عليها َف إذا كانت شهوتي عَر

ْفَتني َل ّلهّ أقضها ولم حاجة ساأ َكّن،ِ قالت: وال َت ْفََر َتَم ّلهّ ثم ل وال

َكّن،ِ َتمرت ّلهّ ثّم ل ْفَرتكّن وال َتَم ُد فل ل ِءج ًا أ ّد أقضي أن من ُب

ًا حاجتها كان.ً ما كائن

ّدثني الكريِّاس ريِّح اشتهاء هو وكان عمران،ِ بن ُمويِّس وح

الصدق في عليهّ يِّكن ولم طريِّق،ِ في يِّأخإذان ل والكذب



ل وما يِّضّر ما عنده يِّستوي كان حتى لهّ ليِّثاره َمؤونة،ِ

ْفَريِّاس ريِّح يِّشتهي رجل عندنا - قال: كان يِّضر ِءك ل ال

ّد قد فكان شيء،ِ دونهّ يِّشفيهّ ًا أع َوب ْفَج في حديِّد ساكة أو ِءم

ِءمبرد،ِ صورة الزقة في تكون التي الكرايِّيس فيأتي ال

ِءرق المارة،ِ القليلة ِءكريِّاس فيخ خإَزف من أكان يِّبالي،ِ ول ال

ُع ثم خإشب،ِ من أو ِءضَي حتى عليهّ،ِ منخَريِّهّ يِّض وطَره.ً يِّق

َيلن من الناُس قال: فلقي ِءيِّيسهم سَا ًا كرا َثروا حتى شّر ع

ُهم فما عليهّ َع ّية،ِ تلك من لهّ الرحمة إل حبسهّ من من البل

لو هؤلء،ِ لهم: يِّا فقال هيئتهّ،ِ حسن من رأوا الذي مع

ِءن إلى بي مررتم ُغ كان السلطا أبلغ مما أكثر عقابي من يِّبل

ّلهّ نفسي? قالوا: ل من وتركوه.ً وال

العنز نتن



ّية إل ّتيس،ِ وهو أبو العنز،ِ ول تلد الح قالوا: وهذا شأُن ال

ْفَتن عن ميراث في ظاهر أو باطن،ِ ّن ّية،ِ ول بد لذلك ال ح

ْفَنشدوا لبن أحمر:  َأ َو

َقيها َتعطُف كالعنز َرو
ُع َترتض  ف

ْفَدت َيا بني وج ْفَع أ
وجاملهـم

ّنعاج.ً في يِّكون ل عيب وهذا ال

العنز مثالب

ِءنها،ِ وهي التي تنزع ّفلة،ِ حتى تأتَي على أقصى لب ِءفها وهي ُمَح ِءخإل َعنز هي التي ترتضع من  وال

َلف،ِ وتنثر ما فيهّ.ً ْفَع ِءم ِءلُب ال الوتد وتق

ِءت الضائنة والماعزة في قصيل،ِ نبَت ما تأكلهّ الضائنة،ِ ول يِّنبت ما تأكلهّ الماعزة،ِ لن وإذا ارتع

ِءرض بأسانانها َوتقطع،ِ والماعزة تقبض عليهّ فتثيره وتجذبهّ،ِ وهي في ذلك تأكلهّ،ِ الضائنة تق

َفها على نفسها،ِ وقال  ْفَت ْفَلبها َح الفرزدق: ويِّضرب بها المثُل بالموق في ج

ٍة َيِّ ْفَد ِءب تحَت ُم ّترا ال
ُتثيُرهـا

ْفَت ِءز فكان ْفَن َع ِءء َك ْفَت الّسو قام
ِءفها ْفَل ِءظ ب

حمان بني تيس

الشاعر: وقال 

ْفَمُرك َع ِءري ما َل ْفَد ِءرُس َت َوا َف
ِءفي َأ ٍر َق ْفَن ِءس ِءم ْفَأ ْفَم الر ِءفي َأ

ِءت َقى السا ْفَل  الّشكائُم ُت
ْفَجـد حـــتـــى الـمـ ْفَلهى ْفَسُب ِءحّماَن َبني وأ َع



ْفَتـــهُّ ِءرُم أحـــرَز الكـــا ِءدهم َعتو
َع تيسهم أن تزعم حّمان بني أن وذلك ًة قَر أن بعد شا

ألقحها.ً وأنهّ ُذبح

الضأن أعجوبة

عظمت ربما النعجة أن وذلك أعجوبٌة؛ الضأن قالوا: في

ُتها َي ْفَل المشي،ِ من ذلك ويِّمنعها الرض،ِ على تسقَط حتى أ

ٌق الكبش فعند ٌق الّسفاد،ِ في ِءرف ْفَذ ِءح ْفَع لم و ْفَسَم بأعجَب ُيِّ

ًا منها ويِّقف منها يِّدنو أنهّ وذلك منهّ،ِ ُفهّ،ِ موقف ِءر ثم يِّع

َد يِّصّك ِءة جانبي أح ٍر بصدره،ِ اللي يِّعرفهّ،ِ الصّك من بمقدا

ُدها ثم غيُره،ِ يِّعرفهّ ل الذي المقدار حياها عن فيفرج َف يِّس

َع في ّلمح.ً من أساَر ال

الماعز على الضأن فضل

ِءللّريِّح والَجمد للبرد أحَمُل وقالوا: والضأُن والمطر.ً و

الذي التمثيل أن المعز على الضأن مفاخإر قالوا: ومن



ّتخييَر،ِ كسرى عند كان والنخلة،ِ النعجة بين كان إنما وال

اليوم.ً إلى الناُس ذلك وعلى ِءذكر للعنز هناك يِّكن ولم

ْفَساَرع،ِ المعَزي إلى والموُت ِءدن وإنما أكثر،ِ وأمَراضها أ معا

َنم ُد عليهّ الذي الكثير الغ ل والمعز الجباُل،ِ الناُس يِّعتم

ِءكباش وأصواُف هناك،ِ تعيش ُع ال َن ِءش أم ِءكبا َلظ من لل ِءغ

ِءد ُد الماعز أجواَف أن ولول المعز،ِ ُجلو ُكلها،ِ وكذلك أبر

ْفَت َلَما َتَش تحتشي.ً كما الّشحم من اح

التيوس وقبح الحيوان ذكأورة جمال

ًا أتّم جنس كّل وذكورة ْفَن لم وربما إناثها،ِ من ُحسن يِّك

ٌء للناث ِءن،ِ من شي ُة وتكون الُحس غايِّة في الذكور

ّتدارج،ِ كالطواويِّس الحسن؛ في تدانيها ل وإناثها وال

ّذكورة،ِ دوَن ُكّن وربما مقداٌر،ِ الحسن من ولها الُحسن،ِ ال

ّدراريِّج كإناث مقدار،ِ الحسن من ولهّن َبج ال َق والدجاج وال

ْفَلحمام،ِ ذلك.ً وأشباه والوراشين،ِ وا



ّياس،ِ قال وإذا ِءرف الناس: ت ْفَت معناه ُع ِءذَر ْفَق ُت صناعتهّ،ِ واسا

ّباش،ِ وإذا َك ُنون فإنما قالوا:  َع يِّع َباش بي واتخاذها الك

ّنطاح.ً لل

ّتيوُس ًا،ِ قبيحة وال ّد ْفَسن قبحها في وزاد ج الّصفايِّا.ً ُح

بها والتفاؤل بالكباش التشبيه

ِءكباش.ً ّنها  ِءعظام قالوا: كأ ِءل ال وإذا وصفوا أعذاق النخ

الشاعر: وقال 

غرايَِّر أو الخوافي  ِءة ِءكباَش ّي ِءس ِءج الّسا
ّلـقـت ُع

ّور ُد وَص ّلهّ ُعبي ًا،ِ قصره،ِ زقاق في زيِّاد،ِ بن ال ًا،ِ أساد وكلب

ًا َنهّ وكبش َقَر ُبعين مع ف وأهلّي؛ الشأن: وحشّي،ِ عظيَمي سَا

ً بهّ.ً تفاؤل

العنز ذما في شأعر

ِءد  ِءة قوُل أبي الساو َؤلي: ومما ذّموا فيهّ العنز دوَن النعج ّد ال

ّبس ْفَضبان يِّع َغ حين كال
يِّقـوُل

ما إذا بمعراٍض ولسُت
لقيتـهّ

ِءرئمانها يِّزوُل ثـم يِّومـان و أطوُل كالعنز ِءبسبس



ْفَسالها ِءر
ًا: وقال أبو الساود  أيِّض

للمجتبيها الرأي ذي نصيحُة
يِّتعاطي ما خإير 

الرجاُل

بفـيهـا أو مديًِّة بأظلفها
التي مثَل تُك

ْفَت اساتخرج
ًا تدع  شعوُب يِّوم

ذابـح بـهـا إلـيهـا 

ُة تحّش تشتـويِّهـا أو الوليد قـدُرهـا بأوصالهـا فظلُت
الدارمّي: وقال مسكين 

ُهم قالوا ما لترفع ُت ْفَح َن َم
 

ْفَتني ّبَح ُأناٍس من َص

َثعالٌب
 

ِءفُر ِءف وتح حتفها عن بالظل
 

ِءز فكانوا ِءء كعن ُغو الّسو تث
ْفَينـهـا لَح

وقال الفرزدق: 

من نفسهّ يِّبغي فأصبح
ُيِّجيُرها

من الناس ُيِّجيُر 
مالٍك سايف

ْفَديِّة التراب تحت ُم
تثيرهـا

قامت الّسوء كعنز 
بظلفها

َقلّل ُشعيٍب لبي رمضاُن وقال القلل شعيب أبي أمنية ال

َذيِّل - وأبو ُه ّي حاضر ال نصُف تشتهي? وذلك شيء -: أ

ٍم وفي النهار،ِ شعيب: أبو قال البصرة،ِ َصيف من يِّو

َء أن أشتهي ِءب إلى أجي َقط،ِ صاحب با باب على ولهّ سَا



وقد المشّرجة،ِ المبّزرة تلك من معلقة،ِ أليٌة حانوتهّ

ُكها اصفّرت،ِ َود ّق من يِّقطر و َذ الّسَمن،ِ حا ْفَضنها فآخُإ ِءح ثم ب

ًا أزال فل فمي،ِ لها أفتح ْفَدم ًا،ِ َك ًا كدم ًا،ِ ونهش وودكها نهش

ْفَدقي،ِ على يِّسيُل َغ حتى ِءش ْفَجب أبل ّذنب َع أبو قال ال

َتني الهذيِّل: ويِّلك الشهوة.ً من يِّعني قتلتني قتل

الماعز في باب

قال صاحب الماعز: في أساماء الماعز وصفاتها،ِ ومنافعها وأعمالها،ِ دليٌل على فضلها،ِ فمن

ًا،ِ ذلك أن الصفية أحسن من النعجة،ِ وفي اسامها دليل على تفضيلها،ِ ولبنها أكثر أضعاف

ُدها أكثُر وأطيب.ً ْفَب ًا،ِ وُز ُدها أكثُر أضعاف وأول

َعة،ِ وكان ْفَر َق ًا وثمانين  ّيف ٍم واحد ن ْفَشراطّي قرع في يِّو ّلهّ العتبّي أن التيس الم وزعم أبو عبد ال

ٍو من ُة بنح ًا،ِ والشا ُي بثمانين درهم ْفَشراطّي وغيره الجد ِءم ِءبيع من نسل ال َع الشهادة،ِ وقد  قاط

َتريِّهّ الباضوَركي بثمانين ذلك،ِ وتحلب خإمسة َمكاكيك وأكثر،ِ وربما بيع الجلد جلد الماعز فيش

ًا وأكثر.ً درهم

ّلٌة نافعة تقوم بأهل البيت.ً َغ والشاة إذا كانت كذلك فلها 

ُعها بين الماعز والبقر،ِ لن للّشُرك من ّيِّة من الّسبت وغير الّسبت مقسوٌم نف والنعال البقر

ْفَسع.ً ِءقبال والّش ًا،ِ وكذلك ال َطر جلودها خإ

ًا من جلودها،ِ  ْفَور جلد َث فقال: ووصَف ُحميد بن 

َبَل ْفَصلَح عاٌم وأق الناَس أ ْفَبـنـهـا علينا أعواٌم َط أ

ماَت هل قيل حتى  ْفَت َنين بذي وجاء مازال أو



 
ِءساهاُب: وقال راشد بن 

ْفَعَزى ِءم ْفَتها الحجاز ك َوَز ْفَع أ
 الّزرائُب

ِءت حول الخيل رائدا
بيوتـنـا

والضأن الماعز لحم

ْفَلية،ِ وإذا مدحوا اللحَم قالوا: ْفَرب والكلية،ِ وهما فوق شحم ال ُع بشحم الث ومن منافعها النتفا

ّثنّي وقال  الشاعر: لحم الماعز الَخصّي ال

ِءعُجون مالت قد َن
ْفَم  ُطلَه

َلحَم ُعّشوا القوم
ضـأٍن

ّد الضأن لحم أكلوا إذا يِّصَرعون،ِ الذيِّن والَممرورون اشت

َعهم حتى بهم،ِ ما ِءر في ذلك يِّصر ْفَرع.ً أوان غي الص

ْفَرع وأوان ّلُة الّص ِءه هما الوقتان وهذان الشهور،ِ وأنصاف ال

ّد وقُت يِّصيَر أن إلى القمر ولزيِّادة الماء،ِ وزيِّادة البحر م

ًا ّيٌن أثٌر بدر ّدماء زيِّادة في ب جميع وزيِّادة والدمغة،ِ ال

الرطوبات.ً

والضأن المعز في أمثال

ْفَيل،ِ والبراذيِّن ضأنها،ِ ْفَعُز الَخ ِءعتاق َم ْفَن فلن،ِ وال ِءم َعُز  ْفَم ويِّقال: فلٌن ماعٌز من الّرجال،ِ وفلٌن أ

وإذا وصفوا الّرُجل بالضعف والموق قالوا: ماهو إل نعجٌة من النعاج،ِ ويِّقولون في التقديِّم



َبد.ً َل ٌد ول  َب والتأخإير: ما لهّ سَا

الشاعر: وقال 

َد من وحويُِّت ِءد ومن ساب لبـ َد من جمعُت وما نشبى صف
ٍد من فنزعن ِءد إلى بل بـلـ بـهـا الهمـوم تقاذفت
ٍد من المطامع سَابَب ِءد غ وغ ْفَن روَح ُتهّ حسمت م قناع

ِءس ًا يِّم ِءد إلى محتاج أحـ ْفَن لم ًا للهّ يِّك مـتـهـمـ
ُتهّ شعر وهذا ْفَجهّ على رويِّ الدهر.ً و

ّدعَي كان وما لهّ،ِ أنهّ الّضّحاك بن ُحَسين لي وزعم َي ما ِءل

لهّ.ً ليس

ْفَعَن ساعداُن لي وقال َنَز إلى بلد من المكفوف: ليِّكون: ف

َلد يِّقول: فنازعن.ً أن يِّنبغي كان بل ب

الماعز ?فضل

ّلد قد وقال: والماعزة ألقي ما إل مرتين،ِ السنة في ُتو

ّديِّاس،ِ في منها ّديِّاس في ولها ال ٌع ال ُعهّ نف وربما كبير،ِ موق

ِءن الماعز بطَن عندنا باعوا ٍة بثم الضأن.ً من شا

ِءقط بها.ً المنتفع هي وقرونها للمعز،ِ قال: وال

ُي ْفَد على قدموا وربما وأكرم،ِ الحمل من أطيُب قال: والج



ِءة َنب؛ أصل من اللية مقطوع الحمَل المائد ّذ ِءهُموا ال أنهّ ليو

ْفَدي.ً وقال ّلهّ رضي الخطاب،ِ بن عمر َج - وعقوُل عنهّ ال

َق الخلفاء ِءل فو ْفَبَصُر وهم الّرعية،ِ عقو اساتعملوا بالعيش،ِ أ

ْفَوَن تركوه أو ذلك ُتَر ِءرُف ل أني - فقال: أ الطيبات? أع

ُبّر لباُب المعزى.ً بصغار ال

الصفايِّا البعيدة أسافارهم في معهم ُيِّحَمل وملوكنا

ِءن المعروفاُت الحوامُل،ِ لهم ليكون والوضع،ِ الحمل أزما

ٌء منزٍل كل في ّدة،ِ ِءجدا َع ِءن على يِّقدرون وهم ُم الُحمل

مؤونة.ً بل الّسمان

َعناق ُء،ِ الحمراء وال ِءجدا ْفَعز في المثل هي وال ّطيب،ِ الم وال

ِءجداء َبصرة،ِ ويِّقولون:  ِءجداء ال ْفَسكر.ً و َك

ْفَلخ َقّصاب على الماعز وسا َون،ِ ال ّنّجار أه في يِّذكر وال

َلَسهُّ الّساج خإصال ُدوم تحت سَا َق َقب ال والميشار.ً والمث

الشاة حمل أمارات



ٍء لعرابي: بأي وقيل شاتك? قال: إذا حمَل تعرُف شي

َياها توّرم ْفَت ح ْفَعرتها ودَج خإاصرتها.ً واساتفاضت َش

وكان السالم،ِ ثوُب َدَجا وقد ذلك كان يِّقال: قد وللداجي

َثوُب ذلك داٍج.ً السالم و

الناس من الماعزة وقرابة الِمْرِعِزّي

ّي؛ قال: وللماعز ِءز ِءع ْفَر ِءم الصوف.ً إل للضأن وليس ال

ُء ِءكَسا الصوف وليس وشعٌر،ِ وريٌِّش ووبر صوٌف كلها وال

والرنب،ِ والُخَزز والثعالب،ِ كالبل الوبر وذوات للضأن،ِ إل

َنك،ِ والّسّمور،ِ الماء،ِ وكلب َف ُقم،ِ وال والّسنجاب،ِ والقا

ّدباب.ً وال

والظباء،ِ والماعز،ِ والجواميس،ِ كالبقر شعر لها والتي

ْفَساد،ِ ُل ُببور،ِ والذئاب،ِ والنمور،ِ وا والفهود،ِ والكلب،ِ وال

ِءعتاق،ِ والضباع،ِ ِءل،ِ والبراذيِّن،ِ وال أشبهّ وما والحمير،ِ والبغا

ذلك.ً



ّلهّ جعلهّ الذي والنسان َق تعالى ال في الحيوان جميع فو

شعر.ً ذو والكرم،ِ العقل وفي والعتدال،ِ الجمال

وأكرم.ً أفخر المعنى بهذا الناس من بقرابتها فالماعزة

ترد ل التي الماعز

َقيٍل لبني أن الصمعّي وزعم ًا ُع ِءرد ل ماعز ِءَحَسُب ؛ ت فأ

َيِّهم أعجب من هذا أليس وأرطبهّ،ِ واد أخإصَب واد

العَجب?.ً

الماعز جلود

ّية َك ْفَطب،ِ وُش َو ْفَعن،ِ و ْفَحي وسا ِءت ِءعل،ِ وكّل ن ِءقرُب،ِ والّزقاق،ِ وآلة المشا ومن جلودها تكون ال

ْفَلف،ِ والبطائن ْفَكُم الّس ِءع ٍة،ِ مسطوحًة كانت أو مثلوثة،ِ ومنها مايِّكون الخون،ِ و َد ٍء،ِ وَمَزا ِءساقا و

ِءب الملوك،ِ ِءقبا ِءجلل  ِءجلل الثقال في السافار،ِ و ُبسط،ِ و والُجُرب،ِ ومن الماعزة تكون أنطاع ال

َعبيد بن  َدم تتفاخإر العرب،ِ وللقباب الحمر قالوا: مضر الحمراء،ِ وقال  البرصْ: وبقباب ال

ِءقباب ِءل ال ِءد وأه الُجر
 والنادي

ْفَب بني من فإني إليَك فاذه

بالماعز الفخر



ّنا كبشة،ِ وأبي وكبيشة بكبشة وقالوا: وفخرتم ِءم عنز ف

التوبة صاحب مالك،ِ بن ماعز ومنا وائل،ِ وعنز اليمامة

ّنصوح.ً ال

عن بحفرها الماعزة على الماعز: وطعنتم صاحُب وقال

للغنبريِّة،ِ البكري ذلك للضأن.ً من ذلك قيل فقد حتفها،ِ

فاعترضت الدهناء،ِ فسألهّ النبي إلى معها وصار قيلة وهي

القائل: قال كما وإيِّاك البكري: إني لها فقال قيلة،ِ عنهّ

العنبريِّة: مهل،ًِ لهّ بأظلفها? فقالت ضأن تبحث حتفها عن

ًا ما فإنك ًا الرجل،ِ بذي علمت: جواد الليلة في هاديِّ

ًا الظلماء،ِ ًا زلت الرفيقة??! فقال: ل عن عفيف مصاحب

بهذا!  الرساول بحضرة علي أثنيت أن بعد

الماعز ونفع الضأن ضأرر

في تكون أن إل خإسران،ِ واتخاذها حرب،ِ وقالوا: والنعجة

آكُل الكل.ً والنعجة من رأساها ترفع ل لنها ساائمة،ِ نعاج



من آكل والرمكة الفحل،ِ من آكل والحجر الكبش،ِ من

ُع بمؤونتها.ً والعنز نفعها يِّقوم ل البرذون.ً والنعجة تمن

الحّي تمنع العنوق تقول: إن العرب فإن الجلء،ِ الحّي

الجلء.ً

ٍة من أغرر العراب من والصفية ًا.ً بُختي بعيد

ثمانين!.ً ضأن راعي من ويِّقال: أحمق

الماعز كأرما

ِءس الظلف وكرامها بالمعز أشبهّ،ِ لن الظباء والبقر من ذوات الذناب والشعر،ِ وأصناف أجنا

ُتتخذ وليست من ذوات الليِّا والصوف.ً والشُمل،ِ والتعاويِّذ والقلئد،ِ إنما تتخذ للصفايِّا،ِ ول 

للنعاج،ِ ول يِّخاف على ضروعها العين والنفس.ً

والشعار التي قيلت فلي الشاء إذا تأملتها وجدت أكثرها في المعز: في صفايِّاها وفي حوها،ِ

ًا،ِ وكان ًا كريِّم وفي تيوساها وفي عنوقها وجدائها.ً وقال مخارق ابن شهاب المازني - وكان سايد

ًا - فقال يِّصف تيس  غنمهّ: شاعر

ُد وفيها القرن وات
لبلـب

ًا وراحت كأن أَصيلن
َعها ضرو

كالوذيِّلة ولون شديٌِّخ
ُذهـُب م

كالّشنـوف رعثات
ٌة ُغـّر و

من دان وصلها
مكثب الظلف

المقلـتـين أحم 
وعـصـمٌة

ُذرى كما عطاها يِّعو مخلف من دوحٌة



َهُب الضال ْفَر أربلت الضال ق
النجر نعَم فصردان

وأشعـب
ّد رقيق ْفَن الخـ ّد إ ُعـ

ُه نـجـر
في الحسن

ٌع العناق  مثقُب جز
ُغّر ّو ال اللواتـي والح
كـأنـهـا

ِءق في عقائُل منها العنا
تحـلـُب

ِءن فيها طاف الحالبا
تقـابـلـت

ٌع قيس ابن وضيُف جائ
يِّتـحـوُب

يِّبيت فيها ضيفها
ٍة بـغـبـط

قال: فوفد ابن قيس هذا،ِ على النعمان،ِ فقال لهّ: كيف

المخارُق فيكم? قال: سايد شريِّف،ِ من رجل يِّمدح

تيسهّ،ِ ويِّهجو ابن عمهّ! وقال الراجز: 

ًا أنعُت ْفَت ضان ًا أمجر  غثاث
ِءمَجر: أن تشرَب فل تروى.ً وذلك من مثالبها.ً وال

ًا،ِ وأبوك بشما!".ً ِءد الملك: "ماتت أّمك بغر وقال رجل لبعض ولد ساليمان بن عب

أعرابي: وقال 

تـؤدى كمـا منيحتنا
الـمـنـائح

ٍم،ِ بني مولى ألـسـَت تـي
ًا مـؤديِّ

ابتغى ما عندي،ِ بعلياء
 رابح الربَح

َة أديِّت لو  لـم صعـد

ٌق ّي وخإل ٌع زخإار وضر
مجـالـُح

ٌد داٍج شعٌر وجـي
مـقـلـص

الماء من هطٌل لرواقها
ساافـُح

ْفَت ٍة فـي أشلي لـيل
ٍة رجـبـي

َقيها ّد صفا مـبـ ِءن أماَم لجاءت الحالبي



مـضـارُح ُعـهـا وضر
ُد بها ترامى الكام بي

الـقـراوح
نـتـيجَة كانت أمها 
واحـد

ِءففي سابيُل ليس الحافر وأصناف الظلف أصناف الظل

النعم والخفة.ً واسام الحافر،ِ أصناف سابيَل التشابهّ

من الظلف بعض والغنم.ًوبعد والبقر البل على يِّشتمل

للضأن الظلف لن والخف؛ الحافر من كبعده بعض،ِ

وبقر والخنازيِّر والظباء والجواميس والبقر والمعز

ل تلقح،ِ ول تسافد الجناس هذه بين وليس الوحش،ِ

ساائر في الغنم ول والماعز،ِ الضأن من الغنم في الغنم

ُد الجناس تلك ساائر من شيء ول الظلف أو غيرها تساف

ِءقُحها.ً فهي النس وفي والشعر،ِ الصوف في تختلف ُتل

كذلك وليس والتسافد التلقح عدم وفي والوحشة،ِ

والخف.ً الحافر

العنز في رَجز

الراجز: وقال 



ٍر ِءظّل ُهمـا َحَج ْفَغَرا ُص
َهفي ْفَنزيِّن على َل ل ع

أنساهما
ٌغ ِءل ٌة وصا ِءطر ْفَع ُكبراهمـا ُم

ِءعطر،ِ وقولهّ: كأن ظّل ٌغ،ِ يِّريِّد انتهاء السّن،ِ والمعطرة: الحمراء؛ مأخإوذة من ال قولهّ: صال

ّد َد،ِ وكلما كان الساتر أش َأساو ِءظّل الحَجر يِّكوُن  حَجر ُصغراهما يِّريِّد أنها كانت ساوداء،ِ لن 

ًا.ً ّد ساواد ًا كان الظّل أش اكتناز

ٌء أظّل من حَجر،ِ ول أدفأ من شَجر،ِ وليس قولهم أظل من حجر وتقول العرب: ليس شي

ِءقَط الشمس ْفَس ًا،ِ وكان َم ْفَمك ًا من ظّل جبل،ِ وكلما كان أرفع سَا ّد ساواد َد ول أش يِّكون ظّل أبَر

ّد لسواد ظلهّ.ً َكان أش ًا،ِ  ّد اكتناز ًا وأش َعد،ِ وكان أكثر عرض أب

ِءة الرض،ِ وبقدر ما زاد ُكر ًا لنهّ ظّل  ّد ّد ج ويِّزعم المنّجمون أن الليَل ظّل الرض،ِ وإنما اشت

ّلها.ً ِءظ ُد  َد ساوا َظم ازدا ِءع بدنها في ال

َثور: وقال حميد بن 

ْفَمَن رواهُب ْفَحَر الشراَب أ
ُذوُب  ُع

ٍر الظلَل ألَمى َشَج
كأنـهـا

ّفة ْفَمياء،ِ لها يِّقال الحّماء والش ُفون َل ِءص ّلثة،ِ بذلك يِّ َعل ال فج

ّفة الشجار ِءظّل ألمى.ً الملت

الماعز أقط

ْفَجر: وقال امرؤ القيس بن  ُح

ِءتها قُروَن ّل ِءصّي ِءج ِءع َنٌم ال ّوقها َغ ِءغزاٌرلنـا ُنس
َلى أنها كانت ماعزة،ِ ثم  َع قال: فدّل بصفة القرون 

ُبَك ْفَس ًنى من وَح ٌع ِءغ ّي ِءشب ِءر و ُل ْفَم َتنا فت ًا بي ِءقط ًا َأ ْفَمـنـ وسَاـ



َلى أن القط منها يِّكون.ً َع فدّل 

ّلدت ِءت الظلف: قد و اساتطراد لغوي وقال: ويِّقال لذوا

الشاة والبقرة،ِ مضمومة الواو مكسورة اللم مشدودة،ِ

ُلب،ِ والصواب ًا،ِ ول يِّقال تح َلب قفيز ُتح يِّقال هذه شاة 

ضم التاء وفتح اللم.ً

ّبى،ِ  ّلدت،ِ وهي شاة ُر ُو ْفَت،ِ في موضع  َع ًا: وض ويِّقال أيِّض

ًا - وقال أبو زيِّد: إلى ُع إلى خإمسَة عَشَر يِّوم ِءن تض من حي

ُفعال،ِ كما َلى  َع ْفَن غنم ُرباب،ِ مضمومة الّراء  ِءم شهريِّن - 

ّينة الّرباب ّبى ب قالوا: َرُجل وُرجال،ِ وظئر وظؤار وهي ُر

ِءربابها،ِ وأنشد:  ّبة بكسر الّراء،ِ ويِّقال هي في  والّر

ّو أّم  َب  ِءربابها في ال
َلكولة،ِ وقال أبو زيِّد: ومثل ِءخإض وا ّبى والما ِءع الّر َد والّرباب مصدر،ِ وفي الّربى حديِّث عمر: 

ّبى من الضأن الّرغوث،ِ قال  َطَرفة: الّر

ًا ُغوث ْفَوَل َر ِءتنا َح ّب تُخـور ُق ِءك مكاَن لنا فليَت ْفَل الَم
ٍرو َعم

َعهّ من ِءليط،ِ وقال أبو زيِّد: هي سااعَة تض وقالوا: إذا وضعت العنز ما في بطنها قيل سَاليل وَم

ِءساَخال،ِ فل يِّزال ذلك اساَمهّ ما ْفَخل و ُعها سَا ًا كان أو أنثى: ساخلٌة،ِ وجم ًا،ِ ذكر الضأن والمعز جميع

ْفَهم،ِ وقال  َب ُعها  ْفَهمة للذكر والنثى،ِ وجم َب َبن،ِ ثم هي ال َع الل الشاعر: رض



ْفَهُم َب الراعي يِّزجُرها وال
 فتنزجُر

ُكم وليس ْفَزُجُر ُظون ما َيِّ َع ُتو

ْفَت من البقل واجتّرت،ِ َل ْفَت عن أمهاتها،ِ وأك ِءصل ُف ٍر و ْفَت أربعة أش َغ ًا،ِ وإذا بل ْفَزَجر أحيان ُيِّ ويِّروى: 

ّلهّ َفار،ِ ومنهّ حديِّث عمر رضي ال ِءج ْفَفرة،ِ والجمع  ْفَفر،ِ والنثى َج فما كان من أولد المعز فهو َج

ْفَفر.ً ِءصيبها المحرُم بَج ُيِّ ِءب  عنهّ،ِ حين قضى في الرن

ِءتدة ْفَع ٌو منهّ،ِ وجمعهّ أ ُتود نح َع ْفَرضان،ِ وال ِءع َي وأتى عليهّ حوٌل فهو عريِّض،ِ وجمعهّ  ِءو َعى وق فإذا َر

َعناق،ِ وقال  ٌي،ِ والنثى  ْفَد ّلهّ ج ْفَعتدة وعتد،ِ وهو في ذلك ك ْفَتدان،ِ وقال يِّونس: جمعهّ أ ِءع الخإطل:و

ّلق َنى الحب ْفَب حولها ُيِّ
َيُر  الّص

ْفَر ْفَذك َدانَة وا ًا ُغ ْفَتدان ّنـَمًة ِءع ُمـَز
ِءتلوة؛ لنهّ يِّتلو أّمهّ.ً ٌو،ِ والنثى:  ِءتل ِءطم:  ويِّقال لهّ إذا تبع أّمهّ وف

ُعط: الجدي،ِ ُعط ًا،ِ وال َعناق أيِّض ّلعة،ِ والبدرة: ال ِءه ّلع و ِءه ٌة،ِ وقالوا:  َأّمَر ْفَدي: إّمر والنثى  ويِّقال للَج

ًا في الّسنة الثانية،ِ والنثى َذع ْفَنز،ِ ثم يِّكون ج َع فإذا أتى عليهّ الحوُل فالذكر تيس والنثى 

َية،ِ ثم يِّكون ًا في الرابعة،ِ والنثى رباع ّية،ِ ثم يِّكون َرباعي ِءن َث ًا في الثالثة،ِ والنثى  ّي ِءن َث َذعة،ِ ثم  َج

ُغ ًا والنثى صالغة،ِ والصال ًا مثل الذكر بغير هاء،ِ ثم يِّكون صالغ ِءديِّس أيِّض ًا،ِ والنثى سَا سَاديِّس

ّلغ،ِ ًا،ِ والجمع الّص ُغ ُصلوغ ْفَصل َيِّ َغ  َل ِءح من الخيل،ِ ويِّقال: قد َص بمنزلة البازل من البل،ِ والقار

رؤبة: وقال 

ُء والحرُب ِءش شهبا ّلغ الكبا  الّص
ٌء.ً وليس بعد الصالغ شي

وقال الصمعّي: الُحلّم والُحلّن من أولد المعز خإاصة،ِ وجاء في الحديِّث: في الرنب يِّصيبها

ِءرُم ُحلّم،ِ قال ابن  أحمر: المح

ًا ّي ِءك ُحـلّنـا كان وإّما َذ ِءدي َع إليهّ ُته ْفَكر ذرا الب
َتكرَمًة

ْفَدَرك أن يِّضّحى بهّ،ِ وقال مهلهل بُن َذبيحا،ِ والذبيح هو الذي أ ويِّروى: ذراع الجدي ويِّروى: 

ربيعة: 

ْفَم آُل القتُل يِّنال ْفَم كليٍب في قتيٍل َهما ّ ُحل



وقالوا في الضأن كما قالوا في المعز،ِ إل في مواضع،ِ قال الكسائي: هو خإروف،ِ في موضع

ِءرخإل والجمع ُرخإال،ِ كما يِّقال ْفَملن  ِءح َوالنثى من ال العريِّض،ِ والنثى خإروفة،ِ ويِّقال لهّ َحَمل،ِ 

ِءصيف،ِ فإذا أكل َيِّ ًا،ِ فل يِّزال كذلك حتى  َوالمعز جميع ْفَهمة: الضأن  َب َتوأم وتؤام،ِ وال َو ظئر وظؤار 

ِءجلَم،ِ بكسر ُفرفور،ِ وعمُروس،ِ وهذا كلهّ حيَن يِّسَمُن ويِّجتر،ِ وال ُفرارة و َواجتّر فهو فريِّر و

العشى: الجيم وتعجيم نقطة من تحت الجيم،ِ قال 

ُد منها َوأقَرَح ِءهُم النسورا القيا َوا ْفَذعانها سَا ِءجـلم ِءج َكال
يِّعني الحوافر.ً

َذُج: من ْفَعُر والب َي ًا بأملح كما ُربط ال ِءقيم ُق الهذلّي: ُم ُبريِّ ْفَعر: الجدي،ِ بإساكان العين،ِ وقال ال َي وال

الراجز: أولد الضأن خإاصة،ِ وقال 

ْفَع ًا تأكل تُج ُتود ْفَج أو َع َذ َب ْفَت َك َل ُتنا َه ْفَج من جار َهَمـ ال
والجمع بذَجان.ً

ِءة أبي خإارجة َت ِءمي َتًة ك ِءمي ّلهم  دعاء أعرابي وقال أعرابّي: ال

َوشرب ًا،ِ  َذَج قالوا: وما ميتة أبي خإارجة? قال: أكل ب

ْفَبعان ريِّاَن ّيُة ش ْفَتهّ المن َت َعل،ًِ ونام في الشمس،ِ فأ ِءمش

دفآن.ً

ِءحّمان،ِ تيس بني حمان وفي المثل: أغلم من تيس بني 

ُفريِّت ًا وقد  َفط سابعين عنز َق وبنو حّمان تزعم أنهّ 

أوداجهّ.ً

ِءذب الذي يِّدخإُل في باب الخرافة.ً فهذا من الك



وقد ذكر أرساطوطاليُس في ?زعم لصاحب المنطق 

ْفَن خُإصي،ِ فنزا َثب بعد أ َو كتاب الحيوان،ِ أنهّ قد ظهر ثوٌر 

َبها.ً ٍة فأحل على بقر

ّد على ٍة،ِ والصدوُر تضيق بالر ِءك هذا عن ُمعايِّن ْفَح َيِّ ولم 

ْفَكل.ً ِءضيق بتصديِّق هذا الّش أصحاب النظر وت

ّدثنا ساعد بن طريِّق،ِ عن أحاديِّث وآثار في الغنم قال: وح

ْفَهُل بيٍت َأ ًا يِّقول: ما  ّي ُنباتة قال: سامعت عل الصبغ بن 

ٍة.ً َل ْفَي َل ُكّل  ّدسُاون  َق ُيِّ ٌة إل  ْفَم شا له

ّدثنا السكن بن عبد ّطان،ِ قال ح وقال: حدثنا عنبسة الق

ّلهّ بن عبد العلى القرشّي،ِ عن رجل من النصار،ِ أن ال

ْفَمَسُحوا ُرعاَم ّلهّ عليهّ وسالم قال: ا ّلى ال ّلهّ ص رساول ال

ِءفي ّنها  ِءة،ِ فإ ِءحَجاَر ِءك وال ْفَو ِءمَن الّش ِءبَضها  ّقوا مرا َن ِءء،ِ و الّشا

ِءة.ً ّن الَج

ْفَن ًة،ِ فإ ٍم َمّر ُكّل يِّو ّدس  ٌة إل ق ٍم لهّ شا ْفَسل ْفَن ُم ِءم وقال: ما 

ِءن،ِ قال: وحدثنا ْفَي َت ٍم َمّر ْفَو َيِّ ّدَس في كّل  ُق ِءن  َلهُّ َشاتا ْفَت  َن كا



ّلهّ ّلهّ صلى ال عنبسة القطان،ِ بهذا الساناد،ِ أن رساوَل ال

ِءبَضها ّقوا َمرا َن َف ًا،ِ  ْفَير ِءء خَإ ْفَم بالّشا ُك ْفَي ِءص ُأو عليهّ وسالم قال: "

ِءة".ً ّن ِءفي الَج ّنها  َفإ ِءك  ْفَو ِءة والّش ِءحَجار ِءمَن ال

َكيسان،ِ عن محمد وعن محمد بن عجلن،ِ عن وهب بن 

ّي،ِ أن َؤ ّي من بني عامر بن ل بن عمرو بن عطاء العامر

ّلهّ تعالى عنهّ،ِ وهو رجلً مّر على أبي هريِّرة رضي ال

َنيمة لي،ِ قال: ُغ بالعقيق،ِ فقال: أيِّن تريِّد? قال: أريِّد 

ِءب ُمراحها؛ ْفَب ُمَراحها،ِ وصّل في جان ِءط امسح ُرعامها،ِ وأ

فإنها من دواّب الجنة.ً

وعن فرج بن فضالة،ِ عن معاويِّة بُن صالح،ِ عن رجل

ًا اجتهد فيهّ،ِ ثم ِءمَل طعام َع من أصحاب أبي الدرداء،ِ أنهّ 

َنا َعَم ّلهّ الذي أط دعاه فأكل،ِ فلما أكل قال: الحمد ل

ِءن: الماء والتمر،ِ َديِّ َألبَسنا الَحبيَر،ِ بعد الساو الخميَر،ِ و

ِءبهّ ضائنة لهّ،ِ فقال: هذه لك? قال: نعم،ِ قال: وعند صاح

ْفَل ُرعامها،ِ فإنها من دواّب ِءس ْفَب ُمراحها واغ ِءط قال: أ



ّلهّ من البهائم.ً الجنة،ِ وهي صفوة ال

ّدثنا إبراهيم بن يِّحيى،ِ عن رجل،ِ عن عطاء بن قال: وح

ّلهّ عليهّ ّلى ال أبي رباح،ِ عن أبي هريِّرة،ِ عن النبي ص

َء،ِ َق الجنة بيضا َل ّلهّ عّز وجّل خَإ وسالم،ِ أنهّ قال: إن ال

وخإيُر الّزّي البياض،ِ قال: وبعث إلى الّرعيان: من كانت

َء أزكى من ْفَفر،ِ فإّن دَم عفرا ُع ْفَطها ب ِءل ْفَخ َي ٌد فل لهّ غنٌم سُاو

َداويِّن.ً ِءم سَاو د

ّدثنا عبد الرحمن بن حبيب،ِ وحدثنا أبو المقدام قال: ح

ّلهُّ ّلى ال ّلهّ ص عن عطاء،ِ عن ابن عباس،ِ أن رساوَل ال

َكاَن ْفَن  عليهّ وسالم دعا بالّرعاة فُجمعوا لهّ،ِ فقال: "َم

ًا".ً ِءبيض ِءفيها  ْفَط  ِءل ْفَخ َي ْفَل َف ًا  ًا سُاود َنم َغ َعى  ْفَر َيِّ ْفَم  ُك ْفَن ِءم

ّلهّ،ِ إني اتخذت ٌة فقالت: يِّا رساول ال قال: وجاءتهّ امرأ

ُأراها تنمو،ِ قال: فما ِءرسالها وإني ل  ًا رجوت نسلها و غنم

ّفري"،ِ أي اخإلطي فيها ألوانها? قالت: ساود،ِ قال: "ع

ًا.ً ِءبيض



ْفَضَرمّي،ِ عن عطاء،ِ أن قال: وحدثنا طلحة بُن عمرو الح

َكٌة َبَر َنُم  َغ ّلهّ عليهّ وسالم قال: "ال ّلى ال ّلهّ ص رساول ال

ِءصي َنوا ٌد في  ُقو ْفَع ِءلها،ِ والخيُر َم ْفَه َل َعٌة،ِ والبُل جماٌل  ْفَوُضو َم

ّكي ِءة"،ِ حنظلُة بن أبي سافيان الم ِءقياَم ِءم ال ْفَو َيِّ ِءل إلى  ْفَي الَخ

َع الشيطان ًا يِّقول: من هاهنا أطل قال: سامعت طاووسا

ْفَبُر في أهل ِءك ُء وال َنيهّ،ِ من مطلع الشمس،ِ والجفا قر

ّداديَِّن أهل الوبر،ِ والسكينُة في الخيل والبل،ِ في الف

أهل الغنم.ً

ّلهّ بن َبيد ال ُع قال وحدثنا بكر بن خُإنيس،ِ عن يِّحيى بن 

ْفَوهب،ِ عن أبيهّ،ِ عن أبي هريِّرة قال: قال ّلهّ بن َم عبد ال

َبَل ِءق ّلهّ صلى اللهّ عليهّ وسالم: "رأُس الكفر  رساول ال

ُء في أهل الخيل والبل المشرق،ِ والفخُر والُخيل

والفداديِّن أهل الوبر،ِ والسكينة في أهل الغنم،ِ واليِّماُن

يِّماٍن والحكمة يِّمانية.ً

ّلهّ وعن عوف بن أبي َجميلة،ِ عن الحسن،ِ أن رساول ال



صلى اللهّ عليهّ وسالم قال: "الفخُر في أهل الخيل،ِ

ُء في أهل البل،ِ والسكينة في أهل الغنم".ً والجفا

ْفَقَسم،ِ عن نافع،ِ أن ابَن عمَر حدثهّ أنهّ وعن عثمان بن م

سامع النبي صلى اللهّ عليهّ وسالم يِّقول: السكينة في

َنم.ً أهل الغ

ِءم،ِ وأنشدنا أبو الّرديِّنّي ِءت والكل ّداد: الجافي الصو والف

ُد.ً َفديِّ العكلّي: جاءت سُاليٌم ولها 

وكان من النبياء عليهم السلم أخإبار ونصوصْ في الغنم 

ٌد منهم البل،ِ وكان منهم َيِّرع أح ْفَن رعى الغنم،ِ ولم  َم

شعيب،ِ وداود،ِ وموساى،ِ ومحمد؛ عليهم السلم،ِ قال

ِءهَي َيِّا ُموساى،ِ قال  ِءنَك  ِءمي َي ِءب ْفَلَك  ِءت َوَما  ّلهّ جّل وعّز: " ال

ِءرُب ِءفيها َمآ َولَي  ِءمي  َن َغ َلى  َع َها  ُهّش ب َها وأ َلي َع ُأ  ّك َو َت َأ َي  َعَصا

ْفَخإَرى".ً ُأ

َنيمات خإديِّجة.ً ُغ ّلهّ عليهّ وسالم يِّرعى  ّلى ال وكان النبي ص

ِءس،ِ في طباع الوحش.ً َد من النا ُبع ْفَعزبون بنزولهم ال والم



َدا َجفا.ً َب وجاء في الحديِّث: من 

ًا،ِ وأبعد من الفظاظة ّق قلوب ُء الغنم وأربابها أر ِءرعا و

والغلظة.ً

ِءزُب،ِ ول ْفَع ُيِّ وراعى الغنم إنما يِّرعاها بقرب الناس،ِ ول 

ْفَنٌم.ً ُغ يِّبدو،ِ ول يِّنتجع،ِ قالوا: والغنم في النوم 

ْفَت،ِ وإذا أدبرت أقبلت.ً ْفَت أقبل وقالوا في الغنم: إذا أقبل

الحامي والسائبة والوصيلة وكان لصحاب البل مما

يِّحرمونهّ على أنفسهّ: الحامي والسائبة،ِ ولصحاب

ِءء الوصيلة.ً الشا

ًا من الّشاء،ِ العتيرة والرجيبة والغذوى والعتيرة أيِّض

وكان أحدهم إذا نذر أن يِّذبَح من العتائر والرجبية كذا

ّنى في نذره،ِ وشّح على وكذا شاة،ِ فبلغ الذي كان يِّتم

ِءزي إذا كانت ْفَج ُت ًا شاء،ِ وهي  ّظباء أيِّض الشاء قال: وال

ِءد الظباء،ِ وقال الحارث بن شاء: فيجعل عتائره من صي

ّلزة:  ِءح



ِءة عن ْفَجَر ِءض ح الّربي
ُء ّظبا  ال

ً ًا باطل ُظلم ْفَع كـمـا و ُتـ
ِءرّماح: وقال  ّط ال

ِءم َعتائُر ّي مظلو َهد ال
ِءح ّبـ المذ

ِءن ْفَو َل ّي َك ِءر َغ ِءد ال ْفَر َف َد ال ْفَجَس أ
رأسَاهّ

ًا،ِ وقال  ّي جميع ِءو َذ َغ ّي وال َغدو الفرزدق: ومنها ال

ّي ِءو َذ َقٍع كّل َغ ْفَن َب ِءل ه َبـا ْفَنـ ِءت
ْفَم ومهوُر ِءه ِءت َو ْفَس ما إذا ِءن
َكُحوا أن

ٌد ول ّتاب: ليس في الرض شاة ول بعيٌر ول أسَا ميل الحيوان على شقهّ اليِّسر وقال أبو ع

ًء على ناحية كبده.ً ّقهّ اليِّسر،ِ إبقا ِءش ُد الّربوض إل مال على  ْفَلٌب يِّريِّ ك

ْفَملَن وجدتموها كذلك.ً ِءجداء،ِ والُح قال: ومتى تفقدتم الصفايِّا التي في البيوت،ِ والنعاَج،ِ وال

ْفَت بالرانب والثعالب َد َع ْفَص معالجة العقاب الفريِّسة قال: والعقاب تستعمل كفها اليمنى إذا أ

ّظباء والذئاب،ِ فإذا اشتكت كبدها أحّست بذلك،ِ ْفَت بمخالبها في بطون ال في الهواء،ِ وإذا ضرب

ّلت على ُتعايِّن فريِّسة فربما ج ِءده،ِ حتى تبرأ،ِ وإن لم  ًا تأكُل من كب فل تزال إذا اصطادت شيئ

ِءسجهّ،ِ ْفَجب ذنبهّ إلى من ّد بدابرتها ما بين ع َفتق الحمار الوحشّي فتنقّض عليهّ انقضاَض الصخرة،ِ 

وقد ذكرنا من شأنها في باب القول فيها ما فيهّ كفايِّة.ً

ْفَرٍب أو غيرها اساتعمَل ِءض هارٌب من َح أخإذ الحيوان على يِّساره حين يِّهرب قال: وليس في الر

ْفَوم طبيعتهّ،ِ  ْفَزَمهّ وسَا َع َذ على يِّساره،ِ إذا ترك  ْفَضر إل أخَإ وأنشد: الُح

يِّخبو ليس ناٌر الجوف 
 ِءضراُمها

ّيهّ عن تخاَمَص ِءش ْفَح وهـو و
ذاهـٌل
للعشى: وأنشد الصمعي 

َوى  ُق ِءة في ال ضال
ِءم ّن  المتر

ًا ويِّّسر ْفَهم ِءغَرار ذا سَا
ُقـهُّ يِّسو

ِءهّ على وحاَل ّي ِءش ْفَح لم و
ِءم ّتـ َع يِّ

ِءضّي ِءم َن ْفَه تحت الّس
ِءنـهّ لبا

قال: ووضع: على موضع: عن.ً

َحَجر: ميل شقشقة الجمل ولسان الثور وفي باٍب آخإَر يِّقول أوُس بن 



بها معدوٌل الشقاشق
َنـُك الَح

َدى في سَاّركم أن ُجما
نصالحكم

َنكهّ،ِ ّقي ح ِءش ِءد  َدَل بها إلى أح َتهّ إل ع َق ِءش ْفَق ِءش وذلك أنهّ ليس في الرض جمٌل هاج وأخإرج 

َة بن  َد ْفَب َع ِءشّق شمالهّ إلى يِّمينهّ،ِ وقال  الطبيب: والثوُر إذا عدا عدل بلسانهّ عن 

ِءل عن ِءلسانهّ ِءق ِءشَما الّشد
 معدوُل

ِءبَل َتق ِءح ُمس وهو يِّهفو الريِّ
ِءرٌك َت ْفَب ُم

ِءعهّ عند الفّر،ِ ُع خإلف َصني َن ْفَص حال الثور عند الكر والفر قال: وإذا كّر الكلُب أو الثور فهو يِّ

العشى: وقال 

ُق وحان ِءة انطل من الشا
يِّممـا 

قـام الصبـُح أضاء
ًا مـبـادر

عوف البكري الفتى كلُب
 أرقما

َد فصبحهُّ الـشـروق عـنـ
ٍة غـديِّ

ّيج المعسُل السامي ه
ْفَشَرمـا خإ

َق َل ِءبها عن فأط مجنو
َنـهّ فـاتـبـعـ

َأ ِءة فرع من بأظم الذؤاب
أساـَحـمـا

َلى فأنَحى ِءهّ ُشؤمـي ع يِّديِّ
َذادهـا فـ

قال: ثم 

ِءعُس ِءريِّمُة ُحّر من ُيِّوا الّص
َظما  ُمع

َبر َد ْفَعَرى وأ ًا كالّش ُوُضوح
َبة ْفَقـ ُن و

ِءم علة غزو العرب أعداءهم من شق اليمين قال: ولعل

ّق ِءش العرب بأن طبع النسان داعيٌة إلى الهرب من 

ّق اليمين،ِ قال: ِءش ّبون أن يِّأتوا أعداءهم من  الشمال،ِ يِّح

ولذلك قال ُشتيم بن خُإويِّلد: 

ِءقّي ويِّأتي من الَحين الّش ِءن من فجئناهُم الـّشـق أيِّمـ



ًة يِّدري ل  َو ْفَد ُغـ
ِءن الشق عندهم.ً وأما روايُِّة أصحابنا فهي: فجئناهم من أيِّم

ً ُثر عمل الرُجل بيساره كان أعَسر،ِ فإذا اساتوى عمل َيَسر وإذا كان أك العسر من الناس وال

ًا فليس بمستوى الخلق،ِ وهو عندهم إذا كان ْفَصَمت بهما قيل أعسُر يَِّسَر،ِ فإذا كان أعسر ُم

ُعسرة،ِ فلما ساّموها ْفَسر وال ُع ْفَسرى ال ُع ّقون من اليد ال ْفَلق،ِ ويِّشت كذلك فليس بميمون الخ

َد َيساَر والي ُؤوم على ذلك المعنى،ِ وساموها اليد ال ْفَؤم وفي المش ْفَوها في الش ْفَجَر الّشمال أ

ِءع فقالوا َكد،ِ كما قالوا: ساليم،ِ ومفازة،ِ ثم أفصحوا بها في موض ُعسر والن ْفَفي ال َن اليسرى على 

ْفَؤَمى.ً اليد الش

ُذؤيِّب: مما قيل من الشعر في الشمال ومما قالوا في الشمال قوُل أبي 

ّلت يِّوَم بيننا  َق َت اسا
ُبهـا َكا ِءر

ِءم ّد أساماء من ِءبالّصر َج
الذي

َواك ْفَبَك تهوى الذي َه ِءص ُيِّ
ُبها َنا ْفَجت  ا

ْفَرَت ْفَيَر لها زَج ِءل َط الّشما
يِّكن

خإويِّلد: وقال ُشتيم بن 

ْفَأُس لم ًا َت ْفَساو َقـا َأ رفـي ِءدنـا وقلُت ّي حـلـيم يِّا لَسـ
ًا بها فجئت ِءيِّد خَإنفقيمـا ُمؤ كـلـهـا ليلًة بها زجرَت
ًا ُتعادي فريِّقـا وتبقي فريِّق ًا أعنَت ّيِّ ِءد َهـا على َع َو ْفََأ شـ
َنّحي ِءحد ُت ِءساي ل الَموا

 الُحلوقا
ْفَعَت َط ّيَِّب َأ ْفَبَط ُغَر الّشَمال إ

آخإر: وقال 

الّريَِّش يِّنفُض ِءشَمال غراَب
 حاتما

ّوَن ْفَدي وه ْفَن لم أنني وج أك
لـهـم

ّقهّ،ِ وقال الشتر بن  ِءش ْفَحوّل  ّقة قالوا: ا ِءش ُعمارة: وإذا مال 

َوُل أخإوكم أخإوكم ّق أُح الّش
 

ّيَة ِءش َتٌر يِّدعو َع ْفَع يِّاَل ِءم
ٍر َفـ ْفَعـ َج

آخإر: وقال 



َفق ٍد من أش ِءد عـلـى وال ولـ لـهّ وكـنـُت لي كاَن أخ
ِءوي ْفَط من الزماُن وحّل خَإ
َقدي  ُع

الحـوادُث قارَب إذا

ِءدي ويِّرمي عيني ِءبساعـ
ِءدي َيِّ و

َوّل ّني اح ُظـر وكان ع يِّن

الوقت الجيد في الحمل على الشاء قال الصمعّي:

ّلى سابعَة ّيد في الحمل على الشاء أن تخ الوقت الج

ّلد في ُهٍر بعد ولدها،ِ ويِّكون حملها خإمسة أشهر،ِ فتو أش

ِءمل عليها في كل سانة مرتين فذلك َنة مرة،ِ فإن ُح كل سا

ُة ْفَمغلون،ِ والشا ُفلٍن فهم ُم َغل بنو  المغال،ِ يِّقال: أم

ممغل.ً

ُة ومَضى لها أربعُة أشهر فهي لجبة،ِ ّلدت الشا ُو وإذا 

ّلجبات،ِ وذلك حين يِّأخإذ لبنها في ّلجاب وال والجميع ال

النقصان.ً

َلم،ِ ومن ْفَق ِءم اساتطراد لغوي قال: واليِّر من البعير: ال

َدان،ِ ومن الظلف كلهّ: القضيب،ِ ومن ْفَر الحافر الُج

ِءضّي،ِ زعم ذلك أبو عبيدة.ً ّن الفَرس العتيق: ال



ِءوداق،ِ وهو من البل وما أراد من الحافر الفحَل فهو ال

ًا،ِ وهي ّو ُن َنت تحنو ُح ّو،ِ ويِّقال: ح َبعة،ِ ومن الضأن الُحن الّض

ْفَرَمة،ِ ِءح ْفَعز فهو ال نعجٌة حاٍن كما ترى،ِ وما كان من الم

ٌة صارف ْفَرَمى،ِ وأنكر بعضهم قولهم: شا ويِّقال: عنز َح

وزعم أنهّ مولد.ً

ِءعل،ِ فإذا ْفَج قال: وهو من السباع الجعال،ِ يِّقال: كلبٌة ُم

ِءجّح.ً ْفَت فهي ُم ُظم بطنها قيل أَجّح ع

َفر،ِ وما كان من الغنم فهو ْفَش ِءم ِءهو  وما كان من الخف ف

َفلٌة.ً ْفَح ِءمَرّمة،ِ وما كان من الحافر فهو َج

ْفَزَت قلت ْفَت،ِ جاز،ِ فإذا مي ْفَمٍل وضع وإذا قلَت لكّل ذات ح

ُة تجري هذا ّلدت،ِ والبقر ّظلف: و ْفَت،ِ ولل ِءتَج ُن للخف: 

ْفَت.ً ِءتَج المجرى،ِ وقلَت للحافر: ن

ويِّقال للحافر من بين هذا كلهّ إذا كان في بطنها ولد:

َعقوق،ِ ْفَت فهي  ّق َنتوج،ِ وإذا عظم بطُن الحافر قيل قد أع

ٌق،ِ وبعضهم يِّقول: عقائق.ً ُق ُع ُع  والجما



ويِّقال للبقرة الوحشية نعجة،ِ والبقرة تجري مجرى

الضائنة في حالها.ً

ْفَت فهو الّرغاء،ِ ُبغام،ِ فإذا ضّج وما كان من الخف فصوتهّ 

ْفَت،ِ فإذا مدت الحنين ّن َلدها قبل ح فإذا طّربت في إثر و

قيل سَاَجرت.ً

ُع في السباع وفي الخيل،ِ دون البهائم،ِ وهو قال: واللما

أن تشرق ضروعها.ً

قال: والخروف في الخيل والضأن،ِ دون البهائم كلها.ً

قال: ويِّقال للطير: قد قمطها يِّقمطها،ِ ويِّقال للتيس 

ًا،ِ ويِّقال في الخيل: كامها ِءسافاد َفد  ْفَس ُيِّ َد  ِءف والكلب: قد سَا

ّلهّ،ِ وفي في الحمار ًا،ِ وكذلك في الحافر ك ْفَوم َك ُكوُمها  يِّ

ًا.ً ْفَوك َب ُبوكها  وحده: باكها يِّ

َبد وتقول العرب: ما لهّ عندي َل َبد ول  قولهم: ما لهّ سَا

َبد،ِ ففي هذا المعنى أنهم قدموا ّدموا الّس َبد،ِ فق َل ٌد ول  َب سَا

الّشعر على الصوف.ً



ٍة ذكَر ما هو ّدموا في مواضع كثير فإن قال قائل: فقد ق

ّنفير ِءعير وال أخَإّس فقالوا: ما لهّ عندي قليٌل ول كثير،ِ وال

َليم حتى قالوا: الخّل والزيِّت،ِ وقالوا: ربيعة وُمَضر،ِ وسُا

َ ًة ول ِءغير ِءدُر َص ُيِّغا ّلهّ:"لَ  وعامر،ِ والوس والخزرج،ِ وقال ال

َها".ً ْفَحَصا َأ ًة إلّ  ِءبير َك

والذي يِّدّل على أن ذلك الذي قلنا كما قلنا قوُل الراعي:

ْفَمل سالسال بينها َر
ُد َقـ ُعـ

َبَط إذا ِءغيطاَن ه ال
وانقطعت

ِءمي ما الوابد ْفَن لهّ َيِّ
ُد َبـ سَاـ

ِءلَس  ْفَي ًء أط َمّشا
ِءهّ ِءبـ ُلـ ْفَكـ بأ

َد،ِ ثم  ّدَم الّسب َق قال: َف

أصلبها في اليعاسايب ِءلي ْفَش ّية ُيِّ ُلوق ّ سَا ُزل
ِءعـُرهـا جوا

الراعي: وقال 

ِءل  ِءعيا ْفَك فلم ال ْفَتَر لهّ ُيِّ كانت الذي الفقيُر
ُتهّ َب ُلو َح

َبد،ِ لهّ ُيِّترك قال: لم لو وهو َد لهّ يِّنمي قال: ما ولو َل َب َل

ْفَزُن،ِ لقام أراد إنما أنهّ على ذلك فدّل معنى،ِ لهّ ولكان الو

ّدم.ً تقديِّم المق



الماعز وصاحب الضأن صاحب بين مفاخرة

َفَخرتم صاحب قال ذو النسان بأن الضأن على الضأن: 

ٍة،ِ ذو فالنسان أشبهّ،ِ بالماعز وأنهّ شعر،ِ بذي وليس ْفَألي

أشبهّ.ً بالضأن الوجهّ هذا من فهو ذنب،ِ

ِءنية فخرتم الماعز: كما صاحُب قال َواٍج بقولهّ: "ثَما ْفَز ِءمَن َأ

ِءن ِءن" وقلتم: فقد الّضأ ْفَي َن ْفَث ّدمها،ِ ا َيِّا فقال ق ّلهّ: " ْفَعَشَر ال َم

ِءجّن ِءس".ً ال ْفَن وال

اليِّة هذه بتقديِّم الماعز على التقديُِّم لضأنك وجب فإن

اليِّة.ً بتلك التقديُِّم للجّن وَجَب

الضفادع في

ّلمك ّلهّ ع ًا ال ًا،ِ علم ًا،ِ نفسك من لك وجعَل نافع ساامع

ِءب،ِ من وأعاذك ْفَج ُع َعلك التقوى،ِ لباَس وعّرفك ال من وَج

الفائزيِّن.ً

ْفَم،ِ ّلهّ رحمك اعل ّلهّ أن تعالى،ِ ال سات أضاف قد وعز جل ال



َور الثلثة،ِ الحيوان أجناس من أشكال إلى كتابهّ من سُا

البقرة،ِ ساورة وهي البهيمة باسام يِّسمونها مما منها

يِّعدون مما منها وثلثة الفيل،ِ وساورة النعام،ِ وساورة

ًة الهمج،ِ من منها اثنتين الحشرات.ً من وواحد

ِءع كان فلو والهمج،ِ الحشرات وهذه البهائم،ِ هذه ِءذكر موق

َعها والتدبير،ِ الحكمة من ِءق يِّعتبرون ل الذيِّن قلوب من مو

يِّفهمون ول المور،ِ يِّحصلون ول يِّميزون،ِ ول يِّفكرون،ِ ول

و الخطيرة،ِ العظاَم السور هذه أضاف لما القدار

ّقرة المور هذه إلى الجليلة،ِ الشريِّفة َفة،ِ المح ِءخ ْفَس الم

المقهورة.ً والمغمورة

ّوه المكان،ِ هذا في وضعها ما ولمر هذا بأسامائها ون

ِءهم،ِ الديَِّب فإن فافهم،ِ التنويِّهّ،ِ َف ّود ل ال َبهّ يِّع قل

ْفَذ الساترساال،ِ َبك بالفكرة،ِ نفَسك وخُإ ْفَبرة.ً وقل بالع

مثلي،ِ يِّحضر ما القول من الضفدع شأن من ذاكٌر وأنا

ل علمائنا عند والذي علمائنا،ِ عند ما جنب في قليٌل وهو



عند والذي العلماء،ِ من غيرهم عند ما جنب في يَِّحّس

النبياء عند والذي النبياء،ِ عند ما جنب في قليل العلماء

ّلهّ عند ما جنب في قليل وتعالى.ً تبارك ال

ِءدع،ِ ذلك من يِّدخإل حتى الصياح يِّمكنهّ ول يِّصيُح ل الّضف

َكهّ الماء بعض فمهّ في صار فإذا الماء،ِ في السافل حن

ُع ل ولذلك صاح،ِ ِءع تسم ًا للضفاد من خإارجاٍت ُكّن إذا نقيق

الماء.ً

ُع في ويِّبيُض الماء،ِ في يِّعيُش الذي الحيوان من والضفاد

ذلك.ً وأشباه والّسلحفاة،ِ الّرق مثل الشّط،ِ

ُع ّق،ِ والضفاد أمسكت.ً النار أبصرت فإذا تن

الضفادع في زعم

َق الذي الحيوان من والضفادع الحيوان،ِ أرحام في ُيِّخل

ِءضين،ِ أرحام وفي َيّخ لن المياه،ِ ألقحتها إذا الَر ال

والهواء الّريِّح وبين بينهّ ويِّحاُل الزاج،ِ في ُيِّكبس يِّخراساان



ِءم والشمس،ِ ْفَنخرق ومتى وأوثقهّ،ِ عليهّ يِّقدرون ما بأحك ا

ٌق الخزانة تلك في ْفَر ِءخر مقدار في خَإ ْفَن َلهّ حتى الثور َم تدخإ

ضفادع.ً كلهّ اليّخ ذلك اساتحال الريِّح،ِ

ّق نعرف ولم َقهّ هذا ح الرجل حديِّث طريِّق من وصد

ُد بل والرجلين،ِ وكالخبر كالطباق،ِ عنهّ الخبُر نج

لهّ.ً معارَض ل الذي المستفيض

الضفادع في أعجوبة

وصغارها،ِ ِءكبارها من نجد،ِ أنا أخإرى: وذلك أعجوبة وفيها

ثم ديِّمة،ِ المطر كان إذا المطر،ِ ِءغّب في يِّحصى ل الذي

ُدها ول نهٌر،ِ ول بحٌر بقربها ليس التي المواضع في نج

ٍد،ِ ول غديٌِّر،ِ ول حوٌض،ِ الّصحاصح في ونجدها بيٌر،ِ ول وا

ِءر وفوق الماليس،ِ كثيٌر زعم حتى الجماعة،ِ مساجد ظهو

بسوء يِّحتفل ل وممن الخسارة أهل ومن المتكلفين،ِ من

في كانت - أنها للشّك يِّكترث ول العلماء،ِ عند الحال



السحاب.ً

ّذابين بعُض طمع ولذلك ُه ممن الك ْفَكَر أن فذكر اسامهّ،ِ َن

َذج أهل ِءطروا أيِّ ًة ُم َنها الرض،ِ في شبابيَط أكبر مر وأسام

َذبها َووا،ِ وأنهم وأعظمها،ِ وأع ّلحوا،ِ اشت َد وقّرساوا،ِ وم ّو وتز

ٌء الضفادع تلك وإنما مسافرهم،ِ منهّ تلك في يِّخلق شي

الرض،ِ وتلك المطرة،ِ وتلك الزمان،ِ بمزاوَجة الحال

الهواء.ً وذلك

الضفدع في معارفا

ْفَلق الذي ل عظاَم لهّ.ً ُع من الخ والضفاد

َعلجيَم منها الذكورة السود.ً ويِّزعم أصحاب الغرائب أن ال

ِءدع.ً ِءضف ِءمن  ْفَرسَاح  ويِّقال: أ

ِءدع كان ذا ذنب،ِ وأن الّضّب سالبهّ إيِّاه وذلك في خُإرافة من خإرافات وتزعُم العراُب أن الضف

َأو ِءن  ْفَت لهّ يِّدا ًا كان ذا ذنب،ِ فإذا خإرج العراب،ِ ويِّقول آخإرون: إن الضفدع إذا كان صغير

َقَط.ً رجلن سا

ُيِّجمع بين َوى والنعام وحتى  ْفَر ُيِّجمع بين ال جملة من المثال وتقول العرب: ل يِّكون ذلك حتى 

ُء على الرض.ً ْفَيّض القار،ِ وحتى تقع السما َيِّب ِءشيَب الغراب،ِ وحتى  الماء والنار،ِ وحتى يِّ

ْفَصقلة من ْفَرو،ِ وهو لهل البصرة،ِ وحتى يِّجيء م َء نشيٌط من َم ومن حديِّث المثال: حتى يِّجي

ْفَساتاَن،ِ وهو لهل الكوفة.ً ِءر َطب

ِءط".ً ْفَيا ِءخ ِءلَج الَجمُل في سَاّم ال َيِّ ّتى  ّنَة ح ُلوَن الَج ْفَدخُإ َيِّ َولَ  ّلهّ عّز وجّل: " وقال ال



ُيِّجمع بين الضفدع والّضّب،ِ ُيِّجمع بين الضب والنون،ِ وحتى  وتقول العرب: ل يِّكون ذلك حتي 

الكميت: وقال 

َيِّعجُب َبّر أن و أبينا بني َن ّلُف ٍة بين يِّؤ ِءدع ْفَف وَضّب ِءض
والضّب: وقال في النون 

ٍء ْفَكل لشي الموافق وبالش
ِءل  للّشك

ُؤوا أنهم بشيء جا
ُمقـارب

ِءمَس أبا فينا والمكنّي قوا
ِءل ْفَس ِءح  ال

ُءوا ولكنهم ِءن جا بحـيتـا

الضفدع في معارفا

ْفَظم،ِ لهّ يِّصاب ل الذي الخلق من وهو ُع َع ْفَجحظ والضفد أ

ِءق ًا،ِ الخل ُبها والساد عين ِءقع وفي الشرائع،ِ في تنتا المياه،ِ َمنا

ِءض،ِ والجام ً فتأكلها والغيا ًا.ً أكل شديِّد

ًا الماء عن يِّصبُر الذي المائّي الخلق من وهي صالحة،ِ أيِّام

ُظم والضفادع ّدّراج تسَمن،ِ ول تع فإّن والرنب،ِ كال

اللحم.ً يِّحتمل أن ِءساَمنهما

يِّأكلونها.ً ناٌس فارس ساواحل وفي

الضفدع في مسِيلمة قول



ّيَج ما أدري ول ِءرها،ِ على مسيلمَة ه ْفَك ِءلَم ذ فيها،ِ رأيِّهّ سااء و

ُع قرآنهّ: يِّا من عليهّ نزل فيما بزعمهّ جعَل حيُث َد ْفَف ّقي ض ِءن

ْفَم ّقين َك ِءك َتن ُف ِءك الماء في نص ُف الماء ل الطين في ونص

ِءريِّن،ِ ّد َك تمنعين.ً الشارب ول ُت

السِمك مع الضفادع معيشة

ْفَلق الذي يِّعيُش مع السمك في الماء،ِ وليس كل شيء يِّعيُش في الماء فهو ُع من الخ والضفاد

ِءل الذي ْفَص ِءدّي،ِ في القضاء الذي قضى بين جريِّر والفرزدق،ِ و الف ْفَب سَاَمك،ِ وقد قال الّصلتاُن الع

بينهما: 

ُنهّ تستوي ِءحيتا
ُع والضفاد

ّيين بحُر يُِّك الحنظل
ًا زاخإر

ّيات طلب والضفادع الح

ًة،ِ فلذلك تأتي ِءقَع الماء،ِ تطلب الضفادع،ِ والفأر تكون بقرب المياه كثير والحيات تأني منا

ُد ْفَيدها،ِ أل تراها تحي الحياُت تلك المواضَع،ِ ولن صيدها من أساهل الصيد عليها،ِ وهي تعرف ص

َوَرَل فتفّر منهّ،ِ َأن تبتلعهّ? وترى ال ْفَههّ دون  ِءن ْفَه ًا أكبر منهّ لم تن ْفَت ُجَرذ ْفَرٍس،ِ وإن رأ ُع عن ابن 

ْفَن تمّر بهّ خإاطفة،ِ وترى ُئ أ ُغر - فل تجتر ُفذ وإن ص ُقن ّد عليها،ِ وترى ال َوَحرة فتش وترى ال

ِءذ مرتين فتأكلها.ً ْفَبرة،ِ وهي مثُل ذلك القنف َو ال

َع بالليل في الشرائع يِّقول  الخإطل: ولطلبها الضفاد

ّيَة صوتها عليها َح
ِءر البح

ُع ْفَلماء في ضفاد ليٍل ظ
ْفَت َب تجاو

َنكهّ  ّق حتى يِّدخإل ح الماء: وقد ساَرق معناه بعُض الّشعراء،ِ فقال وهو يِّذكر الضفدع،ِ وأنهّ ل يِّن



ّق ِءن ُق يِّ ّنقي ُيِّتـلـفـهّ وال
ِءخإل ْفَد ًء الشداق في ُيِّ ما

ُفهُّ يِّنص

الضفادع في شأعر

زهير: وقال 

َعَراقي ًا يِّداه ال قائم ّنى وقابٌل َدَرت كلمـا يِّتغ قـ

ِءري في ترى الجوا
َقا ُط  ُن

ُبو جدوٍل في  تح
ُعـهّ ِءد ضفـا

ْفَفَن الُجذوع يَِّخ
َغَرقا وال

ْفَجن َباٍت من يِّخُر َشَر
ِءحٌل ماؤها ط

َأوُس بن حَجر:  وقال 

ِءلُس َقى َمجا ْفَر َ ل َغ ُيَِّحل
 

ْفَرَن َك ًا فبا ْفَون للعلجيم َج
َقـهُّ فو

ّد في العين،ِ والعلجيم: ْفَمُقهّ اساو ُع ُء وكثر  ًا كثيَر الماء،ِ قال: وإذا كثر الما جون قال: يِّريِّد غديِّر

الضفادع السود؛ وجعلها غرقى،ِ يِّقول: هي فيما شاءت من الماء،ِ كقولك: فلن في خإير غامر

َبل فلن،ِ وجعل لها مجالس حول الماء وفوقهّ،ِ لن هذه الجناس - التي تعيش مع ِءق من 

َلى ًا أن تظهر ع ْفَذ لم تكن سامكا خإالص السمك في الماء وليست بسمك - أكثُر حالتهن إ

َغل،ِ وذلك كالّسرطان والّسلحفاة،ِ ّد ُشطوط المياه،ِ وفي المواضع التي تبيض فيها من ال

ِءب الماء،ِ وأشباه ذلك.ً والّرق،ِ والضفدع،ِ وكل

ًا ،ِ وقال  ِءقُض إنقاض ًا،ِ وأنقض يِّن ّق نقيق ِءدع يِّن ْفَف ّق الض ُيِّقال: ن ُرؤبُة: اساتطراد لغوي و

والساحُل الماء
ْفَق خإضخاُض َث َب  ال

إنـقـاض منهن دنا
ْفَق ُقـ ّنـ الـ

الضفدع سمع



ِءحّماني حيث  ْفَخإَزر ال قال: وقد زعم ناٌس أن أبا ال

ِءن تسّمع ِءق ْفَن ِءق ِءقن صوَت ال  القن
ّطرماُح حيث  يِّقول: إنما أراد الضفدع،ِ قالوا: وكذلك ال

ْفَتَن ِءص ْفَن ُيِّ ِءت و انتصاَت للصو
ِءن ِءقـ القنـا

ْفَتَن ِءف ِءغ بعض يِّخا من المض
ِءة َدى خإشي الّر
ِءفدع قالوا: لن ّيد الض وكان النقيق ترَك إذا السمع ج

ًا ِءت ذلك في وهو الماء،ِ من خإارج الغراب من َأحذر الوق

َعق،ِ والعصفور ْفَق َع ُع وال ُقراد،ِ من وأسامع فَرس،ِ من وأسام

الشعر.ً جاء هذا وبكل ُعقاب،ِ من وأسامع

الئار في الضفادع في جاء ما ذكأر

َأبي خإالد بن إبراهيم بن أبي يِّحيي،ِ عن ساعيد بن 

فارض،ِ عن ساعيد بن لمسيب،ِ عن عبد الرحمن بن

ّلهّ عليهّ وسالم نهى عن عثمان التيمي أن النبي صلى ال

قتل الضفدع.ً

ّدث َة يِّح ّدثنا ساعيد عن قتادة قال: سامعُت ُزرار قال: وح

ّبوا الضفادع فإّن ْفَمرو يِّقول: ل تس َع ّلهّ بن  أنهّ سامع عبد ال

أصواتها تسبيح.ً



ّدساتوائي،ِ عن قتادة عن قال: وحدثنا هشاٌم صاحُب ال

ّلهّ بن عمرو أنهّ قال: ل تقتلوا ِءن أوفى،ِ عن عبد ال َة ب ُزرار

ِءح،ِ ول تقتلوا الخفاش،ِ فإنهّ ُهّن تسبي َع،ِ فإن نقيق الضفاد

ّلطني على البحر إذا خإرب بيت المقدس قال: يِّا رّب سا

حتى أغرقهم.ً

وعن حماد بن سَالمَة،ِ عن قتادة،ِ عن ُزرارة،ِ قال: قال

عبد اللهّ بن عمرو: ل تقتلوا الخفاش،ِ فإنهّ اساتأذن البحر

أن يِّأخإذ من مائهّ فيطفَئ بيَت المقدس حيث حّرق،ِ ول

تقتلوا الضفادع،ِ فإن نقيقها تسبيح.ً

ِءذئب،ِ وفي إساناد لهّ: وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

ّلهّ عليهّ وسالم،ِ ِءع عن النبي صلى ال ِءد ًا ذكر الّضف أن طبيب

ّلهّ عليهّ وسالم عن ْفَجعل في دواء،ِ فنهى النبي صلى ال ُي ل

قتل الضفدع.ً

ما يِّوصف بجودة الحراساة وشدة الحذر والعرُب تصف

هذه الصناف التي ذكرناها بجودة الحراساة،ِ وبشدة



ًا ل يِّبلغها كثيٌر من ّذئب أمور َطوا الثعلَب وال َذر،ِ وأع الح

الناس.ً

قول صاحب المنطق في الغرانيق وقال صاحُب المنطق

ًا،ِ فزعم أن الغرانيق من الطيور في الغرانيق قولً عجيب

ِءر ّي ْفَت بتغ َأحّس القواطع،ِ وليست من الوابد،ِ وأنها إذا 

الزمان اعتزمت على الرجوع إلى بلدها وأوكارها،ِ وذكر

ًا،ِ ًا وحارسا ٌة ساحيقة،ِ قال: فعند ذلك تتخذ قائد أنها بعيد

ًا،ِ كي ل ّد ًا،ِ فإذا طارت ترفعت في الجواء ج ثم تنهض مع

َأو َغها ساهٌم  يِّعرض لها شيء من ساباع الطير،ِ أو يِّبل

ًا،ِ أو ْفَت مطر َف ًا،ِ أو خإا ًا أو مطر ْفَت غيم َن ُدق،ِ وإن عايِّ ْفَن ُب

ّد لها منهّ من طعم،ِ أو هجم عليها ِءب ما ل ب ْفَت لطل ساقط

ْفَت إليها أجنحتها،ِ فإذا ْفَت عن الصياح،ِ وضّم َك الليل أمس

ِءحهّ،ِ لنهّ أرادت النوم أدخإل كل واحد منها رأسَاهّ تحَت جنا

َأو بعض ما ُد عليهّ من رأساهّ،ِ  ِءر َيِّ ْفَحَمُل لما  يِّرى أن الجناح أ

في رأساهّ: من العين وغير ذلك،ِ ويِّعلم أنهّ ليس بعد



ِءب الرأس حياة،ِ ثم يِّنام كل واحد منها وهو قائم على ذها

ّكنهما نام إن كان ل يِّحب رجليهّ،ِ لنهّ يِّظن أنهّ إن م

ًا،ِ ْفَو نام ثقيل إن كان يِّحب أن يِّكون نوّمهّ غرار النوم،ِ أ

فأما قائدها وساائقها وحارسُاها،ِ فإنهّ ل يِّناُم إل وهو

مكشوُف الرأس،ِ وإن نام فإن نوُمهّ يِّكوُن أقّل من

ًا ُظُر في جميع النواحي،ِ فإن أحّس شيئ ِءغشاش،ِ ويِّن ال

صاَح بأعلى صوتهّ.ً

ٍم واحد صيد طير الماء  َد في يِّو وساألُت بعَض من اصطا

مائة طائر من طير الماء،ِ فقلت لهّ: كيف تصنعون?

ِءد يِّوم واحد،ِ وإن ْفَي قال: إن هذا الذي تراه ليس من ص

َد في سااعة واحدة،ِ قلت لهّ: وكيف ذاك? قال: ِءصي ّلهّ  ك

َقرعًة ِءضع الطير،ِ فنأخإذ  َع الماء وموا وذلك أنا نأتي مناق

َأبصرها يِّابسة صحيحة،ِ فنرمي بها في ذلك الماء،ِ فإذا 

ِءح لها في جهتهّ،ِ مرة أو مرتين الطير تدنو منهّ بدفع الّريِّ

ِءفزع،ِ فإذا كثر ذلك عليهّ أنس،ِ وإنما ذلك الطير طير



ًا على وجهّ الماء،ِ فل تزاُل الّريِّح ِءك،ِ فهي أبد الماء والّسم

َقط ًا،ِ حتى ربما سَا ْفَنس ُأ تقّربها وتباعدها،ِ وتزداد هي بها 

الطائُر عليها،ِ والقرعة في ذلك إما واقفٌة في مكان،ِ

َقرعة وإما ذاهبٌة وجائية،ِ فإذا لم نرها تنفُر منها أخإذنا 

َع البريِّق منها،ِ ِءض ُأخإرى،ِ أو أخإذناها بعينها،ِ وقطعنا مو

ُدنا فأدخَإَل رأسَاهّ َذها أَح َع عينين،ِ ثم أخَإ ِءض ْفَقنا فيها مو وخإَر

ًا،ِ فكلما ْفَيِّد ًا ُرو فيها،ِ ثم دخإل الماء ومشى فيهّ إليها مشي

ّق دنا من طائر قبض على رجليهّ ثم غمسهّ في الماء،ِ ود

ًا فوق الماء يِّسبُح برجليهّ،ِ ول ُه،ِ فبقي طافي ّ َجناَحهّ وخَإل

ُق الطيران،ِ وساائُر الطير ل يِّنكر انغماساهّ،ِ ول يِّزال يِّطي

َيِّأتَي على آخإر الطير،ِ فإذا لم يِّبق منها شيء كذلك حتى 

َرمى بالقرعة عن رأساهّ،ِ ثّم نلقطها ونجمعها ونحملها.ً

ُع،ِ أن ُيِّعالَج بهّ الملسو ِءد ما  ّي علج الملسوع قال: ومن ج

ّق بطُن الضفدع،ِ ثم يِّرَفد بهّ موضع اللسعة،ِ ولسنا ُيَِّش

نعني لدغة الحية،ِ وإنما نعني لسعة العقرب.ً



والضفدع إذا رأى النار أمسك عن النقيق،ِ وإذا رأى

ُد إذا رأت النار أحجمت عن القدام،ِ وإذا ُلسا الفجر.ً وا

اشتد الصوات.ً

ّق،ِ وهدر ّق يِّن ّي قال: ويِّقال للضفدع: ن اساتطراد لغو

ِءدر،ِ وقال الراعي:  يِّه

ُعها ِءدُر َضفاد ْفَهـ َت ُهّن الصباح قبيَل فأورد

والسِمك الضفادع في المنطق صاحب قول

ّق ل الضفادع أن في المنطق صاحُب قوُل وأما حتى تن

ِءدخَإَل ُئها ل الصوت لزن الماء،ِ في السافل فكها ُت حتى يِّجي

ناٌس عليهّ وافقهّ وقد،ِ ذلك،ِ قال فقد ماء فكها في يِّكون

ِءعيان.ً ذلك في وادعوا العلماء،ِ من ال

ًا تبتلع ل السمكة َأن زعمهّ فأما ببعض إل الطعم من شيئ

ّي الماء،ِ ِءسٌر.ً هذا? وهذا على دّل عيان فأ َع

ْفَرني ِءض ّلهّ اسام على َأح ْفَغ ِءذهنك،ِ ال َبَك،ِ إليك ُألقيهّ لما وفّر ْفَل َق

ْفَرف فرّب الكريِّمة والمثال الشريِّفة،ِ الحكم حروف من ح



ّطرُف ونبا ذكُره،ِ ودثر أثُره،ِ َعفا - قد َغل ولم عنهّ،ِ ال ُيِّش

ٍة سابيلهّ،ِ هذا بيٍت ورّب عليهّ،ِ بالوقوف الذهُن هذه وخإطب

حالها.ً

ل والحقائق اللفاظ،ِ ل المعاني فهم على المر ومداُر

ًا دارس من فكم العبارات،ِ ً خإَرج كتاب ْفَفل وكم دخإل،ِ كما ُغ

ّهم من قلبهّ فّرع من إل الفهم يِّستطيع يِّفهم? ولن لم متف

ُع ل كما للتفهم،ِ ُتهّ صحت من إل الفهام يِّستطي في ني

التعليم.ً

الحيوان سائر على النسِان فضل

والنسان والبهيمة،ِ النسان بين الذي الفرق فأقول: إن

ُبع ّبَر والذي والحشرة،ِ والّس قول اساتحاق إلى النسان َص

ّلهّ َوسَاّخَر عز ال ْفَم وجّل: " ِءت في ما َلك َوا في وما الّسم

ِءض ْفَر ًا ال ْفَنهُّ" ليس َجميع َق وأنهّ الصورة،ِ هو ِءم ِءل نطفة من خُإ

رجليهّ،ِ على يِّمشي أنهّ ول تراب،ِ من خإلق أباه وأن



في مجموعة كلها الخصاَل هذه لن بيديِّهّ،ِ حوائجهّ ويِّتناول

ْفَلهّ ُب والمنقوصين.ً والطفال والمجانين،ِ ال

َفرق هو الذي والفرق والتمكين،ِ الساتطاعة هو إنما ال

ِءد وفي ُد الساتطاعة وُجو وليس والمعرفة،ِ العقل وجو

ِءجُب ُدهما يِّو َد وجو الساتطاعة.ً ُوجو

ّلهّ شّرف وقد َفّضلهّ الجاّن تعالى ال ُبع على و والبهيمة،ِ الّس

َلى الدالة الساتطاعة من َأعطاه بالذي العقل وجود َع

والمعرفة.ً

ّلهّ َشّرف وقد ِءة ال َلى وفضلهم الملئك وقدمهم الجاّن،ِ َع

َلى َلى التكليف من وألزمهم النسان ع ّولهم ما حسب َع خإ

ُقوا ولم النسان صورة لهم وليست النعمة،ِ من َل ْفَخ من يِّ

َطف،ِ ّن ُلق ول ال في الشأُن وإنما التراب،ِ من أبوهم خإ

والساتطاعة.ً والمعرفة،ِ العقل،ِ

ّلهّ َأن أفتظّن ِءقهّ بعَض الخصال بهذه يِّخّص وجل عز ال خإل

أعدمهّ من بعَض يِّطالب كما إل يِّطالبهم ل ثم بعض،ِ دون



ْفَعراه ذلك،ِ َ? وأ للعتبار العقل،ِإل أعطاه ِءفلَم منهّ

ِءلَم ْفَؤثر إل المعرفة،ِ أعطاه والتفكير? و ّق لي هواه? على الح

ِءلَم ُه و ّكرَت الحجة?.ً فهل للزام إل الساتطاعة،ِ أعطا ف

وبين لك،ِ المسّخر الخلق وبين بينك ما فصل في قّط

ِءعل الذي الخلق ّكرت عليك? وهل المسلط والخلق لك ُج ف

ًا? وبين عليك جعلهّ ما بين ما فصل في قط جعلهّ ما عاديِّ

ًا? وهل لك الذي الخلق بين ما فصل في قّط فكرَت غاذيِّ

ًا،ِ لك ُجعل ُعل الذي والخلق عذاب ِءتل،ًِ لك ج آنسهّ ما وبين قا

ْفَوَحَشهُّ ما وبين ِءبك ّغره ما وبين منك،ِ أ عينك في ص

ّظمهّ ّظمهّ ما وبين نفسك،ِ في وع ّغره عينك في ع في وص

نفسك?.ً

ترى أنت والنملة،ِ والعنكبوت النحلة في فكرت هل بل

ّلهّ ّدس ال ّوه كيف وعّز تق وأضاف قدرها،ِ من ورفع بذكره ن

َور إليها ِءت العظاَم،ِ الّس الخإباَر جعل وكيَف الجساَم،ِ واليِّا

ًا عنها ًا،ِ قرآن ْفَوَحى حيث وفرقان َأ َو ّبَك يِّقول: " ِءل"،ِ إلى ر ْفَح ّن ال



ْفَف َلى فق ْفَعَف النحلة صغر َع ِءدها،ِ وض ْفَيِّ ْفَرم ثم أ إلى بعقلك ا

ّلهّ: "ثّم قول ْفَن كلي ال ِءت كّل ّم ّثَمَرا ِءكي ال ُل ْفَسا ُبَل َفا ِءك سُا ّب َر

ُللً" فإنك ُدها ُذ ّطود،ِ من أكبر تج َع ال ِءء،ِ من وأوسا ثم الفضا

ّتى إلى انظر َذا قولهّ: "َح ْفَوا إ َت َلى َأ ِءدي َع ِءل"،ِ وا ْفَم ّن ترى فما ال

ّذكّي? فانظر وغير الغبّي،ِ عقل في النملة مقدار في ال

ونصحها حذرها عن وخإبر إليها،ِ الوادي َأضاف كيف

ّكَن،ِ قد ممن وخإوفها لصحابها،ِ ُدها فإنك ُم عظيمَة تج

صغرها أن بعد عقلك،ِ في عظمها قد الذكر،ِ رفيعَة القدر،ِ

عينك.ً في

ْدِرِه وِصَغُر النسِان َعجُز َق

ّذب ًا أن يِّع ّلهّ تعالى،ِ أَما كان قادر ّبرني عن ال وخإ

َء العمالقة: من الكنعانييَن،ِ والجبابرة،ِ والفراعنة،ِ وأبنا

ُنود بالشياطين ثم ُع ّو وال ِءل عاد وثمود،ِ وأهل العت ْفَس َن

ّلهّ ّكلهم ال َة،ِ ثم بالعفاريِّت،ِ ثم بالملئكة الذيِّن و بالمرد



ِءض أرواح ِءبقب ْفَزر،ِ و ّد والج ْفَوق السحاب،ِ وبالم تعالى بَس

الخلق،ِ وبقلب الَرضين،ِ وبالماء والريِّح،ِ وبالكواكب

َيلة والبل ُبور وبالف ُب ْفَساد والنمور وال والنيران،ِ وبال

ُعي والثعابين وبالعقارب وبالجواميس،ِ وبالفا

ّلخم والجرارات،ِ وبالعقبان والنسور،ِ وبالتماسايح،ِ وبال

ِءفين.ً ّدل وال

ّقى ُقّمل والضفادع? وهل يِّتل ّذبهم بالجراد وال فلَم ع

ْفَجزهم،ِ عقلك قبل التفكير إل أنهّ أراد أن يِّعّرفهم ع

ّلهم على ذلك بأذّل خإلقهّ،ِ ُد ِءرهم،ِ ويِّ َغر أقدا ِءص ّكرهم  ويِّذ

ُه ّوا َق ّي من  َقو ًا،ِ وأن ال ْفَند ويِّعرفهم أن لهّ في كل شيء ُج

ّعفهّ،ِ والمنصوَر من نصَره،ِ وأعانهّ،ِ والضعيف من َض

والمخذول من خَإلّه وخإذلهّ،ِ وأنهّ متى شاء أن يِّقتل

بالعسل الماذي والماء الّزلل كما يِّقتُل بالسّم الساري،ِ

والسيف الماضي قتل?.ً

ّلهّ عليهّ وسالم إذا رأى على ِءلَم كان النبّي صلى ال و



ّلهّ تعالى إذا َة ابتهَل في الدعاء وقال:إن ال ْفَثر َب جسده ال

ًا عظمهّ?.ً أراد أن يِّعظَم صغير

ُقّمَل َد وال َوالَجَرا َفاَن  ّطو ِءهُم ال ْفَي َعل َنا  َل ْفَرسَا أ
َ َف ولم قال لنا: "

ْفَم عنهّ تعالى َفّصلٍَت".ً فافه ّدَم آيِّاٍت ُم َوال ِءدع  والّضفا

ذكره،ِ وتقدسات أساماؤه قولهّ: "آيِّات" ثم قال:

ِءت? وهل َلى هذه اليِّا َع َفّصلت"،ِ فهل وقفت قّط  "ُم

َلى ْفَر آيِّة? وهل وقفت ع ْفَمت تأويَِّل قولهّ: هذا آيِّة وغي ّه تو

فصل ما بين اليِّة وغير اليِّة،ِ وإذا كانت مفّصلت كان

ماذا،ِ وإذا لم تكن مفصلت كان ماذا.ً

ِءهم"،ِ وما في الرض أنقُص ْفَي َل َع َنا  َل ْفَرسا أ
َ َف فافهم قولهّ: "

ًا َهُن ُركن ْفَو ًا،ِ ول أ ًا،ِ ول أضعُف قوة وبطش معرفة وعلم

ِءهُم ْفَي َل َع َنا  ْفَل ْفَرسَا أ
َ َف ِءدع،ِ فقد قال - كما ترى: " ِءضف ًا من  َعظم و

ّدَم"،ِ فقد جعلهّ - َع وال ِءد َفا ِءل والّض ْفَلَجَراد والقّم َفاَن وا ّطو ال

َلى َع ُأفضل آيِّاتهّ والعذاَب الذي أرسالهّ  كما ترى - 

أعدائهّ.ً



ّنوُر" فأظهر ّت َنا وفاَر ال ْفَمُر َأ َء  َذا جا وقد قال جل وعز: "فإ

الماء جّل ثناؤه من أبعد مواضع الماء من ظنونهم،ِ

ِءلَي أنفسنا من الحذر والشفاق،ِ ّبَرنا بذلك كي ل نخ وخَإ

ِءعلم الذي أعطانا،ِ ولنكون راجين ولنكون علماء بال

ّلهّ َباَرَك ال َت َف ُئفين،ِ ليصّح الخإتيار،ِ ويِّحُسَن الخإتبار: " خإا

َقَن ما برأ.ً وكان ّدر،ِ وأت ِءلقيَن"،ِ ما أحسَن ما ق َأحَسُن الَخا

ُة ّنا ِءرم،ِ وهو ُمَس َع َعلى ال ّلهّ تعالى  السبب الذي سالطهّ ال

َتهم ّدل نعم ًا،ِ فهو الذي خَإرقهّ،ِ وب ِءد سابإ،ِ ُجَرذ ْفَي بل َت ّن َج

ْفَم ذل،ِّ إلى أن عادوا فقراء،ِ ِءعّزه ًا و َباب َيِّ ْفَم  ُه ًا،ِ وُملك بؤسا

ُأكٍل خَإمٍط ْفَي  َت َوا َذ ِءن  ْفَي َت ّن ْفَم َج ْفَيه َت ّن ِءبَج ْفَم  ُه َنا ّدل َب َو ّلهّ: " فقال ال

ْفَد كاَن َق َل ْفَدر َقليل"،ِ هذا بعد أن قال: " ِءسا ْفَن  ِءم ٍء  ِءَأثٍل وَشي و

ُلوا من ُك ِءشَمال  َو ِءميٍن  َيِّ ْفَن  َع ِءن  ّنتا َيٌِّة َج ْفَم آ ِءه ِءكن ِءلَسبأ في مَسا

ْفَعَرضوا َأ َف ْفَفوٌر،ِ  َغ َوَرّب  َبٌة  ّي َط ٌة  َد ْفَل َب َلهُّ  ْفَشكُروا  َوا ْفَم  ُك ّب ِءق َر ْفَز ِءر

ِءم".ً ِءر َع ْفَل ْفَيَل ا ْفَم سَا ِءه ْفَي َعل َنا  ْفَل ْفَرسَا أ
َ َف

شعر في ساد مأرب وقال العشى: 



ّفى ومأرُب ْفَم عليهّ ق ِءر َع ِءسي ذاَك  ال َت ْفَؤ ٌة للُم َو ْفَسا ُأ

ُهُم جاء ُؤ ْفَم لـم ما ِءر َيِّ ْفَتهّ ُرخإاٌم َن حـمـيٌر لهم ب
العلء: وأنشد أبو عمرو بُن 

ُنوَن ْفَب ْفَن يِّ ِءن م ِءهّ دو ِءرَما سَايل َع ال
َبأ ِءريَِّن سَا ِءرَب الحاض ْفَأ َم

الجراد في معارفا

فيهّ.ً القول باب وهذا الجراد إلى انظر ثم

ُد يِّبدو ما قال: فأوُل ٌء،ِ باض إذا الجرا ْفَر ُؤه: بيُضهّ.ً سَا وسَار

ْفَت َأ ًا.ً َتسرأ يِّقال: سَار ْفَرء سَا

ٍة،ِ من فيهّ ترى فكم الن،ِ فانظر ٍة ومن أعجوب بليغة،ِ آيِّ

ّول َع لبيضها التماسُاها ذلك فأ والصخور الّصلد،ِ الموض

ْفَلَس،ِ الّصّم ْفَت إذا بأنها ثقًة الُم َب انفرجت فيها بأذنابها ضر

لها.ً

العقرب وإبرة الجرادة ذنب

َنب أن ومعلوٌم َة ذ ِءر،ِ خإلقة في ليس الجراد ول المسما

ّد ذنبها طرف،ِ ْفَسار،ِ قوة من لها ول الّسنان،ِ كح ولذنبها ال



ْفَت إذا ما الّصلبة من َد ِءيَِّة على بهّ اعتم ْفَد ُك ّذانة ال َك جرح وال

ذلك،ِ من أصلُب هو ما إلى تتعدى وهي فكيف فيهما

العقرب?.ً كإبرة ذنبها طرف في وليس

َلى َع ْفَيِّد جهة من القمقم تخرق ليس العقرب أن و وقوة ال

انفراُج وكذلك هناك،ِ مجعول بطبٍع يِّنفرُج إنما بل البدن،ِ

ِءر الجراد.ً لذناب الصخو

ًا أن ولو ْفَت ُعقاب لما الجاموس جلد في تخرق أن أراد

ِءف إل لها انخرق ّل ِءد،ِ بالتك ُعقاُب الشديِّ ْفَنكدُر التي هي وال َت

ّد الطلس الذئب على ُه بين ما بدابرتها فتق إلى َصل

الكاهل.ً موضع

تلك عليها وانضّمت بيضها،ِ وألقت الجرادة غرَزت فإذا

ْفَتها،ِ التي الخإاديِّد وصارت لها،ِ كالفاحيص وصارت أحدث

ّبية،ِ لها حافظًة وقُت جاء إذا حتى وواقية،ِ وصائنة ومر

ِءب ّلهُّ أحدث فيها الّروح دبي ًا أمرها في ال آخإر،ِ عجب

َتهّ،ِ اساتخزنها من فسبحان بالدلة وحشاها حكم



َقها ّللٌة مدبرة،ِ بأنها عليهّ،ِوأنط مفكر،ِ ليفكر ميسرة،ِ وُمذ

ِءلكُم معتبر ويِّعتبر ّلهُّ َذ ِءميَن،ِ َرّب ال َعال ّلهّ وتبارك ال رّب ال

العالمين.ً

الجراد مراتب

ًا والواحدة َدب ًءا،ِ فإذا خإرج من بيضهّ فهو  ْفَر وقال الصمعي: يِّقال: قد سارأت الجرادة تسرأ سَا

ُبرقان،ِ يِّقال رأيِّت ّد فهو  ّونت فيهّ خإطوٌط واساو َهَب إلى البياض،ِ فإذا اصفّر وتل َدباة،ِ ويِّخرج أص

ّيح،ِ فإذا بدا ٌد وبيٌض وُصفر فهو المَس ُبرقانة،ِ فإذا بدت فيهّ خإطوٌط سُاو ًا،ِ والواحدة  ُبرقان ًا  دب

ٍذ يِّكتف المشي واحدة كتفانة،ِ قال ابن  ْفَتفان،ِ لنهّ حينئ ُك ِءحهّ فذلك ال ْفَجُم جنا كناساة: ح

ِءدي يِّشّك أو  كالمتمـا
ِءتُف ْفَشَي يِّك كالذي الم

ّطى يِّتخ
ْفَوغاء والواحدة غوغاءه،ِ وذلك َغ ْفَبرة فهو ال ُتهّ وصار أحمَر إلى الغ ًا،ِ فإذا ظهرت أجنح يِّصف فرسا

ْفَت ِءضهّ ول يِّتوّجهُّ جهًة،ِ ولذلك قيل لرعاع الناس غوغاء،ِ فإذا بد حين يِّستقّل ويِّموُج بعضهّ في بع

في لونهّ الحمرة والصفرة،ِ وبقي بعُض الحمرة،ِ واخإتلف في ألوانهّ،ِ فهو الخيفان،ِ والواحدة

َفَرس خَإيفانة.ً خَإيفانة،ِ ومن ثّمَة قيل لل

َغَرَز ّدت الناُث ذهبت عنهّ أساماء غير الجراد،ِ فإذا باض قيل  ُة واساو فإذا اصفّرت الذكور

ُد،ِ وقد رّز.ً الجرا

ْفَجلً من ِءر ٍد،ِ ورأيُِّت  ْفَن َجرا ِءم ّدا  ّد،ِ ويِّقال:رأيُِّت سُا ُثف فذلك الّس ُد في السماء وك فإذا كثر الجرا

ٍد،ِ للكثير منهّ،ِ وقال  العجاج: َجرا

ّد الجراد ْفَر يِّرتاد الّس ِءض  الَخ

الجراد في مثل



ْفَصطاد الجراد بالّسَحر،ِ إذا وقع عليهّ الندى طلَب ُيِّ ْفَن جرادة،ِ وإنما  ْفَصَرد م و مما تقول العرب: أ

ًا أرفع من موضعهّ.ً مكان

َد في موضعهّ،ِ ولذلك قال  َب ٌد ل َبَر ّندى  الشاعر: فإن كان مع ال

أشرَف الحيران كالثائر
َدى ّن  لل

ٍة ُتـهـا وكتيب ْفَس ّب ٍة ل بـكـتـيب

الثائر: الجراد،ِ أشرف: أتى على َشَرف،ِ للندى: أي من 

ْفَجل الندى.ً أ

ًا،ِ ورّزت ِءت الجرادة تسّخ سَاّخ اساتطراد لغوي ويِّقال: ساّخ

ِءرّز: إذا غمَزت ذنبها في ُء وراّز وُم ٌة رّزا وأرّزت،ِ وجراد

ًءا.ً ْفَر ْفَسرأ سَا َت َقت بيضها قيل: سَارأت  ْفَل الرض،ِ وإذا أ

ًا: إذا ُد الرَض فهو يِّبشرها بشر َبشَر الجرا ويِّقال: قد 

ُد: إذا وقع على َد الجرا َقها فأكل ما عليها،ِ ويِّقال: َجر َحل

َده،ِ وأنشدني ابن العرابي:  شيء فجر

ُد َجَرد  وائل ْفَبَن بكَر الجارو
ولهذا البيت سُاّمي الجارود.ً

آخإر: وأنشدني 

َدت وبيَت بيتي َجر
 ِءعياليا

ِءميٌر: ها يِّقول ٌد أ ّبٌة َجرا وض
وهذا من الشتقاق.ً

َدى بنت  َلق،ِ قالت سُاع ْفَخإ ٌد،ِ بإساكان الراء،ِ إذا كان قد انجرد وأ ْفَر ْفَردان: ومنهّ قيُل ثوب َج الّشَم



ُع وليٌث بطٌل وُمقاتٌل ْفَسل ِءم ٍة وهادي عاديِّة  ْفَرب سُاـ
ْفَتَك ِءبل ّي ُأّمَك ه ٍد أ ْفَر ُع َج َد أَجعلَت ترق دريِّئة للّرماح أساع

ّبان ّدثنا بهّ الصمعّي،ِ قال: تجهز النابغُة الذبيانّي مع َز تطيّر النابغة ويِّدخإُل في هذا الباب ما ح

ٌة َد ْفَت عليهّ،ِ فقال:جرا ٍر الفزارّي،ِ للغزو،ِ فلما أراد الرحيَل نظَر إلى جرادة قد ساقط ّيا بن سَا

ْفَجره،ِ ونفذ ِءطيرتهّ وز ّباُن إلى  ْفَت َز ْفَن خإرج في هذا الوجهّ: ولم يِّلتف تجُرد،ِ وذات لونين،ِ غيري م

لوجههّ،ِ فلما رجع إلى موضعهّ الذي كان النابغُة فارقهّ فيهّ،ِ وذكر ما نال من السلمة والغنيمة،ِ

فقال: أنشأ يِّذكر شأن النابغة 

ُتخبره خَإـبـيُر فيهـا وما ل ّبـر ُه تخ ٌد فـيهـا طـيَر زيِّا
َمـشـيُر بحكمتهّ لهّ  ٍد بـَن ُلقمـاَن كأّن عـا

ّير َتط ّثـبـوُر وهو م ال ْفَم ّلـ َعـ ْفَيَر ل أنـهُّ ت إل طــ

ًا كـثـيُر وباطـلـهّ أحايِّين ٌء ُق شي بعَض يِّواف
شيء

ُثمامة،ِ وأنشدني أبو  عبيدة: واسام النابغة زيِّاد بن عمرو،ِ وكنيتهّ أبو 

واهتدى أّمها عمرو بُن ٍة ْفَن: وقائل َدى َأّمها َم َت واه

ْفَت فخرج منها بذرها،ِ فعند ذلك ِءذَر ُب ًا: إذا  اساتطراد لغوي قال: ويِّقال أبشرت الرض إبشار

َة الرض.ً َبشر يِّقال: ما أَحَسَن 

َداها - ولذا  ْفَر ُب قال: وقال الكميت - وكنية الجراد عندهم: أّم عوف،ِ وجناحاها: 

ٌق ِءر ْفَخ با ِءد ب َوعي لل
ِءب ْفَهـ وللّر

ّفُض َن ْفَي ُت َد ولم عوٍف ُأّم ُبر

زيِّد: وأنشدنا أبو 

َوَب ْفَن تجا ِءهّ ِءم ْفَيِّ َد ْفَر ُب
تـرنـيُم

ِءهّ ْفَجلي ْفَجل ِءر ْفَقطٍف ر ُم



َلي يِّقول: كأّن من الرض بهما يِّضرُب حين الجندب،ِ رج

ِءطف،ِ رجل ِءرجل والّرمضاء،ِ الحّر شدة ْفَق والمقطف: ُم

ّبٌة تحتهّ الذي برجليهّ.ً يِّهمُزها فهو َقطوف،ِ دا

والجراد الجندب في شأعر

ٍد الطائي،ِ يِّصَف الحّر وشدتهّ،ِ وعمَل الجندب  ُكراعيهّ: وقال أبو زبي ب

ْفَت للصابح لَح
ُء الـجـوزا

َعى سااٍع ْفَقطـع سَا لي
ْفَربـي َشـ

ِءه في أوفى ِءد عو
ُء ِءحـربـا الـ

َكّن َت ُفوُر واسا ْفَص ُع ًا ال ْفَره مع َك

ْفَت َك ْفَذ َنها وأ ُء نيرا الـمـعـزا
َفى َدُب ون الحَصى الجن

َع ُكـرا بـ
َوة،ِ في صفة  ْفَر ِءذ الجراد: وأنشد أبو زيِّد،ِ لعوف بن 

ّديَِّن ويِّترَك علـينـا ال
ْفَن ّديِّ والـ

َدَرنا أن خإفت يِّح
ْفَن ْفَصـَريِّ ِءم لل

ْفَفعاء كّل َقفا سَا ال
ْفَن ّديِّ والـخـ

ْفَحٌف ِءن من َز ْفَيفا بعد الَخ
ْفَن ْفَي َف ْفَح الّز

ّفٌَة  ْفَن فـي ُمـلـتـ ْفَرديِّ ُبـ
ٍة ْفَخ َملعون َل ًا تس عـن لونـ

ِءظ ِءمئشار مثل غلي
ْفَن ْفَرفـي الَح

ِءحي ْفَن ِءخ على ُت مثل الّشمرا
ْفَن ْفَي الفأسَا

َبهّ ُبهّ أنص ِءص َفـين في ُمن ْفَحـ ِءقـ
قولهّ: وعلى معنى 

ِءظ ِءمئشار مثَل علي َلى ُتنحي مثَل الشمراخ َع



ْفَن الحرفـي ْفَن الفأساي
ٌد لبي  عطاء: قال حما

ْفَيها َت ْفَيل ِءن ُرَج ْفَنـَجـل ِءم ُء َنى صفرا عوٍف أّم ُتك

بالجرادة الفرس تشبيه

ُيِّوَصُف الفرُس فيشبهّ بالجرادة،ِ ولذا قال  الشاعر: و

ّبة عن الّرداف الح
َغُل ْفَش  َيِّ

ِءر أباَك أتيَت فاشت
مثلهـا

ْفَعَت َنها وض ل عنا
 تفشل

ْفَعَت َنها رف ِءعنا
ٌة فجـراد

ِءزم بأن يَِّشبههّ بالجرادة حتى ولم يِّرض بشُر بن أبي خإا

ًا،ِ حيث يِّقول:  جعلهّ ذكر

ِءلح بها ِءعواُر المسا ِءد وال ٍة ِءقيا َف ِءنـ ْفَس ٍد ُم ُنـو َعـ
َة َد ٍة َجَرا ْفَبو ِءة اصفراُر فيها َه ِءرَش ِءن ُمها َنا ِءع فيهـا كأّن ال

أخإّف وهي الذكورة،ِ هي الصفرة لّن بالّصفرة،ِ فوصفها

ًا،ِ ّد البدان لخفة وتكوُن أبدان ًا.ً أش طيران

الجرادة بحدق الدرع مسِامير تشبيه

َدق الجراد،ِ وقال قيس بن  ّبهّ بح ّدرع ومساميُرها فيَش َقتيُر ال الخطيم: ويِّوصف 

ِءن مع لبست ْفَيِّ َد ثوَب البر
ِءب  المحار

ًا الحرب رأيُِّت حرب
ْفَت َد تجّر

َها ْفَيِّ عيوُن قتير النامَل يِّغَشى مضاعفًة



ِءب الـجـنـاد ُلهـا فض
ّنع  ّي: وقال المق ْفَند ِءك ال

ْفَنٍع ًا لها كُص ِءدها ول ُصنع ْفَر سَا
َدا ْفَر سَاـ

ٌة ْفَت ما َنثر ْفَبَصَر عـيُن أ
ٍر نـاظـ

ّدبا عيوُن ِءض في ال الر
ُدها ْفَردا تجر  َج

ُدهـا منها تلَحَم سَاـر
فـكـأنـمـا

ِءرَب: وقال عمرو بن معد  يِّك

ّني ما وأيِّن وددُت ِءدي م ودا أبـّي لـيقـانـي تمنانـي
الحّس خَإوس

ِءد  محكمُةالسرا
دلصٌْ وساابغـتـي تمناني

َكها ُق ِءساكا َد ِءد َح الجـرا سُاـلـيٌم تخيّرهـا مضاعفٌة

الجرادة بوسط الفرس وسط تشبيه

َوساط الجرادة،ِ قال رجٌل من عبد القيس يِّصف  ًا: ويِّوصُف وساط الفَرس ب فَرسا

ُكها  ِءب َرضيَض سَانا
ِءل َد ْفَن  الَج

ْفَت ما إذا ِءَر ْفَدب ُت اسا
َنـعـامٌة َف

الجراد بحدق الحباب تشبيه

المتلّمس: ويِّوصُف َحباب الشراب بحدق الجراد،ِ قال 

َء بهم وحّث ِءد ورا ِءبي ِءدي ال ّدوا يِّوَم شارٌب  حا َتبـ اسا
َبها ُق َحبا َد الجـراد َح ًا ْفَت ُعقار َق ّت ّدّن في ُع حتى ال

الجندب لعاب

ُلعاب الجندب،ِ ولذا قال  ّبهوه ب َق ش الشاعر: وإذا صفا الّشراُب ورا



ِءصل ُلعاُب أو المفا
ِءب ُد ْفَن  الُج

ِءب من صفراء َل ِءم َح الكرو

َلى الشجار،ِ ل يِّقع على شيء إل أحرقهّ.ً َع ُلعاب الجندب ساّم  و

ُبريِّد الُخضرة،ِ ودونها النهر ّدبا  ِءعلَم يِّزعُم أن ال ّدعي ال ّدبا ول يِّزاُل بعُض من يِّ زعم في ال

ُبر إلى الخضرة،ِ وأن تلك حيلة منها.ً ِءض،ِ وحتى يِّع ًا لبع الجاري،ِ فيصيُر بعضهّ جسر

وليس ذلك كما قال: ولكّن الّزحَف الول من الدبا يِّريِّد الخضرة،ِ فل يِّستطيعها إل بالعبور إليها،ِ

ًا للزحف الثاني الذي يِّريِّد فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافيًة صارت تلك لعمري أرض

ّكن لهّ،ِ َوم ّهد للثاني  ًا اساتقام،ِ فأما أن يِّكون الزحُف الوُل م الخضرة،ِ فإن ساّموا ذلك جسر

ُيِّعُرف.ً وآثَره بالكفايِّة فهذا ما ل 

ّهد لهّ ّلف العبور إلى أن يِّم ُدهما عن تك ًا أشرفا على النهر،ِ وأمَسَك أح ْفَحفين جميع ولو أن الز

الخإر - كان ذلك قول.ًً

ِءخإَرق،ِ وقال  ِءخإرقة من جراد،ِ والجميع  الشاعر: اساتطراد لغوي ويِّقال في الجراد: 

ِءر يِّوَم ُغـبـا ُق وكأنها ِءد ِءخإَر الجَرا
ْفَول: القطعة من النحل.ً ّث ْفَجل جراد،ِ ورجلٌة من جراد،ِ وال ويِّقال للقطعة الكثيرة منها ر

ِءل،ِ ومرورها،ِ وسارعة ذلك بالجراد،ِ وقال أبو  ْفَب ّن النجم: وتوصف كثرة ال

ٍد  َدالها عن طار جرا ُء  ِءح ْفَعزا ِءنضالهـا من الَم
ًا من جراد،ِ وقال المفضل  ّد ّد الفق قالوا: رأيِّنا سُا ّي: وإذا جاء منهّ ما يِّس ّنكر ال

ّيجهّ َيٌة ُته ِءم ُق شآ ِءريِّ ّنبَل خَإ ٌد بينهُم ال جرا
ٍد،ِ فهو يِّشويِّهّ.ً ْفَجل جرا والمرتجل: الذي قد أصاَب ر

الحّي: وقال بعُض الّرّجاز،ِ وهو يِّصف خإيلً قد أقبلت إلى 

َبهَّ ِءن َش ّفا ِءح في الَح ساف
ْفَل َب  الَج

ِءن رأيِّنا ُدخإا ك
ْفَل ِءجـ المرتـ

ًا،ِ قال ابُن  َبعَرى: ولن الحفاَن أتّمها أبدان الّز

ِءج ِءع من الخزر وق
ْفَل  السا

ِءر أشياخإي ببـد
شـهـدوا

َتَحّر ِءد في القتُل واسا عب ْفَت ُقبـاء ألق َكـهـا ِءب ْفَر َبـ



الَشل
َقَص ِءح في الحفان َر ْفَف سَا
ْفَل َب الَج ًا اساتخفـوا ثّم سااعًة َرقـصـ

ٍر َميَل وعدلنا بد
َدل َتـ فاع

ْفَن الّضعف وقبلنا م
ْفَم ِءته ساادا

العرابي الجراد طيب

ُد ّطيب في يِّتقدمهّ ل العرابّي والجرا ِءصي وما شيء،ِ ال ُأح

ِءمعُت كم ْفَن العراُب من سا ِءبعُت يِّقول: ما َم وما قّط منهّ ش

ُعهُّ ًا إل أد فأتركهّ.ً أعيا لني أو عاقبتهّ؛ من خإوف

ُد الجراد أكل ًا يِّطيب والجرا ًا،ِ حاّر ًا وبارد ّيِّ ومشو

ًا،ِ ًا ومطبوخإ ً خإيط،ِ في ومنظوم ّلة.ً في ومجعول الم

ّدُم الذي والبيض أجناس: بيض ثلثُة الطيب في يِّتق

ْفَسابور ّدجاج،ِ وبيض ال َق الجراد وبيُض ال السابور بيض فو

ّدجاج.ً بيض فوق السابور وبيُض الطيب،ِ في ال

َد ذكَر الجراد أن الثر،ِ في وجاء منهّ لنا فقال: ليت عمر عن

َعًة ْفَف قفعتين.ً أو َق

ًا يِّؤكل وهو ًا ويِّجعل يِّابس،ِ وغير يِّابس ْفَدم ْفَقل.ًً ُأ َن و



ُد ّي،ِ فمنهّ ضروٌب،ِ المأكوُل والجرا ّنب،ِ ومنهّ الهواز المذ

ُبهّ يِّأكلونهّ.ً ل خُإراساان وأهل العرابّي،ِ وأطي

ّدثني الجراد بأكل الولوع في قصة ْفَتبيل وح بن عمرو بن َر

ْفَتبيل ّلهّ َر بني في داري باب على لجالس إني قال: وال

ٌة أقبلت إذ صبير،ِ ًا أتم قط أر لم امرأ ًا حسن ِءملح ًا و وجسم

ًا،ِ مشيها في ورأيِّت منها،ِ ّود ّفُت،ِ ورأيِّتها تأ َل َت ْفَث فلم َت َب أن أل

ْفَت ّدم،ِ أيِّتهما أدري ل أخإرى طلع ّيِّا رأيِّتها التي قالت إذ أق بد

ُلخإرى: ما ُأكثُر كثيرة أيِّام منذ تلحقيني? قالت: أنا ل لك ل

َفني فقد الجراد،ِ هذا أكَل َنهّ فقالت: وإنك أضع ّبي ّبا لتح ُح

ِءك أرى ما مثَل لهّ تحتملين ّلهّ من ب إنهّ الّضعف? قالت: وال

الحبل.ً من إلّي لحّب

الجراد في طرفة

لمرأتهّ: المديِّنة أهل من رجٌل الصمعي: قال وقال

ِءك ّلهّ لجَزا ًا،ِ ال ٍة غيُر فإنك خإير َي ِءع ْفَر قالت: لنا مبقية ول ُم



ّلهّ َعى وال ْفَر ٍأبقى أ ٌق قال: فأنت قبلي كانت التي من و طال

ْفَن لم إن ٍة آتيها كنُت أك ألوان،ِ أربعة منها فتطبخ بجراد

ْفَشوي َت َبيها و َعتهُّ جن يِّفكر القاضي فجعل القاضي إلى فرف

ّلهّ للقاضي: أصلحك فقال المخرج،ِ لهّ ويِّطلُب ْفَت ال أأشكل

ٌق المسألة? هي عليك عشريِّن.ً طال

بالدبا الجيش تشبيه

ّو الّرّجالة من الّرّجالة،ِ  ًا،ِ فوصَف دن فقال: ووصف الراجُز حرب

ّدبا َبا إلى ُضًحى دّب كال ّد  ال

الضفادع آية في إسحاق أبي قول

ُلوا أبي بحضرة أصحابنا بعُض وقرأ َقا َو ْفَهَما إساحاق: " َم

َنا ِءت ْفَأ ِءهّ َت ْفَن ِءب ٍة ِءم َيِّ َنا آ ْفَسَحر َت َها ِءل ْفَحُن َفما ِءب ِءنيَن،ِ لَك َن ِءم ْفَؤ َنا بُم ْفَل ْفَرسَا فأ

ْفَم ِءه ْفَي َل ّطوفاَن ََع َد ال ْفَلَجَرا ُقّمَل َوا ْفَل َع َوا ِءد َفا ّدَم َوالّض َيِّاٍت َوال آ

َفّصلٍَت" فقال قَرَن كيف إساحاق: انظر لبي رجٌل ُم

َع الطوفان قوة مع الطوفان،ِ إلى ضعفها مع الضفاد

ُع أبو قال وغلبتهّ،ِ الموضع هذا في أعجُب إساحاق: الضفاد



ّلهّ أراد وإذا الطوفان،ِ من ّير أن تعالى ال َع يِّص َأضّر الضفاد

فعل.ً الطوفان من

بالجراد تشبيه في شأعر

ِءدي: وقال أبو  ْفَن اله

ِءن وتوسّاط ْفَسرا ّن ْفَطَن ال َب
ِءب العـقـر

ّديِّك ِءسامعُت صاَح ال
ْفَحـرة بُسـ

ّظباء ِءع على ال فرو
ِءب َقـ ْفَر الم

ْفَت َع ّنجوم ُعَصب وتتاب ال
كـأنـهـا

ِءهَجاُن وعارَضهّ
ْفَبـَرب الـّر

َهيٌل السـمـاء في سُا
كـأنـهّ

ِءم ابن الّشراب من الكرا
ِءب ْفَه  الص

ْفَهُت ّب ِءني َن ْفَدَما لهّ: فقلُت َن
ْفَح َطـبـ اص

ِءة لعاُب أو الجراد
ِءب ُد ْفَنـ الُجـ

ُء ْفَنُزو صفرا الناء في ت
كـأنـهـا

ٍة َد ّقـا ُؤهـا و ْفَربـا ّلـُب ِءحـ يِّتـقـ
ّدبا ْفَن ال كـّل َحّر ِءم
ظـهـيرة

ّي  ًا: وقال أبو الهند أيِّض

وفي المر ظاهر
 الغامض

ْفَطـَب هذا لـي الو
ضـائٌر

َء ِءل صفرا ِءة مث ْفَهَر الُم
ِءض الناهـ

ْفَنَت ِءقيني ُك ْفَس ْفَن َت ِءمـ َف
ٍة َو ْفَهـ َقـ

ِءد ِءد َجَرا ِءمـض البلـ الـّرا
ُع إذا الفقاقي
ْفَت َعـ ِءشـ ْفَعـ ُش

ُه: وقال  ْفَفو ال



ِءس تَرّجل ُقبيَل الّشمـ ِءقٍب ْفَم كأّن ِءبيٍض بمنا ُه َه وُجو
ِءس وفي ِءدرٍع في بالبطن ْفَر ُت ِءد كمنتشر ْفَت الجرا َو َهـ
ْفَت ّط ْفَجل إلى َح من إ

ِءس ْفَن الُخ ِءديِّة آجـاُل وكـأنـهـا عـا

وأبو الصمعي،ِ وروى  الشياء من يِّضر فيما أقوال

َء قال: ثلثة المشايِّخ،ِ بعض عن الحسن،ِ ربما أشيا

ْفَت البل،ِ ولحوم الجراد،ِ آخإرهم: أكُل عن البيت أهَل صرع

ْفَطر ُف ْفَمأة.ً من وال الك

والنظر الخبل،ِ يِّورث الليل في الماء غيُرهما: شرُب وقال

البار في والطلع القلب،ِ ضعف ُيِّورث المختصر إلى

ّيِّة ِءد ُقض العا ّول التركيب،ِ يِّن ُيِّس َع و فأما الّسوء،ِ مصار

ْفَطر ُف ْفَخلق الذي ال حتٌف هو فإنما الزيِّتون شجر ظّل في ُيِّ

الشجر ظلل تحت يِّخلق شيء وكل ناقع،ِ وساّم قاض،ِ

ًا،ِ يِّكون كان وإن قتل،ِ وربما الزيِّتون،ِ شجر وأردؤه رديِّئ

ُتُل: قالوا: ومما الصحارى،ِ أوسااط من اجتنبوه مما يِّق

ِءملة،ِ على الحّماُم ْفَل ْفَطنة،ِ على والجماع ا ِءب من والكثاُر ال

ِءد اليابس.ً القديِّ



إذا الشديِّد الظمإ على البارد الماء الخإر: شرُب وقال

َع،ِ عّجل ْفَر ّظم الك ُتل.ً النفس يِّقطع ولم الجرع،ِ وع يِّق

ُهزال: شرب تورُث قالوا: وثلٌث َلى الماء ال الّريِّق،ِ َع

الصوت.ً برفع الكلم وكثرة ِءوطاء،ِ غير على والنوم

ُع ِءخإيف وربما ودخإولهّ،ِ الطعام من المتلء على والجما

نفسهّ.ً قاتل يِّكون أن عليهّ

ُع أشياء وقالوا: وأربعُة بالفساد: الكثار العقل إلى تسر

َبصل،ِ ِءمَن ّلى ال والُخَمار.ً والجماع،ِ والباق

ِءفكرة،ِ والوحدة الهّم من الباب في يِّذكرون ما وأما وال

الخاصة إل يِّعرفهّ ل الذي وأما ذلك،ِ يِّعرفون الناس فجميع

َنُف الفكر،ِ وإهمال الدائم،ِ والتعظيم التامة،ِ فالكفايِّة وال

إساحاق.ً أبي قول هذا التعلّم،ِ من

ِءلق أشياء إساحاق: ثلثة أبو وقال ِءسد العقَل،ِ تخ ُتف ِءهن: و الذ

ودوام الضحك،ِ في والساتغراق المرآة،ِ في النظر طول

البحر.ً إلى النظر



ُقطعت وقال ْفَد ولم مجالس،ِ ثلثة في ُمعّمر:  ِءج لذلك أ

الباذنجان،ِ أكل من اليِّام تلك أحد في أكثرُت أني إل علًة؛

ْفَكل من الخإر اليوم وفي ْفَن الثالث اليوم وفي الزيِّتون،ِ أ ِءم

ّلي.ً الباق

ً كلم أنهّ وزعم ْفَلحديِّن من رجل َعشايِّا،ِ بعض في الم وأنهّ ال

ّوا عله ُل ًا ُع ًا،ِ ظاهر َكَر وأنهّ قاهر ِءة على َب مسألتهّ في ما بقي

َبَل التخريِّج،ِ من ْفَج َفى،ِ فأ ْفَص أحدثَت خإصمهّ: ما لهّ فقال وأ

ِءهُم بعدي? قال: قلُت: ما ّت من البارحَة إكثاري إل أ

ّتهمة: ما إلى - وماخإالف لي فقال الباذنجان أنك أشّك ال

ْفَؤَت لم منهّ.ً إل ُت

ُق َمن لي وقال ًا قط أخإذت بهّ: ما أث ُذر من شيئ البل

ًا فنازعت عليهّ.ً َظهرُت إل أحد

ُذر الناس انتفاع وجهَّ أعرف ناضرة: ما أبو وقال إل بالبل

ٍء قلت: فأي للعصب،ِ يِّؤخإذ أن ِءح بعد بقي شي صل



للعصب الحّس أن تزعمون بأجمعكم وأنتم العصب،ِ

خإاصة?.ً

القطا في

َدى من قطاة.ً ْفَه َدق من قطاة وأ ْفَص تقول العرب: أ

ًا،ِ وقال ًا أبد ًا،ِ ول يِّكوُن بيضها أزواج ًا إل أفراد ُع بيضها أبد ُأعجوبٌة،ِ وذلك أنها ل تض وفي القطا 

َوجَزة: أبو 

ِءشُر  َبا ًا ُت ْفَرم غير ُع
 أزواج

ْفَبَن  ْفَنُس ًا َيِّ ْفَهن ُكّل َو
ٍة صـادق

ّقطة،ِ وقال  َنى: بيض القطا،ِ لنها من َع ُعرم التي  الخإطل: وال

ِءفها ْفَش َلى َيِّ ِءنّى قت ول َغ
ِءر ْفَسـ َج

َفى ْفَفَس َش ّن ِءلى ال ْفَت ْفَن َق ِءم
ٍم ٍر سُالي وعام

ِءض ْفَي َب ٍد ليسوا القطا ك بسو
ِءر ْفَم  ُح

ٍم الـقـبـائل شّر ُجَش
إنـهـم
ْفَعقل بن  خإويِّلد: وقال َم

في الفاعي رؤوَس
ِءدها ِءص ِءم َمَرا ْفَر ُع  ال

ِءقل ْفَع ْفَنكم ل َم َئ ِءط تو
َغـاضـتـي َبـ

ُعقاب ثلث ّقطة الظهور،ِ وما أكثَر ما تبيض ال ِءم في مراصدها،ِ وهي من ْفَر ُع يِّريِّد: الفاعي ال

بيضات،ِ إل أنها ل تلحم ثلثًة،ِ بل تخرج منهّن واحدة،ِ وربما باضت الحمامُة ثلَث بيضات،ِ إل أن

البيض: واحدة تفسد ل محالة،ِ وقال الخإر في صفة 

ْفَتنا ما ُلها منها زاَل رأ ْفَنَحاُش ل وبيضاء َزويِّ ّنا َت ُأّمها ِءم و
ْفَت َتَج ْفَن ْفَت أ َت وحّي ما

ُلها  سَالي
ْفَف ولم ِءر ُيِّمتنى ِءلَما ُتق



َنى: أي للّضراب،ِ والمتناء: انتظارك ُيِّمت ِءن،ِ لما  َدا ُت ِءرف :لم  ْفَق ُت َنتوج،ِ حامل: ولم  يِّعني البيضة،ِ 

ْفَم ل.ً الناقة إذا ُضربت ألقٌح هي أ

أحمر: وقال ابُن 

ْفَزن ًا كانت قد الح ِءفراخإ
 ُبيوُضها

َء ْفَيها ٍر بت ْفَف والمـطـّي َق
كـأنـهـا

ُدر،ِ من تشَرب الوقت ذلك قبل كانت قد أنها وذلك ُغ ال

مكان من الماء طلب إلى فاحتاجت صافت،ِ أفرخإت فلما

ُع فذلك بعيد،ِ لها.ً أسار

القطاة بمشي المرأة مشي تشبيه

ّوافة ِءة إذا كانت سامينة غير خإّراجة ط ّبهّ مشُي المرأ ويِّش

ّيادة:  ّدّل،ِ وقال ابُن م بمشي القطاة في القرمطة وال

ًا تريِّك قامت َوام ذي غـير َق ّطوال ْفَوَن ال َد المشَي سَا
َطٍل خإ

ِءدي ْفَه ًا سُاروب َت ْفَبَن قط يِّشَر
ِءد ّثمـ بال

ّيِّة تمشي ْفَدر ّو في كك الَجـ
فـاردة

ِءجران  َعود: وقال  ال

ْفَيَِّن َأ ْفَبَح َر ْفَرَن الّص َد َيم با ِءسا ُهَر َء ْفَو ِءء َقطا َض ْفَطَحا َب ال
َطُف ُهّن ْفَق  أ

الكميت: وقال 

ُطون ُب ِءل َرواجَح ال الكفا َطا مشَي يِّمشيَن ِءح ق ِءبطا ال



بالقطاة التشبيه في شأعر

المعنى: وقال الخإُر في غير هذا 

َلى ْفَي َل ِءة ِءب ّيِّ ِءر ِءم ُيِّراُح أو العا ْفَلَب َق ْفَيلَة ال َدى ِءقيَل َل ُيِّغ
ُبهّ ِءذ ْفَد ُتجا َق َق َو ِءل الَجناُح َع ٌة ْفَت َشَرٌك َغّرها َقطا َت فبا

آخإر: وقال 

ِءض ْفَف ْفَيٍش خَإ ِءنٍق َع ُو
ِءرٍق ِءد ُمو ْفَغ  َر

ْفَوٍج ْفَن َكَز ًا ِءم َقطـ
ٍة بـمـفـاز

ْفَيني َتَر َبَح َقّط َع ْفَق ْفَن أ ِءمـ ُهَما َن ِءن ريُِّب َفَخا الـّزَمـ
ِءردا ُأفـ فـ

القطاة صدق في شأعر

الشاعر: وفي صدق القطاة يِّقوُل 

ًا في الليل وباقي ُطروق
ِءف الرض ِءد ْفَس  ُم

ّبرت ما وصادقة قـد خإ
ُتـهـا بـعـثـ

كالَحنّي ِءقلصْ من
ِءف ّطـ َعـ الُمـ

ْفَت ْفَت ترك ولـكـن نام
أعـّشـهـا

ْفَلَت بهم وهم ًا: إذا نز ْفَشُت القوم إعشاش ْفَعَش َأ ِءرك القطا لنام،ِ ويِّقال:  ُت وتقول العرب: لو 

ّولوا عن منزلهم.ً كارهون لك فتح

الكميت: وقال 

َبة ذي كّل ْفَس بـد ل ِءن
يِّنـتـحـُل

ْفَوَل تكذُب قالت إن الق
ْفَت َق َد ص

ِءة  ُعقيلّي في تجاوب القطا ِءخإها: وقال ُمزاحٌم ال ْفَر وف

ْفَت الذي  لـم لـهّ قال
ِءل ّد ُيِّبـ

ْفَت َوّج وما وناداها فناد ْفَع ا
ْفَدُرها َص



َد في ُترد اسام نفسها،ِ ولكن الناس ساموها بالحروف التي تخرج من فيها،ِ وزا والقطاة لم 

َقَة وُمخبرة،ِ وُمريِّدة وقاصدة.ً ِءة كلم العرب،ِ فجعلوها صاد ذلك أنها على أبني

ْفَرُب ظباء،ِ كل ذلك بكسر السين وإساكان ِءسا ًا،ِ و ِءسارُب قط ٍء،ِ و ْفَرُب نسا ِءسا اساتطراد لغوي ويِّقال 

ْفَرب؛ بفتح السين ِءلّي الّس َبهُّ،ِ و: فلٌن خَإ ْفَر الراء،ِ فإذا كان من الطريِّق والمذهب قالوا: خَإّل سَا

الشاعر: وإساكان الراء،ِ وهذا عن يِّونس بن حبيب،ِ وقال 

ُق ْفَعتي يِّواف ما بعَض َن ُة ّني القطا ْفَوَف فإ سَا
ُتـهـا ْفَنع َأ

ْفَهٌب قوادمها  ُص
ِءفيهـا خإوا

ُء ّكا َفة سَا ريِّشها في مخطو
ٌق َطَر

َلعلى السافَل،ِ ّلين،ِ ويِّقال في جناحهّ طَرق: إذا غطى الّريُِّش ا َتخ،ِ وهو ال َف ويِّقال في ريِّشها 

الّرّمة: وقال ذو 

ِءلهّ ْفَي ِءشهّ في ل ريِّ
ُق ْفَقـَر يِّتـر

ُق ٌع الَخوافي طرا َق واق فو

ّنعال ِءطراق ال ًا،ِ فصار ك ًا،ِ ولزَم بعُضهّ بعض ّطرَقت الرض: إذا ركب التراُب بعُضهّ بعض ويِّقال: ا

ًا،ِ وقال  َبق العجاج: َط

ْفَت َق ّطَر ًا إل فا  ُدخّإسا ثلث
ٌد،ِ أو ِءفعال الُحَزاة والعائفين: وقال لبي ْفَرب بالحصى،ِ وهو من  ْفَرق،ِ بإساكان الراء: الض ّط وال

َبعيث:  ال

ّلهُّ ما الطير زاجراُت ال ُق تدري ما لعمرك الطوار
بالحَصى

ًا،ِ قال أبو عبيد ول يِّقال ّلت بهّ شيئ ِءضها: إذا حان خإروجهّ وتعض ُة ببي قال: ويِّقال طّرقت القطا

ُه قوُل  َغّر ّي: ذلك في غير القطاة،ِ و ِءد ْفَب َع ال

ًا ِءصْ نسيف ْفَفحو ُأ َقطاة ك ال
ِءق المطـّر

ْفَت لدى ِءرجلي تخذ
ِءزها  غر



ٍة،ِ ولكّل ذاَت ولد،ِ ّياض َب ْفَل إن التطريِّق ل يِّكوُن إل للقطاة،ِ بل يِّكوُن لكل  وهذا الشاعُر لم يِّق

ِءة تسمى سَاَحابة،ِ وقد ضربها وكيف يِّقول ذلك وهم يِّرُوون عن قابلة الباديِّة أنها قالت لجاريِّ

َلى  َع َلق  ْفَط ُت يِّدها: المخاُض وهي 

َطّرقي ٍة و َي ْفَصـ ِءر ِءبُخ ْفَيِّ َأ و ِءقي سَاَحاُب ْفَير َطّر ِءبَخـ
ِءر َطَرَف ُتريِّنا ْفَي َظ ُب  ال

حجر: وقال أوُس بُن 

ْفَر ربها مولية،ِ مسـبـطـ شـطـبًة تـرى مكان
ْفَر ثعلٌب ضبنهّ وفي ًا وأحَمر منكس النـسـو عليهّ جعد

ًا تشهق ًا حين ْفَّر وحين ّتـهـ الفتا جيب مثُل صدره 
ِءل ْفَر بيننا ما مث نأتم َتنا ًا وإخإو عـامـر

ْفَت ْفَر بنفاٍس طرق ِءك ِءب إساكـاتٌة ثم صرخإٌة
ّد ترى كما فهذا عليهّ.ً يِّر

ِءٍر بن أوُس ذكر وإنما البكر ولدة ِءبكَر حج لن غيرها،ِ دون ال

ِءولد ِءبكر على ال ّد،ِ ال أكّز والمخرج أعسر،ِ الولد وخإروج أش

ِءبكر أن ولول وأضيق،ِ ُد ما أكثر ال وألطُف جثًة أصغُر تل

ًا،ِ ّطي الرحم تتسع أن إلى جسم لكاَن فيها الولد بتم

ّق.ً أعسر وأش

القطا في قصيدة أجود

ِءدة قيلت في  َكّب التغلبي،ِ وهي أجود قصي ِءع القطا: وقال المّرار،ِ أو ال

حافاتها في الفرَخ ٌة بها يِّحاُر مرورا



ُق يِّتحـر الـقـطـا
ِءهّ عنهُّ جفا موالـي
ُق ُمـطـر

ِءة َفرَخ بها  القـطـا
كـأنـهُّ

ْفَغضى موتهّ ًا ت ِءمرار
ُق وثرم

فـيهـا مات قد بديِّمومة
ُنـهّ وعـي

َلهّ قيٌض يِّواريِّهّ حو
ُق مـتـفـلـ

هنالك شيء بل 
شـخـصـهُّ

ٌق ِءن بمثل وشد الزعفرا
ُق مخـلـ

وعـيٌن نـاب محجٌر
مـريِّضٌة

ٌد وحٌف ذنٌب وجـي
ُق مـطـو

ُء ُتعاجيهّ ِءع كحل الـمـدامـ
ٌة حـر

ّية ُء غبراء سُاكاك سامرا
ُق عسـلـ ّيِّة كـدريٌِّة ِءسامـاكـيُة ِءر ُعـ ْفَر ُعـ

َذايِّاها كفاها النجاء َر
ُق الهـبـنـ

ْفَتهّ مـا تبتغـي غادر
ُيِّعـيُشـهّ

َة ْفَهر َمسير َقطا،ِ َش لل
ُق ّلـ مـتـعـ

منهل من تستقي 
دونـهّ 

ّظى ًا تل قيظهّ،ِفـهـو سَاُموم
ُق أور

َغَب ِءز مطروٍح،ِ لز بجو
ُنـوفة تـ

أوصالهّ عن الحّر
ُق يِّتـمـز

كـاد وقد أمسى إذا
ُده جـلـ

ْفَزهاها ِءحين ِءن يِّ الجناحا
ُق أولـ

ّلت  ّلـت ثم فاساتق و
ًة ُمـغـير

أطـحـُل فالماء دعاميصهّ
ُق أور

ًا  الماء من ضحضاح
ْفَت بـد

فيطفـو مخنوٍق تغوَث
ُق ويِّغـر

ًا مقـذ أتتهُّ حـر
ْفَت َثـ تـغـو

ِءل ٌو العامّي الحنظ جر ِءقي  ُتل ساـقـاء في و



ُق ّلـ َف ُم كـأنـهّ
ْفَت وقد الري من كاد
ُق تبصـ

ْفَت َو لم مائهّ ِءمن ارت
لـهـا

السحاُب طار كما وطارت
ُق  المحل

ْفَت ًا َطموة طم ْفَت ُصعد ّد وم
َنها ِءجرا

القطا في البعيث شأعر

البعيث: وقال 

ُو القطا  المناهَل تعر
َنهـا ُجو

كـأّن ُبطوالت 
نـجـاءهـا

ِءه  ْفَت الميا واساتتبـ
ُنـهـا قـرو

َويِّن ِءس ساقاء َط ْفَت الخم ُثّم
قلـصـت

َوي خإرٌز ليس أدا
ُنـهـا يِّشـي

ْفَدَن ما في الماء َور
ِءس الّضحى َغل

ِءر َغ منها اللبات ُث
حصـينـهـا

َوي ِءت أدا ِءل خإفيفا المحام
ْفَت أشـنـقـ

عنها ضاق قد ُغصٍص
وتينهـا

ْفَلَن َع حين الماء َحباَب َج
حمـلـنـهّ

تجري والريِّح ليلهُّ
ُنـهـا ُنـو ُف

ْفَئن يِّسمعَن أن ش
ٌع واللـيُل واضـ

حّي الخرشاء وميتُة
َجـنـينـهـا

أفاحيصهّ في سارٌب 
الـسـفـا

ِءف،ِ أفاني ًا الصي ُحمر
بطونهـا

ّويِّن ًا يِّر ِءة زغب بـالـفـل
ّنـهـا كـأ

ّويِّت: أي حملت في  ّويِّن من قولك: ر روايِّة.يِّر

ول الخإرى ُتعكُم
ُنها  تستعي

ْفَت َل َها َم ْفَن ٌة ِءم قطا
َءهـا ِءساقا



ذكر نوادر وأحاديِّث وأشعار وكلم يِّتّم بها هذا الجزء

َبحوا ِءهّجيراه: اص ْفَمُر بن تولب،ِ فكان  ّن ِءرف ال قالوا: خإ

ْفَكب.ً ُقوا الر ِءب ْفَغ ْفَكب،ِ ا الر

ّوجوني،ِ ِءهّجيراها: ز ٌة من العرب فكان  ِءرفت امرأ وخإ

ِءهج َلَما ل ّلهّ عنهّ:  زّوجوني فقال عمر بن الخطاب رضي ال

ُتكم.ً ْفَت بهّ صاحب ُعكل خإيٌر مما لهج بهّ أخإو 

ُقدامة الجمحي قال: ّلهّ بن إبراهيم بن  وحدثني عبد ال

ً ّلهّ عنهّ إذا رأى رجل كان عمر بن الخطاب رضي ال

َق َقَك وخإل َل ُد أن الذي خإ ِءرُب في كلمهّ قال: أشه ْفَض َيِّ

عمرو بَن العاصْ واحد.ً

ّلهّ عنهّ لصعصعة بن وقال علّي بن أبي طالب رضي ال

ْفَدنا عند صاحبك ُصوحان في المنذر بن الجارود: ما وج

ّفاٌل في َت َفيهّ،ِ  ِءعط ّظاٌر في  ًا قال: إن قلَت ذاك إنهّ لن شيئ

ّدثنا جريُِّر بُن حازم َديِّهّ.ً قال: وح ُة بر ُتعجبهّ ُحمر ِءشَراكيهّ،ِ 

َطعّي قال: قال الحسن: لو كان الرُجل كلما قال َق ال



ْفَجب.ً ُع ُيَِّجّن من ال أصاب،ِ وكلما عمل أحسَن،ِ لوشك أن 

ٍة وهو ِءجناز عن أبان بن عثمان قال: سامعُت أبا بلل في 

َظنوٌن إل ميتة الّشّجاء قالوا: وما ميتة ٍة  ِءميت يِّقول: كّل 

ٌد فقطع يِّديِّها ورجليها،ِ فقيل الّشّجاء? قال: أخإذها زيِّا

َهول ْفَيَِّن يِّا َشّجاء? فقالت: قد شغلني  َتَر لها: كيف 

ِءدكم هذا.ً ْفَرد َحديِّ َب َلع عن  ّط الُم

ِءك ْفَمنا قوَم ّل ِءت لنا ك ْفَن ِءذ ّية: لو أ قال: وقيل لرابعة القيس

ٌق ْفَرقف ٍم،ِ وكان لك في ذلك َم فَجمعوا لك ثمن خإاد

ِءك الخدمَة وتفّرغت للعبادة،ِ فقالت واللهّّّ إني ْفَت وكف

لساتحيي أن أساأل الدنيا من يِّملك الدنيا،ِ فكيف أساأل

الدنيا من ل يِّملكها?.ً

والناساكات المتزهدات من النساء المذكورات في الّزهد

والريِّاساة،ِ من نساء الجماعة وأصحاب الهواء،ِ فمن

َدويِّة،ِ ورابعة ُة الع نساء الجماعة: أّم الدرداء،ِ وُمعاذ

ّية.ً القيس



ومن نساء الخوارج: الّشجاء،ِ وحمادة الّصفريِّة وغزالة

ًا،ِ وُصلبت الشجاء وحمادة،ِ قتل ْفَلَن جميع ِءت ُق ْفَيبانية  الّش

َة صالح بن ُمسّرح.ً َأ َغَزالة،ِ وكانت امر ّتاب  ُد بن ع خإال

ومن نساء الغالية: الميلء،ِ وُحَميدة،ِ وليلى الناعظية.ً

ُعمر بُن ُدبة قال: ما أبرم  ْفَع محمد بن سالم عن ابن ُج

ًا قط إل تمثل ببيت شعر.ً الخطاب أمر

وعن أبان بن عثمان،ِ قال عبد الملك: لقد كنت أمشي

ّتقي الُجندَب أن أقتلهّ،ِ وإن الحجاَج ليكتب ْفَرع فأ في الّز

ِءفُل بذلك.ً ٍم من الناس؛ فما أح إلّي في قتل فئا

ْفَقَستك الخلفُة وقيل لهّ وقد أمر بضرب أعناق السَاراء: أ

ْفَتني،ِ ًا قال: كل،ِ ما أقَس يِّا أمير المؤمنين،ِ وقد كنت رؤوف

ولكن أقساني احتمال الضغن على الضغن.ً

قالوا: ومات يِّونُس النحوّي سانة اثنتين وثمانين ومائة هو

ابن ثمان وثمانين سانة،ِ وقال يِّونس: ما أكلت شيئا قّط

َبُرد،ِ ول في الصيف إل وقد ساخن.ً في الشتاء إل وقد 



َدايِّني: لو َيِّسير قال: قال أبو عمرو الَم وحدثني محمد بن 

ِءحصص ما نالني كل ما نالني: اخإتلفت َبليِّا بال كانت ال

ّتياس وبي إلى حملها حاجة،ِ جاريِّتي بالشاة إلى ال

فرجعت جاريِّتي حامل،ًِ والشاة حائل.ًً

محمد بن القاسام قال: قال جريِّر: أنا ل أبتدي،ِ ولكني

ِءدي.ً َت ْفَع أ

َقيني: أنا مثل العقرب،ِ أضّر ول أنفع.ً وقال ال

وقال القينّي: أنا أصدق في صغار ما يِّضّرني،ِ لكذَب في

ِءر ما يِّنفعني.ً كبا

قال أبو إساحاق: اساتراح فلٌن من حيث تعَب الكراُم.ً

ٌد حقود حسود.ً وقال الحجاج: أنا حديِّ

ُدق مادام ِءي: أنا ل أص ْفَين َق َفيع قال: قال لي ال ُن وحدثني 

كذبي يِّخفى.ً

ُذكر شبيب بن شيبة عند خإالد بن صفوان فقال قال: و



ّو في العلنية.ً خإالد: ليس لهّ صديِّق في السر،ِ ول عد

وقال أبو نخيلة في شبيب بن شبيبة: 

خإطيبهـا وعلى فتاها ْفَت َد ٌد غ ِءبهـا على ساع َشبي

ْفَبَت ِءج ِءطيبهـا كثرتها ِءمن ع و
إلى الشمس مطلع

مغيبها
ْفَرخإّي: أنا إنسان ل أبالي ما اساتقبلت بهّ الحرار.ً وقال يِّحيى بن أبي علي الك

ْفَر قّط عن شيء من القبيح ّت َعمرو بن القاسام: إنما قويِّت على خإصمي بأني لم أتس وقال 

َه عملك ْفَتك مكرو ّدنية،ِ فأَر ّذة،ِ وهتكَت المروءة،ِ وغلبتك النفس ال فقال أبو إساحاق: نلَت الل

ْفَت إلى خإير يِّكون منهّ،ِ ولم َلى هذا السبيل لم يِّتلف َع ًا،ِ ومن كان  ًا وشيء قولك حسن محبوب

ٍر يِّفعلهّ.ً ْفَث بش يِّكتر

الفرزدق: وقال 

من نفَسهّ يِّبغي فأصبح
ُيِّجيُرها

من الناس ُيِّجيُر 
ِءف مالك ساي

ّتوّت  اليمانّي: ومن هذا الباب قول ال

ْفَبُت ِءج أنا الذي الباب عن ُح
ُبهّ  حاج

ّي ُلُب باب أ الذَن أط
ما

ّي بن  زيِّد: ومن هذا الشكل قوُل عد

ِءن َغّصا بالماء َكال
 اعتصاري

ِءقـي الماء بغير ْفَلـ َح
ٌق ِءر شـ

ُزهير: وقال 

ْفَعَن ِءصّي وَض ِءر ِءع ِءض الحا
ِءم ّي َتَخ  الم

ْفَدَن َء َوَر ًا الما ْفَرق ُز
جماُمـهّ

َويِّد بن منجوف إلى ُمصعب بن  الزبير: وكتب سُا

َفى ِءد بكـل النصيُح ُيِّل وا ًا  َعب ْفَص ً عنـي ُم رساـول
ِءحكوا هم إليك ض تـواخإـى َمـن أكثَر أّن



 العادي
وحدثني إبراهيم بن عبد الوهاب،ِ قال: كتب شيٌخ من

ّلهّ من ل يِّعرفنا ول َلى باب داره:جزى ال َع ّي  أهل الر

ًا،ِ ًا،ِ فأّما أصدقاؤنا الخاصة فل جزاهُم اللهّ خإير نعرفهّ خإير

ْفَؤَت قّط إل منهم وأنشدني النهشلّي لعرابي ُن فإنا لم 

ْفَخلً:  يِّصف ن

ِءض جانَي ْفَي ِءل َب ْفَح ّن ال
ِءنيها  َجا

َفها ْفَي مخار َي جوانبهـا ِءثن
فقال: ووصف آخإر نخلً 

َتها َعل َهّل الّراقي ِءقّم  أ
الشاعر: وقال 

ُقهُّ العداء َب ْفَغ َقراُح َيِّ ال ْفَل  ِءل ْفَق ُتهُّ َت َب ْفَل حلو ُكـ ْفَنـ َويِّ
ِءبعوا ْفَم َش ُه ُه َأوُج َبـاُح و ِءق ًا رأيُِّت ِءشر ْفَثنى َمعا عليهـم ُيِّ

َق لم ْفَس ُهم ُيِّ َضياُح عند
ِءرُموَن ْفَص لهُم الُم

ًا سُاُجود
الشاعر: وقال 

ْفَو الحّي آيِّبوا يِّشاؤون أ
 طَرقوا

ًا البائتين مـن قريِّبـ
بـيوتـهـُم

ْفَن يِّبيت عندهم َلهّ،ِ ولو شاء أ ُع أه ْفَم،ِ ويِّد ِءقَرى،ِ وفي طعام الناس،ِ يِّبيت به يِّقول: لَرغبتهّ في ال

َلفعل.ً

ّد  هؤلء: وقال آخإر،ِ يِّمدُح ض

الحّي دون يِّبيتون
 َأضيافا

ِءري َء قدوُرهم َتق ِءهـُم سُاّرا ليل



جريِّر: وقال 

َيِّرى ل الذي الحق من َتحيي  ْفَسا ِءخإي ل أن أ
لهّ

َده مثلها.ً ٌد ول يِّرى لي عن قال: أساتحيي أن يِّكون لهّ عندي يِّ

القيس: وقال امرؤ 

يِّبيُت ما الهموم 
ِءل ْفَوجا  بأ

ْفَمَن ِءلّي إل يِّنع ّعـٌم خإ من
ْفَقَل لهَّ،ِ وأنشد مع هذا البيت قول عمر بن أبي ربيعة،ِ قال: وهو كقولهّ: اساتراَح من ل ع

ًا،ِ حتي ًا،ِ ويِّتمثل بهّ كثير ّد ُبهّ النصف الخإير من البيت الثاني ج ويِّحكى أن المنصور كان يِّعج

ًا،ِ وكان اساتحسانهّ عن فضل معرفتهّ ّدَمهُّ دهر َأن المعنى ق انتقده بعض من قضى بهّ عليهّ 

قولهّ: بإحقاقهّ فيهّ،ِ وصواب 

ّيِّاُن َتّف وَر ْفَل ِءئق ُم الحدا
أخَإضـُر

َبها ِءظّل عيشها من وأعَج
َفة ْفَر ُغ

ْفَت َيس ِءر آخإر لشيء فل الده
َهُر ْفَس  َت

َفاها  شيء كّل َك
ُهّمـهـا َيِّ

وأنشد: 

ًا ُقوف مُسوُك بأيِّديِّهم و
الرانب

َدَر َت ْفَب المعالي الناُس ا
ْفَم رأيِّته

وأنشد: هجاهم بأنهم إنما يِّعيشون من الصيد،ِ 

ًا أقاموا ِءج في ُرتوب ُهو ّن ال
ِءم  اللهاج

المكارَم الناُس ابتدَر
َ ُعـل وال

ْفَهجم: الطريِّق الواساع.ً ْفَخبر أنهم يِّسألون الناس،ِ والنهج والل يِّ

الخإر: وقال 

ْفَرَن وإن  ًا يِّكث ُع يِّوم فأرب ًا َيِّرويِّن إبٌل َلـنـا يِّوم ِءعيا
ْفَن ِءك ٌء قّل َما إذا ول شي
ُع يِّوسّا

ّدهُم ِءم ْفَن ل بالماء ُن ِءم
ْفَم ِءهـ ِءن َهوا

الخإر: وقال 



ٍد كّل بالمقادي  قا
ِءم َت ْفَع وُم

َديِّات ْفَه َء الُم بالماء الما
بعدما

الخإر: وقال 

ِءقَرى  بَن ُمسلَم يِّا ال
 

ُمرٍخ والليُل دعا 
َلـهّ سُادو

يِّهتدي حتى اللوم
ِءر ُنوبـا اب

ً َعل ِءلَمـبـيتـهّ يِّهتدي ل ُج
هانئ: وقال الحسن بن 

ّتمساُح إنما لي قيل ال
النـيل

ْفَضمرُت ّنيل َأ ًا لل ْفَجران ِءه
وَمـقـلـيًة

ّنيَل أرى في إل ال
البـواقـيل

َأى  ّنيل ر َي ال ِءن رأ َعي ال
َثٍب ك

ّيادة: وقال ابن  م

ِءهّ ًا باب ًا إذن ول يِّسـير ِءء ابَن  ْفَشرا ِءن ق ِءعجا ال
ْفَد ِءجـ َأ

َقُص على يِّمشي َمن لن
 ْفَعقل

ْفَمـَر ولَّك الذي أ
ٍة جـمـاع

قولهّ: ومن هذا الباب 

َلة بَشّط ْفَج ِءري ِءد ْفَش ّتمر َيِّ ال
 والّسمكا

العوراء أبا رأيِّت
ًا ُمرتفـقـ

ْفَذ َأعلم والموُت ّفى إ بمن َق ِءة ِءشّر َقى الخيل َك عند تب
ِءدهـا ْفَذو ِءم

ْفَن  فقد سااعيهّ أنت تك ِءر في مساعيَك  آثا
ِءتـنـا َد ساا

قولهّ: ومن هذا الباب 

َعـا ديِّارهم في  الّصني َد  ِءصـدق آباء عن المج
أن أوشك الّسوء

ِءضيعا  يِّ
ُد ُع المج ْفَتـهّ الرفي تعـاور



ِءجران  ِءد: وقال  ْفَو َع ال

َدا ما ْفَجيَة في َب الليل ُد
 يِّطرُف

ًا ُأراقُب سُاهيل من لمح
كـأنـهّ

 وقال: 
ْفَعهّ لم ُء يِّر سااعَة الما
 ُيِّنَضُح

ِءد ِءج َذ َأ ُترجى الموقو
ُتـهّ حيا

ّنميرّي أتى باب بعض العمال،ِ يِّسألهّ ِءد ال وكان أبو عبا

َنا فسرقوا كل َقا ْفَسات ُأ ًا من عمل السلطان،ِ فبعثهّ إلى  شيئ

ْفَيدر وهو ل يِّشعر،ِ فعاتبهّ في ذلك،ِ فكتب َب شيء في ال

ّباد:  إليهّ أبو ع

العظـامـا والطيَر ًا ْفَر َأضرُب باز ُكـ ال
ْفَنَت َدامـى فأوه ُق ال ْفَصـَت ّن الـّص بـَي فتق

َلى ْفَعو َع َعاَمى الص الـبـا ُأرساـل ما َت
الراعي: أراد قول أبي النجم في 

ِءد عن يِّجفو كالصقر ِءطرا
ِءل ّدخّإ  ال

ِءل الغانـيات بين ّهـ الـجـ
ِءغفارّي،ِ في ليالي شهر رمضان،ِ في المسجد العظم،ِ فدّب إليهّ،ِ ِءد مع أبي بكر ال ّبا وبات أبو ع

يِّقول: وأنشأ 

ّي ِءغفار ِءر أبي ال بـكـ ُهو بّت لي ليلًة ْفَل بـهـا أ
ِءر على الليل من ْفَد قـ مضى قد ما بعد إليهّ قمُت

ّني ِءر ليلَة م ْفَد َقـ الـ ِءر للة ْفَد ْفَن فيا الق رأى َم
َعهُّ وقد ْفَخـري أفَز َنـ ْفَمداٌن قام ِءر أبو َح بـكـ

ْفَلباَن  ِءتهّ: وقال في ق صديِّق

ْفَت وقد لشقائي َغـ َط ْفَت قد قلباَن َغـ َبـ



ِءقوى عظيم ْفَت ال َنـك لم بك ْفَي ُتـ بـأ
ّدارمي: وقال مسكيٌن  ال

ً القطا ُد وهّن ليل ُهجـو ُتهـا المؤمنين أمير ْفَل رَح
لهّن كانت أن غير

 
كأّن قرموصْ كّل

فراخإهَّ
سافيان: وقال أبو الساود الدؤلي،ِ واسامهّ ظالم بن عمرو بن 

ِءح في ولكنهّ غيُر النص
ِءب ُمريِّ

ْفَنَت ِءم ًأ الّسّر على أ ْفَمر غيَر ا

َعلياء ْفَت ناٌر ب َد ِءق ِءب ُأو ُقـو َثـ ِءبـ
ِءهّ ِءس في ِءب ّتى النا ح

ُعهّ ْفَن قوار مخطئ ِءم
ِءب وُمصي

ْفَرع لم متى وكنَت ِءساّرك َت
ْفَر تنتش

ِءب نصَحهُّ مؤٍت كّل َلبـي ِءب
ْفَؤتيَك ُلّب ذي كل بم
ْفَصَحهُّ ُن

ْفَن لهّ  ٍة ِءم ِءب طاع َنصـي ِءب
ْفَجمعا ما إذا ولكن َت عند اسا

ًا: وقال  أيِّض

ِءم ْفَو َق ّتى ال َذ ح تأخُإ
ِءب النصَف ْفَغَض  وا

ًا كنَت ُتـلـَف فل مظلوم
ًا راضـي

ْفَشغب مقالتهم كل بهم َوأ
ِءب َغـ َمـشـ

ّظالُم أنَت كنَت ال
ْفَح القوَم ِءر ّطـ فـا

ّق عليَك َجلوٍب ْفَن الح كّل ِءم
ِءب َمجـلـ

ْفَب ِءر ْفَد جهٍل بذي وقا وباعـ
ٍم بـعـالـ

وراءك ممـا ليستمسكون
ِءب َد فـاحـ

ِءدبوا ْفَس َح َع هم وإن فاق
َعـُسـوا تقا

ِءضي كنُت للبعيد َأق
أبـي عـلـى

ْفَن َن ِءع ْفَذ ّق ُت واصبر للح
الـتـي

لـم ما جّربُت وقد َمعادي ٌؤ  إلـهـي أخإَشى امر



ِءب تـجـر ّتـقـي َأ و
ْفَسلمة بن عبد  الملك: وقال َم

ِءطٍن ْفَو بهّ َيِّخشى َم
ْفَت القوُم َن َع  ال

القوم في الصواُت إذا

ّتى بالّصبر َعّما تنجلي ح
ْفَت َلـ انج

ّطٌن َو مـا على نفسي ُم
ْفَت َلـ ّي خَإـ

الكميت: وقال 

ُع ِءض تسم ْفَي َب صريِّرا منها لل ِءن خإفاف ِءرقاٍق وبيٍض ُتو الُم
ِءفَر ْفَرَحى َمشا ْفَلن َق َبريِّرا أك ال ِءم في  آثـاُرهـا الهـا

عبيدة: وأنشدني أبو 

ًا مائهـا فضوُل فيها صفائح
ِءبُحها ْفَص ًا ُن بل قيس

اساتبقـائهـا

اساتوائها في البيضة عل
ْفَضٍب كّل من عّل َغ
ِءدمائها

ورائها من أمخض وقد ُقهّ َد رون َق ْفَربـائهـا في أو ِءحـ
طيئ: وأنشدني لرُجل من 

ًا صباٍح فتياَن  ِءكَسرا الرماُح كان إذا  َبـر أص
المؤخّإرا الَجل يِّشتهون ِءد  ًاُدّر الحدو وُحّسـرا ع

مفّرع: وقال ابن 

ِءت ُد ل البطاُل حاد ُد والهوادي البطون تحي قو
ُد مـا َيِّعلمن  ُنـريِّ ُهّن ُدوا قالت رجعنا عو

 ومن المجهولت: 
ْفَجَت ًا لي ِءه ًا شوق قديِّم
ِءري تد

ّلهّ سالَم عليَك َمـنـزٍل من ال
ِءر ْفَفـ َقـ

َوى ُصروَف ّن مغانيك ُتبلي ال
ِءر  شه

ًا شهر من عهدتك جـديِّد
ْفَل أخَإـ

الخَريِّمّي أبو يِّعقوب: 



ُتهّ ول ْفَض ِءر َعّر للمعـايِّ
ًا أخإلقُت ما لعمرك وجه

ّيُر  لقصدك.أي ل أع

ْفَت ّل غـيَر مالهّ وخإ
ِءر وافـ

ْفَت َفر ِءد َأيِّدي و ِءم المحا
ِءعرَضهّ

ُع بُن  إيِّاٍس: وقال مطي

ِءل وُحّب ِءق ُطو ْفَعنا َل ْفَن ا ِءم
ُلقي  خُإ

َتني ْفَف ّل ِءق طـويِّلُة َك ُنـ ُعـ الـ

ْفَرُب ُق ًا فال ُد أيِّض في يِّزيِّ
َلقـي َق

ْفَن  ِءدها ِءم ْفَع ْفَن ُب فإ
ْفَت َبـ َقـر

هارون: وقال ساهُل بُن 

ْفَن ًا يِّراني َأ ّي ِءن عنهّ َغ
ِءس بـالـيا

ٌؤ َق امر ّني ضا لم ع
ُلقي  خُإ

ًا ِءريِّ ْفَم َت ْفَس ًا ُم منـهّ ِءدَرر
ِءس بـإبـسـا

َع لـم إذا يِّراني ْفَر َيِّ
ِءصـَرتـي آ

ُبهُّ كان َل ْفَط ًا َم إلى فقر
ِءس الـنـا

ُلُب ْفَط َني كي الماَل َأ ْفَغ ُأ

بفضلتـهّ
خإالد: وقال ليحيى بن 

ُعهّ ما إذا  ْفَن كان م
ْفَحَزمـا أ ِءد يِّنـوبـهّ فـيمـا المال تل

ّق هو إن الفضَل يِّستح
 

ّيان ْفَضل لهّ حاله ِءفس ف
ِءعـهّ ْفَنـ مـ

َه ِءر ّق من تأتي ما َمكا الح
ْفَغنما َم

ّلُل ْفَت قد نفس مذ أن غير أب

لزيِّاد: وقال أبو الساود 

ٌع ًا ول َجَش ْفَفس ْفَه َن ِءريِّر َشـ
ْفَمُرَك َع ّلهُّ َحشاَك ما ل ال

ُعهّ َهّش ِءز ْفَه تنا ُؤوَر خإـ ِءرٌس ل أنَت ولكّن غلـيٌظ َش



ِءب ِءن ْفَوضة بجا ّيِّا َر ْفَة َر َمطير ْفَذ ُه إ َتـينـا ْفَلـنـا أ نـز
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