
السادس الجزء

ومرافقها الخطوط

بالله، إل قوة ول حول ول لله، والحمد الله بسم

وسلم. وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى

من تجعلنا ول عندنا، بما القول، فضول جنبنا اللهم

وفي ومرافقها، الخطوط قلنافي المتكلفين. قد

استخراجها، إلى الحاجة كانت وكيف منافعها، عموم

أهلها، طبائع اختلفا قدر على صورها اختلفت وكيف

تكون كانت وكيف وضعها، إلى ضرورتهم كانت وكيف

فقدها. عند الهلة

ولم الشإارة وفي تكلفوه، ولم العقد في وقلنا

حتى اللسان، ببيان ذلك جميع شإبهوا ولم اجتلبوها،

اللسانين، أحد قالوا: القلم بالبيان. ولم سموه

اللسان. من أنم والعين

وشإدة نفعه، وعموم المنطق إلى الحاجة في وقلنا

ًا، أعم صار وكيف إليه، الحاجة هذه ولجميع نفع



والمحمول منه، المشتق هو وصار أصلً، الشإكال

ًا الصامتة الجسام جعلنا وكيف عليه، والبرهان نطق

ًا. الجامدة الجرام في الذي بيان

ّديِّك الكلب في القول جملة وذكرنا الجْزأيِّن في وال

ّبان، وفي الحمام، في القول جملة وذكْرنا الّولين، ّذ ال

ّ الجعلن، وفي الخنافس، وفي الغربان، في و ما إل

ّنا فيهما، القول فْضلْ من بقي ذلك، أّخرنا قد فإ

باب في موقعهما وصواب الحشرات، باب في لدخوله

الثالث. الجزء - في الهمج في القول

ّله أودعها ما سمعت وإذا الّصنعة، عظيم من تعالى ال

ّله فطرها وما وما المعرفة، غريِّب من عليه تعالى ال

العظيمة، والِمحن الكثيرة، المنافع من بأسبابها أْجرى

ّداء من فيها جعلْ وما ّدواء ال ْلتها وال َل تسميها أْن - أج

ًا، وعلمت حشرة، تسّميه أْن الخر الصنف وأكبرت همج

ول الستحسان، قدر على ليست الحيوان أقداَر أّن

الثأمان. أْقدار على

ّذّرة في القول جملة وذكرنا ّنملة، ال القرد وفي وال



ّيات وفي والخنزيِّر، ّنعام، الح في القول وبعض وال

ّنار الرابع. الجزء في ال

ّله - حفظك والنار فقد الحيوان، من تكن لم - وإْن ال

ّتصلْ الّسبب من جرى كان القول ومن بذكرها، الم

ْكرها أوجَب ما فيها، بما المضمر جملة عن والخبار ِذ

فيها. القول

ّية ذكرنا وقد ّناِر، في القول بق في القول جملة ثأّم ال

والّسنانير الجرذان في القول جملة ثأّم العصافير،

سبٌب واحد باب في الجناس هذه ِولَجْمِع والعقارب،

ّينه قرأه، من سيعرفه رآه. من ويِّتب

القول ثأّم والبعوض، والبراغيث القملْ في القوَل ثأّم

ّنحلْ، العنكبوت في الُحبارى. ثأّم في القوَل ثأّم وال

الضفادع في القول ثأم والمعز، الّضأن في القول

واليِّجاز القطا. الطناب في القول ثأّم والجراد،

ّلهّ - أبقاك بقيْت وقد ُتحُوج الطإالة، توجب - أبواٌب تعالى ال و

ٍة وليس الطإناب، إلى ْقداَر ُيجُاوْز لم ما بإطإال ووقف الحُاجة، ِم



البغية. منتهى عند

وقليلها لكثيرهُا، فكثيُرهُا المعاني، أقدار على اللفاظ وإنما

ُفها لقليلها، والمعاني لسخيفها، وسخيفها لشريفها، وشري

ُة، أقّل إلى اللفاظ من تحُتاج وجهاتها، بٍُصورهُا البائنة المفرد

ْلتبسة. والجُهاُت المشتركة، المعاني إليهّ تحُتاج مما الم

ِهد ولو ُع َج هُذه عن دونهم من ُيخبروا أن البلغاة أهُل جمي

ْغني وجيز بكلما المعاني، ّلسان، التفسير عن ُي باليد والشارة بال

َدُروا - لما والرأس ّول: إذا قال وقد عليهّ، َق ُد ما يكْن لم ال ُتري

ْد ِر ّلغاِت يُسوما أن للعاقل ينبغي وليس يكون، ما فأ ليس ما ال

ّنفوس ويسومَا طإاقتها، في ّلتها، في ليس ما ال صار ولذلك ِجب

ِلهّ ِمْن ُطإلب ِلَمْن يفّسره أْن إلى المنطق كتاب صاحُب يحُتاُج َب ق

ّلسان، رفيق المتكلُم كان وإن المنطق، علم ّ البيان، حسن ال إل

ّني ْذ النفوَس أّن حاٍل على أُشّك ل أ ّطرائف إلى كانْت إ أحّن، ال

ّنوادر ّنها أصّب وبها أْميل، الحاديث قصار وإلى أشغف، وبال - أ

ّقت وإن الكثير، لستثقال خليقٌة وإْن الكثيرة، المعاني تلك استحُ

ّطويُل ذلك كان َع، ال ّد. الكثيُر وذلك أنف أر



الكتاب أبواب سائر سرد إلى رجع

ّلهّ بعون وسنبدأ والهمج، الحُشرات في بالقول وتأييده، تعالى ال

ْكر الخاملة والمجُهولت السباع، وصغار ّذ ونجُعل البهائم، من ال

ًا كلهّ ذلك ًا، باب ّتكل، واحد ْنع بعد ون ّلهّ ُص ذلك أّن على تعالى، ال

ْذ الباب ًا كان إ ل لها القارئ - أّن مختلفة وأسماء كثيرة، أبواب

ًا يمّل ّتى باب ّثاني يخرجهّ ح مقامُا يكون وكذلك خلفهّ، إلى ال

ّثالث ِدس، من والخامس الخامس، من والرابع الّرابع، من ال الّسا

الحيوان قدر مقياس

كثرة ول الجُثة، ِعظِم الحُيوان شأن من عليهّ ُيعتمد الذي وليس

الذي والغرض إليها، ُيجُرى التي الوزن! والغايُة ثقل ول العدد،

ْلق لن ذلك، غاير إليهّ نرمي عجُيب من فيها وما البعوضة خ

ْلق العمل، غاريب ومن التركيب، ّذّرة كخ عجُيب من فيها وما ال

ومن الحُسنة، والتدابير الّصادقة، الحاسيس ومن التركيب،

ِة ّي ِر العاقبة، في والنظِر الرو المعيشة، صلُح فيهّ ما لكّل والختيا

ُبرهُانات من فيها ما ومع ّظِاهُرة. والحُجُِج النيرة، ال ال

ْلق وكذلك ْنعة تركيبها، وعجُيب الّسْرفة َخ ّفها، وص في ونظِرهُا ك



أمرهُا. عواقب

ّنحُْلة خلق وكذا ّتدبير، وعجُيب الحُكم، غاريب من فيها ما مع ال ال

ّدما ومن ِر ُيعيشها، فيما التق كسبها، عن العجُْز ليوما والدخا

ّتدبير هُدايتها، وُحسن ُيرى، ل لما ورؤيتها ُيَشّم، ل ما وشّمها وال

العمال أجناس وتقسيط ساداتها، وطإاعة عليها، التأمير في

ّوة معارفها أقدار على بينها، ُق أبدانها. و

ّنحُلة، فهذه ضروب في شيء كل قبل فانظِر ذبابة، كانت وإن ال

ّنك فيها، الناس ُضروب انتفاع ُدهُا فإ الشامخ، الجُبل من أكبر تجُ

الواسع. والفضاء

ُبرهُان ومن العاجب، العجُب من فيهّ كان وإن شيء وكّل ال

ّناصع، ْدر ويمل العاقل، ِفكر يوّسع ما ال ّكر، ص بعض فإّن المف

في ُبرهُاناتها تختلف وكما علمة، وأظهر أعجُوبة، أكثُر المور

ّظِهور، الغموض ِة، طإبقات في تختلف فكذلك وال ْثر وإن الك

ُة، شملتها البرهُان. اسم عليها ووقع الكثر

 الكتاب أبواب سائر سرد إلى رْجع



ُئ الذي الجُزء هُذا ولعّل والهمج، الحُشرات في ما بذكر فيهّ نبتد

ٌء، ورقهّ من يفضل أْن ِتّمهّ فنرفعهّ شي في القول بجُملة ون

ّظِباء ّنهما والذئاب، ال على ويزيدان الطوال، عن يقُصران بابان فإ

القصار.

قد التي المعتدلة، والمقتصدة المتوّسطة البواب من بقي وقد

ِقصر من أخذت ّطول ومن بحُّظ، القصر طإلب لمَن ال لمن ال

ّطول طإلب الحُمير، في والقوُل البقر، في القوُل وهُو بحُّظ ال

ِفها، الّسباع ِكبار في والقوُل ِوي ورؤسائها، وأشرا ّنباهُة وذ ال

ّنمر، كالسد منها، ْبر وال َب ُع مما ذلك، وأشباه وال ّوة يجُم أصل ق

ّناب، ّذرب، ال ّية الفم، وَشحُْو وال ُبع ّدة والّس ّكنهّ البرثن، وح في وتم

ّدة العصب، ْلق ووثاقة الحُاجة، عند وصرامتهّ القلب وش البدن، َخ

ّوتهّ ْثب. وسنذكر على وق ُلَم الو ِة تسا ِدي منها، المتسالم وتعا

ّية على بينها أصلح الذي وما منها، المتعادية ُبع الّصرف، الّس

ّلحُمان، اقتيات في حالها واستواء ّتى ال ّبما ح ُتها استوت ر فريس

الجُنس. في

ْدنا وقد المور هُذه ِقبل من تعاديها يكون الجناس هُذه غاير شاهُ

في تفاوٌت بأعيانها الّسباع هُذه بين فيما وليس ذكرناهُا، التي



ّدة، ُد ليأكلهّ، الفهد يطلب الذي كالسد فتكون الّش يطمع ل والفه

ّتكافؤ فوجدنا يأكلهّ، ول فيهّ ّوة في ال ُق أسباب من واللة ال

ّتفاُسد، ّتى النس عقلء طإباع في ليعمُل ذلك وإّن ال يُخرجوا ح

ُفس في العمل هُذا تعمل لم بالها فما الّسباع، تهاُرِش إلى أن

ّلة الّسباع? وسنذكر ّلة التسالم ع ِلم التعادي، وِع رؤساء ُطإبعت و

صغار دون الكَرما، باب في يدخُل ما وبعض الغفلة على الّسباع

ْفلتها، الّسباع أوساطإها، وكذلك وَحْشوهُا، وحاشيتها وس

منها. والسر اللة والمعتدلة

الكتاب هذا شإواهد

ّلهّ بحُمد نذكر، ولم ًا تعالى، ال وطإريفة الغرائب، هُذه من شيئ

ْنزٍل، كتاب من شاهُد ومعها إل الطرائف هُذه من حديٍث أو ُم

ٍر أو مأثور، ٍر أو مستفيض، خب أو مضروب، مثل أو معروف، شع

الكتب، قراءة أكثر قد ومن الطبيب، عليهّ يشهد مّما ذلك يكون

ِري وسكَن البحُار، وركب السفار، ماَرس قد من بعض أو الّصحُا

ْذرى َت بطون في ومشى الغياض، في ودخل بالهضاب، واس

الودية.



ْينا وقد ًا رأ ُعون أقوام ّد والمور الكثيرة، الغرائب كتبهم في ي

ُيعّرضون بمروءاتهم، ذلك أجل من ويخاطإرون البديعة، و

ّلطون أقدارهُم، ُسوء ويجُتّرون أعراضهم، على الّسفهاء ويس

ّظِّن ّكمون أخبارهُم، إلى ال ّنعم ُحّساد ويحُ ّكنون كتبهم، في ال ويم

ِتهم، من لهم ّتكل وبعضهم مقال ّظِّن ُحْسن على ي على أو بهم، ال

ً وأحسنهم لدعواهُم، والتقليد لهم، التسليم أن ُيحُِّب من حال

ْذر ببسط عليهّ ُيتفّضَل ُع ّلف لهّ، ال ُيتك أن يبالي ول عنهّ، الحتجُاُج و

من العلم ذلك اقتبس أو بدينهّ، دان من أو عقبهّ، على بذلك ُيَمّن

ُتبهّ. ِقبل ُك

ّلهّ حفظِك ونحُن ْقنا إذا تعالى، ال ْلنا الّشاهُد، استنط على وأَح

ٍذ فالخصومة المثل، ّنما حينئ ْذ وبينها، بينهم هُي إ ّنا إ لم نحُُن ك

ّ نستشهد ٌع ذكرنا وفيما ذكرنا، بما إل ّ علمائنا، عند مقن أن إل

ٌء يكون ُع بالقياس، يبطُل أو بالقياس، يثبُت شي الكتاب فواض

ِهّ وتلخيصهّ، لتخليصهّ ضامٌن ِت حجُّتهّ. وإظهار ولتثبي

ْول فمثُل الكباُر البواُب فأّما َق فضيلة في والقوِل البل، في ال

النامي، جميع على الحُيوان كفضل الحُيوان، جميع على النسان

ّنامي وفضل الجُماد. جميع على ال



ّلهّ، قسم فيما القوُل الباب هُذا في يدخُل وليس وجّل، عّز ال

ّتعظِيم من البقاع لبعض من قسم فيما ول بعض، دون ال

ّياما والليالي، الّساعات ّنهّ ذلك، وأشباه والّشهور وال ًنى ل مع

ّيين. والجُّن الملئكة من بذلك، المختبرين إلى يرجع والدم

ِة بين ما فْصل في القول الكبار أبواب فمن ّذكور وفي والناث، ال

خاّصة. والمرأة الّرجل بين ما فْصل

ّناس اختلف ذكر النسان في القول في يدخل وقد في ال

تفاضل وفي العقول، مقادير وفي الجساما، طإول وفي العمار،

ّول، تقديم في قال من قال وكيف الّصناعات، من قال وكيف ال

الخر. تقديم في قال

ُلخر، البواُب فأما النسان وفضِل النسان، على الملِك كفْضل ا

ّي وفي جواهُرهُم، اختلف في القول جملة وهُي الجُاّن، على أ

ّي وفي يتشاكلون، موضع من هُذه فإن يختلفون؛ موضع أ

ّطول. وليس القَصر في المعتدلة البواَب ّ باُب البواب من وال إل

ُلهّ وقد ِر على ُأخَر أبواٍب من ُنتٌف يدخ ْد ّلق ما ق من بها يتع

ّد بها تكون أن ولعلك التضمين، من فيهّ ويعرض السباب، أش

ًا. انتفاع



الجُزء بين فيهّ وفّصلت الكتاب هُذا وّشحُْت ربما أني وعلى

ُغارر أخبار، وطإرف كلما، بنوادر والجُزء طإرف مع أشعار، و

استتماما على استعطاف من ُنحُاول الذي ولول مضاحيك،

ّنا لقد انتفاعكم ْفنا ك ْفنا تسّخ هُذا. كتابنا شأن وسّخ

ّلهّ علم وإذا ّية، موقع تعالى ال ّن على أعان القْصد، وجهة ال

مخوف. كّل من الّسلمة

للسمك باب إفراد عدم في العلة

والدوية، والنهاَر والعذوبة، الِملَح يسكن لما نجُعل ولم

مّما الّسمك، يخالف ومّما الّسَمك من الجُارية، والمياه والمناقع

ًا السمك مع يعيش ًا، - باب ّني مجُّرد ْد لم ل ًا أكثره في أج ِشعر

ُيوثق الّشاهُد يجُمع من فيهّ بما وينّشط الوصف، بحُْسِن منهّ و

ّ عليهّ الّشاهُد يكن ولم للقراءة، ذلك غاير ّيين، أخبار إل وهُم البحُْر

ّدون ل قومٌا ْعل، باب في القول يع ِف ّلما ال أغارب الخبُر كان وك

ّد بهّ كانوا ًا، أش ّثة، عبارة مع ُعجُْب َسِمجُة. ومخارج غا

ّطول من معهّ أّن آخر: وهُو عيٌب وفيهّ ْثرة ال تحُتملونهّ، ل ما والك

ّناكم ولو ِرقِ، بجُميعهّ غا ْلزل، عليهّ وضرب ُمخا ًا، بهّ وزمر ز َبْرُصوم



لهّ. أتعّرْض لم فلذلك

على كتابهّ في أجد ولم أرسطاطإاليس، الباب هُذا في أكثر وقد

ّ الّشاهُد من ذلك ْعواه. إل د

ّيين: زعم من لرجل قلت ولقد الّسمكة أّن أرسطاطإاليس البحُر

ُع ل ّطعم تبتل ًا ال ّ أبد ٌء ومعهّ إل المدخل، سعة مع ماء، من شي

ّ هُذا يعلم لي: ما قال أن جوابهّ من فكان النفس، وشّر َمْن إل

ًة، سمكة كان ّدثهّ أو سمكة، بهّ أخبرتهّ أو مّر ّيون بذلك ح الحُوار

ّيادين، كانوا فإنهم عيسى، أصحُاب المسيح. تلمذة وكانوا ص

ّي وهُذا ّلف وهُو كلما، صاحُب البحُر ِعلل، معرفة يتك كان وهُذا ال

ْكَر أدع لن ولكني جوابهّ، والخبار، الشعار في وجدتهّ ما بعض ِذ

ْو ًا كان أ الودية وشطوط السياَف ينزل من عند مشهور

ِقّر الّسّماكون، ويعرفهّ والنهار، ُي ِهّ و ّباء ب من أمكن ما - بقدر الطإ

القول.

ّبوط في معاوية بن إياس زعم من واحد غايُر لنا روى وقد الش

ّبوطإة أّن زعم ُمعاوية بن إياَس أّن الخبار، أصحُاِب ْغل، الّش كالب

ّية، ُأّمها وأّن ّدليل من وأّن َزْجٌر، وأباهُا ُبن الناس أّن ذلك على ال

ّبوطإة بطن في يجُدوا لم ًا. قّط َش بيض



ّني أخبرك وأنا ًا، فيها وجدتهّ قد أ ّني ِمرار ُتهُّ ولك ّثًة، أصغر وجد ُج

ّطيب، من وأبعد ًا أجده ولم ال جميع بطون في أجده كما عاّم

السمك.

القاضي، الفقيهّ المزني معاوية بن إياس واثلة أبي قول فهذا

ْقوف الزكان، وصاحب في ُمضر داهُية علقمة، بن كْرز من وأ

العرب. مفاخر من ومفخٌر زمانهّ،

ُكُن فكيف والمترجمين والّسماكين البحُريين أخبار في الشك أس

ّيين، أخبار إلى هُذا بعد في ما وإلى السّماكين، وأحاديث البحُْر

ّلهّ َرُجل كتاِب ِقيَمهُّ أن المترجم هُذا وجد لو أْن لع على ُي

ّناس إلى ويبرأ الِمْصطبة، معانيهّ إفساد ومن عليهّ، كذبهّ من ال

ترجمتهّ. بسوء

 الضب فصيلة

ُصورهُا عمود يرجع مّما الحُشرات، أسماء من حضرني والذي

ّول أمور، في ذلك بعد اختلفْت وإن واحد، قالٍب إلى نذكر ما فأ

الضّب. ذلك من

والحُرباء، الّضّب: الورُل، صورة إلى ترجع التي والجناُس



ْلكة، والوحرة، والوزغ، العظِاء، وكذلك الرض، وشحُمة والحُُ

ُفوط، هُو العظِاية زيد: وذكر أبو وقال والحُرذون، ويقال العْضَر

ْينة ُحبين أمّا في ُهُها ُحب ّقِ، يسكن مما وأشبا الماء: الّر

ّتمساح، والغيلم، والّسلحُفاة، ذلك. أشبهّ وما وال

 الحشرات

ُد، والعْضرفوط، ِب ِعر ّفاث وال ُعّث والحُُ ومّما نحُن قائلون في شأنهّ من الحُشرات: الظِربان، وال

ّية، والعقرب، والّشبث ّدّساس، والخنفساء، والحُ ْنبى وال ْبر، وأما حبين، والجُعل، والقَر والو

ّبْت ّبة إذا د ْي ْبر، وهُي دو ّن ّنْسر، والمثل، وال ّدلم، وقْملة ال ُقوص، وال ّبوع، والحُر ّط والّرتيلء، وال

بالّسمن: على جلد البعير توّرما، ولذلك يقول الشاعر، وهُو يصف إبلهّ 

ُدٍن من النباْر ذربات عليها واستيقـاْر ُب
: وقال الخر 

ِرُج بجُلودهُن ِر مدا النبا ّقنت ّنجُيَل تحُ كأنما ال
ّنْمل، والقنفذ، والّضْمج، ّذّر، وال ّدساس، وال تتشاكل ما ومنها وال

والخلد والزباب، والجُرذان وجوه: كالفأر من وتختلف وجوه، في

يقال الذي العنكبوت ومنها مقرض وابن ِعرس، وابن واليربوع،

والّضْمج. الجُّرارة من شّر وهُي منونة، لهّ

الحيوان من والهلي الوحشي فيه ما



الوحشّي منها الجُنس في يكون التي الجناس في وسنقول

والّسنانير. والحُمير، والبقر، والخنازير، كالفيلة، والهُلّي،

ّظِباء ْدُجن قد وال ّلد َت ُتو ٍة على و أجناس في وليس فيها، ُصعوب

ّ وحشّي، جنس البل العراب. قول في إل

الحيوانات من صرفا وحشي أو صرفا أهلي هو ما

ُع - الكلب وليس ًا وهُو سب ّي ًا ول يكون وحش ّي ومّما يكون أهُل

ّذئاب، والسد، ِلب، فأّما الّضباع وال َك يتوّحش منها إلّ الكلب ال

ّيٌة كلها، وقد ُببور، والثعالب، وبنات آوى، فوحش والنمور، وال

ُؤه مع الناس حتى يهرما مع ْنيابهّ، ويطول ثوا ُتنزع أ ّلم السد و يق

ُعرامهّ ُيؤتمن  ذلك، ويحُّس بعجُزه عن الّصيد، ثّم هُو في ذلك ل 

ّدامها ُق ّواسهّ، وأبصر غايضة  ول شروده، إذا انفرد عن س

َصحُراء.

ّبى جرو ذئب قصة العرابي والذئب وقد كان بعض العراب ر

ًء من الكلب، ْغانى غانا ّتى شّب، وظّن أنهّ يكوُن أ ًا، ح صغير

ٍة ًا وثب على شا ّذّب عن الماشية، فلّما قوي شيئ وأقوى على ال



ّذئب - ثّم أكل منها فلّما أبصر الّرجل ُع ال فذبحُها - وكذلك يصن

ُه قال:  أمر

ذيُب أباك أّن أنباك َويهتي  فينا َوربيت ش
ليألفهّ يكْن وقالوا: لم الحُديث، هُذا أصحُابنا من ناٌس أنكر وقد

ّد أن بعد معهّ ويقيم ْظُِمهّ اشت ِلَم ع َهُْب َلْم و ّذئاب مع يذ ال

أحّب والقفاُر الحُاضرة، من إليهّ أحّب الباديُة تكن ولم والّضباع،

المأنوسة. المواضع من إليهّ

ًا الحُيوان من الوحشّي يصير كيف ُع يصير وليس أهُلي من السب

ًا البهائم من الوحشّي أو الجناس هُذه ّي ل وهُو فيهم، بالمقاما أهُل

ًا يصير وإنما الّصحُاري، على يقدر ّي الوحش منازل ترك إذا أهُل

ْعرضة. لهّ وهُي ُم

في وتتوالد تتسافد وقد الناس إلى صار إذا الوحشي يعتري ما

ّدور ّية، بعد وهُي ال ما الوْحش ومن بعامّا، فيها ذلك وليس وحش

ّناس إلى صار إذا يطعم ل ما ومنها الّسفاد، ترك ُدورهُم وفي ال

ّتة يشرُب ول ٍهّ الب ْعم على ُيكره ما ومنها الوجوه، من بوْج ّط ال

ّية، حلقة في ويدخل ْدُجن، ول يسفد ل ما ومنها كالحُ يطعم ول ي

ّطير وحشّي في المعنى وهُذا يموت حتى يصيُح ول يشرب، ول ال



أكثر.

السوراني عن يحُكى والذي للوحوش ورياضتهّ السوراني

ّناص َق الغريَب، الّشيء لّن ُقلنا، لما بناقٍض ليس الجُبلّي ال

ّنهّ زعموا وقد عليهّ، يقاس ل الخارجّي، والنادر ْذقهّ من بلغ أ ح

ِريتها الجُوارح بتدريب ّنهّ وتْض ًا ضّرى أ ّتى ذئب ّظِباء بهّ اصطاد ح ال

ًا دونها، وما ًا، صيد ثلثين من إليهّ رجع حتى ألفهّ وأنهّ ذريع

ًا، ُعّمال بعُض كان وقد فرسخ هُذا أّن ذكروا وقد منهّ، سرقهّ ال

ّذئب ًا ضّرى الّسوراني هُذا وأن العسكر، إلى صار قد ال أسد

ًا دونها فما الحُمير لهّ اصطاد حتى ًا، صيد الّزنابيَر ضّرى وأنهّ ذريع

ّبان، بها فاصطاد ّذ ٌع نادٌر، غاريٌب وهُو عجُب، هُذا وكّل ال بدي

ّنهّ وذكروا خارجّي صلى النبي ظئر حليمة وأن عيلن، قيس من أ

ولدتهّ. قد وسلم عليهّ اللهّ

ّي الحُمار في عندي وليس العجُيبة الحُيوانات وقد شيء، الهند

ّدباب، فأما المنطق، صاحب ذكره والفنك، المسك، وفأرة ال

ُقم، الِفراء ذوات الدواّب وهُذه والّسّمور، والّسنجُاب، والقا

ّناعم، الكثيف والوبر عجُيبة. فهي بهّ، والمنتفع فيهّ، والمرغاوب ال

ّنما ّني ترى أل باديتنا، وأهُُل وعلماؤنا، أصحُابنا يعرفهّ ما نذكر وإ أ



ّدخس، الحُريش، لك أذكر لم المشتركة الّسباع هُذه ول وال

ّلدة الخلق، المتشابهة العضاء، المختلفة الّسباع بين فيما المتو

و والمتكّسبين القّرادين أيدي في بعُضها صار إذا التي الرحاما،

ّوافين، وكيلس، فقالوا: مقلس، أسماء، لها وضعوا الط

ُكْن لْم حين ذلك، وأشباه وخلقطير وشلقطير، الّسباع من َت

ّنفع والمعروفة النسب، والمشهورة الصلية والّضرر. بال

ِعسبار، والّسمع، الضبع، مثل كان ما منها ذكرنا وقد كانت إذ وال

ًا الخبار، في مشهورة العراب، عند معروفًة ّوهُ في بها من

الشعار.

ّنما الوحش في العراب معارف على العتماد مثل في أعتمد وإ

ِرفوا لم كانوا وإن العراب، عند ما على هُذا ْع ِتيَج ما شكل َي اح

التذاكر جهة من ول والفلية، العناية جهة من منها إليهّ

ًا منها كان ما الكثيرة، الجناس هُذه ولكن والتكّسب، أو سبع

ْلق، مشترك أو بهيمًة ّنما الخ الوْحش: من بلد في مبثوثة هُي فإ

ٍد، أو صحُراء، ٍة، أو غايضة، أو غاائط، أو وا وهُي جبل، رأس أو رمل

معها، وأقاموا بينها، ترى كما نزلوا فقد ومناشئهم، منازلهم في

ًا وهُم ّناس بين من أيض ّبما؛ أشباه أو وحٌش، ال بْل الوحش. ور



ًا ّلسع، وباللدغ والمخلب، بالناب ُيبتلون ما كثير والعّض وال

والجُارح الجُاني حاِل تعّرف إلى الحُاجة بهم فخرجْت والكل،

ّطلُب وكيف والمقتول، والمجُروِح عليهّ المجُنّي وحال والقاتل، ال

ُوقوع ولطول الحُاجة، لطول والدواء، الداء وكيف والهرب،

ّداء المعرفة من يتوارثون ما مع البصر،  والدواء، بال

والنجوم والنواء للثأار العرب معرفة

َء وعرفوا والّرمل، الرض في الثار عرفوا الجُهة هُذه ومن النوا

ل - حيث الماليس بالّصحُاصح كان من كّل لّن الهُتداء، ونجُوما

ّقة بعد إلى حاجتهّ مع هُادي، ول أمارة التماس إلى - مضطّر الّش

ْؤديهّ. ينجُيهّ ما ُي و

ِفراره الغيث، إلى ولحُاجتهّ ْدب، من و ّنهّ الجُ اضطرتهّ بالحُياة، وض

الغيث. شأِن تعّرف إلى الحُاجة

ويرى كوكب، من فيها يجُري وما الّسماء، يرى حاٍل كّل في ولنهّ

ّتعاقب ّنجُوما بينها، ال ًا منها يسير وما فيها، الثوابت وال وما مجُتمع

ًا، منها يسير ًا منها يكون وما فارد ًا. راجع ومستقيم

النجوم في العراب لبعض أقوال



ّية وسئلت ّلهّ النجُوما? قالت: سبحُاَن لها: أتعرفين فقيل أعراب ال

ًا أعرف أما ًا أشباح ليلة. كّل علّي ُوقوف

ّي: وصف وقال نجُوما الحُاضرة أهُل لبعض أعرابّي اليقطر

ّليل ساعات ونجُوما الهُتداء، ونجُوما النواء، ِد ال والّسعو

ّنحُوس، ّي لشيخ قائٌل فقال وال ًا: أما كان عباد هُذا ترى حاضر

ّنجُوما من يعرف العرابّي ل مْن أّمك، قال: ويل نعرف ل ما ال

ِرَف، قد العراب من لشيٍخ بيتهّ? قال: وقلت أجذاع يعرف خ

ًا أراَك ل ُدهُاتهم: إني من وكان ّنجُوما عارف ّنها قال: أما بال لو إ

ْذكر. لها لكنت أقّل كانت ولو أبصر، بشأنها لكنُت أكثر كانت أ

ّلهّ ذلك سبِب وأكثُر ّقُة المدارسة وطإول الحُاجة، َفْرط - بعد ك ِد  -

َلّما العراب من مجُنوٌن قال ولذلك الحُفظ، وجودة الذهُان،  -

َبِغ أبو لهّ قال ْبعّي: أما بن الْص ِرف ِر لي النجُوما? قال: وما تع

مثُل المجُنون العرابّي لهذا كان يعرفني? فلو ل من أعرُف

عرفوا. ما مثل لعرف أصحُابهّ، ُعقول

التعليم في يِّجب ما



ْبدان في عندي كان ولو َنك، الّسّمور، أ ُقم، والف َقا ِعندي ما وال

ّثعالب، الرانب أبدان في ُثر، أو َقّل بما لذكرتها فرائها، دون وال ك

ّنهّ َع أن علُمهّ قّل لمن ينبغي ل لك ًا، منهّ أقّل هُو من تعليم يد  علم

ّذكر اختصاصه وعلة الدساس بال

ّدّساس كانت ولو ّيات أصناف من ال بينها من نخّصها لم الحُ

ّذكر، ّيات قالب على كانت وإن ولكنها بال وأفرغات وَخْرطإها، الحُ

كما خصائصها، دون فخصائصها ُصورهُا، َعُمود وعلى كإفراغاها

ّفاث ذلك في يناسبها ِبد، الحُُ ِعْر ّيات، من وليسا وال هُذا أن كما الحُ

ّيات، من ليس ّدّساس لّن الحُ ذلك مع وهُي الذن، ممسوحة ال

في هُي الولدة أّن ذلك في والمعروف يبيض، ول يلد مّما

الممسوح. في والبيض الشرف،

ّدّساَس ُتخرج ل الولدة أّن ناٌس زعم وقد ّية، اسم من ال كما الحُ

ّفاش تخرج ل الولدة أن الطير. اسم من الخ

ّدجاج بيض ولد إل فْرخْ، فهو بيضهّ من يخرج ولد وكّل ّنهّ ال فإ

َفّروج.

ّلها، تبيض الّضّب ذكر مع ذكرناهُا التي والصناف ُدهُا ويسمى ك ول



ًا. العم بالسم فْرخ

ّدّساس أّن العجُوز، أبي ابُن لي وزعم ّبرني وكذلك تلد، ال بهّ خ

ّبرني أبيهّ، عن جعفر ابن أيوَب بُن محُمد بُن الفضل بهّ وخ

كان فقد إسحُاقِ عن خبرهُما كان فإن سليمان بن إسحُاقِ

العلم. معادن من إسحُاقِ

ّية أّن السناد بهذا زعموا وقد ُع الْرو ْتهّ ولد كّل مع تض َع أفعى وض

ٍة في واحدة. مشيم

ّية وقال في ليس ولكنهّ المعنى، بهذا تعرف ل الخرون: الرو

ُع وهُي إل نمرة الرض مكان في أفعى عنقهّ وفي ولدهُا تض

ّطوقِ، ّنها وذكروا ال تقتل. ول وتعّض، تنهش أ

ِهّ، لتقّر هُذا أكتب ولم ول تسمعها، أن أحببت رواية ولكنها ب

ولكن لهّ، النكار يعجُبني ل وكذلك الخبر، بهذا القرار يعجُبني

أميَل. إنكاره إلى قلبك ليكْن

واليقين الشك

لتعرف لهّ، الموجبة وحالتها الّشّك، مواضع فاعرف هُذا وبعد

في الّشّك وتعلم لهّ، الموجبة والحُالت اليقين مواضع بها



ًا، فيهّ المشكوك ّلم ّ ذلك في يكن لم فلو تع ّقف تعّرف إل ثّم التو

ّبت، إليهّ. يحُتاج مّما ذلك كان لقد التث

أن على ُيجُْمعوا ولم جميعهم، عند طإبقاٍت في الشّك أّن اعلم ثّم

ّوة في طإبقاٌت اليقين والضعف. الق

ّكّي: الجُهم ابن قال ولّما الشك في المتكلمين لبعض أقوال  للَم

ّكّي: وأنا قال أشّك أكاد ل أنا المكّي عليهّ ففخر أوقن أكاد ل الم

في باليقين الجُهم ابُن عليهّ فخر كما الّشك، مواضع في بالشّك

اليقين. مواضع

فوجدُت والجُاحد الشاك الملحُدين من إسحُاقِ: نازعت أبو وقال

ّكاك الجُحُود. أصحُاب من الكلما بجُوهُر أبصر الّش

يقيٌن يكْن ولم الجُاِحد، من إليك أقرُب إسحُاقِ: الشاك أبو وقال

ٌد ينتقل ولم شّك، قبلهّ كان حتى قط ٍد عن أح اعتقاد إلى اعتقا

ّتى غايره شّك. حاُل بينهما يكون ح

ْوبة في أطإمعني الجُهم: ما ابُن وقال ّير أ من كل لّن المتحُ

ّين، فضالتهّ الحُيرة اليقين عن اقتطعتهّ ِرح ضالتهّ وجد ومْن التب ف

بها.

ّد الجُاحد لساِن ُعبيد: تقرير بن عمرو وقال قلب تعريِف من أش



الجُاهُل.

ِرف أن أردت إسحُاقِ: إذا أبو وقال ِلم، الرجل مقدار تع وفي العا

ّي ٍة أ فيهّ لك ليظِهر عليهّ، وتنفخ الكوَر تدِخلهّ أن وأردت هُو، طإبق

ًا فكن والفساد، الّصحُّة من مقداُره أو الفساد، من الّصحُُّة عالم

ّلم، صورة في ِهّ بلوغ في يطمع من سؤال اسألهّ ثم متع حاجت

منهّ.

ًا أقّل والعوامّا الشك في والخواص العواما بين ما فصل شكوك

ّنهم الخواص، من ّقفون ل ل ول والتكذيب التصديق في يتو

ّ عندهُم فليس بأنفسهم، يرتابون ّتصديق على القدامُا إل ال

حال من الثالثة الحُال وألغوا المجُرد، التكذيب على أو المجُّرد،

ُسوء قدر على وذلك الشك، طإبقات على تشتمل التي الّشّك

ّظِن وُحسن الظِّن الغالب. مقادير وعلى ذلك، بأسباب ال

النظِر، بعض نظِر قد مّمن رجٌل، وسمع المتكلمين حرمة

المور، جميع في ذلك فأجرى الشّك، لبعض العلماء تصويب

ّتى ُطإلها حقها ُيعرف كلها المور أّن زعم ح بالغالب. وبا

ّلف ولم مات وقد ًا، يخ ِقب ًا ول َع ذكرت فلو بدينهّ، يديُن واحد

ّني أسأت، أكْن لم الحُال هُذه مع اسمهّ ُه حاٍل على ولك أكر



ّتنويهّ ّلمين وشارك الكلما، بحُُرمة تحُّرما قد من بذكر ال في المتك

ّيما ول الّصناعة، اسم ْقديم ينتحُل مّمن كان إْن س الستطاعة. ت

ِتل، الوعال، في القوُل فأّما واليايل والثياتل الوعال ّثيا وال

ًا لذكرهُا نجُعل إن ما فيها يحُضْرنا فلم ذلك، وأشباه واليايل باب

ًا، هُذا تضاعيف من ذكرهُا مواِضع في سنذكرهُا ولكننا مبوب

ّلهّ شاء إن الكتاب تعالى. ال

الضب

ٌئ وأنا ّلهّ اسم على مبتد ّني على الّضّب، في القول في تعالى ال أ

بعينهّ شيء كّل على الشواهُد لّن الجُملة، في الكتاَب هُذا أذمّا

ذلك لكان جمعها على قدرُت ولو مجُتمعة، غاير متفّرقة وقعْت

ُبرهُان، َ وأنور الّشاهُد، تزكية في أبلغ لها، وأْمتع للنفس، وأمل لل

ٍة حاٍل على الكتاب ُجملة لّن وأحمده، الّرصف، بحُسن مشتمل

وقع وإن البرهُانات، تلك بجُميع ومحُيطة الحُجُج، تلك جميع على

ّدما، تأّخر بعٍض، مكان في بعُضهّ ّدما متق متأخر. وتق

الشعر من فيه قيلْ وما الضب جحر



ْدية وهُو الموضع الّصلب - أو في ارتفاٍع ُك ّنهّ ل يتخذ ُجحُره إلّ في  ْيس الّضّب أ وقالوا: و من ك

ّنهّ يحُفر في الّصلبة، ويعّمق الحُْفر، ُنهّ ناقصًة كليلة، ل ُد براث عن المسيل والبسيط، ولذلك توج

ْيفان: ولذلك قال خالد بن  ّط ال

َلْت ٌقِ ُدِم بها تهاُض سا الّزبرقاِن كمولى وَمولى
ْلـتـهّ َدَم

ْول  ٌء ل الحُ ول ُمبيٌن ُبْر والجُبـائُر أحالْت 
ْوقـهـا َفـ

ِهّ ْي َن ْذ ُه إْن وأ وفـُر لـهّ ثـاَب مول ّلـهّ كـأّن ُع الـ َد أنـفـهّ َيجُْـ
ُكدى كضّب َنهّ أفنى ال ِث برا
ْفـُر الحُ

ْفنى قد الّشّر دوائر أ
ِهّ َوْجـهـ

ّير: وقال  كث

ْدتك ُقّف وج ًا بال َجحُُـول َضب ًا لهّ قلت شئت صـادقـ
َتغين ْب ّدماث َي الّسهـول ال ِء ِفْرن الل ُكدى تحُت يحُ ال

ُدريد بن  الّصّمة: وقال 

ِوُل ُبرثٌن الّصفاة في ومـعـا ّبار أبا  ًا الجُ ّب ًا َض مـوّرشـ
حارشان ِمنهْم كان
وحابـُل

َيٌة ْد قانـٍص كّل على أعيت ك

ُه جلدي َد ْنـ ِئُل وهُـو ِع قـا
ْلُت ِل لول الشمس أراعي َظ
مللتي
الصمة: وأنشد لدريد بن 

ِة ْينيِن بسالم َع ٍة ال ْذرا طإـالـب ُعـ
ْوراء قد امرٍئ قيِل ِمْن وع
ُتها ْد َد ر

َننا أورثْت منها  ْي َب ْلت قالها إذ أنني ق
َلـهـا ْثـ ِم

ًا ِظِـر ُيبدي غاد ْنت لُم ْعَرْضُت وانتظِرت عنها فأ
ًا غاد

ًا  بها أطإال أظفار
الحُفـرا

ًا ُلخرج تحُت كان ضب
ضلوِعـهّ

ِر للظفار:  وقال أوُس بُن َحجَُر، في أكل الّصخ



ْلقى ّكـل َلـهُّ بأسباٍب وأ َو وتـ وهُو نفسهُّ فيها فأشرط
ْعِصٌم ُم

ًقى طإوُل عليهّ َوّصل َمْر  َت
ُه أكلت ْظفاَر الّصخر أ

ِفُر ل بأنهّ ترى، كما الّضّب وصفوا فقد ّ يحُ ويطيُل كدية، في إل

ْفَر ّتى الحُ الّسيل مجُاري عن الرتفاع بهّ ويتوّخى براثنهّ، تفنى ح

ْنهاَر لكيل الحُوافر، مدقِ وعن المياه، و بيتهّ. عليهّ َي

لجحره الضب يِّختاره الذي الموضع

ّنهُّ علم ولّما ٌء أ ّيئِّ َنّسا ّ وجاره يحُفر لم الهداية، س أكمة، عند إل

ٍة، أو ّطعم، لطلب ُجحُره من تباعد متى ليكون شجُرة، أو صْخر ال

ّنهّ جحُره، إلى الهداية أحسن ورآه؛ فالتفت الخوف لبعض أو ول

ِقْم لم إذا ًا ُي َلم ّلهّ َع ِلَج أن فلع ِرباٍن على ي يكون فل َوَرل، أو ظ

ٌء. لهّ أكلهّ دون شي

ضّب؛ من أْخدع و ضّب؛ من و: أخّب ضّب؛ العرب: خّب فقالت

ْند ضّب و: كّل ِهّ. ِع ِت ِمْردا

ّثق فقد حفيرتهّ زوايا في َخدع وإذا نفسهّ. عند لنفسهّ تو

ّلة ولهذه الحُيوان بعض حذر القاصعاء، اليربوع اتخذ الع

ّداّماء، والنافقاء، لحُفيرتهّ، اتخذهُا قد أبواٌب وهُي والّراهُطاء، وال



الباب. إلى الجُهة تلك خالف بشّر أحّس فمتى

وأشباهُها، الرانب من التوبير كان الحُذر من وشبههّ ولهذا

من والقائُف الكلُب يعرف فل زمعاتها على تطأ والتوبير: أْن

قوائمها. آثار القنص أصحُاب

ّتدبير هُذا أشبهّ ولما ّ كناَسهّ يدخل ل الظِبي صار ال وهُو إل

وخشفهّ. نفسهّ على يخافهّ ما بعينهّ يستقبل مستدبر،

واليربوع الضب حزم في شإعر

ّنهّ لم يرد ًا من حزما الضب، وخبثهّ وتدبيره، إلّ أ ّذهُلّي أبواب ٍر ال وقد جمع يحُيى بن منصو

ّكرتم في ّدمهّ على حْمقى الّرجال، قال: فكيف لو ف تفضيل الضب في ذلك، ولكنهّ بعد أْن ق

حْزما اليربوع والضّب.

فقال: وأنشدني 

ُبوع المكـوِن والضّب الير ّناِس وبعُض ٍما رأي أنقُص ال َحْز
ْيَل ويأَمُن ٍة َسـ ُتـوِن بـارق َهُـ ِمـيٍل رأِس ِمـن ِمْرداتـهُّ

ُه ويجُعُل َو ْك الـوجـيِن رأَس َم
ِفُر َيحُْ ُكدى في َو ْوَف ال َخ
ٍر انهـيا

ِد ْه ٍد من الف كـمـيِن أسـ ُع َد ْدَت إْن ويْخ ً لـهّ أر احـتـيال
ٍدع ذي كيد ويعِمُل طإـبـيِن خـ ًا ويدِخُل ْقَرب ّذنـابـى تحُت َع الـ
ّذئب اليربوِع مع  وال
ّلعين  ال

بـذي لـيس الـضـّب

ّ ذكرنا، ما جميع يحُيى ذكر وقد لكّف العقرب بإعداد احتيالهّ إل

في ذلك وسنذكر عملهّ، من الحُيلة هُذه يذكر لم فإنهّ المحُترش،



كثير. ذلك لهّ ُيثبُت الذي والّشعر موضعهّ،

ِلهّ. شأن وإحكاما الحُفر، في الّضُب شأُن فهذا منز

ًا اتخاذه وعدما الورل ّنما الورل أّن العرب كلما ومن بيت يمنعهّ إ

ّتخاذ من ُبيوت ا ّ يكوُن ل اتخادهُا أّن ال ُيبقي والورل بالحُفر، إل

ّنها ويعلم براثنهّ، على ّد هُو ما على يقوى بهّ الذي سلحهّ أ أش

ًا ُيستطاب، يؤكل ذنٌب ولهّ منهّ، بدن الّشحُم. كثيُر و

الحيوان من الجن مطايِّا في العراب قول

ًا، يصيدون ل والعراب ًا، ول يربوع ً ول ُقنفذ الليل، أول من ورل

ٍء كل وكذلك ّنعاما الجُّن، مطايا من عندهُم يكوُن شي ّظِباء. كال وال

ول تحُيض الرنب لن الجُن، مراكب من والّضبع الرنُب تكون ول

ّباع الحُيض، من تغتسل إذا والموتى القتلى أيوَر تركُب والض

ّيفْت الجُنابة، من عندهُم تغتسل ل ثم وأنعظِوا وانتفخوا أبدانهم ج

لن القرود، تمتطي ول ِشْرك، فيهّ للنسان كان ما إل حنابة ول

جنابة. من يغتسل ول زان، القرد

ًا أعرابّي قتَل فإْن هُذه بعض أو الليل، أول من ورلً، أو ُقنفذ

ٌء اعتراه ومتى إبلهّ، فحُل على يأمْن لم المراكب، بأنهّ حكم شي



قبلهم. من عقوبٌة

ّنعي، ذلك عند الهاتف قالوا: ويسمعون الوعيد. وبضروب بال

في يقولون وكذلك  الحُيات من الجُان قتل في العراب قول

ّيات، من الجُاّن رجٌل رأى ولذلك عظِيم، عندهُم الجُان وقتُل الحُ

ًا منهم خطر على فنزل منها، الخروج يستطيع ل بئر، قعر في جان

ّتى شديد ْينيهّ وغاّمض فانسابت، يده من أرسلها ثم أخرجها، ح َع

ّنهّ مدخلها يرى لكيل الجُن. إلى التقّرب في الخلص يريد كأ

أذاك على يقدر لهّ: كيف فقال رجٌل عليهّ المازني: فأقبل قال

غايرك?  الذى من ينقذه لم َمْن

النفاق دخلْ إذا التدبير له يِّتم ل ما

ّتى ّتوالج ح ّتدبير إذا دخلت السراب، والنفاقِ، والمكاِمن وال وقال: ثلثة أشياء ل يتّم لها ال

يغص بها الخْرقِ.

- فمن ذلك: أن الظِربان إذا أراد أن يأكل ِحسلة الضب أو الضّب نفسهّ؛ اقتحُم ُجحُر الّضب

ّنهّ قد حال بينهّ وبين َغاّص بهّ، وأيقَن أ ًا، ثم التمس أضيق موضع فيهّ، فإذا وجده قد  مستدبر

ُيغشى على الضب فيأكلهّ كيف شاء. النسيم، فسا عليهّ، فليس يجُاوز ثلث فسوات حتى 

ّد ببدنهّ وبثوبهّ جميع المخارقِ ْبل، فإن لم يُس ِوَجاَر الضبع ومعهّ َح والخر: أن الرجل إذا دخل 

ّد ّطعتهّ، ولو كان أش والمنافذ ثم وصل إلى الضبع من الضياء بمقدار سّم البرة، وثبْت عليهّ، فق

من السد.

- والثالث: أّن الضب إذا أراد أن يأكل ُحسولهّ وقف لها من جحُرهُا في أضيق موضٍع من منفذه



ًا قليلً، إلى خارج، فإذا أحكم ذلك بدأ فأكل منها، فإذا امتل جوفهّ انحُّط عن ذلك المكان شيئ

ًا. ٌء من ولده إل بعد أْن يشبع ويزوَل عن موضعهّ، فيجُد منفذ ِلُت منهّ شي ْف ُي فل 

العراب: وقال بعض 

ِتهّْ في عصى الضّب تزاحَم ْدي ُك
ْنشب َد المسلِك في ي ْن ِع
ِتـهّْ ّلـ َس

َده الضّب أكلْ في شإعر ول

َفة  ّل ُع ّلس بن عقيل بن  َعَم َده قول  ّدليل على أّن الّضّب يأكُل ول لبيهّ: وقال: ال

الوبيِل الكل َمراَرة وجدت ْكل َبنيك  حتى الّضّب أ
َء  بجُيِل من بيتَك ِفنا ُلولى أّن ًا كانوا ا شهود

لغيره: وأنشد 

ْيس َبنيك  ُهْم ل ُد َل َعدي ْكل َبنيك  ّتى الّضّب أ ح
ًا في بعض المر،  ُقلت: وقال عمرو بن مسافر: عتبت على أبي يوم ف

ْترك لم الّضّب  َدا َلهُّ َي َل  َو
ًا أبي ألومُا ْيش طإ
ليْرَحَمني

ُزهُير: وقال خداش بُن 

ْطن ّو ب ُفوا َق الجُْرس فأْخ
ِتُموا َت  واك

ْتم ُع ًا بجُيٍش سم ِلكـ سا
ًا ِرفـ َسـ

ْطنهّ ذي على أكّب َب
ِرمُا الـهـ

ُعوا ّبوا ارِج ِك فـي فأ
ُكـُم ِتـ ُيو ُبـ

ًا جعلهّ ِرم بطنهّ: ولده. وذي عمره، لطول َهُ

ّلهّ رضي لعائشة، ُقحُافة أبي بن بكر أبو وقال ّني ال كنُت عنهما: إ

ًا سبعين نحُلتِك ّنك بالعالية، مالي من َوْسق وإنما تحُُوزيهّ، لْم وإ

ِرُف قالت: ما وأختاك، أخواك هُو وإنما الوارث، ماُل هُو لي أع

ًا ّنهّ أسماء، غاير أخت بنت بطن ذا أن ُروعي في ُألقي قد قال: إ



جارية. خارجة

ْعِن آخرون: لم قال أكل، ما يرمي الّضّب ولكّن ولده، بطنهّ بذي ي

ُع ثم يقيء؛ أي ْطنهّ، ذو هُو فذلك فيأكلهّ، يرج ُهوه َب ّب ذلك في فش

ّنور. بالكلب والّس

ًا فكأّن أولده، إل عنى مسافر: ما بن عمرو وقال قال: خداش

ّية أكل إلى تستطيعونها، ل التي الحُرب عن ارجعوا ّذر والعيال. ال

أولدها الضبة أكلْ في الغنوي سليمان أبي قول

ّبة تأكل أولدهُا ولكنها ّلهّ تعالى من أن تكون الّض ّي: أبرأ إلى ال قال: وقال أبو سليمان الغنو

ُيخّرجن، وذلك في ثلثة أسابيع، غاير ّتى  ّتراب، وتتعهدهُّن في كّل يوما ح تدفنهّن وتطّم عليهّن ال

ْلَن َلم ّطير، تحُفر عنهّن فتأكلهّن، ولو أفلت منهّن كّل فراخْ الّضباب  ِربان وال ّظِ ّثعالب وال أّن ال

ًا. الرض جميع

ّية، أنهّن يأكلن أولدهُّن، لما ّية، أو رابعة القيس ّدرداء، أو ُمعاذة العدو ًا نحُل أمّا ال ولو أّن إنسان

ّناس من إنكار ذلك، ومن التكذيب عنهّن، ومن استعظِاما هُذا القول، أكثر ٍد من ال كان عند أح

ّتكذيب على الّضباب أن تكون تأكل أولدهُا. مما قالهّ أبو سليمان في ال

ّيٌب عنده،  ْعره، وهُو طإ وأنشد: قال أبو سليمان: ولكن الضّب يأكُل ب

ّدى أسّن ُه تغ َو ِلفا َنجُْ َك ِعهّ في ْي ْدثاَن َت ِه ِح ِد ْول َم
ُه هُكذا، ّنا روينا ْيع: القيء، ولك ّت ّفار بن لقيط: ال قال: وقال أ

َعهّ. ُكُل رْج ِعهّ، وكذلك الّضّب، يأ ُد في َرْج إنما قال: يعو



ْنجُُوف الّسدوسّي روى عن أبي الوجيهّ وزعم أصحُابنا أّن أبا الم

ْكلّي قولهّ:  ُع ال

َد لهُّ ْن ْقـَربـا التلّمس ِع َعـ
خاَف إذا َضّب ِمْن وأفطَن
ًا ِرش َحا

والغرائب العاجيب من الضباب نصيب في

ّول ّذماء، طإوُل ذلك أ ّية وهُو ال ْفس بق ّن ّدة ال الحُياة انعقاد وش

ِم الذبِح بعد والّروِح َهُْش ّطعِن الّرأس، و ّتى النافذ، الجُائف وال ح

الخنفساء، ومن الكلب، ومن الخنزير، من أعجُب ذلك في يكون

ّذماء. بطول تفّردت قد التي الشياء وهُذه ال

ّية، الوزغاة الّضّب شارك ثّم ُع الحُية فإن والحُ ثلث من ُتقط

ّذّر، من سلمت إن فتعيش جسمها، الخصلتين الّضّب فجُمع ال

ًا، الواحدة، الخصلة هُذه من الذن َدّخال في رأيت ما إل جميع

ّني ُعهّ كنُت فإ ُد فيمضي بنصفين، أقط والخر يمنًة نصفيهّ أح

ّني إل َيسرة، ِري. فاتا أن بعد بقائهما مقدار أعرُف ل أ َبَص

والخبار، الشعار في مشهوٌر وذلك العمر، طإوُل أعاجيبهّ ومن

ّيات فشارك المثُل، بهّ ومضروٌب وشارك الفضيلة، هُذه في الحُ

ّية الفعى ّنها في والّصخرية الّرْمل ْتَف تموُت ل أ إل وليس أنِفها، ح



ْقتل أن ّوائين، ُجون في فتبقى تصطاد، أو ُت اليدي، تذيلها الحُ

ُتكره ّطعم على و أو تموت، حتى وهُوائها، أرِضها غاير في ال

موتها أسرع فما الّزْمهرير، وزمان الّشتاء في الّسيوُل تحُتملها

ّنها حينئذ، صردة. ل

 الحية في مثلْ

ّية؛ من العرب: أصرد وتقول وقال حية، من تقول: أعرى كما ح

ّلهّ ّي: وال ُد لهي القشير ٍز من أْصر جْرباء. عن

ّيات ُحتوفا  الح

ُتسرع إليها ثلثة أشياء: أحدهُا ُمرور أقاطإيع البل والّشاء، وهُي منبسطٌة على وُحتوفها التي 

ًا في أوائل البرد، وإما للتبّرد ليلً في ليالي الّصيف، وإّما لخروجها وجهّ الرض، إما للتشّرقِ نهار

ّطعم. في طإلب ال

ّلط عليها من القنافذ والوعال والورل، فإنها تطالبها مطالبة شديدة، والخصلة الثانية ما يس

ّيات. ًة ظاهُرة، والخنازير تأكلها . وقد ذكرنا ذلك في باب القول في الحُ ّو وتقوى عليها ق

ًا. والخصلة الثالثة: تكّسب الحُّوائين بصيدهُا، وهُي تموت ِعندهُم سريع

ّتعيِش ما يشارك الضب فيهّ الحُية والّضّب يشاركها في طإول العمر، ثّم الكتفاء بالنسيم وال

ْقص الحُرارات، وهُذه كلها عجُب. َن ببرد الهواء، وذلك عند الهرما وفناء الّرطإوبات، و

ًا من النهداما، عود إلى أعاجيب الضب ثم اتخاذه الجُحُر في الّصلبة، وفي بعض الرتفاع، خوف

ُقْرب ََلم يرجع إليهّ إْن هُو أضّل ُجحُره، ولو رأى بال َع ومسيل المياه، ثم ل يكون ذلك إل عند 



ْيٌس وحزما، وقال ِفْل بذلك، فهذا كلهّ ك ًا بقدر تلك الِمرداة والّصخرة، لم يحُ ِكب ًا مترا تراب

الّشاعر: 

ْطِن ّيبُة القـاع َب طإـ
ْقـِل َبـ الـ

ّلهّ  ًا ال ْعلم أرض الضـب َي

ْيِش ِحْرفة في امرٍئ الع
ْقِل  ع

ًا بها رأس عـلـى بيتـ

ُبطين: وقال  ال

ّنون الضّب والنساُن كال
ُبِع  كالّس

ٍء ّيِشـهّ في مصيٌب شي تع

ْعرف ُي ٌء ل  ومن أعاجيبهّ أّن لهّ أيَرين، وللضبة ِحَرين، وهُذا شي

إلّ لهما، فهذا قوُل العراب، وأّما قوُل كثير من العلماء، ومن

ْنقور َق ُعمون أّن للّس ّنهم يز ّقب في البلد، وقرأ الكتب، فإ ن

أيرين، وهُو الذي يتداوى بهّ العاجُز عن النكاح، ليورثهّ ذلك

القوة.

ّنهم عاينوا ذلك معاينة، ًا أيرين، وإ قالو: و إن للحُِْرذون أيض

وآخر من زعم لي ذلك موسى بن إبراهُيم.

والحُِرذون دويبة تشبهّ الحُِرباء، تكون بناحية ِمْصَر وما والهُا،

َبة َمليحُة موّشاة بألواٍن ونقط. ّي وهُي دو

ُلح لحُمهّ لكذا وكذا، وقال جالينوس: الضّب الذي لهّ لسانان يص

ًا أعجُوبة أخرى في الضّب: أن يكوَن بعضهّ ذا لسانين فهذه أيض

وذا أيرين.



ُلق ّنها تأكل أولدهُا، وتجُاوز في ذلك خ ّبة أ ومن أعاجيب الّض

ّق من َضّب. ّتى قالت العراب: أع ِهّرة، ح ال

ّد العقرَب في ِع ُي ّنهّ  احتيال الضب بالعقرب وزعمت العرب أ

ُجحُره، فإذا سمع صوت الحُْرش استثفرهُا، فألصقها بأْصل

َنب من تحُُت، وضّم عليها، فإذا أدخل الحُارُش يده ّذ َعجُْب ال

ْتهّ العقرب. وقال علماؤهُم: بل َع ليقبض على أْصل ذنبهّ لس

ِرَش إذا أدخل يده. ّيئِّ العقارب في جحُره، لتلسع المحُت يه

ّبة في الرض وقال أبو المنجُد بن رويشد: رأيت الضب أْخور دا

ًا في شهر ناجر بباب ُجحُره، متدّخلً يخاف على الحُر، تراه أبد

ّبما أتاه الجُاهُُل ليستخرجهّ، وقد أتى أن يقبض قابٌض بذنبهّ، فر

َعجُْب بعقرب فوَضَعها تحُت ذنبهّ بينهّ وبين الرض، يحُبسها ب

ِغل َفش ْتهّ،  َع الذنب، فإذا قبض الجُاهُُل على أصِل ذنبهّ لس

بنفسهّ.

ُهُناك، فإذا زالت ًا يحُّركهّ  ْيد ُعو فأما ذو المعرفة فإّن معهّ 

العقرب قبض عليهّ.

ًا، ّبة تستثفر عقرب ّلهّ من زعم أّن الّض وقال أبو الوجيهّ: كذب وال

ولكّن العقارب مسالمة للّضباب، لنها ل تعرض لبيضها



وفراخها، والضّب يأكل الجُراد ول يأكل  العقارب، وأنشد قول

ّي: إنهّ ليس إلى الطعاما التميمّي الذي كان ينزل بهّ الزد

ًا، فقال:  ًا وأنيس يقصد، وليس بهّ إل أنهّ قد صار بهّ إلف

والّضباِب العقارب بين َنجُُْرك بي أتأنُس َنجُْري غاير و
وأنشد: 

ُد حال كّل ِد أسو الجُِل
َفُس ْن  خ

ْعن كـأنـهّ حتى الّضّب عند تجَُّم

ْهراني: لن العقارب تألف الخناِفس، وأنشدوا للحَُكم بن عمرو  َب ال

ّياِت ُتطاِعُم ِر في الحُ ُغ الجُحُ ّلها على الّرقُط والوَز ُذ
الّسـّر في العقرِب َفُس َنجُْره من السود والُخن

ْعَت على ّطإل ّطاعمان أو يتسايران، ومتى رأيت مكنة أو ا ًا إلّ ظاهُرتين، ي ُهُما أبد لنك ل ترا

ُجحُر فرأيت إحداهُما رأيت الخرى.

ّول  ّكد القول ال ُلهّ: قال: ومما يؤ قو

ًا جئت ِر من بجُْري ْهُ ّد ال
 أعوجا

ٍر ْثف ِة دون وُمْست ّي ِو الّس
ًا عـقـربـ

ّناس وتجُوزهُم. ّدهُاء والنكر إلّ بما تخالف عنده ال َتْرَض من ال يقول: حين لم 

إعجُاب الضب والعقرب بالتمر وأنشدني ابن داحة لحُذيفة بن دأب عّم عيسى بن يزيد، الذي

العّشاقِ: يقال لهّ ابن دأب في حديث طإويل من أحاديث 

المخادع الّضّب ُيْخدع
ِر ّتم  بال

ِدعْت ّبى ُخ ِبسّب ُح
ٍر ُمَزعفـ

ْبث والخديعة. ّتمر، فضرب الضب مثلً في الُخ ُعجُْب بال لن الضب شديد ال

ًا، ما جاء من الشعار في ذلك، ًا شديد ّتمر عجُب ُيعجُبان بال والذي يدّل على أن الضب والعقرب 

ْغاماء  َد ِعجُْلي: وأنشدني ابن العرابّي، لبن  ال

ٍة َبُل والّضّب ُدْرب ِر ُيحُْ ّتْم بال ُتـم أنكم  ْب ْيتـم ُدّر فـجُـر
ّتمر كصيده بالحُِبالة، وأنشدني  ّي: فجُعل صيده بال ُقشير ال



ِهّ ممـْن  ِهُـي ُد يزد َوعـي
ًا كنت ّتمر ُيخرج ضب ال

ْلقهّ، مع ّلهّ عز ذكره، في ُصنوف خ وقال بشر بن المعتمر، في قصيدتهّ التي ذكر فيها آيات ال

ّية، والرافضة والحُشوية والنابتة فقال  فيها: ذكر الباض

َلهـا ِعراٌر َزْمـُر و ْقلٌة ِهُ ُع و ّلـهـا من َترتا ِظ
ٍء  ٍة على المْرو الجُمُر ِعندهُا شي شهـو

ْتُرفاٌن ُع ُنهّ و ْفـُر بط ِصـ أولدهُـا تـأكـُل 
ِفـكـُر لـهّ ليس  ْعـم ّط وتـأذينـهُّ بال

التمـُر ُيعجُبها وعقرٌب ْنظِـل في تخَضُم وظبيٌة َح
ٍة لهّ  ًا بشٌر، في قصيد أخرى: وقال أيض

والجُْمر الّصْخر بين ْقَل ترى ِه ُه ال َء وأمـعـا
ِر على ضّب ِمْن أْحرص بيِشـهـا على البيِش  تم

ْنص: وقال أبو دارة - وقد رأيتهُّ أنا، وكان صاحب  َق

ْلِق هُذا ُجّل من الَخ
ِر ساكن َبحُْ  ال

ّيٌة آفٌة إل الـتـْمـر وبـلــ

ٍة ُثرُمل وُخنفـسة تْسعى و
تـْسـري

َبّر وسمع ذئب من ال
وعقـرٍب

َبُل الّضّب إّن عذيرك ُيحُْ
ِر بالـتـمـ

كنت إن المثاِل في قيل
ًا واعـي

ْبنا القصيدتين على وسنفّسر معاني هُذه البيات إذا كت

ّتدبير وجوهُهما بما يشتملن عليهّ من ذكر الغرائب والحُكم، وال

ْلق، ليعتبر ّلهّ تعالى أصناف هُذا الخ والعاجيب التي أودع ال

ًا. ًا مْخلص ًا، وموّحد ُمعتبر، ويفكر مفكر، فيصير بذلك عاقلً عالم

ّدليل على ما ذكْرنا من تفسير قولهم: طإول ذماء الضب  وال

ّنهّ لحيا ِمن َضّب، لّن ٍء ذماء، قولهم: إ الّضّب أطإوُل شي



ُعهّ، فربما ْقصى فْري الوداج، ثم يد ّبما ذبحُهّ فاست حارشهّ ر

تحُرك بعد ثلثة أياما.

وقال أبو ذؤيٍب الهذلي: 

ًا ْقبَل شؤم ُع حينهّ وأ ّبـ يتتـ ُه وشاقى بها الوُرود أْمَر
ُع ساقٌط أو بذمائهّ ْعجُِـ َتجَُ م ُهُّن ّد َب ُهّن فأ َف ُتو فـهـارٌب ُح

ّناس يروون: فهارٌب بدمائهّ يريدون من الدما، وكانوا يكِسرون الدال، حتى قال وكان ال

ِئهّ معجُمة الذال مفتوحة وقال  كثير: الصمعّي: بذما

ِعنـاِن خذما متلّمٌظ َبـهـيُم ال
ْدت يحُِْمل الخيل شه

ّكتي ِش
ْعُت َهُـزيُم أجّش بهّ َجَم ِء ْكت إذا الذما َل ِقـٌل َم ُمنا

ُوِصف عند ذلك بالخبث والمكر، ولذلك قال  َدع في ُجحُره  الشاعر: خبث الضب والّضّب إذا خ

ْثَل الخيانة الماء ِم
 بالعَسِل

ُجمـٍح بني من ِبَضّب ُمنينا

عصاما: وأنشد أبو 

ْينا يجُْدي ل  َل ُهُـمـا َع غِانـا ينـفـعـانـنـا ل شيَخين 
ْيداقاِن كبيران ْفٌر غا ُص

ُهُمـا ُكشا
ّنهما ّباِن كأ ّبـا َض ٍة َضـ مـغـار

ًا ُيرصدا يخْب يوم
ُهُما  راِصدا

َبل ٍة فـي يوجدا ل ُيحُْ حـبـال

ُبهّ بالّضّب، فسّموا ْلب، الذي يسري ضرُره، وتدّب عقار ُهوا الحُِقد الكامَن في الق ّب ولذلك ش

ًا، قال َمعُن بُن  ّب أوس: ذلك الحُقد ض

ٌع فيهّ ْد ُيدانيهّ ل َص
شاِعُب

ًلى َمْن ّنـهُّ يزاُل ل لمو كـأ

ّندى قوِمهّ من ال
 بالعقارب

تحُت الغّش ِضباُب
ُضلوِعهّ

ْهُبل  َد الجُمحُّي: وقال أبو 

اليوما عليك وإني ّني فاعلْم عاديَت ِلَمْن بأ



ُد َمحُْسـو مضطغٌن
العرابّي: وأنشد ابن 

ِرِض وضّب ضغٍن ذي ًلى  فا ٍد مو ُمباغاـِض حاس
ٌء ِء ُقُرو ُقرو الـحُـائِض ك

ًة ثّم يستعر، ثم يخبو ثم يستعر. ّنهّ ذهُب إلى أّن ِحقده يخبو تار كأ

ّيادة، وضرب المثل بنفخ الضب  ِبهّ: وقال ابن م ّث وتو

ٌد ُبها لفْخر َكّشْت أس ِضبا ًا بغيٍض من لقيٍس أقاصي
الخر: وقال 

دما من بالقنا َمنيٍع ِحجُاَجْي
 

ْقطع ّلهّ َي التي اليمين ال
َكَسْت

حبالكم من يمطو ظّل دميٍث ذي أعلى ضّب
َحبلتما

ّطبيب، ْبدة بن ال ّيما إذا أخصب وأِمَن وصاَر، كما قال ع ّدة الكبر، ول س ُيوصف بش والضب 

هُّزال: فإنهَّ ضرب الضّب مثلً حيُث يقول ليحُيى بن 

ِة  ْلَميِن الجُُزار بالّس ّنك ِرف ِد يومَا لع ِوْر َغـٍط ذا الـ لـ

ُلْب ّنك فاح وصـّراُر حـلٌّب فإ والّرعياَن الوليدة 
ًا مؤتـزر

َع بهّ واسترخت فأْمر ْنَت َتـهُّ صاب ضب أول ُك َع ْل ت

ّيادة: وقال ابن  َم

ًا لهُّ  ِبـر ْكـ ُمْستـ
ُلـهّْ ِو ُيطـا و

يرهُِب لم أْن الّضّب
ُه الّضّب ْير غا
ُد  َلٌج عب ْع َد ْنجُاب: وقال  الِم

هُو الذي للشخص تطاول
 

وْسط الضب بيُت كان

ّ ِربان، ول يكون ذلك إل َورل، أو ظ ّية أو ّبة: مكان ذو ضباب كثيرة، ول تكثر إلّ وبقربها َح المض

ُيريده. ّوه، وأخصب، نفخ وكّش نحُو كل شيء  َلهُّ ج ّناس، فإذا أِمن وخل  في موضع بعيد من ال



ْوُر في حال تشّرقهّ، وفي حاِل مشيتهّ ّث ْبر ال ِك ْبر من الحُيوان ومما يوصف بال ِك ما يوصف بال

ُكميت: الُخيلء في الّرياض، عند غِاّب ديمة، ولذلك قال  ال

َتغي ْب ظهـيرا عليها ي َوْح من ِكبرياء ذي كشبوٍب ال
وهُذا كثيٌر، وسيقع في موضعهّ من القول في البقر.

ٍء أو كل فتبعنهّ، وقال َفحُْل، إذا طإافت بهّ نوقِ الهجُمة، ومّر نحُو ما ْبر الجُمُل ال ِك ُيوصف بال وّمما 

الّراجز: 

ِهّ  مثل في ِحْملقي
 الجُُرْف

ْدن ِهّ تشّر ْي َقـْف حـوالـ َو

ًا ًا وإعجُاب َتـَرْف وِعـّز و ُد ُرّض ِهّ لحُ ِن ْي طإـرْف لما َع
َلِقحُت، وتُزمّا بأنفها وتنفرد عن  ْبرهُا إذا  ِك ّد  ّناقة يشت وال

صحُاباتها، وأنشد الصمعّي: 

َء ْهُما ّللقاح ِمْرباع َد ْلـسـا ا َج ِعـْرسـا منهـا أراد إذا
ْتهُّ ّق ًا تل ْعـسـا مخاض ُقـ أنـسـا الّسـنـان بعد 

ِما ّدوا ُخْرسـا ضاِمزاٍت ال
نفٍس كّل في احتشت

ًا ًا ُمِسّراٍت ُخوص ْلسـا لقاح ُم
الّشّماخْ: وأّما قول 

ّده أْن لستكبرْت َح
ّورا  تض

ّية الّسيُف ُيجُعُل لو ُجمال
َغارضها

ّول في شيء. فليس من ال

َثّم من قريٍش: بنو محُزوما، وبنو ْبر،  ِك ّناس بال المذكورون من الناس بالكبر والمذكورون من ال

ُعدس خاّصة. ّية، ومن العرب: بنو جعفر بن كلب، وبنو زرارة بن  أم

ًا. ًا، وأنفسهم إلّ أرباب ّناس إلّ عبيد ّدون ال ُع فأّما الكاسرة من الفْرس فكانوا ل ي

ّناس وُجمهورهُم كيف كانوا، من ملوك وسوقة. ُنْخبر إل عن دهُماء ال ولسنا 

ّناس أرَسخ وأعّم، ولكّن الذلة ّذليلة من ال ِكبر في الجناس ال الكبر في الجناس الذليلة وال

ِد، ْن ّلة مانعتان من ظهور كبرهُم، فصار ل يعرف ذلك إلّ أهُُل المعرفة، كعبيدنا من الّس والق



ِذّمتنا من اليهود. و

ِكبره على مْن ٍة، ظهر من  والجُملُة أّن كّل من قدر من الّسفلة والُوضعاء والمحُقرين أدنى قدر

َلهُّ في صدور ًا وَحُسَن بما  تحُت قدرتهّ، على مراتب القدرة، ما ل خفاء بهّ، فإْن كان ذّمي

ْقع ذلك الخْرقِ، وِحياص ذلك ّيد في ذلك، واستظِهرت طإبيعتهّ بما يظِّن أّن فيهّ َر ّناس، تز ال

ًا. ْد ما أقول لك، فإنك ستجُده فاشي ّثلمة، فتفق الفتق، وسد تلك ال

وعلى هُذا الحُساِب من هُذه الجُهة، صار المملوك أسوأ ملكًة من الحُُّر.

ِر ْبر قّط على مَن دونهّ إل وهُو يذّل لمن فوقهّ بمقدا ِك ّني لم أَر ذا  ًا، وهُو أ ٌء قد قتلتهّ ِعلم وشي

ذلك ووْزنهّ.

ُدس، ُع ّية، وبنو جعفر بن كلب، وبنو زرارة بن  كبر قبائل من العرب فأّما بنو مخزوما، وبنو أَم

ْبطرهُم ما وجدوا لنفسهم من الفضيلة، ولو كان في ُقوى عقولهم وديانتهم فضٌل على قوى فأ

ِعهم، وفي إنصافهم لمْن دونهم. ٍم في تواُض ّية فيهم، لكانوا كبني هُاش دواعي الحُم

ُة بن الطبيب، حيث  ْبد َع ٍهّ بهذا المعنى  يقول: وقد قال في شبي

أن رؤوسهم ُصداع َيْشفي
 ُتْصرعوا

ُهـْم الذين َنـ ْو ُكـْم ُتـَر خـلّنـ

ُع ل ُصدورهُم ِضباُب تنـز
على عداوتهم فضلت

أحـلِمـهـم
ّبة ِحَرين، فهذا من العجُب العجُيب، من عجُائب الضب فأّما ما ذكروا أّن للضّب أيرين، وللّض

ّكون، وقد يختلفون ثّم يرجعون إلى هُذا العمود، وقال  ْدهُم يش ّي: ولم نجُ الفزار

ّذفة ْفُر الذناب ُمحُ ُص
الّشـواكـِل

الخراِج ُعّماُل الماَل
ْبوتي وِج

ُهُّن ثياَب ُسلطاٌن كسا
المـراجـِل

ّدبا  ْقَل ال َب حتى وال
كـأنـمـا

البلد في حاف ُكّل
وناعـل

فـضـيلًة كانـا نزكاِن لهّ ِسبحُْل

ِهّ بين ْي ّو ِعْرَس ُسُم
المـخـايِل

ّيال كّل الشمُس إذا ذ
عارضْت

ّي، ّنْزك، معجُمة الّزاي والنون من فوقِ بواحدة، وساكنة الزاي، فهذا قول الفزار واسم أيره ال

ِكسائي: وأنشد  ال



ِر  ْي ُد والصل الّضّب أ واح ْلتـم ل تفّرقتُم ٍد ِقـْرَن ِز واحـ
ّية أبي عن النميري، خالد أبو رواه ما يؤكد فهذا ّنميري، ح قال ال

ِد: سئل أبو ّية أبو خال كلسان الضّب أير أّن فزعم ذلك، عن ح

ّية: الصل ٌد، الحُ ُع واح اثنان. والفر

 الحية عقاب في المفّسريِّن بعض زعم

ّتى ّية - حين أدخلْت إبليس في جوفها ح ّلهّ عّز وجّل عاقب الحُ ّتفسير يزعم أّن ال وبعُض أهُل ال

ّق اللسان. ّلم آدما على لسانها - بعشر خصال، منها ش ك

ُع المسترحُم ُتخرُج لسانها، تلويهّ كما يصن ْقتل كيف  ُت ًا إذا ُضربت ل ّية أبد قالوا: فلذلك ترى الحُ

ّلهّ تعالى لها. َي الظِالَم عقوبة ال ِر ّناس بإصبعهّ إذا ترّحم أو دعا، لت من ال

ّية: الصل واحد، والفرع اثنان، قول بعض العلماء في تناسل الضب قال أبو خالد: قال أبو ح

ّبى  ّية: وللنثى َمدخلن، وأنشد لحُ المدن

ٍة  ْدي َدْت ُك َء وَج ِددُت خل ّنهّ َو وأنـي ضـّب بأ

ّوجْت ابن أمّا ّّنها تز قال: قالت هُذا البيت لبنها، حين عذلها، ل

ّنَصف، كلب، وهُو فتى حدٌث، وكانت هُي قد زادت على ال

ّنْت أن يكون لها ِحراِن ولزوجها أيران. فتم

ُقْرنتان، وهُما وقال ابن العرابّي: للنثى سبيلن، ولرحمها 

زاويتا الّرحم، فإذا امتلت الّزاويتان أتأمْت، وإذا لم تمتلئِّْ

أفردت.



وقال غايُره من العلماء: هُذا ل يكون لذوات البيض والفراخْ،

ًا ْعن خلق وإنما هُذا من صفة أرحاما اللواتي يحُْبلن بالولد، ويض

ّبة وهُي لم تتئم قط، وهُي ِرد الض ُتف ُيْرضعن، وكيف  كخلقهّن و

ٍة ِحْسل. تبيض سبعين بيضًة في كّل بيض

قال: ولهذه الحُشرات أيوٌر معروفة، إلّ أّن بعضها أحقر من

ّق عنها. ٌء ظاهٌُر لمن ش بعض، فأما الخصى فشي

تناسل الذباب وجسر أبو خالد، فزعم أنهّ قد أبصر أير ذباب

ّلهّ بن ْتك، وأنشد لعبد ال ُكوما ذبابة وزعم أن اسم أيره الُم وهُو ي

هُماما الّسلولّي: 

َقْت ّل بالسبـاِب هُْمداُن وتع ْيُت َق القْصَر رأ ّل بابـهّ ُغا
َق ْب ِر ِقيُس منها ي ُذباِب أي ْنُت ُمضارٍب ابن إمارة أّن أيق

قال. ما على يدّل ل شعٌر وهُذا

ّنما وقال ْظِر، المتك أصحُابنا: إ ْلج: يابن يقال ولذلك الب ِع لل

ْتكاء البظِراء. لهّ: يابن يقال كما الم

عافه ومن الضب لحم استطاب فيمن

ُأتي بهّ على خوان النبي صلى اللهّ عليهّ وسلم فلم يأكلهّ، وقال: ليس من طإعاما ّنهّ  روى أ

ُينكر عليهّ. قومي، وأكلهّ خالد بن الوليد فلم 

ّلهّ ول أحّرمهّ، وأنكر ذلك ابُن عباس وقال: ما ورووا أن النبي صلى اللهّ عليهّ وسلم قال: ل أح



ُيحُّل ويحُّرما. ّلهّ تعالى إلّ ل بعثهّ ال

َبّر، فهي الّضباب، وأخذت الخرى ُأّمتين ُمسختا، أخذت إحداهُما في ال وحّرمهّ قومٌا، ورووا أّن 

ّي. في طإريق البحُر، فهي الجُِّر

ًا من ّنك قد أكلت شيخ َوْوا عن بعض الفقهاء أنهّ رأى رجلً أكل لحُم ضّب، فقال: اعلْم أ ور

مشيخة بني إسرائيل.

ّفهّ بكّف النسان. ّنهّ ِمْسخ شبهّ ك وقال بعُض من يعافهّ: الذي يدّل على أ

ّيوب بن جعفر، وكان أيوُب ل يغّب أكل الضباب، في زمانها، ولها ُعدار البرص، نديم أ وقال ال

ٌقِ تقوما في ظّل دار جعفر، ولذلك قال أبو فرعون، في كلمة لهّ  طإويلة: في الِمْربد سو

 العرْب في سوقٍِ خير الضباِب 
وكان أبو إسحُاقِ إبراهُيم النظِاما والُعدار، إذا كان عند أيوب قاما عن خوانهّ، إذا وضع لهّ عليهّ

ُعدار  قولهّ: ضّب، ومما قال فيهّ ال

المْسِخ في والخنزير وكالِقرد
 والغضْب

ُق إنـسـاٍن َكّف ْلـ وَخـ
ٍة َعـظِـاي

ّية مسخ، والضّب ِمْسخ، قول العواما في المسخ والعوامّا تقول ذلك، وناٌس يزعمون أن الحُ

والكلَب ِمْسخ، والربيان ِمسخ، والفأر مسخ.

ًا قط ّلهّ تعالى مسخ إنسان ِقّرون بأّن ال ُي قول أهُل الكتاب في المسخ ولم أر أهُل الكتاب 

ًا، حين ُلوٍط َحجَُر ّلهّ تبارك وتعالى قد مسخ امرأة  ًا، إلّ أنهم قد أجمعوا أّن ال ًا ول قرد خنزير

التفتْت.

ْكس وجابي خراج وإتاوة، إذا كان ّلهّ عّز ذكره قد مسخ كّل صاحب َم وتزعم العراب: أّن ال

ًا. ًا والخر ضبع ًا، وأنهّ مسخ ماكسين، أحدهُما ذئب ظالم

ّي، للحُكم بن ّلم النحُو شعر الحُكم بن عمرو في غارائب الخلق وأنشد محُّمد بن الّسكن المع

ّلها طإريف غاريب، ًا ك ًا، وقد ذكر فيهّ ضروب ًا عجُيب عمرو البهراني، في ذلك وفي غايره شعر

وكلها باطإل، والعراب تؤمن بها أجمع.

َبْهراء، فنفوه من البادية إلى َكم هُذا أتى بني العنبر بالبادية، على أّن العنبر من  وكان الحُ

ًا، وهُو الذي  ّي ْدُمل ُع ًا  ّي ًا ودهُر ّقهّ ويفتي ُفتيا العراب، وكان مكفوف يقول: الحُاضرة، وكان يتف



ٍء ُه لشي مـفـّر مْن أراد ُء لِمـا ربّي قـديٌر يشـا
 َ عـمـرو أمّا تناجـل ًا الماكسيٍن  ًا ضبع وذئبـ
ِر حّي في الّرعاٍف  َد النمَل بك ّفـى والجُرا وق
ِر الساِس محُكَم  ٌة خرقْت بصخ ضـئيٍل بأنـِف فار
ًا ِر بعد يروُمهّ لو عاجز دهُ عـنـهُّ جيلن وكاَن فجُّرتهّ

ِء وسهيَل ًا السما ِر عمد بصغ ًا الجُدالة في الضّب  ْدم ق
ُه اللهُّ شـّر قبـر يكتـنـى كاَن والذي

بـرغاـاٍل
صاحِب وكّل ومكوٍس

ِر عشـ
سـفـيٍن ذى كّل

وخـرٍج
حـّر جزاؤه وعريٌف

ِر جـمـ
وأشـراُط كافـٌر منكٌب

ّقِ وصدقتي بغزاٍل ز
ِر خـمـ

ِة في ونزوجُت الشـبـيب

ْد لم شئُت  غايَر أج ذلـك هُويُت إن
مـنـهـا

صاحُب هُميُم وخالي مسحَُل وخالها عمرو

نصُف لي فكان مسحُوهُا ٍر بـأرِض خـطٌة وبـا

ّبـل من وعروج ِر المـؤ دثـ وجامٍل حوٍش
عكـنـاٍن

ِر وآخـَر تـاجـر مـكــ فيها ليس الجُّن 
الـج

ُقِ َع يسر لـيلة كل السم كّل حريمها عن 

ٍء ِر الـزوابـع من ونسا زهُـ ٍو الشنـقـنـاقِِ من فت

كل في الحُمار روِث البساطإة ذا القوُل
ًا مـسـي

طإروقة ومن أنوقٍِ الـروَث ذلك اللهُّ



ِر نـسـ بـيضـا
آخَر القمير محُاقِ

ِر شـهـ
ًة ضربت فصارْت فرد

كـان مزاحم وأخوه
ِرى بـكـ

 ً ثماَل عبدل
الـيتـاَمـى

غاير أهُلها في نساء وكانـت تسعًة وضعْت
نـزورا

ِة في طإار ما النجُاب ِة على غالبتني النجُاب
عـرسـْي

ُة النجُار أْن صور شـمـائَل فيهـُم

ًا ًا ملجُم ومـسـرَج قنفذ ًا كنُت راكـبـ
حـشـراٍت

ذاُت أنها الضبع ول الرانب أركُب ل
للحُـي

كّل من الضباع وتدعو المجُيف المقعَص 
النع

ًنى وهُضمة مجُت أهُدى للبحُار
لـعـرسـي

نيِل من العياَل وأسقى صدِف من هُريَر وأّحلى

الّسواحر على بخفى
سحُري

َد ويسنى نفثى المعقو
وحـلـّى

كثيٌر سنهُّ ضاحٌك
الـتـمـرى

تحُتـًى البلد وأجوب
ظـبـٌي

العفاريت في بالليٍل
ِرى  يس

ُه  ٍو خـواية دبـر مـكـ

ِة عشهُّ نـهـر بـضـف
ّنى الناظرون يحُسُب ابن أ

ذئٍب بين وأعقبُت
ونـمـر

ِد من أكلت يوما كب
الـلـي

ِء ِة ومن شوا قـلـي يبيُت كمن كم ذا



ًا بـطـينـ
السّم وعينها عيني

يجُـرى
ّلتـي لحظُِت فـي خ

ًا  محُالـَف مفرد
ِر عـسـ

خفٍض بعد أصبحُُت
ٍو ولـهـ

أهُاَب من وعاديُت
ِر بصقـ

ذبـَح مـن مقّت أتراني

ٍر فجُاوبتهّ ِر بـسـ وجـهـ
َق وسمعُت ِم في النقي ظل

الـلـي
دراهُم وفي خمير الجُحُـيُم بي يرمى

ًا جـهـار
ويقبـُل كبرتي 

عـذرى
يرحـُم اللهّ
ضـعـفـي

واستطابته الضب حلْ في

ّدموه. وسنقول في الذين استحُلوه واستطابوه وق

قالوا: الشيء ل يحُرما إلّ من جهة كتاٍب، أو إجماٍع، أو حجُِة عقل، أو من جهة القياس على

ًا من هُذه الخصال، وإن كان ْد في تحُريمهّ شيئ ّلهّ عّز وجّل، أو إجماع، ولم نجُ أصل في كتاب ال

ّدجاَج، والشبابيط؛ ولحُوما الجَُلّلة، وأكلوا ِقبِل التقزز؛ فقد أكل الناُس ال ُيترك من  ّنما  إ

ْطإبًة َة ر ِذر السراطإين، والعقصير، وفراخْ الّزنابير، والصحُناء والّربيثا فكان التقّزز مما يغتذي الع

ّق من كّل شيء يأكل الضروب التي قد ذكرناهُا وذكرهُا الّراجز حيث  يقول: ويابسة، أولى وأح

َبـاث الُمرار َك ّدبـا وال والـ َوى أكناِف بين َضّب  ّلـ الـ
َئْت ِف ْعَراُف الرض في وأج أ

 
ْهَمى ناِصل ما إذا ُب ال
ارتمـى

َني ْي قانٍص َبع
َبـا َت بالمْر

ًا يباري ّبص َوْسط ُهُ

منها بالكباد
ُكَشى وال

َق إذا َف غاير ِمن أْخ



َبيضهّ. ّدبا فل تأكلوا الجُراد، ول تستطيبوا  فإن عفتموه لكل ال

ّي:  وقد قال أبو حجُين المنقر

ٍد بأسفـل أذاُن فـيهّ لـيس وا ِري َليت لـيلة أبيتّن هُل ِشع
ِخوانـي الَمديد أكماع وعْرفُج َلْن ُك ًا آ ّب َفل َض ٍة بأس َع ْلـ َتـ
ُهما لم  ْل َنـاِن أغاِس بـُشـ ْقِت إلى ِة و وريحُُهُّ الّصل

َطٍش أباِن أمّا سور من ع
َبْن ِء ِمْن أشَر ِلينَة ما

آخر: وقال 

ًا تضحُّى ْنفخ فهو َعَراد َي
ِرمْا َق كال

ِري َعْم ُعنيَزة َلَضّب َل صـائف بال

ّنّي الّسمِك ُب ْلجَُم ال والّس
َوِخْم  ال

َنـا يجُاوَر أْن إلينا أْرَضـ

الّضّب: وقال آخُر في تفضيل أكل 

ُه أبغي  َد ْي ُلـهّْ َصـ ِتـ وأخـا
ًا لهّ راح وقد يوم
ُصحُْبتـي

َيَل شمالي وشالت الَضّب زا
 

َقْت ّفي الت فْضل على َك

ً الِقيزان على َتَمّشى ُحول
حلئلهّْ

ًا فأصبح ًا محُنوذ نِضيجُ
َبحَُـْت وأص

َوْرس  ُنهّ ب ْط ُلـهّْ َب ِكـ وشوا
ْين اصفرار  َت َي ُكْش ال

ّنـمـا كـأ

ّلهّ ِهّ ال ِري ّبـح شا ُق ُلـهّْ و ِكـ آ
َدنا أْشهى  ْن من ع

َياِحـكـْم بـ
َبِث بِن  ّي، من ولد َش ْند ْبعّي: وقال أبو اله ِر

َوى ْهُ َنـْم قديد ل َغـ الـ ْفـتـهـا فما الّضباَب  ِع
ّطـعـاما ْعـَم ال ِنـ ُدمْا و ُل ا ّكبُت ًا وَر ٍة علـى ُزبد َتـمـر
ُد الّسديِف َعـْم كبو ّنـ ال ِء وَسْمن َء الّسل القصيِص وكم

ًا بهّ الـّشـبـْم في فائر ًا الخروف  ْد َحـنـيذ وقـ
ْلُت ِثيَر منها ِز َقـْم َك الّسـ َبـهـّط ُنـكـُم ال وِحـيتـا



ِرمْا كـَضـّب فيها أَر َهُـ ْلُت ْلـتـُم كـمـا ذاَك ِن ِنـ
ُء الجُراد  ِرمْا ِشفا َقـ الـ ُيوِض في ُب ْيِض ال َب ّدجاج ك ال

ِهّ َتهي ُفوُس َتْش َعـجُـْم ُن الـ َعامُا الّضباِب وَمكُن ُعـَريِب َطإ ال
ُيغمُز في ًا، فهجُاه ابن عّم لهّ كان  ّب َفهّ َض وإلى هُذا المعنى ذهُب جران العود، حين أطإعَم ضي

ٍة  ِبهّ، فلما قال في كلم لهّ: نس

َنهُّ  ًا ُدو ِد تْمر ْبـ بـز ِعُم ْط ُت َفك و ْي َعاَن َض ْو ًا الجَُ ضب
ٍة لهّ  أْخَرى: وقال في كلم

ِريُب عندهُم الّضّب َع ِعُم ْط ُت َفَك و ْي ْوعاَن َض ًا الجَُ ّب ض
العود: قال جران 

ْبَت َباَب ع َقَراهُا ومْن الّض فـارسـّي أْصلـَك أّن
ٍة ّي ِو ّ َلـ ُكـشـاهُــا إل ّبي من الضيَف  ُكَشاهُا ُح

ّلطف يرفع للّشيِخ والصبي، وقد قال  ّطيب، وال ّيم ال ّطع ّية: ال ِو ّل الخطل: وال

ًا لقى قد كان َلبوس
ْطعما  وَم

ُهْم  ِويَة هُاتوا ل مـالـٍك َلـ

َتمر بزماورد الّزنابير وقال ُمويس بن عمران: كان بشر بن المع
ِدما عليهّ رجٌل من مواليهّ، وهُو أحد ًا بالفضل بن يحُيى، فق خاّص
ًا إلى الفْضل؛ ليكرَمهّ بذلك، بني هُلل بن عامر، فمضى بهّ يوم

ُلهّ، فأفرط الفْضُل في وحضرت المائدة، فذكروا الضب ومن يأك
ًا ّي َعهُّ القوما بذلك ونظِر الهللّي فلم ير على المائدة عرب َب ذّمهّ، وتا

ٍة من ِتَي بَصحُْفة ملن ُأ غايره، وغااظهّ كلُمهم، فلم يلبث الفضل أن 
ّنحُل عند العرب ّدبر وال َلهّ منها بزماورد - وال ّتخذ  فراخْ الّزنابير، لي

ّبان ِذ ّذبان - فلم يشّك الهللّي أّن الذي رأى من  أجناٌس من ال
البيوت والحُُشوش، وكان الفْضُل حين ولَي ُخراسان استظِرف
بها بزماورد الّزنابير، فلّما قدما العراقِ كان يتّشهاهُا فتطلُب لهّ

 من كّل مكان، فشِمت الهللّي بهّ وبأصحُابهّ، وخرَج وهُو يقول: 
َني ْي َبـا قانٍص َبع َت بالمْر ًا يباري ّبص الَمل َوْسط ُهُ

ُكَشى منها بالكباد وال َق إذا َف الرعا غاير ِمن أْخ
َبيضهّ. ّدبا فل تأكلوا الجُراد، ول تستطيبوا  فإن عفتموه لكل ال

ّي:  وقد قال أبو حجُين المنقر



ٍد بأسفـل أذاُن فـيهّ لـيس وا ِري َليت لـيلة أبيتّن هُل ِشع
ِخوانـي الَمديد أكماع وعْرفُج َلْن ُك ًا آ ّب َفل َض ٍة بأس َع ْلـ َتـ
ُهما لم  ْل َنـاِن أغاِس بـُشـ ْقِت إلى ِة و وريحُُهُّ الّصل

َطٍش أباِن أمّا سور من ع
َبْن ِء ِمْن أشَر ِلينَة ما

آخر: وقال 

ًا تضحُّى ْنفخ فهو َعَراد َي
ِرمْا َق كال

ِري َعْم ُعنيَزة َلَضّب َل صـائف بال

ّنّي الّسمِك ُب ْلجَُم ال والّس
َوِخْم  ال

َنـا يجُاوَر أْن إلينا أْرَضـ

الّضّب: وقال آخُر في تفضيل أكل 

ُه أبغي  َد ْي ُلـهّْ َصـ ِتـ وأخـا
ًا لهّ راح وقد يوم
ُصحُْبتـي

َيَل شمالي وشالت الَضّب زا
 

َقْت ّفي الت فْضل على َك

ً الِقيزان على َتَمّشى ُحول
حلئلهّْ

ًا فأصبح ًا محُنوذ نِضيجُ
َبحَُـْت وأص

َوْرس  ُنهّ ب ْط ُلـهّْ َب ِكـ وشوا
ْين اصفرار  َت َي ُكْش ال

ّنـمـا كـأ

ّلهّ ِهّ ال ِري ّبـح شا ُق ُلـهّْ و ِكـ آ
َدنا أْشهى  ْن من ع

َياِحـكـْم بـ
َبِث بِن  ّي، من ولد َش ْند ْبعّي: وقال أبو اله ِر

َوى ْهُ َنـْم قديد ل َغـ الـ ْفـتـهـا فما الّضباَب  ِع
ّطـعـاما ْعـَم ال ِنـ ُدمْا و ُل ا ّكبُت ًا وَر ٍة علـى ُزبد َتـمـر
ُد الّسديِف َعـْم كبو ّنـ ال ِء وَسْمن َء الّسل القصيِص وكم

ًا بهّ الـّشـبـْم في فائر ًا الخروف  ْد َحـنـيذ وقـ
ْلُت ِثيَر منها ِز َقـْم َك الّسـ َبـهـّط ُنـكـُم ال وِحـيتـا

ِرمْا كـَضـّب فيها أَر َهُـ ْلُت ْلـتـُم كـمـا ذاَك ِن ِنـ
ُء الجُراد  ِرمْا ِشفا َقـ الـ ُيوِض في ُب ْيِض ال َب ّدجاج ك ال

ِهّ َتهي ُفوُس َتْش َعـجُـْم ُن الـ َعامُا الّضباِب وَمكُن ُعـَريِب َطإ ال



ُيغمُز في ًا، فهجُاه ابن عّم لهّ كان  ّب َفهّ َض وإلى هُذا المعنى ذهُب جران العود، حين أطإعَم ضي

ٍة  ِبهّ، فلما قال في كلم لهّ: نس

َنهُّ  ًا ُدو ِد تْمر ْبـ بـز ِعُم ْط ُت َفك و ْي َعاَن َض ْو ًا الجَُ ضب
ٍة لهّ  أْخَرى: وقال في كلم

ِريُب عندهُم الّضّب َع ِعُم ْط ُت َفَك و ْي ْوعاَن َض ًا الجَُ ّب ض
العود: قال جران 

ْبَت َباَب ع َقَراهُا ومْن الّض فـارسـّي أْصلـَك أّن
ٍة ّي ِو ّ َلـ ُكـشـاهُــا إل ّبي من الضيَف  ُكَشاهُا ُح

ّلطف يرفع للّشيِخ والصبي، وقد قال  ّطيب، وال ّيم ال ّطع ّية: ال ِو ّل الخطل: وال

ًا لقى قد كان َلبوس
ْطعما  وَم

ُهْم  ِويَة هُاتوا ل مـالـٍك َلـ

َتمر بن بشر عمران: كان بن ُمويس وقال الّزنابير بزماورد المع
ًا ِدما يحُيى، بن بالفضل خاّص بني أحد وهُو مواليهّ، من رجٌل عليهّ فق
ًا بهّ فمضى عامر، بن هُلل وحضرت بذلك، ليكرَمهّ الفْضل؛ إلى يوم

ُلهّ، ومن الضب فذكروا المائدة، َعهُّ ذّمهّ، في الفْضُل فأفرط يأك َب وتا
ًا المائدة على ير فلم الهللّي ونظِر بذلك القوما ّي وغااظهّ غايره، عرب

ِتَي أن الفضل يلبث فلم كلُمهم، ٍة بَصحُْفة ُأ الّزنابير، فراخْ من ملن
ّتخذ ّدبر بزماورد منها َلهّ لي ّنحُل - وال من أجناٌس العرب عند وال

ّذبان ّبان من رأى الذي أّن الهللّي يشّك - فلم ال البيوت ِذ
بزماورد بها استظِرف ُخراسان ولَي حين الفْضُل وكان والحُُشوش،

مكان، كّل من لهّ فتطلُب يتّشهاهُا كان العراقِ قدما فلّما الّزنابير،
 يقول:  وهُو وخرَج وبأصحُابهّ، بهّ الهللّي فشِمت

ْلج إداما وبعُض ِع ُذبـاِب َهُامُا ال ًا الّضّب يعاُف ْؤم ُل
ْطنًة وب

ْد  َق َطاِب َفصَل ُأوتيَت ل خ ًا أن ْلك ْلَمل في َم أّمهّ ناك ا
شعر أبي الطروقِ في َمهر امرأة لما قال أبو الطروقِ الضبي:

َدْت ْيتي َجر ْيَت َب َبـ و
ِعـيالـيا

ُلون ْقهـا يقو ِد ًا أْص َجـَراد
ّبًة وَضـ



ْعوى من لك ُتِصّم َد
الُمـنـاديا

ْبقْت ًا وأ الّصدور في ِضباب
ًا َجواثمـ

ّبوَن ِد ْطَر ُي ْيِل َش ّل نحُوي ال
الفاعـيا

شـّر وهُْم أعمامي وعاديُت

ّلغن ما القط ِر في ب ْه الَم
 

وإْن وقوس قعٍب في كاَن

أبوهُا: فقال 

ًا كان ْبِل كاَن قوس ّن لل ًا كان ْعبك رّض َقعب جندٌل َق

والعبد. عّمها: دعوني فقال

الضّب في شإعر

ّدبيري: وأنشد  لل

ِة َفجَُ َعْر ّلُل الذي الّضّب ك ِد  يتذ ّلهّ عب ّني ال وجدتكْم إ
َتَرى ّوف عليها، ولسَت  ّين، فهو يعلوهُا إذا حضروا بالقيظ، ويتش ُدهُا ل ّينة، وعو قال: هُي ل

وأنشد: الّضب إل وهُي ساميٌة برأسها، تنظِر وترقب، 

ْيِظ َحَضروا َق والّضُّب بال ْيَم يكون ِلـهـا أطإلل الَخ ْهُ أ

خويلد: وقال عمرو بن 

ٍرو  َرحـُل لها ُيحَُّل ما َعم ْيٍل  ُهَر ُحَس ْيف أْش الّص

ْبني لما ِحـْسـُل فيهدُمهّ ن َنا  ْي َتن َتـنـا اب ٍة بي لـمـعـيش
ٌع أنت ول ُحسيُل يا فر

ّنهّ ِحْسٌل ويزعم ُع أ قـوِمـهّ َفـْر

َدْت َل ّنحُِْس و َها بال ّيان َد ّنجُم بحُادي  تسعى ال
بسعـيهّ

ّد، وضبة بن ّبة بن أ ّبة، فمنهم ض استطراد لغوي وهُم يسّمون بحُسل وحسيل: وضّب وض

ّبة الباب، محُض، وزيد بن ضّب، ويقال: حفرة ضب، وفي قريش بنو حسل، ومن ذلك ض



ًا: إذا حلبها كذلك، وضّب الجُُرح ّب ّبها ض ّبها يض ًا، يقال ض ّب ْلب الناقة بخمس أصابع ض ويسّمى ح

ّنهّ لْخدع من ضّب، َلخّب َضّب، وإ ّنهّ  ًا، مثل ما تقول: جذب وجبذ، و:إ َبّض: إذا سال دم و

ُبهّ، وأخفى مكانهّ، والّضّب: ورمٌا في خّف البعير، وقال ّكن وَسَرت عقار والضّب: الحُقد إذا تم

الّراجز: 

 ضّب ذي ول عرك بذي
ِة المْخدع، وقال راشد بن  ٌع، أي مراوغ، ولذلك سموا الخزان ِد شهاب: ويقال َضّب َخ

ّلهّ ْهُري ما ووال ول بعشق َد
ْع فلم  َد َنّي َتْخ نـعـسٌة بعي

وقال ذو الّرّمة: 

استخرَجتها الّضباب روؤس
 الظِهائُر

ّنـهـا ِصـلٌب ُخثـٌم مناِسمها كـأ

ُه أبو  َدنا ْثرِة تصريفهم لهذا السم ما أنش َدينّي: شعر فيهّ ذكر الضّب ويدّل على ك الّر

ّبـي إل التقبـيل يعقر الحُُّب َصميم ِمْن ُيداوي ُز
ِهّ في والّضّب ِن ّوا  ُمجَُّب ص

ْكلّي، لطارقِ وكنيتهّ أبو  ُع الّسّمال: وأنشدنا أبو الّردينّي ال

َياسري على ِري َم َعْس َلـّمـا َسّمال و ِري أ ْد تـ
ِر صغير المثاليِث  ْفدي َيكفيِك الي ً ِر ْفر َذا رجل َو

ّذرى بين ِر ال ِكْسـ وال ّدى َغ تْمـري َتْمري قاَل ت
ِر بمكاٍن َتَضحُّى ْف َق

أعرابّي: وقال 

ُيْصطاد ُلهّ ضّب ل ْث بالـحُـبـائِل ِم
ّبا يقظِان يا اصطدُت َض

ُكْن َي
ُيجُْنى  لـلـحَُـلئِل َبعُضهّ و ُء ِء ِرعا َتِمـُضـونـهّْ الّشا َيْر
ُلهّ الّضباَب  في ِحس

ِبِل الّسحُا
ِبي مثَُل الكشى عظِيُم إذا الّص

العماني: وقال 

َعهد َولّي ِغـّب بعد ال ال َطايا ِمن لْرُجو ّبـي َع َر
ِدٌف حٌر كالـقـِب ُمسته ّيًة ّبـي فيهـا أولُج ُروِم َضـ



َتحُِصٌف ْعم ُمس  الّزّب قراُب ِن
الخر: وقال 

ِضبـاُب منهّ أجوافهم َلحُوا ٍر على اْصط ْوا أْم ّل َو َت
 وقال الّزبرقان بُن بدر: 

َءة ِر ناقص المرو ٍة َضّب الموالي الّشب َدل ْنـ َج
ًا. ّب ًا، والثاني جعل الحُقد ض ّب فالول جعل أيره َض

َنس:  َقْصر أ وقال الخليل بن أحمد، في ظهر البصرة مما يلي 

ٍة ِمْن ْور غاـير َعْن ز
ِد ِمـيعـا

َي ِد َقْصر وا ْل ْعَم ا َقْصُر ِن ال
والوادي

ّنون والضّب والملح وال
والحُـادي

ْفَن بهّ ْلـمـاِن الّس ّظِ كال
واقـفًة

َيينة: وقال في مثل ذلك ابُن أبي  ُع

َثـمـُن ول ِقـيمٌة  َتِت  َفـمـا الجُِنان فا
ِلها َفؤادي ْهُ َطإـُن ل و ُتهـا  ْذ ّتَخ ًا فا َطإـنـ َو

ّنٌة  َتـُن وذا َكـ َخـ ُنها َيتا بهـا الّضباَب ِح
ّكُر الريب ِطُن المف َف ال ُظِْر ّكْر فان َف بهّ ُتطيف فيما و
ٍما َعا ّنهـا َن ُسـفـُن كأ ِما ُسفٍن ّنعا ٍة كال مقـبـل

ّدما في صفة  َك َفَرس: وقال عقبة بن ُم ال

ِة ِر مثُل الُمجُارا َوْج
 الّضباِب

ْنـِخـٌر ْتـهّ إذا َم َعـ َرفـ

وأنشد: 

ْكَت ْد يْسعى الّضّب َتَر َوا بال ْقَت لو ُكشى ُذ ْد ال َبـا بالك
ّية  ّنميري: وقال أبو َح ال

ٍة ِقنعاس كّل َوقّربوا سَرُر ول ضّب بهّ ليس ُقراسي
كثير: وقال 

الّضباب حرش الّرقى
ِدِع  الْخوا

َعـداوة ضّب ومحُترش ال
ُهـم مـنـ

ّير  ًا: وقال كث أيض



ِرُج ُتْخ ْغني َتُسّل ُرقاَك زالْت ِضبابي مضائبها ِمْن و ِض

الضب ذكر فيه الهجاء في شإعر

َلهّ، وضربوا المثل بهّ وبأعضائهّ وأخلقهّ وأعمالهّ، فكما قال ْك فأما الذين ذّموا الضب وأ

التميمي: 

ِكْسرى الّضباِب أرِض ِمْن َفّر َقَل كان َل ْع تمـيم ِمْن أ
ٍر ٍر وأشجُا ِعـذاِب وأنـهـا َلـهُّ فأنَزَل ْهُ ِد أ ِريٍف بـبـل
َنا ِكـلِب أمثاَل نحُُن وصْر ال ُنو  ِنيهّ َب ًا بها َب ملـوكـ

بـاِب كّل في بنا أْزرى َدى اللهُّ َرِحَم تـمـيم َص
نواس: وقال أبو 

ّد ُلك كيف َذا َعْن َع ْك أ
للّضّب

َتـاَك تميمّي  ًا أ ُمـفـاخـر

ُلَك ْو َب ِقَك ُفوقِ َيجُْري و سا
ْعِب  والك

ُلـوِك أبناء  َسـفـاهًُة الُمـ

الخر: وقال 

ِر كّل ْنهِم ذي الحشاء ُم
ّوى هُْم  ّلـهّ وَر ُهـُم ال أرَضـ

ْلٍج  َينُسوع على َف ال
ِد ُعـقـ فال

ّلهّ سقى ًا ال غانـيُت أيام

ِء ْيِش الجُفا ُبؤس وع ال
ِد  والّصَر

مـعـجُِـبة غاير تميم ِمْن مواطإٌن

ْعد إلى ُتلقي بما َس
ِد ِعـ الـَمـ

ِما ِر كريُم الكرا الْم
ُلـهُّ ْفـعـ ت

ٍة َعيش ُنوا و َك على منها َس
ِد َضـَمـ

ويربوع ضّب أصحُاب
ٍة ْنـظِـل وَح

ُدهُا ُع وَزا َتْت إن الجُُو ولم با ُمخصبين باتوا الّضّب يأكلوا

ِفعْت كما صالح عن ُد
ِد البـلـ

ًا  لقد ريٌف لها سعد
َعـْت ُدفـ



ِفُسها ْيشها في ُينا َع
ِد ّنـكـ الـ

ًا يقارع  ْعد َعْن س
مفازتـهـا

َعمُرو بُن  الهُتم: وقال في مثل ذلك 

ًا َلحُِب ْهَُن ُمْس ْلِس وَر ّذئاِب ُطإ ال َنا ْك َتَر ُهُْم و ْيَر ْهَُن ُعَم ْبـٍع َر َض
َقرى َقومَا ف العراِب غِالمة ال مـنـا الّضيافة منزَل

ُكلون ل ُهُُم الّضباِب َغاير يأ َنا ْد َد ِهـم إلـى وَر ْي َتـ َحـّر
ّية: وقالت  المّر

ْنِت  ِة  ُِعباد بن الحُارِث بب ّنما الّضباب بحُارش كأ
ٌة من بني ُمّرة بن عباد. وقائلة هُذا الشعر امرأ

الكندي: وقال الحُارث 

ًا ِجئنا أنِس يابن ُحسين َنا َحَسن إلى ما لعمرك أنْخ
ٍة ضّب  ُيفّسي مضابئها في  ْندل أتـينـا َج

ّوَن بحُاجتنا َل ْوَن َت َوْرِس َل ُه أْن َنا ْلـنـا أتي وقـ
ّنهّ ٌع أ بضـْرِس َوج ّفهّ ًا يحُتّك بك ِضْرس

ُيمسي أتراه ُأِسّره  ِهّ لصاحبي  ُكزاٌز أب
ْتِل نَزّن أْن  َق ْفِس ب ْين  َن ًا هُارب ًا مع جميع

وقالت عائشة ابنة عثمان، في أبان بن سعيد بن العاص، حين

َلة وترك المدينة:  ْي خطبها، وكان نزل أ

ًا ول ُع أنت مستنفع نـافـ َبيِت  ضائٌر أنت ل الّضّب ب
جرير: وقال 

ّبَة بيَت  َسواري لهّ ليس الّضّب  ٍم في َض تـمـي
ًا في الّضباع كما يقع في الّضباب  -: وقال آخر - وهُذا الشعر يقع أيض

ْثِب ِز والو ْن َع الوثـِب وغاير لل َع ُب الّشعِب ذاِت الكهاِف ض
ّطّب فلسُت ّطّب ابن ول بال ال ْيَن ول ّ تخَش ّبـي إل َسـ
َقَرد ذي عند  المكّب ال َتك أدع  ْي الّضـّب بيَت ب

الفرزدقِ: وقال 

ٍة ّب ِة عند ض َفا ُكوِن الّص َم ّلهّ ًء ال أهُلهّ خيُر حنبٌل ما



ًء  ًا ما َيمـيِن ُمسلم بـ ِلَم ْع لم ِعلَمك الحُجُّاُج َع ِب َت
وأنشد: 

ْهُو فاَت ولكن بأعمى بصـيُر و
ولم أعمى الضّب بأّن زعْمَت

غاـريُر البـياِض بصحُراء
ِنُس يوما أعمى الضّب يخ

ٌة في ولدهُا وتهجُو  أباه: وقالت امرأ

ًا  ْين َخـّب ُتفاٍل ذي من  الّضّب عين مثَل ع
ُمحَُّب ول بمعشوقِ

فزارة: وقال رجٌل من 

ٌء ل ِحْسٍل كأسناِن ًا وجدناكم َغادُر ول َوفا ْأبـ ٍة أمّا بـين َر ِقـرف
وأنشد: 

َقْرِن يقاتلنا ُع ألٌف بال ّن مق ًا ثلثون ثلثًة تزيد أو رأب
قولهّ: والرأب: السواء، والمعنى الوُل يشبهّ 

ٍة ْيب ناشئٍِّ على منهْم َش فل الحُمار كأسنان َسواٍس

العرابي: وأنشد ابُن 

ْغ في ضّب ُكْشية ُق ّبحُِْت ُص ٍة من ُق َف ْغ ومن سال ُد ُص
ْقع بالعين فقلب، وقال  الخر: أراد ُص

ْفَسى ضّب من ِرْب من وأ  َظ
وأنَشد: 

ْلَقى سلفٍع ًا ي ُلها ِمراس زِمي
ّذمّا تهاب فجُاءت ليست ال

يقول: ل تخدع كما يخدع الّضّب في ُجحُْره.

ّيان بن عبيد الربعي جد أبي  محُضة: وأنشد ابُن العرابي لحُ

َتجُيُر َيْسعى  َوْر َيْس لـلـّسـ َتهُّ لو سهُل ْي ْومَا رأ َفـْر َي الـجُُـ

َددَت ًا منهّ لْز َقـذْر عـلـى قذر
َيرضى الّصفو عن  و
َدْر َك بال



ّنـهـا َوْر َسـيُر كـأ َحـ ذميم ثغر عن يضحُك
َتـَشـْر ْك الُم

ِرٍض  الذكْر الّضّب كعارض وعا
الّسدري: وأنشد 

َتا َي البـِل من َصرَصراني وُخْص
ْنبى َقَر الضب وَمْشُي ال

تعرفهُّ

ٌق ِت ّقى وعا ِبض يتع الـرُجـِل مأ
الجُْري في ُقحَُم ذو والخاُل
ٍة صادق

َفضلٌة، مّما يصلح ِتفي بالّشاهُد، وتبقى في الشعر  ّنهّ قد أك ّلهّ تعالى، أ واعلم،حفظِك ال

ُلهّ بهّ، ول أقطعهُّ عنهّ. لمذاكرة، ولبعض ما بك إلى معرفتهّ حاجة، فأص

لجُأ: وأنشد لبن 

َقِ بالّصْخر يلصق ِم لصو َق َنوي الْر َغا ِم َيْرتـمـي و ُهـ بـأْسـ
يْسـأما لم بها الضّب سئَم

تميم: وقال أعرابّي من بني 

ْفِت َحَرْشِت َكَش عن ل
 ِحرْش

ّني تسخُر ْتني أْن ِم ِرش َرأ َتـ أح

ِرك. يريد عن ِح

َنة: قال: وقال أبو  سع

ّلهُّ عاداهُما َداهُـمـا وقد ال عا ْهَزماِن َل ٌة َق ـمـاِلـحَُـاهُ جعد
ًدى ْد ُك  كَشاهُما غاّمَرت ق

الصمعي: وأنشد 

ّلؤما جرثومة ِة ل ال ُجْرثوم
ِما الكر

ُتك ٍر من ياُجرثومُا وجد نـفـ

ِد ول طإوٌل ل الّضّب كَساع
 

ْدنا ّلـهـُم َجـلَن بني وَج كـ

ّيادة: وقال ابن  م

ٌد ٍر َكّشْت أس ُبها لفخ ِضبا ًا َبغيٍض ِمْن لقيٍس َناصر َل
وفي هُذه القصيدة يقول:  



ُلع لم الّشْمِس ْط عليك َي
ُبها  حجُا

ًا أّن ْيلن قيَس َقيس َع
أقَسَمـْت
بّشار: وهُذا من شكل قول 

أو الّشْمِس ِحجُاَب
َطرْت  دَما َم

ّيًة َغاـْضـبًة غاِضبنا  ُمـَضـر

ّطَمحُاِن: وأنشد لبي  ال

ِر ْغ َث ٍة ب َي ِر لـم َثنـ َتـ تـْسـ ُكـْم َنميُر ّنـ ُتـُم فإ أمـسـي
ُد ِر لم وِحْرُمها البل َطـ ُيْم ّنـكـُم  ٍة ذئاُب كأ خـطـيط

أصول إلى الّضباِب
ِر َب  الّسْخ

ُبون ًا بيَن يحُْ ِة أج ُبـْرق عـالـٍج و

ُتهُّ ّي العـور كـعـيِن َثن ُتُم ْك َتَر الّشَريِف قصب و
ًا طإوامـي

للضّب الُعّث مفاخرة

ًا َعنز َغالقِ: وقد رأيت من سّمى  ْتبيل بن  ُعّث، واسمهّ زيد بن معروف، للضب غالما ُر وقال ال

ّثور، ول الكلب، ول اليربوع، وأنَت قد َبهّ العنز ول ال ًا أش ًا،فلم نر منهم أَحد ًا، ويربوع ًا، وكلب وثور

ًا، فاحتَمَل ذلك عنهّ، فلّما  ِدْر منهّ شيئ ّيلَت الّضّب حتى لم تغا قال: تق

ُق َفوقهّ َشّن والْسُم ٍم يدعى كان طإب يناِسبهُّ ل باس
لعّث: فقال ضّب 

الّسوقِ في َثمن ذو والضّب
ِما ُلو ْع  َم

ْنُت ًا ك ّب الّضَب فإّن َض
َبـٌل َت ُمحُْ

ًا ولْسَت َوى َشيئ قرٍض ِس
ِم وتقلـي

ُعـّث وليس ّبـاٌل لل ُغاـهّ َحـ ِو ُيَرا
وما أكثر ما يجُيء العرابي بقربٍة من ماء، حتى يفرغاها في جحُره، ليخرج فيصطاده، ولذلك

ّتخذهُا قال الكميت في صفة المطر الشديد الذي يستخرج الّضباب من ِجحَُرتها، وإن كانْت لت

: إل في الرتفاع  فقال- 

ّبَب ويكفي ُلْك تحُفش بتركها  التفجُيُر المض ا
ّبب الضباب. يصيد الذي هُو والمض



وُعمره الضب سن في القول

وغايره: أنشد الصمعّي 

ْطبي ّهَُْزْت ِخ ْبلي رأسها و تْست ّلقت ّتصلـت تع ْكـِل وا بـعـ
لـي كـْم الّسنيَن من تسألني الحُِْسِل عْمر عّمرُت لو 

َتّل والّصْخُر ْب ِطيِن ُم َوْحِل ك ال َطحُْـِل َزَمَن نوٍح ُعمَر ِف ال
ٍما َرهُيَن ِصْرُت ْتـِل أو َهَُر َق

ليقول: وهُذا الّشعر يدّل على طإول عمر الحُِْسل؛ لنهّ لم يكن 

َوْحِل كطين مبتّل والّصخُر َطحُِْل زمَن نوٍح ُعمَر ال ِف ال
ّ العمار. أطإول من عنده الحُِسل وعمر إل

واحدة الضّب ِسّن أّن العراب بعض عن العرابي ابن وروى

ًا، ًا، حال وعلى أبد ِسنها دامَا ما أفعلهّ قال: ل فكأنهّ قال أبد

يزيد. ول ينقص ل كذلك،

ْثوة: سّن بن زيد وقال َثّمَة: قولهّ أن وزعم أعواما، ثلثة الحُِْسل َك

َلط، الحُسل ِسّن أفعلهّ ل لم إذا العمر طإويُل الضّب ولكن غا

ِرْض أمر. لهّ َيع

َقلوص، سّن ِمثُل الحُِسل وسّن ولو يلقح؛ حتى سنين، ثلث ال

ًا واحدة حال على الحُِسل سّن كانت العراُب تعرف لم أبد

ّكي. من الفتّي َذ الُم

َظَِم الّضّب يكون وقد َبر وليس الّضّب من أع ًا. منهّ بأك ّن ِس



ًا نظِرُت قال: ولقد ُفّر لنا شيٍخ إلى يوم ًا ي ّب ً َض ً َجحُْل َبحُْل قد ِس

ًا. يكون أن ذلك? فقال: أرجو تفعُل لهّ: لم فقلت اصطاده، هُرم

الضب بيض

ّبة أن مسافر بن عمرو قال: وزعم ّتين تبيض الّض فإذا بيضة، س

ّدت ذلك كان ًا أربعين تدعهن ثم الجُُحُر، باب عليهن س يوم

ّقص فإذا ذلك، عند عنهّن فتحُفر فيهّ، ما ويظِهر البيض، فيتف

َفْت فيحُفر تأكلهن، أثرهُن في وأحضَرْت أْحَضْرن عنهن كش

ًا لنفسهّ منها المنفلت ْقل. من َويْرعى ُجحُر الب

يخرج حين قال: وفرخهّ الحُماما، ببيض شبيهٌّ الضّب قال: وبيض

ًا يُخرج ّيس ًا، ك ًا، كاسي ًا خبيث َكْسب، ُمطيق العقرب، ولد وكذلك لل

ّدجاج، وفراريج البّط، وفراخْ العناكب. وولد ال

الضب سّن

ًا ِكبر بدنهّ، فل يزال أبد ّنهّ معهّ وتكبر مع  ًة بعد ذلك: إّن الضب ينبت ِس ْثوة، َمّر َك وقال زيدبن 

ُيدعى ِحسلً إل ثلَث ليال فقط. ُنتهاه قال: فل  ُنهّ م كذلك إلى أن ينتهي بد

ّول،  َد: وهُذا القول يخالف القول ال وأنَش

ْيِن الضباب َل َب َطين َسحُْ ْب َس ُتها َهْر َطاِل بعد َم ْيْن الِم ّبـ َضـ
ّلهّ لعمُر ْهر ال ِعْرَسيْن م  ال



ّنهّ كذلك ِسمعها من َهرتها وزعم أ َفّضال: أْم أنشدني ابن 

أعرابّي.

ًا ُنهّ أبد ِبع، فتكون أسنا ُيْر ْثني ول  ُي وقد يكون أن يكون الحُسل ل 

على أمر واحد، ويكون قول رؤبة بن العجُّاج في طإول عمره

ًا. ّق َح

ّي:  َنهّ على ما ذكروا قوُل الفزار ويدّل على أّن أسنا

ٌء ل ِحْسٍل كأسنان َفا ْدُر ول َو ًا وجدناكُم غا ٍة أمّا بنـي رأب ِقـرف
نقصان. ول زيادة يقول: ل

الضب عمر في قصة

َوة بن زيد وقال ْث ّي، المزني: قال َك ْثُت أبو وهُو العنبر يحُيى: مك

ُغ ذلك، من وَريعاٍن َشبيبتي، عنفوان في ًا، ُأري ّب ببعض وكان َض

ًا وكان الرض، من ِوشاز في بلدنا ًا، منها عظِيم ْنكر رأيُت ما ُم

ْثت ِمثلهّ، ًا فمك ِريغهّ دهُر ّني ثم عليهّ، أقدر ما ُأ إلى هُبطت إ

ّني ثّم سنًة، ثلثيَن بها فأقمت البصرة، ّلهّ إ ًا كَرْرُت وال إلى راجع

ًا الّضّب، بموضع طإريقي في فمررُت بلدي، لذلك، معتمد

ّلهّ ِري وما ِعلَمهّ، اليوما لعلمّن فقلت: وال من أجعل أن إل َدهُ



ّكة؛ جلده ّلذي ُع َظِم، إفراط من عليهّ كان ل ِع الّرواحل فوّجهت ال

ّلهّ بهّ أنا فإذا نحُوه، ًا وال ْنبئ ِحّس سِمع فلّما َتلعة؛ على ُمحُْر

ًا ورأى الّرواحل، ً سواد ًا مّر نحُوه، مقبل جحُره، نحُو مسرع

ّلهّ وفاتني هُو. إل إلهّ ل الذي وال

الّضبة مكن

ْبعان بن فارس ابن العرابّي: أخبرني ابن وقال أّن الكلبّي، ِض

ّبَة ْكنها، وهُو بطنها، في بيُضها يكون الّض ًا، بيُضها ويكون م ّتِسق م

َدْت فإذا َفَرْت تبيَضهّ أن أرا ًا الرض في ح ّي ْدح ْدِحّي مثَل ُأ ُأ

وتدفنهّ َمكنة، ثمانين الدِحّي ذلك في بمكنها ترمي ثم النعامة،

ّتراب، ُعهّ بال ًا، أربعين وتد ُء ثم يوم عن فتبحُُث الربعين بعد تجُي

ْكنها، َلٌة فإذا َم َدرت ما فتأكُل منها، يتعادين ِحَس ولو عليهّ، ق

ٌد قال: وَمكنها لكلتهّن، جميعهن على قدَرْت ّين، جل يبست فإذا ل

َتها فإذا جلد، فهي ْي ْدت طإبْختها أو شو ًا لها وَج بيض كمّح ُمحُّ

ّدجاج. ال

للحية الّضبة عداوة



ّبة ّية تقاتل قال: والّض ُبها الحُ َذنبها، وتضر من أخشن وهُو ب

َفن ِة من فيهّ ُأعطيت وقد سلحها، وهُو الّس ّو ُق أعطيت ما مثل ال

ُعقاب ّدتها، أو قتلتها، أو بضربة، قطعتها فربما أصابعها، في ال َق

ً الّضّب كان إذا وذلك ّيال ًا َذ ّنب ًا كان وإذا مذ الحُية. قتلتهّ مرائس

ّيُة أرادت إذا الضّب والتذنيب: أّن ّدخول الحُ ُجحُره في عليهّ ال

ًا كالمخراقِ بهّ يضرب ثم ُجحُره، فم إلى ذنبهّ الضّب أخَرج يمين

منهّ، تهُرُب ذلك عند والحُية قطعها، الحُية أصاب فإذا وشمالً،

ِرج والمراءسة: أن َع الّرأس ُيخ َد َنب وي ّذ ًا ويكون ال فتعّضهّ ُغامر

ّية فتقتلهّ. الحُ

ّبة قال: وتقول: أمكنت لغوي استطراد تمكن فهي والجُرادة الض

ًا: إذا َبيَض جمعت إمكان َبيض واسم جوفها، في ال الَمكن، ال

ُكون، والّضبة ُة الّضبة باضت فإذا م سرأت، قد قيل والجُراد

ّبة تبيضهّ، أن بعد أو بطنها في كان والّسرء: البيض، والمكن وَض

ًا، تسَرأ الجُرادة وكذلك سُروء، وهُي بيضها، ُتلقي حين سرء

ْلقة. حينئذ ِس

ًا، ترّز فهي الرض في ذنبها الجُرادة وتقول: رّزت وضربت رّز

ًا، الرض بذنبها بيضها. تلقي أن أرادت إذا وذلك ضرب



وشيطان الخَمر، ويقولون: ذئب الحُيوان من المضافات

ّلة، وأرنب الحُماطإة، ْبل، وتيس الُخ والّسحُا: الّسحُا، وضّب الّر

عنها. حالهّ تحُُسن بقلة

َفهّ أن أراد إذا ُبْرقة، قنفذ ويقال: هُو بالُخبث. يِص

الصيف وصف في للضب الشعراء ذكر

َكُروا الصيف مثل قول  َثر ما يذكرون الّضّب إذا ذ الشاعر: وما أك

ُعصفوُر الجُُحُْر في والضّب وال
ُع  ُمجُتم

ٍم أبو عنهـا مسل
ِهّ ِتـ بـِصـْرَمـ

زبيد: وكما قال أبو 

ُء للّصابح لحت الـجُـوزا َعى ساٍع َطـع َس ليق
شـْربـي

ْوفى ِه في وأ ِد ُء ُعو الحُِـربـا ُعصفور واستكّن ًا ال مع َكْرهُ

الصمعّي: وأنشد 

َذاُن الّضّب ْق َتسُمو والّش
صدوُرهُا

َوْزُت الجُُحُر في والعصفور تجُا

َتِفع قولهّ: تسمو: أي قال: والّشقذان: الحَُرابّي، رؤوس في َتر

القاف، وإسكان الشين بكسر الّشقذان، من الواحد العيدان،

القاف. بتحُريك َشقذ

والضفدع الضب أسطورة



ّيهما أصبر، ّظِمأ أ َع في ال وتقول العراب: خاصم الضّب الضفد

َنب، وكان الضّب ممسوَح الذنب، فلّما غالبها وكان للضفدع ذ

ًا، ًا ويوم َنبها فخرجا في الكل، فَصبرت الضفدع يوم الضّب أخذ ذ

ًا فقال الضّب:  ًا ورد فنادت: يا ضّب، ورد

َتهي ِردا أن يْش ْلبي  َي ِردا ق َص
ًا ّليانـ َدا وِص ِر َبـ ًا ِردا َعَراد َعـ

َدَرْت إلى الماء، ُيجُِبها با ًا قال: فلّما لم  ِورد ًا  ِورد فلما كان في اليوما الثالث نادت: يا َضّب، 

َنبها، فقال: في تْصداقِِ ذلك ابن  ْتبعها الضّب، فأخذ ذ َهُْرمة: وأ

لـّمـاِح أْسحََُم في ْقِ ِء تأَر َبـْر لضو الـ
َبْت ْوضـاِح ِشي بـأ ِهـْن نسـاء كأعناقِِ الـ

ْلف ُيْزَجى ْدقِ أطإلِح َخ َو كـالـّزاِح الـ
َواِح أصوات ْنـ أ الـجُـّن العـازف

ّديها َه بـمـْصـبـاِح َت ُغـّر أرجائهـا الـ
َء  ِقـرواِح َبـيدا ِد الضّب للضـفـ
ْطـواِح كرب  وت ُو كيف ْنجُـ الـيو ت

ّبـاِح أنـَت بـَسـ نــاٍج َسـابـٌح 
َدى ْبـ إْرواِح خـيَر أ الـُمـْز أنـف دقِ

َسـحُّـاِح بالمـاء ُمستـْح من الماء
ًا ْنجُـاِح غاير َعوم ِم الضفد من الضّب
َنـّشـاِح غاـير  ُعْصَم ِيهـا ال ُيهـو

كالّسـكـرا المْشي الّصاحي خلفهّ يمشي
ثعلبة: ثم قال في شأن الضفدع والضب، الكميُت بن 

َبـهـا الحُكومة َنـا ْذ أ ِذهُا ْومَا أْخ ُوُرود غِاّب َي ال
أيوب: وقال عبيد بن 

ْي وناقتي َظللت وُرودا يبغي ل الضّب  ٍة ِنْضـو َفـل
لصاحبهّ: وقال أبوزياد: قال الضّب 



أخالـكـا ل أنك وزعموا َدموا َهُ َتَك أ ْي َلـكـا ل َب أبـا
 حوالكا الحَُيكى أمشي

الضب من أروى العرب قول

ِرما اكتفى ََوى من ضّب؛ لن الضب عندهُم ل يحُتاُج إلى ُشرب الماء، وإذا هُ وتقول العرب: أْر

ّدما، وكذلك ُيشبهّ ال ّدما، ول مما  ٌء من ال ّنسيم، وعند ذلك تفنى رطإوبتهّ فل يبقى فيهّ شي ْبرد ال َب

ِة ريق؛ وليس إلّ مخالطة ُتْل بلعاب، ول بمجَُاج، ول بمخالط ْق ّية، فإذا صارت كذلك لم ت الحُ

وأنشدوا: عظِم الّسّن لدماء الحُيوان، 

ّتى عاَش يْمِشي ل هُو ح
َنش من  ْعَمـى ح أصـّم أ

َد  ْقص ُع منهّ أ شـّْم الجُو
ّ حيواٌن يعيش ل إنهّ قال: باضطرار فإنهّ المنطق صاحُب وأما إل

 الدما، يشاكل شيء أو دمٌا وفيهّ

جحره من الضب إخراج

ْذلقوه بهّ، ِء فأ ّبوا في جحُره قربًة من ما ّبما ص ْذلقهّ من ُجحُره أمور، منها الّسيل، ور والضّب ت

عبيدة: وأنشد أبو 

َع الّسيُل ْق َيرابي َف ّن كما َويخفيهّ الضّب ال
ْقع حواِفر الخيل، ولذلك قال امرؤ القيس بن  ُحجُْر: َيخفيهّ مفتوحة الياء، وتذلقهّ و

ُهُّن َفا ٌقِ َخ ْد َسحُاٍب من َو
ّكِب  ُمَر

ُهُّن َفا ْنفاقهّن ِمْن َخ ّنـمـا أ كـأ

َترتهّ، وقال ابن  َذا س ًء: إ ًا: إذا أظهرتهّ، وأخفيتهّ إخفا ْفي ْيتهّ أخِفيهّ َخ َف أحمر: تقول: َخ

ُثوا ِد ل الحُرَب تبع ُع ُنوا نق ِف ْد ّداء َت ِهّ ل ال َنخِفـ
َعها فخرَجْت، وأهُُل الحُجُاز يسّمون َدما عليها، أو يكوَن أفَز ِر هُ ُع الحُواف ّد من أن يكوَن وق ول ب

ُيظِهره. ْبر و َق َفَن من ال ّنهّ يستخرج الك ّباش الُمْختفي؛ ل ّن ال



ّنهّ قال: إّن بني عامر قد جعلوني على ِحنديرة أعينها، تريد أن َكوا عن بعض العراب أ وح

ْتهّ. ْتهّ وأراقتهّ فقد أظهر ّنها إذا سفحَُ تختفي دمي أي تظِهره وتستخرجهّ، كأ

عبيدة: قول أبي عبيدة في تفضيل أبيات لمرئ القيس وأنشد أبو 

ُدّْر َتحَُّرى الرض َت و ُء ْطل َطإـٌف فيهـا َهُ َو
ُتواريهّ ْعـتـكـْر ما إذا و َت أشجَُذْت ما إذا الضّب 

َنهّ ُث َعـِفـْر مـا ُبر ْنـ َي ًا الّضّب  ًا ذفيف ماهُـر
ّدما هُذه القصيدة في الغيث، على قصيدة وكان أبو عبيدة يق

َعبيد بن البرص، أْو أوس بن حجُر، التي يقول فيها أحدهُما: 

ُعهّ ْدف بـالـّراِح قامَا َمْن َي َق ُمِسّف ْي َدبهّ الْرض فو ْي َهُ
َتكّن يمشي َكَمْن والُمس

ِقْرواِح ب
ِهّ َوت َنجُْ ِهّ َكمْن ب ِتـ َو ْقـ َعـ ب

الحُكم. هُذا ِمْن أتعجُّب وأنا

الّضباب هُذه إلى يضيفون ومما الحُرش من أجّل قولهم: هُذا

قولهم: هُذا وهُو المثل، تفسير في الصمعّي رواه ما الكلما، من

ْعَت لبنهّ: إذا قال الّضّب - أّن الحَُْرش من أَجّل ْوَت سم َص

ِد قال: والحَُْرش: تحُريُك تْخُرَجّن فل الحَُْرِش ُجحُر عند الي

َيرى ليخرج الضب؛ ّنهّ و ّية، أ ْوَت الحُِْسل قال: فسمع ح ْفر، َص الحُ

َنّي، الحُرش? قال: يا هُذا أبت للّضّب: يا فقال من أَجّل هُذا ُب

َلها الحُُْرش مثلً. فأرَس

والسمكة والضفدع الضب



الكميت: وقال 

ْعجَُب َي َبّر أْن و ِبينا بني َن أ ْيَن  َعة َب ِد وَضّب ِضف
ّنون: وقال في الّضّب  وال

ٍء ْكل ِلَشي ِرِب وبالّش المقا
ْكل  للّش

ُهْم ّن ٍء جاؤوا أ ِرٍب بشي َقـا ُم

أبا فينا والمكنّي َقوامَس
ِحْسـِل

ُهْم ّن ِك َل ٍة بحُِـيتـان جاؤوا و ُلـجُّ

الكميت: وقال 

ِهّ ِمْن الحُيتان َب َش
 الحُسوِل

ْلُت ّطفـاٍت الّضباَب خ ُمع

ِد ما َد الضّب، وفي تبعي ِر َي َتنع: ل يكوَن ذلك حتى  ِء الُمْم َعرُب تقوُل في الّشي وقال آخر: وال

ّنون. ّلف بين الّضّب وال ّتى يؤ ْين: ح ْنَس بيَن الجُِ

ّبة، وأرُض َكثرْت ِضبابها، وهُذه أرٌض َمض ّبت أرض بني فلن: إذا  استطراد لغوي قال: ويقال أض

ّيات، َواة وَمحُْياة من الحُ ِرذة من الجُُرذان، وَمحُ ِئرة من الفأر، وَج َف ّبة، مثل  بني فلن َمض

ّثعلب ّثعالب؛ لن ال ْثعلة من ال َدة من السود، وَم ِرفة من الّسرفة، ومأَس ِردة من الجُراد، وس وَج

ُذؤالة. ّذئب  يسّمى ثعالة، وال

ّذئاب. َبة من ال ْذأ ّذباب، َم ّبة من ال ويقال أرٌض َمذ

ُبها. ٌع من الرض تكثر ِضبا َكَرة، وهُي قط ْعنا في َمضاّب من َق ويقال في الّضّب: و

ْكن، ّبة، إذا كانت ذات يرابيع وِضباب، واسُم بيضها الَم قال: ويقال أرٌض مْربعة، كما يقال مَض

ِنة. والواحدة مك

ّبخ ثم َط ُع َحَسلة، وأحسال، وُحسول، وهُو ِحْسل، ثم ُم ويقال لفْرخهّ إذا خرج ِحْسل، والجُمي

ّلهّ ضّب. َبُل: ما عظِم منها، وهُو في ذلك ك غايداقِ، ثّم َجحُْل، والّسحُْ

ِرمٌا، ثّم ًا، ثّم يكون َجحُْلً، وهُو العظِيم، ثّم هُو ُخَض ّبخ ًا، ثم يكون مط َغايداق وبعُضهم يقول: يكون 

ًا، وهُذا خطأ، وهُو َضّب قبل ذلك، وقال  الّراجز: يكون َضب

نيق في بيُضهُّ عنهّ َق ّطريِق عن الغيادي ال



ضّب، من ويقال: أَضّل الحُيوان من الهداية بسوء يوصف ما

ِهداية وسوء والضلل ّديك. والوَرل، الضّب، في يكوُن ال وال

الحر وشإدة الضب

ّد ما يكون من الحُر، وقال  ِد الضّب فذلك أش ْل ّير الحَُّر لون ج الّشاعر: وإذا غا

ْعُت َط َهُا َق ّية َحَشا ُغَرير بال
 الّصهِب

ٍة َهُاجر ْنجُي و الّضّب عِن ُت

الضب في أمثال

ُتهّ؛ و: هُذا أَجّل من الحَُْرش، ِلمني بضّب أنا حَرْش ْع َدَرج الضّب، وفي المثل: ت وفي المثل: خّل 

َيا من ضّب، و: ّق من ضّب، و: أح َع و:أضّل من ضّب و: أخّب من ضّب، و: أروى من ضّب، و: أ

َد ِمْرداتهّ، ويقال: أقصُر من إبهاما الّضّب كما يقال: أقصر ًء من ضّب، و:كّل َضّب ِعن َذما َوُل  أطإ

ِة: من إبهاما القطاة، وقال ابن  ّي ْثر ّط ال

 القطاة كإبهاما
ِتيَك سّن الحُِْسل، وقال  العجُاج: ومن أمثالهم: ل آ

 الحُِْسِل ِسّن آتيهّ ل
ًا. ّتى يكون َما ل يكون؛ لّن الحُسل ليستبدل بأسنانهّ أسنان ّنهّ قال، ح كأ

ّذئب ممطولة في فكيهّ،  َبعُضهم أّن أسنان ال وأنشد: أسنان الذئب وزعم 

ْيْن في ممطولٌة ّك  َف
ُيْشبع َدليٌل على ما قال؛ لّن الشاعر  وليس في هُذا الشعر 

ًا. ّق َهُجُا، وقد يجُوز أن يكوَن ما قال ح َدح أو  الصفَة إذا َم

ما قيل في عبد الصمد بن علي فأما عبد الّصمد بن علي فإنهّ



ُيثغر، ودخل القبر بأسنان الّصبا. لم 

َبهَّ استطراد لغوي  ّية والوَرل، وما أش وقد يقال للّضّب والحُ

ْوفها، ًا، والفحُيح: صوت الحُية من َج ذلك: فّح يفّح فحُيحُ

َبعضها ببعض. ّكت  والكشيش والقشيش: َصوت ْجلدهُا إذا ح

ّ ُيسمع صوت احتكاك الجُلد بالجُلد إل وليس كما قال، ليس 

للفعى فقط، وقال رؤبة: 

ُقِ فل المرّحي كَرَحى ُتَرّحي ْفَر ِفحُّـي أن أ َت
ميادة: وقال ابُن 

ًا لهّ  مستـكـبـر
ُلـهّ ويطـاو

يرهُب لم إن الضّب
غايره الضّب

النصاري عمرة أبي حديِّث

َتب ُيك ّتمر الّضب حّب باب في و النصاري عمرة أبي حديث لل

ّلهّ رضي الخطاب، بن عمر أّن وجهّ، كّل من رووه قاَل عنهّ، ال

ْبلة أهُل من لرجل ْفضل الطائف: الحُُ النخلة? قال: بل أما أ

ّلها، في وأستظِل وأَشّمسها، أتزببها الحُُبلة، ُبْرَمتي وأصلح ظ

النصار. عليك ذاك عمر: تأبى قال منها،

عمر: لهّ فقال النجُّاري محُْصن بن الرحمن عبد عمرة أبو ودخل

ّنخلة? قال: الزبيب أما أفضل الحُبلة ْلهّ إْن ال وإن أْضَرس، آك



ْكهّ ْتُر في الراسخات الّرقل، ُرؤوس في كالّصقر ليس أغارث أ

َفة الَمحُْل، في المطعمات الوحل، ُتحُْفة الصائم ُخْر الكبير، و

َتَرُش مريم، وُخرسة الصغير وُصْمتة ُيحُْ الّصلعاء من الّضباب بهّ و

الصحُراء. يعني

واليربوع الضب ديِّة

َباهُا وَشدنت، ْن ْفرة، والجُفرة:التي قد انتفخ َج َيربوع ج قال: ويقاُل في الّضب ُحلمّا، وفي ال

ّنسك، والحُُلّن، بالنون: الجُدي الصغير الذي ل يصلح َبح لل ُيذ ُلح أن  والحُُلمّا فوقِ الجُدي وقد َص

ّنسك. لل

أحمر: وقال ابن 

ًا ُحـلّنـا كان وإّما َذبيحُ ْدي ذراع إليهّ ِرَمًة الجَُ ْك َت
ِد المشركين، وُحلوان الكاهُن، وقال ْب ُنهي عن َز ًا:رشوة الكاهُن، وقد  والحُُلّن والحُُلوان جميع

ِهل:  مهل

ْتُل يناَل َق ُحلمّا ُكليٍب في َقتيل َهُّمامْا آَل ال
ّنها ْفعاء، كأ ًة ق َيهَزأ بصاحبهّ: اشتر لي شا أقوال لبعض العراب وقال الصمعي: قال أعرابّي 

ْفُل ? َع ّنهّ ضّب، قال: فكيف ال ٌع أرقط، كأ ّنها في َمحُِْمل، لها ضْر تْضحَُك: مندلقًة خاصرتاهُا، كأ

ًا قال: أتأكلون الّضّب? قال: نعم، قال: ّي ْفل?! قال: وسأل َمدنّي أعراب َع قال: أو لهذه 

ْهِن َي ْل َبين? قال: ل، قال: ف فاليربوع? قال: نعم، قال: فالوَرل? قال: نعم، قال: أفتأكلون أمّا ُح

أمّا ُحبيٍن العافية.

ّلهّ  ِفراس بن عبد ال الكلبي: شعر في الضب وقال 

ِلـهـا أجد ْو بـلل بَش والرَمال الجُُوع َخِشيت
َقِ ْو ِه َف ِر وذال ُجـحُْـ ًا أبصرت ّب ًا َض ُمْختـال َدِحن
َقـذال دونَي رأيُت ال اخـتـيال يْختلني لي



ِهَُشْت ّفاي َفد فاستطـال َك ْلُت ما  مـال حـيَن ِم
َأ فحُاجزا َبـّر الوصـال و َع فل إرسـال ول نْز
َدال ُكًشى عيني رأْت ْع ولم ِخ َف بـال بـذاَك أر
ًا منهُّ وُرحت ّأل دحـنـ د ْيُت ّن الكـبـال لـهّ وث

ْطرة، َظِيُم وّضاح، والَخ ُع ّقير، و ُب أسماء لعب العراب ال

ُلعبة الّضّب. ّدارة، والّشحُمة والحُلق، و وال

ْيَر: أن يجُمع يديهّ على التراب في الرض إلى أسفلهّ، ثم ُبق فال

ِهّ في نفسك، فيصيُب ويخطئِّ. َت يقول لصاحبهّ: اش

ٌد ًا أبيَض، ثم يرمي بهّ واح َوّضاح: أن يأخذ بالليل عظِم ُعظِيُم  و

ِكب أصحُابهّ َقين ر ٌد من الفري ُه واح َد من الَفريقين، فإْن وج

الفريَق الخر من الموضع الذي يجُدونهّ فيهّ إلى الموضع الذي

رموا بهّ منهّ.

ٌد منهم من خلفهّ ًا، ثم يرمي بهّ واح والخطرة: أن يعملوا ِمْخراق

إلى الفريق الخر، فإن عجُزوا عن أخذه رموا بهّ إليهم، فإن

أخذوه ركبوهُم.

ّدارة، هُي التي يقال لها الَخراج. وال

ٍما فيتنحُّون َقين بغل ٌد من أحد الفري والّشحُمة: أن يمضَي واح

ّتى َنعوا الغلما ح ناحية ثم يقبلون، ويستقبلهم الخرون؛ فإن م

َفع الغلما ُيد يصيروا إلى الموضع الخر فقد غالبوهُم عليهّ، و



إليهم، وإن هُم لم يمنعوه ركبوهُم، وهُذا كلهّ يكون في ليالي

ّوروا الّصيف، عن غِاّب ربيٍع ُمخِصب،  ُلعبة الّضّب: أن يص و

َههّ، ثم يضع ٌد من الفريقين وج ّول واح الّضّب في الرض، ثم يحُ

ّول وجههّ: ٍء من الّضّب، فيقول الذي يحُ َبعضهم يده على شي

َذنب الّضب، أو كذا وكذا من أنف الّضّب، أو عين الضّب، أو 

ُه َد ّتى يفرغ؛ فإن أخطأ ما وَضع عليهّ ي ِولء، ح الّضّب، على ال

ّول وجههّ الذي كان وضع ِكب أصحُابهّ، وإن أصاَب َح ِكب وُر ُر

يده على الّضّب، ثم يصيُر هُو السائل.

ّباء: إّن ُخرء الّضب صالح للبياض الذي يصير في ويقول: الطإ

العين.

ْوا بهّ من وَجع الظِهر. َو ّبما تدا والعراُب ر

وناٌس يزعمون أّن أكل لحُمان الحُيوان المذكور بطوِل العمر،

ّدقِ بذلك ابن الخاَركي وقال: هُذا كما يزيد في العمر، فص

ّطحُال، ُد، وال ُكلية، وكذلك الكب ّيد لل ُكلية ج يزعمون أن أكل ال

َغبَر سنًة ّلحُم، والّشحُم ينبت الّشحُم، ف ّلحُم ينبت ال والّرئة، وال

وليس يأكُل إلّ قديد لحُوما الحُمر الوحشية، وإل الورشان

ُعمر، َدر عليهّ مما يقضي لهّ بطول ال والّضباب، وكّل شيء ق



ّول. ُد إلى غاذائهّ ال فانتقض بدنهّ، وكاد يموت، فعاد بع

ْهراني، فإذا َب تفسير قصيدة البهراني نقول في تفسير قصيدة ال

فرغانا منها ذكرنا ما في الحُشرات من المنافع والعاجيب

والروايات، ثم ذكرنا قصيدتي أبي سهل بشر بن المعتمر في

ّلهّ تعالى هُذا ذلك، وفسرناهُما وما فيهما من أعاجيب ما أودع ال

ّلهّ تبارك وتعالى ّلهّ تعالى، وبال ّكبهُّ فيهم، إن شاء ال ْلق ور الخ

أستعين.

أما قولهّ: 

ِرو أمّا تناجل  َعـْمـ ِكَسيِن  ًا الما ْبع وذئبا َض
ْكس، وهُو ضريبٌة ّتجُّار في البّر والبحُر، وفي أسواقهم، الم ُذ من ال فإن ملوك العرب كانْت تأُخ

ّتغلبي، وهُو يشكو ذاك في الجُاهُلية كانت تؤخذ منهم، وكانوا يظِلمونهم في ذلك، ولذلك قال ال

قولهّ: ويتوعد وهُو 

ِرمنا ُؤا ل حا ُو ْب ّدمُا َي ِما الـ ّد بـالـ ّنا َتْستحُِي ّتـِقـي ُملوٌك م َتـ و
َع ما  ٌؤ با ْكُس امر َم
 

ٌة العـراقِِ أْسواقِِ ُكّل إتـاو

ُء واحد، وقال  ُلربان والخْرج كلهّ شي الخر: والتاوة وا

الماكسيَن نعطي صراري
ُكوسا  ُم

ّلى ابَن َع َتنا الُم ْل أمْا ِخ
ْبتـنـا حِس

ْعشر، في قصيدتهّ التي ذكر فيها من ُت وقال الصمعّي، في ذكر المكِس والّسفن التي كان 

: أهُلك اللهّ عز ذكره، من الملوك، وقصم من الجُبابرة، وأباد من المم الخالية  فقال- 

ُدوِن ذي على بعده وانتحُت ُج َقْت ْعل ًا أ ّبع الـمـنـوِن ِحباُل ُت
ُد من وعادْت بع ِهُْرمـا آل بعدهُم ِمْن وأصابْت



ِطإُروِن  للّسا
ًا ْبـديِن من فالطور شرق َع ُفراِت الحُضر ِدْج إلى وال

الّسـِفـيِن ومكُس مكُسهُّ بـعـير فـوقِ يمّر ِحْمٍل
ّنهّ مسَخ ًا إل أنزل بهّ بليًة، وأ ًا ظالم َع ماكس ّلهّ تعالى عّز وجّل لم يد والعراب يزعمون أن ال

ًا، فلهذه القرابِة تسافدا وتناجل، وإن اختلفا في سوى ذلك، فمن ولدهُما ًا وذئب ُبع منهم ض

ًا، وربما كانت المّا ذئبًة والُب ًا والُب ذئب ِعسبار، وإنما اختلفا لّن المّا ربما كانت ضبع الّسمع وال

ّذيخ: ذكر الّضباع. ًا، وال ذيخ

قولهّ: ذكر من أهُلك اللهّ من المم وأّما 

ِر َحّي في الّرعاِف  ْك ّذّر َب ّفـى والجُراد ال وقـ
ّيُة بن أبي  ّلهّ تعالى قد أهُلك بالذّر أمما، وقد قال أم الّصلت: فإّن العراب تزعم أن ال

ًا ْتهم وسنين َك َل وُمـورا فأهُ ّذّر أرسل عليهْم والجُراد ال
َد  ُثبورا كان الجُرا ّذّر ّنهّ ال الـش يفعُل إ

ِبنزولها ّنهّ يريد بكر بن عبد مناة، لّن كنانَة  ّفي بنجُيع الّرعاف في حّي بكر فإ وأما قولهّ: وق

ًا بالموتان، ويجُارف الطاعون، وكان ّكة كانوا ل يزالون يصيبهم من الّرعاف ما يصير شبيه َم

ِهُشاما بن المغيرة. ُقريش  آِخر من مات بالّرعاف من سادة 

ُهُم أياما جرهُم، ولذلك قال شاعٌر في الجُاهُلية، من  إياد: وكان الّرعاف ِمْن منايا جر

ِهّ ورهُط ِم في ُمناِجي ّلـ ُسـ ٌد ونحُـُن ُد إيا اللـهّ عـبـا
ِم على الّرعاِف ُة  ُجرهُ العتـيق حجُاب ول

ولهذا المناجي الذي كان يناجي اللهّ، عز وجل، في الجُاهُلية

ّلم - حديث. على ُس

سيل العرما فأما قولهّ:  

َكَم  ِر الساِس ُمحُ ٌة َخرقْت بَصْخ ضـئيٍل بأنـٍف فأر
ّناة التي كانوا أحكموا ِرما: المس َع ِما"ِ وال ِر َع ْل ْيَل ا ِهْم َس ْي َعل ْلنا  َأْرَس َف ّلهّ عز وجل: "ِ فقد قال ال

ًا بين ِضياعهم وبين السيل، ففجُرتهّ فارة، فكان ذلك أعجَُب وأظهر في عملها لتكون حجُاز

ّنور، ليكون ذلك أثبَت في َت َء الطوفان من َجوف  ّلهّ تعالى عز وجل ما العجُوبة كما أفار ال



ِعبرة، وأعجََُب في الية. ال

ُد بُن صفوان لليمانّي الذي فخر عليهّ عند المهدّي وهُو ساكت، فقال المهدي: ولذلك قال خال

ٍد، وسائُس قرد، ُبْر ُغ ِجلد، وناسُج  وما لَك ل تقول? قال: وما أقول لقوما ليس فيهم إل داب

ْتهم امرأة، ودّل عليهم هُدهُد. َك َل َعْرد، غاّرقتهم فارة، وم وراكب 

قولهّ: وأما 

ًا َد َيُروُمهّ لو عاجز ْع ِر َب ْهُ ْتهّ َد عنـهّ ِجيلن وكان َفجُّر
َبل، وأنشد  َعلة الملوك، وكانوا من أهُل الجَُ َف الصمعي: فإّن جيلن 

لهّ َينحَُتون ِجيلن أرَسَل فانصدعا بالحُديد ساتيدما
وأنشد: 

ًا بالّصفيح ُتعالى ُقصور
َلُس ْك ُت و

ِتها ِمْن ِجيلُن لهّ  َنحُْ

القيس: وأنشد لمرئ 

ّطْرُف فيهّ ّتى ال ّيرا ح ِذه عـنـد َجيلُن لهّ تحُ َذا َجـ
َة إنما خرقتهّ لما سّخر َع عليها، لّن الفار َتن ٌة، ولو أّن جيلن أرادت ذلك لم يقول: فجُّرتهّ فار

ِرما  َع ّلهّ عز ذكره لها من ذلك ال وأنشدوا: ال

ِهّ ُدوِن ِمْن  ِل ِرما َسي َع ال ِريَن َسبأ ِرب الحُاض ْذ مأ إ
ّطمحُان ًا لذلك البلد، ويدّل على ذلك قول أبي ال ومأرب: اسٌم لقصر ذلك الملك، ثم صار اسم

القيني: 

ِهّ ْي َل ٍر ِمْن َحوا ْنـياِن ُسو ُب و ًا ترى َنـهُّ كان ما َمأرب أَحَص
َهْب ْيَب َي ٍر َر ّق َدهُ ّواِن ح ّي َخ ِعباد ِهّ فوقِ ُيسقى ال ّلتـ ُق

ّتـاِن أْسباِب على إليهّ  َك َهُجَُعـوا ما بعد من تناولهّ
العشى: وقال 

ِرُب ّفى وَمأ ِرمْا عليهّ َق َع ال َتسي َذاَك ْؤ ٌة للُم ُأْسـو

ُهُـم جاء ُؤ ِرمْا لـم ما َي ْتهّ َيٌر لـهُّ َبن ِحـْمـ
ٍة ُهُم ساع ُؤ َوى ُقِسْم إذ ما َبها الحُُُروَث فأر وأعنا

َء ْهما َي ِطـّم َسراٌب فيها ِب ي ُفيوُل  ّيالـهـا ال َفـ و
ْنهـدمْا جارٌف ِبهْم  ُم ُنوا ْقـبًة بذلـكـُم فكا ِحـ



ْنهُّ ِبّي ِلُشْرب ِم ِطْم َص ُف ًا فطاُروا ِدُرو وما ِسراع َيق

وسهيلْ الضّب مسخ

قولهّ: وأما 

َهيَل ِء وُس ًا الّسما ِر َعْمد ْغ بُص ِة في الّضّب  َدال ًا الجَُ ْدم ِق
ّلهّ عز وجل أحدهُما في َعّشارين، فمسخ ال ِكَسين  فإنهم يزعمون أّن الّضّب وُسهيلً كانا ما

ْلَزقهّ بالرض، أي ّدلهّ أي أ الرض، والَخَر في السماء، والجُدالة: الرض، ولذلك يقال: ضربهّ فجُ

عنترة: بالجَُدالة، وكذلك قول 

ُتهّ ْدقِِ فريَص ِم كِش َل ْع ٍة وحليل ال ِني ْكُت غاا ً تر ّدل مجُـ
ُد بن أوٍس  ٍد سعي النصاري: وأنشد أبو زي

ْتُرُك بالجَُدالـهّْ العاِجز وأ الحُالهّْ بعد الحُالة أركب
قولهّ: أبو رغاال وأما 

ّلهّ ُه ال ْبَر ِر َشّر َق ْبـ َقـ َتني كان والذي ْك ِرغاـال َي بـ
ُكوٍس وَخـْرٍج ُسفين ذي كّل ُعْشر صاحب وكّل وُم

فإنما ذكر أبا ِرغاال، وهُو الذي يرجم الناس قبره إذا أتوا َمكة، وكان وّجههّ صالٌح النبي صلى

َثب َء الّسيرة، فو اللهّ عليهّ وسلم، فيما يزعمون، على صدقات الموال، فخالف أمره، وأسا

ًا، وإنما ذلك لسوء سيرتهّ في أهُل الحُرما ْتلً شنيع ّبهّ، فقتلهّ ق َن َقِسّي بن ُم عليهّ ثقيف، وهُو 

َقسوة أبيهّ على أبي  رغاال: فقال غايلن بن سلمة، وذكر 

َقسا قِسّي  أبونا و
ّية بُن أبي  ُأم الّصلت: وقال 

ِرينـا للقبائل وكانوا ِهُـ قـا ْدناَن أْرِضهْم عن ًا ع ُطإّر

الظِعينا بها يسوقِ إذ  رغاال أبا الرئيس قتلوا
َثهُّ، فقال: ْب ُفجُور أبي رغاال وُخ َدّراِك العبدي، وذكر  وقال عمرو بن 

 
ْفُت َل ِم على المُزوَن وَحا تـِمـي قـيٍس ِحبـال قطعت إن

َوُر ِة في وأْج من الحُكوم
ِما ُدو  َس

َظُِم ْع ًة ل ِرغاـاٍل أبي ِمَن َفجُْر



وقال مسكيٌن الدارمّي: 

ِم ّناس كَرْج ْبَر ال ُه وأرُجُم رغااِل أبي َق ْبَر ٍما كـّل في َق عـا
َلمة، حين أعتق عبده، وجعل مالهّ َغيلن بن س َل ّلهّ تعالى عنهّ،  ُعمُر بن الخطاب، رضي ال وقال 

ًا ِرغاال، وكلم ْع في مالك ثّم ُمّت لرُجَمّن قبرك، كما ُرِجم قبُر أبي  َتْرِج ْعبة: لئن لم  َك ِرتاج ال في 

ّلمهّ بهّ. غاير هُذا قد ك

قولهّ: المنكب والعريف وأما 

َعريٌف ُؤه و ِر َحّر جزا ِكٌب َجْم ْن ٍء وأْشَراُط كافٌر َم ْو َس
ًا، وهُم ثلثة: ْهد ِريف ج َع ِكب وال ْن فإنما ذهُب إلى أحكاما السلما، كأنهّ قد كان لقى من الَم

ُء  ْيها َب َعريف، وقال ُج ِكب، ونقيب، و ْن الشجُعّي: َم

ِعل ِقيِب على العريُف ُج ّن ال َنْت ًا عاو ْكـر ْيهّ َب َلـ عـ
قولهّ: الغول والسعلة وأما 

َقتي بغزال ْد ّقِ وَص ِر ز ّوْجُت َخْم ِة في وتز ً الّشبيب ُغاول
ًا ّثياب، ذكر ّوُن في ُضروب الّصور وال ّفار، ويتل ٍء من الجُن يعرُض للّس ُغول اسُم لكّل شي فال

ّنهّ أنثى. كان أو أنثى، إلّ أّن أكثر كلمهم على أ

ّيوَب  ُد بن أ ُعبي ْطراب  ّي: وقد قال أبو الم العنبر

ِد ُعهودهُّن  وبالبـعـا ْفَت َل ْفتنـي الوحوَش وحا َل وحا

آدي ولضعف ضربتي ّذئُب وأْمَسى ُدني ال يرُص
ًا ِمخّش

ْيهَما َل َع َع ِد ِقط البـجُـا ٍة  وأنـثـى ذكـٌر قفر
ُلنثى، وقد قال الّشاعر في  ّذكَر وا ِغيلن ال ّونها: فجُعل في ال تل

ّوُن َل ِبها في َت ُغوُل أثوا ال بها تكون حاٍل على تدوما
ّفار. ِتَن الّس ّول لتف فالغول ما كان كذلك، والّسعلة اسم الواحدة من نساء الجُن إذا لم تتغ

َلهّ عند ذلك، ّيَر عقلهّ، فتداِخ ًا جميلً فتغ ّلها أن تفّزع إنسان َعبث، أو لع قالو: وإنما هُذا منها على ال

ّلطوا على الّصحُيح العقل، ولو كان ذلك إليهم لبدؤوا بعلّي بن أبي طإالب، وحمَزة ُيس ّنهم لم  ل

ُعمر في َزمانهم وبغيلن والحُسن في دهُرهُما وبواصل وعمرو بن عبد المطلب وبأبي بكر و



في أيامهما.

ّيوَب، حيث  ُد بن أ ُعبي ُغول والّسعلة  يقول: وقد فَرقِ بين ال

ِهّ ما ْوِل من ُألقي ّنِت اله ّني وساخرة ُج َنـهـا أّن ولو م َعي
ّليل ّنِت فيهّ الجُّن واَرى ال أر ٌة ٍة وغاوٌل وِسعل ْفـر َقـ ب

ّذهُن، سريعة الحُركة، ممشوقة ُمَمحُّصة قالوا: سعلة ّطرف وال وهُم إذا رأوا المرأة حديدة ال

العشى: وقال 

ٍء الّسعالـي كأنهّن ونسا ْتلى ورجال َبْي َق ْن أريٍك بجُ

والنس الجن تزاوج

الّراجز: ويقولون: تّزوج عمرو بن يربوٍع الّسعلة، وقال 

ّناِت ِشراَر َيربوٍع بن  ّلهُّ قاتَل ال ِة بني ال الـّسـعـل
ّباُس بُن مرداٍس  َع ُغول يقول  ّون ال َلمّي: وفي تل الّس

ُبيوِت  ْوُن ال ُغوِل ول ال
 

َبت ً العاما أصا غاوُل ِرعل
قومهم

ّولون وهُم ُهْم عز قولهّ يتأ ْك ِر َوَشا َواِل في ذكره: "ِ ََلْم ِد"ِ. ا َ ْول َل َوا

َلْم عز وقولهّ ُهّن وجل: "ِ ْث ْطِم ْنٌس َي ُهْم إ َل ْب قالوا: فلو َجاّن"ِ، ول َق

مما ذلك كان ول يأتهّن، ولم َقّط، منهّن ُيِصب لم الجُاّن كان

ذلك. يقل - لم الدميات النساء وبين الجُن بين يجُوز

ّولوا ّنهُّ عّز قولهّ وتأ َوأ ْنِس ِمَن ِرَجاٌل َكاَن وجل: "ِ ُذوَن ال ُعو َي

ِرَجاٍل ّنساء، منهّن الجُِّن"ِ فجُعل ِمَن ِب الّرجال، منهم جعل قد إذ ال

َنهُّ تبارك وقولهّ ّتِخذو َت َف َأ َتهُّ وتعالى: "ِ ّي ُذّر َء َو ِليا ْو ِني"ِ. ِمْن أ ُدو

ّلهم ربهُّ أعرابّي قال: دعا العرابّي ابُن وزعم ُذ إني فقال: ال أعو



ِركهْم ل اللهّم الجُن عفاريت مْن بك جسدي، ول ولدي، في ُتْش

ُلهْم ول بيتي، في ُتدخلهم ول مالي، ول دمي، ول َع شركاء لي تجُ

ٍء في والخرة. الدنيا أمر من شي

على ُتسلطهم ل فقال: اللهّم ُهُنيدة بن ُزهُير وقالوا: ودعا

بهذا تدعو لهّ: لَم عبيدة: فقيل أبو َجَسدي. قال ول نطفتي

ّدعاء ُع وأنا بهّ أدعو ل قال: وكيف ال ّيوب أسم ّلهّ النبي أ تعالى وال

ُكْر عنهّ يخبر َدنا ويقول: "ِواذ ْب ّيوب َع ْذ أ ّبهُّ نادى إ ّني َر َمّسنَي َأ

ُنْصٍب الّشيطاُن َعذاٍب"ِ حتى ِب ُكْض قيل و ِلَك لهّ: "ِار هُذا ِبرْج

َتَسٌل ْغ ٌد ُم ّلهّ أستعيذ ل وكيف َوشراٌب"ِ، بار ّلهّ أسمع وأنا منهّ بال ال

ّلذين ُكلوَن يقول: "ِا ْأ ّ َيقوُمون ل الّربا ي ُقومُا كما إل ّلذي ي ُطهُّ ا ّب َتخ َي

ْيطاُن ْذ وأسمعهّ الَمّس"ِ، من الّش ّين يقول: "ِوإ ُهُم َز ْيطاُن َل الّش

ُهْم َل ِلَب ل وقاَل أعما ُكُم َغاا ْومَا َل َي ْل ّناِس ِمَن ا ّني ال ُكْم"ِ، جاٌر وإ َل

ّلهّ قال كما عقبيهّ، على نكص الملئكة رأى فلما ذكره: عّز ال

َلّما َف َءِت "ِ َتاِن َتَرا َئ ِف ْل ِهّ على َنكَص ا ْي ِقب َقاَل َع ّني و ٌء إ ّني ِمنكْم َبري إ

ْوَن"ِ، ل َما أرى ّنجُدي، الّشيخ صورة في جاءهُم وقد َتَر ل وكيف ال

ْد ذكره عز اللهّ أسمع وأنا منهّ، باللهّ أستعيذ َق ْلنا يقول: "ِول َع َج

ِء في ًا الّسما َهُا ُبُروج ّنا ّي ِظريَن، َوَز ّنا َهُا ِلل َنا ْظِ ِف ْيطاٍن ُكّل ِمْن َوَح ش



ٍم، ّ َرِجي َقِ مِن إل َتر َع اْس َعهُّ الّسْم َب ْت أ
َ ل وكيف ُمبيٌن"ِ، ِشهاٌب ف

ّلهّ أستعيذ ّلهّ أسمع وأنا منهّ بال ْيماَن تعالى ال َل ِلُس الّريَح يقول: "ِو

ّوهُا ُد ْهٌر ُغا َواُحها َش ْهٌر َوَر ْلنا َش ْيَن َلهُّ وأس ِر ع ْط ِق ْل َمْن الجُِّن َوِمَن ا

ْعَمُل ْيَن َي ِهّ َب ْي ْذِن َيد ِهّ"ِ ثم بإ ّب َلوَن ر ْعَم َي ُء ما َلهُّ قال: "ِ ِمْن َيشا

ٍر كالجُواِب وجفاٍن وتماثيَل َمحُاريَب ُدو ُق ل وكيف راِسياٍت"ِ، و

ّلهّ أسمع وأنا بذلك أدعو ْفريٌت يقول: "ِقال تعالى ال الجُِّن ِمَن ِع

ِتيَك أنا ِهّ آ ْبَل ب ُقومَا أْن َق ّني َمقاِمَك، ِمْن َت ْيهّ وإ َل ّي َع أِميٌن"ِ. لقو

ّلهّ أسمع وأنا ذلك أقول ل وكيف ِفْر يقول: "ِرّب وجّل عّز ال ْغا لي ا

َهُْب ًا لي َو ْلك ْنبغي ل ُم ٍد َي ْعدي ِمْن لح ّنَك َب ْنَت إ ّهُاُب، أ ْلو فسّخْرنا ا

ِه َتجُْري الّريَح لهُّ ًء ِبأْمر ْيُث ُرخا ٍء ُكّل والّشياطإيَن أصاَب، َح ّنا َب

ّواٍص، َغا ِريَن و ِد"ِ. في ُمقّرنيَن وآخ الصفا

الجن أخبار في التأويِّلْ وأصحاب العراب تزيِّد

ّيدون والعراب ُه الباب، هُذا في يتز يغلطون العراب وأشبا

ّوز التأويل أصحُاِب وبعُض فيهّ، فيهّ، يجُوز ل ما الباب هُذا في يجُ

ّوات كتاب في ذلك في قلنا وقد ُب ّن ّلهّ شاء إن كاٍف هُو بما ال ال

تعالى.



الجن في وشإعرائهم العراب مذاهب

ًا إذا صرنا إلى القول في الملئكة، وفي فرقِ ما بين الجُن وسيقع هُذا الباب والجُواب فيهّ تاّم

ِء العرب، ولول ْغزانا فيهّ الخباُر عن مذاهُب العراب، وشعرا والنس، وأما هُذا الموضع فإنما َم

العلم بالكلما، وبما يجُوز مما ل يجُوز، لكان في دون إطإباقهم على هُذه الحاديث ما يغلط فيهّ

العاقل.

ُده، وأبعد في ّد ّوالً في مجُهول الرض، لّما اشتد خوفهّ وطإال تر ّيوب، وقد كان َج ُد بن أ ُعبي قال 

الهرب: 

ّو  ُد َعة أو َع ِلي ِر طإ ْعـَشـ َم ْفُت ّتى ِخ َحمـاَمٌة تُمّر لو ح
ًا قلُت خوٌف قيل ّق َح

ِر فَشّم
ِذي قلُت أْمٌن قيل هُ
خـديعٌة

ِر فلنة أو فلن فـاحـذ
الّصفاء ذا خليلي وِخفت
َبني َوَرا

ْفر لصاِحِب ِئٍف ق ّتـر خا متقـ ُغـول َدّر ّي الـ ٍة أ رفـيق
ًا حوالّي وتـزهُـُر تلوح نيران َدْت لحُن بعد بلحُْن وأوقـ

ُبوَس ويترك ِد َمأ ِر البل َثـ ْع َد الم
ُع كالوْحشّي وأصبحُت َب ما يت

أولها: وقال في هُذا الباب في كلمة لهّ، وهُذا 

ففّصل قامْت فإن
بـنـانـيا

ِذقني ْعَم أ َسْل أو المن َطإ
حـقـيقًًة

ُد بي ترامى الِقفـاُر البي
تـرامـيا

ُتطيَر فؤادي خلعَت فاس
َبحَُـْت فأص

دانـيا أصـبـح نرعـاه نسٌب ّظِـبـاء وآجال ًٍة ال بـقـفـر
َفى ًا ويْخ الجُسم ضاِمَر مرار َهُر الّشْخِص ضئيَل يظِ

ُكّن أْمسى الذى ل
ُمَصـافـيا

َفلَن ًا فأْج ْفر ابـُن ُقلـَن ثّم ن

ِفيكـن كنُت إذ وأخِفينني
َيا خـافـ

َء َوْحِش ِظبا ل ال
ّنـنـًي ِهُر ُتْش



ْوُر بحَُلقي ِر َن ْف َق ّتـى ال حـ
َورانـيا

الّشْري ُعُروقِ 
ُكّن ْع ًى َم َتـو ْل وا

ّني الغيلُن لقت ِم
ّدواهُـيا الـ

ُع منـي لقيْت الـّسـبـا

ًا ْوُل إذا دجبان الجُبان َهُ
اعـتـَرانـيا

ذاك لقـيت قد ومنهّن
ُكـْن  أ

ْدن ّد لحُمي وق
ْقـَن َتـَشـ ردائيا وامـ

ُهّن المنايا  ْعَض َب
بـأسـهـمـًي

ُء الـحُـشـاش وأثنا
َيا ِد وسـا

ِد ضجُيع َو الْس
َوى في الجَُون ُه ال

َلـيمـاَن  ٍر بـن ُس ْبـ َو ِرهُّن في بي ِهُجُْن ُجحُْ
اكتنفننـًي

ًا الحُرب ّي علـّي َمجُْن
وجـانـيا

ابن ْكنُت ُمذ ِزلت
ِحـجًُة عشرين

ُلهّ:  ومما ذكر فيهّ الغيلن قو

ُخْرُس الطإراِف ُمخّضبُة
 الخلِخِل

بـالنـس ألممُت وقد

ّباِت الحُِجُال ِبَر
َواهُـِل الـكـ

ُغول خليُل ّذئب ال والـ
والـذي

ْدب ًا الجُ كريَم َبّسام
الّشمـائِل

َق َعَث الدراس َخل أْش
ًا شاحبـ

ُهْم ْبراء كّل في وإطإعاَم غا
شاِمـِل

ِتـهـم آبـائهّ مـن َفـتـكـا

ًا ْنظِر ولم وشيك َنْصب ي ل
المراجـِل

ًا صاد ّفـهّ صيد ِهّ ل بـضـراِمـ

الّشيخة رأَس 
المـتـمـايل

ًا ْهس ْهس ون َن ثم الصقر ك
ِمـراسـهُّ

ًا ْين صاَح مذ فارد ب
القـوابـِل

بـين الِمنديَل يسحُب
ٍة جـمـاع
المعنى: ومما قال في هُذا 



َفـراٍت كـــان قـ
يأنـــُس بـــالـــذئب

ّذب لـيلـى ُتـَرى تـعـ
بـالـــُمـــنـــى

ُغول خليل  ْعد ال ٍة َب عداو
ّبتهُّ   البسابُس القفاُر ور

المعنى: وقال في هُذا 

ٌق ُد الجُوار عند ُخل َحـِمـي ُع يا رجاٌل َتـهـم َمنـي رأي
ُكـوه لم ذنٌب ُد تـدر بـعـي ُكُم ٌة نـكـاٌل ِمنـي لنال وغاـار
ُد وهُي الجُّن يثير من هُجُو ّتى النسان بنو أغاـرتـُم ح

بالجن تتعلق وطرفا أخبار

ٍة كانت بقربهم، فنظِر ُعَشر ًا أن يأتيها، فكمن في  ّي ّيٌة أعراب َوعدت أعراب وقال ابن العرابي: 

ُعَشرة قالت: ُيطالعنا من ال َل ًا  ُه إّن إنسان َنتا َهُ َة، فقال لمرأتهّ: يا  ُعشَر ًا في ال َبحُ الّزوُج فرأى َش

ّلهّ قالت: ّني يرَحُمك ال ِدي قال الشيخ: وع َل ّني وعن و ُعَشرة إليك ع َمهّْ يا شيُخ، ذاك جاّن ال

َفع برجليها ثّم ّطى رأسهّ ورقد، قال: وناما الّشيخ، وجاء العرابي فَس وعن أبيهم إن هُو غا

أعطاهُا حتى رضيت.

ًا، فمّر ّنا عند الّشعبي ُجلوس ِلد أو عن غايره وقال: ك وروى عن محُّمد بن الحُسن، عن ُمجُا

ّدّن وقال للشعبي: ما كان اسُم امرأة َدّن َخّل، فلما رأى الّشعبّي وضع ال حّماٌل على ظهره 

إبليس? قال: ذاك نكاٌح ما شهدناه .

ِلكي قال: قال الحُجُاج ليحُيى بن سعيد بن العاص: أخبرني وأبو الحُسن عن أبي إسحُاقِ الما

ُيشبهّ ّنك تشبهّ إبليس قال: وما ينكر أْن يكون سيد النس  ّلهّ بن هُلل صديق إبليس، أ ُد ال عب

َلهّ عّز سيد الجُّن وروى الهيثم عن داود بن أبي هُند، قال: سئل الّشعبي عن لحُم الفيل، فتل قو

ًا ُفوح ًا َمْس ْو دَم َتًة أ ْي ُكوَن َم َعُمهُّ إلّ أْن ي ْط ٍم ي ًا على طإاِع ُأوِحي إلّي ُمحَُّرم ُد فيما  َأِج ُقْل ل  ذكره: "ِ

َفاف، فقال َك ٍر"ِ إلى آخر الية، وُسئل عن لحُم الّشيطان فقال: نحُن نرضى منهّ بال ْنزي َلحَُْم ِخ ْو  أ

ْلهُّ. ُك ّبان? قال: إن اشتهيتهّ ف ّذ لهّ قائل: ما تقوُل في ال

لمرأتهّ: وأنشدوا قول أعرابي 

نبتغي إنا تُموتين



ّوتن اللواتي بدلإن يم
 الميامين

َعـّمـر إبـلـيُس ُي
ِطإـــين الـّشـــيا

في لزلِت أنت
ًة َعّمَر م

ّلهّ بن أسيد ُد بن خالد بن عبد ال وقال أبو الحُسن وغايُره: كان سعي
ُيعطي، ويكُسو ٍة يصح، فيحُبو و تصيبهُّ ُموتة نصف سنة، ونصَف سن

ٌة على لسانهّ ّلمت امرأ ِلجُُوه، فتك ُلهّ أْن يعا َيحُِمل، فأراد أهُ و
ِلمُت مكاَن ّلهّ أْن لو ع ّيد الجُّن، وال ْلحُان س ّية بنت م فقالت، أنا ُرق

ّنهّ فتركوا ُتل ّلهّ لئن عالجُتموه لق ُتهّ وال ْق ِل رجل أشَرف منهّ لع
علجهّ.

ُعشَرة، ْفَرة، وجاّن ال وتقول العرب: شيطان الحَُماطإة، وغاول الَق
 وأنشد: 

ْيل َو ُدو بال ْغ َت َيْر و ِغـ بالـ َتْت ْثَل لي فانَصل ِة ِم سعل
ُعَشْر ال

وأنشد: 

ْتَك ُغاوٌل َد غاـوْل ول ُغْملوْل الضاغاب  بال
ُغملول: الخمَر ضغبة وضغب الرجل، هُذا فيهّ اختبأ الرض من ال

ّنهّ ويوهُمهّ ليفزعهّ الرنب، الخمر. لذلك عامر أ

الجان عزيِّف وسماع الغيلن رؤيِّة

َلعراب من ادعى من الغيلن يِّرون أنهم والشعراء ا

 الجان عزيِّف ويِّسمعون

وأعمالهم.وما يشبهون بالجُن والشياطإين، وبأعضائهم وبأخلقهم 

وأنشد: 

ْوذاُمهّ وانقطعت ُبـهّْ أ ُكَر و ُبـهّ تدانى َلّما ْقـر َمـ



ُقبهّْ هُواء في جّن شيطان ًا الخيُل وجاءت ير ُبـهّْ جميع ِن َتذ
ُبهّْ عليهّ فانقّض كوك

وأنشد: 

على لتلقاه َصبْرَت
ِعـيِس ال

َقيلّي ُع ًا لهّ تلقى ل ال َشـبـهـ

َخيش في يهدج 
 الكرابيس

ُه ًا الخـّز عليهّ َترا ِكـئ ّتـ مـ

ْول عكوٍف ِجّن  َح
إبلـيِس

َفـهُّ ّن ًا ُغاـّراُمـهّ تك َزَمـنـ

ُعقيلّي في منهْم ال
ِديِس كرا

ًا المفاليُس ُبوا يوم حار

يقول: وهُو الذي 

ْنَت الّسماء ٍر وأ ِلُس عا ْف ُم ِدَك غايُر َلَك َما أصبحَُت ْل ِج

الخطفى: وقال 

ّناٍن  ًا ِج ُرّجفا وهُام ْعَن َف َفا ما إذا بالليل َيْر أْسد
 خيطفا الرسيم بعد 

العرابي: وأنشد ابُن 

ًا آيُب للجُشّن آب ما إذا  تبتغي الجُّن َتَرى كليبي
حلزة: وقال الحُارث بن 

ْيهّ ما دوَن وَمْن ُء َلد ّثنا َأفضـل وابننا ال َيْم مـْن و
ُء لخْصمها فآبْت الْجـل ِهّ  ْثل َلـِت بم الـج جـا

العشى: وقال 

ّق أْمسى من  َع َوبـا أ وأْح ُتمونـي وما ّلف ّبـكـم َك وَر
ُبهّ ْن َفِت أْن ذ الماء عا
 َمْشربا

ّثور ُه يضرُب والجُْنّي لكال ْهَر ظ

ُعوافَة بن  ُعوافّي واسمهّ عطاء بن أِسيد أحد بني  سعد: وقال الّزفيان ال

ِزيف ّدْت الجُن ع ّدا َهُ ّلها َهُ ّدا مـا إذا منهّ ال مـ
الّرّمة: وقال ذو 



ْغاَضف ظّل ْدعو أ هُاَمهُّ َي ّنازَح أعِسُف ُهوَل ال المجُ
ُفهّ ْعِس َم

َوَح عـيشـومُا الـريح يوما تنا ّليل حافاتـهـا في بال

َطإُن الـّرومُا حافـاتـهّ في ترا ُدَجى ّنـهـمـا لـيل و كـأ
وقال: 

أصواُت الجُن كلما من
ِر ساِمـ

من الّسرى بعد َعّرسْت
َعّرس ُم

وقال: 

ّني ما إذا َغ ٍة ُم ّن َسـَمـرا ِج
ْبُت َنَك ُج ْهماء من ُدو َي
ٍة ْظِلم ُم

وقال: 

ّنين كتْضراِب المغ
ْبِل ّط  بال

ِتهّ في الجُّن عزيف  َعِقدا

وقال: 

أرجائها من البعد
المـتـطـاوُح

ْطنا َب ْولها َخ وارتـمـى َغا

نــوائُح فـيهـا ولـلبـواما
في الجُّن ِلصوت
َكـراتـهـا ْن ُم

ّليل ُء ال َتاِن أصدا الِم
الـصـوائُح

ّدجى في اغاتماسي وطإوُل ال
دعت

الّرمة: وقال ذو 

ِء ومن ُعو البومُا يبيُت سامُر والجُّن الصدا ِتـهّ يد بنـا
الرمة: وقال ذو 

ْلفٌة ِما عازٍف من ِخ ُبغا ّناِن وللوحِش و ٍة ُكّل والجُِ عِشي
الراعي: وقال 

ِزيٌف ُبومٌا ع صائُح الليل آِخَر و ٍة ّي ِو َدا َء و ِلـهـا أكثُر غابرا ْهُـ أ
ُده الحُساما وماضي غاِم
 متصايُح

ّول جـأِشـي بهـا ٍة تـأ آي



الشيطان لطيم

َتر، إذا ُسّب: يا لطيم الشيطان. ويقال لمن بهّ لقوة أو ش

ّلهّ بن زياد، لعمرو بن سعيد، حين أهُوى وكذلك قال عبيد ال

ّلهّ بن معاوية، وكان بسيفهّ ليطعَن في خاصرة عبد ال

ًا، وكان مع الّضحُّاك فأِسَر، فلّما أهُوى لهّ السيَف وقد مستضعف

ّلهّ لعمرو: ّلهّ، قال عبيد ال ّلهّ، واستغاث بعبيد ال ُد ال استردفهّ عبي

يدك يا لطيَم الشيطان. قولهم: ظل النعامة، وظل الشيطان

ّبر الضخم: ّنعامة وللمتك ّطول: يا ظّل ال ويقال للّرُجل المفرط ال

ْعد بن أبي يا ظّل الشيطان كما قال الحُجُّاج لمحُمد بن َس

ْذ ِصرَت ًا إ ْبر ِك ّناس  ّد ال وقاص: بينا أنت، يا ظّل الّشيطان، أش

ًا لفلن. ّذن مؤ

ّطول:  ْفرط ال ّبَة بن ِعقال، وكان ُم وقال جريٌر في هُجُائهّ َش

ِة ّنعام ّبُة ال ِعقاِل بُن َش ْومَا المنابُر َلُح َي ًا َيْس قائم
ّنهم ليس يريدون بهّ الطول فقط، قولهم: ظل الرمح فأما قولهم: ُمنينا بيوما كظِّل الرمح فإ

ّنهّ مع الطول ضيق غايُر واسع. ّنهم يريدون أ ولك

ّطثرية: وقال ابن  ال

ّقِ ّنا الّز ُقِ ع ِطفا واص
ِر ِهُ  الَمَزا

ِظِّل ُطإولـهّ َقّصر الّرمح ك

الّشمس. طإلوع مع نهاية الشخص لظِّل يوجد قال: وليس



بالجن التشبيه

ّناَس عن حمل الّصبيان على ظهور الخيل يوما ّوَل من نهى ال قال: وكان عمر بن عبد العزيز أ

ّنان?. الحَُلبة، وقال: تحُِملون الّصبيان على الجُِ

ِرية  َوي ْبدي: وأنشد في تشبيهّ النس بالجُن لبي الجُُ َع ال

ُؤوَن َحشدوا إذا بهاليٌل ُمرّز فزعوا إذا ِجّن أمنوا إذا
وأنشدوا: 

ًا ّلهّ  جنا تحُِسبهّن قلئص ّنـا وال َنرَحل ل
الزوائد: وقال ابن ذي 

ّدّر َتَصـُر حيَن ال ُتْم ْولي ْوُل َوَح ًا الّش ًا ُرّزح ُشُسب
ًا ْنجُم وينجَُحُِـُر ُمحُْر لهّ ُنباَح ل الكلُب بي
خطروا إذا بأرماِحهْم ْفٍض ِهْم ألّم لمْن َخ ب

وأنشدوا: 

ِري ِنـيهّ وقـد ُعْمـ آخـا ٌؤ َعنـي امر َيهّ تاب ِنـ شـيطـا

ُد ّلهّ فالحُم َيهّ الـذي ل ِنـ أعـطـا
ْعبي في يْشَرُب وقد َق

َيهّ ِنـ سـقـا

َعْت ّب ٍد في تر فـالـمـاويهّ ُعقـ
ًا ٍد في وُخْرق ُخـدو

واضـيهّ
َمّرْت الّشْمُس ما إذا
 ماضيهّ

ً ًا ََبقل ِتـلٍع فـي َنِضيد
حـالـيهّ

ّوروا ّي كـّل فث ِر َيهّ َمـ سـاجـ ثـمـانـيهّ فـتـيٌة إلـيهـا
َيهّ الكـف ِلذي أخلفها ِلـ مـا

الجن جبلْ

بهّ، نزلت وقد غانّي ِمن َمّرة أعرابي لي العرابي: قال ابُن وقال

ُبهّ، و بهّ نزلُت ما أخّف قال: وهُو َي ماءكم أطإيب فقلت: ما أطإ



ْعذى هُذا، ٌد وهُو قال: نعم منزلكم وأ من بعيد كلهّ، الَخير من بعي

فقلت: الجُنان كثير الحُيات، كثير والحُجُاز، واليمامة العراقِ

َوَن َتر ُنهم الجُن? قال: نعم أ ِه - وأشار الجُبل هُذا في مكا إلى بيد

ّدثني قال: ثّم ُسواج لهّ يقال جبل بأشياء. ح

الجن ذكر فيه شإعر

َعدي بن  أوس: وقال عبيد بن أوس الطائي في أخت 

ْوٍس ومقامُا الِخباء في أ
ْلُمْشـَرِج ا

َء ًا جا ونعـيمـهـا ليلتي أوس

ْعُت َف هُـودِج ربـيبة إلى َد أسمع الجُِّن أطإوي ِزلُت
ُهْم ِحّس

ّفسْت َن َت ًا َف ْهر تـنـهـِج ولـّمـا ُب ّفي فوضعت مقطع عند ك
ِرهُا َخْص

ِر الطإراِف بمخّضِب ّنـِج غاي ُمش ْأسي فتناولْت ِلتعـرَف ر
َمـّسـهُّ

َهّن ّب َن تـخـرِج لـم إْن الحُـّي ُل ْيِش  َع وُحرمة أخي ب
والـدي

تـلـجُـِج لـم يمينها أّن فعلْمُت قومها خيفَة فخرجُت
فتبّسـَمـْت

ّنزيِف ُشْرَب ِد ال ماء ببْر
الحُْشَرج

ًا فلثْمت ًا فاهُ ِنـهـا َقابض ُقـرو بـ

آخر: وأنشدني 

ًا ًا أحاديث ولحُـمـ
ًا ُمـوضـعـ

ْذتـُم  ُع بـالمـير ف
ُتـُم ْلـ ُقـ و

ُكْم ّ القوما في زاد إل
تخـّشـعـا

َدنـي ّ َزا ًء إل ِرفـعة سـنـا و



من طإيري أصبحُت
َعا الخوِف ّق  ُو

ّني نفرْت ُفـّل ول ِج
ِدي ِمـبـر

ّتى أنزع من رأِسهّ شيطانهّ،  ّنهّ ح ّلهّ لضرب ِلهّ: ول فقال: وقال حّساُن بُن ثابت، في معنى قو

ِيد ِزُف الب ْع ُنـهـا َت ّنا ج ٍة ِوي َلـٍق َسبَسٍب ودا َسـْمـ
ُنها الل في َيْمَرُح ْيطا ْعُت َش َط ٍة ق ْيران َع ِنـي ِب َفـ كال

فجُمع في هُذا البيت تثبيت عزيف الجُن، وأّن المراح والنشاط

ُنها،  ْلُخيلء والغرب هُو شيطا وأبيُن مْن ذلك قوُل منظِور بن وا

رواحة: 

بني حّي اللؤما عويِف َمسّب ْهُلي ّدماخْ وأ ٍة بال فـغـمـر

ْنتْشيَن رأسي شياطإيُن من وا
ِر  الَخْم

ّقـصـت يقوُل ما أتاني تـر

بالجن والتشبيه المثلْ من

ّتشبيهّ قوُل أبي  َثل وال ّنجُم: ومن الم ال

َد َه َت ْعَل الغارَب واْم ّدّمِل ِف ّنّي ال َيِل الّسنـاما ِج المـ
أحمر: وقال ابن 

ُء تداعى الحُنينـا بهّ الجُربيا ًا من  ِفر قس الُخزاَمى ذ
ِز ِزبا ُجنـونـا بهّ الخا ُع فوقهّ  َل َق ِري ال الّسوا

العشى: وقال 

ُع وُجّن ّتـل ُقِ ال والفـا ُبهّ الغيُث ْو ْد وضع َص ِق ال
ُو ُهم الله والّسبـاقِ بين َهًُة يزدهُم ْلخْم ُشُرُب سفا ا

النابغة: وقال 

ْدُمَر  ّفاح َت ِد بالّص َعَم وال ّيس ّني الجُِّن وَخ ْنُت قد إ ِذ ُهْم أ َل

الجن عملْ من أنه يِّزعمون ما



ُبنَي قبل زمن سليمان، عليهّ السلما، بأكثَر مما بيننا اليوما وأهُُل تدُمر يزعمون أّن ذلك البناء 

ًا، وجهلتم موضع الحُِيلة ًا عجُيب ّنكم إذا رأيتْم بنيان وبين سليمان بن داود عليهما السلما قالوا: ولك

ُتموه إلى الجُّن، ولم تعانوه بالفكر. ْف فيهّ، أض

َعْرجّي: وقال  ال

ُينَسـُج ل مثلهّ ِجّن َنْسج ّدْت مراِجل بفْرِج مساِمعها س
وقال الصمعّي: السيوف المأثورة هُي التي يقال إنها من عمل الجُن والشياطإين لسليمان

البعيث: بن داود عليهما السلما، فأّما القوارير والحُمامات، فذلك ما ل شك فيهّ، وقال 

ْلحُِجُارة من ُتعمْل لم ا
ّطيِن  ال

ٌد ِر ِزيا ْك ِذ َعًة اللهّ ل َنـ َمـْصـ

الشـياطإـيُن لسليماَن بنْت ُعـهـا النَس أّن غاير َف تر
ّنع  ّي: وقال المق ْند ِك ال

َقِ ِعرا الشامَا َوَحّل ال
َنـا َيم وال

ِئِن ّظِعا َلُح والْحداِج ال أْم

ِر َشْمِس ّنها ِر ال ْد َب ّليِل و لو ال ِء ِمْن أحَسُن النِس ِنَسا

َعْمري ِللُت َل الّصرمَا َم
َنا  والحََُز

ِر َمكتومُة ِييُت ما عندي الذك ح

ّنجُم: وقال أبو  ال

ُلهّ حيَن القاع ُتْرَب ً َتسحَُ عملهّ والرهُان عقل
ْتهُّ شياطإيَن َف  َشْمألهّْ َز

السلما: وقال العشى في المعنى الّول، من بناء الشياطإين لسليمان بن داود عليهما 

ِء ّي بتيما ُق اليهود أبلـ ِديا ْوَت يمنع لْم َعا ّبهّ الم َر
َدٌل ْن ُق وطإّي ُصّم َج ّثـ مو َد بُن ُسليماُن ْقـبًة داو ِحـ

الجن مواضع

ّلة، وذئب َخمر فيفرقون بينها وبيَن ما ًا، وأرنب الخ ُبْرقة، وضّب سحُ وكما يقولون: قنفذ 

ًا يفرقون بين ليست كذلك إّما في الّسمن، وإّما في الُخبث، وإّما في القوة - فكذلك أيض



ُقوة ُبوا الّشكل منها إلى موضٍع معروف، فقد َخّصوه من الُخبث و ال َنس مواضع الجُن، فإذا 

َعرامة بما ليس لجُملتهم وجمهورهُم، قال  لبيد: وال

ّي ِد َب ًا ال ّذُر أقداُمها رواِسي ّذحوِل َتَش ّنها بال كأ
ّنابغة: وقال  ال

ِر ّو َن ّنُة الّس ِر ِج ّقـا البـ ِد َصدإ ِمْن سهكيَن ُهْم الحُدي ّن كأ
زهُير: وقال 

ًا جديرون ُينيفوا أن يوم
َيْستعلوا  ف

ِهّن ْي َل ْتياٌن َع ِة ِف ّن ٍر َكجُِـ َعـبـقـ

حاتم: وقال 

الوِشيَج باليدي يهّزون
ّوما  المق

ْتياٌن عليهّن ّنة ِف عـبـقـر َكجُِ

ٍد: عبقري. أو فائق، شيء لكّل قيل ولذلك شدي

ّلهّ رضي عمر صفة في الحُديث، وفي ًا أر فلم عنهّ ال ّي يفري عبقر

ّيهّ، ِر ّلهّ أعرابي: ظلمني قال َف ًا وال ًا. ُظلم ّي عبقر

والملئكة الجن مراتب

ًا قالوا: ّنّي سالم ْلجُِ ثّم ينزلون الجُن في مراتب، فإذا ذكروا ا

ّناس قالوا: عامر، ّنهّ ممن سكن مع ال جني، فإذا أرادوا أ

ُهْم أرواح، فإن ُعّمار، وإْن كان ممن يعرض للصبيان ف والجُميع 

ُدهُم وتعّرما فهو شيطان، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، ُبث أح خ

ٍد"ِ فإن زاد ْيطاٍن مار ُكّل َش ًا ِمْن  ْفظِ َوِح ّلهّ عز ذكره: "ِ قال ال



ّلهّ على ذلك في القّوة فهو عفريت، والجُميع عفاريت، قال ال

ْقومَا مْن َت ْبَل أْن  ِهّ ق ِب َنا آتيَك  ْلجُِّن أ ْفريٌت ِمَن ا تعالى: "ِقال ِع

مقاِمك"ِ.

وهُم في الجُملة جّن وخوافي، قال الشاعر: 

 أثُر بها الخافي ِسوى ُيحَُّس
َلك، في قول من تأول قولهّ عز ذكره: ّلهّ فهو َم ًا ك ِقَي وصار خير َن ُظِف و َن َهَر الجُني و فإن طإ

ِهّ"ِ على أّن الجُّن في هُذا الموضع الملئكة. ّب ِر َر َعْن أْم َق  َفس َف ْلجُِّن  "ِكاَن ِمَن ا

ّنما ْنسهم، وإ ّنهّ كان من ج ّديانة، ل على أ ّدار وال وقال آخرون: كان منهم على الضافة إلى ال

ّتيمي، وأبو علي الحُرمازي، ذلك على قولهم سليمان بن يزيد العدوي، وسليمان بن طإْرخان ال

َعْمرو بن فائد السواري، أضافوهُم إلى المحُاّل، وتركوا أنسابهم في الحُقيقة. و

ُد قيل لهّ جنيٌن ّنّي، وجاّن، وجنين، وكذلك الول ْتجُِّن فهو ِج استطراد لغوي وقال آخرون: كّل ُمس

ْطن واستجُنانهّ، وقالوا للّميت الذي في القبر جنين، وقال عْمرو بن  كلثوما: لكونهّ في الب

ٍة مْن َع ّ ِتْس جنينـا إل ُء المنايا َتدِع لم شْمطا
ّنها ُيخبر ُهم قد أ ْت َن َف ّلهم. َد ك

َفظِة، من الملئكة، قالوا: وكذلك ّييَن، والحَُملة، الحَُ َكُروب فل وال

ّد ّبما طإبقات، من ب ّق بالعمال، بينهم ُفّرقِ ور ُت السُم لهم واش

ُلوا كما الّسبب من ٍد قا ّلهّ، النبياء: خليل من لواح لخر: وقالوا ال

ّلهّ، كليم ّلهّ. لخر: روح وقالوا ال ال

 الشجعان مراتب



َيس، هُذا ْهمة، ثم أل ُب ُتنزل الّشجُعاء في المراتب، والسم العامّا شجُاع، ثّم بطَل، ثم  والعرب 

قول أبي عبيدة.

ّية، وأنشد  ّنهم يعنون الحُ الصمعي: فأّما قولهم: شيطان الحُماطإة، فإ

َوع بذي شيطان ِر ِخْر ْف ْثنى ُتلِعُب َق ّنـهُّ َحْضَرمّي َم كأ
ّتشبيهّ، قال عمر ًا، على ال َد شيطان ْنُزوانة، والغضَب الّشدي ِكبر والطغيان، والُخ ُيَسّمون ال وقد 

ّنهّ حتى أنزع شيطانهّ من َتهّ، ولضرب ْعر ُن َعّن  ِز ّلهّ تعالى عنهّ: واللهّ لن بن الخطاب، رضي ال

نخرتهّ.

ّتب المراتب، جنسين، ّنات، من قبل أن تر ِفي والمستجُِ مراتب الجُن والعراب تجُعل الخوا

وأنشدوا: يقولون ِجّن وحّن، بالجُيم والحُاء، 

وجـّن ِحّن نجُواهُُم مختلٍف ْهُوي ِرّن شياطإيَن في أ ُت
سليم: ويجُعلون الجُِّن فوقِ الحُّن، وقال أعشى 

ّنْسناِس من ولسُت في ال
ِر َبَشْر عنُص  ال

كـنـُت إذا ِجّن مْن أنا
ًا خـافـي

ذهُب إلى قول من قال: البشر ناُس ونسناس، والخوافي حّن وجّن، يقول: أنا من أكرما

الجُِنسين حيثما كنت.

ًا ّباد، يزعمون أّن لهم خاّصة شيطان ُع ُء ال َعفة النّساك وأغابيا ّنّساك والعباد وَض شيطان ضعفة ال

ْلمة ليفتنهم وليريهم ّظِ ُيضيء لهم ال ّنيران، و ِرج لهم ال ُيْس ِهُب  ّكل بهم، ويقال لهّ المذ ُو قد 

ّلهّ تعالى. َبل ال ِق ّنوا أّن ذلك من  العجُب إذا ظ

ْنِسيهم ُي شيطان حفظِة القرآن وفي الحُديث أّن الّشيطاَن الذي قد تفّرد بحُفظِة القرآن 

ْنَزب، وهُو صاحب عثمان بن أبي العاص. القرآن، يسمى َخ

ّناَس بأعيانهم، َبل، فإنما ذلك اسٌم للجُّن الذين يخبلون ال الخابل والخبل قال: وأما الخابل والَخ

دون غايرهُم، وقال 

ّنان ّبُل بهّن ِج  وُخ
ٌد ًا لبي ّنوح، وفصل أيض ّنهّ أْخرج الذين يخبلون ويتعّرضون، مّمن ليس عنده إلّ العزيف وال كأ

فقال: بينهم 

وخابِل جّن ُكّل أتانا  ّنداد كان لو أعاذُل ُقوتلوا ال ل



وقد زعم ناٌس أّن الخبَل والخابل ناس، قالوا: فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يقول أوس بن

حجُر: 

ّنان ّبُل بهن ِج  وُخ

 لغوي استطراد

ُغول في كلما العرب ُغاول، وال ِبثت فهي شيطانة، ثم  َع ّونْت و ّية وتل ّن قالوا: وإذا تعّرَضت الجُ

ْتهُّ غاول، وقال  َل ّداهُية، ويقال: لقد غاا الشاعر: ال

ْقَت أنت ولكْن صد
 مدخوُل

ٍة وفي ِعّْز في بيتي َع سـ

ِدُمهّ ْه َت ًا و ّد لـهّ هُ ْيِت بأَس َب ّ بال ما إل
بهّ صنعت

وقال الّراجز: 

ّطـبـول بالّراياِت وال ُغوِل كشبهّ أو غاوٌل والحُرُب ال
َقِ ْيٍن ِحمل ْكحُُوِل ليس َع بالم ِر  ّذُحـوِل للوتـا والـ

للجن العراب زواج

ّلمونهم، ويناكحُونهم، ولذلك قال شمر بن الحُارث ومن قول العراب أنهم يظِهرون لهم، ويك

الّضبي: 

ُد ل ُمـقـاَمـا بها ُأري َد حضأُت قد ْي َعـ ٍء ُب ْد َهُـ
ُئها َفة ُأكال تـنـامـا أّن مخا ٍة َتحُْليِل  وعـيٍن راحـل
ِري ظلما ِعموا قلُت الجُّن  قالـوا منوَن فقلُت َنا

ّطعامـا النَس نحُسد ال
ِما إلى  ّطعا فقاَل ال

ّتى ْنهّ، ح ًا، وولدت ِم ٍد عنهم أن رجلً منهم تزوج الّسعلة، وأنها كانت عنده زمان وذكر أبو زي

ًا على بلد الّسعالي، فطاَرْت إليهّن،  َبْرق ٍة  فقال: رأت ذات ليل

َأغااَما وما أسال ما بِك ًا َع َبْرق ْوض َقِ فأ ٍر فو ْك َب



ّكب عندهُم، بنو الّسعلة، من بين عمرو بن ْلِق المر ّنتاج المشترك، وهُذا الخ فمن هُذا ال

ّولوا قول  الشاعر: يربوع، وبلقيُس ملكة سبأ، وتأ

ّناس ُهُُم ِطإْرٌف ال ُدكا و ًا إّن ِتل ُهُم ُدكـا ُجْر عبا
ٍم أبا أن فَزعموا في عصوا إذا كانوا الذين الملئكة من ُجرهُ

فجُعلوا وماروت، هُاروت في قيل كما الرض، إلى ُأنزلوا الّسماء

ً ًا ُسهيل ًا، ُمِسخ عّشار ًا امرأة الّزهُرة وجعلوا نجُم ّي ُمِسخت بغ

ًا، أناهُيد. اسمها وكان نجُم

َد يسّمى الذي الكوكب في الهند وتقول ِر ًا ُعطا بهذا. شبيه

ّنهّ إلى يذهُبون مخدوما الناس: فلٌن ويقول المخدومون َعَزما إذا أ

ُعّمار والرواح الّشياطإين على عبد منهم وأطإاعوه، أجابوه وال

ّلهّ ّي، هُلل بن ال ومنهم إبليس، صديق لهّ يقال كان الذي الحُمير

ّي، كرباش المديبري. وصالح الهند

العاِمر يقول: إن ُمّج عبيد كان وقد للعزيمة العامر إجابة شروط

ُلْح لم إذا البدَن ولكّن العزيمة، إجابة على حريٌص لهّ يكون أن يص

ً ْع لم هُيكل باللبان يتبّخَر أن ذلك في والحُيلُة دخولهّ، يستط

ّذكر، ْيَر ويراعي ال َع القراح، بالماء ويغتسَل المشتري، َس ويد

َع ُهُومات، وأكَل الجُما ُيكثر الفيافي، في ويتوّحش الّز دخول و

ّقِ حتى الخراباِت، ِبهُّ فيهّ ويصير ويصفو ويلطف ير من مشا



ل مّمن فإنهّ لمثلها يعودّن فل ُيجُب فلم ذلك عند عزما فإن الجُّن،

ً بدنهّ يكون أن يصلح وربما ُجّن، فربما ُخبط عاد ومتى لها، هُيكل

مات.

ً لهم يكون أن يصلح مّمن كنت قال: فلو عبد فوقِ لكنت هُيكل

ّلهّ هُلل. بن ال

الجن رؤيِّة

ًا، ثم فقدناهُم من ساعتنا. ًا،وناس ًا وقباب قال العراب: وربما نزلنا بجُمٍع كثير، ورأينا خيام

ّلهّ عنهّ، رأى رجالً من الّزّط فقال: هُؤلء أشبهّ من رأيت والعوامّا ترى أّن ابن مسعود، رضي ال

بالجُّن ليلة الجُّن.

قال: وقد ُروي عنهّ خلف ذلك.

ًا"ِ، ولم َهُق ُهُْم َر ُدو ْلجُِّن فزا ِبرجاٍل ِمَن ا ُذوَن  ُعو َي ْنِس  ِرجاٌل ِمَن ال ّنهّ كاَن  وتأّولوا قولهّ تعالى: "ِوأ

ُيهلك الناس كالتأويل.

ّنجُم، حيث  ُقلنا قوُل أبي ال يقول: ومما يدّل على ما 

ُغوُل الجُّن مع ُتستّن   ال
ِذي الجُِّن، من الغول فأخرج َنْت لل الجُّن. من بهّ با

ذلك دَخَل أْن بعد الجُملة من الشيء ُيخرجوا عادتهم: أن وهُكذا

خاّص. لمر فيظِهر الجُملة، في الشيء

أجواف من الجُاهُلية في يسمعون كانوا أنهم الّرواية بعض وفي

ٍة، الوثان ُعّزى هُدما حين الوليد بن خالد وأن هُمهم رمتهّ ال



ُه حتى فخذه، عاّمُة احترقِ حتى بالّشَرر اللهّ صلى النبَي عاد

وسلم. عليهّ

ّلهّ يكن لم فتنٌة وهُذه وأشباه العراب بها ليمتحَُن تعالى ال

َيٌل للّسدنة كانْت قد أنهّ أشك وما العوامّا، من العراب ِح

التكّسب. لمكان وألطاف

ّد قد ما بعض رأيت أو سمعت ولو ُد أع ْن ِه المخاريق هُذه من ال

ّلهّ أّن لعلمت عباداتهم، بيوت في جملة على َمّن قد تعالى ال

ّلمين، الناس فيهم. نشؤوا قد الذين بالمتك

ِرف وقد  قمامة كنيسة بمصابيح النصارى بعض افتتان ْع في ما َت

قمامة، كنيسة بمصابيح الفتنان من وأغامارهُم، النصارى عجُايز

ُؤهُم فأما ُؤهُم علما الّصرف، الكذب من بمتحُاِشين فليسوا وعقل

ِة ُبهتان على والجُراء َبحُْت، ال ُدوا وقد ال ّو ِربوا حتى المكابرة تع د

ّدرب بها ّثابتة، الِفراسة ذو إل لهّ يفطن ل الذي ال والمعرفة ال

ّثاقبة. ال

بالهواتف العراب إيِّمان



ّد ذلك، فمن ُه العراب ل يتحُاَشون من اليمان بالهاتف، بل يتعجُّبون ممن ر والعراُب وأشبا

ًا  ّباش بن زرارة السدي، أنهّ سمع هُاتف يقول: ذلك حديث العشى بن ن

ِد الباِع وذو الّرفيِع والمجُْ
 

َلك ّياُض َهُ بني غايُث الف

ًا  لهّ: قال: فقلُت مجُيب

ُء ُه المْر ْنعا بين من لنا َت ّيها الجُود أخا الناعي أ
َدى ّن وال

فقال: 

ْدُموس الحُسب ُق ال
ِر والحُسب  القه

ْدعان ابن ٍو بن ج عمر
ّندى ال

كثير. الباب وهُذا

َنقل ِة الناس علَم الخباَر الجُّن قالوا: ول والمور الملوك، بوفا

ُعوا كما المهمة، الذي اليوما في بالبصرة المنصور بموت تسام

ًا الباب وهُذا مكة، بقرب فيهّ ُتوفي كثير. أيض

الجن من َرئّي له من

ّبره ببعض الخبار، وجد ِحّسهّ ورأى ّطف عليهّ، وخ ًا وتع ّني إنسان وكانوا يقولون: إذا ألف الجُ

َئّي من الجُن، وممن يقولون ذلك فيهّ عمرو بن خيالهّ، فإذا كان عندهُم كذلك قالوا: مع فلن ر

َقَمعة، والمأمور الحُارثي، وعتيبة بن الحُارث بن شهاب، في ناٍس معروفين من ذوي ُلحُّي بن 

ّيد ُمطاع. القدار، من بين فارس رئيس، وس

ّق، وَسطيح، وأشباهُهم، ُعّزى سلمة، ومثل ِش فأما الكّهان: فمثل حارثة جهينة، وكاهُنة باهُلة، و

وأما العّراف، وهُو دون الكاهُن، فمثل البلق السدي، والجلح الزهُري، وعروة ابن زيد

َكحُْلة، وهُو صاحب بنت المستنير البلتعي، وقد قال  الشاعر: السدي، وعّراف اليمامة رباح بن 



ْبَرأتني إّن ِبـيُب أ َلط ِوني اليمامة لعراف  دا
َبيهاء  الشجُعّي: وقال ُج

ّيرُت حبـيِب هُوى كّل س ّية َهُوى فـؤادي فـي صف
َنصيِب بذي َهُواِك ِمْن أنا ْيَف الخيراُت ِنحُِت َك ّدي ُم ُو

ِة ْقي ِلق بُر الـكـذوِب الَم ُة ّي وعرو يرقـي السـد
ُمجُـيِب ول ُرقاك من بشاٍف َعْمُرك ّتثاؤُب ما َل ٍد ابـن يا ال زي
ّذهُوِب بني طإبيب مْن بي ال ّناعجُات أشـفـى أظّن ال

ّنظِر في أسرار ّدعيهّ هُؤلء من جنس العيافة والّزجر، والخطوط، وال وليس الباُب الذي ي

الكّف، وفي مواضع قرض الفار، وفي الخيلن في الجُسد، وفي النظِر في الكتاف، والقضاء

بالنجُوما، والعلج بالفكر.

َوَصَف مخاريقهّ ًا في أّول زمانهّ، ولذلك قال الّشاعر، حين  ّي ّدعي أن معهّ رئ وقد كان ُمسيلمة ي

َدعهّ:  وُخ

ّنّي ِر وتوصيِل ِج ٍر  طإائ ِة قارو شادٍن وراي
ّلة ذكر تراه أل الجُني. ُخ

للمسافريِّن الشق ظهور

ّنهّ ّق، وإ ِد منهم على نصف صورة النسان، واسمهّ ٍش ُة الواح ويقولون: ومن الجُّن جنٌس صور

ًا وقتلً. َلكهّ ضرب ًا، وربما أهُ َلكهّ فزع َده، فّربما أهُ ًا ما يعرض للّرُجل المسافر إذا كان وْح كثير

ّد مروان بن الحُكم، ّية بن محُّرث الكناني، ج ْفوان بن أم قالوا: فمن ذلك حديُث علقمة بن ص

ْقرعة، خرج في الجُاهُلية، وهُو يريد مالً لهّ بمكة، وهُو على حمار، وعليهّ إزاٌر ورداء، ومعهّ ِم

ٌد ورجل، ّق لهّ ي ٍة إْضحُِيانة، حتى انتهى إلى موضٍع يقال لهّ حائط حزمان، فإذا هُو بش في ليل

يقول: وعيٌن، ومعهّ سيف، وهُو 

مأكـوْل لحُمي مـقـتـوْل إني 
ٍما ضرَب ُشملوْل غال ُهْم ُب ْذلـوْل أْضر بالهـ

ّذراع   ُبهلوْل ال
علقمة: فقال 



ّني ْنُصلك ع ّقها ُم ولك مالي ِش
يقتلك ل َمْن

ّق: فقال  ِش

ِتيَح ْقـتـلـك ُأ َم لـك َعبيُت لك 
ْد لما فاصبر  َلْك ُحّم َق

ّيتين، فمّمن قتلت ٍد منهما صاحبهّ، فخّرا م قال: فضرب كّل واح
ّية. الجُّن علقمُة ابن صفوان هُذا، وَحْرب بن أم

 قالوا: وقالت الجُّن: 
ِر ُقْرَب وليس ْب ُِر َحْرٍب َق ْب قـفـر بمكاٍن َحْرٍب َق

ّدليل قالوا: ومن أشعار من البيتين هُذين أّن وعلى ذلك، على ال

ًا أن الجُن َدهُما أن يستطيع ل أحد ل متصلة، مراٍت ثلث ينش

ْعتع َت ْثقل ُينشد أن يستطيع وهُو فيها، َيت ّقهّ الرض في شعر أ وأش

ُع. ول مّرات عْشر َت ْع َت َي

استهوته أو الجّن قتلته من ذكر

ّنى ًا بعد أن غا ْنق ّباس بن مرداٍس، وقتلت الغريَض خ قال: وقتلت ِمْرداَس بن أبي عامر، أبا ع

َليم، وسمعوا الهاتف  ُد ُعبادة بن  يقول: بالغناء الذي كانوا نَهوه عنهّ، وقتلت الجُّن سعد بن 

ْعد ُعبـاده بن َس ْلنا َت ّيد ق الخْزز س
ُه ُنْخـِط َد ُفـؤا ْيناه ِبَسـهـمـين َرَم

َووا فيهم، فمات ليستفحُلوه، حارثة أبي بن ِسناَن واسته

هُذا. يومنا إلى أثٌر لهّ يوجد فلم طإالب، أبي بن طإالب واستهووا

ّي بن َعمرو واستهووا ِد ّلخمّي َع فيهّ: َشّب يقال الذي الملك، ال

ّطوقِ، عن َعْمٌرو ّدوه ثّم ال سنين بعد البرش، جذيمة خالهّ على ر



وسنين.

َووا فصار إحليلهّ في ونفخوا المغيرة، بن الوليد بن عمارة واسته

الوحش. مع

ّلهّ عبد عن ويروون ٍد فائد بن ال صلى النبي أّن يرفعهّ، لهّ بإسنا

َة من َرُجل قال: خرافة وسلم عليهّ اللهّ ْذر ْتهّ ُع الّشياطإين، استهو

ّنهّ ّدث وأ ًا تحُ ٌة فقالت بحُديٍث يوم حديث من نسائهّ: هُذا من امرأ

ّق. وُخرافُة قال: ل، ُخرافة ح

الجن طعام

ّلهّ رضي الخطاب بن ُعمر عن ورووا ّنهّ عنهّ، ال المفقود سأل أ

قال: فما طإعامهم? قال: الفول، كان الجُن: ما استهوتهّ الذي

شرابهم? قال: الجُدف. كان

ّلهّ اسُم يذكر لم وما الّرمة طإعامهم أن ورووا عليهّ. ال

- أنهّ صحُيح - والحُديث وسلم عليهّ اللهّ صلى النبي عن ورووا

ُفوا أسقيتكم وأوكئوا آنيتكم، قال: َخّمروا وأطإفئوا البواب، وأجي

ُفوا المصابيح، ُف ًا للّشياطإين فإن ِصبيانكم، واك ْطفة، انتشار  وَخ

الشياطين رؤوس



َتْخُرُج في أْصِل ٌة  ّنها َشجَُر وقد قال الناس في قولهّ تعالى: "ِإ
ِطإين"ِ، فزعم ناس أّن رؤوس ُؤوس الّشيا ّنهُّ ُر َأ ُعها ك ْل ِم، طإ الجُحُي

ِريهّ. ٍة تكون ببلد اليمن، لها منظِر ك الشياطإين ثمر شجُر
ُؤوس ّتفسير، وقالوا: ما عنى إلّ ر ّلمون ل يعرفون هُذا ال والمتك

َفَسقة الجُن وَمَردتهم، الشياطإين المعروفين بهذا السم، من 
ّطعن والخلف: كيف يجُوز أن يضرب المثل بشيء فقال أهُل ال
ُوِصفت لنا صورتهّ في كتاٍب ناطإق، أو خبر ّهُمهّ، ول  لم نَره فنتو

صادقِ، ومخرج الكلما يدّل على التخويف بتلك الّصورة، والتفزيع
َكَره، َغ في الّزجر من ذلك لذ ٌء أبل ّنهّ لو كان شي منها، وعلى أ

فكيف يكون الّشأن كذلك، والناس ل يفزعون إلّ من شيء هُائل
ٌغ في ُقِ اللسان، بلي ّوره لهم واصٌف صدو شنيٍع، قد عاينوه، أو ص
ّورهُا لنا صادقِ، وعلى أّن أكثر الوصف، ونحُن لم نعاينها، ول ص

َلة القرآن الناس من هُذه المم التي لم تعايْش أهُل الكتابين وَحَم
ّهُمون ذلك، ول يقفون من المسلمين، ولم تسمع الختلف ل يتو

ًا?. ًا عام عليهّ، ول يفزعون منهّ، فكيف يكون ذلك وعيد
ٌقِ ّور رؤوسها لنا صاد ًا قّط ول ص ّنا نحُن لم نر شيطان قلنا: وإن ك

ّتى ُقبح الشيطان، ح بيده، ففي إجماعهم على ضْرب المثل ب
صاروا يضُعون ذلك في مكانين: أحدهُما أن يقولوا: لهو أقبح من

ًا، على جهة الشيطان، والوجهّ الخر أن يسّمى الجُميُل شيطان
ُتسّمى الفرُس الكريمُة َشوهُاء، والمرأة الجُميلة ّير لهّ، كما  التط
ّير ْنساء، وجرباء وأشباه ذلك، على جهة التط َصّماء، وقرناء، وَخ
ُه على ضْرب لهّ، ففي إجماع المسلمين والعرب وكّل من لقينا
ْبح الشيطان، دليُل على أنهّ في الحُقيقة أقبُح من كل ُق المثل ب

قبيح.
ّبت في طإبائعهم بغاية ّنما نزل على هُؤلء الذين قد ث والكتاُب إ

التثبيت.
وكما يقولون: لهو أقبُح من السحُر، فكذلك يقولون، كما قال عمر

بن عبد العزيز لبعض من أحسَن الكلما في طإلب حاجتهّ - هُذا
ّلهّ الّسحُر الحُلل. وال

ّبما قالوا: ما فلٌن إل شيطان على معنى الّشهامة ًا ر وكذلك أيض
ّنفاذ وأشباه ذلك. وال

ّور في أحسن صفة الغول والشيطان والعاّمة تزعم أّن الغول تتص



ٍر. ُلها رجَل حما ِرْج ّد أن تكون  صورة إل أنهّ ل ب
ًا أنشده:  ّي ّبروا عن الخليل بن أحمد، أّن أعراب  وخ

في النِس خلف عيٍن وجفِن
 الطوِل

َعير وحافر سـاقٍِ فـي ال
ٍة ّلـجُ َد َخـ

ّق أّن تزعم العاّمة أّن وذكروا وما بالطول، الشيطان عين ش

ّنهم ّ المعنين هُذين أخذوا أظ العراب. عن إل

ّد المم، هُذه عن إخبارهُم وأما الكتاب في الطعن أهُل على ر

ّتفاقِ الجماع بهذا جهلها وعن ذلك في القول فما والطإباقِ، وال

ّ ِنية في كالقول إل ِة الّزبا ّنم، وخزن ِر جه الذين الملئكة وُصو

ّورون ْبض حضروا إذا الّصور أقبح في يتص الكفار، أرواِح لق

وللكافر مثال، على للمؤمن تكون ونكير، ُمنكر صور في وكذلك

مثال. على

ّهُمون ل أنهم يزعمون الكفار أّن نعلم ونحُن والمحُاّجَة الكلمَا يتو

ّتون جاِحم في ألقي إنسان من َلقى بأن فكيف أ ّنم? نار في ُي جه

ٍة من البواب، هُذه جميع في هُؤلء، جميع على فالحُجُّة جه

ّلهّ. والحُمد قريٌب، الجُواُب وهُذا واحدة، ل

ّق أرجل. ثماني ولهّ بالطول، العنكبوت فم وش

وباِر أرض الجن سكنى



ًا، ِر، كما أهُلك طإْسم ُلمة التي كانت تسّمى وبا ّلهّ عّز ذكره حين أهُلك ا وتزعم العراُب أن ال

ًا - أّن الجُّن سكنت في منازلها وحمتها من ًا وعاد ًا، وثمود ًا، وعملق ًا، وجاسم ًا، وأميم ِديس وَج

ًا، وأكثرهُا ًا وعنب ّب ًا، وأكثرهُا ح ُبها ثمر ًا، وأطإي ّلهّ، وأكثرهُا شجُر ّنها أخصُب بلد ال كّل َمْن أرادهُا، وأ

ًا، َحثوا في وجههّ التراب، فإن ًا، أو غاالط ًا، فإن دنا اليومَا إنساٌن من تلك البلد، متعّمد نخلً وموز

َقتلوه. ّبما  َع خبلوه، ور أبى الّرجو

ُكم ذمّا - زعموا ّده وخل ّقفونا على ح ّلونا على جهتهّ، وو ُد والموضع نفسهّ باطإل، فإذا قيل لهم: 

ّتيهّ، وقال  ّتى كأنهم أصحُاُب موسى في ال ُألقي على قلبهّ الّصْرفة، ح الشاعر: أّن من أراد 

ِلَم يا الِقرى ِر بن ُمْس حما ّليُل دعا ُسدولـهّ مرخٍْ وال
ّتى اللؤما ْهتدي ح ِر ي َبـا َو ل ً َعل ِدي ل ُج لمقـيلـهّ يهت

ّدثون ّدثون عنها كما يتحُ ِر مثلً في الضلل، والعراب يتحُ فهذا الشاعُر العرابّي جعل أرض وبا

ِر في الّشعر، ّو والّصّمان، والدهُناء، ورمل يبرين، وما أكثر ما يذكرون أرض وبا ّد عّما يجُدونهّ بال

على معنى هُذا الشاعر.

ّية. قالوا: فليس اليومَا في تلك البلد إلّ الجُّن، والبُل الحُُوش

الحُوشية من البل والحُوُش من البل عندهُم هُي التي ضربْت فيها فحُوُل إبل الجُن،

ُعمانية، قد ضربت فيها ّية، وال َعْسجُد ْهرية، وال ّية، والَم ِعيد َنْسل إبل الجُن، وال ّية من  فالحُوِش

ُرؤبة: الحُوش، وقال 

 الحُوِش بلد من َرحانا 
هُريم: وقال ابن 

ِر في َنسٌب ّطي ظليُم وهُو ال ٍة على ّي ٍة أو ُحوش َنعـام
ّطثرية بن يزيد صاحبة سّموا وإنما ّية ال المعنى. هُذا على ُحوش

الجّن من التحّصن

ّنهُّ قولهّ في التفسير أصحُاب بعُض وقال َأ َو ِرجاٌل كاَن تعالى: "ِ

ُعوذوَن النِس من ِرجاٍل َي ْلجُِّن من ِب ُهُْم ا ُدو ًا"ِ: إّن فزا جماعة َرهُق



بلد وتوّسطوا الرض، من تيهّ في صاروا إذا كانوا العرب من

ّناِن عبث خافوا الحُُوش، والشياطإين، والغيلن والّسعالي الجُ

ّيد عائذرن صوتهّ: إنا فيرفع أحدهُم فيقوما فل الوادي هُذا بس

ٌد، يؤذيهم خفارة. بذلك لهم وتصير أح

الصرع في الجن عشق أثأر

ّيُة، وأّن المجُنونَة ّن ْتهّ الجُ َع وهُم يزعمون أن المجُنون إذا صر

إذا صرعها الجُنّي - أّن ذلك إنما هُو على طإريق العْشق

ّنا، وأّن ّنكاح، وأن الشيطان يعشق المرأة م والهوى، وشهوة ال

ّد عليها من ُحّمى أياما، ُعجُب بها أش ْظِرتهّ إليها من طإريق ال ن

ّد من عين النسان. وأّن عين الجُاّن أش

ًا من ّلهّ عنهّ، ناس ُعبيد، رضي ال قال: وسمع عمرو بن 

ِكرون َصْرع النسان للنسان، واستهواء الجُّن ْن ُي ّلمين  المتك

ّلهّ عّز للنس، فقال وما ينكرون من ذلك وقد سمعوا قول ال

َكلة الّربا، وما يصيبهم يوما القيامة، حيث قال: ذكره في أ

ّبطهُّ َتخ َي ّلذي  ُقومُا ا َي ُلوَن الّربا ل يقوُمون إلّ كما  ُك ْأ ّلذيَن ي "ِا

ًا لما ِبْط أحد َيْخ ْيطاُن مَن الَمّس"ِ، ولو كان الّشيطاُن لم  الّش



ًة ّلهّ تعالى بهّ أكلة الّربا، فقيل لهّ: ولعّل ذلك كان مّر ذكر ال

ُينكرون ًا، قال: وما  فذهُب، قال: ولعلهّ قد كثر فازداد أضعاف

ْتهُّ الّشياطإيُن في َو ْه ّلذي است من الستهواء بعد قولهّ تعالى: "ِكا

ْيراَن"ِ. الرض َح

زعم العرب أن الطاعون طإعن من الشيطان قال: والعرب 

ّطاعون تزعم أن الطاعون طإعٌن من الشيطان، ويسّمون ال

ّي للحُارث الملك الغّساني:  رماح الجُّن، قال السد

ّيدة بني ِر ُمق الحُمـا َعْمرَك ُأبّي على َخشيُت ما َل

ِر إياَك أو الجُّن حا ُأبـّي علـى َخشيت ولكني
ُأبّي مع منعتهّ وصرامتهّ، أن يقتلهّ النذال، ومن يرتبط العير دوَن يقول: لم أكن أخاف على 

َعنهّ طإاعوُن الّشاما. َعنهّ أو يط َفرس، ولكني إنما كنت أخافك عليهّ، فتكوُن أنت الذي تط ال

ُعمانّي يذكر دولة بني  ّباس: وقال ال الع

ّني العذاَب وأذهُب ّتجُ ّلهّ َدفع وال الجُن ِرماح ال
ّي:  وقال زيد بن ُجندب الياد

فصيح من العادي
 وأعجُم

هُزهُم كان ما الجُّن ِرماُح

دؤاد: ذهُب إلى قول أبي 

عليهم والمنوُن الموُت  هُامُا المقابر َصدى في
ًا. أصاب كان الذي الطاعون يعني إياد

ّنهّ وسلم عليهّ اللهّ صلى النبي عن الحُديث في وجاء ذكر أ

ّطاعون ّوكم"ِ: وأّن من َوْخٌز فقال: "ِهُو ال ُد العاص بن َعْمرو َع



ّناس في قاما قد الطاعون هُذا فقال: إّن َعَمواس طإاعون في ال

ِفّروا الّشيطان، من وْخٌز هُو وإنما ظهر، الّشعاب. هُذه في منهّ ف

َبٍل، بن ُمعاذ وبلغ عليهّ. القول ذلك فأنكر ج

والناس والملئكة والغيلن الجّن تصور

ّي ّولوا في أ ُعّمار والغيلَن أْن يتحُ ّلك الجُن والشياطإين وال ّلهّ تعالى قد َم وتزعم العاّمة أّن ال

ّد من أن ُب ّول في جميع ُصورة المرأة ولباسها، إلّ رجليها، فل  ّنها تتحُ صورة شاؤوا، إلّ الغول، فإ

تكون رجلْي حمار.

َدْحية بن خليفة الكلبي، ّور الجُن على تصّور جبريل عليهّ السلما في صورة  وإنما قاُسوا تص

ًا، وداود عليهم السلما في صورة وعلى تصّور الملئكة الذين أتوا مريم، وإبراهُيم، ولوطإ

ْعشم، ّور إبليس في صورة ُسراقة بن مالك بن ج ّيين، وعلى ما جاء في الثر من تص الدم

َلَك الموت إذا حضر لقبض ّور َم وعلى تصّوره في صورة الشيخ النجُدي، وقاسوه على تص

أرواح بني آدما، فإنهّ عند ذلك يتصّور على قدر العمال الصالحُة والطالحُة.

قالوا: وقد جاء في الخبر أّن من الملئكة من هُو في صورة الّرجال، ومنهم من هُو في صورة

ّثيران، ومنهم من هُو في صورة النسور، ويدّل على ذلك تصديُق النبي صلى اللهّ عليهّ وسلم ال

ّية بن أبي الّصلت، حين  ُأنِشد: لم

ّنْسر ُلخرى وال ْيٌث ل َل ُد و ْوٌر ُمْرص َث يمينـهّ ِرْجِل تحُت و
أبدانهم، وأخلط ُصورهُم تختلف أن استقاما قد قالوا: فإذ

ًا جاز واستطاعتهم، وبيانهم عقولهم وتتفق إبليس يكون أن أيض

في يتبدلوا أْن غاير من الّصور في يتبدلوا أن والغول والّشيطان

والستطاعة. والبيان العقل



ّول قالو: وقد ّلهّ ح ًا، طإالب أبي بن جعفر تعالى ال حتى طإائر

ّيار، المسلمون سماه ّط ًا نراه أن من ذلك يخرْجهّ ولم ال في غاد

ّلهّ رضي علي أخيهّ عقل مثُل ولهّ الجُنة، عقل ومثل عنهما، ال

ّلهّ رضي حمزة عمهّ والخلق. بالبيان المساواة مع عنهّ، تعالى ال

الشيطان إثأبات في أحاديِّث

ّنها خلقت من أعنان قالوا: وقد جاء في الثر النهي عن الّصلة في أعطان البل، ل

الشياطإين.

ّنها َنهى عن الّصلة عند طإلوع الّشمس حتى طإلوعها، فإ وجاء أّن النبّي صلى اللهّ عليهّ وسلم 

بين قرني شيطان.

ُتغّل في رمضان. وجاء أّن الشياطإين 

َقّرنيَن ّواص، وآَخريَن ُم َغا َو ٍء  ّنا َب ُكّل  فكيف تنكر ذلك مع قولهّ تعالى في القرآن: "ِوالّشياطإيَن 

ِد"ِ. في الصفا

ولشهرة ذلك في العرب، في بقايا ما ثبتوا عليهّ من دين إبراهُيم عليهّ الّسلما، قال النابغة

الذبياني: 

ِة في ّي ِر َب ْدهُا ال عن فاْحد َليمـاَن ْذ ُس َلـهُّ اللـهُّ قـال إ

ْدُمر  ّفاح َت ِد بالّص والعـمـ ّيس ّني الجُِّن وخ ْد إ ِذنُت ق أ

ّظِلوما ْقعد ول ال على ت ْبهُّ عصاك ِق ُمـعـاقـبًة فعا

ْكتتين، ّن وجاء في قتل السود البهيم من الكلب، وفي ذي ال

ْفيتين، وفي الجُاّن. ّط وفي الحُية ذات ال



ْفل الّشيطان، وفي  ِك ّنهّ  ُثلمة الناء، فإ وجاء: ل تشربوا من 

ْفل الشيطان، وأن النبي صلى ِك ّنهّ  العاقد َشعره في الصلة: إ

اللهّ عليهّ وسلم قال: تراّصوا بينكم في الصلة، ل تتخللكم

ّنهّ نهى عن ذبائح الجُن. ّنها بنات حذف، وأ الّشياطإين كأ

ورووا: أن امرأة أتْت إلى النبي صلى اللهّ عليهّ وسلم فقالت:

َعَشاء قال: فمسح إّن ابني هُذا، بهّ جنوٌن يصيبهّ عند الغداء وال

ّع ثعة فخرج من جوفهّ ْدَره، فث النبّي صلى اللهّ عليهّ وسلم ص

ٌو أسود يسعى. جر

ُعلثة القاضي بين الجُّن، في دما كان قالوا: وقد قضى ابن 

ٍم أقنعهم. بينهم بحُك

رجع إلى تفسير قصيدة البهراني ثم رجع بنا القوُل إلى تفسير

ّهراني: أما قولهّ:  قصيدة الب

ْدقتي بغزال ّقِ وَص ِر ِز ّوْجُت خم ً الشبيبة في وتز غاول
ًا، فإّن ِزقِّ خمر، فالخمر لطيب الرائحُة، والغزاُل لتجُعلهّ َمْركب فزعم أنهّ جعل صداقها غازالً و

ّظِباء من مراكب الجُن. ال

قولهّ: وأما 

ْد لم شئُت  ِر غاير أِج ِويُت إن ِبك منـهـا ذلك َهُ
ّور قال: هُي كأنهّ ّي في تتص ٍة أ شاءْت. صور



الشعراء شإياطين

قولهّ: وأما 

ِرو صاحب ُهُميُم وخالي َعْم
ٍرو ِمسحُل وخالها َعْم

ًا يقول ذلك الفحُُل على لسانهّ الشعر، فإنهم يزعمون أّن مع كّل فحُل من الشعراء شيطان

ّبل، وأن خالها ِمْسحُل شيطان العشى، ّنية بنت عمرو صاحب المخ فزعم البهراني أّن هُذه الجُ

ُهَُميم، وهُو هُّماما، وهُّماما هُو الفرزدقِ، وكان غاالُب بن صعصعة إذا دعا الفرزدقِ وذكر أن خالهّ 

قال: يا هُميم.

ًا يقال إن اسم شيطان الفرزدقِ عمرو، وقد ذكر العشى وأما قولهّ: صاحب عمرو فكذلك أيض

ّناما  ُه فقال: ِمْسحُلً حين هُجُاه ُج

ّنامَا ُه ًا ُج ْدع ِم للهجُين َج َذّمـ الم
ْوُت َع ً خليلي َد َعوا ِمْسحُل ود

فقال: وذكره العشى 

ّياِش ّيات َج َعش ِم ال ِمْرجـ
ّنّي أخي حباني نفسي الجُ

ُسليم: وقال أعشى 

ْثُل فيهم كان َفحُِْل ِم
ّبـِل المخـ

ّنّي كان الـفـرزدقِِ ِج
ًة قـدو

َد مثٌل شاعٌر عمرو بع
ِمْسحُـِل

َعْمرو مثل الخوافي في
ِهّ وشيِخ

ّلهّ: وقال الفرزدقِ، في مديح أسد بن عبد  ال

ِر كان ُغو ْي أو بال َو َمْر
 ُخراسانا

َغّن ُيبل ْدحـتـنـا الشبـال أبا ل ِمـ

ْلِق أْشعر  ّلهّ خ ال
شـيطـانـا

ّذهُب ْقـياُن ال ّبـرهُـا الع حـ

وقال: 

ْتني ّنهُّ دهُ ُلـهّ ِج وأخـابـ ْنَت ْندي ك ّو يوما ع ق



عذْرتني
الخر: فمن أجل هُذا البيت، ومن أجل قول 

ّلهّ َع  وِجّن إنس مْن ال فلقى جاَرتهُّ را
ّناس. زعموا أّن الخابل ال

العمى: ولما قال بّشار 

ّني:  ُد اترك ُد فالتفّر أحم
ٌقِ دعاني ْقنا ِن ْلِف إلى ِش َخ

ّد  ُد في الشعر أن ل يكون لي عليهّ معين - فقال أعشى ُسليم ير عليهّ: يقول: أحم

ِة لخنازير ْبشري الجُزير ِلَف أ ّنّي أ ًا الجُ ًا ِقرد ّنـفـ ُمَش
ّول ما ٍد، وكان أ ّنهّ كان يعلم مع تغّزلهّ أّن وجههّ وْجهُّ قر ًا، ل ًا شديد ِزع بّشاٌر من ذلك جزع فجُ

حّماد: ُعرف من جزعهّ من ذكر الِقرد، الذي رأوا منهّ حين أنشدوه بيت 

ُد َعِمَي  ِقْر ٍد ِمن أقبَح ال ِقـْر
قولهّ: وأما 

نْصُف لي فكان مَسحُُوهُا
 

ّطٌة وبـار بـأرض ِخـ

ّدعى الّربع من ميراثها، لنهّ  قال: فإنما ا

بـكـر كان مزاحم وأخوه  ً ْبدل اليتـامـى ثماَل َع
ٍء ِلها في ِنسا ْهُ ِر غاير أ َعْت ُنْز ًا وكانْت ِتْسعًة َوَض َنزور

ًا يقول معهّ، قول أبي النجُم : وفي أّن مع كّل شاعر شيطان

ْنثى شيطانهّ َبشـْر من شاعر وكّل ذكر وَشيطاني أ ال
آخر: وقال 

ّو العين في ُب ّني ُن ع الّسّن صغير كنُت وإن
الجُّن كبير شيطاني

الجن كلب

كلثوما: وأما قول عمرو بن 



َنا ْب ّذ َة وَش يلـينـا من قتاد منا الجُِّن كلُب َهُّرْت
الشعراء. هُم الجُّن كلب أّن يزعمون فإنهم

الجن أرض

 وأما قولهّ: 
ُعروٍج ّبِل من و ْثـر المؤ َد َناٍن وجامٍل ُحوٍش َك َع

ِر، أرُض هُي الحُوش فأرض الحُوش، تأويل فّسرنا وقد َوبا

َنان: الكثير َك َع جمع قولهّ: عروج عدد، فوقهّ ليكون الذي وال

َعْرج: ألف َعْرج، ًا نقص البل من وال ْو َشيئ ًا، زاد أ ّبل شيئ والمؤ

ّبلة، إبل يقال البل، من َدرهُمة، ودراهُم مؤ َدر ُم ّدرة، وب مثل مب

ِر قولهّ ِطإي َنا َق ْل َوا َطَرة"ِ وأما تعالى: "ِ ْن َق قولهّ: "ِدثر"ِ فإنهم الُم

ْبر، وماٌل َدثر، يقولون: مال ْوما: إذا ومال َد ًا. كان َح كثير

السمع استراق

قولهّ: وأما 

ُقِ َع يسر ِة كّل الّسم ِر ليل ْد َب ْفر كّل حريمها َعْن  ِع
ّدة ًا في أضوإ ما يكون البدر، من ش ْفر هُو العفريت، وجعلهّ ل يسرقِ السمع إل جهار فالِع

معاندتهّ، وفرط قوتهّ.

قولهّ: الشنقناقِ والشيصبان وأما 

ِنساء ِر الّزوابِع من و ْهُ ّو ُز ُت ُغاّر الّشنقناقِ من ُف
َوقال  ّتثوير  َتاما وال َق ّنّي، وهُم أصحُاب الّرهُج وال ْوبعة الجُ راجزهُم: الزوابع: بنو َز



َبش ْوني الشياطإين َزوبعهّ وفيهم الليل َغا أربـعـهّْ َأت
ْيَصبان، فقد ذكرهُما أبو  ِنقناقِ وَش النجُم: فأما ِش

ْقناقِ َباِن شن ْيَص  وَش
شاعرهُم: فهذان رئيسان ومن آباء القبائل، وقد قال 

ْه مـن لـهّ يقال فليس َو ُهُـ َع  ْعَر الـغـلمُا فينا تَر
ْه ل الـذي فينـا  َو ُهُـ ْد  ّد قبـل َيُس الزار شـ

ًا ًا أقوُل فطور ْه وطإور َو ُهُ الّشيصبا بني من صاحٌب
ًا، ّدليل على أنهم يقولون: إن مع كّل شاعر شيطان ًا يصلح أن يلحُق في ال وهُذا البيت أيض

العمى: ومن ذلك قوُل بّشار 

ّني:  َك ُد اتُر َفّر ّت ُد فال أَحم ٌقِ َدعاني ْقنا ِن ْلف إلى ِش َخ

والهند الشام شإياطين

ّوة في ُلخذ والعزائم، والّسحُر، والّشعبذة، يزعمون أّن العدد والق قال: وأصحُاب الّرقى وا

الجُّن والشياطإين لنازلة الشاما والهند، وأّن عظِيم شياطإين الهند يقال لهّ: تنكوير، وعظِيم

شياطإين الشاما يقال لهّ: دركاذاب.

ّدعى هُذه الصناعة  َيِسير، حين ا فقال: وقد ذكرهُما أبو إسحُاقِ في هُجُائهّ محُمد بن 

ْفر ومن والـجُـراِب آدما س ّيا ِمْل جمعت لعْمرى آصـفـ
بـاِب كـّل من والرهُنباِت والـهـي بالطـوالـق وتفردَت
السـحُـاِب فوقِ والمريَخ ُتـلقـى كيمـا السماء وعلمَت

َد الصحُيح لصرِع بع
 المصاِب

يأت بالبحُْـر الرواح واستثرَت

كـتـاِب فـي نمقتها كبوسا ًا ّيا لطائف من جامع الدنـهـشـ
والـنـجُـاِب الناريس وفعل الـكـرويا متـقـن أحكمت

بـالـطـلِب والحتـفـاء ْعيك  والـخـد الشعـابـيذ ت
ودركـاذاِب بـتـنـكـوير والـسـع والمـنـاديل بالخواتيم

قولهّ: قتل الغول بضربة واحدة وأما 



ُقمير ُمحُاقِِ ِر آخر ال ْه َبْت َش ًة ضر ًء فصارت َفرد َهُبا
ُيعيد عليها الّضارب قبل ُعم أن الغول إذا ضربت َضربًة ماتت، إلّ أن  فإّن العراَب والعاّمة تز

ّنهّ إن فعل ذلك لم تُمْت، وقال  ْقضي ضربة أخرى، فإ شاعرهُم: أن ت

ّلِت ذلك قبل يميني  ش ّنيُت َلهُّ يحُُرُس والِمقداُر َفث أهُ
ّي: وأنشد لبي البلد  َهو ّط ال

َلى بطاِن رَحى يومَا الروعاِت ُألقـي مـا جهينًة ع

صحُصحُـاِن كالعباية بسهٍب ِرى الغول  ٍما في تس ظـل
َفر ّدى س َمكانى عن فص أرٍض نقـض كلنا لها 

ٍما ِر حسا يمـانـى مؤتشٍب غاي بعضـٍب لها وانتحُيُت فصدْت
ولـلـجُـران لليدين فخرْت مـنـهـا والبرك َسراتها

الـجُـنـاِن ثبُت أمثالها ْد فقالت َد فقلـُت ز ّنـى روي إ
ًة  دهُـانـى ماذا غادو عنها وحططت عقالها شددُت
اللسـاِن مشقوقِ الهّر  ٍهّ في عينان قـبـيٍح وجـ

ٌدمن ِء وجل سـنـاِن أو فـرا كـلـٍب ولساُن مخدٍج 
وأبو البلد هُذا الطهوي كان من شياطإين العراب، وهُو كما 

ّبُره، وقد قال كما ُيحَُ ِذب و ُيطيل الك َلم، و َيع ِذب وهُو  ترى يك

ترى: 

ْبُت أمثالها الجَُناِن َث ْد فقالت ْيد فقلُت ِز َو ّني ُر إ
ّنهم الّضْربة بعد تستزيد الغول أّن يزعمون يقولون، هُكذا ل

ّنها الولى ٍة، من تموت ل ْلف من وتعيُش ضرب ضْربة. أ

ومحالفتهم الجّن مناكحة

قولهّ: وأّما 

ذكري النجُابة في طإاَل أْن ّنجُابة على غالبتني عـرسـي ال



ّنجُاَر أّن ُة ال ِر ُصور ِعفـ ِهـُم ِئل ِفي إنـٍس شـمـا
ُهها فيهّ أكثر. ّني ومنها كان شب ُد م ّكب الول ّنهّ يقول: لما تر فإ

ّيوب: وقال عبيد بن  أ

ْنس ّتى ال َقّضْت قد ح َت
ُلهّْ  وسائ

َلَف َقفراٍت الجُِّن َحا
وانتفـى

ْلقـهّ منهّ وللجُِّن ُلـهّ َخ وشـمـائ ُيعَرُف النسّي َنَسُب
ُلـهّ َنـجُْـ

وقال: 

ْتهّ  ّب َفاُر ور البسابُس الِق ُغول خليَل  َد ال ٍة َبع عداو
َنِسّي ِلـُس تحُتويهّ َأ المجُا ّنّي َفليس ْعَرَف ِبجُِ ُي َنجُْـلـهّ ف

ُع  ْنبا ْيُل ي ّلـ داِمـس وال ُو ول ٍء يبد نهـاَره لشي
َقعقاع قال: وقال َبد بُن ال ْع بن عوف ابنهّ في ُزرارة، بن َم

ّلهّ أَرى مّما أكثر عوف في الجُّن شمائل من أرى لما القعقاع: وال

النس. شمائل من فيهّ

ّدثني بن َمسلمة وقال قال: خرجنا أصحُابنا من رجٌل محُارب: ح

ٍر في ْونا واد، إلى فانتهينا رُجٌل، ومعنا َسف َع َداء، فد َغ ّد بال رجٌل فم

َده ْبَل - وهُو عليهّ يقدر فلم الطعاما، إلى ي َعنا يأكُل ذلك ق في م

ّد منزل كّل حالهّ، عن نسأل فخرجنا لذلك، اغاتمامنا - فاشت

َنا ّقا َبر لكم? فأخبرناه فقال: ما أعرابّي فتل فقال: ما الّرُجل، خ

ٍد قال: هُذا صاحبكم? قلنا: أسد اسم َذْت قد وا سباعهّ أِخ

َي جاوزتم قد فلو فارحلوا، َكل. الّرُجل استمَرى الواد وأ



الجن مراكب

قولهّ: وأّما 

ًا ًا ُملجُِم ُفذ ْبـر وُمـْسـرَج ُقن َو ًا كنُت حـشـراٍت راكـبـ
ّنهّ ضاحٌك الـتـمـّري كثيُر س َد وأجوُب ظـبـٌي تحُتـَي البل

ّليل العفاريت في بال
 َيسري

ُه  ْبـَر َية ُد َوا ٍو َخـ ْكـ َمـ

فقد أخبْرنا في صدر هُذا الكتاب بقول العراب في مطايا الجُن من الحُشرات والوحش.

العراب: وأنشد ابُن العرابي لبعض 

مذاكي ِمْن وأشهى
ّثعـالـِب ال

فـلـم ركبنا قد المطايا

الـّركـائِب أمـاما برْجليهـا
ٍة عنظِوان صـعـب

شـّمـرية
ِدي بين بَرْحلي أي

المـراكـب
ٍذ الـيدين ُسْرح ُجَر

مـفـّرج
ِعتاقِِ بالخوِص ال

ّنـجَُـائِب ال
ٍة ًا تزداد فار ْتـقـ ًة ِعـ ّد وحـ

َدّربة الرانـِب عـافـيات مـن م
ْتلء كّل َعـيِن ف ّذرا الـ

في الّسرى طإول بهّ
 الّسباِسِب

فْضـَل يغتاُل َوَرل
ِهّ ِزمـاِمـ

ّلهّ لقد كنُت أجد ِلُف بال ُبها، فقال: أح قال ابُن العرابي: فقلت لهّ: أترى الجُن كانت ترك

ّتوقيَع في ظهورهُا? والّسمة في الذان،  ّظِباء ال وأنشد: بال

َهى ُركوب من وأْش
ِدِب الجَُـنـا

فـلـم ركبنا قد المطايا

ًا ٍء من ِورد قـوارِب عـظِـا بي حّط َعْضرفوط
فأقمـتـهُّ

ٌقِ الغضا  كّل على أو
 صاحِب

أْرنـُب الـجُـّن مطايا

ًا عظِاما مْن قطار ْثـَل فيها أر ُفـذ ِم ٍة ُقـنـ ُبـْرق



العنـاكـِب
ّلة، وقد فّسرنا قولهم في الرانب، لم ل تركب، وفي أرنب الَخ

ُبْرقة. وقنفذ ال

َبد، ومعي ألواحي  ُنواس قال: بكرُت إلى الِمر وحدثني أبو 

ًا، فإذا في ظّل دار جعفر أعرابّي لم أسمع ًا فصيحُ ّي أطإلُب أعراب

ًا، ول بإنسان أحسَن منهّ عقلً، وذلك في َبَح منهّ وجه بشيطان أق

ًا، فقلُت لهّ: هُلّ قعدت في الشمس فقال: ٍما لم أر كبرده برد يو

َذ إذا امتطاه ًا: أرأيت القنف ْلوة أحّب إلّي فقلت لهّ مازح الَخ

ّنّي ّنّي أما الجُ ْلجُِنّي وعل بهّ في الهواء، هُل القنفذ يحُمل الجُ ا

يحُمل القنفذ? قال: هُذا من أكاذيب العراب، وقد قلت في

َدني بعد أن كان قال لي: ْدنيهّ، فأنَش ًا، قلت فأنِش ذلك شعر

ًا يلتمسان بعض ًا ويربوع قلت هُذا الشعر وقد رأيت ليلة قنفذ

الّرزقِ: 

ُلْسد لهم أفراٌس ا
ونجُائُب

ّناَن ُيعجُُب منك الجُ
َتهـم ِدم َع

ُهْم علْمَت ما أعوَزت
ِكُب  المرا

ِرج ُتس ًع أ ُتلجُِم يربو ًا و ُقـنـفـذ

ْنَب ّلهّ للقدار َذ غاالـُب وال
ّناُن كانت ّنت الجُ ُج
فبالحَُرى

َهاٍب وصاحُب كـاذب وآخر إْس ٌع إل الناس ٌع خاد ّد ومـخـ



ّلهّ قال: فقلت لهّ: قد كان ينبغي أن يكون البيت الثالث والرابع بيت آخر، قال: كانت وال

َفهْل قلت في هُذا الباب غاير هُذا? قال: ّلهّ َحطمتها، قال: فقلت:  ًا، ولكّن الحُطمة وال أربعين بيت

ُتهّ  ٍء قل ُقِ شي ّلهّ عندهُا أصد ُتهُّ لزوجتي، وهُو وال ٌُء قل لها: نعم، شي

ّلهّ ِسّر ضاع ِد أمّا يا ال ْعب ًا َم ِر َسميع ٍذ للّسرا كقنـفـ
ْكُت، أن أصبر قال: فلم وذهُب. فغضب ضحُِ

الغول ذكر فيه شإعر

ّطهوي: ويكتب مع شعر أبي البلد  ال

ٍة َقت غِاّر ًا أل ومئزرا عطاف َواَجهّ فيها لَمني َلـهـا َف ِمث
ّي كمْسحُاة ورأٌس ُهود الي

َدا ٍة ورجل ُغاوٍل ساِع نعـام

ُبهّ َنـهّ جوان َكـّسـرا أعكا َتـ و ْطٌن َب ِة كأثناء و ّفـعـْت المزاد َر

ٍؤ َوَرا الترائب جاني ُجؤُج أْز ْديان نيطت كالُخْرجين وث
ُهُما ُعَرا

ِزين، أحد بني الّسمط ِسْمط جعدة ابن كعب، قال: كان أبو شيطان، واسمهّ إسحُاقِ بن َر

ًا، وجعل آخر من أهُل بلده ينقب عليهم: أي يكون عليهم ُكب عليهم َجور ْن فأتاهُم أميٌر فجُعل ي

ًا. فجُعل  يقول: نقيب

ً الّرحمن  ْقَربـا ُغاول ع َنـا الذي َبـ َكـ َبـا َن َقـ َنـ و
ّتيس  َبـا إذا ال ْبـهـ َهـ َت َلـبـا مالـهّ فيها ْبـ ولـ

َبـا َخلِق أشنا ّبـيزْرنـ ر
َبْت ما إذا استطر

َبا واستطَر
َبـا وَسلٍع نواتين ُأْسـِقـ

َواتها، فرجها يعني َتن. لم يقول، ون ُتْخ

وصرعهم الجن جنون



قولهّ: وأما 

ّنان كانت ّنْت الجُِ َلحُرى ُج  فبا
ْعلُج بن  َد الحُكم: فإنهم قد يقولون في مثل هُذا، وقد قال 

َد وشيطانهّ ّلة ِعن ُع الهُـ ُيْصـَر
بُن كعُب الدهَُر يِفيق 
ناشٍب

ّي قبل أن  ْيد ُلَس ُيجَُّن: شعر فيهّ ذكر الجُنون وأنشدني عبد الرحمن بن منصور ا

ِوي  ٍد ولسَت مجُنوٌْن ُجنونَك ُجنوِن ُجنوِن مْن ُيدا بواِج
يومئذ: وأنشدني 

الّصحُيُح إل صاحبي
ّلُم  المَس

ُبـهُّ َيِسيُل بمجُْنون  ُلـعـا

ّيادة: وفيما يشبهّ الوَل يقوُل ابن  م

ُنـهـا وُجّن شياطإيني ُجنـو ُقـوُل ما أتاني مـحُـارٌب تـ
ْهُب بها تراَمْت ِري ُص الَمها
ُنها  وُجو

أقـول مّما لها وحاكْت
ًا قـصـائد

ّتمثيل: وقال في  ال

ُجنونـا كان ُيعاَص لم 
والّشعَر الّشباِب َشرخَْ

الخر: وقال 

ُنوٌن الّشباَب ُؤه ُج َبُر ُبر ِك ال
ُتك  ْد ِه ًا َع فقلُت مجُنون

يقول: وما أحسَن ما قال الّشاعر حيث 

الحُُْسِن من إنساٌن ُجّن ّقت ّلت فد واسبكّرت وج
وأكِملت
الخر: وما أحسن ما قال 

ِهّ بهودج ِل مظِعوُن أهُ ّنهـا الّسناما تاِمكُة حمراء كأ
َدي ِرو َي َغداة َعْم َدْت يميُن ال ِة عند بها جا يمـين الغدا
ِم كريُم َمجُنـوُن أو الِخي ُد  مثلها في بمثلها يجُو

 وقال الجُميح: 
َناَن َقِ الّس الموَت لذا ّنني َنْل لم أ ُمـعـاقـبًة ِمنكم أ



مظِعـوُن
ِطيَب إّن بالّسيِف الّسيف خ
 مجُنوُن

َهُْممُت قد فإني لختطبُت

وأنشد: 

ْيَن  ُنـون أشتاِت َب الـمـ
َقبى ِحمى َأْحَموا َو ال

بضْرٍب
ْوا َو َدا الجُُنـوِن من بالجُُنون و ّكَب َن َء عنـهـم ف العـادي َدر

سعيد: وأنشدني جعفر بن 

والنساِن والبحُُْر
 والجَُمُِل

ٍة بـين ِسهامٌا الجُنوَن أربـع

ًا: وأنشدني  أيض

ُهوُل المغيظ الّسيِف َج
 مجُنوُن

ٍما مغايَظ ذوي أقوا
َحَسـٍب

الطائي: وأنشدني أبو تماما 

ِم ِحذار من مجُنوُن الّضي َع كّل َل َلت قد أص ُتهّ ما عمام
القطامّي: وقال 

ُنونًة البُل ُتَرى ل ما ُتَرى أو مجُ
َعينين َساِميَة  ال

ُبـهـا َتحَُْسـ
َفياُن  ّول الّز ُعوافّي: وقال في المعني ال ال

ُتـهّ ِدَر أذق الـهـوان بـوا ُعوافّي عـادانـي فمْن ال
ُه َقِ َتَرا ِر  الّشيطاِن ُمط

محُمد: وقال مرواُن بن 

ُتهّ ْط ّنَن الشيطاِن بمرارة أسع ْفحٌَُم أو شاعٌر تجُ ُم
ِبل: وقال ابن  ُمق

ُد ُتْصع َدما لم ف ْع ْلجُِّن من َت ا ْندي َهُيم وِع ّد َهـا أُحّل لو ال ِعقال

َية الدهُر. ّبت إليهم دويه َيم ليس على التحُقير، ولكن هُذا مثل قولهم: د ّدهُ َغر ال وقد ص

الّرّمة: أحاديث الفلة َوقال أبو إسحُاقِ: وأما قول ذي 



ُثها اصطخاب مثُل أحادي
 الّضرائر

ُهَّن ّث ِهـّمة في الّركُب َح ْدلـ ُم

ًا، ِهّ عظِيم ّنهار ساعاٌت ترى الّشخص الّصغيَر في تلك المهام قال أبو إسحُاقِ: يكون في ال

ُيسمع الّصوُت الذي ليس بالّرفيع مع انبساط الّشمس غادوة ًا، و ُيوَجد الّصوت الخافُض رفيع و

ّنهار، مثُل َفيافي والِقفار والّرمال والحُرار، في أنصاف ال ُيوَجد لوساط ال من المكان البعيد؛ و

ّدوّي من طإبع ذلك الوقت وذلك المكان، عند ما يعرض لهّ، ولذلك قال ذو  الّرّمة: ال

ّي إل يكْن لم ِهّ حادينا قال المسامع دو َتْشبـي ٍة ل َنـبـأ
ّي ّدو ّية سّميت قالوا: وبال ّو ّو سّمي وبهّ وداوية، د ًا. الد ّو َد

وتغول الجنان عزيِّف من العراب يِّتخيله ما تعليلْ

الغيلن

ّول الغيلن: أصُل هُذا وكان أبو إسحُاقِ يقول في الذي تذكر العراُب من عزيف الجُنان، وتغ

َد وطإال ُمقاُمهّ َوْحشة، ومن انفر المر وابتداؤه، أّن القوما لما نزلوا بلد الوحش، عملْت فيهم ال

ّيما مع قلة الشغال والمذاكرين. في البلد والخلء، والبعد من النس - استوَحش، ول س

َوسة، وقد َوس ُة لتقطع أيامهم إل بالُمنى أو بالتفكير، والفكُر ربما كان من أسباب ال َوحد وال

ُقنافر. ّّنى ولد ال َث ابتلى بذلك غايُر حاسب، كأبي يس وُم

ّتى َحَموه وداووه. ّكر في مسألة، فأنكر أهُلهّ عقلهّ، ح ّبرني العمش أنهّ ف وخ

وقد عرض ذلك لكثير من الهند.

ُهُنهّ، ّثل لهّ الّشيء الصغيُر في صورة الكبير، وارتاب، وتفّرقِ ذ وإذا استوحَش النساُن تم

ُيسمع، وتوهُم على الشيء اليسير الحُقير، أنهّ ُيرى، وسمع ما ل  ُطإهّ، فرأى ما ل  وانتقضت أخل

عظِيٌم جليل.

ًا، ونشأ ثّم جعلوا ما تصّور لهم من ذلك شعرا تناشدوه، وأحاديث توارثوهُا فازدادوا بذلك إيمان

ّطفل، فصار أحدهُم حين يتوّسط الفيافَي، وتشتمُل عليهّ الغيظِان في ّبي بهّ ال عليهّ الناشئِّ، وُر

ًدى، وقد رأى كّل ُبوما ومجُاوبة ص ٍة وفْزعة، وعند صياح  ّول وْحش ّليالي الحُنادس - فعند أ ال



ًا، وصاحَب تشنيٍع ّفاج ًا ن ّذاب ْلق والطبيعة ك ّهُم كّل ُزور، وربما كان في أصل الخ باطإل، وتو

وتهويل، فيقوُل في ذلك من الّشعر على حسب هُذه الّصفة، فعند ذلك يقول: رأيُت الغيلن

َفقتها ثّم ّلمت الّسعلة ثّم يتجُاوُز ذلك إلى أن يقول قتلتها، ثم يتجُاوُز ذلك إلى أن يقول: را وك

ّوجتها. يتجُاوز ذلك إلى أن يقول: تز

ُعبيد بن  ّيوب: قال  أ

ٍر لصاحِب ْف ِر خائٍف ق ّت ُغوِل َدّر متق ّي ال ٍة أ َرفـيق
وقال: 

ّباِت ِكـِل الحُِجُاِل َبَر َهَرا ال والذئِب الغوِل َخليُل
والذي

 وقال: 
ْنِس ّتى ال تقّضت قد ح

 وسائلهّ
َفَراٍت َلَف َق الجُِّن حا

َفـى َت وان

ُقـهّ منهُّ وللجُّن ْل وشـمـائلـهّ َخ
ْنسّي نَسُب ْعَرُف ال ُي
نـجُـلـهّ

ّد لهم فيهّ، أنهم ومّما زادهُم في هُذا الباب، وأغاراهُم بهّ، وم

ًا مثلهم، وإل ّي ليس يلقون بهذه الشعار وبهذه الخبار إل أعراب

ّتكذيب ْذ نفسهّ قط بتمييز ما يستوجب ال ًا لم يأُخ ّي َعاّم

ّبت في ُلك سبيَل التوقف والتث ّتصديق، أو الّشّك، ولم يس وال

َبر، َية شعر، أو صاحب خ ِو ْوا َرا َق َيل هُذه الجناس قّط، وإّما أن 

ْطإَرف ّلما كان العرابّي أكذَب في شعره كان أ فالّراوية ك

ُتهّ أغالَب، ومضاحيُك حديثهّ أكثر فلذلك صار ْنده، وصارت رواي ِع

ّدعي رؤية الُغول، أو قتلها، أو مرافقتها، أو تزويجُها؛ بعضهم ي



ًا، فكان يطاعمهّ ويؤاكلهّ، ٍة نمر َق في مفاز ّنهّ راف وآخر يزعم أ

ّنهّ الذي يقول:  ِكلبي؛ فإ ّتال ال َق فمن هُؤلء خاّصة ال

ًا إنـي ّلــُل إذ َلـَمـصـ رسـالة المـيُر َمـْرواُن أيرِسُل
ّنني ْوف من ولك َمْرواَن خ
أوجـُل

ُد ول ِعْصياٌن بي مـنـزل ُبع

َدِمى ُل ِة من ا ْهُب الموِت َر ْنقاء باحة َع في أو ال
ٍة َعـمـاي

ّ الجَُـون ّلـل ل أنـهّ إل يعـ
ِر في صاحٌب ّدَك الغا َهُ

ًا صاحب
َعابِل وطإْرٌف ُصماٌت كالم
ْطإحَُـُل أ

َقينا  ُجـّل كان الت
حـديثـنـا

ومـأكـُل َنصـيُب منها لهّ َنِت َوى َتَضّم بطـعـاِمـنـا لنا الْر
يتـأّمـُل ول عـنـهّ الذى  ُبهّ ِل ْنعة في فأغا ِد َص ّنـنـي الـّزا إ

ُتـنـا ّينـا شريعـ َء ل ّوُل جــا أ ٍة بـأرض َقلٌت لنا وكانْت ّل َمـَضـ
العداوة في وكّل 

ُمجُْـِمـُل
ّو ُد ّوه فـي يرى لـو ع ُد عـ

الصمعّي: وأنشد 

ٍة من ُيسائُرني ْه ُنطف وأسـائُر ًا  نحُترُس جاَريْن مع

ُع فْضلً من ُسؤره ليشَرَب صاحبهّ، َد ٍد منهما ي ًا ورُجلً، قد ترافقا، فصار كّل واح ذكر سبع

ّبر أّن كّل واحد منهما يحُترس من صاحبهّ. ّثأى: الفساد، وخ ال

ْبر، وفي أخيهّ المصالح َق وقد يستقيُم أن يكوَن شعر النابغة في الحُية، وفي القتيِل صاحب ال

َدتهّ في هُذا ُه في باب الحُيات، فلذلك كرهُنا إعا للحُيِة أن يكون إنما جعل ذلك مثلً، وقد أثبتنا

ّتحُقيق، وإنما المثل َنة وال الموضع، فأما جميع ما ذكرناه عنهم فإنما يخبرون عنهّ من جهة المعاي

قولهّ: في هُذا مثل 

ِبها مْن شيطاني ّ ُطإل ّطابها مْن شيطانك كان خ
َتركا فلّما ْلوى اع  بها أ

ّي، وقال  الشاعر: الشتباه في الصوات والنسان يجُوع فيسمع في أذنهّ مثل الدو



ِري ّليِل وسا ِوُر للّضّر ال ْع ُم َيافي َف ّنـهّ َرابـهّ ال فـكـأ
ِور: أي ُمْصحُِر. ْع ُم

ّنهّ وربما قال الغلما لموله: أدعوتني? فيقول لهّ: ل، وإنما اعترى مسامعهّ ذلك لعرٍض، ل أ

ًا. َع صوت سم

ًا، أو قول قائل فيهّ في كلمة  ّبط شر لهّ: ومن هُذا الباب قول تأ

ًا ِري َجحُِيش ْو َيعَر ظهوَر و
ِلِك  المها

ٍة ّْوما ُيمسـي بَم و
ٍة َقـفـَر بـ

ِرقٍِ ِه من بمنَخ ّد ِرِك َش الـمـتـدا ُق ِب َيْس َد و َحيث من الّريح وق
ْنتحُي ي

ْيحُاَن َقلِب من كالئٌِّ َش َنيهّ خاَط ّنوما َكرى َعي لم ال

ٍة ّل ّد من س بـاتـِك أْخَضر َح ِهّ َربـيئَة عينـيهّ ويجُعُل قـلـبـ

ِه  الّضـواحـِك المنايا أفوا
ِقْرٍن َعظِم في هُّزه
ّلـلـْت ته

ِما أمّا اهُتدْت  النجُو
الّشوابـِك

َفلة وْحشّي النس ال
ويهتدي

نزول العرب بلد الوحش والحُشرات والسباع ويدّل على ما قال
أبو إسحُاقِ، من نزولهم في بلد الوْحش وبيَن الحَُشراِت والّسباع،

ٍر، عن أعرابّي من بني تميم نزل ناحية ما رواه لنا أبو ُمْسه
َده أو َيعّض ول ِدُمهُّ في كّل ليلة أن يعّضهّ أو  ْع َي الّشاما، فكان ل 

ّبة من دواّب الرض فقال:  ٌع من السباع، أو دا  بعَض حاشيتهّ سب
َقِ ْبع ناُب جلدي وَمّز س

وِمْخلـُب
َوَرنـي ُذّل َديٌن تعـا ُغاـــربٌة و و

َها ُأساَرى  َط َوْس
نتـقـلـُب

ْبع أحناٌش الرض وَس
وحارٌب

ُقوٌص وأرقُط وَضْمٌج ُحْر
ْقرُب َع و

ٌع ّبو َطإ َثـان و ْبـ ٍة وِش ْلـم ُظـ

َهُْزلى جعلٍن وأْرساُل و
َتَسـّرُب

الخنافس كأشخاِص 
ّطـٌب ُقـ

َدّحاس َفـاٌر و وعـقـرُب و ّفاٌث  ٌد وَضـّب وُح ِبـ وِعـر
ُثْرُملٌة ِري و ٌد تجُ وثـعـلـُب وِسي ِظْرباٌن ٌع و َبـٌل وِسـْمـ ْو َد و



ّيُب ل اللـف يجُُوس  يتـهـ ٌد ْه َف ٌع ثـم و وَجـيأٌل ضـبـ

ّدّب ّدّب إّن ال يتـنـّسـُب ل ال
ُع حيث آوى أَر أسـمـ

َبث، والحُُرقوص، والّضمُج ّبوع، والّش ّط َتيل وال فأما الّر

ّدّحاس ّفاث، وال ُعّث، والحُُ َعل، وال ُفساء، والجُُ والعنكبوت، والخن

ْهد، والّضبع، والسد - َف ّثعلب، والنمر، وال ّذئب، وال ِربان، وال ّظِ وال

فسنقول في ذلك إذا صرنا إلى ذكر هُذه البواب، وقبل ذلك

ِذكر الحُشرات، فأما الّضّب والوَرل، والعقرب، والجُُعل، عند 

ّول الكتاب، وأما والخنفساء، والّسْمع فقد ذكرنا ذلك في أ

َهُْزلى تسرب فالهْزلى هُي الحُيات، كما قال َجرير:  قولهّ: و

َلى َمَزاحف ُد بينها هُْز  متباع
الخر: وكما قال 

َلْت رصائٍع  ِد َؤاَما ُج َهْزلى َمَزاِحَف ُت عليها ال
قولهّ: وأما 

َوى أر  ِذكَره أسمع حيُث آ
ّنما يكوُن حيث يكوُن الريف. ِزُل القفار، وإ فإّن ابَن آوى ل ين

ّنهّ ببياض نجُد. ّهُم أ وينبغي أن يكوَن حيث قال هُذا الّشعر تو

قولهّ: وأّما 

 يتنّسُب ل الدّب إّن الدّب
َبهّ. يقيم ل والعجُمّي عجُمّي، عندهُم الدّب فإّن نس

َلحَ ونوادر ُم



ّني: ول ٍة لهّ: ليس في الرض أحسُن م ًتى قال لجُارية لهّ، أو لصديق َلح أّن ف ْوا في الُم َو ور

ّني، فصار عندهُا كذلك، فبينا هُو ِعندهُا على هُذه الّصفة إذ قرع عليها الباب إنساٌن أملُح م

َنبلهم وأتّمهم، ّناس وأملحَُهم، وأ ًتى أحسَن ال ّطإلعت عليهّ من خرقِ الباب، فرأت ف ُه، فا يريد

ُنهم? قال: بلى ْلِق وأحس ّنك أملُح الخ َو ما أخبَرتني أ َأ ُبها إلى المنزل قالت لهّ:  فلّما عاد صاح

َلح ُتهّ أحسَن منك وأم ُتهّ من َخرقِ الباِب، فرأي َأي وكذلك أنا فقالت: فقد أرادك اليومَا فلٌن، ور

ُد بذلك أن ٍر مّرتين - وهُو يري ّىة تصرعهّ في كّل شه ّن َلحَُسٌن َمليح، ولكّن لهّ ج ّنهّ  ْعمري إ َل قال: 

ْعتهّ ّية لصر ّن ّني ج ّلهّ لو أ َو ما تصرعهّ في الّشهر إلّ مرتين? أَما وال يسقطهّ من عينها - قالت: أ

في اليوما ألفين.

وهُذا يدُل على أّن صْرع الّشيطان للنسان ليس هُو عند العوامّا إلّ على جهة ما يعرفون من

الجُِماع.

ّذاخْ جاريًة حسناَء َب ِلٌف  ًتى َص ّدثنا بهّ المازنّي، قال: ابتاع ف ومن هُذا الّضرب من الحُديث ما ح

َثَر عليها قالت: أنت َع ِحَرك فلّما أك َلِك، ما أوَس ًا وي بديعًة ظريفة، فلّما وقع عليها قال لها مرار

ُؤه. َل ُء لمن كان يم الفدا

ّول. فقد سمع هُذا كما ترى من المكروه مثَل ما ِسمع ال

ُقّرة عينك، ٍة، فالّح عليها، فقالت: ما تنظِر?  ٍة حْسناء ظريف َأ وزعموا أّن رجلً نظِر إلى امر

ُء غايرك. وشي

ّثْت في ْتهّ فلم ينقطع عنها، فحُ َغا وزعم أبو الحُسن المدائني أن رجلً تبع جاريًة لقوما، فراو

ٌق ولهذا طإريق، ٍما قالت: يا هُؤلء، لي طإري المشي فلم ينقطع عنها، فلّما جاَزْت بمجُلس قو

ًا البرقّي قال: مّرت بنا جاريٌة، ًا أن سيار َعَم أيض ُد مني? وَز ومولي ينيكني؛ فَسلوا هُذا ما يري

ّبر، فقال بعضنا: ينبغي أن يكون مولى هُذه الجُارية ينيكها قالت: كما ْبَر والتجُ ِك فرأينا فيها ال

يكون.

َع ول أدّل على ما أرادت، ول أقَصر من كلمتها هُذه. ََن فلم أسمع بكلمة عاّمية أَش

ًا بهذا القول، حيث  ِهّ في شعر شبيه يقول: وقد قال جحُشوي

ّي َمُشوما يا  ِر بأ ْي ُدني أ ِكحُني تواع ًا لتن ثلث



ٍر ُخطبٌة أطإوُل من خطبة قيس بن َبْت في صفة أي ِط فلو ُخ

َغ قول خارجة بن سنان في شأن الحُمالة - لما بلغ مبل

ّي أير، وقول الخادما: كما يكون. جحُشويهّ: ولكن يا َمُشوما بأ

ّنهّ إنما جلس ّية، وعلمت أ ًتى جلس إلى أعراب وزعموا أن ف

لينظِر إلى محُاسن ابنتها، فضربت بيدهُا على جنبها، ثم قالت: 

ِطإيَط ِز أ َغْر الّرْحِل في ال
ِد  الجُدي

ْنـداة َلـ فـيهــا اليُر يئّط َع

فقالت: ثم أقبلت على الفتى 

َنيَك ُع ذاَك فهل َعينيها بعي ّنَك غايَر من َلَك ناف ناكـٌح أ
كأنها جارية عنده فرأى النّخاس، الُخوارزمي منزل قاسم ودخل

ّنها باٍن، ُخوط وكأنها جاّن، ْدل وكأ ْعمًة الياسمين؛ وكأنهّ ِعنان، َج ن

ًا؛ تسّر كيَسك جارية? فقالت: افتْح يا لها: أشتريك فقال وبياض

تعلم ل وهُي فاشتراهُا النّخاس، منزل الجُارية ودخلت نفَسك

تشعر فلم غالمهّ، إلى الخوارزمّي ودفعها المنزل إلى ومضى

ما وعرفْت إليهّ نظِرْت فلما بيت، َجوف في معهّ وهُي إل الجُارية

َعْت ّلهّ إنك لهّ: ويلَك قالت فيهّ وق أن بعد إل إلّي َتِصل لن وال

الكفان في أدرجوه قد من َنيك على تجُُسُر كنت فإن أموت

َنك ِِهّ فدو ّل أصف الجُواري، إلى ودخلُت رأيتك، منذ زلُت إن وال



ّيَة قبحُك لهّن ّلمها عليها فأقبل بك امرأتك وبل بكلما يك

َتْح قلِت فقال: فلم منهّ، تقبل فلم المتكلمين، كيَسك لي: اف

َدعيني كيسي فتحُت نفسك? وقد تسّر ْفسي َأُسّر ف ّلمها وهُو ن يك

ْفُسها الباب، إلى الجُارية وعيُن ّهُم في ون ّطريق تو منزل إلى ال

ّتى قاسٌم يشعر فلم النّخاس، َبْت ح ّنها الباب إلى وثبًة وث كأ

ّ الخوارزمي يشعر ولم غازال، َديهّ بين والجُارية إل مغشّي ي

ًا إليهّ قاسٌم فكّر عليها، ْعها راجع نفسي أشفي إلّي وقال: ادف

َفح إليهّ فطلبوا منها، غالمٌا المجُلس ذلك في واشتراهُا عنها، فص

ّبلت إليهّ فقامت منها، أملُح والقومُا ينظُِر، وقاسٌم فاه، فق

ّيأ لهّ تهيأ مّما يتعجَُبون لها. وته

أبي بن الملك عبد مروان أبي كاتب مروان بن عيسى وأما

ّنهّ حمزة ّتصندل، التغّزل شديد كان فإ ّتى وال َذ لذلك شرب ح النبي

َظِّرف َت ّنى ثيابهّ بتقطيع و ًا، وتغ أحاديث من أحاديَث وحفظ أصوات

ِنيها، وتفهُم النساء تشتهيها التي الحاديث ومن العّشاقِ وكان معا

ْلق أقبَح ّلهّ خ ًا، تعالى ال ّتى أنف َنس، من أقبَح كان ح ومن الخ

َلجدع، الفطس، َقِ يكون أن فإّما وا يكوَن أْن وإما ظريفًة، صاد

ّوجها َ فلما تز من الّرجُل يريد ما على وأرادهُا بيٍت في معها َخل



ّناهُا، لها، فوهُب امتنعت، المرأة، َغاها تعشقها، وأظهر وم بكّل وأَرا

ّبريني، قال ُتجُِب لم فلما حيلة، ُعك? قالت: الذي ما لها: خ يمن

ِقبُل وهُو أنِفك قبح ُفك كان فلو الحُاجة، وقَت عيني َيست في أن

َفاك ْلت قال علّي أهُوَن لكان ق ِع ليَس بأنفي ِفداك? الذي لها: ج

ّنما ِخلقًة هُو ُتها ضربٌة هُو وإ ِرب ّلهّ سبيل في ُض فقالت تعالى، ال

َبْت ًا: أنا واستغر ّلهّ سبيل في أبالي، ما ضحُِك َنْت ال في أو كا

ّنما الّشيطان، سبيل ْذ قبحُُهّ، بَي إ َبك فخ من الّضربة هُذه على ثوا

ّلهّ َنا أّما ال فل. أ

ّد باب الِجّن أْمر من الِج

ّنهّ ّنا فيهّ، ولك ُك ّلهّ تعالى، من الباب الذي  ليس هُذا، حفظِك ال

ًا، وسنقول في باب من ذكر الجُّن، لتنتفع ًا وجمام كان ُمستراح

ّلهّ. ّد ك ِدينك أشد النتفاع، وهُو ِج في 

ّ ّد إل والكلما الّول وما يتلوه من ذكر الحُشرات، ليس فيهّ ِج

ْلٌط من هُْزل، وليس فيهّ كلمٌا صحُيح إل وإلى جنبهّ وفيهّ َخ

خرافة، لن هُذا الباب هُكذا يقع.

ٍه من َع بوجو وقد طإعن قومٌا في استراقِ الّشياطإيِن السم



ّذكر في باب الهْزل ما قد جرى، ْذ قد جرى لها من ال ّطعن، فإ ال

ّد، وفيما يرد على أهُل فالواجُب علينا أن نقول في باب الجُ

ُيقصد بهّ إلى هُذا الباب ّدين بجُملة، وإن كان هُذا الكتاُب لم  ال

ّد القول ّنا قد خرْجنا من ح حيُث ابتدئ، وإن نحُُن استقصيناه ك

ّلهّ تعالى المعين على ٍة كافية، وال في الحُيوان، ولكنا نقول بجُمل

ذلك.

قال قوما: قد رد على المحُتجُّين لنكار استراقِ السمع بالقرآن 

ًا، ّد أذهُان َفًة، وأح علمنا أن الشياطإيَن ألطف لطافًة، وأقّل آ

ّنا، ِفطنًة م ّقِ  ًا، وأكثُر معرفًة وأد وأقّل فُضولً، وأخّف أبدان

ّنهّ ليس في الرض بدعٌة ّدليُل على ذلك إجماعهم على أ وال

بديعٌة، دقيقٌة ول جليلة، ول في الرض َمعِصيٌة من طإريق

ّيًة كانت أو ظاهُرة، إلّ والّشيطاُن هُو الهوى والّشهوة، خف

َينِصب كّل ّيُن لها، والذي يفتُح باَب كّل بلء، و ّداعي لها، والمز ال

ِرف أصناف جميع الشرور َتع َتكن ل ٍة وخدعة، ولم  حبال

ّطاعات. َع أصناف الخير وال َتعرف جمي والمعاصي حتى 

ّنهّ إذا نقب ْقل، ثّم ِعلم أ ُد الّرجَل إذا كان معهّ ع ونحُن قد نجُ

ًا قطع لسانهّ، أويكوُن ًا كلم ُه، أو أسمع إنسان ِطعت يد ُق ًا  حائط



ّلف ذلك ّنهّ ليتك ْنهُّ - أ َنهّ ودوَن ما راما م متى راما ذلك ِحيَل دو

ّنهّ ل يبلغهُّ. َقَن أ ًا قد أي ول يُرومهّ، ول يحُاوُل أمر

ّلما وأنتم تزعمون أّن الّشياطإين الذين هُم على هُذه الّصفة ك

ِذف بشهاب نار، وليس لهّ ُق َع  َقِ الّسم ِعد منهم شيطاٌن ليستر ص

ًا أو ًا صادق خواطإئِّ، فإّما أن يكون يصيبهّ، وإّما أْن يكون نذير

ًا إْن يقدمْا عليهّ رمى بهّ، وهُذه الّرجوما ل تكون إل لهذه وعيد

المور، ومتى كانت فقد ظهر للّشيطان إحراقِ المستمع

ّوَل ينهي والمستِرقِ، والموانع دون الوصول ثّم ل نرى ال

َعجَُب، ّثالث ينهي الّرابع  ّثالث، ول ال ّثاني ينهي ال ّثاني، ول ال ال

وإن كان الذي يعود غايَره فكيف خفي عليهّ شأنهم، وهُو ظاهُر

مكشوف?.

ّيزوا جميع المعاصي من ّتى م ّنا ح َلَم م ّنهم لم يكونوا أع وعلى أ

ّطاعة بحُساب جميع الطاعات، ولول ذلك لدعوا إلى ال

ّنوا لها الّصلح وهُم يريدون الفساد، فإذا كانوا المعصية، وزي

ليسوا كذلك فأدنى حالتهم أن يكونوا قد عرفوا أخبار القرآن

ُينجُِز ما وعد، َد كما  َع ّقق ما أو ّلهّ تعالى محُ وصدقوهُا، وأّن ال

ِبَمصابيح ّدنيا  ّنا الّسماء ال ّي ْد َز َق َول ّلهّ عّز وجل: "ِ وقد قال ال



َنا في ْل َع ْد َج َق َل َو ًا للّشياطإيِن"ِ، وقال تعالى: "ِ َناهُا ُرُجوم ْل َع وَج

ْيطان َهُا ِمْن كّل َش َنا ْظِ ِف َوَح ِظريَن،  ّنا ّناهُا لل ّي َوَز ًا  ُبُروج الّسماٍء 

ِكِب َوا َك ْل ٍة ا ِزين ِب ْنيا  ّد َء ال ّنا الّسما ّي ّنا َز ٍم"ِ وقال تعالى: "ِإ َرجي

َلى َع ّبئكْم  َن ُأ َهُْل  ٍد"ِ وقال تعالى: "ِ ْيطاٍن مار ًا مْن كّل َش ْفظِ وح

َع ْلقون الّسم ُي ٍم،  ّفاٍك أثي َنّزُل على كّل أ َنّزُل الّشياطإيُن ت َت َمْن 

َد بَمْن ِري ُأ ْدري أَشّر  َن ّنا ل  ُبون"ِ مع قوِل الجُّن: "ِأ ِذ َثُرهُم كا وأك

َنا َلمْس ّنا  َأ ًا"ِ وقولهم: "ِ ّبهم َرَشد في الْرِض أمْا أَراد بهْم َر

َها ْن ُد م ُع ّنا نق ّنا ك ًا، وأ ُهب َوُش ًا  ًا شديد َئْت َحرس َهُا ُمل َنا ْد َوَج َف الّسَماَء 

ًا"ِ. ًا رَصد َهاب َلهُّ ِش ْد  َيجُ َتِمِع الن  َيْس َفَمْن  َقاِعد للّسمع  م

ًا، وأظهروا َلتين جميع فكيف يسترقِ الّسمع الذين شاهُدوا الحُا

ْذَف بالّشهب، اليقين بصحُّة الخير بأّن للمستمع بعد ذلك الق

ُلوَن"ِ ْعزو َلم َعِن الّسمِع  ُهْم  ّن َقِ بالنار، وقولهّ تعالى: "ِإ والحرا

ُعون إلى َيّسّم ٍد، ل  َاٍن َمار ْيط ًا ِمْن كّل ش ْفظِ َوح وقولهّ تعالى: "ِ

َذاٌب ُهْم ع َل َو ًا  ُدحور ُكّل جانٍب  ُفون ِمن  َذ ْق ُي َو ْعلى  ْلمل ال ا

ُدون إلى استراقِ ُعو ِر هُذا كثير، فكيف ي َواِصُب"ِ في آٍي غاي

ّنهّ قد ُحّصن بالشهب، ولو لم يكونوا الّسمع، مع تيقنهم بأ

ِدهُم َد قعو ْع َب ّنهم  ِكتاب، ول من جهة أ ِقنين من جهة حقائق ال ُمو



ّير - لكاَن في َوَجدوا المَر قد تغ َد الّسْمع لَمُسوا الّسماء ف مقاع

ِهُر، وفي إخبار بعِضهم لبعض، ما ّظِا ِعيان ال ّتجُْربة وال طإول ال

ًا دون التماس الّصعود،  ّطمع وقاطإع ُدوَن ال وبعد يكوُن حائلً 

ُه فْضلً عن أن َع يد ُتقط ًا و ُيسّر بأْن يسمع خبر ّي عاقل  فأ

ّي خبر في ذلك اليوما? وهُل يِصلون إلى ّنار? وبعد فأ تحُرقهّ ال

َوى? قيل ّدع ًا إلى صْرف ال َبر سبب ّتى يجُعلوا ذلك الخ ّناس ح ال

ّنا نقول بالّصْرفة في عاّمة هُذه الصول، وفي هُذه لهم: فإ

ُألقي على قلوب بني إسرائيل وهُم يجُُولون البواب، كنحُو ما 

ِدلّء والتجُّار وأصحُاب ِهّ، وهُم في العدد وفي كثرة ال ّتي في ال

ْثَرة على ما قد سمعتم السفار، والحُّمارين والُمكاريَن، من الك

ّدة ِبحُوا، مع ش ُيص ّتى  ْفتموه؛ وهُم مع هُذا يمُشون ح بهّ وعَر

ّتيهّ، وقد ُقْرب ما بيَن طإرفي ال ّدهُر الطويل، ومع  الجتهاد في ال

ّلهّ ّتيهّ حين تاهُوا فيهّ، لّن ال ّنما سّموه ال ًا، وإ ًا مسلوك كان طإريق

ِليهم صَرف أوهُاَمهم. َنهم ويبت َد أن يمتحُِ تعالى حين أرا

َكها ِل ُلمة التي كان ُسليمان َم ُعهّ في أوهُاما ا ومثل ذلك صني

َيها، وليس بينهم ِط ُأع ّيها، مع تسخير الريح والعاجيِب التي  ونب

ِلكتهم ِبلقيس م ِة  ِلكهم ومملكتهم وبين ُملك َسبأ ومملك وبين م



ْع أهُل المملكتين ول ُتراما، ولم يتساَم ُتركب، وجباٌل ل  بحُاٌر ل 

ِلكة. كان في ذكرهُم مكاُن هُذه الم

ُهُد ما قلنا، حين ذكرنا ُهد وقد قلنا في باب القول في ال

الّصرفة، وذكرنا حاَل يعقوب ويوسف وحاَل سليمان وهُو

ّيٌت والجُّن ُمطيفة بهّ وهُم ل ٌد على عصاه، وهُو َم معتم

ُعرون بموتهّ، وذكرنا من َصْرف أوهُاما العَرب عن محُُاولة يش

ًا؛ ًا ول ُمستكَرهُ ّفق َل ًا ول ُم ِرب معارضة القرآن، ولم يأتوا بهّ مضط

َلف ُيخا ّلق، مع غاير ذلك، مّما  إذا كان في ذلك لهُل الّشغِب متع

ُيقر إلّ بالمحُسوسات ّي ل  ّدهُر ّية، لّن ال ّدهُر ُق ال فيهّ طإري

والعادات على خلف هُذا المذهُب.

ّي أن يقوَل بهذا القول ويحُتّج بهذه ّدهُر ُع ال ولعمري ما يستطي

َفلك ّتوحيد، وما داما ل يعرف إل ال الحُجُّة، ما داما ل يقول بال

َلهّ، وماداما يرى أن إرسال الرُسل يستحُيل، وأن المر وعَم

ّلهّ تعالى ل ّنهي، والثواَب والعقاب على غاير ما نقول، وأّن ال وال

يجُوز أن يأمر من جهة الختبار إل من جهة الحُْزما.

ُتصرف عن الذكر َهُاما هُذه العفاريت  وكذلك نقول ونزعم أن أو

ّلهّ عليهّ وسلم أْن لتقع المحُنة، وكذلك نقول في النبي صلى ال



ّلهّ لو كاَن في جميع تلك الهزاهُز َمْن يذكر قولهّ تعالى: "ِوال

َقَط عنهّ من المحُنة أغالظِها، وإذا ّناِس"ِ لَس َيعِصُمك من ال

َطت المحُنة لم تكن الطاعة والمعصية، وكذلك عظِيم سق

ّثواب. الطاعة مقروٌن بعظِيم ال

ّدهُري بهذه المسألة وبهذا التسطير? وما يصنع الدهُري وغاير ال

ونحُن نقول: لو كان إبليس يذكر في كّل حال قولهّ تعالى:

ّنهّ ل ّديِن"ِ وعلم في كّل حاٍل أ ِما ال ْو َي َنَة إلى  ْع ّل ْيَك ال َعل َوإّن  ِ"

ًا ِلم يقين َوَجَب أن المحُنة كانت تسقط عنهّ، لن من ع ِلُم ل ُيْس

ًا إلى السوقِ وليقبض دراهَُمهّ من فلن، لم ّنهّ ل يمضي غاد أ

ْع في الشيء انقطعت عنهّ أسباب َطم يطمع فيهّ، ومن لم ي

الدواعي إليهّ، ومن كان كذلك فُمحُاٌل أن يأتَي الّسوقِ.

ًا فليعلموا أن َتحُن ًا مم َتبر ْنسى ليكون ُمخ َي فنقول في إبليس: إنهّ 

قولنا في مسترقي السمع كقولنا في إبليس، وفي جميع هُذه

ّدين أن نقوَل فيها بهذا القول. ْوَجَب علينا ال 0المور التي أ

َفع هُذا القوَل على أصل ديننا، فإن أحّب أن وليس لهّ أن يد

ّلهّ َعْل، وال يسأل عن الدين الذي أوجب هُذا القول علينا فيلف

ّفق. تعالى المعين والمو



ِلْمنا ٍر يستفيده فقد ع ْفِسهّ لخب َذهُاِب ن ُيخاطإر ب وأما قولهم: مْن 

ًا كيف كان اعتراضهم على ّين أن أصحُاب الّرياساِت وإن كان متب

ْنب تلك الّرياسات القتل. أّن أيسر ما يحُتملون في َج

ْفخ وحب الّرياسة ّن ولعّل بعض الّشياطإين أن يكون معهّ من ال

ُدَوين المواضع التي إن دنا منها أصابهّ ّون عليهّ أن يبلغ  ما يه

الّرْجم، والّرجُم إنما ضمن أنهّ مانع من الوصول، ويعلم أنهّ إذا

ُيحُرقهّ ولم يضمن أنهّ يتلف عنهّ، فما أكثر من ًا أنهّ  كان شهاب

ُقهّ ثمانون ُد ذلك المكان ورز تخترقهّ الّرماح في الحُرب ثم يعاو

َدما َق ًا، فلول أن مع  ًا ول يأخذ إل نصفهّ، ول يأخذه إل قمحُ ِدينار

ْغريهّ - ما ُي ًا مما يهّزه وينجُّده ويدعو إليهّ و ّي ضروب هُذا الجُند

كان يعود إلى موضٍع قد قطعت فيهّ إحدى يديهّ، أو فقئت

ٍد، وعفريٍت، ًا اسُم شيطان، ومار ِلَم وقع عليهّ إذ َنيهّ. و إحدى عي

ُيسّمى بهذه السماء، ويوَصف ِلَم صار النساُن  وأشباه ذلك? و

بهذه الصفات إذا كان فيهّ الجُزء الواحد من كّل ما هُْم عليهّ?.

ّطعن غاير هُذا، قالوا في قولهّ تعالى: وقالوا في باب آخر من ال

َلهُّ ْد  َيجُ َتمِع الن  َفَمْن يْس ِلّسْمِع  َد ل َقاِع ْنها َم ُد ِم ُع ْق َن ّنا  ُك ّنا  َوأ ِ"

ًا"ِ فقالوا: قد دّل هُذا الكلما على أن الخبار هُناك ًا رصد ِشهاب



ّتضييع ّلهّ تعالى بال ُتم ال ْف ّتى ُحّصنت بعد، فقد وص ّيعًة ح كانت ُمَض

ْدراك. ِت والس

ْو ًا قط أ قلنا: ليس في هُذا الكلما دليٌل على أنهم سمعوا ِسّر

ٌء من الدين، هُجُموا على خبر إن أشاعوه فسد بهّ شي

ِة في الّسماء تسبيٌح وتهليٌل، وتكبيٌر وتلوة، فكان ل وللملئك

ُتهم. ُع ذلك منهّ إل عفاري ُيسَم َع الذي  ُغ الموض يبل

وقد يستقيم أن يكون العفريُت يكذب ويقوُل: سمعت ما لم

َيْسمع ومتى لم يكن على قولهّ برهُاٌن يدّل على صدقهّ فإنما

ٌقِ هُو في كذبهّ من جنس كّل متنبئٍِّ وكاهُن، فإن صدقهّ مصد

ّلهّ ّلهّ وعلى رسولهّ صلى ال ٍة على ال بل ُحجُّة فليس ذلك بحُجُّ

عليهّ وسلم.

المحُتجُون بالشعر لرجم الشياطإين قبل السلما وذهُب بعضهم

ّلهّ تعالى ّطعن إلي غاير هُذه الحُُجُّة، قالوا: زعمتم أن ال في ال

ّلهّ عليهّ وسلم، جعل هُذه الّرجومَا للخوافي ُحجُّة للنبي صلى ال

ًا، ّي ًا مْرئ ًا، وقد كان قبل السلما ظاهُر فكيف يكون ذلك َرْجم

ٌد في الشعار، وقد قال بشر بن أبي خازما في وذلك موجو

ذلك: 



ْنهُّ ّك ُع الْرِض من يَس َمـْرتـ ّي أول مـن فجُأجأهُا الـّر
ُغاـدوة

الطريدة طإول من خطاطإيُف ٍة ْكلـب ٍر ُزْرقٍِ بأ ّنـهـا ضـوا كـأ

ْقِع ُدون حاَل ّن ُع ال ْق ّن وال
ُع َط يْس

ْفر على  تعّرَض َن
كـوكـٍب

َكوكب في ُسرعتهّ، وُحْسنهّ، وبريق جلده، ًا من الكلِب بانقضاض ال ّثور هُارب ْوط ال فوصف َش

ِرّماح: ولذلك قال  ّط ال

َلى  ُد ُيَسّل َشَرٍف ع ْغَم ُي و ُتْضِمُره ّنـهُّ البلد و كـأ
ِبْشر بن أبي  ًا قوَل  خازما: وأنشد أيض

ٌة  َوْت كاِسر من َهُ
مْرقـِب

َهـا الفـلة بالعير  ّنـ كـأ

ُهما ينقّض ْلف ِقضاض خ ْن ا
 الكوكِب

ُقها والعير ِهُ َبار ُيْر الخ
وَجحُُشهـا

ّبي: قالوا: وقال  الّض

أْشجُـارهُـا مهتك تحُريُب فيهّ ُغاروب
َبٌس مشبوُب بالكّف ق ِيَن كـوكـٌب َنحَُا ح

َحجَُر: وقال أوس بن 

ُثوُر ُلهّ ي َبـا تخا ُن ُطإ ِء فانقّض ّدري ُعهُّ كال َب ْت َي
ِهّ المشيُر ّف َبا بك ًا  له كما يلوح وأحيان

قولهّ: ورووا 

ِة ْنَح العقيق ِم َليل ُج ِل ْظِ ّدّري فانقّض ُم ّدر من كال َتحُ ُم
ْوف بن  َع ِرع: وقال  الخ

ْور ّث ّدّري ال ُعهُّ كال َب ْت ّدمُا ي ال ْيَر علينا َع ْنفهّ دون من ال َأ
الودي: وقال الفوه 

ّفهّ في فارٌس َقذِف كِشهاب ناُر للحَُْرِب ك ُكْم ال بـهّ َيرِمي
ّيُة بن أبي  ُأم ْلت: وقال  الّص

ُغاها ّتى وَروا ُد ما إذا ش ْطَر ُت ًا  ُغ شياطإين ُمضافًة َتُرو
ُد بها ُترمى وكواكٌب فتعّر ّلة الّسماء في عليها مذ



ِرْك َمبعث ُيد ٍر جاهُلّي لم  َدرتم على شع َق قلنا لهؤلء القوما: إن 

ّلق بهّ ِلده فهو بعُض ما يتع النبي صلى اللهّ عليهّ وسلم ول َمو

ّلهّ تعالى، ُلكم، وإن كان الجُواُب في ذلك سيأتيكم إن شاء ال مث

ّيين فليس لكم في ذلك فأما أشعار المخْضرمين والسلم

ُحجُّة، والجُاهُلّي ما لم يكن أدرك المولد، فإّن ذلك مّما ليس

ِبشُر بُن أبي خازما فقد أدرك ّلقوا بهّ، و ينبغي لكم أن تتع

ِهد الِفجُار، وقال: الِفجُار، والنبي صلى اللهّ عليهّ وسلم ش

ْنُت أنبل على عمومتي وأنا غالما. والعلما شهدُت الفجُار فك

ضروب، فمنها ما يكون كالبشارات في الكتب، لكون الّصفة

ًا لزمْت فيهّ ًا وعرض إذا واقفت الّصفة التي ل يقع مثلها اتفاق

ُأَخُر كالرهُاص للمر، والتأسيس لهّ، وكالتعبيد الحُجُة، وضروٌب 

ُقبيَل ّنهّ قّل نبّي إلّ وقد حدثت عند مولده، أو  والترشيح، فإ

ُلها، وعند ذلك ُدث مث ُء لم يكْن يحُ ِلده، أو بعد مولده أشيا مو

ٍر، وإّن هُذا ليراد بهّ أمٌر وقع، أو َلم يقول الناس: إّن هُذا 

سيكون لهذا نبأ، كما تراهُم يقولون عند الذوائب التي تحُدث

ّتأسيس ّترشيح وال لبعض الكواكب في بعض الزمان، فمن ال

ُقرعة، وحين خروج الماء ّتفخيم شأُن عبد المطلب عند ال وال



ِر البابيل ْكبة جملة، وما كان من شأن الفيل والطي من تحُت ُر

َفخامة أمره، ُنبلهّ وفي  وغاير ذلك، مما إذا تقدما للّرجل زاد في 

ّظِم. ًا مع ّقع أبد والمتو

ّية فإنما كانت ًا مرئ فإن كانت هُذه الشهب في هُذه الياما أبد

ْنِشدونا مثل شعر الشعراء ُي من التأسيس والرهُاص، إل أن 

الذين لم يدركوا المولد ول بعد ذلك، فإّن عددهُم كثير،

وشعرهُم معروف.

وقد قيل الّشعر قبل السلما في مقدار من االدهُر أطإوَل مّما

بيننا اليوما وبين أّول السلما، وأولئكم عندكم أشعُر ممن كان

بعدهُم.

ًا، ول ًا مطروح ًا، ول حجُر ًا بالي ًا منبوذ وكان أحدهُم ل يدع عظِم

خنفساء، ول ُجعلً، ول دودة، ول حيًة، إل قال فيها، فكيف لم

ٍد منهم أن يذكر الكواكب المنقّضة مع ُحْسنها يتهيأ من واح

ُكوا بأجمعهم عن ذكرهُا وُسرعتها والعجُوبة فيها، وكيف أمس

َتّج فيهّ خصوُمكم. إلى الّزمان الذي يحُْ

ُذكر لهّ يوما ذي وقد علْمنا أّن النبي صلى اللهّ عليهّ وسلم حين 

َفْت فيهّ العرُب من العجُم، وبي ٍما انتص ّوُل يو قار قال: هُذا أ



ُنصروا.

َفتها كذا، ْقعًة ستكون، من ِص ْبل ذلك إّن و ولم يكن قال لهم ق

ُتنصرون على العجَُم، وبي تنصرون. ومن شأنها كذا، و

ُنوا َي ُتم قد عا ٍما وهُؤلء الذين ذكر فإن كان بشُر بن أبي خاز

ًا لمن ٍر أْن تكون كانت إرهُاص انقضاض الكواكب فليس بمستنك

ُيخبر عنها ويحُتّج بها لنفسهّ، فكيف وبشر بن أبي خازما حّي لم 

ّياما الِفجُار، التي شهدهُا النبّي صلى اللهّ عليهّ وسلم في أ

ُنصروا. ًا بهّ  ُقريش بنفسهّ، وأّن كنانة و

ِبر عن ُنخ وسنقول في هُذه الشعار التي أنشدتموهُا، و

مقاديرهُا وطإبقاتها، فأما قولهّ: 

ِة ْنَح العقيق ِم ليل ُج ّدّري فانقّض ُمظِل ٍر من كال ّد متحُ
َهُّماما، هُو ْوح بن أبي  ّبرني أبو إسحُاقِ أن هُذا البيت في أبياٍت أخر كان أسامة صاحب َر فخ

ُيقبل في ّنهّ ل  ّتهمت خبر أبي إسحُاقِ فسّم الّشاعَر، وهُات القصيدة، فإ ّلدهُا، فإن ا الذي كان و

ِر، من قصيدٍة، صحُيحُة لشاعر معروف، وإلّ فإن كّل من َهُ مثل هُذا إلّ بيٌت صحُيح صحُيح الجُو

ُد من هُذا البيت. ًا كل بيٍت منها أجو ُع أن يقول خمسين بيت يقول الّشعر يستطي

ْوٌح: وأسامة هُذا هُو الذي قال لهّ  َر

ُأساَمـهّْ يا اسِقني ُمداَمهّْ رحيق

بالقـياَمـهّْ ّنـي اْسقنيها فـإ
حجُر: وهُذا الشعر هُو الذي قتلهّ، وأّما ما أنشدتم من قول أوس بن 

ُثور ُلهّ ي ُطإنبا تخا يتبعهّ كالدريء فانقّض



وهُذا الّشعر ليس يرويهّ لوٍس إلّ من ل يفِصل بين شعر أوس بن حجُر، وُشريح ابن أوس،

ْفتموه إلى بشر بن أبي خازما، من  قولهّ: وقد طإعنت الّرواة في هُذا الّشعر الذي أض

انقضاض خلفهما ينقّض
 الكوكِب

الخباُر يرهُقها والعير
وَجحُْشهـا

َدن الحُمار ببدن َب ْدو الحُمار بانقضاض الكوكب، ول  ََع فزعموا أنهّ ليس من عادتهم أن يِصفوا 

ّنهّ من ْتهّ كثيٌر من الّرواة على أ ٌع كثير، مما قد احتمل الكوكب، وقالوا: في شعر بشر مصنو

فيها: صحُيح شعره، فمن ذلك قصيدتهّ التي يقول 

ِرُظ  ّي القا ِز َن َع آبـا ال ِظِري الخيَر فرّجي إيابي وانت
ّبي، فإّن الّضبّي مخضرما. وأما ما ذكرتم من شعر هُذا الّض

ُقدماء من ْكر الّشهب في كتب ال ِذ ُتم  ّنكم وجد وزعمتم أ

ْلوية لرسطاطإاليس، حين ذكر ُع ّنهّ في الثار ال الفلسفة، وأ

القول في الّشهب، مع القول في الكواكب ذوات الذوائب،

َقَمر ّطوقِ الذي يكون حول ال َقوس، وال ومع القول في ال

ّنا ِعينوَن، وإليهّ تفزعون، فإ َتست بالليل، فإن كنتم بمثل هُذا 

ِكتاب، من ّتراجمة وزيادتهم، ومن فساد ال نوجدكم من كذب ال

ٍة إلى لغة، ِم بنقل لغ ْهل المترِج جهة تأويل الكلما، ومن جهة ج

ّنسخ، ومن أنهّ قد تقادمَا فاعترَضْت دونهّ ِد ال َفسا ومن جهة 

ّتبديل والفساد، ّدهُوُر والحقاب، فصار ل يؤمن عليهّ ضروُب ال ال

وهُذا الكلما معروٌف صحُيح.

ّنهّ لجُاهُلّي، وما ّي فلعمري إ وأما ما رويتم من شعر الفوه الود



ًا من الّرواة يشّك في أن القصيدة مصنوعٌة، وبعد ْدنا أحد وج

ْذٌف ُه أّن الشهب التي يراهُا إنما هُي ق ْفو فِمْن أين علم ال

ٌد قّط إل المسلمون? فهذا ّدِع هُذا أح ورْجم، وهُو جاهُلّي، ولم ي

دليٌل آخر على أن القصيدة مصنوعة رجع إلى تفسير قصيدة

البهراني ثم رجع بنا القوُل إلى تفسير قصيدة البهرانّي: وأما

قولهّ: 

ًنى  َهُْضمة مجُت ْطـر و ِع ِعـْرسـي ُأهُدي للبحُار ِل
ِعيال وأْسقي ِر نيل من ال ِمص ّلي ْيَر وأح َبـْح صدف ِمْن ُهَُر ال

ُفل الّرطإب من سرنديب، ْل ّتى يأتى بالف ًا ح فإن الناس يقولون: إن الّساحر ل يكون ماهُر

ّية. ّن ُهُريرة: اسم امرأتهّ الجُ و

ّظِبي الذي جعلهّ َمْركبهّ إلى بلد الهند،  فقال: وذكر ال

ّنهّ ضاحٌك ّتـمـّري كثيُر ِس الـ ظـبـٌي تحُتـَي البلد وأجوُب
ّليل العفاريت في بال

 َيْسري
ُه  ْبـَر َية َد َوا ٍو َخـ ْكـ َمـ

ًا، ِبر َوْحش، ل يدخل َحراه إل مستد ِنهِّ وحذره، من بين جميع ال ْب ّظِبي الذي من ُج يقول: هُذا ال

ًا إذا ًا بي هُازئ ّليل ضاِحك لتكون عيناه تلقاء ما يخاف أن يغشاه هُو الذي يسري مع العفاريت بال

كان تحُتي.

قولهّ: وأما 

ِة ُعّشهُّ ّف ِر بَضـ ْهـ َنـ ِظُرون يحَُسُب ّنا ٍء ابُن أني ال ما
ّنّي فإن ّو في بهّ طإار إذا الجُ ّنهّ رآه من كّل ظّن السماء ج طإائر أ

ماء.



 ضّب من قولهم: أروى

كّل لّن أعرفهّ، ل فإني ضّب من المثل: أروى في قولهم وأما

ّو شيء ْهُناء بالد ّد المهامهّ هُذه وأوساط والّصّمان، وال

ُنها ما جميع فإن والصحُاصح ُد ل والّسباع الحُشرات من يسك ِر ي

ُده، ول الماء الّصيف في الفيافي هُذه أوساط في ليس لنهّ يري

َقيظ وفي كلهّ ًا ال َقع جميع ْن َوَشَل، ول شريعة، ول غادير، ول ماء، َم

منها ذلك وغاير وثعالبها وأرانبها بظِبائها يمّر أن استقاما فإذا

ّلها، الّصيفة في لهّ فهي ماء، قطرة فيها تذقِ ولم كلهّ، والقيظ ك

ْترك، الشتاء َبس اقتاَت من لّن أ إذا فهو الماء يشرب لم إذا الي

أترك. الّرطإب اقتات

ِرد ل إبٍل في العجُب ولكّن هُذا، في العجُب وليس الماء. ت

ًا عقيل لبني أّن الصمعّي وزعم َء يرد لم ماِعز فينبغي قّط، الما

ْقل من فيهّ يكوُن يزاُل ل واديهم يكون أْن ذاَك على ما والورقِ الب

فيها. التي الّرطإوبة بتلك ُيعيُشها

ْهُناء ثعالُب كانت ولو ّد ُؤهُا ال ُبها وظبا إلى تحُتاج ووْحُشها وأران

ْتهّ الماء َطلب ّد ل ّلهّ الحُيوان فإن الطلب، أش ما إلى يهتدي ك



ْبعهّ في وذلك ُيعيشهّ، ِلب وإنما طإ ُأعطوا الذين المعارَف هُذه ُس

ِكلوا والستطاعة العقل إليهما. فو

ِلَب من فأّما ّية تكون بها التي اللة ُس بها يكون التي والداة الّرو

المكان، حد إلى اليجُاب حد من أفعالهّ وتخرج التصّرف،

ّوض ُع ِنح من سبيل غايُر سبيلهّ فإن التمكيَن، و ّلهّ فقسم ذلك، ُم ال

والختيار. البتلء لهؤلء وقسم الكفاية، لتلك تعالى

المعتمر بن بشر قصيدتا

ّول والوحش الحُيوان وأصناف الحُشرات ذكر قبل نبدأ ما أ

ْعَري ِر بِش قد قصيدتين، الباب هُذا في لهّ فإن المعتمر، بن بش

ًا فيهما جمع ّبهّ والفرائد، الغرائب هُذه من كثير على بهذا ون

ٍه ٍة وجو ِة العجُيبة، الحُكمة من كثير كان وقد البليغة، والموعظِ

ْدر والحُشرات الّسباع هُذه شأن من نذكر أن يمكننا َق تتسع ما ب

يجُمعان ولكنهما الكتاب، هُذا في نكتبهما أن غاير من الرواية، لهّ

ًا كثيرة. أمور

ّول أّما  ّنفس، على أهُوُن الّشعر حفَظ فإّن ذلك أ ُحفظ وإذا ال

َق كان َل ًا، وكان وأثبت، أع كان المثل ضْرب إلى احتيج وإن شاهُد



مثلً.

هُذين بيوت على الصناف، هُذه في عندنا ما قسمنا وإذا

ًا ذكرهُما وقع الّشعرين، ّنف ٍذ فيصير مص َق حينئ السماع، في آن

ّد ْفظ. في وأش الحُ

الولى القصيدة

المعتمر: قال بشُر بن 

ِهّ من وكلهم الخـتـُر شأن ًا الناس الغنى طإلب في دأب
ٌء زفـُر ولـهـا عوا أذؤٌب تنهـشـهـا كأذؤٍب

ِهّ في لهُّ سـحُـُر نفثـ سبـا وأيدى فوَضى 
ِهّ ُع يدي والـضـّر النف َنـهّ اللهّ  وسـبـحُـا

والـغـفـُر والثيتُل كلهـْم روقهّ في خلقهّ
القـفـر مسكنهُّ ومْن ّو وساكُن عـل مـا إذا الجُ

الـوعـُر مسكنهـا  شاهٍُق في العصُم والصدع
ُغ والتتفـُل والـذّر الـرائ ُء والحُيُة جحُرهُا في الصما
والنضـُر والنوفُل والسهُل ربـاحـهـا ترغاث 
زمـُر ولـهـا عراٌر ُع وهُقلٌة ظلـهـا من ترتا

ٍء الجُمـر عندهُا شي َو ٍة على المر شـهـو
صـفـر بطنـهُّ وعترفاٌن أولدهُـا تـأكـُل وضـبة

فـكـُر لـهّ لـيس  وتـأذينـهُّ بالطـعـم
والـدغاـر التأبيس حشوتهُّ ٍم من أعجُُب ل  عالـ

سـتـُر دونها من لها عـاقـٌل يبصرهُا وحكمٌة
ُه وأبغٌث صـقـر يصطاد ٌة ُقِ جراد الصفـا متَن تخر

الـذعـر دونهّ عراه عـذره فمـا رمٌح سلحهّ
والـيعـر والكلبُة والفيُل علـمـا إذا والقرد والدّب

السحُـر غااياتها مدى أعاجيبهـا فرِط عن 



التـمـُر يعجُبها وعقرٌب حنظِـٍل في تخضُم وظيبة
والبـعـُر الرواُث يقوتها ِهّ يسعى وخنفُس بجُعـلنـ

والجُعـُر الروث إليها إذا وتـحُـيا الـورد 
هُـتـُر عجٌُب فيهّ والخلد لـهـا إمـامٌا البيِش 

الجُـحُـُر لهُّ يخلى ٌذ ٍة إلـى يسـرى وقتف حـي
ٌد بـكـُر يكـفـره وهُدهُ قـبـلٌة مالهّ فوُط وعضر

عـذُر لهـا ليَس أن لسعهـا من العقرب 
والبـبـُر الليث تلقى عـاجـٌب عجٌُب فيهّ 

وكـُر لـهـا ليَس وطإائٌر جـردة ذو أشـرُف وطإائُر
الـنـسـر يتبعهّ وعسكٌر دوبـل إلـى تأوى وثرمٌل

العمـُر الرحم في أبرمها َع يسالُم مـرة بـذى الضبـ
سـحُـُر لهـا ليَس وسابٌح طإـائٌر خـلـلـهُّ وتمسٌح

ٌق ُه وخرنـ وبـر يسـفـد فحُفـٍح ذو والحُفاُث والعّث
ظـفـُر ول ناٌب لها حدة ذو الرمل في وغاائص

العصـر وقتهُّ يوافى شامٌس قيظِها في حرباؤهُا
ِهّ في الزهُـر روضت ّق كـمـا إليهـا بالش

ُد والظِرباُن الحُمر والوحر الكشى شـفـهّ قد الور
الـذعـُر أهُلكـهُّ نجُا ًا الضّب منهّ مذلـولـي
قصـُر أحرزه ولو  فـسـا ما إذا ينجُيهّ وليس
ُع الحُضـُر هُمهُّ ذئٍب وسم سـرفٌة تأكلـهـا وهُيشنة

الـخـمـُر يعجُبها َء  النـقـا أفاعي الما
الهـجُـُر واحتدما غال لها ظّل الحُرمِل ذرى
ِر سهامَا أعطى القمُر الميس مـاك لبعض طإعُم فبعضها

السـُر ولـهّ رأٌس والليُث
عقاُب النيل وتمسُح
الـهـوا

الـدهُـُر ينتقـُض بما غاـالـٌب لـهـا ليس

المـُر ولـهُّ يقضـى ضعيَف كنُت وإْن
القوى

ُه كرافضٍى الـجُـفـُر غار ّيا  ّيا إبـاضـ ول عـبـ
َدى  عنده فأو

السفـُر
في الل يغّر

سبـسـٍب



كـفـُر عندهُـمـا  مـا جهل في وسع كلهُما
ولم عابوا الذي ِة الحُشو من الجُفا

الولى

َنا شـزُر فلحُـظِـهُّ ر
من يسلمَك لم غابَت

الـدبـُر يلـسـبـهّ ًا سالمتهّ إن يعرُض مـدبـر
مـكـُر ولـهّ احتـياٌل قـلـبـهّ ضغـٌن خّب
الـيعـر فـهـُم وفارقوهُا باسـمـهـا جماعًة وانتحُلوا
ٌى لـهّ قــدر ول رأ ٍة ذو أعـوُج وأهُـوُج لـوث
ًا وغارهُم غاـروا كمـا أيض مـثـلـهّ نفسهّ في غاره

القـطـُر الجُرولة عن فيهم الحُكمُة تنجُع

أمـُر يجُـمـعـهـم ًتى قلوبهم مـنـهـم فمـا ش

خـزُر أعـينـهـْم 
أهُِل بهَت أو الذى

والمقـر الصاُب لديهّ
ُء  العضـاُل الدا

النفِس عزاء 
والصبر

حـيلٌة لـهّ ليست من

الثانية القصيدة

ًا: قال: وأنشدني  أيض

القـطـر عدد عنها  ٍة ذا العالـم ترى حـشـو
ِر وافر سبع الـظِـفـ وأحنـاشـهـا الوحِش
الـفـكـر لذوي اعتباٌر هُـامـٍج هُمـٍج ذو وبعضهّ

الجُحُـر في الحُياِت تطاعُم ُغ ّهـا على الرقط والوز ذلـ
الـسـر في العقرب ُد والخنفُس طإبعـهّ في السو

ِد الورى ِر والبل الـقـفـ مـنـبـثٌة الغبُر والحُشراُت
يدرى مـن عنـد كثيٌر شـرهُـا وفـي شّر
العمـر في الخلِق هُذا نفـسـهّ في العاقُل فكَر



ِر في تنقُش حجًُة الصخـ ًا إل شـامـل عجُـبـ
ِر في الجُسمان قـعـ ٍة مـن الخلق في ترى آي

ِر وضُح فيها الفـجُـ ٍة على الفكر أبرزهُا فـكـر
ِر في وصاحِب ِر العس واليس ٍد مـن الـعـقـِل دّر رائ

ِد  ِر الشـاهُـ لـلمـ ٍم غاـائٍب علـى يقضى وحاك
الشـّر من الخيَر يفصَل ًا أفـعـالـهّ بعُض شيئ

والطـهـر التقديس بخالص ًوى ّبـهّ خـصـهّ قد ق ر
ِر الخيشوما ومخرج والنـحُـ وإنسـانـهـا كالعين أنت
والـذر والثعـلـب كالذئب حـيلًة أكـثـرهُـم فشرهُم

السـر شـدة من حوى عـلـمـهّ جلـده قد والليث
بـالـهـصـر يثنيهّ  ًا يحُطمـهُّ  خـابـطـ

َع الـكـر مـن الفّر مواض أربابـهّ عرف قد والضعُف
والصبر واللحُاح السر أقـدارهُـا بالحساس تعرف

ِر الحُاجة بصاحِب والفـقـ فلتجُهـلـن مقروٌن والبخُت
ُة منها الخـمـر سكر ٍة إلى الكفايات سـكـر

والـنـمـر اللبوة من ُع ذيخهـا مع الغثراء والضب
بالبـبـر جىء قد أو والنمُر الـورى ببطن الليُث خلى
الـصـدر إلى قرنيهّ بين قضقضت ولو أرجى لها

الـعـذر فـي أبلغ أن شـره مـن أفلت إن والذئب
تـسـرى أعراقـهّ وعنصٌر قـالـٌب فـلـهّ جنـس

والبـذر الرض صنيع فيهم السرفة وتصنع
عـلـى

ِر للكبر  بـالـفـكـ أحرى الصغُر والضعف

ِر إلى ذاك أحوجهُّ الـمـكـ ًا عـدوه يرى قـاهُـر
ً فجُاءت رسل

تجُـرى
لم إذا الذئب ترى

يجُـرى أو يقـدما أو يحُجُـم ٍء قـدره فـعـلـى شي
الفرخُْ والعندليب
ِر كالنـسـ

المكسب في والكيس
لهْم 

كـالـوبـر والعلـم والفيُل ْد على كالذئب والخل



خـبـثـهّ
كالصـقـر الغاثر والبغُث ُد سـاءه وإن كالـحُـّر والعب
الرأي في تفاوتوا

والـقـدر
أيدى الـدين في 

ذا القياَس فناصبوا
السـبـر

ُد غامر التقلي
أحـلمـهـم

الـصـبـر مع النجُح واصطبر كلمى فاقهم

يدري ول يجُـري أن  بعين الدنيا إلى وانظِر
امرىء

ِر بين ِر الصخ والجُمـ وأمـعـاءه الهقـَل ترى

الـعـطــر فـائقة
على البيش 

بـيشـهـا

ٍر ِر فـي يسبح كماهُ غاـمـ
فـي يسبـح وطإائر

ٍم جـاحـ

والـدبـر السـرفة وصنعة
على الذئب ولطعة

ِه حـسـو
في قيَل مما أعجُُب
ِر الحُجُـ

في القردان ومسمع
منـهـل

الـذعـر شدة من مؤخرهُا تـولـٍج فـي تدخـُل وظبية

الـدبـر قـبـِل من يريغها علـى بالحُزما
قـانـٍص

ٌة ُع مرار الـذكـر فـي تسم إْن مـا المعلـم والمقرمُا

الموِت حدوِث
والنحُـر

جـوفـهّ من تنصُل وخصيٌة

الـهـدر مـائلة شقـشـقًة جـازٌر بعدهُـا من يرى

بـالمـر الـعـالـُم أشاعهّ
طإحُـاٌل للطرِف وليس

ِر ذو الجُازر يعرفهّ الخـبـ
عظِـٌم الثور فؤاد



في عاَش منها كان
أعـجُـوبًة الحُـيتـان 

ُغ النـهـرى السمك دما مـلـحُـهّ سقـى لساٌن
ِة ذى  إلى النقل إلى العذب في 

جـمـهّ
الفلك مثاِل
المـجُـرى

ًا بـأعـيانـهـا أوقـاتـ

في النواء تعاقَب
الشـهـر

ٌة فـلـهُّ جـنـٍس مـد

الـدهُـر آخـَر تـوارى لـيلـهـا فـي تظِهُر 

ًء مزاجهّ قـدر عـلـى مـا لـم ما الطعم يسبغ

واسع جراٍب 
الشجُـر

لزلقــهّ شـيء لـهّ

على أنبوب فشطر
شـطـر

نـضـا إمـا الـرائغ والتتفل

جـزر وذا فـٍش ذا  أخا الليث رأى
حـافـر

الـنـمـر فـي ذلك أطإعمهّ ًا النمر رأى لـهّ طإعامـ
الصـخـر في يجُرح ًا مخـلـبـهّ رأى وافـي

إلى مأكوٌل فالنمر
الحُـشـر

إلى الشدقِِ منهرَت
ٍم غالـصـ

نـمـر مـن أصبـر  في النمُر يعادي
ٍم ضيغـ

ِة الضلع شد
والظِهـر

أصِل في الذي
تركـيبـهّ

ذا المختاَل يسحُر طإـبـعـهّ على بالجُسر

من الميِت ومنشر
الـقـبـر

الخلـِق رّب سبحُاَن
والمـر

ِر من َرالج أقرَب الـوز فيما التفكير على فاصبْر



الولى القصيدة تفسير

ُقوتهّ في تفسير قصيدة أبي سهل بشر ّلهّ تعالى و نقول بعون ال
بن المعتمر، ونبدأ بالولى المرفوعة، التي ذكر في آخرهُا

الباضية، والرافضة، والنابتة، فإذا قلنا في ذلك بما حضَرنا قلنا
ّلهّ تعالى. في قصيدتهّ الثانية إن شاء ال

 ما قيل في الذئب أّما قولهّ: 
ٌء َزفُر ولها ُعوا ُؤٍب ْذ ْذؤٌب تنهُشها كأ أ

ْدمى ْتل، فإذا أ ّنها قد تتهارُش على الفريسة، ول تبلغ الق فإ

َثبْت عليهّ فمّزقتهّ وأكلتهّ، وقال الّراجز:  ًا و بعضها بعض

َنة يا تكوني المدّمي ذئبها َدّمى  ْب الَشـّم ا
الفرزدقِ: وقال 

ًا بصاحبهّ ِما على أحاَل يوم ّد الـ
ْوء كذئِب  رأى لّما الّس

ٌء على عداوتهّ والجُْزما على أكلهّ، ًا، وهُما سوا ّتى ُربما أقبل على النسان إقبالً واحد نعم ح

ْدمى فمّزقهّ وأكلهّ، وترك النسان وإن كان أحدهُما قد ُدهُما وثب على صاحبهّ الم ْدمي أح ُأ فإذا 

أدماه.

ّدما لهّ في ًا منهّ، ويحُدث عند رؤيتهّ ال ًا ألمَا من هُذا الخلق، ول شّر ول أعلُم في الرض خلق

صاحبهّ الطمع، ويحُدث لهّ في ذلك الطمع فضُل قوة، ويحُدث للمدّمى جبٌن وخوف، ويحُدث

ُيعط ّلهّ أعلم حيُث لم  عنهما ضعف واستخذاء، فإذا تهيأ ذلك منهما لم يكن دوَن أكلهّ شيء، وال

الذئب ُقوة السد، ولم يعط السد ُجبن الذئب الهارب بما يرى في أثر الدما من الضعف، مثل

ما يعتري الهر والهرة بعد الفراغ من الّسفاد، فإن الهر قبل أن يفُرغ من سفاد الهرة أقوى

ْتهّ كانت َق ًا واتبعتهّ طإالبًة لهّ، فإنها في تلك الحُال إن لحُ ّلى عنها هُارب ًا، فإذا َسِفدهُا و منها كثير

ٌء ل ّبما رمى بنفسهّ من حالق، وهُذا شي ًا، فلذلك يقطع الرض في الهرب، ور أقوى منهّ كثير

ِنهّ في تلك الحُال. يعدما

ّد العلة في ذلك، وهُذا باٌب سيقُع في موضعهّ من القول في الذئب ولم أرهُم يِقفون على ح



ًا، بما فيهّ من الّرواية وغاير ذلك. تاّم

قولهّ: الذيخ والثيتل والغفر وأّما 

ْيتُل ّث ُغـفـُر وال وال ِقهّ في خلقهّ ُهْم رز ّل ك
ّثيتل شبيهٌّ بالوعل، وهُو مّما يسكن في رؤوس الجُبال، ول يكون في ّذيخ: ذكر الّضبع، وال ال

ُقرى، وكذلك الوعال، وليس لها ُحضٌر ول عمٌل محُمود على البسيط، وكذلك ليس للظِباء ال

ُحْضر ول عمٌل محُمود في رؤوس الجُبال.

الشاعر: وقال 

ُوعوِل كمشي ْه على ال الظِاهُر ِدُس  ْكر بـالـدارعـيَن ُت
ًا: وقال  أيض

ًا الهضاب ّيد مْشكـول ُمق ّظِبُي َفاع رأس في وال ُلهّ الي تخا
ُلروية: واحد الْروى، والْروى: جماعٌة من إناث الوعال. ْفر: ولد ا ُغ وال

قولهّ: الّصدع والجُأب وأما 

ُنهـا  ْعـُر مسك الـو ُع َد شاهُق في العصُم والّص
ٌد ْعصم منهّ سوا فالّصدع: الّشاب من الوعال، والعصم: الذي في عصمتهّ بياٌض، وفي الِم

ُلنثى عصماء، والجُأب: الحُمار الغليظ الّشديد، والجُأبة: التان ولوٌن يخالُف لوَن جسده، وا

ًا، مهموز: الَمغرة، وقال  عنترة: الغليظِة، والجُأب أيض

ّنـهُّ ِرماِحهّن أمامَا الجُأِب حافر الِسنة كأ
ْكر، ولذلك ًا الم ْغرة، والمغرة أيض ّدماء برُجل يحُفر في معدن الم ُلطوخْ ال ّبههّ بما عليهّ من  ش

بالدماء: قال أبو ُزبيد في صفة السد المخمر 

ّنما عنايتهّ ُكـر باَت كأ ُيْم ِنَي للّشّر يعاجيهم ِهّ ثا ِف ْط ِع
قولهّ: الحُية والثعلب والذر وأما 

ّتتفـل ّذّر الـرائغ وال والـ ُجحُرهُا في الصماء والحُية
ّنذالة والدناءة، ّثعلب، وهُو موصوٌف بالّروغاان والخبث، ويضرب بهّ المثل في ال فالتتفل هُو ال

ْبث والّروغاان. كما يضرب بهّ المثُل في الخ

طإرفة: وقال 

واضحَُـهّ لهُّ اللهُّ ترك ُتهّ كنُت قد وصاحٍب ْب صاح



ّليلة أشبهَّ بالبارَحـهّْ ال ُغ ثعـلـٍب من أْرو
ُدريد بن  الصّمة: وقال 

ُغاون َء يرو َغّرا ْوغ بال ّثعالِب ر ُتهم قد  ال ُتـهـْم أدرك فترك
ًا: وقال  أيض

ِهّ كوٌن كان إن بثعلٍب ولسُت ُجحُْر ُكّل في برأس
ّثقفي لصحُاب النبي صلى اللهّ عليهّ وسلم، من حائط الطائف ما قال: ولّما قال أبو محُجٍُن ال

ّلهّ عنهّ: إنما أنت ثعلٌب في ُجحُْر، فابرْز من الحُْصن إن كنت قال لهّ عمر بن الخطاب رضي ال

رجلً.

ّثعلبان بال على رأس  صنمهّ: ومما قيل في ذلة الثعلب، قال بعض الّسلف، حين وجد ال

ّثعالُب عليهّ بالْت مْن َذّل ال ّلبـاُن يبول ّثع بـرأِسـهّ ال
ٌد في مثل ذلك:  ُدري  فأرسلها مثلً، وقال 

ٌؤ المقانُب تحُتويك ل امر ْيتني ّن ْيَس تم ٍد بن ق سع
سفـاهًُة

ِقِط شبعان الحُولّي ال ٌؤ ُد امر ْع القفا َج
ّكـٌس َع َت ُم

الّسباع شّر ومن
الثعالُب

ِرفوا لم انتسبوا غاير يع

وأنشدوا في مثل ذلك: 

ْهُُر ّد ُبـهُّ تنقضي ل وال عجُائ ْهَُر أعجَُب ّد ِهّ في ال ِف تصّر
ِلـنـا ُبـــهُّ آمـا نــوائ ودون فنبسطهـا آمالنا يبسُط

ِهّ على ثعالـبـهُّ رأس ّدهُر في رأينا ٍد من ال أس
ُه، وهُو كريم الوبر، وليس في الَوبر أغالى من الثعلب السود، وهُو ضروٌب، ّثعلب جلد ففي ال

ْنجُّي، وهُو العّم. َنك، ومنهّ الخل َف ْفصل بينهّ وبين ال ُي ومنهّ البيُض الذي ل 

ْظٌِم في صورة المثقب، ْطريهّ ع ّيهُّ، وهُو قضيبهّ في خلقة النبوبة، أحد ِش َنِض ومن أعاجيبهّ أن 

المعتمر: والخر عصٌب ولحُم، ولذلك قال بشُر بُن 

ْطُر ِر على ُأنبوٍب فش ْط ّتتفل ش ُغ وال نضـا إّما الرائ
ِري مع كبار الّسباع. ّنهّ لفرط الخبث والحُيلة يجُ ًا، ولك ّد ٌع جباٌن ج ُب وهُو َس

ّتى صار في َخمر، ومّر ُه مّرة بكلٍب لهّ، فراوغاهّ ح ّنهّ طإارد ُع منهّ، أ ُيسم وزعم أعرابّي ممن 



ّنهّ قد مات من يوما أو يومين، ّهُمهّ أ ًا، وإذا هُو قد َزكر بطنهّ ونفخهّ، فو ّيت ًا م بمكانهّ فرأى ثعلب

ْثبًة فصار في صحُراء. ّديتهّ وشّم رائحُة الكلب فوثب و قال: فتع

ُثرت البراغايُث في فْروتهّ، تناول بفيهّ إّما ُصوفًة وإّما ليقة، ثم ّنهّ لما ك وفي حديث العاّمة أ

ّتى اجتمعن ّولً ح ّولً فأ ّفعْت عن ذلك الموضع، فما زال يغمُس بدنهّ أ أدخل رجليهّ في الماء، فتر

ّولً اجتمعَن في الّصوفة، فإذا علم أّن الّصوفة قد ّولً فأ ْطمهّ، فلّما غامس خطمهّ أ في َخ

َثَب، فإذا هُو خارٌج عن جميعها. اشتملت عليهّن تركها في الماء وو

ّنهم لم يجُعلوه لهّ إلّ للفضيلة التي فيهّ، ًا فما أعجُبهّ، وإن كان باطإلً فإ ّق فإن كان هُذا الحُديُث َح

ْيس. َك ْبِث وال من الخ

ّية قال  ّثعلب ًا بمْشي الثعلب قالوا: مشى ال ًا شبيه الراعي: وإذا مشى الفرُس مْشي

ْوتى ثعالُب ّلعا قد جلدهُا َم َغاْملى تَس ّنهـا بالِمتاِن َنِصّي و كأ
ُيجُِد الّسرقِ. ّي ولم  وقال الصمعّي: سرقِ هُذا المعنى من طإفيٍل الغنو

ُمنقذ: وفي تشبيهّ بعض مشيتهّ قال المّرار بن 

ُفوٌر ُيْركُض ْع ّثعلِب أِشْر َي ِهّ أدنى ال ِي َجْر
القيس: وقال امرؤ 

ُء ْقريب ِسْرحاٍن وإرخا ُفِل وت ْت ْيطل َت ْبٍي أ ٍة وساقا ظ َنعـاَم
قولهّ: والبيت الذي ذكره الصمعّي لطفيل الغنوي، أّن الّراعي سرقِ معناه هُو 

ُدهُا موتى ثعالُب ْل ّنها بالمتان نصّي وغاْملى ينزِع لم ِج كأ
ِنهّ قوَل ُزهُير بن أبي  ْب ُسلمى: وأنشدوا في ُج

ٍة  َبّر ْغ ُبهـا ُم جوان ٍة َبلـد ٍة ُتـراما ل و خـائف
ٍة ِمْن  َب ْهُ ُبها َر ثعال ِزفيَن للجُِّن  بهـا عا

ًا ِهُباٍب ُبها ُفعم مناك ُتها ْف ّل ًا ك ًة ِعْرِمس ِفـَر ُعذا
ٌة ِقْل لم هُاجر ُبهـا َت َجناد َد ُتراقُب إذا المَمّر الُمحَُْص

ّية ْلمة الوحش ّظِ ُلوا بذكر ال ّو َهُ ْلب، لنهم إذا  ّدة الق ّثعلب بش ًا قد وصف ال والذي عندي أّن ُزهُير

والغيلن، لم يذكروا إلّ فزع من ل يكاد يفزع، لّن الشاعر قد وصف نفسهّ بالجُراءة على قطع

هُذه الرض في هُذه الحُال.

ْعمر: وفي استنذالهّ وجبنهّ قالت أمّا سالم لبنها  َم



َنهُّ يتـقـّرُب زائر مـْن زا ًا ْعمر ّيَن ل َم ّلهُّ ز ًا ال ْعمر َم
ْذ الّسرباِل في جئت إ

 
َتـنـا ْي ّلٌة عـّز عـاداك أعاد وذ

ُيْضـَرُب عليهّ ُيجُنى بأن و ًا عيني َتَر ْعمـر مثل زائر َم
ُعلفة: وقال عقيل بن 

ٌد  ْبـ َذلـيُل ُزَمـيل يا َعـ أّمك نال قد لما
ِرٌس ِهُـجُْـ

ٍرو بني  قـتـيُل وأنَت َعْم ْبك متى ِر بالّسيِف أْض

ُد وهُو على هُذه الّصفة? ّثعلب، قال: وكيف يْصطا ِهجُْرس: ولد ال ال
ّيادة:   فأنشد شعر ابن م

ُع َد ُيْخ ًا و ُيصطاد أحيان ُنورهُـا ف َوْحَش أّن َتَر ُع ال َد ًة َيْخـ َمـّر

ُنها ُفرهُْت ُنسورهُـا عقبا و
ِري ِد وَضوا ُق الّصي ِف ُتْخ

ّباس: كيف قال: وسألت عنهّ بعض الفقهاء فقال: قيل لبن ع

تزعمون أّن سليمان بن داود عليهما السلما كان إذا صار في

ّلهّ على البراري، حيث ل ماء ول شجُر، فاحتاج إلى الماء، د

ُنبرز لهّ ّطي لهّ الفّخ بالتراب الّرقيق، و ُهُد، ونحُن نغ مكانهّ الهد

ْهلً بما تحُت ذلك التراب، وهُو يدّل على ّطعم، فيقع فيهّ َج ال

الماء في قعر الرض الذي ل يوصل إليهّ إلّ بأن يحُفر عليهّ

ّيس?. ّيم الك الق

َدُر لم ينفع ّلهّ عنهما: إذا جاء الق ّباس رضي ال قال: فقال ابُن ع



الحُذر.

وأنشدوا: 

ُيون َشّرهُم وكذاك الكـذُب الم الّصدوقِ هُو الصديق

ِد ْع َو َغ بال ُغ كما را ّثعلـُب يرو ال ْوت ُه تـريد لهّ َغاد نـجُـاز
ّلهّ  عنهّ: وقال حّسان بن ثابت رضي ال

يوما المعروف عن
ِد ُي ّتزا  ال

ٍد َهُْت عاب ُه شا وُجو
ِبـد العا

ْعيا ثعلب ِد ببعض أ المراِص بـأمـانة يفي َصيفّي كان
وأنشد: 

ًا ّثعالِب كأقراِب َسجُاج ْورقا ال أ ُبهّ ًا ويْشَر ْذق ِعـيالـهّ ويسِقي َم
ِمْرداس: وقال مالك بن 

المـغـتـّر ِلعبَة تلعبّن ِدي ذا  بالضـّر الموِع
ْعلٍب َع َث ُحـّر بعـد ُأضي هُـّر مثـل تكوَن أْن 
َقـّر شمال يوما في عسراء الظـفـر مخيلة بهّ هُاَجْت
محُـجُـر بذي ليس  الـذعـر لثـق منها 
بـشـزر نابها منها تنفّض ِه أعلى تنفض ِو المغبـّر فْر

 المخمر الشره كلون 
ّذكر الشبث، صرد: مكان مطمئن. المخيلة: العقاب ال

ّغرني وأنت ًا فقال لهّ موله: يا دنينير فقال: أتص وقال اليقطري: كان اسُم أبي الّضريس دينار

ّذكر بدرهُم، والنثى بنصف درهُم، وأنا ثمني عشرة دراهُم. من بني مخيلة، والعقاب ال

ُوت، وسلحهّ أنتُن وألزُج وأكثُر من ّتما ّثعلب عندكم الّروغاان وال ّد ِسلح ال سلح الثعلب ومن أش

ُسلح الحُبارى.

ّثعلب. وقالت العرب: أدهُى من ثعلب، وأنتن من ُسلح ال

ِه باَل عليهّ، فإذا فعل ذلك ولهّ عجُيبٌة في طإلب مقتل القنقذ، وذلك إذا لقيهّ فأمكنهُّ من ظهر

ْطنهّ. ّقِ ب بهّ ينبسط فعند ذلك يقبض على َمرا

ّثعلب ّثعلب فيأكلهّ، ويصيد ال ّذئب يصيد ال أرزاقِ الحُيوان ومن العجُب في قسمة الرزاقِ أّن ال



ّية، ُظِم الحُ ّيات ما لم تع ُعهّ في الحُ ُيريغ القنفذ الفعى فيأكلها، وكذلك صني َذ فيأكلهّ، و القنق

ِفراخَْ الّزنابير ُد العصفور فتأكلهُّ، والعصفور يصيد الجُراد فيأكلهّ، والجُراد يلتمس  ّية تصي والحُ

ّنحُلة تصيد الذبابة ّنحُلة فيأكلها، وال وكّل شيء يكون أفحُوُصهُّ على المستوي، والّزنبور يصيد ال

ُد البعوضة فتأكلها. فتأكلها، والذبابة تصي

قولهّ: اللقة والسهل والنوفل والنضر وأّما 

ْهُل َفُل والّس ْو ّن ّباحـهـا ُتْرغِاُث  والنْضُر وال ُر
ّنوفل: البحُر، ّباح: ولد الِقردة، والّسْهل: الغراب، وال ُتْرغِاث: ترضع، والّر فاللقة هُاهُنا القردة، 

ْلقٌة، وأنشدني بشُر بن المعتمر  ِر ذلك فهي إ ّنساء وغاي ٍة من ال ّي ِر ّنْضر: الذهُب، وكّل َج لرؤبة: وال

ّدت ْق من إلقٌة وج  الل
ْقَل وشأنهّ في الجُمر والّصْخر، وأكَل الّضّب أولده، في موضعهّ من هُذا الكتاب ِه وقد ذكرنا ال

ّنهّ منجُّم أو صاحِب ّدجاج بالحُّب، وكأ ْتُرفان، وهُو الديك الذي يؤثر ال ُع وكذلك قولهّ في ال

ًا في ُد ذكر ذلك، وإن كان مذكور ُنعي ًا ما في الجُراد في موضعهّ، ولسنا  ُطرلب، وذكرنا أيض أْس

شعر بشر.

قولهّ: البغث وأّما 

 صقر يصطاده وأبغث
قال: ثم 

الذعُر ُدونهّ َعراه ْذُره فما ُرْمٌح سلُحهّ ُع
ّدة، ّد منهّ ِش يقول: بدُن البغث أعظُِم من بدن الصقر، وهُو أش

ّلى لهّ ّبما تجُ ّذرب، ور ومنقاُره كسنان الّرْمح في الطول وال

َعرار، وهُتك كّل شيء، َق الّشجُر وال َعل َف الّصقُر والّشاهُيُن 

ّظِاهُر معينٌة لهّ عليهّ، يقول: فقد اجتمعت فيهّ خصاٌل في ال

ًا، ُبر ُبلً ود ّنهّ على حال يعلم أّن الّصقر إنما يأتيهّ ق ولول أ

ّفهّ فضل َعُل، وأنهّ قد أعطى في سلحهّ وك ًا، ومن  واعتراض



ّتى صارت ُجرأتهّ ِبهّ، ح قّوة لما استخذى لهّ، ولما أطإمعهّ بهَر

عليهّ بأضعاف ما كانت.

َعْمرو بن سعيد:  قال بعُض بني مروان في قتل عبد الملك 

ِر من ّطي على اجتمعن ال يقـتـلـونـهّ إذ َمـْروان بني

قولهّ: ما يقبل التعليم من الحُيوان وأّما 

ْلبة والفيل َك ْعُر وال َي ّدّب وال ّلما إذا والِقرد وال ُع
ّتعليم في هُذه التي ذكرنا، وهُي ّلم فيزداد بال ُيع ِيُس و َيك ِكي و َيحُْ َقن و ْل َي فإن الحُيوان الذي 

ّدّب والِقرد، والفيل، والكلب. ال

ًا. ّية لعب ّية والحُبش ّك وقولهّ: اليعر، يعني صغار الغنم، ولعمري أّن في الم

قولهّ: حب الظِبي للحُنظِل والعقرب للتمر وأّما 

ْقَرٌب َع ْعجُِبها و ّتمُر ُي ال ْنظِل في تخِضُم وظبيٌة َح
ِبُض ويعّض على ّبما َرعى الحُنظِل، فتراه يق ّنهّ ر ّظِبي أعاجيُب من هُذا الضرب، وذلك أ ففي ال

ُؤه يسيُل من شدقيهّ، وأنت ترى فيهّ ُغ ذلك النصَف وما ّدهُا قد الخْسفة فيمض ٍة فيق ِنصف حنظِل

الستلذاذ لهّ، والستحُلء لطعمهّ.

ُد ِر ُي ّظِبي  ّي، خاُل أبي العميثل الّراجز، قال: كنت أرى بأنطاكية ال وخبرني أبو محُجُن العنز

البحُر، و يشرُب المالَح الجاج.

ْنقع في قعر الناء. ّنوى الُم ّنما تطلب ال ّتمر، وإ ْقرب ترمي بنفسها في ال والع

ّي شيء أعجُُب من حيواٍن يستعذب ُملوحة البحُر، ويستحُلي مرارة الحُنظِل. فأ

ّظِبي في الباب الذي يقع فيهّ ذكره إن شاء اللهّ تعالى، ولسنا نذكر شأن وسنذكر خصال ال

ّنا قد ذكرناه مّرة. ّنمل، والجُعل والّروث والورد ل الضّب وال

قولهّ: فأرة البيش وأّما 

ُد ْل ِبيش  هُتُر عجٌُب فيهّ والخ لهـا إمامٌا ال



ْيبة تشبة الفأرة، وليست بفأرة، ولكن هُكذا تسّمى، وهُي تكون في ُدو فإن فأرة البيش 

ُقْسط، فهي ْنبل، وما في ال العياض والّرياض ومنابت الهُضاما، وفيها سمومٌا كثيرة، كقرون الّس

ُيعجُب ّلل تلك الهُضاما، وتطلب الّسمومَا وتغتذيها، والبيش: اسٌم لبعض الّسموما، وهُذا مّما  تتخ

منهّ.

ّيات. ّية في باب القول في الحُ وقد ذكرنا شأن القنقذ والحُ

ًا عندهُم من مطايا الجُّن، وقد ْبلة فهو أيض ِق العضرفوط والهدهُد وأّما قولهّ: وعضرفوٌط ما لهّ 

فقال: ذكره أيمُن بن ُخريم 

َقِ تجُوب ِعرا َتجُْبي ال ِبيطا و ّن ال ُهـْم غازالة  ُبـ ْنـتـا َتـ
ّيُة أْجحََُر َعْضرفوطإا الحُ ُتجُْحُِر ال ُهـْم و َنـ ُفـرسـا

ّيات تأكلها وتغِصبها أنفسها. ٌة ضعيفة، والحُ ّبة صفير ْي لن العضرفوط دو

الجُّن: وأنشدوا على ألسنة 

ًا ٍء ِمْن ِوْرد ِرِب عظِا قوا بي َحّط َعْضَرفوٍط
فأقمتهّ

ُلهّ: وأّما  قو

ٌد ُه وهُدهُ ِفُر ْك  بكُر ُي
ّنهّ كان حاّج بكر ابن أخِت عبد الواحد صاحب ّنما ذلك ل فإ

ِد بخبر? إنهّ كان يعرُف ُهُ ِة، فقال لهّ: أتخبُر عن حال الهد ّي البكر

َعهّ وسار إلى ّلهّ عّز وجل من معصيتهّ، وقد ترك موِض طإاعة ال

ِبلهّ منهّ فإّن بلد سبأ، وهُو وإن أطإرف سليمان بذلك الخبر وق

ُبلدان على ِنهّ في ال ّكل بهّ، وجول ُو َبهّ في تْرك موضعهّ الذي  ْن َذ

ًا، والمعصيُة حالهّ، ول يكون ذلك مما يجُعل ذنبهّ السابق إحسان

ّنفاقِ? قال: فإني أفعل ل تنقلُب طإاعة، فلم ل تشهد عليهّ بال



قال: فحُكى ذلك عنهّ فقال: أّما هُو فقد كان سلم على

ْو ّنهُّ أ ْذبحُ ْو ل ًا أ ًا شديد َعذاب ّنهُّ  َب ّذ َع ُل ُسليمان وقد كان قال: "ِ

ّنهّ قد أدلى ْلطاٍن ُمبيٍن"ِ، فلّما أتاه بذلك الخبر، رأى أ ِبُس ّني  ْأتي َي ل

ُبهّ على حالهّ، فكيف َبحُْهّ، فإن كان ذن ْبهّ، ولم يذ ّذ بحُجُّة، فلْم يع

ْقِصد لهّ ُحجُّة? ُيرسل فيهّ ولم ي يكون ما هُجُم عليهّ مّما لم 

ْبقي هُذا عليهّ. وبكر يزعم أن الطإفال والبهائم ل تأثم، ُي وكيف 

ّي ْكر: بأ َب ْؤثم اللهّ تعالى إلّ المسيئين، فقال بشٌر ل ُي ول يجُوز أن 

ٍء تستدّل على أّن المسيء يعلُم أنهّ مسيء? قال: بخجُلهّ، شي

واعتذاره بتوبتهّ، قال: فإّن العقرب متى لسعت فّرْت من

ّنها جانية، وأنت تزعُم أّن كّل ْتل، وهُذا يدّل على أ خوف الق

ٍء عاٍص كافٌر، فينبغي للعقرب أن تكون كافرة، إذا لم يكن شي

لها عذٌر في الساءة.

الببر والنمر وأّما قولهّ: 

ّنْمُر الليث تلقى وال عاجٌب عجٌُب فيهّ 
ّنمر يطالبهّ، فإذا التقيا أعان الببر السد. ِلٌْم للسد، وال لّن الببر مسا

قولهّ: الخفاش والطائر الذي ليس لهّ وكر وأّما 

ِئٌر وكـُر لهّ ليس وطإا ِئٌر ُجْردة ذو أْشَرُف وطإا
ٌد من الّزغاب والّريش، ًا، وهُو متجُّر ًا ظاهُر ّفاش، لّن لذانها حجُم ّطير الُخ فإّن الشرَف من ال

وهُو يلد.



ُقط إلّ ريثما يجُعُل لبيضهّ ّنهّ ل يس ّيون أ ِئر الذي ليس لهّ وكٌر، هُو طإائٌر يخبر عنهّ البحُر ّطا وال

ّتى يموت، وإن لقى ذكٌر أنثى تسافدا ًا ح ّطي عليهّ، ويطير في الهواء أبد ًا من تراب، ويغ ّي ُأدح

ّطيران كان كأبويهّ ّدتهّ، فإذا أطإاقِ فرُخهّ ال في الهواء، وبيضهّ يتفقص من نفسهّ عند انتهاء ُم

في عاداتهما.

قولهّ: الثعالب والنسور والضباع وأّما 

النـسـُر يتبعهّ وعْسكٌر ُثْرُمٌل َبـٍل إلى تأوي و ْو َد
ُعْمُر الرحم في أبرمها َع ُيسالم ال ْب ٍة بذي الّض مـر

ّدوبل، وأّما  ّثعالب، وهُي مسالِمة لل قولهّ: فالثْرملة: أنثى ال

ّنسر يتبعهّ وعسكر  ال
ِعقبان، وتفعلهّ الّرخم، فإن النسور تتبع العساكر، وتتبع الّرفاقِ ذواِت البل، وقد تفعل ذلك ال

ّنابغة: وقد قال  ال

غاـيُر غاسـاَن من كتائُب
أشـائب

ِر  قد لهًّ قيل إذ بالنص

غاـيُر بأسهـْم قومٌا 
كـاذب

عـامـر بن وعمرو دنيا عّمهّ

ٍر عصائُب بعـصـائب تهتدى طإي
َق بالجُيِش غازوا  حل

فوقهـْم
ّول الجُمعاِن التقى  أ
غاالـِب

قـبـيلـهّ أن أيقـّن قـد جوانـُح

مسوك في الشيوخِْ جلوَس
 الرانب

ِما خلَف تراهُّن ًا القو خزر
عيونهـا

ِنب. والصمعي يروي: جلوَس الشيوخْ في ثياب المرا

وسباع الطير كذلك في اتباع العساكر، وأنا أرى ذلك من الطمع في القتلى، وفي الّرذايا

ُيجُْرح. والحُْسَرى، أو في الجُهيض وما 

ّنابغة: وقد قال  ال

َذايا ّطـريِق ر ُع بـالـ ِئ َودا
ًا ًا الّريَح ُتباري َسَمام ُخصوم
ُنها ُعيو

الشاعر: وقال 



ٍة ْفَر ِدي َق ِة با َب الّسغا
ْطإحَُُل  أ

َق عن الّسل سماِحي

ذئب: وقال ُحميد بن ثور في صفة 

هُو الذي ينظِْرن الطير ًا بـدا مـا غاـيايًة رأيَت يومـ

ٍة ليس ّنهّ ل محُالة حين يسعى وهُو جائع، سوف يقع على سبع أضعف منهّ أو على بهيم ل

دونها مانع.

ّتى أطإنب بعُض المحُدثين وهُو مسلم بن الوليد بن يزيد ُء في هُذا الباب ح وقد أكثر الّشعرا

فقال: 

ُبِل القنا ِتيجُان الهامَا َويجُعُل ّذ ال نفوس السيوف 
بهّ الناكثين

َنهّ ْع ْتب َتـحُـِل كّل في ي ُمْر َد ّو ّطيَر َع ْقَن عاداٍت ال ِث بها و
ّنهّ  ُيرغاُب عنهّ إل النابغة، فإ ًا منهم أسَرَف في هُذا القول وقال قولً  قال: ول نعلم أحد

ّوُل الجُمعاِن التقى  أ
 

قـبـيلـهُّ أّن أيقـّن قد جوانُح

ّبهم ّتباع الجُموع إلّ ما يسقط من ركابهم ودوا ّطير والّسباع في ا ْثبتهّ. وليس عند ال ُن وهُذا ل 

ًا، فأّما أن تقصد بالمل واليقين إلى ًة أو مرار ْذ كانوا قد رأوا من تلك الجُُموع مّر ّقع القتل، إ وتو

ٌد. ْلهّ أح أحد الجُمعين، فهذا ما لم يق

َبد. ُل ُء في ذكر النسور، وأكثر ذلك قالوا في  نسر لقمان وقد أكثر الّشعرا

ّنابغة: قال  ال

ْيها َل َنى الذي َع على أْخ ًء أضحَُْت ُلها وأْمسى خل أهُ
ُلوا احتم

ُطإول الّسلمة، وقال  لبيد: فضربهّ مثلً في 

ِم بين ِهّ قائ َد صبٌح رأى والمحُمل سيف خليلـهّ سوا
ْؤثم اللهّ ُي وبكر يزعم أن الطإفال والبهائم ل تأثم، ول يجُوز أن 

ٍء تستدّل على ّي شي ْكر: بأ َب تعالى إلّ المسيئين، فقال بشٌر ل



أّن المسيء يعلُم أنهّ مسيء? قال: بخجُلهّ، واعتذاره بتوبتهّ،

ْتل، وهُذا قال: فإّن العقرب متى لسعت فّرْت من خوف الق

ٍء عاٍص كافٌر، ّنها جانية، وأنت تزعُم أّن كّل شي يدّل على أ

فينبغي للعقرب أن تكون كافرة، إذا لم يكن لها عذٌر في

الساءة.

الببر والنمر وأّما قولهّ: 

ّنْمُر الليث تلقى وال عاجٌب عجٌُب فيهّ 
ّنمر يطالبهّ، فإذا التقيا أعان الببر السد. ِلٌْم للسد، وال لّن الببر مسا

قولهّ: الخفاش والطائر الذي ليس لهّ وكر وأّما 

ِئٌر وكـُر لهّ ليس وطإا ِئٌر ُجْردة ذو أْشَرُف وطإا
ٌد من الّزغاب والّريش، ًا، وهُو متجُّر ًا ظاهُر ّفاش، لّن لذانها حجُم ّطير الُخ فإّن الشرَف من ال

وهُو يلد.

ُقط إلّ ريثما يجُعُل لبيضهّ ّنهّ ل يس ّيون أ ِئر الذي ليس لهّ وكٌر، هُو طإائٌر يخبر عنهّ البحُر ّطا وال

ّتى يموت، وإن لقى ذكٌر أنثى تسافدا ًا ح ّطي عليهّ، ويطير في الهواء أبد ًا من تراب، ويغ ّي ُأدح

ّطيران كان كأبويهّ ّدتهّ، فإذا أطإاقِ فرُخهّ ال في الهواء، وبيضهّ يتفقص من نفسهّ عند انتهاء ُم

في عاداتهما.

قولهّ: الثعالب والنسور والضباع وأّما 

النـسـُر يتبعهّ وعْسكٌر ُثْرُمٌل َبـٍل إلى تأوي و ْو َد
ُعْمُر الرحم في أبرمها َع ُيسالم ال ْب ٍة بذي الّض مـر

ّدوبل، وأّما  ّثعالب، وهُي مسالِمة لل قولهّ: فالثْرملة: أنثى ال

ّنسر يتبعهّ وعسكر  ال
ِعقبان، وتفعلهّ الّرخم، فإن النسور تتبع العساكر، وتتبع الّرفاقِ ذواِت البل، وقد تفعل ذلك ال

ّنابغة: وقد قال  ال



غاـيُر غاسـاَن من كتائُب
أشـائب

ِر  قد لهًّ قيل إذ بالنص

غاـيُر بأسهـْم قومٌا 
كـاذب

عـامـر بن وعمرو دنيا عّمهّ

ٍر عصائُب بعـصـائب تهتدى طإي َق بالجُيِش غازوا  حل
فوقهـْم

ّول الجُمعاِن التقى  أ
غاالـِب

قـبـيلـهّ أن أيقـّن قـد جوانـُح

مسوك في الشيوخِْ جلوَس
 الرانب

ِما خلَف تراهُّن ًا القو خزر
عيونهـا

ِنب. والصمعي يروي: جلوَس الشيوخْ في ثياب المرا

وسباع الطير كذلك في اتباع العساكر، وأنا أرى ذلك من الطمع في القتلى، وفي الّرذايا

ُيجُْرح. والحُْسَرى، أو في الجُهيض وما 

ّنابغة: وقد قال  ال

َذايا ّطـريِق ر ُع بـالـ ِئ َودا
ًا ًا الّريَح ُتباري َسَمام ُخصوم
ُنها ُعيو

الشاعر: وقال 

ٍة ْفَر ِدي َق ِة با َب الّسغا
ْطإحَُُل  أ

َق عن الّسل سماِحي

ذئب: وقال ُحميد بن ثور في صفة 

هُو الذي ينظِْرن الطير
ًا بـدا مـا غاـيايًة رأيَت يومـ

ٍة ليس ّنهّ ل محُالة حين يسعى وهُو جائع، سوف يقع على سبع أضعف منهّ أو على بهيم ل

دونها مانع.

ّتى أطإنب بعُض المحُدثين وهُو مسلم بن الوليد بن يزيد ُء في هُذا الباب ح وقد أكثر الّشعرا

فقال: 

ُبِل القنا ِتيجُان الهامَا َويجُعُل ّذ ال
نفوس السيوف 

بهّ الناكثين
َنهّ ْع ْتب َتـحُـِل كّل في ي ُمْر َد ّو ّطيَر َع ْقَن عاداٍت ال ِث بها و



ّنهّ  ُيرغاُب عنهّ إل النابغة، فإ ًا منهم أسَرَف في هُذا القول وقال قولً  قال: ول نعلم أحد

ّوُل الجُمعاِن التقى  أ
 

قـبـيلـهُّ أّن أيقـّن قد جوانُح

ّبهم ّتباع الجُموع إلّ ما يسقط من ركابهم ودوا ّطير والّسباع في ا ْثبتهّ. وليس عند ال ُن وهُذا ل 

ًا، فأّما أن تقصد بالمل واليقين إلى ًة أو مرار ْذ كانوا قد رأوا من تلك الجُُموع مّر ّقع القتل، إ وتو

ٌد. ْلهّ أح أحد الجُمعين، فهذا ما لم يق

َبد. ُل ُء في ذكر النسور، وأكثر ذلك قالوا في  نسر لقمان وقد أكثر الّشعرا

ّنابغة: قال  ال

ْيها َل َنى الذي َع على أْخ ًء أضحَُْت ُلها وأْمسى خل أهُ
ُلوا احتم

ُطإول الّسلمة، وقال  لبيد: فضربهّ مثلً في 

ِم بين ِهّ قائ َد صبٌح رأى والمحُمل سيف خليلـهّ سوا
ًا فأصاب ًا صبحُ لم قائم ًا صبحَُن ّق يوما صبحُ ح

حذاره
حنو وبين التراب

الكلكل
ًا فالتّف وأضحُي منقصف

غاير وكان الزماِن
 

ٌد جرى فأدرَك لب

كالفقير القوادمَا
العزل

النسور لبد رأى
تطـايرْت

لم أن لقماُن رأى يرجو لقماُن تحُتهّ

َدثين وهُو وإن أحسنت الوائل في ذلك فقد أحسن بعض المحُْ

ّنسر وضرب المثل بهّ وبلبد وِصحُّة بدِن الخزرجي في ذكر ال

ِذ بن ُمسلم بن رجاء، مولى الغراب، حيث ذكَر طإوَل عمر ُمعا



َئًة َعمرين، طإعن في السن ما القعقاع بن َشور وكان من الم

وعشريَن سنًة، وهُو قولهّ: 

ُد عمـره طإوِل من ضّج البـ َذ ٍم بـَن معـا رجـٌل مـسـلـ

ِر وأثـواُب جـدد عـمـ
الزماِن رأُس شاَب
ال واختضب

ِة ثـوَب تلبـُس لـبـد يا الـحُـيا
تـعـيُش كـْم لقماَن نسَر

الـونــد كـأنـك فـيهّ وأنـَت ٍما داُر أصبـحُـْت خـربـْت آد
ُع يكوُن والـرمـد الصـدا حـجُـلـْت إذا عربانـهـا 

 بالنسور يِّشبه فيما وخبر شإعر

ّبهّ بالنسور، قال  ُيش ّنعاما، وما تراكَب عليهّ  ّبهّ بال الشاعر: وما تعلق بالّسحُاب من الغيم يش

ُع يصوَب أْن أمر كّل ربي
وادعوا تستسلما ل خليلّى

ٍم ُع شظِاه في لعظِ صدو ٍد عودهُـا المحُُل أنفذ لبل
ُع النسوُر عليهّن وقـو كأنهـا النشاِص غاّر بمنتصر
ُع بالظِاعنيَن النوى تـري ًا يحُّل أن عسى وإنـهـا جزع

ًا على باب بعِض الملوك بالنسور،  ُعجُير الّسلولّي ُشيوخ ّبهّ ال فقال: وش

ّنجُوما عمانّي من نـظِـيُر ال ضوء على إسآدي فمنهن
كوكٍب

ُنسـوُر الذين يْرجوَن القومُا ّنـمـا باٍب كّل قْرعي ومنهن كأ

ِر أعواد فوقِ زئيُر الّسـري
ِطٍن القلَب يستخرج َف

ُفهّ طإْر
ُهُذيٍل قتيلً  ٌة من  فقالت: وذكرت امرأ

ِهّن العذارى  َلي َع
 الجُلبيُب

َيٌة وهُي إليهّ النسوُر تمشى ِهُ ل

ُتذعر. تقول: هُي آمنٌة أْن 

فقال: ومدح بعض الّشعراء عبد العزيز بن ُزرارة الكلبّي 



ُبـوُح ماضٌر ِشَخاٌب وَص ُتـهّ حّل الذي الكلبّي ْي ب
ْنِب إلى  ٌة ُجنوُح الخوان َج ُمتونهـا كأّن حْمٌر ومكسور

ّية، وقال ابن  ّيادة: مكسورة: يعني وسائد مثن م

ًا ّنـهّ أزّب شيخـ َنـْســُر كـأ
ْعُت ِد ِمْن وَرَج ْع الّشباِب َب
ِره وعص

طإرفة: وقال 

النسور منع إذ  َنابَت منعّن الّض َم
َلهُّ الجُيُف، ول تكْن كالجُِيِف حولها النسور، فاعترض ْو ِر َح ّنْس ُكْن كال وفي كتاب كليلة ودمنة: و

ُكْن ّتاب فقال: إنما كان ينبغي أن يقول:  ّلفين من فتيان الك ّفع بعُض المتك على ترجمة ابن المق

ّنهّ أراد الّضروس فقال الّضرس، َكلة أطإ َل ْبرة تطيف بها ا ّتحَُف، ول تكْن كاله كالّضرس ُحّف بال

وهُذا من العتراض عجٌُب.

ّتى ألحُقوه بالنوقِ، وهُي الّرخمة. ّدة الرتفاع، ح ويوصف النسر بش

ّي بن  زيد: وقال عد

ّنسُر  ُقِ ُدونها ال َلنو َء وا ْليا ُذراهُـا ُينال ل َع
ذلك: وأنشدوا في 

ْيِش ّط ِء ال ِر والعورا ْذ ِة واله ّدناء ِهْم في ال ِلس مجُا
َع ّيوقِ م َع ِر ال ّنْس وال ْدنون ُسئلوا وإن سألوا ما َي

ّتغلبي، في قتل عمير بن  ِبْشر ال الحُباب: وقال زيد بن 

ِر ول  ِر بغـي َخـفـي ّي أْرضنا يجُُوزّن ِر ُمَضـ
ِر بني على وألحُّت ْنصـو َم َنْت ِزَن تغلٌب طإحُ ًا هُوا طإحُْنـ
ْوَل النسور َحجَُلَن ِر َح ُة َتْردي َجُزو عمير حول الكما

جميل: وقال 

ُق العقدتـيِن وممّر وثـي بهّ قذفْت نابٍل من صائٌب
الزاعبّى كنصل ونصٌل ِر خوافى من حّم النس

فعـتـيق عودهُا وأما 
ٍة ًء نبع أما زورا
خطامها

لهن تظِهْر لم  ً بأوشَك يومَا منِك قتل



خـروقِ رميتنـى
وأنِت غاماهُا تكشُف
ُق صـدي

ًا أَر بثيَن يا حرب
كحُربـنـا

مسالمة النسر للضبع وأما قولهّ: 

ِم في ُعْمُر الّرِح ْبع ُيسالم ال ٍة بذي الّض ِمّر
ّنسر لّن ٌه عظِيٌم ثقيٌل، طإيٌر ال ِر على سقط فإذا نهم، رغايٌب ش

ّطيران يستطِع لم وتمل الجُيفة حوَل يدور ثّم وثباٍت، يثب حتى ال

ِهّ ًا، مسقط ُقط ِمرار طإبقًة نفسهّ يرفع يزاُل فل ذلك، في ويس

وقد صادفهّ من فكّل الّريح، تحُتهّ ُيدِخَل حتى الهواء في طإبقًة

ِطن ًا، شاء إن ضربهّ وتمل، َب ّتى بحُجُر، شاء وإن بعص ربما ح

الناس. من الّضعيف اصطاده

مع عليهّ، يثُب ول الضبع، فريسة في الّضبع يشارك ذلك مع وهُو

ِزه معرفتهّ ّطيران، عن بعجُْ َعَم ال هُو العمر بطول ثقتهّ أّن وز

ذلك. على جّرأه الذي

 لغوي ستطراد

ْتهّ قيل ِرغاهّ، فإذا أراغا ٍد أو غايره ما لم ت ًا: إذا انقّضت على صي ّي ِو ُهُ ُعقاب تهوي  ويقال: هُوت ال

ّتناول باليد، والراغاة أن يذهُب بالصيد هُكذا وهُكذا. ًا ال ًء، والهُواء أيض أهُوت لهّ إهُوا

ًا: إذا دار في السماء ول يحُرك جناحيهّ. ّوما تدويم ّو الّسماء، وهُو يد ّوما الطائر في ج ويقال د

ْنَسر، وقال  العجُّاج: ويقال نسره بالِم



نَسْر أو منها الرؤوس  ْهُوى إذا الكلليب شاكي َفْر أ َظ
ّدجاج. والنسر ذو منسر، وليس بذي مخلب، وإنما لهّ أظفاٌر كأظفار ال

ٌع لئيٌم عديم الّسلح، وليس من أحرار ّوة بدنهّ وِعظِمهّ، وهُو سب ّنما يقوى بق وليس لهّ سلٌح، إ

وِعتاقها.الطير 

 بالحُمرة الطير عتاقِ
ّطنفسة والنمرقِ فتحُسبهّ لحُمرتهّ ُعمود الّرحل وعلى ال ويقال إّن عتاقِ الطير تنقّض على 

ّدة البصر ول أدري كيف ذلك. ًا، وهُم مع ذلك يصفونها بحُ لحُم

سلمة: وقال غايلن بن 

َنهّ كأّن الّسحُـُل َمتو ِفُضها الل ُعها يخ َف وير
الَخْمـُل ألوانها على ًا ْقم أردفـهّ ثـّم وَر

ّنهّن ًا وكأ إجـُل ضوامـر مآزرهُا على الّرعاِف
ْلقمة بن  َعلس وقال ع ّيب بن  َعبدة: وهُذا الّشعر عندنا للمس

ِدياِت ّتزي ُكـومُا بال ْعـ َمـ
ُء الحُّي جماَل الما
فاحتملوا

ِما من ْدُمـومُا الجواِف َد َم ًا ْقم ّطيُر يظِّل وَر ُعهّ ال يتب
الهذلّي: شعر في العقاب وقال 

ٌة الّرداء بالمشرِف بصير ْوُت َد ّيٌة وصاحبي َغا وحشـ
َء، َثُة سودا ْو ٍة فراش إلى أتيُت كالِمْخَصِف أنفها َر عـزيز

ْتهّ. ًا، وقولهّ: بصيرة بالمشرف يريد الّريح من أشرَف لها أصاب يعني عقاب

ٍهّ  بهذا: وقال الخُر في شبي

ٌة الّرماح ِر بصير ُكْم بالحُاِس ْت ّبـُسـوا هُذه أت فتلـ
آخر: وقال 

ْقباِن ِع َتًة ال ِئ ُلـوبـا خا َطإ ْذ ْوا إ َد ْنُت َع بـّزي َضّم
ِما ِعظِا َعْت ما ل نيٍق رأس في ناهٍُض جريمَة صليبا َجم

ُطإفيل  ّي: وقال  الغنو

ْوا  َو ٍر إحداَث َن ّطِب أْم َع ْقبان ُم ِع رجالـهّ الّشَريف ك
ُدريد: أي أمهلوا، وقال 



ٍء ْذ باَن قد امرى بان إ
 صاحبهّ

ْذ بالشطاء تعللُت باَن إ
صاحـبـى

تجُانبـهّ ل وكرهُا في ناهٌُض َقِ وبزى َء فو ٍة فتخـا لـقـو

ً تراقُب كـواكـبـهّ تغوُر ما ليل
الطّل ينفُض عليهّ فباتْت

ريشـهـا
أحٍص عن حسرى تنفض
مناكبهّ

عنها الليُل تجُلى
وأسـفـرت

ٍة عجُلُن والموُت حر
كاربـهّ

ًا ٍة من ثعلب فـهـوْت حر

وتـرائبـهّ أنـفـهّ يدمى وبالقلب ً بـسـحُـره واستمـر قتيل
ّطير جفاء العقاب  ٌء في ال ّنهّ ليس شي زعم صاحُب المنطق أ

ًا، وربما ُيْخرَج واحد ّد من أن  ّنهّ ل ب ُعقاب وأ أجفى لِفراخهّ من ال

ّفل ّتى يجُيء طإائٌر يسّمى كاسر العظِاما فيتك ًا ح ُهُّن جميع َد طإر

بهّ.

ُد بن الّصّمة يقول:  ودري

ْكرهُا في ناهٌُض ُبهّ ل و ِن َء فوقِ وبّزي تجُا ٍة فتخا ْقـو لـ
ُعقاب، عند ِشبعها من لحُم الّصيد، شبيهٌّ بالذي ما يعتري العقاب عند الشبع وقد يعتري ال

ْند، لبعض  ّيين: ذكرنا في النسر، وأنشد أبو صالٍح مسعود بن ق القيس

ٍر بوْحفاء ْف ِدّب ما َق ُبـهـا ي ُعـقـا
ّطير ٌد اليأس بعد ال زي

فأصبحُْت
ِعْرمَس َوجناء ال ّق قد ال ش ّطى ٌد الفحَُل يتخ زي

ِهّ بـسـيفـ
ُبـهـا الجُِبـاِل أقران  جـذا ً قـيل ْهـل ّنـهّ َمـ ّيٌة إ ِنـ شـد

ْطنة، ما يعتري النسر. ِب ّثقل عند الطيران، من ال ُعقاب من ال ّنهّ يعتري ال ّبر أ خ

ُؤ القيس - إن كان قالهّ  -: شعر في العقاب وقال امر

ِة لها لَح  الـذيُب بالقـفـر ُء فاض حين الما



واحتمـلـْت

شـنـاخـيب منـهُّ موقعها 
فوقِِ من شخصهُّ فأبصرت

ٍة مرقـب

ّى من تـصـويب اللوح هُو
ّو في نحُوه فأقبلْت الجُـ

ًة كـاسـر
الشقين على الشقاء
مصبـوُب

مـن تنصّب ولم عليهّ 

وتـكـريب منـهـا وذمٌا خانها
وهُي عراهُا بتُت كالدلو

مـثـقـلٌة
الرض في الذي كهذا
 مطلوب

ّو هُواء في كالتي الجُـ
طإـالـبًة

ٍد في الصرار على اجتها
 تغبيب

مرآتاهُما والريح كالبرقِ
عـجُـٌب

والدّف تحُتها من فانسل
مثـقـوب

مـخـالـبـهـا فنالـتـهّ فأدركتهّ

الصخر على ومنهّ
الشآبـيب

َد منها بالصخر ما بع
فـتـرت

وبالشـدقـين وباللسان
تـتـريب

الرض بمتِن استغاثت
ُه تعـفـر

ّ تحُرَز مـكـتـوب وهُـو إل
قـيَس المنـايا أخطأتهّ

ِة أنـمـل
الليَل إّن الليَل ويرقب

محُـبـوب
ًا يراقـبـهـا منـهـا منجُحُر

زهُير: وقال 

َنها ُي ِعقباُن أع َهُا والّرَخُم ال ٍة كّل في أفلذ ْنزل م
ِتخ: أي تنزع وتستخرج، والعرب تسّمي المنقاش الِمنتاخْ. تن

ًا، وأنشد أبو  ّق نقيق ّقت الّرخُم تن الجُّراح: ويقال: ن

ُهّن َق ُق َنقي ِي ِم نق ُرخـ ّدّل سماِع من  وعر ال
ًا. ّق نقيق ّق الضفدع ين والنقيق مشترك، يقال: ن

ُد من بيض النوقِ. ُقوقِ، و: أبع َع ْبلق ال ويقال: أعّز من ال



َع َع الّصخر، والمواِض ُدو فأّما بيض النوقِ فربما رئي، وذلك أّن الّرخم تختاُر أعالَي الجُبال، وص

ْلقاء فهو َمثٌل،  ًا، وأما العقوقِ الب ّية، وأّما البلق فل يكون عقوق وقال: الوحش

ِما ْد ُل العشّي مخماص ا
سلوُب

ركـابـنـا أمامَا َمّرْت أن ذكرناِك

ُنها ِث َخـضـيُب وراُحـهـّن برا
ُفُض عليها  الّريش َتن

ِد ّطو ٌو ال ْأ ولـهـوُب بينهـا ف ّية ْقعاء خدار فـراِخـهـا ُدون ص

َعُمهُّ ْنَح فمط ِما ُج ّظِل َنـصـيُب ال
ِنص ولم آَب المحُروما القا

ِتين فوقِ قاما ْنِص الم
خطـيُب

دون ما الطير بعد فأصبحُت

خازما: وقال بشُر بن أبي 

َق َزلق ٌع كهاِف ذي ُزَمال ْد ّية َص َبـَشـْرقٍِ أو ِبخ
ُبها ْطإراِف مخال الشافـي كأ ْقوة ّل ْغواء ال عنـهـا الّش

ًا: وقال بشر  أيض

ّنـْسـر ُء الـ الـجُـنـاح َفـتـخـا
قــبـــوُض

َد َلـحُـمـي تدارَك مـا بـعـ
ّلــقـــْت بـــهّ َحـ
ّنعماء تجُعِل منك ال

ُنعماك تزال ل نعمى تماَمًةو
 تفيُض

ّنـدى وأيدي فـي الـ
قـــروض الـصـالـحُـــين

ٌد قومي في لك ي
يشكرونها

الحُطيئة: وعلى شبيهٍّ بهذا البيت الخر، قال 

ْذهُُب ُعْرُف ي ِهّ بين ال ّل ال
ّناِس  وال

َدمْا ل الخيَر يفعل َيع
َيهُّ جـواز

وقال عقيل بن العرندس:
ًا  ُذهُولها حان كيف نفس ّدي لقرطإاٍس  رسـالة يؤ
ِة ّف ُلـهـا حيٌل الفناِن بملت مقي ّهد النْسر كفرخِْ  ْكُره ُم و

التمساح والسمك وأما قولهّ: 



ِتْمسٌح َسحُُْر لهّ ليس وسابٌح َلهُّ و ّل طإـائٌر َخ
ُينتن عليهّ، وقد ُجعل في طإبعهّ أن فالتمساح مختلف السنان، فينشب فيهّ اللحُم، فيغّمهّ ف

يخُرج عند ذلك إلى الشط، ويشحُا فاه لطائر يعرفهّ بعينهّ، يقال إنهّ طإائٌر صغير أرقط مليح،

ّتى يستخرج جميع ذلك فيجُيء من بين الطير حتى يسقط بين لحُييهّ ثم ينقُره بمنقاره ح

ًا، فالطائر الصغير يأتي ما ّتمساح وترفيه ًا عن ال ًا، ويكوُن تخفيف ًء لهّ ومعاش اللحُم، فيكون غاذا

ّطعم، والتمساح يتعّرض لهّ، لمعرفتهّ بذلك منهّ. هُنالك يلتمس ذلك ال

ّلهّ ل رئة لهّ، قالوا: وإنما تكون الّرئة لمن وأما قولهّ: وسابح ليس لهّ َسحُْر، فإن السمك ك

ّنافذ في مكان النف منهّ، ويجُعلون ما يتنفس، هُذا، وهُم يرون منخري الّسمك، والخرقِ ال

يرون من نفسهّ إذا أخرجوه من الماء أن ذلك ليس بنفس يخرج من المنخرين، ولكنهّ تنفس

جميع البدن.

قولهّ: العث والحُفاث وأما 

ٌق ْبـُر يسِفـده وخرن َو ُعث ّفاث وال ٍة ذو والحُُ نفخ
ْفهّ ّثب، ومن لم يعر ْفخ وتو ٌد، ون ٌد شدي ّية، ولهّ وعي ّية وليست بحُ ّبة تشبهّ الحُ ّفاث دا فإّن الحُُ

ّيات تقتلهّ،  ّثعابين، وهُو ل يضّر بقليل ول كثير، والحُ ّد هُيبًة منهّ للفاعي وال وأنشد: كان لهّ أش

ُد عليهّ فقضى عّضهّ ْوا وقد أيفايشون السو ّفاثـهـم رأ ُح
ّوة ول بدن. ْيبة تقرض كّل شيء، وليس لهّ خطٌر ول ق والعّث: دو

الّراجز: قال 

ٍر من يحُّث ّثني َعّث كبي ّي وْرداُن يحُ حـّث أ
ُعّث إهُاب مثُل ال

وأنشد: 

ِتيَح الهُُل  ْد  الحُريُم واج ْلُت ق ْهُلـي إليهّ وك أ
القِضـيُم ذكر إذا َصّك فيوحي طإرٌف بهّ لهُى

آخر: وأنشد 

ْلَس العّث يقرض ِم ُم الدي ُكـْم على تشتمونا ْؤِمـ ُلـ
ّفاث، هُجُا الكروبي أخاه  فقال: وقالوا في الحُُ

ّفاٌث ُق اجتمع إذا وُح ّلقاء في ُحبارى الفري التقينا إذا ال
أعرابي: وقال 



ْفَخ  ِر َن َلـئيُم وهُو الكي ّفاٍث ولسُت ِوُل بحُ َشْخَصهُّ ُيطا
وقع بين رجٍل من العرب ورجل من الموالي كلمٌا، فأربى عليهّ المولى، وكان المولى فيهّ

ّنهّ وسط َمشابهُّ من العرب والعراب، فلم يشّك ذلك العربّي أن ذلك المولى عربّي، وأ

ِتهّ، فانخزل عنهّ فلم يكلْمهّ، فلما فارقهّ وصار إلى منزلهّ علم أنهّ مولى، فبكر عليهّ عشير

ٍة  ْذلن جلسائهّ لهّ ذّل واعتذر، فعند ذلك قال العربّي في كلم ًة، فلما رأى ِخ لهّ: ُغادو

ّتى للشخاِص نفض ح
َفا  تكّش

ِر ْد ّتى الحُفاُث ما أ ح
ُتـهّ بلـو

وقد أدركُت هُذه القضية وكانت في البحَُرين، عند مسحُر بن

ٍة لن ّفاث ذو نفخ السكن عندنا بالبصرة، فهو قولهّ: والعّث والحُ

ُع المنظِر، فهو يهول من ّثب، وهُو ضخٌم شني ْفخ وتو الحُفاث لهّ ن

ّدعي غااية القداما ل يعرفهّ. وكان أبو ديجُونة مولى سليمان، ي

ًا وهُو في طإريق مكة، فوجده ّفاث والّشجُاعة والّصرامة، فرأى ُح

ّعد، فلم وقد قتلهّ أعرابّي، ورآه أبو ديجُونة كيف ينفخ ويتو

يشك إل أنهّ أخبُت من الفعى ومن الثعبان، وأنهّ إذا أتى بهّ أباه

ْبر والنمر في وادعى أنهّ قتلهّ سيقضي لهّ بقتل السد والب

ِنقاب، فحُملهّ وجاء بهّ إلى أبيهّ وهُو مع أصحُابهّ، وقال: ما أنا

ُأِحس أن اليوما إل ذيخ وما ينبغي لمن أحّس بنفسهّ مثل الذي 

ٍد أو ُيرمى في المهالك والمعاطإب، وينبغي أن يستبقيها لجُها

ٍم يذّب عنهّ وذلك أني هُجُْمت على هُذه دفٍع عن ُحْرمة وحري



ّية، وقد منعت الّرفاقِ من الّسلوك، وهُربت منها البل، الحُ

َعَن في الهرب عنهّ كّل جّماٍل ضخم الجُزارة، فهزتني إليهّ وأم

ّظِفر، وكان من ّلهّ ال طإبيعة البطال، فراوغاتها حتى وهُب ال

البلء أنها كانت بأرٍض ملساء ما فيها حصاة، وبُصْرُت بفهر

على قاب غالوة، فسعيت إليهّ - وأنا أسواٌر كما تعلمون - فو

ّظِفر، وأبوه ّلهّ عليهّ ال ِهْزمتهّ حتى رزقِ ال ّقِ ل ّلهّ ما أخطاُت حا ال

ّفاث، ْعف الحُُ ّناس بض والقومُا ينظِرون في وْجههّ، وهُم أعلم ال

ًا قط، فقال لهّ أبوه: ارما بهذا من يدك، لعنك ّنهّ لم يؤذ أحد وأ

ّدعيهّ من ْنت ت ّلهّ ولعنهُّ معك، ولعَن تصديقي لك ما ك ال

ّبروا عليهّ وسّموة قاتل السد. الّشجُاعة والجُراءة فك

ْؤمهّ وِصغر ّبهون الّرجل بالعث، في ل ومما هُجُوا بهّ حين يش

ِره قول ُمخارقِ الطائي، حيث يقول: ???نقضص صفحُة َقد

 من الكتاب الوبر والخرنق وأما قولهّ: 349

ٌق ُده وِخرن ْبُر يسف  و
ّنهّ يعجُز ِعكرَشة - وهُي أنثى الرانب - ولك ِهي ِسفاد ال ْبر يشت فإّن العراب يزعمون أّن الو

ِنق ّذكر هُو الُخَزر، والِخر ِرشة، وال ِعك َثَب عليهّ، والنثى تسمى ال ِدهُا و َدر على ول عنها، فإذا ق

الشاعر: ولدهُما، قال 

ِفِل إلى َجحُْجَُحُان أسا َلهّ ُتـهـْم ِعصابًة ال نـادمـ



ِر لمحَُّرٍب َك ِد َذ ُمـعـّرقِِ الحُدي َتاقِ  ِع وعّرُضوا ال
ُهْم َب أحسا

ّبثين ّلـِق بزاحٍف ُمتش مـتـعـ َتكْم قرعُت َصفا
ُتكـم ْد فوج

َء ْكِسُرهُا خْرعا ٍد َم محَُرقِِ كعو َتكم َغاَمْزُت فوجدتـهـا قنا
ُعقاِب فؤاد على ال

 الِخرنِق
َبْضُت ْلمَة بقلِب ق َس

قبـضًة
ِر ّلـِق الجُناِب مرتفِع وك مع ِهّ اقتحَُْمُت َلحُم فـأكـلـتـهّ ِل

ّدما إليهّ طإعامهّ. قالوا: إنهّ قالها أبو حبيب بعد أن قال ُجَشُم ما قال، وقد ق

ًا، وكأّن في عضده ََعَضلتهّ ُخَزز َق أعرابّي فقال: كأن في  ْل مايشبهّ الخزز ووصف أعرابّي خ

ًا. ُجرذ

ِه،  ًا، ورآه يستقي على بئر فقال: وأنشدوا لماتٍح ووصَف ماتحُ

ًا ً َجُرور ُخـَزِخـْز وَجلل ْدت َد ِورد أع ُد إذ لل ِور َحـفـْز ال
ِده تحَُت ْل احـتـفـْز إذا ِج ًا ِتحُ َثني ل وما ْن احـتـجَُـْز إذا ي

ٍو كّل  ُخَزْز أو ُجَرذين عض
ّلهّ تعالى. وسنقول في الرنب بما يحُضرنا إن شاء ال

الشاعر: القول في الرانب قال 

ًا ِزنهّ ضخم َناُح يوا ْندِب ج الجُ َعَمْت ًا فيها أن ُغادانة َز ّيد سـ

ًا ِبعهّ ُسكر ُيْش ُع و الرنب كرا ِوي ما  ّذباَب ُير ال
َتشي فين

َع ذكَر وإنما هُي الرنب لّن الكراعات جميع بين من الرنب كرا

ّذراع بقصر الموصوفة ُكراع ُيرد ولم اليد، وقصر ال وإنما فقط، ال

َد أراد شاء إن ذاكروه نحُن بسبٍب لها ذلك جعل وإنما بأْسرهُا، الي

ّلهّ تعالى. ال

ِقصر ُيوصف والفرس ّذراع ب فقط. ال



 التوبير

َطإِمع في الصيد أو ّتوبير لكّل محُتاٍل من صغار الّسباع، إذا  وال

ُقِ الرض هُي التي يقال لها َعنا ّثعلب، و ُيصاد، كال خاف أْن 

ّبما ًا، ور ًا حسن ْلب الّصغير، تصيد َصيد ّبة نحُو الك َفة، وهُي دا ّت ال

ْلب. ًا من الك َقَره، وهُوأحسن صيد واثَب النسان فع

ّتبن الذي ِة عن الّرفة، وهُو ال َف َلنَت أغانى من الت وفي أمثالهم: 

ٌع خالٌص ل ّتفة سب تأكلهّ الدواّب والماشية من جميع البهائم، وال

يأكل إل اللحُم.

ِنها فل تطأ على الرض إل ببطن الكّف،  َبَراث َتضّم  ّتوبير: أن  وال

ِثَن وأصابع، وبعضها يطأ على زَمعاتهّ، ُيَرى لها أثر برا حتى ل 

وبعضها ل يفعل ذلك، وذلك كلهّ في السهل، فإذا أخذت في

ُتَرى لها آثاٌر - الحُُزونة والّصلبة، وارتفعت عن الّسهل حيث ل 

َفت الثر ّنميري: أظل ًا، وقال ال ْلف قالوا: ظلفت الثر تظِلفهّ ظ

ًا. إظلف

َقبيصة بعض ما قيل في الرنب وعن عبد الملك بن عمير، عن 

ْفجُة أرنب. ِة إلّ كن ّدنيا في الخر بن جابر: ما ال



َذف الرنب. ُتحُ َعصا كما  ويقال حذفتهّ بال

ّبة دَجاجًة لكانت ّلهّ الض ْكلي: لو كانت وال ُع َوجيهّ ال وقال أبو ال

ّدّراج ل تستحُيل لحُومها ُدّراجة، ذهُب إلى أّن الرانب وال الرنب 

ّلحُم، وذهُب إلى ما ّنما ِسَمنها بكثرة ال ًا، وإ ِلُب شحُوم ول تنق

ُعمون أّن ّنهم يز يقول المعجُبون منهم بلحُْم الّضّب؛ فإ

الطعمين متشابهان، وأنشد: 

ْكَت َعى الّضّب َتَر ْد َيس بالوا ْقَت لو ْد الكشى ُذ بالكبـا
ّظِليم؛ لبيض يعرض قال: والضّب لهُل الحُجُّاج قال ولذلك ال

ّنما ّظِليم لكم أنا الّشاما: إ عنها ينفي فراخهّ، عن الّرامح كال

َدر، ُد الَم ّنها الحُجَُر، عنها ويباع ِك ُي َطر، من و من ويحُميها الم

ّنة أنتم الّشاما أهَُل يا الذئاب، من ويحُُرُسها الّضباب، والّرداء، الجُُ

ّدة وأنتم ُع والحُذاء. ال

بالرنب يِّشبه ما

ِبهّ الرنب قول  ُيش العشى: ثم رجع بنا القول إلى الرانب، فمّما في الخيل مما 

َقِ َسَما ّنخيل فو ال
ّذُب مشـ

َتـهّ إذا ّنـهّ استقبلـ فـكـأ

َغَضا ِسْرَحاُن فتقوُل ال
 المتنّصُب

ّفحُهّ ِرُس تص َفوا ًا ال ِرض ْع ُم

َدُب وظيف ُيقّمُصها أْحـ ُقـهّ استدبرتهّ إذا فـتـسـو



َها الجَُّل َمكان كَشطْت ْن َع ٌة َتـهـا كأّن وجاعر َحمـا

حّسان: وقال عبد الّرحمن بن 

َدِل خيفَة غايضتا َلْج ْيهَما ا َت َنـبـا َحما أْر

والرنب الغضف عمر طول

الثرما: وأنشد 

ِة وأرنب ّل ُو الُخ ْل ِر ِت ّدهُـ الـ ْغاَضَف ْذِن بأ ُل ِويل ا ّط العمر ال
ًا من ُعموا أّن شيخ ّتى ز ُطإول عمره، ح َبَر أذِن النسان دليٌل على  ِك قد سمعُت من يذكر أّن 

َدا إليهّ غالمٌا سعدّي كان لهّ، فقال: أليَس َع ُقهّ ف ُتضرب عن ّدموه ل ّلهّ تعالى، ق الّزنادقة، لعنهم ال

ُذنهّ طإال عمره? قال: بلى قال: فهاهُم يقتلونك قال: إنما َي أّن من طإالت أ قد زعمَت يا مول

قلت: إن تركوه.

ُعمر الرنب، قال ُيخبُر عن طإول  ًا  ًا ول قديم ًا حديث وأنا ل أعرف ما قال الثرما، ول سمعُت ِشعر

الّشاعر: 

ِر الجُوِف َدما تسقى قاصْر لظِف ْدح في  ْبـٍع ِق ِدْر َنـ حـا
حاِسـْر ُحبارى أو كرواٌن ِدْر أو أرنـٌب تـزال فـا

عـاقـْر أتان أو حمار

الرنب لبن

ٍد َل ًا على و ُدُرور ًا و ٌء من الوْحش، في مثل جسم الرنب أقّل لبن قال: ويزعمون أنهّ ليس شي

َقميئة، حيث  َعمرو بن  َدّرهُا المثل، فمّمن قال في ذلك  ُيضَرُب ب يقول: منها، ولذلك 

ّلقاح َدّر ِر في ال ْب ّن الّص ِنب بالمطعم ْذ الرا قّل إ
ًا ِر ُقرارة على ُعكوف ْد البا كالجُِعثن الماء ورأيَت ِق
ِر وراء من َينباع الّست ّدخاَن ورأيَت اله كالودع ال
ِر الرانب من خُريٍس ُكْم حاضٌر ِبك ْيُركـُم شّر َد وَخ



الرنب يِّدي قصر

ْعداء عليهّ يخّف فلذلك اليدين، قصير والرنب ّقل الّص في والتو

َعرف الجُبال، ذلك، إلى ِحيلهّ بعَض فصَرُف عليهّ، سهٌل ذلك أّن و

ّياه، الكلب إرهُاقِ عند اليدين، قصير كلٍب بكّل يعجَُبون ولذلك إ

يلحُقها. أن أجدر كان كذلك كان إذا لنهّ

الرنب أعاجيب من

قضيب وأن تسمن، ل وأنها تحُيض، أنها العجُب من الرانب وفي

ِز ّبما الُخَز ٍم، من كان ر ّثعلب. قضيب صورة على عظِ ال

ّنها أعاجيبها ومن َعين، مفتوحََة تناما أ ّبما ال ّتى العرابّي جاء فر ح

ّنها منهّ ثقًة وجهها، تلقاء من يأخذهُا تبصر. ل بأ

ّكرون، ُعقاب يقولون: هُذه كما أرنٌب، العرب: هُذه وتقول  وليذ

ّتوبير وفيها ٍء ليس الذي ال بذلك، تحُتال التي الدواّب من لشي

ًة ًة، أو كانت صائد ل كي القوائم، مؤخر على الوْطء وهُو مصيد

ّ الكلِب من ذلك يعرُف وليس آثارهُا، الكلُب تعرف الَماهُر، إل

ّنما َفعل وإ ّينة، الرض في ذلك ت ّل َلْت وإذا ال في تسرع لم ذلك فع

والّصلبة، الحُُزونة إلى انحُرفت تدَرك أن خافت وإن الهَرب،



ّتوبير تستعمل وإنما الكلب. دنو قبل ال

َوْحش، من لشيء وليَس َديِن ِبقَصر ُيوَصف مّما ال َنب ما الي للر

ُكراع بقصر يوصف والفرس السرعة، من فقط. ال

الرنب كعب في تعليق

ّلق عليهّ كعُب أرنب لم تصبهُّ عيٌن ول نفٌس ول ُع ّية تقول: َمن  وكانت العرُب في الجُاهُل

َلّن الجُّن تهرب منها، وليست من مطاياهُا لمكان الحُيض. ِسحُر، وكانت عليهّ واقيٌة؛ 

القيس: وقد قال في ذلك امرؤ 

ُتهّ َق َبـا َعِقي أْحَس ْنكحُي ل  َهًُة ت ُبو
أْرنبـا يبتغي َعَسٌم َعٌة أرساغاـهّ بين ُمَرّس

ّية َطبا أْن المن ْع َعل َي ِه في ليجُْ ِد َهـا َي َب ْع َك
ّتى الحُديث: بكى وفي ّددة عينهّ رسعت ح ّددة، وغاير مَش أي مش

ّيرت، قد مرّسعة. وامرأة مرّسع ورجٌل تغ

 الخائف تعشير

ّد الخوف، إلّ أن يِقف على وكانوا إذا دخل أحدهُم قريًة من ِجّن أهُلها، ومن وباء الحُاضرة، أش

ّلق عليهّ كعَب أْرنب، ولذلك قال  َقرية فيعّشَر كما يعّشُر الحُماُر في نهيقهّ، ويع قائلهم: باب ال

ٌع ّتعشيُر أْرنِب كعُب ول يغني َدعد ْنِب في ال ِجـْرمة َج
ِعثار، وقد قال  ّنخل، وقولهّ: دعدع كلمٌة كانوا يقولونها عند ال الحُادرة: الجُِرمة: القطعة من ال

ِر من ُتنّم َثا ِع َدِع ال ْع َد ٍة ب ّي ِط ْفُت وَم ّل ٍة َرْحَل ك ّي ِطـ َم
ٌة من  اليهود: وقالت امرأ

ُلها ْو َدِع لبنها َق ْع ٍة وليس َد ُثـهـا لوالد ْف َن



َلُم  ْع بالمْصَرِع أ أحوالـهّ غاراء تداري
َنة فقيل لهّ: إن لم تعّشْر هُلكت  ّتعشير، حين دخل المدي َورد، في ال ُعورة بن ال فقال:وقد قال 

ِة من عّشْرُت لئْن َلعْمري َقِ خيف ّنني الحَُمير ُنها ُع إ  لجَُزو

الرنب نفع

ّنهّ يجُمع ُحسَن ًا؛ ل ّيما إْن ُجعل َمحُْشي ّيب؛ ول س َتفع بهّ، ولحُمهّ طإ ُين َبٌر  َو َو ٌد  وللرنب جل

ّلحُم، المنظِر، واستفادة العلم مما يرون من تدبيرهُا وتدبير الكلب، والنتفاع بالجُلد وبأكل ال

ّطير. ٍء من ال وما أقّل ما تجُتمع هُذه الموُر في شي

قولهّ: وأما 

الرانِب مسوُك بأيديهم
َدَر ّناُس ابت المعالي ال

َتهم رأي
ُد الرانِب وبيع جلودهُا. ّنهم ل كسب لهم إلّ صي ّنهّ هُجُاهُم بأ فإ

قولهّ: الحُُلكاء وأّما 

ْفـُر ول ناٌب لهّ ُظـ ٍة ذو الرمل في وغاائٌص ّد ح
ّطائر الذي يسّمى ّبة تغوُص في الرمل، كما يصنع ال ْي فهذا الغائص هُو الحُلكاء، والحُلكاء: دو

َغّماس في الماء، وقال ابن ُسحُيم في قصيدتهّ التي قَصد فيها  للغرائب: ال

َلكاء َعج التي والحُُ ْب  الرمل في َت
شحُمة الرمل ومّما يغوص في الّرمل، ويسبح فيهّ سباحة الّسمكة في الماء، شحُْمُة الّرمل،

َبنان  ّبهّ بها كّف المرأة، وقال ذو الّرّمة في تشبيهّ ال َنٌة يش بها: وهُي شحُمة الرض، بيضاء َحَس

َفى النقا ًا تْخ وتظِهُر مرار َنـهـا كأّن أْمثاٌل خراعيب بنـا
َنوي: هُي أعرض من العظِاءة بيضاء حسنٌة منقطة بحُمرة وُصفرة، وهُي َغ وقال أبو سليمان ال

أحسُن دواّب الرض.

َطّرفة، وقال  ًا أطإراُف البناِن بالساريع وبالعنم، إذا كانت ُم ّبهّ أيض ّقش: وتش مر

ُكّف وأطإراف َنْم ال ّنْشُر َع ُه ِمْسٌك ال ُوجو دنـا وال



ّبوطإة. ٌع كأنها َش ّدواج، ولها ذرا ّياح وال َب َبنانها ال وصاحب البلغاة من العاّمة يقول: كأّن 

ّدمقس. ًا بال ويشبهّ أيض

شاعره: شعر فيهّ خرافة ومن خرافات أشعار العراب، يقول 

ًا ِد فراخْ مثَل عشائر السرهُـ ّلهّ إلى  المجُـد العلّي ال
َقهْم ِد الزمان خبث سا َك َلن ا ًا ّبفـوا قد عشائر ِد ن َفـ َفـد بـ

 
ٍما ْهتـدي الّرمال في را ي َء ِد وكـل ِحربا ْدُجـ ُجـ

َيهّ ينِصُب المعتدي ِحذار ِرْجل ّفاض ّهـد القفـا ن مـلـ
َفار َيْربوع وال ِد لم ما وال َفـ يس َفْرخْ الرض وشحُْمة ُهُد و ُهد ال
ِد ولـم أحناٍش  تـفـّر تـْخـُمـد لـم ثاقـبٌة فنارهُم

ِد دنا ما َيْسري بـفـدفـ ِد والعظِاء الحُُبيِن الجـر
ْو بـعـود ينـالـوه ِد أ َي ِد العرا مقطوِع معلـكـ

ِد بالجُهد يغدون وبالـتـشـّر َعـاٍل وأبصار ِد َس ّهـ ُجـ
ًا ْبو ِو مثل وَح ْب ِد َح َع ْق الُم

الحُرباء وأّما قولهّ: 

َعْصُر َوقتهّ يوافي ال ْيظِها في ِحرباؤهُا َشاِمٌس ق
ِهّ في ِت ْوَض ْهُُر َر الّز ّق كـمـا إليهـا بالّش

ُتهّ الحُر، فتراه ّنما حيا ًا، ثم يصفّر، وإ َبُر ما كان فرخ َظِم من العظِاءة أغا ّبة أع ْي قال: والحُِرباء دو

ْهره إلى ُجذيل، فإن رمضت الرُض ارتفع، ثم هُو ًا إذا بدت َجونة يعني الّشمس، قد لجُأ بظِ أبد

ًا ًا، ثم تراه َشابحُ ّتى تغرب، إل أْن يخاف شيئ ًا مع الّشمس حيث دارت، ح ّلب بوجههّ أبد يق

َده قد يخضّر، وقد ذكره َديهّ، كما رأيت من المصلوب، وكلما حميت عليهّ الّشمس رأيَت جل بي

فقال: ذو الّرّمة بذلك 

ّ الجُِـذِل ّنـهّ إل ّبـُر ل َأ يكـ
ُء بها للّشمـس الحُِربا

ً مـاثـل
الّضحَُى قْرن وفي 
َنّصـُر َت َي

ّول ّظِّل َح ِعـشـّي ال الـ

ِهّ الّضّح الّشْمَس واستقبال
 أخَضُر

َفَر ْعـلـى أص كـأّن وَراَح ال



َعها ْقبل بهامتهّ الّشمس، إلّ أنهّ ل يدور م ًا يست خضوع بعض الحياء للشمس وكذا الجُمل أيض

ّتُح بالنهار، وينضّم ّي يصنع ذلك، ويتف ّنعمان والِخير ُق ال كيف داَرت كما يفعل الحُرباء، وشقائ

ّلهّ ويظِهر بالنهار، والّسمك الذي يقال لهّ ُلوفر الذي ينبت في الماء يغيب الليل ك ّني بالليل، وال

ُدوا هُذه الّسمكة ليلً وجدوا ِبد، فإن اصطا َك ّيبة، وهُم يسّمونها ال َكوسج، في جوفهّ شحُمة طإ ال

ّنبات مع ُتوَجد، وقد ذكر الحُطيئة دوران ال ًا لم  ُدوهُا نهار ًة، وإن اصطا هُذه الّشحُمة فيها وافر

يقول: الشمس حيث 

ّواُره ُن الّشمس إلى ِميٌل ف
ِهُُره  َزا

ِد ُقْرياِن بُمستأس ّو ال ُعـهّ ُح ِتـل
الّرّمة: وقال ذو 

ْفِح من ويخضّر َهجُير َل ُبهّ ال َغاباغِا َعَل ُء ج ُنـهّ يغبـُر الحُِربا لـو
ٍة ِهّ عالى فجُر َع ب الجُذ

 
َيْشبُح ّفين و ًا بالك ْبـحُـ ّنـهّ َش كـأ

ًا: وقال ذو الّرّمة  أيض

ْوُن والجُُندُب بها قلوصي الجَُ ٍة ّيَة ُدوِن من وهُاجر لـم َمـ

ِوي الحَُّر ّنـُح رأَسـهّ يلـ وير َعل ُء ج َبـهّ مّمـا الحُِربا أصـا
آخر: وقال 

ٍما ِفُر ُمجُر ّلهّ َيستغ ْي تائب ال َد ًا ِحربائها ي متَشّمسـ
آخر: وقال 

ْوبيهّ ُبّز َحَرباٍت شابُح َث َفُح َء يل ّتى الحُِربا ّنهّ ح كأ
وأنشدوا: 

جلـبـاْب مْن لشمسهّ ما َومٌا لحها ِملـهـاْب شموٌس ي

ْذنـاْب لـهّ الحَُرابّي بـال حصاة من الكاما 
طإبطاب

مرداس: وقال العباس بن 

َء بهّ ِلسا أنشط الحُِربا جا
كّل بها يعلو ُقلٍص

ْبَسٍب َس
الّشاعر: وقال 



تسمو والّشقذاُن الّصّب
ُصـدوُرهُـا

َوزُت ُعصفوُر تجُا ِر في وال الحُجُ

ْيد: وقال أبو  َب ُز

َوفى ِه في وأ ِد ُء ُعو الحُـْربـا َكّن َت ُعصفوُر واس ًا ال مع َكْرهُ

ِد من ْقذان: الحُرابي، وقولهّ: تسمو أي ترتفع في الشجُرة وعلى رأس العود، والواح والّش

َقذ بتحُريك  َذان بإسكان القاف وكسر الّشين َش القاف.الّشق

وأنشد: 

ِد الّراهُِب َمثيَل ّب ُء إذا المتع ّد الحُِربا ّفهّ َم بك
ّنهّ ٍة صار كأ ّنهار فعل في رأس شجُر وذلك أّن الحُِرباء إذا انتصف ال

ِتهّ. راهٌُب في صومع
 وقال آخر: 

ّ الّساقِ يتُرُك ًا إل ُمْمسك ُكم ُأتيَح ُء َل ٍة ِحربا تنـضـب

ّدعى ّبهّ بالعرب قال: وكان مولى لبي بكر الّشيباني، فا التش

إلى العرب ِمْن ليلتهّ فأصبح إلى الجُُلوس في الشمس، قال:

ٍة، وإذا قال لي محُمد بن منصور: مرْرُت بهّ فإذا هُو في ضاحي

ًا وهُو يقول: إنما نحُن إبل. هُويحُّك جلده بأظفاره خْمش

ّبهّ بالعرب، فقال: ألي يقال ّنك تتش وقد كان قيل لهّ مّرة: إ

َثتي، َلوني، وَشعا ُد  ُد لي سوا ّلهّ ِحرباء تنُضبة، يشه هُذا? أنا وال

ْور عينّي وُحبي للّشمس. َغا و

َده، ّع ّبما رأى النسان فتو نفخ الحُرباء والورل قال: والحُِرباء ر

ْفهّ، وليس ِزع منهّ َمن لم يعر ّبما ف ّتى ر َفخ وتطاول لهّ ح ون



َده شٌر ول خير. عن

وأّما الذي سمعناه من أصحُابنا فإّن الوَرل الّسامد هُو الذي

ْع بهذا في الحُِرباء إل من هُذا الرجل. يفعل ذلك، ولم أسم

ّدرع؛ ًا: المسمار الذي يكون في َحلقة ال قال: والحُِرباء أيض

وجمعهّ حرابي.

ْبر َو استدراك لما فات من ذكر الوبر وقد كنا غافلنا أْن نذكر ال

في البيت الول، قال رجٌل من بني تغلب: 

َءْت ِهّ جا َود ب َوبر مثَل أْس ال َنا ْو ًا َرج ِر من ولد ْهـ َظـ

َنى بارد ِد الد ْعر بعي َق  ال
ُقِ بِن  شهاب: وقال ُمخار

قراُرهُا استقّر حيُث فالج ًا ّلغـن عَرْضَت إّما راكب فب
ّنـكـم تكونوا ل إلينا  ِوباُرهُا عنهّ طإار أرٍض كأ

ُلها بها ومـدارهُـا أوعا ّوهُـا لقيتم أنتم التي وأرض بجُ
َبلهم، وقال  آخر: فهجُا هُؤلء بكثرة الِوبار في أرضهم، ومدح هُؤلء بكثرة الوعول في َج

ّثياِب ِر كطابخ ال ْد الِقـ ّني ُكـُم أبـا ل يشتم َلـ

ِة ِر ناقص المروء ْب ّطى الّش ِهّ في تَم َغايابـتـ
ِر والعاجز ّتدبي ِر ال ْبـ َو كالـ َء  ٍة َسـودا ْنـظِـل َحـ

ْبر؛ ولذلك يقول  ْتن الو َيضرب المثل بن الشاعر: و

َوبر  ُبهّ ال َبا تحَُِس ْهَُي  َمل ّيئة و َعّرى س الُم
َبول مما يتمازح بهّ العراب ومما تتمازح بهّ العراب، فمن ذلك قول  الشاعر: ونتن الوبر هُو 

ِة ْبي ْه الّر ِوبـاَر والـ َدمَا ُع هُ الفاره بيَت الّضفد
ّد  بالـحُِـجُـاره َيش

قولهم: وهُذا مثُل 



ْلثـاْن دريهٌم بقي وث ّنقد اختلط ْعلْن على ال الجُِ
ِربان وأّما  قولهّ: الظِ

ّظِرباُن الحُُْمُر والوَحُر الكشي ُد وال َوْر ّفـهّ قد ال شـ
ْعـُر أهُلكـهّ نجُا ّذ الـ ًا الضّب منهّ مذلـولـي
ْو  َل ُه و َقْصـُر أحَرَز ْنجُيهّ وليس فـَسـا ما إذا ُي

ّبة. َلكهّ لفراخْ الّض ٍة في الرض وأهُ ّب ّظِربان أخبُث دا ّي: ال قال أبو سليمان الغنو

ّلهّ وللّضّب الكبير. ْثَوة عن ذلك فقال: إي وال َد بن ك قال: فسألت زي

ٌء، قلت: فكيف يأخذهُا? قال: يأتي ُجحُر َءه ل يقوما لَشّر فْسوهُا شي ّبة فّسا ِربان دا ّظِ وال

ًا في ُجحُره، وَمّر هُو معهّ من ِوح، فإذا وجد الّضُب ريَح فْسوه دخل هُارب َتر الّضّب، وهُو ببابهّ يس

ُذنيهّ من فوقِ الرض نحَُو صوتهّ - وهُو أسمع ًا َحْرَشهّ، وقد أصغى بإحدى أ فوقِ الجُُحُر مستمع

َبر ُجحُره، َد ّبٍة في الرض - فإذا بلغ الضّب منتهاه، وصار إلى أقصى ُجحُره وكّف َحرَشهّ است دا

ُغاشَي عليهّ - فيأخذه. ْفُسو عليهّ من ذلك الموضع - وهُو متى شّمهّ  َي ثم 

ِكْروان للجُميع، وأنشد قوَل َكَروان للواحد وال ّظِْربان: الجُميع، مثل ال ٌد، وال ِربان واح ّظِ قال: وال

الّرَمة: ذي 

ِكْروان  ِزيا أبـَصـْرن ال بـا
ْومَا َتَرى موسى أبي آِل َق ال

َوان ابُن الحُُباَرى؛ لقول  َكَر الشاعر: والعاّمة ل تشّك في أّن ال

َلُة الحُُباَري َواِن خا َكَر ِر الّزبد أّن َتر ال ّتْم ّيٌب بال َطإ
ّظِربان يكوُن على خلقة هُذا الكلب الّصينّي، وهُو وقال غايره: ال
ًا، يدخل في ُجحُر الضّب فيفسو عليهّ، فينتن عليهّ بيتهّ، ّد منتٌن ج

َبيتهّ، فيصيده. ُيذلق الضّب من  حتى 
ًا، التي يدُخل عليها الّسيُل فيخرجها، وأنشد: والّضباب الدللي أيض

 
ُعقاب ْوقهُّ ال ّبا َف فخ ًا ًا يتعّشى َظربان ّبـ َض

ّبـا تطلبان َفّروجتان َح َيهّ ّبـا إذا ُخْصي أكـ
َبان ّبا َيحُِْفزان َثعل  ض

وأنشد الفرزدقِ: 



ّي قـوائُمـهُّ قـصـيٌر بجُير ْد سليٌم ْفـنـا َق َعَر
مـكـانـهّ

ْتهُّ َع َف السمـاء في ر
دعـائمـهُّ

ّظِْربى يجُعل القصار ال
ُظهوُرهُا

ِربان يعلم أّن سلحهّ في ّظِ سلح بعض الحُيوان قال: وال

َده سواه، والحُبارى تعلم أّن ِسلحها في ٌء عن فسائهّ، ليس شي

ٌء سواه، قال: ولها في جوفها ِخزانٌة لها ْلحُها ليس لها شي َس

َنها الستعمال ّد فإذا احتاجْت إليهّ وأمك ٌع ُمع ًا َرْج فيها أبد

ّدة ْتهّ، وهُي تعلم أّن ذلك وقايٌة لها، وتعرف مع ذلك ش َل استعم

ُتثقلهّ ِنهّ، وتعلم أنها تساور بذلك الّزّرقِ، وأنها  ْت َن َلَزجهّ، وخبث 

فل يصيد.

ًا، ّديك أّن سلحهّ في صيصيتهّ، ويعلم أّن لهّ سلح ويعلم ال

ّي موضٍع ّي مكاٍن يعتلج، وأ ّنهّ تلك الشوكة، ويدري ل ويعلم أ

يطعن بهّ.

ّنة وأّن شوك جلدهُا وقايٌة، فما كان والقنافذ تعلم أّن فروتها ج

ِطئِّ، حتى ُتْخ ّدلدل ذوات المداري فإنها ترمي فل  منها مثل ال

ّدد، وإن كانت من صغارهُا قبضْت على يمّر ُمُروَر السهم الُمس

ّنهّ ليس في طإاقة الفعى لها من المكروه الفعى وهُي واثقٌة بأ

شيء، ومتى قبضْت على رأس الفعى فالخطب فيها يسير،



َلْت رأسها فقرضتها وأكلتها أكلً، َنِب أدخ وإن قبضْت على الذ

ّنهّ ليصل َنتها من جسمها، تصنع ما شاءت؛ ثقًة منها بأ وأمك

ٍهّ من الوجوه. إليها بوج

ْقباُن، ِع ُذ، والخنازير، وال ّياِت: القناف والجناس التي تأكل الحُ

ّنسور والشاهُمرك ل ُهُمْرك، على أن ال والّسنانيُر، والشا

يتعّرضان للكبار.

ْعرتهّ فقط، كما تعلم العقرُب ويعلم الّزنبور أن سلحهّ في َش

َقملة، ّذبان والبعوُض وال أن سلحها في إبرتها فقط، وتعلم ال

ّطير أن ِسلحها في أن سلحها في خراطإيمها، وتعلم جوارُح ال

ّذئُب والكلُب أّن سلحهما في أشداقهما مخالبها، ويعلم ال

فقط، ويعلم الخنزير والفعى أّن سلحهما في أنيابهما فقط.

ُنهّ، ل سلَح لهّ غايره، فإن لم يجُد ّثور أّن سلحهّ قر ويعلم ال

ٍر ًا، استعملْت باضطرا ًا، وكانت ُجّم ّتيس قرون ّثوُر والكبُش وال ال

ُقرون. مواضع ال

ِبرذون يستعمل فمهّ وحافر رجلهّ. وال

ِرض ُبهّ، ولذلك ليع َذن َنها  ْعو ّد أسلحُتهّ وأ ّتْمساح أّن أح ويعلم ال

ُعهّ إليهّ حتى ّنهّ يضربهّ ويجُم َده على الشريعة؛ فإ إلّ لمن وَج



َيهّ في الماء. ُيلق

َنب الضّب أنفع من براثنهّ. وذ

ُلجُوء بعض الحُيوان إلى الخبث وإنما تفزع هُذه الجناس إلى

ِدمت الّسلح؛ َع ّدة الحُُْضر إذا  الُخبث، وإلى ما في طإبعها من ش

ِه من ّو َعد ِذ في إمكان  ُقنف َلة: مثَل ال فعند ذلك تستعمل الحُي

ّظِبي واستعمال الحُْضر في المستوي، ومثل فْروتهّ، ومثَل ال

ْعداء. الرنب واستعمالهّ الحُْضر في الّص

وإذا كان ممن ل يرجع إلى سلحهّ ول إلى خبثهّ كان إّما أن

ًا ساعة الهرِب من غايره، وإّما أن يكون مّمن ّد ُحْضر يكون أش

ّتى يؤخذ. ْبن، فل يبرح ح َطعهّ الجُ ل يمكنهّ الحُْضر ويق

ما يقطعهّ الجُبن من الحُيوان وإنما تتقّرب الّشاة بالمتابعة

والنقياد للّسبع، تظِّن أن ذلك مّما ينفعها؛ فإن السد إذا أخذ

ُطّر السد ْنهّ على نفسها، فربما اض ِع الّشاة ولم تتابعهّ، ولم ت

ّتى ل َدْت معهّ ح إلى أن يجُّرهُا إلى عرينهّ، وإذا أخذهُا الذئب ع

َيها عن الراعي ُؤونة، وهُو إنما يريد أن ينحُّ يكوُن عليهّ فيها َم

والكلب، وإن لم يكن في ذلك الوقت هُناك كلٌب ول راع، فيرى

أن يجُري على عادتهّ.



ًا على أغاصان الّشجُر، أو على ّقع ُو ُكّن  ّدجاج إذا  وكذلك ال

َثعلب، وكّل ّنور، وكّل  الّرفوف، فلو مّر تحُتها كّل كلٍب، وكّل س

ّ ٌة إل ُقربها لم يبق منها واحد ِإذا مّر ابن آوى ب ٍء يطالبها، ف شي

ّذئب هُو المقصود بهّ إلى طإباع الشاة، ْفسها إليهّ، لّن ال رمت بن

ّيُل إليها أن ذلك مما ينفع ّدجاج، يخ وكذلك شأُن ابن آوى وال

عنده، وللجُُبن تفعل كّل هُذا.

ُيحُْضر ببدنهّ، ِد؛ ل ّلة نزل المنهزما عن فرسهّ الجُوا ولمثل هُذه الع

ّنهّ إذا كان على ظهر الفَرس أقّل يظِّن اجتهاده أنجُى لهّ، وأ

ّبُث ّلة يتش ًا، وأّن ذلك أقرب لهّ إلى الهلك. ولمثل هُذه الع ّد َك

َقهّ نفَسهّ، وهُما قبل ذلك قد ِر ُيغ ّتى  الغريق بمن أراد إنقاذه ح

ّنما هُما في ذلك كالرجل ّنهما إ سمعا بحُال الغريق والمنهزما، وأ

ّناس ّدواء من يد أعلم ال َفى الذي يتعجُّب ممن يشرب ال المعا

ْتهّ شقيقة، أو لسعة عقرب، أو اشتكى خاِصرتهّ، بهّ، فإن أصاب

َء من يد أجهل الخليقة، أو ّدوا ُأْسر شرب ال أو أصابهّ ُحْصر أو 

ّدين. َجمع بين دواءين متضا

فالشياء التي تعلم أّن ِسلحها في أذنابها ومآخرهُا الّزنبور

ِربان، وسيقع هُذا الباُب في ّظِ ّثعلب والعقرب والحُُبارى، وال وال



ّلهّ تعالى. موضعهّ إن شاء ال

ّو من َأ حيلًة عند معاينة العد ٌء من صنف الحُيوان أرد وليس شي

ّناس، فأسندت إليهم الغنم؛ لنها في الصل موصولٌة بكفايات ال

ًا من ٍر يصيبها، ولول ذلك لخّرجت لها الحُاجة ضروب في كل أْم

َتكن البواب التي تعينها، فإذا لم يكن لها سلٌح ول حيلة، ولم 

ممن يستطيع النسياب إلى ُجحُرِه أو صدع صخرة، أو في

ّدجاجة، فإّن أكثر ما عندهُا من الحُيلة ذْروة جبل، كانت مثل ال

ّبما كانت في إذا كانت على الرض أن ترتفع إلى َرّف، ور

الرض، فإذا دنا المغرب فزعت إلى ذلك.

ّبما كان عند الجُنس من اللت ما لهّ ضروب من السلح ور

ّنهّ َحموٌل للّسلح إلّ في ضروٌب، كنحُو زبرة السد ولبدتهّ، فإ

ًا، وقال التغلبي:  ّد ّنهّ من هُناك ضعيٌف ج ّقِ بطنهّ فإ مرا

ْبَرة ٍما وُز ِد من ِضْرغاا ُلس ا
ِم َغ  َضي

ّناُس ّنا ال َد ِم َد جل أْسو
سالـٍخ

ّبما ّطعن بالمخلب، حتى ر ّلزوقُِ بالرض، ولهّ الحُبس باليد، ولهّ ال ُد الوثبة وال َبع ولهّ مع ذلك 

ًا فاه ّقى دَمهّ شاحي ّبتهّ وقد ألقاه على مؤخره، فيتل ِبِمْخلب يساره ل َعيَر بيمينهّ وطإعن  َبَس ال ح

ّق بطنهّ، ولهّ العّض بأنياٍب ّواَرة، حتى إذا شربهّ واستفرغاهّ صار إلى ش َف وكأنهّ ينصّب من 

ّقِ العناقِ، وحطم ُثن والشّك بأظفاره د ُبر صلِب حداد، وفّك شديد، ومنخر واسع، ولهّ مع ال

ٍء أعَمَل الحُُْضَر في الهرب منهّ، ولهّ من الّصبر على ًا من كّل شي َع ُحْضر الصلب، ولهّ أنهّ أسر



ًا في يوما ّبما سار في طإلب الملح ثمانين فرسخ ّلة الحُاجة إلى الماء مع غايره، ور الجُوع ومن ق

َلكفاه. ّناس لهّ  وليلة، ولو لم يكن لهّ سلٌح إلّ زئيره وتوّقد عينيهّ، وما في صدور ال

ِكرتهّ. ِكر وربما كان كالبعير الذي يعلم أّن ِسلحهّ في نابيهّ وفي 

ّفيهّ في ضروٍب، ومرفقيهّ وِرجليهّ ومنكبيهّ وفمهّ ورأَسهّ والنسان يستعمُل في القتال ك

وصدَره، كّل ذلك لهّ سلٌح ويعلم مكانهّ، يستوي في ذلك العاقُل والمجُنوُن، كما يستويان في

ّطعاما والشراب إلى الفم. الهداية في ال

ًا للّرحمة، ٍء فزعت إلى الّصراخِْ والولولة؛ التماس ُعفت عن كّل شي سلح المرأة والمرأة إذا ض

ُكفاتها، أو من أهُل الحُسبة في أمرهُا. ِتها و ًا للغياث من ُحما واستجُلب

ِهجُِرس والجُمع هُجُارس، ولولد الضبع باب أسماء أولد الحُيوان قال: ويقال لولد الّسبع ال

ُع فراعل، قال ابن  ُعل والجُم حبناء: الفر

ُعُل رآهُا  ّفرا الّضبع ُفر وغايرهُا بالّركوب منها سلحين َك
ّذئب من الكلبة. ّديسم ولد ال قال: وال

ّذرة، واسم أبي ّديسمة ال وسألت عن ذلك أبا الفتح صاحَب قطرب فأنكر ذلك وزعم أّن ال

ْيسم. الفتح هُذا د

ّبة غاير ما قالوا. ْي ّنهّ دو ويقال إ

ِنق، والجُمع خرانق، ْدَراٌص، ويقال لولد الرنب ِخر َأ ِر درص، والجُمع  ويقال لولد اليربوع والفأ

طإرفة: قال 

َق لها بالّضغيِب ُتوفي خران
ْلَت َجلسوا ّي ثيابـهـم تحُت خ

أشعاٌر فيها أخلط من السباع والوحش والحُشرات.

ُه على خلف ما وصفهُّ َد ٍر اشتراه فوج قال مسعود بن كبير الجُرمي، من طإيئِّ، يقولها في حما

النّخاس: بهّ 

ُعجُُْب يحُتويهّ ما معجٌُّب ال ٌء الخرشن  ْنُب شي ِهُ
ّد أْن لما قلُت رحُب صحُار القوما  الّركُب أج
ّلهّ  ّنجُْـُب فبئَس ال ال ُلذِن أْجنُح تـخـّب أل ا

ّلـّب َثّم ضاع ولكْن ال قلُب أشتريك إذ لي كان



ّنك أخبرني ْيٌر أ ْدُب َعـ َنـ ضـّب خّب باعك الذي
ٌع عليهّ ُبـ وذئُب ض ِذُب الّرجال قال ما ْلك ا

ْتــهُّ َرْمـــلٌة َعـد
وهُـــضـــُب

َنٌة َأٌل سْرحـــا ْي وَجـــ
ِقـــْرَشـــــّب

ّظِلما تحُت ْقُب ال َس
ْعُب رآه من منهّ  الّر

حـيث يقـال
الـسـحُــُب أفـضـى

ٍء ُهّن جرا ْغُب َمّس الّس

َبـَح الـراعـي وصـ
ًا وغاـــُب ُمـجَُـــّر

ٌقِ وأنـت ّفـــا هُـــنـــاك َنـ
ضـــّب

ُع ِر وأكـُر ْي َعـــ وفـــْرٌث الـ
ْطإـــُب ر

ُهـــّن ورخـمـات ْينــ َبـ
كـــعـــُب

ّية. يقول:أدنوني إلى شرائهّ، ويقال ثرية لقيك لغة طإائ

ْوط:  ِقْرواش بن َح وقال 

ٍما ذي بنعاِف َد العلمـا وأّن ع ً أن ٍد بـَن عقال خـويلـ
َبا َعيل ٍر وث َلـمـا ماء إذا خم أظ ٍة َهُر َثـا مجُا ٍة ولـي ُهُـدن

ٍم فلسُت تسـأَمـا إْن بسائ َرِسيِس من تسأماني
ٍة َو َعـدا

ً ول ُكل متَخّضـَمـا لهّ أ َد أكوُن فما الوعي
ِدي لموِع

ّد يفّل ًا الحُ ِلَمـا شاك ْع ُم ِقكما  ُتـلَقـيا البراز أل
َعْت تلصق ّبة كالعظِاءة حمراء إذا اجتَم ْي َة دو َوَحر ّبس الكنانّي: وال َد َع الوحر قال: وقال ال

ِد ضّب؛ ذهُبوا َوَحُر الّصدر، كما قيل للحُق بالرض، وجمع وَحَرة وَحٌر، مفتوحة الحُاء، ومنهّ قيل 

َوَحرة بالرض،  َد: إلى لزوقهّ بالّصدر كالتزاقِ ال وأنش

ُهْم  ُف ًا أضيا ّلهّ َعْمَر وِحر َلحُْم ُقوا قومٌا ال ِر ُطإ

َفـئْر ِمخراٍط َدّر من ْوهُم َق ٍء في وَس مقـرٍف إنا
ٌة، وقال ِفئر: إذا وقعْت فيهّ فار َوحرة، مقرف: ُموبئِّ، ويقال  ّبت عليهّ ال َوحر: إذا د يقال لحُم 

َكمّي:  الحُ



َها ْن ْلَح َع ّط ُعَشَرا ال َد  وال الـّرْحـَم باع
ًا َوَحـرا ول َيَرابـيعـ َدهُـا َيجُْعْل ِي مصـا

ْيَشة وأّما  قولهّ: له

ُع ْئٍب َوِسْم ْيشٌة الحُُْضُر َهُّمهُّ ذ َفٌة تأكلـهـا َوهُ ُسـْر
وأنشد: فالهيشة أما حبين، 

ْيَشة رأَس تعّرقِ ّذيُب اله ال ًا إليك  ْد زمان تعـّرقـن ق
ّنها ل تقيم بمكاٍن ٌء، وقد ذكرنا شأنها في صدر هُذا الكتاب، ويقال إ َنة سوا ْي َب ْين وأمّا ُح َب وأمّا ُج

ُع من َن ْنعة، ويقال: أْص ّدودة التي يقال لها الّسرفة، وإليها ينتهي الَمثل في الّص تكون فيهّ هُذه ال

ْيٍن في الرض َب ّنها تقوما مْن أمّا ُحبين َمقامَا القراد من البعير، إذا كانْت أمّا ح ُسرفة، ويقال إ

ّدودة. التي تكون فيها هُذه ال

َدنّي لعرابي: أتأكلون الّضَّب? قال: ذكر من يأكل أما حبين والقرنبي والجُرذان قال: وقال َم

ًة من هُذه ًا كثير ّد أجناس ّتى ع َوحرة? قال: نعم، ح نعم، قال: فاليربوع? قال: نعم، قال: فال

َتهِن أمّا ُحبيٍن العافيُة. ْل ْيٍن? قال: ل، قال: ف الحُشرات، قال أفتأكلون أمّا ُحب

ْنبى? قال: ًا - وأنا عنده - فقال: أتأكلوَن القر ّي قال ابُن أبي كريمة: سأَل عمُرو بُن كريمَة أعراب

ُؤه على شدقي. ّلهّ ما سال ما طإال وال

ّدامهّ كانوٌن، وهُو ُق ّي، قال: دخلُت على ُرؤبة وإذا  ْوس النصار ُد بُن أ ّي سعي ٍد النحُو وزعم أبو زي

َد بعد الواحد فيأكلهّ، ويقول: هُذا أطإيُب ًا من جرذان البيت، يخرج الواح ِه ُجرذ ِر َيُمّل على َجْم

ْيت  ْبُن، ويحُسو الّز ّتمْر والجُُ والّسْمن.من اليربوع يأكل ال

وأنشد: 

ّية ْيم ّدوما كَقفـا َت َقـ الـ ْيمّي ّت ْنبى يزَحُف ال َقَر كال
آخر: وقال 

َقْرنبى نقا يعلو باَت ال
َلى ٍة كـّل أحشائهـا َع َل ْي َلـ

ِر ِقص ْنكّب على صدره؛ ل ّبة كالجُُرذ، م اليربوع قال: واليربوع دا

يديهّ طإويل الّرجلين، لهّ ذنٌب كذنب الجُرذ يرفعهّ في الصعداء



ًا، ًا وعجُب َتهّ كذلك رأيَت فيهّ اضطراب َهُْروَل، وإذا رأي إذا 

ْهد وفي الِخصب. والعراب تأكلهّ في الجَُ

ًا فهو ْبث ّلهّ تعالى ُخ ٍة حشاهُا ال ّب أخبث الحُيوان قال: وكّل دا

ُقها ًا لذت بالّصعداء فل يكاد يلحُ قصيُر اليدين، فإذا خافت شيئ

شيء.

ُنجَُيح أكل المسيب بن شريك لليربوع  قال: وأخبرني ابُن أبي 

ّي مع سلسبيل، ّيب بن شريك عامَا حّج المهد وكان حّج مع المس

َنسير إذ نظِرنا ِتلك، فبينا نحُُن  ّيب في َحجُّتهّ  ْلت المس قال: زام

َيربوع َنكم ال إلى يربوع يتخلل فَراسن البل، فصاَح بغلمانهّ: دو

َذبحُوه، ثّم قال: ْطنا قال: ا ُذوه، فلّما حط فأحضُروا في إثره فأخ

َغادائي، قال: فأتي بهّ في آخر ُووه وائتوني بهّ في  ُه واش اسلخو

ّد حمرة من الّزهُوة، - ّعبوه فهو أش الغداء، على رغايف قد َر

ُبسرة - فعطف عليهّ فثنى الّرغايف ثم غامزه بين راحتيهّ يريد ال

َذ من دسمهّ، فوضعهّ بين يديهّ، َفَرج الرغايف، فإذا هُو قد أخ ثم 

ًا منهّ، فتناولها ثم قال: كل يا أبا ثّم تناول اليربوع فنزع فخذ

ًا محُمد فقلت: ما لي بهّ حاجة فضحُك ثم جعَل يأتي عليهّ عضو

ًا. عضو



َهيشة، وهُي أما الحُبين، أما حبين قال: وأّما أمّا ُحبين فهي ال

ّنها أصغر منها، ُلها العراب مثل الحُرباء، إلّ أ َبٌة تأك ْي وهُي دو

ُء البطن، وهُو خلُف قول العرابّي ٍد بيضا ِلسوا ٌء  ْدَرا وهُي ك

للمدني.

وصاة أعرابي لسهل بن هُارون وقال أعرابّي لسهل بن هُارون،

ًا؛ فأوصاه ًا شديد ُغارمائهّ وطإلبهم لهّ طإلب في تواري سهل من 

َيربوع، فقال:  العرابّي بالحُْزما وتدبير ال

ْهٍل إلى كثـير َس
الـّسـلئِق

ّد علـى عمرو أبا َحـ

ٌق إني عنك وابُن ناطإ
ناطإـق

َق َف ُلْك اليربوع َن واْس
َلـهّ سبـي

َعْرض ضيق في منزٌل ال
 شاهُِق

ْطِن كأبي كـّل علـى ُق

ّنما قال ذلك لحتيال اليربوع بأبوابهّ التي يخرج من بعضها، إذا ارتاب بالبعض الخر، وكذا وإ

ُعبيدة ًلى لهم، وأنشد أبو  ّنهّ كان مو كانت دار أبي قطنة الخناقِ بالكوفة في كندة، و يزعمون أ

عيينة: قال: أنشدني سفيان بن 

ْه على تمُرْر َد ْن َعـيُش َسّرَك ِك ال
ِلب. ْطنة وُص ُق ُقتل أبو  وقد 

ْيهّ، ّيُة الّصفراُء، وبالبصرة، رادو ّية المدن ِد َع ّناس بالمدينة  الخناقون ومّمن كان يخنق ال

َهُْمدان في َكَرهُم أعشى  ّنحُل والتأويلت هُم الذين ذ ّيون بالخنق من القبائل وأصحُاب ال والمرم

قولهّ: 

َة َد ْن ِك َهُا و َذْر َذارك فاح ِح
للخـْسـِف

في فِسْر ِعجٍُل في ِسْرَت
ٍة َصحُاب



َقْشٌب لجُنـدلة وإعمال و
الـقـذِف

ٌقِ العمى شيعة ِخنـا
وغِاـيلٌة

ُء حميدة حاِضنة والميل
ِكـْسـِف ال

ُهُم ّل أّن عـلـى َشـّر وك
رأسـهـم

ًا لها علـى يدُل قصف
ْتـِف َحـ

ْنَت ّيْي في ُك بجُيلَة َح
ْع فاستمـ

ْوا َع َليهّ تدا ّنباح َع َعـْزِف بال وبـالـ ًا اعتزموا ْتـل على يوم َقـ

ٍر ًا، ول يقيمون في المصار إلّ كذلك، فإذا عَزما أهُُل دا وذلك أن الخناقين ل يسيرون إلّ مع

ُور الناس، ْو طإبٍل، على ما يكون في د ُدّف أ ْنق إنساٍن كانت العلمُة بينهم الضرب على  على خ

ّبما ِكلب فنبحَُْت، ور ُبوا بالعْزف ليختفي الّصوت ضربوا تلك ال َو َتبطة فإذا تجُا وعندهُم كلٌُب مر

ّدرب، فإذا سمع تلك الصوات أَمَر الّصبياَن برفع الهجُاء والِقراءة ّدب في ال ّلم يؤ كان منهم مع

والحُساب.

ٍد صاحُب المغيرية، مولى المغيرية والغالية والمنصورية وأما العمى فهو المغيرة بن سعي

َقسري، ومن أجل ُخروجهّ عليهّ قال: أطإعموني ماء ّّلهّ ال بجُيلة والخارج على خالد بن عبد ال

فقال: حتى نعى عليهّ ذلك يحُيى بُن نوفل، 

ًا ِر على ُبلَت ثّم شراب الّسري َكة من ّنوا أطإعموني ال
ّد ِر بصر ذي الحُ ٍة لعلٍج ضري وشـيخ ثـمـانـي

ْيلء حاضنة أبي َليلى الناعظِية، ولها رياسة في الغالية، والَم وأّما حميدة، فكانت من أصحُاب 

ًا من ِكْسف ْوا  َيَر ّلهّ: "ِوإْن  َنى ال َع ّياه  ِكْسف، قالت الغالية: إ ّيَة، وهُو ال ْنصور منصور صاحب الم

ْعدان العمى حيُث  ّياه عنى َم ُلوا َسحُاٌب َمْركومٌا"ِ وإ ُقو ًا ي ِقط يقول: الّسماء َسا

ْذٌل وكميٌل َذاِل مـن َر الْر ِكْسَف ّد ال ُكميل آل َص
ّطف فيهّ المحُتـاِل تل ِعـراقِ ًء بالـ ًا َدا ّي دو

 تفسير بيت وأّما قولهّ: 
ْهل إلى ٍر س ّد على عمرو أبا الّسلئق كثي ٍة َح قري



ّد َوا ٍر فّظ كثير الجُ فأراد الهرب؛ لنهّ متى كان في ظه

والطرائق، كان أمكَر وأخفى، وما أحسن ما قال النابغُة في

ّعب، حيث يقول:  ّطريق إذا كان يتش صفة ال

ًا اليماني َكَسحُْل قاصد
للمناهُـِل

ٍة ّديُت وناجي لحـٍب ظهر في ع

ِدي ِنيَرين ذي كّل با
 الّشواكِل

ِوي خلٌج ْه َترعـوي ُفرادى َت و

وهُذا موضع اليربوع في تدبيره وَمكره.

أرجوزة في اليربوع وأكل الحُشرات والحُيات وقال الخر في صفة اليربوع، وفي حيلتهّ، وفي

ْلقهّ، وفي أكل الحَُشرات  والحُيات: خ

َعـجُْـب وشاخـِص ذلـيل الـ
ِر ْد الـّصـ

ِر َيربـوع  َقـصـي
ّظِــهـــر الـ

َســلـــم ُأصـوَل َيْرعـى
ِر ْد وِســـ

جـمـيع الـبـيِت وُمـحُْـكـم
المـــر

ُتـهّ ُطإـلـوع قـبـَل باكـر
ِر َفـجُــ الـ

ُه كـِمـداد تـرا
ِر الـعـــكـــ

ّنـاٍص قـلـيِل َقـ
ِر َوفـــ الـــ

ّياض الـــيدين فـ
َغاـــمـــر

ّنـي ِر بـبـعـيد مـ ْعـــ َقــ الـ
ّنـجُـم ُمرتـفـع كـريم الـ

ّنـجُْـــر الـ
ّي ْدُمـر ٌع وتـ فـي قـاصـ
ِر ُجــحُـــ

ْطـن مختلِف َبـ عـجُـيِب الـ
الـظِـهـر

َجـنـّي ِمـْن عـنـدي أطإيب
ِر ّتـمـ الـ

ُعسـر َد كـان إْن ال وبـعـ
ِر ُعـْسـ الـ

ِر بـعــيد جـبـار ّذكـــ الـــ
طإـعـامُا الرِض وَشـحُْـمُة

ِري الـُمـثــ
ْيشة ليوما لفطري أرفعها وهُ

ِر وليوما  َفْخ



ْقـَرٍب أو ُقـنـفــذ أو عـ ٍء َيْسري الظِلما في شي

وإلـيهــا َهُـّمـي فتـلـك
أجـــري

ٍة ّي ّلـهـا حـ فـي َأُمـ
الـجَُــْمـــر

ٍء ٍء شـي َقـَضـــا لـ
يجُـــري

ًنـى مـن حـاٍل كـّل غاـ
ِر ْقـــ َفـ و

وكـــّل َيعـســـوٍب ٍر فـــي جـاثــم طإـي
ِر ْكـــ َو

ْتـفـل والكـلـُب ّتـ بـعـد والـ ّذيُخ ُع والـ وذئُب والـّسـْمـ
ِر ْفـــ َقـ الـ

ُق والعـوُر ّنـاطإـ يومَا الـ
ِر الـّزْجـــ

وطإـيُر والـحُـوُت والـّضـّب
َبـحُْـر الـ

ّلـى ُجـعـل صـلة صـ
ِر الـعـْصـ

الـحُـرابـي غاـيَر 
ِر الـُخـْضـ

َلـهّ ٍر مـن وي ذي شـاكـ
ِر ْفـــ ُكــ

مـن ِقـًرى نـاَل إن يشـكـر
ِر ْعـــ َجـ
َد ّلـهّ أفـسـ عـلـّي والـ

ُشـكـــري
َعل الذي ٍء إلّ الحُِرباء الذي قد اخضّر من حّر الّشمس وإلّ الجُُ ّنهّ يستطيُب كّل شي فزعم أ

ِذرة، وأّن ذلك الّشكر هُو َع ِعم من ال ُأطإ ًا على ما  َعل ذلك شكر ّنهّ إنما ج َعَم أ ّلي العصر، وز يص

ّلؤما والكفر. ال

ّنما َنّي ل تصّل فإ ُب ِرُف معنى صلة الجَُعل، وقد روى ابن العرابي عن زاهُر قال: يا  ول أع

ُتهّ بعد. َتُصْم فإنما يصوما الحُِمار، وما فهم ّلي الجُُعل، ول  يص

ْيشة، وهُي أمّا حبين، وهُذا خلُف ما رووا عن العرابي والمدني. َه ّدما ال وأراه قد ق

ِر فقد قال  ٌع في جحُْ ّي قاص ْدُمر َت َو الشاعر: اليرابيع وأّما قولهّ: 

ّيها َفار ّي ُش ّتدُمر َعا وال َقّص َع لصطاد الم َيرابي ّلها ال ُك
ّكي. ّتي والمذ َف ّتدُمري، مثل ال ّي وال واليرابيع ضربان: الّشفار

ّبهّ أشياء من المرأة بأشياء من الحُشرات وغايرهُا وذكر فيها الجُُعل  فقال: وقال جريٌر حيَن ش

ٍة الَمـلـيِل كعَصا تيمي ّتيمّي كالقرنبى يْزحُف ال



ّدُحوِل الجُُعِل ِمْشية وتْمشي ال ٍم َعروُس الّزعفران  ْي تـ
َبين أمّا  فيِل ورأُس الحُُ َتلون ٍم عروَس المجُ تـي

ّيوب العنبري، في ذكر  ُعبيد بن أ اليربوع: شعر فيهّ ذكر اليربوع وقال 

ُلهّ في بهّ طإارْت ُتحَُّم
الـخـفـاخـِف

ْلُت َو مـا عليهـا َحَم أّن لـ
حـمـامًة

في الّسرى طإوُل ًجسَمهّ
 المخاوِف

ًا ًا نطوع وأشـلء وأنسـاعـ
َنـٍف ْد ُمـ

َغاَب ْلقى لز ْبر بين ُم ُغا
َصـفـاصـِف

ٌة راَحْت كما  َقـطـا
ّوَرْت تـنـ

ِم وطء وينقرَن المنس
ِذِف الـمـتـقـا

ّطير َع ال يبحُثن واليربو
وطإـأهُـا

َدنيهّ: ترى الطير واليربوع وقال ابُن العرابّي، وهُو الذي أنش

ّدة ّفها ملجُأ يلجُآن إليهّ، إّما لش ّنهما يبحُثاِن في أثر ُخ يعني أ

الحُر، وإما لغير ذلك، وأنشد أصحُابنا عن بعض العراب

ّنهّ قال في أّمهّ:  وشعرائهم أ

ٍة ِما بأْخلقِِ بعالم الـكـرا ّلـْت وإن الـّرديِن أمّا َد أ
َناه ْق ّف َن ْبـل َت ِما بالحُـ َؤا الـتـ َفاهُا في قّصع الّشيطان َق

ّنى، يقول: إذا دخل الّشيطان في قاصعاء قفاهُا تنفقناه، أي أخرْجناه من النافقاء، بالحُبل المث

ُعقوقِ، وأنشد قي  ّثل وقد أحسن في نعت الّشعر وإن لم يكن أْحَسن في ال قوس: وقد َم

ُع َعجُْسها تحُت ُع ول الّسهم ّكزة اليربو قـلـو
ُنِزع فيها انقلبت على كّف النازع، وأما قولهّ: وأما  َقلوع من القسي: التي إذا  قولهّ: ال

عــــدا مـــا َع بهّ ّنهّ الزّل الّسم كأ
ّذئب وقال َكْت قاما بشأِن جرائها ال قياما الذئب بشأن جراء الضبع ويقولون: إن الضبع إذا هُل

ُكميت:  ال

ْبل ّتى الحَُ أوٌس عاَل ح
 

أمّا حْضنها في خاَمَرْت



ًا فّسر بهّ المعنى، وهُو  قولهّ: وأنشد أبو عبيدة في ذلك شعر

ّذئُب يحُسُب ّنجُْل أّن ال ال
ّذيِب  لل

ّذئُب ُذو وال ّذيخ بناِت يغ ال
نـافـلًة

ُده. ّذئب أّن أولد الضبع أول ُفد يظِن ال ّتسا يقول: لكثرة ما بين الذئاب والضباع من ال

أكل العراب للسباع والحُشرات والمُر في العراب عجُب في أكل الّسباع والحُشرات،

يقول: فمنهم من يظِهر استطابتها، ومنهم من يفَخر بأكلها، كالذي 

ّي ِد الحَُـشـراِت يأكل َع
ُكْن وَمْن عمرو ُعقُر َي

قولهّ: ما تحُبهّ الفاعي وما تبغضهّ وأّما 

ُبها ْعجُِ الخْمـُر ُي ّنقا أفاعي الماء  ال
َدما عل َهجُُْر واْحت ال ظّل الحَُْرَمِل َذَرى

ّتى َبت ح ُده، وهُي مع هُذا إذا وجدت الَخمر شر َء ول تري ُد الما ِر فإن من العجَُب أّن الفعى ل ت

ّبما كان ذلك سبب حتفها. ّتى ر تسكر ح

ْيُت على ّني ألق والفاعي تكره ريح الّسذاب والّشيح، وتستريح إلى نبات الحَُرَمل، وأّما أنا فإ

رأسها وأنفها من الّسذاب ما غامرهُا فلم أر على ما قالوا دليلً.

قولهّ: أكل بعض الحُيوان لبعض وأّما 

َطى ْع ِر ِسهاما أ ْيِس َقْمُر الم ْعٌم وبعضها ال كمـا لبعٍض ُطإ
ِر ّوة، كنحُو صغا ُق َنهّ في ال ُطعمهّ، وهُو يأكل ما دو ّطعم، فهو يحُتاُل ل فإن الجُرذ يخُرج يلتمُس ال

ّطير، وبيِضها وفراِخها، وِمما ل يسكن في ُجحُْر، أو تكون أفاحيُصهّ على وْجهّ الرض، ّدواّب وال ال

ّير. ّيات ومن ِسباع الط ْنع نفسهّ من الحُ فهو يحُتال لذلك، ويحُتال لم

ْقوى منهّ ًا للمتناع من الَورل والقنفذ، وهُما عليهّ أ ُتريغ الجُرذ لتأكلهّ، وتحُتال أيض ّية  والحُ

ُدونهّ. ّثعلب، والثعلب يحُتال لما  عليهما، والَورل إنما يحُتال للحُية، ويحُتال لل

ِم، والبعوضة تعرف بطبعها أّن الذي يعيشها الدما، ومتى ّطع قال: وتخرج البعوضة لطلب ال

ًء، فتسقُط عليهما ِلقت جلودهُما لها غاذا ّنما خ أبصرْت الفيَل والجُاموَس وما دونهما، علمت إ

ّدما. ُعُن بخرطإومها، ثقًة منها بنفوذ سلحها، وبهجُومها على ال وتط

ّذبابة ولها ضروٌب من المطعم، والبعوُض من أكبرهُا صيدهُا وأحّب غاذائها إليها، ولول وتخرُج ال



ًا أكثر. ّذبان لكان ضرُر البعوض نهار ال

ّذباب بألطف ِحيلة، وأجود تدبير، ثم َغاُة والعنكبوت الذي يقال لهّ الليث فيصيدان ال وتخرج الوَز

ًا كشأن غايرهُما. تذهُب تلك أيض

ّد ّطعم، ول ب ّد من ال ُب ّيبات بعضها لبعض، وليس لجُميعها  كأنهّ يقول: هُذا مذهٌُب في أكل الط

ّد أن يأكلهّ من هُو أقوى ّي فل ب ُكُل أضعف منهّ، وكّل قو للصائد أْن يصطاد، وكّل ضعيٍف فهو يأ

ّلهّ عّز َدْرك المقدار، فجُعل ال ّناُس بعُضهم على بعض شبيهّ بذلك، وإن قصروا عن  منهّ، وال

ًا لبعض. ًة لبعض، وبعضها موت وجّل بعضها حيا

المنهال: شعر للمنهال في أكل بعض الحُيوان لبعض وقال 

َعُب وِخرنٍق َقِ يل ْو ّتراْب َف ٍز من  ال ٍر ُخـَز أعـفـ
ِلِك ْو الحُباب مثل البقة ُمحُْل َعضَر ّوى قد ُفوٍط َو على تق

َحشراُت منهّ َضّج
 الّشعاْب

ُدو وظالم ْع عـلـى َي
ٍم ظـالـ

ُد، والفعى، فإّن السود ّظِالمان اللذان عنى: السو وهُذان ال

إذا جاع ابتلع الفعى.

ًة فقال: أفقرني هُذا ٌء مر ّوا َلفاعي وشكا إلّي َح َلسود ل آكل ا

َكْسَب، وذلك أّن امرأتي جهلت فرَمْت بهّ َود، ومنعني ال َلْس ا

ّيًة ّلهن، وأراني ح ٌع، فابتلعهّن ك ٍة فيها أفاعي ثلٌث أو أرب في ُجون

ًة، ول يبعد ما قال. َكر ْن ُم

ّية، وقد ذكرنا ذلك في َلُم من ح ْظ والعرب تقول للمسيء: أ

موضعهّ من هُذا الكتاب.

ول يستطيع أْن يروما ذلك من الفعى إلّ بأن يغتالها، فيقبض



َقفاهُا، فإّن الفعى تنفذ في السود، لكثرة دمهّ. على رأسها و

ّبروا ّدة والجهاز خ ّية بالش وصف سم الحُية وإذا وصفوا سّم الحُ

ّلة، ولذلك قال الشاعر:  ِب َق في بدنها دمٌا ول  ّنهّ لم يب عنها أ

َفهُّ ّن َك َسِمعا ما الراقون َت ٌد منهّ أخرجْت ما  ً َي َبلل
آخر: وقال 

ّتى عاش يمشي ما هُو ح
ْعمـى حنٍش من  أصـّم أ

ّد ًا وأش َدد ّنهّ كلما كان أقّل كان أبلغ، وكلما كان أكثر ع سلح الحُيوان والشأن في الّسلح أ

َعرَف أنهّ دونهّ، وأنشد أبو  َذ لكّل من  ًا كان أشجُع وآخ عبيدة: ضرر

وأظـفـاُر أنـياٌب سلحاِن ْنتى  َب َء إلى الّس ْيجُا َهُ
ٍة َع ِظِ ْف ُم

ّوة ُق ْنسٌر و ّنسر م ّذئب - ولهّ فضُل قوة المخالب، ولل ّذئب - وحسبك بفم ال كالسد لهّ فم ال

ُمناذر: بدن يكون بهما فوقَِ العقاب، ولذلك قال ابن 

ًا ْظفار ًا وأ َ وِعرس ُبل وأش ًا أتجُعُل لـهّ َترى عرين ذا ليث
ّتخذ ًا ي َيحُْم ولم ِعْرس

 
ٍد ناٍب ذا وِمْخـلـٍب حدي

َفحُُمل إلى المير، فضرب ْلبّي،  ّي والخر ك وذلك أن فتيين تواجئا بالخناجر، أحدهُما ُصبير

َعْرض خمسمائة الّصبيرّي مائة سوط، فلم يحُمدوا صبره، وشغل عن الكلبي فضربهّ يوما ال

ْلكلبّي بذلك على الّصبيري. ُه، ففخر ا ًا حِمدو سوط، فصبر صبر

وابن مناذر مولى ُسليمان بن عبيد بن علّن بن َشّماس الّصبيري، فقال هُذا الشعر، ومعناه أّن

ِهّ وأشبالهّ، لما ِت ّلح، بأرٍض هُو بها غاريٌب وليس هُو بقرب غايض ًا لو لقي السد وهُو مس ُشجُاع

ّنهّ ُبكم ل كان معهّ، مما يتخذه، مثل الذي يكون معهّ في الحُال الخرى، يقوُل: وإنما صبَر صاح

ِرَب بحُضرة الكفاء والصدقاء والعداء، فكان هُذا مما أعانهّ على الّصبر، وُضرَب إنما ُض

ُة بحُضور البطالة. ْفسهّ، وقطعت الماد َن ُوكل إلى مقدار جودة  ُبنا في الخلء، وقد  صاح

ٍما لهّ، وكيف ل تستطيل علّي وقد ِلغل حمدان وغالمهّ وسمعُت حمداَن أبا العقب، وهُو يقوُل 



ٍة في مكاٍن ِطق? فقلت: إذا ضربهّ الّسجُّاُن مائة قنا ًا فلم تن ّناس خمِسين سوطإ ُبوك بين ال ضر

ّناِس. ٌد فصبَر فهو أصبُر ال ليس فيهّ أح

ًا لكّل ّبنتى هُو النمر، ثّم صار اسم َتى، فإن الس ْن َب تفسير بيت الخنساء وأّما قولهّ: مْشي الّس

ْنتاة، قال  َب الّشاعُر: سبع جريء، ثم صاروا يسّمون الناقة القوية َس

ْنتى وجد الّسبتى  َب  الّس
ُلهُّ: رؤساء الحُيوان وأّما  قو

ّنيِل َوتْمسح الْسُر ولهّ رأٌس والليُث الهوا ُعقاب ال
ِقُض بما َت ْن ْهُـُر َي ّد ال ْيَس ُهْم ل غاـالـٌب َل

ّنهم ُقاب، الهواء أّن يزعمون فإ والماء للسد، والرض للع

ّتمساِح، ِر وليس لل ّنا ٍء في حّظ لل ّنهّ أجناس من شي الحُيوان: فكأ

ّلم ّدنيا جميع على الرياسَة س ُعقاب ال ولم والتمساح؛ والسد لل

َء، َيُمد ّد من أْحَسُن الممدود وقْصُر الهوا ِر. م المقصو

ّلهْم المذكورون المعتزلُة وروت للشعر المعتزلة رواية رواية ك

ِة ِر، عاّم خاّصًة. للّشعر أرواهُم ِبشٌر وكان الشعا

هُوائّي، وقولهم: الطائر الحُيوان من والرضي والمائي الهوائي

أرضّي فهو الرض في حيوان وكّل كلما، مجُاُز مائّي، والسمك

ًا يكون أن قبل ّي ًا؛ أو مائ ّطائر لّن هُوائي فإّن الهواء في طإار وإْن ال

َنهُّ ِة فيهّ طإيرا ّنما الماء، في النسان كسباح التكلِف على ذلك وإ

ّلى الرض في صار ومتى والحُيلة، ْد لم نفسهّ ود ًا يجُ ّد من ُب

الرض.



ّيُة وأّما  الولى بشر قصيدة بقية ِق ِة َب ذكر فيها التي القصيد

ِة الّرافضة ّي ّنابتة والباض تفسيره. موضع هُذا فليس وال

ّلهّ شاء إن القول من أمكننا بما الخرى، قصيدتهّ في وسنقوُل ال

تعالى.

ُة انقضت الولى. المعتمر بن بشر قصيد

الثانية القصيدة تفسير

قولهّ: وأما 

 وأحناشها الوحش
َوَرُل والحُِرباء والوَحرة وأشباه ُد الضّب وال ّيات، ثم صار بع فإن الوابد المقيمة، والحناُش الحُ

ذلك - من الحناش.

قولهّ: وأما 

َشّرهُـا وفي شّر يدري َمْن عند كثيٌر
ّكر، وأذاهُا محُنة ًة لمن ف ًء، وفيها عبر َيًة وفيها قواتل فإن فيها دوا َنْت مؤذ يقوُل: هُي وإن كا

ّنة. ّناُس، وبالطاعة يدخلون الجُ واختباٌر، فبالختبار يطيع ال

ٍة في ِعلٍل نالتهّ فقيل لهُّ: كيف أصبحُت? ّلهّ وجههُّ، غاير مّر َوسئَل علي بن أبي طإالب، كرما ال

َق"ِ. َل َلِق، ِمْن َشّر ما خ َف ْل ِبرّب ا ُذ  ُقْل أعو َذهَُب إلى قولهّ عّز وجّل:"ِ فقال: بشّر، 

قولهّ: وأّما 

ْئِب ّذ َلِب كال ْع ّث ّذّر وال ُهُْم وال ُهُْم َفَشّر ِحـيلًة أكثُر
ُه لك في  قولهّ: فقد فسر

ِة من حوى ّد ِر ش ّلده قد والليث الْس ْلـُمـهُّ ب ِع
ّلت حاجتهّ. َق بنفسهّ، وق ِث وهُكذا كّل من و

ّنها ل تزال تكوُن على ُد تراوغ الّصيد ول تعاني ذلك، وأ ُعقاب ل تكا ويزعم أصحُاُب القنِص أّن ال



َقّضْت عليهّ فإذا أبصرهُا ذلك الطائُر لم ًا ان َقِب العالي، فإذا اصطاد بعُض سباع الطير شيئ المر

ْع عليها ًا لم يمتن ْد كافي ِده في يدهُا، ولكنها إذا جاعت فلم تجُ يكن هُمهّ إل الهرب وتْرك صي

َنهّ، وقد قال  ْئُب فما دو ّذ الّشاعُر: ال

َكّف من َت ّو ُمْس ًا ذئبها حملقا الجُ َبـْت إذا يوم َلـ َق
آخر: وقال 

ُء ْقعا ِة لها لَح َص َقفَر ّذيُب بال الـ ُء فاض حين الما
َلـْت واحتِم

ْيَن على الّشقاء الشق
 مصبوُب

من تنصّب ولم عليهّ 

قولهّ: وأّما 

ِر ِر واللحُاح الس ِرُف والّصب ْع أقدارهُـا بالحساِس َت
ّيُة ل يخفى عليها ُده وقوتهّ، وكذلك البهيمُة الوحش ُفهّ وتجُل يقول: ل يخفى على كّل سبع ضع

ّطبقات تظِهر ِوهُا في الكّر والفر، وعلى أقدار هُذه ال ْد َع ِنها وسلحها، ول مقداُر  ِة بد مقداُر قو

أعمالها.

قولهّ: وأّما 

َوة من ْب ّل ِر ال ّنـمـ والـ ُبع َغثراء والّض ذيخها مع ال
َءت ً فجَُا ِري َرسل ّذئب َترى تجُ ِطق لم إذا ال ُي

ِدمُا أو  ْقـ َيجُْـري أو ُي ٍء ِه فعلـى شي ِر ْد َقـ
ّ ّناس إل ِرض لل ُبوَر - ل تع ُب ّنمور وال ُلْسد وال ِة: ا َفَة ذواِت الّرياس ّية الّشري َقو فإّن هُذه الّسباع ال

ِرْض ْع ٌد فمّر بها إنساٌن لم ت ٌع شدي َوحش، وإن لم يكْن بها جو بعد أن تهرما فتعجَُِز عن صيد ال

ُعواء استغاثة ّد مطالبًة، فإن خاف العجُز عوى  ْئَب أش ّذ ّذئُب كذلك، لن ال لهّ، وليس ال

ٌء. ّذئاب وأقبلْت، فليس دون أكل ذلك النساِن شي فتسامعت ال

ِفراٌر، وإحجُاما وليس بفرار ول إقداما، وكذلك هُو، ّنما هُو نكوٌص وتأّخر، و وقّسم الشياء فقال: إ

قولهّ: وأّما 

ِر الفرخْ والعندليل ّنـْسـ كال
ْيُس َك َشْمُل المكسِب في وال



ُيضرب بهّ المثُل في صغر الجُسم، فالعندليل طإائٌر أصغر من ابن تمرة، وابُن تمرة هُو الذي 

ًا. ّطير وأقواهُا بدن ّنسر أعظُِم سباع ال وال

ُكركّي، وقد قال ًا الحمر فقال: يضرُب ما بين العندليل إلى ال ّي وذكر خلف وقال يونُس النحُو

الّشاعر: فيهّ 

ًا ِلـْم ول يبقى عانس ُمحُْت ِر إلى الكركي ويضرُب ُقنب ال
وقال: 

ّذَرْن إليك َلـُف َتحَُـ َخـ خـلـٍف لصاحبي أقوُل
ِة ُدوِن ّل ِهّ ُق َعـُف رأِس َش ٍم ُذرى في بيتك أّن َعلـ

يبـيتـهـا أن قدرك لخشيُت ُمنصرُف عنهّ لي يكن 
ِره. ْد َق ُد على  ٍر يصي وفي المثل: كّل طإائ

قولهّ: كسب الذئب وخبثهّ وأّما 

ِر والعلُم والفيُل ْبـ َو كال ّذئب والُخلد ِهّ على كال ِب َكْس
ّنهّ يقاُل: أغادُر من ذئب وأخبث من ذئب، وأكسُب من ذئب، فإ

 على قول الخر: 
ِر أكسُب ْي ْلَخ ْئِب من ِل ّذ  الَزّل ال

ُيعيش ويُقوت، والخير في والخير عنده في هُذا الموضع ما 

ًا ْير ِبعينهّ على قولهّ عّز وجّل: "ِإْن تَرَك خ مكاٍن آخر: الماُل 

ّنهّ من ُد"ِ، أي إ َلَشدي ِر  ْي ِلحُُّب الخ ّنهُّ  ّيُة"ِ، وعلى قولهّ: "ِوإ ْلوِص ا

ّدد فيهّ. أجل حّب المال لبخيٌل عليهّ، ضنين بهّ، متش

والخير في موضٍع آخر: الخصب وكثرة المأكول والمشروب،

ّطاعة وسلمة تقول: ما أكثر خير بيِت فلن، والخير المحُض: ال

الصدر.

ْئِب َخَمر فعلى قول الّراجز:  ِذ وأّما قولهم: أْخبث من 



أستـغـيُث بالغائط ّني أتاك الـحُـديُث َع
خبيث يا بالغائط وصحُُت ْئُب ّذ ُنزي وسط وال ِعيُث أع َي

وقالوا في المثل: ُمستودع الذئب أظلم.

ُنو منها إل بالّشّم، تخُرج من ُجحُرهُا، وهُي تعلم ُء، ل تعرف ما يد ُء صما الخلد والُخلد دويبٌة عميا

ّذباب فيسقط على َتْشحُا فاهُا، وتقُف على باب ُجحُرهُا فيجُيء ال أن ل سمع ول بَصر لها، وإنما 

ِرزقها ّنفس، وتعلُم أن ذلك هُو  ْذبة ال َلحُييها فتّسد فمها عليها وتستدخلها بجُ ِشدقها ويمّر بين 

ّليل، وفي الّساعات من النهار التي يكون فيها الذباب ًا دون ال ِرض لها نهار وقسمها، فهي تع

ِر. ّطلب، ول تخطئِّ الوْقت، ول تغلط في المقدا ّطلب، ول تقّصر في ال أكثر، ل تفّرط في ال

ُلُح لصاحب ّنهّ يص ًا تراٌب حوالْي ُجحُره، هُو الذي أخرجهّ من الجُحُر، يزعمون أ وللخلد أيض

ُطإلي بهّ ذلك المكان. ُبّل بالماء و ّنقرس إذا  ال

قولهّ: العلم وأّما 

ِر والعلم والفيل ْب  كالو
ِة العليا، ويسّمى ُقِ الّشف ًا مشقو ّنهّ أبد فالفيل معروف، والعلم: البعير، وبذلك يسّمى، ل

النسان إذا كان كذلك بهّ.

الراجز: ويدّل على أن العلم والبعير سواء قوُل 

توّسما أو أنكر لمن العلما أقود خناثيَر
عنترة: وقال 

ُتهّ ْدقِ فريص ِم كِش ْعل ٍة وحليل ال ً تركُت غااني ّدل مجُـ
ْدقِ البعير في السعة، وقال  الخر: يريد ِش

ِهّ في المصاِعب ِق أشدا
ٍة ٍة تحُْكي لك ضرب َي فاقراِس

الكميت: بعض ما قيل من الشعر في صفة الضرب والطعن وقال 

ِفَر ْلن َقْرحى َمشا َبريرا أك  ال
آخر: وقال 

َقتهّ ِنُف طإُرو الّسفـادا ويأت ِقُح بضرٍب ْبعاُن ُيل ْنهُّ الّض ِم
الباهُلّي: وقال الشاعر 



َعٍن ُبوُرهُا المخاِض كإيزاِغ وطإ ُلـهّ الِفراء كآذان بَضْرٍب َت ُفضو
ِلق عليهّ من اللحُم كأمثال آذان الحُمير. َبهّ بالّسيف، فع ّنهّ ضر كأ

اليمينين: وقال بعُض المحُدثين، وهُو ذو 

ِكبهّ عن باَن ْن ْقعٍص الكاهُُل َم أوداُجهّ تْشَخُب وم
ِبُل الّرامُح بها يمشي ّنا ًة بينهمـا ما  وال ّو ُهُـ

ّطعنة والّضربة أنشدني ابُن  العرابّي: وفي صفات ال

ّهل ِكـِل ليلها مأوى فس بالـكـل عندي اليقظِاِن أبو
َهُـجُْـَمًة

الِفصال كأشداقِ وضرٍب
 الهوازِل

ْقَل طإعِن غايُر عندي َع
ٍذ نوافـ

َعْت الهضاِب ّد ُص
ِوِل بالمعا

ُء يود  مـاَت لو المر

الخر: وقل 

ًا ما خلفها من قائم
 وراءهُا

ْعُت ّفي بها َجَم ْنهْرت ك فأ
ْتقهـا َف

البعيث: وقال 

أْحوى المّروت من
جميمها

َعت ْعزى أمر ّية ِم ِط ع
وارتعْت

لليديِن يكبو الّرأس
أميمهـا

ّتى لي تعّرْضت ُتك ح ضرب

ُهُُزومـهـا وجاَشْت آسيها 
ّنطاسّي الِسي قاسها ال
ُأرِعَشْت

الخر: وقال 

َع وقد َذمُا وق ْهـ الِمـ ُتـهـا رافٍع ونائحُة ْو صـ
ْعَصُم الكّف غاابت َبـُر والم ُتـْسـ َقـلَّسًة و

آخر: وقال 

ْد َع ق ِد الحُبَل قط بالِمْرو ٍة ّن َت الـخـُرو كاستناِن وُمس
َء ِة نجُل ْؤيس ِد ُم ّو ُعـ الـ الّشُمو َضْرَح الصابع

يسير: وقال محُمد بن 



ِر َثعِب مْن الحُـاِجـ ّنضيح كفْرغ خليٍس وطإعن ال
ِر على الّسباَر الّسـابـ ُد ْتـِقـهـا من العوائ َف

وأنشدوا لرجٍل من أْزد شنوءة:  

َء  شهيقهـا الجُباِن أحشا ْعَن َطإ طإعنت قد َخليٍس و
ٍة ِرّش ُم

ُقها شيب السكر أما  عقو ّطعـْت بالّسبار باشُروهُا تق
ّنهّ  ْد الّزّماني ول أظ ِفن لهّ: وروي لل

إخـواُن القـومُا ٍد بنى عن  هُـنـ
ًا كانـوا كالذي جميع ترجعهـم اليامُا عسى

الـشـّر صرَح عرياُن وهُو وأضحُى
غاضبـاُن والليُث َة شددنا الـلـيِث شـد

وإرنـاُن وتـوهُـيٌن ٌع فيهّ بضرٍب تفـجُـي
ّقِ مـلُن والز ّقِ كفـم وطإعن الـز

ّي لرجل من  ّد بلحُارث: وأنشد الّس

خبـوْب بعنٍس رحلِى فشمَر رحـلـهّ فـي المحُرما
الكـثـيب ويومَا الباء ّنى ًا م مـضـت خطوب
ْد خزاَز أثوب ل بأن نفسى وأشرطإت ألـجُـمـوا وق

ٌد الشعـيب ماء مثُل عائ ٍة عنهـم ففرجُت بـنـفـاح
صـبـيْب بآٍن إليهم وجاشْت كلـبـهـا عوى سبروهُا

آخر: وقال 

ّنى وأين هُلٍل هُـلُل م ّذ جمِح في طإعنُت ما  ال
كالخـلل خلفهّ الرمُح حتـى المصمم الثائر 

ّلَزة: وقال الحُارث بن  ِح

ُع ُء الذليَل ينف النجُـا ِد العزيز يقيم السـهّ بالبل
ُء كـأنـهُّ قرظًى عـبـل بكبٍش مستلئمين قيٍس
ِد خربة من ُء المزا يخ كمـا بضرٍب فرددناهُم الما
ُء للحُـائنـين إْن دمـا الـلـهّ علم كما بهْم وفعلنا

َهُْرمة: وقال ابن 

ّلقاء ٍد وكّل ال ِهُل َوْر صا ّية َنْسجُُها والمظِاهُر بالمشرف



ِزل فمعانٍق فمسايٍف فُمـنـا َع  َو ُمطاعٍن كالحُريق أْر
ويروى: فمعاذل.

ًا من الّشعر في صفة الضرب والطعن ْذ قد ذكرنا شيئ الفراط في صفة الضرب والطعن وإ

ِد من اقتصد، فقد ينبغي أن نذكر بعض ما يشاكُل هُذا الباب من إسراِف من أْسَرَف، واقتصا

ْفرط فقول  ُمهلهل: فأما من أ

ُع البيض  ْقَر ّذكور ُت ُع الّريُح بال ٍر َمْن ُأْسِم بحُجُْ
الهذلي: وقال 

ّول َضْرَب ّديمة تحَُت المع ال
 العضدا

َغٌة والطعن ْغَش والّضْرُب َش
َقـعة ْي َهُ

الماء سوقِ الجُنوِب
والقـردا

َغـَمٌة أزامـيٌل وللقسـّي َغاـْمـ و

عنترة: ومن ذلك قول 

ْعتّس  ِما الّسباع ُم الّضـّر َفْرغاين ِبَرحيبة جْرُسها يهدي ال
السلت: وقال أبو قيس بن 

ًا  َتهـجُـاِع غايَر نوم فما رأسي البيضُة حّصت
ُدريد بن  الّصّمة: وقال 

إلى الّصريخ في ُركوبي
 المنادي

ِذُل ّنما أعا ْفـنـى إ شـبـابـي أ

ْقَرَح ِتقي وأ ِد َحْمل عا ّنـجُـا الـ ّتى الفتيان ِجـْسـمـي خّل ح
عنترة: وّمما يدُخل في هُذا الباب قوُل 

ْبيَض  ٍما أ َقّصاِل صار ْعناهُم بالقنا َتْردي والخيُل ُر
ْعُن ّط ّني وال ُق ِم ِب الجاِل سا ّية ِطإِن في المن ّلها الموا ك

قولهّ: وأّما 

ْنِك َنزلوا إذا ّيَة المنزِل ِبض ْو المن ّثُل َل َلـْت ُتَم ّثـ ُمـ
ّي: وقال نهشل بن  َحّر

الصدر ينفض هُيجُا وفارُس
 

ْكني زال مـن يرتقي ُر



ّنهّ مجُتمع القلب، مرير ل يبرح. فوصف نفسهّ بأ

ْهم، ول يطعُن بُرمٍح، ول ّنهّ كان ل يرمي بَس وقد كان حميد بن عبد الحُميد يوصف بذلك ،ل

ّية ّثبات، إذا انهزمَا كّل ُشجُاع مْن نذر في حم ّتحُريض وال يضرُب بسيٍف، ولكن التصبير وال

ْذرا فبلغ في طإلب ثأره الشفاء. قال  العبسّي: المقتول ن

ًا  ْنقر َد أو ِم ْب ِرو َع َعْم ْوُت َع ّلهّ َد ْذ ال ْدنا إ إلـيهـْم ق
ّلهُّ  ْكُت أْن ال ْدَر ِتري أ َنْت و َفًة وكا ْل َفْت َح ِل ٍر ُح ْتـ ِو ِلـ

 
ِقْرواش ِر بن حارثة بن ب ِقْمُت قد َصْخ ُبـرئي فكان َس

ًء ل يبرئهّ أخذ ثأره دون أخٍْ أو ًا ودا ْتَل ُسقم َق ّد ال والعراُب تع

ّثأُر المنيم. ابن عّم، فذلك ال

ومّمن قال في ذلك َصبار بن التوءما اليشكري، في طإلب

ُبرء، وكانوا قتلوا أخاه إساف بن ٌء ليس لهّ  ّطائلة وأّن ذلك دا ال

عباد، فلما أدرك ثأره قال: 

ّداء من شفاني ِر ال الُمخاِم
شـاِف

ِتها ّني يأ ْوُت أ ّنـنـي َصحَُـ وأ

ْعـد الديم صحُيَح ِء َب إسـاف دا
ًا فأصبحُُْت ًا ظبي ْطلق من ُم

ٍة ِحبـال
ْفُت ْفُت قناعي َكَش َط واعت
 عطافي

ّطى  قناِعي في مغ

ُبرء قال  ّداء وال الخر: وفي شبيهّ بهذا المذهُب مْن ذكر ال

ُه ُجنوٌن الّشباَب الكبُر ُبرؤ
ِدتك  ًا عه فقلُت مجُنون

ِة على فرٍس أعجُف، فقالوا: ّول قول الّشيخ الباهُلّي، حين خرج إلى المبارَز ٍهّ بال وفي شبي

الّشيخ: باٍل على باٍل، فقال 

ِرْف ولم باٍل بلئي يع ّي ِر َع بـاٍل فقاَل الْش



ْيُت بدائهّ َفـ دائي وشـ ُلك فيهّ الّرْمَح َكَسْرُت قد ومث
ِء: وقالت بنُت المنذر بن ماء  الّسما

ْيَر َقِسيُمها  ِم خ َقسـي ال المـنـايا قاَسْمنا ُأباغ
َلُف الّرمح  ْك ِم َي ْيجُاء فارس وقالوا بالكري قلنـا اله

السدي: وقال 

ّنا وبالّراح يدفعـونـا فلم ِم ًا بأْرمـاحـنـا طإريف
الّسمينا إل الحَُْرُب تأكُل َوشيُظ  الجُُْموُح وماَل ال

الخريمي: وقال 

ْهُم ُع بالذخائر المنايا وَس ُتهّ ُمول ًا وأعدد ٍة لكّل ُذْخر ِلـّم ُم
عاديا: وقال السموءُل بُن 

ُهُهّ ْكَر َت فتطـوُل آجالهْم و لنا آجالنا الموِت ُحّب 
ْتهّ  وسلوُل ُعامٌر رأ ْتَل نرى ل ُأناٌس َق ّبًة ال ُس

العيزار: وقال أبو 

َنّشَب ِلِب في َت ِري مخا ضا ُعهُّ َف َتْر ّنـهُّ الّرماُح و كـأ
ُة الّشراة ِر قصير العمـا ًا  ِريع ُنوُشهّ والّرماُح ص َت

ْبس  ُل ُيوصي ب الّسلح: وقال آخر وهُو 

ٌة الّرماَح ِر بصير ُكْم بالحُاس ْت َت ّبـُسـوا هُذه أ فتلـ
الخر: وقال 

ًا اليديِن ْيَر كُرور ّقـاِف َغاـ و
إذا الهيجُا في الناس فارَس

ُشغلْت
ِد أّما قولهّ: َي ًا باليديِن وبال ّترس، وأنشد أبو اليقظِان: وكان ضروب َلْت يريد بالّسيف وال ِع قولهّ ُش

ّنهّ يريد الّسيف. ّنهّ يريد الِقداح، وأّما قولهّ: باليد فإ ًا باليدين، فإ ضروب

ّطعاما لبعض الملوك: أطإعاما يدين أما يد? فإنهّ قال هُذا وأّما قول حّسان لقائده حين قّربوا ال

الكلما يومئذ وهُو مكفوٌف.

َدين. ًء فهو طإعاما ي ٍد، وإن كان شوا ًا أو حريرة فهو طإعاما ي ًا أو ثريد ْيس وإن كان الطعاما َح

قطرب: من أشعار المقتصدين في الشعر ومن أشعار المقتصدين في الّشعر أنشدني 

ْق ابن على نفسي ِع فأْجهَّ لربابها الّركاَب  الّص



ِرس وبعُض يعتنق ل الفوا ْلُت َع ّي َج ًا يد لـهّ ِوشـاحـ
يقول: وممن صدقِ على نفسهّ عمرو بن الطإنابة، حيُث 

ْقدامي المِشيِح البطِل هُاَمة وضْربي ِه على وإ ْكرو ْفسي الم َن
َنِك ْو ُتجَُْمدي َمكا َتْستريحُـي أ ّلما وقولي وَجاَشـْت َجشأْت ُك

آخر: وقل 

َهُبيهّ ُظِري تر كيف وان
 

ّنما ِلنفسي  عـامـٌر هُـو إ

ِد  ْع َعمرو بن َم يكرب: وقال 

ِوُل َدا َلْت َزْرٍع َج ُأْرِس

َطّرِت َب فاْس
ًا الخيَل رأيُت ّنـهـا ُزور كأ

ّدْت ِهُها على َفُر ْكُرو َم
َقّرِت  فاْست

ْفـُس إلّي فجُاَشْت ّن ّول ال أ

ّطائّي: وقال  ال

َء فمْن الّضْرُب  شا
ضرْب

ْونـا َنـ َد ْوا و َنـ َد ّتــى و إذا حـ

ّياٌت ْذم ُهـْب وبيٌض َله كـالـّشـ ِفـيهـ ِفينـا ركضْت سـاعًة ْمو
واختاُروا الموِت غامراِت
َهرْب  ال

َع ْذ لـنـا القـا ُهُـوا إ ِر َكـ

ّنمر بُن تولب:   وقال ال

ًا ًا قن ّي َ َسْمهر ِطإوال ْونا ُكر َسَم ْومَا ليْش ّنهاِب َي ال
ْوا الحُياة ّل ُد وكان التقينا ِشلل فو ْلجُـل ا

الخر: وكما قال 

ْول من ابيّض ّطعان َهُ ال
 المسالُح

ِدُمون ْق ْلخيَل الم ْدمى ا َت
ُنحُوُرهُـا

عنترة: وقال 

َق ولكني ْقدمي تضاي ّتقون ُم ّنَة بي ي أِخـْم لم الس
ّي بن  َقطر ُفجُاءة: وقال  ال

ْيحُِك البطاِل ُتراعـي ل و ّلما وقولي لنـفـسـي جشأْت ك



لم لِك الذي الجِل 
 ُتطاعي

ْو َة سـألـِت لـ ٍما حـيا يو

ْنساء: وقالت  الخ

ِة لـهـا أبقى الكريه ّنفوس ْون ال َهُ النفوس و
ّطفيل: وقال عامر بن  ال

ّنني المراح ْقِصر غايُر إ ُد ل لنفٍس ُم بمثـلـهـا يجُا
جرير: وقال 

ُقوا نازلوا َن البطال عا
 فاهُتصروا

ُدوا ُووا لم الخيل طإاَر ُيْش
ِرسها فوا

الّضبّي: وقال ابن مقروما 

ّلـل ولم ثائبًة أعطاك َعـ َت َي ّلل ُدهُـا بالّسياِط ُتع جيا
أنـزِل لم إذا أْركبهُّ  ّول فكنُت َنزاِل فدعوا نازٍل أ

الشقري: وقال كعب 

ِة فيهم وللكرِب والخصاص
فاسـُح

الحُزما منتهى وفيهّ
والـنـدى

بعدهُّن من انفرجت
الجُـوانـح

ًا النقوش تغشى علق
رشـاشـهّ

ٍر أشاطإيُن الـمـواتـُح هُيجُتهـا بئ فـينـا الخطّى القنا
وفـيهـم

الفريقـين جمع في  فـمـائٌل بـالـرمـاح قذفنا

ِما على ودارت الرجال هُا
الصفائح

قطبها على دارْت كما
الرحى

مهلهل: وقال 

َ يبغي الخليل إن الخـلـيل ْفنا َل َشـْي لـبـنـي بجُمعنا ود
النزول أطإاقِ من الحُرب ْلـنـا ينزلوا أن ُيطيقوا ونـز

شمس: وقال عبدة، وهُو رجٌل من عبد 

ُبْزُل خاضت َء ال ّنها ال
ّطواميا  ال

بنا خاْضْت الخيَل زجْرنا



القبيل فأنكْرن 
المـرامـيا

سـيوفـنـا إّن ثـّم برْشٍق 

ِد عقدنا  ّنـواصـيا للجُل الـ
ْثني يُك ّنبل ي ُع ال وق

ُسيوفـنـا
ّو ُد َع ْل ُهُُم ا ْيهْم  َل َع ٍة  ْيحُ ُكّل َص ُبوَن  َيحَُْس ّلهّ عّز وجّل: "ِ في ذكر الجُبن ووهُل الجُبان قال ال

ًا من هُذا أخذ  ُكون"ِ، ويقال إن جرير ْؤف ُي ّنى  ّلهّ أ ُهُم ال َل ُهُْم قات َذْر قولهّ: فاْح

ِرجـال علـيكـم تكّر و
ٍء ُكّل تحُِسُب زلَت شي
ُهُْم َد بع
ّول: وإلى هُذا ذهُب  ال

ّومًة ُعو ُمَس ًا تد ّنها وأْزنما ُعبيد ٌة أ لحُسبتها عصفور
العود: وقال جران 

ْلُب َق ِهٌُل وال ْو َت ْيِن ُمْس َب لل
مشغـوُل

ْبل بَرْحلي اْرتحُلت َق
برذعتي

وهُو الغوادي الحُُمول
 معقوُل

ِنْضوى على اغاترزُت
ليحُملني

قولهّ: وهُذا صفة وهُل الجُبان، وليس هُذا من 

َد ِبهـا الجُيا بأذنا ِة كملقي ّن ِهّ من الع ّف َك
ّي، ففسر ذلك حيث  ّذكواني أو زمرة الهُواز يقول: وقال ال

ِهّ فوقِ ِف الَمْشكوِل ِطإْر َيْرقى كالّسفيِن الخيل  و
ُيسرج الفارس فرسهّ وهُو مشكوٌل ثم َعسكر: قد جاؤوا، ول بأس ف ّبما تنادوا في ال لنهم ر

ُد نزل فأْحضر على رجليهّ، ُيعطيهّ ما يري ُبهّ بالّرجل، فإذا رآه ل  ّثهّ بالّسوط، ويضر يركبهّ ويحُ

ّلجُاما إلى ْذهُل عن موضع الّشكال في قوائم فرسهّ، وربما مضى بال ُي ومْن وهُل الجُبان أن 

ْيل كالّسفين لّن لجُاما السفينة الذي يغمزهُا بهّ والّشكال هُو َعجُْب ذنبهّ، وهُو قولهّ: يجُعل الخ

ّذنب. في ال

َهُْرثمة ّنهروان من خيل  وقال سهل بن هُارون الكاتب في المنهِزمة من أصحُاب ابن نهيك بال

ْعين: بن  أ

من أدنى الخيل ظهوَر
َعطْب  ال

ِما ْوِعـهّ إفـراُط للمهـزو َر



ّنهّ يرى أّن َوه على رجليهّ أنجُى لهّ، كأ ْد َع ُيريهّ أّن  ْبَن  لّن الجُُ

ْعتّل ّنما تكوُن على قدر الحُمل للبدن. وقال آخر حيَن ا ّنجُاة إ ال

عليهّ قوُمهّ في القتال بالورع: 

ُهُُم ّناس جميِع ِمْن ِسوا ال
َنا  إنسا

ّبك ْق لم ر ِلَخشـيتـهّ َيْخل
آخر: وقال 

ّفة المطلوب الخائِف ِك َد ّلـهّ بل عـريضٌة وهُـي ال

الّشاعر: وقال 

ّوعهّ الّسراُر بهّ يكون أن مخافة ُكّل الّسراُر ير أرٍض ب
ًا بالجُبن،  فقال: وأنشدني ابن ُرحيم القراطإيسي الشاعر ورمى شاطإر

ْفَسهُّ فواَرى ّنوما في أشهْر ن ًا ال إنسان
ّنهّ خالص، فمن ذلك قول  ِهُميان: ويقولون في صفة الحُديد إذا أرادوا أ

ِد ماء في يمشون ّكبا الحُدي  تن
لجُأ: وقال ابُن 

ِء من أخضر ِد ما  ِجْمجُِم الحُدي
هُذا: وقال العشى في غاير 

َقّل الهيجُا عند ُقِ و ُبصا بـالْر شبـهّ الكّس ما ال
العشى: وقال 

ِعصـّي نقاتل بالحُجُاَره ُنرامي بال
الخطل: وقال 

من عيلن بن قيس لعدائنا ُفنا تركْت حيَن أسيا
َدْت ُجـّر
ّي: وأنشد الصمعّي  للجُعد

ْلبث ّنـهـا فـزارة الحُلئْب الحُلَب ُت إ



ُهم. ِزَم ْه َت ًا حتى  َلب ِئَب َح ِبُث الحُل ْل ُت يقول: ل 

قولهّ: الّسندل وأّما 

ٍر ِهُ ِر في يسبُح كما ٍم في يسبح وطإائر َغام جاح
ّنار ويخرج ول يحُترقِ لهّ ريشة. ّي، يدخل في أتون ال ْند ِهُ ْندل، وهُو  فهذا طإائٌر يسّمى َس

ّطحُلب الذي يكون على ُثمامة أن المأمون قال: لو أخذ إنساٌن هُذا ال ذكر ما ل يحُترقِ وزعم 

ّنار لما كان يحُترقِ. ّففهّ في الظِّل وألقاه في ال وّجهّ الماء، في مناقع المياه، فجُ

ًا، قال: وكذلك ًا أبد ّطلق ل يصير جمر وزعموا أّن الفلفل ل يضّره الحُرقِ، ول الغرقِ، وال

ْغرة. الَم

ّنفاطإين، وأظّن هُذا من طإلق ّطائَر في طإباعهّ وفي طإباع ريشهّ مزاٌج من طإلء ال فكأّن هُذا ال

ْغرة. ْطِمّي وَم وَخ

ِكْرمان ل يحُترقِ، وكان عندنا نصرانّي في عنقهّ صليٌب منهّ، ْؤتى بهّ من ناحية  ُي ًا  ُعود ْيت  وقد رأ

ّنار ل تعمل وكان يقول لضعفاء الناس: هُذا العود من الخشبة التي ُصلب عليها المسيح، وال

ُعود. ِرض بهذا ال ُفطن لهّ وعو ّتى  فيها، فكان يكتسب بذلك، ح

قولهّ: الماهُر وأّما 

ٍر ِهُ ِر في يسبُح كما  َغاْم
العشى: فالماهُر هُو الّسابح الماهُر وقال 

ِذُف ُبوصّي يق ِر بال طإما ما إذا الفراتّي والماهُ
ْعنب: وقال الربيع بن  َق

ْلِب ٍما في الماء َك ِطْر يو ِهَُر  َم ِتـهّ في الما َغاْمر
قولهّ: لطعة الذئب صونعة السرفة والدبر وأّما 

َعة ْن َفة وَص ِر الّسْر ّدب وال ّذئب ولطعة ِه على ال ِو َحْس
ْلحُُس عينهّ ُد على حجُاج عينهّ في ّيت فيفضي بغمغمتهّ، فيعتم ّذئب يأتي الجُمل الم قال: فإّن ال

ًا في ّد مّر ّده لسانهّ أش ّدة، ور ّوة الّر ُعطَي من ق ِلما أ ًا،  ُنهّ تقوير ّورت عي ُق ّنما  ًا، فكأ بلسانهّ حْسي

ّلحُم والعصب من لسان البقر في الخلى. ال

ٍة، من ًا بل معانا ًا كان أو غايره إلّ كان لهّ بالغ ُع على شيء عظِم ُتهّ فليس يق ُتهّ ومّص فأّما عّض

ّدة فكيهّ. ش



َكسْرتهّ َصوٌت بين لحُييهّ، إلّ الذئب، َِل ٍم إلّ و ٌع يعّض على عظِ ّنهّ ليس في الرض سب ويقال: إ

ّدة ُمرورهُا في ّنها تبري العظِم بْري الّسيف المنعوت بأّن ضربتهّ من ش فإّن أسنانهّ توصف بأ

ْظِم لهّ، ل يكون لهّ صوت، قال الّزبير بن عبد  ّلة ثبات الع ّطلب: العظِم، ومن ق الم

َضْربتهّ الصوت غاموُض
 َصُموُت

َة  َو ّنـي المحُـتـال نخ َعـ
ّنهّ لم يكن لهّ صوت. ولذلك قالوا في المثل: ضربهّ ضربًة فكأنما أخطأه، لسرعة المّر، ل

ّذئب: وقال الّراجز في صفة  ال

ِقهّ ْد ْفرتهّ ش ُه َش ونـاُر ُغاباُره شخصهّ يخفي أطإلس
ّلهّ تعالى. وسنأتي على صفة الذئب، في غاير هُذا الباِب من أمره في موضعهّ إن شاء ال

َعًة عجُيبًة. ْن ّنهّ يعني حكمتها في صنعة بيوتها، فإّن فيها ص ْبر، فإ ّد ْنعة الّسْرفة وال ِذكر َص وأّما 

ُقراد والحُِجُر وأّما  قولهّ: سمع ال

ِر في قيل مّما أعجُُب ِقْردان وَمْسمع الحُِجُْ َهٍل في ال ْن َم
ًا بل َفَرٍس، ويجُعلون الحُجُْر فرس ُع ِمْن  فإنهم يقولون: أسم

ّنما يعنون بذلك الحُِجُْر، لنها أسمع. هُاء، وإ

ْعجُب منها، لنها ُد أ ُقرا ِرَب بها المثل، فال قال: والحُِجُْر وإن ُض

ِوْرد، في وقت يكون بينها وبين تكون في المنهل فتموج ليلة ال

ُع البل التي تريد الورود أمياٌل، فتزعُم العراب أنها تسم

رغااءهُا وأصوات أخفافها، قبل أْن يسمعها شيء.

ُقراد، وقال الّراجز:  ُع مْن  والعرب تقول: أسم

ُعقاِب َفْرخِْ مْن  ِم ال  السحُ
قولهّ: ما في الجُمل من العاجيب وأّما 

ُع َمرارة ِر في ُتْسَم ّذكـ ال ْقرما ْعلم والم لـهّ إن ما الم



ِر الموِت ُحدوث ّنحُْ ِفـهّ من تنُصُل وحصيٌة وال َجو
ِر مـائلة شقشقًة ْد الـهـ جـازٌر بعدهُمـا يرى

ِبْشر. ْعنى بتعّرف أعاجيب ما في العالم من  فهذا باٌب قد غالط فيهّ من هُو أ

ًا على أّن ولقد تنازع بالبصرة ناٌس، وفيهم رجٌل ليس عندنا بالبصرة أطإيُب منهّ، فأطإبقوا جميع

ّيب: فلعّل ُتهّ أنهما ل توجدان، فقال ذلك الط ُتمست ُخْصيتهّ وشقشق ُنحُِر ومات فال الجُمل إذا 

ّنحُر، ًا، ثّم تبطل عند الموت وال ّي ٌة ما داما ح ّلهّ أن تكون لهّ مرار ًا كذلك، ولع مرارة الجُمل أيض

ّنا ل نصُل إلى رؤية المرارة إلّ بعد أن تفارقهّ الحُياة، فلم أجد ّنما صرنا نقول: ل مراَرة لهّ، ل وإ

ذلك عمل في قلبي، مع إجماعهم على ذلك، فبعثت إلى شيٍخ من جّزاري باب المغيرة فسألتهّ

ّبما ّنما سمعت العاّمة كلمًة، ور عن ذلك، فقال: بلى لعمري إنهما لتوجدان إن أرادهُما مريد، وإ

ُد عند منحُره، ّلهّ ما توج ْنحُره أجْل وال مَزْحنا بها، فيقول أحدنا: ُخصية الجُمل ل توجد عند َم

ًا فتلحُق خصيتاه بكليتيهّ، فل توجدان لهذه ّيد ًا ج ّبما كان الجُمل خيار وإنما توجد في موضعها، ور

ٍما أو يومين مع ّنهّ ليس يشفيني إلّ المعاينة، فبعث إلّي بعد ذلك بيو ّلة، فبعثت إليهّ رسولً: إ الع

ٍة وُخصية. َنفيس، بشقشق خادمي 

ّد حرُصهّ على حكاية الغرائب. ومثل هُذا كثيٌر قد يغلط فيهّ من يشت

قولهّ: ما في الفرس والثور من العاجيب وأّما 

َعهُّ ِر العالُم أشا بـالمـ ّطْرِف وليس وقد ِطإحُاٌل لل
ُفهّ ِر ِزُر يع ِر ُذو الجُا الخب ِر ُفؤاد ّثو ْظٌِم ال ْد َع وق

ّنوادر ّنهّ ل طإحُال لهّ، إلّ ما أرى في كتاب الخيل لبي عبيدة وال وليس عندي في الفَرس أ

َكجُوف البرذون، فأهُُل خراسان من لبي الحُسن، وفي الّشعر لبْشر، فإن كان جوف الفرس 

ّدة براذين. أهُل هُذا العسكر، يذبحُون في كّل أسبوع ع

ّثور فقد سمعنا بعضهم يقول ذلك، ورأيتهُّ في كتاب الحُيوان وأّما العظِم الذي يوجد في قلب ال

لصاحب المنطق.

قولهّ: أعجُوبة السمك وأّما 

ِر في عاَش منها كان َبحُْ أعـجُـوبًة الحُيتـان  ال
النـهـري السمك دماغ مـلـحُـهّ ُسقي لساٌن

ّلهّ البحُر سمك قال: لّن كما فهو ِدماغ. ول لساٌن لهّ ليس ك



 السمك في القواطع

ّتى تدخل دجلة، ثم تجُوز ٍة ح وأصناٌف من ِحيتان البحُْر تجُيء في كّل عاما، في أوقاٍت معلوم

َفْت هُذه ِر إلى البطاح، فمنها السبور، ومنها البرْستوك ووقتهّ ومنها الجُُواف ووقتهّ، وإنما ع

ُأخر يعلم منها ًا  الصناف بأعيانها وأزمانها لنها أطإيُب ذلك الّسمك، وما أشّك أّن معها أصناف

ّثلثة. ّلة مثل الذي أعلم أنا من هُذه الصناف ال أهُُل الب

قولهّ: كبد الكوسج وأّما 

ِر آخَر توارى ّدهُـ الـ ْظِهر  ِلـهـا في َت لـي
ًء ِمزاُجهّ ِر علـى ما ْد قـ ّطعَم ُيسيغ يكْن لم ما ال
ِر واسِع ِجراٍب  ٌء لهّ الّشجُْ لزلقـهّ شـي

ًا فإّن ّي، يشبهّ أجرد، الجُلد، غاليظ الكوسج لهّ يقال سمك الجُِّر

ّيبة، شحُمٌة جوفها في بالجُِّري، وليس ُدوهُا فإن طإ ً اصطا ليل

ًا اصطادوهُا وإن وجدوهُا يجُدوهُا. لم نهار

ُع الخبر وهُذا ُبلة، في شائ ّيين، جميع وعند ال يسّمون وهُم البحُر

الكبد. الّّشحُمة تلك

ّ طإعمها تسيغ ل قولهم: الّسمكة وأما ٍر عند فما الماء، مع إل ِبْش

ّ عندي ول من بشٌر عجُِب وقد المنطق، صاحُب ذكر ما إل

ْلع من امتناعها ّطعم، ب سعة مع الماء، في مستنقعة وهُي ال

فيها. ِجراِب

ِره إلى أعله من البئر جوف تسّمي والعرب  البئر. جراب قع



ّ فيها فليس القصيدة هُذه سوى ما وأّما ذكرناه وقد يعرف، ما إل

خاّصة. الجُزء هُذا من هُذا غاير موضٍع في

الضبع

ّلهّ وسنقول في باب الّضبع والقنفذ والحُرقوص والورل وأشباه ذلك ما أمكن إن شاء ال

تعالى.

ُبها  ويقول: قال أبو زياد الكلبّي: أكلت الّضبع شاة رجٍل من العراب، فجُعل يخاطإ

ّقِ ُعْصِل َد أنيابْك من ال ِر يا ِبـْك من جعا ّطا ُخ
ِرك حذا ُبْك ل ُجحُْ  أهُا

ِر: اسُم الضبع، ولذلك قال  َعا الراجز: َج

ُهُُم  ُع تجُّر ِر ِضبا ْفر  َجعا َقوُمهّ الّسمين الجُ و
العرابّي: ثم قال 

ْنها  ْطَن ِم َب ْلـْت ُثّم ال ُجـ َنعْت ْلـْت التي شاتي َص أكـ
َتني ْن ْئَس وُخ ْلـْت ما وب َفـعـ

ّلهّ وأرسل الحُـّمـى عليَك ال الهّما تلقى زلَت لهّ: ل 
ْيت ً رأ معـتـّمـا رجل

في أمسيُت ما طإال
 اكتراِث

خباِث يا لها: كذبِت

َة  ٍة شا غِاـراث صـبـي
ْبَت ِون قولك في َأسه كالمجُنـ ُشجُوِن: ذو والقوُل لهّ 
َعْن ْفجَُ الـّسـمـيِن ِبعـيرَك ل المـين الْمـرَسـِل ورّب

ْقـلَة تكوَن ُيوِن ُع ُعـ الـ الـقـرين وَجـحُـِشـهّ
وواعـدينـي الجُهد واجتهدي ّذرينـي ْويحَُـِك لهـا حـ
َعّن الـوتـيِن ُملتـقـى لقط ّلـلـينـي وبالمـانـّي فـعـ

ّدقينـي ّذبـينـي أو فص فـكـ َدفـينـي ِمْن الهّم وأشفى
ّلْت يمـينـي عنـدهُـا فش ّقي اتركي يلـينـي ومـا َح

بـالـيقـيِن ذلـك تعّرفـي



ْهتـٌر شيٌخ ُد ُم ّنـ َفـ مـ ّدد لنا أبالقتِل:  ته
ُد قد كالذي وأنت أعـهـ ْبِن  ُد علـيك بالجُُ يشـهـ
فاصبـري لشأني تجُردُت وأبـشـري لها: فأبِشري

ّلهّ  الكـبـر العلـّي بال منكـري أمنِت قد زعمِت
ْنَب منك لْخِضبّن المنحَُـر َج ِر لـم ثـرية ذي يكـفـ

ِري أْحمري تتركين َقـ َبـ و ٍر نـازع مـن  ّكـ َذ مـ
الّشرِك في فأصبحَُْت
ِر  المزعف

ِر للـقـدر فأقبلْت ّد الـمـقـ

ِر بغرِب ماَل قد والّشيُخ مجُز ِهها مكبوبًة َوْج والمـنـخـر ل
ٍر ْقـدر لـم وما ومقدو ُي ٍر من اشتوى وأصفـر أحم

الضبع جلد

الخر: وقال 

ًا ْع ل استها من وَشَرك ِطـ ْنقـ َي
جلد من َنعليُن لي ليت

الحُافي يحُتذي الحُذاء
 

ُد سوء. وهُذا يدّل على أّن جلدهُا جل

ُتها العرُب الّضبع، قال  الّشاعر: وإذا كانت الّسنُة جدبًة تأكُل المال، سّم

ْومي ُلهم لم َق ُع تأك ْنَت أّما ُخراشة الّضب ٍر ذا ُك نف

بالضبع الجدبة السنة تسمية

ُعمير بن  الحُباب: وقال 

َد ُعْرِج الضباِع أول ال ْيَن فبّشري ْعِن الق َط َشْرِج ب
َقوني ّت ٍر ا ُهو ْبـِج بظِ ُث َنْسجُي لهْم إسدائي زال و

ًا المـْرج كيوما َيوم

الضباع في الشعر من قيلْ مما



ّبة: وقال رجٌل من بني  ض

راحْت وقد البطون
قراقير

ًا ٍة آياَر أكـلـت ضبع أحـمـر

عـواويُر أنـذاٌل المرافـق مـمـددة جعـلٍن غاير منكم
أظـافـير منـكـم عدوكم ٍز ول للـصـديق ولمز هُم

الدنى القرِب على 
 

يزْل لـم بطنـتـم ما 

وأنشد: 

ُهم ّذئب فمن ّنـِمـْر ومنهـم ال الـ
الّسباع أمثال 

فـانـَشـِمـر
ْبع َع والّض ُءال ّليُث رجا الهِصْر وال

العلجم: وقال 

ّديخ ّنهّ أفنى كال أعـم الشخص حلباتهّ  الهرما طإول ِس
وأنشد: 

تشّممهّ ول الحُرض فجُاوز بلعمهّ رحٍب الِمشفر لسابغ
ّذيخ ٍما في كال ُمرّش يو
 

وشاب ذفاريهّ سالت
غالصُمهّ

ّلهّ المطر، وأنشد:  ّنهّ شعر ذيخ قد ب َبُر لحُييها كثيٌر كأ يقول: و

ّلجَُْت ُقها تخ للـّشـرِب أشدا ًا رأين ِتحُ َغـْرِب ما بـالـ
ْلِب الّضباع أشداقِِ  ُغ  ال

ّثل ابُن  ِه، وتم الّزبير: يعني من الحُرص والّشر

ِد لم امرٍئ اليومَا َيْشه
ُه  ناصر

ِر َفجُُّريني ُخذيني َجعا
وأبشـري

ْدهُا ّناس إذا لم تجُ ّنها تنبش القبور، وذلك من فرط طإلبها للحُوما ال ّنما خّص الّضباع، ل وإ

ّبط  ًا: ظاهُرة، وقال تأ شّر

أمّا خامـري ولكن عليكْم
عـامـر

ُبُروني ْق ْبـري إّن َت َقـ
ُمـحَُـّرمٌا

ثـّم الملتـقـى ِعند الّرأس وفي رأسي ضربوا



سـائري أكثري
ً الليالي  ْبسـل ُم

بـالـجُـرائر
ْبغـي ل  ًة أ حـيا

تـسـّرنـي

بالقتلى الّضباع إعجاُب

ّنهّ أيره، انتفخ بالعراء القتيُل بقي اليقطري: وإذا قال إذا ل

ًا يكون عنقهّ ضربت فعند انقلب، انتفخ فإذا وجههّ، على منبطحُ

ُبهّ الّضبع تجُيء ذلك تأكلهّ. ثّم حاجتها فتقضي فترك

ِهدت جاريٌة الملك عبد مع وكانت َعب، حرَب معهّ ش فنظِرت ُمص

أمير فقالت: يا وغالظ، وورما أيره وانتفخ انقلَب وقد مصعٍب إلى

 الملك عبد المنافقين. فلطمها ُأيور أغالظ ما المؤمنين،

 وزوجها امرأة حديِّث

ٌة العرابي: قالت ابُن وكان الّركب، صغيرة وكانت لزوجها، امرأ

َظِم في للّرجل الير: ما صغير زوُجها َكب ِع ّنما منفعة، الّر وإ

أن ينبغي ول والحُرارة، المّص وفي المدخل، ِضيق في الّشأن

ّنما الير، وكذلك شيء، في هُذا من ليس ما إلى يلتفت ينبغي إ

إلى تلتفت ول ُعسيلتهّ، وطإيب جلدتهّ، َحّر إلى المرأة تنظِر أن

َبره ًا حديثها على الرجل وأنعظ وِصغره، ِك ًا، إنعاظ فطمع شديد



ًا، الحُال تلك في أيره ترى أن ّياه، فأراهُا عظِيم البيت وفي إ

ُنها أيره، إلى يشير الّرجُل فجُعل ِسراٌج، ظّل إلى طإامحٌُة وعي

ّدة كذابة، فقال: يا الحُائط، أْصل في أيره عظِم في شهوتك لش

ّني تفهمي لم الير ظّل ًا، ع ّنك قالت: أما شيئ ً كنت لو إ جاهُل

ِعظِم كمنفعة الير ِعظِم منفعُة كان لو مائق، يا لبالك أنعم كان

العظِيم للّركب الرجل: فإّن قال إليهّ، عيني طإَمحَُْت لما الّركب

ًا ّظِ تصنع قالت: وما الّشهوة، لهّ تتحُّرك ذلك وعلى العين، في َح

ّدي وشّك بالحُركة، جميع ناك فقد َعظِم إْن شّك? الير إلى يؤ

وغايرهُا بعيد، من تنتظُِم تزل لم التي الّزوايا تلك في ودخل الحُِر،

َنها، المنتظِم ُغر وإذا دو ِر ُثلث ينيُك ص ُفهّ الحُِ فمْن وثلثيهّ، ونص

ُثلث يأكل أن يسّره ْطنهّ، ب ُثلث يشرب أو ب بطنهّ? قال ب

ّلهّ اليقطري: أمكنها يمكنهّ. لم ما القول من وال

 الخراسانية وجاريِّته معاويِّة حديِّث

ٍة معاوية وقال: وخل ّية، لهّ بجُاري إلى نظِر بها هُّم فما خراسان

ٍة ّدار، في وصيف ّية فترك ال خرج ثّم بالوصيفة وخل الخراسان

ّية: ما فقال ْفتار، السد اسم للخراسان َك ّية? قال:  فخرج بالفارس



لها فقال: ما الّضبع، لهّ: الكفتار الكفتار? فقيل يقول: ما وهُو

ّلهّ، قاتلها ُفْرُس بثأرهُا أدركْت ال النسان وجهّ استقبحُت إذا وال

ْفتار، قالت: ُروي الضبع. وجهّ أي َك

 مسلم بن قتيبة إلى يِّزيِّد بن عمر كتاب

مسلم، بن قتيبة إلى السدي عمير بن يزيد بن عمر قال: وكتب

ٍد بن وكيع عزل حين بن ِضرار وولهُّا تميم، بني رياسة عن ُسو

ْلت حسين َع الّضبي: عز ّليت الّسبا الّضباع. وو

 الضبع ذكر فيه شإعر

ّباس بن ِمرداٍس  الّسلمّي: وأنشد لع

عـرائسـا الراك بأكناف  َجَرْحنا َمْن ِمنهْم مات
لْصبحُْت

أْشيم: وقال جريبة بن 

القـارُب الوهُنـين إّن وأسلم ٌغ ًا عني مبل يسار
ًا ورافـعـ

ٍة الجُـنـادُب علّى تنزو بديموم ّنى ًا في تدفن ضر
ّننـنـِى وادف

الدهَُر لَك ماٍل في قاما
 

علّى تعقْر لم أنَت
مطيتـِى

الصريمة مثل فرعٌل
 حارُب

فيما الذئُب يأكلني
دفنتـنـي

والمـخـالـب أنيابهّ ذربت مـآبـطـا يزال ل هُلـيٌب



وأنشد: 

تـأكـلـهّ جارهُـم  الشجُر وترميهّ الوادي
ّتى يقول: خذلوه وقولهّ: وترميهّ وأضعفها، الّسباع، ألما أكلهّ ح

ّتى الّشجُر، ًا. يرمي ل من يرميهّ صار يقول: ح أحد

الضبع في الكلم بقية

ُبع في القول من بقي وقد في القول باب في سنكتبهّ ما الّض

الذئب.

الحرقوص

ُبرغاوث، وأكثُر ما ينبت لهّ جناحان بعد حيٍن، ّبة أكبر من ال ْي ّنهّ دو وأّما الحُرقوص فزعموا أ

وذلك لهّ خير.

ًا، َفراش ّدعاميص إذا صارت  ّنمل - وعند ذلك يكون هُلكهّ - ويعتري ال وهُذا المعنى يعتري ال

ويعتري الجُِعلن.

َيعّض أحراَح النساء والُخصى، ّد من عّض البراغايث، وما أكثر ما  ّبة عّضها أش ْي والحُرقوص دو

ِزٍن أبو كابية بن ُحرقوص، قال  الّشاعر: وقد سمّي بحُرقوص من ما

ْفحُُـوْص هُامتهّ كال ُقوْص بن كابية بني ُحر
وقال بشُر بن المعتمر، في شعره المزاوج، حين ذكر فضل علّي على الخوارج، وهُو

ّنهيك ذلك455قولهّ: ???نق صفحُة  ّنهيك، وعّض ال  من الكتاب قال: والحُرقوص يسمى بال

فقال: الموضع من امرأة أعرابّي 

ْيَن ّد رجليها َب ِر ِبـجُِـ ُقـو َعـ
عّض إْن للحُرقوص أنا



ُتها ّنـهـيك إّن مقال صـغـيُر ال ْفسي تطيب ما بعد بن
تستفـّزنـي

ّدليل على ذلك قول  ّنهّ البرغاوث نفُسهّ قالوا: ال ّطرّماح: والذين ذهُبوا إلى أ ال

ٍم َصّفْي على ّلـِت تمـي َو لـ ًا أّن ِر على ُحرقوص ْه َظ

ّطرّماح دليٌل على ما قال، َظْهر القملة، وليس في قول ال قالوا: ولو كان لهّ جناحاِن لما أركبهّ 

َتهّ: وقال بعُض العراب، وعض الحُرقوص  ُخصي

ً َقـّر ليل َنـهـاَرا ول َن َع َن َقـَراَرا الحُراقيُص َم ال
ًا الحراِح ْبَن وانجُِحُارا َدّس ِل ُخصاهُم على الّرجاَل ُيغا

ْعني  َت ٌة  زوَجها: وقالت امرأ

َي ِذ ّذ مـا منـهـا بفخ غاـيوُر َيجُُـ
َعّض أْن الحُرقوِص من

َة ّذ ّدنـيا َل تـصـيُر إلـيهّ الـ
َع َق ّني الحُُرقوُص و ِم
ًا ِقـعـ مو

لخر: وأنشدوا 

ْقُرُض ًا َي ًا أحيان َهـُس وحين ين ّنقطتين ُذو بي الملُس ال
ّد على من جعل الحُراقيص من ّدقِ قول الخر، وير فقد وصَفهّ هُذا كما ترى، وهُذا يص

الخر: البراغايث، قال 

َعّض من ُهُنالك
 الحُراقيِص

ّليل ًا بال ّواب عـلـى ج

الورل

ّلهّ شاء إن القول من أمكَن بما الوَرل في وسنقول تعالى، ال

ّنا وعلى هُذا. قبل كتبناهُا قد أبواب على فيهّ القوَل فّرقنا قد أ

ّد وهُو الّضّب، يقتل قالوا: الوَرل ُد منهّ، أش ًا وأجو وألطُف سلح

ًا، ِفد بدن ِيف الذي وهُو مهزولً، يكون منها قالوا: والّسا إلى َيز



ّعد. وينفخ النسان ويتو

ًا منها قال: واصطدت ًا، فكسرت واحد ًة وأخذُت حجُر َمْرو

ّتى بها، فذبحُتهّ َطّر نخعتهّ، قد قلت ح ِنهّ فاسب أن فأردت لحُِي

َعت عضًة عليها فعّض فيهّ، في بإبهامي وأشْرُت إليهّ أصغي اختل

َبهّ، ّلها فلم أنيا رأِسهّ. على عضْضت حتى يخ

ْقُت أهُلي قال: فأتيُت َنهّ، فشق ّيتان فيها فإذا بط ّ عظِيمتان ح إل

الّرأس.

ّية رأَس يشدخْ قال: وهُو ُعها ثّم الحُ وهُذا سّمها، يضّره فل يبتل

ّوائين رأى لو فكيف فيهّ، ما أعجُب عنده ُدهُم عندنا، الحُ وأح

َطى َء ُيع ْفعى أكل شاء فإن اليسير، الشي ًا، ال ّي ِشواًء، شاء وإن ِن

ًا شاء وإن كثير. ول بقليٍل ذلك يضّره فل َقديد

َورل وفي ٌء ليس أنهّ ال َوى الحُيوان من شي ّيات أكل على أق الحَُ

ًا، أكثر ول منهّ، وقتلها ّتيس، على ذلك في طإّم لقد حتى سفاد ال

ُعصفور، وعلى الجُمل، وعلى ّباِن وعلى الِخنزير، وعلى ال ّذ في ال

ّنهّ وفيهّ المكث، ُطإول وفي العدد، ًا، لنفسهّ يحُتفر ل أ ويغتصب بيت

َتهّ؛ شيء كّل ّي لنها بي ْتهّ ُجحُر أ ُبهّ، منهّ هُرَب دَخل فالوَرل صاح

ّية يغتصب َتها الحُ ّيُة تغتصب كما بي الحناش سائر بيوت الحُ



ّطير والّضب. وال

ًا وهُو ِكب، من أيض ًا وهُو المرا َشحُمة، ولهّ ُيستطاب، مما أيض

َيستطيبون ّبة والورل ذنبهّ، لحَُم َو ًا الحَُركة خفيُف دا ًا، ذاهُب وجائي

ًا َظِاءة بعد شيء وليس وشمالً، ويمين َع ًا أكثر ال ّفت ًا. منهّ تل وتوقف

 العظاءة في المجوس زعم

ِرَمن، أّن المجُوس وتزعم ْهُ مجُلسهّ في جلس لّما إبليس، وهُو َأ

ّول في ًة ذلك - فيكون والّسموما الّشّر ليقّسم الدهُر أ ّد على ع

َلجل انقضى إذا الخير صاحب مناهُضة طإباعهّ من ولّن بينهما، ا

ًا َءة - كانت حال كّل على الشر فعَل أيض َحَضر، من آِخَر العظِا

ّلهّ، السّم قسم وقد فحَُضَرْت ُة فتداخلها ك َلسف، الحُسر وا

ّدت إذا فتراهُا َفْت اشت ْقفَة وق ٍر ِو ّك َتها لما تذ من نصيبها من فا

ّ تسكن ل صارْت حتى البطاء في ولتفريطها الّسم، في إل

ٌء السّم من فيها يكن لم حين لنها والحُُُشوش؛ الخرابات لم شي

َع تطلْب وتكَرع البيوت، معهم تسكُن التي كالوَزغِاة الناس مواض

َء آنيتهم في ّقِ وتمجُّهّ، الما ُتزا ّيات و ّيجُها الحُ ولذلك عليهم، وته

ُع نفرت ّناس طإبا وسلمت حجُر، كّل تحُت فقتلوهُا الوَزغاة، من ال



َءة منهم ًا العظِا منهم. تسليم

ً أر ولم ّد قول ًا، أش َءة لّن هُذا؛ قولهم من أْموقِ ول تناقض العظِا

َيها يكن لم ً ذكروا ما على السّم فوت على السف من ليعتر ّول أ

ّ ّية الّشَرارة من طإبعها وفي إل الفعى. طإبع في مّما أكثُر الغريز

للورل ذكر فيه شإعر

ّول: قال الّراجز في معنى  ال

َواب أول هُذا ّثـ الـ ً َسَراِب في رقرقِ َوَرل
ًا وشمالً. ًا ويمين ًا وجائي ُتهّ ذاهُب ُتهّ: ُسرع قال: ورقرق

ُدؤاد اليادي، في صفة لسان  فرسهّ: قال أبو 

ّثَرى َمّج َعراُر عليهّ ال ّثة لسان ال الْح الوَرل َكجُُ
ُعجُْرة: وقال خالد بن 

ٍة ّن ِر َمّج َمِض علـيهّ ورٌل لسانهّ العرا
فقال: ووصف الصمعّي حمرتهّ في بعض أراجيزه، 

ْنِك ضيق بعد منهّ َض ٍر وَصّك أضُرٍس ذي َمغ

 القنفذ فروة

ّيات وفي الفاعي خاّصة، وفي أنهّ من المراكب، وفي غاير ِيعهّ في الحُ ُقنفذ، وصن قد قلنا في ال

ذلك من أمره، فيما تقدما هُذا المكاَن من هُذا الكتاب.

ّيب للرواح. ويقول من نَزع فروتهّ بأنها مملوءة شحُيمة، والعراب تستطيُب أكلهّ، وهُو طإ

شعر فيهّ ذكر للقنفذ والقنفذ ل يظِهر إل بالليل، كالمستخفي، فلذلك شبهّ بهّ، قال أيمن بن

ُخريم: 



ْنهُّ ناما إذا ّناُس ع َنم لم ال َي ِرُجهّ تخفى ل الّرمل كقنفذ مدا
َدة بن  ْب َع الطبيب: وقال 

َدجوا َذ َح ِف ِة َقنا ّنِميم ُع بال ّظِلمُا َدَمَس إذا تْمَز عليهُم ال
وقال: 

َلى ْو ُكْم فأ َبني َل ْيُت العرِج يا ُلمور َشَر ُتهـا ا ْي َل وغاا
ِذ ِف َفِج في القنا َعْر ال ّبون ُكـْم حول تد ّياتـ ِك َر

الباب: وقال الخر في غاير هُذا 

ِذ من  ِفْر ِذفراه ُقنف ّذ ًا ال ً أو ِقير ينعصْر ُكحُيل
ّلة  َثَل بهّ وبأذنيهّ في الق َيضرب الَم َلِمّي،  ّباس بن ِمرداس الّس َغر: وقال ع والّص

ِلـم أبو أبوك  َسـا ِريد كابن تك لم الّشـ
َني ٍذ أذ ُفـ رازما قنـ ْلَت وأثقالـهـا المئين َحَم

ُقِ ِعْر ِري َوال ِم إلى َيْس ّنائ ْبهَت ال ّدَك وأش ِد شّر َج الجُدو
ُعكل، قال: أنشدنيهّ نفيع بن طإارقِ ّدلهُم بن شهاب، أحد بني عوف بن كنانة، من  وأنشدنِي ال

َكب المرأة إذا َجّمَم بجُلد  القنفذ: في تشبيهّ َر

ًا رأيَت مشيتهّ في هُدج وشـقـوتـهّ عنائهّ من
ٍة ثماني حجُتهّ من عشر َ لحُيتـهّ عذاَر الشيُب جل

ٍم تمشى ّنا  هُمتهّ من ضيقهُّ بجُه رؤيتـهّ بـغـير ظ
َد ِهّ بع ونـورتـهّ حلقـ سعـتـهّ برحب اللهّ يخزه

رهُوتـهّ بنزِع اليُر  فروتهّ في اختفى القّف كقنفذ
ًا فيهّ ملـتـهّ من وهُجُ ًا يكّر بـكـرتـهّ راجع

َعمرو بن كلثوما هُو الذي يقال لهّ: َقنافذ، وذو البرة الذي ذكره  من تسمى بقنفذ ويتسّمون بال

ُقنفذ، وهُو كعب بن زهُير، وهُو  قولهّ: ُبرة ال

َنْشِفيس َنحَُْمى َنا َو ِئي ْلجَُ ُبرة الُم ّدثَت الذي ال َعنهّ ُح
القنافذ؛ هُذه من أعظِم وهُو جنس القنافذ ومن  القنافذ كبار

ًا لها أّن وذلك ّنما الحُاكة، كَصياصي شوك قد مداَرى هُي وإ

ّللت لها ُسّخَرْت أن شاء متى ويكون والمنابت، المغارز تلك وذ



ُفهّ، الذي الشخَص بهّ رمى منها ينصل ّتى يخا ّنهّ َفعلَح السهم َكأ

الوتر. يخرجهّ الذي

إذا الحُّب فإّن الِخْروع؛ َشجُر من الحُذف في بهّ أشبهّ أر ولم

ّدع أكمامهّ، في جّف بعُض بهّ حذف الّصدع، بعَض عنهّ وتص

ّبما الغصون، َقع فر  ذلك، من وأكثر الطويل الّرمح قاب على و

 بعض دون الحيوان أعضاء بعض تحريِّك

ّناس فإن َع، فهذا عامّا في الخيل، فأّما ال ِه ذبابٌة فيحُّرك ذلك الموض ِد ُقط على جل والبرذون يس

ّي موضٍع شاء من بدنهّ. َده، وأ ًا من جس ّنث ربما حّرك شيئ المخ

ّنهّ يحُكي من َصْرع ّنن أو يتفالج فالج الّرعدة والرتعاش، فإ والكاعاني، وهُو اسم الذي يتجُ

ِنقاٍب واحد، ّبما جمعهما في  ّنفضة، ما ليس يصدُر عنهما، ور الّشيطان، ومن الزباد، ومن ال

ًا بما ل يجُيء من طإباع المجُنون. ًا يجُمع الحُركتين جميع ًا مفلوج ّلهّ تعالى منهّ مجُنون فأراك ال

ْكر الّزنبور، َو حكاية النسان للصوات وغايرهُا والنسان العاقُل وإن كان ل يحُُسن يبني كهيئة 

ُعْميان ونسج العنكبوت، فإنهّ إذا صار إلى حكاية أصوات البهائم وجميع الدواّب وحكاية ال

َة والصوت َلغ من حكايتهّ الّصور َب ّور أصناَف الحُيوان بيده،  ُعْرجان؛ والفأفأء، وإلى أْن يص وال

والحُركة ما ل يبلغهّ المحُكّي.

ّبما حّرك إحداهُما قبل َنيهّ من بين سائر جسده، ور ّناس من يحُّرك أذ الحُركات العجُيبة وفي ال

الخرى، ومنهم من يحُّرك شعر رأسهّ، كما أّن منهم من يبكي إذا شاء، ويضحَُك إذا شاء.

ّنهّ رأى من يبكي بإحدى عينيهّ، وبالتي يقترُحها عليهّ الغير. ّبرني بعضهم أ وخ

ٌة من شعر رؤوسهن، وأّن إحداهُّن تلعب ٍر باليمن، لهّن قروٌن مضفور ّكي عن َجوا وحكى الم

ُتِشخص ًا من تلك القرون، ثّم تلعب وترقص، ثّم  ُتشِخص قرن ُقص على إيقاٍع موزون، ثّم  وتر

ُد في رأسها، فقلت َواب ّتى تنتصب كأنها قروٌن أ ًة بعد أخرى، ح من تلك الّضفائر المرّصعة واحد



ْتهّ بالحُركة ّتلبيد، فإذا أخرَج ِغْسل وال ْتل ببعض ال ّتضفير والترصيع أن يكون شديد الف لهّ: فلعّل ال

ّققهّ ويستشهد ُتها في أصل تلك الضفيرة شَخصت، فلم أره ذهَُب إلى ذلك، ورأيتهّ يحُ ِب ْث ُت التي 

بأخيهّ.

ّقِ الحُذر، ّذئب ينامُا بإحدى عينيهّ، ويزعمون أّن ذلك من حا نوما الذئب وتزعُم العراب أّن ال

ٍر الهللّي، وهُو  ْو َث قولهّ: وينشد شعر ُحميد بن 

ُأْخَرى ُع َيقظِاُن فهو ب ِهّ ِبإحدى هُاج ْي َت َل ْق ّتـِقـي ُم َي ال َو
ّبط  َنى ما ُمدح بهّ تأ ًا: وأنا أظّن هُذا الحُديث في مع شّر

ْيحَُاَن قلب من كالئٌِّ َش ّنوما كَرى عينيهّ خاط لم ال

ٍة ّل ّد مْن َس باتـِك أْخَضَر َح َعُل َنيهّ ويجُ َي َئة ع ِبـي ِهّ َر ْلـبـ قـ
ُع ُفذ، وقد ينبغي أن يكون قولهم: أسم ْن ُق ُع من  قولهم: أسمع من قنفذ ومن دلدل ويقال: أسَم

ّلدة. ُدل من المثال المو ّدل من ال

ْأر والجُُْرذان، والبقر َف ُدل، كفرقِ ما بين ال ّدل ِذ وال المتقاربات من الحُيوان وفرقِ ما بين القنف

َواف والسبور، وأجناس ّنمل، والجُ ّذر وال ِعراب، والّضأن والمعز، وال َبَخاتّي وال والجُواميس، وال

ّيات، وغاير ذلك؛ فإّن هُذه الجناس منها ما يتسافد ويتلقح، ومنها ما ل يكون ذلك فيها. من الحُ

ّنها تفسو في يد ْفحُُش من فاسية وهُي الخنفساء؛ ل ّنهّ ل قولهم: افحُش من فاسية ويقال: إ

ْفُسو في وسط الهجُْمة، فتتفّرقِ ّظِربان ي ّظِربان؛ لّن ال ّنهّ عنى ال من َمّسها، وقال بعضهم: إ

البل فل تجُتمع إل بالجُهد الّشديد، ويقال: ألّج من الخنفساء، وقال خلٌف الحمُر وهُو يهجُو

رجلً: 

ُغاراِب ِمْن َمَشى ما إذا وأْزهُى ًا الُخـنـفـسـاء ِمن َلجُاج
ُكراع، في  ُكراع، أخي ُسويد بن  ّلهّ بن  الّضبع: رجز في الضبع وأنشد أبو الّرديني، عن عبد ال

ُشـمـطــا أولـهّ ْهُطا طإريٍف أولد يجُن َر
ْطَن ُمْرٍط كأْضبٍع َطا َهُب ْب َهُ ً َعضاريط ّطـا ِطإوال ُث

ًء عندي لكم َطـا هُنا ْعـ َل ً يفّسيَن ِزيل َطإـا َهُـ َمـْر
ًا ُكْم على خطم ُف ِن وعلطـا آ



قصة أبي مجُيب وحكى أبو مجُيب، ما أصابهّ من أهُلهّ، ثّم

ًا ّبرتها: رأيُت كأني طإردت أرنب قال: وقد رأيت رؤيا ع

ّتى استخرجتها، فرجوت أن يكون َنجُحُرْت، فحُفرُت عنها ح فا

ُأرزقهّ، وإنهّ كانت لي ابنة عّم هُاهُنا، فأردُت أن ًا  ذلك ولد

َفعل؛ ّلهّ تعالى، ف ّوْجها على بركة ال ّوجها؛ فما ترى? قلت: تز أتز

ًا؛ فأقاما ثم أتاني فقلُت: ّيام ثّم استأذنني أْن يقيم عندنا أ

ُتهّ هُذه البيات:  ْد َدك، ثّم أنش ٍء حتى أنش لتخبْرني بشي

ٍد في باَت وطإـيِب َمجَُاِس ِري َليت ْع مجُيِب أبي َعن ِش
ْقحََُم َقـلـيِب في الحُِفاَر أأ ال ًا الـّربـيِب للـّرشـأ ُمعانق

ًا كاَن َقضيِب يابَس ِرْخو  ال
ّلهّ كان قال: بلى ًا وال ّلهّ القضيب، يابَس رْخو ّنَك وال معنا كنَت لكأ

َدنا. ِهُ وُمشا

الفهد خصال

َيحُهّ، وتستدّل ّّنهّ يقال إن عظِاما الّسباع تشتهي ر فأّما الفهد؛ فالذي يحُُضرنا من خصالهّ أ

ّد العجُب. ُتعجَُب بلحُمهّ أش ِهّ و برائحُتهّ على مكان

ًا، وإذا اصطادوا المسّن ِغي إليهّ إصغاًء حسن ُيص ّنهّ  ُد بضروٍب، منها الّصوت الحَُسن؛ فإ وقد يصا

َلى َع ًا، ويخرج المسّن  ّب ّبونهّ؛ لّن الجُرو يخرج َخ َع لهُلهّ في الّصيد من الجُرو الذي ير كان أنف

ِكٍل في صيده، وهُو أنفع من صيد كّل صائد، وأحسن في العين، َوا ًا غايَر ِخّب ول ُم ُيود التأديب َص

ولهّ فيهّ تدبيٌر عجُيب.

َقى على َير ّبة التي  َفهد أثقُل منهّ، وأحطُم لظِهر الدا َفهد إلّ وال ٌء في مثل ِجْسم ال وليس شي



مؤّخرهُا.

ْنَوما الخلق، وليس نومهّ كنوما الكلب؛ لن الكلب نومهّ نعاس واختلس، والفهد نومهّ والفهد أ

ّية  ّنميري: ُمْصَمت: قال أبو ح ال

ِد نومَة وعنها وعنك َه َف ًا بعذاريها ال حلمـهـُم ناما أناس
ٍر  َثو ِهللّي: وقال ُحميد بن  ال

ًا  ُع وهُو دونهّ طإعام جـائ َنوما ونمَت ِد ك ْه َف ذي عن ال
ٍة حفيظِ

الفهد صفة في أرجوزة

الفهد: وقال الرقاشّي في صفة 

تهـدى ذو الظِلماء في والصبُح ّد أحوى والليُل أغاتدى الـسـ
مـلـتـئد الشـدقـين بأهُرِت ِز ِد ذى العضب اهُتزا الفرن
ٍم طإّى في الحُشا طإاوى جش ِر ِد القـرا مضبو عـلـكـ

ّد نـكـٍت ذى  مـسـو ِم ّد هُصـور البراجي الـجُـ
ّد أغاـلـَب شرنبٍث مـصـعـ ِد سـحُـر اللـجُـين وسحُر ور

العبـد ردف الردف قطاة ّ كالليث َد عاين إل ِد بع الـجُـهـ
ّد غايَر يأدو وانقّض مـجُـرهُـ صـلـد بـحُـس سرعتنا

الـعـربـد الحُية انسياب ّد وخـتـٍل مـهّ ملـهـٍب إ
ِبد، وقد ذكرهُا ّبة التي يقال لها العر ّية عين الدا ّد، هُذه الحُ ّية العرب وقولهّ: مثل انسياب الحُ

يكرب: مالك بن حريم في قولهّ لعْمرو بن معد 

رفـوا يالخيل ف لرفوتنى أبصـرتـنـي لو عمرو
عصوا الفرسان بها  ُع والبيُض بـينـهـم تلمـ
قـطـوا الخيِل أمامَا  ًا مـنـي فلقـيت عـربـد
حـبـوا البيت تحُت يدخلَن نـسـاءهُــم رأيُت
وهُبـوا هُبى الظِلما  فـي الخيل زجَر وسمعُت
ٍة فـيلـٍق سطوا الخبراِت على تسطو مـلـمـوم

ًا في  الفهد: وقال الّرقاشي أيض



ّلهّ رسوِل ْفَخر أهُُل ال ِد غادا الم ِر آُل للّصي َفـ ْعـ َجـ
ٍد وكاهٍُل ْنـق با أْزهُـر وعـ ًا ذات  ّبـر َقـر ُمـَضـ

َغر ُرحاِب ِشدقٍِ إلى ْف الم ٍة ْقل ُد سال وُم ِر َسوا المـحُـجُـ
ْيطٍل ٍد وأ غاضـنـفـر مستأس ٍد طإاَل  ْلـ ْنـَمـر وجـ أ

َء ْطسا المنخر في َرَحٌب فيها َف ٍة ِر لـم مكسور تـجُْـبـ
الـتـعـذر في إسحُاقِ ّور التتفل وجار الـمـقـ

ّدين على ّذر الخ والُمعـ

للفهد كريِّمة أبي ابن نعت

ْهد: وقال ابُن أبي كريمة في صفة  الف

َيا عليها غادوت الشواعِب بالمنا ْفر بناِت َق َبـْت حين ال ّع تش
 

رْحِب الحشاء بُمْخطفة
ّترائِب ال

َبغي ًا الصيد ن ًة طإور وتـار

ّططة َوارب غالِب الماقِ مخ َغ ال ّقفة َو ٍر الذناب ُم ظهـورهُـا ُنم
خّط أْشداقها على

كاتـِب
ٍة ّلع َو ْطح ُم ِه ُف َبـا عـوابـٍس الجُِ

َنَسْت ُشهَب بالبيد آ
الكـتـائِب

َق لم ما فوارُس ًا تل حْرب
ورجـلٌة

غاير الّصّراِت لدى 
 كواذب

َءُل ّتى تَضا ُنـهـا تكاد ما َح ُتبـي

َقِ تحُْكي ُمَرّملة الحَُـبـائب ِعنا َد  َيا ًا الـفـرائس أج أذُرعـ

الحيوان من اليهود إلى يِّضافا ما

ّي رأوه: يا إذا بالفهد يصيحُون قال: والصبيان عرفنا وقد يهود

ّي. في َمقالهم الجُِّر

ّيَة كانت الفأرة أن تزعم والعاّمة يهودية والرضة سحُّارة، يهود



ًا ّطخون ولذلك عندهُم؛ أيض الجُُزور. بشحُم الجذاع يل

ّي؛ والضّب ًا: اعلْم أكل لرجل القّصاص بعُض قال ولذلك يهود ّب ض

ّنك ًا أكلت أ إسرائيل. بني من شيخ

ّنصرانية إلى يضيفون أراهُم ول ًا ال والحُشرات. الّسباع من شيئ

يوسف أكل الذي الذئب اسم علقمة: كان أبو قال ولذلك

ْلهّ لم يوسف لهّ: فإّن فقيل رجحُون، ُك ّذئب، يأ على كذبوا وإنما ال

ّذئب؛ ّلهّ قال ولذلك ال ُؤوا عّز ال َوجا ِهّ َعلى وجّل: "ِ ٍما َقِميِص َد ِب

يوسف. يأكْل لم الذي للذئب اسٌم قال: فهذا كذٍب"ِ،

ّذئاب، لجُميع السُم ذلك يكوَن أن فينبغي لم كلها الذئاَب لّن ال

تأكلهّ.

سومين أعوان لبس في المجوس زعم

َتن أّن المجُوس وتزعُم ُعمون خروجهّ، ينتظِرون الذي َبُشو ويز

ٍة على يخرج إليهّ، يصيُر الملك أّن سبعون ومعهّ قرون، ذاِت بقر

ً ًا ول هُّرا يعرُف ل الفهود، جلود عليهم رجل جميع يأخذ حتى ِبّر

الدنيا.



عن يزعم الكلبي وابن والبّر، الهّر في إلغازهُم وكذلك والبّر الهّر

ّنور، الهّر أن القطامّي، بن الّشرقي الفارة. والبّر الس

الملوك جوارح

َفهد والباز والّزّرقِ، والّصقر، والشاهُين، الملوك، جوارح من وال

واليؤيؤ.

ًا ترى وليس عمل من ذلك - لّن البازي حمَل يستحُِسُن شريف

من وغايرهُا والشواهُين الّصقور حمل - ويستهجُن البازيار

ّلة أدري وما الجُوارح، والّصقر أعجُمّي، عندهُم الباَز أّن إل ذلك ع

عربّي.

َيكيس فيستجُيب يدّرب الذي الحُيوان ومن ُق، وينَصح و َع ْق َع ال

ّنهّ ُيْزِجر الّصقور، تستجُيُب حيُث من يستجُيُب فإ ُيَراد ما فيعرف و

ُيسأل الحَُلي ويخبأ منهّ ُيصاح عنهّ ف يقَف حتى فيمضي بهّ و

ّبأه الذي المكان على بصاحبهّ عنهّ. البحُث يلزما ل ولكن فيهّ، خ

ًا ذلك مع وهُو ِفراخهّ. بيضهّ ُيضيع ما كثير و

َء وثلثة والحُلى الدراهُم مخبئات ّبي أشيا ّدراهُم ُتخ والحُلَي، ال

ْفَرُح َت ُق؛ بهّ، انتفاع غاير من بذلك و َعقع ْقرض: ابن ومنها منها: ال ِم



ّبٌة ْي ُق دو َل ّدراهُم، يحُّب وْحشّي، صعٌب وهُو ِعْرس؛ ابن من آ ال

ْفَرُح ًا العصافير يصيد ذلك مع وهُو ويخبيها، بأخذهُا، وي ًا، صيد كثير

ّنهُّ وذلك ْؤَخذ أ َبُط ُي ُير ْتل، شديد بخيٍط ف ُيقابُل الف بيت بهّ و

ُعصفور، ْل يقتلها حتى وليقتلها وفراَخهّ، فيأخذه عليهّ فيدُخُل ا

حّل فإذا ُجحُْر، ألف على بهّ طإاف ولو كذلك يزال فل الّرجل،

َهَُب خيطهّ ُقم. ولم ذ ي

ِهَُم يسرقِ الفار من وضرب ّدرا ْلي والدنانير ال بهّ ويفرح والحَُ

ُه ِهر ْظِ ُي ّيبهّ و ُظِر الجُُحُر في ويغ ّلب إليهّ وين عليهّ. ويتق

َنُب ّيها الشعث قال: وخطب الوزغاة َذ مابقي إنهّ الناُس فقال: أ

ّوكم من َنب من بقي كما إل عد ِرب الوَزغاة َذ ًا بهّ تض ً يمين وشمال

فقال: كلمهّ فسمع قشير من رجٌل بهّ فمر تموت أن لتلبث ثم

ّبح ّلهّ َق َيهّ، هُذا تعالى ال َبهّ يأمر ورأ ّلة أصحُا وترِك الحتراس، بق

الستعداد.

َطع وقد ِة ذنُب ُيق َتْت إن فتعيش السفل، ثلثها من الوَزغا من أفل

ّذّر. ال

ً الحُيوان أشد الخنافُس تحُتمل وقد والبتر للطعن احتمال

ْعن من والكلُب ّط ّنافذ؛ والّسهم الجُائف، ال َلهّ يحُتمُل ل ما ال مث



ُء شيء، َفَسا ْعجُُب والُخن بالّضّب. وكفاك ذلك من أ

ُيكَشف كالهدف، َسناُمهّ يكون والجُمل  ُده عنهّ ف في جل

َدة؛ ُة عليهّ تعاد ثّم بالّشفار، أصلهّ من ُيجُتث ثّم المجُه الجُلد

َوى َدا ُي ْعجَُب وهُو ذلك، ويحُتمل فيبرأ، و في الكبش من ذلك في أ

َنبهّ، َعجُْب أصل من أليتهّ قطع ّترس، وهُي ذ ذلك فعل وربما كال

ُقّل أن يستطيع ل وهُو بهّ ّ أليتهّ ي ٍة إل ّتخذ، بأدا على اللية ولكّن ت

َق قد والّسناما زائد، طإرٌف حال كّل ّب في ما جميع على طإ

الجُوف.

آُجّرة، إلى بواسط الّرْحبة في معاوية بن إياُس ونظِر إياس ذكاء

ّبة: فنزعوا الُجّرة هُذه فقال: تحُت ّية تحُتها فإذا الُجّرة دا ح

ّوقة، ِئل متط ّني فقال ذلك، عن فُس ًا الُجّرتين بيَن ما رأيُت ل ّي ِد َن

ًا تحُتها أن فعلمُت الّرَحبة، تلك جميع من ّفس. شيئ يتن

ّثلج سقط وإذا الثلوج في الكلب هُداية ّلهّ صار الصحُارى في ال ك

ًا ًا، طإبق ّ واحد ً كان ما إل والحُشرات؛ الوْحش ِجحَُرة لفواه مقابل

ّثلج فإّن ْنحُسر المكان ذلك في ال ّقِ َي أفواهُها من لنفاسها وير

َناِخرهُا َهُج وم يعتادهُا الحُال تلك في فالكلُب أبدانها، وو

تنبت التي المواضع رؤوس على بالكلّبين تقَف حتى السترواح



ّد ِر َقصيص، الْج َكْمأة ُتنبُت التي التربة وهُي وال ّبيها. ال وتر

ُة كانت وربما الكمأة مواضع تعّرف ثم الفْخمة، كالّرمانة الواحد

ّلق ٌقِ لها وليس بزر، غاير من تتخ تلك ُقوى من بهّ تمّص عر

َعت قوى ولكنها الرض، َينطبُخ كما الستحُالت، طإريق من اجتم

ّد لها وليس الجُواهُر جميع من الرض، أعماقِ في ِة من ب ذلك ترب

ّد ول جوهُرهُا، من ِنيها صار فإذا وْسمّي، من لها ب تلك إلى جا

ًا اليومُا كان إن سيما - ول المواضع ِهّ يوم ٌع ِلشمس ْق إذا - فإنهّ َو

ّد أبصر ِر َقِصيص الج الرض بانتفاخْ مواضعها على استدّل وال

وانصداعها.

ُع النتفاخْ موضع إلى العرابّي نظِر وإذا ّد فكان مكانهّ في يتص

ّتحُهّ ًا، الحُالت في تف ّنهّ علم مستوي َلَط وإن كمأة؛ أ الحُركة في خ

ّدع ّنهّ علم والتص ّبة، أ ّتقى دا ّنها. فا مكا

وأحاديِّث وأشإعار نوادَر

الّشاعر: قال 

ْعِت َي وأطإ َلهّْ َذوي رأ ْلجَُها ّنهـى ذوي أْمَر وعَصيِت ا ال
ُء ْعجَُُز والمر الَمحَُالـهّ ل َي ِنـي ِحيَن فاحتلُت ِتـ َصَرْم
المـقـالـهّْ تكفيهّ  ُد ُع والعب بـالـعـصـا يقر

بّشار: وقال 



ُتهّ ْل ٍة في َحَم َع ْق ِلدي من ُر ّدّمل وصاحٍب ِج ّد كال الُمـِمـ
ّد مثُل للملحُِِف وليس الـّر ْلحَُى ِد والعصا ُي ْبـ َع لل

القطع: وقال خليفة 

ُع الَملَمهّْ تكفيهّ  ْقَر بالعصـا ُي

الُعْرجان في القول

ِعجُْل: قال رجٌل من بني 

َلى لهّ فقالت ذي مقالَة لي
ْقـِل عـ

َد واٍش بَي  َلى عن ْي َل
َسـفـاهًُة

َء َهُا َوْر َبـعـِل الملمة تجُتّر َك للـ ّبَرهُا ّني وخ ِرْجَت أ ُكـْن فـم َع تـ
ْلُت َع َعَصا َج ً ال بها أقيُم ِرجل
 

ْيَر الفتى َعيِب ِمْن بَي َغا

ّية في مثل  ذلك: وقال أبو َح

ْهري ُقمت ظ َيامَا َف الّشارِب ِق
ِر الّسـكـ

ْلُت َع ُقمـُت ما إذ َج
ُعـنـي ُيوِجـ

من أخرى على أمشي فصرُت
 الشجُر

ْليِن على أمشي  ِرج
ً ِدل َتـ ْعـ ُمـ

تميم: وقال أعرابّي من بني 

أوَجعني ِحيَن قناتي 
ْهري  َظ

ْيَر الفتى عيب مْن بَي َغا

ُهُم بعض الّشعراء  ّلهم، فهجُا ًا ك ُعْرجان ِء  ّدا فقال: وكان بنو الحَُ

ٍر ِهّ على جا ِن ِيرا ِلـُب ج َك ِء َبني دّر ّدا ٍر مـْن الحَُ َفـ َنـ
َنّصُب ِة َوْسَط ُت َع البي

ُلُب  الّص
ْوا َد ْلح وعصّي َغا ّط ال
ُهم ُل أرُج

ْعداِن  ْنبت معوّجة، لذلك قال َم ّطلح؛ لّن أغاصان الطلح ت ّنما شبهّ أرجلهم بعصّي ال العمى: وإ

النـفـاِل قاِسَم بات  ّفَف والذي ّذع من الجُدار طإ ال
ِد وبَساقٍِ ُعو بـاِل َطإـلـٍح ك ًا ِدي خامع ٍم بـأي َهُـِشـي

حديٌث. ولهّ



عبدل بن الحكم عصا

وكان الحُكُم بن عبدل أعرَج، وكان بعد هُجُائهّ لمحُمد بن

ٍد بعصاه التي يتوكأ عليها وكتَب حّسان بِن سعد ل يبعث إلى أح

عليها حاَجتهّ إلّ قضاهُا كيَف كانت، فدخل على عبد الحُميد بن

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهُو أميُر الكوفة، وكان

َدل:  ْب َع أعرَج، وكان صاحُب ُشرطإتهّ أعَرج فقال ابن 

َلُة فهذي ُعـرجـاِن َدو ال َعَصا َدِع ال َعارَج و ّت ال
والتِمْس

ِرجـلن لكلـيهـمـا قومنا ُنا َنـا وأميُر فأمير ِطإت ًا ُشر َمـعـ
َع فإّن الـشـيطـاُن الّراب ُنـا يكـوُن ووزيُره أمـير

َبر  ِك ّنهّ: وقال آخر ووصف َضعفهّ و س

ِريا الرفيع للشَرف  ّي حما مجُلسي ُيقّرب فل الند

الشعراء عرجان

وكان من الُعرجان والشعراء أبو ثعلب، وهُو كليب بن أبي الغول، ومنهم أبو مالك العرج،

اليزيدي: وفي أحدهُما يقول 

غاـيوُر والناطإفـّي خبثهّ ِزٌر للناطإـفـّي ثعلٍب مـؤا
ُبنا َجسوُر الجَُنان ماضي وصاح ّقُة الشهباء وبالبغلة ٍر ِر حـافـ

ِيٌُر إل الـنـاُس وَمـئيُر آ َو َهُا العيرُج كان أْن َغاْر آَر

ّثنيان البدء وال

الشاعر: وقال 



ُؤهُم ْد َب َنا كان أتانا إْن و ْنيا ُث َنانا ٍء ما إذا ِث َأهُم جا َد َب
ًنى وثنيان، وهُو اسم واحد، وهُو تأويُل قوِل  ِث ِر: فالبدء أضخم الّسادات؛ يقال  الّشاع

َد ُدو ِر ُص ْك َب ْل ٍما عن ا َياُن الّشاعر ِهُجَُاِن َقْر ْن ّث ّنـي ال َعـ
َهُجَُاه، بأنهّ ّغر بالذي  ّثنياَن، وإنما أراد أْن يص ّنما يغلب ال لم يمدح نفسهّ بأن ل يغلب الفحُل وإ

َد نفِسهّ فحُلً وأّما قول  الّشاعر: ثنيان، وإن كان عن

ْفَخْر ثاِن وهُو الّسوابِق قبل ّدي أبي بمثل َي وَج
عنانهّ. ثاٍن فالمعنى

المماليك أعاجيب من أحاديِّث

ْتبع كان بالباب مليٌح لهّ غالمٌا فإذا الّسعدانَي، باب - أتيُت ّبتهّ، ي دا

َكرَت شئَت إن لمولك، لهّ: قْل فقلت َكرُت شئت وإن إلّي، ب ب

ّلم ليس قال: أنا إليك، أبو - فقال القنافذ أبو - ومعي مولي أك

ِر هُذا مع نحُتاج القنافذ: ما ْب ْلُخ َنة. إلى ا َي معا

مليٍح لهّ لغلما جعفر، بن قثم عند وهُو المنجُّم، البصير أبو وقال

ِر َبسك الّسّن: ما َصغي َلقّي? والحُلقّي:المخنث يا َح قال: - ثّم ح

ّلهّ أَما َلقّي يا إليك قمُت لئن وال ّنفلّما ح َتعلم هُذا من عليهّ أكثر َل

ّلهّ قال: أدعو و بكى الكلما َلني َمْن على ال ًا. جع َلقي َح

ّدثني ُأتينا إذ لنا، أصحُاٍب مع قال: كنُت المْرزباِن بُن الحُسن ح

ٍما ّي بغل ّتى يا لهّ: أشتريك فقلُت ُيباع، سند أسأَل غالما? فقال: ح



ِتَي قال عنك ُأ ّكي: و ّنى الم ٍر بن المث ّي ِبش ْند ّنهّ على ليشتريهّ ِبِس أ

ّباخْ، َكْم لهّ فقال طإ ْبهّ؛ لوٍن? فلم من غالمُا يا تحُسُن المثنى:  ُيجُ

ّلم من تحُسُن َكْم غالمُا وقال: يا عليهّ، فأعاد غايَره لون? فك

ّنى فقال وتركهّ؛ كم غالما، ليتكلم? يا لهّ الثالثة: ما في المث

تحُسن كم لون من تحُسن السندي: كم لون? فقال من تحُسُن

ُبك يكفيك ما تحُسن ل وأنت لون من الن: ثم أنت? قال: حس

ّنى قال ّدلّل: امِض المث ّلهّ. لعنُة عليهّ بهذا، لل ال

ّدثني ٍما رجٌل قال: جاءنا ثمامة وح ّي بغل ّنهّ يزعُم ِسند طإباخٌْ أ

ُتهّ حاذقِ، قد الّرجل: إنهّ قال بالمال لهّ أمرُت فلّما منهّ، فاشتري

َتهّ فإن غايبًة، عنا غااب ّ الّشرط، هُذا َعلى اشتري ْكهُّ، وإل فاتر

ْقَت للسندي: أكنَت فقلُت ّلهّ قّط أب ْقُت ما قال: وال فقلت: قّط أب

? قلُت: ذلك قال: كيف الكذب الباقِ مع جمعَت قد الن أنت

َع هُذا لّن ِذب أْن يجُوز ل الموض ّلهّ قال: جعلني البائع، فيهّ يك ال

َءك تعالى َدا ّلهّ أنا ِف َنبُت قّصتي: كنت عن أخبرك وال ًا أذ ْنب كما ذ

ِنُب ْذ ُع وهُذا، هُذا ُي ّناس غالمان جمي ّني يمين بكّل فحُلف ال َليضرب

َبعمائة ّلهّ أقيم? قلت: ل أن لي ترى فكنَت سوط، أر قال: وال

ّناس أحسُن هُو فإذا قال: فاشتريتهّ ل، إباقِ? قلُت الن فهذا ال



ًا ْبز ُبهم َخ ًا. وأطإي طإبخ

ّبرني قال: فاجر يوما: يا ذاَت لهّ لغلما رجٌل قال: قال رجٌل وخ

ّلهّ جعلني منهم. القوما َمولى ِفداك، ال

ْوٌح - وكان الطائفية بن روح وزعم  ًا ر َنس لْخت َعبد أبي بن أ

ّوضت قد وكانت شيخ، ٍء كّل إليهّ ف - قال: دخلت أْمرهُا من شي

ُد الّسوقِ َء أري ٍما شرا ّباخْ، غال َء إذ واقٌف أنا فبينا طإ ٍما جي بغل

ّده، وجودة وجههّ ُحْسن على ويساوي دنانير، بعشرة ُيعَرض ق

ّنهّ، وحداثة َئة صناعتهّ دوَن س أْن أتمالك لم رأيتهّ فلّما دينار، - ما

ِنك أقّل فقلت: ويحُك منهّ دنوُت ِهك على ثم ّلهّ دينار، مائُة وْج وال

ُعك ما ّ دنانيَر بعْشَرة مولك يبي لهم فقال: أّما الناس شّر وأنت إل

قال: ومائًة، مائًة أساوي فأنا لغيرهُم وأّما الناس، شّر فأنا

ّين ْبِخهّ وطإيِب هُذا بجُماِل فقلت: التز ًا طإ ًا يوم أصحُابي عند واحد

َتعتهّ دنانير، عشرة من خيٌر فرأيت المنزل، إلى بهّ ومضيُت فاب

ّلة وِخدمتهّ، ِحذقهّ من ّيده َوق ُتهّ إْن ما تز ْث ّيرفي إلى بع ِليأتيني الص

َبلهّ من ًا، بعشرين ِق َذهُا دينار ّلهّ فو وْجههّ على ومضى فأخ ما ال

َعرت ّ ش ّناشد إل ْعلهّ، يطلب وهُو جاءني قد وال فقلت: لهذا ُج

ْبههّ َقومُا باعك وش ّني قال: لول دنانير بعشرة ال ّنك أعلم أ ل أ



ّدقِ ّدنانير طإّرت كيف و يميني تص ّني َثوبي، من ال لك أقوُل ولك

ّني، واحترْس واحدة: احتبسني ْع ِم واحتِسْب بخدمتي، واستمت

ّنك ًا، بثلثين اشتريتني كنت أ َي قال: فاحتبستهّ دينار فيهّ، لهوا

ّلهّ وقلت ًا، يكوَن أْن لع ّلهّ رأيُت ثّم صادق وإنابتهّ صلحهّ من وال

دفعُت حتى قّصتهّ، جميع نسيان إلى دعاني ما خدمتهّ وُحْسن

ًا إليهّ ًا ثلثين َيوم يده إلى صارت فلّما أهُلي، إلى ليوصلها دينار

ّ ألبْث فلم وجههّ، على ذهَُب ًا إل ّيام ّده حتى أ ّناشد، ر لهّ: فقلت ال

ّدنانير أّن َزعمَت هُذه في قولك فما منك، ُطإّرْت الولى ال

ِهّ الثانية? قال: أنا، ّل ّنك أعلم وال ًا، لي تقبل ل أ ْذر ْعني ُع َد خارَج ف

ِوْز ول الدار، ّد الّضْرُب كان ولو المطبخ؛ خدمَة بي تجُا عليك ير

ًا ِلك من شيئ ُلك، ذهَُب قد ولكْن بهّ، عليك لشرُت ما والّضرب ما

ُقص ّلي أْجرك؛ من ين ًا ولع وتأثَم فتندمَا الّضرب تحَُت أموُت أيض

َبك وتفتضَح ْطبخ على بي اقتِصْر ولكْن السلطان، ويطل ّني الم فإ

لك، وأستصلحُهّ أشتريهّ ما وأستجُيد عليك، وأوفره فيهّ، سأُسّرك

ّد ْنك وع ّتين اشتريتني أ ًا بس هُذا بعد تفلح ل لهّ: أنت فقلت دينار

ّلهّ لوجهّ حّر فأنَت اذهُْب ٌد لي: أنت فقال تعالى ال يجُوز فكيف عب

ُقك، ُعك قلت عت ْو َعّز بما فأبي ْعني فقال: ل هُاََن أ ّتى َتب ّد َح ِع ُت



ًا، ّباخ ّنك طإ ّذ لم بعتني إن فإ ًء تتغ ّ غِاذا ٍز إل ِقلء، بخب قال: وبا

ًا جالٌس أنا فبينا أيامٌا ذلك بعد وَمّرْت فتركتهّ ْذ يوم علّي مّرت إ

ٌة ّدّر غازيرة كريمة، لبوٌن شا َعناقها وبين بينها فّرقنا كنا ال

ّثغاء، في فأكثرْت ّناس، يقول كما فقلت ال الّضجُر: يقول وكما ال

ّلهّ أّن ليت الشاة هُذه العْن اللهّم ًا بعَث ال سَرقها، أو ذبحُها إنسان

َبْث قال: فلم صياحها من نستريَح حتى ّ أل ْدر إل عن غااب ما بق

ّكين يده في فإذا عاد ثّم عيني، َعَمل، َقميُص وعليهّ وَساطإور ِس ال

ّلحُم فقال: هُذا علّي أقبل ثّم ّي بهّ نصنع ما ال ٍء وأ بهّ? تأمرني شي

ّي ّيما الشاة، هُذه لحُم? قال: لحُم فقلت: وأ ٍة? قال: قلت: وأ شا

ٍة قلت: وأي بذبحُها، أمرَت التي َذبحُها? قال: سبحُان أمْرت شا ب

ّلهّ ّلهّ أن الّساعة: ليت قلت قد أليس ال من إليها بعث قد تعالى ال

ّلهّ أعطاك فلما يسرقها، أو يذبحُها تتجُاهُل صرَت سؤلك تعالى ال

ّلهّ روح: فبِقيت قال َبسهّ على أقدُر ل وال على ول بيعهّ على ول ح

ِعتقهّ.

ِحَسان أشإعاٌر

ّدارمّي: وقال مسكيٌن  ال



شـارف ِعثانـين ذو َقْرمٌا وَحواء ْكـُر أبانا فـاعـلـمـوا آدما ِب
ُقطن الكّف هُاجتهّ ال

 النوادُف
ًا ُخرطإومهّ على ِفـتـ متهـا

ْكّف دافتهّ الِمسك ال
الدوائُف

َدأ َلّص ّد ول َو أطإيُب الُمْس
َدنـا عـنـ

َء ّلوِن ُمظِلُم يومٌا جا ال
كاسـُف

ْبح ّدُروِع ِعرفان ويص َدنـا ال جلـو

ّنـا والكعب بينها تـنـائُف ِم
الّسواري مثل في
ُسيوفـنـا

ٌق ُد ساب الماء مستور
صائُف

ْينـّي َد َبـهّ كـأّن ُر ُكـعـو

ْيَم َغ والقتامَا عنهّ ال
الحَُراِجُف

ً َقِ لَح ِهُلل ِهّ فـو ِتـ َنـا َقـ

 
ساقها القدامى 

 متناصُف
ِما مثُل ّنعـامة ُحلقو حـلة ال

ِرمّي:  ّدا ًا ِمسكيٌن ال وقال أيض

ُكْم َق فهنا َف ْق الّشّن وا َبـ الط ًا لقى الفاحش فاحـشـ
ُغراِب ْين ك َب َء ما ال ْق َشا َعـ ن ُفحُُش ُده ومـْن ال يعـتـا

ّناَس َع وإْن ال ْق َجا َهـ َن ِر ِء حما َتـهُّ إْن الّسو ْع أشب
َبع وإن الجُاَر  ِما فَسق يْش ِء ُغال ّوعتـهّ إْن الّسو ج

الرقيات: وقال ابن قيس 

ْعَشٌر بالجُهِل آخُرونا َم ما إذا ُقريٍش من القوما 
ْفِسدون ُعونـا ما ُي َيْصن ُؤّمون َعِشيرة في َي بالّسو ال

ًا، واُسمهّ عبد  ّلهّ: وقال ابن قيس أيض ال

ُقـوا هُُم إذا رجاٌل  َنطـ ّية بنـو َحولي كاَن لـم أَمـ
ِكبوا ُق عنهُم ضاقِ ر ُلفـ ا ْق لم َجلُسوا ُهـم َتض مجُالس

َبيهّ ِك ْن ُقِ القميُص َم منخـر ًتى من فيهم ٍة أخـي َف َق ثـ
ِنِس تحُت احَمّر ُقِ القوا َد ْلحَُ ا ّبهـم ّوذ تحُ ّنـسـاء ُعـ إذا الـ

ّوع  ُقِ الـمـر ِر َفـ الـ ْلُب  َك َلهّ ال الّشّر ورأى أهُ



النابغة: وقال 

ِر ّو َن ّنُة الّس ِر ج ّقـا البـ ِد َصدإ ِمْن َسهكيَن ّنهْم الحُدي كأ
برد: وقال بشار بن 

ّنها ّدماء ريُح أ ّيُب تُضوع ال ِة ريُح يط َن َنهـْم الخيُزَرا بي
َعهّ ْكنا جم ّنما تر سنقول في الشهب وفي استراقِ السمع وإ

في مكان واحد، لّن ذلك كان يطوُل على القارئ، ولو قد قرأ

فْضل النسان على الجُاّن، والحُجُّة على َمن أنكَر الجُاّن - لم

ّنهّ مقصوٌر على هُذا ٍذ يقصد إليهّ على أ ّنهّ حينئ ْلهّ، ل ِق يستث

الباب، فإذا أدخلناه في باب القول في صغار الوحش،

َهمج، والحُشراِت، فإذا ابتدأ القراءة على ذلك والّسباع، وال

استطال كّل قصير إذا كان من غاير هُذا المعنى.

ْنيا ّد َء ال ّينا الّسَما َلقد َز َو ّلهّ تعالى قال: "ِ قالوا: زعمتم أّن ال

َهُا َنا ْظِ ِف َوَح ًا للّشياطإين"ِ، وقال تعالى: "ِ َهُا ُرُجوم ْلنا َع َوَج بمَصابيَح 

ًا َهُا ُرُجوم ْلنا َع ْيطان َرجيم"ِ، وقال تعالى: "ِوَج ُكّل ش مْن 

ًا خل مكانهُّ، فما ينبغي أْن ْد قّط كوكب ِلّشياطإين"ِ ونحُُن لم نجُ ل

ّكان الصحُارى، ٌد من جميع هُذا الخلق، من س يكون واح

ّكر في خلق ّنجُوما للهُتداء، أو يَف َيراِعي ال والبحُار، ومن 

َهُا ْلنا َع َوَج ًا زائلً، مع قولهّ: "ِ ًا واحد السموات أن يكون يرى كوكب



ًا للّشياطإيِن"ِ. ُرُجوم

َبعهّ، فتضاف َبهّ أو إص َده أو حاج قيل لهم: قد يحُّرك النساُن ي

ّكون أّن الكّل هُو العامُل لتلك ّلهّ، فل يش تلك الحُركُة إلى ك

الحُركة، ومتى فَصل شهاٌب من كوكب، فأحرقِ وأضاء في

َكم كّل إنساٍن بإضافة ذلك الحراقِ إلى جميع البلد، فقد ح

ّلهّ. الكوكب، وهُذا جواب قريٌب سهل، والحُمد ل

ِلّشياطإيِن"ِ ًا ل َهُا ُرُجوم َنا ْل َع َوَج ّنهّ يجُُب في قولهّ: "ِ ولم يقْل أحد: إ

َعنى البعض فقد ّنما  ّنهّ إ ْعني الجُميع، فإذا كان قد صّح أ َي ّنهّ  أ

ُنجُُوما المجُّرة، والنجُومَا التي تظِهر في ليالي الحُنادس؛ َعنى 

َوالهّ َع عيٌن على ذلك الكوكِب بعينهّ في وقت ز ّنهّ محُال أن تق ل

َكب من بين جميع ّلهّ عّز وجّل لو أفنى ذلك الكو ّتى يكون ال ح

َد َمّس َوَج ّفة، لعرف هُذا المتأّمُل مكانهّ، ول الكواكب الملت

ّنجُوما فإنهّ ّنهّ يستطيع الحاطإة بعدد ال َظّن بجُهلهّ أ ِده، ومن  فق

ِرب َأّملها في الحَُنادس، وتأّمل المجُّرة وما حولها، لم يض متى ت

ْطر ّتراب وق المثل في كثرة العدد إلّ بها، دوَن الّرمل وال

الّسحُاب.

ًا ل  َعْرض ًا، ونراه يجُيء  وقال بعُضهم: يدنو الّشهاب قريب



ّدقيق، ُير كالخيط ال ًا ولو كان الكوكب هُو الذي ينقّض لم  ْنقض ُم

ّدنيا، ولحرقِ كّل شيء مما على وْجهّ الرض، ولضاء جميع ال

ّية ول تكوْن علوية؛ فإذا كانت قيل لهّ: قد تكون الكواكب أفق

ّ ّلهّ تعالى: "ِإل ًا، وكذلك قال ال َعْرَض كذلك فَصل الّشهاُب منها 

ّلهّ عّز وجّل: ِقٌب"ِ وقال ال َثا َهاٌب  َعهُّ ِش َب ْت أ
َ َف َفَة  ْط ِطَف الَخ َمْن َخ

ُكْم بِشهاٍب قبس"ِ فليس لكم أن تقضوا بأّن المباشر ْو آتي "ِأ

ْوكب حتى ل يكون غاير ذلك، وأنتم َدن الشيطان هُو الك لب

َثاقٌب"ِ والّشهاب َهاٌب  َعهُّ ِش ّلهّ تعالى يقول: "ِفأتب تسمعوَن ال

ُقرآن لم ُيوِجْب عليها ظاهَُر لفظ ال معروٌف في اللغة، وإذا لم 

ُء إلّ بمقدار، َهاُب كالخّط أو كالسهم ل يضي ينكر أْن يكون الّش

ول يقوى على إحراقِ هُذا العالم، وهُذا قريٌب والحُمد للهّ.

ّلهّ تبارك وطإعن بعضهم من جهة أخرى فقال: زعمتم أّن ال

ُعون إلى َيّسم ٍد، ل  ْيطاٍن مار ًا مْن كّل َش ًظِ َوحف وتعالى قال: "ِ

َعذاٌب ُهْم  َل ًا و ُدحور ُفوَن من كّل جانٍب،  َذ ْق ُي َو ْعلى  المل ال

َعهُّ َب ْت َفَة فأ َنِن الكلما: "ِإلّ َمْن َخطَف الْخط واصٌب"ِ وقال على َس

َهاٌب ثاقٌب"ِ قال: فكيف تكون الخطفة من المكان الممنوع? ش

ًا ّي قيل لهّ: ليس بممنوٍع من الخطفة، إذ كان ل محُالة مرِم



ْطفة لما كان ِلَم بالخ ّنهّ لو كان س ُتولً، على أ ْق بالّشهاب، وم

ّلهّ ًا للتكاذيب والّرياسة، وليس كّل من كذب على ال استفاد شيئ

ِبأن ُيظِهر تكذيبهّ،  ّلهّ تعالى أْن  ّوة كان على ال ّدعى النب وا

َق بتكذيبهّ في تلك الّساعة، وإذا ِط يخِسَف بهّ الْرض، أو ين

ُعقول الّسليمة ألّ يصدقِ في الخبار لم يكن معهّ وجبت في ال

ُبرهُان، فكفى بذلك.

ًا ّنهّ ليس بالواجب، وعلى أّن ناس ًا، ولك ولو كان ذلك لكاَن جائز

َفَة"ِ، ِطف الْخط ُيدخلوا قولهّ تعالى: "ِإلّ مْن خ ّيين لم  من النحُو

ّنما هُو كقولهّ:  في الستثناء، وقال: إ

َدا أغايَب أن قبيصة  ويْشه ّلِف كخارجة نفـَسـهّ المك
ًا: وقولهّ  أيض

ُغْصِن ّبِت غالوائهّ في كال َتن ّلـفـتـُم الذي كناشرة الم َك
قولهّ: وقال الشاعر في باب آخر مّما يكوُن موعظًِة لهّ من الفكر والعتبار، فمن ذلك 

ّليِل قَمر ّذر ال َع الم
َفـتـى كال

ُنون ريُب َيكن الم
فـإنـنـي

ُع ّتى ويرج مات قد قيَل ح
 وانقضى

ًا  ُظِـم ثـّم صغير ًا يعـ دائبـ

ما بعد إثره في وتكراره
مَضـى

ُد  ِء َزي ثّم المر
انـتـقـاُصـهّ

آخر: وقال 

َفتاِن بهّ ما تلقي إن الّش َبٍت ْن ّليالي ل ومست ُتـهّ بال َنبـا
ُيجُْهد ْبٍع في و ًا َس وثماِن مع تماُمهّ وتسٍع خمٍس في



ّول ّطريق ال القمر. والثاني ال

والحيا الصحة إنقاص في الشعر من قيلْ ما

العتاهُية: وقال أبو 

ْقِض في   تمامهّ امرٍئ ن
ُد  هُند: وقال عب

ِر ُدو أو العا السد على يع ُء يركُب الّسنان الـمـر

َء  طإّرة في الحُّي نسا ُكُم الذي عـن ينها
ِبـهـا ِطإـل

ُقُص ّنيراُن تن َطإَرف من ال
ّيامُا ُه تـنـقـص وال عـمـَر

َء، ّدا ّناس ال ُيميُت ال وفي أمثال العرب: كّل ما أقامَا َشَخص، وكّل ما ازداد نقص؛ ولو كان 

ّدواء. لعاشهم ال

ثور: وقال حميد بن 

ُبَك ًء وَحْس وتسلمـا تصّح أن دا َبني قد َبَصري َد َرا ْع ب

ّنمر بُن  َتولب: وقال ال

َكيَف ِة ُطإول َتَرى ف الّسلم َفتى ِة ُطإوَل ال الّسلم

والموت المرض في أخبار

ِلد. َبذ: متى أبنك يعني أبنك قال: يوما و وقيل للُمو

الّشاعر: وقال 

َبا ّني الّص ًا م فأخلقا جديد ًا تصّرفُت ٍة ُكّل أرى أطإوار ْبَر ِع
ّ اللفان اجتمع تفّرقـا إل َد ٌء زا ِهّ إل قّط شي لنقصـ



ّي مات الذي مرضهّ في لعرابي وقيل ٍء فيهّ: أ تشتكي? شي

ّدة قال: تماما ِع ّدة. وقيل وانقضاء ال َكاتهّ في لعرابي، الم التي َش

ُدك فيها: كيف ماَت ُدني تجُِ ُد ? قال: أج وأشتهي أشتهي، ل ما أج

أِجد. ل ما

تجُدك? فيها: كيف ماَت التي َمْرَضتهّ في العاص بن َلعمرو وقيَل

ُدني ُثوب ول أذوب قال: أِج ْعَمٌر: قلُت وقال ، أ معي كان لرجٍل َم

ْبس، في ْطن: كيَف مات وكان الحُ ُد بالب ُدك? قال: أج روحي تجُ

َء، وأجد السفل، نصفي من خَرَجْت قد ْطبقًة الّسما ولو علّي، ُم

أّن أشّك فل فيهّ شككُت ومهما لفعلت، بيدي ألمَسها أْن شئْت

ُيبس، َبرد الموت َة وأّن و ورطإوبة. حرارة الحُيا

الرثأاء في شإعر

ٍة كانْت  لهّ: وقال يعقوُب بن الّربيع في مرثية جاري

َلْت قد للموِت َب ُذبول َذ
ّنرجِس  ال

َتر إذا ّلساُن َف وأصبحَُْت ال

َع اليقيُن المتلّمِس مطاِم ًا مطامعي اليقين يأس

ُع: وقال يعقوُب بن  الربي

ُدك ُبع أنفـعـا لي كان قد َل ًا لي ُقْربِك كان نافـعـ
َعا فلن خطٌب جّل ْنُت أْجز ّدهُـور َرَزايا أم ال

العتاهُية: وقال أبو 



ْوعُظ اليوما ّيا منك أ ح ِتك في وكانْت َظِاٌت لي حيا ِع
التيمّي: وقال 

ُد ل يومَك ِمثل يعـو َعة عّزى ًا أّن َربي يومـ
ٍد ُهُّن َعْم ُد لهّ و ُنـو ُج المنايا لهّ قَصدَن َعجٍُب

ّدوس: وقال صالُح بُن عبد  الق

أَجـّل فيهّ العزاء فذهُاب ً فيهّ أِصبت ما يكْن جليل
َق منهّ اليوما، ونظِر بعض الحُكماء إلى جنازة السكندر، فقال: إّن السكندَر كان أمِس أنط

ْعُظ منهّ أمس. وهُو اليومَا أو

غاسان: وقال 

َلتي المشيُب ِد حلي لبعـا ّني  َد الّرأُس ِم ِده بع سوا
ُتنِفد لحُصادي علمًة بذلك  َقْرن واس ُهُم أنا الذي ال ْن ِم

أعرابي: وقال 

َبر من واضطربْت ُدهُا ِك َدْت الّرجـاُل أعضا ُدهُـا ولـ أول
ٌع ُدهُـا َدنا قد ُزرو حصا ُدهُـا أسقاُمها َوجعلْت تعـتـا

ْتهّ نفُسهّ. ُه ساء ُنو َب وقال ِضراُر بُن عمرو: مْن سّره 

ّطإن نفَسهّ على المصائب. ُيو ُعُمر فل ُطإوَل ال ُد الرحمن بن أبي بكرة، َمْن أَحّب  وقال عب

الّرّمة: وقال أخو ذي 

َء  َقْرح الَقْرح َنْك ُع بال ْوَج  أ
ْوفى ُينسني ِلّماُت أ الُم

المجون بعض

الُمجُّان: وقال بعض 

ُننا َقى ِدي ْب ُع ما ول َي ّق ْنيانا نر دينـنـا بتمزيِق ُد
ّقعهّ بالستغفار. وُسئل بعُض الُمجُّان: كيف أنَت في دينك? قال: أخّرقهّ بالمعاصي، وأر

ُعروة بن  ُدوا ل ُأذينة: شعر في معنى الموت وأنش

ُء ويحُُزننا الباكـياِت ُبكا َنـا الجُنائُز إذا ْت قابل
َدْت غااَب َعاِت عا ِت ِة را ْوع ٍة َكَر ّل ِز َث ْبـٍع لمغا َس



العتاهُية: وقال أبو 

ِتها إلى ملتم َتَروا لم َصبوا ّيتيَن رأيتم  جـزعـتـُم َم
الخنساء: وقالت 

وإدبـاُر إقـبـاٌل هُـي َفلْت ما ّتى َغا ّدكرت إذا ح ا
ّثل إل بهذين البيتين،  وهُما: وكان الحُسن ل يتم

َء َعَرَف ّدا ُلهّ هُو الذي ال  قات
ّدمَا كان ما الفتى من ق

الخر: والبيُت 

ْيُت ّيُت الم ِء مـ الحـيا ْيٍت فاستراح ماَت َمْن َبم
ّثل في قصصهّ  ّي يتم بقولهّ: وكان صالٌح الُمّر

َفسيُل َفعاَش ّوي الرجْل ومات ال الفسـيِل ُأصوَل ُير
ّثل في قصصهّ  بقولهّ: وكان أبو عبد الحُميد المكفوف، يتم

ْطُرقن قد الحُوادث ي
ًا  أسحُار

َد ّليل راق ًا ال ّولـهّ مسرور بـأ

ِعجُلّي،  َوّرقٍِ ال ّلهّ الُمزنّي إلى ُم فقال: ونظِر بكُر بن عبد ال

َكـَرى غايابات عنهْم وتنجُلي ال ُد الّصباِح ْومُا َيحَُْم َق ال
الّسَرى

النجُم: وقال أبو 

ًا يأُمل المْل آفاُت هُي والمنايا ّد الجْل في م
َذهُب في الموت مذهَُب زهُيرحيث  ّنهّ  يقول: فأّما أبو النجُم فإ

َغَرِض ْنُصوِب كال ِبُح الفتى للّسهاما الم للسـقـاما ُيْص
ُه ٍما أخطا ِما وأصاب را  را

وقال زهُير: 

ُهوَمْن ْت َعّمـْر تخطئِّ ُتم ُي
ِما ْهـَر َي َفـ

ْبَط المنايا َء َخ َوا مْن َعْش

الخر: مقطعات شتى وقال 

ُهُما ليس  ِر َندا ّد بمـكـ ْعَت َن أتممتهـا صنيعًة ص



ُعها فسواك الُمْشتري وأنت بائ ُع َتـرى أو كريمٌة تبا ُتْش
الشاعر: وقال 

ّكبا قريٍش في قريٍش ُمَر
ِد  َيْمشي الّسربال ي
ًا معّرد

الخر: وقال 

ًا ّي ّذ فَزار ِد أَح َقمـيِص ي ال َديهّ العراقِِ إلى ِف ورا
الخبيِص أكَل قومهّ  ّنى أبو بالعراقِ تفيهق المث

الخر: وقال 

ُعها الَزارا تحُّل ِدرِعها َديهـا إلـّي َرْج َي
وأنشد: 

ِرقِ ِري الّسربال بمنَخ عا
المناكِب

عنهّن وهُو المنايا 
غاـافـٌل

ّقاٍط بأبيَض َء َس الّضـرائب ورا ٍء ِدل الهُوال على جري ْع َي

جرير: وقال 

ُقوى ِد ال َتحُْص ْتل ُمْس َف ْل ا ْبَل بالّشاما لكم  َح
ٍة جـمـاع

الجُِّن من َشيطاني كان ْدت ل الّشيطان ُرقى وج
تستفّزه

ّي: وقال  السد

ًا ً مجُد أثـيل وأصـل ِوالمكرمـات المناقب
نـصـول نصال بعد الكـمـّي َوراء بيديهّ

ًا كان وقد  ْدم الخـنـا ورأى السفاه َضلول ِق
محُيل لقلبي وجدت إن ّدنـا عـن تنزع أنت ُو
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