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فاتحة

الهزل ببعض القارئ استنشاط

ّناَّ وإن ْلْلْناَّك قد ك ّد أَم ّوجصصة؛ الصصصحيحة وباَّلحاتجاَّجاَِّت باَّلِج ّثصصر والمَر لتك

َذ الخواطر، ّناَّ العقول وتشَح َبطِّصصاَّلت، ببعصصض سننّشصصطَِّك - فإ وبصصذكر ال

ّظريفة، العلْل ٍر فرّب الغريبة؛ والحاتجاَّجاَِّت ال ُغ شصصع ُلْصص َفصصْرِط يب ِة ب غبصصاَّو

ه ل مصاَّ والسصتطِّراف، والضصحك السصرور من صاَّحابه ُد يبلْغ أحاصّر حاشص

المعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّني. وأجَمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصِع النصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوادر،

ِظرُف وأنصصاَّ ًاَّ أمَريصصن أسصصت ًا:ً أحاصصدهماَّ اسصصتظراف ُع شصصديد حاصصديِث اسصصتماَّ

َعأيِن احاتجاَُّج الَخر والمُر العأراب، ِز يحسصصناَِّن ل وهمصصاَّ الكلما، في متناَّ

ًاَّ؛ منه ّنهَّماَّ شيئ ّطِّيصصب َغريِب من ُيثيراِن فإ ْكلَن كصصّل ُيضصصِحك مصصاَّ ال وإن َث

ّدد، َقصصه وإن غضباََّن وكّل تش ِهَّيصصُب أحار يحصصّل ل ذلصصك أّن ولصصو الغَضصصب، َل

ّلْهَّو باَّب في لكاَّن ِر والّضِحك ال َبطِّاَّلة والّسرو ُغل، وال يجصصوز مصصاَّ والتشصصاَّ

فن. كّل في



ُد عِألْلً، الشصصكل هذا من وسنذكر ِر ُنصصو ِء احاتجاَّجصصاَّت مصصن عألْيصصك و الغبيصصاَّ

ًاَّ، ْعَجل المللَة، يستعِمل مّمن كنَت فإْن حُاَجج َت هصصذا كاَّن السآمة، إليه و

ًاَّ الباَُّب ْلْبك، تنشيطِّ ًاَّ لق ّوتك، وَجماَّم ِدئِ لق ّنظَر ولنبت الحمصصاَّما باَّب في ال

َكلُل عأنك ذهب وقد َدَث ال النشاَّط. وحا

ْنَت وإن ٍم صاَّحاَب ك ّد، عألْ ًاَّ وكنت وِج ًاَّ، ممّرن ّقحصص ٍر إلصصَف وكنصصَت مو تفكيصص

ٍر، ِة وتنقي ُتب، ودراس ّين، وحِالَْف ك ك وكصاَّن تصب م لصك عأصاَّدة ذل يِضصْرَك ل

ِكتاَّب، من مكاَّنه ّطِّيه ال فصصي التنويصصع ضصصرورة بصصك، أولى هو ماَّ إلى وتَخ

ّني وعألْى التأليف ّلُْه عأزمُت قد أ ّفقِّ - وال ّني المو الكتصصاََّب هذا أوّشحِّ - أ

َبه، وأفّصُل ِدَر أبوا ليخصصرج الحاصصاَّديث، وضروِب الّشعر، ُضروِب من بنوا

ُئِ ّني شكل؛ إلى شكل ومن باَّب، إلى باَّب من الكتاَّب هذا قاَّر رأيُت فإ

َع َبة الصواَت تمّل السماَّ ِر ْطِّ َفصصصيحة، والوتصصاََّر الحسنة والغاَّنّي الم ال

ّ ذلك وماَّ عألْيهَّاَّ، ذلك طاَّل إذا طصصاَّلت إذا الصصتي الراحاصصة، طريصصقِّ فصصي إل

الغفلْة. أورثت

َلوائُل كاَّنت وإذا ِر في ساَّرْت قد ا َة، هذه الكتب صغاَّ هصصذا كصصاَّن الّسصصير



ّتدبيُر ُثر طاََّل ِلَماَّ ال َلْحَِّ، وك ّلْصصه ذلصصك ِمن غاَّيتناَّ وماَّ أص ّ ك ُدوا أن إل َتفي َتسصص

ًا. خيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر

ّني أبو وقاَّل ّدرداء:ً إ ْعصصض نفسصصي ُلجّم ال َب أحاِمصصل أْن كراهصصَة الباَّطصصل، ب

ّلْهَّاَّ!. ماَّ الحقِّ من عألْيهَّاَّ يم

ّدعّاء الفقه الكرخّي الله عّبد ا

ّيبصصة، الحاتجاَّجاَّت فمن ِعلْصصل ومصصن الطِّ ّدثني مصصاَّ الملْهَّيصصة، ال ابصصن بصصه حاصص

ّول المديني ّلْصصه عأبصصد أبصصو قصصاَّل:ً تحصص ّلْحيصصاَّنّي الكْرخصصّي ال ّيصصة إلصصى ال الَحْرب

ّدعأى ّنه فاَّ عألْى لحيتهَّقاَّل:ً فألقى لمكاَِّن له؛ يجوُز ذلك أّن وظّن فقيه، أ

ّي، داره باَّب رجصصٌل فأتصصاَّه الجيصصران، بعصصُض إليصصه وجلْصصس وجلْصصس البوار

ِد أباَّ فقاَّل:ً ياَّ ِه عأب ّلْ َعه أدخل رجٌل ال َب ّي دمٌا، عألْيهَّصاَّ فخصصَرج أنفصه في إص أ

ٍء ًاَّ قاَّل:ً قعدَت يصنع? قاَّل:ً يحتجم، شي ًاَّ?  قعدَت أو طبيب فقيهَّ

المروزّي الله عّبد أبي جواب

ّدثني َيمينين ذي عأند يوماَّ قاَّل:ً كنت الطِّبيب شمعون وحا ِر ال بصصن طصصاَّه

ّلْه عأبد أبو عألْيه فدخل الحسين ّي ال ِز َو ِد أباَّ طاَّهر:ً ياَّ فقاَّل المر ّلْصصه عأب ال



ْذ ثلثيصصن منصصذ صصصاَّئم وأناَّ سنًة، عِأشرين العراق? قاَّل:ً منذ دخلَْت كْم م

ِد أباَّ قاَّل:ً ياَّ سنة، ّلْه، عأب ٍة عأن سألناَّك ال َتناَّ مسأل  مسألتين عأن فأجب

كندي شيخ جواب

ّدثني ّدعأى الجهَّجاَّه أبو وحا ّنصصه عأنصصدناَّ شيٌخ قاَّل:ً ا أن قبصصَل كنصصدة، مصصن أ

ٍء في ينظَر ْندة، نسِب من شي ًاَّ له فقلْت ِك أنصصت عأندي:ً ممن وهو يوم

ّيهَّصصم قلْصصت:ً مصصن كندة، فلن? قاَّل:ً من أباَّ ياَّ هصصذا أنصصت? قصصاَّل:ً ليصصس أ

َع ّلْه. عأاَّفاَّك الكلما، هذا موض ال

َتِن جواب بريرة بن بكر أبي َخ

ُته يقول:ً العجصصُب ممصصن ّية، فسمع ًاَّ ينتحل قول الباَّض َتن أبي بكر بن بريرة، وكاَّن شيخ ودخلُْت عألْى َخ

ّنومُا وهو ل يزعأم أّن الستطِّاَّعأة مع الفْعل قلْت:ً ماَّ الدليل عألْى ذلك? قاَّل:ً الشعاَّر الصحيحة، يأخذه ال

قوله: قلْت:ً مثل ماَّذا? قاَّل:ً مثل 

ْعَن َق َلْرَض ي ّ ا  وفقاَّ إل
قوله: ومثل 

ّتى  وفقاَّ ويقعن ش
َعأيصصصصصصصصصصصصر. ْكَمصصصصصصصصصصصصْي  ِع َعصصصصصصصصصصصصاَّ ك َق ومثصصصصصصصصصصصصل قصصصصصصصصصصصصولهَّم فصصصصصصصصصصصصي المثصصصصصصصصصصصصل:ً و

ًاَّ: وكقوله  أيض

ِد ّطِّه َصْخر َكُجلْمو من الّسيُل حَا
عأِل

َفّر ٍر ُمقبصٍل ِم ْدبص ًاَّ ُمص مصعص

وكقوله: 



َويناَّ نحُن إذا َعاَّ وحااَّجتناَّ أه َم أكفهَّم تمّس أْن عأن يدي
هذا!  دون وفي مقنع? قلْت:ً بلْى، هذا في فقاَّل:ً أماَّ عألّْي أقبل ثم

الحكم بن هشام جواب

ُد وذكر أهصصل مصصن رجصصٌل قصصاَّل:ً قصصاَّل عأثماََّن بِن أباَِّن عأن سلمّا بُن محّم

ِما الكوفة ُتَرىَ ابن لهَّشاَّ ّلَْه الحكم:ً أ ْدله في وجّل عأّز ال ِلْه عأ ّلْفنصصاَّ وفض ك

ُقِّ ل ماَّ ْد ثّم نطِّي ُبناَّ? قاَّل:ً ق ّذ ّلْه يع ّنصصاَّ فعل، وال ّلْصصم أْن نسصصتطِّيع ل وك نتك

به.

القاضي يوسف لبي ممرور سؤال

ّدثني ْهَّصصر يسصصيُر القاَّضصصي يوسَف أبو قاَّل:ً بيناَّ الصباَّح بن محّمد وحا َظ ب

َد - وذلك الكوفة َيل كتاََّب كتَب أن بع عأنصصدناَّ ممصصروٌر لصصه عأرَض - إذ الِح

ْلْقِّ، أطيب الحيصصل، كتصصاَّب فصصي أحاسصصنَت قد يوسف، أباَّ له:ً ياَّ فقاَّل الخ

ِذنت فإْن الِفطِّن، في مساَّئُل عألْيَك بقيْت وقد قصصاَّل:ً عأنهَّاَّ، سألتك لي أ

ِر عأن قاَّل:ً أخبْرني َفَسْل، لَك أذنُت قد مصصؤمن? فقصصاَّل أو هصصو كاَّفٌر الِح

ِر يوسف:ً ديُن أبو ِة وديُن المرأة ديُن الح ًة كصصاَّنت الِحر:ً إن صاَّحاب كصصاَّفر

ًاَّ، صصصنعت قاَّل:ً مصصاَّ مؤمن، فهَّو مؤمنًة كاَّنت وإن كاَّفر، فهَّو قصصاَّل:ً شصصيئ

َذْن؛ أنت فقل ْذ إ قصصاَّل:ً وكيصصف كصصاَّفر، فقصصاَّل:ً الِحصصُر بقصصولي، تصصرض لم إ



َة لّن ذلك? قاَّل عألْمت َعْت إذا المرأ َدْت أو رك الِقبلْة الِحُر استدبر سَج

ُنه كاَّن ولو القبلْة، هي واستقبلْت هصصذه تصصصنع، كماَّ لصنع المرأة ديَن دي

ٌة قصصصصصصصصاَّل:ً صصصصصصصصصدقت. يوسصصصصصصصصف، أبصصصصصصصصاَّ يصصصصصصصصاَّ واحاصصصصصصصصد

م، في لي قاَّل:ً فتأذن أتيصَت إذا عأنصك قصاَّل:ً أخصبرني أخرىَ? قصاَّل:ً نع

َء ٍة أبوُل تعرف كيف وِخراء َبول عألْى فهَّجْمَت صحرا بصصول أما هصصو امصصرأ

ّلْه ّلْه أجل قاَّل أدري ماَّ رجل? قاَّل:ً وال أنت قاَّل:ً أفتعرف تدري ماَّ وال

فهَّصصو يصصديه وبيصصن الِخراء عألْى ساَّل قد البول رأيت إذا ذاك? قاَّل:ً نعم،

ًا البوَل رأيت وإذا امرأة، وِخراء امرأة، بوُل بصصول فهَّصصو الِخصصراء من بعيد

قصصصصصصصصصصاَّل:ً صصصصصصصصصصصدقت. رجصصصصصصصصصصل، وِخصصصصصصصصصصراء رجصصصصصصصصصصل

ل هو فإذا فعاَّودته مسألة، منهَّاَّ فنسيت مساَّئَل جواَب لي قاَّل:ً وحاكى

يحفظهَّاَّ.

العبسي الحجاج جواب

ّدثني ّيصصوب وحا ْبسصصي:ً مصصاَّ للْحجصصاَّج قاَّئصصل قصصاَّل العأصصوُر، أ شصصعر بصصاَّل الع

ِطِّصصٌل والمصصاَّء الّسصصماَّد مصصن والتّف? قاَّل:ً لقربه أسرع نبَت إذا الْسِت ه

. عألْيه

الكناسين عّريف نوفل جواب



ّدثني ّناَّسصصين، َعأريصصِف نوفصصٍل عألْى قاَّل:ً وقفُت حاّساَّن بن محّمد وحا الك

َوسَ وإذا َده عألْيصصه، وقصصف قد ُموْس ّنصصاَّسَ كصصّل وعأنصص َكْرخْ، ك لصصه فقصصاَّل بصصاَّل

َوسَ:ً ماَّ ُع وردان بنِت باَّل الموس ّر وفيه البئر قعَر تد لهَّصاَّ وهصو ِخصراء ُك

ّلْطِّاَّخة تطِّلْب وتجيء موفر، وعألْيهَّاَّ ُمْسلٌْم وهو أحادناَّ است في التي ال

ٌد َعدة، عألْى قاَّعأ ْق ْلْزما الَم ُكلْفصصَة نفسهَّاَّ فت للْقتصصل، وتتعصصّرض الغلْيظصصة، ال

ّنماَّ إليهَّصصاَّ دفعنصصاَّ وقصصد الصصدرهم، ذلك من قيراط أستاَّهناَّ في الذي هذا وإ

ّدرهم ًاَّ ال ًا، وافي قصصاَّل:ً ثصصم رأَسه نوفٌل فحّرك القوما، قاَّل:ً فضحك وافر

ْد ِه أتضحكون? ق ّلْ ّلْه فقد أناَّ وأّماَّ فأجيبوا الرجل سأل وال ّكرت - وال - ف

ّتيَن منذ فيهَّاَّ َنًة، س ّنكم َس ٍء في تنظرون ل ولك صصصناَّعأتكم، أمر من شي

ّنكم َجَرمَا ل ُعون ل أ ِف َت ًا تر َوسَ:ً قْل له قاَّل أبد ّلْصصه - يرحاُمصصك الموس - ال

َطب أّن عألْمناَّ نوفل:ً قد فقاَّل القوما، زعأيُم فأنَت ْطيُب الّر ّتمر، من أ ال

َء العتيقِّ، من أطرف والحديَث ِنه من والشي ْعد َيب، َم من والفاَّكهََّة أط

ِرهاَّ َكه قاَّل:ً فغضب أطرف، أشجاَّ ّبحِّ شري ّناَّسَ مس ّلْصصه ثم الك قصصاَّل:ً وال

ّبختناَّ، لقد ّولَت و ّنصصاَّ حاتى عألْيناَّ، وه َن ّنصصك ظ ُتجيب أ ُنه ل بجصصواٍب سصص يحسصص

َناَّ المُر ماَّ أحاد، َد الموسوسَ:ً مصصاَّ لناَّ قاَّل:ً فقاَّل هكذا، أصحاَّبناَّ وعأند عأن

ّلْه، عأاَّفاَّكم الجواب ّني ال هصصذه فصصي الِفكصصَرة مصصن الباَّرحاصصَة نمصصُت مصصاَّ فصصإ

ّبحِّ:ً لو المسألة? قاَّل ٍة ألَف لرجٍل أّن مس ْقصصَن ثم حاسناَّء جاَّري َت َده عأ عأنصص



َدت ُته لبر ًة رأىَ إن ثصصّم وفصصترت، عأنهَّصصّن شصصهَّو فصصي أخّسصصهَّن دون واحاصصد

تلْصصك تسصصتظرف ورداَن فبنصصت شصصهَّوتهَّاَّ، مصصن ومصصاََّت إليهَّصصاَّ صباَّ الحْسن

ّلْصصت وقد اللْطِّاَّخة مصصن إليهَّصصم أحاصصّب الفطِّيصصُر النصصاَّسَِ وبعصصُض الولصصى؛ م

ًاَّ الخمير، َنع الكثيَر إّن وأيض قصصاَّل:ً فقصصاَّل الّصصصدود، ويصصورث الّشهَّوة، يم

ّبحِّ، جواَب - واستحَسَن الموسوسَ ًاَّ يصرىَ ل كصاَّن أن بعصصد مس ّ جوابص إل

ِم ِمقداَر تعرُف -:ً ل نوفل جواب ّتى العاَّل أعألْم أنتم غيره إلى تجلَْس حا

َدرة، هذه أهل َءهصصاَّ سألُت ولقد الم ُذ عأنصصُه عألْماَّ فمصصاَّ سصصنًة عأشصصريَن منصص

ّلَْص ٌد تخ ّلْْصتم ماَّ مثِل إلى منهَّم أحا ْد إليه، تخ ّلْصصه وق َنْمتصصم وال عأينصصي، - أ

ٍء كصصّل أّن عألْمناَّ وقد عأيشي بكم وطاََّب َتلُْب شصصي ًاَّ ُيْسصص ّنصصه اسصصتلب ألصصذ أ

ّدبيُب صاََّر ولذلك وأطيب، ِغلْماَّن إلى ال ألصصذ القهَّصصر جهَّة عألْى ونيكهَّم ال

ٍء وكّل وأطيب، يرثصصه الصصذي الماَّل من عألْيه أعأّز فهَّو الّرجل يصيبُه شي

لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه. يصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوهب أو

ّدثني يوسصصف بصن الحجصصاَّج عألْة قصصاَّل:ً قصصاَّل عأثمصاََّن بصصن أبصاَُّن قصصاَّل:ً وحاصص

ِه بَن الحّجاَُّج ّلْ َطِّصصاَّعأتي يوسَف:ً وال ِة ِمصصْن أوَجصصُب َل ّلْصصه؛ طاَّعأصص ّلْصصه لّن ال ال

ُقوا تعاَّلى ّت ّلْه يقول:ً "فاَّ َعصصَل َماَّ ال ُتم" فَج ْع َطِّ َت َهَّصصاَّ اسصص ِي ّيصصًة؛ ف ِو َن وقصصاَّل:ً َمث

ُعوا َواْسم ُعوا" ولم " ِطي َعْل َوأ ّية فيهَّاَّ َيْج َنو ِمن لرجل:ً ادخل قلُْت ولو مث

. دُمه لي َلَحّل يدخل، فلْم الباَّب، هذا



وكوفي مدني احتجاج

ّلْه عأبد بِن سلْيماََّن بن محّمد قاَّل:ً وأخبرني رجٌل قاَّل:ً قاَّل النوفلّْي ال

ّد المدينة:ً نحن أهل من لرجل الكوفة أهل من ًاَّ أش ّب ّلْصصه ِلَرسصصوِل حا - ال

ّلْه صلْى ِله وعألْى وسلْم عألْيه ال ُكم آ ْن المصصدنّي:ً فقاَّل المدينة أهَل ياَّ - ِم

َغ فماَّ َلْ ّبَك ِمْن َب ّلْه لرسول حُا ّلْه صلْى ال آلصصه? قصصاَّل:ً وعألْى وسلْم عألْيه ال

ِددت ّني و ّلْه رسوَل َوقيُت أ ّلْصصه صلْى ال ّنصصه وسصصلْم عألْيصصه ال يكصصْن لصصم - وأ

ٍد، يومَا إليه وَصَل ّياَّما من غيره في ول ُأحُا ٌء ال يكرهصصه المكروه من شي

َنه بي كاَّن إل َدَك فقاَّل دو ْن ِع َف غيصصُر يكصصون هذا? قاَّل:ً وماَّ غيُر المدنّي:ً أ

ْدُت ِد ّلْه صلْى النبّي به فُسّر آَمَن كاََّن طاَّلٍب أباَّ أّن هذا? قاَّل:ً و عألْيه ال

ّني وسلْم  كاَّفر وأ

الشام أهل وجوه من رجل جواب

ّدثَّني ّني أبي ابُن قال: قال عّثمان بُن أباُن وح ليلى: إ

ً ُلَسايُر ًام، أهل ُوجوِه من رجل ْذ الّش ُرّمان، مَعه بحّماٍل مّر إ

َنة منه فتناوَل ْبُت ُكّمه، في فَجَعلها ُرّما ثَّّم ذلك، من َفَعِج

ّذبت نفسي إلى رجعت ّتى بصرى، وك ِئٍل مّر ح فقير، بسا

ّياها، فناَوله فأخرجها ّني قال: فعلمُت إ ُتها أ له: فقلُت رأي



ُتك ًا، فعلَت َقد رأي ُتك قال: وما عّجب ْذَت هو? قلت: رأي أخ

َنًة ّنك وأعّطيتها َحّمال ِمْن ُرّما يقول مّمن سائلً? قال: وإ

ِلمَت القوَل? أما هذا ّني عّ ُتها أ ْذ َئًة وكانت َأَخ ّي وأعّطيتها س

َناٍت? قال: فقال عّْشَر فكانت ليلى: أَما أبي ابن َحَس

ِلمَت َنَك عّ َتها أ ْذ ّيئًة فكانْت أخ َتها س َبَل فلم وأعّطي منك? ُتْق

بالنحو العّراب جهل 

ْهَِّمصصُز الربيع:ً قلْت وقاَّل َت ّنصصي لعأرابصّي:ً أ ًا إسصرائيل? قصاَّل:ً إ َلَرُجصصُل إذ

ْوء? قلْت:ً أتُجّر ّني َس َلْسطِّين? قاَّل:ً إ ًا ِف ّي. إذ ِو َق َل

الجاهلية أهل من رجل احتجاج

ّدثناَّ ُد قاَّل:ً وحا َلَْمة بُن حاّماَّ ّية في رجٌل قاَّل:ً كاَّن س َعه الجاَّهلْ ِمْحَجٌن م

َوُل َع به يتناَّ ِرقة، الحاَّّج َمتاَّ ِرق، قصصاَّل:ً لصصْم لصصه:ً سصصرقت قيل فإذا َس أسصص

ّنماَّ ًاَّ اليومَا هذا كاََّن حاماَّد:ً لو قاَّل:ً فقاَّل ِمْحجني َسَرق إ ّيصص مصصن لكصصاََّن حَا

حَانيف. أبي أصحاَّب

وجليسه العّمش



ّدثني لصصه:ً أمصصاَّ لجلْيصصٍس العأمُش قاَّل:ً قاَّل القاَّسم بن محّمد قاَّل:ً وحا

َتهَّي َق بناَّنّي َتش ُعيوِن ُزْر ّية ال ِق َد البطِّوِن، َن ّظهَّصصور، ُسو ًة وأرغفصصًة ال حاصصاَّّر

ّينة، ّ ل ًاَّ? قاَّل:ً بلْى وَخل َنهَّْضصصُت قصصاَّل بنصصاَّ، قاَّل:ً فاَّنهَّض حااَّذق الّرجصصل:ً ف

َله، ودخل َمعه ِز َأ من َلّي:ً أْن قل:ً فأوَم ْذ إ ّلْة، ِتلْك ُخ قصصاَّل:ً فكَشصصفهَّاَّ الّس

ُكّرجة ياَّبسين برغيفين فإذا ِبٍث، كاََّمِخ وُس قصصاَّل:ً يأكصصل، قاَّل:ً فجعصصل ِش

إنمصصاَّ سمك، عأندي، السمك? قاَّل:ً ماَّ فقلْت:ً وأيَن ُكْل، َتعاَّل لي فقاَّل

لك:ً تشتهَّي. قلْت

حنيفة أبي فقه في غياث بن حفص رأٌي

ْفُص قاَّل:ً وُسئل اََّن حانيفصة، أبصي ِفقصه عأن ِغياَّث بن حا َهَّصَل قصاَّل:ً ك أج

ّناَّسَِ َفهَّم يكون، بماَّ ال يكون. ل بماَّ وأعأر

هند بن خشنام عّلة

َناَّمَا عألْة وأماَّ ٍد بن خشناَّما فإّن هند، بن ُخْش ًاَّ كاَّن ِهن ِة، مصصن شيخ الغاَّليصص

ُعأمَر بكر أباَّ يسّمَي أْن أراد إذا مّمن وكاَّن ْبصصُت و ّطِّصصاَّغوت، قصصاَّل:ً الج وال

ْنكر ُأّف ونكير، وُم ُتصصّف، و ُكَسصصير و َوير، و ُعأصص داَره ُيصصدِخل َيصصزال ل وكصصاَّن و

َئَة ويضربه كّساَّح حاماََّر ًاَّ ماَّ ولصصم جصصوفه، في وعأمَر بكر أباَّ أّن عألْى عأص



ّد َقّط أر ًاَّ أش ًاَّ ذلك مع وكاَّن منه، احاتراف ّي ِذ ُيشصصبه حاَمصصاَّما، وصاَّحاَب نبي و

ّد في َق ّية، ُشيوخَْ والَخْرط ال َبصصر بنصصي مصصن وكاَّن الحرب صصصميمهَّم، مصصن ُغ

َنّي له وكاَّن ّني فكاَّن يتبعه، ُب ّقِّ كّل عأند أّمه يز َد وباَّطل، حا ْن ّد كّل وعِأ ِجصص

َهْزل، ًاَّ له قلْت و ْيَحَك، بني عأند - ونحن يوم ِعّي:ً و ْب ّي ِر ٍء بأ تستحّل شي

ِذَف أْن َناَّ? فقاَّل:ً لو ُأّمه تق َتهَّاَّ:ً لمصصاَّ حَاصصَرٌج ذلصصك في عألّْي كاََّن باَّلّز ْف َذ قصص

ّوجَت ِفلَْم ًة تز ِفهَّاَّ في ليس امرأ ْذ ّنصصي ق َتلْصصُت قصصد حارج? قاَّل:ً إ حِايلْصصًة احا

ّتى الحيلْة? قصصاَّل:ً أنصصاَّ تلْك قلْت:ً وماَّ يحرما، كاَّن ماَّ أجلْهَّاَّ من لي حاّل حا

ٌد، رجٌل ّلْقت كنت وقد عأاَّرما، غلمٌا وهذا حادي افصصتريُت إذا فكنصصُت أّمه ط

ُتهَّاَّ أَرغتهَّصصاَّ إن نفسي في فقلْت أثمت، عألْيهَّاَّ َدعأ ّتصصى وخصص َكهَّصصاَّ حا ًة أني َمصصّر

ًة َد لي حاّل واحاد ٍذ قولي يكوُن ل بل عألْيهَّاَّ، افترائي ذلك بع ِفْريصصة، حاينئصص

ِلْمُت َيًة أّن وعأ ْن ًة َز ِدل ل واحاد ْومَا فأنصصاَّ ِفْريصة، آلِف عأشرة َتع َيص ُق ال ُد أصص

ِذب، ولسُت ْك ُق أ ِد ِه إني مأجور، والّصاَّ ّلْصص ّلْصصَه َأّن أشصصّك مصصاَّ وال عألْصصم إذا ال

ّني ّ المّرة تلْك بهَّاَّ أْزِن لم أ ّنُه قذفتهَّاَّ إذا الثم خوف ِمن إل َعُل - أ سصصيج

ّلْصه طاَّعأصصٌة زنصاََّك أّن يقيصن عألْصصى الن فقلْت:ً أنَت طاَّعأة له الّزنيَة تلْك ل

تعاَّلى? قاَّل:ً نعم.

الشيعة كراهية في الباضي الشيخ حجة



ُته اسُمه عأني ذهب وقد الباَّضي الّشيُخ قاَّل بكصصر أبصصي َختصصن وهو وكني

ِريرة بن ًاَّ - وجرىَ َب ٌء يوم ِر من شي ّيع ِذكصص ذلصصك فصصأنكر والّشصصيعة، التشصص

ّد ُبه واشت ّهْمُت عألْيهَّم، غض ّنماَّ ذلك أّن فتو ّية اعأتراه إ فيصصه، الصصتي للباَّض

ّنه إن عألّْي وقلْت:ً وماَّ َألته? فإ ْعدُمه ل الساَّئل ُيقاَّل:ً إّن س َع أْن ي يسصصَم

َكصصرت - فقلْصصُت:ً ومصصاَّ ُملْحة أو حِايلًْة أو حُاّجًة الجواب في ّيع مصصن أن التشصص

ّول فصصي الصصتي الّشصصين مكصصاَّن منصصه الّشصصيعة? قصصاَّل:ً أنكصصرُت ذكصصر ومن أ

ّول فصصي الّشصصين أجد لم لني الكلْمة؛ ٍة أ ّ قصّط كلْمص مسصصخوطة وهصي إل

وشيب، وشَجن، وشماَّل، وشحِّّ، وشغب، وشيطِّاَّن، وشّر، مثل:ً شؤما،

َنجَ، وشراسة، وشين، وشصصاَّرب، وشصصرك، َوَشصصبث، وشوكة، وَشّك، وَش

ْتم، وشصصاَّني، وِشصصعرة، وشصصطِّور، وشصصطِّير، َطِّْرج، وشصصتيم، وشصص وِشصصي

وشطِّون، وَشّجة، وشجوب وشتر وشوصة، وشأمة، وَشناَّعأة، وشنعة،

َلْل، وشصصّن، وشصصاَّطن، وشصصاَّحاب. وشصصاَّطرة، وشصصاَّطر، وِشصصيص، وشصص

ًاَّ سمعُت له:ً ماَّ قلْت ّلْم ُلْغصصه، ول هذا يقول قّط متك لهَّصصؤلء يقصصومُا ول يب

َقوما هذا. بعد قاَّئمٌة ال

القاص كعب أبي حيلة



ِبيصصاَّ، كصصثير بطِّفشصصيل القصصاَّّص كعصصٍب أبو قاَّل:ً وتعّشى ّلْو َثصصر ال ِمنصصه، وأك

َذ وِشرب ّلْصصس تمر، نبي َغ إذ أهلْصصه، عألْصصى ليقصصّص المسصصاَّجد بعصصض إلصصى و

ًاَّ فصصاَّدف الصصلة مصن المصصاَّمُا انفتل ًا، زحااَّمصص ًا كصصثير ًا ومْسصِجد َمسصتور

ّي َبوار ِد من باَّل َبْر ِئٌر محراٌب وإذا والَمطِّر، والّريحِّ ال وإذا الحاَّئط، في غاَّ

ّلْى فلّْماَّ ضعيف؛ شيٌخ الماَّمُا ْدبَر ص َيصصة فصصي وجلْصصَس المحصصراَب اسصصت زاو

ّبحِّ، منه ْهََّره َفَجعل كعٍب أبو وقاَّما يس إلصى َووجهَّصه المصاَّما وجصه إلصى ظ

ّبقِّ القوما، ُوجوه َفروته بِجسمه المحراب وجه وط ِئه، وعأماَّمته َو وكسصصاَّ

ِما أنف َوبين َفقحته بين يكن َولم ُنه، وتحّرك َوقّص شيء، كبيُر الماَّ بطِّ

َأَراد ٍة يتفّرج أْن ف َفسو ًاَّ، تصصصير أْن َوخاَّف ب َقصصصصه:ً فصصي فقصصاَّل ضصصراط

ًاَّ:ً ل قولوا ّ إله جميع ّلْه إل َفعوا ال َفسصصاَّ أصصصواتكم، بهَّصصاَّ وار ًة و فصصي َفسصصو

َثمت فيه فدارت المحراب ّده ثّم َواحاتملْهَّاَّ، الشيخ أنف عألْى َوَج ُنه ك بطِّ

ّ إله فقاَّل:ً قولوا:ً ل أخرىَ إلى فاَّحاتاَّج ّلْه إل أصصصواتكم، بهَّصصاَّ َوارفعصصوا ال

َأرسل ًة ف ِطِّْئ فلْم أخرىَ َفسو ْنَف ُتْخ َقْت الشيخ، أ َتن المحراب، في واخ

َفصصه، الّشصصيُخ فخّمصصر ّفصصس هصصو إْن يصصصنع، مصصاَّ يصصدري ل فصصصاَّر أن ْتصصه تن َلْ قت

ّفس لم هو وإْن الرائحة، ًاَّ، ماَّت يتن ِري َزاَل فماَّ َكْرب كعصصب وأبو ذلك، ُيدا

َبْث فلْم يقّص، ُثصصه طصصاََّل وكلْماَّ أخرىَ، إلى احاتاََّج أن كعٍب أبو يلْ ْب ّلصصد ُل تو

ِه في ِن ْطِّ ّنفخ من َب ًاَّ:ً ل فقصصاَّل:ً قولصصوا ذلصك، حَاَسب عألْى ال إل إلصصه جميعصص



ّلْه َفعوا ال َع المحصصراب ِمَن الشيخ فقاَّل أصواتكم، بهَّاَّ وار َلْصص ْط رأَسصصه - وأ

ّنماَّ َقتلْني قد تقولوا ل تقولوا -:ً ل وقاَّل َو أن يريد إ إليصصه جصصذب ثم يفس

َو هناَّ هاَّ إلى وقاَّل:ً جئت كعٍب أبي ثوَب تقصصّص? فقصصاَّل:ً جئنصصاَّ أو لتفسصص

ّيصصٌة نزلت فإذا لنقص، ّد فل بلْ النصصاَّسَُ، فضصصحك الّصصصبر مصصن ولكصصم لنصصاَّ بصص

َلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصط َت المجلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصس. واخ

مسصصجد في يقّص كاَّن الذي هو هذا كعٍب وأبو القاَّّص كعب أبي جواب

ّتاٍَّب َتبَس أربعاَّ كّل عأ َليصاَّما بعض في عألْيهَّم فاَّحا ه، انتظصاَُّرهم وطصاَّل ا ل

كعصب:ً انصصرفوا؛ أبصو لكم فقاَّل:ً يقول رسوله جاَّء إذ كذلك ُهْم فبينماَّ

ّني ًا اليوما أصبْحت قد فإ ِد عألْة وأّماَّ العزيز عأبد عألْة مخمور العزيصصز عأبصص

َد فإّن بشكست َء إذا وكاَّن ماٌَّل، له كاَّن العزيز عأب وجاَّء الّزكاَّة وقُت جاَّ

ُد ّوا َق ٍما ال الغلما:ً خاَّلت? فيقول أمّا? ألك ألك غلما قاَّل:ً ياَّ مؤاَجر، بغل

ْذ نعم، ْذ - أو الصصدراهم العشصصرة هذه فيقول:ً ُخ ّدناَّنير هصصذه ُخصص - ِمصصن الصص

ِة ْعهَّاَّ ماَّلي، زكاَّ َف ْبركني أن شئَت وإْن إليهَّّن، فاَّد جهَّصصة عألْصصى ذلصصك بعد ُت

ِرف أْن شئَت وإْن فاَّفعل، المكاَّرمة، ْنَص وهصصو ذلصصك فيقول فاَّنصرف، ت

ٌقِّ ُغلمَا أّن واث ُعه ل ال َن ِمصصن يبلْصصغ لصصن أنصصه يعلْصصم وهو الدراهم، أْخذ بعد يم

ّدوا أن المصصؤاَجرين طباَّع صلِح َغصصبر الماَّنصصاَّت، يصصؤ سصصنة ثلثيصصن بصصذلك َف

ٌة له وليس ّ زكاَّ َواتهَّم المؤاَجرين أّمهَّاَّت عأند إل وخاَّلتهَّم. وأَخ



بمحمد للتسمية كوفي احتجاج

ّباَّد بن محّمد وحادثني مصصروان بصصن الفضصصل لصصي قاَّل:ً قاَّل كاَّسب بن عأ

َياَّب من شيخ ّيين ِط ْغبيصصاَّئهَّم:ً إْن الكوف َد وأ ِلصص َئصصُة لصصك ُو ٍر ماَّ فسصصمهَّم ذكصص

ّلْهَّم ًا، ك ّنهَّم محمد ّنك بمحمد؛ وك َو البركصصة، فيهَّصصم سترىَ فإ ْدري أ ّي َتصص ل

ٍء ّلْه ماَّلي? قلْت:ً ل كثر شي ّنمصصاَّ أدري، ماَّ وال ّنصصي مصصاَّلي كصصثر قصصاَّل:ً إ ل

ْفسي سّميُت ْيَن بيني فيماَّ َن َب ِه و ّلْ ًا ال َد اسصصمي كصصاَّن وإذا محمد ّلْصصه عأنصص ال

ًا  الناَّسَ قاَّل ماَّ ُأباَّلي فماَّ محمد

الجوهري رباح بن أحمد جواب

َوزي:ً قلْصت:ً لحامصد قول الحديث هذا وشبه الجصوهري ريصاَّح بصن المْر

ًء اشتريَت ًاَّ أبيَض كساَّ ّي َبر ِة ط َئ َأربعِماَّ - فيمصصاَّ النصصاَّسَ عأنصصد وهصصو درهم، ِب

َئَة يساَّوي ُقوَمسّي عأيونهَّم ترىَ ٍم ماَّ َه ّلْه قاَّل:ً عألْم در ّنه ال ّي أ فماَّ طبر

الناَّسَ?  قاَّل مّماَّ عألّْي

خزيمة أبا يكنى حارس جواب

ًاَّ فقلْصصت ُخزيمصصة، أباَّ يكنى حااَّرسٌَ عأندناَّ وكاَّن َطِّصصر - وقصصد يومصص عألْصصى خ

َنى -:ً كيَف باَّلي ْلْجَُ هذا اكت ِع َكُن ال ْل َل ُته خزيمة? ثّم بأبي ا لصصه:ً فقلْت رأي



ّبرني ّدك خزيمصصة? قصصاَّل:ً ل، يسصصّمى أبصصوك أكصصاَّن عأنك، خ أو قلْصصت:ً فجصص

خزيمصصة? قصصاَّل:ً ل، يسصصّمى ابصصُن قلْصصت:ً فلْصصك خاَّلك? قصصاَّل:ً ل، أو عأمك

ّلى لك قلْت:ً فكاَّن قريتك في قلْت:ً فكاَّن خزيمة? قاَّل:ً ل، يسمى مو

بصصأبي اكتنيصصت قلْت:ً فلْصصم خزيمة? قاَّل:ً ل، يسمى فقيًه أو صاَّلحِّ رجٌل

َكصصن، عِألْصصجٌَ وأنصصَت خزيمة، ْل حاصصاَّرسَ? قصصاَّل:ً هكصصذا وأنصصت فقيصصٌر، وأنصصَت أ

َلِي اشتهَّيت، ٍء قلْت:ً ف َتهَّيَت شي الكنصصى? جميع بيِن من الكنيَة هذه اش

ُعهَّصصاَّ ُيدريني، قاَّل:ً ماَّ َتبي َعأة قلْصصُت:ً ف ٍر، الّسصصاَّ َتنَي بصصديناَّ َتسصصك ّي و ٍة بصصأ كنيصص

ّلْه،َ و شئت? قاَّل:ً ل ْنياَّ ول ال ّد  فيهَّاَّ وماَّ باَّل

الزيادّي جواب

ُة وحادثني َعد ّي قلْت طاَّرق، بن َمْس ِد جصصاَّلٌس وهصصو بصصه - ومصصررُت للْزياَّ

ٍد، حااَّّر ِغمقِّ يوما في بأرديصصة، الُجوباَّر نهَّر شروع في داره باَّب عألْى وِم

ّظصصَك دارك بعصصَت له فقلْت - قاَّل أنفه في يبخر البحر ذلك وإذا ِمصصن وحا

ِر ّدك دا ٍد ج ِلَْسصصك وتركصصَت سصصفياَّن، أبصصي بن زياَّ َغيصصث، سصصاَّباَّط فصصي مج

َفك تلْصصي الصصتي البصصواب فصصي ومجلَْسصصك هاَّشصصم، بنصصي َرحابة عألْى وإشرا

ّنهَّر هذا عألْى وجلْسَت سلْيم، بني َرحابة ورِضصصيت اليوما، هذا مثل في ال

ِه ًا? قاَّل، ب َبّزازين، هولء قرب في آماَّلي أطوَل نلُْت جاَّر لصصو له قلْت ال



ُقْرِب كنت ّتعاَّظ الموضع هذا نزلت فقلْت المقاَّبر ب كصصاَّن والعأتباَّر به لل

ًاَّ، ذلك ُقصصْرب كنصصَت ولصصو وجهَّصص ّدادين ب ّكَر فقلْصصت الحصص َذ َتصص ّنيصصران بهَّصصذه ل ال

ِكيران ّنصصم، ناَّر وال ًا اشصصتريت كنصصت ولصصو قصصولً، ذلصك كصصاَّن جهَّ بقصصرب دار

ّطِّاَّرين َلْلْت الع َت َلِْب فاَّعأ َطِّ ِة ب ّطِّيب رائح ًاَّ ذلصصك كصصاَّن ال ًاَّ وجهَّصص ُقصصْرُب فأّمصص

ِزين َبّزا َلَْك أعأرفه، ل ماَّ فهَّذا فقط ال َف ٍة، داُر فيهَّم أ ّلْ عألْيهَّصصم لك هْل أو َغ

ُيوٌن ّلٌة، ُد َدهم أو فيهَّم لك هْل أو حااَّ ّدون ِغلْماٌَّن عِأن هصصْل أو الّضصصريبة، يصصؤ

َعهَّم لك ٍة? قاَّل:ً ل، ِشْركة م ًا ترجو قلْت:ً فماَّ ُمضاََّرب فلْم قربهَّم من إذ

ُقصصصصصصصرب آمصصصصصصصاَّلي إل:ًّ نلْصصصصصصصت عأنصصصصصصصده يكصصصصصصصن الصصصصصصصبَزازين. ب

رجصصٌل قصصاَّل:ً كصصاَّن أْشصصرسَ بصصن ثماَّمة وحادثني ممرور عأن ثماَّمة حاكاَّية

ِليصصًة فيأتي يوما كّل يقوما ممرور رجصصاَّل مصصع َيْمشصصي يصصزاُل ول لقصصوما، دا

ًاَّ الجذع ذلك عألْى الدالية ًاَّ، ذاهب ّدة في وجاَّئي ّتصصى والصصبرد، الحصصّر ش إذا حا

َأ إليهَّم نزل أمسى ّلْى، وتوّض ُهَّّم وص ّلْ ًاَّ هصصذا ِمْن لناَّ اجعْل وقاَّل:ً ال َفرجصص

ًاَّ ّتصصصى كصصصذلك فكصصصاَّن بيتصصصه، إلصصصى انصصصصرف ثصصصّم وَمْخرجصصص مصصصاَّت. حا

ّدثني وقاَّئده أعأمى بين ّكّي وحا ْعأَمصصى يقصصود رجٌل قاَّل:ً كاَّن الم ِبكصصراء، أ

ّبماَّ العأمى وكاَّن َثَر ر َة َعأ َثَر َع ِكب ال ُن ّنكبة، و ّلْهَّّم ال ِدل فيقول:ً ال ْب ِبه لي أ

ًا ًا قاَّئد ُهَّّم قاَّل:ً فقاَّل منه خير ّلْ ِدْل القاَّئد:ً ال ْب ِه لي أ َعأمصصى ب ًا أ لصصي خيصصر

ُد وحادثني ممرور حاماَّقة منه، َق مولى يزي ّناَّ قاَّل عأيسى بن إسحاَّ في ُك



ْذ لناَّ، صاَّحاب منزل ٌد خرج إ َيِقيصصَل جماَّعأتناَّ من واحا الخصصر، الصصبيت فصصي ل

ّ يلْبث فلْم ِه سِمعناَّه حاتى ساَّعأًة إل ْو َهَّْضناَّ أوه يصيحِّ:ً أ بأجمعناَّ قاَّل:ً فن

ِه عألْصصى نصصاَّئم هو لك? وإذا له:ً ماَّ فقلْناَّ َفزعأين، إليه ّق وهصصو اليسصصر، شصص

غمصصزت صصصحت? قصصاَّل:ً إذا لصصه:ً لصصم فقلْصصت بيصصده خصصصيته عألْصصى َقصصاَّبٌض

ُتهَّاَّ وإذا اشتكيتهَّاَّ، ُخْصيتي ْغِمْزهاَّ له:ً ل قاَّل:ً فقلْناَّ صحت، اشتكي ُد َت بعصص

ّلْصصصصصه شصصصصصاَّء إن قصصصصصاَّل:ً نعصصصصصم تشصصصصصتكي ل حاصصصصصتى تعصصصصصاَّلى. ال

ٌة عألّْي بن لعيسى يزيد:ً وكاَّنت قاَّل عألْي بن عأيسى مولة حاماَّقة َمصصول

أّرقت قد فكاَّنت لهَّاَّ، ضرسَ َضَرباَّن من باَّللْيل تصُرخْ ُخَراساَّنيٌة عأجوٌز

ّنهَّاَّ فقلْت إسحاَّق، الميَر َدع ل ذلك مع له:ً إ ْكصصَل َت قصصاَّل:ً فبعصصث التمصصر أ

ّتمر لهَّاَّ:ً أتأكلْين فقاَّل باَّلغداة إليهَّاَّ ّنهَّاَّر ال َتِصيحيَن باَّل ّلْيِل? فقصصاَّلت:ً و باَّل

ِصصصصصصصصصصصصحت. أوَجعنصصصصصصصصصصصي وإذا أكلْصصصصصصصصصصصت اشصصصصصصصصصصصتهَّيُت إذا

ٍر غصصّب فصصي قصصاَّل:ً َمصصررُت ثماَّمُة وحادثني ممرور عأن ثماَّمة حاكاَّية مطِّصص

ّية، والرُض ِد ُء َن ّيمة، والّسماَّ َفُر َشصصيٌخ وإذا َشماٌَّل، والّريحِّ متغ ّنه أْصصص َأ كصص

َدة، ْد َجَرا ّطِّريصقِّ، قاَّرعأصة عألْى جلَْس ق وقصد َيْحُجُمصُه، ِزنجصّي وحَاّجصاَّمٌا ال

ِهلْه عألْى وضع ْيه كاَّ َعأ َد ٍة كل َمحاَِّجم، وأْخ ّنهَّاَّ ِمْحَجم ْعب، كأ ْد َق َمصصّص وقصص

ّتى َدَمُه َد حا َغه، أْن كاَّ ِر ْف َت َقفُت َيس ِلصَم شصصيُخ فقلْصت:ً يصصاَّ عألْيصه قصاَّل:ً فصو

َتِجصصم بصصي. الصصذي الّصصصفاَّر هصصذا لمكصصاَِّن الصصبرد? قصصاَّل هصصذا فصصي َتْح



َثني ثماَّمة وحادثني  ممرور صنيع ّد ُكنصصاَّ مسصصلْم بصصن سعيد قاَّل:ً حا قصصاَّل:ً 

ّدهاَّقين بعض منزل في بُخراساََّن قصصاَّل:ً شصصيخ، وفينصصاَّ َشصصباٌَّب، ونحصصن ال

َتاَّناَّ ُدهن المنزل َرّب فأ َهَن طيصصٍب بصص َد لحيتصصه، وبعضصصناَّ رأَسصصه، بعُضصصناَّ فصص

ِربه، َمَسحِّ وبعُضناَّ ُهماَّ يديه َمَسحِّ وبعُضناَّ شاَّ وبعُضصصناَّ وجهَّصصه، عألْى وأَمّر

َذ َطَِّرف أَخ َبه، به وَمَسحِّ أنفه في فأدَخَل إصبعه ب ِر َعَمد شاَّ إلى الشيُخ َف

ِة ّي ّدهن بق ّبهَّاَّ ال ُهَّصصم أصصصحاَّبَك خصصاَّلفت له:ً ويحصصك، فقلْناَّ أذنه، في فص ّلْ ُك

ْيَت هل ًا رأ ُه إذا أحاد ْو َت ُدهن َأ ّبه ِطيٍب ِب ّنه في ص هصصذا مصصع أذنه? قاَّل:ً فإ

ّيد عأيٍص، يضّرني? أْمر ّدثني تميم بني س ُة وحا َد َع ّذّراع طاَّرٍق بُن َمْس الصص

ِه ّلْصص ّنصصاَّ قصصاَّل:ً وال ُقصصوٌف إ ُو ِد عألْصصى َل فصصي ونحصصُن للِْقسصصمة، فلن دار حاصصدو

ٍة، ْذ خصوم َبل إ ْق ُد عِأيٌص أ ّي ٍم بني س ّلْي والذي وموسرهم تمي عألْصصى يصصص

ُه فلّْماَّ جناَّئزهم، ً رأيناَّ ِبل ْكناَّ إليناَّ مق فقاَّل:ً عألْيناَّ فأقبل الكلما، عأن أمَس

ّدثوني ّدار، هذه عأن حا أحاصصد? قصصاَّل بعصصض إلصصى بعضصصهَّاَّ منهَّصصاَّ ضصصّم َهْل ال

ُذ مسعدة:ً فأناَّ ْن ّكُر سنة ستين ُم َنى ماَّ أدري ماَّ كلمه في أف قاَّل:ً به، َعأ

جصصرا ذاك? قصصاَّل:ً مصصن قلْصصت:ً ولصصم ذيصصن من شر من مّرة:ً ماَّ لي وقاَّل

يتعلْقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصون.

ّدثني ُلْولّي يحيى بُن الخلْيُل وحا عأّمصصه بني بعَض التميمّي قاَّل:ً ناََّزع الّس

َعصصث حاصصاَّئٍط، فصصي َب َنشصصهَّد إلينصصاَّ ف ِته، عألْصصى ل منهَّصصم جماَّعأصصٌة فأتصصاَّه َشصصهَّاَّد



ّي ّي، الحمير ّي، والزهر بنصصاَّ وقصصف إليصصه ِصصصْرناَّ فلّْمصصاَّ والبكراوي، والّزياَّد

ُدكم الحصصاَّئط عألْصصى ِهَّ ُأْشصص ًاَّ وقصصاَّل:ً  لصصي. الحصصاَّئط هصصذا ِنصصصَف أّن جميعصص

ِدما ممرور جواب َعأى حابيب، بن عأمر إلى له عأّم ابُن قاَّل:ً وق ّد عألْيصصه وا

ِرُف عأّمه:ً ماَّ ابُن فقاَّل ِدرهم ألَف ً قصصاََّل مّمصصاَّ أعأ ًا، ول قلْيل لصصه ول كصصثير

ّلْه قاَّل:ً أصلْحك شيء عألّْي ُتْب تعاَّلى ال عأمصصر:ً قاَّل:ً فقاَّل بإنكاَّره، فاَّك

َته متى يفوتك، ل النكاَّر ْد يديك. َبيَن فهَّو أر

الجّرار عّتاب أبي أمنية

ّتاَّب لبي قاَّل:ً وقلْت َد َتَرىَ الجّرار:ً أل عأ ِز عأب َغّزال العزي يتكلْصصم وماَّ ال

ّي في به ّلْه قاَّله? قلْت:ً قاَّل:ً ليت شيء َقَصصه? قاَّل:ً وأ لصصم تعاَّلى ال

ُكن ّتاَّب:ً وقصصد أبو قاََّل أعأور الّساَّعأة وأناَّ خلَْقني َي القصصول، فصصي قّصصصَر عأ

َء ّني التمني، في وأساَّ ّلْه أقول:ً ليَت ولك ُكصصْن لم تعاَّلى ال وأنصصاَّ خلْقنصصي ي

ُع أعأمى الساَّعأة ُطِّو والرجلْين. اليدين مق

ّتاب لبي طريفة تعزية الجرار عّ

ّتصصاَّب أبو ودخل ّداب بصصن عأمصصرو عألْصصى عأ والنصصاَّسَ َبُصصصره، ُكصصّف وقصصد هصص

ُنه، َثَل ُيعّزو جهَّيصصر، صصصوٌت ولصصه المحُجصصوما، كاَّلجمصصل وكاَّن يديه، بيَن فم



ّنك ل أسيد، أباَّ فقاَّل:ً ياَّ ُبهَّماَّ، يسوء َبهَّمصصاَّ رأيت فلْو َذهاَّ ِنصصك فصصي ثوا ِميزا

ّنيَت ّلْه أّن تم َطِّصصع قصصد تعاَّلى ال ّق ورجلْيصصك، يصصديك َق َد ْهَّصصَرك، و ْدمصصى َظ وأ

َعَك. ْلْ ِض

النساء وبعض المعتمر بن داود

ُد وبينما َتمر بن داو َبيرّي المْع به مرت إذ معي، جالٌس الّص

ٌة وعّليها عّجيبتان، وعّينان وُحْسن، َقَواٌم لها جميلة امرأ

ُد فنَهَض بيض، ثَّياٌب ّنه أُشّك فلم َداو َبعها، قام أ ْت َي ْثُت ل فبع

َيعرف غلمي ّنك عّلمت له: قد قلت رجع فلّما ذلك، ل إنما أ

ّلمها؛ ُقمَت ْنِجيك ول الّصدق، إل ينفُعَك فليس لتك ّني ي م

َتدأَت كيَف أعّرف أْن غايتي وإنما الُجحود، وأي القول، اب

ّنه - وعّلمت لها قلَت شيٍء ًا وكان بآبدة، سيأتي أ ّي مل

رأيُت ما لها: لول قلُت بأْن القول - قال: ابتدأُت بالوابد

ْير سيماء من عّليِك َبْعك، لْم الَخ حتى قال: فَضِحكْت أت

َدْت َن َلَك يمنع قالت: إنما ثَّّم الحائط، إلى است ّتباِع ِمن ِمث ا

ّطَمع ِمثلي ْذ فأّما الخير ِسيماء من َيَرى ما فيها، وال قد إ

ُء صار ّلِه فإنا النساء في ُيطِمُع الدي هو الخير سيما وإنا ل



راجعون. إليه

ُد وتبع أجابت، حتى ُيطريها يزْل فلم امرأة، المعتمر بُن داو

ّلها َد فتقدمت يريد، ما فيه يمكنها الذي المنزل عّلى و

َلُه، رجٌل له وعّرض الفاجرة وقد المنزل إلى وجاء فشَغ

ِئجُهْم الَقْوُم قضى َذْت حوا فلما تنتظره، فلم حاجتها، وأَخ

ّله قاَل: أين َيَرها ولم أتاُهْم َفَرْغنا قد هي? قالوا: وال

َبت َذَه َذْت? قالوا: ل طريٍق قال: فأّي و ّله أَخ ندري? ما وال

َدْوُت فإْن قال ْثَِّرها في عَّ ّتى إ ُطرق مجامع عّلى أُقوَم ح ال

ُتَرْوني ّلِه ألحقها? قالوا: ل أ َتِت قال: فقد َتلحقها ما وال فا

ًا يكون أن قال: فعسى الن? قالوا: نعم، أسَمْع فلم خير

غيره. قول خير الذنوب من الّسلمة أّن يشّك بإنساٍن قّط

يتجّزأ ل الذي الجزء في الممرور لقمان أبي

يتجصصّزأ:ً مصصاَّ ل الذي الجزء عأن الممرور ُلقماَّن أباَّ أصحاَّبناَّ بعُض وسأل

السصصلما، عألْيصصه طصصاَّلب أبصصي بن عألّْي هو يتجزأ ل الذي هو? قاَّل:ً الجزء

ٌء الرض فصصي محمصصد:ً أفلْيصصس العيناَّء أبو له فقاَّل غيصصُره? يتجصصزأ ل جصصز

ُة قاَّل:ً بلْى ٌء حَامز َعفٌر يتجزأ، ل جز فصصي تقول فماَّ قاَّل يتجزأ ل جزء وَج



وعأمصصر? بكصصر أبصصي فصصي تقصصول قصصاَّل:ً فمصصاَّ يتجزأ، ل العباَّسَ? قاَّل:ً جزء

عأثمصصاَّن? قصصاَّل:ً فصصي تقصصول قاَّل:ً فماَّ يتجزأ، وعأمر يتجزأ، بكر قاَّل:ً أبو

ّي مّرتين، يتجّزأ والّزبير َمّرتين، يتجّزأ ٍء قاَّل:ً فأ معاَّوية? في تقوُل شي

يتجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصزأ. ل ول يتجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصزأ قصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّل:ً ل

ًا المصاَّما جعل حاين لقماَّن أبي تأويل في فكرناَّ فقد إلصى يتجصزأ ل جصْزء

ّي ٍء أ ّ عألْيه نقع فلْم ذهب، شي سصصمع إذا لقمصصاَّن أبصصو كصصاَّن يكصصون أن إل

ّلْمين َء يذكرون المتك ُبصصر ذلصصك هاَّله يتجّزأ، ل الذي الُجْز صصصدره، فصصي وك

ّهَم ّنصه وتصصو َء وأن الفلْسصصفة، عِألْصصم ِمصصن الكصصبُر البصصاَُّب أ ُظصصم إذا الشصصي عأ

َطِّصصصصصصصصصصُره يتجصصصصصصصصصصزأ. ل الصصصصصصصصصصذي بصصصصصصصصصصاَّلجزء سصصصصصصصصصصموه َخ

ْفناَّ وقد ّدما بمصصاَّ ذلك واستجْزناَّ الحااَّديث، هذه في تسّخ ُعصصذر، مصصن تقصص ال

ْذكر َن ْبَل وس ِرناَّ َق ً الحماَّما في القول ِذك ٍر من جمل ِدَر ُغصصَر َوا َنصص ٍر و َعاَّ وأْشصص

ُنتٍف ٍر و َق َد ِمن وف ِئ َد قصاَّر قصاَّ ِر ِطِّصصَي وأبيصصاٍَّت، وشوا ُنع ِكتصصاَّب قصصاَّرئِ ل ال

َهُب نوٍع كّل من ْذ ّنفوسَُ إليه َت ًاَّ ال ّلْه. شاَّء إن نصيب ال

الغراض مع اللفاظ تناسب

المعصصاَّني ِمصصن نصصوٍع ولكصصّل اللْفظ، من َضْرٌب الحديث من ضرٍب ولكّل

ٌع والَجصصزُل للْخفيصصف، والَخِفيصصُف للْسصصخيف، السماَّء:ً فاَّلّسخيُف من نو



ِكناَّيصصُة الفصصصاَّح، َموضع في والفصاَُّح للَْجزل، الكناَّيصصة، موضصصع فصصي وال

السترسصصصصصصصصصصصاَّل. موضصصصصصصصصصصصع فصصصصصصصصصصصي والسترسصصصصصصصصصصصاَّل

ُع كاَّن وإذا ْوِضصص ّنصُه عألْصى الحصديِث َم ٍه، ُمْضصصِحٌك أ ْلْص بصاَّب فصصي وداِخصصٌل وُم

ّطِّيب، المَزاح ْعَملَْت وال َلَْب العأراب، فيه فاَّست َق ِته، عأن ان َهَّ كصصاَّن وإْن ِج

ْلَت ُسْخف لفظه في َد ْب َفة وأ َوِضصصع الذي الحديُث صاََّر باَّلَجزالة، الّسخاَّ

ّنفوسََ ُيسّر أْن عألْى ْكُر ال ُذ بهَّاَّ، ُي ْأُخ َي َأكظاَّمهَّاَّ. و ِب
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ِر إلى انتهَّى إذا الناَّسَِ وبعض ِر ِذكصص َدع والنيصصك واليصصر الِحصص َتصص وأظهَّصصر ار

َقّزز، ْعَمَل الت َت َوّرع، باََّب واس ّت َثُر ال ّنمصصاَّ كصصذلك تجده َمْن وأك رجصصٌل هصصو فإ

َعه ليس َعفاَِّف من َم َكَرما، ال ْبل وال ّن َوقصصاَّر، وال ّ وال ِر إل ْد َقصص الّشصصكل هصصذا ب

ّتصصصنع، مصصن ْكَشصصْف ولصصم ال ٍء صصصاَّحِاُب قصصّط ُي ِنفصصاٍَّق، ريصصاَّ ّ و ٍما عأصصن إل لصصؤ

ْعَمل، َت ٍة ُمْس ّكنة. ونذال متم

ألفاظ ذكر في الئمة بعض تسّمحُّ

ُينشد في المسجد  َنع، حايَن َسِمعه بعُض الناَّسَ  ْق ّلْه بن عأباَّسٍَ َم ِد ال الحراما: وقد كاَّن لهَّم في عأب

ُدِق إْن ْيُر َتْص ّطِّ ِنْك ال لميَساَّ َن َهصِمصيَسصاَّ بناَّ َيمِشيَن



َفصصصصصصُت مصصصصصصاَّ كصصصصصصاَّن عأنصصصصصصد النسصصصصصصاَّء. ّنمصصصصصصاَّ الّر فقيصصصصصصل لصصصصصصه فصصصصصصي ذلصصصصصصك، فقصصصصصصاَّل:ً إ

ًا، قاَّل َشبيُب بصصن ُهْجر ُقوَل  َي ِنه أحاّب إليه ِمن أن  ُع لساَّ ْطِّ ًاَّ لكاَّن ق َفث وقاَّل الّضّحاَّك:ً لو كاَّن ذلك القوُل َر

ّتاََّب بَن  ّيَت عأ َب َلَْة  ْي َل وَرقاَّء: يزيد الشيباَّني، 

ِنِك ْيَر َي َع ْل ِنْك ا ّياَّكاَّ َي  َن
ّلْه - رضي طاَّلب أبي بُن عألّْي وقاَّل بعصصض عألْصصى دَخصصَل - حايصصَن عأنصصه ال

ه:ً عأقاَّئصُل قيصل الصبيوت? فلْمصاَّ هصذه فصي له:ً َمصن فقاَّل المراء مصن ل

ُطِّصصصْل عألْصصصّي:ً َمصصصْن قصصصاَّل العصصصرب، عأقاَّئصصصل ْيصصصُر َي ِه َأ ِبيصصص أ
َتطِّصصصقِّ َ ْن بصصصه. َي

َلْى َع ّلْه رضي عألّْي ف ّول عأنه تعاَّلى ال وتشصصريف اللْفصصظ تنزيصصه فصصي - يعصص

المعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّني.

ّلْه - رضي بكر أبو وقاَّل َديل قاَّل - حاين عأنه ال صصصلْى للْنصصبّي ورقاَّء بُن ُب

َتناَّ عألْيه اللْه وْخصصُز هصصؤلء َمصصّس قصصد ولصصو وسودانك، بعجرائك وسلْم:ً جئ

ْد الّسلِح َق َلُْموك َل ّلْه - رضي بكر أبو فقاَّل أْس َعأِضْضَت عأنه ال ْظصصر -:ً  َب ب

اللّت.

ْوا وقصصد َو ًاَّ ر ِذُرني قصصوله:ً َمصصْن مرفوعأصص ْعصص َعصصة سصصباَّع أمّا ابصصن مصصن ُي ّطِّ ُمق

ُبظور?. ال

مقال مقام لكّل



ُع ذلك كاَّن ولو َع الموض يكصصن لم فلْو وبعد المستعملْة، هي كناَّية موض

ُع اللفاَِّظ لهَّذه ّلْغة هذه أهُل استعملْهَّاَّ مواض ُي وكصصاَّن ال ّ الصصرأ َفصصَظ أل ُيلْ

ُكْن لم بهَّاَّ، ّول، َي ًنى كونهَّاَّ ل ّ مع الحصصْزما فصي ولكاَّن الخطِّأ، وجه عألْى إل

ْوِن ّلْغصصصصصة لهَّصصصصصذه والّصصصصصص َع أْن ال َفصصصصص منهَّصصصصصاَّ. السصصصصصماَّء هصصصصصذه ُتْر

ُكّل الذي الّصواِب كّل أصاَّب وقد ِل ٍما قاَّل:ً  َقاَّ َمقاَّل. َم
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ًتى عألْيناَّ دخل ولقد َدْث ف ْد كاَّن حَا َع َق َق بصصن الواحاصصد عأبصصد أصحاَّب إلى و

الفصصتى:ً قصصاَّل أن إلصصى الحصصديُث فداَر عِأْمران، بن ُموسى عأند ونحُن زيد

َنصصة أو ونصصصف، وزيتونصصة رغيصصٍف عألْصصى الباَّرحاصصَة أفطِّصصرُت أو وثلْصصث، زيتو

َنة َثي زيتو ْلْ ُث َنة، أقول:ً أكلْت بل ذلك، أشبه ماَّ أو زيتونة، و عألْم وماَّ زيتو

ّلْه ِغُصه ماَّ الورع ِمن موسى:ً إّن فقاَّل أخرىَ، من ال ّلْه، ُيب ّلْصصه؛ عألْصصَم ال ال

ُظصصصصصصصصصّن َعأصصصصصصصصصَك وأ الصصصصصصصصصورع. ذلصصصصصصصصصك مصصصصصصصصصن هصصصصصصصصصذا وَر

ْتبي وكاَّن ُع ّبماَّ ال ّتْجصصُم صصصاََّر حايصصَن وكذا، كذا المأمون لي قاَّل:ً فقاَّل ر ال

ِني حايَن أو الرأسَ، ِقّمة عألْى ًاَّ، جاََّز َي أن قبل أو شيئ هكصصذا هاَّمتي، يواز

َلِْب وفي عأندي، هو ّني، أغ ُه ظ ِزمَا أْن وأكَر ٍء عألْى أج َو شي ُه قلْت كماَّ و

ّلْه شاَّء إن ًاَّ تعاَّلى، ال ليصصَس الذي الوقِت في فيتوقف نقلْت، مّماَّ وقريب



َع كاَّن إن الحديث وذلك شيء، في الحديث من لصصم الشصصمِس طلْصصوِع َم

ْده ِز ًا، ذلك َي َع كاَّن وإن خير ُقصه لم غُروبهَّاَّ َم ًاَّ، ذلصصك ين ولعصصّل هصصذا شصصيئ

ُكْن لم نفسه في الحديَث ّتة، اللْيلْة تلْك في هو َيصْل ولم َقّط ي وهصصو الب

ّنه زعأم ذلك مع َكهَّصصف أصصصحاَِّب عألْى دَخل أ َعصصرف ال َدهم، َف َد وكصصاَّنت ََعأصص

ّية ثياٌَّب عألْيهَّم َبن ّعط وكلْبهَّم َس ّلْه قاَّل وقد الجلْد، ُمَم ّيه وجصصّل عأصصّز ال لنصصب

ِو عألْيه اللْه صلْى َل ْعَت وسلْم:ً " َلْ ّط ِهَّْم ا ْي َلْ ْيَت َعأ ّل َو ُهَّْم َل ْن ًا ِم ْئَتَ و ِفَرار ِلْ َلُم

ُهَّْم ْن ًاَّ". ِم ْعأب ُر

الشعر نوادر بعض

ّنهَّصصاَّ مصصن أشصصعاَّر المصصذاكرة، قصصاَّل َفظهَّصصاَّ؛ فإ ِظهَّصصاَّ فاَّحا ِر الّشعر جملًْة، فإن نشطِّت لِحف وسنذكُر من نواد

ّثقفي:  ال

ّذليَل ِذي ال ّل ْيَست ا عأُضد َلُه َل ٍد َذا َكاََّن ِرْك َعأُض ُظلَمتُه ُيد

َيأنف ْثرىَ إْن الّضيَم و ُد َلُه أ َد َعأ ُه َدا َذا َي ُه قصّل َماَّ إ َنصاَّصصُر
السلْت: وقاَّل أبو قيس بن 

ّدهر ٍد للْ ْلْ ِر ِج ِمْجَزاِع غي ْبِسٍل امرئٍِ َت ٍر ُمْس حَااَّذ
َفاَِّق ِة إْش َهَّصاَِّع والفهَّ وال ُة  ّو ُق ْيٌر وال ال ِمْن خ

ُه بُن  َد ْب َعأ ّطِّبيب: وقاَّل  ال

ٍء وكّل ُه شي َباَّ ّلُْه حَا ِيُل ال َتخصو َناَّ َباَّ َواٍل حَا ٍة بأْم ّول ُمصَخص
ْيُش ٌق ُشحِّّ والع َفاَّ تأِميُلَ و وإْش ْيَس لمر ساٍَّع  ِركه َل ْ ُيد

َقسصصم. َدة مصصاَّ  َيعَجُب ِمْن َجو ّدد هذا النصف الِخَر، و ّلْه تعاَّلى عأنه - ير ّطِّاَّب - رضي ال وكاَّن عأمُر بُن الخ

المتلّْمس: وقاَّل 

َوىَ ْق َت ِه و ّلْ ِر ِمْن ال ْي َتصاَّد خ َع ال ْلَْم ّقِّ عأ ْيَر حَا َظصّن َغص



ِد في وضرٍب ِبل ِر ال ْي َغ ِد ِب َزا ُه من أيسر الماَّل ُبغصاَّ
َقى ول ْب َع الكثيُر َي ِد َم َفسصاَّ ال َقلْصيِل وإْصلَُح ُد ال فصيه يزي

آخر: وقاَّل 

ُبه َأنت الذي الجْمع من طاَّل ْفظَك ً وحِا ْد َماَّل ِه ُعأنيَت َق بجمعص
َثور  ِهَّللّي: وقاَّل حُاميد بن  ال

ّ البخل باَّلشغصل يعتّل سوف إل ّناَّ  ْبَن عأ أخاَّ ترىَ فلْن عأّم َياَّ
أحامر: وقاَّل ابن 

ّوما وقد َقِّ يد المُل الطِّاَِّمِع ِري ِدْر الثناَّء َأْج أصاَّحابه أْن و
مقبل: وقاَّل ابن 

ُأْخَرىَ أموت ِغي و َت ْب ْيَش أ َعص ال
َدُح ْكص أ

ّدهُر ّ ال َتاَّن إل فصِمصنصهَّصمصاَّ َتاََّر

ْوُت َوىَ الَم ْه العيش ول لي أ
أروُح

فصي لي ُخّط قد وكلْتاَّهماَّ
صصحصيفة

هند: وقاَّل عأمرو بن 

َء ُيناَّغي ِة في الحّي ِنساَّ ُطّر
ِد ُبصر ال

ْنهَّاَّكُم الذي ِبصهَّصاَّ عأصن ي طصل

ّنيران تنقص  طرف من ال
الّزند

ّياَّمُا ُقصُص وال ُعأصْمصَره تصنص

ّية - إن كاَّن  ُأَم قاَّلهَّاَّ-: وقاَّل 

َقصاَّل َكَحّل َفْرَجة لُهِ ر ِع ال ُع ُفوسَ َتْجَز ّن المْا ِمَن ال
آخر: شعر في الغزل وقاَّل 

ّية ِكنصاَّسَِ آَراما َعأِش َرِمصيُم ال ْتُر ِه َوِس ّلْ ِني ال ْي َهَّاََّ و َب َن ْي َب
ِكّن ِدي ول ْهَّ ّنَضاَِّل َعأ ِديُم باَّل قص ٍما  ْو يو ِني َل ْت َهَّاَّ َرَم ُت ْي َرَم

ْنت ُكْم َضِم َ َأْن َل َيهَّيُم َيَزاُل ل ِتي ّل َهَّاَّ َلجاََّرات قاَّلْت ا ِت ْي َب
 وقاَّل آخر:ً 

َوَل ِد ُغْصُن تطِّاَّ ِد الجي للِْجصي َهَّاَّ ُطِّ ْعأ ِدي َأ َي ْذ ِب َهَّصاَّ ِبّت إ أْرُشف
َقاَِّن ّو ِد بعد أَصاََّخاَّ مطِّ تصغصري َعأَم َطِّاَّ َء في َت ٍة َخْضَرا َناَّعِأَم

ًاَّ ِدي َهاَّلٍك ِمْن له وُسْحق ُمو ُلٍْك َسِمعَت َبخيِل بهَّ ُقصْل للْ ف
شعر في الحكم وقاَّل أبو السود الدؤلي:ً 



ّتى ّيَن حَا ِذي ُيَز ّلص ْفصعصِل لصم باَّ َي َعى ِرُك ثصّم َيْس ْد ُه ُي ُد َمصْجص
َذُف ُيْرمى ْق ِذي وي ّل ْعصَمصِل لم باَّ ي ّيه تكصاََّمصَل إذا الشقّي َغص

الّصلْب محقوقف عألْى مشيحٌِّ
ِد َب ْلْ ُم

ربصصيئًة يزال ل حاصروب

في الحااَّديث أعأقاَّب اليوما
ِد غ

حااَّفٌظ المصاَّئب رزء عألْى

يدي ملْكصْت بماَّ أبَخْل ولم  لصه أقصْل لصم أنني وجدي
ُد بن عأبد  الرحامن: وقاَّل سعي

ّناَّسَ ِمَن ّ ال َنى ماَّ إل ُد ج ِعي َلَس ًأ ِبحُِّ ُيمسي امر ُيْص ًاَّ و ِلم َساَّ
صيفّي: وقاَّل أكثُم بُن 

َناَّ ْي َب ّبي و َناَّ ُنَر ِني َناَّ َب ِني َف ِلْك ْهَّ َي َنصاَّ و آباَّؤ
َقاَّل بعُض  َدثين: و المح

َفى ْلْ ِدي ُي ِدٍث ِمْن ُفؤا َيِجُب حَااَّ َ للْخطِّوِب َأْسمْحُت َفل
ُكّل ٍء و َبصُب ليوِمه شي َسص ّدهُر قصوالصبصه في ال

آخر: وقاَّل 

ُكُم ّلْ ُك َذهصاَّب إلصى َيِصصيُر َف ْوِت ُنوا للَْم ْب للْصَخصَراِب وا
ُتَحاَّبصي ول َتِحيُف فماَّ َأبيَت ْنصَك َأَر لم موُت ًا ِم ّد ُبص
َلْى المشيب َهَجَم شباَّبي َعأ ْد َمشيبي عألْى هجمت َق

آخر: وقاَّل 

ّناَّسَُ ْيِن ِمْن فاَّل ٍما َب ْعمو َم
وَمْخصصوِص

ِم بَحاََّر خوضي نفس ْلْ ِع ْل أو ا

َطَة بصمصنصقصوِص َمنقوص إحَااَّ ُيحصاَّط الدنصياَّ هذه في شيء

للحايمر: شعر في التشبيه وأنشدناَّ 

ٌد َنّصل ِسي َسعاَّلي حُاجور من َت ِلْقِِّ َطِّ ْن ّلْبصاَِّن م ّنصه ال كصأ
الخر: وقاَّل 

َدا ّلْيل ُدْجية ِمْن َب يطِّرُف ال ًاَّ ّنصه سهَّيٍل من لمح كصأ
َع ِمن بيٍت لمرئِ القيس، وهو  َأَر أجَم قوله: وقاَّلوا:ً قاَّل خلٌْف الحامر:ً لم 

َد وذاد وقاَّد وأفضل وعأاَّ َد َد وَسصاَّد وَجاَّ وَزا



َع ِمْن  قوله: ول أجم

ُء ِريُب ِسْرحَااَِّن وإرخاَّ ْق َت ُفل و ْت َت َ َطِّل ْي ْبٍي َأ َقاَّ َظ ٍة وَساَّ َعصاََّم َن
ٍد، وهصصو َلتين مختلْفين في بيٍت واحا ّبه شيئين بشيئين في حااَّ وقاَّلوا:ً ولم نر في التشبيه كقوله، حايَن ش

قوله: 

َدىَ َهاَّ ل ْكر ّناَُّب و ُع الَحَشُفَ و ال
َباَّلي ال

ِر قلْوَب ّطِّي ًاَّ ال ْطبص ًاَّ َر َياَّبصسص و

ِر النساَّء، قاَّلْت  ِقطِّعة من أشعاَّ ّية: قطِّعة من أشعاَّر النساَّء وسنذكُر  أعأراب

ِو  ٍر ِنْض ُنونصهَّصاَّ فجّن أسفاَّ ُج َو ٍر ِنْض ًاَّ ُأميَمُة َأْسفاَّ شاَّحاصبص

ّنَك ْولى فإ ٍة َم َق ُنصهَّصاَّ ل ِفْر َتصزي
ّي ِمن  وَمْن أنَت الناَّسَ أ

خثعم: وقاَّلت امرأة من 

َبيِت ّلْه و ْعَب ال طصاَّرِق ْبَن َك ّنصنصي ُأحِاصّب َمْن تسألوني فصإ
ّناَّسَ عألْى ًا ال لَضْرِب ُمعتاَّد

الَمفاَّرِق
َد الفتى ْع ِلّي الَج الّسلْو

أخرىَ: وقاَّلت 

َقبَحهَّاَّ َأ ِدياَّ َتَجصهَّصَز لّماَّ و غصاَّ ّدنياَّ أحاَسَن ِر وفي ال ّدا خاَّلد ال
َفروة  ُأمّا  ّية: وقاَّلْت  َطِّفاَّن الغ

ّدَر َواَل ُغّر ِمْن َتح َوائب ِطص ّذ الص ُء ّي مْزٍن ماَّ ٍء أ تصقصولصُه ماَّ
جاَّنِب كّل ِمن الّصيِف ِرياَّح َعَرٍج ْن ْطِّصِن أو بُم ٍد َب ّدَرْت َوا تصحص

ِه إْن  لصعصاَّئِب يكوُن َعأيٌب ِب َذا الّريحِِّ َنَسُم َق ِنصه عأْن ال متصو
ِه ُتقى ّلْ ُء ال ْعِض واستحياَّ ب

َعواقب ال
ّطِّْرَف يقُصُر ِمّمن  َنه ال ُدو

ُعشاَِّق:ً   وقاَّل بعُض ال
َطِّاَّ وُجوُن َق َتيِن ال َهَّ ْلْ ُجصثصومُا باَّلَج ّلتي ِني ا ِت ّلْف َلجََ ك الّسصَرىَ َد

َقلْب َقرَح وقّرحاِت كلْيم وهو ال ّلتي ْوَرثِت ا ًة َقلْبي َأ حَارار

ِني الّرَضاَّ ِد َدا ُدو ِظيُم الّص َك قومي أسخطِّت التي

فقاَّلت المعشوقة:ً 



َيلْومُا ِفيَك كاَّن َمْن بي وأشمّت ِذي ّل َتني ا ْف َلْ َتني ماَّ أْخ ْد َعأ َو
ُهَّْم ًاَّ َل َسلْيُم وأنَت ُأْرمى َغَرض َتني ّناَّسَِ وأبَرز ّتى للْ َتني حا ْك تر

َي ِد ْلْ ْول ِمْن بج ُوشاَّة َق ُكلْومُا ال  ً ْول ِلُْم َق َدا قد الجْسَم يك َب
آخر: وقاَّل 

َداٌح َأّن َر ُقِّ ِمنِك الوجَه و َعأتي َبيِت  ِه و ّلْ ّنِك ال ٌة أ غصاَّد
ُقِّ ِمنِك للْهَّْجراِن أناَّ ول ُمطِّي ٍة تجزيننصي  ّد َو بصمص

َناَّياَّ ُقِّ ِمنَك الخْصَر وأّن ّث َرقي ِه وبيِت  ّلْ ّنَك ال ُد أ ِر ال باَّ
ّنك ْذ وأ رفصيقِّ بهَّصّن تْخلْو إ ّذَراعأين َمْشبوح َخلَْجٌم ال

آخر: شعر مختاَّر وقاَّل 

الهَّيكل الحصاَّن َدوسَ ُدستهَّاَّ أنصنصي مصغصيرة ياَّ يعلْم
ٍما َيشويهَّاَّ َعأجلَن ُنصّزِل لصقصو َذ فأخذتهَّاَّ َتصُه المقّصب أْخ شصاَّ

ٍد  َنوي: وقاَّل كعُب بُن سع َغ ال

َكيَف َتاَّ ف َبٌة وهاَّ ِلْصيُب َهْض َقص و ّدثتماَّني ّنماَّ وحَا ُقَرىَ الموُت أ باَّل
ٍة ّي َبّر ِري ب ِه تْج َلْي جصنصوب َعأ ٍء ٍة غيَر كاََّن سماَّ َمصجصّم

ْقتاََّل ٍم في ا ْك َطبيُب عألّْي حُا ِر في  ٍة صدِق دا وِغبطِّ
ُدَريد بن الّصّمة  وقاَّل 

الّصلِْب ُمْحقوقِف عألْى مشيحِّ
ِد ْلْب ُم

َئًة يَزاُل ل حُاصروٍب ِبصصي َر

ِما َيو في الحااَّديِث أعأقاََّب ال
ِد َغ

حااَّفٌظ المصاَّئِب ُرزء عألْى

ْبَخْل ولم  َكصت بماَّ أ َلْ َيدي َم َلصُه أقصْل لصم أنني َوجدي
َبديع  قوله: قطِّع من البديع وقطِّعٌة من ال

ِرهاَّ في وصاَّح فأْسَمعصاَّ آثاَّ َداهاَّ وَرّجصعصاَّ صاَّحابي حَا
َعاَّ المهَّاَّوي ماَّء في أدمك َق ْن ُم ً منهَّن أتصلْصعصاَّ ُجلل

المحمود: وقاَّل الراجُز في البديع 

ْذ َغُش الشباَِّب أهاَّضيُب وإ ْب َت ْذ كنت ْدَمش ِصباَّك حابُل إ ُم
َتْحَسن منه، قوُل حُاْجر بن خاَّلد بن  مرثد: ومن هذا البديع المس

ْعِل ِف ًاَّ قاَّبوسََ أبي ك ونصاَّئل حَاْزمص ْعِل سمعُت ِف فصلْصم الفاَّعألْين ِب



ْوَل فأضحى ِتصك حَا ِزل بصي َنصاَّ َغماَّمُا ُغّر ال ٍة كصّل من ال بصلْصد
ّوىَ قد كاَّن ُع َخ سصاَّئل المرابي ٍد كصّل منه  َتصه وا حاصلْصلْص

ُتْضِحي َجْرباَّء الحمد قلْوُص و
ِئل حااَّ

ِلْك أنَت ْهَّ ِلْك َت ْهَّ ُع َي َدا الباَّ ّنص والص

ّنصك ماَّ ُسوقٌة َدحَاص بصاَّطصل َيْم ّنصك ماَّ ملٌْك َغص ُيُه يبصلْص ْعص َسص

ّظّن صدق الِفراسة وَجودة ال

حاجر: قاَّل أوسَ بن 

َأْن ّن ْد ك سمعاَّ وقد رأىَ َق الظ بك يظّن الذي اللمعّي
َق فطِّنتصصصه. ّتصصصى تعصصصرَف صصصصد ُع بعقصصصل الّرجصصصل حا َتفصصص ْن َت ّطِّصصصاَّب:ً إنصصصك ل  وقصصصاَّل عأمصصصر بصصصن الخ

حاجر: وقاَّل أوسَ بن 

ّدث ِنقاٌَّب َغاَّئِب ُيح باَّل ِزِق أخو َنجيحٌِّ ْأ َم
ِتل أحامَر بن  شميط: وقاَّل أبو الفّضة، قاَّ

ّظّن فإّن ُقُص ال ْن ْو َي ُد أ يزي ُكْم ِت َبصٌر َيأ َيِقصيٌن َخص
ِتصصك أْن يشصصّك ّلْم النظاَّما وقمصصت - فأحْاَسصصُن حااَّل ْلَْت - وأنَت تك َلْ ْغت واعأت َو ّنك إذا را وقيل لبي الهَّذيل:ً إ

ِد  ّيٌر في عأب َث ُك ِقيٍن واحاد وقاَّل  َي ًاَّ خيٌر ِمْن  ّك ِه قاَّل:ً َخْمُسون ش ّناَّسَُ فيَك وفي الملْك: ال

َد وماَّ َشيٌب به َق َبصاَّ َف َباَّ الّش َوليد أباَّ َة ال َدا َجمٍع َغ
َداُت شاَّبْت إذا ِء ِل َباَّ الَمْر َشاَّ ًاَّ:ً أعأياَّ ول َلُه َجوابص

أصاَّباَّ أو أْمَرَض قاَّل ماَّ الشيِب ذاَك َتحَت

ٍر أحاسن ِمْن بيِت بلْعاَّء بِن قيس:ً  ّظّن بيُت شع وليس في َجودة ال

طاَّشت المرء ظن طاَّش
مقاَّدره

أنصه أعأصلْصم الظن صواب

ُه". ُعو َب ّت ّنصصصصصصُه فصصصصصصاَّ َظ ِلْيصصصصصصُس  ْب ِهَّصصصصصصْم إ ْي َلْ َعأ َق  ّد ْد َصصصصصصص َقصصصصصص َل َو ّلْصصصصصصه عأصصصصصصّز وجصصصصصصّل:ً " وقصصصصصصاَّل ال

ّظّن  : وقاَّل ابن أبي ربيعَة في ال

َغّي كاَّن ًة للْ ْد َمّر َدعأصاَّنصي َق َدعأاَّني ِد إلى و ٌد الصّرشصاَّ فصؤا
ْيَر ِني لي َعأَرفَت َشّك َغ َياَّ عِأْص ْهٌر ِه كنَت لو َد ِرينصي في َق



ّ َلُم ُنوَن إل ّظ ْيَن ال ِنصي أ َمكصاَّ ّلْبُت َتَق َتصع ول الِفصراِش في و

 الشعر مختار من

الباَّب: وقاَّل ابُن أبي ربيعة في غير هذا 

َظَرْت إذا ًاَّ َن َتمع مطِّيعاَّ ومس ّنْصحِِّ َعأيَن كنُت ْنُه ال م
ْلُْت ُق ًا َأَرىَ َلُه و َعاَّ أمر َشني ٍة ّي َنهَّيُت بغ عأنصهَّصاَّ َف

َبى َعأصى أ َتيناَّهاَّ و َعاَّ َأ َجمي َده ْهَّدي، َرشاَّ فلْمصاَّ َج
ّقر بن حاماَّر  َع الباَّرقي: وقاَّل م

ْوُل َق ِقِع ِمثُل وال َوا ْبِل َم ّن ال ِء لّب ِرضه المْر ْع َي
ٌذ َواف َن َهبَن و باَّلَخصصل يذ ِته َعأن المقّصر ّي َرِم

َدثَّيَن أبياٌت  ِحساٌن للمح

َدثين حِاَساَّن، قاَّل  ّتاَّبّي: وأبياٌَّت للْمْح َع ال

ًة َأ ْلْصقٍِّ ُكّل ِمْن ُمبّر ِذيُمصهَّصاَّ ُخص َي ٍة ّلْصُه آتاَّكهَّصاَّ ِنعم َلًة الص َجصْز
َورنهَّاَّ َعاَّ ّتى َت َفصّرىَ حَا ِديمصهَّصاَّ َت أ ًاَّ َفسلْطَِّت ذِمصيمًة عألْصيهَّصاَّ َأخلق

َء َعورا ِري ب نِميُمهَّاَّ الّرجاَّل في َيْج ًاَّ ًاَّ وإشفاَّق من ونطِّق

َلْغت ِديُمصهَّصاَّ ِنعَمة بأدنى َب َتص َتْسص
ًأ َغ أْن ِشئَت لو امر ُلْ ْب َت

ِة تُروُمهَّاَّ حِاين الّصّماَّء الّصخَر ْفِس ِفطِّاَّمُا ّن أعأسر ال
ً محَمصل

ًاَّ: وقاَّل  أيض

ٍة بأدنى رضاَّعأي َع ُنهَّاَّ ضْج أستلْي ًأ َبًة امر ّياَّ َتصِفصّزنصي َه َتْس
ّقُل َو ُنصهَّصاَّ الَمعاَّلي َنيِل في َت ُنو ف ٍة المؤمنصين أميَر ِبصهَّصّم

ّدىَ ّقِّ إليهَّاَّ وأ ُنصهَّصاَّ فهَّو الح أمي ِما ُأّمَة إماَُّمهَّصاَّ فهَّو السل
َغَل ْلْ َغ َقّر حايُث في َت َت ُنهَّصاَّ اس جني َتنتجَ َيس ّتى العقماَّء و كصأنصمصاَّ حا
َوىَ َأمّا َمن كل ُنهَّصاَّ الّص ِبي َت َيْس ِدي َلُه َموصوٍف كل َتص َيهَّص

ِر طوارُف ُطِّوِب أبكاَّ ُنهَّاَّ الُخ ُعأو و ُعل، بمستّن َتقصي حايُث ال َتلْ



هاَّنئ: وقاَّل الحسن بن 

ِتفاَِّل  ِلِْس احا الحاَّشد المج ِما لهَّاَُّرون َدىَ إماَّ الصهَّص
َلْى َهََّك َلُه أخ حَااَّسد ِمن وج َفْضِل  ُقصُه ال وإشفصاَّ

والشصاَّهصد الغاَّئب وواحاد ِة  ِنصهَّصاَّ الطِّصاَّعأ ّياَّ د
َفْضل ِمثَل أنَت ماَّ ِد ال باَّلواِج ٍة ِمْن ِبَك ماَّ عألْى ْدَر ُقص

َنصاَِّشصد ول ذاَك لطِّاَّلصٍب ّلُْه ُلْصه فمصاَّ ال ْثص مص
َع أْن َلَم َيْجَم واحاصد في العاَّ ّلْه عألْى بمستنكصر ال

ّي بن الّرقاَِّع  َعأد العاَّملْي: وقاَّل 

ّتى ّومَا حا َق َهَّاَّ ُأ ْيلْ وسصنصاَّدهصاَّ َم ٍة َقصيد ْد و ُع ِبّت َق َنصهَّصاَّ أْجم ْي َب
ّتى ُفصُه ُيقيَم حا ُمصنصآدهصاَّ ِثقاَّ ّقف ُعوب في المث ِتصه ُك َقناَّ

َهاَّ لكْي َواحادة حَاْرف َد َدا أْز ِلْْمُت َعأ ّتى و َأُل َلْسُت حا ِلماَّ أْس عأاَّ
َتّم َأ َتُه و ْعَم ِه ِن ْي َلْص َدهصاَّ َعأص َوَزا َلْى اللُه ّدعأته اْمرئٍِ َعأ و

 الرقاع بن عّدي لبنت شعر

ْنصصٌت ِب َته، فَخرَجت إليهَّْم  َلْ َتُه وُمساََّج َن َت ُيريدون ُمماَّ ّي بن الرقاَِّع  َعأد َعَراء بباَِّب  قاَّل:ً واجتمع ناَّسٌَ من الّش

فقاَّلت: له صغيرة، 

ٍد َعألْى ُتُم ل َواحا ْل واحاد ِقْرَن ز ُتم ْع ْوٍب ُكّل مْن تَجّم وَمنصزل َأ
ُد الرحامن بن حاّساَّن النصاَّري، وهو صغير:ً   وقاَّل عأب

ِر ُد حَاّساََّن َدا َطِّاَّ َباَّ َأْص َعاَِّسي َي ال َلُْم ْع ّني َي ْنت أ ً ُك ِغصل َتص ُمْشص
وقاَّل لبيه وهو صبّي - ورجع إليه وهو يبكي ويقصصول:ً لسصصعني طصصاَّئر

َبرة قصصاَّل حاّسصصاَّن:ً قصصاَّل ابنصصي ْوُب حَا َث ّنُه  َأ قاَّل:ً فصفه لي ياَّ بنّي قاَّل ك

ًا. َلسصصصصصصعه زنبصصصصصصور َوَرّب الكعبصصصصصصة وكصصصصصصاَّن الصصصصصصذي  ْعَر  الّشصصصصصص

ٍر لهَّم:ً  ّتاَِّب لجاَّ ُك ْهَُّل بن هاَّرون، وهو يختلْف إلى ال وقاَّل َس

َثل فهَّل ّوادا نأتيه أو َتماَّ ُعأ ْغلْك ًاَّ َب ْبطِّون له فقلْت م
صغير: وقاَّل طرفة وهو صبّي 



ّو لِك ِبيضي الَج ِري ف ِف واص ٍة ِمْن ّبصر ِر ُق ْعصَمص بصَمص
الشعراء: وقاَّل بعض 

ِد فِجْئ َيعيش أن فَسّرَك بزا ْيٌت ماََّت ٍم ِمن َم َتصمصي
ْء ّفِف الّشي ِد في الملْ ِبَجاَّ ال ٍم  َلْْح ْو ِب ِبصَسصْمصٍن أ
ُكَل ِد بِن ُلقْماَّن رأسََ ليأ عأصاَّ ًاَّ باَّلفاَّق َيطِّوف حِاْرص

ْطب. َو ِبجصصصصصصصصصصاَّد:ً الصصصصصصصصصص ّفصصصصصصصصصصف فصصصصصصصصصصي ال وقصصصصصصصصصصاَّل الصصصصصصصصصصصمعي:ً الشصصصصصصصصصصيء الملْ

أعأرابّي: وقاَّل 

ِد  واضحُِّ أبيض الّرأسَ َسوا َكَرْت ْلَْحى َب َلُْة َت ْي َت َدمصاَّ ق ْعص َبص
ْتهَّاَّ الماَّل ِمَن الّسنوَن أفن

الَجصوائحُِّ
ْنصع باَّلْمساَّك ًة والَم َثصْرو

َدىَ  ّن ِكي ال ْب َلّْي َت الصنصوائحِّ َعأ ُذلينصي لهَّاَّ:ً ل فصإنصمصاَّ تع

 مختلفة معاٍن في أشعار

اَّسٌَ ًاَّ تجوز في المذاكرة، في باَّب المنى، وفي باَّب الحصزما، وفصي بصاَّب المشصورة، ون َبّشاٌَّر أبياَّت وقاَّل 

َيجعلْونهَّاَّ لغيره، وهي  قوله: يجعلْونهَّاَّ للْجعجاَّع الزدي، وناَّسٌَ 

ْأِي ِة أو َنصيحٍِّ بَر ِزما َنصصيح حاصاَّ ُي ِعصْن الَمَشوَرة الّرأ َتص فاَّس

َكاَُّن ٌد الَخوافي َم ِف َقصوادما را لصلْص
ْيَك الّشورىَ تْحَسِب َلْ َعأ

َغضاََّضًة

ِد ِهَّ ًأ الّشوَرىَ ُتْش ْيَر امر ِتم َغ كاَّ
ُقْربى ِمَن المقّرَب ال

ْيُر ْد َلصْم َنْصٍل خ َي ِم ُيؤ ِبصقصاَّئ ْيُر َهَّصاَّ الغّل أمَسك َكّف خ َتص ُأْخ

ُغ  ُلْ ْب َياَّ َت َعلْ ِر ال ْي َغ ِما ب ِر الصَمصكصاَّ ُد  ِر َهَّّم َتْستطِّ ِبصاَّلصَمصنصى ال
النصاَّر: وقاَّل بعض 

ِء ْيخ َكدا ُُء له ليَس الش شفصاَّ ِما خلئقِِّ ٌء القوا َدا
ُء َلُه ليس الماَّء كمْخض إتاَّ ْول َق عِأناٌَّج َلُه ليس ال

ًا - إْن كاَّن  َبط َشّر َاَّلهَّاَّ-: وقاَّل تأ ق

َكت ْعرىَ َذ ٌد الّش َبر ِظصّل َف و ُقّر في شاَِّمٌس ّتى ال َمصاَّ إذا حا
َ ِكل ّطِّعَمين و ْد ال َق ق ُكصّل َذا ٌي َأْر ْعَماَِّن:ً  ّ وَشصري َط



ْغدو وإذا ٌع ي أَزّل فصِسصْمص َوىَ الَحّي في َفصّل أحْا ِر
ٌع ُتصه َمِص َد ْق ُتصَحصّل مصاَّ ُعأ أخصت ابُن منه الثأر

َق َعى َأطَر ْف ُفُث أ ْن ِصّل السّم َي كصمصاَّ ُسّماَّ، َيرَشحُِّ 
َتى َجّل ّق حا الَجصّل فصيه د َنصاَّ  َب ِئّل ناَّ ُمصصصَمص
َناَّ َبصرِق َكَس ُيَسصّل مصاَّ إذا ال ّدىَ َقد ماٍَّض ِبمصاَّض َتَر

َد ِجسمي إّن لخصّل خاَّلي َبع َواد ياَّ َفاَّسِقنيهَّاَّ َعأمصرو بَن َس
َدل: وقاَّل سلَمة بُن  َجن

ُع ْعَص ّني أَص ِزيَك َسوف ِإ َأج

ْعَصعاَّ َص
َأجزيك ّد س ُو َنصنصاَّ كصاَّن الصذي باَّل بصي

ّلْت وإن  ُيوتصك حا َلصعصلْصعصاَّ ُب ِدي ْه ُأ ْدحاًة بصتصثصلْصيَث كناَّ وإن س ِمص
َوعأصاَّ الصَخصلئقِِّ َمحُمود وجدناَّك أر ًا َيك ّنصنصاَّ أبصوك محصمصود فصإ

َناَّ شئت ُكصم أهدي مصعصاَّ مصاَّئًة َل َنصاَّ شئَت ًء أهصدي ومصدحاًة ثصنصاَّ
ّثناَّء والمدحاة أحاُب إليناَّ، وكاَّن أحامر بن جندل فقاَّل صعَصعة بن محمود بن بشر بن عأمرو بن مرثد:ً ال

َلْه مصصصصصصصصصصصن غيصصصصصصصصصصصر فصصصصصصصصصصصداء. ّلْصصصصصصصصصصصى سصصصصصصصصصصصبي ًا فصصصصصصصصصصصي يصصصصصصصصصصصده، فخ أسصصصصصصصصصصصير

-: وقاَّل أوسَُ بن حَاَجر، في هذا الّشكل من الّشعر - وهو يقع في باَّب الّشكر والحمد 

ْذ حَالْيَمُة ْلقى إ ِد مراسَي أ َع ُمق ّلْت َماَّ  َء م َوا ّيهَّصاَّ َث َثو

َفلْجٍَ ّودي فاَّلقنصاَّفصذ ب ُعأص
َديِن َتلْقت باَّلي

َضماَّنصتصي
َبلياَّ بَحْمِل والِخباَّء ال

ّدد المصمص
ْي َغبرت َربيٍع شهََّر

ٍة ِمْن ِشئَت كماَّ ُأكُروَم

ِد َتَخّر و
َهَّاَّ َكاَّليُف؛ ِتلْك ُتلْهَّ ّت ال

ُبك َنى أن وحَاْس ْث ْيِك ُي َلْ َعأ
ِدي ُتحَم َو

ِزيِك أو سأجزيِك عأني َيج

وقاَّل أبو يعقوب العأور :ً 

ُبك ّني َوحَاْس َد أن ِم َو وأجهَّدا أ ِه ّ أْجز ّدة إل َو ًا الم جاَّهصد

 اليجاز شعر من



ِوهاَّ، وفصصي ْد َعأصص ّدهاَّ و ًاَّ في حاصصاَِّل َشصص ِكلَب ْذف الفضول، قاَّل بعضهَّم ووصف  وأبياَّت تضاَُّف إلى اليجاَّز وحَا

ِة رفِع قوائمهَّاَّ ووضعهَّاَّ  : ُسرعأ فقاَّل- 

ُع َف  ُيوَضِع َلْم ماَّ َتْر
ّوة  فقاَّل: ووصف آخُر ناَّقة باَّلنشاَّط والق

ّ َناَِّع أنهَّاَّ إل  َص
الخر: وقاَّل 

ْنهَّاَُّر أخفى  أفَضحُِّ وال
ًاَّ  ْوس َق فقاَّل: ووصف الخر 

ّفه َيٌة ك ِطِّ ْع ُع ُم  َمنو
الخر: وقاَّل 

َنماَّ َأ ُلْصه َك ّوح دلصي مصطِّص ِه  َبصحُِّ الَسَراُب ِفي َيْس
ّنماَّ ُتوا كأ ْيُث َباَّ َبُحصوا ِبَح أْص ِه ْومُا ِفي َق ّتى ال َلُْحوا حا ْطِّ َي

قوله: ومثل هذا البيت الخير 

ّنماَّ ِقٍل ِمْن وكأ أْرَماَّمُا عأاَّ ْدٌر ُكتيفة َوِصيُل َب
ومثلْه: 

ُقلُْت الَحْرَمِل من ُقَساَّسٍَ و َوْزُت ٍة في حُاْمَراَن تجاَّ ليلْ
ّوِل  قوله: ومن الباَّب ال

َفَرْج إلى َهّم ُكّل فاَّعأتلْجَْ الهَّّم
َوسَ. َوْسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص َعيفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصران الم وهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذا الّشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعر لُج

الَخر: وقاَّل 

ًتى َته إذا ف ْهَّ ّب ْغصَضصِب لم ن َي ْقِض ِة من أ ٍد صْحب أَربي َزي
َقصب باَّلمتاَِّع يضن ول المح يعصجصب لم وإن َبّساَّمٌا

ِفيقيه أقصى ْقصَرب له ر كاَّل ّنفس ْفِظ ال ّيب ِبِح ُغص الص
َكين: وقاَّل  ُد

ْوط ٍة في باَّلّس ْيموم ّتْرسَ َد كاَّل ّلْلُْت َع ْنصس َذِميَل ت َعص الص
ّلْيَل َعأّرج  الّشمِس بروَج ال

َكيٌن  ُد ًاَّ: وقاَّل  أيض



ِبُط بَموطٍن ْن ّياَّت المحتسي فيه ُي ِف ُفِس ِنطِّاََّف باَّلمْشَر ْن  ال
الراجز: وقاَّل 

ّنّص ِر حِايِن في وال َهَِّجي والّضحى ال الصّسصَرىَ تكصاَّلصيف عألْيهَّّن
َواعِأٌف ْبَن َر َيّض َيْخِض ْب الَحصى ُم ُهّن ُعصجصى تحت فماَّ ُعأجاَّ ال

يقول: في هذه الرجوزة 

 بكى ثّم بهَّاَّ المزن وَضِحَك
َذ سصهَّمه، وكيصصَف صصصَرعأه، َفصص َن ًا كيف  َعأير ومن اليجاَّز المحذوف قوُل الراجز، ووصف َسهَّمه حايَن َرمى 

قوله: وهو 

 نجاَّ وماَّ جوفه ِمْن نَجاَّ

ِتعاظ في شعر  والزهد ال

ّتعاَّظ قوُل المرأة وهي تطِّوف  باَّلبيت: ومماَّ يجوز في باَّب ال

َهْجمًة ِلْب فيهَّاَّ َيحاَُّر و َطِّاَّ ال ْبَت َه َيَة و ِفت ِهْب ال الَسل
َع ٍما متاَّ َياَّ ُكصّل أ ِهصْب و َذا ِد ِمثَل ِرْب الَجَرا الّساَّ

ّي: ومثلْه قوُل  المسعود

ْته ٍء ذاهْب الريحُِّ زعأزعأ ْنطِّْف شصي كّل وأ
َنزة في  َعأ ّيد  ُقدار وكاَّن س الجاَّهلْية: وقاَّل ال

ّلَْجاَّجة ومن ُع َيُضّر ماَّ ال َفص َينص َو َي  ِر ْهَّ لَجاَّجًة الّرهاَّن في ُم
ًاَّ: قاَّل:ً وسمعت عأبد العألْى بن عأبد اللْه بن عأاَّمر ينشد - وكاَّن  فصيح

وينفعاَّ يضّر كيماَّ الفتى ُيَرَجى َنصمصاَّ فضّر تنفع لم  فإ
الخطِّل: وقاَّل 

ّناَّسَ وأعأظُم ًاَّ ال قدروا إذا أحالم
ِة  َعداو ّتى ال ُد حا ُيستفاَّ

بدر: وقاَّل حااَّرثة بن 

ًاَّ ْد َسفاَّه َق ْبُت و يجصّرب فيَمن َجّر أطصرُب كدت وماَّ بفاَّثور 
ّدهر ّ ال َنصوُن إل ْنَج ّلْصب َم يقص ْيُش ماَّذا وجّربُت َعص ّ ال ّلٌْة إل ِتصعص

ِد  ْذهصب وكّل الجاَّئي غ َي سص ّ اليومُا الذي أْمس ِمثُل إل



َبدر الغداني  ًاَّ: وقاَّل حااَّرثة بن  أيض

َلْسَت ِه و ِدله وأنَت بُمْمِضي تعاَّ ٌء َوهو أمَسى الهَّّم ْلِقه دا َأ ف
ًا رامَا إذا ْتصُه أمر َقص ّو َعأ

ِذلصه َعأصوا
َلْن ِز ْن ِدة أْمَر ُت ِدي الشص
بصاَّمصرئٍِ

ْفرخْْ الّروع َثُر أ الّروع أك
ُلْه ِط باَّ

ِؤاد ِبصك َنصزا إن للْفص

 الَغْزِو في شعر

ّدحاهَّم ببعد  ّد الحَايِمر الّسعدّي وهو يقع في باَّب الغْزو وتم ْغزىَ: وقاَّل الحاَّرُث بن يزيد وهو ج الم

َلْى ُأغير ول ب ُمضْر َعأ ّقِّ ُعأص أحاصصو ول أ
َبصْر مَن الَمطِّّي َضجَّ ّد ال ّنصمصاَّ إذا غصزوي َلكص

ّفض  الماَّزنّي: وقاَّل ابن مح

ُكْم فماَّ ُأِصيبت َلّْي َذا ِر َعأ ِبصعصاَّ ْومَا ِدْرعأي ِء َي ٍة َصحَرا ُكلْي
َلْى َبى َعأ َق ْومَا يوًماَّ َو َي ِر و َسصفصاَّ ذاكصُم قبصل أْسلبكْم مْن 

ّي ِر وغير والياَّما عأوار قصصصاَّ َد ابن سرابيل بصينصنصاَّ داو
ٍة إلى َن ِر الّشهَّصاَّب مثِل َس َنصاَّ َو ْكَر الحّي طَردناَّ وائٍل بَن َب
ٍد َب ِهَّجََ َيغشى ِل َهَّْج ضاَّري الم ٍة وحُاّمى وطاَّعأون وحًاْصصب

ِر الحصياَّة في ذّل ومنزِل َعأصاَّ و ّو َوادة ل عأصد ْنصده َهص عأص
آخر: وقاَّل 

َواَن ِسيَم َكَمْن وكونوا َهَّ َأرتعصاَّ ال ف ْقََل َع ُكم إن ال ْوما أعأطِّاَّ َق ال

َة ابُن قاََّل ماَّ الّسيف مَحاَّ َدار
أْجَمعاَّ

َنصه الِضجصاََّج فيهَّاَّ ُتكثروا فصإ

ليلْى: وقاَّل أبو 

ّلْصة َقْي عألْى مق ِم ساَّ ظلْي ُدوسَُ قطِّاَّتهَّاَّ َفحل ُكر

 السيادة في شعر



سلْمى: وقاَّل أبو 

ٍه وِمْن ِم سِفي ّنبصاَِّح دائ ال أرمصاَِّح من للّْسودد
ٍد ّتقى َعأدي  باَّلّراِح ُي

الهَّذلي: وقاَّل 

ُء لهَّاَّ ْعدا طويل َمطِّلْبهَّاَّ ص َلْصْم القواما سياَّدة ْعأ فاَّ
ُعأيينة: وقاَّل حااَّرثة بن بدر، وأنشده سفياَّن بُن 

ِد تفّردي الّشقاَّء وِمَن باَّلّسود ّدياَُّر ْدُت ال ْيَر َفُس ّود غ ُمَس

 السادة هجاء في شعر

نخيلْة: وقاَّل أبو 

ٍد إلى ّي ْو َس َفُرون ل ِد يظ ّي بس ٍما ْو َق ّودوك ب َقًة َس َفصاَّ َل
قيس: وقاَّل إياَّسَ بن قتاَّدة، في الحانف بن 

َعأاَّك ٍر إلى َد ُفوُر ناَّ َسعيرهاَّ َي َته لو َمن الّساَّدات ِمَن ْع أط
حاذيفة: وقاَّل حُاميضة بن 

ِلُْم أباَّلَك ل مطِّاٍَّع وكل َيظ ًا أيظلْمهَّم ًاَّ قسر ّب ِه فت لَسعي
آخر: وقاَّل 

ُد فيهَّم تَخّمُط ّو ِلْصُم والمصسص ْظص َي
الحّي في الحلْم بعد فأصبحَت

يقول: وكاَّن أنس بن مدركة الخثعمي 

ِر ُد ماَّ لم ّو ُد َمصْن يس يسصو ِة عألْى  صباٍَّح ذي إقاَّم
الخر: وقاَّل 

ْعَت لقد لمر شيء من َجّم ٍما لسهَّم الحماَّر قاَّل را
ّية: وقاَّل أبو  حا

ٍه وهو بلْى ِء وا ُلْه باَّلجرا أباَِّج ْلَْن ّ ُق ْقع قاَّل كل ّن ٌع وال ساَّط
آخر: وقاَّل 

التمر يشري دجلْة بشّط
والسمكاَّ

ًاَّ العوراء أباَّ رأيت مرتفصقص



ّفى إذ أعألْم والموت تركاَّ بمن ق مذودهصاَّ عأند تبقى الخيل
هلْكاَّ فقد ساَّعأيه أنت تكن  ساَّدتصنصاَّ آثاَّر في مساَّعأيك

فزارة: وقاَّل شتيم بن خويلْد، أحاد بني غراب بن 

ّنك ْأسَُ َلْم إ ًا ت َقصاَّ َأْسو ِفي َر ِدنصاَّ ّي حاصلْصيُم ياَّ لس
ًاَّ ُتعاَّدي ُتبقي َفريق َقاَّ و فري ًاَّ ّي َشأوهصاَّ عألْى عأد

ًا بهَّاَّ فجئَت ِيد ْؤ َقاَّ م َفِقي ْن َخ ّلْصهَّصاَّ ليلًْة بهَّاَّ  ك
مياَّدة: وقاَّل ابن 

ِه لدىَ ًاَّ َباَّب ًا إذن ُنصْزل ول يسصير
ِء ابن ِعجاَِّن قشرا فلْم ال

َقُص َدما عألْى َيْمشي من لن َق
َعأقل

ّلذي ٍة أْمصر ولّك ا جصمصاَّعأ

 والسيادة المجد في شعر

آخر: وقاَّل 

َناَّ ْأ ِهُم في أس ِر الّصنيعصاَّ دياَّ ِء عأن المْجد ِصدٍق آباَّ
ْوشك الّسوء ُبناَّة َعاَّ أْن أ يضي ُد ُع الَمْج ْتصه الّرفي َتعاَّور

 وقاَّل الخر:ً 
ُد ّي ْفَضى الّس المعّمصُم إليه الُم ُء ْثَرىَ المر لقوِمصه قاَّل ثّم أ

ْغُمُه عألْيهَّْم وهاََّن ْظلْم وهو َر أ
ِطِّهَّْم ْع ًا ي ْوا خير َب أْن أ

ُهم َد َيُسو
وقاَّل الخر:ً 

َفع َيد ّني ل ّلْتي َعأ ِر ِدْرهَماَّ َخ بحص ٍر َهميه لبح ُكصْن ولَم ِدر َي
ْقهَّماَّ َأنف ِر في و ٍد غي ِر ول حام أج ٍر ُهماَّ لبح ْذ ُهَّماَّ خ ِرف َطِّ واص
ًا تسّميَت َغمر أباَّ وأكنيت بحر ال ِة ُسؤال َد العشير َمصاَّ بعص

الهَّذلّي: وقاَّل 

ًوىَ صِميمي ُيِصبَن َلم ماَّ َش ّدهُر ماَّ إذا َدث ال َنكصبة أحا
الباَّب: وقاَّل آخر في غير هذا 

َبُة الدواء مصن ِي ْقصِل َطص َبص الص ّلْه ًاَّ ال َلُْم أرض ْع الّضصّب َي



ِة في امرئٍِ َف ْيش حِار َع ُذو ال
ْقل َعأ

ٍز رأسَ فصي بيته ٍة َنصْشص ْدي ُكص و

 والبرذون جمين الحارث أبو

ّدثني عألْيه ُيستقى برذون إلى ُجّمين الحاَّرث أبو قاَّل:ً نظر المكّي وحا

ٌء، بمصصاَّ يبتصصل لصصم همجلْصصجَ قصصد لصصو نفسه! هصصذا يضع حايث فقاَّل:ًالمرء ماَّ

ترىَ! 

 والَحظَ العقل بين

الكلبي: وقاَّل عأبد العزيز بن ُزرارة 

ِة في بأغنى َفتيل من المعيش ّلْبيب ُلّب حاصّظ بصغصير ال
َهَّاََّت ْي َه العقول من الُحظوظ َو ُتر الَحّظ ْيب كّل يس َعأص

ْلف هجو  الَخ

الخر: وقاَّل 

َبِقيت ْقهَّور و ْلِْف في كاَّلم َخ ّلذين ّبهَّم ا ًاَّ ُأحا َلْصفص س
َتَضّجع َفى ُم ْك َيكِفصي ول ُي ّي  ِو َنصقٍِّ عألْى َمطِّ حَا

 الَعين عّبد

آخر: وقاَّل 

ُيرضى ُبه وأّماَّ ف ُنوُن َغي َظ ف ِد  ْب َع ْين َك َع ِلقاَّؤه أّماَّ ال



َبه رأىَ إذا ولمصصن للْمرائصصي، ويقصصاَّل ْدمصصة وأَراه لصصه تحصصّرك صصصاَّحا الخ

ّنماَّ خاَّلف عأينه وعأن عأنه غاََّب فإذا طاَّعأته في والسرعأة ُد هو ذلك:ً إ ْب َعأ

عَأيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن.

ّلُْه وقاَّل َوِمصصْن عأّز ال ْهصصِل وجّل:ً " َتصصاَِّب أ ِك ْنه إْن َمصصن ال ٍر َتصصأَم ّده ِبِقنطِّصصاَّ َؤ ُيصص

ُهَّم ْن َوم ْيَك"  َل ْنُه إْن َمْن إ ْأَم ٍر ت َناَّ ِدي َ ب ّده ل َؤ ْيَك ُي َل ّ إ ِه ُدْمَت َماَّ إل ْي َلْ ًاَّ". َعأ قاَّئم

 القرآن إيجاز من

ًاَّ ذكرناَّ وقد ّلْة اليجاَّز إلى ُتضاَّف أبياَّت ِق ُفضول، و ْعصصُت كتصصاٌَّب ولي ال َجَم

ًاَّ فيه ِرَف القرآن؛ من آي َتع ْذف، اليجصصاَّز بيصصَن مصصاَّ فصل بهَّاَّ ل وبيصصن والَحصص

ُفضول الّزوائد ْأتهَّاَّ فإذا والستعاَّرات، وال اليجصصاَّز فصصي فضصصلْهَّاَّ رأيت قر

ِة للْمعاَّني والَجْمِع ّلذي عألْى القلْيلْة باَّللفاَّظ الكثير ُتُه ا بصصاَِّب في لك كتب

ِز َ أهصصِل خمصصَر وصصصَف حايصصَن قوله فمنهَّاَّ الفضول، وترك اليجاَّ ّنصصة:ً"ل الج

ُعأون ّد ْنهَّاَّ ُيَص َ َعأ ِزفون" وهاَّتاَّن َول ْن َع َجَمعتصصاَّ قصصد الكلْمتاَّن ُي ُعأيصصوِب جميصص

ِر ّدنياَّ. أهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصِل خمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ُله ّنصصة ّأهصصِل فاَّكهَّصة ذكر حايَن وجل عأّز وقو َ الج ٍة فقصصاَّل:ً "ل ُطِّوعأصص ْق َ َم َول

ٍة". جمصصصصع ُنوعأصصصص َع الكلْمصصصصتين بهَّصصصصاَّتين َمْم المعصصصصاَّني. تلْصصصصك جميصصصص

مشهَّور. فموضعه أردته فإْن عألْيه، َدللْتك قد كثيٌر وهذا



 المال تثمير في أعّرابي رأي

أسد: وقاَّل أعأرابي من بني 

ِثه ِر َوا ُبصه الَماََّل َثّمَر ماَّ ِل كاَّس ُقولون َطِّعت ماَّ َثّمر ي َت وإنماَّ اس
ًاَّ ًا شحيح َتريَك ودهر ْع ُبْه َت نوائ ِلسُه وأطعْمُه ًاَّ َوخاَّ ِرثص َوا

 الهجاء في شعر

ْبس: وقاَّل رجٌل من بني  َعأ

ِرُف ّنْصَف َيع َوَز قد بل ال جاَّ
ّنَصفاَّ ال

ًا ُتصُم لقد ُقراد ّكصمص ً حَاص رجصل

َنَب ْهََّل فجاَّ ْهََّل الّس ّقِّ َس الح
واعأتسفصاَّ

ًأ ًا امر ّقِّ ثاَّئر ُبصه والصحص ِلْص ْغص َي

ُكصُم وأّن َفص ِرُف ل أنص َنصفصاَّ يعص ال ُكصم الصجصاَّر ُذّل أّن َفص َلص حاصاَّ
َهِب ّد أو الّسيف َيْر َقناَّ حا ال

َفصاَّ َنص ج
ّكَم َتِقصْب َلْم ماَّ المح َيْر

ًاَّ حَاصَسصبص
ًاَّ عأاَّش أو َعأَجٍل عألْى موت

َفصاَّ َتِصص ْن ُم
َقرَضه لقى باَّلّسيِف 

ًاَّ إّمصاَّ َتًة وإمصاَّ َرواحاص َنصفصصاَّ ِمص أ ُبصهَّصاَّ ساَّما إذ بهَّاَّ الحياَّة طصاَّلص
ُد هاَّتيك ٍد أْجساَّ أصبحصْت عأاَّ

َفصاَّ ِجصي
ٌؤ ًا امر والموُت خاَّلد

ُبصه يطِّصلْص
أو مصاَّت قد بينناَّ الذي

ِنصفصاَّ د
كعب أباَّ َلديك
َغصلْة ْلْص َغص مص

ِة  ِزيم َع ّتى ال انجاَّب حا
َفاَّ وانكش

عأن فجاَّبت أموٌر
حُالْومكصم

ّني، َلُْم َعأ ْعأ ّني َوأ ُكُل َأ آ
الكصتصفصاَّ

َلُْم ْهََّر لعأ الّضغن َظ
ِدلصه ْعأص أ

 شعرحكمّى



نْجران: وقاَّل أسقّف 

َء َقاَّ ُعأهَّاَّ الشمِس تصّرُف الب ُطلْو ْيُث مْن و  ُتمسي ل حا
ُعأهَّاَّ ُطلْو َء و َيًة َبيضاَّ ِف ُبهَّاَّ صاَّ َء وغرو ْفرا َوْرسَ َص  كاَّل

ُء ماَّ َأعألْم ِه يجي َفْصل ومضى ِب  َأْمس قضاَّئه ب
ُد بن  البرص: وقاَّل عأبي

ِئُب ْوِت وغاَّ َيؤوُب ل الصمص ٍة ذي ْيب َيؤوُب َغصصص
ِه وسصاَّئُل ّلْص َيخصيُب ل الص ّناَّسََ َيْسأِل ِرُمصوه ال َيْحص

ْثصُل وغاَّنٌم َيِخصيُب َمصْن م ٍم ذاِت مصثصُل رحْاص
ْد ْعأف َقص ُع و َد الريُب ُيخص ْئَت بماَّ ْد ش َق ُغ ف َلْ ْب باَّلّض ُي
ِة ُطوُل ِذيُب َلصُه الَحياَّ َتصعص ْكصذيِب في عأاَّش َماَّ َت

آخر: وقاَّل 

َبْت ٍر ِمْن واضطَِّر َب ُدهاَّ ِك ْعأضاَّ أ َدت الّرجصاَّل َلص ُدهصاَّ و َ ْول أ
ْهََّي ٌع َف حَاَصاَّدهصاَّ دناَّ قد ُزرو َلْْت ُبهَّاَّ َوَجع ْوصاَّ ُدهصاَّ أ تعصتصاَّ

 المخلوع محمد في مرثَّية

ٍد المخلْوع حايَن  َكًة لمحم َلْ قتل: وقاَّل بنت عأيسى بن جعفر وكاَّن ُمْم

َعاَّلي ِلْم َفَرسَِ والّرمحِِّ ل وال ّنصعصيم ل والنصس للْ
َلْني ْبَل أْرم ِة َق ْيلْ الصعصرسَُ َل ْعُت فاَّرسٍَ عألْى به ُفج

 النساء نعت من

ْلٌْم  الخاَّسر: وقاَّل َس

ّللْوِن نقّي َوْرسَ َأثصر من ا الص َد الّشمُس فقلُْت ْن عِأ
ُلْوعِأصهَّصاَّ ط

ٍة:ً ماَّ عألْى ْي ُهناَّ ِمر مطِّلْع هاَّ
الشمس

ّطِّرَف َكَرْرت قلْت ال
لَصاَّحِابي

 رثَّاء شعر



الخر: وقاَّل 

َفْضُت ِرك ُتراَب َن َب ّياَّ َعأْن ق َد َي ًاَّ ِنَك حَاَزن َدف ّنصي ُثصّم ب َأ

ْوما وأنَت ْنك أوعأُظ الي ّياَّ م حَا عأظاٌَّت لي حاياَّتَك في

َوَغيره بالَجَمال المديحُّ

العقيلّْي: قاَّل مزاحاٌم 

َفلَت والمتصَجصّمصِل الّزيِن َغ ّي سناَّ ٍة كصّل الصمصاَّو ّي عأصشص
ْعأَن َد ّدجى َص ّتى ال ْيل ترىَ حا ّلْ ال

ْنَجلْي ي
َو ْدلِجيَن اّن ل ْوا الم اعأتش

َدل: وقاَّل  الّشَمر

َكصَرما من َمْرضى كأنهَُّم راحُاوا ال
ْندىَ المْسُك َجرىَ في َي
ِهَّْم ِق ِر مفاَّ

ُلمصم العأنصاَّق أنضية وطوِل وا ّبهَّوَن ًاَّ يش ّلْصتصهَّصم من ملْوك تجص
ُيصصصَرش، يعنصصصي أن أعأنصصصاَّقهَّم ُملْصصصٌس مسصصصتوية، والمصصصم:ً القاَّمصصصاَّت. النضصصصّي:ً الّسصصصهَّم الصصصذي لصصصم 

ّتاَّل  الكلبّي: وقاَّل الق

ِر أو لِحصْصصٍن أو لماَّلٍك ّياَّ لصَسص َتني ٍة َليست والُمنى َلي بصنصاَّفصع
بصأزفصاَّر راحات إذا الماَّء ريحَِّ َية يجصدوا لصم العأناَّق أنض
ِه لواِضحِِّ َوْج ِر باَّحَاَة َيحِمي ال ّدا الص ّدهر يْرَضعوا َي إل ال َْد ٍة ث واِضح

آخر: وقاَّل 

ُلْْل لم الّشاَّء الباَّعِأُر َعألْيناَّ ْتح ْقٌل  ُتُم َعأ َنصاَّ إّن قلْ َلْص ْقص َعأص
لصخصاَِّسصُر مولى ذبياَّن بني  ًأ ِدي امر ُكصْم ُيبصاَّدل بعص ّد ُو

ّبْت َكْحٌل صّرحَاْت َه أعأاَِّصُر و ّيهَّصم ُيهَّصاَّن ل قصومٌا ِد َهص
ّية بأيديهَّصُم ّطِّص ِتصصُر خص َبصوا و ِعتصاَّق باَّلَخيل  َدوا إذا ال َعأص

َقينّي في المعنى الذي  ّطَِّمَحاَّن ال ذكرناَّ: وقاَّل أبو ال

ِد َوفّي ْق َع ِر، ب ُقه حِايَن الَجاَّ ُيفاَّر ٍد ِمْن فيهَُّم ّي ّيد وابصِن َس َسص
َه ٍما َبني ُوُجو َهَّّل ل ْن َي ُقصه و باَّر َغماَّما ُغّر ال ُد ال َرأىَ أْن ُيْرعِأ

َلِقيُط بن  زرارة: وقاَّل 

ُهَّْم ماَّت ْن ٌد م ّي ُبه قاَّمَا َس صاَّحا ِما ِمَن ْْو َق ْفتصُم الذين ال َعأَر



َدا َكٌب َب ْو إليه تأوي َك
ُبصه كواكص

ٍء غاَّر ُكلْماَّ سماَّ
َكصٌب ْو كص

ّلْيِل ّتى ال ّظَم حا َع َن الجز
ِقبه ثاَّ

َءْت ُهَّْم لهَّْم أضاَّ أحاساَّب
ُهَّصم ُوُجوه و

ِد بن زرارة:ً  َب ْع ْعقاَّع بِن َم َق َدح عأوَف بَن ال ّيين، يم وقاَّل بعض التميم

ٌع وأنت حاصاَّجصُب وعأّمك َلقعقاَّ خصاَّلصه عأتيبة سرو امرئِ
الكواكُب عأنه ترفّض كوكب كوكٌب ّ انقض كلْماَّ نجوما

َفيٌل  ّي: وقاَّل ط َنو َغ ال

َء ومن وعأمرو ُبصوا ّلماَّ أسماَّ ّي َغص َت ِلْصيفًة ِسصنصاٍَّن ِمن ُهريٌم َخص
ًاَّ  ِطع ِدسَ في ساَّ ْن ّلْىِّل حِا ال

ْوكب ك
كصوكصٌب غصاَّب كلْماَّ ظلما

حااَّرثة: وقاَّل الخَريمي، يمدح بني ُخَريم من آل سناَّن بن أبي 

ّلْت ّد َلظ َع ّدجى في َم ُع ال َكّس َتت ٍر ُغّر من أقماَّ َخبْت لو ال
ُع اللْيل جاَّنب في َقمٌر ْلَْم َي ّوَر منهَّم قمٌر َغ َخبصاَّ أو َت

َطِّن الذي يقاَّل له شهَّيد  ِنّي وهو يمدح جَماَّعأة إخوة، أنشدنيهَّاَّ أبو ق َكَرما: وقاَّل بعُض غ ال

ْنصصصفصصصاٍَّل ُفصصصضصصصوٍل ُأولصصو ِر وأ وأخصصصطِّصصصاَّ َء ٍرو بصنصصصي َثصنصاَّ ّنصصصهَّصصصُم عأصصصمصصص فصصصإ
َألوا ْيَر ُيْس ُه، الَخ ُدوا َوإْن ُيعطِّو ِهَّ ُد ُج ْهَّ ُيْخرج فاَّلج

 أخباَّر ِطيَب
َتهَّم ْد ّد ُنوا، َتو ِهَّموا وإن ل ْفَت ُش حارٍب أذَماَّر كش

ِر  أغماَّ
َقِّ ْلْ ُهَّْم َت ْن ُقْل ِم َقيُت َت ُهْم ل َد ّي ْثُل َس ّنجوما ِم التي ال

 الّساَّري بهَّاَّ
نهَّشل: وقاَّل رجٌْل من بني 

ِة  ُكماَّ المحاَُّمصونصاَّ َأيَن أل ال ْعشر لِمْن َنى َم ْف ُهَّصْم أ َلْص أوائ

ُهَّْم فاَّرسٌَ  َل ُه خاَّ ّياَّ ُنصونصاَّ إ َيع
ّناَّ اللف في  ٌد م واحا

ْيناَّ  َلْ ًاَّ افت ًا ُغلمص ّيد ِفصينصاَّ َسص َهُب ْذ ّنصاَّ َي ٌد ِمص ّي ًا َسص َبصد أ
ّناَّبغة  ّول يقول ال ّذبياَّنّي: وفي المعنى ال ال

ْلِْك ُكّل تَرىَ َذُب ُدونهَّاَّ ُم ْبص َذ َت َي ّلَْه لّن ًة أعأطِّاَّك ال ُسوَر



َلْعَت ُد لم َط ْب َكُب منهَّّن َي َكو كواكصب والملْوك شمٌس
الشاَّعأر: وفي غير ذلك من المديحِّ يقول 

َتهَّصَزمُا أبيهَُّم باَّسم والجيُش ُيس ًاَّ ّي ّلْهَّم الحروب في حَا مح
الفرزدق: وفي ذلك يقول 

َاَّقى ّية الّسماَّمَا َتس ِن ْي َد باَّلّر
ِر الّسصْمص

ًاَّ ٌة لصيٍل خيُل وكيع ُمصغصير

ًاَّ  تجري بهَّم والّرماَُّح وكيع َلْهَّم فاَّستهََّزموهْم مث
ٍة بصدعأصو

الشاَّعأر: وأماَّ قول 

 هزاما أو المحتد
ٌد وأمصصاَّ إذا قصصاَّما ّذكر والنسب فل يحُسده من أكفاَّئه أحاصص ّدعأوة إذا قاَّما بهَّاَّ خاَّمل ال َذهَب إلى أّن ال ّنماَّ  فإ

َفر المتتصصاَّبع، فصصذلك أجصصود مصصاَّ يكصصون، وأقصصَرُب إلصصى تمصصاَّما المصصر. ّظ ّنقيبصصة، وبصصاَّل ُيمصصن ال بهَّصصاَّ مصصذكوٌر ب

الفرزدق: وقاَّل 

ّدي كاَّن وماَّ ُهَُّم ُو ْن يتصّرمُا َعأ ّني ّد م ِر ُو َوائٍل بِن بك
ْد َق ْطُِّر َيمل و َق َء ال َعُم الناَّ ْف ُي َف ِتيني قوارُص ويحتقرونهَّاَّ تأ

الفرزدق: وقاَّل 

ِرثيَن في يؤّملْه َوا ُد ال البصاَّعأص ًا ُأراه َلصُه أَخصاَّ ل واحاد

َوالّي َبنّي ُد حَا ُد الُسو ِر الصحصوا ًاَّ ْيني أن يوم ّنصمصاَّ تَر كصأ
ًاَّ ُد الناَّسَ في وهو زماَّن واحا ًاَّ الحصصى يلْد أن قبل تميم

ًاَّ: وقاَّل الفرزدق  أيض

ٍما لميقاَِّت ُفه يو ْت شاَّهصد غير حَا َدٌر أو خاَّن سيٌف كاَّن أتى َق
ْي َد َء بي ِد رأسَِ عأن َوْرقاَّ خاَّل ْبٍس بني  ُبوا وقد َعأ ِه َضَر ِب
ْعن َطِّ ْق ًاَّ وي َناََّط أحاياَّن ِد َم َقصلئ الص ِد ُسيوُف ْن ِهَّ ُبو ال ْن ُتهَّصاَّ ت ُظباَّ

القصائد قصار ??خير

ِوي أن أحاببصصَت وإْن ِد ِقصصصاَّر ِمصصن تصصر ًا القصصصاَّئ بمثلْصصه، ُيسصصَمع لصصم ِشصصعر

َتِمْس ِد قصاَّر في ذلك فاَّل َفصصَرزدق؛ قصصصاَّئ ًا َتصصَر لصصم فإنصصك ال قصصّط شصصاَّعأر



ُع َد يجَم ّتجوي ّطِّوال الِقصاَّر في ال ْيَر. وقد وال ُكميت:ً إْن قيل َغ ّنصصاَّسََ للْ ال

ّنك يْزعأمون ِدر ل أ ّطِّصصوال قصصاَّل قصصاَّل:ً َمصصْن القصاَّر عألْى تق عألْصصى فهَّصصو ال

أقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدر. الِقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر

ّظن، الّرأي ظاَّهر في َيْخرج الكلما هذا ْد ولم وال ّتحصصصيل عأند ذلك نج ال

قصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّل. مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ عألْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى

ِقيل وقيل َع ّلْفة:ً لم بن ل ِيك ُتطِّيل ل ُعأ َيكف َماَّ الِقلدة ِمَن الهَّجاَّء? قاَّل:ً 

ُعنقِّ. أحَاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّط بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّل

ّني تهَُّجو َكْم لجرير:ً إلى وقيل ّناَّسَ? قاَّل:ً إ ّني أبتدي، ل ال أعأتصصدي. ولك

الذىَ. يمنع الجماََّح تقّصر? قاَّل:ً إن ل له:ً لم وقيل

مختار شعر

البرص: قاَّل عأبيد بن 

َء َفرا ْلْمى من ُن ُبصوا لناَّ َس ّتص َك َت و ِديلَْة َبني أّن ُبصوا َجص َعأص ْو أ
ٌد تيٌس ِة َقعي ِهََّراو أعأصَضصُب كاَّل ّيفصوا فلْم لهَُّم َجرىَ يتصعص

ّكٌب َعصُب الّشمصاَّئل إبط متن ْنص ي ٍة خشاَّش عألْى الِفراخْ هشيم
ًا ْدو قصّربصوا فلْمصاَّ َوقْرطبًة َعأ ُكْم فتجاَّوزوا ّلْصه إلصينصاَّ َذا كص

ِة خلَْف ّن ْيَر الِس يْشَخُب عِأْرِق َغ َوشيجَِ بُمّران َتصرىَ فماَّ ال
ًاَّ َنم ِفّروا َص ِديَل ياَّ ف ِذبصوا َج وأعأ ْعبوَب  َي َد ال ِهَّصْم َبع إلصهَّص

آخر: وقاَّل 

ْوَخى ِنه إلى ِبُج ُع كيَف جيرا َن َيص الصذي َميسصرة بَن حَاّساَّن
ًاَّ إليه ُدون ِسراعأ ُع يحُصص ويْزَر ِريُب َتاَّ عِأصصاَّبة منهَّم تنفّك ماَّ َم



فيعجمه يعربه أن يريد قوله في شعر

قوله: وباٌَّب آخر مثُل 

َبه أن ِر ُيعجَمُه ُيع  ف
آخر: وقاَّل 

َفظهَّاَّ َمْن ِيعهَّاَّ يح  ُيض
آخر: وقاَّل 

ُعُه  َف ّثقيُف َين  الت
َدثين في هذا  المعنى: وقاَّل بعض المح

ْعب  ُد ل الّش َدا َياَّ إل تْز َداعِأ َت َولوا ُبوهاَّ أن حَااَّ َع َتهَّاَّ َيْش َرأي
ِد  ِلحُِّ بُن عأب ّدوسَ: وقاَّل َصاَّ ُق ال

ّتى ِه َثَرىَ في ُيواَرىَ حَا َرْمِس ْتصُرَك ل والشيُخ َقصُه َي أخصل
ِذي َد الّضناَّ َك ْكِسصه إلى عأاَّ ُن َوىَ َعأ َد اْر ِه إلى عأاَّ ِلْص َجهَّ

قوله: ومثل هذا 

ِء َوِمَن َعناَّ ِما ِرياَّضُة ال ِر الصهَّص َتروُض َد عِأْرسَك و ْع ِرمْت ماَّ َب َه
ُفطِّة: وقاَّل حُاسيل بن  ُعأْر

ُثك أنت الذي الّشيء وتحدي
ُبصْه ِذ كصاَّ

ْغٌض ِديقِّ في ُب ِظصنة الّصص َو

ُه الّشّر ومثُل ْكصَر ُبصْه ُي جصاَّنص ٌء صصاَّحاصٍب كصّل إلصى َمْشنو
ُد ِدي َباَّب َش الصوِت رافع الّس

ُبصْه غاَّل
ُء ْهَّدا ِطِّصُف الَخناَّ ِم َثصاَّ َنص الصنص

ْثَل ول ْغِض ِم ّناَّسَ ُب َغّمَض ال
ُبه َصاَّحِا

ْثَل ْهَّل ِم ْدعأو الَج إلى َي

ّدة ِفصصي امصصرئِ الّسصصوء:ً ِشصص َلْتاَّن كبيرتصصاَّن  َقاَّن بصصُن بصصدر:ً َخْصصص كلْمة للّْزبرقاَّن وقاَّل الصمعي:ً قاَّل الّزبر

ّلْطِّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّما. الّسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصباَّب، وكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثرة ال

َنْضلْة: تمجيد القاَّرب وقاَّل خاَّلد بن 

ْوا ولو  َل َمصركصِب كصّل به عأاَّ ْهُط  ِء َلَر ْيٌر الَمر ِقصيًة َخص َبص
ٍر ِبيك ول كثي ْن الصمصجصّرِب مثُل ُي ِنِب ذا كاَّن وإْن القَصى الجاَّ



ْفَت َماَّ فكْل ِلْ َخبصيٍث ِمْن ُعأ
ّيِب َطص َو

ْنَت ٍما في ك ًا قو لسَت عِأد

ْنب ذا كنُت ْيَر وإن َذ ِنصِب َغ ْذ ُم
ِبْس َت َدان َخصيُل بصي َتلْ ل ُدو

 سعد بنو واٍد بكل

ٍد بنصصو َذوه فقصصاَّل:ً بكصصِّل وا ّوَل عأنهَّصصْم إلصصى آَخريصصَن فصصآ ّذىَ الضبط بُن قريع في بني سعد تح قاَّل:ً ولّماَّ تأ

سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعد.

ّتى وقاَّل ُسَحيُم بن  ّطِّعاَّت ش ِثيل: مق َو

ُبه مّي ياَّ الّرحْاِل َزيَن ولكّن راك ٌع الّرحاِل َزيَن ليَس ْطِّ ُنْمُرق ِق َو
أعأرابّي: وقاَّل 

ّتى الماَّء ْوفهَّاَّ حا ْلَْصُل َج َتَص َي ُد ِم ِمَن ِملْواٍح وْج ّلْئْت الهَّي خ
ُع َاَّطي ٍما أق َعصّل أنعاَّ َهَّصُل ُت ْنص ُتص و ْغَشاَّهاَّ َت ِعصّي و ْولهَّصاَّ ال وحَا

ّ الورد إلى َنني إل َتصَجصّمصُل أ أ ّني ّلًْة ِم ًاَّ ُغ ّطِّصفص وتصعص
ْقل والّرضاَّ َع ِذ ال ّطِّيفاَّن، في عأيب أْخ َقَمَة ابُن ال ْلْ َعأ ُد بن  وقاَّل خاَّل

ّدما، فقاَّل:ً  ٍء دوَن ال  بشي
ْيَر ّلْوَن أّن َغ بأحْاصَمصَرا َليَس ال ّلذي ُتُم ا َنصه أصبْح ُبصو ُلْص َتحص
ُتْم ّوجتم َرِضي َياَّلة وز َهَّصَرا َس ِمْسص ُدوا َد ُتوعِأ ّياََّن أول َدمصاَّ حَا ْعص َبص

ِة في عأّب إذا َبصِقصي َبصَرا الص َبصْر
ٍد وأعأَجَب القمل يقصم ِقر

َنه رأوا َقعِب في َلو ًا ال َورد
وأشقرا

ُبوا َك َقعِب في س ذي من ال

والجنون الغضب

ًا فيها يكون التي المواضع في  محمود

ُرَميلْة: قاَّل الشهَُّب بن 



ْوَصب ّد الّسيُر واعأَص وارت
المساَّكيُن

َدة ِيد ل من الَمقاَّ ُلصهَّصاَّ يستصقص

ِر ِمْن  ُنصون الّضيم ِضرا مْجص ْد أشعَث  َلْت ق ماَّ
عِأماََّمصتصُه

ُنصصوني ُظ ّدقْت فيهَّصصم  َيميني َمعاَِّشَر ُص َكْت  َلْ َدْت نفسي وماَّ َم َف ّي:ً  َهَّو ّطِّ ِه ذلك أبو الغول ال وقاَّل في شبي

َلْصصٍظ َيْجُزون مصصن ِغ ّطِّحون ول يجُزون ِمن خير بشر ول  َدارْت َرحَاى الحرِب ال ّلْون المناَّياَّ إذا  َمعاَِّشَر ل يم

ّلصصف بيصصَن َؤ ُي َبى بَضصصْرٍب  َق َو ْا حِاَمى ال ُهُم أحاَمو َد حاين  ًاَّ بع ُلْوا باَّلَحْرِب حاين ُهْم َص ُهَّْم وإْن  ُت َبَساَّل َتبلْى  ِلْيِن ول  ِب

ُنوِن من الجنوِن وقاَّل ابن  ْوا باَّلُج َو َدا َو ِدي  َء العأاَّ َدْر ّكَب عأنهَُّم  َن ُنوِن ف َتاَِّت الَم ّية: أْش ّطِّثر ال

َناََّن َق الّس مظعصوُن الموت لذا مصعصاَّقصبًة منكم أنْل لم 
الّسيِف خطِّيب إن باَّلّسيف

ُنوُن َمْج
بصه هممت قد فإني لختطِّبُت

آخر: وقاََّل 

َهَّودِج َجَمٌل ِه ِب ِلْ ْه ُعون أ ْظ َم ِما تاَِّمكة ّنهَّصاَّ الّسناَّ كأ
َاَّ ْلْت ْي ِك َد َة َعأْمرو َي َدا َغ َيميُن ال َوداِع َيومَا بهَّاَّ َيمينه ال

ّ ِريُم إل ِم َك ُنصوُن أو الِخي مْج ْثلْهَّاَّ يجود ِلْه في بم مث
ُد الرحامن بن  ُنه عأب حاّساَّن: وفي هذا المعنى يقول حاّساَّن، أو اب

َد َعاََّص َلْم ماَّ و َنصاَّ كاََّن ُي ُجنو َعَر الّشباَِّب َشْرخَْ السَْ والّش
ِبماَّ ُكُل ف َسصِمصينصاَّ الحديَث نأ ُكْن ِديٌث َرقاَِّش ِمْن َغّث ي حَا

ٍه بذلك قول  َفَرىَ: وفي شبي ْن الّش

ْنساٌَّن ُجّن فول الُحْسِن ِمَن إ
ّنِت ُج

ّلْْت َكّرْت وج َب ْكِملْْت واْس ُأ و

ِته في المَرح  َق ُقطِّاَّمّي - حاين وصف إفراط ناَّ ّنشاَّط: وقاَّل ال وال

َنًة ُنو البُل َتَرىَ ل ماَّ ُتَرىَ أو َمْج َنيِن ساَّميَة َعي ُبصهَّصاَّ ال تحَسص
والشتقاَّق: وقاَّل ابُن أحَامَر، في معنى التشبيه 

ُء تداعأى ِبياَّ الحنينصاَّ به الِجْر ًاَّ من ِر َقس الُخَزامى َذف
ِز وُجّن ِزباَّ ِه الخاَّ ُنصونصاَّ ِب ُج َقُه ُع َفو َلْ َق َواري ال الّسص

العأشى: وفي مثل ذلك يقول 

ُع وُجّن َح ّتصل ُق ال والفصاَّ ُبه الغيُث ْد َوَضع صو ِق ال



ُو ولِ ر ّلْهَّ ُق فيهَُّم ال والّسبصاَّ ُهْم ْد ِز ُة َسفاَّهًة ي الخم نْشو
َدنيه أبو الصبغ بن  َبطِّاَّلة، مماَّ أنَش ِربعّي: وقاَّل آخر في باَّب المزاح وال

ّ صاَّحابي ّلُْم الّصِحيحُِّ إل المس ُبصه َيِسيُل بمجنوٍن َعصاَّ ُلص
منصور: وأنشدني ابراهيم بن هاَّنئ، وعأبد الرحامن بن 

ًاَّ جنون جنون من يداوي طبيب ٍد ولست مجنون بواحا

والشعر هانئ بن إبراهيم

ًا يقيم ل هاَّنئ بن إبراهيم وكاَّن َقاَّمَا كيف أدري ول شعر الصصبيت. هصصذا أ

ّدعأى وكاَّن ِما، الِحسصاَِّب، عألْصَم إسصحاَّق أبي بحضرة ي ِة، والكل والهَّندسص

فصصي نمتِحنصصك لصم إسحاَّق:ً نحصصن أبو فقاَّل الشعر؛ يقول وأنه واللْحون،

َهَّاَّ أن فلْك المور، هذه ّدعِأي ّدعأي صصصْرَت كيصصف عأنصصدناَّ، ت الشصصعر، قصصول تصص

َته إذا وأنَت ّني لغيرك روي ِبعصُت، هكذا كسرته? قاَّل:ً فإ إذا أقيمصه أن ط

َد إسحاَّق:ً ماَّ أبو قاَّل أنشدت إذا وأكسره قلْت، كلما. الكلما هذا بع

أعّرابي جواب

ّد غلْمًة:ً المرأة أو  ّيماَّ أش : وقلْت لعأرابّي، أ فأنشد?  الرجل

َنى َأأليُر الِحُر أو للْفجور أد ِري ماَّ ْد ّني أ ِئُل وإ َلسصاَّ

ًاَّ هذا وأقبَل يهَّصدُر فاَّه فاَّتح َء ًاَّ هذا جاَّ عِأناَّنه من ُمرِخي

شتى مقطعات

بعضهَّم: وأنشد 



َتسى قناَّعأاَّ بياَّض من الرأسَُ واك ِرِق في الّشيُب شاَّعأاَّ المفاَّ
َبى ثم ّ القصلْصيُل يأ نصزاعأصاَّ إل ّلى ّ الّشباَُّب َو ً إل سصقصلْصيل

يسير: وأنشد محمد بن 

ٌد ْو ّطُر َخ َأ ْكُر ناَّعِأٌم َت ِب ِتهَّاَّ ُتخاَّصرني ّب ُق ِل
ٍة مبلْغ كل في ّذ ْذُر َل ُعأ له الّشباََّب أّن َيَرىَ

الّسدري: وقاَّل الخُر في خلف ذلك، أنشدنيه محمد بن هشاَّما 

ُء َمْن الّرجاَّل  َذُر يسي ُيع ف ُذراني ِة في تع ّنصه الساَّء إ
فسوة: وقاَّل ابن 

جعفر وابن داره في حَاَسن ْو ُعأّريت َقلْوصي رحالْتهَّاَّ أ
َبُسون ْبَت يلْ ُيحّضر لم ماَّ الّس ْعَشر ُفوَن ل َم َلهَّصم َيخِص ِنعاَّ

ِرّماَُّح بُن حاكيم، وهو أبو  ّطِّ ْفر: وقاَّل ال ن

ِر امرئٍِ كّل إلى َبغيٌض ْي طاَّئل َغ ًاَّ زادني ّب َنفسصَي حُا ّنصنصي ل أ
ْينَي َب ْعَل َو ِرِف ِف ِهصِل العاَّ المتجاَّ َع رآني ّطِّ ّطِّْرَف ق ْينصه ال َب

ِه في الّضيقِِّ َي ْن ّفُة َعأي حااَّبل ِك ّتى الرض عألْيه ّنهَّصاَّ حا كأ
آخر: وقاَّل 

َبلْي ِمْن الّشْمَس كأّن ُدوُر ِق َت َتني ْعأَرْضَت أبصر ّني أ َعأ
َذكر  َو عأماَّه: وقاَّل الُخَريمي 

يحصيينصي عأمصن التقيناَّ إذا ليخبرنصي قاَّئدي إلى
ْيَن َأفِصَل ِريِف َب ّدوِن الّش وال ِدَل أن وأْن الصّسصلمَا أعأ
ِطِّئ، ُع ُأخ َمأُموِن غيُر والّسْم أْن فأكصره أَرىَ ل ماَّ
ًا أّن لو َيواتصينصي بهَّاَّ َدهر ْعُت التي عأيني بصهَّصاَّ فج

ِيَر ْعم ْلِْك في ُنوٍح َت قاَُّرون ُم ْنُت ّيرُت ك ْذُت ماَّ خ بهَّاَّ أَخ
َدماَّء: وقاَّل بعُض  الق

ًا ُعهَّاَّ ُقُصور َبني نف ُبقيلْه ِل ًاَّ ّني أْضحى حاوَشب ُيب
ِه وأمُر ّلْ َلْه كّل يحدُث ال ْي َل َعّمَر أْن ُنوٍح ُعأْمَر ُي

ّباَّسٍَ بعد ماَّ ذهب  بصره: وقاَّل ابن عأ

ِني فِفي ُهَّماَّ وقلْبي ِلساَّ ْن نصوُر ِم ِذ ّلُْه يأُخ ُهمصاَّ عأينّي من ال ُنوَر
مأثوُر كاَّلّسيِف صاَّرمٌا فمي َعأقلْي َذكّي ْيُر و َدخٍل ذي َغ

ّباَّسَ: وقاَّل حاّساَّن يذكُر بياََّن ابن  عأ



ّلْساََّن َيثِن ولم ِر عألْى ال ُهْج ً َيترك لم  يقصْف ولم مقاَّل
ْقر نظَر أعأطِّاَّفه في وينظر الّص انتحى إذا اللْساََّن باَّلقوِل 

والجدب الخصب في شعر

ُكُر الِخْصب  ْذ ْدب: وقاَّل بعُض العأراب ي والَج

ُقِّ ِيُب رائٌب فيهَّصاَّ َشقاَِّش وحَاصلْص ًاَّ أْن فلّْماَّ َن ِوي َدَرْت َر تصهَّصاَّ
ّدّْت ُعأ وذنصوُب بينصهَّصم ُذحاوٌل و ً ُظصلمًة رجاَّل ِمْن رجاَّل

خصبصيُب الحبصيَب هاَّج بماَّ لهَّّن ّوحَاصْت للّْصباَّ ِركاٌَّب  َتصَر َف
َهٍَّل َرحاى ْن ِهّن ِمْن َم نصحصيب َكّر ُء ّتصى الحّي فناَّ ّنصه حاص كصأ

َيشفى ِفيَن و ْتَر ِيُب الم َطصبص ُلْوا، ل عأّمناَّ ْعَج ّثَرىَ ينُضُب َت ال

ّنْت تثصوب حِايَن الحّي ِركاَُّب وحَا
ّلى  َو ّنبُت َت وامتيَرت ال

ّدتيِن ذو أهلْهَّاَّ،  َمصُشصوب ُج َق ُبو كريمٌة وهي الَخود َغ
فيجصيُب الّرحاى هاَّدي إلى  ّلذي ْنِفه في ا َنٌة أ ُخصنصزوا
ْيٌت أكاٍَّب َكص نصجصيُب أشصّم أمٌْا ُس ّياَّمٌا ّيُن أ َبص َتصى مصاَّ ُت َفص الص

َنُس بن أبي إياَّسٍَ  ٍر ُسّرق، كتب إليه أ ْد َب َثة بُن  ِلي حااَّر َو ّديلْي: وقاَّل:ً ولماَّ  ال

ُكْن ًا ف ُق َتُخوُن فيهَّاَّ ُجَرذ ِر َتْس و ٍر بَن ْد ِلصيَت َقد َب ِوليًة َو
ًاَّ ُء به لساَّن َبُة المر ُيو َهَّ ُقِّ ال ِطِّ ْن َي ًاَّ ِغنى تميم ِغصنصى إّن باَّل ِلْ ل

ّظك َقين ملْك من َفح العرا
ُسّرق

ِقَرْن ِر ياَّ تح ًاَّ حااَّ شيئ

َوىَ، َبماَّ َيُقول وإّماَّ َيهَّ
ُق ّد مَصص

َع ّناَّسَِ جمي إّماَّ ال
ّذٌب ُمصكص

ُتوا قيل ولو ّققوا هاَّ لم حا
ّققوا يح

ً يقولون ُفونصهَّصاَّ ول أقوال ِر َيع

وقاَّل بعض العأراب:ً 

َناَّ ْي ُع ِفيهَّْم وهو الحديَث َرعأ ّي ُمَض َأيناَّ ِهَّصْم ثاَّروا القوما َر َبَجْمع
ْيَر ُع يضّر ل فيمن ولخ َفص ْن وي حافصيظٌة َقيٍس عِأّز من 

مأثَّورة أقوال



ِنهَّاَّ َطِّعَت أْن تكصصوَن ِمصصن أحاَسصص َت ّدنياَّ بماَّ فيهَّصصاَّ حاصصديث، فصصإن اسصص ويقاَّل إّن رجلً قاَّل لبعض الّسلطين:ً ال

َعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصْل. ًاَّ فاَّف حاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصديث

ّيصصاَّك والكلمَا المصصأثور. ْعأطِّصى:ً إ ُهْم بلْساَّنه مصاَّ أ ْفر الهَّباَّءة، حايَن أعأطِّاَّ ٍر لصاَّحابه يوما َج َذيفة بُن بد وقاَّل حُا

الصمعي: وأنشد 

َد ْن ِز عأبد عِأ َعزي ِر يومُا أو ال ِفطِّ ٍما ّنه يو أْضصحصى يومُا كأ
َفْضِل بن يحيصصى - وعألْصصى بصصاَّبه جماَّعأصصٌة مصصن ًاَّ مّر بباَِّب ال ّي ِن َد ّنه سمع م ّيين أ َبغداد وقاَّل:ً وذكر لي بعُض ال

: الشعراء  فقاَّل- 

ّناَّسََ َتَرَك ُهَّصْم ال ّلْ َعصَراَء ُك ُشص ِد ِمْن َلِقيناَّ َيحيى بِن فضِل ُجو
َلٌْف لي الصمعي:ً قاَّل وقاَّل تسصصاَّكت، تظّرف إذا الحامر:ً الفاَّرسّي َخ

ّنبطِّصصصصصصصصصصصصصصصصصّي الكلما. أكصصصصصصصصصصصصصصصصصثر تظصصصصصصصصصصصصصصصصصّرف إذا وال

ٌق فلٌن لعأرابّي:ً كيف رجٌل الصمعّي:ً قاََّل وقاَّل فيكصصم? قصصاََّل:ً مصصرزو

الكاَّمصصصصصصصصصصصل. الّرجصصصصصصصصصصصُل قصصصصصصصصصصصاََّل:ً هصصصصصصصصصصصذا أحامصصصصصصصصصصصقِّ

َغنصصّي فلٌن لرجل:ً كيف أعأرابّي قاَّل:ً وقاَّل َاَّل:ً  ِظصصّي، فيكم? ق قصصاَّل:ً حَا

ّنة أهل من هذا  الَج

البادية في والبياض السواد

َهَّصصَر باَّلبصصدو:ً إذا يقصصاَّل قصصاَّل:ً كصصاَّن َجوسصصقِّ قصصاَّل:ً أخصصبرني الصمعّي َظ

َبياَُّض َهَّصصَر وإذا الّسصواد، َقّل ال َبيصصاَّض، َقصصّل الّسصواد َظ الصصصمعّي:ً قصاَّل ال

ّتمر، باَّلّسواد يعني ّلْبن وباَّلبياَِّض ال ِقط، ال َنُة كصصاَّنت يقصصول:ً إذا وال الّسصص

ِدبة ُثَر مج ّتْمُر ك َقّل ال ّلْبن و ِقط، ال ًاَّ العاَّما كاَّن وقاَّل:ً إذا وال ظهَّصصر خصيب



ِة في ِفطِّر صدق ِقصط يعني البياَّض ال اَّن وإذا ال ًاَّ ك ِدبي الّسصواد، ظهَّصر َجص

ّتمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر. يعنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي ال

ُفصصرسَ:ً إذا وتقصصول ُثصصر باَّلمصصاَّء الوديصصة َزَخصصرت ال ّتمصصر، ك ّدت وإذا ال اشصصت

الحُب. كثر الّرىِّاَّح

المطر في الريحُّ أثَّر في وقل

ّدثني عألْصصى رجصصٌل قصصاَّل:ً جصصاَّء حاجر بن ُشعيب عأن سلما، بن محّمد وحا

ٍء فوقَف فرسٍَ ّلصصتي الّريصصحُِّ فقصصاَّل:ً أعأنصصدكم العرب مياَّه من بماَّ ُكصصّب ا ت

ِري البعير? قاَّلوا:ً ل، ْذ تكصصون قصصاَّل:ً فكمصصاَّ الفاَّرسَ? قصصاَّلوا:ً ل، قاَّل:ً فت

مطُِّركصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم. يكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوُن

ّدثني ْتبّي وحا ُع َهَجْمصصُت ال ًاَّ أَر فلْصصم جبلْيصصن، بيصصَن بطِّصصٍن عألْصصى قصصاَّل:ً  واديصص

ّكلْون رجاٌَّل وإذا منه، أخصَب ٌه وإذا َمَسصاَّحايهَّم، عألْصى يتر َهَّّجنصة، وجصو م

ُكصصصْم فاَِّسصصصدة وألصصصوان ِد، أخصصصصُب فقلْصصصُت:ً وادي ُهَّوَن ل وأنتصصصم وا ِب تشصصص

ريحِّ. لناَّ منهَّم:ً ليس شيٌخ قاَّل:ً فقاَّل المخاَّصيَب

الخصب في شعر

ّنمر بن  تولب: وقاَّل ال

ًاَّ العين ْناَّ يوم َقي ِما تل بصأرمصاَّ َة، َبهَّصاَّ لهَّاَّ عأّزْت أو حَامد َش



َعأْت َأْمَر ِما َفْرَط لحاتياٍَّل ف أعأصوا ِبصٌل عألْيهَّاَّ جاَّد ِطِّصٌل وا َهص
َسصجصاَّما باَّلماَّء بزل كوكٍب َهصاَّ َيجّف ّلْصهَّصاَّ ثصرا َيٌم بص ِد

بأعألما محفوف الرِض ِمَن َعأهَّاَّ ُد َيْر ًاَّ واربتهَّصاَّ أحا َزمصنص
َتهَّاَّ كأّن ِما أصصواُت أصوا ُجصّرا ّطِّير ِتهَّاَّ في للْ ً حااَّفاَّ َزجصل

ّلْيل َلْنجوٍج ريحُِّ باَّل ْهصضصاَّما َي وأ َوتصهَّصاَّ ُخَزاماَّهاَّ ريحَِّ ْنص وحا
ُتصصصه إلّ ذكصصصره وصصصصدق النمصصصر. ُيخِصصصصب الصصصوادي ويعتصصصّم نب ِلْصصصه  ًنصصصى ِمصصصْن أج ْع مع َد َيصصص قصصصاَّل:ً فلْصصصم 

ِذكر الِخْصب ورطوبة الشجاَّر ولدونة الغصاَّن وكثرة  ّي في  الماَّء: وقاَّل السد

َة ّترُمصِس َمقيل من ُعأنيز ال َلْناَّ ّو أْرحُا ُمصَحصّصصٍب بجص

ِبُس يأتيك َبصِس لصم أهلْصه قاَّ ْقص ُي
َطِِّت حايُث َل الُخَزامى خاَّ

ٍه ّنهَّاَّ إذا حُاّك بعضهَّاَّ ببعٍض لم يقدح، وفي شبي َغ من الّرطوبة في أغصاَّنه وعأيدانه، أ َبلْ ّنه قد  ذهب إلى أ

والنوار: بذلك يقول الخر، وذهب إلى كثرة اللوان والزهاَّر 

َبصل من كأنهَّاَّ وشصاَّره َد ْه َغطِّفاََّن من لناَّ جاََّر
ُع َف ْد َء َم ْه إلصى َميثاَّ َقصَراَر ْلْي ْلِْي والح ّتبر حا والِحجاََّره ال

ثم قاَّل:ً 

 جاَّره ياَّ واسمعي َأعأني
: وقاَّل بّشاَّر 

والّصفراُء الَحْمراء وفيه ِض َنه وحاديٍث ُع كأ َطِّص الصّرو ِقص

َطانات.. وَفهم الفطن الّر

 والفهام والفْهم والكنايات

اللصوص طرقها التي المرأة حديث

ِزل امرأة قاَّل:ً كاَّنت الصمعي ُعزلصصة وتحصصّب الحصصّي، مصصن متنّحيصصة تن ال

َنٌم، لهَّاَّ وكاَّن ّلْصوص فطِّرقهَّاَّ غ هاَّهنصصاَّ? َمصصْن لَمتهَّصصاَّ:ً اخُرجصصي فقاَّلت ال



ّياَُّن، قاَّلت:ً هاَّهناَّ ِرسَ، حَا ْنز ورأسَُ والحاَّرُث، وعأاَّمٌر والُحماَّ َوشصصاَّدن، َعأ

ْهَّمناَّ:ً فنْحن وراعِأياَّ ُعوا فلْمصصاَّ أولئصصك، أي:ً فنحصصن أولئصصك، ماَّ َب ذلصصك َسصصِم

ّنوا َدهاَّ أّن ظ ِنيهَّاَّ، عِأن قصصاَّلت حِاّسهَّم سِمعت مّرة:ً فلْماَّ الصمعّي وقاَّل ب

َأخرِجصصصصصصصصي ُلْحَِّ لَمتهَّصصصصصصصصاَّ:ً  هصصصصصصصصاَّهن. مصصصصصصصصن َبنصصصصصصصصّي ُسصصصصصصصص

ُلْحِّ ّياَّن ُسلح، جمع قاَّل:ً وُس ُء وحا لهَّاَّ. ُتيوسٍَ والحماَّرسَ:ً أسماَّ

والخمر الشياه الممُهورة قصة

ّوج قاَّل ًة رجصصٌل الصمعّي:ً تز شصصاَّة، ثلثيصصن مهَّرهصصاَّ إليهَّصصاَّ فسصصاَّق امصصرأ

ّق وبعَث رسولً، بهَّاَّ وبعَث ِز َد َخْمصصر، بصص َعَمصص ًة فذبصصحِّ الّرسصصوُل َف فصصي شصصاَّ

َكلْهَّاَّ، الطِّريقِّ ْعض وَشَرب فأ ّق، َب َتى فلْماَّ الّز تسصصع إلى نظرت المرأة أ

ّق ورأت وعأشرين ًاَّ، الّز ّ يبعصصُث ل الرجصصل أّن فعلِْمصصت ناَّقصصص بثلثيصصن إل

ّق ِز ٍء َو ًاَّ لصاَّحابك:ً إن للْرسول:ً قل فقاَّلت مملْو وإن ُرثصصم، قصصد ُسصصحيم

َلك َءناَّ رسو ّو يصصاَّ باَّلّرسصصاَّلة:ً قصصاَّل الّرسصصوُل أتاَّه فلْماَّ المحاَّق في جاَّ عأصصد

ّلْه، َثلثيَن ِمَن أكلَْت ال ًة ال ًة، شاَّ ْبَت شاَّ ِر َتَرف الصصّزق َرأسَِ مصصن وشصص فصصاَّعأ

بذلك.

السير العنبرّي قصة



َشصصيباََّن َبنصصو قصصاَّل:ً أسصصر العنصصبر بنصصي من شيٌخ قاَّل:ً أخبرني الصمعّي

ً َدعأوني العنبر، بني من رجل ُدوني، أهلْصصي إلصصى أرسصصل حاصصتى قاَّل:ً  َيفصص ل

ّ قاَّلوا:ً عألْى ّلْم أل ّ الّرسوَل تك قصصاَّل:ً فقصصاَّل قصصاَّل:ً نعصصم، أيصصديناَّ، بيصصن إل

ْورق، قصصد الّشجر فقل:ً إّن أهلْي ائِت للْرسول، َء وقصصل:ً إّن أ ّنسصصاَّ قصصد ال

َتكت ِقُل? قاَّل:ً نعم، قاَّل ثّم الِقرب، وخَرَزت اْش كنصصت قاَّل:ً إْن له:ً أتع

ِقُل فقصصل أهلْصصي إلصصى انطِّلْصصقِّ تعقل قاَّل:ً أراك هذا? قاَّل:ً اللْيل، فماَّ َتع

َعأّروا ُبوا الصهَّب، جملْي لهَّم:ً  َك ًاَّ وسلْوا الحمراء، ناَّقتي وار عأصصن حااَّرثصص

ًاَّ حااَّرث - وكاَّن أمري َبَرهم، الّرسصصوُل - فصصذهب لصصه صصصديق َعأوا فصصأخ فصصد

ًاَّ أورق قصصد الّشَجر قوله:ً إّن أّماَّ الِقصة،فقاَّل الّرسوُل عألْيه فقّص حااَّرث

ّلْحِّ فقد الِقصصَرب وخصصَرزت ْ اشصصتكت قد النساَّء قوله:ً إن وأّماَّ القوما، تس

ِقَرَب وَخرزت الّشكاَّ اتخذت فيقول:ً قد اللْيل قوله:ً هذا وأماَّ للْغزو، ال

ّنه ْهَّب جملْصصي قوله:ً عأصصّروا وأّماَّ اللْيل، مثُل َجيٌش يقول:ً أتاَّكم فإ الصصص

ُبوا وأماَّ الّصّماَّن، عأن فيقول:ً ارتحلْوا َك فيقول الحمراء ناَّقتي قوله:ً ار

ُلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوا ِز ّدهناَّء. ان الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّيؤوا قد القوما وكاَّن َغْزوهم، تهَّ ِذرهم، أن فخصصاَّفوا ل ل وهصصم فأنصصذرهم ُينصص

ُدوهم. فلْم يطِّلْبونهَّم القومُا فجاَّء يشعرون ِيج



العطاردي قصة

ُعطِّاَّردي صنع وكذلك ِرب وهو جبلْة، ِشعب شأن في ال صصصفوان؛ بصصن ك

ً لهَّْم يرِجع لم حايَن أنه وذلك بُصّرتين وَرمى يقول، أن سألوه حاين َقول

رجصصٌل زهيصصر:ً هصصذا بصصن قيس فقاَّل تراب، والخرىَ شوك، إحاداهماَّ في

ٌذ ّلْصصصصصم، أل عألْيصصصصصه مصصصصصأخو ِذركم وهصصصصصو يتك ًا ينصصصصص َدد ْوكة. عأصصصصص وَشصصصصص

ّلُْه قاَّل ّدوَن عأّز ال َو َت َو ْيَر َأّن وجّل:ً " ِة َذاِت َغ َك ْو ُكوُن الّش َلكْم". َت

والجيش الخيل صفة في شعر

ُبو  نخيلْة: قاَّل أ

ُقبُة وأْمَسِت تستْمصِسصُك ل ال ّديَن رأيُت ًاَّ الص َفصك دينص ْؤ ُي
َدُك َفطِّاََّر الباَّب من سرت ّدك ال ْعأراضهَّاَّ ِمن ُيهَّصتصك أ و

ّللْيل ّ كاَّ ّنصهَّصاَّ إل َتصَحصّرُك أ ّدُجوجّي الْرَمصُك وِمنهَّاَّ ال
َنصوٌر  ّنمري: وقاَّل م ال

ُنك  ُع والمذروبة جبي الّشصُر ْقع من ّن َقمٌر ول َشمٌس ل ال
آخر: وقاَّل 

ساَّحاُل لهَّاَّ ليس ُلّجٌة أو ِفُروا إذا ليٌل استن
العجاَّج: وقاَّل 

ِرّز ليٌل ِه َو ِر ْغص َغصصْر إذا َو َو ِهَّصْر إذا ُزهصاَّؤه ُجص
َبل ِمن َسَرىَ ْيِن ِق َع  فجر ال

بّشاَّر: وفي هذا الباَّب وليس منه يقول 

َفناَّ ُبصه تهَّاَّوىَ ليٌل وأسياَّ كواك ّنقع ُمثاََّر َق ال ُؤوسهَّم فو ر
 وقاَّل كلْثوما بن عأمرو:ً 



ِبيُض كواكبه سقفاَّ َباَّتصيُر ال الم ُكهَّم َأرؤسهَّم فوق من سناَّب

ُة عألْى قوله:ً  وهذا المعنى قد غلْب عألْيه بّشاَّر، كماَّ غلْب عأنتر

ًاَّ ِزج ْعِل َه ِف ّنم الّشاَّرب ك المتر ّذباََّب ّني بهَّاَّ ال َغ َده ُي َوحاص
ِكّب ِد عألْى الُم َذما الّزناَّ الج ِذَراعأصه ِذَراعأه ُيحّك بص

َقيس امرأ أّن فلْو َتَضحِّ. لعنترة المعنى هذا في َعأرَض ال لف

شتى مقطعات

المعنى: وقاَّل بعضهَّم في غير هذا 

ِبهَّاَّ عألْى ُل ِء َرك ِما بأبناَّ حاصاَّ ّنماَّ ْتَمل كأ ّلصلْصي اش ا
ِة ْي ّق ٍة بْحَر َظصلما َظهَّير و باَّلّر الَخلْيفة إلى فيهَّاَّ

َعْرجّي: وقاَّل  ال

َد ِدي َبس لم إذا َج ُقِّ ُيلْ َلْص الَخص ًاَّ سّميتني ٍة َخلْق ّلْ ُدَمصْت بصَخص قص
ِه وِمْن ُد خلئق ُقِّ القصاَّ َلْص والَم ّلْي ْيَر المتح ِشصيَمصتصه غ
َقِّ  ّتَخلْ َنُه يأتي ال ُقِّ ُدو ُلْص الُخص ُنه المعروِف ِخيِمك إلى َد ْي َد

آخر: وقاَّل 

َتّب َدك واس ْع ْيُب ياَّ َب َلْ الَمْجلُْس ُك ِر ِمَن الِخياَُّر كلْهَّْم المعاَِّش
ْد ُهَّْم تكوُن ق ْدت ِبُسوا لم شهَّ ْن ي ِر كّل في وتناََّزعأوا ٍة أم عأظيم

ِلْس كلْيصصب، ّناَّسَِ في مج ّلد شاَّطر، أشعَر من شعر مهَّلْهَّل في إطراق ال وأبياَُّت أبي نواسٍَ عألْى أنه مو

قوله: وهو 

ِر في حاّل ْكل ِمَن الماَّن َدا ال
َية إسماَّعأيَل خبز ِق وا

ُبصْخصِل ال
ول الحزون في آوىَ ُتَر ولم

ْهَِّل الَّس
ُه ّ خبُز َوىَ إل ابصنصهَّصاَّ ُيرىَ كآ

ّور وفي الملْوك ُبْسِط في ُتص
ْثل الم

ّ خبُزه ْنصقصاَّء إل َع ُمصغصرٍب ك

ٍة ُتْحلْي ول ُتِمّر أن ماَّ ُصور ّناَّسَ عأنهَّاَّ ِر من ال ٍة غصي ُرؤي
ْنبَت عأّزه يحمي  ْقصِل َم َبص الص ّ خبصُزه وائٍل بصُن كصلْصيُب إل



ٌع القوُل َهصْزِل ول ِبجد مرفو َده َخْصماَِّن يستّب ل عِأصنص
ًاَّ أصاَّب عأن ذاك يكن لم كلْيب

ْذل َبص
ْبُز الصذي بصه حاّل إسماَّعأيل خ

ْهٍي ذي ِر ول َد ْك عأقصل ذي ِف
ٌُء ُع ليس قضاَّ ُيسطِّصاَّ

والمولدين العرب شعر

ِو والحضر من والقضية التي ل أحاتِشُم منهَّاَّ، ول أهاَُّب الخصومة فيهَّاَّ:ً أّن عأاَّّمة العرب والعأراب والبد

ُقَرىَ، من المولدة والناَّبتة، وليصصس ذلصصك بصصواجٍب لهَّصصم ساَّئر العرب، أشعر من عأاَّّمة شعراء المصاَّر وال

فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي كصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّل مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ قصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّلوه.

ٍة ّلدين، ويستسِقطِّون َمن رواهاَّ ولم أر ذلك قّط إلّ فصصي راويصص ِرجون أشعاََّر المو ًاَّ منه يبهَّ وقد رأيت ناَّس

ّي زماَّن كصصاَّن. ّيد مّمن كاَّن. وفي أ َع الج ِر بصيٍر بجوهر ماَّ يروىَ، ولو كاَّن له بصٌر لعَرف موض ِر غي للْشع

وأناَّ رأيت أباَّ عأمرو الشيباَّنّي وقد بلْغ من استجاَّدته لهَّذين البيتيِن، ونحن في المسجد يوما الجمعصصة، أن

ّتى كتبهَّماَّ لصه، وأنصصاَّ أزعأصم أّن صصاَّحاب هصصذين البيصتين ل يقصصول ًاَّ حا ًة وقرطاَّس ّلْف رجلً حاتى أحاضره دوا ك

ًا، وهماَّ  ًا أبد َنه ل يقول شعر ًا، ولول أن أدِخَل في الحكم بعض الفتك؛ لزعأمَت أّن اب ًا أبد قوله: شعر

ّنماَّ الّرجاَِّل ُسؤاُل الموُت َفإ َبّن ْوَت الموَت تحِس َلْى َم ِب ال
َع َظ الّسؤال لذّل ذاَك من أف ِكصّن مصوٌت َذا ولص

واللفظَ المعنى في القول

فصصي مطِّروحاصصٌة والمعصصاَّني المعنصصى، استحسصصاَِّن إلصصى الّشصصيُخ وذهصصب

ّي والعربّي، العجمّي يعرفهَّاَّ الطِّريقِّ ّنمصصاَّ والمدنّي، والقَروي، والبدو وإ

ِة في الشأُن ّير الوزن، إقاَّم الماَّء، وكثرة المخرج، وسهَّولة اللْفظ، وتخ

َدة الطِّبع صّحة وفي مصصن وَضصصْرب صصصناَّعأٌة، الشصصعر فإنمصصاَّ الّسبك، وَجو



ّنسصصصصصصصصصصصصصصجَ، ّتصصصصصصصصصصصصصصصوير. مصصصصصصصصصصصصصصن وجنصصصصصصصصصصصصصصٌس ال ال

ُئنصصي الّشعر? قاَّل:ً الصصذي تقوُل ل لَك أحامد:ً ماَّ بِن للَْخلْيِل قيل وقد يجي

يجيئنصصصصصصصصصصصصي. ل أْرضصصصصصصصصصصصصاَّه والصصصصصصصصصصصصذي أرضصصصصصصصصصصصصاَّه، ل

له:ً قيل حاين العأرابّي جواَب أستحسن كماَّ الكلما، هذا أستحسن فأناَّ

ُدك? قاَّل:ً أجدني كيَف ُد تِج ِهَّي، ل ماَّ أج َت ِهَّي أش َت أجد. ل ماَّ وأش

المقفع ابن شعر

ّفع:ً ماَّ لك ل تجوُز الصبيت والبيصتين والثلثصة قصاَّل:ً إْن وقيل لبن المق

ّطِّوال ُتعَرف باَّل َبهَّاَّ، فقاَّل له الساَّئل:ً وماَّ عألْيك أْن  ُتهَّاَّ عأَرفوا صاَّحا ُجْز

ّنصصصصصصصصصه لصصصصصصصصصم يفهَّصصصصصصصصصْم عأنصصصصصصصصصه. الجيصصصصصصصصصاَّد? فعلْصصصصصصصصصم أ

ّلصصد َفصصرق بيصصن المو الفصصرق بيصصن المولصصد والعأرابصصي ونقصصول:ً إن ال

َقصصَة ّلصصد يقصصول بنشصصاَّطه وجمصصع بصصاَّله البيصصاََّت اللحا والعأرابصصي:ً أّن المو

ُته، واضصصطِّرَب كلُمصصه. ّو ُقصص ّلْصصْت  َأمعصصَن انح ِر أهصصِل البصصدو، فصصإذا  بأشصصعاَّ

َواسَ، ُنصص ٍه بمعنصصى مهَّلْهَّصصٍل وأبصصي  شعر في تعظيم الشراف وفي شصصبي

ِض بنصي َد الّسصاَّدة، يقصول الشصاَّعأر فصي بع ّتعظيم والطراِق عأن في ال

مروان:ً 

َع كّف َو َشمُم عِأرنينه في أْر ّفه ْيَزَراٌن ك ٌقِّ ِريُحه َخ ِبص َعأ



ّلْم فماَّ ّ يك َتصِسصُم حاصيَن إل يبص ًء ِته ِمْن ويغَضى حَاياَّ َمهَّاَّب
ّلَْم  ًاَّ تك ِلْصُم ساََّخِت يوم الكص َوىَ بماَّ قاَّل  ْهَّ ُعهَّصُم َي َجمي

ُعأوَك ْد َثَم ياَّ َي ْيَراِت ق َثصُم ياَّ الَخ ُق ٍة داٍع ِمن بك هاَّتٍف وهاَّتصف
ُنواسَ في مثل  ذلك: وقاَّل أبو 

ْه من الّشمس ِلسلْيِل َقمر مصاَّثصلْة الساَّداِت
َذَر ّي حَا ْه من المطِّو ِر َب َخ ّتى ُنصهَّصُم َش ُنصو ُظ

َهْرَمَة في مديحِِّ المنصور، وهو شبيٌه بهَّذا وليس  منه: وقاَّل إبراهيم بُن 

ونصاَّئُل عأقاٌَّب فيهَّاَّ كّرهاَّ إذا سريره حِافاَّفْي عأْن لحظاَّت
ْكل أوعأدَت الذي  ّث ثاَّكُل باَّل ْنت الذي َدىَ آِمنة أّم الصّر

ّكد  ُو ْقد: شعر في الحلْف والعقد وقاَّل ُمهَّلْهٌَّل، وهو يقع في باَّب الحلْف  َع ب

ًاَّ ْوم ّي َي َعَة عأصد ْي َقصِن ُجصَر ّذ الص َتصنصاَّ وائل عأصلْصى َلْص ْفص وأ
ًاَّ ْفظ َيمصن ذي وحالْف ِلحلْفي حِا ًا الّرماََّح عأنه مصجصتصهَّصد

ًا ًاَّ عأهَّد ْنصَحصر َوثيق ُدن بَم ُبص الص ِدنصاَّ ِمن ِهصُم عأهَّ وعأصهَّصد
حَاَضصِن من الهَّضاَُّب أناََّف وماَّ ًاَّ بحٌر بصصوفصتصهَّصاَّ كف

َطِِّن في الَجُموح ِخَراَط الّش ّلْيُل ّنصهَّصاَُّر ال ًاَّ والص مصعص
َنّي  التغلْبّي: شعر في مصرع عأمرو بن هند وقاَّل جاَّبر بن حا

باَّلتمصلْصقِّ يرضيكم كمن ولسناَّ ٍما ُهَّصْم قريٍب كأقوا مصحصلْص
ُكّر  ْيَل ن َدق كّل في الخ ْنص َخ  ً ًاَّ بناَّ ُشَرحابيل ّلْصمص ومحص

ّفصقِِّ أّمصُه ليلْصى لتخدمَا بصمصو ٍد بُن عأمُرو ماَّ  ْد هن َق دعأاَّ و

ِنه ِمن فأمَسَك ْدَماَّ ّنصقِِّ َن باَّلمصخص
الّسيف إلى ُكلْثوما ابُن

ِذي َطٍِّب ب الحديدة صاَّفي ُش
َفقِّ مْخ

ًا  َضْربًة الّرأسَ عألْى عأمد

المتلّْمس: شعر في القاَّرب وقاَّل 

َنيَن عأن فزحازح ّدعأوا أن الد يتص ّلْهَّم َلصل آَسى ك زلصفة ول
ُعود أصَل  ْيُث ِمْن ال ُع حَا ُينز ًاَّ إخواني كاَّن جواُرهصم كريم

المتلْمس: وقاَّل 

َق لهَّم  ِنيِن فو ميسماَّ العرا ُدوا أخوالي غيُر ِقيَضتي أرا ن
َأصبحِّ أْخَرىَ لُه بكّف َذمصاَّ ف أْج ّ كنُت ْثَل إل ِه قاَّطِع ِم ّفص كص



ِد ّدمصاَّ عألْيهَّاَّ الْخَرىَ َتج َقص ُم ِه أصاَّبْت ِذ ْتصَف ه هصذه حَاص
ًاَّ ِه َمساَّغ َبي ُع لناَّ َلَصّمصمصاَّ الشجاَّ َق َأطر َق ف َيَرىَ ولو الشجاَّع إطرا

ْلَْن َي ّتى َتَزا دمصاَّ َدمٌا يَمصّس ل حا ُؤنصاَّ َتسصاَُّط لو إناَّ  ِدمصاَّ
ّلْه تعاَّلى عأنه لبي َمْريم الَحنفصصي:ً َألُت عأن قول عأمر بن الخطِّاَّب رضي ال تفسير كلْمة لعمر قاَّل:ً وس

ّيصصن، ل يغيصصُض فصصي ٍء ب ّدما الجصصاَّري مصصن كصصّل شصصي ّدما قصصاَّل:ً لّن الصص ًاَّ لك من الرض للْصص ّد بغض َلناَّ أش ِه  ّلْ وال

َنه أبيصصصصصصصصصصض. ّلْصصصصصصصصصصب ففرقتصصصصصصصصصصه رأيصصصصصصصصصصَت مكصصصصصصصصصصاَّ الرض؛ ومصصصصصصصصصصتى جصصصصصصصصصصّف وتج

َدمَا البعيصصصصر. ّدماَّء، إلّ  إلّ إّن صصصصصاَّحاب المنطِّصصصصقِِّ قصصصصاَّل فصصصصي كتصصصصاَّبه فصصصصي الحيصصصصوان:ً كصصصصذلك الصصصص

ّنِمُر بُن  َلب: أشعاَّر شتى وقاَّل ال تو

ْغُرْرك فل  ْعد من أّمَك َت َس ٍد في كنَت ُهَّصُم وأّمك سع منص
 وقاَّل:ً 

َلُه ُيَزاحِاْم لم  ِد بأٍب خاَّ ْلْص َجص ِما ُأخِت ابَن َقو ًغى ال ُمص

وقاَّل آخر:ً 

ِه ْلِْم ّلْه عِأ ِم وال ْلْ ِع ْفَرسَُ باَّل أ ّلُْه َة ال ِدينصه الصغصدا لص
آخر: وقاَّل 

ًاَّ ّني َمَصّح ّقصعصاَّ أرىَ ولك ُمتر أديِمكم في لي الهَّاَّجون تَرك
ُعكلّْي، لنوح بن  ِلّْي، أو ال ِعْج جرير: وقاَّل ال

ّدكم وأسّب أبصينصاَّ بسّب ج ّبني ّبًة مثلْصي فأراك أتس ُسص
ِفصينصاَّ ل أباَّك أّن نوُح ياَّ ُيو َتضى أرىَ ْق ّوٌز والم متج

يكرب: وقاَّل عأمرو بن معد 

ِوْزه ُع َماَّ إلى وجاَّ َتطِّصي َتْس ْع َتطِّ ًاَّ َتْس ْعأصه شيئ َد َفص
ُع َلُه َسَموت أو لَك َسَماَّ ولو ُكصّل باَّلّزَماَِّع ٍر ف أمص

ّنع  ّي: وقاَّل المق ِكند ال

َفّض  يجري الجوِف في ار
ُهناَّ وهناَّ هاَّ

ِء وصاَّحاِب ّداء الّسصو َعصياَّء كصاَّلص الص

دفصنصاَّ صصاَّلصحٍِّ مصن عأنده رأىَ ِبر ُيخ ْوراِت عأن و َعأص
ِبصه صصاَّحاص

ّفصضصتصه وإن الجماَّح َنصاَّ َخ حَاصَر ٍء ّفصعصت إذا َسصو َتصه ر ْيَر َسص



ِرْف فل ذاَك ماََّت ْع َنصنصاَّ َلصُه ت َجص
مصنصه فكصْن ذاك َيْحَي

ٍة ْعصَزل بصمص

الحرم خصال

ِإذا دَخصصصَل الحصصصرما كصصصّف عأنصصصه. ُيريغصصصه ويعاَّرضصصصه، فصصص ّظصصصبَي و ّذئَب يصصصصيد ال فمصصصن خصصصصاَّله:ً أّن الصصص

ُله، ول ُتحَن وتعّرفْت حاصصاَّ ُيعرف ذلك متى ام ّنه ل يسقط عألْى الكعبة حاماَّما إلّ وهو عألْيل،  ومن خصاَّله:ً أ

ًاَّ. يسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصقط عألْيهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ دامَا صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصحيح

ِفرقصصتين ولصصم يعلْهَّصصاَّ ّطِّير كاَّليماَّما وغيصصره، انفَرقصصت  َقٌة من ال َعأَر ّنه إذا حااَّذىَ أعألْى الكعبة  ومن خصاَّله:ً أ

طصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّئٌر منهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ.

ِعراق، كاَّن الِخصب والمطُِّر فصصي تلْصصك الّسصصنة ّقِّ ال ّنه إذا أصاَّب المطُِّر الباََّب الذي من ِش ومن خصاَّله:ً أ

ّقِّ ِة فصي ِشص َن ّقِّ الّشصاَّما كصاَّن الخْصصب والمطِّصر فصي تلْصك الّسص ِعراق، وإذا أصاَّب الذي ِمن ِش ّقِّ ال في ِش

ُبلْصصصصدا. ًاَّ فصصصصي سصصصصاَّئر ال ِإذا عأصصصصّم جصصصصوانَب الصصصصبيِت كصصصصاَّن المطِّصصصصُر والِخْصصصصصُب عأاَّّمصصصص الشصصصصاَّما، و

َواِل َط ّناَّسَُ البيَت عألْى  ْذ يومَا حَاجَّ ال ُيرمى بهَّاَّ في ذلك المرمى، ُم ومن خصاَّل الحَرما:ً أّن حَاَصى الجِماَّر 

ِة والعلمصة والعأجوبصِة الصتي فيهَّصاَّ، لقصد كصاَّن ذلصك ٍر واحاصد، ولصول موضصع اليص ّنه عألْى مقدا ِر، ثّم كأ ّده ال

ّنصصصصصصصاَّسَ. َذ منصصصصصصصه ال كاَّلجبصصصصصصصاَّل، هصصصصصصصذا ِمصصصصصصصْن غيصصصصصصصر أن تكَسصصصصصصصَحه الّسصصصصصصصيول، ويأُخصصصصصصص

ْلَْك عألْى من عألهاَّ، ول يجمعون بين ّنتهَّم:ً أّن كّل َمن عأل الكعبَة من العبيد فهَّو حاّر، ل يرون الِم ومن ُس

ْلِملْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك. ِة ا ِذلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ّوهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ و عأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّز عألْ

َكعبصصصصصصصصصصَة قصصصصصصصصصصّط. وبمكصصصصصصصصصصة رجصصصصصصصصصصاٌَّل مصصصصصصصصصصن الّصصصصصصصصصصصلْحاَّء لصصصصصصصصصصم يصصصصصصصصصصدُخلْوا ال

ّبع كعبة، ومنه:ً كعبة ًاَّ للْكعبة، والعرُب تسّّمي كّل بيٍت مر ًاَّ؛ تعظيم ّبع ًاَّ مر ُنون بيت ّية ل يب وكاَّنوا في الجاَّهلْ

ُعصصّزىَ. ًاَّ حُاميصصد بصصن زهيصصر، أحاصصد بنصصي أسصصد بصصن عأبصصد ال ّبعصص ًاَّ مر ّوُل َمصصن بنصصى بيتصص َوكصصاَّن أ َنجصصران، 

ُد فيصصه ُيقيم عألْيه يج ُة من  ِء زمزما عألْى وْجه الدهر وكثر ُده َمن شرب من ماَّ ثّم البركة والشفاَّء الذي يج

ْع فصصي الرض حَاّمصصة إلّ أتاَّهصصاَّ، وأقصصاَّما عأنصصدهاَّ، وشصصرب منهَّصصاَّ، واسصصتنقع فيهَّصصاَّ. الشصصفاَّء، بعصصد أْن لصصم يصصد

ّدي إتصصاَّوة، ول ًاَّ، ل تصصؤ َلقاَّحاصص ًاَّ و ّنهَّاَّ لم تزل أْمنصص ِر الباَّبيِل، والِحجاَّرة الّسّجيل، وأ ّطِّي هذا مع شأن الفيل، وال

ِلْكصصصصه أحاصصصصد. ًا لصصصصم يم َيصصصصزْل حُاصصصصّر ّنصصصصه لصصصصم  ِدين للْملْصصصصوك، ولصصصصذلك سصصصصّمي الصصصصبيَت العصصصصتيقِّ؛ ل َتصصصص

ّية في  ُأم ذلك: وقاَّل حارب بن 



َيَك ِف ْك َت َدامى َف ّن قصريِش ِمْن ال َطِّر ُلّْم م صصلِح إلصى َه
ِديَت مطِّر أباَّ ِر ُه ْي َعأصيِش لخ ُهَّْم َطِّ ِيَش َوْس َتع فيهَّصم و

َوَك أن وتأَمَن جيِش رّب َيُزر ًة َد ْلْ ًاَّ عأصّزت َب ِديمص َقص
ّلْه وقاَّل ْذ عأّز ال َوإ َناَّ وجّل:ً " ْلْ َع ْيَت َج َب ْل َبًة ا َثاَّ ّناَّسَِ َم ًاَّ للْ َأْمن ُذوا َو ّتِخ ِمصصْن وا

ِما ْبراهيم َمقاَّ ّلْى" وقاَّل إ َنصصاَّ عأن حاكاَّيًة وجّل، عأّز ُمص ّب ّنصصي إبراهيصصم:ً "َر إ

ْنُت َك ّيتي ِمْن َأْس ٍد ُذّر َوا ْير ِب َد َزْرٍع ذي َغ ْنص ْيتصَك عأ ِما َب ّبنصاَّ الُمَحصّر ِيُمصوا َر ُيق ِل

َعْل الّصلة َاَّْج َدة ف ِئ ْف ّنصصاَّسَِ ِمَن َأ ِوي ال ْهَّصص ِهَّصصْم َت ْي ُهَّصْم إل ْق ّثَمصصَراِت ِمصصَن َواْرُز ال

ُهَّْم ّلْ َع يشكُروَن". َل

المدينة خصال

َبثهَّاَّ تلِْفط قيل ولطِّيبهَّاَّ َطيبة، هي والمدينة ُع َخ ُبهَّاَّ، وينص ريصصحِّ وفي طي

ِة ترابهَّاَّ ّن َعأرف تْربتهَّاَّ، وب ِم ترابهَّاَّ و ِئهَّاَّ، ونسي في توجد التي والنعمة هوا

ِكهَّاَّ َك ّنهَّاَّ عألْى - دليٌل حايطِّاَّنهَّاَّ وفي ِس ًاَّ. جعلْصصت حايصصَن آيصصًة ُجعلْت أ حارمصص

ِزٍل من َخرَج من وكّل ّيٍب من َطِّ ّتْربة الهَّواء ريحِّ استنشاَّق إلى م فصصي وال

ّنه بلْدة كل ّد فإ ّبت الستنشاَّق عأند لب َدهاَّ أْن ِمْن والتث فصصذلك منتنصصًة، يِج

ُبلْدان، شأِن من طبقاٍَّت عألْى ّ ال رسصصول الّرسول، مدينة في كاَّن ماَّ إل

ّلْه ّياَّح وسلْم، عألْيه اللْه صلْى ال ْطِّصصر فلْلّْص ِع َبخصصور وال مصصن والنضصصوح، وال



ِرهصصاَّ فصصي لصصه يوجصصد مصصاَّ - أضعاَُّف فيهَّاَّ كاَّن - إذا الطِّيبة الرائحة مصصن غي

ُبلْدان، ّياَّح كاَّن وإن ال َود، الّص َبخور أفخَر، والعطِّر أج أثمن. وال

 الرديئة البلدان بعُض

ّبت ٍة وُر َبة رائحتصصه، وتصصذهب العطِّصصُر فيهَّصصاَّ يسصصتحيل بلْد الهصصواز. كقصصص

ُد كاَّن وقد َية، باَّلقاَّمة هّم الرشي َلْهَّاَّ وكره بأنطِّاَّك شصصيٌخ فقصصاَّل ذلصصك، أه

َقُه:ً ياَّ منهَّم، َد لّن مثلْك، بلد ول بلدك، من ليست المؤمنين، أمير وَص

ّطِّيب ّير الفاَّخَر ال ّتى فيهَّاَّ يتغ َع ل حا ْنتف يصصصدأ والّسلََح شيء، بكثير منه ُي

ْلْعة من كاَّن ولو فيهَّاَّ ّبمصاَّ ومطِّرهصاَّ اليمصن، طبصع ومصن الهَّنصد، ق أقصاَّما ر

بهَّصصصصصصاَّ. ُيِقصصصصصصم فلْصصصصصصم سصصصصصصكون، فيصصصصصصه ليصصصصصصس شصصصصصصهَّرين،

َتجعل الّسوداء، الُجويريَة فقاَّل:ً وإّن المدينة ذكر ثّم ًاَّ رأسهَّاَّ في َل شصصيئ

ًاَّ َبلْحِّ، من فتجصصد أهلْصصه، عألْصصى لهَّصصوانه لصصه؛ قيمَة ل مماَّ َنُصوٍح، من وشيئ

ًة لصصذلك ّيبصصة ُخمصصر ٍة وطيصصَب ط ُلهَّاَّ ل رائحصص ِد ذوي مصصن َعأصصُروسٍَ بيصصُت يعصص

ّتى القدار، ّنوىَ إّن حا ْنقع، ال َد يكوُن الذي الم غاَّيصصة فصصي العصصراق أهل عأن

ْتن، ّن َدهم يكوُن إنقاَّعأه، طاَّل إذا ال ّطِّيصصب، غاَّية في عأن ّلْصصه ال سصصبحاَّنه وال

أعألْم. وتعاَّلى

الحمام ذكر



أجناسه

وطصصوراني، وبيصصوتّي، وأهلْصصّي، وحاشصصّي، الحمصصاَّما:ً الحمصصاَّما صاَّحاب قاَّل

ٍر وكصصّل ّدعأاَّء، والهَّصصديل، الّصصصوت، وبحسصصن بصصاَّلّزواج، يعصصرف طصصاَّئ والصص

ًاَّ بعضُه خاَّلَف وإن حاماَّما، فهَّو والترجيع ّلْون، الّصوِت بعض في بعض وال

ّد، بعض وفي ِديل، ولحن الق ّدجاَّج أجنصصاَّسَ تختلْصصف وكصصذلك الهَّ عألْصصى الصص

ّديك تكصصون أن مصصن ذلصصك يخرجهَّصصاَّ ول ذلصصك مثصصل ًاَّ:ً كاَّلصص الهَّنصصدي َدَجاَّجصص

ِطِّّي، والِخلسّي ّنب ّدجاَّج وال ّي وكاَّل وكصصذلك ذلصصك، وغيصصر والزنجّي الّسند

ِعراب ُبْخصصِت، البصصل:ً كصصاَّل ّيصصاَّت والفوالصصجَ، وال َون ْهَّ َب ّياَّت، وال والّصْرَصصصَران

ّنجب، والُحوش، أْن من ذلك يخرجهَّاَّ ول البل؛ فحول من ذلك وغير وال

إبلً. تكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصون

ّ ذاك وماَّ ّنْمِل والفأر، الُجرذاِن مخاَّلفة إل ّذر، وال ْأِن وكصصاَّختلف وال الّضصص

ِز، ْع ّيصصة البقر وأجناَّسَِ والم ّية، والبقصصر الهلْ ِة الوحاشصص َبصص بينهَّمصصاَّ مصصاَّ وكقرا

الجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصواميس. وبيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن

ّياَُّت تختلْف وقد مصصن ذلك يخرجهَّاَّ ول الختلف، بضروِب والعقاَّرُب الح

ّيصصصصصاٍَّت، عأقصصصصصاَّرَب تكصصصصصوَن أن ِغْربصصصصصاَّن. الكلُب، وكصصصصصذلك وحا وال

ُبك ّنصصاَّسَ:ً كاَّلّزنصصجَ بيصصَن مصصاَّ بتفصصاَّوِت وحاْسصص ُعور فصصي والصصصقاَّلبة، ال الّشصص



ّيين ومثُل وثمود، وعأاَّد ومأجوج، وكيأجوج واللوان، َعاَّن ْن َك والعماَّلقصصة. ال

ٌد بينهَّماَّ يقع ل حاتّى الضاَّئنة الماَّعأزة تخاَّلف فقد وهصصي تلقحِّ، ول تساَّف

وشصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّء. غنصصصصصصصصصصصصصصصصصٌم ذلصصصصصصصصصصصصصصصصصك فصصصصصصصصصصصصصصصصصي

ّي ُقمر َوَرشصصاَّن حامصصاَّما، والفاَِّختُة حاماَّما، قاَّل:ً وال ْفنين حامصصاَّما، وال والّشصص

ومفاَّخرهاَّ حاماَّما، كلْهَّاَّ أخرىَ وضروٌب واليعقوب، اليماَّما وكذلك حاماَّما،

ّ ُتعصصرف ل الصصتي الحمصصاَّما إلصصى ترجصصع فيهَّصصاَّ الصصتي السصصم. بهَّصصذا إل

ْفلْيمون زعأم قاَّل:ً وقد ُذ الحمصصاَّما أّن الِفراسصصة صاَّحاب أ ّتَخصص لضصصُروب:ً ي

ُذ ماَّ منهَّاَّ ُيوِت، والنساَّء للنس ُيتخ ُب ُد ماَّ ومناَّ وال ّتَخ والسصصباَّق. للّْزجاَّل ُي

ِدي الحماَّما والّزجاَّل:ً إرساَّل  الهَّوا

الحمام مناقب

َتصصَر ّنصصك لصصم  ّبصصه للْنصصاَّسَ، وأنصصس النصصاَّسَ بصصه، وأ ومن مناَّقب الحماَّما حا

ْقَصصد مرتبصًة مصن الحمصاَّما، وأسصفل ًاَّ، ول أ ّط أعأصدَل موِضصع ًاَّ ق حايوانص

َق أن ّتخصصذهاَّ، وأرفصصع النصصاَّسَ ل يكصصون فصصو ُدون أْن ي ّنصصاَّسَ ل يكصصون  ال

ّتخصصذه مصصاَّ بيصصن الحّجصصاَّما إلصصى الملْصصك الهَّمصصاَّما. ٌء ي ّتخصصذهاَّ، وهصصي شصصي ي

ُهصصْم ّتخصصذونه  ٌء ممصصاَّ ي ّناَّسَ له، ليصصس شصصي ِة ال ِما شهَّو والحماَّمُا مع عأمو

َبًة منهَّصصم باَّلحمصصاَّما، ثصصّم تجصصد ذلصصك فصصي ّد َصصصباَّ ًاَّ بصصه ول أشصص ّد شصصغف أشصص



ُده في الفحول، وتجده في الّصبياَّن كمصصاَّ تجصصده فصصي الِخصياَّن كماَّ تج

ُده فصصي الشصصيوخْ، وتجصصده فصصي ْتيصصاَّن كمصصاَّ تجصص ِف ُه فصصي ال ُد الّرجاَّل، وتجصص

النسصصصصصصصصصصصاَّء كمصصصصصصصصصصصاَّ تجصصصصصصصصصصصده فصصصصصصصصصصصي الّرجصصصصصصصصصصصاَّل.

ّطِّير المياَّمين، وليصصس مصصن الحيصصوان الصصذي تظهَّصصر لصصه  والحماَّمُا من ال

ِر وأشباَّه ذلك، فيكوَن ذلصصك ممصصاَّ عأورة وحاجم قضيٍب كاَّلكلْب والحماَّ

ْدِِخلْوه دوَرهصصصصصصم. ُيصصصصصص يكصصصصصصوُن يجصصصصصصب عألْصصصصصصى الّرجصصصصصصاَّل ألّ 

ّنى بن زهير:ً ومن العجب أّن الحماَّمَا كلْمة لمثنى في الحماَّما قاَّل مث

ّقى، فأنشده ابن يسير بيت الُخَريمّي:ً  ْكَران ُمو ّقى، والّس َلْ ُم

ْهَُّم َناَّياَّ وَس ِر الم ّذخاَّئ ُع باَّل َل ُمو ُتُه َدد ْعأ ًا وأ ِلْصّمة لكّل ُذْخر ُم

الحمام شرب

ّديك عأطِّشاَّن إنساَّن رأىَ ومتى ّدجاَّجة ال ًاَّ ورأىَ الماَّء، يشرباَّن وال ذئب

ًاَّ َعاَّن وكلْب ًاَّ، الماَّء يلْطِّ ْطِّع َهَب ل ْبحِّ من عأطِّشه ذ ْغبًة الديك حاْسو ُق ْغبة ن ن

ْطِّع ومن ّنصصه الكلْب، ل َيصصرىَ وإ ّيصصاَّن وهصصو المصصاَّء َيشصصرب وهصصو الحمصصاَّما َل ر

ِهَّي َع أن فيشت َكَر معه. الماَّء ذلك في َي

ّنسل في الحمام رغبة صدق ال

ّذْرء كماَّ قاَّل أبو الخْزر  ّديك والكلُْب في طلْب الّّسفاَّد وفي طلْب ال الِحّماَّنُي: وال



َتغي ْب ِء ُم َ الّضن ِزِل ول َعاَّ ْل  ِباَّ
ّذْرء معاَّنيه أكثر والحماَّما َكُر عألْم فإذا الولد، وطلُْب ال ّذ ّنصصه ال َدع قصصد أ أو

ّدماَّ الولد منه يكون ماَّ النثى رحاَم الَقَصصصب ونقصصِل العّش، إعأداد في تق

َققِِّ ِعيدان من ذلك وأشباَّه الُخوص، وِش ّوارة ال ّدقاَّق الخصص يعمل حاصصتى الصص

ًاَّ وينسصصجاَّهاَّ ُأفحوصة رضصصياَّه قصصد الصصذي الموضصصع وفصصي مصصداخلً، نسصصج

َنعاَّه، اتخذاه ِتلْصصك أْشَخصاَّ ثّم الحماَّمة، جثماَّن بقدر واصطِّ ِة ل الفحوصصص

ًاَّ َفَط مرتفعة؛ غيَر حُاروف َعه البيض لتح َن ّتدحارج، من وتم َنفي ولتلْزمَا ال ك

ًا ولتكون الجؤجؤ ًا الَحْضصصن، لصاَّحاِب ِرفد يتعصصاَّوران ّ ثصصم للْصصبيض، وَسصصد

َقبصصاَّن المكصصاَّن ذلك يسصصّخناَّنهَّاَّ الفحوصصصة، وتلْصصك القرُمصصوص ذلصصك ويتعاَّ

ّفياَّنهَّاَّ َد ّيباَّنهَّاَّ، وي ّول، ِطباَّعأهَّصصاَّ عأنهَّاَّ وينِفياَّن ويطِّ ُيحصصدثاَّن ال طبيعصصًة لهَّصصاَّ و

ّقًة أخرىَ ِة من ومستخرجًة طباَّئعهَّماَّ، من مشت ُقواهمصصاَّ أبصصدانهَّماَّ رائح و

َع لكي منهَّماَّ؛ الفاَِّصلْة ِه موضٍع في وقعت، إذا البيضُة تق المواضصصع أشب

ًاَّ َوثصاََّرة؛ الحضصاَّنة مع الحماَّما، بأرحااَّما طباَّعأ البيضصة تنكسصر ل لكصي وال

ُبس ُعأهَّاَّ ينكر ولئل الموضع، بي َع ِطباَّ ُكصصون المكاَّن، طباَّ ٍر عألْصصى ولي مقصصدا

َبصصْرد مصصن َنة و ال َبة، والّرخصصاَّوة الّسصصخاَّ المخصصاَُّض ََضصصَربهَّاَّ إْن ثصصّم والّصصصل

َطّرقت َدَرت ببيضتهَّاَّ، و ُته، قصصد الذي الموضع إلى َب ّد إلصصى وتحصصاَّملْْت أعأصص

ْته الصصذي المكصصاَِّن ّتَخصصذ ّ وصصصنعتُه، ا ٌد يقّرعأهَّصصاَّ أن إل ريصصحٌِّ أو قاَّصصصف، رعأصص



ّنهَّاَّ عأاَّصٌف ّبماَّ فإ ّنهَّصصاَّ دون بهَّصصاَّ رَمصصْت ر ِك موضصصعهَّاَّ وبغيصصر ُعأشصصهَّاَّ، وظصصل ِ

َد اختاَّرته، الذي ِرق ربماَّ والّرعأ الصصتي كصصاَّلمرأة وفسصصد، الصصبيض عأنصصده َم

َفصصصصصَزع، مصصصصصن ُتسصصصصصِقط ُنهَّصصصصصاَّ ويمصصصصصوُت ال الصصصصصّروع. مصصصصصن جني

ِإذا باَّلبيض وأنثاَّه الحماَّما عأناَّية فل المكصصاَّن ذلصصك فصصي الصصبيَض وَضعت و

ّتصصى ويتعصصاَّورانه، الحضصصَن يتعاَّقباَّن يزالن َمصصداه الصصبيُض ذلصصك بلْصصغ إذا حا

َهَّْت ّياَّمه، وانت ّظفه الذي ِميقاَّته وتّم أ ُقه، و ّبصصره خصصاَّل انصصصدع صصصاَّحابه، ود

ْيض ْلْصصد، عأصصاَّري فخرَج الفرخْ، عأن الب الِحيلْصصة، قلْيصصَل الَجنصصاَّح، صصصغيَر الِج

ّد ضصصيقِّ مصصن وترويحصصه قيضصصه مصصن خلِصه عألْى فيعيناَّنه الحلْقوما، منَس

ّوته. َهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّتسصصع ل الفرَخيصصِن أن يعلْمصصاَّن وهمصصاَّ  بصصاَّلفراخْ عأناَّيتهَّمصصاَّ حالْوقهَّمصصاَّ ت

ُهَّماَّ ّ هصصّم ذلصصك عأنصصد لهَّمصصاَّ يكصصون فل للْغصصذاء، وحاواِصصلْ فصصي ينفخصصاَّ أْن إل

َقِّ التحاَّمهَّاَّ، بعد الحوصلُْة لتتسع الريحِّ، حالْوقهَّماَّ َفت ْن َت َد و ِقهَّاَّ، بع ثصصم ارتتاَّ

ّتسعت وإن الفرخْ أّن يعلْماَّن ُته ا ًاَّ، حَاوصصصلْ ّنصصه شصصيئ أول فصصي يحتمصصل ل أ

ّق أن اغتذائه ّطِّعم، يز ّق باَّل ُيصَز ّلْعصاَّب ذلصك عأنصد ف بقواهمصاَّ المختلْصط باَّل

ْعم وقوىَ ّلْعاَّب ذلك يسّموَن - وهْم الطِّ ّلْباَّء ال طبصصع أّن يعلْمصصاَّن - ثصصم ال

ِته ِم، وهضم الغذاء استمراء عأن يرق حاوصلْ ّطِّع تحتصصاَُّج الحوصلْة وأّن ال

ْبٍغ إلى َنصصة بعصصُض لهَّصصاَّ يكصصون أن إلصصى وتحتصصاَّج وتقويصصة، َد والصصصلبة، المتاَّ



ٌء وهصصو الِحيطِّصصاَّن، أصول َشوَرج من فيأكلْن الخصصاَّلص الِملْصصحِّ بيصصَن شصصي

ّتراب وبين ّقاَّن الملْحِّ، ال ّتى الفرخْ فيز ّنه عألْماَّ إذا حا َبغ قصصد أ ّد انصصد واشصصت

ّقاَّه ّقاَّه ثم حاواصلْهَّماَّ في غّب قد الذي باَّلحّب ز الذي باَّلحّب ذلك بعد ز

ّقاَّنه يزلن فل وأطرىَ، أقوىَ هو ِته مقصصدار عألْصصى والمصصاَّء بصصاَّلحّب يُز ّو ُقصص

ِبّض منهَّماَّ، ذلك يطِّلْب وهو طاَّقته، ومبلْغ ّنه عألْماَّ إذا حاتى نحوهماَّ؛ وي أ

َنعاَّه اللْقَط أطاَّق قد ْنع، بعَض م ْقصصِط إلى ليحتاَّج الم ّوده، اللْ حاصصتى فيتعصص

َته أْن عألْماَّ إذا َدا َبه وأن تّمْت، قد أ َعْت قد أسباَّ َتَم ّنهَّمصصاَّ اج ُه إن وأ َفطِّمصصاَّ

ًاَّ ْطِّم ًاَّ ف ًا مقطِّوعأ َي مجذوذ ِو ّلْقط، عألْى ق ِتهَّى لنفِسه وبلْغ ال ِته ُمن - حااَّج

َفياَّه الكفاَّية، سألهَّماَّ إذا ضرباَّه َن ْنَزع ثّم إليهَّماَّ رجع متى و تلْصصك عأنهَّماَّ ت

ّكصَن العطِّصصف ذلصك وينَسصياَّن لصه، منهَّمصاَّ العجيبصة الرحامصُة عألْيصصه، المتم

َهلن ُيذ ّد له، الثرة تلْك عأن و ّو مصصن المضني والك ُد ُغصص والصصّرواح عألْيصصه، ال

ًء العمصصل يبتصصدياَّن ثصصم إليه، ًاَّ، ابتصصدا تلْصصك وعألْصصى النظصصاَّما ذلصصك عألْصصى ثاَّنيصص

ّدماَّت. المقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

اسصصتدّل، لمن َدللة وجعلْهَّماَّ وهداهماَّ، وألهَّمهَّماَّ، عأّرفهَّماَّ من فسبحاَّن

ًا ًاَّ وُمِخبر ّلْه ذلكم استخبر، لمن صاَّدق العاَّلمين. رب ال

ّطعم حالت  الحيوان أجواف في يصير الذي ال



ِم حااَّلِت أعأجب وماَّ ْع ّطِّ وكيصصف الحيصصوان، أجصصواف فصصي يصصصير الصصذي ال

مثل يكون ماَّ الوجوه:ً فمنهَّاَّ أجناَّسه في وتختلْف الحاَّلُت، به تتصّرف

َفرخه، الحماَّما زق ّق ل ْلقيء معنى في والز وليصصس التقيؤ معنى في أو ا

ِة البعير وِجّرة بهَّماَّ؛ والبعيصصر بصصه، وليس ذلك، معنى في والبقرة والشاَّ

ّول َخضمه في يعود أن يريد ّبمصصاَّ واستقصاَّء ال ُة كصصاَّنت طعمه،ور الِجصصّر

ًاَّ، ًة عألْيه أعأاَّد قد ماَّ عألْى يعود والّرجيع:ً أن رجيع ّتصصى مصصّر ِزعأصصه حا مصصن ين

جهَّته. عأن ويقلْبه َجوفه،

ّق الحمام َز

َقراره، وموضِع حاصصاَّجته ّنه و َك ُيخرجه من حَاوصلْته ومن ُمْست والحماَّما 

ِة ولده، قد ملْك ذلك وطاَّبْت به ِبّر، إلى حاوصلْ ِة وال َثر واستمرائه، باَّل

ُبصصْث َتْخ ّذر مصصن صصصنيعه، ولصصم  َقصص َت َنصصْث عألْيصصه نفسصصه ولصصم ي ْغ نفُسه ولم ت

ِته في ّذ َته في إخراجه أن تكون كلْ ّذ ّير شهَّوته، ولعّل ل نفُسه، ولم تتغ

إدخاَّله، وإنماَّ اللْذة في مثل هذا باَّلمجاَِّري، كنحصو مصاَّ يعصتري مجصَرىَ

ْلْصصب الحمصصاَّما مصصاَّ فصصي َق ّنطِّفة، فهَّذا شأن  ِة من استلْذاذ مُرور ال ّنطِّف ال

ْنجصصوه ُعه و ّنه رج جوفه، وإخراجه بعد إدخاَّله، والتمساَّح يخرجه عألْى أ

َفصصصصصصَرج لصصصصصصه فصصصصصصي سصصصصصصواه. الصصصصصصذي ل مخصصصصصصرج لصصصصصصه ول 



تصصصرف طبيعصصة النسصصاَّن والحيصصوان فصصي الطِّعصصاَّما وقصصد يعصصتري ذلصصك

ّداء، فل يعرف إلّ الكَل والقيء، ول يعصصرف ِرض من ال ِلماَّ يع النساَّن 

ٍة ِة، وليس ماَّ عأصصَرض بسصصبب آفصص ّد َعِض الّش َو إلّ في الِحين عألْى ب ّنْج ال

كاَّلصصصصصصصذي يخصصصصصصصرج عألْصصصصصصصى أصصصصصصصصل تركيصصصصصصصب الطِّبيعصصصصصصصة.

ُيخرجصصاَّنه بعصصاَّرٍض ْنهَّمصصاَّ  ّلْصصه، ل ّنور والكلْصصُب عألْصصى خلف ذلصصك ك والّسصص

ّتثصصوير والنقبصصاَّض ّنفس، ومن الفساَّد، ومن ال ْبث ال ِرُض لهَّماَّ ِمن ُخ يع

َيين له، حاريصصصين عألْيصصه. ثّم يعودان بعد ذلك فيه من ساَّعأتهَّماَّ، مشتهَّ

ّبماَّ اسصصتقاَّء َذَرعأه ذلك لم يكن شيء أبغض إليه منه، ور والنساَّن إذا 

َبعصصض المصصر، وليصصس التكلْصصف فصصي هصصذا البصصاَّب إلّ لصصه. ّلْصصف ذلصصك ل وتك

ْقعصصص بجّرتهَّصصاَّ، فصصإذا أجصصاَّدْت مْضصصغه أعأصصاَّدته، َت وذوات الكروش كلْهَّصصاَّ 

ُد ًاَّ، فهَّصصي تجيصص ّد مصصن ذلصصك أْن تكصصون رجيعصص والِجّرة هي الفصصْرث، وأشصص

َتهَّاَّ إلى مكاَّنهَّاَّ، إلّ أّن ذلك مّماَّ ل يجوز أفواههَّصصاَّ، وليصصس َغهَّاَّ وإعأاَّد َمض

ِفر من ذلك قلْيٌل ول كثير، بصصوجٍه مصصن الوجصصوه. وقصصد يعصصتري عأند الحاَّ

َع الطِّير شبيٌه باَّلقيء، وهو الذي يسّمونه الّزّمجَ، وبعُض الّسصصمِك سباَّ

ّدسصصعة، فتلْقصصى بعصصض َع ال ّبمصصاَّ دَسصص ّنه ر ًاَّ، كاَّلبصصاَّل، فصصإ ًاَّ ذريعصص يقيء قيئصص

َعْت ّبمصصاَّ دسصص ّدة، والناَّقصصة الضصصجور ر َقصصون مصصن ذلصصك ِشصص المراكب، فيلْ

ّد الذىَ، ِبجّرتهَّاَّ في وجه الذي يرحُالْهَّاَّ أو يعاَّلجهَّاَّ، فيلْقى من ذلك أشصص



َعصصصصصصصصُل ذلصصصصصصصصك عألْصصصصصصصصى عأمصصصصصصصصد. ّنهَّصصصصصصصصاَّ تف َأ ومعلْصصصصصصصصومٌا 

ّظلْصصف ُكصصروش مصصن ال فلْذوات القصصداما فصصي ذلصك مصصذهب، ولصصذوات ال

والخّف في ذلك مذهب، ولذوات النياَّب في ذلك مصصذهب، وللّْسصصمك

والتمسصصصصصاَّح الصصصصصذي يشصصصصصبه الّسصصصصصَمَك فصصصصصي ذلصصصصصك مصصصصصذهب.

ويزعأمون أن جوف التمساَّح إن هو إلّ معاَّليقِّ فيه، وأنه فصصي صصصورة

ّقِّ ذلك، وماَّ أكثر مصصن ل َأحا ّدبر، ولم  الجراب، مفتوح الفم، مسدود ال

يعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرُف الحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّل فيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه.

الرجوع إلى طلْب النسل عأند الحماَّما ثم رجع بناَّ القوُل فصي الحمصاَّما

ّنصصه ُنِزعأصصت الرحامصصة منصصه، وذلصصك أ بعد أن استغنى ولده عأنه، وبعد أن 

ّتي والسصصتدعأاَّء، ثصصّم ّدعأاَّء والطِّرد، وتبتدئِ النصصثى باَّلتصصأ ّذكُر ال ُئِ ال يبتد

ّكصصن وتمنصصع، وتجيصصُب وتصصصدُف بوجهَّهَّصصاَّ، ثصصم ّكل، ثصصّم تم تزيصصف وتتشصص

ّتصصل ومصصن َف يتعاَّشصصقاَّن ويتطِّاَّوعأصصاَّن، ويحصصدث لهَّمصصاَّ مصصن التغصصّزل والت

ّفصصجَ، ومصصن ّفصصِخ والتن َبل، ومن المّص والّرشف، ومصصن التن الّسوف والق

الخيلء والكبرياَّء، ومن إعأطِّاَّء التقبيل حاقصه، ومصن إدخصاَّل الفصصم فصصي

َعأمة، وقاَّل الشاَّعأر:ً  ُعأم، وهي المطِّاَّ الفم، وذلك من التطِّاَّ

ِد الجيد غصُن َتطِّاَّوَل باَّلجي ُفهَّاَّ بّت إذ بيدي َأعأطِّهَّاَّ أرُش
ّوقاَّن تغصريد بعد أصاَّخاَّ مطِّ َعأَم ناَّعأمة خضراء في تطِّاَّ



ّفيهَّاَّ جناَّحايهَّاَّ إرساَّلهَّاَّ مع هذا َدرعأهَّاَّ ومع الرض، عألْى وك ّعلْهَّاَّ َت ومصصع وتب

ُوله، تصاَّوله ّفجه ومع وتطِّاَّ ّفِخه، تن ّلْصصي الِحكة مع يعتريه ماَّ مع وتن والتف

ّفصصصصصصش ّتصصصصصصى والتن ُه حا بمثلْصصصصصصه. فيصصصصصصه رمصصصصصصى وقصصصصصصد تصصصصصصرا

بجنصصاَّحِاه، ضْربه ومن بصدره، وارتفاَّعِأه بذنبه، كْسِحه من ترىَ الذي ثّم

ِطِّه بعد وَمَرحِاه فرحاه ومن ِته، من والفراِغ َقْم فصصي ذلك يعتريه ثّم شهَّو

ّناَّسَ. أنكحُِّ فيه يفتر الذي الوقت ال

الحمام لدى التناسلية القوة

ُفوق بهَّاَّ جميع الحيوان، لّن النساَّن الصصذي هصصو أكصصثر وتلْك الَخصلُْة ي

ْلْقِّ في قصصّوة الشصصهَّوة، وفصصي دوامهَّصصاَّ فصصي جميصصع الّسصصنة، وأرغصصُب الخ

ّتصصل أفصصتر مصصاَّ يكصصوُن إذا ّكل والتف ّنع و التغزل، والتش الحيواِن في التَص

َد إلصصى ِفصصراق الصصّزوج، إلصصى أن يعصصو ُفتور، ويحّب  ُبه ال َدهاَّ يرك َوعأن فرغ، 

ُته. ّو ِطه، وترِجصصصصصصصصصصصصصصصَع إليصصصصصصصصصصصصصصصه ُقصصصصصصصصصصصصصصص نشصصصصصصصصصصصصصصصاَّ

والحماَّمُا أنشط ماَّ يكون وأفرح، وأقوىَ ماَّ يكون وأمصصرح، مصصع الّزهصصو

َطِّصصع مصصاَّ َد ماَّ يكون النساَُّن وأفصصتره، وأق ْهَّو والَجذل، أبر والشكل، واللْ

يكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصون وأْقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصَره.

ِة، ْهَّو َفَضصصل الّشصص ُقصصوىَ:ً أحاصصدهاَّ  هصصذا، وفصصي النسصصاَّن ضصصروٌب مصصن ال



ّنع ّدهر، والخصصرىَ قصصوة التَصصص والخصصرىَ دواما الشصصهَّْوة فصصي جميصصع الصص

َد ِة الحمصصاَّما عأنص ّو َله كلْهَّاَّ كاَّنت دوَن قصص والتكلْف، وأنَت إذا جمعَت ِخصاَّ

ّية ل يجحدهاَّ أحاصصد. ِز ٌد، وَم ِكُرهاَّ أحا ْن ُي َفراِغه من حااَّجته وهذه فضيلٌْة ل 

ُدوا مثَل نشاَّط الحمصصاَّما فصصي َيِج ّناَّسَ لم  البغاَّل ونشاَّطهَّاَّ ويقاَّل:ً إّن ال

ً ْتَرة النساَّن إلّ ماَّ وجدوه في البغاَّل؛ فإّن البغاَّل تحِمل أثقاَّل َف َوقت 

ّتصصى إذا ِدهاَّ، حا َغصص ِر  َد ليلْتهَّاَّ، وصصصدَر نهَّصصاَّ ّية يومهَّاَّ وسوا عأشية، فتسيُر بق

َواب أحاماَّلهَّاَّ، لم يكصصْن ّطِّوا عأن جميع ماَّ كاَّن محّملً من أصناَّف الد حا

ّنصصاَّسَ إلّ الَمَراغصصة والمصصاَّء َبهَّصصاَّ مصصن ال ِك ِلَمصصْن َر لشصصيء منهَّصصاَّ هّمصصٌة، ول 

ّ ّوه، إل ُع الّرْجلْيصصن والغْمصصز والتصصأ والَعلْصصف، وللنسصصاَّن السصصتلْقاَّء ورفصص

ْغلْهَّاَّ ّدة كللهَّصصاَّ، وَشصص البغاَّل فإنهَّاَّ في وقصصت إعأيصصاَّء جميصصِع الصصدواب وشصص

ْدلي أيوَرهصصاَّ وتشصصّظ بأنفسهَّاَّ مّماَّ مّر عألْيهَّاَّ، ليس عألْيهَّاَّ عأمٌل إلّ أْن تصص

َنهَّصصاَّ؛ وتُحطِّهَّصصاَّ وترفعهَّصصاَّ، وفصصي ذلصصك الصصوقت لصصو رأىَ ِرَب بهَّاَّ بطِّو وتض

ًاَّ ثصصم َهّم بهَّاَّ، ولو كاَّن ُمنعظصص َتَشَر لهَّاَّ ول  َلماَّ ان المكاَّري امرأة حاسناَّء 

َنسصصصصصصصي النعصصصصصصصاَّظ. اعأصصصصصصصتراه بْعصصصصصصصض ذلصصصصصصصك العأيصصصصصصصاَّء ل

ّنهَّصصاَّ َعَملْصصة أ َع الحيصصواِن، وتزعأصصم ال وهذه َخْصلْة تخاَّلف فيهَّاَّ البغاَُّل جمي

ًاَّ - تلْتمس بذلك الّراحَاة وتتداوىَ به، فلْيس العجُب - إن كاَّن ذلك حاّق

إلّ في إمكاَّن ذلك لهَّاَّ في ذلك الوقت، وذلك ل يكون إلّ عأن شصصهَّوة



وَشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبقٍِّ ُمفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرط.

وِشبٌه آخصصُر وِشصصكٌل مصصن ذلصصك، كاَّلصصذي النشاَّط العجيب لدىَ التراك 

ْعصصِض َب ّلْصصه و ّلْيصصل ك ِزل بعصصد مسصصير ال ْنصص َد عأند التراك عأنصصد بلْصصوغ الم ُيوج

ّيصصدوا ْقِت ليس لهَّم إلّ أن يتمصصددوا ويق ّناَّسََ في ذلك الو ّنهَّاَّر، فإن ال ال

َدأ َت ْب ًاَّ أو بعَض الّصيد، ا ْبي ّبهَّم، والتركي في ذلك الوقت إذا عأاَّين ظ دوا

َيهَّّم فيصصه ْقَت  ْكَض بمثِل نَشاَّطه قبَل أن يسيَر ذلك السير، وذلك و الّر

ْهَّصصر َظ ِر عألْصصى  ّنهَّمصصاَّ المصصذكوران باَّلّصصصب ِرجّي والَخصّي أنفُسهَُّماَّ؛ فإ الخاَّ

َدهاَّ عأن ِطُِّم ول َتف ّبِة فطِّاَّما البهَّاَّئم أولدهاَّ وليس في الرض بهَّيمٌة  ّدا ال

ّظبيَة أو البقصصرة أو التصصاَّن أو الناَّقصصة، إذا ُد ال ًة، بل تِج ْفعًة واحاد َد ّلْبن  ال

ُتنصصّزل ْنصصع، ثصصّم ل تصصزل  ْتُه بعض الم َع َن َدهاَّ قد أطاَّق الكل م ظنت أّن ول

ًنصصى عأنهَّصصاَّ إْن هصصي ّتى إذا عألْمْت أّن به غ ْنع وترتبه وتدّرجه، حا ذلك الم

ْنصصصصصع. ْتصصصصصه كصصصصصّل الم َع َن ًاَّ ل رْجَعصصصصصة فيصصصصصه، م فطِّمتصصصصصه فطِّاَّمصصصصص

ّتعفيَر، ولذلك قاَّل لبيد:ً  ّتدبيَر من البهَّاَّئم ال والعرب تسّمي هذا ال

ْبٌس طعاَُّمهَّاَّ ُيَمّن ماَّ كواسُب ُغ ٍد ْهَّ َع َق َنصاََّز َوه َتص ْلْص ِشص
ِما عأمُل يكون والعاَّدة الّسيرة هذه مثل وعألْى فراخه. في الحماَّ

الحمام أمر عّجيب من



ّنه الحماَّما أمر عأجيب ومن منصه كصاَّن الصذي يصصصير حاصصتى بيضه، يقلْب أ

ِطِن بطِّنه من الحماَّما بدَن َيلْي الرض َيلْي ّتى وباَّ ِه،حا َع ُيعطَِّي َجناَّحا جمي

ِة ذلصصك خلَف أن لعلْمهَّصصاَّ الرِض، َمصصّس ومن الحضن، من نصيبهَّاَّ البيض

يفُسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصده. العمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل

َلٌْة ٌة أخصرىَ وَخْصص ْغصصل أّن وذلصك الحمصصاَّما، فصي محمصود ّلصصد الب بيصصَن المتو

ّلد والّراعِأبي نسل، له يبقى ل والّرَمكة الحماَّر الحمصصاَّما بيصصَن فيمصصاَّ المتو

َورشاَّن، ِه، عأمُر ويطِّوُل نسلْه يكثر وال ُبْخُت ولد ضَرَب إْن والفوالجَ، وال

ًاَّ بعُضهَّاَّ ُد خرج بعض كيفَمصصاَّ والحمصصاَّمُا فيصصه، خيصصر ل الخلْصصقِّ منقوص الول

َته، َدر ّتِفقهَّاَّ بيَن َزاوْجَت وكيفماَّ أ الخلْصصقِّ، تصصاَّمّا الولصصد يكون ومختلْفهَّاَّ، م

ًاَّ كصصاَّن ِإذا الحمصصاَّما نتصصاَّج فمصصن الخيصصر، مصصأمول ِكبصص ًاَّ مر هصصو مصصاَّ مْشصصترك

َورداني، كاَّلّراعِأبي َفصصة لصصون غرابصصَة للْصصوْرداني أّن وعألْصصى والصص ّد، وظَرا َقصص

ِة الهَّديِل من وله والِفراخِْ، البدِن عِأظم في فضيلٌْة للّْراعِأبّي َقَر َقْر ماَّ وال

ًاَّ ذلك صاَّر حاتّى لبويه، ليس ّلًْة ثمنه، في للّْزياَّدة سبب عألْى للِْحْرص وعأ

ّتخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّذه. ا

قسصصمين:ً أحاصصدهماَّ عألْصصى والبقصصُر وَمعصصز، قسصصمين:ً ضصصأن عألْصصى والغنُم

ِر من كاَّن ماَّ إل الجواميس ْلْصصُف الصصوحْاش، بقصص ّظ َلْفصصاَّ إذا وال يكصصْن لصم اخت

ٌد بينهَّمصصاَّ ُف النسصصاَّل جهَّصصة فصصي للْحمصصاَّما فضصصيلْة فهَّصصذه تلقصصحِّ، ول تسصصاَّ



ّتساَّع واللقاَّح، أجنصصاَّسَ ساَّئر بيَن أّن وعألْى القبول، لصناَِّف الرحااَّما وا

ِما َوَراشين، من الحماَّ ّي، ال ًا والفواخت، والقماَّر ًاَّ. تساَّفد ُقح وتل

الناس الحمام فيه أشبه مما

ّبَه ومّمصصاَّ ّنصصاَّسََ، الحمصصاَّمُا فيصصه أشصص ُثرهصصاَّ الحْضصصن سصصاَّعأاَِّت أّن ال عألْصصى أك

ّنمصاَّ النثى، ّذكُر يحُضصصن وإ ْدر فصصي الصص ًاَّ النهَّصاَّر صص ًا، حَاْضصصن والنصثى يسصير

ُفصصل الصصتي كصصاَّلمرأة ِطِّمصصه الصصصبّي تك ْف َت ِد وتتعهَّصصده وتمّرضصصه، ف باَّلتمهَّيصص

ّتحريك، ّتى وال ُته، وانصرما الحْضُن ذهب إذا حا ًاَّ الصصبيُض وصصصاَّر وق ِفراخصص

ِعياَّل ّطِّعاَّما إلى يحتاَّجون البيت، في كاَّل ساَّعأاَّت أكثُر صاَّر والّشراب، ال

ّق ّذكر عألْصصى الصصّز النصصثى. عألْصصى الحضصصْن سصصاَّعأاَِّت أكصصثُر كصصاَّن كمصصاَّ الصص

ّناَّسَ الحماَّما فيه أشبه ومّماَّ ّنى قاَّل ماَّ ال ّنصصاَّسَ إمصصاَّما وهو ُزهير بُن مث ال

ّيد وكاَّن باَّلحماَّما البصرة في ًاَّ الِفراسة، ج ًاَّ باَّلعلج، حااَّذق بتصصدبير عأاَّرفصص

عأنصصدهم:ً الخصصاَّرجّي - واسصصم الخيصصر َمخيلْصصة فيصصه ظهَّصصرت إذا الخصصاَّرجّي

ًاَّ المجهَّول ِيقِّ بتدبير - وعأاَّلم َهَّصصرْت إذا المنسصصوب العر عألمصصاَُّت فيصصه ظ

ِلة ُفسو ِهَّداية، وسوء ال ُلَْف أن وقديمكن ال ّيين ابن َيخ ُدب ُقَرَش ْنصص َي ابصصن َو

ّي ِز ٍة، من خو ّي ْلْية نتاَّج فَضلْناَّ وإنماَّ نبطِّ ِة ِنتصصاَّج عألْى الع ِنتصصاََّج لّن الّسصصفلْ

ّنجاَّبة أن بواجٍب فلْيس أعأّم، السفلْة أولد في والّسقوط أكثُر، فيهَّم ال



ِلْصصد ل السصصفلُْة يكصصون ّ َت ْلْيصصة السصصفلْة إل ِع ِلْصصد ل وال ّ َت ِعلْيصصَة، إل ِد وقصصد ال يلْصص

ِقصصصصصَل المجنصصصصصوُن القبيصصصصصحَِّ. والجميصصصصصل البخيصصصصصَل، والسصصصصصخّي العاَّ

ً أّن الصمعي زعأم وقد  ّوْجصصَت لصصه:ً إذا لصاَّحاب قاَّل العرب من رجل َتَز

ًة َعصصَرب مصصن امرأ ُظْر ال ل فإنهَّصصاَّ وإخوتهَّصصاَّ، أخوالهَّصصاَّ،وأعأماَّمهَّصصاَّ، إلصصى َفصصاَّن

ّبَه تخطِّئ ٍد الش ًوصي هذا كاَّن وإْن منهَّم بواحا ذلصصك جعصصل والحكيم، الم

ًاَّ ًاَّ حُاكم ّتخويصصف إلصصى ذهصصَب كصصاَّن وإن القصصول، فصصي أسصصرَف فقصصد عأاَّّم ال

ْفِسصصه، يختصصاََّر كصصي والترهيب والّزْجر ّيصصر ولّن لن َبصصًة أكصصثُر المتخ فقصصد نجاَّ

أحاسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن.

ّنى وقاَّل ٍة رجِل في قّط أر زهير:ً لم بُن مث ّ وامصصرأ َلْصصه رأيصصُت وقصصد إل مث

ّذكر في ّ تريد ل حاماَّمة الحماَّما:ً رأيت من والنثى ال كاَّلمرأة ذكَرهاَّ، إل

ُد ل ّ تري ّيدهاَّ، زوجهَّاَّ إل َنصصع ل حاماَّمًة ورأيُت وس ًاَّ تم ّذكورة، مصصن شصصيئ الصص

ًة ورأيُت َد تمنع ل امرأ َد إل تزيصصف ل الحماَّمَة ورأيت لمس، َي ْعصص ٍد ب َطصصْر

ُتهَّاَّ طلٍْب، وشدة شديد ِزيَف ورأي ِّول ت ُدهاَّ َذكر َل إليهَّصصاَّ، يقِصصصد ساَّعأَة ُيري

ًا تمكن وهي زوج لهَّاَّ حاماَّمًة ورأيت كذلك، النساَّء من ورأيُت آخصصَر ذكر

ُه، ُدو ْعصص َت ُتهَّصصاَّ النسصاَّء، مصصن ذلصك مثصصل ورأيصصُت ل ِرهصصاَّ لغيصصر تزيصصُف ورأي ذك

ّ ذلك تفعل ل ورأيتهَّاَّ يراهاَّ، وذكُرهاَّ ورأيصصت يحُضُن، أو يطِّيُر وذكرهاَّ إل

الحماَّمصصة، تقمصصط الحماَّمصصَة ورأيصصت الصصذكور، الحمصصاَّما تقُمصصُط الحماَّمصصَة



النصصاََّث تقمصصط أخصصرىَ ورأيت الناَّث، إل تقمط ل لي كاَّنت أنثى ورأيت

َدع ول فقصصصصصصصصصصصصصصط، تقمطِّهَّصصصصصصصصصصصصصصاَّ. أنصصصصصصصصصصصصصصثى تصصصصصصصصصصصصصص

ًا قاَّل:ً ورأيت ّذكورة يقُمط ذكر ًا ورأيصصت وتقمطِّه؛ ال ول يقُمطِّهَّصصاَّ َذكصصر

ِة تزيُف أنثى ورأيت تقمطِّه، يدعأهَّاَّ ّذكور ًاَّ تدع ول للْ يقمطِّهَّصصاَّ. منهَّصصاَّ شيئ

ّلْهَّصصاَّ الصصصناََّف هصصذه قصصاَّل:ً ورأيصصت ّكرات مصصن الّسصصّحاَّقاَّت فصصي ك المصصذ

ّييصصن الّرجصصاَّل وفي والمؤنثاَّت، َلْق ّيين، الَح ّلْصصوط ل مصصن الرَجصصاَّل وفصصي وال

الرجصصصصصاَّل. يريصصصصصد ل مصصصصصن النسصصصصصاَّء وفصصصصصي النسصصصصصاَّء، يريصصصصصد

ّلْه فو خصلٌْة، عألّْي قاَّل:ً وامتنعْت تْزنصصي مصصن النسصصاَّء مصصن رأيصصت لقد ال

ًا ًا وتساَّحاقِّ أبد ًا، تتزوج ول أبد ًا، يلْصصوط من الرجاَّل ومن أبد ويزنصصي أبصصد

ًا ّوج، ول أبد ًاَّ ورأيت يتز ًا حاماَّم ورأيصصُت يصصزاوج، ول لقصصي مصصاَّ يقمط ذكر

ّكصصن حاماََّمصصة ٍما كصصّل تم َدهصصاَّ حامصصاَّ ٍر ِمصصْن أرا َة وتقُمصصُط وأنصصثى، ذكصص الصصذكور

ِوج، ول والناََّث، ُد وتصبيُض تصبيض، ول تصَزاوج ورأيتهَّصاَّ تزا بيُضصهَّاَّ؛ فيفسص

ّوج كاَّلمرأة ويعرض وْرهاَّء، خرقاَّء وتكون تلْد وكاَّلمرأة عأاَّقر، وهي تتَز

ُعقصصصصاَّب. ذلصصصصك يعصصصصتري كمصصصصاَّ للولد، والعقصصصصوق الغلْظصصصصة لهَّصصصصاَّ ال

َناَّ وأّماَّ َلولد الجفاَّء رأيُت فقد أ ًاَّ ل ّلْواتي في شاَّئع ْلْن ال الحصصراما مصصن حَاَم

ّبَماَّ ّننهَّصصاَّ عأطِّفهَّصصاَّ فيكصصون َزوجهَّصصاَّ، مصصن ولدت ولر العفيفصصاَِّت كتحنصصن وتح

ّ هو فماَّ الّستيرات، ْقُحب أو تزنَي أن إل َأّن َت ّلْصه فكصص ِرب لصصم ال بينهَّصصاَّ يْضصص



ِد ذلصصصصصك وبيصصصصصن ّنهَّصصصصصاَّ َرحِاصصصصصم، بشصصصصصبكة الولصصصصص ُه. لصصصصصم وكأ ْد ِلْصصصصص َت

ّنى قاَّل ًا زهير:ً ورأيْت بُن مث يحُضصصن وهو منه، باََّضتاَّ وقد أنثياَّن له ذكر

ّق تلْك، ومع هذه مع َثصصى ورأيصصت تلْك، ومع هذه مع ويُز بيضصصة، تصصبيض أن

بيضصصصصصاَّت. ثلث حااَّلتهَّصصصصصاَّ أكصصصصصثر فصصصصصي تصصصصصبيض أنصصصصصثى ورأيصصصصصت

ّنه وزعأم ّنماَّ أ ّذكر، يظنه ولم فيهَّاَّ بذلك جَزما إ ّنهَّصصاَّ باَّلصص قبصصل كصصاَّنت قصصد ل

ٍر عأنصصصصصصد ذلصصصصصصك كصصصصصصذلك. تصصصصصصبيض وكصصصصصصاَّنت آخصصصصصصر، ذكصصصصصص

ِرَض لم المنزل في حاماَّمًة أناَّ ورأيُت ّ َذكٌر لهَّاَّ يع ّدت إل ٍة نحوه اشت ّد بح

ِتى وتسّرٍع، ونزٍق ّد حاصصتى منُه، صاَّدفْت أيَن تنقر حا كاَّلهَّصصاَّرب عأنهَّصصاَّ يصصص

ً زوجهَّاَّ وكاَّن منهَّاَّ، َعين في جميل ًاَّ، ال بنصصون المنصصزل فصصي لهَّاَّ وكاَّن رائع

َعين في وكاَّن بناَّت، وبناَّت وبناَّت بنين وبنو ّنه ال جميعهَّصصّن، من أشّب كأ

َلْغ وقد ِته من َب ّلْماَّ أني حاظو ُته ق َد رأي ًة أرا النصصاَِّث تلْصصك عأْرض من واحاد

ٍما ذاَت أنصصاَّ فبينصصاَّ غيصصره، من يمتنعن كن وقد عألْيه، فاَّمتنعْت جصصاَّلٌس يصصو

ُلنثى تلْك رأيُت إذ أراهّن بحيث لخصصاَّدمي:ً فقلْت بنيهَّاَّ لبعض زافْت قد ا

ّيرهاَّ الذي ماَّ مصصن زوجهَّصصاَّ َرحّالْت الكريم? فقاَّل:ً إني الخلْقِّ ذلك عأن غ

عأصصصصصذر. فقلْصصصصصت:ً هصصصصصذا شصصصصصهَّر، ولهَّصصصصصذا فصصصصصذهب، القصصصصصاَّطول

ّنى قاَّل ِوج الحماَّمة رأيت زهير:ً وقد بُن مث تتحصصول ثصصم الحماَّما، هذا تزا

ًا َوَرأيت آخر، إلى منه َعَل ذكر ك مثصل َف ّذكَر ورأيصت النصاَّث، فصي ذل الص



ّنسل كثيَر ًاَّ ال ًي أكصصثر إذا الّرجصصُل ُيْصصصفي كمصصاَّ ُيِصفي ثّم القْمط، عألْى قو

ّنْسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن والجمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّع. ال

ّدد ثّم ّنى عأ َث ًاَّ ُم ُلْه ُيصاَُّب مّماَّ حاِفظت ماَّ غيَر أبواب الناَّسَ. في مث

ّنى خبرة بالحمام زهير بن مث

ّنى أّن وزعأموا ِتقِّ إلى ينظر كاَّن مث ِلْصصف، العاَّ ّنصصه فيظصصَن والمخ يجيصصء أ

ٍما ابتيصصاَّع أظهَّصصَر إذا وكصصاَّن يخطِّصصئ، ظنُه يكاَّد فل الغاَّية من ْوه حامصصاَّ أغلْصص

ْبه وقاَّلوا:ً لم عألْيه، ُلْ ّ يطِّ الغاَّيصصة، مصصن المجيصصء عألمصصَة فيصصه رأىَ وقد إل

ّبمصاَّ منصه، وتحفظصوا له ففطِّنوا ذلك في يدسَّ وكاَّن نصصَفه اشصترىَ فر

الغاَّيصصصصصصصة. مصصصصصصصن الّزجصصصصصصصاَّل عأنصصصصصصصد يقّصصصصصصصصر فل وثلْثصصصصصصصه،

شأِن في تناَّظرا إذا فكاَّناَّ مجراه، يجري خديجَ، له يقاَّل خصّي له وكاَّن

ٍر ِاَّئ ِلْف لم ط فراستهَّماَّ. ُتخ

والدجاج الحمام فيها يبيض التي المدة

ِر عأشرة تبيض قاَّل:ً والحماَّما وحاِفظصصوه، صصصاَّنوه فإذا الّسنة، من أشهَّ

ُنوا الكفاَّيصصة لصصه وأقصصاَّموا ُده، وأحاسصص ّهَّصص الّسصصنة. جميصصع فصصي بصصاََّض تع

ّدجاَّجصصصصة شصصصصهَّرين. خل الّسصصصصنة كصصصصّل فصصصصي تصصصصبيض قصصصصاَّلوا:ً وال



ّدجاَّج ومن الدجاَّج من ضروب ّثة، عأظيم هو ماَّ ال ًاَّ يبيض الج ًا، بيض كبير

ّتين يبيض ماَّ الدجاَّج ومن يحُضن، ماَّ أقل وماَّ الصصدجاَّج وأكصصثُر بيضصصة، س

ّثصصصصصصة العظيصصصصصصم ّثصصصصصصة. الصصصصصصصغير مصصصصصصن أكصصصصصصثَر يصصصصصصبيُض الج الج

ّدجاَّج قاَّل:ً أماَّ طويصصُل فهَّصصو الملْصصك، ريصصاَّنوسَ أبصصي إلصصى نسصصبت التي ال

َدن فراريجهَّصصاَّ. وتقتصصل الخلْصصقِّ صصصعبة وهصصي يصصوما، كصصّل فصصي ويصصبيُض البصص

ّدَجاَّج ومن ّبى الذي ال ومصصن اليصصوما، في مّرتين يبيض ماَّ المناَّزل في ير

ًا بصصصاَّض إذا مصصصاَّ الصصصدَجاَّج ًاَّ، مصصصاَّت كصصصثير َعصصصرض. لصصصذلك سصصصريع ال

ّطِّصصاَّف الطِّيصصور عأنصصد الصصبيض مصصرات عأدد فصصي َمّرتيصصن تصصبيض قصصاَّل:ً والُخ

َيتهَّصصصصصصصاَّ وتبنصصصصصصصي الّسصصصصصصصنة، وأعأله. مكصصصصصصصاٍَّن أوثصصصصصصصقِّ فصصصصصصصي ب

َفصصواخت، الحمصصاَّما فأّماَّ ْطصصُرغلّت وال ّي، والحمصصاَّما وال ّنهَّصصاَّ الصصبر تصصبيض فإ

َبصصجَ وأمصصاَّ مصصرات، عأْشصصر يصصبيض الهلْصصّي والحمصصاَّمُا السنة، في مّرتين الَق

ّدّراج ُعشب، بين يبيضاَّن فهَّماَّ وال ًاَّ طصاَّل فيمصاَّ سيماَّ ول ال ّي والتصوىَ. شص

ّطِّيُر باَّض وإذا البيضة خروج ًاَّ ال ّد مصصن البيضة تخُرج لم بيض ِديصصد حاصص التْح

ّتلْطِّيف، الظصصّن وكصصاَّن العأظم، الجاَّنب باَّلخروج يبدأ الذي يكون بل وال

ُع ّدد الصصصصرأسَ أّن إلصصصصى يسصصصصر ّولً. يخصصصصرج الصصصصذي هصصصصو المحصصصص أ

ً البيض من كاَّن قاَّل:ً وماَّ ّدد مستطِّيل ومصصاَّ للنصصاَّث، فهَّصصو الطصصراف مح

ًا كصصصصصصاَّن ّذكور. فهَّصصصصصصو الطصصصصصصراف عأريصصصصصصض مسصصصصصصتدير للْصصصصصص



َد قاَّل:ً والبيضة ِهَّصصاَّ عأنصص َنصصة خروج ّي ِقْشصصر، ل ول ياَّبسصصة ول جاَّسصصية غيصصر ال

جاَّمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدة.

ّتراب الريحِّ من يتولد الذي قاَّل:ً والبيض والتراب الريحِّ بيض أصغُر وال

َطِّف، ّطِّيب في وهو وأل الصصدجاَّج مصصن الّريصصحِّ بيصصُض ويكوُن الخر، ُدوَن ال

والوز. والطِّصصصصصصصصصصصصصصصاَّوسَ، والحمصصصصصصصصصصصصصصصاَّما، والقبصصصصصصصصصصصصصصصجَ،

َبيض عألْى وجثومه الطِّاَّئر قاَّل:ً وحاْضن الطِّاَّئر حاضن أثر َبصصدن صلَح ال ل

ًاَّ يكون كماَّ الطِّاَّئر، َدن صلحا الفصصراخْ عألْصصى الحْضُن كذلك ول البيض، لب

السصصصصصبب. ذلصصصصصك عأصصصصصن الطِّصصصصصاَّئر هلْصصصصصك فربمصصصصصاَّ والفراريصصصصصجَ

ّون ّون إنمصصاَّ الّريصصحِّ بيصصض أن نصصاَّسٌَ وزعأصصم الريحِّ بيض تك ٍد مصصْن تكصص سصصفاَّ

ّدما، ٌأ وذلك متق ُدهماَّ وجهَّين:ً أّماَّ من خطِّ مصصن ُعأصصرف قصصد ذلصصك فصصأن أحا

ًاَّ َيريَن لم َفَراريجََ منصصه يكصصن لصصم الريحِّ بيَض الخر:ً أن والوجه قط، ديك

ّ قصصّط َفصصّروج َد أن إل َف ًاَّ يمضصصي أن بعصصد ديصصك، الدَجاَّجصصة يسصص ُقِّ أيضصص ْلْصص خ

الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبيض.

ْع المحضون الّصيف قاَّل:ً وبيض البيض في شتى معاَّرف ًاَّ أسر خروجصص

خمصصس الّصصصيف فصصي البيضصصَة الدجاَّجصصة تحضصصن ولصصذلك الشتاَّء في منه

ليلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة. عأشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرة

ّبماَّ ٌد، أو الهَّواء في غيٌم َعأَرض قاَّل:ً ور ْعأصص الطِّصصاَّئر، حاْضصصن وقصصِت فصصي َر



ُد ُده حااَّل كل وعألْى البيض، فيفُس فيهَّاَّ والموُت أكثر، الصيف في ففساَّ

ُد يكصصون مصصاَّ وأكصصثر أعأصصّم، الزمصصاَّن ذلك في الَجنصصاَّئب، فصصي الصصبيض فسصصاَّ

َولصد نسصاَّئه مصن يطِّلْصُب ل الجهَّم ابن كاََّن ولذلك ّ ال شصماَّل، والّريصحِّ إل

للْعقوبصصة. واسصصتدعأاَّء باَّلشصصّر، وتّحكصصك للْبلء، تعصصّرٌض عأنصصدي وهصصذا

ُنوبّي، الّريحِّ:ً البيض بيَض يسّمي وقاَّل:ً وبعضهَّم ِر أصناَّف لّن الُج ّطِّي ال

َبصصصصصصصصصصصصصصصصُل ْق أجوافهَّصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ. فصصصصصصصصصصصصصصصصي الّرىِّصصصصصصصصصصصصصصصصحِّ ت

ّبماَّ ٍد الّريحِّ بيُض أفرخْ ور َنه ولكّن كاَّن، بسفاَّ ًا يكوُن لو ّير سِفد وإن متغ

ّير جنسهَّاَّ، غير من طاَّئٌر النثى مصصن كصصاَّن الصصذي المخلْصصوِق ذلصصك خلْقِّ غ

ّذكر ّدما، ال ِة في وهو المتق َيك َبيصصض أعأّم. ويقولون:ً إّن الد مصصن يكصصون ال

ِة ّتراب، من يكوُن َماَّ أشياَّء:ً فِمنه أربع السصصفاَّد، مصصن يكصصوُن مصصاَّ ومنه ال

ّنسيم من يكون ماَّ ومنه الّزَمصصاَّن، بعصصض وفي أرحااَّمهَّن إلى وصَل إذا ال

ْنُه ٌُء وم ّطِّبيعصصة، فصصي شاَّكلْه وماَّ الَحَجل يعتري شي ّبمصصاَّ النصصثى فصصإّن ال ر

َنْت ِة عألْى كاَّ َفاَّل ّقِّ من تهَّّب التي الريحِّ ُس َكر ِش الزَمصصاَّن بعصصض فصصي الصصذ

ًاَّ، ذلك من فتحتشي ّنخلْصة أن يشكون أرهم ولم بيض َة ال َع ِلْ ْطِّ تكصون الُم

ُفّحاَّل بقرِب َتلْقصصحِّ ريحه، وتحت ال قصصاَّل:ً بصصذلك، وتكتفصصي الريصصحِّ بتلْصصك ف

ِر وبيُض ّطِّير أبكاَّ ُد وكذلك أصغر، ال الرحَاصصاَّما تتسصصع أْن إلصصى النساَّء، أول

الجنوب. وتنتفخ



الحمام هديل

ً الفتّي الحماَّما هديل ويكون ّق فإذا ضئيل ًا ز َتحَِّ ِمَرار ّق َف َدة الّز ْلْ َغببه ج

ِلْته، وأجهَّصصصصصصصصصَر. أغلْصصصصصصصصصَظ الّصصصصصصصصصصوُت فخصصصصصصصصصَرَج وحاوصصصصصصصصصص

ِثقصصون ل وهم البكر حاياَّة ّنصصاَّسَِ مصصن البكصصر بحيصصاَّة ي ِثقصصون كمصصاَّ ال بحيصصاَّة ي

َعة أّن ويرون الثاَّني، ًاَّ يعطِّيصصاَّنه ل والبتصصداء الشباَّب طبي ّ شصصيئ أَخصصذه إل

ُقِّ ِنه تضاَّي ّبون الّرحام، من مكاَّ ّكر أن ويح ُظصصّن بجاَّرية تب إنمصصاَّ ذلصك أن وأ

ِة هو ّد ِفهَّم لش الصصذكر، بصصاَّلبكر يصصتيّمنون ل الجملْصصة وفي الذكر، عألْى خو

ٍر ابَن البكُر كاَّن فإن ْكُر كاَّن فإن به، تشاَّءُموا بك في فهَّو بكَريِن ابَن الب

ِما َبسوسَ، زهير، بِن قيِس مثل الشؤ ًاَّ فإن وال ًا أْزرق كصصاَّن قيسصص وبكصصر

َبسوسَ شأن أحافُظ ول بكرين، ابن ًاَّ ال عألْيه. أجزمُا حافظ

السفاد بعد والوز الحمام يعتري ما

ّنه الحماَّما قاَّل:ً وأّماَّ ّفصصَش قمصصط إذا فإ َن ّبصصر َت َفصصَض وتك َن وَضصصَرَب َذنبصصه و

َوّز وأّماَّ بجناَّحِاه، ّنه ال المصصاَّء فصصي اعأصصتراه السباَّحاة، من أكثر سِفد إذا فإ

الهَّصصصصصواء. فصصصصصي الحمصصصصصاَّما يعصصصصصتري مصصصصصاَّ مثصصصصصُل الَمصصصصصَرح مصصصصصن

ُقه يتّم الدَجاَّج قاَّل:ً وبيُض ًاَّ، وأكصصثَر أياَّما عأْشرة في خلْ بيصصض وأّمصصاَّ شصصيئ

ذلك. من أقّل ففي الحماَّما



الحمامة بيض احتباس

ُعّشصصهَّاَّ َعأصصَرض ل ِرُض لهَّصصاَّ:ً إّمصصاَّ لمصصر  ْعصص َت ٍر  َد الصصوقِت لمصصو ْعصص َب َبصصَس الصصبيُض فصصي جوفهَّصصاَّ  ّبماَّ احات والحماَّمة ر

ّد لصصم َت َد إذا اشصص ِة وجٍع من أوجاَّعأهَّاَّ وإّماَّ لصوِت رعأصصد؛ فصصإّن الّرعأصص ّلْ ْتِف ريشهَّاَّ، وإّماَّ لع وأفحوصهَّاَّ، وإّماَّ لن

ًاَّ، وإن كصصاَّن يطِّيصصُر َرمصصى بنفسصصه إلصصى الرض، قصصاَّل عألْقمصصة بصصن َفزعأ َدا  َقِّ طاَّئٌر عألْى الرض واقع إلّ عأ يب

َدة:  َب َعأ

ِته َلْصْب لم بِشك َتص وسصلْصيُب ُيس ُهَّْم ْقُب فوق الّسماَّء َس
َداحاٌض َف

ُقهَّاَّ ِهصّن صواعأ ِبصيُب لطِّصير َد سصحصاَّبٌة عألْيهَّصْم صاَّبْت

الحمام تقبيل

ّتقبيُل قاَّل:ً وليس ّ ال ُع ول والنساَّن، للْحَماَّما إل َد الحمصصاَّما ذكصُر ذلصك يص

ّ َهََّرما، بعد إل ِر في وكاَّن ال ّظّن أكث ّنه ال ّتهَّييجَِ ذلك إلى يكون ماَّ أحاوُج أ ال

ِر عأنصصصصصصصصصصصصصصصصد بصصصصصصصصصصصصصصصصه َبصصصصصصصصصصصصصصصص ِك والّضصصصصصصصصصصصصصصصصعف. ال

َد أّن العوامّا وتزعأُم ُف ِغْرباَّن تساَّ ُعأُمهَّاَّ هو ال إلقاَّحَاهَّصصاَّ وأّن باَّلمنصصاَّقير، تطِّاَّ

ّنمصصصاَّ هصصصذا. يعرفصصصون العلْمصصصاَّء أَر ولصصصم الصصصوجه، ذلصصصك مصصصن يكصصصوُن إ

َدت إذا الحماَّما قاَّل:ً وإناَُّث َف ًاَّ تساَّ ّبل أيض ُهَّّن َق ْعُض ًاَّ، َب ّنهَّصصاَّ ويقصصاَّل بعضصص إ

ِكْن ذلك، عأن تبيُض ّنصصه ِفراخْ، البيِض ذلك عأن يكون ل ول سصصبيل فصصي وإ

الريحِّ. بيض

البيضة في الفرخ تكّون



َتبيُن َيس ُقِّ قاَّل:ً و ْلْ ٍما ثلثُة لهَّاَّ مضت إذا الِفراخْ َخ ّياَّ فصصي وذلصصك بلْياَّلهَّصصاَّ أ

َباَّب ّدجاَّج، َش الصصوقت ذلصصك وفصصي أكصصثر، فهَّصصو منهَّصصاَّ الَمَسصصاَّّن في وأّماَّ ال

ُة ُتوجد ِة مصصن الّصفر ّناَّحايصص َيصصاَّ ال ُعلْ َبيضصصة، مصصن ال ّدد الطِّصصَرف عأنصصد ال المحصص

ّوُل يكون وحايث ِرهاَّ، أ ْق َثّم َن َبيضة بياَّض في يستبين َف مصصن نقطِّة مثُل ال

ّنمصصاَّ والفصصرخْ وتتحصصّرك، تختلْصصجَُ وهي دما، َبيصصاَّض، مصصن ُيخلْصصقِّ إ ْغتصصذي ال َي و

ُقه ويتّم الّصفرة، ْلْ ِة َخ ّياَّما، لعشر ُه والّرأسَُ أ َد سصصاَّئر مصصن أكبر يكوُن وحْا

البصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدن.

ّدجاَّج قاَّل:ً ومن العجيب البيض ًاَّ يبيض ماَّ ال ْفرتاَّن له بيض بعصض في ُص

ّبرنصصصصي الحاصصصصاَّيين، ِبناَّ. ثقصصصصاَِّت مصصصصن ِشصصصصئَت كصصصصم بصصصصذلك خ أصصصصصحاَّ

عأْشصصَرة ثمصصاَّني َدجاَّجصصٌة مضصصى فيماَّ باَّضت المنطِّقِّ:ً وقد صاَّحاب وقاَّل

ٍة لكِل بيضًة، بيضصصة كصصّل مصصن فخصصَرَج وحُاضصصنت، سّخنت ثّم ُمّحتاَِّن، بيض

ًا كاَّن الذي البيَض خل ماَّ َفّروجاَّن، مصصن يخصصرج وقصصد الصصصل، في فاَّسد

َبيضة ُدهماَّ ويكون َفّروجاَّن، ال ّثًة، أعأظَم أحا َقصصّل ومصصاَّ الحماَّما، وكذلك ج أ

ُد يكصصون أن الحمصصاَّمُا يغصصاَّدر مصصاَّ ْيصصِن أحاصص ًا الفْرَخ َكصصر أنصصثى. والخصصر ذ

ّبمصصاَّ  الصصبيض فصصي معصصاَّرف مصصن وأشصصباَّههَّاَّ الحماَّمصصُة باَّضصصْت قصصاَّل:ً ور

َفصصواِخِت ُلطصصُرغلّت فأّمصصاَّ بيضصصاَّت، َثلث ال َفصصواخت ا تصصبيض فإنهَّصصاَّ وال

ّبمصصاَّ بيَضصصتيِن، مصصن أكصصثُر منهَّصصاَّ يخصصُرُج ل ولكصصْن بيضصصاَّت َثلَث باَّضصصْت ور



ّبمصصصصصصصصصصصاَّ فرخيصصصصصصصصصصصن، ًا كصصصصصصصصصصصاَّن ور فقصصصصصصصصصصصط. واحاصصصصصصصصصصصد

ّ ليبيض الطِّير قاَّل:ً وبعض َد إل ِر بع ْوِل ُمُرو والحماَّمصصُة َكصصاََّملً، عألْيه الَح

ُد يكوُن أْمرهاَّ أكثر في ًا َفرَخيهَّاَّ أحا ً تصصبيُض وهصصي أنصصثى، والخر ذكر ّول أ

ّذكر، فيهَّاَّ التي البيضَة ًاَّ تقيم ثّم ال وتحُضُن الخرىَ، تبيض ثّم وليلًْة، يوم

ْبعَة بيَن ماَّ ًاَّ عأَشصَر الّسص ْدر عألْصى العشصرين، إلصى يومص طبصاَّع اختلَِف قص

َبيُض، أبصصّر والحماَّمُة العلْل، من لهَّاَّ يعرُض والذي الّزماَّن، والحمصصاَّمُا بصصاَّل

بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّلفراخْ. أبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّر

ُع قاَّل:ً وأّماَّ ِر أجناَّسَِ جمي ّّلْحصصَم، يأكصصل مّمصصاَّ الطِّي ْهَّصصر فلْصصم ال ّنصصه لنصصاَّ يظ أ

ُيفرخْ يبيُض ّطِّاَّف خل َماَّ واحادة، مّرة من أكثَر و ّنه الُخ مّرتيصصن. يبيض فإ

ُعقاَُّب فراخهَّاَّ الطِّيور تربية َيْخُرج بيضاَّت، ثلث تبيُض وال فْرخصصاَّن، لهَّاَّ َف

ّ تحُضن ل بعضهَّم:ً لنهَّاَّ فقاَّل واختلْفوا آخصصرون:ً قصصد وقصصاَّل َبيضتين، إل

َثُة لهَّاَّ َويخرج تحُضْن ّنهَّاَّ أفراخْ، ثل ٍد ترمي ولك ً بواحا للْتكّسصصب اسصصتثقاَّل

ّ ذلك آخرون:ً ليس وقاَّل َثلثة، عألْى عأصن الضصعِف مصن يعتريهَّصاَّ بمصاَّ إل

ّنفسصصاَّء يعصصتري كمصصاَّ الّصصصيد، ْهن مصصن ال آخصصرون:ً وقصصاَّل والّضصصعف، الصصو

ُعقاَّب ُء الخلْقِّ، سّيء طاَّئر ال ّتربية، ردي تربيصصة عألْصصى ُيسصصتعاَُّن وليس ال

ّ الولد ْبر، إل ّنهَّاَّ آخرون:ً ل، وقاَّل باَّلّص ُة ولك ّنهَّم شديد ِه، ال وإذا والّشَر

ٍة ذاَت الِفصصصصصصصراخِْ أمّا تكصصصصصصصْن لصصصصصصصم ضصصصصصصصاَّعأت. لهَّصصصصصصصاَّ، أثصصصصصصصَر



َقِّ، في قاَّلوا وكذلك َعقع ُقِّ حاصتى لفراخهَّصاَّ، إضصاَّعأتهَّاَّ عأند ال قصاَّلوا:ً أحامص

َقِّ، مصصصصصصن َعصصصصصص ْق َذر كمصصصصصصاَّ َعأ َقِّ. مصصصصصصن قصصصصصصاَّلوا:ً أحاصصصصصص ْقعصصصصصص عأ

َفرخْ وقاَّلوا:ً وأّماَّ ُعقصصاَّب، ُيخرجه الذي ال َفصصَة، فصصإّن ال ّلْ طصصاَّئٌر وهصصي المك

ُلْصصصصصصصصه الِعظصصصصصصصصاَّما، كاَِّسصصصصصصصصر لهَّصصصصصصصصاَّ يقصصصصصصصصاَّل ّبيصصصصصصصصه. تقب وتر

ُعقاَّب ًاَّ، ثلثين تحضن وال ٍر كّل وكذلك يوم ّثة، عأظيم طاَّئ الوّز مثصصل الج

ِه ًاَّ، عِأشرين يحضُن فهَّو الوسط فأّماَّ ذلك، وأشباَّ َدأ مثل يوم ومثصل الِحص

ِة أصصصصصصصصصصصصصصناَّف ُبصصصصصصصصصصصصصزا َيصصصصصصصصصصصصصآيئ. كاَّلبواِشصصصصصصصصصصصصصقِّ ال وال

ّبماَّ بيضتين، تبيُض والحدأة ثلثصصة منهَّصصن وخصصَرج بيضصصاَّت ثلث باَّضْت ور

ِفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصراخْ.

ُد العقبصصصاَّن قصصصاَّلوا:ًوأمصصصاَّ ّنهَّصصصاَّ اللصصصوان، الّسصصصو ّبصصصي فإ وتحضصصصن. تر

ّقف الطِّير وجميع ُد المخاَّلب المع َد أعأشاَّشهَّاَّ من فراخهَّاَّ تطِّر ّوتهَّاَّ عأن ق

ّطِّيران، عألْى ِر، مَن الصناَِّف ساَّئر وكذلك ال ّنهَّصصاَّ الطِّي ُد فإ الِفصصراخْ تطِّصصر

ُفهَّصصاَّ، ل ثّم ِه قاَّبلْصصة، لولصصدهاَّ تصصزاُل ل فإنهَّصصاَّ الغصصداف، عأصصدا مصصاَّ تعر ِل ولحصصاَّ

ّقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدة. متف

ِعقباََّن قوما:ً إن وقاَّل العقباَّن أجناَّسَ ُبصصزاة ال ّتاَّّمصصة، وال والجهَّاَّْرَرانصصك، ال

ّلْهَّصاَّ إنهَّصصاَّ والّزرارقصة والّزماَّمصصجَِ والّسصصمناَّن، ْقبصصاَّن، ك الّشصصواهيُن وأّمصصاَّ عِأ

َة َيصصصصصصصصصوايئ، والّصصصصصصصصصصقور أخصصصصصصصصصر. أجنصصصصصصصصصاَّسٌَ فإنهَّصصصصصصصصصاَّ وال



َبصصٌة سمينة البزاة قاَّل:ً وقاَّلوا:ً فراخْ الطِّير حاضن ّي ًا، َط ّد الوزة وأمصصاَّ جصص

ِغربصصاَُّن وأّمصصاَّ الصصذكر، دوَن تحضصصن التي فإنهَّاَّ َنصصاَّث فعلْصصى ال الحضصصن، ال

َنصصصصصصصصصصصصصاَّث تصصصصصصصصصصصصصأتي والصصصصصصصصصصصصصذكورة ّطِّعمصصصصصصصصصصصصصة. ال باَّل

ّيئاَّن ِمنهَّاَّ الّزوج فإّن الحَجل وأّماَّ َبيض يهَّ مقسصصوَمين وثيقيصصن ُعأّشصصىّن للْ

ُهَماَّ فيحضُن عألْيهَّماَّ، ُد َكَر، أحا ّذ ّتربية، في ُهَماَّ وكذلك النثى، والخَر ال ال

ٍد وكّل ًاَّ يعيُش منهَّماَّ واحا َقحُِّ ول سنة، وعِأشرين خمس ْلْ بصصاَّلبيض النثى ت

ِلْقصصصصصصصصصصصصحُِّ ول ّ الصصصصصصصصصصصصذكُر ُي َد إل سصصصصصصصصصصصصنين. ثلِث بعصصصصصصصصصصصص

ّطِّاَّوسَ قاَّل:ً وأّماَّ الطِّاَّوسَ ّول ال وتصصبيض بيضصصاَّت، ثمصصاَّني تصصبيُض مصصاَّ فأ

ًاَّ َدا إذا الَخريف َزمن في ريَشه ُيلْقي والطِّاَّوسَ الريحِّ، بيَض أيض ّوُل بصص أ

ُقُط، الّشصصجر ورِق ًاَّ، يكتسصصي الّشصصجُر بصصدأ وإذا يسصص الطِّصصاَّوسَ بصصدأ ورقصص

ًاَّ. فاَّكتسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى ريشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّطِّيصصر مصصن كصصاَّن قصصاَّل:ً ومصصاَّ الطِّير من عأّش له ليس ماَّ ّثقيصصل ال ّثصصة ال الج

ِه يهَّيئ فلْيس ًاَّ؛ لبيض ّنصصه أْجل من ُعأش ّطِّيصصَران، ُيجيصصد ل أ عألْيصصه ويثقصصل ال

ّلْقِّ، ول النهَّوض ّدّراج مثصصل يتَح َبصصجََ، الصص َق ُتصصراب، عألْصصى يصصبيض وإنمصصاَّ وال ال

ّدجاَّج، كفراريجَ الجناَّسَ هذه وفراخْ الّصصصيني، البصصّط فراريصصجَ وكذلك ال

ّلْهَّاَّ هذه فإّن سصصاَّعأتهَّاَّ، مصصن تلْقصصط كاَّسصصبة كاَّسصصية الصصبيض مصصن تخصصُرج ك

َتكفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي نفسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهَّاَّ. و



ّياَّد دناَّ قاَّل:ً وإذا  القبجة َلهَّصاَّ القبجصة ُعأّش من الّص بيصَن مصصّرْت فصصراخٌْ، و

ِه َدي ًا ي ُفيت، غيَر َمر ْته م فصصي الفصصراخْ فتمصصّر ليتبعهَّصصاَّ، نفسصصهَّاَّ في وأطمع

ِهَّداية من معهَّاَّ ليَس والفراخْ ُعأّشهَّاَّ، موضِع إلى رجوعأهَّاَّ أّمهَّصصاَّ، مع ماَّ ال

َبَجَة أّن وعألْى َق ّيئة ال ِة س ّدلل لصصه يعّجصصُل طصصاَّئر كصصّل وكصصذلك والهَّدايصصة، ال

ْيصصصصصس َك َكْسصصصصصُب لصصصصصه ويعّجصصصصصل والكْسصصصصصوة، ال صصصصصصغره. فصصصصصي ال

ّنمصصصصصاَّ وهصصصصصذا ِة اعأتراهصصصصصاَّ إ َقرابصصصصص َنهَّصصصصصاَّ مصصصصصاَّ ل ّديك. وبيصصصصصن بي الصصصصص

ْلْفهَّاَّ الّصاَّئد أمعن قاَّل:ً فإذا ِعهَّاَّ، من الفراخْ خرجت وقد خ طاَّرت موَض

ْته وقد فصصإذا عأّشصصهَّاَّ، موضصصع إلصصى منصصه الّرجصصوع َيهَّتصصدي ل حايصصُث إلى نّح

َطِّْت َق ًاَّ سصصص ْتهَّصصصاَّ قريبصصص ّتصصصى لهَّصصصاَّ، بأصصصصواٍت دعأ ْعصصصَن حا إليهَّصصصاَّ. يجتم

َبجَْ قاَّل:ً وإناَُّث َق َة َخْمَس تبيض ال َة سصصّت إلى بيضة عأْشَر بيضصصة، عأشصصر

َبيضهَّاَّ تفّر وهي منكٌر طيٌر قاَّل:ً والقبجَ ّذكر؛ من ب تشصصتغل النثى لّن ال

ّذكر طاَّعأة عأن باَّلحْضن َبصصجَ الّسصصفاَّد، طلْصصب فصصي ال َق َكُر وال ّذ يوَصصصُف الصص

ّوة ّديُك يوصصصف كمصصاَّ الّسصصفاَّد، عألْصصى بصصاَّلق ُعصصصفور. والحَجصصُل الصص وال

َلْت قاَّل:ً فإذا ِغ َع ظلْصصَب باَّلحْضصصن، عأنصصه ُش ُه حاصصتى بيضصصهَّاَّ مواضصص َد يفِسصص

ِبَئ فصصي عأّشصصهَّاَّ النصصثى ترتصصاَّد فلْصصذلك ْقِت أحاّسصصت إذا َمَخصصاَّ الصصبيض. بصصو

ِة بعصصُض قاَّتصصل وإذا الصصذكورة عألْصصى الصصذكورة وثصصوب َبصصجَ ُذكصصور َق ًاَّ ال َبعضصص

ٌد منهَّاَّ فاَّلمغلْوُب ِرُض العصصرض وهصصذا ساَّفد، والغاَّلُب مسفو ّديكصصة يعصص للْ



ّدراريجَ، ولذكور ِة بين َدَخل فإذا ال َيك ّد َثَر فَماَّ غريب، ديٌك ال تجتمصصع ماَّ أك

ّتى عألْيه َده، حا َف ُد تس لهَّصصذه لهَّصصاَّ يعصصرض إنماَّ الجناَّسَِ هذه ُذكورة وسفاَّ

ُة فأّماَّ السباَّب، ِر الَحمير ُذكور ِما، والَخنصصاَّزي ِثصصُب ُذكوَرهصصاَّ فصصإّن والحمصصاَّ ت

الّشصصصصصصصصصصصهَّوة. جهَّصصصصصصصصصصصة ِمصصصصصصصصصصصن بعصصصصصصصصصصصٍض عألْصصصصصصصصصصصى

ُهماَّ ضصصْخماَّن، ِهصصّران الشصصعثّي، صباَّح بن يعقوَب عأند وكاَّن ُد يكصصومُا أحاصص

ُه، متى الَخر ِر ِمْن أراد ٍه، غي ِر وِمن إكرا ُد يكوَن أن غي ُد المْسفو من يري

ِفد ُد ماَّ ِمثَل الّساَّ ٌع البصصاَُّب وهصصذا الّسصصاَّفد، منصصه يريصص مصصن كصصثير فصصي شصاَّئ

َلجناَّسَ، ّ ا ّنه إل َلجناَّسَ هذه في أ ْوَجد. ا أ

ُبزاة صيد للحمام ال

َقوُل بناَّ رَجع ثّم غيصره. بصذكر يشصاَّب أن غيصر مصن الحمصاَّما، ِذكر إلى ال

ُة أّن المنطِّصصقِّ صصصاَّحاُب زعأم ُبصصزا ِرب مصصاَّ فمنهَّصصاَّ أجنصصاَّسَ، عأشصصرة ال يضصص

ّ الحمصصاَّمَا يضصصرب ل ماَّ ومنهَّاَّ جاَّثمة، والحماَّمة الحماَّمة يطِّيصصر، وهصصو إل

ِه حاصصاَّل في الحماَّما يضرب ل ماَّ ومنهَّاَّ ِنصص َيَرا ِه، حاصصاَّل فصصي ول َط ول جثصصوم

ه يعصرض ّ ل ض فصي يجصده أْن إل ْع ْغصصاَّن، َب ِز بعصض عألْصى أو ال النشصاَّ

ّدد والشجاَّر، ِدهاَّ، أجناَّسََ فع فصصي عألْيصصه يخفى ل الحماَّمَا أّن ذكَر ثّم صي

ّول َي يرىَ ماَّ أ ّي الهَّواء في الباَّز ِة أ ُبَزا ّي ُهو، ال َأ ُده، نوٍع و فيخصصاَّلف ًصصصي



ِما ذلك،ولمعرفة ّوَل الباَّزي من بذلك الحماَّ الحمصصاَّمَا أّن ذلصصك أشصصكاَّل:ً أ

ّوِل في ّنسصصر بيَن يفصُل ُنهَّوِضه أ ُعقصصاَّب، ال ِة وبيصصَن وال والبصصاَّزي، الّرخمصص

ُغراِب وبيَن َو والّصقر؛ ال ّطِّصصبرزين الكْركصصّي َيصصَرىَ فهَّصص يسصصتوحِاُش ول وال

ْد الّشصصاَّهيَن رأىَ فصصإْن فيتضصصاَّءل، الصصّزّرق ويصصرىَ منهَّمصصاَّ َقصص الّسصصّم رأىَ َف

ِقع. الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذعأاَّف النصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ

ّوه الحيوان إحاساَّسَ ّنعجصصة بعد ِبيَل الِفيصصَل تصصرىَ وال َد ْنصص والجصصاَّموسََ والّز

ُو ذلك، قبل تره لم وهي الّسبع وترىَ ذلك، يهَّّزهاَّ فل والبعير، من َوعأض

ُع، العين في أهوُل وهي أعأظُم البهَّاَّئم تلْك أعأضاَّء َد ترىَ ثّم وأشن الَسصص

ْبر وكذلك فتخاَّفه، َب ُه منه اعأتراهاَّ وحاده الذئب رأت فإن والنمر، ال َد وحْا

واحاصصد، مكصصاٍَّن فصصي مجموعأًة كاَّنت لو الجناَّسَِ تلْك من اعأتراهاَّ ماَّ مثُل

ٍة، عأن ذلك وليس َب ِر ُع منظَره لّن ول تج ذلصصك فصصي وليَس وأعأظم، أشن

ّلْة ّ عِأ ِبعت ماَّ إل ٍر فلْيصصس عأندهاَّ، الحيوان تمييز من عألْيه ُط َك َتن أْن بُمْسصص

ْفِصَل َكْركصصّي. الباَّزي بين فصلْت كماَّ والباَّزي، الباَّزي بيَن الحماَّمة َت وال

ّنهَّصصاَّ زعأمصصَت فصصإْن ْنقصصاَُّر باَّلمخصصاَّلب تعصصرف أ وأعأظصصم أشصصنع الكْركصصّي فِم

َأفظع، سصصناٍَّن كّل كاََّن فماَّ البغث منقاَّر َطَرُف فأّماَّ وأعأرض، وأطوُل و

ًاَّ كاَّن وإن ليبلْغه. مذّرب



وخرقه الحمام بلهة

ُنصصوا ُكو ّديك:ً وكيَف يكوُن للْحماَّما من المعرفة والِفطِّنة ماَّ تذكرون، وقد جاَّء فصصي الثصصر:ً  قاَّل صاَّحاب ال

ًاَّ كاَّلحمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّما. ْلْهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ُب

ِد بِن  َعأبي ٍة، ومّماَّ يدل عألْى ذلك قوُل  ّديك:ً تقول العرُب:ً أْخَرق ِمْن حاماَّم البرص: وقاَّل صاَّحاب ال

ّيْت َهَّاَّ َعأ ْيَضت َب الَحَماَّمْه ب ُهصُم ِر َأْم كصمصاَّ ِب
ٍم ثماَّمْه من وآَخَر َنش َديِن لهَّاَّ ِمْن ُعأو

اَّن فإن ٌد ك َنصى إنمصاَّ َعأبيص ِه أنتصم الصذي هصذا حامصاَّمكم مصن حاماَّمصًة َعأ ِب

ْفَخصصُروَن، وإحاكاَّمهَّصصاَّ َبيضصصهَّاَّ، لمواضصصِع تصصدبيرهاَّ ذكصصر فصصي أكصصثرتم فقصصد ت

وأفاَّحايصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهَّاَّ. عأشاَّشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهَّاَّ لَصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصنعة

ّنه وإن َنى إنماَّ قلْتم:ً إ ّي، الوحاشصصي الَحَماَّما أجناَّسَِ بعَض َعأ َبصصّر فقصصد وال

ِما بعَض أخرجتْم ْدبير، حُاْسِن ِمْن الَحَماَّ ّت ٌد ال ًاَّ ُيخصصّص لم وعأبي ُدوَن حاماَّمصص

حاماَّما.

الحمام ذبحُّ في عّثمان رغبة

ّدث ُذ أْشياَِّخناَّ بعَض قاَّل:ً سمعُت زيد بن ُأساَّمُة وحا ّدُث زمصصاٍَّن، من يحصص

ّفاََّن ابَن عأثماََّن أّن ّلُْه - رضي عأ َبحَِّ أْن - أراد عأنه تعاَّلى ال ْذ ثصصّم الحَماَّمَا َي

ّنهَّاَّ قاَّل:ً لول فصصدّل ُقّصصصوهّن، ولكصصْن بصصذبحهَّن، َلمصصرت المصصم من ُأّمٌة أ

ُقّصوهّن ّنهَّاَّ عألْى بقوله:ً  َبحُِّ إنماَّ أ ْذ ُذهّن، َمْن لرغبة ُت ّتخ َيلْعُب ي من بهَّّن و

ْتيصصاَِّن ِف َلحاصصداِث ال ّطِّاَّر، وا َهنصصة وأصصصحاَِّب والّشصص والصصذين والِقمصصاَّر، المرا



ُعأون والجيران، الناَّسَ حُاَرما عألْى يتشّرفون ِد َت ِما بفراخْ ويْخ أولد الَحَمصصاَّ

ّناَّسَ، ِهقِِّ ويرمون ال َ َأ قد َمْن أكثر وماَّ باَّلُجل ًاَّ فق ًاَّ، وهَشَم عأين ْنف َتصصَم أ وه

ًاَّ، َنع، َماَّ يدري ل وهو َفم ِقُف ول يص ِر عألْى َي ِكَب َماَّ مقدا ثصصم القومَا، به ر

ُتُه تذهب ًا؛ ِجنصصاَّي َدر ُد هصص ّدمُا ذلصصك ويعصصو ً الصص ْقصصل بل مطِّلْصصول ٍد ول عأ َو ول قصص

ْذ أْرش؛ ول ِقصصصصصصصصصصصاَّص ُبه كصصصصصصصصصصاَّن إ مجهَّصصصصصصصصصصولً. صصصصصصصصصصصاَّحِا

ٍه وعألْى ّلْه - رضي عأمُر كاَّن بذلك شبي ْبصصحِِّ - أمر عأنه ال َذ َيكصصة ِب ّد وأمصصَر ال

ّلْى النصصصصصصصبّي ّلْصصصصصصصه صصصصصصصص ّلْم عألْيصصصصصصصه ال ْتصصصصصصصل وسصصصصصصص الكلب. بق

ْكَل أّن عألْى دليٌل ذكرناَّ قاَّلوا:ً ففيماَّ ِما أ ِنهَّصصم ِمْن يكْن لم الكلِب لحو دي

ِهَّْم، ول عأصصن الثصصُر جصصاَّء لمصصاَّ ذلصصك ولصصول شهَّواتهَّم، دواعأي ِمْن ول أْخلق

ّلْى النبّي ّلْه - ص ُعأمصصَر وسصصلْم عألْيصصه ال ُعأثمصصاََّن - و ّلْصصه - رضصصي و تعصصاَّلى ال

ْبحِّ عأنهَّماَّ َذ ِة ِب ّديك ِما، ال ْتل والَحَماَّ قلْناَّ، ماَّ عألْى المَر أّن ولول الكلب، وق

ّديوَك لقاَّلوا:ً اقتلْوا تفريقهَّصصم وفي الكلب، قاَّل:ً اقتلْوا كماَّ والَحَماَّمَا ال

َدهم. الحصصصصصصصاَّلَِت افصصصصصصصتراِق عألْصصصصصصصى دليصصصصصصصٌل بينهَّصصصصصصصاَّ عأنصصصصصصص

ّدثني ْوا عأثمصصاَّن أّن يحيى، أبي بُن وإبراهيُم زيد، بن أساَّمة قاَّل:ً حا َك شصص

ّنه الَحَماَّمَا، إليه َذ قاَّل:ً َمْن وأ ًاَّ منهَّصصّن أَخصص أّن عألْْمنصصاَّ وقصصد لصصه، فهَّصصو شصصيئ

َع قد كاَّن وإن اللْفَظ َق ّنماَّ المعنى فإن الَحماَّما، ِشكاَّية عألْى و عألْى هو إ

ِة ّنه الَحماَّما؛ أصحاَّب شكاَّي ِما في ليس ل ُعأو َمعنًى الَحماَّ ٍة. إلى يد شكاَّي



ّدثناَّ يصصصطِّاَّده الصصذي الَحمصصاَّما عأصصن الحسصصُن قاَّل:ً ُسصصئل ُعأثماَّن قاَّل:ً وحا

ّناَّسَ، ْلْه، قاَّل:ً ل ال ّنه تأك َهَّصصى مصصاَّلً، فجعلْصصه النصصاَّسَ أموال مْن فإ َن عأصصن و

ْكلْه ً كاَّن ماَّ وكّل أهلْه، إذِن بغير أ ُعه مصصاَّل ُعأه حاَسصصٌن فيصصبي حاسصصن، وابتيصصاَّ

ّ ُيذبحِّ، أْن صفته هذه لشيء يجوُز فكيَف طريصصقِّ عألْى ذلك يكون أن إل

ِعقصصصصصصصاَّب ِر ال َذه لمصصصصصصصن والّزْجصصصصصصص ّتخصصصصصصص يحصصصصصصصّل. ل لمصصصصصصصاَّ ا

ِد عأن الّزهري عأن قاَّل:ً ورووا ّيب بن سعي َهَّى المس َن عأصصن ُعأثماَُّن قاَّل:ً 

ِعِب ِهقِّ، رمي وعأن باَّلَحَماَّما، اللْ ْلْناَّ. ماَّ عألْى يدّل فهَّذا الُجل ق

وِغْزلنها مكة حمام أْمن

ٌد ّد أحاصص ٌع عألْصصى جميصصع اللسصصنة، ل يصصر ّكَة، وِمْن ِغزلن مكة، وهذا َشاَّئ ِما َم والناَّسَ يقولون:ً آَمُن ِمْن حَاَماَّ

ّي لبن  َلسد ُعأقيبُة ا َد، قاَّل  َثاََّل والّشواه َلم ِرُف ا الّزبير: ممن يع

وحَامصاَّمُا طاَّئٌر يأَمُن حايُث في ًاَّ بمكة حِاججٍَ مذ زلَت مْحرم
ْبَن ِما ُعأْرض َيْجت ِر ِما َمخاَّ العأل َهََّضّن ْن َت َلْ ِعيُس َف ُبَرا في تنفُخ ال ال
ِة َللّْرجاَّل ياَّ ّف الحاصلما ِلصِخص ِة ٍد? آِل مثُل المغير ُخويلْص
َهَّاَّ، كقول جميع الّشعراء في  ِن ِغْزلن وأْم الحماَّما: وقاَّل الناَّبغُة في ال

ّكَة ُركباََّن ِغيِل بين َم ِد ال َعص والّس الطِّيَر العاَّئذاِت والمؤمن
تمَسُحهَّاَّ

ُتلْيت به الَحمصصاَّما ثصصّم ِبمثل الذي اب ّتِخذهاَّ  ْيت ِمّمْن ي ُتلْ ّظباَّء اب ولو أّن ال

ركبوا المسصصلْمين فصصي الِغصصزلن بمثصصل مصصاَّ ركبصصوهم بصصه فصصي الَحمصصاَّما،

ْبصصصحِِّ الحمصصصاَّما. َذ ْبصصصحِِّ الِغصصصزلن كسصصصيرتهَّم فصصصي  َذ لسصصصاَّروا فصصصي 



ُغ َمن تعظيم الَحماَّما لُحْرمصصة الصصبيِِت الحصصراما، أّن أهصصَل ُلْ َليب ّنه  وقاَّلوا:ً إ

َقَط عألْصصى ظهَّصصر ًاَّ قّط س ْوا حَاماَّم َيَر ّنهَّم لم  َهَّدون عأن آخرهم أ مكة يش

ًاَّ مصصن َعأَرضْت له، فإن كاَّنت هذه المعرفة اكتساَّب ٍة  الكعبة، إلّ ِمْن عِألْ

ّنمصصاَّ الَحماَّما فاَّلَحماَّمُا فوق جميِع الطِّير وكّل ذي أربع، وإن كاَّن هصصذا إ

َهَّصصُم كمصصاَّ لَ يلْهَّصصم. وقصصاَّل الّشصصاَّعأر ُيلْ كاَّن من طريقِِّ اللهَّاَّما، فلْيس ماَّ 

في أْمن الحَماَّما:ً 

َع ّذوائِب في تفّر ِما ال والّسناَّ ْيتصي أّن القباَّئُل عألْم َب
ّكتهَّاَّ َع البيوَت بم الَحماَّما م ّنصى من أوُل َنْحُن َبص َت

ّير- أو غيره من بني سهَّم - في أْمن  الَحماَّما: وقاَّل كث

ًاَّ ْين ٍة ِمْن وحُاَس َق ِما ُسو وإمصاَّ ّلُْه ًاَّ َيُسّب َمْن ال ّي عأصلْص
ِما الخواِل والكرامُا والعأماَّ ّيبصون ًا المطِّ جصدود

َد الّرسوِل آُل َمُن ْن ِما عِأ الَمقاَّ يأ ول والَحماَّمُا الظبي
ِما قصاَّئٌم قاَّمَا كلْماَّ بصسصل ِه ّلْ عألْيهَّم والّسلمُا ال

ّية،  فقاَّل: وذكر شأَن ابِن الزبير وشأَن ابِن الحنف

ّناَّسَ ْعلْْم ال ّنُه َي ظصاَّلصم غصيُر أ من ِباَّلِخيِف الّشيَخ هذا َيَر

ّكاَُّك ْغصلٍل وف ُع أ ّفصاَّ ِما ونص غصاَّر َفى النبّي وابن المصطِّ

ّتِقي ّلْصه في ي ْوَمَة الص ِم لص لئ ِري ل فهَّو ٍة ُهدىَ يْش بَضصلل
ً ْيِف بهَّذا حُالْول َخيِف الَخ

ِما ِر المَحصاَّ
ِد ِه بَحْم ّلْ ُلْصو ال َبصُه نتص كصتصاَّ

َقى ْلْ َت ّو و ُد َولّي الع ِم كاَّل المصسصاَّلص سصواكصٌن آمصنصاٌَّت الَحَماَّمُا

نوح حمامة



َعراء، والعأصصراُب العصصرب الَحماَّما:ً أّماَّ صاَّحاب قاَّل أطبقصصوا فقصصد والّشصص

الصصتي وهصصي ورائصصده، نصصوٍح دليصصَل كصصاَّنت الصصتي هصصي الَحَماََّمصصة أّن عألْصصى

َلْْت َع َق عألْيه استج ْو ّطِّ ّلْه أعأطِّاَّهاَّ ذلك وعأند عأنقهَّاَّ، في الذي ال تعصصاَّلى ال

ْلْية؛ تلْك َنَحهَّاَّ الِح رجعصصْت حايصصَن السصصلما، عألْيه نوٍح بدعأاَّء الّزينة، تلْك وم

ّطِّيصصن مصصن رجلْيهَّصصاَّ وفصصي َمعهَّاَّ، ماَّ الكْرما من ومعهَّاَّ إليه مصصاَّ والَحْمصصأة ال

ّوضْت برجلْيهَّاَّ، ّطِّين ذلك من فع ِة حُاسن ومن الّرجلْين، ِخضاََّب ال َل َ ّدل ال

ِة ّطِّاَّعأ َق وال ْو العنقِّ. َط

الحمامة طوق في شعر

الفرزدق: وفي طوقهَّاَّ يقول 

َء َأِمَن فقد ِهََّجاَّ ِما بنو ال حَاَرا ًاَّ يُك ِِة خاَّئف ِشعري لذا
َد ِئ ِما أطواِق ِمثَل قل الحماَّ ُدوا ُهَّم قاَّ َهَّ ُفصوا سفي وخاَّ

ْكر بن  َب ّطِّاَّح: وقاَّل في ذلك  ّن ال

ّناَّني شئُت وإن الَحَماَّمُا غ
ّوق المطِّ

ْتني شئُت ّن َد غ َدا َبصغص َنة ِب ْي َقص

ُع ِدْر ٍد و ّلْصقِّ قميٌص أو حادي مخ ُمعصفصٌر إزاٌر أو الحساَّمُا 
ِء والطراب، وكذلك قاَّل حُاَميد بن  ِغناَّ ّطِّوق، ووَصفهَّاَّ باَّل َثور: فذكر ال

َة ْدنيَن الجير ّ ال تصجصّشصمصاَّ إل
َ الّضحى ِرف ل الجيَرة تع

ّنصمصاَّ إّن الصحصّي بصيوِت أَمصاَّما وإ
يكوُن اللئي ِمَن وليسْت

َثصهَّصاَّ حاصدي
قاَّل: ثّم 

َعأْت َق د ّنصمصاَّ َتْرحَاًة حُاّر ساَّ َتَر و َق هذا هاَّج ّ الّشو حامصاَّمٌة إل



َع وانجاَّب الّصيُف فأنجماَّ الربي ّوقٌة ْطِّباَّء مطِّ َدَح خ كصلْصمصاَّ تص
الطِّوق: ثّم قاَّل بعد ذكر 

ّنْخِل ِلْيَث ِمْن ال بيلْملْماَّ أو َتث ِني شئُت ْت ّن ٍة بأجَزاِع غ ِبصيَش
ًاَّ َغْر ولم فصيح ْف ِطِّقهَّاَّ َت ْن فَماَّ بم ّنى لهَّاَّ ِغناَّؤهصاَّ يكوُن أ

ًاَّ ّي َقُه َعأَرب أعأَجماَّ صوُت شاَّ ًاَّ ِتهَّاَّ ِمثُل لُه محُزون صو
ِئف، وهصصو ّلْه بصصن أبصصي بكصصر وهصصو شصصهَّيد يصصوما الطِّصصاَّ ُد ال ّواحاٌة - عأب َن ّطِّوق - وأّن الَحماَّمَة  وقاَّل في ذكر ال

صاَّحِاب: صاَّحاٌب ابن 

ْثلْهَّاَّ  ٍما غير في ِم ُقِّ جر ّلْ َطِّ ت ِلْي ّلْقِّ مث مثلْهَّصاَّ اليومَا ط
ّي َناََّح ِر ِما ُقم ُق الَحماَّ ّو المطِّ ْنساَِّك ل ّبِت َماَّ أ َباَّ ه الّص

ِة نوح؛ وهو  ْوق، ودعأو ّطِّ ّنوح، والغناَّء، وال َلْف، وذكرهاَّ باَّل ْهَّم بن َخ َلُه: وقاَّل َج ُو َق

َعِشّي طُروِِب الّضَحى هتوِف ال ْوُح شاَّقنصي ٍة َنص ِري ُقصمص
ٍء َعأِسيَب َغصَضصاَّ بذاِت َأشاَّ الص ُوْرِق ٍة ال ّواحا بصاَّكصَرْت َنص

ّيجَ ْد ماَّ للّْصّب ُيهَّ َمصضصى قص ِه لصهَّصاَّ بصلْصحصٍن َعألْصي
ِة ْعأو َعأصاَّ إذ لصهَّصاَّ نصوٍح بد َد ٍة ّوق ِزينًة ُكصِسصبصصصْت مطِّص
ّكي َعصتصهَّصاَّ تب َدْم ُتصَرىَ ل َو ِكصيًة ِمصثصلْصهَّصاَّ بصاَّ

ْته  ِلْق َدىَ حاصبصاَُّل َعأ الصّر ًاَّ ْيخ َفصْت ُفَر َطِّصاَّ َلصُه َف

ِه، ّد ذا ومصاَّ َعألْي ُبصكصاَّ ير الص ْأسَُ بدا َكصْت منصُه الي َبص
ُق ِثيُث الَجناَِّح خفو ّنصَجصاَّ حَا ال ُه َد ِرمٌا صاَّ ْلْصِحصٌم َضص ُمص

ٍر ُوْرِق من ضاَّ قنصاَّ فيه ال
ِلِب ِري المخاَّ عأاَّ

ِظصي َو ال

اغصتصدىَ ماَّ إذا منه جوامَز
ّطِّيَر ِمن والوحْاش ال

ّديك فصصي الفخصر بصصاَّلطِّوق قصاَّل صصصاَّحاب الصديك:ً وأّمصصاَّ نزاع صاَّحاب ال

قوله:ً 

ًا به يْخُصْص ولم َهاَّ طير ِسوا َقة ّو ّلْه كساَّهاَّ مطِّ ًاَّ ال طصوقص
ًاَّ منهَّصصاَّ، وهصصي فصصي ّقِّ بصصاَّلطواق وأحاسصصُن أطواقصص ِرُج أحاصص ّتصصدا ْيَر الَحمصصاَّما، وال َغ كيف لم يخُصص باَّلطواق 

ّديك؛ لّن الَحماَّمصصة ليسصصت ّطِّوق الَحماَّمصصة الصصتي فصصاَّخرتم بهَّصصاَّ الصص ّنه لصصم يصصصف بصصاَّل ُذكورتهَّاَّ أعأّم? وعألْى أ



ّنياَّتهَّصصاَّ، ّطِّيصصر وهواتِفهَّصصاَّ ومغ ّوقة، وإنماَّ الطواُق لذكورة الوارشصصين وأشصصباَّه الوارشصصين،مصصن نوائصصحِّ ال بمطِّ

يقول: ولذلك قاَّل شاَّعأُركم، حايث 

ّي ناََّح ِما ُقمَر ُق الحَماَّ ّو المطِّ ّبِت ماَّ أنساَِّك ل َباَّ ه الّص
الخر: وقاَّل 

َعِشّي طروِب ُتوِف ال الّضحى َه ٍة نصوَح شاَّقنصي قصمصري
فقاَّل: ووصفهَّاَّ 

ِة َدعأو ْذ لهَّاَّ نوٍح ب َدعأاَّ إ ٍة ّوق ِزينًة ُكِسصيت مطِّ
ّي الَحمصصاَّمَا أّن زعأمتصصم فصصإن ِر َباَِّسصصّي والفصصواِخَت واليمصصاَّمَا والقْمصص ّد وال

ِنيَن ّلْه، حاماَّمٌا والوارشين والّشفاَّ ّنصصاَّ ك َة أّن نزعأصصم قلْنصصاَّ:ً إ ِرِج ذكصصور َدا ّتصص ال

َة َبصصجَ، وذكور َق َة ال كصصذلك، ذلصصك كصصاَّن فصصإْن كلْهَّصصاَّ، ديصصوٌك الحَجصصِل وذكصصور

ّطِّوق فصصصصصصصصصصصاَّلفْخُر بصصصصصصصصصصصه. أولصصصصصصصصصصصى نحصصصصصصصصصصصن بصصصصصصصصصصصاَّل

ًاَّ، كلْهَّصصاَّ الجنصصاَّسََ هصصذه تسصصّمي الَحمصصاَّما:ً العصصرب صصصاَّحاب قصصاَّل حاماَّمصص

ُصصصوَرهاَّ ورأينصصاَّ الخصصاَّص، باَّلسصصم وفّرقوهصصاَّ العصصاَّمّا، باَّلسصصم فجمعوهصصاَّ

ِما في كاََّن وإن متشاَّبهَّة، َثصصث وفصصي الختلِف، بعصصُض الجساَّ بعصصض الُج

ومصصن الصصّزواج، طريصصقِّ مصصن تتشاَّبه ووجدناَّهاَّ المناَّقير، وكذلك الئتلف

ْقِّ ّدعأاَّء طري ّنوح، والغناَّء ال ِد في هي وكذلك وال ِر القصصدو العأنصصاَّق، وُصصصو

َغة الريصصش، وقصصصب ِثصصِن. والّسصصوق والرجصصل الصصّرؤوسَ وِصصصي َبرا وال

ٌة، ول اسٌم يجمعهَّاَّ ليس عأددتم التي والجناَّسَُ ٌة ول بلْد ِزواج، ول صور

َيكصصة بيصصن وليصصس ّد ِة تلْصصك وبيصصَن ال ّذكور ّ نسصصٌب الصص ّنهَّصصاَّ إل ّطِّيصصر مصصن أ ال



ِة الموصوفة ْثر َك ِريجهَّصصاَّ ِفراَخهَّصصاَّ وأّن الّسصصفاَّد، ب بيضصصهَّاَّ مصصن تخصصُرج وفرا

ّطِّصصة فصصرخَْ تجعلْصصوا أن ينبغصصي وقد مثقل، طاَّئٌر والبّط كاَّسبة، كاَّسية الب

ًاَّ، ّذكَر دجاَّجصصًة والنصصثى َفّروجصص ًاَّ، والصص ونجصصد الَحمصصاَّمَا، نجصصد ونحصصُن ِديكصص

ونجصصد والصصوردانّي؛ الراعأصصبّي منهَّصصاَّ ويجيصصء وتتلقحِّ، تتساَّفد الوراشين،

َفواِخت ّي ال تلْصصك في التشاَّبُه من ذكرناَّ ماَّ مع وتتلقحِّ، تتساَّفد والقماَّر

ّلْه وهذا الوجوه، ْعصصٍض مصصع بعضصصهَّاَّ أّن عألْصصى يصصدّل ك ُبْخِت ب والعصصراب كصصاَّل

ِعتصصاَّق، وكصصاَّلبراذين بينهَّمصصاَّ، ماَّ ونتاَّئجَ إبصصل، كلْهَّصصاَّ وتلْصصك خيصصٌل، وكلْهَّصصاَّ وال

ّتدارج بين وليس َبجَ ال َق ّدجاَِّج والَحَجِل وال ذكرنصصاَّ. الصصتي المصصوُر هصصذه وال

ّناَّ وعألْى ْدناَّ قد أ َق وج لّن الَحمصصاَّما، ِمَن الوضاَِّح ذوات في عأاَّّمًة الطوا

ليصصس مصصاَّ الريصصش وألصصوان وأشصصكاَِّل الّشياَِّت من ولهَّاَّ اللوان، من فيهَّاَّ

ّطِّير، من لغيرهاَّ َلصصو ال َنصصاَّ و ِد احْاتَجْج ُف ّتسصصاَّ ُقصصحِّ، دون باَّل ّتل لقاَّئصصل لكصصاَّن ال

ّناَّ مقاَّل، َهاَّ ولك َناَّ ّناَّ الَخصلْتين، تجمع وجد ْد ل ُد ق ّناَّسَ، ُسفهَّاَّء نِج ومن ال

ّقذر ل ّد ومن والحاداث الناَّسَ من يت َيِقصصّل احاتلمصصه، عأنصصد غلْمتصصه تشصصت و

ُقه، ِزب ُعأْزبته؛ وتطِّول طُرو ْع َبقصصَة هصصذه فصصإّن الّرعأصصاَّء من كاَّلم ّطِّ مصصن ال

ّنصصاَّسَ، ُعأوا لصصم ال َد َقصصًة، َيصص ًة، ول َناَّ ًة، ول بقصصَر ًاَّ، ول شصصاَّ ول َرَمكصصًة، ول أتاَّنصص

ًا، ّ كلْبصصصصصصصصصًة، ول حِاْجصصصصصصصصصر عألْيهَّصصصصصصصصصاَّ. وقعصصصصصصصصصوا وقصصصصصصصصصد إل

َ َلول ّناَّسَ نفوسَ في َأّن و ِتهَّم ال َوا َلمصصاَّ القاَّذورة، هذه إلى يدعأو ماَّ وَشهَّ



ْدَت َعَمَل هذا وج ًاَّ ال ْو الصصصفة، هذه أهل في شاَّئع َلصص َتهَّصصم و لجمعصصَت جمع

َد أهِل من أكثَر َدا ْغ ًاَّ منهَّصصم واحاصصد ُيلْقحِّْ لم ثم والبصرة، ب هصصذه مصصن شصصيئ

ِة ذلك يتلْقى الجناَّسَ هذه بعض أّن عألْى الجناَّسَ ْفرطصصة. باَّلّشصصهَّو الم

ّبرني ولقد ّتهَُّم ل من إخواني من خ َبَره أ ًاَّ أّن َخ أهصصل لبعصصض كاَّن مملْوك

َقطِّيعة ًة َيكصومُا المملْوُك ذلك - وكاَّن الربيع قطِّيعة - أعأني ال ّنهَّصاَّ بغلْ وأ

ّنهَّاَّ وتتلّْمظ تودق كاَّنت َقعاَِّت تلْك بعض في وأ َو مصصوعأٌب وهصصو تأّخَرْت ال

ْغلْة وتتأّخُر يتأّخُر المملْوُك َيَزْل فلْم الزياَّدة، تطِّلُْب ذكَره فيهَّاَّ ّتصصى الب حا

ْته ٍة إلى أسند ْته الصصصطِّبل، َزوايصصاَّ ِمْن زاوي َغطِّ ّتصصى َفاَّّضصص َد، حا فصصدخل َبصصَر

الغلما وخصصّر فتنّحصصْت بهَّصصاَّ فصصصاَّح الحصصاَّل تلْصصك عألْى فرآه دخل من بعُض

ًاَّ. ّيتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص َم

ٌقِّ وأخبرني ْوٍن عأن قاَّل:ً بلْغني لي صدي َذ ّلْم، لُزْرقاَّن ِبْر َك ّنصصُه المت كصصاَّن أ

ًاَّ قاَّل:ً فصصأقبلْت تكوَمه، حاتى والبراذين والَحمير للْبغاَّل يدربخ فصصي يومصص

َعُت المجرفة، فتناَّولت الصطِّبل، ذلك َوض ِد رأسَ َف َفصصة عأو عألْصصى الِمْجَر

ِثه ّنه َمَرا َثُر وإ ْك محكصصوك غيصصر غلْيصصٌظ لَخِشصصٌن وإنصصه ونصصصف، ذَراٍع ِمْن ل

ِه، ول الرأسَ ّلْس ْعته مَم ّدخول من وامتنع العود، أقصى بلْغ حاتى فدف الصص

َلْصصصصصَف الِمْجَرفصصصصصة، ببصصصصصدن ّنصصصصصه فح ّطَر رآه مصصصصصاَّ أ انثنصصصصصى. ول تصصصصصأ

وبينكم. بينناَّ ماَّ فرق الحماَّما:ً فهَّذا صاَّحاب قاَّل



السعاد.. من الحمام به وصف ما

 والنوح الغناء وحسن

ّنوح والّشَجاَّ، قاَّل الحسن بصصن ُغناَّء والطراب وال ُوِصف به الحماَّمُا من السعاَّد، ومن حُاْسن ال ْذكر ماَّ  َن و

هاَّنئ: 

ِديمه في َماَّ َفيناَُّن َوُب أ ُج ّلْلْنصي الغصون  ج
ِرّن كماَّ ُد ُت ُلُْب الفواق الّس ٍم في حامصاَّئمصه مأت

ّنماَّ ّفنصاَّ كأ طصرب يستخ ُهَّّن شوقي ًاَّ وشوق مع
آخر: وقاَّل 

َنٍن عألْى ًاَّ َف ّني وهن َلصنصاَّئُم وإ َتفْت حاماَّمٌة َليل ُجنحِِّ في َه
َلصلئُم َسِمعُت قد مماَّ لنفسي ًا ّننصي ذاك عأند اعأتذار وإ

ْتني  َق َب ِء َس ُبكاَّ الَحصَمصاَّئُم باَّل ِه وبيِت ّلْ ًاَّ كنُت لو ال عأاَّشق
نصيب: وقاَّل 

ّنفس َشفيت بُسعدي قبَل ال
ِما ّد التن

ْبَل ْبكاَّهاَّ َق َكيُت َم َبًة َب صبصاَّ

َكاَّهاَّ َفضُل فقلُْت ُب ِما ال ّد َقص َتص ْلُْم ل َكْت ّيجَ َقبلْي َب ُبكاَّ لي فهَّ ال
أعأرابي: وقاَّل 

كلْصيُم للِْفراق َقلْبي أّن عألْى ّلْه َسلمُا َعة ال ُقوىَ قاَّط ال
ًاَّ هّب وإن ُنوِب يوم َنِسيم للَْج ِد ِما بتغري بكت إذا الَحماَّ

غيره: وقاَّل المجنوُن، أو 

ٌق حاماَّئُم ّدياَّر في ور ُع الص ُوقصو َلهَّاََّجنصي الرائحون َيهَّْجني

ُع لصهَّصّن تجري ل نوائحُِّ ُدمصو
ْيَن  َك ْب ذا كاَّن من فاَّست

الخر: وقاَّل 

سصلمُا الّسصياَِّل َبين من عألْيكّن َياَّلِت ّدحااَّئِل َس ّلْصوىَ ال باَّلص

ُبصغصاَّمُا أفصياَّئكصّن إلصى لهَّصَن
َوحْاَش ً ال إليكّن آجاَّل

باَّلضحى



ّنَم حَاصمصاَّمُا أفنصاَّنصكصّن في َتَر ُق لي لمجلْوٌب كلْمصاَّ الّشو
الوليد: وقاَّل عأمُرو بن 

ّنوىَ وَصْرُف عأقاَّمُا وحَاْرٌب ال ِه أحاّل أْن دوِن ِمْن ّنصأ ب الص
الطصاَّما بصهَّصاَّ التي والقصور ْلُت ّد ِكصِن من فتب ْومصي َمَساَّ قص

ّنى الصَحصمصاَّمُا ذراه عألْصى تتغ ٍر ٍد قصص ّي أواسٍَ ذي مصَشص
آخر: وقاَّل 

ًدا َمسراَك لي هاَّج َلْى وج عأ
َوجد

َباَّ ٍد َص ِمن ِهْجَت متى نج

َلْى ّنباَّت غّض ُغُصٍن َعأ ِمن ال
ِد ْنص الّر

َتفْت ْونقِِّ في ورقاَّء َه َر
الّضحى

ًدا َديَت َجلْي ْب تكصْن لم الذي وأ
ُتصبصدي

ولصم الوليد يبكي كماَّ

ّنأي وأّن ُيَمّل، ِمَن يشفي ال
َوْجصد ْلص ا

َنصاَّ إذا الصمصحصّب أّن زعأموا د

َلْى ِر ُقرَب أّن َعأ ّدا من خيٌُر ال
ْعصد ُب ال

ْناَّ َوي َدا بصنصاَّ مصاَّ َيْشصِف فلْصم َت

الحمام أنساب

ّيصصاَّت، ومعروفصصاَّت، مجاَّهيصصل، الَحمصصاَّما:ً للْحمصصاَّما صصصاَّحاب وقصصاَّل وخاَّرج

كتصصب من أكثُر الحماَّما أصحب دواويُن عألْيه يشتمُل والذي ومنسوباَّت،

ّنسب وأبصصي القطِّصصاَّمّي، بصصن والّشصصرقّي الكلْصبّي، ابن إلى تضاَّف التي ال

ّي، ُعأبيدة وأبي اليقظاَّن، َفِل إلى بل النحو ْغ لسصصاَّن وابصصن حانظلْة، ابن َد

ٍر إلى بل الُحّمَرة، ّي، ُصحاَّ ّطِّاَّح أبي وإلى العبد ّلْخمصصّي، الّسصص إلصصى بصصل ال

ّنّخاَّر ّي، ال ْثجور إلى بل الطِّاَّئّي، وُصبحِّ العذر وإلصصى الّضصصبّي، غيلن بن م



ّية ابن بل الذئبّي، َسطِّيحِّ ِر ّيس بن زيد وإلى الُجْرهمّي، ش ّي؛ الك ّنَمصصر ال

ٍة كصصصصصصّل وإلصصصصصصى َب ٍة، نّسصصصصصصاَّ َيصصصصصص عألّمصصصصصصة. متفنصصصصصصن وكصصصصصصّل راو

ّنصصى الماَّزنّي، الهَّذيل ووصف الحمصصاَّما، لنسصصاَّب وحافظصصه ُزهيصصر َ بصصن مث

ّلْه ّيب، بصصن سصصعيد مصصن أنَسب لهَّو فقاَّل:ً وال َقتصصاَّدة المسصص ِدعأاَّمصصة بصصن و

ّناَّسَ، ّديقِّ بكر أبي من أنسُب هو بل للْ ّلْه رضي الّص دخلْصصت لقصصد عأنه ال

ْعأرَف رجٍل عألْى ْنِجباَّت باَّلّمهَّاَِّت أ وأعأصصرَف حافصصص، ابصصن ُسَحيم من الم

ِة من دَخلْهَّاَّ بماَّ ُهَّْجن حابيب. بِن ُيونَس من والقراف، ال

الناس الَحمام فيه أشبه مما

َبَه قاَّل:ً ومّماَّ ّنصصاَّسََ الَحمصصاَّمُا فيصصه أشصص ّقصصة والّشصصماَّئِل الّصصصور فصصي ال ور

َقبول وُسرعأة الطِّباَّع، ّنك والنقلب، ال ٍة، صاَّحاَب كنَت إذا أ فمصصّر ِفراسصص

ٌي، وبعضصصهَّم كصوفّي، بعُضهَّم رجاٌَّل بك ُهَّم َبصصر وبعُضصم شصاَّمّي وبعضص

َور في أُمورهم َعألْيك َيْخَف لم يماَّنّي، ِئل الّص ِد والشصصماَّ ُقصصدو ّنغصصم وال وال

ّيهَّم ّي، أ ّيهَّم بصر ّيهَّم كوفّي، َوأ الحمصصاَّما؛ وكصصذلك مدنّي َوأيهَّم يماَّنّي، وأ

ٍما صاَّحاَب َتَرىَ ل ُدهصصاَّ وجنسصصهَّاَّ الحمصصاَّما نسصصب عألْيصصه تخفى حَاماَّ إذا وبل

رآهاَّ.

وغيره الحمام ثَّمن مبلغ



َد الحماَّما أن والفْخر، الفضيلْة من وللْحماَّما ُع الواحا ديناَّر، بخسماَّئة يباَّ

ٍز ذلك وليبلْغ ْدَرٌج ول طصاَّوسَ، ول ُعأقصاَّب، ول صقٌر ول شاَّهيٌن، ول باَّ تص

َنصصاَّ ولصصو بغصصٌل، ول حامصصاٌَّر، ول بعيٌر ول ديٌك، ول ْد َقِّ أن أر ّقصص بصصأّن الخصصبَر نح

ًاَّ ًاَّ أو برذون َدْرناَّ لمصصاَّ ديناَّر، بخمسماَّئة بيع فَرَس ّ عألْيصصه قصص حاصصديث فصصي إل

ّسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصَمر. ال

ْدَت إذا وأنت ِة، مصصن جاَّء الذي الحماَّما ثمِن مبلْغ تتعّرف أن أر َيصص ثصصّم الغاَّ

ْلَْت َد دخ ْدت والبصرة بغدا جصصاَّء إذا الحمصصاَّما أّن وفيه معاَّناَّة، بل ذلك وج

َفرخُْ بيع الغاَّية من ّذكُر ال ًا بعشصصرين فراخْ من ال َعصصت أكصصثر، أو دينصصاَّر وبي

َناَّنير بعشرة النثى َعصصت أكصصثر، أو َد فيقصصوما دنصصاَّنير، بخمسصصة البيضصصة وبي

ِة في منهَّاَّ الّزوج ّلْ َغ َهََّض وحاتى ضيعة، مقاَّما ال َنة ين ْؤ ِعياَّل، بم َيقضصصَي ال و

ّدين، ِته من وتبنى ال ّ ِه وأثماَِّن غل ّدوُر رقصصاَّب الحصصوانيُت وتبتصصاَّع الجيصصاَّد، الصص

ّلْة، ِغ ْلْهَّى الوقِت ذلك في وهي هذا؛ الم َبصصٌر أنيقِّ، ومنظٌر عأجيٌب، َم َت ومع

ّكر، لمْن نظَر. لمن ودليٌل ف

بالحمام الناس عّناية

َأىَ الَحَجر دخل ومن ّية قُصوَرهاَّ ور اخصتزاُن وكيصف باَّلّشاَّماَّت لهَّاَّ المبن

ْفصصُظ الغلّت، تلْصصك الحمصصاَّما، أربصصاََّب شصصهَّد ومصصن المؤونصصاَّت؛ تلْصصك وحا



ّدىَ وأصحاََّب ُهَّ ُكلْف من فيهَّاَّ يحتملْون وماَّ ال ِغلِظ ال ّياَّمَا ال فصصي الّزْجل، أ

ُد وكيف السفن، ُبطِّون في ذلك وقبل الّرجاَّل، ظهَّور عألْى حاملنهَّاَّ ْفَر ُت

اَّن إذا وتجمصع البيوت، في ُق أمثصل، الجمصع ك َقصُة كصاَّنت إذا وتفصّر ِر ّتف ال

َناَُّث ُتنقُل وكيف أمثل ِتهَّاَّ، عأن ال َقُل وكيَف ُذكور ُة تن ّذكوَر إناَّثهَّصصاَّ عأصصن الصص

َوىَ عألْيهَّصصاَّ ُيخصصاَُّف وكيصصف غيرهاَّ، إلى ُبهَّاَّ، تقصصاَّربت إذا الّضصص وكيصصف أنسصصاَّ

ِقهَّاَّ عألْى ُيخاَّف ّيصاَّت دخصول مصن أعأرا فصي يحتصاَّط وكيصف فيهَّصاَّ، الخاَّرج

ّنُه ونْجلْهَّاَّ؛ طْرقهَّاَّ صّحة َ ل ْؤَمن ل ُعأصصْرِض مصصن ذكصصٌر النصصثى يقُمصصط أن ُيصص

ّنجِل في فيضرَب الحماَّما، ُهَّجنصصة فتعصصتريه بنصصصيٍب، ال عأنصصد - والبيضصصة ال

ُيحوطصصون كماَّ نساَّئهَّم أرحااَّما يحوطون ل وهم َطْرقهَّاَّ، إلى تنسب ذلك

ْنِجباَّت أرحااَّمَا عأنصصد الحمصصاَّما أصصصحاَّب شصصهَّد ومصصن الحمصصاَّما، إناَِّث من الم

ّلْمصصون والصصذين الغاَّيصصة، مصصن َزْجلْهَّاَّ لصصصاَّحاب يختصصاَّرون كيصصف الحمصصاَّمَا يع

ّيُرون وكيَف العلماَّت، ّثقة يتخ َع ال ِة، الّصدِق وموض َنصص ِد والماَّ ُبعصص مصصن وال

َذب ِك ْون وكيَف والّرشوة، ال َبة ذا يتوّخ ّتجر ّلْطِّيفة، والمعرفة ال وكيصصف ال

رجصصاَّل مصصن لحملْهَّصصاَّ يختصصاَّرون وكيصصف الّرفيعة، باَّلجعاَّلة أنفُسهَّْم تسخو

ِة ِد الماَّن َلْ ِة والَج َق َف َبَصصصر والّشصص ِة وحُاْسصصِن وال َفصص َعلْصصم المعر ذلصصك عأنصصد - ل

ّديك صاَّحاب ّنهَّماَّ والكلْب ال ِة، هصصذه في يجرياَّن ل أ يتعاَّطيصصاَّن ول الحلْبصص

الفضيلْة. هذه



الحمام خصائص

ِء، حاسِن من قاَّل:ً وللْحماَّما ِة الهتدا َثبصصاَِّت السصصتدلِل، وجود ْفصصِظ و الِح

ّذكْر، ِة وال ّو ّنصصزاع وق لشصصيء، ليصصس مصصاَّ لصصوطنه، واللصصف أربصصاَّبه، إلصصى ال

ًء وكفاَّك ًاَّ اهتدا ِنزاعأصص مصصن يجيصصء الطِّيصصر، بهَّصصاَّئم مصصن طصصاَّئٌر يكصصون أن و

َغَمة، ْو َخرشنة من أو العلْيقِّ، من َبْل ل َبْر َ الصفصاَّف، من أ مصصن َبصصْل ل

َبْغصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصراسَ، لؤلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصؤة. ومصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن ال

ّدليُل ثّم ّنه عألْى ال ِة والمعرفة، باَّلعقِل َيستدّل أ ِفكر ّنه والعناَّية وال إنماَّ أ

ِريٍب تدريجَ عألْى الغاَّية من يجيء ْد َت َلْى والدليل وتنزيل، و أربصصاَّبه عألْم َعأ

ّدماَّت تلْك بأّن ّنُه ِطباَّعأه، في وعأملْن فيه، َنَجعَن قد المق ّقة بلْغ إذا أ الّر

ِه غّمروا ٍة ب َكّر ّدرب إلصصى ب َق ومصصاَّ الصص ّدْرب فصصو ل بصصل الصصّروما، بلد مصصن الصص

ًا؛ ذلك يجعلْون فيصصه ُعأِملْت قد التي والترتيباَّت المقدماَّت لمكاَّن تغمير

ّذقته وَمّرنتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه. وحَاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّلْيصصل، ُيرَسل مّماَّ الحماَّما كاَّن ولو ِتدّل ِمّمصصاَّ لكصصاَّن باَّل ّنجوما؛ يسصص ّنصصاَّ بصصاَّل ل

ُفرات، َبطَِّن يلَْزما رأيناَّه ِة ُبطِّوَن أو ِدجلْة، بطَِّن أو ال مصصّر قصصد التي الودي

ُيبِصُر يرىَ وهو بهَّاَّ، َهَُّم و َد ويعلُْم الماَّء، انحدار ويف ْعصص َولِن طصصوِل َب و الَجصص

َد ْع َلْى أشرف هو إذا الّزجاَّل، َب َقصصه أّن ِدجلْة، أو الفرات عأ ِري وطريصصقِّ ط



ِدر أن ينبغصصصصصصصصي وأنصصصصصصصصُه واحاصصصصصصصصد، المصصصصصصصصاَّء َمعصصصصصصصصُه. ينحصصصصصصصص

ّد يستدّل ماَّ أكثَر وماَّ َوا ّطُِّرق من باَّلَج ْتُه إذا ال فصصإذا الوديصصة، بطِّصصوُن أعأي

ِر لم ْد ٌد َي ِع ِدٌر، أمْا أُمْص ْنَح َعّرَف ُم الشصصمس ُقْرِص ومواضِع باَّلّريحِّ، ذلك ت

ّنماَّ السماَّء، في ّلْه ذلك إلى يحتاَّج وإ ُكن لم إذا ك َع ي َق رسصصم عألْصصى بعد َو

ِه يزجصصل حاين َكّر فّربماَّ عألْيه يعَمُل ًاَّ بصص ًاَّ وِشصصماَّلً، يمينصص وَشصصماَّلً، وجنوبصص

ًاَّ ًا وَصب ُبور َد َة - الفَراِسَخ و َق الكثير الكثيرة. وفو

الحمام من والمجّرب الُغمر

ُغْمر الحماَّما وفي ِطرون ل وهصصم والمجّرب، ال لصصوجهَّين:ً باَّلغمصصاَّر ُيخصصاَّ

ُغْمر يكون أن أحادهماَّ ًاَّ ال ُبه عأريف ُد فهَّصصو بصصه، يضّن فصاَّحا يصصدّربه أن يريصص

َنه ّتخذه الذي الشيء بعد يكلْفه ثّم ويمّر ُه، اصطِّنعه وبسببه له، ا واتخذ

ّنصصى ل فهَّصصو مجهَّصصولً، الغْمصصر يكوَن أن وإّماَّ ُيشصصقي يتع ُع نفَسصصه، و ّقصص ويتو

َيصصصصصصصصصصصصصصَة َدا ِِهَّ المجاَّهيصصصصصصصصصصصصصصل. الغمصصصصصصصصصصصصصصاَّر مصصصصصصصصصصصصصصن ال

َع إذا المجهَّوَل أخرىَ:ً أّن وَخصلٌْة ّدىَ مصصع َرَج فحملْصصُه المعروفصصاَِّت، الهَّصص

ًاَّ، فجاَّء الغاَّية إلى معهَّاَّ ّتصصى ثمصصٍن كصصبير لصصه يكصصْن لم ساَّبق بصصه تتلحاصصقِّ حا

ِإْن الولد، ْنَجَب ف ًاَّ صاَّر فيهَّّن أ ًا أب ْذكور ًاَّ وصاَّر م وزاد إليصصه، يرَجصصع َنَسصصب

ثمنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه. فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي ذلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك



َد عأّرفوه قد الذي فهَّو الغمر، غير المجّرب فأّماَّ ُورو ّنصصه والتَحّصب؛ ال ل

ّتصصى ينقصصّض أن َعألْى يقدْر لم متى ِة بطِّصصون مصصن المصصاَّء يشصصرَب حا الوديصص

ْدران، والنهَّاَّر ُغ ِر بطِّلْصصب يتَحّصب ولم المياَّه، ومناَّقع وال الصصبراري، ُبصصزو

َع َع - التمصصَس وعأطِّش وجاَّ ُعْمصصران بصصاَّلقرىَ مصصّر وإذا النصصاَّسَ، مواضصص وال

ْيكير ُأِخصصذ سصصقط وإذا سصصقط، َبصصاَّ ّفاَّعأصصة، باَّل َقِف وباَّلق ْلْ ْدبيقِّ وبصصاَّلِم ّتصص وباَّل

ّدَشصصاَّخِْ، ًاَّ ورمصصى وباَّل ِهقِّ أيضصص الّصصصيد. أسصصباَِّب مصصن ذلصصك وبغيصصر بصصاَّلُجل

ّقى طاَّئٌر والحماَّما ّقى، غير ُملْ َو ّطِّيصصر وسصصباَّع كثير، وأعأداؤه ُم ُلْبصصه ال تطِّ

ّد ّفع وقد الطِّلْب، أش َوف، للْشاَّهين وهو الّشاَّهين، مع يتر فاَّلَحمصصاَّمُا أخصص

ْطيَر ْنُه أ ّنُه الطِّير، سباَِّع جميِع ومن م ِك ْذعأُر ول َهَّصصُل ُي َلْصصص بصصاََّب فيج الَمْخ

ِد مصن الحمصاَّر يعتري ماَّ ويعتريه َة رآه، إذا السص اَّ ّذئب رأت إذا والش الص

ّنور. رأت إذا والفاَّرة الّس

الحمام طيران سرعّة

ًاَّ من جميصع سصباَّع الطِّيصر، إلّ فصي انقضصاَّض وانحصدار؛ فصإّن تلْصك تنحصّط انحطِّصاَّط ّد طيران والحماَّمُا أش

ٍة وخيصصِط َعأَرقصص َلْصصى  َعأ ِطصصْرَن  ْو ُجفاَّلصصٌة مصصن بهَّصصاَّئم الطِّيصصر، أو  ّطِّير أ الصخور و متى التقت أّمٌة من سباَّع ال

ّتقصير عأماَّ مصصاَّ كصصاَّنت عألْيصصه، إذا طصصاَّرت فصصي غيصصر جماَّعأصصة، ولصصن تصصرىَ ّلْهََّاَّ يعتريهَّاَّ عأند ذلك ال ممدود، فك

ّد لطِّيرانهَّّن، ُعهَّّن كاَّن أش ُهَّّن كلْماَّ التففن وضاَّق موض ّن ُثْرَن من الحماَّما؛ فإ َك ًاَّ إذا  جماَّعأة طير أكثَر طيران

ّذبياَّنّي في  ّناَّبغة ال قوله: وقد ذكر ذلك ال

ٍما إلى ِد شراٍع حاماَّ ِد وار ّثصمص ال ِم  ْك ِة َكُح َتاَّ إذ الَحّي َف



ِة ْكَحْل لم الّزجاَّج ِِد من ُت الّرم ًبصاَّ ُعصُه ِنصيقٍِّ جاَّنص َبص ْتص َي و
ُفصُه حاماََّمتاَّ إلى ِنْصص ِد و َقص َفص لصنصاَّ الحماَّمُا هذا َليتماَّ أل

ُقْص لم وتْسعيَن ولم تن
ِد ِز ت

َفوه فحَسبوه كماَّ فأل
َبصْت حَاصَسص

َعأْت َبًة وأْسَر ذلك في حَاْس
ِد َد َع ال

َكّملْت ُتصهَّصاَّ فيهَّاَّ ماَّئًة ف حاماَّمص

َد إصصصاَّبته، وسصصرعأة الحاَّسب َمديحَِّ أراد الصمعّي:ً لماَّ قاَّل ّد المصصَر شصص

ّيقه َد ليكون عألْيه؛ وض َلْصصُه أصصصاَّب؛ إذا له أحام َع ًا، حَاصصَزر فج ّطِّيصصُر طيصصر وال

ه ثصّم غيصره، مصن أخصّف ًاَّ جعلْ ِر، أسصرع والحمصاَّمُا حاماَّمص ّطِّيص وأكثُرهصاَّ ال

ًا ّنصصه وذلصصك عأصصددهّن؛ كصصثر إذا السرعأة في اجتهَّاَّد ّد أ ُنصصُه يشصصت عأنصصد طيرا

ّفه والمناَّفسة، المساَّبقة الحمصصاَّما أّن فأراد ويتبعه، ِنيقٍِّ جاَّنباَّ وقاَّل:ً يح

َع كاَّن الهَّواء من مضيقٍِّ في كاَّن إذا ّتسع إذا منه أسَر الفضاَّء. عألْيه ا

الحمام غايات

ِزل ويمصصّرن يدّرب كاَّن قد الَحماَّما وصاَّحاب ُينصص َيصصة الّزجصصاَّل، فصصي و والغاَّ

ٍذ َنع فكيف واسط، يومئ ّطِّريصصقِّ بتعريفصصه اليصصومَا يصصص ِه ال ُورود وتعريفصص الصص

والبغصصداديون الَحمصصاَّما مصصن ِللّْزْجل يختاَّر الغاَّية?! ماَّ ُبعد مع والتحّصب،

ِة من للّْزجاَّل يختاَّرون ّيون الناَّث، الغاَّي ّذكور يختاَّرون والبصر فحّجصصة ال

ّيين ّذكر أن البغداد ُعد ساَّفر إذا ال َب َقْمط عأهَّده و َقْت الناَّث، ب نفُسصصه وتصصاَّ



ّطِّلْصصَب تصصرك طريقصصه، فصصي أنثاَّه ورأىَ الّسفاَّد، إلى ُعصصد كصصاَّن إن ال فصصي ب

َولن؛ َقْصصصد، عألْصصى وقصصع كاَّن إن الّسيَر ترك أو الج النصصثى إلصصى ومصصاََّل ال

ُد ذلصصصصصصصصصصصصصصصصك وفصصصصصصصصصصصصصصصصي ّلْصصصصصصصصصصصصصصصصه. الفسصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ ك

ّذكُر وقاَّل ّي:ً ال َبصر ِته إلى أحاّن ال ّد وهو أنثاَّه، لمكاَّن بي ًاَّ أش ْتن وأقصصوىَ م

ًاَّ، َدن ًنصصى إلصصى القاَّئم الشيء تقديَم َندع ل َفنحُن اهتداء، أحاسُن وهو ب مع

يعصصصصصصصصصصصصصصصرض. ل وقصصصصصصصصصصصصصصصد يعصصصصصصصصصصصصصصصرُض قصصصصصصصصصصصصصصصد

مصصن السصصلئحي شصصدفويه وسصصمعُت الَحمصصاَّما تربية في شدفويه نصيحة

كعبصصة عأمصصاَّر:ً اجعصصل أبي بن السلما لعبد يقول وهو سنة، خمسين نحو

ِرك، َصْحن في حاماَّمك َتى كاَّن إذا الَحماَّمَا فإّن دا إلصصى بيتصصه من خرج م

ِه إلى يصل لم المعلة ّ معلت ّنفصصس بجمصصع إل وبصصاَّلنهَّوِض والجنصصاَّحاين، ال

ِة َد َكاَّب ّد الصعود وم ُنه، - اشت ْت َي م َتصصه أراد ومصصتى ولحمصصه، جنصصاَّحُاه وقو بي

ًاَّ ويجيء ينتكس أن إلى فاَّحْاتاَّج َوىَ كصصاَّن منقّض فصصي الرتفصصاَّع عألْصصى أقصص

ِء ّيين َأّن تعلْمصصون وقصصد يصصروىَ، أن بعصصد الهَّصصوا ّد البصصاَّطن ًاَّ أشصص مصصن متنصص

ّيين، ِرسََ وأّن الظاَّهر ّنق ِطنّي ُيِصيب ل ال ّ ذلصك ليصس رجلْصه فصصي البصصاَّ إل

ّنه ِديجَِ فوق العللي إلى يصعد ل َكناَّ نزولصصه، وكصصذلك درجصصة، بعد درجًة ال

ّترتيب هذا عألْى الَحماَّمَا دّربتم فلْو ُبنصصي ول أصصصوب، كصصاََّن ال ْدريب يعَج َتصص

ّ العاَّتقِّ فوق وماَّ العاَّتقِّ َقِّ لن القريبصصة؛ المصصاَّكِن مصصن إل ِة العصصاَّت كاَّلفتصصاَّ



ّبي العاَّتقِّ، َ فهَّو الغرير، وكاَّلص ِدُمه ل ْع ّلْصصُة البدن، ضعُف َي المعرفصصة، وق

ُبنصصي ول اللف، وسوء ّتصصى الحمصصاَّما تصصتركوا أن ُيعج عأصصدد فصصي صصصاَّر إذا حا

َد واكتهَّل، المساَّّن َل َد البطِّوَن وو ْع ِة من ذلك وأخذ البطِّوِن، َب ّو ِه، ق شباَّب

ّتْمريصصن، وعألْى الّزْجل، عألْى حاملْتموه ٍة أقصصى بصه رميتصصم ثصّم ال لَ، غاَّيص

ّتدريب ولكّن ِة، وانتهَّاَّء الشباَّب، مع ال ّد ِة، وكماَّل الِح ّو أن قبصصل مصصن الق

ّوة تأخصصذ ّنقصصصاَّن، فصصي القصص ّقصصن فهَّصصو ال ُيعصصّرف الحداثصصة، مصصن بقربصصه يلْ و

ّد من بخروجه ُئوا الحداثة، حا ِِد ّتعلْيَم به فاَّبت المنزلة هذه في والتْمريَن ال

ُوسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصطِّى. ال

ُهْم الحماَّما فراخْ لتمرين الملئم الوقت الفصصراخَْ يمّرنصصوا أن أرادوا إذا و

ول النصصزول، أسصصرعأت الحصصّب إليهَّاَّ ألقوا إذا حاتى جاَّئعة، وهي أخرُجوهاَّ

ّذاقهَّم النهَّاَّر، وانتصاَّف المغرِب قبل فتخرج عأاَّصف، والّريحِّ ُتْخَرُج وحُاصص

ّذكورة فصصإّن الحمصصاَّما؛ ذكصصورة مصصع يخرجونهَّصصاَّ ل ّنشصصاَّط يعتريهَّصصاَّ الصص ال

ّطِّيران ُد وال ُعأ ّتباَّ سقطِّْت معهَّاَّ الِفراخُْ طاَّرت فإن القبيلْة، ومجاَّوزة وال

ٍة، معرفصصة إلى وتحتاَّج شديدة، فرياَّضتهَّاَّ الناَّسَ، دور عألْى َيصص وإلصصى وعأناَّ

ٍر َولة؛ صب ّدماَّت هصصذه بعصصد إليه احاتيجَ إذا منهَّاَّ ُيراد الذي لّن وُمطِّاَّ المقصص

ًاَّ كصصصصصصصصصصصاَّن العجيصصصصصصصصصصصب. العَجصصصصصصصصصصصب مصصصصصصصصصصصن أيضصصصصصصصصصصص

اختيصصاَّر فصصي رجصصل مصصع داود بصصن يعقصصوب حاصصوار الحماَّما اختياَّر في حاوار



ّدثني  الحماَّما ُقِّ من بعُض وحا َمصصْن لبعض قاَّل داود، بن َيعقوَب أّن به أث

ّني ذهب - وقد عألْيه َدَخَل ُته، اسُمه عأ َد ونسي ْع ْنُت َأْن َب َأمصصاَّ عأرفتصصه ك  ً:-

َلْف كُي َتَرىَ ّنناَّ أخ ُناَّ، وأخطِّأ ظ ّتى رأي كصاَّن يخصصّص? أمصصاَّ ولصصم ذلك عأّم حا

َنصصاَّه الخيصصر فيصصه وتفّرَسصصناَّ واخترناَّه، اصطِّنعناَّه من جميع في - ِبصصه وأرد

ٌد َنَة معرفته تكِفيناَّ واحا ّتى عأنه، الحاتجاَّج مؤ ّ أقصصّرع ل صْرُت حا بهَّصصم، إل

َ ّ أعأاَُّب ول جهَّصصة من ُيختاَُّر الحماَّما إّن رجل له قاَّل:ً فقاَّل باَّختياَّرهم إل

ّنَسب، ْلْقة، جهَّة ومن ال ُبه لصصه يرضصصى ل ثصصم الِخ ّتبصصه حاصصتى بصصذلك أربصصاَّ تر

َدّرُجه، وتنّزلُه ُت ّترتيب ذلك بعد منه الجماَّعأُة ُتحَمل ثم و ِريِب ال ْد ّت إلى وال

ُع الّشطُِّر فيذهُب الغاَّية، ِريصصٌب أو بصصذلك شصصبيٌه أو الشصصطِّر، ويرج مصصن ق

ْدَت وأنَت ذلك، ٍما إلى َعأم ِبهَّاَّ في تنظْر لم حاماَّ ْنساَّ َمخيلْصصة تتأّمصصْل ولصصم َأ

ْلْقهَّاَّ في الخير ْبَت حاتى تْرض لم ثّم خ ٍة بهَّاَّ ضر َكّر ٍة ب الغاَّيصصة، إلصصى واحاد

َعَجٍب فلْيس ٍر ول ب َك ْن ّ ُم َع أل ٌد إليَك يرج َعجُب كاَّن وإنماَّ منهَّاَّ، واحا في ال

ّنصصه وعألْصصى عأجصصٌب، ذلك في فلْيس الّضلل في فأّماَّ الّرجوع، رجصصع لصصو أ

ٌد منهَّاَّ ِد من أكثُر أو واحا ًا خطِّؤك لكاَّن الواحا ّفر ينتقْصصصُه ولصصم عألْيك، مو

ُأ ّنه أخطِّأ؛ من خطِّ ًا يجيصصء أن الصصصواب مصصن ليس ل ِة مصصن طصصاَّئر الغاَّيصص

تدريب. غير وعألْى عِأْرٍق غير عألْى



الَحمام.. كرم

ْنس اللف ّنزاُع وال  والّشوق وال

ْدق ْوِن ماَّ ينبغي أن يصاَّن وإنصصه لخلْصصقِّ ِصصص َفظ، وص ُيح ْفِظ ماَّ ينبغي أن  ُدّل عألْى ثباَّت العهَّد، وحا َي وذلك 

ُقِّ فصصصصصصصصي بعصصصصصصصصض الطِّيصصصصصصصصر. فصصصصصصصصي بنصصصصصصصصي آدما فكيصصصصصصصصَف إذا كصصصصصصصصاَّن ذلصصصصصصصصك الخلْصصصصصصصص

ُبلْصصصصصصصصصصصصدان بحصصصصصصصصصصصصّب الوطصصصصصصصصصصصصاَّن. ّلْصصصصصصصصصصصصه ال وقصصصصصصصصصصصصد قصصصصصصصصصصصصاَّلوا:ً عأّمصصصصصصصصصصصصَر ال

َع منهَّصصصصم بأوطصصصصاَّنهَّم. َنصصصص ّنصصصصاَّسَُ بشصصصصيء ِمصصصصْن أقسصصصصاَّمهَّم أق قصصصصاَّل ابصصصصن الّزبيصصصصر:ً ليصصصصس ال

ّلْصصه ِتَل في َسصصبيِل ال َقاَّ َألّ ن َناَّ  َوَماَّ ل ُلوا  َقاَّ ّناَّسَ في حاّب الوطاَّن، فقاَّل:ً " ّلْه عأّز وجّل عأن طباَّئع ال وأخبر ال

ُكْم مصصاَّ ِر َيصصاَّ ِد ِو اْخُرُجوا ِمْن  َأ ُكْم  ُفَس ْن ُلْوا أ ُت ْق ِهَّْم أِن ا ْي َلْ َعأ َناَّ  ْب َكت ّناَّ  ْو أ َل َناَّ" وقاَّل:ً "و َناَّئ ْب َأ َو َناَّ  ِر َياَّ ِد َناَّ من  ِرْج ُأْخ ْد  وق

ُهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصْم". ْن َقلْيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصٌل م ُه إلّ  َعلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصو َف

الشاَّعأر: وقاَّل 

َع َأْن َطاََّن َجَم ْو َطَِّرا ال والم ٍر فيهَّْم ُطِّو ِه كمْم ِدتص ْلْص َبص ب
ُه ُد موضصصع أضيقِّ إلى بيته من يخرج ثّم فيجيء، موضٍع مْن ُيْرَسل فتج

َنع ثم فيجيء، ذلك من أبعد من فيرسل ونقاَّن رخاَّما وإلى مثصصُل بصصه يص

بصصه يغّمصصر أن جزاؤه َيكون ثم الفراسخ، في ويزاد الكثيرة، المرار ذلك

ّقة من َتَرق فيجيء لؤلؤة إلى الّر ْغصصبُر فيقّص، صاَّحابه منزل من ويس َي و

ً هناَّك َثَر حاول وينصصزع إلفصصه إلى يحّن جناَّحاُه ينبت فحيَن الحول، من وأك

ّثاَّني الموضع كاَّن وإن وطنه، إلى َع ال َيهَّصصُب لباَّله، وأنعَم له، أنف فْضصصَل ف

َغيصصر فصصي أصصصاَّب لصصو الصصذي كاَّلنسصصاَّن وسكنه، تربيته لموضِع بينهَّماَّ ماَّ

ِده ْع لم الّريف بل َطِّصصى أن عألْى يعاَّلجهَّم وهو قلْبه، في ذلك يق ُعأْشصصَر ُيع



وطنصصصصصصصصصصصصصه. فصصصصصصصصصصصصصي فيصصصصصصصصصصصصصه هصصصصصصصصصصصصصو مصصصصصصصصصصصصصاَّ

ّبماَّ ثّم ًاَّ وجد فإذا صاَّحابُه، باَّعأه ر َلْص ّتى إليه، رجع َمْخ َعصصَل ربماَّ حا ذلصصك َف

ًا، ّبماَّ ِمرار ُه طاَّر ور ْهَر ِد، في وجاََّل َد ّطِّيران وألَف البل ّلْصصَب ال فصصي والتق

َظَر الهَّواء، ّن ُيلِْقيصصه جنصصاَّحَاه فيقصصّص لصصصاَّحابه فيبصصدو الدنياَّ، إلى وال فصصي و

ْذهب فل جناَّحُاُه، فينبت ديماَّسَ، ّيصصر ول عأنصصه َي َعصصْم، لصصه، يتغ ّتصصى َن ّبمصصاَّ حَا ر

َدف ِه، صاَّر فإّماَّ مقصوٌص، وهو َج َغ وإّماَّ إلي ًا. بلْ عأذر

الحمام جناح قص

ّطِّيصصران، عأصصن لصصه أعأجصصَز كاَّن جناَّحايه أحاد قّص ومتى قّصصصهَّماَّ ومصصتى ال

ًاَّ ِعصصد، ل ولكنُه عألْيه، له أقوىَ كاَّن جميع ْب ّنصصه ي ًاَّ كصصاَّن إذا ل مصصن مقصوصصص

ّقِّ ٍد ِش ْعتدل ولم خلْقه، اختلَْف واحا ُدهماَّ وصاََّر وزنه، ي ًاَّ أحا والخصصُر هوائي

ًاَّ ًاَّ الجناَّحااَّن قّص فإذا أرضي ًاَّ كصصاَّن وإن طصصاَّر، جميعصص بلْصصغ فقصصد مقصوصصص

ُدهماَّ كاَّن إذا بهَّماَّ يبلْغ كاَّن مماَّ أكثر جناَّحايه من التعديل بذلك ًاَّ أحا وافي

ًا. والخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصُر مبتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصور

ّدعأون الذي فاَّلكلُْب َعهَّصصد، وثبصاَّت اللصف لصه َتص ُغ ل ال وصصاَّحاُب هصذا، يبلْصص

ّديك ّديك ليفخُر الذي ال ٍء للْ ّقِّ واللصصف، والحفصاَّظ الوفصاَّء مصن بشي أحاصص

ّ ِرض بصصصصصصصصصصصصأل البصصصصصصصصصصصصاَّب. هصصصصصصصصصصصصذا فصصصصصصصصصصصصي يعصصصصصصصصصصصص



َد النساَّن يكون قاَّل:ً وقد َعْت فإذا الحْضر، شدي ِطِّ فصصأراد يصصديه إحادىَ ُق

ْدو َع ُه كاَّن ال َقصد ذلك عأن وكاَّن أقصر، خطِّو وكصصاَّنت َأذهَب، والّسنِن ال

َاَّيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصُة أقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرَب. مجهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوده غ

َتَة حاديث ّبرنصي  القطِّع نباَّ َتصة أّن شصئَت، كصم وخ َلقطِّصع نباَّ مصْن َوكصاَّن ا

ّداء ُده وكاَّنت الفتياَّن َأِش فصصي ذلصصك وكصصاَّن المنكصصِب، ُدويِن من قطِّعت ي

ّقه أصصصاَّب فصصإن بسصصيِفه، وضصصَرَب القتصصاَِّل إلى صاَّر إذا فكاَّن اليسر؛ ش

َبصصَت، الّضصصريبَة ِه؛ سصصقَط َأخطِّصصأ وإن َث اليسصصر َجنصصاَّحاه يكصصْن لصصم إذ لصصوجهَّ

ّقلْصصصصصصصصصصه ُيمسصصصصصصصصصصكه َتصصصصصصصصصصدَل حاصصصصصصصصصصتى ويث ْع ُنُه. ي َد َبصصصصصصصصصص

ّلْصصه قصصاَّل وقصصد الملئكصصة، أجنحصصة فصصي قصصومٌا طعن وقد الملئكة أجنحة ال

ّلْصصه تعاَّلى:ً "الَحْمد ِر ل َواِت فصصاَّط ِة َجاَّعأصصِل والرض الّسصصم َكصص ْلَملَئ ً ا ُرُسصصل

ٍة ُأولي ِنَح َنى َأْج ْث ُثلَث َم َع َو َباَّ ُد َوُر ِزي ْلْقِِّ في َي ُء". وزعأمصصوا َماَّ الَخ أّن يَشاَّ

َعصصة أو اثنين الجناَّح كاَّن وإذا كاَّليدين، الجناَّحاين َب وإذا معتدلصصة، كصصاَّنْت أْر

ِة صاَّحاُب كاَّن ثلَثة كاَّنت ّثلث ِدُف ال ّطِّير، من كاَّلجاَّ ُد الذي ال جنصصاَّحَايه أحاصص

ّطِّىّران يستطِّيع فل مقصوص، ُد كصصاَّن وإذا التعديل، لعدما ال جنصصاَّحايه أحاصص

ًاَّ ًاَّ، والخُر وافي ُقه اختلَْف مقصوص ْلْ ْعُضصصه وصاَّر َخ ْفَل إلصصى يصصذهب َب أسصص

فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوق. إلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى والخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر

ّنمصصاَّ َي ووجصصدناَّ اليصصد، مثصصل الجنصصاَُّح وقصصاَّلوا:ً إ جميصصع فصصي والرجصصل اليصصد



ّ تكون ل الحيوان ًاَّ، إل ُكّل جعلْتْم فلْو أزواج ٍد ل َئة منهَّم واحا لصصم َجنصصاٍَّح ماَّ

ِكصصْر ْن ٍد أنقصصَص جعلْتموهصصاَّ وإن ذلصصك، ُن ٍد أكصصثَر أو بواحاصص ّوزه. لصصم بواحاصص نجصص

َناَّن له ماَّ ورأيناَّ َقرن، له ليَس ماَّ الربع ذوات من رأيناَّ لهَّم:ً قد قيل قْر

َعٌب لهَّماَّ قرناَّن له ماَّ ورأيناَّ أملْساَّن، ورأينصصاَّ القصصرون، مقصصاَّديم فصصي ُشصص

ًاَّ بعَضهَّاَّ ِتهَّاَّ ُجّم ّنهَّاَّ ُجّم لهَّاَّ يقاَّل ل ماَّ منهَّاَّ ورأيناَّ قرون، ولَخوا ليسصصت ل

َة الشصصاَّء لبعصصض ورأينصصاَّ القرون، ذواِت شكُل لهَّاَّ ّد ٍة قصصرون عِأصص فصصي َناَّبتصص

ًاَّ الّرأسَ عأظم ًا، أزواج ًاَّ ورأيناَّ وأفراد ًنصص ًاَّ قُرو ورأينصصاَّ قصصرون، فيهَّصصاَّ ُجوفصص

ًاَّ َتة، ورأيناَّهاَّ فيهَّاَّ، قروَن ل قرون ُنه يتُصل بعَضهَّاَّ ورأيناَّ ُمصََم كّل في َقْر

ّيُة تسلْخ كماَّ سنة، َدهاَّ، الح ُقصصرون وهصصي ورقهَّصصاَّ، الشصصجاَُّر وتنفصصُض جلْصص

ّي للِْحمصصصصاَّر أّن زعأمصصصصوا وقصصصصد الياَّئصصصصِل، ًاَّ الهَّنصصصصد ًا. قرنصصصص واحاصصصصد

ًا رأينصاَّ وقد َد طصاَّئر ًا ورأينصاَّ كاَّلُخفصاَّش، ريصٍش بل الطِّيصران َشصدي طصاَّئر

ًا ورأيناَّ الَجناَّح، وافي وهو ليطِّير ونحصصن الصّزرزور، وهصصو يمشي ل طاَّئر

ْؤمن ًا بأّن ُن َفر ّطِّياََّر جع فصي بهَّمصاَّ يطِّيصر جناَّحاصاَّن لصه طصاَّلب، أبي ابَن ال

ِعل الِجناَّن، ًاَّ له ُج في المسلْمين لواء عألْى قطِّعتاَّ اللْتين يديه من عأوض

الخلْصصصصقِّ. أصصصصصناَّف أعأصصصصاَّجيب مصصصصن ذلصصصصك وغيصصصصر مؤتصصصصة، يصصصصوما

بعيصصد غيصصر قريٌب ومعقول مفهَّوما، شاَّئع جاَّئٌز سهٌَّل - وهو يستقيم فقد

ّ تراه الذي الوضع هذا عألْى الطِّاَّئر طباَّع ُوضع ِإذا يكون أن ّ يطِّير أل إل



َوضصصع، هصصذا غيصصر عألْى ُوضع فإذا باَّلزواج، ّكصصب ال ّتركيصصب هصصذا غيصصَر ور ال

ُفوق أجنحة ثلثة صاَّرت َوطصواط كصاَّن ولو الطِّبيعة، تلْك َو وْضصِع فصي ال

ريصصش. بل طصصاَّر لمصصاَّ الطِّيصصر، كسصصاَّئر وامتزاجصصاَّته وأعأضصصاَّئه أخلطصصه

ّيصصون زعأصصم وقد الطِّيران الدائم الطِّير َبْحر ّنهَّصصم ال ًا يعرفصصون أ لصصم طصصاَّئر

ُدْن من سقوطه يكون وإنماَّ قّط، يسقط ِه ل أن إلصصى بيضصصه مصصن خروجصص

ّ ِرزق لصصه فلْيصصس يطِّيصصر ّ ثصصم ريشصصه، قصصصُب يتّم الهَّصصواء بعصصوض مصصن إل

َبعصصصصوض؛ وأشصصصصباَّه ّ ال ّنصصصصُه إل ُع العمصصصصر قصصصصصيُر َأ النحطِّصصصصاَّما. سصصصصري

الطِّصصاَّئر ُيمصصَزج أن بمسصصتنكر وليصصس الملئكصصة أجنحصصة في الحديث بقية

ْعَجن ُي ّول عأْجنه غيَر و ُعمر، ذلك ضعَف فيعيش ال ًاَّ يجوز وقد ال أْن أيضصص

ُع يكصصوَن للْثصصاَّني الثصصاَّلث فيكصصون الَجنصصاَّحاين، بيصصن الثصصاَّلث الَجنصصاَّح موضصص

ّول، كاَّلثاَّني ٍة كّل وتكون لل ٍة من واحاد مصصن تلْيهَّصصاَّ الصصتي في عأاَّملًْة ريش

الِحصصصصصصص. وفصصصصصي القصصصصصوىَ فصصصصصي فتسصصصصصتوي الجسصصصصصم ذلصصصصصك

َعصصّل ُد أنكصصره الصصذي الَجنصصاَّح ول ُقِّ الملْحصص ّي َطِّصصن الّضصص َع مركصصُز يكصصوَن أن ال

ِه ِدِم ّق فصصصصصصصصصصصصصصصي قصصصصصصصصصصصصصصصوا الّصصصصصصصصصصصصصصصصلْب. حاصصصصصصصصصصصصصصصاَّ

َعّل َنصصاَّح معينصصة منصصه الولى الريشة تكون أن الجناَّح ذلك ول اليمصصن للْج

ُقِّ مماَّ وهذا اليسر، للْجناَّح معينة والثاَّنية يعِجصصز ول الصصوهم، عأنصصه ليضي

الجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصواز. عأنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه



ًاَّ ذلك كاَّن فإذا كصصاَّن وعأصصّز، جصصّل الرّب أعأاَّره بماَّ العبد معرفة في ممكن

ّلْه قدرة في ذلك ُقِّ من أكثر وماَّ أجوز، ال ّلْة صدُره يضي عألْمه. لق

والنسان الحيوان لدى المشي أعّضاء

ّنه أربٍع ذي كّل أّن عألْموا وقد ّدما َمشى إذا فإ ِدىَ ق يجصصوز ول يصصديه، إحاصص

َيد يستعمل أن ّدمهَّاَّ الخرىَ ال َد ويقص ْعص ّتصى الولصى َب الّرجصل يسصتعمل حَا

ُد كصصاَّنت اليصصد:ً إْن لتلْصصك المخاَّلفة ّدمصصة اليصص الّرْجصصِل حاصصّرَك اليمنصصى المتق

- وهصصو اليمنصصى الّرْجصصل يحصصّرك لصصم اليسرىَ الرجل حَاّرك وإذا اليسرىَ،

ْقصصَرُب ّتصصى بهَّصصاَّ وأشصصبه إليهَّصصاَّ أ َد يحصصّرك - حَا َيصص كصصثير. وهصصذا اليسصصرىَ، ال

َبتصصه فإنمصصاَّ إنسصصاَِّن كّل يقاَّل:ً إّن فقد أخرىَ طريقٍِّ وفي ْك ِِرجلْصصه، فصصي ُر

َع َبع ذوات وجمي ّنماَّ الر َبنصصاَّن كصصّف ذي شصصيء وكّل أيديهَّاَّ، في ُركبهَّاَّ فإ و

ّدب، والّضّب، والسد، والقرد، كاَّلنساَّن، ّفه وال ّطِّصصاَّئر يصصده، فصصي فك وال

ّفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه رجلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه. فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي ك

ًا رأيصصُت ومصصاَّ بيديه العاَّدة في يعملْه فيماَّ رجلْيه النساَّن استعماَّل أحاصصد

ٌد له ليس ّ َي عألْصصى أقصصف ومصصاَّ بيصصديه، يعمل كاَّن ماَّ برجلْيه يعمل وهو إل

ّ اليصصدي عأمصصل من شيء ًاَّ رأيصصُت قصصد وأنصصاَّ إل ّلْفصصونه قومصص بصصأرجلْهَّم. يتك

ًا رأيُت ولقد ِرغ أن عألْى راهَن منهَّم واحاد َدْسصصتيجة فصصي مصصاَّ برجلْيصصه ُيفصص



ّياَّت قناَّنّي في نبيذ ّياَّت ِرطلْ ّقاَّعِأ عأند فتركته أمٌر وأزعأجني فراهنوه، وف

ّنصصه فزعأموا خبرهم، في أشك ل ثقاَّت َفصصى أ عأَرفصصُت قلْصصت:ً قصصد وزاد، َو

َلكم ّنصه قصصاَّلوا:ً هصصو زاد قصصولكم معنى فماَّ وفى قو رأسَ مصصن صصصّب لصصو أ

ّدستيجة ُع َضصصبطِّه عأصصن يعِجز كماَّ القناَّنّي أفواه حاوالي ال أصصصحاَّب جميصص

جميصصع فصصي فيهَّصصاَّ مصصاَّ فصصّرغ ولقصصد ذلصصك، أنكرناَّ لماَّ الجوارح، في الكماَّل

َع َفمصصصصصصصصصصصاَّ القنصصصصصصصصصصصاَّني ّي ّيصصصصصصصصصصصًة ضصصصصصصصصصصص واحاصصصصصصصصصصصدة. أوق

ّبرني الظلما في دقيقِّ بعمل الناَّسَ بعض قياَّما خلْيصصل عأن الحَزامّي وخ

ّنه أخيه، ْدُخَل أن شاَّء متى أ ِيت في َي ً ب فصصي قربة ويفرغ مصباَّح، بل ليل

ًا يصصصصصصصصصصصّب فل قنصصصصصصصصصصاَّنّي ًا إسصصصصصصصصصصتاَّر فعلْصصصصصصصصصصه. واحاصصصصصصصصصصد

َع هذا الحزامّي لي حاكى ولو ِلصصد رجل عأن الّصني فصصي عأمصصي أو أعأمصصى ُو

ّود من فأّماَّ أقّل، منه يعجبني كاَّن صباَّه، وهصصو ذلصصك مثصصل يفعصصل أن تعصص

ّد فماَّ يبصر قصصد أخصصوه كاَّن فإن العينين، مغَمض وهو يفعلْه أن عألْيه أش

يبصصصر كصصاَّن وإن عأجب، عأندي فهَّو عأينيه غّمض إذا ذلك عألْى يقدر كاَّن

ّنوَر الوجه هذا في أشبه قد فهَّو الظلْمة في عأندي هذا فإّن والفأر، الّس

ّدنياَّ وغرائب آخر عأجٌب ًاَّ كاَّن من كّل عأند كثيرة ال َتعرافهَّصصاَّ، كلْف وكصصاَّن ب

ّيصصصصِن وبيصصصصن بينصصصصه وكصصصصاَّن أصصصصصٌل، العلْصصصصم فصصصصي لصصصصه َب َنَسصصصصب. الت

ّدهم ل الناَّسَ وأكثر للْغرائب سماَّعأهَّم عأند الناَّسَ أحاوال اختلف ّ تج إل



ّين عأن إعأراض حااَِّل في حااَّلتين:ً إّماَّ في ّنفس، وإهماَّل التب فصصي وإّماَّ للْ

ٍر تكصصذيٍب حاصصاَِّل ّبصصِع العأتبصصاَّر أصصصحاَّب إلصصى وتسصصّرع وإنكصصاَّ الغرائصصب، وتت

ِة وأّن فضيلًْة، التكذيب بذلك له أّن بعضهَّم يرىَ ثّم الفوائد، في والرغب

ّقي، من باٌَّب ذلك ه الكصذب، اسصتعظاَّما مصن وجنصٌس التصو ّن يكصن لصم وأ

ّ كذلك ّق من إل ِة حااَّ القصصرار عأصصاَّدة الشصصيء وبئصصس الّصصصدِق، فصصي الّرغب

ّقِّ والقبول، ّلْه أمر الذي والح أن عألْيصصه وحاصصّث فيصصه، ورغصصب بصصه تعاَّلى ال

َقَض ماَّ ضربين:ً أحادهماَّ الخبر من ننكر اْمتنصصع مصصاَّ والخر واستحاَّل، تناَّ

ِطِّبيعة، في هصصذين مصصن الخصصبُر خصصرج فصصإذا الخلْقصصة، طاَّقصصة مصصن وخرج ال

يكصصون وأن التثبصصت ذلك في فاَّلتدبير الجواز، حاكم عألْيه وجرىَ الباَّبين،

ّقِّ ّلتك، هو ذلك في الح ًاَّ ُبغيتك، هو والّصدق ضاَّ َقصصع كاَّن، ماَّ كاَّئن منصصك و

ِة ّقِّ ثواَب َأّن تعلْم لم ومتى باَّلمكروه، منك وقع أما باَّلموافق وثمَرة الح

ِة تلْك من عألْيك أجدىَ الّصدق َقع لم الموافق ِطِّصصي أن عألْصصى ت التثبصصَت تع

ّقه. حَا

بالحمام الثَّافي رماد ??تشبيه

ًا لهَّاَّ، للنحنصصاَّء الصصذي فصصي قاَّل:ً وهم يصفون الّرماَّد الذي بين الثاَّفّي باَّلحماَّمِة، ويجعلْون الثاَّفّي أظآر

ّطِّفاَّت عألْيهَّاَّ وحااَّنياَّت عألْى أولدهاَّ، قاَّل ذو  ّنهَّاَّ كاَّنت مع الّرّمة: أعأاَّلي تلْك الحاجاَّر، ول

ِرق  ُلصه الثاَّفي بين َخ ِز َجوا َق الحماَّمَا ُوْر ِر في ال ّدا ال



ّبه الّرماَّد باَّلفراخْ قبل أن تنهَّض والُجثوما في الطِّير مثل الّربوض في الغنم، وقاَّل  الشماَّخْ: ش

َييَن ْؤ ُن ْيِن في و َت َداهماَّ َمظلْوَم ُك ِاَّثصل كاَّلحماَّمة َرماَّد م
ّية: وقاَّل أبو  حا

عأصلْصى ُخصّط الصوحْاصي كبصاَّقصي
إمصصصاَّما

َعصَرصصاَِّت ّد غصير الص َمصَخصص

ٍد ّوحْان خوال عألمٌة حَاتىّبهَّّن ُل
 شاَّما غير

ْلْصَن َثص ِطِّصْرَن ولصم َم َع َي َمص
ِما الصحصصمصصصاَّ

ًاَّ حاماََّماَّت بهَّاَّ َثلث

َعْرجي:ً   وقاَّل ال
ْثماَِّن وهاٍَّب ِة كُج ُد الحماَّم هاَِّم ْفَراسٍَ  ٌع وَخيٌم أ ُمَصّر

ِعيث:ً  َب وقاَّل ال

ٍد َوَسْحقِّ ّنصيف َرماَّ من كاَّل
العْصِب

ْيَن  َو َعاَّمَا َث َعصاَّمَا ال وال

بيوتها وفي الحمام نوح في شعر

َعود: وقاَّلوا في نوح الحماَّما، قاَّل ِجران  ال

ّنه َمثصاَّكصيِل أنباٍَّط صوُت كأ ًاَّ واستقبلْوا ِدىِّ ِما نوُح وا ِه الحماَّ ِب
ِتهَّاَّ وأعأشاَّشهَّاَّ، وقاَّل  ُبيو العأشى: وقاَّلوا في ارتفاَّع مواضِع 

ً ًاَّ خيل ًاَّ وزرعأ َفصاَّفصصصاَّ ناَّبت و ِعْرض أن َبحَِّ ال بطِّنصُه أص
قرامَصاَّ فيه الورِق للْحماَّما ّطِّرف يقُصر ُشُرفاَّت َنه ال دو

الوليد: وقاَّل عأمرو بن 

ُقصور الطاَّمُا بهَّاَّ التي وال ّدلُت قومي مساَّكِن من فتب
ّنى الحمصاَّمُا ُذراه عألْى تتغ ٍر ٍد قص ّي أواسٍَ ذي مش

ُتصورد، ِبيصر الصتي ل  ْلْوحاشصّي منهَّصاَّ، وفصي ال ِل َواَف الّركاَّياَّ، ول يكون ذلك إلّ  ًاَّ ربماَّ سكن أْج والحماَّما أيض

الشاَّعأر: قاَّل 



ًاَّ ِنه ِفي حَاماَّم ِك َطِّاََّرا مساَّ َف ٍة غير َب أصاَّبْت ُمكَر
ُد، وقاَّل ُتوَر ّنهَّاَّ ل  َدلٍو، وهذه بئر قد سكنهَّاَّ الحماَّما ل ِبُسفِرته من هذه البئر، ولم يستقِِّ ب يقول:ً استقى 

خلْف: جهَّم بن 

ّوقٌة َدُح ورقاَّء مطِّ الفجر في تص ّنت أْن شوقي هاَّج َتغ
حامصاَّمٌة

ّدهاَّ عألْى يوًماَّ َدمعًة تجري خ ّكي َق تب تصَرىَ ولن حُاّر ساَّ
َنِن في باَّلصياَّف ْدر َف الّسص َبت بلْحٍن لصوتصهَّصاَّ فاَّستجاَّ

َوىَ الحزيِن للّْصّب ِر َج ْد الّص لصهَّصاَّ شجٍَ بلْحٍن كّرْت َفتَرْت
عألْى المستهَّاَّمَا َيهَّيجَُ بصوٍت

ِر ّذك ال
ّياَّت ِمطِّراُب  العش

والُضحى
ِلْى ول عألْيهَّاَّ، ّكي ثك َب ِر عألْى ُت ْكص ِب َد وجصد ذا  صصبصاَّبًة يزي
ِربَن ًفاَّ َش ّتقة من ُسل ِر مع الَخْمص ْدنهَّاَّ َع ّنوح فأْس ّتصى باَّل ّنصمصاَّ حا كصأ
ْيت نوائحُِّ ِدْمَن َم ِر لصدىَ يلْت قصبص ًناَّ  ُغصوِن في لح ّنصهَّصاَّ ال كأ

ّطِّلْحُِّ جاَّنبيه ِر واعأتّم ال ْهص باَّلّز ٍد َبصاَّلة مصن وا ِنصقٍِّ َتص ُمصو
ّي والفصواخت ِدر، قاَّل:ً ويقاَّل في الحماَّما الوحاشصي مصن القمصاَّر استطِّراد لغوي ويقاَّل:ً هدر الحماَّما يهَّ

ًا، والتغريد يكون للْحماَّما َطّرب قيل غّرد يغرد تغريد ِديلً،فإذا  ِدل ه ّدباَّسي وماَّ أشبه ذلك:ً قد هدل يهَّ وال

والنسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّن، وأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصلْه مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن الطِّيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر.

ّبمصصاَّ كصصاَّن بصصاَّلراء. ِدر، وليكصصون بصصاَّللما، والحمصصاَّما يهَّصصدل ور وأّمصصاَّ أصصصحاَّبناَّ فيقولصصون:ً إّن الجمصصل يهَّصص

ّذكر، قاَّل الّراعأي واسمه عأبيد بن  ُعأم أّن الهَّديَل من أسماَّء الحماَّما ال الحصين: وبعضهَّم يز

ُعأو ِة يد َعأ ِر ِريقِّ بقاَّ ّطِّ هديل ال ٍد ِه ُة َكَسَر كهَّدا َجناَّحَاصه الّرماَّ
ّنماَّ هو حاكاَّية صوت وحاشّي الطِّير من هذه َق حاّر إ ّكي ساَّ ساَّق حُاّر وزعأم الصمعّي أّن قوله:ً هتوٌف تب

ّطِّرّماَّح في تشبيه الّرماَّد باَّلحمصصاَّما، ّواحااَّت، وبعضهَّم يزعأم أّن ساَّق حاّر هو الذكر، وذهب إلى قول ال ّن ال

فقاَّل: 

ِة ِما ساَِّق الّساَِّق كَسرا ْ الحماَّ ٍر ٍة أظآ بمصظصلْصوم
ًاَّ: صفة فرسَ وقاَّل آخر يصف  فرس

ُع ٍد رف َلْى ي ِرجل َعأج شمصلَْل و ْثِل ِمْن ْغصلَْل حامصاَّما ِم ال
َوي تحُت من ُتر  عأاَّْل من و



َلٍْل، وهو الماَّء الذي يجري بين ظهََّري الّشصصجر قصصاَّل:ً َغ الغلل:ً جمع 

ُع لهَّصصاَّ، وقصصوله:ً والمعنصصى أّن الحمصصاَّما إذا كصصاَّن يريصصد المصصاَّء فهَّصصو أسصصر

ِشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصملل أْي خفيفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة.

ليصصس فصصي الرض جنصصٌس يعصصتريه الوضصصاَّح والّشصصياَّت، ويكصصون فيهَّصصاَّ

ّتَحاَِّسين مصصاَّ يكصصون فصصي ًاَّ، و من أصناَّف ال المْصَمت والبهَّيُم أكثَر ألوان

ًاَّ، َد مصمت ًاَّ وأسو ًاَّ، وأحامر مصمت الحماَّما، فمنهَّاَّ ماَّ يكون أخضَر ُمصّمت

ِر َيَة للُْخْض َدا ِهَّ ًاَّ من ذلك، كلْهَّاَّ مصمتة، إلّ أّن ال ًاَّ، وضروب وأبيض مصمت

ّنصصاَّسَ الّصصصقلبّي، فصصإن ّنمر، فإذا ابيّض الحماَّما كاَّلفقيع فمثلْه من ال ال

ْنِضْجه الرحااَّما؛ إذ كاَّنت الرحاصصاَّما فصصي البلد ُت الّصقلبّي فطِّيٌر خاَّمٌا لم 

ٌق، ّد الحمصصاَّمُا فإنمصصاَّ ذلصصك احاصصترا الصصتي شمسصصهَّاَّ ضصصعيفة. وإن اسصصو

ّنضجَ، ومثصصُل سصصود الحمصصاَّما مصصن النصصاَّسَ الّزنصصجَ؛ فصصإن ّد ال ومجاَّوزة لح

ّيطِّت الّشصصمس ّد النضصصاَّح إلصصى الحاصصراق، وشصص أرحاصصاَّمهَّم جصصاَّوزت حاصص

ّبضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصت. ُشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعوَرهم فتق

َته احاترق. َفل، فإن زد َفلْ َته ت ْد ّعد، فإْن ز ّناَّر تج َنيته من ال والّشعر إذا أد

ِنهَّم دوَن عأقول الّسصصمر، كصصذلك ّناَّسَ وحُامرا وكماَّ أّن عأقول ُسوداِن ال

ِة. َيصصص ُدهاَّ دوَن الُخْضصصصر فصصصي المعرفصصصة والهَّدا بيصصصُض الحمصصصاَّما وسصصصو

ّنماَّ هصو لصون الّريحصاَّن والبقصوِل، ثصم استطِّراد لغوي وأصل الخضرة إ



ُكْحصصل ّتى سّموا بذلك ال َد أخضَر، والسماَّء خضراء، حا ُد الحدي جعلْوا بع

لّْيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل. وال

قاَّل الّشّماَّخْ بُن ضرار:ً 

ًاَّ ُزباَّلَة أخضصرا اللْيل من جلْباَّب ًاَّ َد ًمْن َرواحا فناَّزعأت َزُرو
الّراجز: وقاَّل 

َطِِّل انتضاَّء َب َكْر الّسيَف ال ّذ ال َخِضْر ليٍل من الّصبحِّ انتضاَّه
ِو عألْى باٍَّل هوىَ َفْر ِنَض َس

َتاَِّن" قصصاَّل:ً خضصصراوان مصصن َهاَّّم ْد َباَّن، ُمصص ّذ َكصص ُت ّبكمصصاَّ  ّي آلء َر َفبأ ّنتاَِّن،  ِنهََّماَّ َج ُدو ّلْه عأّز وجّل:ً "ومْن  وقاَّل ال

الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّري سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوداوان.

ّنخصصصصل، ومصصصصاَّئه. َعف الصصصصذي فصصصصي ال ًا بلْصصصصون الّسصصصص ّنمصصصصاَّ سصصصصّمي سصصصصواد َق إ ويقصصصصاَّل:ً إن العصصصصرا

ّتمر، وأبيصصض إذا كصصاَّن مصصع ُد إذا كاَّن مع ال والسودان:ً الماَّء والتمر، والبيضاَّن:ً الماَّء واللْبن، والماَّء أسو

ّلْبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن. ال

ُكلْى، ويقولون:ً سود الكباَّد يريدون العداوة، وأن الحاقصصاَّد قصصد أحارقصصت ُد البطِّون وحاْمر ال ويقولون:ً ُسو

َلن الحصصصصاَّفر ل يكصصصصون فصصصصي بطِّونهَّصصصصاَّ شصصصصحم. َدهم، ويقصصصصاَّل للْحصصصصاَّفر أسصصصصود البطِّصصصصن؛  أكبصصصصاَّ

ّلْصه. ويقولون:ً نحن بخيصر مصاَّ رأينصصاَّ َسصواد فلن بيصن أظهَُّرنصصاَّ، يريصصدون شخصصه، وقصاَّلوا:ً بصل يريصدون ظ

ِرب، فإنمصصصصصصصاَّ يريصصصصصصصدون الّسصصصصصصصود وكصصصصصصصذلك:ً ُخْضصصصصصصصر غّسصصصصصصصاَّن. فأّمصصصصصصصاَّ خْضصصصصصصصُر ُمحصصصصصصصاَّ

الشاَّعِأُر: ولذلك قاَّل 

الحكصُم منهَُّم ثماٍَّن البريِص ْوا الذين الخْضر الَخضاَّرمة َد غ
نفِسه: ومن هذا المعنى قول القرشي في مديحِّ 

ِة أخَضُر ْلْد ْيِت في الج العرْب َب َلخَضُر ِرفصنصي َمْن ا ْع َي
ْطِّصصن، ْته سصوداء، وإذا قصاَّلوا:ً فلن أخضصر الب ّنصه قصصد ولصد وإذا قاَّلوا:ً فلن أخضر القفاَّ، فإنماَّ يعنون به أ

ّد. ّثصوب يسصو َنصه لطِّصول الصتزاقه باَّلخشصبة الصتي يطِّصوىَ عألْيهَّصاَّ ال َلّن الحاَّئك بطِّ ّنه حااَّئك،  فإنماَّ يريدون أ

َلخضَر البطِّن، ّنه كاَّن يسّميه ا ّنظاَّما، أ َعروضي لبراهيم ال عأدواة العروضي للْنظاَّما وكاَّن سبب عأداوة ال

ُد بذلك تكذيَب أبي إسحاَّق - حاصصتى قصصاَّل لصصه إسصصماَّعأيل َنه للْناَّسَ - يري والَسود البطِّن؛ فكاَّن يكِشُف بطِّ



ّنصصصصصصصك مصصصصصصصن أبنصصصصصصصاَّء الحاَّكصصصصصصصة فعصصصصصصصاَّداه لصصصصصصصذلك. ّنمصصصصصصصاَّ يريصصصصصصصد أ بصصصصصصصن غصصصصصصصْزوان:ً إ

ُكّراث والبصل. ُقَرىَ، مّمن يأكل ال ّنه من أهل ال ّنواجذ، فإنماَّ يريدون أ استطِّراد لغوي فإذا قيل أخضر ال

ْد َخَضب أظلفه باَّلخضرة، وإذا قيل للْظلْيم:ً خاَّضب، ِإنماَّ يريدوَن أّن البقل ق ّثور:ً خاَّضب؛ ف وإذا قيل للْ

ّنصصاَّء ّنماَّ يريصصدون الح ْيظ، وإذا قيل للّْرجل خاَّضب، فإ َيحمّران في الق َة وظيفيه فإنهَّماَّ  َيريدوَن حامر فإنماَّ 

َبغ ول يقصصصصصصصصاَّل خضصصصصصصصصب. ّنصصصصصصصصاَّء قصصصصصصصصاَّلوا:ً َصصصصصصصصص ُبه بغيصصصصصصصصر الِح فصصصصصصصصإذا كصصصصصصصصاَّن خضصصصصصصصصاَّ

ّلْبصصن، والسصصودان:ً َلّول:ً الحامران:ً الذهب والزعأفران، والبيضاَّن:ً المصصاَّء وال ٍه باَّلباَّب ا ويقولون في شبي

المصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّء والتمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر.

اَّسََ الحاصاَِّمر:ً الصذهب، والزعأفصران، ّن َلْصَك ال ّذهب والّزعأفصران، وأه َلحامصران:ً الص ّنساَّء ا َلَْك ال ويقولون:ً أه

ّلْحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم، والخمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر. وال

ّلْيصصصصصصصصصصصصصصصصصل والنهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر، وهمصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ الملْصصصصصصصصصصصصصصصصصوان. والجديصصصصصصصصصصصصصصصصصدان:ً ال

َعِشّي، قاَّل  َغداة وال َفْجر وصلة العشي، والعصران:ً ال ّدهر، والعصران:ً صلة ال الشاَّعأر: والعصر:ً ال

َيْرضى ِنْصِف و ّديِن ِب والنُف ال
َراِغُم

ُطِّلْه َعْصَريِن وأم ّتى ال ّلْصنصي حَا يمص

ّنمصصصصاَّ هصصصصو البصصصصاَّئع والمشصصصصتري، فصصصصدخل المبتصصصصاَّع فصصصصي البصصصصاَّئع. ويقصصصصاَّل:ً الباَّئعصصصصاَّن باَّلخيصصصصاَّر وإ

ُهَّْم ّوة، كصصأن َتَرَك "، دخلْت المّا في اسم البصص ُدسَُ ِمّماَّ  ُهََّماَّ الّس ْن ٍد ِم َواحِا ُكّل  ِل ِه  ْي َو َب َل َو ّلْه عأّز وجّل:ً " وقاَّل ال

ْد قصصاَّلوا:ً سصصيَرة َقصص َتين، وليصصس ذلصصك بصصاَّلواجب؛ و َبصصصر ِبيَريصصن، وال ْيِن وكقولهَّم:ً ث ِه السم َب ْن ُعون عألْى أ َيجم

َق عأمر، قاَّل  ٍر فو ْك ُعَمَرين، وأبو ب َدق: ال الفرْز

ّنجومُا َقمَراهاَّ لناَّ ُع وال ّطِّوال ال ِء بآفاَِّق عألْيكصُم الّسماَّ
 وأّماَّ قوُل ذي الّرّمة:ً 

َعيِن في والشْخُص ُد ال َواحِا َعُروسَِ كِجلْباَِّب ُتصه ال ّدرعأ ا
ُد ليصصصصس فصصصصإنُه ّنصصصصُه الجلْبصصصصاَّب، لصصصصوَن يريصصصص ُسصصصصبوغه. يريصصصصد ولك

ّي قيصصل حايصصَن العأرابّي قول قاَّل:ً وكذلك أعأرابّي جواب شصصيء لصصه:ً بصصأ

ِتك? قصصاَّل:ًإذا حَامَل تعرُف َدجصصت خاَِّصصصرتهَّاَّ، استفاََّضصصْت شاَّ ْعَرتهَّاَّ، و َشصص

ّداجي اللبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصس. هاَّهنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ فاَّلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص



َنصصه الفصصزاري:ً أل فيد بن ومسعود الصمعي قاَّل ذلصصك يقصصول:ً كصصاَّن َترو

َثوُب ِما و ِلسل ّنه الصمعّي لفظ وأماَّ داٍج، ا ُذ ذلصصك قاَّل:ً كاَّن فإ َدَجصصاَّ منصص

ّنه يعني السلما، شيء. كّل َألبس أ

الحمام ِشيات

ثصصصصصصصصصصصّم رجصصصصصصصصصصصع بنصصصصصصصصصصصاَّ القصصصصصصصصصصصول إلصصصصصصصصصصصى ذكصصصصصصصصصصصر ِشصصصصصصصصصصصياَِّت الحمصصصصصصصصصصصاَّما.

ّلْصصة، كصصذلك ْدر الكصصثرة والق َعف، قلْيلْهَّاَّ وكثيرهاَّ، إلّ أّن ذلك باَّلِحَصص عألْى ق ّلْهَّاَّ ض وزعأموا أّن الوضاََّح ك

ًاَّ البتصصة؛ لّن ْدبرهاَّ، وذلك ليس باَّلواِجِب حاتى ل يغاَّدر شصصيئ ُلْهَّاَّ ومست ٌء مستقب هي في جميع الحيواِن سوا

َداء. ْو َبُر مصصصصصصصصن الّسصصصصصصصص ُد، وأصصصصصصصصص َي َء أكصصصصصصصصرمُا وأصصصصصصصصص ّيَة البيضصصصصصصصصاَّ ْلْبصصصصصصصصَة الّسصصصصصصصصلْوق َك ال

َقُر والحامصصُر أقصصّل فصصي الّضصصعف ْغصصَرب والشصص ّناَّسَِ عألْى ضروب:ً فاَّلمعيب منصصه بيصصاَُّض الُم والبياَُّض في ال

َبصصصصصصَرِش والشصصصصصصيب. َبصصصصصصَرِص وال َهَّصصصصصصقِِّ وال َب َبيصصصصصصاَِّض ال ًاَّ مصصصصصصن  ّق ِد، إذا كصصصصصصاَّن مشصصصصصصت َفسصصصصصصاَّ وال

ُينِجب، وليس عأنده إلّ حاسُن بياَّضه، عأند مصصن اشصصتهَّى ْغَرُب عأند العرب ل خير فيه البتة، والفقيع ل  والم

ذلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك.

ًاَّ، وقصصاَّل الصصصمعّي:ً لصصم َء ول أبلْقِّ جاَّء سصصاَّبق ّنه لم يَر قّط بلْقاَّ سوابقِّ الخيل وزعأم ابن سلمّا الَجمحّي أ

َفَر من الخيل، كماَّ  َبة أهَضُم قّط؛ لنهَّم يمدحاون الُمْج ْلْ قاَّل: يسبقِّ الَح

ْع ّقة إلى يرج َ ِد ِم َول َهَض ٍة عألْى َتّم َزفر ولصم َف
ُنِقصصصصصصصصصصصصه الفصصصصصصصصصصصصَرسَ ويقولصصصصصصصصصصصصون:ً إّن ُع ْطِّنصصصصصصصصصصصصه. ب وب

ّبرني ّنه أصحاَّبناَّ، بعض وخ ًاَّ رأىَ أ الحلْبصصة، سصصبقِت َبلْقصصاَّء للْمأمون َفَرس

ٌة وهذه غريبة. ناَّدر

َنفع الحمام نظافة ذْرقه و



ّبصصب، مصصألوف ألوٌف طاَّئر والحماَّما ّنظاَّفصصة، موصصصوٌف ومح إّن حاصصتى باَّل

ّدجاَّج كُسلَِح له، نتن ول يعاَّف ل ذْرقه َيكصصة، الصص ّد بصصذْرقه ُيعاَّلصصجَ وقصصد وال

ّبصصاَّز المنصصاَّفع، أكصصثَر فيصصه يجدون والفلحّاون الحصاَّة، صاَّحاُب ُيلْقصصي والخ

ُظَم العجيُن لينتفَخ الخمير في منه الشيء يسصصتبيُن ل ثصصّم الرغيف، ويع

َذْرقه فيه، ذلك ُلْحِّْ وهصصو الُحَجصصر، أصحاَّب ذلك يعرف غلٌّت، ول فصصي يصصص

ِه َبعض ْبغ. ُوجو ّد ال

القلب قاسي لئيٌم طائٌر الحماُم

ّديك:ً الحمصصاَّمُا صصصاَّحاُب وقصصاَّل بصصّر وإن القلْصصب، قاَّسصصي لئيصصٌم طصصاَّئٌر الصص

ْعأِمكم َد بَز ِره، ول َع غي َن يحُضصصناَّن أنهَّمصصاَّ وذلصصك بفرخصصه؛ يصنع كماَّ به وص

ّقصصاَّن بيصصض، كصصّل ّ منهَّمصصاَّ ذاك ومصصاَّ فصصْرخْ، كصصّل ويُز َفصصْرط. فصصي إل ال

ِريقِّ فمن لؤمه فأّماَّ الحماَّما لؤما َغيرة، ط ّنه ال َكَر بعينه يرىَ فإ ّذ الصصذي ال

ُد وهو منه، أضعف هو َنبه ويكَسصصحُِّ أنثاَّه يطُِّر َذ ّوسَ حَاولهَّصصاَّ، ِبصص لهَّصصاَّ ويتطِّصص

َعينه ذلك يرىَ وهو ويستميلْهَّاَّ، ًا قط نر لم - ثّم ب َثصصَب ذكر ًا وا عأنصصد ذكصصر

ذلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك. مثصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصِل

ّنه فإذا ّد قلْت:ً إ َثمت إذا ويمنعه عألْيه يشت َوهصصاَّ؛ أن وأراد له ج فكصصّل يعلْ

طريصصقِّ من الغريب الذكر من ذلك وليس ذلك، يفعل هناَّلك وأنثى ذكر



َغيرة، ّنه ال ُبْخل من ضرٌب ولك ّنفاَّسة، ومن ال ِرهصصاَّ من يكن لم وإذا ال َك ذ

ّ طريصصقِّ مصصن ليصصس منه ذلك أّن ُعألْم الحماَّما جميع من يكون ماَّ مثُل إل

ّذكر عألْى وتقطِّع ذلك، تفعل النواهَض رأيت وأناَّ الغيرة، َد ال ْع َو أن َب ُلْ يع

النصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثى. عألْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى

دامصصْت مصصاَّ ِفراخصصه عألْصصى معطِّصصوٌف الحماَّمَا أن من ذكرتم ماَّ قاَّل:ً وأّماَّ

ّق، إلى محتاَّجًة َنت فإذا الّز ِزعأت استغ كمصصاَّ ذلصصك فلْيس الرحامُة، منهَّاَّ ُن

ِئٌر الحماَّمُا قلْتم، ّذكَر أّن وذلصك عأهَّصصد؛ لصصه ليصصس طاَّ معصصه كصاَّنت ربمصصاَّ الصص

َقُل ثّم الّسنيَن، النثى ُتواَرىَ عأنه ُتن ًا عأنه و ًا، شهَّر مصصع له تظهَّر ثم واحاد

َعَف زوٍج ْهصصره طوَل فيراهاَّ منه، أْض ِتصصه جنصصب إلصصى وهصصي د وتماَّريصصده بي

ّدهَر معرفتهَّاَّ بعد يعرفهَّاَّ ل فكأنه ّيصصاَّمَا عأنصصه غصصاَّبت وإنمصصاَّ الطِّويصصل، الصص ال

َة، أن بعصصد فراَخصصُه بصصه ُيعاَِّمصصل الصصذي الجهَّصصُل ذلصصك يصصوّجُه فلْيصصس اليسير

ِبَرت، ّ ك ِء الغباَّوة عألْى إل ّذكر، وُسو ريشصصُه اسصصتوىَ حايصصن الفصصْرخْ وأّن ال

َبَه ِهَّصصصصل الحمصصصصاَّما مصصصصن غيصصصصَره وأشصصصص بينهَّمصصصصاَّ. الصصصصذي الفْصصصصصل ج

ُدهاَّ وهو أنثاَّه يعرف كاَّن فإن ٍر مصصع يجصص َكصص ّلْم وهصصو ضصصعيف ذ لصصذلك مسصص

ٌع ِه، وقصصاَّن ِما مصصن فهَّصصو بصصه، الكصصتراث وقلْيصصُل ِبصص الطِّبيعصصة. أصصصل فصصي لصصؤ

ّلْصصؤما؛ ألمُا وهصصي لؤمه:ً القسصصوة، من آخر قاَّل:ً وباٌَّب  الحماَّما قسوة ال

َكر أن وذلك ّذ ّبماَّ ال ّد قد ذكٌر طاَّئٌر البيت في كاَّن ر فينُقصصر ضصصعفُه، اشصصت



ٍذ والخصصُر رأَسه َنصصه قصصد لصصه، مسصصتخ َك ِه مصصن أم ًاَّ رأِسصص َد لصصه، خاَّضصصع شصصدي

ْعِفه يرحاُمه هو فل لمره، الستسلما ِزه لض يرحَاُمصصه هصصو ول عأنصصُه، وعأْجصص

ُقر ثّم ِوتر، عأنده له وليس يمّل هو ول لخضوعأه، ُفوَخه ين ينُقصصَب حاتى ياَّ

ُقر يزال ل ثّم عأنُه، َد المكاََّن ذلك ين ْع ْقب َب ّن ِرَج حاتى ال َغُه ُيخ فيموَت ِدَماَّ

ْيه. بيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن َد َيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّلْحَم يأكل مّماَّ كاَّن فلْو ًا؛ له ذلك كاَّن الدماَّغ واشتهَّى ال ُد لم إذ عأذر ْعصص َي

َع مصصصصصصصصصاَّ َبصصصصصصصصص ّلْصصصصصصصصصه َط َع عألْيصصصصصصصصصه ال الطِّيصصصصصصصصصر. ِسصصصصصصصصصباَّ

ِم بعض من رأيناَّ فإذا ِر بهَّصصاَّئ ِة مصصن الطِّيصص َقسصصو ِسصصباَّع مصصن نصصرىَ ل مصصاَّ ال

ّ لناَّ يكن لم الطِّير ِه نقضَي أن إل مبصصاَّينته حاسصصب عألْصصى اللْصصؤما مصصن عألْيصص

ِعية. من الطِّير جوارح في ماَّ عألْى ذلك في ويزيد البهَّيمة، لشكل ُب الّس

الصبغ أبو الديك:ً زعأم صاَّحاب وقاَّل الحماَّما في الديك لصاَّحاب أقوال

ّنصصى عأنصصد المعّمصصى، صصصاَّحِاب همصصاَّما أبصصو َروٌح قاَّل:ً كاَّن ربعّي بن ابصصن مث

ًاَّ هو فبينماَّ زهير، ِعدوا، جماَّعأصٌة جصصاَّء إذ السصطِّحِّ فصي معُه وهو يوم فصصص

َبصصْث لم ثّم آخرون، جاَّء أن يلْبْث فلْم ُهَّصصْم، جصصاَّء أن يلْ َبصصَل مثلْ عألْيهَّصصم فأق

ّي ٍء فقاَّل:ً أ اليصصومُا اليوما? قاَّلوا:ً هصصذا َجَمعكم الذي بكم? وماَّ جاَّء شي

ِه يرجع الذي ِما َمَزاجيُل في ِة، من الحماَّ َي مصصاَّذا? قصصاَّلوا:ً ثصصّم قاَّل:ً ثّم الغاَّ



ُع ّت َتَم َظر َن ّن ّننصصي أقبلْصصت، إذا إليهَّصصاَّ باَّل ِك ّتصصع قصصاَّل:ً ل إذا العيصصن بتغميصصض أتم

ِر وتْرك أقبلْت، ّنظ َده. وجلْس نَزل ثّم إليهَّاَّ ال وحا

بالحمام التلّهي

ّنى وقاَّل ّهَّى يوما:ً ماَّ ذاَت زهير بُن مث َلْ ّنصصاَّسَُ ت ٍء ال الحمصصاَّما، مثصصل بشصصي

ًاَّ وجدناَّ ول ّناَّسَ يتخذه مماَّ شيئ َعُب ال ُيلْ ِه و َهَّى ِب ْلْ ُي ِه، و أبواب من يخرج ِب

ّد أبواب إلى الهَّزل ذلصصك، - فغاَّظه حااَّضر إسحاَّق - وأبو - كاَّلحماَّما الِج

ّنى رأىَ فلّْماَّ غيظه، عألْى وكظم َث ّد عأصصن سكوته م فيصصه طِمصصع عألْيصصه الصصر

ُغ ِه فقاَّل:ً يبلْ ّلْ ِما كَرما ِمْن وال ِئه، الحماَّ ِده، وثبصصاَِّت ووفاَّ ْهَّصص ِنصصه عأ إلصصى وحاني

ّني أهلْه، ّبماَّ أ ّطِّاَّئر قَصصُت ر ًا، عِأندي طاَّر أْن وبعد ال َبصصَت فمصصتى دهصصر ن

ّول، كنباَّته َجناَّحُاه ُعأه لصصم ال ْد ُء َيصص ِعي سصصو ّذهاَّب إلصصى إليصصه صصصن ّنصصي، الصص عأ

ّبماَّ ُته ولر ْع ُع فيقّصه ِب ًاَّ، المبتاَّ ّ هصصو فماَّ حاين َد أن إل ٍة َجنصصاَّحِاه فصصي يجصص ّو قصص

ّنهَّوض عألْى ّتى ال ًاَّ أتاَّني أراه حا ّبمصصاَّ جاَّدف، غير أو جاَّدف ذلصصك فعلْصصُت ور

ًا بصصصصصصه ُد ل ذلصصصصصصك كصصصصصصّل كصصصصصصثيرة، مصصصصصصرار َدا ّ يصصصصصصز وفصصصصصصاَّء. إل

ًاَّ فأراَك أنت إسحاَّق:ً أّماَّ أبو قاَّل ْفَسصصك، وتذمّا تحَمده دائب كصصاَّن ولئصصْن َن

ُعأه ِما من إليك رجو ّلْصصؤما مصصن لصصه إخراَجصصك إّن الكر مصصن ُيعجبنصصي ومصصاَّ ال

ْع َمْن الّرجاَّل َطِّ ْق ِة نفَسه َي مصاَّ جنصِب فصي عألْيصه مصاَّ وينسصى طصاَّئر، لصلْ



ّبرني ثم للْبهَّيمة، ْنَك قاَّل:ً خ َع حاين عأ ًة إلصصّي تقصصول:ً رَجصص َد مصصّر مصصّرة، بعصص

ْدُت وكلْماَّ ِه ّلْماَّ أرغَب، فّي كاَّن فيه ز ُته وك ْد َلْصصَب؛ لصصي كاَّن باَّعأ ْط إليصصَك أ

ْكصره وإلصى منصه، دَرج الصذي ُعأّشه إلى أمْا حاّن وإليَك جاَّء، ّبصي الصذي و ُر

َع لو أْن فيه? أرأيت َلى رَج ِره إ ِته وك ْدك، لم ثّم وبي ًاَّ وألفصصاَّك يجصص أو غاَّئبصص

ًاَّ، ّيت ُع أكاَّن م ّلْفصصه? وعألْصصى الصصذي موضصصعه إلصصى يرِج ّنصصك خ مصصن تتعّجصصب أ

ِته، ّيَن فقد لك، إرادته عألْى شكُرك فأّماَّ غيره، مقاٌَّل فيه لك وماَّ هداي تب

َطِّاَّؤك الوطن. إلى والحنيُن الهتداء، حاسُن الن بقي وإنماَّ فيه، َخ

الرخم لهداية الحمام هداية مشابهة

مصصن وليسصصت وبغاَّثهَّصصاَّ، الطِّيصصر لئصصاَّما مصصن الّرَخصصَم أّن عألْصصى أجمعوا وقد

ِطع من وهي وأحْارارهاَّ، عِأتاَّقهَّاَّ ّطِّير، قوا َطِّعهَّاَّ موِضع وِمْن ال ْق ثّم إليناَّ َم

ِعهَّاَّ َثُر عأندناَّ، من إليه مرِج َول أك ِر من وأط ِد مقدا َعصص حامصصاَّمكم، غاَّيصصاَّت أب

َطِّصصع خرجصصْت إلينصصاَّ أوطاَّنهَّصصاَّ مصصن ُخروجهَّاَّ وقَت كاَّنْت فإن الّصصصحاَّرىَ تق

ّي ِغياََّض والجزائَر والبرار ِبحاََّر وال ّتى والجباََّل، وال كصّل فصصي إليناَّ تصير حا

ّنهَّاَّ قلْت - فإن عأاَّما ٍة عألْصصى ول سصصْمٍت عألْى إليناَّ تخرج ليسْت إ ول ِهدايصص

ٍة، ٍة عألْى ول َدلل َعألمة، أماَّر ّثلْوج من َهَربت وإنماَّ و الشصصديد، والصصبْرد ال

ّنهَّصاَّ وعألْمصت م، إلصى تحتصاَّج أ ْع ّطِّ ّثلْصجََ وأّن ال َبصس قصد ال ك أل العصاَّلم، ذل



ًاَّ تصاَّدَف أن إلى هربهَّاَّ في تزاُل فل هاَّربة فخرجْت ًاَّ أرضصص ًاَّ، ِخْصصصب دفئصص

َد فتقيم ِفتهَّصصاَّ رجوعأهَّصصاَّ عأنصصد فيهَّصصاَّ تقصصوُل - فمصصاَّ تجصصد مصصاَّ أدنصصى عأنصص ومعر

ِر َقِّ اهتصصدت قصصد بلدهصصاَّ? أليسصصت عأصصن الثلْصصوج باَّنحسصصاَّ ِريصص الّرجصصوع? ط

ّتجاَّرب أصحاَّب وعأند الطراف، تلْك أهل عأند ومعلْوما القاَّنص، وعأند ال

ْيَر أّن ٍة كّل َط َعْت إذا جهَّ َطِّ وإلصصى وأوكاَّرهاَّ، وجباَّلهَّاَّ بلدهاَّ إلى َرَجعت َق

ّطِّيصصر، مصصن القواطصصع جميصصع فصصي الّصصصفة هذه فتجد وأعأّشتهَّاَّ، غياَّضهَّاَّ ال

تمريصصٍن عألْصصى اهتصصداؤهاَّ يكصصون ل ثّم كسباَّعأهَّاَّ، وبهَّاَّئمهَّاَّ كلْئاَّمهَّاَّ، كرامهَّاَّ

ّقصصن ولصصم وتجريصصٍب، تصصدريٍب عأصصن ول وتصصوطين، ّتعلْيم، تلْ ّبصصْت ولصصم بصصاَّل تث

ِر ّتدبي ُد ولنفسصصهَّاَّ إلينصصاَّ، تصير لنفسهَّاَّ فاَّلقواطع والتقويم، باَّل إلصصى تعصصو

أوكاَّرهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ.

ُفهَّاَّ ترجع، لنفسهَّاَّ الحماَّما، من الوابد وكذلك مشتَرٌك إلٌف للْوطن وإل

ّطِّيصصصر، جميصصصع عألْصصصى مقسصصصومٌا ْد ال َقصصص َطِّصصصَل ف ُع َب ذكصصصرت. مصصصاَّ جميصصص

ِر قواطصصِع جميصصِع مصصن قصصاَّل:ً وأعأجصصُب ثصصّم السمك قواطع ّطِّيصص ُع ال قواطصص

َواف كاَّلسبور الّسمك، ُتوج، والُج َبرس َع هذه فإّن وال َلْصصة تصصأتي النصصوا ِدج

ِة ك فصي المصاَّء تسصتعذُب البحصاَّر، أقصصى مصن البصصر ّبصاَّن، ذل كأنهَّصاَّ ال

ِته، الماَّء بحلوة تتحّمُض َب َد وعأذو ِة بع اَّ البحصر؛ ُملْوحا البصُل تتحّمصض كم

َد ملْصصحٌِّ - وهصصو الَحْمصصَض فتتطِّلْصصب ْعصص َب ّلْصصة -  وعأصصذب. حال مصصاَّ - وهصصو الُخ



ُد للْملْحِّ السد طلْب ُلْس َثرْت إذا وا ِو ِمْن أك ّدماَّء حَاْس ُء ال ّدماَّ ٌة - وال حالْصصو

ْكِل ّلْْحم - وأ ّلْحُم ال ْلْحَِّ - طلْبت حالْو وال ّلْحَِّ الِم َلْه به، لتتم كصصاَّلحْمض وتجع

َد ّلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة. بْعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص الُخ

ْلْصصحِّ موقصصِع حُاسصصُن ولصصول ْدخلْه لصصم الِم ّنصصاَّسَُ ُيصص ِر فصصي ال طعصصاَّمهَّم. أكصصث

ُد َلَس ّلْحِّ يخرج وا َ للْتم ّتصصى يسصصيُر يزاُل َفل َد حا ّبمصصاَّ َملحّاصصة، يِجصص َد ور اعأتصصاَّ

ُد َلَس ًاَّ ا ًاَّ، فيجده مكاَّن َ ممنوعأ ُع يزاُل فل َطِّ ْق َة الفراِسَخ ي َد الكثيَر ْع ذلك َب

ّلْحِّ فإذا ِه إلى رجع تم ِع ِته موض ْيَض َغ ِنه، و َعأري كاَّن وإن وعِأّريسته، وغاَّبه و

َطِّصصصصصصصصصصصصصصع الصصصصصصصصصصصصصصذي ًاَّ. خمسصصصصصصصصصصصصصصين َق فرسصصصصصصصصصصصصصصخ

ُهَّر نعرف باَّلبصرة ونحن السمك قواطع َلْش هصصذه فيهَّاَّ إليناَّ يقبل التي ا

َلصناَّف ُدهاَّ ثّم سنة، كّل في مّرتين تقبُل وهي ا أسَمَن إحاداهماَّ في نج

َدناَّ منهَّصصاَّ جنس كّل فيقيم الجنس، ْنصص ُهَّر، َثلَثصصة إلصصى شصصهََّرين عأ فصصإذا أشصص

َلجُل، ذلك مضى ُة وانقضْت ا ّد ْقبصصل الجنصصِس، ذلصصك عِأ الخصصر، الجنصصُس أ

ِر أقسصصاَّما جميصصع في فهَّم ِة ُشصصهَّو َن ِء مصصن الّسصص والّصصصيِف والربيصصِع، الشصصتاَّ

ِر الّسمك من نوٍع في والخريف، ّنوع َغي ّ الَخر، ال ُتوَج أْن إل َبَرْس ِبل ال ُيْق

ًاَّ إليناَّ ِة مصصن الماَّء يستعذب الّزنجَ، بلد من قاَّطع ِة، ِدجلْصص َبْصصصَر يعصصرُف ال

ُع ذلصصصصصصصصصصصصصصك ّييصصصصصصصصصصصصصصن. الّزنصصصصصصصصصصصصصصجَ جميصصصصصصصصصصصصصص َبْحر وال

ُد ْع البصصصرة بين الذي أّن يزعأمون وهم البصرة عأن والّصين الّزنجَ بلد ُب



ُد والّزنصصصصصصصصجَ، َعصصصصصصصص وبينهَّصصصصصصصصاَّ. الّصصصصصصصصصين بيصصصصصصصصن ممصصصصصصصصاَّ أب

ٌة الّزنجَ بحَر لن أبعد، الّصين أّن فزعأموا ناَّسٌَ غلْط وإنماَّ واحِاصصدة حافصصر

َقة ِر ولذلك عِأظاَّما، وأمواجهَّاَّ واسعة، عأمي َبْح إلصصى ُعأماََّن من تهَّّب ريحٌِّ ال

ْهََّرين، الّزنجَ جهَّة ُهَّّب وريحٌِّ ش ُد الّزنجَ بلد من َت َهَّة تري ْهَّرين، ُعأماَّن ِج شصص

ٍر عألْى َدا ْق ٍد م ّدة بيَن فيماَّ واحا ّلْين، الّش ّ وال ّنهَّاَّ إل ِة إلصصى أ ّد ْقصصَرب، الشصص أ

َبْحُر كاَّن فلْماَّ ًاَّ ال ّيًة، والّريحُِّ عأميق ِو ُع وكاَّن عأظيَمة، والْمواُج َق ل الّشرا

َتر مع سيرهم وكاَّن يحّط، َو ْوسَ، مع يكن ولم ال َق ْعرفصصون ول ال الِخصصّب َي

َّل، ّيصصاَّمُا صصصاَّرت والمك َل ْنصصجَِ إلصصى الّسصصفن فيهَّصصاَّ تسصصير الصصتي ا أقصصل. الّز

ُتوج َبَرْستوج  البرس ُع َسصصمٌك قاَّل:ً وال َطِّصص ْق َيسصصيحِّ المصصاَّء، أمصصواَج ي إلصصى َو

ْنجَ، ِمَن البصرة ُد ثم الز ُعو ِد عأْن َفَضَل ماَّ َي وبحره، بلده إلى الناَّسَ صي

ُد وذلصصك َعصص ْب ل وهصصم الكصصثيرة، المصصراَر العلْيصصقِّ إلصصى البصصصرة بيصصن مّمصصاَّ أ

َبْحر من يصيدون َبصرة بين فيماَّ ال ْنجَ إلى ال ُتوج من الز َبَرْس ًاَّ ال ّ شصصيئ إل

ّنصصاَّ، ورجوعِأهَّصصاَّ إلينصصاَّ َمجيئهَّصصاَّ إبصصاَِّن فصصي ّ َعأ ِإل ٌغ منهَّصصاَّ فصصاَّلبحر و خصصاٍَّل. فصصاَّر

ِر َفعاَّمة ّطِّير. من أعأجُب الّسمك وعأاَّّمُة حاماَّمكم، من أعأجُب الطِّي ال

والحمام السمك هداية



ّدَرك وبلْوغ الغاَّية باَّلطِّيران، وله إدراك العصاَّلم بمصصاَّ ّلْقِّ في الهَّواء، فلْه ُسرعأُة ال ّطِّيُر ذو جناَّحاين، يح وال

َبْحصصر َغْمصصر ال ّبحِّ فصصي  َفوق كل شصصيء، والّسصصمكة تسصص ّلْقِّ في الهَّواء، وعأل  فيِه بعلماَّت وأماَّرات إذا هو حا

ٍر ِه الطِّيُر لو دامَا عألْى السصصَمِك سصصاَّعأة ِمصصْن نهَّصصاَّ ّبحِّ في أعأله، ونسيُم الهَّواء الذي يعيُش ب والماَّء، ول تس

لقتلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه.

َكَر  َذ السمك: وقاَّل أبو العنبر:ً قاَّل أبو نخيلْة الراجز و

ًاَّ يزال َفل ُعصومُا ُمغَرقص َي والصنصِسصيم النشَرة
َوالصدة وأّمُه الصرؤومُا الص َبحر َبْحُر ال تخميُم له وال

ً ِريُم ومصاَّ جهَّل َي
َفصصن، َع ّلَْخصصُن وال َع الحيوانصصاَِّت، إذا طصصاَّل عألْيصصه الُخُمصصومُا وال ُيحيصصي َجميصص يقصصول:ً النشصصَرة والنسصصيم الصصذي 

ًاَّ، ُبه، وأّمه التي ولدته تأكلْه؛ لّن الّسمَك يأكُل بعُضه بعضصص والّرطوباَُّت الغلْيظة، فذلك يغّم الّسَمك ويكُر

ِريصصصصصصصصصصصصصصصصُم هصصصصصصصصصصصصصصصصذا الموضصصصصصصصصصصصصصصصصع. وهصصصصصصصصصصصصصصصصو فصصصصصصصصصصصصصصصصي ذلصصصصصصصصصصصصصصصصك لَ ي

رؤبة: وقاَّل 

ِبحُِّ ْطَِّشاََّن ُيص ِء وفي َعأ َفُمْه الماَّ ٌء َيكِفيه ل والحوت َهَُّمصه شي ْلْ َي
ًا. ًاَّ فيصصصه أبصصصد ِرقصصص َغ ِة إليصصصه، وإن كصصصاَّن  ّنصصصه شصصصديد الحاَّجصصص ّتصصصصاَّله باَّلمصصصاَّء، وأ َعأه وا يصصصصف طبصصصاَّ

ّيين، يهَُّجو رجلً، وهو  ُد بُن يسير لبعض المدن قوله: شعر في الهَّجاَّء وأنشدني محّم

ّتصى لنَزا َتصاَّ حاص يمصو ًاَّ الّسقِف في  فْرج
ّدهَر فيه صاََّر َتصاَّ ال حُاو ٍر َوْسصَط بصحص

ْبصصصصصصصِث فيصصصصصصصه. ُطصصصصصصصول اللْ ِر، وفصصصصصصصي  َبْحصصصصصصص ْوِص فصصصصصصصي ال َغصصصصصصص قصصصصصصصاَّل:ً يقصصصصصصصول فصصصصصصصي ال

ّذكواني، وهو يصف  َع: شعر في الضفدع وقاَّل ال ْفد الّض

ّقِّ َكيَماَّ ُقِّ َين ِقي ّن ِلْصفصْه وال ْتص ُي َداق في ًء الْش َينُصفّْه ماَّ
َد ذلصصك أدخصصل فكصصه ّتى يكون فصصي فيصصه مصصاَّء، وإذا أرا ّيأ له ذلك حا ّوت، ول يتهَّ قاَّل:ً يقول:ً الّضفدع ل يص

َفه. ِنصصصصصصصصص ُء  َغ المصصصصصصصصاَّ ُلْصصصصصصصص ِء، وتصصصصصصصصَرك العألْصصصصصصصصى حاصصصصصصصصتى يب السصصصصصصصصفَل فصصصصصصصصي المصصصصصصصصاَّ

ًء، وقاَّل  ُه َملَن ماَّ ُيجيَب ُخصوَمه لّن فاَّ ُع أن  ّناَّسَ:ً فلٌن ل يستطِّي ِه ال ِب ّثُل  َتَم َي ُهْم: والمثل الذي  شاَّعأر

ِويُت ماَُّء فِمي في ولكْن ه بصذا المصريِك مكاَّن نسيت
َيْستطِّع الكلما، فهَّصصو ٌء عألْى الحقيقة لم  ُدوا النساََّن إذا كاَّن في فمه ماَّ ّنماَّ جعلْوا ذلك مثلً، حايَن وَج وإ

ّذكوانّي: تأويُل قوِل  ال



ًء الشداِق في ُفه ماَّ ْنُص  َي
ّنه ذهَب إلى قول  ِء وضّم الّصاَّد، فإ ِر: بفتحِّ الياَّ الشاَّعأ

ّتى ْنُصَف حا َق َي ِري الّساَّ ْئَز ِم ٍة َدعأاَّ جاَّري إذا لمصُضصوف
ُقِّ منصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه. المضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوفة:ً المصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذي يشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصف

الخر: وكقول 

ّظّن ْنُصُف ال ُد أو َي ِزي  ي
ِنْصصصصف السصصصاَّق. ّنمصصصاَّ هصصصو مصصصن بلْصصصوغ  ْدل، وإ َعصصص وهصصصذا ليصصصس مصصصن النصصصصاَّف الصصصذي هصصصو ال

قوله: وأّماَّ 

ّقِّ ُقِّ ين ِقي ّن ِلْفُه وال  ُيت
َهَب إلى قول  الشاَّعِأر: فإنه ذ

َدّل َهَّاَّ َف ْي َلْ َهَّاَّ َعأ ْوت ّية َص ِر حَا َبْح ال َوبْت ليل ظلْماَّء في  تجاَّ
ًنصى وقصّل بصاَّلحيوان والعأصراب العصرب معرفصة ُه مع بصاَّب فصصي َسصِمعناَّ

ِة ْعرف ِء كتِب في وقرأناَّه الفلسفة، من الحيوان َم ّباَّ - والمتكلْميصصن الط

ّ ًاَّ أو وجدناَّه قد ونحُن ِإل َعصصرب أشعاَّر في منُه قريب َوفصصي والعأصصراب، ال

ِة َغتناَّ أهِل معرف ّلْتناَّ، ل َع، ذلصصك لصصذكرُت الكتصصاَُّب يطِّوَل أْن ولول وِم أجمصص

ّني وعألْى ٍر تفسصصيَر تركصصُت قصصد أ ل ممصصاَّ عأديصصدة وشصصواهد كصصثيرة، أشصصعاَّ

ّ يعرفه ّنحرير؛ الّراويُة إل التطِّويل. خوف ِمْن ال

الفراخ وحمام النساء حمام

َولِت النسصصاَّء حامصصاَّمَا الِفراسصصة:ً اجعصصل صصصاَّحاُب أفلْيمون وقاَّل المسصصْر

ِعظصصاَّمَا ّتبخصصتر الختيصصاَّل ذواِت الِحسصصاََّن، ال حامصصاَّما واجعصصل والهَّصصدير؛ وال



ّنمصصاَّ الفصصراخَْ فصصإّن الكريمصصة، والعأراق الشريفة النساَّب ذواِت الِفراخِْ إ

ُثر ّهَّد، حُاْسن عأن تك ِة التع َف ُبصصروج، القراِميص ونظاَّ ْذ وال ّتِخصص ًاَّ لهَّصصّن وا بيتصص

ًا َلْى محفور ًاَّ الّصوَمعة، ِخلْقة َعأ ِر إلصصى أسصصفلْه مصصن محفوف َثصصي مقصصدا ُثلْ

ِنه ُكْن باَّلتماَّريد، حايطِّاَّ َت ُد حَاجصاَّز، بينهَّصاَّ وليكصن واسصعًة ول أن ذلصك وأجصو

ُدهاَّ تكوَن َة تماَّري ِئِط في محفور ّهَّصصد المثصصاَّل، ذلصصك عألْصصى الحاَّ ُبصصْرج وتع ال

ّو من مخرُجهَّّن وليكن الرش، زماَّن في والّرّش باَّلكنس أعألْصصى فصصي َكصص

ًا وليكن الّصومعة، ِة في مقتصد منصصه يصصدُخل مصصاَّ بقصصدر والّضصصيقِّ، الّسصصع

ُقصصرِب الصصبيُت يكصصوَن أن استطِّعَت وإن الواحاد، بعد الواحاد منه ويخرُج ب

ٍة ِة ذلصك فصصاَّلتمْس منهَّصصاَّ المنسوُب أعأجزَك فإْن فاَّفعْل، مزرعأ باَّلِفراسصص

ّلْمصصصصصصصصاَّ تخطِّصصصصصصصصُئ ل الصصصصصصصصتي المتفصصصصصصصصّرسَ. ُيخطِّصصصصصصصصُئ، وق

ّدىَ كّل قاَّل:ً وليس ُهَّ َوىَ ال ْق منهَّصصاَّ لّن أرِسلْْت؛ حايُث من الّرجعة عألْى َت

ّوتُه تفضصصل ماَّ ًاَّ، كصصاَّن وإن البطِّيصصء ومنهَّصصاَّ ِهصصدايته، عألْصصى قصص ّيصص ومنهَّصصاَّ قو

ًاَّ، كاَّن وإن الّسريع ّد ول والغصصتراما، الحنين قدر عألْى ضعيف لجميعهَّصصاَّ بصص

ِة، من ّتعلْيم ومن الّصرام ً ال ّول ّتوطين أ ًا. وال آِخر

الحمام انتخاب



ِة وقاَّل:ً ِجماَّع ِفَراس َ ال ّولهَّاَّ أربعة من َيخرج ل الثصصاَّني التقطِّيع، أوجه:ً أ

الحركصصصصصصصة. والرابصصصصصصصع الشصصصصصصصماَّئل، والثصصصصصصصاَّلث المجّسصصصصصصصة،

ْلْقة، العنقِّ فاَّلتقطِّيع:ً انتصاَّب ُة والِخ ٍم غيصصر مصصن الصصرأسَ واستدار َظصص عِأ

َغر، ول ّتساَّع القرطمتين، عأظم مع ِص الشدقين وانهَّرات المنخرين، وا

ِما ِمْن وهذان َكَرما أعأل حُاسصصُن ثصصّم ذلصصك، وغيصصر للسترواِح الخيل؛ في ال

ْلْقة ِقصر العينين، ِخ ّقصصة غيصصر في المنقاَّر و ُع ثصصّم ِد ّتسصصاَّ ِر ا ُء الّصصصد وامتل

ُعنقِّ، وطوُل الجؤجؤ، ِكبين، وإشراف ال ِما وطصصول المن غيصصر فصصي القصصواد

َعَصِب وصلبة ببعض، الخوافي َبعض ولُحوق إفراط، انتفصصاَّخٍْ غيصصر في ال

ُع ُيبس ول ْلْقِّ واجتماَّ ِة، الجعودة غير في الخ َكَزاَز َظُم وال الفخصصذين، وعِأ

ِقصَر َفين، الساَّقين و ِظي ِقصصَر الصصاَّبع، وافتراق والو ّذنب و ّفتصه، الص وِخ

ْفنين غير من ّقد ثم وتفّرق، َت َو َدقتين، َت ّلْصصون، وصصصفاَّء الَح أعألمُا فهَّصصذه ال

التقطِّيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصع. فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي الِفراسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة

َثاَّقصصُة المجسة، أعألمُا وأّماَّ ْلْصصقِّ، َفو ّدة الخ ّلْحصصم، وشصص َنصصة ال َعَصصصب، وَمتاَّ ال

َقَصب، وصلَبُة ِر في الّريش وليُن ال ٍة غي ّقصص َبة ِر ِر وَصصصل ِر فصصي الِمنقصصاَّ غيصص

دقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة.

ّلْة الشماَّئل، أعألمُا وأّماَّ ُء الْختياَّل، فق َظر وثباَُّت البصر وصفاَّ ّن ّدة ال وش

َلْفت، وحاسُن الَحذر، ّت ّلَْة ال ِة وق ْعأصصد َد الر ْنصص ّفصصُة الفصصزع، عأ ّنهَّصصوض وخ إذا ال



ِة َوتصصصصصصصصصصصصصصْرُك طصصصصصصصصصصصصصصاَّر، َقصصصصصصصصصصصصصصَط. إذا المبصصصصصصصصصصصصصصاَّدر َل

ِة، أعألما وأّماَّ ّو، في فاَّلطِّيران الحرك ّد عألْ ُعنصصقِّ ومصص ّو، فصصي ال وقلْصصة سصصم

ّو فصصي الضصصطِّراب ِء، جصص ُع الهَّصصواء، فصصي الجنصصاَّحاين وضصصّم السصصماَّ ُف َدا َتصص و

َقْصد وحُاْسُن اختلط، غير في الركض ِر في ال َوَراٍن، غيصص ُة َد ّد ّد وشصص المصص

َته فإذا الطِّيران، في ًاَّ أصب وإل الكاَّمل، الطِّاَّئر فهَّو الخصاَّل لهَّذه َجاَّمع

ِه ماَّ فبقدر َفَراهتُه. هدايته تكون المحاَّسن من في و

وعّلجها الحمام أدواء

ِر من الحماَّمَا أّن قاَّل:ً فاَّعألْموا ِرع الذي الرقيقِّ، الطِّي ِه ُتسصص الفصصة، إليصص

ُه ْعصصُرو َت ُء، و َعتُه الدوا َطصصبي ْبصصس، الَحصصرارة و ُي ِئصصه وأكصصثُر وال الُخنصصاَّن أدوا

ُعطِّاَّش، والكباَّد، ُقّمل، والسل، وال َو وال ِد المكصصاَِّن إلصصى يحتصصاَُّج َفهَّصص البصصاَّر

ّنظيف، َدة الحبوِب وإلى وال ِِر َدسَ الباَّ َع المنخصصول، والّشعير والماَِّش كاَّل

ُقْرطصصُم ّلْحصصم بمنزلصصة لصصه وال ِة مصصن فيصصه لمصصاَّ للنسصصاَّن؛ ال ّو ّدسصصم. قصص ال

َلجَُ فمّماَّ ِه ُيعاَّ ُد:ً الّزعأفران ِب َبْرَزد، والسكر الكباَّ ِهَّندباَّء وماَّء الطِّ يجعل ال

ًاَّ حالْقصصه في يمجَّ أو ذلك ُيوجر ثّم ُسكّرجة، في الّريصصقِّ. عألْصصى وهصصو مّجصص

َلجَُ ومّماَّ ّيَن الُخناَّن:ً أْن به يعاَّ َنه يلْ ًاَّ لساَّ ْهن يصصومين أو يوم ُد البنفسصصجَ، بصص

ِد ثّم َلك والملْحِِّ، باَّلّرماَّ ْد ّتى بهَّاَّ ُي غشصصيت الصصتي العلْيصصاَّ الجلْصصدة تنسصصلْخ حا



َنه، َعسصصصصصل يطِّلْصصصصصى ثصصصصصّم لسصصصصصاَّ َدهصصصصصِن ب ّتصصصصصى ورد، و يصصصصصبرأ. حا

َعم الّسّل:ً أْن به يعاَّلجَ ومّماَّ ْقشور، الماََّش ُيطِّ ْلْقه في ويمجَّ الم مصصن حا

ّلْبن َع الحلْيِب، ال َطِّ ُيق ِه من و ْي َف ذلصصك، أسصصفل فصصي ظصصاَّهران عِأرقاَّن وظي

َلجَُ باَّطن. ومّماَّ من المفصل يلْي مماَّ ِه يعاَّ ُقّمصصل:ً أْن ِب أصصصوُل ُيطِّلْصصى ال

ِه َبقِّ ريش ّلْصِل بصاَّلّزي ُدهن المح ِه يفعصل البنفَسصجَ، بص حاصتى مصّراِت ذلصك ِب

ُقَط ُلْه؛ يس َنَس قم ْك ُي ُنُه و ِه يكون الذي مكاَّ ًاَّ في ًاَّ. كنس نظيف

وتدريبه الحمام تعليم

ّلْهَّصاَّ والطِّيَر الحماَّمَا أّن وقاَّل:ً اعألْم ُلْحِّ ل ك ّتغميصر يصص ِه ال ْعصد، مصن بص الب

ْدر عألْى وهدايته ّول التصصوطين، قدر وعألْى التعلْيم، ق يخصصرج أن ذلصصك فصصأ

ْنَصَب عألْيه، يعلْو سطِّحٍِّ ظهَّر إلى ُي َلٌْم عألْيه و ُفُه، عأ ُنه ويكوَن يعر ل طيرا

ُته، يجاَّوز ّلْ ُفه يكون وأن َمَح َلْ َعِشصصّي، باَّلغداة َعأ َقصصى وال َق لصصه ُيلْ ذلصصك فصصو

ْطِّحِّ، ًاَّ الّس َلِْمصصه من قريب ّتصصى لصصه، المنصصصوِب عأ َد المكصصاََّن يصصألَف حا ّعصصو ويت

َع ُظْر ولكن إليه، الّرجو ْن َي ّي ِمْن ل ّتخذ شيء أ ّنه ي أْن ينبغصصي ل العلَْم? فصصإ

َد، يكون ًاَّ يكون ول أسو ِد من تراه شيئ ْعص ُب أعأظصَم كصاَّن وكلْمصاَّ أسصود، ال

أدّل. كصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّن

ّيره أن ينبغي ول َته يطِّ ًاَّ، وزوج ْنتصصُف ولكصصن مع ُهماَّ َي ّيصصر أحاصصد الخصصر، ويطِّ



ُيخَرجاَّن ًاَّ، الّسطِّحِّ إلى و ّير ثّم جميع ّنه الجناَّح؛ الوافي يطِّ ِزع فإ إلصصى يناَّ

ِته، َداَر المكصصاَّن، عأَرف وإذا زوج ِلصصَف وَرجصصع، و ونبصصَت الموضصصع، ذلصصك وأ

ِر، ريصصصصصصصصصصصصُش كصصصصصصصصصصصصذلك. بصصصصصصصصصصصصه ُصصصصصصصصصصصصصنع الَخصصصصصصصصصصصص

ْطِّحِّ إلى ُيخَرجاَّ أن ذلك من وأجود ّتصصى مقصوصصصاَّن، وهمصصاَّ الّسصص يألفصصاَّ حا

ّيَر ثّم الموضع، ذلك ُهماَّ يطِّ ُد َع صاَّحابه، قبَل أحا َن ُيْصصص ّثصصاَّني و صصصنع كمصصاَّ باَّل

ّول. بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّل

َع كتصصاَّبه، فصصي وصصصَف فصصإنُه ماَّسصصرجويه؛ بقول هذا قوله أشبه وماَّ طبصصاَّ

َبهَّاَّ اللباَّن، جميِع ّدواء، وُشْر َغ فلّْماَّ للْ وصصصفت قاَّل:ً وقصصد الّصفة من فر

ُظْر ولكن أنفسهَّاَّ، في اللباَّن حااََّل لك ّلْبصصن؛ يسقيك من إلى ان ّنصصَك ال فإ

ًا ّلْتك مقداَر يعرُف َمن إلى وتحتاَّج جوفك، تنظيف إلى تحتاَُّج بدء من عِأ

ّلْبن، قدر ّلْتك وجنس ال ّلْبن. جنس من عأ ال

 نجار مع حوار

ٍر قول ذلك ومثُل فقلْت كريم ثميٍن باٍَّب لتعلْيقِِّ دعأوته عأندي، كاَّن نّجاَّ

ٌد الباَّب تعلْيقِّ إحاكاَّمَا له:ً إّن ِئة من يحسنه ول شدي ٍر ماَّ واحاصصد، نجاٌَّر نّجاَّ

ْذكر وقد ْذق ُي ُقوف ِنجاَّرة في باَّلح لتعلْيصصقِّ يكُمصصُل ل وهصصو والِقباَّب، الس

ِما عألْى باٍَّب ُقوف، فيه، الحاكاَّما تماَّ أصصصعب. العاَّّمصصة عأند والِقباَّب والس



ِوياَّن والجاَّريصصَة الغلما أّن ذلصصك أمثاَّل:ً فمن ولهَّذا َي يشصص ْد والحمصصَل الَجصص

ْلْم ل وَمن جنٍب، شّي ُيحكماَِّن ل وهماَّ الشّي، ويحكماَّن أّن يظصصّن لصصه عِأ

َبْعصصصصصصصصض شصصصصصصصصّي الجميصصصصصصصصع. شصصصصصصصصّي مصصصصصصصصن َأهصصصصصصصصوُن ال

َتني حاين أحاسنَت لي:ً قد فقاَّل ّنك أعألْْم معرفصصتي فصصإّن العمصصل، ُتبِصر أ

ّلْقصصه التشصصفيقِّ، من تمنعني بمعرفتك َع َكَم َف َقصصه؛ فصصأحا يكصصْن لصصم ثصصّم َتعلْي

ْلْقٌة عأندي أحابَسك أن له:ً أكره فقلْت إصفاَّقه، أردُت إذا الباَّب لوجه حَا

موضصصعهَّاَّ، لصصي اثقصصْب ولكصصن ويرجصصع، السوق إلى الغلمُا يذهب أن إلى

َقبُه فلْماَّ ّقه وأخذ ث فقصاَّل:ً قصد إلصصّي والتفصت للنصراف، َظهََّره ولّني حا

ّودُت ّثقب، ج ُظصصْر ولكن ال ّي ان ٍر أ ّق نجصصاَّ ُد أخطِّصصأ إن فصصإنه الصصّزّرة؛ فيصصه يصص

ّقِّ واحادة بضربة ّنصصُه - فعلْمصصُت عأيب - والشقِّ الباَّب ش َهَّصصُم أ َتُه يف ِصصصناَّعأ

ًاَّ ًاَّ. فهَّم َتاَّّم

ْلَحمام قص ونتفه ا

ّلْم أن أراد إذا الناَّسَ وبعض ًاَّ يع ُهَّماَّ زوج ْفهَّماَّ، ولم قّص ِت ْن ّنتصصِف وبين ي ال

ُع ل القّص كثير والقّص َبعيد، َبوٌن والقّص َقصصّرُح ول ُيوج ِرَز ُي قصصصب َمغصصاَّ

ْتف الّريش، ّن ِكبين، ُيوهن وال ِتَف فإذا المن ًا الطِّاَّئُر ُن َو لصصم ِمرار ْقصص عألْصصى ي

ِكبين، واهَن يَزْل ولم الغاَّية، ّفصصت وقصصد فنتفصصُه عألْيصصه أبطِّصصأ ومصصتى المن ج



ُله ُقربت أصو ّطِّرح من و ِه، أهوَن كاَّن ال أطصصرأ النبصصاَُّت كصصاَّن وكلْمصصاَّ عألْيصص

َغ وإنصصه عألْيه، أضّر كاَّن َكَر وأّن مضصصّرته، مصصن ليبلْصص ّذ ُد ل الصص اللقصصاََّح، يجيصص

َقبول، ُتجيد ل والنثى ّبماَّ ال ًاَّ، احاتشصصْت وقصصد النصصثى نتفصصت ور وقصصد بيضصص

َد فتبطُِّئ تبيَض، أن قاََّربت ْع ّياَّمَا؛ وقتهَّاَّ َب باَّلبيض. ذلك أضّر وُربماَّ ال

الحمام زْجل

ِء الّريصصش، والهتصصداء إلصصى ّوِل في استوا َغ ال ّثاَّني مبلْ َبلْغ ال قاَّل:ً وإذا 

ِنعاَّ مصصن السصصتقرار؛ إلّ أن يظصصن بهَّمصصاَّ العأيصصاَّء ًاَّ، وُم ّيرا جميع َلْم، ط َع ال

ًا، مصصن حايصصث يبصصصران إذا ًا وبْحصصر ّطُن لهَّماَّ الَمَراِجُل بّر َو ُي والكلل، ثم 

ِنه َلْم، وأقاَّصَي ماَّ كاَّنصصاَّ يريصصاَّ َع ْفَس ال هماَّ ارتفعاَّ في الهَّواء الّسمَت ون

َولن، فإذا َرَجعاَّ مصصن ذلصك المكصصاَِّن ّدوَراِن والَج ّتباَّعأد في ال منهَّاَّ عأند ال

ًة يعجبهَّصصم أن يزُجلْصصوا مصصن َد منه - وقصصد كصصاَّنوا َمصصّر َع َمّراٍت ُزِجل من أب

ّتصصى ْد، مّرتين مّرتين - فل يزالن كصصذلك حا جميع التوطيناَّت، ماَّ لم تبع

ّكَره ًاَّ إذا أرسصصل صصصاَّحابه؛ ليتصصذ يبلْغصصاَّ الغاَّيصصة، ويكصصون أحاصصدهماَّ محتبسصص

ِرضصصت عألْيصصه َتصصه، عأ َع إليه، فإْن خيَف عألْيه أن يكون قد مّل زوج فيرج

ّنَمهَّاَّ مصصّرة حِايصَل بينصه وبينهَّصاَّ يصوَمه زوجٌة أخرىَ قبل الّزجل؛ فصإذا تسصص

ُنّحيت عأنُه، ثّم ُيحَمل، فإذا أطاَّف بهَّاَّ  ذلك، ثّم عأرضوهاَّ عألْيه قبل أْن 



َع لصصصصصصه. حُاِمصصصصصصل إلصصصصصصى الّزاجصصصصصصل؛ فصصصصصصإّن ذلصصصصصصك أسصصصصصصر

ِبحصصاَّر. ّلْْت أعألُمه، كاَّلّصحاَّرىَ وال ّد الَمَزاِجِل ماَّ ق وقاَّل:ً اعألْموا أّن أش

ّي، ومنهَّصصاَّ ًا:ً فمنهَّاَّ القصصو ًاَّ شديد ّطِّباَّع اختلف قاَّل:ً والطِّير تختلُْف في ال

ّذهوُل، ومنهَّصصاَّ الضصصعيف، ومنهَّصصاَّ البطِّيصصء، ومنهَّصصاَّ الّسصصريع، ومنهَّصصاَّ الصص

ّذكوُر، ومنهَّاَّ القلْيل الّصبِر عألْى العطِّصصش، ومنهَّصصاَّ الّصصصبوُر، وذلصصك ل ال

ّتوطين، في سرعأة الجاَّبصصة والبطِّصصاَّء، فل ِم وال ّتعلْي يخفى فيهَّّن عأند ال

َقلْيصصِل الّصصصبر عألْصصى العطِّصصش، ول ّذهوِل وال َيصصَة الّضصصعيِف والصص َدّن غاَّ ِع ْب ت

تزجلّْن ماَّ كاَّن منشؤه في بل الحّر في بلد البرد، ول ماَّ كاَّن منشؤه

َبْرد في بلد الحّر؛ إلّ ماَّ كاَّن بعصصد العأتيصصاَّد، ول يصصصبُر عألْصصى في بلد ال

ِة فصصي ِئه وأجصصوائه طصصاَّئٌر إل بطِّصصوِل القاَّمصص طول الطِّيران في غير هوا

َء الصصذي َوا َهَّ َءه وال َوا َه ُدو  ْع َي ذلك المكاَّن، ول تستوي حااَّله وحااَُّل من ل 

ِطبصصصصصصصصصصصصصصصصاَّع هصصصصصصصصصصصصصصصصوائه. يقصصصصصصصصصصصصصصصصُرُب مصصصصصصصصصصصصصصصصن 

َد، فصصإذا أَردَت بصصه ّلْم الورو ُيع ّد أن  تعلْيم الحماَّما ورود الماَّء قاَّل:ً ول ب

ِظصصر إلصصى ّن ْدراَن والنهَّاََّر، ثّم حُاْل بينه وبيصصن ال ُغ ْده العيوَن وال ِر ْو ذلك فأ

ّ ّتسصصاَّع المصصورد، إل ِعك عأن جهَّة الماَّء وا ِب الماَّء، حاتى تكّف بصَره بأصاَّ

ً َعأصصّب قلْيل ْع لصصه إذا  ْدر ماَّ كاَّن يشرُب فيه من المساَّقي، ثصصّم أوِسصص بق

ّنه أجدُر أن يشَرب، ًاَّ؛ فإ ّطِّش ْنظر وليكن مع َيُروعأه ذلك الم بقدر ماَّ ل 



ِكصصر مصصاَّ ُين ّتصصى ل  ّولً، حا ّولً أ َظصصر أ ْن ًا، ثّم تفسحُِّ له الم تفعُل به ذلك مرار

ِر سصصصترة. َغيصصص َد الّشصصصرَب ب ّتصصصى يعتصصصاَّ ِه حا ِبصصص هصصصو فيصصصه، فل تصصصزاُل 

استئناَّسه واستيحاَّشه قاَّل:ً واعألْم أّن الحمصصاَّمَا الهلْصصّي الصصذي عأصصاَّيَش

َوحاصدة، َقصط فصي الصبيوت يختصّل باَّل َل ِرب مصن المسصاَّقي و ّناَّسََ، وَشص ال

َتوحِاش باَّلُغربصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة. َيسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص و

ِنس، والهلْصصصصي يسصصصصتوحاش. قصصصصاَّل:ً واعألْصصصصم أّن الوحاشصصصصّي يسصصصصتأ

ّدب بعصصد الهمصصاَّل. ُأهِمصصَل، كمصصاَّ يتصصأ ّتأديَب إذا  ّنه ينسى ال قاَّل:ً واعألْم أ

ْطِّصصرف بصصه مصصن نصصصف الغاَّيصصة إلصصى ُتَخ ترتيصصب الزْجصصل وإذا َزَجلْصصَت فل 

ُبعصصد، َد المجيصصء مصصن ذلصصك ال ّبمصصاَّ اعأتصصاَّ ّنه ر ِإ ّتب ذلك؛ فصص الغاَّية، ولكن ر

ًء، وهصصم َئِ أْمَره ابتدا َد أن يبتد ّير، وأرا َته من أقرَب منه تح فمتى أرسلْ

ْد صصصاَّر ًاَّ فقصص َق ذلك شيئ ّقة أو فو ّنه إذا بلْغ الّر اليومَا ل يفعلْون ذلك؛ ل

ْدر، ٍء لصصه قصص ُيخصصاَّطر بشصصي ّلْة،فهَّصصو ل يصصرىَ أن  َغ ًة، وصاَّر له ثمٌن و َد ْق ُعأ

ٌء لصصه ّنه إن ذهب لصصم يصصذهب شصصي ِرَب به؛ ل ْد ُأ ِهيَت  َء من  ّنه إن جاَّ ولك

ِذكر؛ وإن جاَّء جاَّء شيء ثمن، ول طاَّئٌر له رياَّسة؛ وليس له اسم ول 

ًاَّ، عألْصصى هصصذا هصصم َوىَ بصصه ملْكصص ْد حَا َق َف كبير وخطِّير، وإن جاَّء من الغاَّية 

اليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوما.

ّده ِعصص ُت ْع مصصاَّ  َد َتصص ّق حاصصتى تسصصتأنف بصصه الّرياَّضصصة ول  وقاَّل:ً ل ترِسل الّزا



ًاَّ، ول يجثصصم عألْيصصه، فصصإّن ذلصصك مّمصصاَّ ينُقضصصه للّْزجصصاَّل أن يحصصصن بيضصص

ُته ُثصصر رطصصوب َد ذلصصك يسصصَمن وتك ّنصصه عأنصص ّتحصصه، ويعظصصم لصصه رأَسصصه، ل َف ُي و

ِإن ثَقصصَب ّدة العاَّرضَة إلى رأسه، فصص ِذُف الحرارة تلْك الّرطوبة الحاَّ فتق

ّق وحَاضن، احاتْجت إلى تضميره واستئناَّف سياَِّسته، ولكصصْن البيَض وز

ٍة ِلْمه بعلمصص ْع ُت َد أن  ْع َب ُقْل بيَضُه إلى غيره،  َدا لَك أن تستفرخه فاَّن َب إْن 

َدع. ِرُفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه بهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ إذا انَصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص تع

ْعأصصٌر؛ عأصصن طلْصصب ُذ ٌع و َفصصَز ًاَّ  عألج الحماَّما الفزع وإن أصاَّب الحماَّمَا أيض

ّتصصى ترضصصمه َده إلصصى الّزجصصل حا ُتعيصص ّيصصاَّك أن  ِء من الجوارح لصصه، فإ شي

ُقه ول يسصصكن حاصصتى تسصصتأنَف بصصه ْعأَر ل يفصصاَّر ّذ وتستفرخه؛ فإن ذلك ال

ّتوطين. طريقة استكثاَّر الحماَّما وإْن أردَت أن تستكثَر مصصن الِفصصراخْ ال

ًا أو نحَوه، حاتى يصول بعضصصهَّاَّ عألْصصى َة عأن الناَّث شهَّر ّذكور ِزِل ال فاَّعأ

ُثر ويقصصّل َسصصقطُِّه وُمُروقصصه، ْع بينهَّصصاَّ؛ فصصإّن بيضصصهَّاَّ سصصيك بعض، ثم اجمصص

وكذلك كّل أرٍض أثيرت، وكذلك الِحياَُّل لماَّ كاَّن مصصن الحيصصوان حاصصاَّئلً،

قاَّل العأشى:ً 

ْعأُي ُطوُل الِحَمى وَر َياَِّل و الِح ِهََّجاَِّن َسَراة َهَّصاَّ ال َبص ّلْ ُع َص الص
َعل ذلك  ٍد وَج مثلً: وقاَّل الحاَّرث بن عأباَّ

ِقَحْت َياَِّل عأن وائل حَاْرُب َل حِا ِبط ِة َمْر ّنعاَّم ّنصي ال ِمص

الحمام نفع عّن أفليمون ?حديث



ّدثك لصصصاَّحابه:ً وأنصصاَّ الِفراسصصة، صصصاَّحاب أفلْيمصصون وقصصاَّل نَفصصع عأصصن محصص

ُدك بحديٍث الحماَّما َكيِن أّن فيهَّاَّ:ً وذلك رغبة يزي ِلْ ُدهماَّ طلْب َم ْلْصَك أحاص ُم

ِه، ِب ًا، وأخصصصب رجصصاَّلً، وأقّل ماَّل أكثَر المطِّلْوُب وكاَّن صاَّحا وكصصاَّنت بلد

َغه فلْماَّ بعيدة، الرِض من مساَّفٌة بينهَّماَّ ُهْم خاَّّصته دعأاَّ ذلك بلْ َوَر فشصصاَّ

َفه إليهَّم وَشكاَّ أْمره في لصصك بعضصصهَّم:ً دامصصْت لصصه فقاَّل ُملْكه، عألْى خو

ّيهَّاَّ ِلُْك أ ُوقيصَت السلمُة، الم َقْت الصذي إّن المكصروه و ك لصه تصاَّ قصد نفس

ِر له ُيحتاَُّل َيسي ّتغريصصُر، العاَّقِل شأِن ِمْن وليَس الطِّمع، من باَّل وليصصس ال

ّية، الُمناََّجَزة بعد َلْبصصة، تكصصون لمصصن يصصدري ل والمنصصاَّجُز بق َغ والتمّسصصك ال

ِة َغرر، عألْى القداما من خيٌر باَّلثق ّد العصصّز، لصصك بعضهَّم:ً دامَا وقاَّل ال وُمصص

ّذّل في ليَس البقاَّء في لك ّية، باَّلضيم الّرضاَّ في ول َدَرٌك ال ُي بق فصصاَّلّرأ

ُء الُحصون اتخاَّذ ُعيوِن، وإذكاَّ ُد ال عأصصّز في الموَت فإّن للْقتاَّل؛ والستعدا

ذل. فصصصصصصصصصصصصصصصصي الحيصصصصصصصصصصصصصصصصاَّة مصصصصصصصصصصصصصصصصن خيصصصصصصصصصصصصصصصصٌر

ِقيصصَت وقاَّل ُو ُكِفيصصت، بعضهَّم:ً  ُأعأطِّيصصَت و ُي المزيصصد َفْضصصَل و طلْصصب الصصّرأ

ْطِّبة له المصاَّهرة ِإّن إليه؛ والِخ ٍة سصصبُب الصهََّر ف ُع ُألفصص الُحْرمصصُة، بصصه تقصص

ِه وتثبت ّدة، ِب ُيحّل المو ُبُه به َو صاَّحابه من حاّل ومْن الدنى، المحّل صاَّحا

م المحصّل هذا ّلْصه ل نصاَّواه، مصن منصاَّوأة مصن يمتنصع ولصم َعأصراه، ممصاَّ يخ

َطِّتُه؛ فاَّلتمس ّنه ِخلْ َد ليَس فإ ْع ِة َب ٌة، الِخلْطِّ َينة. الّشركة َمع ول عأداو مباَّ



ّدة، ولكّل برأٍي، أشاََّر قد الملْك:ً كّل لهَّم فقاَّل ِظٌر وأناَّ م ِلكم، في ناَّ قو

ّلْه ِعصمة، وباَّل َهََّر النعمة، تتّم وبشكره ال الصصذي الملْصصِك إلى الِخطِّبة وأظ

َقه، ُهم هداياَّ، وأهدىَ ُرسلً، وأرسل َفو ِة وأَمَر َيِصصصل َمصصن جميصصع بمصاَّنع

ً ودسَّ إليصصه، ِته، مصصن رجصصاَّل ُهصصم ثقصصاَّ ّتخصصاَّذ وأَمر بلده فصصي الحمصصاَّما باَّ

ِهَّّن، ِن َتوطي ًاَّ واتخذ و َد أيض ّفعهَّن ِمثلْهَّّن، نفسه عأن ٍة من فر َي غاَّية، إلى غاَّ

َد َمصصن وجعصصل صصصاَّحابهَّم، بلد مصصن يرسصصلْون هصصؤلء فجعصصَل ِلْصصِك عأنصص الم

ِته وأمرهصصْم الملْصصك، بلد مصصن يرسلْون َتب ِر بمكصصاَّ وتعلْيصصقِِّ يصصوما، كصصّل بخصصب

ُتب ٌء عألْيه يخفى ل فصاَّر الحماَّما، أجنحة أصوِل في الك أمصصره، من شي

َعه ِلْك وأطم ْلم ُه التزويصصجَ فصصي ا َد َله، واسصصتفر َع وطصصاَّو َتصصاَّب الهَّصصداياَّ، بيصصن و

ً لحرِسه ودسَّ َنهَّْم رجاَّل فلّْماَّ معهَّم، بأبوابه يبيتون صاَّروا حاتى يلطفو

ِغّرتهَّم إليه أصحاَّبُه كتَب فصصي إليصه فسصصاَّر يصصوِمه، مصصن إليه الخبر وصل ب

ٍد ٍة عألْصصى كاَّن إذا حاتى انتخبهَّم، قد جن ْعصصض أو ليلْصص بمجصصاَّمع أخصصذ ليلْصصة، َب

ّطُِّرق، ُهَّْم ثم ال َت ّي َثَب ب ِة داِخصصل مصصن أصحاَّبُه وو مصصن وجنصصده وهصصو المدينصص

َفتحصصوا خصصاَّرج، َتلْصصوا البصصواَب ف َق ِلْصصك، و َبحَِّ الَم َلْصصَب قصصد وأصصص تلْصصك عألْصصى َغ

ُظَم المملْكة، تلْك وعألْى المدينة، ُنه، َفع ْتصصه شصصأ َظم ِكصصر الملْصصوك، وأعأ ُذ و

ْيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد. بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّلحْزما فيهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم َك وال

ّلْصصصصصصصصصه ذلصصصصصصصصصك سصصصصصصصصصبب كصصصصصصصصصاَّن وإنمصصصصصصصصصاَّ الحمصصصصصصصصصاَّما. ك



ّدثك  الحماَّما نفع في آخر حاديث ًاَّ الحمصصاَّما عأصصن قاَّل:ً وأحا بحصصديٍث أيضصص

ِة من يصاَُّب وماَّ والّرجاَّل النساَّء أمر في آخر ّذ ّلْ في والّصواب فيهَّّن، ال

ً أّن قاَّل:ً وذلك معاَّملْتهَّّن، َتاَّني رجل ًة أ ٍة فصصي حاصصاَّله إلصصّي َفَشكاَّ مّر فتصصاَّ

ّلْقهَّاَّ ّوجهَّصصاَّ، ُعأ ًا جاَّريصٌة وكصصاَّت فتَز ًا وكصصاَّنت حاسصصناَّء، ِغصصّر عأقصصٍل ذاَت بكصصر

ًة وكاَّنت وحاياَّء، ُء يحِسن فيماَّ َغرير ّنساَّ ِة من ال الّرجصصاَّل، أهصصواء استماَّل

ِذهاَّ وِمْن ّذة مصصن بنصصصيبهَّاَّ أْخ عألْيصصه، امتنعصصْت بهَّصصاَّ دَخصصَل فلْمصصاَّ النسصصاَّء لصص

ُنُه كاَّن ضرٍب بكّل َفزاولهَّاَّ نفسهَّاَّ، عأن ودافعته وأدخل َلطٍِّف، من يحس

ّنهَّاَّ َظّن َمْن ونساَّئهَّاَّ نساَّئه ِمن عألْيهَّاَّ َبل أ ُهَّن، منهَّّن، تق ْت هصصّم حاصصتى فأعأي

ّدة مع برفضهَّاَّ َتاَّني بهَّاَّ، وْجده ش ًة، إلصّي ذلصك فشصكاَّ فأ أن فصأمْرته مصصر

ِردهاَّ ْف َيهَّاَّ ُي ّلْ ٌد، إليهَّاَّ َيِصَل فل الناَّسَ، من ويخ الكرامة لهَّاَّ يْضعَف وأْن أحا

ّلْطِِّف في ِلْحهَّاَّ لماَّ والقاَّمة ال َعم من ُيص وطيصصٍب وَملْبصصس ومشَرٍب َمطِّ

ٌة به تلْهَّو مماَّ ذلك، وغير ُتعَجُب امرأ ِه، و َعَل وأْن ِب ِدَمهَّاَّ يج ّيصصًة خاَّ ل أعأجم

َهَّصصم ْف ْفهَُّمهَّصصاَّ ول عأاَّقلْصصة، ذلصصك فصصي وهصصي عأنهَّصصاَّ، َت ّ ت حاصصتى باَّليمصصاَّء؛ إل

ّنساَّء من إليهَّاَّ يصل من كل وإلى إليهَّاَّ تستوحِاَش أن تشصصتهََّي وحاصصتى ال

َد َوحْاصصدة، وحْاشة إليه وتشكو الكلما يراجعهَّاَّ َمْن تِج عألْيهَّصصاَّ َيصصدِخل وأْن ال

ًاَّ ٍة ذوات الحماَّما، من أزواج ٍة، صور ّيل حاسن ُهّن وهدير وتَخ ّيَر ُيَصصص فصصي ف

حاْجصصرة الصصبيت يصصدي وبيصصن تماَّريصصد الصصبيت فصصي لهَّّن ويجعل نظيف، بيٍت



ًاَّ بيتهَّاَّ من لهَّاَّ ويفتحِّ نظيفة، وتنظصصر بهَّصصن فتلْهَّصصو عأينهَّاَّ ُنْصَب فيْصرن باَّب

َعًة اليوما في عألْيهَّاَّ دخوله ويجعل إليهَّّن، ْف ّلْي الحماَّما، تلْك إلى َد والتسصص

ّنهَّصصاَّ يخصصرج، ثصصم ساَّعأًة، الهَّدير إلى لهَّّن والستدعأاَّء بهَّّن، أْن تلْبصصث ل فإ

ّكر ّطِّبيعَة فإّن حااَّلهَّن؛ رأْت إذا صنيعهَّّن في تتف َبُث ل ال تحّركهَّصصاَّ، حاتى َتلْ

ُقِّ ويكون ّنو لهَّاَّ المقاَّعأد أوف َظصصَر عألْيهَّصصاَّ الملهصصي وأغلْصصُب منهَّصصن، الد ّن ال

ّنفصصس إلصصى تصصؤدي ل الحصصواسَ لّن إليهَّصصن؛ ًاَّ ال َبصصل مصصن شصصيئ السصصمِع، ِق

َبصر، ّ والمجّسة والشم والذوق، وال ْقل ِمَن تحّرك إل َع ُبوِل قي ال ذلك َق

ْو ّده، أ ِفعصصه، أو إصصصاَّبته في والحاتياَِّل َر بصصه الّسصصرور أو لصصه والكراهيصصة د

ّنفصصَس حاصصّرك مصصاَّ بقدر ّو عألْيهَّصصاَّ الغصصاَّلَب رأيصصَت فصصإذا منصصه، ال منهَّصصّن، الصصدن

ًة عألْيهَّاَّ فأدِخْل لهَّن، والتأّمل ُطِّنهَّصصاَّ بهَّصصاَّ، تصصأنس َغزلصصة مجّربصصة امصصرأ وتف

ُبهَّاَّ لصنيعهَّّن، َتِصصصف إليهَّصصّن، ِفكرتهَّاَّ وتستميل منهَّّن، وتعّج َع لهَّصصاَّ و ِقصص مو

ّذة ّلْ ْدر عألْى ال ِرج ثصصّم الّشصصهَّوة، تحريصصك من ترىَ ماَّ ق عأنهَّصصاَّ، المصصرأة أْخصص

ِول ّدنو وحااَّ َيصصًة رأيَت فإْن منهَّاَّ، ال ْكت كراه ْدَت أمسصص َة وأعأصص إليهَّصصاَّ، المصصرأ

َبث ل فإنهَّاَّ َنك، أن تلْ ِك ْتصصك تحّب ماَّ فعلْْت فإْن تْم َن المكصصاَّن، بعصصض وأمك

ُلْصصصصصصصصصغ ولصصصصصصصصصم ْب بصصصصصصصصصذلك. فصصصصصصصصصأخبرني تريصصصصصصصصصد مصصصصصصصصصاَّ َت

َة له:ً ُمر قاَّل:ً وقلُْت ك نفسصهَّاَّ، فصي حااَّلهَّصاَّ عأصن فلْتسصألهَّاَّ المصرأ ِل وحااَّ

َعّل عأندهاَّ، ُعهَّاَّ الحياَّء من طبيعًة فيهَّاَّ فلْ َن ّلْهَّاَّ النبساَّط، من َتْم ل ِغصصّر ولع



َبلْهَّاَّ ماَّ ُيلْتمس َق، من ِق ذات عأصصن تكشصصفهَّاَّ أن المرأة وأمر ففعل، الَخر

وقصصاَّلت:ً باَّلمتاَّبعصصة، عألْيهَّصصاَّ فأشصصاَّرت الَخصصَرق، إليهَّصصاَّ فشصصكت نفسصصهَّاَّ،

يصصصنعاَّن كيصصَف الّزوجيصصن َتَريصصن فقصصد الحماَّما؛ هذا من َتريَن بماَّ اعأتبري

ُنه ولسصصُت منصصه، فعِجبصصُت ذلصصك تصصأّملْت قاَّلت:ً قد لهَّصصاَّ:ً ل فقصصاَّلت أحْاِسصص

ُه تمنعي َد ًاَّ نفِسك من وجدِت وإْن الهَّيبة، نفسك عألْى تحِملْي ول ي شيئ

ٌة إليه تدعأوِك ّذ َنعيه؛ ل ِإّن فاَّص ُذ ذلصك ف ُد بقلْبصه، يأُخص ِتصِك، فصصي ويزيص ّب مح

َته نصصاَّل أْن يلْبصصْث فلْصصم أعأطِّاَّك، مماَّ أكثَر منُه ذلك ويحّرك وذهبصصت حاصصاَّج

مصصن والخصصروج لهَّمصصاَّ، الّصصصنع سبُب فكاَّن المداراة وسقطِّت الحشمة،

َوحْاشة ُلنس، إلى ال ّداعِأيصصة الحصصاَّل ومصصن ا الحصصاَّل إلصصى مفاَّرقتهَّصصاَّ إلصصى ال

ّداعأية - الحماَّما. بهَّاَّ والّضّن ملزمتهَّاَّ، إلى ال

الحمام من النساء عّلى الخوف

ُعه ليَس من الّرجاَّل، ِمَن أكثَر وماَّ َن نسصصاَّئه إلصصى الحمصصاَّما إدخاَّل من يم

ّ الّرؤيصصَة تلْك أّن وذلك الِفراسة؛ صاَّحاُب عألْيه حاّث الذي الشيء هذا ال

ّكر قد َذ ّهَّي ت َتْمَحن، وتش ّنساَّء وأكثُر و قصصد امصصرأة أحاوال:ً إّماَّ ثلثة بين ال

ِفهَّصصاَّ، بأماَّنتهَّصصاَّ ِخطِّصصاَّر ِطباَّعأهَّاَّ فتحريُك َزوُجهَّاَّ، ماَّت َعأفاَّ فصصي والُمغيبصصة و

ٌة المعنى، هذا مثل ّثاَّلثة:ً امرأ ْوجهَّصصاَّ؛ مع ُلبثهَّاَّ طاَّل قد وال ذهصصب فقصصد ز



سصصاَّكن كصصّل منهَّصصاَّ تحصصّرك ذلصصك رأت وإذا الشهَّوة، وماَّتت الستطِّراف،

َكصصصصصصصصصصصَرْت بمندوحاصصصصصصصصصصصة. عأنصصصصصصصصصصصه كصصصصصصصصصصصاَّنْت مصصصصصصصصصصصاَّ وذ

ِعْرِض الدين سلْيمة والمرأة  َقلْب، وال ْهَِّجصصْس لصصم مصصاَّ وال صصصدرهاَّ فصصي َت

ّهْم ولم الخواطر، ّذة حااَّلِت تتو ّلْ ذلصصك وقصصع إذا فأّماَّ الشهَّوة، وتحّرك ال

َعصصزما، أضصصعُف فعْزُمهَّصصاَّ َعصصْزما. أقصصوىَ الهَّصصوىَ ركصصوب عألْصصى وعأْزُمهَّصصاَّ ال ال

ْذن أن إلصصى فهَّّن الغريرات البكاَُّر فأّماَّ ْؤخصص المصصصحف، فصصي بصصاَّلقراءة ُي

ُيحتاََّل َكصصَزاَزة والجبصصن التشييخ حااَّل إلى يصْرَن حاتى لهَّن و ّتصصى وال ل وحا

َعن ِه أحاصصصاَّديث مصصصن يسصصصم َبصصصاَّ َغصصصَزل ال ً وال ًا ول قلْيل - أحاصصصوج. كصصصثير

ٍر، ظهَّر سنديٌة عأجوٌز ركبْت ولقد سندية لعجوز ناَّدرة َبَل فلْماَّ بعي بهَّاَّ أق

ًة فمَخضهَّاَّ وطَمر، وأدبر البعيُر هذا َلْهَّصصاَّ السصصقاَّء، مخصصَض َمصصَّر ًة وجع َمصصّر

ّنهَّاَّ َهُز كأ ّيٌة - وهصصي بلْساَّنهَّاَّ فقاَّلت تْر ّيصصة سصصند ّلْصصه - أخصصَزىَ أعأجم هصصذا ال

ّذمل؛ َنه ال ّكر فإ ه تريصد:ً أخصزىَ باَّلّسصّر يصذ ّلْ ّكر فصإنه الجمصل، هصذا ال يصذ

ّباَّد بن محّمد الناَّدرة بهَّذه حادثناَّ باَّلشر، مصصن لعجصصوز ناَّدرة كاَّسب بن عأ

ّدثناَّ العأراب ْبعّي وحا ّي:ً أّن ِر ًا النصاَّر فصصي َجلْسصصْت العأراِب من عأجوز

ًا يشصصربون فتيصصاٍَّن إلى مكة طريقِّ ْوهاَّ لهَّصصم، نبيصصذ َق ًاَّ فسصص َدحا فطِّصصاَّبت َقصص

ْوهاَّ ثصصّم وتبسصصمت؛ نفُسهَّاَّ، َق ًاَّ سصص وَضصصِحكت، وجهَّهَّصصاَّ فصصاَّحامّر آخصصَر قصصدحا



ْوهاَّ َق ًاَّ فس َدحا ًاَّ ق ّبروي ثاَّلث ْبَن باَّلعراق، نساَّئكم عأن فقاَّلت:ً خ من أيشَر

ْيَن الشراب?فقاَّلوا:ً نعم، هذا َن الكعبة. وَرّب فقاَّلت:ً َز

 خصّي عّقاب

ّي إبراهيم وزعأم ٍر بن يزيد بن عأباَّسَ أّن المعتزلّي النصاَّر دَخصصَل جريصص

ًاَّ فأبَصَر حَاواريه، لبعض مقصورة ِبذنبه كَسحَِّ ثّم حاماَّمًة، َقمط قد حاماَّم

َفش ِدمك الحماَّما? فقاَّلوا:ً لفلٍن هذا فقاَّل:ً لمن ريشه، ون ْعنصصوَن خاَّ - ي

ًاَّ ّي ّدمه لصصصصصصصصصصه َخِصصصصصصصصصصص عأنقصصصصصصصصصصُه. فَضصصصصصصصصصصَرَب - فقصصصصصصصصصص

- وقصصد ُقَريع بني من لفتياَّن الحطِّيئة قاَّل وقد الغناَّء في الحطِّيئة قول

ّبماَّ كاَّنوا َلُْسوا ر ُقرِب ج ِه، ب ْيمت ّنى َخ َغ - فقاَّل:ً ياَّ الّركباَّن غناَّء بعُضهَّْم فت

ْع بنصصصصصصي َي قريصصصصصص ّيصصصصصصاَّ َء؛ إ ّنه والغنصصصصصصاَّ الّزنصصصصصصاَّ. داعأيصصصصصصُة فصصصصصصإ

ّنه المتكلْصصم، التمصصاَّر أحامصصد أبصصو وأمصصاَّ حاماَّما وصاَّحاب التماَّر أحامد أبو فصصإ

َد ٍما صاَّحاَب شاَّه واسط وكاَّنت واسط، من حَاماَِّمه مجيء يوما في حاماَّ

َية، يومئذ َقصصص، نعر حاماَّمه من طاَّئٌر أقبَل كلْماَّ فرآه الغاَّ لصصه:ً فقصصاَّل وَر

ّلْه ًاَّ؛ منك لَرىَ إني وال ْفَرُح أراك عأجب واسصصط، مصصن حامصصاَّمٌا جصصاَّءك بصصأن ت

تجصصئ لصصم وأنصصَت اهتدىَ؛ الذي وهو جاَّء، الذي وهو كاَّن، الذي ذلك وهو

ِد؛ ولم َت َء وحاين تهَّ ٍء معصصه يجصصئ لم واسط، من جاَّ أبصصي خصصبر مصصن بشصصي



ٍء ول حامزة، معصصه جصصاَّء ول واسصصط، وبزيون واسط، مقاَّريض من بشي

ًاَّ ْطِِّمّي، من بشيء أيض ٍء ول ِخ ٍء ول جوز من بشي وقد زبيب، من بشي

َكَر مّر َداء عأن كاَّن فأين بكس َدجاَّج كسكر، ِج كسصصكر، وسمك كسكر، و

ًاَّ كسكر? وذهب وشعير كسكر وُربيثاَّء كسكر، وصحناَّة ًاَّ، صحيح نشيطِّ

ًاَّ ورجع فرحاك? وجه لي:ً ماَّ فقل غرمت ماَّ غرمت وقد كسلن، مريض

ّني فقاَّل:ً فرحاي ًا، بخمسين أبيعه أن أرجو أ يشصصتريه قصصاَّل:ً وَمصصن ديناَّر

ًا? قصصاَّل:ً فلن، بخمسصصين منصصك فلن إلصصى ومضصصى فقصصاَّما وفلن، دينصصاَّر

ّنك فلن فقاَّل:ً زعأم ًاَّ منصه تشتري أ َء حاماَّمص بخمسصصين واِسصط مصصن جصاَّ

ًا? قاَّل:ً صدق، ْناَّر ًا? قصصاَّل:ً بخمسين تشتريه لم لي قاَّل:ً فقل دي دينصصاَّر

ّنه بخمسصصين تشصصتريه ِفلَْم واسط من جاَّء قاَّل:ً فإذا واسط، من جاَّء ل

ّني ًا? قاَّل:ً ل قاَّل:ً بديناَّرين، والبيضة دناَّنير، بثلَثة منه الفرخَْ أبيع ديناَّر

ْعلْصصه فأَخصصذ وفلن، فلن منك? قصصاَّل:ً مثصصُل يشتري ومن إلصصى ومضصصى َن

ّنصصك فلن فقاَّل:ً زعأم فلن، ْتري أ ًاَّ منصصه تشصص ٍر مصصن فرخصص َء طصصاَّئ مصصن جصصاَّ

َدق، بديناََّرين، والبيضَة دناَّنير، بثلثة واسط ِلصصَم قاَّل:ً فقل قاَّل:ً َص لي:ً 

ِلصصَم مصصن جاَّء أباَّه دناَّنير? قاَّل:ً لّن بثلثة فرَخة تشتري واسصصط،قصصاَّل:ً و

أن أرجصصو واسصصط? قصصاَّل:ً لنصصي مصصن أبصصوه جصصاَّء إذا دناَّنير بثلثة تشتريه

َء ّي واسط ِمن جاَّء قاَّل:ً وإذا واسط، من يجي يكصصون? قصصاَّل:ً شصصيء فأ



َعه أن يكون ًا، بخمسصصين أبي بخمسصصين منصصك يشصصتريه قصصاَّل:ً وَمصصن دينصصاَّر

ًا? قصصاَّل:ً فلن، َكه دينصصاَّر أّن فلن فقصصاَّل:ً زعأصصم فلٍن، إلصصى ومضصصى فصصتر

ًاَّ ُبوه جاَّء إذا فراخه من فرخ بخمسصصين منصصه أنصصت اشتريته واسط من أ

ًا، ًا بخمسين تشتريه قاَّل:ً ولم قاَّل:ً صدق، ديناَّر ّنصصه ديناَّر جصصاَّء قصصاَّل:ً ل

ًا? بخمسصصين تشصصتريه لصصم واسصط مصصن جاَّء قاَّل:ً وإذا واسط، من دينصصاَّر

ّول، قوِل مثل عألْيه قاَّل:ً فأعأاَّد ّلْه رزق فقل:ًل ال ًاَّ يشتري من ال حاماَّمصص

ًا، بخمسين واسط من جاَّء ّلْه رزق ول ديناَّر ّ ال َ َمن إل بقلْيصصل يشتريه ل

بكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصثير. ول

بعصصض يعظ - وهو قاَّل الذي هو هذا أحامد وأبو  التماَّر أحامد لبي نوادر

ً أّن - لو المسرفين ْنفقهَّصصاَّ ثصصم دينصصاَّر ألصصف ألصصُف عأنده كاَّنت رجل ّلْهَّصصاَّ أ ك

ً أّن القاَّئل:ً لو قول سمع وإنماَّ كلْهَّاَّ، لذهبت دينصصاَّر ألِف ألُف عأنده رجل

َذ ْع ولصصصم منهَّصصصاَّ فأَخصصص ًاَّ لكصصصاَّن عألْيهَّصصصاَّ يَضصصص عألْيهَّصصصاَّ. يصصصأتي أن خلْيقصصص

ّظَم قَصصه:ً ولقد في القاَّئل وهو ّلْه رسول عأ ّلْه صلْى ال ّلْم عألْيه ال وسصص

ّقِّ ِر، حاصصص ً فيصصصه وقصصصاَّل الجصصصاَّ ّلْصصصه أسصصصتْحيي قصصصول ذكصصصره. مصصصن وال

َء بستاَّنك في أّن لبعضهَّم:ً بلْغني قاَّل الذي وهو أن فأحاّب تهَّّمني، أشياَّ

َهَّصصصصصصَب ًا منصصصصصصه لصصصصصصي َت ِر مصصصصصصن أمصصصصصصر ّلْصصصصصصه أْمصصصصصص عأظيصصصصصصم. ال

ً وكصصصصصصصصصصاَّن ًا. يكصصصصصصصصصصون أن قبصصصصصصصصصصل َزّجصصصصصصصصصصاَّل تمصصصصصصصصصصاَّر



ّنه ثاَّبت، وأخوه الزّجاَّل سلْيماَّن وزعأم ًا يكون أن قبل أ ًاَّ قاَّل تماَّر يومصص

ِهد حايَن الحماَّما، - وذكر َكَر الحماَّما؛ بيع في َز - فقصصاَّل:ً الملْوك بعَض وذ

ّنه فلن أّمصصاَّ عأينصصي. مصصن سصصقط باَّلحمصصاَّما يلْعصصُب أنصصه بلْغنصصي لمصصاَّ فصصإ

ّلْصصصصصصصصصصصصصصصه أعألْصصصصصصصصصصصصصصصم. وتعصصصصصصصصصصصصصصصاَّلى سصصصصصصصصصصصصصصصبحاَّنه وال

ّلْه والحمد الحماَّما، في القوُل تّم َده. ل وحا

ّبان أجناس ّذ ال

ّلْه، بسم ّلْه ال ّلْه والحمد وباَّل ّوة ول حَاصوَل ول ل ّلْه، إل ُقص ّلْى بصاَّل ه وص ّلْ ال

َناَّ عألْى ّيد ٍد س ِبه آله وعألْى المّي النبّي محّم ّلْم، وصح أبصصرار وعألْصصى وسصص

ِتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه ْتَر ّيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبيَن عِأ الخيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر. الطِّ

ّيهَّاَّ أوصيك ّهَّصصم، القصصاَّرئِ أ ُهَّصصاَّ المتف ُع وأي ّ المصصصيخ، المنصصصت المسصصتم أل

ِقَر ًاَّ تح ًا شيئ ّثته، لصغر أبد ّلْة قدَره تستصغر ول ج ثمٍن. لق

ّله عّلى الخلق من الدقيق دللة ال

ّلْصصه عألْصصى بصصأدّل ليصصس الجبصصَل أّن اعألْصصْم ثصصّم الَفلْصصَك ول الحصصصاَّة، مصصن ال

َلمناَّ عألْى المشتمل َلْى بأدّل هذا عأاَّ ّلْه َعأ َدن من ال صغيَر وأّن النساَّن، َب

َقُه ذلك ِه ودقي وإنمصصاَّ حاقاَّئقهَّصصاَّ، فصصي المصصوُر تفصصترِق ولم وجلْيلْه، كعظيم



َق ّكرون افتر ّنظصصر، أهَمصصل وَمصصن فيهَّصصاَّ، المف َفصصَل ال َفصصْرق، مواضصصع وأغ ال

الحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدود. وَفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوَل

َبِل فمْن ّنظر، تْرِك ِق َبِل ومن ال ْطِّع ِق ّنظر، ق َبل ومن ال غيصصر من النظر ِق

ِر، وجه َظصص ّن َبصصل ومصصن ال ّدماَّت، ببعصض الخلل ِق َبصصل ومصصن المقصص ابتصداء ِق

ّنظصصر َهَّصصة مصصن ال ِر، ج ّنظصص ّدماَّت انتظصصاَّما مصصع النظصصر واسصصتتماَّما ال - المقصص

لَْفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوا. اخت

ّ الباَّب، هذا ُجّماَّع ِهَي الخصاَُّل فهَّذه ْذكْره لم ماَّ إل العجصصز ِبصصاَّب مصصن نصص

َبصصل مصصن المعرفصصة من امتنع الذي فإن والنقص، ّنقصصصاَّن ِق فصصي الصصذي ال

َلْصصصصصصصصصصصصصصصصى بصصصصصصصصصصصصصصصصاٌَّب الخلْقصصصصصصصصصصصصصصصصة حِاصصصصصصصصصصصصصصصصدة. َعأ

ّتقصصصير والّصصصواب، الخطِّصصأ َبصصاََّب ذكرنصصاَّ وإنمصصاَّ ِإيصصاَّك والتكميصصل، وال أن ف

َء ّظصصّن تسصصي ٍء ال ُوت الخلْصصقِّ، لضصصطِّراب الحيصصوان مصصن بشصصي ولتفصصاَّ

ّنه التركيب، ٌء ول ّنه أو العين، في مشنو ّنفِع قلْيُل ل ّد؛ ال الصصذي فصصإّن والّر

ّظّن ّنه ت ّلْهَّاَّ أ ًاَّ أق ًا، أكثَرهاَّ يكون أن لعلْه نفع ّد ّ ر ِة مصصن ذلصصك يكن فإل جهَّصص

ِر عأاَّجِل ُبُه الصصدين وثصصواُب الدين، أمر آجل في ذلك كاَّن الدنياَّ، أم وعأقصصاَّ

ُع باَّقياَّن، ّدمت فلْذلك زائلْة؛ فاَّنية الدنياَّ ومناَّف الولصى. عألْصى الخصرة قص

ًاَّ رأيصصَت فصصإذا ًا الحيصصوان مصصن شصصيئ َونصصة، مصصن بعيصصد ً المعاَّ بسصصبب وجصصاَّهل

ِة، َف َن ّد ممصصاَّ كاَّن أو المكاَّ ّد ضصصرُره، يشصصت كصصذوات منصصُه، الِحراسصصة وتشصصت



ّيصصاَّت مصصن النياَِّب ِد مصصن المخصصاَّلِب وذواِت والصصذئاَِّب الح ّنمصصور، الْسصص وال

ْبر، العقصصاَّرب من والشعر البر وذوات ّد مناَّفعهَّصصاَّ مواقصصع أّن فصصاَّعألْم والصص

َلْوىَ، المتحاَّن، جهَّة من ّلْه أعأد ماَّ جهَّة ومن والب للْصاَّبرين، وجّل عأّز ال

ِتياََّر أّن عألْم ولمن عأنه، فهَّم ولمن َباَّر الخ ّلْهَّصصاَّ والدنياَّ يكوناَّن ل والخت ك

ّ يكصصون ل ذلصصك فصصإّن مْحصصض؛ خيصصٌر أو ِصصصْرٌف شصصّر بيصصن باَّلمزواجصصة إل

ِه ّذ، والُمؤلم والمحبوب، المكرو ِلْ ِر والم ّق ّظصصم، والمح والمصصأُمون والمع

َوفُر الحّظ كاَّن فإذا والمخوِف، ُيتوسصصل وبهَّماَّ والختياَّر، الختباَّر في ال

ّلْه ولية إلى ِبد وجّل، عأّز ال الصصدار فصصي يكصصون إنماَّ ذلك وكاَّن كرامته، وآ

ِة ّكبصصة والمشصصتركة والشصصّر، الخيصصر مصصن الممزوج ْفع والمر ّن والضصصر، بصصاَّل

ِة ِر المشوب ُيْس َلْصصْم باَّل َع والعْسصصر- فلْيع ْفصصع موضصص ّن ْلْصصقِّ فصصي ال العقصصرب، خ

ْنع ومكاََّن ْلْقِّ في الّص ّية، َخ َفصصَراَش الِجْرجصصس يحقصصرّن فل الح والصصذّر وال

ّذباَّن ِقْف وال ْلت ّكَر حاتّى و ِتصصه، إليك رميُت الذي الباَّب في تتف َلْ ّنصصك بجْم فإ

ِثُر ْك َد سصصت ِه حَاْمصص ّلْصص ْلْصصقِّ عألْصصى وَجصصّل َعأصصّز ال وذواِت والحشصصَرات الهَّمصصجَِ خ

ِما َلْى تحَمده كماَّ والنياَّب، الّسمو ِة خلْقِِّ َعأ ِء مصصن الغذي ّنسصصيم. المصصاَّ وال

ّتحقيَر، الّزراية أردَت فإْن َعصصداوة وال ّتصصصغير، وال ّلْصصُه ذلصصك فاَّصصصرْف وال ك

ِقْر والنس، الجّن إلى ً عأِمل َمن كّل منهَّم واحا ِة مصصن عأمل الختيصصاَّر جهَّصص

ّقِّ الحاتقاَّر، به يستوجُب ْقت غاَّيَة به ويستح ٍه، من الم من والتصغيَر وج



وجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه.

ِإن ِة مصصن أبغضصصت أنت ف َقلْت الطِّبيعصصة، جهَّصص ْث الِفطِّصصرة جهَّصصة مصصن واَسصصت

ًاَّ من ضربيِن َيوان:ً ضرب ًاَّ بسمه، يقتلْك الَح ِة يقتلْصصك وضرب أْسصصره بشصصد

َلْْم، لم ّ ُت َلْصصَم أْن عألْيصصك أّن إل َع َقهَّمصصاَّ أّن َت ْقهَّمصصاَّ لصصم خاَّل وإنمصصاَّ لذاك، يخلْ

َبر خلْقهَّماَّ َلْى لتص َدرجَة باَّلّصبر تناََّل ولن أذاهماَّ، َعأ أْن يستحيل التي ال

ّ تناَّلهَّاَّ ُكوَن ل والصبر باَّلّصبر، إل ّ ي ٌء مكروه، حَااَّّل َعألْى إل عألْيصصك فسصصوا

ًاَّ المكروه أكاَّن ُبع ًاَّ، س ّثاَّب ًاَّ كاَّن أو و َلْى قاَّتلً، َمَرض َعأ ّنك و لعصصّل تدري ل أ

َع، َلَْز النْز َع ّد يكون أن والحْشَرجة، وال ْدغ من أش ّية، ل ِة حا ْغَم سصصبِع، وَضصص

ّ ُكْن فإل ّدهقِّ، كصألم وألصصٌم النصصاَّر كحصصرق حُارقٌة له ت مصصن هنصصاَّك فلْعصصّل الصص

َكصصصصصْرب ِعُه يكصصصصصون مصصصصصاَّ ال ّنفصصصصصس مصصصصصن مصصصصصوق َق ال ذلصصصصصك. فصصصصصو

ّناَّسَ أّن عأمناَّ وقد َلْى السيف لوقع النتظاَّر ُيَسّمون ال ُعنصصقِّ صصصلْيف عأ ال

ْد َهَّ ِء؛ ج ْذع شكل من الجهَّد ذلك وليس البل ألصصم شصصكل مصصن ول النصصاَّر، ل

ّلْصصه فهََّمصصَك فصصاَّفهَّم باَّلعصصصاَّ، الضصصرِب أهصصُل يعرفهَّصصاَّ كمصصاَّ النفصصع مواقصصع ال

الصصصصصصصصصصصصحيحة. الحْاَسصصصصصصصصصصصاَّسَ وأصصصصصصصصصصصصحاَّب الحكمصصصصصصصصصصصة

ْذهب ول ِر فصصي َتصص َهَب المصصو ِة، مصصذ َلْصصَك وقصصد العاَّّمصص َع ّلْصصُه َج َعصصاَّلى ال مصصن ت

ّنهَّصصاَّ الفضصصيلْة، هذه عأن مسؤول فإنك الخاَّصة، ًاَّ، تجعصصل لصصم ل ولصصم ِلعبصص

ِرْف َهَملً، تتَرْك ِد إلصصى ُبغضك واص ِقصصب ل ظلْمصصَك، ُمريصص ّ ِفيصصَك يرا ول إل



ًة، ول ِذّمة، ًاَّ ول مود ّنة، ول كتاَّب ّلْه زادك وكلْماَّ س َد نعمة وجّل عأّز ال ازدا

ًاَّ، عألْيك َنق ًاَّ، ولَك حا ْغض ِفّر ُب ِر كّل و واحاصصترسَْ الهَّصصرب، كصصّل واهُرْب الِفرا

ّلْصصه ليراقصصب ممن الحاتراسَ، كّل أحاصصد مصصن يخلْصصو ل فصصإنه وجصصّل؛ عأصصّز ال

ّبصصُه يعصصرُف ل يكون أن إّماَّ أمرين، ِته ظهَّصصور مصصع َر وسصصبوِغ ودللتصصه، آيصصاَّ

ُبع آلئه، َعماَّئه، وتتاَّ ِه؛ وبياَِّن ُرسلْه، برهاَّناَّت ومع َن ِب ِه يكوِن أْن وإّماَّ كت بصص

ًاَّ ِنه عأاَّرف ًاَّ، وبدي ِه موقن ًاَّ، وعألْي ِته مجترئ ًاَّ، وبُحرماَّ ِه كاَّن فإن مستخف بحّق

ً ّقك فهَّو جاَّهل َكر، وله أجهَّل، بح ْن ه كصاَّن وإن أ ًاَّ ب ًاَّ وعألْيصه عأاَّرفص مجترئص

َيع ولحقوقصصصصصك أجصصصصصرأ، عألْيصصصصصك فهَّصصصصصو أكفصصصصصر. ولياَّديصصصصصك أضصصصصص

ْلْصصقِّ فأّمصصاَّ ِة خ َبعوضصص ّنملْصصة ال ِة وال َفَراشصص ّذّرة وال ّباَّن والصص ّذ ْعلن، والصص والِج

ْنصصد، هصصذا بشصصأن تتهَّصصاَّوَن أن - فإياَّك والجراد واليعاَّسيب وتسصصتخف الُج

ّذْرء هذا في التي باَّللة ّبصصَت ؛ ال النمصصُل، بلدهصصاَّ عأصصن أجلهصصاَّ قصصد أمصصة َفر

َلْهَّاَّ ِقِط عأن ونق ّذّر، رؤوسهَّاَّ مساَّ ِلْكصصت ال ُأه ِد، وُجصصردت باَّلفصصأر، و بصصاَّلَجَرا

ّذبت ُعأ َد باَّلبعوض، و ّباَّن، عأيشهَّاَّ وأفَس ّذ ٌد فهَّصصي الصص ّلْصصه أراد إن ُجنصص عأصصّز ال

ِلْك أن وجّل ًاَّ بهَّاَّ يهَّ َد قوم ْعصص ِنهَّم َب ْغيصصاَّ ّبرهصصم ُط ّوهم؛ وتج َتصص أو ليعرفصصوا وعأ

ُيعَرَف ِرهم، كثيَر أّن بهَّم ل ّلْصصه أمصصر مصصن باَّلقلْيِل يقوما ل أم وجصصّل، َعأصصّز ال

ُد وفيهَّاَّ ْع ّكر، لمن وموعأظٌة اعأتبر، لمن ُمعتبٌر َب استبصر، لمن وصلٌج ف

َوىَ ْقمة، وعأذاٌب ومْحنة، وبلْ ِن َبٌب واضحة، وآيٌة صاَّدقة، وحُاّجة و إلى وَس



ِر ْب ِة، الّص ْكَر ِف ِر ِجَماَّع َوهماَّ وال ْعرفة باَّب في الخي وفصصي والسصصتباَّنة، الم

ِم الْجصصصصصصصصصصصصصصصر بصصصصصصصصصصصصصصصاَِّب المثوبصصصصصصصصصصصصصصصة. وعِأظصصصصصصصصصصصصصصص

ْذكر َن ّباَّن، حااَّل من جملًْة وَس ّذ ِة فصصي نقصصوُل ثم ال مصصْن َيحضصصُرناَّ مصصاَّ جملْصص

ْأِن ِغْرباَِّن َش  والجعلِن ال

والذباب الفراش في أمثال

َوأزهصصى َفراَشصصة،  َيْش ِمْن  ْط َويقاَّل:ً أ َطَمٍع،  ّباَُّن  ِذ َو ٍر  َفراُش ناَّ ُهْم إلّ  ويقاَّل في موضع الذمّا والهَّجاَّء:ً ماَّ 

ّبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاٍَّن. ِذ ِمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصْن 

الشاَّعأر: وقاَّل 

ٍر حاول َفَراٌش َيْصطِّلْيناَّ ناَّ ْهَط ذويبة بني سلَْمى ر
ِريَن ول ْد ّتصقصينصاَّ ماَّذا َي ي ْعَن بحّرهاَّ َق َي فيهَّصاَّ و

ّذباَّن، ّلْهَّصصاَّ مصصن الصص ْبر ك ّد ّنحَل والّزنصصاَّبيَر والصص َفراَش وال والعرب تجعل ال

ِلْصصِك ُقط عألْصصى أنصصِف الم ّذباَّب يسصص َلَن ال ُذباَّب ف وأماَّ قولهَّم:ً أزهى ِمْن 

َفل ينطِّصصصرد. ُوِق عأينيصصصه ليصصصأكلْه، ثصصصم يطِّصصصرده  ّبصصصاَّر، وعألْصصصى مصصص الج

ّبصصر. ّتج ُع ال ّنْخصصوة وموضصص معصصاَّن وأمثصصاَّل فصصي النصصف والنصصف هصصو ال

وكصصاَّن مصصن شصصأن البطِّاَّرقصصة وقصصّواد الملْصصوك إذا أنفصصوا مصصن شصصيء أن

ّنشاَّط. والنف هصصو ِبرذوُن عأند ال ّذبحِِّ، وال َد ال ّثوُر عأن ْنِخر ال ينُِخروا كماَّ ي

ّهَّصصاَّ تصصزمّا َقحِّ فإن ْلْ َقُة بعد أن ت ّناَّ ّبرت ال ِة، وإذا تك َعر ّن ْنُزوانة وال ُع الُخ موض

بأنفهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ.



ّبه باَّلسصصد ْبره ماَّئَل الصصوجه، وُشصص ِك ًا من  والصيد:ً الملْك الذي تراه أبد

ّلْصصه، ُك ٍم واحاد، فهَّو ل يلْتفصصُت إلّّ ب ِد من عأظ َقِّ الس ُعأن فقيل أصيد؛ لّن 

َفصصه ّلْصصه أن َغصصَم ال ّنماَّ أنفه في أسلْوب، ويقاَّل:ً أر ِر:ً إ ّب َك َت ِللُْم فلْذلك يقاَّل 

ّتصصراب، ُفصصك راغصصم والّرغصصاَّما:ً ال ِطَِّسه ويقاَّل:ً ستفعل ذلك وأن وأذّل مع

ولول كذا وكذا لهَّّشمت أنفك، فإنماَّ يخّصون بذلك النصصف؛ لّن الكصصبر

إليه يضاَّف قاَّل الشاَّعأر:ً 

َلْى ُرحان ْغضاَّئه َعأ ْين َب واغتد ِغُض َمْن ْب ْذوادنصاَّ ُي أ
ً منه لُرحْاَن أبصين قد ُأُصل َبقُل  َلْصى ال أنصِفصه َعأ

ّباََّن يدعأو ماَّ له عأرض إذا مذبوب بعير ويقاَّل ّذ عألْيصصه، الّسصصقوط إلصصى ال

ّدة يعرفون وهم ُغ َبْت أو فَشْت إذا ال ًا أصاَّ ّباَّن بُسقوط بعير ّذ عألْيه. ال

السلطان عّلى الجمالين احتيال

ّباَّن وبسقوط ّذ قصصد كصصاَّن إذا للّْسصصلْطِّاَّن، الَجّمصصاَّل يحتصصاَّل البعير عألْى ال

َلُْه تسّخَر أو النفيصصُس الجمصصُل جمصصاَّله فصصي كصصاَّن وإذا كصصاَّره، لذلك وهو إب

ًاَّ فيه فيصّب الَخْضخاَّض إلى يعِمد فإنه الكريمة؛ الناَّقُة ِدبصصس مصصن شيئ

ْطِّلْى ثم ّباَّن وجد فإذا البعير، ذلك به َي ّذ ّدبس ِريحَِّ ال ْطَِّن ال َق عألْيصصه، تسصصاَّ

ّدعأي ّدة به أّن ذلك عأند في َد ويجعُل ُغ َد له الشاَّه ُيوجصصد ماَّ الّسلْطِّاَّن عأن

ّذباَّن من عألْيه مصصن باَّلحيصصِل أمصصوالهَّم بكرائصصم يتخلْصصصون مصصاَّ أكثر فماَّ ال



ّ الّسلْطِّاَُّن ذلك يظّن ول السلْطِّاَّن أيدي َع أْن شاَّء متى أنه إل ماَّئصصَة يصصبي

َعل، بدرهم أعأرابي ّدة َف ُهْم والغ ِدي، عأند شصيء أقبصُل البصل وطبصاَّع ُتعص

َلدواء ِدي، التي ل ْع َد الجّماَّل فيقول ُت ْن أخصصف لصصم للّْسصصلْطِّاَّن:ً لصصو ذلصصك عأ

ّ البل عألْى ّد هذا بعيري إل ِغ َي أن الم ِد ّني أباَّل، لم ُيع إعأصصداء أخاَّف ولك

ِة ّد ُغ ِطِّفُه يزال فل ماَّلي ساَّئر في ومضّرتهَّاَّ ال لصصه ويحتصصاَُّل بصصذلك، يستع

ّتى به ّلَْي حا َلْه، يخ  سبي

ّبان نفور ّذ الكمأة من ال

ّباَّن إّن ويقاَّل ّذ ْقُرَب ل ال ًا ي ْدر َأة فيه ق ْبصصرص سصاَّمّا َيصصدُخل ل ،كمصاَّ كمص أ

ًاَّ زعأفران. فيه بيت

ّبان من المكلوب عّلى الخوف ّذ ال

ّد عألْيصصه مصصن دبيصصب ّذباَّن عألْيه، قاَّلوا:ً وهو أش َهَّه من سقوط ال ِلِْب حَاَموا وج َك ومن أصاَّبه عأض الكلْب ال

ْبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر عألْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى البعيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر. ّن ال

َبَب هلكصصصصه. ّبَمصصصصاَّ كصصصصاَّن ذلصصصصك سصصصص ّبصصصصت عألْصصصصى البعيصصصصر، تصصصصوّرما، ور ّبصصصصٌة إذا د ْي ْبصصصصر دو ّن ّنصصصصبر وال ال

َظَم  أبدانهَّاَّ: قاَّل الشاَّعأُر وهو يصف ِسَمن إبلْه، وعِأ

ِهّن ِرُج بجلْود َدا ِر َمص ْنصبصاَّ ال َنت ّق ّنجيل تح ّنصمصاَّ ال كصأ
ّية مميزات  الحيوان لبعض خلْق



ّنه ليس في الرض ثصصوٌر ْعألْم، كماَّ أ ْقَرح، ول في الرض بعيٌر إلّ وهو أ وليس في الرض ذباٌَّب إلّ وهو أ

إلّ وهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصو أفطِّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصس.

عأنترة: وفي أّن كّل بعير أعألُْم يقوُل 

ُته تمكو ْدق فريَص ِم كِش َلْ العأ ٍة ً تركُت غاَّني ّدل مجص
ٍر أعألْصصصصصصصصصصم. ّنه قصصصصصصصصصصاَّل:ً كشصصصصصصصصصصدق البعيصصصصصصصصصصر؛ إذ كصصصصصصصصصصاَّن كلْصصصصصصصصصصُه بعيصصصصصصصصصص كصصصصصصصصصصأ

ْدق البعير، ولذلك قاَّل  ّبهَّون الضربة بِش الشاَّعأر: والشعراء يش

ِه في الَمصاَّعأِب ِق ُع أشدا َن َش ٍة ِكي َلَك ضرب ٍة تح َي ُقراِس َفاَّ
الكميت: وقاَّل 

ْلَْن َقْرحَاى   البريَرا أك
ّباَّن، قاَّل  ّذ ّنه ال ّنه إذا قيل القرح عألْم أ ّنه البعير، كماَّ أ ِلْم أ ُعأ الشاَّعِأر: وإذا قيل العألْْم، 

القَرح القدوِح ِمَن الطِّعاَّن ُدو حايَن أطيُش ْغ ًا ت سصاَّدر
ْيه عألْصصى الخصصرىَ ًا يحّك بإحادىَ ذراعأ ّنه أبد َنه أقرح، ول َل ّباَّن  يعني الذ

َفاَّر، أو عأرجون، أو غير ذلك مماَّ يقدح بصصه. َدي َمْرخٍْ وعأ ّنه يقدح بعو كأ

ّدمَا أخذ الشعراء بعضهَّم معاَّني بعض  َقصص َت ول يعلْم في الرض شصصاَّعأر 

ًنصصى ًنصصى غريصصٍب عأجيصصب، أو فصصي مع ٍه ُمصصصيٍب تصصاَّمّا، وفصصي مع في تشبي

ِء مصصْن َعرا َء من الُش شريف كريم، أو في بديِع ُمخترع، إلّ وكّل َمْن جاَّ

َيه َق بعضصصه أو يصصدعِأ ُد عألْصصى لفظصصه فيسصصر ِده أو معه، إْن هو لصصم يعصص َبع

ًاَّ فيصصه؛ َعَل نفسصصه شصصريك ُع أن يستعيَن باَّلمعنى، ويج َيد ّنه ل  بأْسره، فإ

ُء فتختلْصصف ألفصصاَّظهَّم، وأعأصصاَّريُض ُعأه الشصصعرا كصصاَّلمعنى الصصذي تتنصصاَّز

ّلْصه ّقِّ بذلك المعنى من صاَّحابه، أو لع ٌد منهَّم أحا ِهْم، وليكوُن أحا أشعاَّر

ّنه خطَِّر عألْى بصصاَّلي مصصن َقّط، وقاَّل إ ّنه سمع بذلك المعنى  أن يجحد أ



ُعأوه به، إلّ مصصاَّ كصصاَّن ّول، هذا إذا قّر َطِّر عألْى باَّل ال غير سماَّع، كماَّ خ

ُه َفه فأجاَّد صفته فتحاَّمى معنصصاَّ من عأنترة في صفِة الذباَّب؛ فإنه وص

َعأصصرَض لصه بعصُض ٌد منهَّصم، ولقصصد  جميُع الشصعراء فلْصصم يعصرْض لصه أحاصص

َقصصول، فبلْصصغ مصصن اسصصتكراهه لصصذلك َدثين ممصصن كصصاَّن يحّسصصُن ال المحصص

ّنصصه صصصاَّر دليلً عألْصصى سصصوء طبعصصه فصصي المعنى، ومن اضطِّرابه فيصصه، أ

الشعر، قاَّل عأنترة:ً 

ْكَن َتر ٍة كّل َف ِديق ّدْرهصم حَا كاَّلص ٍة عأصيٍن كصّل عألْيهَّاَّ َثصّر
ًاَّ ِزج ْعل َه ِف ِرِب ك ّنم الّشاَّ المتر ّذباََّب ّني بهَّاَّ ال َده يغ وحْاص

ِد عألْى المكّب َناَّ الجذما الّز َعأه ُيحّك ِه ِذرا ِذَراعأص بص
ْقطِّصِع فعصصل قصاَّل:ً يريصد والجصذما:ً المقطِّصصوع الّزنصصاَّد، عألْصى المكصصّب ال

ّذباَّب فوصف اليدين، ًاَّ كاَّن إذا ال بصصاَّلخرىَ، يصصديه إحاصصدىَ حاصصّك ثصصّم واقعصص

َهَُّه ّب َدُح اليصصدين، مقطِّوع برجٍل ذلك عأند فش سصصقط ومصصتى بعصصودين، يقصص

ّذباَُّب ذلصصصصصصصصصصصصصصصصك. يفعصصصصصصصصصصصصصصصصل فهَّصصصصصصصصصصصصصصصصو الصصصصصصصصصصصصصصصص

عأنصصترة. ِشصصعر غيصصر أرضصصاَّه بشصصعر المعنصصى هصصذا فصصي أسصصمع ولصصم

ْنكصصر، منهَّصصم شصصيٌخ العدويصصة بنصصي فصصي عأنصصدناَّ كاَّن وقد حاديث في قوٌل ُم

ِه العاَّرضة شديد الحصصديث:ً إّن فصصي جاَّء أقول:ً قد فسمعني توضيع، في

ّذباَّب َجناَّح تْحَت ًء اليمين ال ًاَّ، اليسر َجناَّحاه وتحت شفاَّ سقط فإذا سّم

ٍء في َناَّ ُع فإنه فيه؛ فاَّغمسوه َمَرق في أو شراٍب في أو إ َف ذلصصك عأند ير



َته الذي الجناَّح فقاَّل:ً بأبي السّم، تحته الذي الجناَّح ويحّط الشفاَّء، تح

َة يجمصصصصصصصع هصصصصصصصذا وأمصصصصصصصي أنصصصصصصصَت والَمكيصصصصصصصدة. العصصصصصصصداو

َناَّسٌَ عأندناَّ وقدكاَّن الزد من أناَّسَ مع لتميمي قّصة ومعهَّم الزد، من ُأ

ّي هذا حازن وابن حازن، ابن ِو َد لصحاَّبه يتعّصب وكاَّن عأموج، آل من َعأ

َدح في ذباٌَّب فسقط نبيذ، عألْى وكاَّنوا تميم بني من فقصصاَّل بعضصصهَّم، قصص

َدح في آخر سقط ثّم التميمي، الخر:ً غّط له الباَّقون:ً فقاَّل بعضهَّم، ق

ّطِّه ابن قاَّل الثاَّلثة في كاَّن فلّْماَّ التميمّي غّط ًاَّ كاَّن فإْن حازن:ً غ تميمي

ّياَّ كاَّن وإن رَسَب، ًاَّ، أْزد ّنصصه يسّرني المنزل:ً ماَّ صاَّحاب فقاَّل طف كصصاَّن أ

ًاَّ، نقصكم َد أّن َعأنى وإنماَّ حارف َملحّاون. ُعأماَّن أْز

ّبان ضروب ّذ ال

ْعراء، وقاَّل  ّنحل والّزناَّبير، فمنهَّاَّ الّش َفراش وال ّباَّن ضروٌب ِسوىَ ماَّ ذكَرناَّه من ال ّذ الراجز: وال

ْعَراء  ماَّذِل وبيت َش
ّباَّن الكل والرياَّض، وكّل نصوٍع منهَّصاَّ يصألُف ُد ِسواهاَّ، ومنهَّاَّ ذ ُيري ّلْقِّ منهَّاَّ ول  َتَخ َي َدة  وللْكلب ذباٌَّب عألْى حِا

َقِّ منه، قاَّل أبو  ّنْجم: ماَّ خلْ ال

ُقلْن ِد ي ْبت للّْرائ انزل أعأَش َتأِسد ّباَّنه مس ْيطِِّل في ذ َغ

الذباب طنين في ومثل شعر

ًء، وقاَّل الخطُِّل في صفة  ّباَِّن والبعوض غناَّ ّذ َطنيَن ال ّثور: والعرُب تسّمي  ال

ّنى ُة َغ ْنجٍَ الغوا ِر عِأند ِبَص أْسوا ّنيه ّباَّن تغ كماَّ الّرياَّض ذ



ٍر في طنين  الذباَّب: وقاََّل حَاْضرمّي بن عأاَّم

ْتَم َة الّصديقِِّ َش ْثَر اللقاَّب وك ُء  ِد إهدا َقصاَّئ َنصاَّ ال َن بي
ٍة كّل في َع َباَّب طنيُن مجم ُذ َأّن تركت َنهَّم أْمرك ك بي

ّ عأندك هذا قولي ويقاَّل:ً ماَّ ُذباَّب. طنيُن إل

وأعّمارها الذباب سفاد

ّذباَّب ِه تهَّيجَ وقٌت وللْ الحصصديث:ً أّن وفصصي أعأماَّرهاَّ، قصر مع للّْسفاَّد في

ًاَّ أربعصصون الصصذباَّب ُعأْمصصَر ًاَّ ولهَّصصاَّ يومصص ْيصصجٍَ وقصصت أيضصص ْكصصِل فصصي َه ّنصصاَّسَ أ ال

ّباَّن هصصذا يعصصرض وإنماَّ دماَّئهَّم، وُشرِب وعأّضهَّم، ّذ عأنصصد الصصبيوت فصصي الصص

ّياَّمهَّاَّ؛ قرب ًاَّ، ذلك بعد يكون هلكهَّاَّ فإّن أ ّباَّن وشيك ّذ مصصن وقصصٍت في وال

والدواّب. البل حاتوف من الوقاَّت

الذباب عّض شدة عّلة

ّد عأّضهَّاَّ وقويْت َبعوض من ذوات الخراطيم، ولذلك اشت ّذباَّب وال وال
 عألْى خْرق الجلْود الغلظ، وقاَّل الراجز في وصف البعوضة:ً 

ّكَب ُنهَّاَّ خرطومهَّاَّ في ر ّكي ِس ِة ُنصهَّصاَّ دائم الّسفاَّ طنصي

الخراطيم ذوات

ًاَّ أقوىَ شيء كّل من الخراطيم وقاَّلوا:ً ذوات ًاَّ عأّض َناَّب ًاَّ؛ و ّك كاَّلذيب وف

لكصصّل أّن كمصصاَّ أنفصصه، هصصو خرطصصوَمه فإّن الفيل وأّماَّ والكلْب، والخنزير،



ٍء ًاَّ، الحيوان من شي ّني ومنه يده، وهو أنف َغ كمصصاَّ الّصوت، يجري وفيه ُي

ِة في الّصوَت الّزامُر ُيجري ّنفخ، القَصب َغَط ومتى باَّل ُء تضاَّ ّوَت الهَّصصوا صصص

َلْى ْدر عأ ْغِط، ق ّثقب. قدر عألْى أو الّض ال

الذباب في الشعر من أمثال

ّباَّن المثصصل، ّتصصصغير والتقلْيصصَل ضصصربوا باَّلصصذ ّباَّن:ً اسم الجماَّعأة، وإذا أرادوا ال ّذ والذباَّب:ً اسم الواحاد، وال

الشاَّعأر: قاَّل 

ْبَز حَاسبُت ّو في الُخ الّسحاَِّب ج َديَك عأّز الخبَز ّتصى ل حا
ْفَت ولكْن ِزية ِخ ّذبصاَّب َمْر ال ّوحْاتناَّ ُذّب ر عأصنصاَّ لصتص

آخر: وقاَّل 

ّلْقت باَّلسبصاَّب َهمدان وتع َقِّ القْصر رأيت ِلْ ْغ باَّبُه ُأ
ِر ِقيُس منهَّاَّ يبقِّ لم ْي ذباَِّب أ مضاَّرب ابن إَماَّرة أّن

ْيره وإنماَّ ذهب إلى مثل قول ابن  أحامر: قاَّل بعضهَّم:ً لم يذهب إلى مقدار أ

ًاَّ أّن لو ّي أمصُر لصه معص بمهَّتضم قومي عأْن كنت
ْذُر ول ُنْجحٌِّ ل أقصرت ُعأ َبعوِض ُمّخ  ْد ال فقص

ّدما، وإنمصصاَّ يلْصصغ فصصي الصصدماَّء مصصن ُغ فصصي الصص َلْصص َلْغ قاَّل:ً وليس شٌي مماَّ يطِّيصصر ي ُغ من الحيوان وماَّ ل ي َلْ َي ماَّ 

ّطِّيصصر ُنغبصصًة بعصصد نغبصصة، وسصصباَّع ال ّبصصة، و َعأ ّبة بعد  ًا، أو عأ ّنهَّاَّ تشرُب حَاسو ّطِّير فإ الّسباَّع ذواُت الربع، وأّماَّ ال

َبيد  ُلسد كذلك، قاَّل أبو ُز الطِّاَّئي: قلْيلْة الّشرب للْماَّء، وا

ًا ًاَّ طير ِر عأكوف ّو ُعُرسَِ كُز ال ٌقِّ بهَّصاَّ كّف عأنُه َرمص
ِهَّصِس والٍغ ِمْن فهَّّن َتص ْن وُم َية ونى ْن َلصفصَن و لصه َد

ّطِّير، وهو وإن كاَّن يطِّير فلْيس ذلك مصصن أسصصماَّئه، ّطِّير ل تلْغ، وإنماَّ يلَْغ الذباَّب، وجعلْه من ال قاَّل:ً وال

ًاَّ، وقصصاَّل ْلغصص َعصصل حاْسصصوهاَّ و ْلغ الّسباَّع فيج فإذ قد جاَّز أن يستعير له اسم الطِّاَّئر، جاَّز أن يستعير للْطِّير و

الشاَّعأر: 

ٌد والهَّيجاَّء الحرب وفي ُأْس ْلغ إلى ِء و رماَّحاصهَّصم الدماَّ



ضراِغُم

الذباب في محمودتان خصلتان

المحمصصصصودة. الخصصصصصاَّل مصصصصن خصصصصصلْتاَّن الصصصصذباَّب وفصصصصي قصصصصاَّل

ُقرب أّماَّ أراد فمصصن مكروههَّصصاَّ؛ ودفصصع أذاهصصاَّ لصصصرف الحيلْة إحاداهماَّ:ً ف

َنُه فلْيس البيت من إخراجهَّاَّ ِر عألْى البيُت يكوَن أن وبين بي ّوِل المقدا ال

ِكّن الّضياَّء من ّ باَّلذباَّن التأذي من الّسلمة مع إخراجهَّاَّ بعد وال أن - إل

َقِّ ُهَّّن الباَُّب، ُيغلْ ّن ْقَن الخروج، إلى يتباَّدرن فإ َب الضصصوء َطلْصصِب فصصي ويتساَّ

ُء عأاَّد الباَُّب وفتحَِّ الّستُر ُأرخي فإذا الظلْمة، من والهََّرب ِلَْم الّضصصو وسصص

ُلْه ِه من أه ّقِّ، الباَّب في كاَّن فإْن الذباَّب، مكرو ّ ش ُقِّ َجصصاَّفى وإل المغلْصص

َد َبين أحا ًاَّ، عألْيصصه يطِّبقصه ولصصم صاَّحابه عأن الباَّ ّبمصصاَّ إطباَّقصص مصصن خرْجصصن ور

ْتحِّ إخراجهَّصصاَّ فصصي والحيلْصصُة والعتبصصة، البصصاَّب أسصصفل بيصصن يكصصون الذي الف

ِة إنمصصاَّ البعصصوض لّن البعصصوض؛ كصصذلك وليس يسيرة، أذاهاَّ من والّسلم

ّد ُنه، ويقصصوىَ أذاه، يشصصت ّد سصصلْطِّاَّ َلْبصصه ويشصصت ِة، فصصي َك َوىَ كمصصاَّ الظلْمصص يقصص

ُلْطِّاَّن ّناَّسََ يمكُن وليس الضياَّء، في الذباَّن س َلهَّم ُيدخلْوا أْن ال من مناَّز

ُع ماَّ الّضياَّء ّ يكصصون ل ذلك لّن البعوض؛ عأَمَل يمن الّشصصمِس، بإدخصصاَّل إل

ّ يكصصون ل والبعوض ّيف، فصصي إل ّيِف وشصصمُس الصصص ْبَر ل الصصص عألْيهَّصصاَّ، صصص



ٌء الرِض في وليس ّ الشمس من انفصَل ضياَّ الَحّر، من نصيبُه وَمعه إل

ُء المواضع، بعِض في الضياَّء الحّر يفاَّرق وقد ُق ل والّضياَّ ِر في الَحّر يفاَّ

المصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّكن. مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن مكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاٍَّن

َبعصصصوض وفصصصي يسصصصير، الصصصذباَّب فصصصي الِحيلْصصصة فإمكصصصاَّن عأسصصصير. ال

ّذباَّبصصة أن لصصول الخصصرىَ:ً أنصصه والفضصصيلْة ُعوضصصة تأكصصل ال َب تطِّلْبهَّصصاَّ و ال

ِه عألْى وتلْتمسهَّاَّ فيهَّاَّ َلهلْهَّاَّ كاَّن لماَّ الزواياَّ، وفي البيوت، حايطِّاَّن وجو

َقرار.

الذباب في الحكمة

َكر ّبرني - فيماَّ الجهَّم بن محمد وذ ْنه خ لهَّصم قصصاَّل - أنه الثقاَّت بعُض َعأ

ُفون يوما:ً هل ذاَت ْعر ْدناَّهاَّ التي الِحكمة ت َف ّذباَّب? قصصاَّلوا:ً ل. في است ال

ّنهَّاَّ قاَّل:ً بلْى،  ّني وتفنيه:ً وذلك وتلْقطِّه وتصيده البعوض تأكل إ كنصت أ

ِريد ّذباَّب بإخراج فأمْرت القاَّئلْة، أ َطْرِح ال ِر و قبصصَل البصصاَّب وإغلِق الّسصصت

سصصلْطِّاَّن فصصي البعصصوُض، الصصبيت فصصي حاصصصل خرجصصن فصصإذا بسصصاَّعأة، ذلك

ّوته، وموِضِع البعوض ً البعصصوض فيصأكلْني القاَّئلْة إلى أدخُل فكنُت ق أكل

ًا، ٍما ذات فأتيُت شديد ِزَل يو الصصبيُت ذلصصك فصصإذا القاَّئلْصصة، وقصصت فصصي المن

فلْماَّ يومهَّم، في ذلك أغفلْوا الغلْماَّن كاَّن وقد مرفوع، والّستُر مفتوٌح،



َعُت ًاَّ البعوض من أجد لم للْقاَّئلْة اضطِّج ّد غضصصبي كصصاَّن وقصصد شصصيئ اشصصت

ِغلْماَّن، عألْى ُدوا الغصصد مصصن كصصاَّن فماَّ عأاَّفية، في فنمُت ال إغلق إلصصى عأصصاَّ

ّذباَّب، وإخراِج الباَّب ثصصم كصصثير، البعوُض فإذا القاَّئلْة، ألتمُس فدخلُْت ال

ًاَّ الباَِّب إغلق أغفلْوا ًاَّ رأيته فلْماَّ آخر، يوم ُهَّْم مفتوحا ُت صصصرُت فلّْمصصاَّ شتم

ْد لم القاَّئلْة إلى ًة، بعوضًة أج ذلصصك:ً أرانصصي عأند نفسي في فقلْت واحاد

ْوَمي فصي نمصصُت قد َفصاَِّل َيصص ْغ ّتْضصصييع ال َع َوال َتنصص ّنصي وام ّنصصومُا م ّيصاَّما فصصي ال أ

ّفظ هصصذا، يصصومي فصصي البصصاَّب إغلق تْرك أجّرُب ل ِفلَْم والحاتراسَ، التح

َبعوِض من ألقى ل أياَّما ثلثة نمُت فإن ًذىَ ال أّن عألْمصصُت الباَّب، فتحِّ مع أ

ّذباَّن بين الجمع في الّصواب ّباَّن فصصإّن البعصصوض؛ وبين ال ّذ الصصتي هصصي الصص

ّنصصاَّ مصصاَّ تقريصصِب في أمرناَّ صلَح وأّن ُتفنيه، فصصإذا ذلصصك، ففعلْصصُت نباَّعأصصد، ُك

ْدناَّ إذا فصرناَّ تّم، قد المر ّباَِّن إخراَج أر ّذ ِر أخرْجناَّهاَّ ال وإذا حايلْصصة، بأيس

ّباَّن أيصصدي عألْصصى أفنيناَّهصصاَّ البعصصوض إفنصصاَّء أردنصصاَّ ّذ حايلْصصة. بأيسصصر الصص

ّباَّن. منصصصصصصصصصصاَّقب مصصصصصصصصصصن َخْصصصصصصصصصصصلْتاَّن فهَّاَّتصصصصصصصصصصاَّن ّذ الصصصصصصصصصص

ٍر تتهَّصصاَّونوا يقصصول:ً ل الجهَّم بن محمد وكاَّن والعجاَّئز القوابل طّب بكصصثي

ْون مّماَّ ًا فإّن والعجاَّئز، القوابل عألج من تر وقصصع إنمصصاَّ ذلصصك مصصن كصصثير

ّذباَّن الطباَّء؛ قدماَّء من إليهَّّن فيزيد معه، ويسحقِّ الثِمد في ُيلْقى كاَّل

الشصصفاَّر شصصعر مراكصصز تشصصديد وفصصي النظر، ونفاَّذ البصر، نور في ذلك



َفاَّت في مصصّرة:ً قيصصل له وقلُْت الخضرة إلى النظر دواما نفع الُجفون حااَّ

َكصصَرة بصاَُّل لماََّسصصرَجويه:ً مصاَّ ّكاَّن ال الكصّراث أكلْهَّصم مصصع البسصاَّتين، وُسصص

ّنصصاَّسَ أقصصّل الماَّلصصحِّ عألْصصى الّسصصواقي مصصاَّء وشصصروبهَّم والتمر، ًاَّ ال ْفشصصاَّن ُخ

ًاَّ ًاَّ وعأمياَّن ُعأْمشاَّن ًا? قاَّل:ً إني و ّكرت وعأور ّلْصصًة لصصه أجد فلْم ذلك في ف عأ

ّ ِهْم وقصصصصصصصصصوع طصصصصصصصصصوَل إل ِر الُخْضصصصصصصصصصرة. عألْصصصصصصصصصى أبصصصصصصصصصصاَّ

ّباَّن من يتقّزز ل من ّذ ّدود والزناَّبير ال أهصصل الجهَّصصم:ً ومصصن ابصصن قصصاَّل وال

ّذباَّن، يأكلْون ناَّسٌَ الّسفاَّلة ُهْم ال وإنماَّ أكلْوه لذلك وليس يرمدون، ل و

َأهصصل ُهصصْم ِذبصصاَّن، والّزنصصاَّبير الّزنصصاَّبير، فصصراخْ يصصأكلْون الصصذي ُخراسصصاَّن ك

ِغلْصصت قصصد الصصتي الجبنة يأخذون الّرطب الجبن وأصحاَّب ًا، َن فينكتهَّصصاَّ دود

ُدهم ّتى َأحَا ّدود من فيهَّاَّ ماَّ يخُرج حا ِته، في ال يقَمصصحُِّ كمصصاَّ يقَمُحهَّاَّ ثم راحَا

ّنهَّْم يقول:ً ليت الفرزدق وكاَّن الّسويقِّ، الذباَّن من نصيبي إلّي دفعوا أ

شديد زعأموا كماَّ وكاَّن منهَّاَّ، البد لراحاة آكلْه أْن بشرط واحادة، َضْربة

ّذر منهَّصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ. والتقصصصصصصصصصصصصصصصصّزز لهَّصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ التقصصصصصصصصصصصصصصصص

ّباَّن ُثماَّمة:ً تساَّقط وقاَّل القصاَّص لحاد طريفتاَّن دعأوتاَّن َمرق في الذ

ّلُْه فقاَّل:ً كثّر وْجهَّه وعألْى القّصاَّص بعض ثماَّمصصة وحاكصصى القبور بكّن ال

ّباَّدان سمعه أنه القاَّّص هذا عأن َع ّلْهَّصصّم في يقول َب عألْينصصاَّ ُمصصّن قَصِصه:ً ال

ِة، المسلْمين. جميع وعألْى باَّلشهَّاَّد



ّذباب عّمر في قّصة ال

ّكّي لي وقاَّل ّباَّن عأمر مّرة:ً إنماَّ الم ًاَّ، أربعوَن الذ جصصاَّء قلْت:ً هكذا يوم

ّناَّ الثر، في ّياَّما في بواسط يومئذ وك َد وليصصس العسكر أ ْعصص ْنصصد أرض َب الهَّ

ًاَّ أكثُر َباَّب ّبماَّ واسط، من ذ َكصصأّن الحاَّئط رأيَت ولر ِه و ًاَّ عألْيصص َد ِمْسصصح شصصدي

ّباَّن، من عألْيه ماَّ كثرة من الّسواد ّكصّي:ً أحاسصصب فقلْصت الصصذ ّباَّن للْم الصذ

ًاَّ، أربعين كل في يموت ففصصي شصصئت وإن أكصصثَر، ففصصي شصصئت وإن يومصص

َأرجلْناَّ، ندوُسهَّاَّ ترىَ كماَّ ونحُن َأقّل، أكصصثر مصصن مقيمصصون هنصصاَّ هاَّ ونحن ب

ًاَّ، أربعين من ًاَّ رأيناَّ وماَّ وأشهَّر، أشهَّر منذ بل يوم ًا ذباَّب ًاَّ، واحاد ّيتصص فلْصصو م

ّذباَّبة قاَّل:ً إّن الحاياَّء، رأيناَّ كماَّ الموتى لرأيناَّ ذلك عألْى المر كاَّن إذا ال

ِرباَّت، بعض إلى ذهبْت تموت أن أرادْت ّنصصاَّ الخ كصصّل دخلْنصصاَّ قصصد قلْت:ً فإ

ٍة ِربصصصص ْنياَّ، فصصصصي َخ ّد َنصصصصاَّ َمصصصصاَّ الصصصص ًاَّ قصصصصط فيهَّصصصصاَّ رأي ًاَّ. ذباَّبصصصص ّيتصصصص م

ِكي ّكّي وكاَّن  للَْم ًاَّ الم ّيب ّيب ط ِريَف الُحَججَ، ط َيل، َظ العلْصصل عأجيصصَب الِح

ّدعأي وكاَّن ٍء كّل ي ِكْم ولم الحاكاَّما، غاَّية عألْى شي ًاَّ ُيْح مصصن ل قصصّط، شيئ

ّدقيقِّ، من ول الجلْيل ْذ ال ّدثك ِذكره جرىَ قد وإ ِيثه، ببعصصِض فسصصأحا أحاصصاَّد

ّهَّصصى عألْلْه، بعض عأن وأخبرك َلْ َت َد ثصصم سصصاَّعأًة، بهَّصصاَّ ِل ذكصصر بقيصصة إلصصى نعصصو

ّباَّن. ّذ الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص



ّدعأى للْمكي نوادر ّكصصّي هذا ا َبَصصصَر الم بصصرذون إلصصى ونظصصَر بصصاَّلبراذين، ال

ّلْجاَّما، فيه في صاَّحابه ألقى قد واقف، ّلْجصصاَّما فأسَ فرأىَ ال َغ وأيصصن ال بلْصص

ُعأه ل كيف لي:ً العجب فقاَّل منه، ْذَر إصصصبعي أدخلْصصت لصصو وأنصصاَّ القيء، ي

ِقَي لماَّ حالْقي في الصغرىَ ٌُء جصصوفي في َب ّ شصصي خصصرج? قلْصصت:ً الَن إل

ّنك عألْمُت ْبصر أ َذون مكث ثّم ُت عألْصصّي فأقبصصل لجصصاَّمه، يلْصصوُك سصصاَّعأًة البر

ُد ل لي:ً كيف فقاَّل َنه? قلْت:ً إنماَّ يبُر ِء عأند هذا عألْم يكون أسناَّ البصرا

ِلْك َذوَن رأىَ ثّم مث ّلْمصصاَّ الصصبر ّلْجصصاَّما لك ك ُبه سصصاَّل والحديصصدة ال عألْصصى لعصصاَّ

َلّْي فأقبل الرض َذون أّن وقاَّل:ً لصصول عأ ِبصصر ُد ال ً الخلْصصقِّ ََأفَسصص لكصصاَّن عأقل

ُنه ّدواّب، َبصصصرك فصصي َأشك كنت له:ً قد قلْت صفاَّ قد ذه َد فأّمصصاَّ باَّلصص ْعصص ب

فيصصصصصصصصصصصصصصصصه. َأشصصصصصصصصصصصصصصصصّك فلْسصصصصصصصصصصصصصصصصُت هصصصصصصصصصصصصصصصصذا

هصصذه فصصي الفرَسصصخ بصصاَُّل بغصصداد:ً َمصصاَّ طريصصقِّ فصصي ونحصصن مصصّرة له وقلْت

نصصصِف مقصصدار مصصن َأقصصّل يكصصون والفرسصصخ فرسصصخين، يكصصون الطِّريصصقِّ

ّكر ً فرسخ? فف ُع ِكسرىَ قاَّل:ً كاَّن ثّم طويل ِطِّ ْق ّناَّسَ ُي فإذا الفراسخ، للْ

َع َن نقصصصصصوه. يصصصصصاَّنع لصصصصم وإذا زادوه، القطِّيعصصصصة صصصصصاَّحاَب صصصصصاَّ

ّدثني الشصصاَّري أّن َمصصّرة:ً عألْمصصُت لصصه وقلْصصت إلصصى بعصصث المخلْصصوع أّن حاصص

ّنه سمسم؛ فيه بجراٍب المأمون َأ ِبُر ك ّده أّن يخ ِد الجند من عأن ذلصصك بعصصد

الحسصصين بصصن طصصاَّهر أّن يريد أعأوَر، بديٍك إليه بعث المأمون وأّن الحّب



ُتُل ِء يق ّلْهَّم، هؤل ّديك يلْقط كماَّ ك أنصصاَّ الحصصديث هصصذا قصصاَّل:ً فصصإّن الحّب ال

ّلدته، كثيرة. وأعأاَّجيبه الفقِّ? وأحااَّديثه في ساَّر كيَف انظْر ولكن و

ّذباب في معارف ال

ّباَّن. ّذ ثصصصصصصّم رجصصصصصصع بنصصصصصصاَّ القصصصصصصول إلصصصصصصى صصصصصصصلْة كلِمنصصصصصصاَّ فصصصصصصي الخبصصصصصصاَّر عأصصصصصصن الصصصصصص

ِلمصصاَّ يتهَّصصاَّفت َوىَ ول يكاَّدون يصصأكلْون إلّ ليلً؛  ْلْ ًا، ول يعملْون حَا ُبخون قدر ّنهَّم ليطِّ ّكاَّن بلد الهَّند فإ فأّماَّ س

َلَخصصصصصن الهَّصصصصصواء. ّتربصصصصصة و ّباَّن فصصصصصي طعصصصصصاَّمهَّم، وهصصصصصذا يصصصصصدُل عألْصصصصصى عأَفصصصصصِن ال ّذ مصصصصصن الصصصصص

ٌد ول أمير، ولو كاَّنت هذه الصصصناَّف الصصتي يحصصرسَُ بعضصصهَّاَّ ّباَِّن يعاَّسيُب وُجْحلٌن، ولكن ليس لهَّاَّ قاَّئ ّذ وللْ

ّطِّبع، وكاَّلشيء يخّص به البعض ْقُل دوَن ال ّبرهاَّ ويحوطهَّاَّ، إنماَّ أخرج ذلك منهَّاَّ الع ًاَّ يد ّتخذ رئيس ًاَّ، وت بعض

ّقِّ بصصه مصصن َكصصاَّن الفيصصُل أحاصص ّثيصصران، ول ّقِّ بذلك من الكراكّي والغرانيقِّ وال َأحا ّنْمُل  َوال دون الكّل لكاَّن الذّر 

ًاَّ. ٌد ول حااَّرسَ، ول يعسصصوٌب يجمعهَّصصاَّ ويحميهَّصصاَّ بعصصض المواضصصع، ويوردهصصاَّ بعضصص َقاَّئ ّذّر  البعير؛ لنه ليس للْ

َعّسصصاَّلت، ّنحصصل وأميصصر ال ُقود، وهذا السم مسصصتعاٌَّر مصصن فحصصل ال ٍد فهَّو يعسوُب ذلك الجنِس الَم وكّل قاَّئ

ّثور: وقاَّل الشاَّعأر وهو يعني  ال

ُبه  ْن َء عأاَّفِت إذ ذ ِقصُر الماَّ بصاَّ
عأاَّف إذ اليعسوُب ُضرَب

ّلْصصه رضصصي طصصاَّلب أبصصي بن عألْي قاَّل وكماَّ الّزمصصاَّن صصصلح فصصي عأنصصه، ال

ّدين يعسصصصصوُب َضصصصصرَب ذلصصصصك كصصصصاَّن وفسصصصصاَّده:ً فصصصصإذا ِبه. الصصصص َن َذ بصصصص

ً أسيد بن عأتاَّب بن الرحامن بعبد َمّر حاين قاَّل المعنى ذلك وعألْى قصصتيل

ْعُسصصوَب عألْيصصك الجمصصل:ً لهَّفصصي يصصوما ْعأَت قريصصش َي ْنِفصصي جصصد ْيَت أ وشصصَف

نفسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي.

ّطِّفصصصصاَّوة. قيصصصصل:ً يعسصصصصصوب المعنصصصصصى هصصصصصذا قصصصصاَّلوا:ً وعألْصصصصى ال



ّنه الحكماَّء بعض وزعأم  الحيوان أقذر الرض فصصي يكصصون أن ينبغصصي ل أ

ٌء ِذرة، من أنتُن الشياَّء من شي َع َذُر شصصيء ل فكذلك ال ّذباَّن مصصن أقصص الصص

َعذرة وأّماَّ والقمل، ّنهَّاَّ فلْول ال ِتصصه طصصول مصصع النسصصاَّن لكصصاَّن كذلك أ ُرؤي

ِرة َلهَّاَّ، ًاَّ يوما كّل في نفسه من لهَّاَّ شّمه وكث كصصاَّن لقصصد ومسصصاَّء، صصصباَّحا

َهصصب قد يكوَن أن ينبغي ُه ذ ّذُر ّيصصاَّما، عألْصصى لصصه تقصص دخلْصصه أو تَمّحصصقِّ، أو ال

ّنقص، ُتهَّاَّ ال ًاَّ ستين فثباَّ َثَر عأاَّم ْك في النتن من واحاد مقدار عألْى َوأقّل وأ

الِمصران رأينصاَّ وقصد كذلك، عأاَّما ماَّئة بعد وجدناَّه من ومنهَّم الّرجل أنِف

َعهَّاَّ والعاَّداِت ّطِّباَّئع، في وصني ّون وكيف ال َد، تهَّصص ّلْصصل الشصصدي الكصصثير، وتق

ّناَّ فلْول ٍء كّل فوق أ ْتِن، من شي ّن َتْت َلماَّ ال َب ّثباََّت، هذا ث ماَّ لهَّاَّ ولعرض ال

ِرض ْتِن، لساَّئر يع ّن ْعد ال َب ّنمصصاَّ كصاَّن فلْو و ًاَّ يَشصصّم إ جصصوِف مصصن خصصرَج شصصيئ

َبه، ذلك لكاَّن نفسه، جوِف من يخرْج ولم غيره فصصي ثبصصت قصصد فصصإذ أْشصص

ْقدار، هذا عألْى أنفه ّتى غيره، دوَن منه وهو الم ُده صاَّر وحا ْنتن يج مصصن أ

ّ ذلك - فلْيس الجناَّسَ جميع َرجيع المكصصروه. مصصن بصصه ُخصصّص قصصد لماَّ إل

ّنَمصصاَّ الذي القمل في القول وكذلك ومصصن النسصصاَّن، َعأصصَرق مصصن ُيْخلْصصقِّ إ

ّباَّن وكصصذلك بدنه، وبخاَّر جلْده، ووَسِخ رائحته ّذ ُهَّصصْم المخاَّلطِّصصة الصص فصصي ل

ّطِّيصصر والهََّمصصجَ الهَّصصوامّا جميصصع ُدوَن لهَّصصم والملبَسصصُة الحصصاَّلت، جميصصع وال

ِم ّتى والّسباَّع والبهَّاَّئ كصصّل مصصن وأقصصرَب ملزما، كصصّل مصصن ألصصزما تكصصون حا



ول ثصصوبه، مصصن ول النسصصاَّن، بصصدن من شيء عألْيه يمتنع ماَّ حاتى قريب؛

ِه، من ِه، ِمن ول طعاَِّم ِب ّتصى شَرا ًاَّ لزمصه حا قصّط شصيء يلْزمصه لصم لزومص

ّنه حاتى كلْزومه، َفَر يساَّفر إ َد الّس فيقطِّصصع الِخْصصصب، مواضصصع مصصن البعي

ّي ٌء ول نباٌَّت بقربهَّاَّ ول فيهَّاَّ ليس التي والِقفاََّر البرار ثصصم حايصصوان، ول ماَّ

ّيصصة تلْصصك فصصي الغصصاَّئط إلصصى الحاَّجصصة عأنصصد يتوّخى ذلك مع َبّر يفصصاَّرق أن ال

َبه، ْلْقاَّء، صحراء وفي الرض، في فيتباَّعأد أصحاَّ وقصصع فمتى تبّرَز فإذا خ

ِه عألْى بصُره ِز ّباَّن رأىَ ِبرا ّذ ًاَّ ال ْبَل عألْيه، ساَّقطِّ َق َيصصراه، كصصاَّن مصصاَّ ذلصصك ف

ّذباَّب كاَّن فإن ًاَّ ال ّلْقِّ شيئ رآه ممصصاَّ أعأجُب فهَّذه الساَّعأة تلْك في له يتخ

ًاَّ كصاَّن قصد كصاَّن وإن قلْنصاَّ، مّماَّ وأكثَر أردناَّ ومماَّ اَّقطِّ ِر عألْصى س الّصصخو

ْلِْس، ِبقاَِّع الُم ِد، وال تْشصصوي الصصتي الهَّصصاَّجرة وفي القاَّئظ، اليوما في الُجْر

تبعتصصه قصصد كصصاَّنت وإن قلْناَّ، مّماَّ أعأجُب - فهَّذا مجيئه وينتظُر شيء، كّل

ًة إّماَّ المصاَّر، من عأنه انتقلُْت تبّرَز فلْماَّ عألْيه، ساَّقطًِّة وإّماَّ معه، طاَّئر

ٌقِّ فهَّذا ِبرازه، إلى ّنه لقولناَّ تحقي ٌء النساََّن ليلْزما إ الصصذباَّب؛ لزوما شي

وكصصّل والكلَب والّسصصناَّنير، والّزرازيصصر، والخطِّصصاَّطيف، العصصصاَّفيَر، لّن

ّناَّسََ، يألف شيء ّنصصاَّسَ، مصصع يقيصصُم فهَّصصو ال فصصي النسصصاَُّن مضصصى فصصإذا ال

ّناَّزل كاَّلمستوحاش، فصاَّر سفره، ٍء فكّل باَّلقفاَّر، وكاَّل يصصألف أهلّْي شي

ّناَّسَ ّنماَّ ال مصصن يتبعهَّصصم ل لهَّصصم، إلفصصه مصصن كاَّن ماَّ مثل عألْى مقيٌم هو فإ



ِر ّنصصصصصصصصاَّسَِ دو ّ الصصصصصصصصوحاش؛ منصصصصصصصصاَّزل إلصصصصصصصصى ال ّباَّن. إل ّذ الصصصصصصصص

ِذُر النساَُّن كاَّن قاَّل:ً فإذا ّباَّن يستق ّذ ِقصصه فصصي الصص هصصذا طعصصاَّمه وفصصي َمَر

ِذُر السصصتقذار، َقْمصصَل ويسصصتق ّلْصصه مصصع ال َقرابصصَة مصصن مح ِة ال ّنسصصب هصصذا وال

ّ يكصصن لم ذلك أّن فمعلْومٌا الستقذار ّ القصصذر، مصصن بصصه خصصص لمصصاَّ إل وإل

ِة، وهصصذه القرابصصة هذه فبدون ٍر عأصصن النفصصس تطِّيصصُب الملبَسصص مصصن كصصثي

المحبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوب.

ّذباَّب إلحاَّح ّباَّن قاَّل:ً وفي ال ّّذ ْبصصٌر الصص ُهَّصصّن آَخصصر:ً وذلصصك ُخ ّن ّبمصصاَّ أ ْدَن ر ّو َعصص ت

ٍة ُخوِص عألْى المبيَت ّدور، فسصصاَّئل مصصن وأقلبهَّاَّ َفسيلْ ٍة، أو الصص أو شصصجر

ٍة، ّلْ ْو ِك ْدن بيت، سقِف أو باٍَّب، أ ْطَِّر ُي المسصصاَّء عأند لوقتهَّّن اجتمعن إذا ف

ْقَن لياَّل، ثلث أو ليلْتين َفر َبِل، فصصي المكصصاَّن ذلك يهَُّجْرن أو فيت ْق َت الُمسصص

ًاَّ، المكاَُّن ذلك كاََّن َوإْن ْعأَن ل ثّم معّرض، لهَّّن وهو قريب يلْتِِمْسصصَن أن يد

ًاَّ ّلْجاَِّج من لهَّّن يعرض ول غيَره، مبيت ِرض الذي مثُل ذلك، مثل في ال يع

َد والنصصف العينين إلى الّرجوِع كثرة من لهَّّن ّّذّب بعصص ّطِّصصْرد، الصص َد وال وبعصص

ِد ذلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك. فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي الجتهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ

ّباَُّن يكصصوَن أن حاصصرب:ً ينبغصصي بصصن محّمد وقاَّل  ونحوهاَّ الذباَّب أذىَ ّذ الصص

ًاَّ ًاَّ؛ ُسّم ِقع ٍء ُكّل لّن َناَّ ّد شي ّلْمس أذاه يشت باَّلمداخلْة فهَّو غيره، من باَّل

ُدُر والملبسة َي، أن أْج قصصد والجصصّرارات والثعصصاَّبيُن الفصصاَّعأي وهصصذه يصصؤذ



َدهاَّ تمّس ّ تضصصّرهم فل نصصاَّسٌَ جلْو ُة تلبصصَس بصصأن إل َنصصاَُّب العقصصرِب إبصصر و

ّدما الفعى َبصصاٌَّب، أنِفه َخْرق في يدُخل الّرُجَل نجد قد ونحن ال فيجصصوُل ذ

َثصة حاصصاَّذىَ مصصاَّ يجصاَّوَز أْن غيصصر مصصن أولصه فصي َبتصه أنفصه رو فيخرجصصه وأرن

ِلنساَُّن ّنفِخ أنفه جوِف من ا ّدة باَّل َفس وش ّن ْبصصٌث، هناَّلصصك له يكن ولم ال ُل

ِئمه مّس ماَّ إل وليس عأّض، منه كاَّن ول فيقصصع جنصصاَّحايه، وأطصصراف بقوا

ْنفه، من المكاَّن ذلك في ّدغدغصصة من أ ُلكصصاَّل ال ّكصصة، وا يصصصنع ل مصصاَّ والح

َدل َبَصُل الَخْر ّنرِجس، و ّتين، ولبُن ال ّ منصصه ذلصصك يكون فلْيس ال وفصصي إل

ِة من طبعه ّد ّدة يبلْغه ل ماَّ النساَّن طباَّع مضاَّ ٍء مضصصاَّ أفصرط. وإن شصي

ّنه في الّشأن قاَّل:ً وليس ُعصصّض، ولم َيِخْز ولم يجرح، ولم ينُخس، لم أ َي

ّنماَّ يخدش، ولم يغمز، ولم ْدر عألْصصى هصصو وإ ِة قصص ّطِّبصصاَِّع منصصاَّفر للْطِّبصصاَّع، ال

َلْى َعأ ِة قدر و َقراب ِة. ال والمشاَّكلْ

 المكروهة الصوات

ُد وقد َتّم النساََّن نج ّقِض يغ َن َت ِتهَّاَّ الفتيلْة ِب ْو َد وص الناَّر، انطِّفاَّء قرِب عأن

ْو َلْل لبعض أ باَّلّشصصديد، الّصصصوت يكصصون ول الفتيلْصصة، خصصاَّلط قصصد يكون الب

َكّره به، الغتماَّمَا ولكّن ِر في ويكوُن له والت ّد مصصن يعصصتريه مصصاَّ مقصصدا أشصص

ُه ذلك ومْن الصوات، َلْصصى يصصدخُل الذي المكرو َغطِّيصصط مصصن النسصصاَّن َعأ



ِئم، ّناَّ ِة الكراهُة تلَْك وليست ال ّلْصص ِة لع ّد َبصصِل مصصن ولكصصن والّصصصلبة، الّشصص ِق

ِة صصصوُت وكصصذلك الجنصصس، قبصصل مصصن يكصصن لصصم وإْن والمقصصدار، الّصصصوَر

ِد الُجّر احاتكاَّك َلْى الَجاَّما شجر وكذلك ببعض، بعِضه الجدي الجراف؛ َعأ

ّنفَس فإّن ُهه ال ُه كماَّ تكر َلْصصى كاَّن ولو الّصاَّعأقة، صوَت تكر ٍة َعأ َقصص مصصن ِث

َفل َلَماَّ الحاتراق، من الّسلمة ِة احات ذلصصك ولعّل الحاتفاََّل، ذلك باَّلّصاَّعأق

َده الّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوت ّ وحاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص يقتلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه. أل

َأّماَّ ُد الذي ف ّنه عألْيه، الْمَر اليومَا نشاَّه ولعصصّل قتلْصه، منصه قصصُرب مصتى فإ

ّنماَّ ذلك ّد إذا الّشصصي لّن هو إ ْدُمه اشصصت ّوة َفَسصصَخ َصصص الهَّصصواء لعصصّل أو القصص

ًا ويسصصتحيَل يحَمصصى أن بصه والمحيصصط النسصاَُّن فيه الذي ْد للْصصذي نصصاَّر َقصص

ّناَّر، من الّصوَت ذلك شاَّرك ًا الّصوَت يجدوا لم وهم ال ًا شديد ّد ّ ج َماَّ إل

َلَط ّنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر. منصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ ال

ّذباَّب يقتاَُّت ماَّ ّباَّن ابن وقاَّل باَّل ّذ ْلْصصقٍِّ قوُت حارب:ً ال ٍر خ خلْصصقِّ مصصن كصصثي

ّلْه ْلْصصد، والعنكبصصوت، والخفاَّفيش، الفراريجَ، قوُت وهو وجّل، عأّز ال والُخ

ٍة وضروٍب َهََّمجَ، من كثير َأّماَّ الّسباَّع، وحاشرات الطِّير، همجَِ ال ّطِّيصصر ف ال

ّياَّت، ِن َدا ّياَّت، والّسو ْهُمْركاَّت، والَحَصاَّن أصصصناَِّف مصصن ذلصصك وغيصصر والشصصاَّ

ّطِّير؛ ّنهَّاَّ الّضباَّع وأّماَّ ال ْأكصصل - فإ ُفُضصصولً، أفواههَّصصاَّ فصصي وتصصدع الجيصصف، ت

َتحُِّ َههَّاَّ وتف ّباَّن، أفوا ّذ ّنمصصاَّ فهَّصصذه عألْيهَّصصاَّ، ضصصّمت احاتَشصصْت فصصإذا للْ تصصصيد إ



ّباََّن ّذ ٍد، بنوٍع ال الوثصصوب عأصصن وإعأجاَّلهَّصصاَّ والختلسَ، الختطِّصصاَُّف وهو واحا

ّقطِّته إذا الفصصم إطبصصاَّق مصصن ذكرنصصاَّ مصصاَّ كبعصصض أو المنصصاَّقير، بصصأطراف تلْ

عألْيهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ.

ُد فأّماَّ َناَّق ول للْكلْب، ليس الذي الّصي َع ٍء ول للْفهَّد، ول الرض، ل لشصصي

ُلْصصه الربصصع ذوات من ْذق فصصي مث ْتصصل الِحصص صصصواب وفصصي والمصصداراة، والَخ

ِة، ْثب ِد وفصصي الو ّد لصه يقصصاَّل الصصذي مثصصل فلْيصصس الخطِّصصف، وسصصرعأة التسصص

ّباَّن؛ بصصصيد العناَّكب من المعروُف الّصنف وهو اللْيث، ّذ ّنصك الص ُده فإ تجص

ّباَّن عأصصاَّين إذا ّذ ًاَّ، الصص ْلْطِّصصأ كيصصف سصصاَّقطِّ ّكن وكيصصف بصصاَّلرِض، َي َع يسصص جميصص

ْثبة، جوارحِاه ِغّرة، وقت إلى ذلك يؤّخر وكيَف للْو ّنه يريهَّاَّ وكيف ال عأنهَّاَّ أ

ٍه؛ ّنك ل ًاَّ ذلك من ترىَ فإ ُد كصصاَّن وإن قّط، فهَّد من مثلْه تر لم شيئ الفهَّصص

ًاَّ ًاَّ. موصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوف منعوتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّنه واعألْم ّ ينبغي قد أ ٌء الرض في يكوَن أل ُد شي َي ّنه منه؛ أص يطِّير، ل ل

ُد ول ّ يصي ُد يطِّير ماَّ إل ًا ويصي ِئر َد طاَّ ًا يصصصيد ّ ثم الحذر، شدي ّياَّد لن صصص

ّذباَّب ّداع وخصصديعتك البعصصوض، يصصصيد الصص ِكر ومكصصُرَك أعأجصصُب، للْخصص باَّلمصصاَّ

ُد يكصصصصون فكصصصصذلك أغصصصصرب العنكبصصصصوت. مصصصصن الفصصصصن هصصصصذا صصصصصي

َغ أّن الجرداني وزعأم ِتُل الوز ّذباََّن، تْخ ُدهاَّ ال ًا وتصي ًاَّ صصصيد ًاَّ حاسصصن شصصبيهَّ

ّلْيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصث. بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصيد ال



ِد عألْى حاريٌص قاَّل:ً والّزنبور ّباَّن، صصصي ّذ ّ فيهَّصصاَّ يطِّمصصع ل ولكنصصه الصص أن إل

ٍء، عألْى ساَّقطًِّة تكون ّدة وعأسل؛ تمر كّل دوَن َخْر بصصاَّلُخْرء، عأجبهَّصصاَّ لشصص

َتشاَّغلْهَّاَّ ُع ذلك فعند به و الجردانصصي وزعأصصم  ويصصصيده، الزنبصصور فيه يطَِّم

َد كيساَّن:ً أّن وتاَّبعه ِلصصَك أَخذ إنماَّ الفهَّ ّلْيصصث، عأصصن ذ ُد رآه ومصصتى ال الفهَّصص

ّباََّن يصيد ّذ ّلْم حاتى ال ّنهَّماَّ منه? فظننت َتع َدا أ ّلْ إذا َمصصْن بعض ذلك في ق

َدَح ًاَّ َم فيه. أسرف شيئ

 للحيوان الحيوان تقليد

َد الّسبع أّن ويزعأمون ُيو ُد هو سبٍع مع كاَّن إذا الّص َي ّلْصصَم منه، أْص منصصُه تع

َذ ّقه، لم وهذا عأنه، وأَخ الَحَسصصَن الطِّصصاَّئَر فصصأّن فيه أشّك ل الذي فأّماَّ أحا

ِر نوائصحِّ مصع كصاَّن إذا الملّْحصَن، الّصصوِت ّطِّيص ّنياَّتهَّصاَّ، ال بقصرِب فكصاَّن ومغ

ِر ّطِّاَّئ َبه وأمهَّر، وأكرز منه أحاذق وهو ِشكلْه، من ال ّلْصصم وحاكصصاَّه، جاَّو وتع

َنع أو منه، ًاَّ ص ّلْم. مقاَّمَا يقوما شيئ التع

 والطير البراذين تعليم



َذوُن ِبر ِرُف ُيصصراض وال ّبمصصاَّ نفسصصه، عألْصصى فيعيصصن منصصه، يصصراد مصصاَّ فيعصص ور

ِر استأجروا ّطِّي ً للْ ّلْمهَّاَّ، رُجل ُتصصه الصصذي فأّماَّ يع فقصصد البلبصصل، فصصي أنصصاَّ رأي

ً رأيُت َعأى رُجل ْد ِرحُاهَّاَّ لهَّاَّ ُي أصواتهَّاَّ. شكل من فيطِّاَّ

 الطير من واللحون الصوات يخترع ما

ّطِّير وفي ّلْحون الصواَت يخترع ماَّ ال قصصّط بمثلْهَّصصاَّ ُيسصصمع لصصم الصصتي وال

ّلف من ّنصصاَّسَ؛ من للْحوِن المؤ ّنه ال ّبمصصاَّ فصصإ ًاَّ أنشصصأ ر عألْصصى يمصصّر َلصصْم لحنصص

ّنيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن أسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصماَّع قصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّط. المغ

ّطِّير من ذلك يجدون ماَّ وأكثُر ّي، في ال َدانياَّت، وفصصي القمصصاَّر ثصصّم الّسصصو

ِرزة، في ْأكل وهي الكرا ّباَّن ت ّذ ً ال ًاَّ. أكل ذريع

ّلجوج  الحيوان من ال

ّلْجاَّح إن ويقاَّل ٍة في ال الحيوان:ً الخنفسصصاَّء، جميع بيِن من أجناَّسٍَ ثلث

ّذباَّب، ّدودة وال ّنهَّصصاَّ الحمراء؛ وال ّبصصاَِّن فصصي فإ َد تصصرومُا ذلصصك إ إلصصى الّصصصعو

ًاَّ الملْس الحاَّئط عألْى وتمّر الّسقف، ً شيئ ل ثصصّم وتعصصود، فتسقُط قلْيل

ًاَّ تزداد تزال فربمصاَّ الّسصقف، باَّطن إلى تمضَي أن إلى تسقط، ثّم شيئ

َلصصصصْم سصصصصقطِّت ّ عألْيهَّصصصصاَّ يبصصصصقِّ و تعصصصصود. ثصصصصّم إصصصصصبع، مقصصصصداُر إل



ِبصصُل والخنفسصصاَّء ْق َبصصل ُت ُعهَّاَّ، النسصصاَِّن ِق ُعصصد فيصصدف ّطِّصصردة تلْصصك بقصصدر فتب ال

ّدفعة ًاَّ، تعود ثّم وال ّد بهَّاَّ فيصنع أيض ّتى تعود، ثّم تلْك من أش كاَّن ربماَّ حا

ًاَّ ذلك ُبه ويكون لغضبه، سبب ًاَّ غَض لقتلْهَّاَّ. سبب

 فيها المفاليس واعّتقاد الخنفساء لجاج

ِليس أّن ّتصصى سصصقط إلصصى المفصصاَّ وماَّ زالوا كذلك، وماَّ زالت كصصذلك، حا

ٍة، َلْ ّوهاَّ دليٌل عألْى رزق حااَّضر:ً من ِصصص الخناَّفَس تجلْب الّرزق، وأّن دن

َلْْت فصصي ٍة، أو حاّظ، فصاَّرت الخناَّفُس إْن دخ ّي أو جاَّئزة، أو ربحٍِّ، أو هد

ًا، َلصصْم يقولصصوا لهَّصصاَّ قلْيلً ول كصصثير َذْت إلصصى َسصصراويلتهَّم  قُمصهَّم ثّم نفصص

ّنصصه إذا ُع لهَّاَّ ببعض الّرفقِّ، ويظّن بعضهَّم أ ّدف وأكثُر ماَّ عأندهم اليومَا ال

َدْت، ثّم دافعهَّاَّ، فعاَّدت، ثّم دافعهَّاَّ فعاَّدت - أّن ذلصصك كلْمصصاَّ دافعهَّاَّ فعاَّ

ّظصصه مصصن المصصاَّل الصصذي يصصؤّملْه عأنصصد مجيئهَّصصاَّ أجصصَزل. كاَّن أكثَر، كصصاَّن حا

ّي حاصصصٍن أنشصصأه لهَّصصاَّ ّي حاصصاَّرسٍَ، وأ ِفظصصة، وأ ّية حااَّ ٍة وأ ّية واقي فاَّنظر، أ

ّدقوا بهَّصذا الخصبر هصذا التصصديقِّ ّي حاّظ كاَّن لهَّاَّ حايَن صص هذا القول وأ

ُع هو الذي أثاََّر هذا الْمَر ِمن مداِفنه، والفقر هو الذي اجتصصذب ّطِّم وال

ٍم، ِل ِنصّي عأصاَّ َغ ّلحصْت عألْصى  ّطِّمصع واجتلْبصه، ولكصن الويصل لهَّصاَّ إْن أ هذا ال

َعأُجصصصصصول. ًا  ِته وعألِْمصصصصصه حاديصصصصصد َد وخاَّّصصصصصصة إن كصصصصصاَّن مصصصصصع ِجصصصصص



ّباَّن وقصصد كصصاَّنوا يقتلْصصون الصصذباََّب الكصصبير ّذ اعأتقاَّد العاَّمصصة فصصي أميصصر الصص

الشديد الطِّنين الملْحِّّ في ذلك، الجهَّيَر الصوت، الذي تسميه العوامّا:ً

َبهَّصصْم ّباَّن، فكاَّنوا يحتاَّلون فصصي صصصرفه وطصصرده وقتلْصصه، إذا أكر ّذ أمير ال

ّنصصه ّنه ل يفصصتر، فلّْمصصاَّ سصصقط إليهَّصصم أ ِهمه فصصإ ِهمصصاَّ ِة طنينه وَزَجلْه و بكثر

ُهَّم َع ُبرء سقيم، صصصاَّروا إذا دخصصل المنصصزَل وأوَسصص ِما غاَّئٍب و مبّشٌر بقدو

ٌد منهَّصصصصصصصصصصصصم. َيهَّْجصصصصصصصصصصصصه أحاصصصصصصصصصصصص ًا، لصصصصصصصصصصصصم  َشصصصصصصصصصصصصّر

ّيصصأ ٍء مصصن الحيصصوان ه ْنِسَئ فصصي أجصصِل شصصي ُي ّلْه عأّز وجّل أن  َد ال وإذا أرا

ّيصصأ لصصذلك َويحيصصَن يصصوُمه ه ّنه إذا أراد أن يقُصر عأمُره  ًاَّ، كماَّ أ لذلك سبب

ًا. ًا كصصصصصصصصصصصبير ّو ّلْصصصصصصصصصصصه عألْصصصصصصصصصصص ًاَّ، فتعصصصصصصصصصصصاَّلى ال سصصصصصصصصصصصبب

ّباَّن. عأبصد اللْصه بصن سصصوار وإلحصاَّح ّذ ثّم رَجع بناَّ القصوُل إلصى إلحصاَّح الصص

َيصصَر الذباَّب  ّوار، لصصم  ّلْصصه بصصُن سصص ُد ال َبصرة قاَّض يقاَّل له عأبصص كاَّن لناَّ باَّل

ًاَّ، ضصصبط مصصن ًا حالْيمصص ًاَّ، ول وقصصور ًاَّ ول َركينصص ِزّميتصص ًاَّ قّط ول  ّناَّسَُ حااَّكم ال

َة ّلْي الغصصدا َلْصصك، كصصاَّن يصصص َبط وم َلْك من حاركته مثَل الذي ض نفسه وم

ْأتي مجلَْسه فيحتصصبي ول ّدار من مسجده، في في منزله، وهو قريب ال

ًاَّ ول يتحصصّرك لصه عأضصصٌو، ول يلْتفصت، ول يحصّل ّتكصئ، فل يصصزاُل منتصصصب ي

ّتصصى ّقيه، حَا َيعتمصصد عألْصصى أحاصصد ِشصص ِرجلً عأن رجصصل، ول  ّول  َوته، ول يح ْب حُا

ّتصصى يقصصوما إلصصى ٌة منصوبة، فل يزال كذلك، حا ّنه بناٌَّء مبنّي، أو صخر كأ



ُد إلى مجلْسصصِه فل يصصزال كصصذلك حاصصتى يقصصوما إلصصى صلة الظهَّر ثّم يعو

العصصصر، ثصصّم يرجصصع لمجلْسصصه، فل يصصزال كصصذلك حَاصصتى يقصصوما لصصصلة

ًا ماَّ كاَّن يكون ذلَك إذا بقي ّلْه، بل كثير المغرب، ثّم ُربماَّ عأاَّد إلى مح

ّلْي العشصصاَّء ُيصصص عألْيصصه مصصن قصصراءة العهَّصصود والّشصصروط والوثصصاَّئقِّ، ثصصّم 

ِة ِولي ِة وال ّد ُيقْم في طول تلْك الم َلْم  الخيرة وينَصرف، فاَّلحقِّ يقاَّل:ً 

ًء ول غيَره مصصن ِرَب ماَّ ًة إلى الوضوء، ول احاتاََّج إليه، ول ش ًة واحاد َمّر

ُنه فصي طصصوال اليصاَّما وفصي قصصاَّرهاَّ، وفصصي ْأ الّشراب، كذلك كصاَّن شص

ُيشصصيُر برأِسصصه، َده، ول  صيفهَّاَّ وفي شتاَّئهَّاَّ، وكاَّن مع ذلك ل يحصصّرك يصص

وليس إلّ أن يتكلْم ثّم يوجز، ويبلْغ باَّلكلما اليسير المعصصاَّني الكصصثيرة،

فبيناَّ هو كذلك ذاَت يوما وأصحاَّبه حاواليه، وفي الّسماَّطين بيَن يصصديه،

ْؤِق عأينصصه، ّول إلصصى ُمصص َباٌَّب فأطاَّل المكث، ثّم تح َذ َقَط عألْى أنِفه  ْذ س إ

ِذ خرطصصومه َلْى المؤق، وعألْى عأّضصصه ونفصصاَّ َعأ فراما الّصبر في سقوطه 

َبته، َلْى أنِفه من غير أن يحّرك أرن َعأ َعألْى سقوطه  كماَّ َراما من الصبر 

َباَّب ِه مصصن الصصذ َهَُّه، أو يذّب بإصبعه، فلّْماَّ طصصاَّل ذلصصك عألْيصص أو يغّضَن وج

َبصصقِّ ُفصصَل، أط ّتغاَّ َد إلى مكاَّن ل يحتمل ال َعه وأحاَرقُه، وقص َغلْه وأوج وش

م ينهَّصض، فصدعأاَّه ذلصك إلصى أن ِنصه السصفِل فلْ َلْى جف َعأ ْعألْى  َنُه ال جف

ُنصُه، ثصّم عأصاَّد إلصى ْتحِّ، فتنّحصى ريثمصاَّ سصكَن جف َوالى بيَن الطباَِّق والف



َغَمصصَس خرطصصومُه فصصي مكصصاَّن كصصاَّن قصصد َف ّد من مّرته الولى  ِقه بأش مؤ

ُه قبَل ذلك، فكاَّن احاتماَّله له أضصصعف، وعأجصصُزه عأصصن الّصصصبر فصصي أوهاَّ

ّدة الحركة وفي فتصصحِّ العيصصن، َنُه وزاد في ش الثاَّنية أقوىَ، فحّرك أجفاَّ

َكتُه ثّم عأاَّد َنْت حار َك ِر ماَّ س ْد ْتحِّ والطباَّق، فتنّحى عأنُه بق ُبع الف وفي تتاَّ

ُهَّصصوده، َغ مج َبلْصص ْبَره و َغ صصص ِعه، فماَّ زاَل يلْحِّّ عألْيه حاتى استفر إلى موِض

ًا من أن يذّب عأن عأينيِه بيده، ففعل، وعأيصصون القصصوما إليصصه ّد ُب ْد  فلْم يج

َكنْت حاركتصصه َده وس ّد ي ْدر ماَّ َر َنّحى عأنه بق َنه، فت ْو َيَر ّنهَّم ل  ترُمقه، وكأ

َطَِّرف كمه، ثم ثّم عأاَّد إلى موضعه، ثّم ألجأه إلى أن ذّب عأن وْجهَّه ب

ّلْه بعين َمْن حَاَضره مصصن َلْه ك ِفع َع بين ذلك، وعألْم أّن  َب ألَجأه إلى أْن تاَّ

َلصصحِّّ مصصن ّذباَّب أ ُأمناَّئه وجلْساَّئه، فلّْماَّ نظصصروا إليصصه قصصاَّل:ً أشصصهَّد أّن الصص

ْتصصه َب ّلْصصه فمصصاَّ أكصصثر َمصصن أعأج َتغفر ال الخنفساَّء، وأزهى من الغراب وأس

ًا ْعِفه ماَّ كاَّن عأنصصُه مسصصتور ّلْه عأّز وجّل أن يعّرفه من ض نفُسه فأراد ال

َفَضصصَحني َبنصصي و َلْ ّني عأند الناَّسَ ِمْن أْزَمِت الناَّسَ، فقصصد غ وقد عألْمت أ

َ ًاَّ ل ْيئ َباَُّب َشصص ّذ ُهَُّم الصص ْب ُلْ َيْسصص َوإْن  َلُه تعصصاَّلى:ً " ْلِْقصصه ثصصّم تل قصصو أضصصعُف خ

ُلْصصصصصصصوُب". ْطِّ َوالَم ِلُب  ّطِّصصصصصصصاَّ ُعَف ال ُه ِمنصصصصصصصُه َضصصصصصصص ُذو ْنق َت َيْسصصصصصصص

ًاَّ فصي أصصحاَّبه، ّلْسصاَّن، قلْيصَل فضصوِل الكلما، وكصاَّن َمهَّيبص ّين ال وكاَّن ب

ِبه َعْن عألْيصِه فصي نفسصه، ول فصصي تعريصصض أصصحاَّ ْطِّ َي َد َمْن لم  وكاَّن أحا



َناَّلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة. للَْم

ّني قّصة في إلحاَّح الذباَّب  ّباَّن، فصصإ ّذ َنصصاَّ مصصن الصص فأّمصصاَّ الصصذي أصصصاَّبني أ

ٍة، ّبصص َلْصصى دا ِدْر عأ ْيصصَر الربيصصع، ولصصم أقصص َد َخَرجُت أمشي في المباَّرك أريد 

ّباَّن، فسصصقط ذبصصاَّب ّذ ِر الصص َأِشٍب ونباٍَّت ملْتصصّف كصصثي فمررُت في عأْشٍب 

ُتصصه، ْد َلْى أنفصصي، فطِّردتصصه، فتحصصوّل إلصصى عأينصصي فطِّر َعأ ّباَّن  ّذ من تلْك ال

ّدة ْدر شصص ّي فتنّحى عأني بق فعاَّد إلى ُموِق عأيني، فزدُت في تحريِك يد

ٌع ليصصس ْقصص ِغياَِّض والّرياَّض و ّباَّن الكل وال ِذ ِل ّبي عأن عأيني - و حاركتي وذ

ّد مصصن ذلصصك، َعأاَّد إلّي فعدُت بأش ِه ثّم  ْدُت عألْي ُع َف َد إلّي  لغيرهاَّ - ثّم عأاَّ

َناَّ في ذلك ِه عأن وجهَّي، ثّم عأاَّد، وأ ِب ْبت  َب َذ َف فلْماَّ عأاَّد استعملُْت كّمي 

َعأصصاَّد نزعأصصُت ّنصصي فلْمصصاَّ  َعأُه عأ أحاصصّث الّسصصير، أؤّمصصل بسصصرعأتي انقطِّصصاَّ

ْد َد ولصصم أجصص َو ُكّمي؛ فلْماَّ عأصصاَّ َدَل  َب ّني  َعأ ِه  ُنقي فذببت ب ُعأ ِني من  َلْساَّ ْي َط

ْذ َلْه م ًاَّ لم أتكلْْف مث َتاَّّم ًاَّ  ْوت منه شوط َو، فعد ْد له حايلًْة استعملُْت الع

ّقاَّني الندلسّي فقاَّل لي:ً ماَّ لك ياَّ أباَّ عأثماَّن هصصل ِمصصْن ًاَّ، فتلْ ّي كنُت صب

ّباَّن ّذ حااَّدثة? قلْت:ً نعم أكبر الحوادث، أريد أن أخصصرَج مصصن موضصصٍع للْصص

ّدقُت َلّْي فيه سلْطِّاٌَّن فضحك حاصتى جلْصس، وانقطِّصع عأنصي، ومصصاَّ صصص َعأ

ًا. ّد ّتصصصصصصصصصصصى تباَّعأصصصصصصصصصصصد جصصصصصصصصصصص ّنصصصصصصصصصصصي حا باَّنقطِّصصصصصصصصصصصاَّعأه عأ

َيصصَر ّباَّن، فصصإذا ارتحلْصصوا لصصم  ّذ ًا كصصثيرة الصص ّباَّن العسصصاَّكر والعسصصاَّكر أبصصد ذ



ّظصصصصصصصصصاَّعأن منهَّصصصصصصصصصاَّ إل اليسصصصصصصصصصير. َد ال المقيصصصصصصصصصُم بعصصصصصصصصص

ْطَِّن عألْصصى المتصصاَّع، ُق ّنهَّصصّن يتبعصصن العسصصاَّكَر، ويسصص ّنصصاَّسَِ أ وزعأم بعُض ال

َي ّد ِذيِن التي عألْيهَّاَّ أسباَّبهَّاَّ حاتى تصصؤ ّدواّب، وأعأجاَّز البرا وعألْى ِجلَِل ال

إلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى المنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصزل الخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر.

ّبنصصاَّ. َقنصصاَّ ودوا ْؤذونصصاَّ، ثصصّم ل يركبصصون إلّ أعأناَّ ُي ّكصصّي:ً يتبعوننصصاَّ ل وقصصاَّل الم

ُعفونصصاَِّت ّلْصصقِّ مصصن تلْصصك ال ّذباَّب ويقصصول بعضصصهَّم:ً بصصل إنمصصاَّ يتخ ّلْقِّ ال تخ

ّنهَّصصم والبخرِة والنفاَّسَ، فصصإذا ذهبصصت فنيصصت مصصع ذهاَّبهَّصصاَّ، ويزعأمصصون أ

ِئل. ّلْتهَّصصصاَّ فصصصي الشصصصماَّ يعرفصصصون ذلصصصك بكثرتهَّصصصاَّ فصصصي الجنصصصاَّئِب، وبق

ِة، فصصإذا ِة الصصتي فيهَّصصاَّ الّشصصراُب باَّلّصصصَماَّم ْدناَّ فصصَم النيصص ّبماَّ سد قاَّلوا:ً ور

ًا. ًاَّ صصصصصصصصصصصغاَّر نزعْأناَّهصصصصصصصصصصاَّ وجصصصصصصصصصصدناَّ هنصصصصصصصصصصاَّك ذباَّبصصصصصصصصصص

وقاَّل ذو الّرّمة:ً 

ًاَّ ْقَل وأّن َفَراش َب ٍو ال وياَّبُس َذا ِنطِّاَّفه صاَّرت القنع أّن
ْنصصع:ً الموضصصع الصصذي يجتمصصع فيصصه نقصصران المصصاَّء، والفصصراش:ً المصصاَّء ِق ال

الرقيصصصصصصصقِّ الصصصصصصصذي يبقصصصصصصصى فصصصصصصصي أسصصصصصصصفل الِحيصصصصصصصاَّض.

ّبمصصاَّ فلْقصصوا ّنهَّصصم ُر ّنبيصصذ أ وأخصصبرني رجصصٌل مصصن ثقيصصف، مصصن أصصصحاَّب ال

ْقصصل والكصصل، وليصصس هنصصاَّك مصصن صصصغاَّر ّن الّسفرجلْة أياَّمَا الّسصصفرجل للْ

ًاَّ ُذباَّبصص َيَروا عألْى َمقاَّطِع الّسصصفرجِل  ِدُمهَّْم أْن  ُيع ّتة ول  ٌء الب ّباَّن شي ّذ ال



ّتى تلْحصصقِّ باَّلكبصصاَّر َنهَّاَّ تعظم حا ّبماَّ رصدوهاَّ وتأّملْوهاَّ، فيجدو ًا، ور صغاَّر

فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي الّسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّعأة الواحاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدة.

ّذباَّن طبصصع كطِّبصصع الِجعلن، فهَّصصو ّذباَّب بعد موته قاَّل:ً وفصصي الصص حاياَّة ال

َء أن يدفعوا َلُْه لكاَّنوا خلْقاَّ َهََّر أه ِعياََّن ق ٌع غريب عأجيب، ولول أّن ال طب

ِفنيصصت ِد مصصاََّت فصصي العيصصن، و ِفَن في الصصور ُد َعَل إذا  ِإّن الُج الخبَر عأنُه؛ ف

َنصصه وبيصصن ِظُر إليصصه بي ًا ولصصم يفِصصصل النصصاَّ ًا تصصاَّرز ّلْهَّاَّ، وعأاَّد جاَّمد ُته ك حاركاَّ

ّيت، ماَّ أقاَّما عألْى تأملْه، فإذا أعأيد إلى الروث عأصصاَّدت إليصصه َعِل الم الُج

حاركصصصصصصصصصصصصصصصة الحيصصصصصصصصصصصصصصصاَِّة مصصصصصصصصصصصصصصصن سصصصصصصصصصصصصصصصاَّعأته.

ًاَّ مصصن وجّربُت أناَّ مثَل ذلك في الخنفساَّء، فوجصصدُت المصصر فيهَّصصاَّ قريبصص

َعصصل. ِة ماَّ بيَن الخنفسصصاَّء والُج َقراب ْغ كّل ذلك إلّ ل َعل، ولم يبلْ ِة الج َف ِص

َنة كصصاَّن فيهَّصصاَّ ًاَّ عألْى ابن أبي كريمة، وإذا هو قد أْخَرَج إّجاَّ ودخلْت يوم

ْطَِّن فيه مصصن ٌة قد تساَّق ّباَّن كثير ِذ ِة أوساَّخْ الثياَّب، وإذا  ٌء من غساَّل ماَّ

ُهَّّن َت ّي َعأِشصص َبصصْرَن كصصذلك  َغ َف ُكصصّن فصصي رأي العيصصن،  ْتن، هكصصذا  ّو َفَمصص ّلْيصصل  ال

ّتى انتفْخَن وعأِفصصّن واسصصترخين؛ َد إلى انتصاَّف النهَّاَّر، حا َغ وليلْتهَّّن، وال

ُفتاََّت آُجّر جديصصد، وإذا هصصو ًة جديدة، و ّد آُجّر وإذا ابن أبي كريمة قد أعأ

َلْى ظهَّر الجصصّرة الجديصصدة، َعأ ُهَّّن  يأخذ الَخمس منهَّّن والسّت، ثّم يضع

ْدر مصصاَّ يغُمرهصصاَّ ِد المصصدقوق بقصص ِدي ويذّر عألْيهَّّن من دقاَّق ذلك الجّر الج



َيصصَراٌن َط ّنصصه  ْد تحّركْت، ثّم مشت، ثّم طصصاَّرت؛ إلّ أ فل تلْبث أن يراهاَّ ق

ضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعيٌف.

وكاَّن ابُن أبي كريمة يقصصول:ً ابن أبي كريمة وعأود الحياَّة إلى غلمه 

ُتصصَن قلْصصت:ً وكيصصف ذاك? قصصاَّل:ً إّن ْن َي ّتصصى  ًا حَا ًاَّ أبصصد ّيت ْنَت م ّلْه، ل دف ل وال

ِدما أخصصوه تلْصصك ْعِض الْمر، فق ًا ماََّت، فأّخْرُت دفنه لب ُنصير غلمي هذا 

ّواهمصصاَّ َلْة فقاَّل:ً ماَّ أظّن أخي ماََّت ثّم أخذ فتيلْصصتين ضصصخمتين، فر ْي ّلْ ال

ّناََّر، ثصصّم أطفأهمصصاَّ وقّربهَّمصصاَّ إلصصى منخريصصه، فلْصصم ًاَّ ثّم أشعل فيهَّاَّ ال ْهن د

َبْث أْن تحّرك، وهاَّ هو ذا قد تصصراه قلْصصت لصصه:ً إن أصصصحاَّب الحصصروب يلْ

َدللٌت وعألمصصاَّت َدهم في هصصذا  والذين يغسلْون الموتى، والطباَّء، عأن

ُتره باَّلصصدفن حاصصتى َألّ تسصص ٍد من أولئصصك  َلْى نفسك في واحا َعأ فل تحمل 

َيجيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصف.

َلْصصى َعأ ّيت مْن أنصصف الكلْصصب، ويسصصتدلون بصصذلك  والمجوسَ يقّربون الم

َد فصصي عأْزِمصصه. ّباَّن قصصد زا ّذ ّنصصاَّه مصصن الصص َي أمصصره فعلْمصصت أّن الصصذي عأاَّ

َعصصرة، وربمصصاَّ دخلْصصْت فصصي ُة ن ّذباَّن، والواحاصصد َعر:ً ضرٌب من ال ّن َعر وال ّن ال

ِر أو الّسبع، فيزمّا بأنِفه؛ للْذي يلْقصصى مصصن المكصصروه بسصصببه، أنف البعي

ّعر خصصده، وَزمّا أنفصصه - بصصذلك ْبر من الرجاَّل إذا ص ِك ّبه ذا ال َعَرُب تش فاَّل

البعير في تلْك الحاَّل، فيقاَّل عأند ذلصصك:ً فلن فصصي أنفصصه نعصصرة، وفصصي



ُنعَرتصصه. ّيصصَر  ُع عأنصصه أو أط ّلْصصه ل أقلْصص ْنزوانصصٌة، وقصصاَّل عأمصصر:ً وال أنِفصصه ُخ

ّباَّن الكل، وقاَّل أوسَ:ً  ومنهَّاَّ الَقَمع، وهو ضرٌب من ذ

ْفُر ِء وعأ ّظباَّ ِكناَّسَِ في ال ُع ال َقّم َت ّلْه أن ُمصْزنصه أنصَزَل ال
وذلصصصصصصصصصصصصك ممصصصصصصصصصصصصاَّ يكصصصصصصصصصصصصصون فصصصصصصصصصصصصي الصصصصصصصصصصصصصيِف وفصصصصصصصصصصصصصي الحصصصصصصصصصصصصّر.

َبعِض الزمصصاَّن، ْبر في  ّد ّبماَّ كاََّن أضّر من ال ُد الذىَ، ور ّلْه شدي ْند من جند ال ّذباَّن ج ّباَّن للْدواّب وال ّذ أذىَ ال

ّتصى تضصرَب بأنفسصهَّاَّ الرض - وهصي فصي ّنهَّاَّ تغشصى الصدواّب حا َلْى القاَّفلْة بماَّ فيهَّاَّ؛ وذلك أ َعأ وربماَّ أتت 

ُتْضرب المفاَّوز - وتسقط، فيهَّلْك أهل القاَّفلْة؛ لنهَّم ل يخرجون من تلْك المفاَّوز عألْى دوابهَّْم - وكذلك 

ّبصصة، ويقصصول بعُضصصهَّم لبعصصض:ً ُكهَّاَّ صصصاَّحاُب دا ُلْ الّرعأاَّء بإبلْهَّم، والجماَّلون بجماَّلهَّم عأن تلْك الناَّحاية، ول يْس

ّذبصصصصصصصاَّن الّريصصصصصصصاَِّض والكل. ّذباَّن، وقبصصصصصصصل أْن تتحصصصصصصصرك  ِة الصصصصصصص َكصصصصصصص ْبصصصصصصصَل حار ِدُروا ق بصصصصصصصاَّ

ِرق ّباَّن تغمس خراطيمهَّاَّ في جوِف لحصصوما الصصدواّب، وتخصص ّذ ْدمي إذا لسعت بأذناَّبهَّاَّ، وال ُد ت والّزناَّبير ل تكاَّ

َد ِزيص َبعوضصة ذاُت سصّم، ولصصو  ّدة الوقِع سمومٌا، وكذلك ال ًاَّ، ولهَّاَّ مع ش ّدمَا نزف َد الغلظ حاتى تنزَف ال الجلْو

َدنهَّاَّ كبدن الجّرارة - فإنهَّاَّ أصغر العقاَّرب - لمصصاَّ َب َد في حاْرقة لْسعهَّاَّ إلى أن يصيَر  ِزي َدن البعوضة و َب في 

ّغر أو ّنه ُمَم ّبماَّ رأيت الحماَّر وكأ ًاَّ كثيرة، ور ّيًة من الَجّرارة النصيبية أضعاَّف ٌء، ولكاَّن أعأظَم بلْ قاَّما له شي

ّبمصصاَّ ًاَّ إلّ سصصتروه بجهَّصصدهم، فر َدعأون موضصصع َيصص ِقعونهَّاَّ، ومصصاَّ  َبر ُي ّلْلْون حاُمَرهم و ُهَّْم مع ذلك ليج ّن معصفر، وإ

َدسي والمذاِر بأيديهَّم المناَّخس والمذاّب، وقد ضربت بأنفسهَّاَّ ْب َعأ رأيَت الحمير وعألْيهَّاَّ الّرجاَّل فيماَّ بين 

ْهَّصصده، فل َعصصصاَّ بكصصّل َج ُبهَّاَّ باَّل ًا يضصصر ِر إذا كاََّن أجير ّبماَّ رأيت صاَّحاَب الحمي الرَض واستسلْمت للْموت، ور

تنبعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصث.

اَّلفة حِامصاَّر كصاََّن تحصتي، ًاَّ سقط عألْى س ُذباَّب ْد رأيُت  َده خطِّر، ولق وليس لجلْد البقرة والحماَّر والبعير عأن

َيه به فنزا عأنصصه، ْدُت باَّلّسوِط لنّح َعَم َأّملْه وماَّ يقلْع عأنه، ف ُأذنيه، وحاّرك رأسه بكّل جهَّده، وأناَّ أت فضرب ب

ّد المخصصرج بفيصصه، فلّْمصصاَّ نّحصصاَّه طلْصصع. ّدمَا وقد س ّنُه كاَّن يشرب ال َأ ّدمَا وقد انفجر؛ ك ِه عأنه ال ِو ورأيت مع نْز

َلْصى الشصصيء السصصود َعأ ّنصاَّ نصراه يخصصرأ  َلْى مصاَّ شصاَّء قصاَّلوا:ً ل َعأ ّباَّن يْخَرأ  ّذ ّذباَّب وتزعأُم العاَّّمُة أّن ال ونيم ال

أبيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصَض، وعألْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى البيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصِض أسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصود.

َذَرق الحمصصاَّما، قصصاَّل ّنعصصاَّما، و ّذباَّب - في معنصصى خصصرئِ النسصصاَّن - وعأصصّر الطِّصصاَّئر، وصصصاَّما ال ويقاَّل قد ونَم ال

الشاَّعأر: 



َأّن ِنيَمه ك ِد نقُط َو َدا الِمص َنَم ّذباَُّب َو ّتى عألْيه ال حا
ِما طوُل وليس ْو ّناَّقَة، ركب إذا البعير ُك الخنزيرة، ركب إذا والخنزير ال

ْبِث من ساَّعأًة بأطوَل ِة ُل ّباَّن ذكور َلْى الذ َد النصصاَِّث ظهَّور َعأ الّسصصفاَّد. عأنصص

ّذباَّب تخلْقِّ ّذباَّب ال ْلْقِّ من وال ًة يكوُن الذي الخ ِولد، الّسفاَّد من َمّر والصص

ًة ّفصصصن مصصصن ومصصصّر ِد الجسصصصاَّما تع َفسصصصاَّ الجصصصراما. فصصصي الحصصصاَّدث وال

َقِّ إذا والباَّقلُء َت ًاَّ عأ ّلْه استحاَّل النباَّر في شيئ ًاَّ، ك ّبماَّ ُذباَّب فصصي أغفلْوه فر

ْنباَّر تلْك ِر إلى فيعودون ال َوىَ مصصن تطِّصصاَّير وقصصد النباَّ ُكصص فل والخصصروِق ال

ّ النبصصصصصصصصصصصصصصاَّر فصصصصصصصصصصصصصصي يجصصصصصصصصصصصصصصدون القشصصصصصصصصصصصصصصور. إل

ّذباَّب  ًا، يكون الباَّقلء من يخلْقِّ الذي وال ًاَّ، يعود ثّم دود ماَّ أكثر وماَّ ذباَّب

ًاَّ الباَّقلء ترىَ ّقب ٌء داخلْه في مث ّنه شصصي َأ ّلْصصه كصصاَّن إذا مسصصحوق، كصص قصصد ال

ّباَّن منه خلْقِّ ّذ ّيره، ال تصصّم ولصصو الخلْصصقِّ، تصصاَّمّا فيصصه تجصصده مصصاَّ أكثر وماَّ وص

طصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر. كصصصصصصصصصصصصصصصصاَّن لقصصصصصصصصصصصصصصصصد جناَّحاصصصصصصصصصصصصصصصصاَّه

ّذباَّب تخلْقِّ عأن شيخ حاديث ّدثني ال ِبناَّ بعصض وحاصص مصصن شصصيٍخ عأصصن أصصصحاَّ

َبصرة إّماَّ وأردت، الباَّقلء، أحاّب قاَّل:ً كنت الُخريبة أهل - بغصصداد وإماَّ ال

ّنصصي ذهب ٍة فصصي - فصصصرُت حافظصصه عأ فصصي فقلْصصت بصصاَّقلء، حِاْملْهَّصصاَّ سصصفين

ّلْه نفسي:ً هذا ّد، وسعاَّدة الحّظ من وال ّتوفيصصقِّ ومصصن الَجصص والتسصصديد، ال

َع من أربع ولقد َق هصصذه فصصي لصصي:ً أجلْصصُس وقصصع قصصد الصصذي هصصذا مثل له َو



ًاَّ منصصه فآكصصُل البصصاَّقلء، هذا عألْى السفينة ّيصص ًاَّ ِن ًا، ومطِّبوخصص ّو وأرّض ومقلْصص

ُنه، بعَضه ًاَّ وأْجعلْه وأطح ًاَّ، مرق ْغذو وهو وإدام ًء ي ًاَّ، غذا ُيْسصصِمُن، صصصاَّلح و

ْعنصصاَّ أّملْته، فيماَّ فاَّبتدأت الباَّه، في ويزيد َكْرُت الّسصصفينة، ودف َأن كصصثرة فصص

ّباَّن، ّذ ُد كاَّن فلْماَّ ال ْدر لم ماَّ منه جاَّء الغ والشصصرِب، الكصصِل عألْصصى معه أق

ِغلْت الَحديث، وذهب القاَّئلْة وذهبت ّذّب، وُشصص يكصصّن لصصم أنهَّصصّن عألْصصى باَّلصص

ّذّب، يبرحْاَن َثَر وكّن باَّل ّني عألْيهَّّن؛ أقوىَ أكوَن أْن من أك ُد ل كنُت ل أطر

َئًة َهَّاَّ حاتى ماَّ َئة يخلْف ُهّن مكاَّنهَّاَّ، ماَّ البصصاَّقلء مصصن يخرْجصصَن مصصاَّ أوِل فصصي و

َأّن َنًة بهَّّن ك اََّن فلْمصاَّ َزَماَّ ت لحصاَّلي، أسصوأ كصاَّن أسصوأ طيرانهَّصّن ك فقلْ

ّي للْملح:ً ويلْك ٍء أ ْد يتبعصصك الذباَّن صاَّر حاتى معك شي ِه قصص ّلْصص َلْصصْت وال أك

َبْت َو وشر ّلْصه القصة? قلْت:ً ل تعرف ليس قاَّل:ً أ ّلْصه قصصاَّل:ً هصصي وال وال

ّية هذه ولول الباَّقلء، هذه من َناَّ البلْ إلصصى يجيئصصون كماَّ الّركاَّب من لجاَّء

ّ ظننتصصه ومصصاَّ الحمصصولت، أصحاَّب جميع للْيصصن هصصذا اغتفصصر قصصد ممصصن إل

ِكراء، ُتُه باَّلسفينة، التفّرد وحاّب ال َأل ُفصصَرض، بعصصض إلى يقربني أْن فس ال

َي حاتى َدك أْن لي:ً أتحّب فقاَّل أريد، حايث إلى هناَّك من أكتر ّو منه? أز

ًا.مصصن طريقٍِّ في والباَّقلء أناَّ ألتقَي أْن أحاّب قلْت:ً ماَّ َبد البصصاَّقلء كصصره أ

ّلْمه عأن ذلك أخذ وكاَّن الباَّقلء، يأكل ل شمر أبو كاَّن ولذلك َعّمصصر مع م

ّلْه عأبد كاَّن وكذلك الشعث، أبي والصصوكيعّي محصصاَّرب بصصن مسلْمة بن ال



دهرهصصصصم. مصصصصن برهصصصصًة المصصصصدائني، الحسصصصصن وأبصصصصو وُمعّمصصصصر،

ُد عأِفصصن البصصاَّقلء أّن يقول:ً لصصول وكاَّن ّطِّبصصِع، فاَّسصص ٌء ال ّثصصر رديصص ّدمَا يخ الصص

ُظه ّلْ َء ويورث ويغ َد - لماَّ بلء وكّل الّسودا ّل ّذباَّن، و ّذباَّن ال مصصاَّ أقصصذُر والصص

ٍء يقول:ً كّل وكاَّن ومَشى طاَّر ًاَّ ينبت شي ٌء فهَّصصو منكوس ّذهن، رديصص للْصص

والباَّذنجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّن. كاَّلبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّقلء

ً أّن يزعأم وكاَّن َدخل غرماَّئه من هرب رجل ِة في َف ّتر بصصاَّقلء، غاَّبصص فتسصص

َأراد بهَّاَّ، عأنهَّم ِه، فيهَّاَّ والدخول إخَراجه بعُضهَّم ف ُهَّصصْم لطِّلْب فقاَّل:ً أحاكم

ًا. بموضصصصصصصصصصصعه لصصصصصصصصصصه كفصصصصصصصصصصاَّكم وأعألْمهَّصصصصصصصصصصم شصصصصصصصصصصّر

ًاَّ يقول:ً سمعت وكاَّن ِة َأهل من ناَّس ّنه يحلْفون التْجرب ّلْه:ً إ أقصصاَّما ماَّ باَّل

ٌد َبعين أحا ًاَّ أر َء ِمنبت في يوم ّ منه وخرج باَّقل ًاَّ أسصصقمُه وقد إل ْقم ل ُسصص

ِجسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصَمه. يزايصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصُل

ْدهاَّن أصحاَّب منع الذي أّن وزعأم ِة ال ّبصصوا أن مصصْن باَّلسمسصصم والتربي ير

ْور الّسماَِّسم َن ِد مصصن يعرفصصوَن الصصذي البصصاَّقلء، ب ِه، فسصصاَّ ّنصصه طبعصص غيصصر وأ

ّدماَّغ عألْى مأمون عأملْصصه أّن ويزعأمصصون والّصصصماَّخْ، الخيشصصوما وعألْصصى ال

باَّلفسصصصصصصاَّد. الذهصصصصصصاَّن إلصصصصصصى القصصصصصصصد هصصصصصصو عأملْصصصصصصه الصصصصصصذي

ٍء كّل أّن يزعأم وكاَّن ًاَّ يكون شي ّنه للْعصب رديئ ًاَّ يكون فإ ّذهن، رديئ للْصص

ْذ الصصذهن؛ يفسد كاَّن إنماَّ البصل وأن ًاَّ كصصاَّن إ ّيصص ُذَر وأْن للْعصصصب، رد َبل ال



ّنصصه الحفصصظ؛ ويصصورُث العقصصَل ُيصصصلْحِّ صصصاَّر إنمصصاَّ َعَصصصب. صصصاَّلحِّ ل للْ

ٌء وكاَّن ّذباَّن أكلْت عألّْي يقول:ً سوا ًاَّ أكلْت أو ال ّلد ل شيئ ّ يو ّذباََّن، إل الصص

ّلده ل وهو ّ يو َو، إل ُء ُه َء يلْد ل والشي ّ الشي ِء أولصصى وهو إل ِه، الشصصياَّ بصص

ِه، إلى وأقربهَّاَّ َلرض أرحاصصاَّما ينتصصجَ وفيمصصاَّ الرحاصصاَّما، جميصصع وكذلك طبع ا

َلشصصجاَّر، وأرحااَّما الحيوان، وأرحااَّما ّثَمصصاَّر، وأرحاصصاَّما ا ّلصصد فيمصصاَّ ال منهَّصصاَّ يتو

وفيهَّاَّ.

 الخرء حلوة حول سيف أبي حديث

ًاَّ َجاَّلٌس أناَّ وبينماَّ ّيين من ِفتياٍَّن مع المسِجد في يوم يلْي مماَّ المسجد

َناَّ سلْيم، بني أبواب ٍذ وأ ْذ الّسّن حَادث يومئ َبَل إ ْق - الممصصرور َسيف أبو أ

ْؤذي ل وكاَّن ًا، ي ّظْرِف كثير وكاَّن أحاد ٍما من ال وقصصف - حاصصتى َسصصراة قصصو

ّد، أثر وجهَّه في نرىَ ونحن عألْيناَّ، ّلْه قاَّل ثّم الِج ًا:ً وال إله ل الذي مجتهَّد

ّ َء إن هو إل ّلْه ثّم لحلْو، الخْر ّ إله ل الذي وال ثصصم لحلْصصو، الخصصرء إّن هو إل

ّلْه ّ إله ل الذي وال ًاَّ لحلْو، الخرء إّن هو إل ّتصًة يمينصص ّلْصُه يسصألني َباَّ عأنهَّصاَّ ال

ّنك له:ً أشهَّد فقلْت القياَّمة يوما ُقه، ول تأكلْه ل أ عألْمصصت أيصصن فمصصن تذو

ْنَت ذلك? فإن ًا عألْمت ك َناَّ أمر ّلْم ّلْه، عألَْمَك مماَّ فع ّباَّن قاَّل:ً رأيت ال ّذ ال

ِبيذ عألْى َيسقط ّن ِزر، عألْى يسقط ول الحلْو، ال العسصصل عألْصصى ويقصصع الحاَّ



َلْى وأراه الخّل، عألْى يقع ول ّتْمصصر، عألْصصى منه أكثَر الُخرء َعأ أفتريصصدون ال

ْيٍف أبصصاَّ هذه? فقلْصصت:ً يصصاَّ من أبين حُاّجًة فْضصصُل ُيعصصرُف وشصصبهَّه بهَّصصذا َسصص

َلْى الّشيِخ الشاَّب. َعأ

 وأنثى ذكر َغيِر من الحيوان بعض تخلق

َع ُثّم ّذباَّن خلْقِّ ِذكر إلى القول بناَّ َرَج نصصاَّسٌَ أنكصصر وقصصد البصصاَّقلء، من ال

ِه العوامّا من ٌء يكوَن أن العوامّا وأْشباَّ ٍر غير من كاََّن الخلْقِّ من شي ذكصص

َلم، بشأن جهٌَّل وهذا وأنثى، ّنصصون وهصصم الحيصصوان، وبأقسصصاَّما العصصاَّ أّن يظ

ّدين عألْى ًة، القول بهَّدا القرار من ال وكّل قاَّلوا، كماَّ المر وليس مضّر

ُبه قصصوٍل ّذ ِعيصصاَّن يكصص ًاَّ، وأسصصَخُف خطِّصصأ، أفحصصش فهَّصصو ال عألْصصى وأدّل مصصذهب

ٍة ْفلْصصصصصصصصصصصصصة أو شصصصصصصصصصصصصصديدة معاَّنصصصصصصصصصصصصصد ْفرطصصصصصصصصصصصصصة. غ م

ّذاهُب ذهب وإْن ِز عألْصصى ذلك يقيس أن إلى ال دوَن الصصّرأي، ظصصاَّهر مجصصاَّ

ْطِِّع ِعلْصصل، حاقاَّئقِّ غيب عألْى الق ً - قصصاَّل شصصيء كصصّل فصصي فصصأْجَراه ال ْول َقصص

ِعيصصصصصصصاَُّن يصصصصصصصدفعه ًاَّ، ال ّدين إنكصصصصصصصاَّر مصصصصصصصع أيضصصصصصصص لصصصصصصصه. الصصصصصصص

ُكُل النساََّن أّن عألْمناَّ وقد ّطِّعاَّمَا يأ فيهَّمصصاَّ وليصصس الّشصصراَب، ويشصصَرُب ال

ّيٌة ٌة، ول حا ُيْخلْقِّ دود ِفه في منهَّاَّ ف ّيصاَّت، من ألوان جو مصن وأشصكاٌَّل الَح

ّديدان ٍر غير من ال ّد ولكن أنثى، ول َذك ِد لذلك لب ِول ّلْقصصاَِّح الصص أْن مصصن وال



َء وملقاَّة ِطباَّع، تناَّكحِّ عأن يكون َء الرحاصصاَّمَا بطِّباَّعأهَّصصاَّ تشصصبه أشياَّ وأشصصياَّ

ّقحاَّت طباَّئعهَّاَّ في تشبه الرحااَّما. ملْ

 الشعر من بشواهد لغوي استطراد

الشاَّعأر: وقد قاَّل 

ْيِجه عأن ِتَجت َه ْن ُت أحالماَّ واس َكحَِّ ْن َت ْيَل فاَّْس ّلْ ِقَحت البهَّيَم ال ْل ُأ َف
الخر: وقاَّل 

ِنتاَّجاَّ أكرُمهَّاَّ فاَّلجود َكَحْت الُمور تناَّ
الّرّمة: وقاَّل ذو 

ّلْيِل َداِن أحالمُا ال ِهَّ ّقِل ال المث َكَحصْت ماَّ إذا لِمدلٌج تناَّ
ُمعاَّذ: وقاَّل عألّْي بن 

ٌقِّ ِل َتْز الّشْمِس َرحِام من ُمْس الهَّوا حِاَضاَّن في ِطفٌل
ُدكيٌن الّراجز، أو أبو محمد  الفقعسّي: وقاَّل 

ٍة في باَّلّسوِط ّتصرسَِ ديموم كاَّل ْنصِس ذمصيل تعلْلُْت الصعص
ّلْيَل َعأّرَج  الّشمس بروُج ال
الّصلْت: وقاَّل أمية بن أبي 

ّتى للْماَّء ٍد كّل حا ْن ُد َز َفص ُمْسص ّوخهَّاَّ والرُض َطُروقًة اللُه ن

َناَّ فيهَّاَّ ِبُر نصولصد وفيهَّصاَّ مقاَّ َناَّ والرُض أّمنصاَّ وكاَّنْت َمعِقلْ
ّية الْرَض  فقاَّل: وذكر أم

َبُر أردف ماَّ نجتّزه والّصوف َو ال ّطِّوط ُعأه وال َبصسصُه فيهَّاَّ نْزر َنلْ ف
ّ الرَض أرحَاَم ماَّ ّنناَّ إل ُفصُر َأ ُك ْبغي فماَّ القراُر َهَّصاَّ ن ً ب بصدل
ِيي َء ُتع ّباَّ ِط َوىَ ل ال ْث ُبُر لهَّاَّ َت الّس ِه  ّلْ ِء في ال ٌة العأدا نصاَّفصذ

فصقصصاَّل:ً إلصيهَّصاَّ رجصع
َنصاَّ لو أبناَّؤهاَّ ونحُن ّن ُكصُر أ ُشص َناَّ ْق ِلْ َنْت ُخ َقْت ُأّمناَّ وكاَّ ِلْ ُخ

 القول من العامة تستنكره ما



ِة الرحايمصصة - ْقلْ َب ُع منهَّم أّن جاَّلينوسََ قاَّل:ً عألْيكم باَّل وتقول العرب:ً الشمُس أرحاُم بناَّ فإذا سمع الساَّم

ّية: الّسلْقِّ - استشنعه الساَّمع، وإذا سمع قوَل العرب:ً الشمُس أرحام بناَّ، وقوَل  أم

ّنناَّ إل الرَض َأْرحَاَم ُفُر أ  ُك
َذ فصصي يصصده اليمنصصى لم يستشنعه، وهماَّ سواء. فإذا سمع أهل الكتاَّب يقولون:ً إّن عأيسى ابن مريم أَخ

ِء، وهذه أّمي، لكسصصرة الخصصبز، استشصصنعه، فصصإذا َة خبز، ثم قاَّل:ً هذا أبي، للْماَّ ِكسَر َفًة، وفي اليسرىَ  ُغْر

َع قوَل  ّية: سم أم

ِء ّتى للْماَّ ْند كل حا ُد َز َفص ُمسص َهَّاَّ والرُض ّوَخ َقًة الله َن َطُرو
َقصصَة أّن ذلصصك فصصي والصصصل يستشصصنعه، لم  ِد َناَّ فصصي ألفصصاٍَّظ أصصصحاَُّب الّز

ّنهَّم تهَّويل؛ وأصحاَُّب كتبهَّْم، ِدُموا حايَن ل عأنصصدهم يكصصن ولصصم المعصصاَّنَي عأ

ُلوا طاَّئل، فيهَّاَّ ّلْف إلى ماَّ ًا. وأوَجُز وأيسُر أْخَضُر هو ماَّ تك كثير

ْظوة  الناس من طوائف لدى اللفاظ من طوائف ُح

ٍما ولكصصّل ْو ِظيصصْت ألفصصاٌَّظ َقصص َدهم، حا ْنصص الرض فصصي بلْيصصٍغ كصصّل وكصصذلك عِأ

ٍما وصاَّحِاب ٍر وكّل منثور، كل ٍما وصصصاَّحِاِب الرض فصصي شصصاَّعِأ مصصوزون؛ كل

ًاَّ وألف لهَّجََ قد يكون أن من بد فل كلمصه، فصصي ليصديَرهاَّ بأعأياَّنهَّاَّ؛ ألفاَّظ

َع كصصصصاَّن وإن ِم واسصصصص ّلْفصصصصظ.. كصصصصثيَر المعصصصصاَّني، غزيصصصصَر العلْصصصص ال

ِة حاّظ فصاَّر َق ِد َناَّ ّتصصصلْت قلْصصوبهَّم، إلصصى سصصبقْت الصصتي اللفاَّظ من الّز وا

ِئصصجَ، التناَّكصصحَِّ، ألسصصنتهَّم عألْصصى وَجصصرْت بطِّباَّئعهَّم، ّنصصور والِمصصزاج والنتاَّ وال

ّفاَّع والظلْمصصة، ّنصصاَّع، والصصد َغصصاَّمر، والسصصاَّتر والم ُبطِّلن، والمنحصصّل، وال وال

ِوْجدان، َلثير وال ّديقِّ وا ً السبحِّ، وعأمود والّص الكلما، هصصذا مصصن وأشصصكاَّل



ًاَّ كاَّن وإن َفَصاََّر ًاَّ غريب ًا مرفوض ْند مهَّجور ّلْتناَّ أهِل عأ ِتناَّ، م َو وكذلك ودعأ

َد هو ْن ُهَّورناَّ، عأواّمناَّ عِأ ّ يستعملُْه ول وجم ّ الَخواّص إل ّلْمون. وإل المتك

 الكلم وصوغ اللفاظ اختيار

ْولً، هذا في أقوُل وأناَّ ًاَّ، يكون أن وأرجو َق لنصصي أرجصصو أقصصْل ولم مرضي

ّني خلْلً، فيه أعألُْم ِه بآداِب أخذُت ولك ّلْتي، دعأوتي أهِل وجو ولغصصتي، وم

ّنصصه وذلصصك العصصرب، وهصصم وجيرتصصي؛ وجزيرتصصي، ٍر قيصصل أ ّي:ً لُصصصَحاَّ العبصصد

َد لصاَّحِابه، يقول الرجل ْن َيه تذكيره عأ ّناَّ نحُن وإحْاساَّنه:ً أماَّ أياَّد نرجصصو فإ

ْد نكوَن أن ْغناَّ ق ِء من بلْ ًاَّ عألْيناَّ يجُب ماَّ أدا ًاَّ، مبلْغ َو ُمرِضصصي ُهصص ّنصصه يعلْصصم و أ

ْد ّفاَّه َق ّقه و ُصصحاَّر:ً كصاَّنوا قصاَّل يجصب، ل بمصاَّ عألْيصه وتفّضل الواجَب، حَا

ّبون ُعأوا أن يستح َد ًاَّ، للْقول َي ّفس َفوا وأن فضلً، فيه يتركوا وأن متن يتجصصاَّ

ّقِّ عأصصصصصصصصصصن َنعصصصصصصصصصصوا لصصصصصصصصصصم أرادوه إن حَاصصصصصصصصصص منصصصصصصصصصصه. ُيم

َهَّْم أرجصصصصصو، قلْصصصصصت فلْصصصصصذلك ّهََّمصصصصصَك فصصصصصاَّف ّلْصصصصصه َف تعصصصصصاَّلى. ال

فصصي دمصصُت مصصاَّ أكصصوَن أْن اللْفصصظ، هصصذا مصصن الّضصصرِب هذا في رأيي فإّن

َدة عأباَّرتهَّصصاَّ، هصصي الصصتي المعاَّني العتيصصد باَّلّشصصيء ألِفصصظ أن فيهَّصصاَّ، والعصصاَّ

َع الموجصصود، َد ّلْصصَف وأ ّ عأسصصى ِلمصصاَّ التك ّ يسصصهََّل ول يسصصلْس أل بعصصد إل

الطِّويلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة. الّرياَّضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة



ًاَّ ُدمصصُت ماَّ المتكلْمين بألفاَِّظ ألِفظ أْن وأرىَ الكلما صصصناَّعأة فصصي خاَّئضصص

عألّْي. لمؤنتهَّْم وأخّف عأني، لهَّْم أفهَُّم ذلك فإن الكلما؛ أهل خواّص مع

ٍة ولكل َد لهلْهَّاَّ حَاصلْت قد ألفاٌَّط صناَّعأ َتلْصصَزق فلْصصم سصصواهاَّ، امتحاَّن َبع

ّ بِصصصناَّعأتهَّم َد إل َنْت أن َبعصص ً كصصاَّ َكل الصصصناَّعأة. تلْصصك وبيصصن بينهَّصصاَّ ُمشصصاَّ

ّلْمين ألفاَِّظ إلى يفتقر أْن باَّلمتكلْم وقبيحٌِّ ٍة، في المتك رسصصاَّلة، أو ُخطِّبصص

ِة في أو ِة في أو والتجاَّر، العواما مخاَّطب ِه أهلْصصه مخاَّطب ِد ْبصص أو وأمتصصه، وعأ

أخصصصصصصصصصبر. إذا خصصصصصصصصصبره أو تحصصصصصصصصصدَث، إذا حاصصصصصصصصصديثه فصصصصصصصصصي

ّنه وكذلك ِلَْب أن الخطِّأ من فإ وهصصو العصصوامّا وألفاَّظ العأراِب، ألفاَّظ يج

ٍما ولكّل داخل، الكلما صناَّعأة في شكل. صناَّعأة ولكّل مقاَّل، مقاَّ

 وأنثى ذكر غير من الحيوان بعض خلق

ْلْقصصه مصصن غيصصر ّلْه عأّز وجصصّل مصصن خ ثم رجع بناَّ القول إلى ماَّ يحدث ال

ّد في ذلك من تلقي أمريِن يقوماَِّن مقاَّمَا ّنه لب ٍر ول أنثى، فقلْناَّ:ً إ ذك

ُع مصصن ّطِّبصصاَّئ ّذكر والنصصثى، ومقصصاَّمَا الرِض والمطِّصصر، وقصصد تقصصرب ال الصص

ّلْبِن ّدما، وكصصاَّل ّوْل في جميع معاَّنيهَّاَّ، كاَّلنطِّفصصة والصص الطِّباَّئع، وإن لم تتح

ّدما. والصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّد لجميع الحيصصوان مصصن وقد قاَّل صاَّحاُب المنطِّقِِّ:ً أقول بقوٍل عأاَّمّا:ً لب



ّدما، ونحصصن قصصد نجصصد الجيصصَف يخلْصصقِّ منهَّصصاَّ دما، أو من شيء يشاَّكل الصص

ُبصصرازه ّديدان، وكذلك العذرة، ولذلك المجوسّي كلْماَّ تبّرز ذّر عألْصصى  ال

ّوط فصصي ِديصصدان، والمجوسصصّي ل يتغصص ًاَّ من التراب؛ لئل يخلْقِّ منهَّاَّ  شيئ

ُيكصصرما بطِّصصَن الرض عأصصن ذلصصك، ويزعأصصم أّن ّنه بزعأمه  الباَّر والبلليع ل

َيصصت العصصوالُم الخمسصصُة عألْيهَّصصاَّ بزعأمهَّصصم:ً ِن ُب ُد الركصصاَّن الصصتي  الرَض أحَاصص

أبرساَّرسَ وأبرماَّرسَ وأبردسَ وكاَّرسَ وحاريرة أمنة، وبعضهَّم يجعل

العوالم ستة ويزيد أسرسَ، ولصصذلك ل يصصدفنون موتصصاَّهم ول يحفصصرون

ًاَّ. ّنصصصصصصواويس وْضصصصصصصع لهَّصصصصصصم القبصصصصصصور، ويضصصصصصصعونهَّم فصصصصصصي ال

قصصاَّلوا:ً ولصصو اسصصتطِّعناَّ أْن نخصصرج تلْصصك الجيصصف مصصن ظهَّصصور الرضصصين

وأجواف الحاراز، كمصصاَّ أخرْجناَّهصصاَّ مصصن بطِّصصون الَرضصصين لفعلْنصصاَّ، وهصصم

ّنه يصصوما تقصصوما الجيصصف، فمصصن يسصصّمون يصصوما القياَّمصصة روزرسصصتهَّاَّر، كصصأ

َدان المصصصصصوتى سصصصصصّموهاَّ بأسصصصصصمجَ أسصصصصصماَّئهَّم. ْبصصصصص ُبغضصصصصصهَّم ل

ّقِّ بصصاَّلتعظيم ّناَّر والماَّء، وليساَّ بصصأحا قاَّلوا:ً وعألْى هذا المثاَّل أعأظْمناَّ ال

ِزع الّصماَّمة من رؤوسَ النية الصصتي يكصصوُن من الرض. وبعد فنحن نن

َنجد هناَّلك من الفراش ماَّ لم يكن عأن ذكر ول فيهَّاَّ بعُض الشراب، ف

ِء الهَّصصواء وذلصصك الشصصراب إذا أنثى، وإنماَّ ذلصصك لسصصتحاَّلة بعصصِض أجصصزا



انضّم عألْيه ذلك الوعأاَّء، وهذا قوُل ذي الرّمصصة وتأويصصُل شصصعره، حايصصث

يقول:ً 

ًاَّ َبقصَل وأّن َفَراش ٍو ال ِبصُس ذا وياَّ َع أن وأبَصْرَن ْن ِق ُفُه صاَّرْت ال ِنطِّاَّ
ِر مصصن تخلْصصقِّ مصصاَّ كّل وكذلك ّنخلْصصة ُجّمصصاَّ ََلْصصقِّ ضصصروب مصصن وفيهَّصصاَّ، ال الخ

ّطِّير، باَّلفاَّرسصصية يسّمى َوالذي َوردان، بناَِّت وأشباَّه الطِّير، وأشباَّه وال

َناَِّت والَرضة، والقوادح، وكاَّلّسوسَ، فاَّذو، َب ْقن اللتي َوْردان َو مصصن يخلْ

َلجذاع اليصصّخ فيصصه يكبصصس الصصذي الَزج نجصصد وقد والحشوش، والخشب ا

َع، كلْه يستحيل كيف بخراساَّن، ِد َدّل الّضفدع وماَّ ضفاَّ َلْى بأ ّلْه َعأ مصصن ال

َفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصراش. ال

ّثلْجَُ ذلك يستحيل وإنماَّ ْدر فيه انفتحِّ إذا ال ّثصصور، منخر كق ّتصصى ال ْدُخلْه حا تصص

ّلْصه قصصاَّل كمصصاَّ اللقحصصة، هصصي التي الّريحِّ َناَّ عأصصّز ال ْلْ َأْرَسص َو َيصصاََّح وجصصّل:ً ) الّر

ِقصصصصصصصحَِّ(َ، َوا ملْقحصصصصصصصة. يجعلْهَّصصصصصصصاَّ ولصصصصصصصم لقحصصصصصصصًة فجعلْهَّصصصصصصصاَّ ل

ّدهناَّء وْسط ونجد ّو من أوسع - وهي ال ظهَّصصر - وعألْى الّصّماَّن ومن الد

ِدع من المطِّر غّب في الجاَّمع مسجد ُده، ُيحصى ل ماَّ الّضفاَّ وليس عأد

ٍر عأن كاَّن ذلك أّن ّلَْه ولكّن وأنثى، ذك ِطبصصاَّع مصصن السصصاَّعأَة تلْك َخلْقهَّاَّ ال

ِة تلْصصك َبصص ّتر ِء وذلصصك المطِّصصر وذلصصك ال الّريصصحِّ وتلْصصك بهَّمصصاَّ، المحيصصِط الهَّصصوا

ِة، َع تلْك أن زعأموا وإْن المتحّرك فاَّلصصذي الّسصصحاَّب، فصصي كصصاَّنت الّضصصفاَّد



ُع تقيم وإنماَّ أنكروه، الذي من أعأجُب به أقّروا ّبى الّضفاَّد ُد وتتر َلصص وتتوا

ًء، تلقصصي أرض فصصي الميصصاَّه، منصصاَّقع في بهَّصصذه يوصصصف ل والّسصصحاَُّب مصصاَّ

ُفراِت ِدْجلَْة في يزيد الماَّء نجد قد الصفة، والحفصصاَّئر البطِّصصون فتنصصّز وال

َلرض، من تلْيهَّاَّ التي ُيْخلْقِّ ا ِء ذلك من ف يكصصن ولصصم الكثير، الّسمُك الماَّ

ٌء الرضصصين تلْصصك بحصصر في ول الحدث، الحفاَّئر تلْك في بيصصض مصصن شصصي

ّسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصمك. ال

ّكون القاَّطول أهَل نجد ولم ّلْقِّ الفأر أّن في يش ُهَّصصْم أرضهَّم، من تخ ّن وأ

ّبماَّ ُقهَّاَّ، يتم أن قبل من الفأَرة أبصروا ر ْلْ ِر خلْقِّ بأجمعهَّم فنسبوا خ الفأ

ّتَرِب المياَّه بعض وإلى والنثى، الذكر إلى كمصصاَّ والزمصصاَّن، والجصصواء وال

والعقاَّرب. والّضفاَّدِع، السمك، في قاَّلوا

 الطبيعية المور في والرأي القياس اطراد ضعف

ّباَّن بيصن فقصاَّل:ً ليصَس قصاَّئس ذلك قاَّسَ فإن ّذ وبيصن وردان وبنصاَّت الص

َناَّبير ْبر الّزناَّبير بين ول فرق، الّز ّد الّزرازير بين ول فرق، والخناَّفس وال

خشصصاَّش من فرغوا فإذا فرق والّزرازير العصاَّفير بين ول والخفاَّفيش

ّدارِج الطِّواويس إلى ثم أحارارهاَّ، إلى ثم بغاَّثهَّاَّ إلى صاَّروا الرض والتصص

وينبغي كذلك، ذلك لهَّم:ً ليس قيل الناَّسَِ، إلى يصعدوا حاتى والزماَّمجَ



ًاَّ لكم ّي ِد ّطِّبيعة تعرفوا أن َب الطِّبيعصصة مصصن الغريبصصة والطِّبيعصصة والعاَّدة، ال

ِنِع، من والممكن العاَّّمية، َت ِكَن ََوأّن الُمْم َبين:ً فمنه عألْى الُمْم الصصذي ضر

والقلْصصة، الكصصثرة عألْصصة ومصصاَّ يكصصون، يكصصاَّد ل الصصذي ومنصصه يكصصون، يصصزال ل

ًاَّ الممتنع أّن وتعرفوا َلْى أيض ُكون ماَّ ضربيَن:ً فمنه َعأ موضصصوعأة لعلْصصة ي

التي العلْة بين ماَّ وفصَل دفعهَّاَّ، يجوز ل لعلْة منه كاَّن وماَّ دفعهَّاَّ، يجوز

ُعهَّاَّ يجوز ل َلْى وهي دف ّ له عألْة ل الذي المتناَّع وبين عألْة، حااٍَّل كل َعأ إل

وجنُسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه. الشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصيء عأيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصُن

َق تعرفوا أْن وينبغي كصصونه يسصصتحيل ومصصاَّ والممتنصصع، المحاَّل بين ماَّ َفْر

ّلْصصصصه مصصصصن الخلْصصصصقِّ. مصصصصن كصصصصونه يسصصصصتحيل ومصصصصاَّ وجصصصصّل؛ عأصصصصّز ال

َطوا ذلك فعند القوىَ، من وحاظوظهَّاَّ الجواهَر عأرفتم وإذا النكصصاََّر فتعاَّ

ّ والقرار، َثصصر من سبيل في أو المتعلْم، سبيل في فكونوا وإل الّراحاصصة آ

َلْى ساَّعأًة ِرث ماَّ َعأ ّد يو ّلْم ك َء أن يكصصون قصصد البصصد، راحاصصة مصصن التع يجيصص

َلْى ٌء التوليد جهَّة عأ ُعد شي ٌء ويمتنع َمجيئه، الوهم في يب أقصصرب هو شي

ّيباَّت المور حاقاَّئقِّ لّن غيره؛ من الوهم في ّد ل الشصصياَّء، ومغ إلصصى ُتصصر

ّد وإنماَّ الّرأي، ظاَّهر َعأة الَحصصزما بصصاَّب في دخل ماَّ الّرأي إلى ير والضصصاَّ

َوُب هو وماَّ َد وليس الحاَّجة، َنيل إلى وأقرُب أص ْلْصصٌم الّرأي عأن ّنْجصصحِّ عأ باَّل

ِه وامتناَّع الّرمل، من الّزَجاَّج مجيء كنحو والكداء؛ َب مصصن والزئبصصقِّ الّش



ّول أن ّذهب طبع في يتح مصصن الماَّيعة باَّلفّضة أشبُه والزئبقِّ والفّضة، ال

من أشبه البريز باَّلذهب الدمشقي والّشبه الفرعأونّي، باَّلزجاَّج الّرمل

- الّزجاَّج أّن العجب الصاَّفي. ومن الخاَّلص النقّي الزجاَّج ِبِفلْقِّ الّرمل

ّلد وهو ِر فصصي الذهب مع يجري - قد مو ّذهب؛ مفصصاَِّخر كصصثي ْذ الصص ل كصصاَّن إ

ّير َعُه يغ َب ٌء ط ًاَّ دفنصصت إذا بمولدة ليَسْت التي والفّضة أرض؛ ول ماَّ زماَّنصص

ًاَّ، استحاَّلْت طويٍل غير ّّنه الحديصصد فأّمصصاَّ أرضصص ٌع ذلصصك فصصي فصصإ غيصصر سصصري

ٌء. بطِّيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

َق أّن ناَّسٌَ زعأَم وقد ٍء كصصّل أّن هصصو إنمصصاَّ بينهَّمصصاَّ الذي الفر فصصي لصصه شصصي

ٌة، أصٌل العاَّلم َتلْصصب يكتسصصب الذي كاَّلشيء يكن لم وخمير ّفصصقِّ ويج ويلْ

ّذهب وأن ويلّْزق، ًاَّ يكون أن من يخلْو ل ال اَّن مصن ركن ًاَّ الرك منصذ قاَّئمص

ٍء أبعد فهَّو كذلك كاَّن فإن والرض، والناَّر والماَّء الهَّواء كاَّن مصصن شصصي

ّلد أن ّناَّسَُ يو ّذهب كاَّن وإن مثلْه، ال بأن الرض، عأمقِّ في حادث إنماَّ ال

ًا، الرض من يصاَّدف َهر ْو ِء ومن َج ًا، خللهَّاَّ في الذي الهَّوا ومصصن جصصوهر

ِء ِبس الماَّ ًا، لهَّصصاَّ المل ًا، فيهَّصصاَّ المحصصصورة النصصاَّر َومصصن جصصوهر مصصع جصصوهر

َقاَّبلت من ومقدار الزماَّن، ُمرور طول من مقدار ِإن البروج، ُم كصصاَّن ف

ّذهب ِر هصصذه نتيجة هو إنماَّ ال ِه َلْصصى الجصصوا ّ فصصواجب السصصباَّب، هصصذه َعأ أل

ًا الصصصصصصصصصصصصصصذهب يكصصصصصصصصصصصصصصون ّ أبصصصصصصصصصصصصصصد كصصصصصصصصصصصصصصذلك. إل



َقْت التي الفأرة لهَّؤلء:ً أرأيتم فيقاَّل ِلْ ْلْب من ُخ ِذ ُص فصصأرة، ورحاصصم ُجصصَر

ّنهَّاَّ وزعأمتم ّية المور من مقاَّبلْة عألْى فأرة أ ّية الّسماَّو والرضية والهَّوائ

َفاَّء مع الخصاَّل، هذه نتيجة وكاَّنت ِذه استي َلْسناَّ ه ْد الّصفاَّت? أ وجدناَّ َق

ّيأ أخرىَ فأرة ومصصن الهَّصصواء، حَاضصصاَّنة ومصصن الَرِضصصين، أرحاصصاَّما مصصن لهَّاَّ تهَّ

ّياَّت ُمقصصاَّبلت ومصصن الماَّء، تلْقيحِّ ّيصصاَّت، السصصماَّو أَصصصاََّر فاَّلّزمصصاَّن والهَّوائ

ًاَّ ذلك جميع أيصصن فمصصن عأصصددناَّه مصصاَّ كصصّل وكذلك مثلْهَّاَّ، أخرىَ لفأرة سبب

ّية بيَن النساَُّن يخلْط أن يستحيل ّيصصة طبيعية ماَّئ َهر? إّمصصاَّ وماَّئ مصصن جصصو

ّظنصصون طريصصقِّ ومصصن والتقريصصب، التبعيصصد طريصصقِّ ْو والتجريصصب، ال مصصن أ

ًاَّ، ذلك يقع أْن طريقِّ ّناَّطف صنع كماَّ اتفاَّق في الجير يد من الساَّقط ال

َذاب ّلْون، ذلك أعأطِّاَّه حاتى الّصفر ُم َلْب ال ّنفع، ذلك وج الّرجاََّل إّن ثم ال

َدْت دبْرته َقَصْت، وزا ًاَّ صاََّر حاتى ون َهَّ َب ًاَّ،هذا ََش ّنوشصصاَّذر مع ذهبي ّلصصد ال المو

الّسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصود. الحجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّرة مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن

ِز قصصاَّئُم ذلصصك قلْتم:ً إّن فلْو ّطِّصصرد العقصصل فصصي الجصصوا غيصصر الصصّرأي، فصصي م

ّنظر، في مستحيل ّناَّ ال ْدناَّ ولك َلم وج ّنصصاَّسَ مصصن فيصصه بماَّ العاَّ كاَّنصصاَّ منصصذ ال

ّناَّسَ فإّن َلْفصصون لصصه، وينتصبون هذا يلْتمسون ال َيك هصصذا كصصاَّن فلْصصو بصصه، و

ُء المُر ْو والتجريب، والتركيب والتوليد الجمع وجه من يجي وجصصه من أ

سصصنيَن ألصصوِف مصصن ظهَّصصر قصصد ذلصصك يكصصوَن أْن ينبغصصي كصصاَّن لقصصد التفاَّق،



ُألوف؛ ْذ و ً هصصذا ولكاَّن المم، به تؤّرخْ ماَّ أقّل المقداُر هذا كاَّن إ مقبصصول

ّنه وعألْى مردود، غيَر ّيْن لم أ ّنه منه لناَّ يتب ّذهُب يكون أْن يستحيل أ ّ ال إل

ِه، بموجب الوهم في الشيء كوِن ُقرُب وليس وجد، حايث من ول لكون

ُده ْهم فصصصصصصصصصصي بعصصصصصصصصصص لمتنصصصصصصصصصصاَّعأه. بمصصصصصصصصصصوجٍب الصصصصصصصصصصو

ً أّن ولو ِئل َلمصصَر هذا قاَّل:ً إّن قاَّ ّيصصأ أْن إلصصى يحتصصاَّج قصصد إذ ا طبصصاَّع لصصه تتهَّ

َلرض، ِء، وطبصصاَّع الماَّء، وطباَّع ا حاركصصاَّت ومقصصاَّدير النصصاَّر، وطبصصاَّع الهَّصصوا

ْع لصصم فمصصتى الزمصصاَّن، طصصول مصصن ومقصصداٌر الفلْك، الخصصصاَُّل هصصذه تجتمصص

ُلمور هذه وتكُمْل ّذهب، خلْقِّ يتّم لم ا يكصصون أْن يسصصتقيم قصصد وكذلك ال

ٍد تهَّيأ قد ِر، مصصن شكل ماَّئتي بين يجمع أن لواحا ِه عألْصصى فمزجهَّصصاَّ الجصصوا

ّبهَّصصاَّ مقصصاَّدير، عألْصصى وطبَخهَّاَّ مقاَّديَر، ًا وأغ وقصصاَّبلْت الزمصصاَّن، مصصن مقصصدار

ًا ّية، الجراما حاركاَّت من مقدار عألْصصى فيصصه بماَّ العاَّلم وصاَّدفت السماَّو

ًاَّ يده عألْى جرىَ ماَّ بعُض وكاَّن هيئة، ًا، وبعضه اتفاَّق اجتمعت فلْماَّ قصد

َع ذهٌب منهَّاَّ جاَّء َق ُبه أراد ثصصّم مصصّرة، سنة آلف خمسة في ذلك فو صصصاَّحا

َدة َو ِدْر فلْم المعاَّ ِر، تلْك طباَّئع مقاَّدير أمثاَّل عألْى يق ِه يضصصبط ولم الجوا

َد كاَّن ماَّ مقاَّديَر َع كاَّن ماَّ وأخطِّأ المّرة، تلْك في إليه قَص َق ًاَّ، له و ّتفاَّقصص ا

تلْصصك مثصصل العصصاَّلم مصصن ول الحركصصاَّت، تلْصصك مثصصَل الفلْصصك من يقاَّبل ولم

ْد فلْم الهَّيئة، َع َقول هذا لناَّ قاَّل ذلك. فإن له ُي ُنصصوا قاَّئل ال ّي َب لصصي وقصصاَّل:ً 



ُلمصور اجتمصاَّع بتباَّعأصد تحتّجصوا ول إحاصاَّلته، موضصع ه، ا ّنصاَّ ب لكصم نقصر فإ

ّدليل مقنصصع، قصصوٌل ذلك في عأندناَّ كاَّن هل بتباَّعأدهاَّ، ْثلْصصجَ الصصذي والصص بصصه َت

ّناَّسَ استطِّاَّعأة في عأندناَّ الّصدور? وهل ّلدوا أن ال ّ ذلك، مثل يو بأن إل

ّتاَّّمصصة والفهَّصصاَّما السلْيمة، العقول عألْى القول هذا ُيعَرض ّده ال إلصصى وتصصر

َية كلْهَّاَّ المور هذه وجدناَّ والكتب? فإذا الرُسل عأنصصدناَّ ذلصك كاََّن له، َناَّف

َو ّلْساَُّن يظهَّر فيماَّ الشأن وليس المقنع، ُه ّتجصصويز فيصصه الشّك من ال وال

ّده ولكن له، ّنه العقصل؛ إلى لير َيجده فصصإ ًا سصص ًاَّ منكصر كصاَّن إذا لصه، وناَّفيص

ًاَّ العقل التخبيل. آفة ومن المرض، آفة من سلْيم

 التخبيل ضروب

ْطٍب َقلٍْب َر والتخبيل ضروب:ً تخبيٌل من الِمَرار، وتخبيل من الّشيطِّاَّن، وتخبيل آخر كاَّلرجل يعِمد إلى 

ًاَّ ّدماَّت متسكع ّطِّى المق ُد ل يفي باَّلجلْيل، ويتخ ْع َب ُهو  َيْحِملْه عألْى الدقيقِّ و َف ّقحِّ، وذهن لم يستِمّر،  لم يتو

ًاَّ ل يعرف إلّ الشكوك والخواطر الفاَّسدة، التي متى لقصصت َن َبر َزَماَّ َغ ًا بل يقين، و بل أَماَّرة، فرجع حاسير

ُء َوىَ فصصي سصصنة، والبنصصاَّ ٍما ل يصصدا القلَْب عألْى هذه الهَّيئة، كاَّنت ثمرتهَّاَّ الحيرة، والقلُْب الذي يفُسد في يو

ٍة ل يبنصصصصصصصصصصى مثلْصصصصصصصصصصه فصصصصصصصصصصي شصصصصصصصصصصهَّر. َقصصصصصصصصصصُض فصصصصصصصصصصي سصصصصصصصصصصاَّعأ ُين الصصصصصصصصصصذي 

ّباَّن. ّذ ُيمنصصصصصصع جصصصصصصاَّنبه ثصصصصصصم رجصصصصصصع بنصصصصصصاَّ القصصصصصصول إلصصصصصصى ذكصصصصصصر الصصصصصص ٌذ  قصصصصصصولهَّم:ً نبيصصصصصص

ّباَّن ل يصصدنو ّذ ُدون أن الصص َبه? قاَّل:ً يري ِن ٌذ يمنع جاَّ ٍء معنى قولهَّم:ً هذا نبي ّلْويه كلِْب المطِّبخ:ً أّي شي َع ِل قيل 

َد قول ابن  ًا فأنش عأبدل: منه، وكاَّن الّرقاَّشي حااَّضر

ّيتي ِمْن ذا إّن ِز ِظصيْم َر َعص َل ُبوت  َك َعن ْل ِر في ا ْع ّني َق َد
ْبِصَر ُبوَت ُأ ْنك َع ِه ال ُعصومْا في َي ّتصى َدني َغَمْرُت قد حاص
ٌد َب َق َز مصركصومْا رأِسصه فو ِيثصه  ْهصر ُيغ ّد ّ الص إل



ْثني أن ّنني أغ ْغصمصومْا فإ َمص ّفه  ًبصاَّ ينصاَّدي ك ُذبصاَّ
المزكصومْا يَشّمُه َشراٍب من ْعأني َلْْن َد َقِّ ََف ِطي ّوا ُأ ُنص ُد

ٍء فهَّصصو ّذباَُّب عأصصن شصصّم شصصي َعأجَز ال ِإذا  ْتن، ف ّن َذر وفي استطِّاَّبة ال َق ّباَّن يضَرب به المثُل في ال ّذ قاَّل:ً وال

الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذي ل يكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصون أنتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصُن منصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه.

ْعد باَّلبخر،  َد بن حَاّساَّن بِن س قاَّل: ولذلك حايَن رمى ابُن عأبدِل محّم

َيْت ولو ِلْ ِفُره ُط ْنصد َمشاَّ َق ب ُنو ِه إلى يد ذبصاٌَّب في
ًاَّ ِوْرد له َهَمْمَن إْن َوِشيك ب ًة ْفَن حالو ًاَّ ويخ َموت

ِد الملْك بن مروان وأنشدوا قصصوَل أبصصي ّباَّن، وكاَّنت فيماَّ زعأموا كنيَة عأب ّباَّن ويقاَّل لكّل أبخر:ً أبو ذ أبو ذ

حُازابَة: 

َع ْلْ الُحُصْن ِمَن َقاَّرٍح عِأناَِّن َخ ّباََّن أبو َع ذ الّرَسْن مخلْو
َفت َعتناَّ ص ْي حاسن لبن َب

بالذباب هجاء فيه شعر

َناَّئّي: قاَّل رجل يهَّجو هلَل بن عأبد الملْك  ُهَّ ال

َته ّد َو َتصه َم ّلْص ْلْصِس وُخ َفص بص ّنصي َيْشتري ً م ِهصلل
ً َخْمِس فيه خصاٍَّل ِمن هلل ُع للْذي ّنصي يبصتصاَّ ِمص

ْكُل الجروِح وآثاَُّر ضْرسَِ وأ ُغ  ِن والصمصكصاَّوي النغاَّ
ّذباَُّب كاََّن  ْعِس برأسَِ ال َج ِذ ِه الذباَّب أْخ َعصي بإصبص

ِرَب ّنصاَّسَ ُضص ّيهَّصاَّ ال َأ ّناَّسَِ وعأجزهم مثلً، فقاَّل:ً "ياَّ  ّلْه عأّز وجّل لضعِف ال القول في آية قاَّلوا:ً وضرب ال

ّذباَُّب ْبهَُّم الص َوإْن يْسصلْ َلصه  ُعصوا  َتَم ِو اْج َل َو ًاَّ  َباَّب ُذ ُقوا  ُلْ َيْخ ّلْه لْن  ُدوِن ال ْدعأون ِمْن  َت ِذين  َلُه إّن ال ُعوا  َتم َثٌل فاَّْس َم

ّنصصاَّسَِ ّباَّن وال ّذ ّوىَ بيصصن الصص ْد َسصص َقصص ّناَّسَ:ً  َبعُض ال ُلْوُب". فقاَّل  ْطِّ ِلُب والم ّطِّاَّ ُعَف ال ْنه َض ْنِقذوه م ًاَّ ل يْست ْيئ َش

ْذ ٌقِّ، عألْصصى قصصوله:ً "وإ ُفصصراش وهصصذا خلْصص َفراش وغيَر ال ّتعفين ال ّناَّسَ من ال ّلد ال ْد يو في العْجز:ً وقاَّلوا:ً فق

ِقيَن" وعألْى قول  ِل َأحْاَسُن الَخاَّ ْير" وعألْى قوله:ً " ّطِّ ِة ال َئ ْي َهَّ َك ّطِّيَن  ُقِّ من ال ُلْ الشاَّعأر: َتْخ

ِما ض ْلقو ُقِّ ا ُلْ ِري ل ثّم يخ ُيف ْفري ْقَت َماَّ ت َلْ ْع خ َب و
ّتقصصصصصصصصصصصدير. قيصصصصصصصصصصصل لهَّصصصصصصصصصصصم:ً إنمصصصصصصصصصصصاَّ أراد الخصصصصصصصصصصصتراع، ولصصصصصصصصصصصم يصصصصصصصصصصصرد ال

ّياَّدة: قول في شعر وأّماَّ قول ابن  م



ُذباَّبهَّصاَّ َيطِّّن أن ُنباَّلي ولْسناَّ ِندَف أْن ُنباَّلي ِخندٌف ُتخ
ّذباَّب هاَّهناَّ مثلً، وقد وضَعه في غير موضصصع تحقيصصر لصصه ّنماَّ جعل ال فإ

وموضع تصغير، وهو مثل قوله:ً 

َوالَي ّلْت َم َواِن ذ َهَّ ُبصهَّصاَّ للْ ِرقاَّ ٍد ُنوا أَس ُتصم قد لمن كو عألْمص
ّتى الجّن عأن ُبهَّصاَّ َتهَّّر ل حا كل ْتناَّ العَصاَّ نرفع لم الجّن حااَّرب

وليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصس يريصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد تحقيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر الكلب.

ّذباَّب. ّبصصصة أي كصصصثيرة الصصص َذ ويقصصصاَّل:ً هصصصو ذبصصصاَّب العيصصصن، وذبصصصاَّب الّسصصصيف، ويقصصصاَّل تلْصصصك أرٌض َم

ُتلْي  ْقَمقِِّ في هجاَّئه لبعض من اب به: وقاَّل أبو الّشم

َباٍَّب ُذ َمَرقْه في ساَّقٍط ك ّناَّسَ ًاَّ ال ّلْهَّم جميع ك
ْدخلْه لصم بيصصت بصصه ونضصصحِّ باَّلكندسَ ضرب إذا اللْبن إن ويقاَّل ّبصصاَّن. َيصص ذ

يقصصول وهصصو الكيمصصاَّئي حاكيصصم أباَّ وسمعت أشرسَ بن وثماَّمة حاكيم أبو

ّننصصاَّ لكصصم أشرسَ:ً قلْنصصاَّ بِن لثماَّمة فاَّسصصتثقلْتم الكسصصير، عألْصصى نصصدلكم إ

ُغْرما، ُغنم وأردتم ال ُعأونصصاَّ وقلْناَّ غرما، بل ال َد الجسصصور هصصذه نصصصنع لكصصم:ً 

ًا، تنتقض ل صنعًة ُقلْناَّ فأبيتم، أبد ّنياَّت هذه من ترُجون لكم:ً ماَّ و المسصص

ّي? نحصُن وتخّربهَّصصاَّ الُمصصدود، تهَّصدمهَّاَّ التي ّنياٍَّت لكصم نعمصل المصصراد مسصص

ِنصصة، هذه بنصف ُؤو ًا، لكصصم فتبقصصى الم تجتهَّصصد أن للُْمصصدود قولصصوا ثصصم أبصصد

َدهاَّ، ّي جهَّ ّذباَّب وقولوا فأبيتم، غاَّيتهَّاَّ تبلْغ أْن وللَْمَراد ترجصصون ماَّ لي:ً ال

ُعوض? وماَّ من تشتهَّون منهَّاَّ? وماَّ َب ُتكصصْم ال َب ْغ ل ? لصصَم الجرجصصِس فصصي ر

ُعأوني َد َنة بيوتكم من أخرجهَّاَّ َت ُؤو َذا يقول اليسيرة? وهو باَّلم القصصوَل هصص

ُبناَّ يْسصصصصصمع. جصصصصصاَّلٌس سصصصصصاَّفري وابصصصصصن يضصصصصصحكون، وأصصصصصصحاَّ



ّداه منزله، إلى به ومضى بيده أخذ نزلناَّ فلْماَّ ثصصّم وَسصصقاَّه، وكسصصاَّه فغصص

ُعوَض تخرج أْن له:ً أحاببُت قاَّل َب ّذباَّب فأّماَّ داري، من ال أحاتملْه، فإني ال

ّلُْه أتاَّك وقد الذىَ تحتمل قاَّل:ً ولم َفرج? قاَّل:ً فاَّفعْل، ال ّد قاَّل:ً ل باَّل ب

ُأريصصد قصصاَّل:ً فكصصم أدويصصة وأشتري أدوية أخلْط أن من لي تريصصد? قصصاَّل:ً 

ًاَّ ًا، شصصيئ ًا، ذاك? قصصاَّل:ً خمسصصون قصصاَّل:ً وكصصم يسصصير قصصاَّل:ً ويحصصك دينصصاَّر

َذر مصصن الّراحاصصة تشصصتهَّي ليصصَس يسير? قصصاَّل:ً أنصصت لهَّاَّ يقاَّل خمسون قصص

ّباَّن ّذ له:ً اقعد، فقاَّل رجلْيه، عألْى وقاَّما نعلْيه لبس ثّم البعوض ولسع ال

ْدُت قاَّل:ً إْن َذهاَّ أن قبل قع ًء اشتريت ثّم آخ َئصصة دوا ْع لصصم دينصصاَّر بماَّ تنتفصص

ّني به؛ َدّخصصَن لست فإ ّدْخنصصة، هصصذه أ ّ ال بصصإخراجهَّّن أمرتهَّصصم إذا للْصصذين إل

ُد؛ ماَّ أكتمَك ول أخَرُجوهن، ّني ُأري ّ أقصد لست إ ُعّماَّر، إلى إل هو فماَّ ال

ّ ُعّماَّر ِبذكر سمع أْن إل وذهصصب بصصاَّلكيس لصصه ودعأصصاَّ عأقلْصصه، ذهصصب حاتى ال

ّناَّنير، ليزن ّقِّ له:ً ل فقاَّل الد ًا، وزٍن بل هاَّتهَّاَّ نفسك عألْى تش ّنمصصاَّ عأدد وإ

َثٌة، تحدث أن خاَّف ّدهاَّ فتفوت، شغل، يقع أو حااَّد ٌع وهصصو فعصص فغلْصصط َزِمصص

ّدهاَّ وزنهَّاَّ انصرف فلْماَّ دناَّنير، بعشرة َد وعأ َوج َكصصَر تنقصصص، َدنصصاَّنيره ف فب

َفْضل، يقتضيه عألْيه ّتصصى حاكيصصم أبصصو فضصصحك ال قصصاَّل:ً ُثصصّم يمصصوت، كصصاَّد حا

ُتهَّلْك وقد الفرع عأن تسألني ُعه إليه يختلْف يزل الصل? ولم اس ويصصداف

ّتى والّسصصخرية المصصاَُّل ذهصصب أنصصت? قصصد أمجنوٌن ثماَّمة:ً ويلْك له قاَّل حا



َته فإن مستورة، ِه هو شيطِّاٍَّن عأداوة وربحَت نفَسك، فَضْحَت ناَّفْر ّلْ وال

ِر من عألْيك أَضّر ِتك، ُعأّماَّ والبعصصوض الذباََّب عأنك يخرجون ليَس الذي بي

ّقِّ مع ُكلْفة، بل ّكاَّني قاَّل:ً هم الجوار، حا كصصاَّن قصصاَّلوا:ً لصصو وجيَرانصصي، سصص

ًا الخمسون لكاَّنت الكلْمة هذه حاكيم أبو منك سمع َئَة ديناَّر ديناَّر!!  ماَّ

ّذباب أصوات في شعر ِئها ال  وغنا

ّقب  ّي: ومماَّ قيل في أصوات الذباَّب وِغناَّئهَّاَّ، قاَّل المث العبد

َتغريد ِما ك ُغصون عألْى الحماَّ ال ّذباَِّب  ّنصى إذا للْ تصغص
آخر: وقاَّل 

ّنى ِطلْه في َتغ ُبه َغياَّ ذباَّ ُبصصصُه ِر مصَسصاَّ
النجم: وقاَّل أبو 

ِر من َه ْوِض َز ُلْْه الذي الّر ّلْ َك ي َباَّبهَّاَّ ترىَ ّلْصلْصه ذ َعص تص
ًاَّ: وقاَّل  أيض

ّور قد فاَّلّروُض َعأصّزائه في ن طحصمصاَّئه إلى تهَّديه والشيخ
حامرائه في الّشْمَس تخاَّل َأسصمصاَّئه في اللوان مختلَْف

َء يجاَّوب ّكاَّ ِئه مصن الم ّكصاَّ ُمص ِد صصفصرائه مصن باَّلور
ْدعأو ْقَب كأّن َي َع ُدعأصاَّئه ِمْن ال ُعْشِب ذباَِّب َدْرماَّئه في ال

َغّن ّد ُم ِغصنصاَّئه في َم
الشّماَّخْ: وقاَّل 

ّباٍَّن َأهاَّزيجَُ َلْى ِذ ِد َعأ ْوَسجَِ ُعأو َعأ ّ ّفَض أل ْوتصهَّصاَّ تخ َصص
ُه َسحيٌل َأعأل نشيجَُ و

المحْشرج
َدىَ ّوُل التطِّريِب َم أ

ِناَّء أجناَّسَُ الحماَّما ّنياَّت من الحيوان والجناَّسَ التي توصف باَّلغ المغ

ْعراء، والقَمصصع ّنحصصِل، والّشصص ْبر، وال ّد ّباَّن مصصن الصص ّذ والبعوض، وأصصصنف الصص



َنصصاَّء، ول لمصصاَّ يخصصُرُج مصصن البصصاَّقلء، قصصاَّل ّباَّن الكلْب ِغ ِذ َعر، وليس ل ّن وال

الشاَّعأر:ً 

ّباَّن َء ِذ ْعَرا ِذِل َوصيٍف َش ماَّ َأثصيٍث عأنهَّصاَّ َذائِل بص

ّبان ألوان ّذ ال

ِلْصصصصصصصصُك البصصصصصصصصَل ُزرق. ْهَّ ُت ّباَّن الصصصصصصصصتي  ّذ ْعَراء حُامصصصصصصصصر، قصصصصصصصصاَّل:ً والصصصصصصصص ّبصصصصصصصصاَّن الّشصصصصصصصص ِذ و

الشاَّعِأُر: قاَّل 

ِنصقِّ َسبصيٍب بذي حَااَّليًة مصو ّدهُر  ّفصقِّ ذو وال تصص
َفل نقاَّنقِّ من أو ْقصنصقِِّ ال المن ّذباَّب أصواِت  الزرق ال

ّباَّن الصصصصصصصصصصصصصصذي يسصصصصصصصصصصصصصصقط عألْصصصصصصصصصصصصصصى الصصصصصصصصصصصصصصدواب ُصصصصصصصصصصصصصصصفر. ّذ والصصصصصصصصصصصصصص

ّية، لُزميل بن أمّا  َهَّ ديناَّر: وقاَّل أرطأة بن ُس

ِكْر تْسبصقِِّ ل تُرْح وإن عألْيَك َأعأ ّني ًاَّ لصك أكن إن إ جصاَّزي
ّذباَِّب َمن الّركاَّب الْزرق ال ٌو َداوتصي الّرجاَّل تجد امر عأ

ّظصصصصك مصصصصن حِافظصصصصه. ْنصصصصَس حا َفلَ ت وإذا مصصصصّر بصصصصك الّّشصصصصعر الصصصصذي يصصصصصلْحِّ للْمثصصصصل وللْحفصصصصظ، 

المتلْمس: وقاَّل 

ُق زناَّبيُره المتلّْمُس والزر َواُن ِعْرض أ ُبُه ُجّن ال َباَّ ُذ
وبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّمي المتلّْمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصس.

ّياَّدة: وقاَّل ابن  م

َد إذا ٍد تغّر َفهَّاَّ حااَّ َطرب خلْ َتريٍس ْن َع ْبَر كأّن ب ّد ُعهَّاَّ ال يلَْس

ّذبان يسّمى ما بال

ّدليل ّنحل أجناَّسََ أّن عألْى وال ْبر ال ّد ّلْهَّاَّ وال ّباَّن، ك ّباَّد به حادث ماَّ ِذ بصصن عأ

ّكي وإسماَّعأيل ُصهَّيب، ّية عأن العأمش، عأن الم ْوفي سعيد بن عأطِّ َعصص ال



ّلْه رسول قاَّل:ً قاَّل ِر فصصي ُذبصصاٍَّب وسلْم:ً كصصّل عألْيه اللْه صلْى ال ّ النصصاَّ إل

ّنحلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة. ال

ًا سلْيماَّن:ً سمعت وقاَّل ُه مجاَّهصصد ّنحصصل قتصصل يكصصر َق ال ِعظصصاَّما، وإحاصصرا ال

الغصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصزو. فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي يعنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي

ْنبسة وحادثناَّ ّدثناَّ َعأ ْنظلْصة قصاَّل:ً حاص ُدوسصّي حا بصصن أنصصُس قصصاَّل:ً أنبأنصصاَّ الّس

ّلْه رسول أّن ماَّلك، ّذباَِّب قاَّل:ً عأمر وسلْم عألْيه اللْه صلْى ال أربعصصون ال

ًاَّ، َباَّب يومصصصصصصصصصصصصصصصص ُّذ النصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر. فصصصصصصصصصصصصصصصصي والصصصصصصصصصصصصصصصص

ّنصصاَّسَ اختلْصصف وقصصد والطفصصاَّل الحيصصوان عأصصذاب في كلمّي بحث فصصي ال

ّذباَّب وقاَّل الناَّر في قوله:ً والذباَّب تأويل ٌقِّ قوما:ً ال ّناَّر، ُخلْقِّ خلْ كماَّ للْ

ّلْه خلْقِّ ًاَّ تعاَّلى ال ًا َناَّس ّنصصاَّر، كصصثير ً وخلْصصقِّ للْ ّنصصاَّر، أطفصصاَّل قصصومٌا فهَّصصؤلء للْ

ْدٌل قاَّل:ً ذلك إذا أحادهم فصاَّر ُعأذَرهم خلْعوا ّلْه من َعأ فقصد وجّل؛ عأّز ال

ّنه ورأىَ العذر، أقصى بلْغ مّجصصده، فقصصد الطفاَّل عأذاب إليه أضاَّف إذا أ

ً وجد ولو ً وجصصد ولصصو لقاَّله ُظلْم ذلك إّن يقول َأْن إلى سبيل إلصصى سصصبيل

ّلْه أْن يزعأم أن ٍء عأصن يخبر تعاَّلى ال ّنصه شصي ثصصم يكصون، ل وهصو يكصون أ

ّ يقول ّ لقصصاَّله، صصصدق ذلك أّن إل ّنصصه إل ول هصصذه، عأنصصد الّسصصيف يخصصاَّف أ

ِة فصصي أعأظصصم تلَْك كاَّنت وإن تلْك، عأند الّسيف يخاَّف هصصذه. مصصن الِفريصص

ّلْه أّن يزعأم وبعض ّنماَّ وجّل عأَز ال ّذَب إ بهَّصصم ليغصصّم المشركين أطفاَّل عأ



ِقلْون قاَّل ثّم آباَّءهم، ّذبهَّم منهَّم:ً بل المتعاَّ ّنه عأ هصصذا ولّن شاَّء، هكذا ل

ّلْه التمجيد باَّب في القول بهَّذا أيحتسب شعري فلْيت له، لّن تعصصاَّلى؛ ل

أميصصر سصصوط يخف لم من وكل محمود، فهَّو عألْيه يقدر ماَّ فعل من كل

ًاَّ فأتى َبه أّن القبيحَِّ ذلك يحسن فاَّلذي قبيح أمصصن، موضع في كاَّن صاَّحا

ّنه أو ّظلْصصم الكصصذب وكون فكيف السلْطِّاَّن، مطِّاَّلبة من يمتنع آمٌن ل وال

ُبْخل واللْهَّو والعبث ّلْه وال إليصصه تصصدعأوه ول إليصصه، يحتصصاَّج ل مّمن محاَّل ك

الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدواعأي.

َق أبو وزعأم ّطِّاَّعأاَّت أّن إسحاَّ َوْت إذا ال ُلْهَّصصاَّ استوىَ است ّثصصواب، فصصي أه ال

ُلْهَّاَّ استوىَ استوْت إذا المعاَّصي وأّن منهَّم يكن لم وإذا العقاَّب، في أه

ْوا معصصصصصصصصصصية ول طاَّعأصصصصصصصصصٌة َو التفّضصصصصصصصصصل. فصصصصصصصصصي اسصصصصصصصصصت

ٍء وكّل الحيوان أجناَّسَ أّن وزعأم سصصواء. التفّضل في ويألم، يحّس شي

ّلْهَّم والمسلْمين المشركين َأطفاََّل أّن وزعأم ّنصصة، فصصي ك ّنصصه وزعأصصم الج أ

فصصي الّسباَّع بين ول فرق، والمجاَّنين البهَّاَّئم بيَن ول الطفاَّل بيَن ليس

فصصصصصصصصصصصصصصصصرق. البهَّصصصصصصصصصصصصصصصصاَّئم وبيصصصصصصصصصصصصصصصصن ذلصصصصصصصصصصصصصصصصك

ّية البدان هذه يقول:ً إّن وكاَّن ُبع ّنصصة، تصصدخل ل والبهَّيمية الس ولكصصّن الج

ّلْه ُقل وجّل عأّز ال ّكبهَّصصاَّ الفصصاَّت؛ تلْصصك من خاَّلصًة الرواح تلْك ين فصصي فير

ّي ْعَمصصر، كلْصصدة، أبصصو َأحَاصصّب. وكصصاَّن الّصصصور أ َذيل وأبصصو وَم ُهَّصص وصحصصصحِّ، ال



ٌء الجواب، هذا يكرهون َأقلْنصصاَّ:ً إّن وعأواّمناَّ، خواّصناَّ عأند ويقولون:ً سوا

ّنة، إلى تصير كلبناَّ َأرواَح ِإن أما الج َبناَّ قلْناَّ:ً  ّنصصة تدخل كل مصصاَّ ومصصتى الج

ّتصل ّي عألْى الكلْب بذكر كلُمناَّ ا ٍه أ ّناَّ كاَّن؛ وج َأ َدهم فك ْن أّن زعأمناَّ قد عِأ

ّنة ّناَّ كلب، فيهَّاَّ الَج َلْقِّ ماَّ جميع أّن نزعأم ولك ّلْه خ الّسصصباَّع ِمصصَن تعاَّلى ال

حاسصصن َأو مصصؤلم، المنظصصرة قبيصصحِّ فهَّصصو والهَّمصصجَ والحشصصرات والبهَّصصاَّئم

ّذ؛ الَمنظرة ِلْ َدارِج والطِّصصواويس، والظباَّء، كاَّلخيل كاَّن فماَّ ُم ّتصص فصصإّن وال

ّنة، في تلْك ّذ الج َيلْ ُء و ّلْه ُأولياَّ َناَّظرهاَّ، وجل عأَز ال ًاَّ منهَّاَّ كاَّن وماَّ بم قبيح

ّدنياَّ في ِلَم ال َظر مؤ ّلْه جعلْه الن ًاَّ ال ّناَّر في أعأدائه عأذاب إلى عأذاب فإذا ال

ّذباَّب الثر:ً أّن في جاَّء ّناَّر، في ال ّنماَّ الخلْقِّ، من ذلك وغير ال به يراد فإ

المعنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى. هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذا

ّناَّر، في تكون أنهَّاَّ إلى بعضهَّم وذهب ّذ ال َلْ َنصصَة أَن كماَّ ذلك، وت ّنصصم َخَز جهَّ

ّلصون والصذين ّتعصذيَب، الملئكصة مصن يتو ّذون ال َعهَّم يلْص النصاَّر. مصن موضص

ّلْه أّن إلى بعضهَّم وذهب ُهَّم تعاَّلى ال َبع ّنصصاَّر استلْذاذ عألْى يطِّ والعيصصِش ال

َثلْصصجَ ديصصدان طبصصع كمصصاَّ فيهَّصصاَّ، أماَّكنهَّصصاَّ. فصصي العيصصش عألْصصى والخصصّل ال

ّلْه أّن إلى آخرون وذهب ّلًْة لبدانهَّماَّ يحدث وجّل عأّز ال ّنصصاَّر تصصصل ل عأ ال

وقصصاَّلوا:ً وقصصد شصصاَّء، كيصصف آخصصر وجه من وأبدانهَّماَّ قلْوبهَّماَّ وتنعم إليهَّاَّ،

ْناَّ ّناَّسََ وجد ّدنياَّ فصصي لنفسصصهَّم يحتاَّلون ال ُدهم يصصدُخل حاصصتى حِايلً، الصص أحاصص



وموضصصع معظمهَّاَّ، في وهو الناَّر، تضّره ول الطِّلء، بذلك التاَّتين َبعَض

ِة بيَن ماَّ ففْضُل منهَّاَّ، الجاَّحام ّلْه قدر مصصاَّ فضل من أكثر عأباَّده وقدرة ال

ّدنياَّ نصصصصصصصصصصصصاَّر حَاصصصصصصصصصصصصّر بيصصصصصصصصصصصصَن والخصصصصصصصصصصصصرة. الصصصصصصصصصصصص

ّنه إبراهيم؛ ناَّر كسبيل فيهَّاَّ سبيلْهَّاَّ أّن إلى بعضهَّم وذهب ِذَف لمصصاَّ فإ ُقصص

َعصصَث فيهَّاَّ ّلْصصه َب ًاَّ وجصصّل عأصصّز ال َلْكصص ُثه فكصصاَّن الظصصّل، ملْصصك لصصه يقصصاَّل َم ّد يحصص

ْنسه؛ ُيؤ َلْصصك. ذلصصك طبصصاَّع مصصن قْربصصه مصصع أذاه، إلصصى الناَّر تصل فلْم و الم

َفَماَّ َواباَّت؛ هذه في المُر دار وكي َنعهَّاَّ أخّسهَّاَّ فإن الَج ِمصصن أحاَسصُن وأشصص

ّلْه أّن َزعأَم َمْن قوِل ّذب تعاَّلى ال َع ّنَم بناَّر ُي ِقُل ول يسخطِّه لم من جهَّ يع

َعَجب ومن السخط، يكون كيف َعُضهَّم أّن ال ّلْه أن يزعأُم ب إنمصصاَّ تعاَّلى ال

ّذبه ُه، ليغّم عأ إلىّهَّصصم ُيوِصصصَل أن عألْصصى يقصصدر ل مصصن ذلصصك يفعصصل وإنماَّ أباَّ

َمصصن فأّمصصاَّ أبنصصاَّئهَّم، بسصصبب ينصصاَّلهَّم الذي اللم وضعَف الغتماَّما، ضعف

ِدُر ِر ذلصصك إيصصصاَّل عألْصصى يقصص يوصصصلْه فكيصصف يسصصتحقه، مصصن إلصصى المقصصدا

َ? ل من إلى ويصرفه ّقه ُفه وكيف يستح لصصم من إلى أسخطِّه عأّمن يصر

َقد ُيْسخطِّه? هذا ّلْه قوَل سمعوا و ّد عأّز ال َو َي ِرمُا وجّل:ً ) ْو الُمْج ِدي َل َتصص ْف َي

َذاب ِمْن ٍذ َعأ ِه، ًيوِمئ ِني َب ِه ِب َبت ِه وأِخيه، وَصاَّحِا ِت ّتي َوفصيلْ ِه، ال ِوي ْؤ في َوَمْن ُت

ََلْرِض ًاَّ ا ِيع ِه، ثّم َجم ْنجي ّ ُي ّنهَّاَّ كل َظصصى، إ َوىَ(َ وكيصصف َنَّزاعأصصًة ل ِلّْشصص يقصصوُل ل



ْوَل هذا َق ّباَِّن إلصصى القصصوُل بنصصاَّ رجع القرآن? ثّم يتلْو َمْن ال وأصصصناَِّف الصصذ

ّباَّن. ّذ ال

الشعر من فيها قيل وما الذبان جهل

ُفسهَّاَّ حاتى تحترق، وقاَّل  ّناََّر من ذات أن ْغَشى ال ّنهَّاَّ ت ْلْقِّ؛ ل ّباَّن أجهَُّل الخ ّذ الشاَّعأر: وال

باَّلخاَّتصم الّصحيفة كذاَك َد َؤا ُف َلْى ال ّبهَّصاَّ َعأ حُا
ّي ِو ِة ُه َفَراِش ْل للْجاَّحاصم ا ٌة حابهَّاَّ إلى بي نظر

آخر: وقاَّل 

ُع مّسهَّاَّ ماَّ إذا ّذبصاَِّب َقَم ال ِفَر َداِت َمشاَّ ّنج منهَّصاَّ ال
ْبِت نعاَُّل َذَب أو الّس ّثياَّب َعأ ال متصسصاَّعأصداٍت مأتم

َثة بن بدر  َدانّي: نقد بيت من الشعر وقاَّل بعض الشعراء، يهَّجو حااَّر ُغ ال

ًاَّ َواريه ضْخم َناَُّح ُي ُدِب َج ْن الُج َدانُة  ًا فيهَّاَّ أّن ُغ ّيد سص
ّنه  قاَّل: وزعأم ناَّسٌَ أ

ًا، ْكر ُعه ُس ُتْشب ُع و الرنب ُكرا ِوي ماَّ ّذباََّب ُيْر فينتشي ال
ِريه الذباَّب يروي ماَّ يقول:ً يرويه أْن يجوز قاَّلوا:ً ل الجندب َجناَُّح ويوا

الرنصصصصصصصصصصصب. كصصصصصصصصصصصراع يقصصصصصصصصصصصول:ً ويشصصصصصصصصصصصبعه ثصصصصصصصصصصصم

َع ذكر وإنماَّ فصصي تسصصرع ولصصذلك قصصصيرة، الرنصصب يصصد لّن الرنصصب؛ ُكصصرا

ّ الكلب ِمن يلْحقهَّاَّ ول الّصعود، ٌد وذلصصك اليد، قصير كّل إل مصصن محمصصو

ّذراع. بقصر ُتوَصف والفرسَ الكلْب، ال

ّذباب من الهرب في قصة ال



ّدثني ّي إبراهيصصم بصصن الحسُن وحا هصصو وإذا بخصصاَّلي، قصصاَّل:ً مصصررُت العلْصصو

ّني ضحكه؛ فأنكرُت يْضحك، وحاده ُته ل ّنصصه وأنكرتصصه، وحاصصده، رأي كصصاَّن ل

ً ًاَّ رجل ًاَّ، زّميت ِكين فلٌن فقصصاَّل:ً أتصصاَّني ذلصصك عأصصن فسألته الَضِحك، قلْيَل َر

ًاَّ يعني ًاَّ شيًخ ِه وراءك? فقاَّل:ً أناَّ له:ً ماَّ فقلُْت مذعأور - وهو مديني ّلْ وال

َثصصاََّر دخلُْت كلْماَّ أزرق، ذباٌَّب بيتي ولَم? قاَّل:ً في قلْت بيتي من هاَّرٌب

لصصم غفلْصصًة منصصي وجصصد فصصإذا أذنصصي، عأنصصد وطصصّن حاولي وطاَّر وجهَّي، في

َق ُيخطِّئ ِه هذا عأيني، مو ّلْ ُبه وال ًا ودأبي دأ شصصبه لصه:ً إّن قلْت معه، دهر

أن اليصصومَا آذاك الصصذي فلْعصصّل بصصاَّلغراب؛ الغصصراب كشصصبه باَّلذباَّب الذباَّب

آذاك الصصذي غيصصُر آمصصِس آذاك الصصذي ولعصصّل أمِس، آذاك الذي غيَر يكوَن

ّول ُقِّ أمِس، من أ ُذ بعينصصه أعأرفصصه أكصصن َلصصْم إن أملْصصك مصصاَّ فقاَّل:ً أعأت منصص

أضحكني. الذي هو فهَّذا سنة، عأشرة خمس

الذباب سفاد في قصة

َكُب الخنزير رأيت يحيى:ً قد بن الخلْيُل وقاَّل ِره، عأاَّّمة الخنزيرة ير نهَّاَّ

أغبصصط ذلصصك قبصصل وكنصصت نهَّصصاَّره، من ساَّعأًة الناَّقة يركُب الجمل ورأيُت

ّذكَر - فإّن والعصم العصفور َع كاَّن وإْن ال ّنزول سري النصصثى ظهَّر عأن ال

ّنه ِة فإ ِة العودة، لُسرعأ ّنه العدد، ولكثر والجمصصل الخنزيصصر معنصصى فصصي كأ



ّتى ّذباََّب رأيت وحا ّذباَّبصصة يركصصب هصصو فإذا له، وفطِّنت ال ِره، عأاَّّمصصة ال نهَّصصاَّ

قصصاَّل:ً أّمصصاَّ الّسصصفاَّد، هصصو ذلصك البكراوي:ً ليصصس عأمر بن محمد له فقاَّل

ُكمه، فهَّذا العيناَِّن رأت الذي ْفُسك تطِّيب أْن تريد كنَت فإن حا بإنكصصاَّر ن

ّّلْصه قَسصصم مّمصصاَّ تعصصرُف ماَّ ّذة، فضصصول مصصن خلْقصصه، بيصصن وجصصّل عأصصّز ال ّلْصص ال

فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدونك..

َورل أّن ويزعأمون الورل سفاَّد غيره. عأند ليس ماَّ ذلك في للْ

ّبان آكل قّصة ّذ ال

ّيد  َد ابن داحاة في مجلْس أبي عأبيدة، قوَل الّس ّي: وأنش الحمير

ِكصَل قصحصاَّفة وأباَّ َبصاَّن آ ّذ الص ًاَّ ابنهَّصاَّ وابن وابنهَّاَّ ضهَّاَّك
الْزمصاَِّن تصصّرُف بهَّّن يأتي عأجاَّئٌب المور وفي َيرون

َبَة تصير فيهَّم ْي َه الّسلْصطِّصاَِّن و َفة ِة في الِخل ٍم ذؤاب هصاَّشص
ًاَّ، داحاة ابن وكاَّن ًي ًاَّ عأبيدة أبو وكاَّن رافض ّي ًاَّ، خاَّرج لصصه:ً مصصاَّ فقاَّل ُصفْري

ّنصصه قوله:ً آكل في معناَّه ّباَّن? فقصصاَّل:ً ل ّذ ابصصن عأطِّصصر عأصصن يصصذّب كصصاَّن ال

ْدعأاَّن، ّطِّاَّرون احاتاَّج قاَّل:ً ومتى ُج ّنمصصاَّ المذاّب? قاَّل:ً غلْطِّصصت إلى الع إ

ْيسصصة عأصصن يذُب كاَّن بصصن وهشصصاَّمُا ُجصصدعأاَّن قصصاَّل:ً فصصاَّبن جصصدعأاَّن، ابصصن حَا

ْيسُة لحادهماَّ ُيحاَّسَُ كاَّن المغيرة، ّدة عألْى الَح يأكصصُل فكصصاَّن أنطِّصصاَّع، عأصص

ُد والقاَّئُم الراكُب منهَّاَّ ُع كاَّنت فأين والقاَّعأ ّبُة تق َذ َفَة أبي ِم هصصذا من ُقحاَّ



َليهَّصصاَّ، ويصصدوُر عأنهَّصصاَّ يصصذّب الجبل? قاَّل:ً كصصاَّن فهَّجصصر منصصه، فضصصحكوا حاوا

سنًة. مجلْسهَّم

ّذبابة شأن تحقير ال

الرسول:ً لو يقول قدرهاَّ، وتصغير الذباَّبة شأن تحقير باَّب قاَّل:ً وفي

ّدنياَّ كاَّنت ّلْه عأند ُتساَّوي ال ٍة َجناََّح تعاَّلى ال َفر أعأطِّصصى مصصاَّ ذباَّب منهَّصصاَّ الكصصاَّ

ًاَّ. شيئ

البصرة ذبان في أعّجوبة

ّباَّن فصصي باَّلبصرة وعأندناَّ بمصصصر أو باَّلّشصصاَّماَِّت كصصاَّنت لصصو أعأجوبصصة، الصصذ

ّلْْسم؛ باَّب في لدخلْوهاَّ ّطِّ ّتْمصصر أّن وذلك ال ًاَّ يكصصوُن ال بيصصاَّدر فصصي مصصصبوب

ّقِّ في التمر ٍء عألْى ترىَ فل البساَّتين، ش َبصصًة منهَّاَّ شي َباَّ ّلْيصصل، فصصي ل ُذ ال

ّنهَّاَّر، في ول َدين في ول ال َبْر هنصصاَّك وتكون نعم النهَّاَّر، أنصاَّف في ول ال

ّذباَّب شصصأن ومصصن ظلل، المعاَّصر ولصحاَّب المعاَّصر، مصصن الِفصصراُر الصص

ّظّل، إلى الّشمس ّنمصصاَّ ال َبصصة، تمصصرة بيصصن المعاَّصصصر تلْصصك وإ َط ْبصصس وُر ِد و

ّظلل تلْك في تََرىَ لتكاَّد ثّم وثجير، النهَّصصاَّر، انتصصصاَّف في والمعاَّصر، ال

ّباَّن طلْصصب وقصصت فصصي ول ّذ ِكصصّن، الصص ّ ال المنصصزل فصصي َتصصراه مصصاَّ دوَن إل



ّلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة الموصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوف ّباَّن. بق ّذ الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ًا يكون شيء وهذا ّقِّ جميع في موجود فصصإن البسصصاَّتين، فيصصه الصصذي الّش

ّول نصصواحاي فصصي يقاَّبلْهَّصصاَّ مصصاَّ جميصصع إلصصى الناَّحايصصة تلْصصك تمر من شيء تح

َيه البصرة، ّذباَّن من غش ّ عأسى ماَّ ال منصصه أكصصثُر الهَّنصصد بصصأرض يكصصوَن أل

َبيس، نهَّر جزيرة بين وليس ّباَّن موضع وبين ُد ّ الذ ول البصرة، فيض إل

ّباَّن موضصصع وبين أذرب بنهَّر ذلك من يكون ماَّ بين ّ يقصصاَّبلْه، مّمصصاَّ الصصذ إل

ّ المسصصاَّفة تلْصصك تكصصون ول المعصصصرة، وتلْك التمر ذلك وهو سيحاَّن، إل

َد أو ذراع ماَّئصصصصصصصصصة َيصصصصصصصصص ًاَّ أز ْنقصصصصصصصصصَص أو شصصصصصصصصصيئ ًاَّ. أ شصصصصصصصصصيئ

أعأجصصُب عأندي وهي ُأخرىَ، وأعأجوبة  الحيوان من لُضروٍب عأجيب نوما

ٍء كّل من ّدرناَّ شي ْول جملْصصة بصصه ص َقصص أن العجصصب فمصصن الصصذباَّب، فصصي ال

ّوط؛ كاَّلصصصاَّفر يناَّمُا ل الحيوان بعض يكون َنصص ُت ّنهَّمصصاَّ وال ّلْيصصُل كصصاَّن إذا فإ ال

ّلى أحادهماَّ فإن ّكصصس رجلْيصصه، عألْيصصه ويضصصّم الّشصصجرة، غصن من يتد وين

ّتى يصيحُِّ يزال ل ثّم رأسه، َق حا ُنصصور، يصصبُر ّقصصل يصصزاُل ل والخصصُر ال فصصي يتن

ًاَّ القرار، يأخذه ول بيته، زواياَّ وقصصد كصصذلك، يصصزال فل نفسصصه، عألْى خوف

ثصصّم فنفَشصصه، اللْيصصف يشصصبه مماَّ الشجاَّر ظهَّور عألْى مّماَّ ذلك قبَل نتَف

ِة منه عأِمَل ثّم حابلً، منه فتَل َهَّيئ ّفة، َك ّلى جعلْه ثّم الق الحبصصل، بصصذلك ُمد

َده َق َطَِّرف وعأ ّ الغصصصاَّن؛ تلْصصك من ًُغصٍن ب ونْسصصجَ، بترصصصيٍع ذلصصك أّن إل



ٍة َلْ َداخ ّتخذ ثّم عأجيبة؛ وُم نفسصصه. عألْصصى مخاَّفصصة إليصصه ويصصأوي فيه، عأّشه ي

ّذئَب أّن يزعأمون والعأراُب ُد ال ّنه الحاتراسَ، شدي َنيصصه، بيَن ُيرواح وأ عأي

ول حااَّرسصصًة مفتوحاصصة الخصصرىَ وتكصصون ناَّئمصصة مطِّبقصصة واحاصصدة فتكصصوُن

ّكون العينيصصصصصصصصن. مفتوحاصصصصصصصصة تنصصصصصصصصاَّما الرنصصصصصصصصب أّن يشصصصصصصصص

ّدجاَّج وأّماَّ ّنوما، في عأقولهَّماَّ تعُزب فإنماَّ والكلب ال إليهَّمصصاَّ ترجصصع ثّم ال

ْنفاَّسَ، رجوع بمقدار ّدجاَّج فأّماَّ ال َعل فإنهَّاَّ ال ْف وأّمصصاَّ الجبصصن مصصن ذلصصك ت

ّنه الكلْصصصصصصب ّدة مصصصصصصن ذلصصصصصصك يفعصصصصصصل فصصصصصصإ الحاصصصصصصتراسَ. شصصصصصص

ًا تناَّمُا ل والكراكّي الغرانيقِّ أن يخبرون كلْهَّم وجاَّؤوا ّ أبصصد ِد فصصي إل أبعصص

ّناَّسَ، من المواضِع ِزهاَّ ال وابصصن كصصاَّلثعلْب الرض، سباَّع صغاَّر ِمن وأحْاَر

ّلْد حاتى تناَّما ل وأنهَّاَّ آوىَ، ًاَّ أمَرهصصاَّ تق ًا، رئيسصص ًاَّ وقاَّئصصد ًاَّ، وحااَّفظصص وحااَّرسصص

َع أعأيصصصاَّ إذا الرئيصصصس وأن َفصصص َقصصصَظ ليكصصصون رجلْيصصصه، إحاصصصدىَ ر لصصصه. أي

ّنصوما وسلْطِّاَّن النوما سلْطِّاَّن فصي يغصزو ممصن الّرجصل وإن معصروف، ال

ّنصصومَا أن يعلْصصم وهو ذلك، وبغير وباَّلعود باَّلّشراع ليعتصُم البحر، مصصتى ال

َنيه خاَّلَط ُده، استرَخْت عأي ُده استرخْت ومتى ي َنُه ي َي ُء باَّ كاَّن الذي الشي

ْعصم يركبه َت َيس َينه متى وأنه به، و عأصصن عأجصصز وَمصصتى عألْيصصه، يقصصدْر لصصم باَّ

ّلْحاَّق ِهَّر إذا يخلْو، ل ذلك في هو ثّم عأطِّب، فقد به ال ليلْصصتين، أو ليلْة َس

ِلْبه أْن من ّنومُا يغ الرأي يريه التي الحاَّجة إليه يحتاَّج أْن وإّماَّ ويقهََّره، ال



ّوان، ُد الخ ْقِل وفساَّ ّلْة المغُمور الع ِع ّنه الحاَّدثة، باَّل ُيغفصصَي أْن يمكن قد أ

َلوقصصاَّت، أسصصرع في وينتبَه ُه َتسصصترِخَي أْن وقبصصَل ا ُد السصصترخاَّء، كصصّل يصص

ِينه أن وقبَل خشبة. كاَّنْت إن الخَشبُة تباَّ

الذبان نوم في العجيبة

َويناَّ، رأيناَّ ماَّ جميع في وليس ِما ضروِب في ور من أعأجُب الحيوان، نو

ّباَّن، نوما ّذ ّنهَّاَّ وذلك ال ْأواهصصاَّ جعلْصصت ربمصصاَّ أ ْنصصد باَّللْيصصل م وقصصد البصصاَّب َدْرو

ِة غّشوه َن ّنه أملْصصَس سصصاٍَّج ببطِّاَّ ٌة، كصصأ ِإذا َصصصفاَّ ّلْيصصُل كصصاَّن فصص بصصه، لزقصصت ال

ّلْقت يلْيه، مماَّ قوائمهَّاَّ وجعلْت تناَّما ل كاَّنت فإن الهَّواء، إلى أبدانهَّاَّ وعأ

ّتَة ُطِّهَّاَّ الب ُل أمصصم مصصن أّمصصٌة تكوَن أعأجب:ً أْن فهَّذا المعرفة ُعأزوب وليخاَّ

ّنومَا، تعرف ل الحيواِن مصصاَّ عأنهَّاَّ ويعزب تناَّما كاَّنت وإن إليه، تحتاَّج ول ال

تكصون أن مصن تخلْصو فمصاَّ ذكرنصاَّ، مصاَّ سصوىَ الحيصوان جميصع عأن يعُزب

ّلْيصصة لهَّصصاَّ مرسلْة تكون أو بهَّاَّ، ممسكة قوائمهَّاَّ، مواضع عألْى قاَّبضًة مخ

الهَّصصواء? مصصن أثقصصُل وهي تسقْط لم فكيف لهَّاَّ مرِسلًْة كاَّنت فإْن عأنهَّاَّ،

ّدد يجصصاَّمع فكيصصف لهَّصصاَّ ممسصصكة كصصاَّنت وإن ّنصصوما?. والتثصصبيت التشصص ال

ْو كيصصس يده في كاَّن من كّل نرىَ ونحن الناَّئم يعتري ماَّ بعض ًاَّ أ ِدرهْمصص

ّنه عأصاَّ أو حابٌل، و ْيه خاَّلط متى فإ َن ّنصصوما عأي وانفتحصصت يصصده اسصصترَخْت ال



ُعه، ْبد المحتاَّل يتثاَّءب ولذلك أصاَّب ِة عِأناَّن يده في الذي للْع ّبصص مصصوله، دا

ِة من لّن جاَّلس؛ وهو له ويتناَّوما ِته يكن لم إذا النساَّن عأاَّد مصصن بحضر

ًاَّ ورأىَ يشغلْه، َته إنساَّن َل ُُد َقباَّ ْنعصس، أو ينصو َعصس يتثصاَّءب أن َي مثلْصه، وين

ُده استرَخْت فمتى ِعنصصاَّن، َطصصَرف عأن قبضته أو ي ُه وقصصد ال ْكُر خصصاََّمر ُسصص

ّنوما، ّبة المحتاَّل - ركب الحاَّل هذه إلى صاَّر ومتى ال ّدا بهَّاَّ. ومّر ال

الغربان

ّلْف، جنبناَّ اللْهَّم َناَّ التك ْذ َطِّأ، ِمن وأعِأ ُعْجَب واحْاِمناَّ الخ منصصه، يكون بماَّ ال

ّثقصصصصصصصة ْلْنصصصصصصصاَّ عأنصصصصصصصدناَّ، بمصصصصصصصاَّ وال المحسصصصصصصصنين. مصصصصصصصن واجع

ّلْه اسم عألْى نذكر ِغربصصاَّن، فصصي القصصوِل ُجَمَل ال وعأصصن عأنهَّصصاَّ، والخبصصاَّر ال

َعأْت ماَّ غريِب ِد ّدللة، من ُأو ِزنت ال ُتْخ ّنصصاَّ الهَّداية. وقصصد عأجيب من واس ُك

ّدمناَّ َدِمة شأِن في العرُب تقول ماَّ ق ُغراب مناَّ ّديَك ال ِته والصص لصصه، وصصصداق

وكيصصف وخصصدعأه منصصه وسصصِخَر بصه خصصاَّسََ وكيف الخَّماَّر، عأند رهنه وكيف

ًاَّ خرج ًاَّ غاَّرما، غيَر ساَّلم العصصرُب بصصه ضصصربت وكيصصف خصصاَّئب، غيصصَر وغاَّنم

ْتصه الشصعاَّر، فيصه وقصاَّلت المثصاََّل، عأنصد لزْجرهصاَّ الشصتقاَِّق فصي وأدخلْ

ِقياَّفتهَّصصصصصاَّ، عأياَّفتهَّصصصصصاَّ ذلصصصصصك. فصصصصصي السصصصصصبب كصصصصصاَّن وكيصصصصصف و

ّلُْه حاكى ماَّ إلى فهَّذا القرآن في الغراب ذكر َنصصْي خبر من وجّل عأّز ال اب



ًاَّ قّرباَّ حايَن آدمَا، َد قرباَّن ّبْل لم الذي فحَس فقصصاَّل منصصه، المتقبصصل منصصه ُيتق

ِلْه، ِمن به هّم عأندماَّ ِكه وعأند قت ِة عأنه، إمساَّ ّتخلْي َنه وال اختصصاََّر ماَّ وبين بي

ّني ُد لنفسه:ً "إ َء أّن ُأري ُبصصو ْثمي َت ُكصصوَن وإثِمصصَك ِبصصإ َت ِر أْصصصَحاَّب ِمصصْن َف ّنصصاَّ ال

ِلَك ُء َوذ ّظاَّلِميَن"، َجزا َعأْت ُثم ال ّو َطِّ َف ْفُسُه َلُه قاَّل:ً " ْتَل َن ِه َق ِيصص َلْصصُه أخ َت َفَق

َبحَِّ ِيَن ِمَن َفأْص َعَث الخاَِّسر َب ّلُْه َف ًاَّ ال ْبحُث ُغراب َيصصُه الرِض فصصي َي ِر ُي ْيصصَف ِل َك

ِري َة ُيوا َء ْو ّتى َس ِه" حا قاَّل:ً فلْصصول ماَّ آدما ابني أحاد وهو القاَّئل، قاَّل أِخي

ُغراب أّن ًا فضيلًْة للْ ًة، وأمور ًاَّ وآلًة محمود جميصصع من لغيره ليس وسبب

ّطِّير عه لماَّ ال ّلْصُه وض جعلْصه ولمصاَّ النصاَّسَ، تصأديِب موضصِع فصي تعصاَّلى ال

ّكَر الواعِأظ َذ ّلْصصه قاَّل وقد بذلك، والم َعصصث عأصصّز ال ًاَّ اللْصصُه وجصصّل:ً "فب َغرابصص

ْبَحث َيُه الرِض في َي ِر ُي ْيَف ِل َة ُيواري َك َء ْو ِه"، َس ّنصصه فصصأْخبر أِخي مبعصصوٌث، أ

ّطِّيصصصصصر. جميصصصصصع بيصصصصصن ِمصصصصصْن لصصصصصذلك اختصصصصصاَّره هصصصصصو وأنصصصصصه ال

ّديك:ً جعلْت صاَّحاب قاَّل ّدليَل ال ِه حاصصاَّله سصصوء عألْى ال ِط ّدليَل وسصصقو الصص

ُع ذلصصك كصصاَّن وكلْمصصاَّ مكاَّنه، وارتفاَِّع حااَّله حُاسِن عألْى أسصصَفَل بصصه المقصصّر

َغ، ذلك في الموعأظة كاَّنت ُه أل أبلْ َتصصي يقصصول:ً "يصصاَّ َتصصَرا َلْ ْي َعأَجصصْزت َو أْن أ

ْثَل أكوَن ُغصصَراِب هذا م ْل ِري ا َوا ُأ َة فصص َء ْو َبحَِّ أخصصي َسصص َأْصصص ِدِميَن". ِمصصَن َف ّنصصاَّ ال

ُغراِب موضِع في كاَّن ولو بصصه حَاُسن لماَّ عأاَّقٌل، إنساٌَّن أو صاَّلحٌِّ، رجٌل ال

ْيلْتى يقوَل:ً ياَّ أن ِقل هذا مثَل أكون أْن أعأَجزت و ِم الفاَّضصصل العاَّ الكريصص



ًاَّ كاَّن وإذا الّشريف، ًا دون ُأحاِسصصَن أن إنساٌَّن وأناَّ فقاَّل:ً أعأجزُت َوحاقير

ِئٌر ثّم الطِّاَّئر، هذا يحسنه ماَّ ُه وإذا الطِّيصصر، ِشصصرار من طاَّ فصصي ذلصصك أرا

ِر َد طاَّئ ِئِل، قبيحِِّ محترٍق، أسو َية، رديصصء الّشماَّ بهَّصصاَّئم مصصن ليصصس الَمْشصص

ُد وهصصو الشريفة، سباَّعأهَّاَّ من ول المحمودة، الطِّير ْعصص ّكصصد طصصاَّئٌر َب بصصه يتن

ّير ُء جيف، آكُل منه، ويتطِّ ّيد، ردي ْنذل أجهََّل كاَّن وكلْماَّ الص َغ كاَّن وأ أبلْ

ّتوبيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصخ فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي ّتقريصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصع. ال وال

َبحَِّ وأّماَّ َأْص َف ّناَّدِميَن" فلْم ِمَن قوله:ً" ّنصصه الخبصصاَّر جهَّصصة عألْصصى بصصه يكْن ال أ

َتلُْه كاََّن َوَمْن هو وإنماَّ ليلً، َق ِهَّْم كقوله:ً " ّل َو ْوَمئصصذ ُيصص ُه َي ُبصصَر ّ ُد ًاَّ إل َتحّرفصص ُم

ْو ِلقتاَّل ًا أ ّيز ٍة إلى ُمتح ْد فئ ِه"، ِمَن ِبغضِب باَّء فق ّلْصص المعنصصى كصصاَّن ولصصو ال

ّلْفظ ظاَّهر عألْى وقع ِما في المستعمل دوَن ال النصصاَّسَ، عأاَّدات من الكل

ً الّزحاِف من فّر من كاَّن مصصاَّ عألْصصى الكلمُا وقع وإنماَّ َوعأيد، يلْزْمه لم ليل

ّنهَّصصاَُّر هصصو وذلصصك الناَّسَ، أعأماَّل ساَّعأاَِّت من الغلُْب عألْيه ّلْيصصل. دون ال ال

ًاَّ إليصصه دفعوا حاين الرحامن، عأبد بن صاَّلحِّ قاَّل المعنى ذلك وعألْى ّوابصص ج

ْتلْصصه تصصرك وإن منصصه، الخصصوارُج برئت قتلْه وقاَّلوا:ً إن ليقتلْه، الخاَّرجّي ق

ّول صفحته، لناَّ أبدىَ فقد ً ذلك عأند صاَّلحُِّ فتأ ًا:ً وذلك تأويل ّنه مستنكر أ

ُد قاَّل:ً قد ّية نِج ِق ّت القتصصل مصصن أعأظصصم باَّللْسصصاَّن والكفصصر الكفر، تسيغ ال

ْذِف ّية جاَّزت فإذا باَّلجاَّرحاة، والق ِق الصصصغر فصصي كصصاَّنت العأظصصم في الت



ّطِّرد التأويل هذا رأىَ فلْماَّ أجوز، ناَّقصصصة، بصيرته حااَّل عألْى ووجد له، ي

ّنه وأحاّس ًا التمس إنماَّ بأ ْذر ًاَّ الحّجة ولّزق ُعأ قتصصل عألْى عأزمَا فلّْماَّ تلْزيق

ّواب، ُد عأنده وهو ج ّنسك في الّصفرية واحا يصصومَا قصصاَّل:ً إنصصي والفضصصل ال

ُتل ًاَّ أق ّواب كصصاَّن ولو الحياَّة عألْى لحريٌص التأويل من الّضرِب هذا عألْى َج

ًاَّ أقتل يوما إني قاَّل حاين ّواب ّلْيصصل، دون النهَّصصاََّر عأنصصى إنمصصاَّ ج عأنصصد كصصاَّن ال

ً القتلْة تلْك قتلُْه إذا نفسه ًاَّ وهذا به، يأثم لم ليل تعاَّلى:ً "ول كقوله أيض

ُقولّن ٍء َت ّنصى لشْي ًا ذلصك فاَّعِأصٌل إ ّلْصُه".ولصو يشصاَّء أن إل َغصد اَّن ال هصذا ك

لكصصاَّن النصصاَّسَ، بين المستعَمِل دوَن اللْفظ ظاَّهر عألْى يقع إنماَّ المعنى

ّول من قاَّل إذا ًا ذلك فاَّعِأٌل اللْيل:ً إني أ أو الفجر مع أو الّسحر، في غد

ّلْه، يومي فاَّعِأٌل الغداة:ً إني قاَّل حِانصصث، عألْيصصه يكصصْن لصصم كلْهَّصصاَّ، وليلْتي ك

ًاَّ يكن ولم ًاَّ يكون ل إذن وكاَّن يستثن، لم إذا مخاَّلف ّ مخاَّلف وقع فيماَّ إل

ِه ّلْفصصظ فصصي ذلك خاَّلَف ماَّ كّل فأّماَّ غد، اسُم عألْي ّتأويصصل وليصصس فل، ال ال

ّنه كذلك َه ألزمَا إنماَّ وعأل جّل ل ّلْه، شاَّء يقول:ً إن أن عأبد ّتقى ال َي ِة ل َد َعأاَّ

ّلي ُظصصه كلُمصصه يكصصوَن ولئل التأ ّد لفصصظ يشصصبه ولف ْغني، المسصصتب والمسصصت

ْنصصد يكصصون أن وعألْصصى ّلْصصه، ذاكصصَر ذلصصك عِأ ٌد لنصصه ال ّبٌر، عأبصص ّلْصصب مصصد ومق

ّيسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر،ومصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّرٌف مسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّخر. م

َيُة فيه، المعنى كاَّن وإذا مصصاَّ عألْصصى هو إنماَّ اللْفظ، إليهَّاَّ جرىَ التي والغاَّ



َعصصُل يقصصول أن بين فلْيس وصفناَّ، َد ذلصصك أف ْعصص ٍة، ب َفصص يقصصوَل أن وبيصصن طْر

َد ذلصصصصصصصصصصصصك أفَعصصصصصصصصصصصصُل ٍة َبْعصصصصصصصصصصصص ٌق. سصصصصصصصصصصصصن فصصصصصصصصصصصصر

َأْصبحَِّ وأّماَّ َف ِين" فلْيس ِمَن قوله:ً " ّناَّدِم ّنصصه ال قتلْصصوا نصصاَّسَُ هناَّلصصك كصصاَّن أ

ُهَّْم َت َندموا إخو ًا القاَّتُل هذا فصاََّر و قصصوله عألْصى ذلصك وإنمصصاَّ منهَّصم؛ واحاد

ّواء لدما ْقَربصصاَّ السصصلما:ً "ول عألْيهَّمصصاَّ وحَاصص ِه ت َة هصصذ ِمصصَن فتكونصصاَّ الّشصصجَر

ِلميَن"، ّظاَّ ظاَّلم. فهَّو صنيعكماَّ صنع من كّل أن معنى عألْى ال

 الحلف في الستثناء

ه سصمعوا وقصد السصتثناَّء، في قولناَّ ينكرون ناَّسٍَ من وعأجبت ّلْ عأصّز ال

ّناَّ وجّل ُهْم يقوُل:ً "إ َناَّ ْو َلْ ْوناَّ كماَّ َب ِة أْصَحاََّب َبلْ ّن ْذ الَج ْقَسموا إ ّنهَّاَّ أ ِرُم َيْصصص ل

ِبحيَن، ْثنون، ول ُمْص َت ْيهَّاَّ فطِّاََّف َيْس ّبصصَك ِمصصْن طصصاَّئٌف عألْ ُهصصْم َر ُئموَن، َو نصصاَّ

َبَحْت ِم"، فأْص ِري ُقولّن وجّل:ً "ول عأّز قوله مع كاَّلّص ٍء َت ّني ِلشْي فاَّعِأصصٌل ِإ

ًا ذلك ّ غد َء أْن إل ّلْه". يشاَّ ال

دأية ابن الغراب تسمية

ًة في ظهَّر البعير، أو في عأنقه قرحاة سصصقط عألْيهَّصصاَّ، َبَر َد ّنه إذا وجد  والعرُب تسّمي الغراَب ابن دأية، ل

ّداياَّت، قاَّل  ّتى يبلْغ ال ُه وأكلْه، حا الشاَّعأر: ونقر

ّيهَّاَّ حاتى بيثرَب متظصاَّهصر َن ٍما َدهاَّ قْر َقّت شاَّ ّنوىَ ال وال



ُبِك ملْمومٌا سناَّمِك ِطصُر وناَّ فاَّ ّلْة بِك فماَّ سيري لهَّاَّ عِأ
ّلْب طصاَّئر مصّر إذا عأينيهَّاَّ تق ًا أو ْكصُت خير ّية تَر ِذ ر

الّراعأي: ومثلْه قول 

ََي ِر ِر ِغْرباَّن صقو َبعي ِد ال المقصي ًا كنت ِرك معذور ّيرت بنْص ط
ِغْربصصاَّن. َبر، إذا وقعصصت عألْيصصه ال ّد ّيد ذي الصص هذا البيت لعنترة، في قصيدة له، ضرب ذلك مثلً للْبعير المق

ٌة غصرزوا فصي سصناَّمه إّمصاَّ قصوادمَا ريصش َبَر َد غرز الريش والِخرق في سناَّما البعير وإذا كاَّن بظهَّر البعير 

ْنُه، ول تسقط عألْيه، قاَّل الشاَّعِأُر، وهو ذو الِخَرق  ِغْرباَُّن م ًا، لتفزع ال ًاَّ ُسود ّطِّهَّوي: أسود وإّماَّ خَرق ال

ًاَّ َهْزلى الّريُش عألْيهَّاَّ عأجاَّف
ُق والِخَر

حامولصتصهَّصاَّ حاطِّت إبلْي َرأْت

ُقِّ العيشة فشّر نلقي َنص الصّر ًاَّ تبتغي أل بصه نصعصيُش عأيش
ِدُر غير الصاَّفي وقاَّل  َنقِّ، باَّلّراء المهَّملْة، وباَّلنون، هو الك آخر: الّر

ينصرف الّريحِّ صرفته حايثماَّ ٍز غصاَّرٍب في ريشٌة جصر
رؤبة: َجَرز:ً عأظيم، قاَّل 

ٍز ٍز منه َجَر ِر وجو  عأاَّ
غرز الريش وجوز عأاَّره وقد توضع الّريش في أسنمتهَّاَّ وتغرز فيهَّاَّ لغير ذلك، وذلك أّن الملْصصوك كصاَّنت

تجعصصصصصصل الّريصصصصصصش عألمصصصصصصة لحبصصصصصصاَّء الملْصصصصصصك، تحميهَّصصصصصصاَّ بصصصصصصذلك وتشصصصصصصّرف صصصصصصصاَّحابهَّاَّ.

الشاَّعأر: قاَّل 

ّلْيِل ِه قبَل كاَّل المتبلْصجَِ َصباَّحا ِهَّجاََّن ِرعأاَّئهَّاَّ بريشهَّاَّ ال و
ّناَّبغة الحديث:ً فرجع في قاَّلوا ولذلك ّنعماَّن عأند من ال له وهَب وقد ال

َئًة إذا الملْصصوك أّن آخصصر:ً وهصصو مكصصاَّن وللّْريصصش بريشهَّاَّ عأصاَّفيره من ماَّ

َفر الخرائُط جاَّءتهَّاَّ ّظ  ُسود، ريٍش قوادمَا فيهَّاَّ غرزْت باَّل

البل غربان

الشاَّعأر: وقاَّل 



ِغرباَّن به ْطَِّر ال المواسم َش  ً ومصاَّلصٍك للُْحصين قول
ِه ِل ُع الغاَّزيَن بأْمثاَّ ِم َسْج الحمصاَّئ ُء الهَّيُم به  ّطِّبي الظماَّ وي

ّظماَّء فمثل قول  الماَّتحِِّ: يعني ِغْرباَّن اللْيل، وأّماَّ قوله:ً وتروىَ به الهَّيُم ال

ِفِل ل بجاَّذل ّدي َر ّتصَر ال َد حااَّرث ياَّ ِد عِأن ِوْر ال
ِد باَّبتناَّء َعأيّي المْجص

وقاَّلوا في البعير إذا كاَّن عألْيه حِامٌْل شعر في تعرض الغرباَّن للبل 

ُقّوته ونشاَّطه، فعرض مصصاَّ عألْيصصه ّدما البَل بفضل  َق من تمر أو حاّب، فت

للْغرباَّن، قاَّل الّراجز:ً 

َول المساَّنيف باَّلقود عألْيَك ُل ا ً قلُْت ْذ للْغراِب قول حَاَجْل إ
 َعأَجْل غير عألْى شئت

ومثلْه: 

َء َعّرضاَِّت من حامرا ِغْرباَّْن ُم ال مصذعأصاَّن عأصلة كصّل 

الغراب في أمثال

ًاَّ مصصصصن غصصصصراب. ُغصصصصراب، و أصصصصصفى عأينصصصص ًاَّ ِمصصصصْن غصصصصراب، و أبَصصصصصُر ِمصصصصْن  ويقصصصصاَّل:ً أصصصصصحِّّ بصصصصدن

ّياَّدة: وقاَّل ابن  م

ّلْماَّء من ُبهَّاَّ يعشى الظ ُغرا َقتصنصاَّ ودونصهَّصاَّ أوسٍَ ُأمّا طر
ّيٌة أو الِمْسِك  ِر ُبصهَّصاَّ دا وعأياَّ ّنصاَّ ْينصنصاَّ كأ ّيٌة َبص لصطِّصمص

َثٌل، حايصث جعصل ِء، وواحاد الِحراج حَاَرجة، وهي هاَّهناَّ م يقول:ً إذا كاَّن الغراب ل يبصر في حِاراج الظلْماَّ

ِر وأشصصصباَّه الّسصصصدر. ْد ّنمصصصاَّ الِحصصصراُج مصصصن الّسصصص ًاَّ، وإ ٍء التصصصّف وكثصصصَف مصصصن الظلما حِاراجصصص كصصصّل شصصصي

ّنك بغيصصره? وقصصاَّل أبصصو الطِّمحصصاَّن ْقلْته فماَّ ظ ِة بصره، وصفاَّء ُم ّد يقول:ً فإذا لم يبصْر فيهَّاَّ الغراُب مع حا

ْينّي:  الق

ُوهاَّ الغراب كعين ْف ِر لم َص ّد يك ٍة ِمْن استقى راعأيهَّاَّ شاَّء وقيع
ُيمسصصصصصصصك المصصصصصصصاَّء، والجمصصصصصصصع الوقصصصصصصصاَّئع. والوقيعصصصصصصصة:ً المكصصصصصصصاَّن الصصصصصصصصلْب الصصصصصصصذي 

الوقاَّئع: استطِّراد لغوي قاَّل:ً وأنشدناَّ أبوعأمرو بن العلء، في 



ْبواِل وقاَّئع ُء لل ُد والمصاَّ أبصَر كاَّنت الخيل استباَّلوا

يقصصصول:ً كصصصاَّنوا فصصصي فلٍة فاَّسصصصتباَّلوا الخيصصصل فصصصي أكفهَّصصصم، فشصصصربوا أبوالهَّصصصاَّ مصصصن العطِّصصصش.

ًنى واحاد، قاَّل  َعة بمع ْْق الشاَّعأُر: ويقاَّل شهَّد الوقيقة والو

ٍر عألْى َف ًء ز باَّقياَّ الّشّر من دا ِقيعُة أبقْت لقد  راهٍط و
َفر بُن  الحاَّرث: وقاَّل ُز

ًاَّ ِلمْروان ْدعأ متصنصاَّئياَّ بينناَّ ص راهٍط وقيعة أبقْت لقد 
الخطِّل: وقاَّل 

ّول المشتكى منهَّاَّ اللْه والمع ِر الجّحاَُّف أوقع َعًة باَّلبْش ْق و

الغراب في والنثر الشعر من أمثال

الخر: وفي صّحة بدن الغراب يقول 

ِه ُطوِل ِمْن َضجَّ ِر البصد ُعأْم َذ ٍم بصن ُمعاَّ ِلْص رُجصٌل مصسص

ْثصواُب ر ِه وأ ُد ُعأصْمصر ُد ُجصص
واكتهَّل الّزماَِّن رأسَُ شاَّب

َبصد ياَّ الصحصياَّة ذيل َتْسَحصُب ُلص ْقماََّن وكصم تصعصيش كْم ل
ّنصك فصيهَّصاَّ وأنت ُد كصأ ِتص َو الص ٍما داُر أصبحصْت َد َبصْت آ ِر خص

ُع يكوُن كيف َدا ُد الّصص والصّرَمص َنصهَّصاَّ حَاصَجصلْصْت إذا ِغرباَّ
ّناَّبغة: ويقاَّل:ً أرٌض ل يطِّير غرابهَّاَّ، قاَّل  ال

ُبهَّاَّ ليس المجد ِر غرا بُمطِّاَّ ْهِط ِلَر ّد حاّراٍب َو ٌة وقص ْوَر َسص
ٍء ّنه إذا دخلْهَّاَّ الغراب لم يخصصُرج منهَّصصاَّ، لّن كصصّل شصصي جعلْه مثلً، يعني أّن هذه الرض تبلْغ من ِخصبهَّاَّ أ

ُه فيهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ. يريصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد

ُغراب يقول حاّساَّن، في بعِض  ِو ال قريش: وفي زه

ُعأصقصاَّب بناَِّت ِمن لّمك شَجٌن ِفصة عِأنده الحْاوِص بن الفرا
ٍة فحش ِو ُموِمس ْه غراِب وز ْعَت ّنك أجَم مشصى َمْن ألمُا أنت أ

َذُر ِمصْن غصراب و:ً أشصصد َلحْاصص ّنصه  ّتبع عأندهم أطيب التمر ويقصاَّل:ً إ ّنه ي ُغراب، كأ ويقاَّل:ً وجد فلن تْمَرة ال

ِد الغراب، قاَّل  ًا من غراب وقد مدحاوا بَسوا عأنترة: سواد



ًا ِة ُسود ِم الغراِب كخاَّفي السح ُعون اثنتاَّن َب َبة وأْر حالْصو
دؤاد: وقاَّل أبو 

ُغراِب َغصَردا أنفه بأعألْى ال ال
ًا الحصى ُعد ِقّي ُص ِشْر

ْنِسِمهَّاَّ َم
ٌء، ِصغاَّر،  َكْم وأنَشد: والمغاَّريد:ً 

ِد ِقذاهاَّ الطِّبيب فاَّسُت كاَّلمغاَّري ْأمومًة ْعرهاَّ في م َلَجٌف ق
ّدة بصصصصصصصره فصصصصصصي غيصصصصصصر هصصصصصصذا المكصصصصصصاَّن. ّدة منقصصصصصصاَّره، وحاصصصصصص وقصصصصصصد ذكرنصصصصصصاَّ شصصصصصص

القيس: شعر في مديحِّ السواد وقاَّلوا في مديحِّ السواد، قاَّل امرؤ 

ْذن ُل ِغيٌة وا ّلْوُن مْص ِغربيُب وال ّد قاَّدحاة سصاَّبصحة والصي
ُبو ذؤاٍب السدي، قاَّتل عأتيبة بن الحاَّرث بن  ّيعة أ شهَّاَّب: وفي الّسواد يقول رب

ٌقِّ ِة كسحقِِّ خلْ َن ُيْم ْل المنجاَِّب ا بينصنصاَّ والهَّوادة المودة
ِد ِد من الجلْود ُسو الحدي

غضاَِّب
ُده يكصّت ل بجصيٍش عأصدي

ّتى يشيَب شعر ومثل في شيب الغراب وفي المثل:ً ل يكون ذلك حا

ُغراب، وقاَّل العْرجّي:ً  ال

ًا الغراِب لون يحوَل أو أبد ُد يحوُل ّد عأنه الفؤا ُو بص
ّية: وقاَّل ساَّعأدة بن  َؤ ُج

َغضوِب  ُبَك ول ال ِتُب عأتاَّ ُيع تاَّرك فؤادك ول الغراب
ّدث به أبو الحسن، عأن أبي سلْيم، أّن معاَّوية قصصاَّل معاَّوية وأبو هوذة الباَّهلْي ومماَّ يذكر للْغراب ماَّ حا

ًاَّ من باَّهلْة في سفينٍة ثم أغرقهَّصصم فقصصاَّل أبصصو لبي هوذة بن شّماَّسَ الباَّهلّْي:ً لقد هممت أن أحاِمَل جْمع

ّيهَّاَّ الغراُب البقع وكصاَّن بصه بصرص، فقصاَّل ِهَّْم من بني أمية قاَّل:ً اسكت أ ِت ّد ِع ْوذة:ً إذْن ل ترضى باَّهلُْة ب ه

ِدماَّغهَّصصاَّ، ويقلْصصع عأينيهَّصصاَّ فقصصاَّل يزيصصد بصصن ِة حاصصتى ينقصصر  ّبماَّ درج إلصصى الّرخمصص أبو هوذة:ً إّن الغراب البقع ر

ّية فقتصصل، فقصصاَّل ِر ُد فصصي سصص معاَّوية:ً أل تقتلْه ياَّ أمير المؤمنين? فقاَّل:ً َمْه ونهَّض معاَّوية، ثصصّم وجهَّصصه بعصص

معاَّويصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة ليزيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد:ً هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذا أخفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى وأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوب.

ْقر الغراب  ُعيوَن: شعرفي نقر الغراب العيون وقاَّل آخر في ن ال

ُغ ِري َد ُي ِه سوا ُغصراُب عأيني ال ًا وتركَت أسرتي حُاْجر



ِة من رضيَت باَّلياَِّب الغنيم َء لقيت َجْحٍش بن عِألْباَّ
ًا منه  ّير ّية - في أّن الغراب يسّمونه العأور تطِّ -: وقاَّل أبو حا

ُغراِب من تلْيحِّ َمّرت ِر ال العأو ٍة قتودهصاَّ ُتَحّل بصتصنصوف
َيْمصصدح بصصه ّدبر شعر فيه مدح لون الغصصراب وممصصاَّ  لنهَّاَّ تخاَّف من الغرباَّن، لماَّ تعلُْم من وقوعأهَّاَّ عألْى ال

ُء بلْون الغراب قاَّل أبو  ّية: الّشعرا حا

ًاَّ أل ُغراِب ِمْن لذلك َسْقي َد كاََّن ًاَّ أْسو ّي حااَّلك
ّية: وقاَّل أبو  حا

ُه ّير ْهُر فطِّ ّد فطِّصاَّرا عأني ال َلَّْي غصداٌف غراٌب َعأ
ّ هو ل كاَّن وإن ّدكصاَّرا إل ا ِد ّلْه ُيبع ُغصداَف ذاك ال الص

ًاَّ ًاَّ ُمحيطِّ ًاَّ ِخطِّاَّم عأذارا ُمحيطِّ ًاَّ موضعصُه  بصاَّئضص
ّد  ُيع ّية في غير ذلك ،وهو مماَّ  للْغراب: وقاَّل أبو حا

ْطِّر من غرباَّنهَّّن من ساَّل الخ َوْرسَ عأصيم ٌد منهَّّن ال جاَّسص

 لغوي استطراد

ْأسٌَ حاديصدة ّد السصكين والفصأسَِ، يقصاَّل فص والغراب ضروب، ويقع هذا السم فصي أمصاَّكن، فصاَّلغراب حاص

الّشماَّخْ: الغراب، وقاَّل 

ّو ُد ْوساَِّط عأ ِه ل ِعضاَّ ِرُز ال ُمشاَّ ّد ذات عألْيهَّاَّ غرابهَّاَّ حا
المشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّرزة:ً المعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّداة والمخاَّشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصنة.

ُع ِغرباَّن، قاَّل ذو  ْبدأ من مؤّخر الّردف، والجم ّد الورك ورأسه الذي يلْي الظهَّر، وي الّرّمة: والغراب:ًحا

ْطُِّر أوراكهَّاَّ ِغرباَّن من الخ َد الحماَّئل باَّلّزرِق مصاَّ بعص
ّوب:ً تقشر ْلِْحهَّاَّ من أوراكهَّاَّ عألْى ماَّ تق بأذناَّبهَّاَّ. ضربهَّاَّ من وبولهَّاَّ، س

البين غراب



ّنه غصصراٌب صصصغير، وكّل غراب فقد يقاَّل له غراب البين إذا أرادوا به الشؤما، أّماَّ غراب البين نفسه، فصصإ

ّنماَّ قيل لكّل غصصراب غصصراب الصصبين، لسصصقوطهَّاَّ فصصي مواضصصِع منصصاَّزلهَّم إذا بصصاَّنوا عأنهَّصصاَّ، قصصاَّل أبصصو خولصصة وإ

الّرياَّحاّي: 

ّد َدنس ول ُبصهَّصاَّ منه يسو ثياَّ ْقل إلى بيربوٍع َقٌة الع فاَّ
ُد كيف أما هذه لهَّم ِخطِّاَّبهَّاَّ بع كفرتم إن ماَّلك بنوكي

ّ ناَّعأٍب ول غرابهَّصاَّ ببيِن إل ًة ُمصلْحين ليُسوا  عأشير

ّله وعّبد عّقبة بن الوليد  الزبير بن ال

اَّن ابصُن الزبيصر يقعصد مصع ّطِّير، ماَّ رواه أبصو الحسصن قصاَّل:ً ك ِر ال ّدليل عألْى أّن الغراَب من شرا ومن ال

ٌد يكفيني ابن الزبيصر? فقصاَّل ٍما:ً أماَّ أحا معاَّوية عألْى سريره، فل يقدر معاَّوية أن يمتنع منه، فقاَّل ذات يو

الوليد بن عأقبة:ً أناَّ أكفيكه ياَّ أمير المؤمنين،فسبقِّ فقعد في مقعده عألْصصى السصصرير، وجصصاَّء ابصصن الزبيصصر

الزبير: فقعد دون السرير، ثّم أنشد ابن 

ْكواٌن كاَّن ّنى َذ ِرو أباَّ تك عأم ًاَّ  ًاَّ كاَّن ماَّ بعد أباَّن ناَّفصعص
ُد حاتى صاَّر معه، ثم  قاَّل: فاَّنحدَر الولي

ّيُة ِف ْدتم ماَّ ص ِد ِر في ُعأ ّنصفصي ال َدْت حُاّرة َهَّ ْيكصْم م عأصلْص
السرير عألْى الزبير جلْس أبصوه ول الزبصيُر ُعأرَف
ٍر شّر  الطِّيور في طي غصراب أّمصكصم أّن

والوابد القواطع

ُع إليناَّ، فإذا كاَّن الصيف قاَّل أبو زيد:ً إذا كاَّن الشتاَّء قطِّعت إليناَّ الغرباَّن، أي جاَّءت بلدناَّ، فهَّي قواط

ًاَّ هصصي الصصدواهي، ًا فهَّصصي الوابصصد، والوابصصد أيضصص فهَّي رواجع، والطِّير التي تقيم بأرض شتاَّءهاَّ وصيفهَّاَّ أبد

ٌء ًاَّ:ً البل إذا تصصوحّاش منهَّصصاَّ شصصي يقاَّل جاَّءناَّ بآبدة، ومنهَّاَّ أوابد الوحْاش، ومنهَّاَّ أوابد الشعاَّر، والوابد أيض

ْقر، وأنشد أبو زيد في  ُيقدَر عألْيه إل بع الوابد: فلْم 

ٍما َقِّ فلْْم طاَّ ْل ُفّراطاَّ به أ ْدته التقاَّطصاَّ َوَر
ًا القطِّاَّ  غطِّاَّطاَّ أوابد



الغراب صوت

ًاَّ بعيصصن غيصصر معجمصصة، فصصإذا مصصّرت عألْيصصه ًاَّ، بغين معجمة، ونعت ينعب نعيب ِغقِّ نغيق ويقاَّل نغقِّ الغراب ين

ًاَّ، وقاَّل ذو  الّرّمة: الّسنون الكثيرة وغلْظ صوته قيل شَحجَ يشحجَ شحيج

ِة من مثاَّكيُل ّياَّب ّنوب ُص ّوح ال ُن َتْشحجاٍَّت ّنهَّصاَّ باَّلفراِق وُمْس كأ
ّنوبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة توصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصف بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّلجزع. وال

أثر الباَّدية في رجاَّل الروما والسند وأصحاَّب البل يرغبون في اتخاَّذ النوبة والبربر والّروما للبل، يرون

أنهَّصصصصصصصصم يصصصصصصصصصلْحون عألْصصصصصصصصى معاَّيشصصصصصصصصهَّاَّ، وتصصصصصصصصصلْحِّ عألْصصصصصصصصى قيصصصصصصصصاَّمهَّم عألْيهَّصصصصصصصصاَّ.

ومن العجب أّن رجاَّل الّروما تصلْحِّ في البدو مع البل، ودخول البل بلد الروما هو هلكهَّاَّ، فأّماَّ السصصند؛

ّيصصة، ومصن أبصي ْهَّد ّي صاَّحاب الخْربة إذا صاَّر إلى البدو، وهصو طفصل، خصرج أفصصصحَِّ مصصن أبصي َم فإّن الّسند

ّي. ْند ًاَّ إل وصصصاَّحاب كيسصصه ِسصص ّي ِف ْيَر ّي، ولهَّصصم طبيعصصة فصصي الّصصصْرِف، ل تصصرىَ باَّلبصصصرة صصص مطِّصصرف الغنصصو

ًاَّ الّسصصندي، فكسصصب لصصه المصصاَّل العظيصصم، فقصصّل ْوح فَرج نبوغ أهل السند واشترىَ محّمد بن الّسكن، أباَّ َر

َبْربهَّاَّر والمعرفة باَّلعقاَّقير، وفي صصّحة المعاَّملْصة، ًاَّ في ال ّي، فبلْغوا أيض صيدلنّي عأندناَّ إلّ وله غلمُا سند

ًاَّ. ًاَّ حاسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن واجتلب الُحرفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّء مبلْغصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ِد فصصصصصصصصي الطِّبصصصصصصصصخ طبيعصصصصصصصصة، مصصصصصصصصاَّ أكصصصصصصصصثر مصصصصصصصصاَّ ينجبصصصصصصصصون فيصصصصصصصصه. وللّْسصصصصصصصصن

ّنوبصصة، إلصصى صصصبياَّن السصصند، وقد كاَّن يحيى بن خاَّلد أراد أن يحّول إجراء الخيل عأن صبياَّن الحبشصصاَّن وال

فلْم يفلْحوا فيه، وأراد تحويل رجاَّل الّسند إلى موضصصع الفّراشصصين مصصن الصصّروما،فلْصصم يفلْحصصوا فيصصه، وفصصي

ّند. الّسصصصصصصصصصصصصصصصند حالْصصصصصصصصصصصصصصصوق جيصصصصصصصصصصصصصصصاَّد، وكصصصصصصصصصصصصصصصذلك بنصصصصصصصصصصصصصصصاَّت السصصصصصصصصصصصصصصص

ًاَّ، وقاَّل عأوف بن  ًاَّ حااَّتم ِرع: استطِّراد لغوي والغراب يسّمى أيض الخ

ّبجًة َث ِر من لقت َم ّطِّي حااَّتماَّ ال ْهُجو ثاَّبت بن صفّي أ
ّقش، من بني  ُدوسَ: وقاَّل المر س

ُدو وحااَّتم واق عألْى أغ ل وكنُت َغدوُت
ِئْم والياَِّمُن ِمِن كاَّلشاَّ كصاَّلياَّ الشصاَّئُم

ٍد عألْى شّر ِئْم أحا بصدا ول خصيٌر ل وكصذاك
ّي: وأنشد لُخثيم بن  َعأد

وحااَّتصُم واق اليوما عأدانِي يقوُل ّياٍَّب ّد إذا بهَّ رحْاصلْصه شص



ّد ِرمُا الهَّناَِّت تلْك عأْن َص الُخثاَّ ًاَّ ذاك عألْى يمضي ُمقدمص
ّنه َأ ّير من الّرجاَّل، وأماَّ قوله:ً واق وحااَّتُم فحاَّتم هو الغراب، والواقي هو الّصرد، ك والخثاَّرما:ً هو المتطِّ

َغْربة، والغتراب، والغريب، فإّن ذلك حاتصصم، ويشصصتقِّ مصصن ّقِّ من اسمه ال يرىَ أّن الّزْجر باَّلغراب إذا اشت

قوله: الّصَرد التصريد، والّصَرد وهو البرد، ويدلك عألْى ذلك 

ْيِن بذاِت وصاَّح ُبهَّصاَّ منهَّاَّ الب غرا ٌد ًاَّ َصر غْصِن عألْى يوم
ْوحَاٍط ش

ُيهَّاَّ لعمري فهَّذا ُبصهَّصاَّ نأ ِتصرا واغ ٌد:ً  وغصْربة وشحصٌط أتصري
ّقِّ َد فاَّشت ّتْصصصري ِد، مصصن ال ُغْربصصَة الّصصصَر ْل ُغصصراِب، ِمصصَن وا ْل مصصن والّشصصْحَط ا

ْوحاِط. ّشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ال

ّد الّرُجصصصصل:ً إذا ُأغصصصصرب ويقصصصصاَّل ْغصصصصَرب. فهَّصصصصو مرضصصصصه، اشصصصصت ُم

ِرب، قصصاَّل:ً والعنقصصاَّء ْغصص بعيصصد. مكصصاَّن مصصن تجيصصء لنهَّصصاَّ العقصصاَّب، الم

ّير قاَّل:ً وأصل اللْغة في التطِّير أصل ّطِّيصصر مصصن كصصاَّن إنماَّ التطِّ ومصصن ال

ًاَّ مّر إذا الطِّير، جهَّة ْو باَّرحا ًاَّ، أ ِتف، يتفلْى رآه أو ساَّنح َت صصصاَّروا حاصصتى وين

ّنصصاَّسَ من العأوَر عأاَّينوا إذا زجصصروا البصصتر، أو العأضصصب أو البهَّصصاَّئم، أو ال

ّيروا ذلك عأند ّيروا كماَّ عأندهاَّ، وتطِّ تلْصصك عألْصصى رأوهصصاَّ إذا الطِّيصصر مصصن تطِّ

ّطِّير زجر فكاَّن الحاَّل، ّير، اشتقوا ومنه الصل، هو ال استعملْوا ثّم التطِّ

شيء. كّل في ذلك

الغراب أسماء



ّنصصه أبقصصع، كصصاَّن إن لصصونه ولختلف أسود، كاَّن إن لسواده والغراب ول

ّنه إليهَّم، يقطِّع غريب ّ يتقّمصصم، خيصصاَّمهَّم موضصصع في يوجد ل ول عأنصصد إل

ّنه لدورهم، ومزايلْتهَّم لمساَّكنهَّم، مباَّينتهَّم ٌء ليس ول الطِّيصصر مصصن شصصي

ّد ّدبر ذوات عألْى أش ُد ولنه الغرباَّن، من إبلْهَّم من ال فقاَّلوا البصر حادي

وغراب وغربته لغترابه قاَّلوا:ً غراب كماَّ العأور، عأينه من خوفهَّم عأند

ّنصصصصصصه الصصصصصصبين، ُدورهصصصصصصم. فصصصصصصي يوجصصصصصصد بينصصصصصصونتهَّم عأنصصصصصصد ل

ّنه داية، ابن ويسّمونه ّدبر عأن ينقب ل ّتى ال وماَّ العنقِّ داياَّت إلى يبلْغ حا

الظهَّر. وفقاَّر الّصلِْب، خرزات من بهَّاَّ اتصل

التسمية في التفاُؤل مراعّاة

َيرة ّطِّ ّيصصة باَّلّسصلْيم، المنهَّوش العرب سّمت وللْ وكنصوا باَّلمفصاَّزة، والبّر

كصصاَّن إذ بحصصاَّتم، الغصصراب وسّموا البيضاَّء، أباَّ والسود بصير، أباَّ العأمى

ّيرهم فصاَّر المور، عألْى به الّزجر يحتم ّنطِّيصصحِّ القعيصصد من تطِّ ومصصن وال

ِر - دون ذلصصك وجميصصِع ألوان، ذاُت الجرادة أن ومن الجراد، جرد ّيصص ّتطِّ ال

 باَّلغراب،

َيرة من ضروب ّط  ال



ّطِّيصصرة ببصصاَّب العصصرب وليماَّن ُدوا والفصصأل ال َقصص إذا وعأّشصصروا الّرتصصاَّئم، عأ

والنصصاَّهي، المصصر، القصصداح فصصي واستعملْوا الحماَّر، تعشير القرىَ دخلْوا

ّبص، اليساَّر. قداح غيُر وهّن والمتر

 الطيرة في قاعّدة

ّوار ابن  ُقون من اسم الشيء الذي يعاَّينون ويسمعون، قوُل َس ُدّل عألْى أنهَّم يشت َي المضّرب: و

وباَِّن َغْرِب من غصنين عألْى لصيلْصى ببصيِن الطِّاَّئران
َغْرب وفي داِن غيُر اغتراٌب ال ُسلْصيمصى باَّنْت أن الباَُّن

ُنونصصصصصصصة مصصصصصصصن البصصصصصصصاَّن. َغصصصصصصصْرب، والبي ّقِّ كمصصصصصصصاَّ تصصصصصصصرىَ الغصصصصصصصتراب مصصصصصصصن ال فاَّشصصصصصصصت

العود: وقاَّل جران 

ْبرُح البين من وَشّحاَّج ُعأقاٌَّب َي ّفهَّصاَّ باَّلجماَّل ُرحْاناَّ يوما ِز ُن
ُغراب ّوُح فاَّلغريب ال المطِّ ُعقاَّب عأقصوبة منهَّاَّ فهَّي ال

ّقِّ منصصه ُعقاَّب إلّ العقوبصصة، وجعصصل الّشصصحاََّج هصصو الغصصراب البصصاَّرح وصصصاَّحاب الصصبين، واشصصت فلْم يجد في ال

ّوح. الغريصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب المطِّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ًاَّ عألْى باَّنٍة ينتف ريشه، فلْم يجد في الباَّن إلّ البينونصصة، ووجصصد فصصي الغصصراب جميصصع ّي غراب ورأىَ الّسمهَّر

فقاَّل: معاَّني المكروه، 

ّتف ِه أعألْى ُين ْه ريشص ُيطِّصاَّيُر و ًاَّ ًاَّ غراب ٍة فصوق واقع بصاَّن
ّي:ً هل بنفسي زاجُره أنت للْنهَّد ُتصه أشاَّء أني ولو َزَجصر
تعاَّشصُره حابيب من بيٌن وباَّلباَّن ّنوىَ من باَّغتراب غراُب ال

ُد شأَن الريش وتطِّاَّيره، وقاَّل  ُذكر به غيُره، ثّم ذكر بع العأشى: فذكر الغراب بأكثر مّماَّ 

َبَرْح تيٍس أو البين غراِب ِمْن ِعيف ِر في اليومَا َت َوْح الطِّي الّر
ّيصصصر. ّطِّيصصصر، إذ تقصصصدما ذكصصصر الطِّيصصصر، وجعلْصصصه مصصصن الطِّيصصصر فصصصي معنصصصى التطِّ ّتيصصصس مصصصن ال فجعصصصل ال

ّناَّبغة: وقاَّل  ال

ّبرناَّ وبذاك ُد الغراُب خ الْسو ِرُح ًا ِرحْالْتناَّ أّن البوا َغد
عأنترة: وقاَّل 



ِهَّم وجرىَ ِن ْي َب ُغراُب ِب ُع ال البقص ُهَّصْم الذين َق ُع فرا ّقص أتصو
ِر َجلْماَِّن ُع َهّش باَّلخباَّ َلص ُمصو َيي كأّن الجناَِّح رأِسصه َلْح

ًا ِبحَِّ أبد ُيْص ًاَّ و ُع خاَّئف يتصفصّجص ُتصه ّ فَزجر بصيُضصه ُيفصّرخَْ أل
ّتماَّمَا ليلْى أسهَُّروا ُعوا ال ْوَج فأ َعَب الذين ِقصهَّصْم لي َن بفصرا

ّنصه الغصراب ببينهَّم فقاَّل:ً وجرىَ ه غريصب، ل ّنصه الصبين، غصراب ولن ول

ِرق ثم أبقع، ًا الجناَّح قاَّل:ًحَا ًاَّ تطِّير َيصصْي جعل ثّم ذلك، من أيض ِه َلَح رأسصص

َلْصصم ِجلَْميصصن، ًاَّ باَّلخبصصاَّر وجعلْصصه يقطِّصصع، والج ًاَّ، هّشصص نعيبصصه وجعصصل ُمولعصص

المفهَّوما. كاَّلخبر وشحيجه

بالغراب التشاُؤم

ّيُر به في باَّب الشؤما، أل تراهم ُيتطِّ قاَّل:ً فاَّلغراب أكثر من جميع ماَّ 
ًاَّ ذكروا الغراب معه. كلْماَّ ذكروا مّماَّ يتطِّيرون منه شيئ

ٍد من وقد يذكرون الغراب ول يذكرون غيره، ثم إذا ذكروا كّل واحا
ٍه واحاد، والغراب هذا الباَّب ل يمكنهَّم أْن يتطِّيروا منه إلّ من وج

ّدما في الشؤما، دفاَّع صاَّحاب كثير المعاَّني في هذا الباَّب، فهَّو المق
ٌء، الغراب قاَّل صاَّحاُب الغراب:ً الغراُب وغير الغراب في ذلك سوا
ّهَم فيهَّاَّ الخيَر، وإن شاَّء َتو ّقِّ من الكلْمة، و والعأرابّي إن شاَّء اشت

ّقِّ منهَّاَّ الشّر،وكّل كلْمة تحتمُل وجوهاَّ. اشت
 ولذلك قاَّل الشاَّعأر:ً 

ًاَّ ّي ْفضى وقد ُضَح َبِب إلى أ ّلْ ال
ْبُل الَح

طصويلْصع ببطِّن وأصحاَّبي 

طصفصل ُجصدد ذو الفناَّن يجاَّذبهَّاَّ ٍة ً تعطِّو ظبي َتصصصوُره سياَّل

ْبصل وانصرما سلْماَّك من الح حابُل وعِأفت:ً الحبُل
وصاَّلهَّصاَّ

ًاَّ تصوُر يعلْو جثماَّنهَّاَّ صاَّر ُغُصون ْد سياَّل ّلْصت َق ّدتصي تس مصو

ّيكم  َجصهَّصل لصحاَّبي:ً مض
ّطِّفل الغريَر  ً ال أتت طفل



ُدقني الّزْجُر كاَّن كذلك ْبصُل َيْص ق ّلٌْة وامتصرائَي حَاْزمٌا ُرجوعِأَي ِضص
ّياَّت:ً  وقاَّل ابن قيس الّرق

ًاَّ الغراُب يقول باَّلذي مرحاب ّظبُي ُغراُب ال ْعدىَ وال ُبس
آخر: وقاَّل 

ْوما:ً مّر فقاَّل سنيحٌِّ َق سصنصيحُِّ ال ْدناَّ لرضصنصاَّ َعأاَِّمديَن قَص
ربصيحُِّ إلصّي لهَّم:ً جصاَّر فقلْت وجْمجموا يقولوا أن رجاٌَّل
ّيٌة مضت ُع ل ن طصُروُح تْستطِّاَّ َد الدار من بإعأقاَّب ْع مصاَّ َب

صصريحُِّ الشباَّب غض لناَّ وعأاَّد ّدة دامت دمٌا:ً  بصينصنصاَّ مو
ًدىَ يلْصوُح الطِّريقِّ في وبياٌَّن ه ٌد ُه ُهد بصاَّنة فوق صحاَّبي:ً 

طصلْصيحُِّ والمطِّّي فنيلْت وطلْحٌِّ ُؤهصاَّ فُحّم حاماَّماَّت:ً  لقصاَّ
قاَّلوا:ً فهَّو إذا شاَّء جعل الحماَّما من الِحماَّما والحميم والحمى، وإن شاَّء قصصاَّل:ً وقصصاَّلوا حاماَّمصصاٌَّت فحصصّم

ّقِّ منصصصصصه البيصصصصصاَّن. َء اشصصصصصت لقاَّؤهصصصصصاَّ وإذا شصصصصصاَّء اشصصصصصتقِّ الصصصصصبين مصصصصصن البصصصصصاَّن، وإذا شصصصصصاَّ

آخر: وقاَّل 

ٍر بعد دنْت ونصزوُح منصهَّصُم َهْج
ْقبى قلُْت عأقاٌَّب:ً  من ُعأ

ُو لناَّ وعأاَّد َربصيحُِّ الصّشصبصاَِّب حُالْ ُؤهصاَّ فُحصّم حاماَّماَّت:ً  لصقصاَّ
ًدىَ:ً فقلْت َنصُروُح بصه نغصدو ُه و ّنى:ً  ٌد تغ َق هدهص بصاَّنة فصو

واد سصودد، وسصواد النسصاَّن:ً شخصصه، وسصواد َد الغصراب:ً س ولو شاَّء العأرابّي أن يقول إذا رأىَ سوا

العصصصصصصراق:ً سصصصصصصعف نخلْصصصصصصه، والسصصصصصصودان:ً المصصصصصصاَّء والتمصصصصصصر، وأشصصصصصصباَّه ذلصصصصصصك - لقصصصصصصاَّله.

ًا ّد ُبصص ٍء بعد الّزجر  قاَّل:ً وهؤلء بأعأياَّنهَّم الذين يصّرفون الّزجر كيف شاَّؤوا، وإذا لم يجدوا من وقوع شي

ّتصصصصصة. َة والّزْجصصصصصر الب َيصصصصصر ّطِّ - هصصصصصم الصصصصصذين إذا بصصصصصدا لهَّصصصصصم فصصصصصي ذلصصصصصك بصصصصصداء أنكصصصصصروا ال

ّياَّر يريصدان ّبصاَّن بصن سص ّناَّبغصَة خصرج مصع َز تطِّير الناَّبغة وماَّ قيل فيه من الشعر وقد زعأم الصمعي أّن ال

ّيصصر وقصصاَّل:ً ٌة تجرد ذاُت ألصصوان، فتطِّ ّناَّبغُة وإذا عألْى ثوبه جراد الغزو، فبينماَّ هماَّ يريدان الرحالْة إذ نظر ال

ًاَّ،  ًاَّ غاَّنم ّباَّن من تلْك الغزوة ساَّلم قاَّل: غيري الذي خرج في هذا الوجه فلْماَّ رجع ز

ِبَره خصبصيُر فيهَّصاَّ وماَّ لتْخ ُه ْيَر ٌد فصيهَّصاَّ طص زياَّ
ْكمته له أشاَّر ُمصشصيُر بح ْقمصاَّن كأّن ٍد بصن ل عأصاَّ
ٍر عألْى ّثصبصور وهو متطِّي ال ّنصه ّ طصصير ل أ إل



كصثصيُر وباَّطصلْصه أحااَّييناَّ ٌْء ٍء بعض يوافقِّ شي شي
ٌء مصصن طريصصقِّ ّنمصصاَّ هصصو شصصي ّباَّن - وهو من دهاَّة العرب وساَّداتهَّم - أّن الذي يجدونه إ فزعأم كماَّ ترىَ َز

وقاَّل: التفاَّق، 

ّير عألْى ُبور وهو متطِّ ّث ال ّنصه ْيَر ل أ إل طص
وهذا ل ينقض الول من قوله:ً أّماَّ واحادة فإنه إْن جعل ذلك من طريصصقِّ العقصصاَّب للْمتطِّيصصر لصصم ينقصصْض

قوله في التفاَّق، وإن ذهب إلى أّن مثل ذلك قد يكون ول يشعر به اللّهصصي عأصصن ذلصصك والصصذي ل يصصؤمن

ًاَّ، وإن وافصصقِّ بعصصُض المكصصروه جعلْصصه مصصن ذلصصك. بصصاَّلطِّيرة، فصصإّن المتوّقصصع فهَّصصو فصصي بلء مصصاَّداما متوقعصص

ّكة، سمع بعض إخوته  ينشد: تطِّير ابن الزبير ويقاَّل إّن ابن الزبير لماَّ خرج مع أهلْه من المدينة إلى م

َقِّ ْب ِنهَّْم من َي ْعأياَّ ْيُر أ ِد غ واحا ُيْمُسصون ُأمّا بني لصيلًْة َس
ّد لصصصه. فقصصصاَّل لخيصصصه:ً مصصصاَّ دعأصصصاَّك إلصصصى هصصصذا? قصصصاَّل:ً أمصصصاَّ إنصصصي مصصصاَّ أردتصصصه قصصصاَّل:ً ذلصصصك أشصصص

ًاَّ وهذا منه إيماَّن شديد باَّلطِّيرة كماَّ تصصرىَ، بعصصض مصصن أنكصصر الطِّيصصرة وممصصن كصصاَّن ل يصصرىَ الطِّيصصرة شصصيئ

قاَّل: المرقش، من بني سدوسَ، حايث 

وحااَّتْم واق عألْى أغدو ل وكنصت غدوت
كاَّلشاَّئْم والياَِّمُن من كصاَّلياَّ الشصاَّئُم

بدائْم أحاد عألْى شّر ول خير ل 
قاَّل سلمة بن جندل:ً 

ِه عألْى ّد ل سلمت مشصؤوما ب ِغْرباَّن تعّرض يْزُجرهاَّ للْ
وممن كاَّن ينكر الطِّيرة ويوصي بذلك، الحاَّرث بن حالْزة، وهو قوله - قصصاَّل أبصصو عأبيصصدة:ً أنشصصدنيهَّاَّ أبصصو

قوله: عأمرو، وليست إل هذه البياَّت، وساَّئر القصيدة مصنوع مولد - وهو 

ِنَك ل ْث ِزي ي الشاَّحِاجَُ ول الحاَّ ُع انثصنصى ثم المزِم
َبٍع من له هاََّج ِئجَُ َمْر هصاَّ ُنصُه أغضصٌب قعيد قصْر
ِلصجَُ أْمره من له َتاََّح خصاَّ ُيْسعى َيسعى الفتى له َو

هصاَِّمصجَُ هَمصجٌَ فيه يعيُث ّقحِّ ماَّ عأصيشصه من َر
ْدري ل إنك النصاَّتصجَُ من َت بأغباَّرهصاَّ الّشول تكسع

ْلْم بن قتيبة:ً أضلْلْت ناَّقة لي عأشراء، وأناَّ باَّلبدو، فخرجت في طلْبهَّاَّ، فتلْقاَّني وقاَّل الصمعي:ً قاَّل َس

ّقاَّني َرُجٌل آخذ بخطِّاَّما بعيره، وإذا هو  ينشد: رجٌل بوجهَّه شيٌن من حَاْرق الناَّر، ثم تلْ



بواجديناَّ البغاَّة فماَّ ة البغاَّ لهَّاَّ بغيت
ّلْه، هذا بعد من ثم ُته، من بعض عأنهَّاَّ سألت ك لصصي:ً التمْسصصهَّاَّ فقاَّل لقي

ًا، نتجوهاَّ قد هّم فإذا فأتيتهَّم الناَّر، تلْك عأند ُدوا وقد حُاوار ًا لهَّصصاَّ أوقصص نصصاَّر

ْذت وانصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرفُت. بخطِّاَّمهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ فأخصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّظاَّما إيماَّن عأدما ّن ِر بصصن إبراهيصصم إسصصحاَّق أبصصو وأخصصبرني باَّلطِّيرة ال ّياَّ سصص

ّظاَّما ّن ْعت ال ّتى قاَّل:ًج ّتصصى ذلك إلى ِصرت وماَّ الطِّين، أكلْت حا قلْبصصت حا

ّذكر:ً هْل قلْبي ًء عأنصصده أصصصيُب رجصصٌل بهَّاَّ أت قصصدرت قمصصاَّ عأشصصاَّء، أو غصصدا

ّبصصٌة عألْصصي وكصصاَّن عألْيه، فبعتصصه السصصفل القميصصص فنزعأصصُت وقميصصصاَّن، ُج

ْدُت بصدريهَّماَّت، ومصصاَّ الهصواز، قصصبَة أريصد الهصصواز، ُفْرَضصصة إلصى وقصصص

ًا، بهَّاَّ أعأرف ّ ذلك كاَّن وماَّ أحاد ًاَّ إل التعّرض، وبعض الّضجر أخرجه شيئ

ّيصصرُت سفينة، فيهَّاَّ أصْب فلْم الفرضَة فوافيُت إنصصي ثصصم ذلصصك، مصصن فتطِّ

ًاَّ، ذلصصك مصصن فتطِّيصصرُت ٌوهشصصم َخْرق صدرهاَّ في سفينًة رأيت وإذا أيضصص

اسصصمك? قلْصصت:ً مصصاَّ للْملح:ً تحملْنصصي? قصصاَّل:ً نعصصم، فقلْت حامولة، فيهَّاَّ

ركبصصت ثصصم ذلصصك، مصصن فتطِّيرت الّشيطِّاَّن، باَّلفاَّرسية وهو قاَّل:ً داوداذ

ُتصصثير وْجهَّي، الشماَّل تصّك معه، َع باَّللْيصصل و فلْمصصاَّ رأسصصي، عألْصصى الّصصصقي

ومْضصصربة َسصصمل، لصصي لحصصاٌَّف معصصي حاّماَّل ِصْحت:ً ياَّ الفرصة من قربناَّ

ّد ل ماَّ وبعُض خلْقِّ، فقلْصصت أعأور أجاَّبني حاّماَّل أول فكاَّن منه، لمثلْي ُب



ّقاَّر ًاَّ:ً بكم كاَّن لب مصصن أدنصصاَّه الخصصاَّن? فلْمصصاَّ إلصصى هصصذا ثصصورك تكري واقف

ّثور إذا متاَّعأي فصصي فقلْصصت طيرة، إلى طيرة فاَّزددُت القرن، أعأضُب ال

فقلْصصت:ً الطِّيصصن أكصصل إلى حااَّجتي ذكرت ثم لي، أسلْم نفسي:ً الّرجوع

بيصصن ومتاَّعأي فيه، جاَّلس وأناَّ الخاَّن في صرُت باَّلموت? فلْماَّ لي ومن

ّي ُفصصّش يحفظصصه من عأنده وليس الخاَّن في خلْفته أناَّ أقول:ً إن وأناَّ يد

ُظه جلْست وإن وسرق، الباَُّب ِز إلى لمجيئي يكن لم أحاف َوْجصصه، الهصصوا

اللْصصه عأاَّفصصاَّك هصصذا قلْصصت:ً مصصن البصصاَّب، قصصْرع سصصمعت إذ جصصاَّلس أناَّ فبيناَّ

فقلْصصت:ً إبراهيم، أناَّ? قاَّل:ً أنت قلْت:ً ومن يريدك، تعاَّلى? قاَّل:ً رجٌل

ّظصصاَّما، إبراهيم? قصصاَّل:ً إبراهيصصم ومن ّن ّنصصاَّق، قلْصصت:ً هصصذا ال ّو، أو َخ أو عأصصد

إليصصك فقصاَّل:ً أرسصلْني البصاََّب، وفتحُت تحاَّملُْت إني ثم سلْطِّاَّن رسوُل

ّناَّ وإن ويقول:ً نحن العزيز عأبد بن إبراهيم المقاَّلة، بعض في اختلْفناَّ ُك

ّناَّ ّيصصة، الخلق حاقصصوِق إلى ذلك بعد نرِجع قد فإ حايصصن رأيتصصك وقصصد والحّر

ّبرني حاتى عأرفتك وماَّ منك، كرهتهَّاَّ حااَّل عألْى بي مررت بعصصُض عأنك خ

شصصئت فصصإن حااَّجصصة، بك نزعأْت قد يكون أن وقاَّل:ً ينبغي معي كاَّن من

ِقْم ًا بمكاَّنك فأ يكفيصصك ماَّ ببعِض إليك نبعث أن فعسى أوشهَّرين، شهَّر

ًاَّ فخصصذهاَّ مثقصصاَّلً، ثلثصصون فهَّصصذه الّرجصصوع اشصصتهَّيت وإن دهصصرك، من زمن

ّقِّ وأنصصصصصصصصصصصت وانصصصصصصصصصصصصرف، َعأصصصصصصصصصصصذَر. مصصصصصصصصصصصن أحاصصصصصصصصصصص



ّلْه قاَّل:ً فهَّجم ّني أمصاَّ ينقضصني، كصاَّد أمٌر عألّْي وال ًة:ً فصأ َد أكصْن لصم واحِاص

ًا ثلثين ذلك قبل ملْكُت ّنصصه دهري، جميع في ديناَّر ّثاَّنية:ً أ يطِّلْصصع لصصم وال

أشصصكل حاصصاَّل عألْى هم الذين أصحاَّبي وعأن وطني، عأن وغيبتي مقاَّمي

ّني، وأفهَّم بي ّثاَّلثة:ً ماَّ عأ ّين وال ّنصصه وذلصصك باَّطصصل؛ الطِّيصصرة أّن من لي ب أ

ُهْم كصصاَّنت منهَّصصاَّ والواحاصصدة ضصصروٌب، منهَّصصاَّ عألْصصّي تتصصاَّبع قد ْنصصد ُمعطِّبصصة. عأ

ّبصصرون الصصذين يعمصصُل الشصصتقاَِّق ذلصصك مثصصل قصصاَّل:ً وعألْصصى الّرؤيصصاَّ. يع

  باَّلبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرة الغربصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّن عأجيبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة

ِغْرباَّن شأن من وباَّلبصرة أو بمصصصر ذلك كاَّن لو العجب، من ضروٌب ال

ِد من عأندهم الشاَّماَّت:ً لكاَّن ببعض ّلْسصصم، أجو ّطِّ الغربصصاَّن أّن وذلصصك ال

ّنْخصصَل فصصترىَ الخريف، في إليناَّ تقطِّع كصصّل وعألْصصى مصصصرومة، وبعضصصهَّاَّ ال

َدد نخلْة ٌء منهَّاَّ وليس الغرباَّن، من ٌكثيٌر عأ ًة نخلًْة يقرب شي مصصن واحاصصد

ّنخل ٌق إل عألْيهَّصصاَّ يبقِّ لم ولو ُيصرما، لم الذي ال ّنمصصاَّ واحاصصد، عأصصذ أوكصصاَّر وإ

ّوت الطِّير جميع ّنخصصل، تلْصصك أقلب في المص وأقصصوىَ أطيصصُر والغصصراب ال

بقصصي قصصد يكصصون أن بعصصد منهَّصصاَّ، نخلْصصة عألْى يسقط أن يجترئِ ل ثم منهَّاَّ

ْذق عألْيهَّاَّ ٌد. عِأ واحا

الغراب منقار



ْقصرة واحِاصدة ِفنصة فصي الرض بن ْند ّنه ليِصصُل إلصى الكمصأة الم ْقر، وإ ّن ُد ال َول، وهو شدي ْع ومنقاَّر الغراب م

ٍما لصصه ّد والِقصيص، في يو حاتى يشخصهَّاَّ، ولهَّو أبصُر بمواضع الكمأة من أعأرابّي يطِّلْبهَّاَّ في منبِت الجر

َداع، ومصصاَّ ْعُض النتفاَّخِْ والنص َب شمس حااَّّرة، وإن العأرابّي ليحتاَُّج إلى أن يرىَ ماَّ فوقهَّاَّ من الرض فيه 

ٍد  ُدؤا ّي: يحتاَُّج الغَراب إلى دليل، وقاَّل أبو  الياَّد

ِه بأعألْى الغراب ْنف َغصَردا أ ال
ًا الحصى ُعد ِقي ُص شر

ْنسمهَّاَّ م
وعألْيهَّصصاَّ النخلْصصة عألْصصى يسصصقط أن للْغصصراب أذن وجصصّل عأصصّز اللْصصه أّن ولو

ّثمرة ًاَّ أّن لو الوقت ذلك وفي لذهبت، ال ْذق نقر إنساَّن ِع ًة ال ًة نقر َد واحاصص

ّنك الناَّسَ، غلُّت ولهَّلْكْت فيه، ماَّ عأاَّّمة لنتثر كصصّل عألْصى منهَّصاَّ تصرىَ ولك

ِة نخلْة ِغرباََّن مصروم ًاَّ تلْيهَّاَّ التي عألْى ترىَ ول الكثيرة، ال ًا، غرابصص واحاصصد

جصصوف فصصي التمصصر مصصن سقط ماَّ إلى تساَّبقن عألْيهَّاَّ ماَّ صرموا إذا حاتى

َتاَّخُْ يستخرج كماَّ لتستخرجه الكَرب وأصول اللْيف ْن الّشوك. الم

النخل من الغربان نفور في حوار

ُتفزع الطِّير أْن يقع عألْى الصصبُزور، ِة كاَّلِخَرق الّسود التي  ّ فإن قاَّل قاَّئل:ً إنماَّ أشباَّح تلْك العأذاق المدل

َبِر من البل، لكيل تسصصقط عألْيهَّصصاَّ الغربصصاَّن، فكأنهَّصصاَّ إذا رأت ِة ذوات الد ِد تغرُز في أسنم وكاَّلقوداما الّسو

سصصصصصصصواد العأصصصصصصصذاق فزعأصصصصصصصت كمصصصصصصصاَّ يفصصصصصصصزع الطِّيصصصصصصصر مصصصصصصصن الِخصصصصصصصَرق الّسصصصصصصصود.

ُد جميع الطِّير الذمي يفزع بصصاَّلِخَرق الّسصصود فل يسصصقط عألْصصى الصصبزور، يقصصع كلْصصه عألْصصى قاَّل الخر:ً قد نج

ّنخصصصصل ذوات الحمصصصصل. ّيصصصصر وكصصصصور إل فصصصصي أقلِب ال النخصصصصل وعألْيصصصصه الحمصصصصل، وهصصصصل لعاَّّمصصصصة الطِّ

َنْخٌل ول أعأذاق، وهذا الطِّير الذي قاَّل الخر:ً يشبه أن تكون الغرباَّن قطِّعْت إليناَّ من مواضع ليس فيهَّاَّ 

ّنخيصصل والعأصصذاق، ول ّنماَّ ُخلْقْت ونشأت في المواضع الصصتي لصصم تصصزل تصصرىَ فيهَّصصاَّ ال يفزع باَّلِخَرِق الّسود إ

نعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرف لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذلك عألْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوىَ هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذا.



َعّشصصش فصصي رؤوسَ ِعراق فل تصصبَرُح ت ُد باَّل ِغرباَّن غرباٌَّن أواب قاَّل الخر:ً وكيف يكون الشأن كذلك ومن ال

ّنخلْصصصصصة الصصصصصتي يكصصصصصون عألْيهَّصصصصصاَّ الحمصصصصصل. ّنهَّصصصصصاَّ ل تقصصصصصرب ال ْفصصصصصرخُْ، إلّ أ ّنخصصصصصل، وتصصصصصبيض وت ال

َلْى أنهَّاَّ تعشش في نخل البصرة، وفي رؤوسَ أشجاَّر الباَّدية قوُل  َعأ ّدليل  الصمعّي: وال

َنه ُيناَّوح السصيمصكصاَّن عأيدا َدك الّضباَِّب مكن مثل زر
ْنصداذجصاَّن جيسراٍن ومن وب الغصراِب ُعأّش فيه شكر

َهْجمة: وقاَّل أبو محمد الفقعسّي وهو يصف فحل 

ّد أكلُْف هصاَّئُض هصوٌر مرب ّبصٌس َد ُجصرائُض َعأص
 الباَّئُض الغراُب يعتش

والنبات الطير من به يتفائل ما

ّنصصصصى تفصصصصاَّءلْت بصصصصه. ّيصصصصُر مصصصصن الغصصصصراب إذا صصصصصاَّح صصصصصيحة واحاصصصصدة، فصصصصإذا ث والعاَّّمصصصصة تتطِّ

ُيتفاَّءل بِه، وأهل البصرة يتطِّيرون منه، والعربصصّي يتطِّيصصُر مصصن الخلف، ٍو  ّي وأهل َمْر والبوما عأند أهل الّر

والفاَّرسي يتفاَّءل إليه، لّن اسمه باَّلفاَّرسية باَّذامك أي يبقى، وباَّلعربية خلف، والخلف غيصصُر الوفصصاَّق.

ّقِّ من الّروح، ويتطِّيّر منه لن طعمصصه ُمصصّر، وإن كصصاَّن فصصي العيصصن والنصصف ُيتفاَّءل به، لنه مشت والريحاَّن 

مقبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصولً.

المحدثين: وقاَّل شاَّعأٌر من 

ِر عأياَّفة ِمْن وأشفقِّ فبكى زاج ُبصه له ْتصُرّجًة أحاصبصاَّ ُأ

ِر خلُف باَّطنه لوناَّن ّظاَّهص ال ًا ّير فطِّصعصمصه أتاَّه مّماَّ متطِّ
دائصصم. والسَ يصصدومُا، ل الصصورد لن الصصورد، وتكره السَ تحّب والفرسَ

فهَّصصو مصصّراِت ثلث صصصاَّح وإذا شصصّر، فهَّصصو مرتين الغراُب صاَّح قاَّل:ً وإذا

الحروف. عأدد قدر عألْى خير،

للغراب الحمار عّداوة



ًة، كصصصصصصذا قصصصصصصاَّل صصصصصصصاَّحاب المنطِّصصصصصصقِّ. ويقصصصصصصاَّل:ً إّن بيصصصصصصن الغصصصصصصراب والحمصصصصصصاَّر عأصصصصصصداو

ّيين: وأنشدني بعض  النحو

للْغراب الحماَّر عأداوة ْلت ل تباَِّب في ز

الغراب في أمثال 

الوليد: ويقاَّل:ً أصحِّّ من غراب، وأنشد ابن أبي كريمة لبعضهَّم، وهو يهَّجو صريع الغواني مسلْم بن 

ّياَِّت  الغواني إلى منك الح ّد الّسذاب ريحُِّ ًاَّ أش ْغضص ُب
وأنشد: 

ُدون الغراب حُاّمى صداعأه و ُيود ذي من هاَّمًة وأصلْب حُا
ّوائين، أّن الفصصاَّعأي وأجنصصاَّسَ الحانصصاَّش، تصصأتي أصصصول الّشصصيحِِّ وزعأم لصصي داهيصصٌة مصصن دهصصاَّة العصصرب الحصص

والحْرمصصصصصصصصصصصصصصصصصصل، تسصصصصصصصصصصصصصصصصصصتظل بصصصصصصصصصصصصصصصصصصه، وتسصصصصصصصصصصصصصصصصصصتريحِّ إليصصصصصصصصصصصصصصصصصصه.

لقيط: ويقاَّل:ً أغرُب من غراب، وأنشد قول مضّرسَ بن 

ومن نشاَّط من حااَّل كّل عألْى
سأمْا

عألْصيهَّصُم وكّري وأصحاَّبي

ًاَّ وضْم عألْى باَّلعراص لحاَّم ِغصربصاَِّن من ّياَّمَا ال ٍة أ قصّر
حاديث الطِّيرة وقد اعأترض قومٌا عألْيناَّ فصصي الحصصديث الصصذي جصصاَّء فصصي تفرقصصة مصصاَّ بيصصن الطِّيصصرة والفصأل،

ّنه ليس لقوله:ً كاَّن يعجبه الفأُل الحسن ويكره الطِّيرة معنصصى، وقصصاَّلوا:ً إن كصصاَّن ليصصس لقصصول وزعأموا أ

القاَّئل:ً ياَّ هاَّلك، وأنت باٍَّغ، وجٌه ول تحقيقِّ، فكذلك إذا قاَّل:ً ياَّ واجد، ليس له تحقيصصقِّ، وليصصس قصصوله يصصاَّ

ًاَّ من قوله يصصاَّ واجصصد، ويصصاَّ ظصصاَّفر، مصصن ألّ يكصصون ّقِّ بأن يكون ل يوجُب ضللً ول هلك مضّل وياَّ مهَّلْك، أحا

ًاَّ ل يوجبصصاَّن، قيصصل لهَّصصم:ً ليصصس ًاَّ يوجباَّن، وإماَّ أن يكوناَّ جيمع ًا، فإّماَّ أّن يكوناَّ جميع ًا ول وجود يوجب ظفر

ِئصصدته، عأنصصد كصصّل سصصبب ضصصعيف ّلْه عأّز وجصصّل ورجصصوا عأاَّ ّناَّسَ أّملْوا فاَّئدة ال التأويل ماَّ إليه ذهبتم، لو أن ال

وقوّي، لكاَّنوا عألْى خير، ولو غلْطِّوا في جهَّة الّرجاَّء لكاَّن لهَّم بنفس ذلك الّرجاَّء خيصصر، ولصصو أنهَّصصم بصصدل

ّلْه تعاَّلى، لكاَّن ذلك من الشّر والفأل، أن يسصصمع كلْمصصًة فصصي نفسصصهَّاَّ ذلك قطِّعوا أملْهَّم ورجاَّءهم من ال

ّلْصه تعصاَّلى،كصاَّن نفصس الطِّمصع ًاَّ فيماَّ عأند ال مستحسنة، ثّم إن أحاّب بعد ذلك أو عأند ذلك أّن يحدث طمع

ّي شصصيء ّنه كاَّن يعجبه، وهذا إخباٌَّر عأن الفطِّرة كيف هي، وعأن الطِّبيعة إلى أ ّبر أ خلف اليأسَ، وإنماَّ خ

تتقلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب.



وقد قيل لبعض الفقهَّاَّء:ً ماَّ الفأل? قاَّل:ً أن تسمع وأنت ُمِضّل:ً ياَّ واجد، وأنصصت خصصاَّئف:ً يصصاَّ سصصاَّلم، ولصصم

ّقصِع البلء مصصن ّبون له إخصراج اليصأسَ وسصصوء الظصصن وتو ّنهَّم يح يقل إّن الفأل يوجب لنفسه السلمة، ولك

ًاَّ، وأن يكصصون قلْبه عألْى كل حااَّل - وحااَّل الطِّيرة حااَّل من تلْصصك الحصصاَّلت - ويحبصصون أن يكصصون للْصصه راجيصص

ُيوافقُِّ بتلْك الكلْمة ففرح بذلك فل بأسَ، تطِّير بعض البصصصريين ّو  حاسن الظن، فإن ظّن أن ذلك المرج

َفوان، فسصصمع ّطِّواعأين، فركب ومضى بأهلْه نحصصو َسصص وقاَّل الصمعّي:ً هرب بعض البصريين من بعض ال

ُو خلْفه، وهو  ًاَّ له أسود يحد يقول: غلم

ٍة ذي عألْى ول َع ْي ِر َم ّطِّاَّ َم َبقِّ ّلُْه ُيْس حِامصاَّر عألْى ال
ّلْه يصبحُِّ قد الّساَّري أماَّما ال ِر عألْى الحيُن  مقدا

بهَّم. رجع ذلك سمع فلْماَّ

الغربان في معرفة

ّطِّعصصم، ول تصصزال قصصاَّل:ً والغربصصاَّن تسصصقط فصصي الصصصحاَّرىَ تلْتمصصس ال

ًاَّ، و مصصاَّ أقصصّل مصصاَّ كذلك، فإذا وجبت الشمس نهَّضت إلى أوكاَّرهصصاَّ معصص

ْقصصصصصصصصصصصصصع باَّلّسصصصصصصصصصصصصصود المصصصصصصصصصصصصصصمتة. ُب تختلْصصصصصصصصصصصصصط ال

النواع الغريبة من الغرباَّن قاَّل:ً ومنهَّاَّ أجناَّسَ كثيرة عأظصصاَّما كأمثصصاَّل

الحصصداء الّسصصود، ومنهَّصصاَّ صصصغاٌَّر، وفصصي مناَّقيرهصصاَّ اختلف فصصي اللصصوان

والصور، ومنهَّاَّ غرباَّن تحكي كّل شيء سمعته، حاصصتى إنهَّصصاَّ فصصي ذلصصك

ّلْصصف منهَّصصاَّ عأنصصدناَّ باَّلبصصصرة فصصي أعأجب من الببغصصاَّء، ومصصاَّ أكصصثر مصصاَّ يتخ

ّلْفاَّت منهَّاَّ البقع، فإذا جصصاَّء ّلْْت، وأكثر المتخ الصيف، فإذا جاَّء القيظ ق

الخريف رجعت إلى البساَّتين، لتناَّل مماَّ يسقط من التمر في كصصرب



ّنخلْة إذا كاَّن عألْيهَّاَّ عأذق واحاد، وأكثر ّنخل وفي الرض، ول تقرب ال ال

هذه الغرباَّن سود، ول تكاَّد ترىَ فيهَّّن أبقع، قبحِّ فرخْ الغصصراب وقصصاَّل

الصمعّي:ً قاَّل خلْف:ً لم أَر قّط أقبحِّ مصصن فصصرخْ الغصصراب رأيتصصه مصصّرة

ُد فإذا هو صغير الجسم، عأظيم الرأسَ، عأظيصصم المنقصصاَّر، أجصصرد أسصصو

الجلْصصصصصصصصد، سصصصصصصصصاَّقط النفصصصصصصصصس، متفصصصصصصصصاَّوت العأضصصصصصصصصاَّء.

غرباَّن البصرة قاَّل:ً وبعُضهَّاَّ يقيم عأندناَّ في القيظ، فأّماَّ في الّصصصيف

ِوحاناَّ ّدهم، وأكثر ماَّ تراه في أعأصاَّلي سصطِّ فكثير، وأّماَّ في الخريف فاَّل

ُبقع، وأكصصثر مصاَّ تصراه فصصي الخريصف فصصي النخصصل في القيِظ والصيف ال

وفصصصصصصصصصصي الشصصصصصصصصصصتاَّء فصصصصصصصصصصي الصصصصصصصصصصبيوت الّسصصصصصصصصصصود.

ِء الّسصصود َدا ٌد كأمثاَّل الحصص ّياَّما، ِغْرباٌَّن سو َل وفي جبل تكريت في تلْك ا

ًاَّ. عأظمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

َلْى غير تسصصاَّفد الطِّيصصر، َعأ َدهاَّ  تساَّفد الغرباَّن وناَّسَ يزعأمون أّن تساَّف

ّنهَّصصصصصصصاَّ تصصصصصصصزاّق باَّلمنصصصصصصصاَّقير، وتلْقصصصصصصصحِّ مصصصصصصصن هنصصصصصصصاَّك. وأ

ًاَّ من أحاصصاَّديث، مصصن  ًاَّ من نوادر وأشعاَّر وشيئ ْذكر شيئ َن نوادر وأشعاَّر 

ّرهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ وباَّردهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ. حااَّ

ّية:ً َة بن ُسهَّ َلرطأ ّياَّدة يستحسن هذا البيت  ٍم:ً كاَّن ابن م ْي ُنج قاَّل ابُن 

َقِّ َتَشّن شباَّبي ُهري أديمي واس َء أمّا ياَّ لهَّاَّ ّنصه بيضصاَّ إ



ًاَّ. ّن صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر شصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّظلْيم: وكاَّن الصمعي يستحسن قوَل الطِّرّماَّح بن حاكيم، في صفة  ال

ًا ْدر ُه ماَّ وأسلْم َق َوا ُد ِس َبرُج ال ٍد ْشملْة  ِته ُبرُج لَسَرا
ّثور: ويستحسن قوله في صفة  ال

َلْى سيٌف ُد ُيسّل شرٍف عأ ُيغم و َتضمره ّنصه البلد و كصأ
ُنواسٍَ يستحسُن قوَل  ّطِّرماَّح: وكاَّن أبو  ال

ِد ُعأرىَ عأناَّن واسترخى المج
القصاَّئد

ِبَضْت ّطِّرماَّح نفُس ُق ال
َقصْت َلْص أخ

كثير: وقاَّل 

َعة ُقصه ِخلْيٍل أو ِبّر َصني تواِم ُؤه عألْيَك يوِجْب الماَّل عأطِّاَّ
ّ الماََّل يفتلْتك فلْم حاقاَّئقصه إل ْنع وبعُض ٌة حازمٌا الم ّو ُق و

خاَّلد: وقاَّل سهَّل بن هاَّرون؛ يمدح يحيى بن 

ٌع ُعه ماَّ إذا منو أحاَزَماَّ كاَّن من ِد ينصوبصه فيماَّ الماَّل ِتل
ِربعّي بن الجاَّرود يستحسن  َله: قاَّل:ً وكاَّن  قو

ُد زياَّرتك من وخير ُقعو ال فيه خير ل من منك
العأشى: وقاَّل 

َبطِّصُل أرماَّحاناَّ عألْى َيِشيُط ال ُعن ْيَر نطِّ َع فاَّئلْصه مكنوِن في ال
ْعِن ّطِّ الّزيُت فيه يذهُب كاَّل

ُتل ُف وال
َهَّى ولن تنتهَّون ْن َطِّصٍط ذوي َي َش

الجاَّرود: وقاَّل العلء بن 

داُروا المنقوش وعألْى ّناَّسَ أظهَّروا ًاَّ للْ نسكص
َلُه وزاُروا حَاّجصوا و ّلْصوا صاَُّموا وَص
ّلْصوا وله وسصاَّروا حا وقصاَّلصوا قاَّمصوا
لطِّصاَّروا ريش ولهَّم ّياَّ فوق الصثصر

ذلك: وقاَّل الخر في مثل 

ِما للْقضاَّء جبينك واحاكْك ُثصو ب َبك ّد ثياَّ لصقصاَّبصٍل واستع
لصيتصيم وديعًة تصصيَب حاتى ّدبيَب  ٍة مَشيَت إذا ال لحاَّج



ّق عِألُْمصصصصصصصصصه. ُهَّصصصصصصصصصه ر ّق وج وقصصصصصصصصصاَّل أبصصصصصصصصصو الحسصصصصصصصصصن:ً كصصصصصصصصصاَّن يقصصصصصصصصصاَّل:ً مصصصصصصصصصن ر

ّقهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوا قبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل أن تسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصودوا. وقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّل عأمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر:ً تف

ُوصصصصصصصصصصصصصصلْت بصصصصصصصصصصصصصاَّلعلْم، وكسصصصصصصصصصصصصصبت باَّلملْصصصصصصصصصصصصصحِّ. وقصصصصصصصصصصصصصاَّل الصصصصصصصصصصصصصصمعي:ً 

ِر في السمك  والخاَّدما: ومن الشعاَّر الطِّيبة قول الشاَّعأ

ّثوب دسم َوىَ قد ال سمكاَِّت َش َذفصيف خفصيف مدبر
ُدب َزهماَِّت ُشحومهَّاَّ من حُا ٍة شباَّبيط َغْمصر ذات لج

َنهَّمصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ سصصصصصصصصصصصصصصصصصصيمتعاَّنك سصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّعأًة. ّكصصصصصصصصصصصصصصصصصصر فيهَّمصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ فإ فف

الشاَّعأر: وقاَّل 

ِزه ل ِء أج ٍما ببصل ِد يو واحاص ْيِف بن عألْقَمة  َيُه َس سع
ّي َرمّا ِد َهَّ الواجد الغنّي إلى ال وَرّمنصي الصبّي حُاّب 

ٍد آل من ٍء مسعو بصاَّرد بمصاَّ َقعتهَّصاَّ غلْيلْتي شفيُت ون
جرما: وقاَّل رجل من 

َقعصاَّ الّسّم ثاَّمُل فيهَّاَّ بشنعاَّء ُمن عأمومتي أرادوا أخوالي
ُد من شئتم مجّمعاَّ كنت بع ُأدعأى فيكم سأركبهَّاَّ ًاَّ و مفّرقص

ٍء في أكلْت حابيب:ً ماَّ بن يونس وقاَّل ًاَّ شتاَّ ّ قّط شيئ ول بصصرد، وقصصد إل

ًاَّ صصصصصصصصصيٍف فصصصصصصصصي أكلْصصصصصصصصت ّ شصصصصصصصصيئ ْد إل سصصصصصصصصخن. وقصصصصصصصص

ناَّلني:ً كماَّ ناَّلني ماَّ باَّلِحَصص، البلياَّ كاَّنت المدينّي:ً لو عأمرو أبو وقاَّل

ّيصصاَّسَ إلى باَّلشاَّة الجاَّريُة اختلْفت ّت ًاَّ ال ًا، اختلفصص الجاَّريصصة فرجعصصت كصصثير

ً حااَّئصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل. والشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّة حاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّمل

ّكل سعيد:ً الخلُف بن جعفر وقاَّل الَقصصذاة حاصصتى يكصصون، شصصيء بكّل مو

فيك، إلى جاَّءْت الماَّء تشرب أن أردَت فإن الكوز، رأسَ في الماَّء في

ِز رأسَِ من تصّب أن أردَت وإن َرَجعت. لتخرج الكو



غزوان بن وإسماعّيل عّمران أبي حديث

َكْرت بن إسماَّعأيل وقاَّل  َفلْزمصصُت عأمصصران، أبصصي إلصصى اليوما غْزوان:ً ب

َة، ّد ٌد فاَّستقبلْني الجاَّ ِزمَا واحا َلْ ّدة ف غشصصيني فلْمصصاَّ عألْيهَّصصاَّ، أنصصاَّ الصصتي الجصصاَّ

َنًة عأنه انحرفُت ُعدُت معي، فاَّنحَرَف َيْم ُعدَت َفعاَّد، َسْمتي إلى ف فعاَّد َف

السصصاَّعأة إلصصى لكصصاَّن بيننصصاَّ فصصّرق ِبرذون صاَّحاَب أّن فلْول َفعاَّد، ُعأدت ثّم

ّدني، َدخلْت يك َدائه، َفدعأاَّ عأمران أبي عألْى َف َغصص ْقمصصتي فصصأهويُت ب إلصصى بلْ

ْدُت ثّم يده، فنّحى يدي فنّحيت بعُضهَّم، إليه فأهوىَ الّصباَّغ ثصصّم َفعاَّد، ُعأ

ّدثك فيه? قاَّل نحن ماَّ ترىَ عأمران:ً أل لبي فقلْت فنّحى، نحيُت سصصأحا

ُذ أناَّ هذا، من بأعأجَب ُقِّ سنة ِمْن أكثر من عأصصون أبصي ابصصن يراني أن أشف

ّتفقِّ فلْم الخياَّط، ًة يراني أن لي ي ذكرُت أمِس كاََّن أن فلْماَّ واحادة، مّر

َع أمصصِس فاَّسصصتقبلْني رؤيتصصه، مصصن السصصلمة في الّصنع الحاَّرث لبي َبصص أر

َمّرات.

وبلغات نوادر

ّنصصاَّ قاَّل:ً قصصاَّل القاَّسم بن محّمد عأن سلما، بن محّمد وذكر ل جريصصر:ً أ

ّنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي أبتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدي أعأتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدي. ولك

ٌد الحّجاَّج:ً أناَّ عأبيدة:ً قاَّل أبو وقاَّل ِدي َديد حاسود! قاَّل:ً وقاَّل حَاقود حا ق



َلَك بن لُجدىِّع َمنيع، بن إسحاَّق أبو أهلْه! وقاَّل عألْى الصبّي حاكم عألّْي:ً 

ًاَّ - وذكَر ّلْه -:ً هو إنساَّن ِلْصصك، َربيب من أتَرُف وال امصصرأة، مصصن وأخصصرق َم

صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبي. مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن وأظلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم

ّنظاَّما، هذا مثل الدنياَّ في كاَّن يكون أن ينبغي عأبيدة:ً ماَّ أبو لي وقاَّل ال

ًاَّ بصصي قلْت:ً وكيف? قاَّل:ً مّر ِه يومصص ّلْصص ّنصصه، فقلْصصت:ً وال َعّن لمتحن ولسصصم

ُيسرع الّزجاَّج عأيُب له:ً ماَّ فقلْت كلمه؛ يقبصصل ول الكسصصر، إليه - قاَّل:ً 

ْبصصصصصصصر ّكصصصصصصصر يكصصصصصصصون أن غيصصصصصصصر - مصصصصصصصن الج ارتصصصصصصصدع. أو ف

ّباَّر قاَّل:ً وقاَّل فقصصاَّل:ً الطِّفيصصل بصصن عأاَّمر - وذكر ماَّلك بن ُسلْمى بن َج

ّتى يضّل ل كاَّن ّنجم، يضّل حا ّتى َيعطُِّش ول ال َطِّش حَا ْع َبعير ي يهَّاَّب ول ال

ّتى ّلْه كاَّن السيل، يهَّاَّب حا بنفصصٍس نفصصٌس لتظصصّن حايصصَن يكون ماَّ خيَر وال

ًا. خيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر

ْنزلنصصي ل أعأرابصصي:ً اللْهَّصصّم العأرابّي:ً قاَّل ابن وقاَّل َء ُت ٍء مصصاَّ فصصأكوَن َسصصو

ُتصصصصصصُه يقصصصصصصول:ً يصصصصصصدعأوني َسصصصصصصوء امصصصصصصرأ ّلْ منعصصصصصصه. إلصصصصصصى ق

قيصصس:ً إّن بصصن الزرق عأصصن سلْمة، بن حاماَّد عأن سلما، بن محّمد وقاَّل

أبصصاَّ القوما:ً يصصاَّ بعُض له فقاَّل المقصورة، في الّصلة يكَره كاَّن الحانف

ّلْي لم المقصورة? قاَّل:ً وأنت في تصلْي ل لم بحر، فيهَّصصاَّ? قصصاَّل:ً لتص

ُأتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرك. ل



كصصصصصثيرة. الخيصصصصصر مصصصصصن ضصصصصصروب عألْصصصصصى يصصصصصدل الكلمُا وهصصصصصذا

ّلْه عأبد ودخل ٍما عألْى الحسن بن ال ِره، ثياَِّب في هشاَّ َف فقصصاَّل:ً اذكصصر س

ّلْه:ً ركاَّبي عأبد فقاََّل حاوائجك، َلّْي ُمناَّخٌة، ال َعأ ّنك سفري ثياَُّب و فقاَّل:ً إ

ًا تجصصصصصصصصصصدني ل ّنصصصصصصصصصصي خيصصصصصصصصصصر السصصصصصصصصصصاَّعأة. لصصصصصصصصصصك م

ِد قصصدومُا العزيز عأبد بن عأمَر عأبيدة:ً بلْغ أبو قاَّل ّلْصصه عأبصص الحسصصن، بصصن ال

ّنصصك الشصصاَّما، طصصواعأيَن عألْيصصك أخاَّف إليه:ً إني فأرسل ِنصصَم ل وإ َلْصصك ُتغ أه

ًا ْقِّ منصصصك لهَّصصصم خيصصصر ستسصصصبقك. حاصصصوائجهَّم فصصصإّن بهَّصصصم، فصصصاَّلح

ِه ماَّ ظاَّهر وكاَّن َن ّلْمو ٍه يك ُيُرونه ب ّيصصاَّه و ً إ ًا، جميل معنصصاَّهم وكصصاَّن مصصذكور

َلُه، يرون وكاَّنوا باَّلشاَّما، لمقاَّمه الكراهة َنه ويعرفصصون جمصصاَّ وكمصصاَّلُه بيصصاَّ

َعمُل ذلك فكاَّن ِد من ال َد فيه التدبير أجو نفسه. عأن

 والحكمة الزهد في شعر

وأنشد: 

ّد أنَت باٌَّب وللْموِت ُلْه لب داخ ٌع هو الذي الموِت من واق
آخر: وقاَّل 

ٍة ْنَزَر ٍة عأش ّلْد ِسخاَّباَّ مق ٍز عألْى أقاَّما عأجو
آخر: وقاَّل 

َي َد شعر ّداُر ماَّ الباَّب بع ال داخلْصه الناَّسَ وكل باٌَّب 
ّنة ِد أج ْلْ ّنصاَُّر أما مأوانصاَّ الُخ الص فيخبرني يدري مْن أعألْم كنُت

آخر: وقاَّل 



َء بأّن واعألْْم ِد غيُر المر ّلْ مخ ٍة لكّل ِد مصيب ّلْص وتجص
َبَك فاَّذكْر ِد باَّلنبّي مصاَّ محم بهَّاَّ تشجى مصيبة ذكرَت

آخر: وقاَّل 

ُدهاَّ ّدنياَّ ِع ُيس َقصَمصْر و ال َعى والشمس ْن ِكَن َت ال ساَّ
َكُم ِدِل َر َدْر الَجناَّ والَمص عأصلْصيهَّصُم الصذين

الّسَحصْر أجنَحَة يهَّّزِ ء َلْس ِعصَشصاَّ َغ الص
َبك وكأّن حاَجصْر من قلْ رقصيقٌة للْقصلْصوب
ٍما كّل ُدَك َتصصْر يو ُيهَّ ْبصقصى وعأصو ت

زهير: وقاَّل 

ِم ل البّر مطِّمئن إلى يتجمصجص
ُيذمْم ُيوِف ْفِض وَمْن ل ُي

ِما ل نفَسصه يكّرما ل ومن يكصّر ّوا يحَسب يغترب صديقه عأد
ّناَّسَِ عألْى تْخفى خاَّلهَّاَّ ال

ِم ُتعلْ
َد تكن من امرئِ عْأن

ّذمّا من يوًماَّ ُيعِفهَّاَّ  الص
ِما َد ينص

ّناَّسََ يسترحاُل يزْل  ال

ًاَّ:ً  وقاَّل زهير أيض

ّتى  ُبوا ماَّ إذا حا اعأتنقاَّ ضاََّر إذا حاتى ارتموا ماَّ يطِّعنهَّم

وقاَّل: 

ُدهماَّ الحّي أماَّما ُء َعأق سصوا ِدي والّرجُل البيِت المناَّ
ّياَِّن َكفصاَّلُة وِس ُء ال ّتصل والص ٌد ْدٌل شاَّه عألْصيكصم عأ
ِجصلُء أو ِنفصاٌَّر أو َيميٌن ّقِّ ُعُه الح ْقطِّ ثصلث:ً م

ُ. وقاَّل  ّهَّْم هذه القساَّما الثلثة، كيف فّصلْهَّاَّ هذا العأرابّي ًاَّ: فتف أيض

َد ولكّن ِء حاْم ِد ليَس المر ِلْص بُمْخ
ُد حامد كاَّن ِلْ ّناَّسََ ُيخ لم ال

ِرْث ْو ِد بعَضهَّصاَّ بنيك فأ ّو وتصز َثًة بصاَّقصياٍَّت مصنصُه ِورا
ْته وإْن ّنفُس كره ِد آِخُر ال َهَّص ْع م ّنصه الممصاَِّت يوما إلى فصإ

ّي: وقاَّل  السد



َلْم ولم أموت أن عأندي وكاَّلُخلْد ُأ َد أحاّب ُع لو الُخلْ أستصطِّصي
الحاَّدرة: وقاَّل 

َء إّن بإحاساَّنناَّ ّثناَّ الُخلْد هو ال ُكصم أباَّ ل عألْيناَّ لبصي
الغنوي: وقاَّل 

ُد مهَّاَّلك الحديث ومن وُخلْو ّدثصوا أهلْكم بلْغتْم فتحص
آخر: وقاَّل 

َطِّاَّسَِ ُع َأْر من يموت ل ال ّت ا ًا بتقتيل ِركصم وعأقر ْقص بعص
زهير: وقاَّل 

َغيِث والبّر ُتصه كاَّل َأِمصُر نب به تصوِل ماَّ شّر من
يقول: أي كثير، ولو شاَّء أن 

ِء ُته كاَّلماَّ  ُ أمر نب
ّنماَّ أراد أن النباَّت يكون عألْى الغيث أجود، ثّم  قاَّل: استقاَّما الشعر، ولكن كاَّن ل يكون له معنى، وإ

ُفُه َكر معرو حاصُر ول ُمن ُد َهَّ ّذَل الّشاَّرَب أش ل المع
ْوَن ِكروا إذا أحالَمهَّم ينَس َس ٍة ّيني فتي ِر َل ِز ل الصمصآ
ًء فون َذروا ُهُم إذا قضاَّ َنص ُوون ِة للَْضيف يش ُعفاَّ ُيو وال و

ْتباَّن، عأصصن أبصصي عأبيصصدة، مصصن الّشصصوارد ّباَّن بن عِأ ّنذور أنشدني حا ّلْية باَّلوفاَّء باَّل يمدُح كماَّ ترىَ أهَل الجاَّه

قوله: التي ل أرباََّب لهَّاَّ، 

يحِفلْوا لم يبَخلْوا أو ِدُروا ْغ يفُجروا أو ي
ُهَّْم َن ّن ُلْصوا لم كأ َع يف مرّجلْي عألْيَك

َنصه ٍما ّيُل لو يتصخص ِقَش يو كّل َبرا
ّي، وهو غير الّصلْتاَّن  َتاَّن السعد ّي: وقاَّل الّصلْ ْبد الع

ِة كّر َر َغدا الصعصشصي ومّر ال َنى الصغيَر الكصبصي وأف
َفصتصي يوما ذلصك بصعصد أتى يومصهَّصاَّ هصّرْمصت لصيلٌْة

تنقضصي ل عأاََّش من وحااَّجة ُدو لصحصاَّجصاَّتصنصاَّ ونغ
بصقصي مصاَّ حاصاَّجٌة له وتبقى ِء مع ُتصه المر حاصاَّجصاَّ
ّي أُروني ْوَك الّسر الغنصي أَر ْوًماَّ قلَْت ٍر لدىَ َي ْعصشص َمص

َوصي فنعم عأمًرا وأوصيت ال بصنصي أوصصى لقماَّن
ِة وسّر ّثلث الصخصفصي غير ال َد كاَّن ماَّ  امصرئٍِ عأصنص

ُد بن زياَّد  العأرابّي: أنشدني محّم



ّدين من ٌء ال به تميل أن شي
ّنفُس ال

ِبُث ُع ُتلْ ليس من الطماَّ

ِعك غيرك عأن ينهَّاَّه أن بُجْم
الترسَ

ْلْبُث ّدحْاس ُي تصحصوزه الهاَّب ال

ّي لبعض  ٍد النحو القدماَّء: وأنشدني أبو زي

ّلْيِل قمر ّذَر ال َتصى المع كاَّلف ْيب يكْن ُنوِن َر ّننصي الَم فإ
ّتى ويعظم ثاَّب قد قيل حا

واستوىَ
ً ُع ثصم ضصئيل ًاَّ يرجص دائبص

َد إثره في وتكراُره ْع مضى ماَّ َب ُد ْي انتصقصاَّصصه ثّم المرء َز
ّنجم: وقاَّل أبو  ال

ّلْياَّلي َمّر ْبطِّئي ال وأسرعأي أ ًاَّ َعأنُه ْنصُزِع من ُقنَزعأ ق
فاَّرجعي ُأفقِّ واراِك إذا ثّم ِه ِقيُل ّلْ اطلْعي للّْشْمس ال

 وقاَّل عأمرو بن هند:ً 
َء ُيناَّغي طّرة في الحّي ِنَساَّ

ِد ُبصْر ال
ِبصهَّصاَّ عأصن ينهَّاَّكم الذي طصل

ُقص  ّنيَراُن تن َطرِف من ال
ِد الّزن

ّياَّما ْنصقصص وال عأصْمصَره تص

ّياَّدة:ً  وقاَّل ابن م

ُنب له ومستّن الّرياَِّح ساَّفي ُط ُقِّ َعلْياَّء الّربع ينطِّ ّيره باَّل غ
العتاَّهية: وقاَّل أبو 

 تماَُّمه امرئِ نقص في
وقاَّل: 

ّنهَّّن حاركاٌَّت ُكصون كأ س ٍء ٍء كّل في الفناَّ شي
ّياَّدة: وقاَّل ابن  م

ِرسَ ِدهصَن أدنى َدوا قصديُم عأهَّ َة باَّلِقنِع  َغصدا ُرسصومُا الص
َناَّن ظهَّر في لح وُشوما الب حِاّجًة عأشرين جّرْمَن وقد

آخر: وقاَّل 

َنب أنياَّبهَّاَّ وفي الّضجيع ش َفقيهَّاَّ ِنقْت ماَّ إذا مر َجَمم ُعأو
ّياَّدة في جعفر ومحمد ابني سلْيماََّن، وهو يعني أمير المؤمنين  المنصور: وقاَّل ابن م



ّد ّنهَّى ِبَج الخير يقِسم إذ ال
قاَِّسُمصْه

ْبني ياَّ لكماَّ سلْيماَّن ا
قصاَّسصم

ًاَّ َيلْقِّ ًاَّ شيئ َدث هاَّدُمصْه َفهَّو ُمْح ُكمصاَّ بصنصاَّؤه رفصيع َبصيٌت فبيت

يصاَّدُمصْه كبٍش كّل َقْرني وكّسر
ْبِش ّذَب ِصدق ك الّشوَل ش

بالشؤم ويذكر يهجى من

َطِّْت منزلته  ِتل، أو سق ُق ِدعأبل بن عألّْي، في صاَّلحِّ الفقم - وكاَّن ل يصحُب رجلً إلّ ماََّت أو  -: قاَّل 

ِما عألْيه شفقٍِّ امرئٍِ قول محاَّ ٍد آل أميِن للميِن محصّمص
ّية بن صاَّلحِِّ في ِما عأطِّ الحّجاَّ صنصيعة عأنك ُتغتّر أن

السصلما طصوائُل لكنهَّصّن ُع َده الّصناَّئ بصنصاَّئٍع عأن
ِما الطِّاَّعأون من جيٌش ِبرساَّ وال ّو نحَر به  ّنصه العد فإ

ّلْه في محمد بن  عأاَّئشة: وقاَّل محمد بن عأبد ال

ًا ِما ُكّل في أبد عأصاَّ ِلْهَّللصّي قصتصيٌل ل
ِما بَن وعألّْي هصشصاَّ سهَِّل بن الفضَل

ِما بأكناَّف ِما الصشصآ ًاَّ القصو آخر وعأجيف
ِما باَّلّسيف َتل الُحساَّ يقِّ من يطِّلْب

ًا النصاَّما خيَر أحامد ّلْصُه مصنصه ال
يعنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي أحامصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن أبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي دؤاد.

ًاَّ: وقاَّل عأيسى بن زينب في الصخري، وكاَّن  مشؤوم

َع ماَّ يأكُل ِر ِمصْن جّم ْفص َو ٌد لصه كصاَّن َمْن والص
َبُه إن يموُت الصخري ُأْصِح ِه عأنصدي حاصيلْة لبصنص

ُعصْمصر من طاَّل ماَّ يبُرد ال ّفصه في ٌد كص ِمصبصر

وهجاء مديحُّ في شعر

العأشى: وقاَّل 

ٍم إن وماَّ َهْن من لُه بعظ َو ٌة قلْبه عألْى  َغمصر
الكميت: وقاَّل 



ّنماَّ المعاَّذيَر ُكّروا ُبوا إ حَاس َد يقْل ْنص ٍة عِأ ّل لصهَّصُم َز
آخر: وقاَّل 

ُء من الّرجاَّل  ُيعذُر يسي ف ِة في تعذراني ّنصه السصاَّء إ
ّتاَّبي: وقاَّل كلْثوما بن عأمر  الع

ِر نوائُب عألْيه حُاِشدْت ْهص ّد ال ُء مغتصربصاَّ إليك الّرجاَّ
َنه إليك َوثنى َناَّ ُشصكصري عأ أَمصلْصي ندامتي عألْيك
َهَّى عأفوك ورجاَّء َت ْن ْذري ُم ُعأ ْتبَك وجعلْت ْتب َعأ ٍة عأ موعأظ

بكر: وقاَّل أعأشى 

ُء الفضاَِّل ُجعل ماَّ حايُث والّشي ذا سصلمة ياَّ الصّشصعصر
ْنَزَل ُد َت ْعأ ِة ر َبصل الّسحاَّب الصّسص ِزُل والّشعر ْن َت اسَْ كماَّ الكريَم َيْس

وشصل تكصْن لم القومَا وَرد ماَّ ًء كنت ًا ماَّ ّد إذا جمصمصَت عِأ
ْذ ُه إ ْعصَم نجل ِنص َنصجصل مصاَّ َف بصه الصكصرامُا آبصاَّؤه 
ّلىِ د َو الصّرجصل الصمصلَمة و ّلُْه َبقصاَّء ال وبصاَّلصَحصْم باَّل

ّي لقومه، أو  ّذاب الِحْرماَّز لغيرهم: وقاَّل الك

ًء كنتُم أو َثمدا لكنتم ماَّ ًء كنتُم نقصدا لكنتم شاَّ
 ً ُتم قول ْن  َفندا لك
الثياَّب: وقاَّل العأشى في 

ُق باَّلحبيِب شّط إذا سَ الِفرا قصي بني أزوُر مثلْهَّاَّ
ِء ّتى ّسو أفاَّقصوا أفاَّق إذا حا ال زماَِّن في لهَّم ماَّ المهَّينين

ُق لخيمهَّاَّ وصاَّرْت الخصل عألْى ضّن الفضول 

ْيُن الُمسيم وأعأياَّ حاى أ
المسصاَِّق

ِد القومُا  إلى باَّلعماَّ

ْقهَّاَّ عألْى ري ِر الكرامُا عأ
ُق العتاَّ

ُهَّْم تصجَ وقصد هناََّك فْضلْ

ُع وُجصّن ّتصل ُق الص والفصاَّ ُبُه الغيث ْد وضع صو الِقص

ُو ّلْهَّ َق فيهَُّم ال والّسصبصاَّ
ُهْم ْد ُشرُب سفاَّهًة يز

ًاَّ ُق أننصي غير ناَّعأم ُمصشصتصاَّ
ِة في َنْجراَن سرا



ٍء ُهَّصّن َثوا ُق وهّم ِعصرا الص َياَّ ُهَّصّن مطِّاَّ ُب عِأصَجصاٌَّل أرباَّ
ُبوٌح واغصتصبصاَّق مباَّكٌر وَص ًة ونصشصيٌُل لصنصاَّ ُغدو

ُهَّْم ْن ُق مصاَّعِأٌب ِم أفصنصاَّ ِة بيُض وندامى كأّن الوجو

ُة ًاَّ د ِطُب َجْمع والخاَّ
المْسصلق

والّسماَّحاُة الِخْصُب

ُثون وثصاَّق والصحصلْصومُا ومكي ًاَّ ُيسصاَُّمصون ل  ْيمص ضص

ِما ْو ّثصياَُّب باَّلَق ُق وال رقصاَّ
ًاَّ به يغّص مجلْس

ّثياَّب:ً  ًاَّ في ال وقاَّل أيض

ًاَّ أرباَّبهَّاَّ خيُر ُهُم وقيس َد َد يزي المسيحِِّ وعأب
ّتى ِك بأبوابهَّاَّ ُتناَِّخي حا عألْي حاتم َنْجران

ّدابهَّصاَّ أساَّفَل وجّروا ُه ّوْت الِحبراُت ِهَّصم تلْ ب
ّثياَّب يقول  الخر: وفي ال

ُع لذن أو ُتَرّجصي لعيٍن َتصَسصّمص بصمصكصاَّنصه خصفصاَّ ل ذاكُم
الباَِّب حَالْقَة الّرجاَّل وهاََّب

ْعقعصوا َق
ِر ّنف إذا الذين البيض ال

ْوا َتصَمص ْن ا

ّدهاَِّن وطيب ْنصَزع فهَّصو رأسه ال أ
ْلمسك من الحاوىَ الذفر ا

ِه حاوك ْي ُدوا برد وأوسصعصوا أجاَّ
ّنفر اليماَّنصون الّسود ال
حاصاَّولصوا

ّير: وقاَّل  كث

شرانقه تفتقِّ لم هلٍل سبّي ً ّنصه عألْيه ِسْرباَّل كصأ
الجعدي: وقاَّل 

ُدهُم ْيُزراِن بأرِض ِبل الخ ٌد َوهُم نصرهْم ِعصي َب
ِة. ّينصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ّلْ يريصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد أرض الخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب والغصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَِّن ال

الشاَّعأر: وقاَّل 

َوع بكّف شمم عِأرنينه في أْر ِه ّف ْيُزراٌن ك ٌقِّ ريحهَّاَّ َخ ِب عأ
ٍم، وقاَّل  ْدٍن ناَّعِأ ِد ل ُعو ِب آخر: لن الملْك ل يختصُر إلّ 



لينهَّاَّ الرض من يدنيهَّاَّ يكاَّد ٍة عألْى أخرىَ  ْيُزران خ
آخر: وقاَّل 

ًاَّ ِتُك ماَّ متى حاديث ْيُر يأ ْنفِع الَخ َي ْيزرانّي نباََّت الثرىَ في الخ
ّيُب بن  عألْس: وقاَّل المَس

ُهَّْم كأّن َب الّضباَِّب ُموشى ِوطاَّ ّ الهَّّم صصديقِّ في إل

السخط وعّين الرضا عّين

عألْس: وقاَّل المسيب بن 

ُقِّ ماَّ العين برأي حَاَسٌن تِم لهَّاَّ عأرْضَت إذ فؤادك
ربيعة: وقاَّل ابن أبي 

ّْد من عأيٍن كّل في  تو
ّلْه بن  معاَّوية: وقاَّل عأبد ال

ْبدي الّسخط عأيَن ولكّن ُت
المساَّوياَّ

كلْيلٌْة عأيٍب كّل عأن الّرضاَّ

ْوح أبو  هّماَّما: وقاَّل َر

ْعمى ذاَك عأن الّرضاَّ أخي َت عأصيِب كصّل تبِصُر الّسْخِط

وخبر شعر

الفرزدق: وقاَّل 

ِعلْم عأن َيْسأْل ومْن سألُت ال
ِم َيعصلْص

ّبروني ّيهَّصاَّ َخ ّنصاَّسَُ أ ّنصمصاَّ الص إ

الحااَّديث الواعأي الساَّئل 
كاَّلعمي

ِفل لم امرئٍِ ْغ العلْصم ُي

ُؤوٌل، وقلٌْب عأقول وقاَّل  ّنى لك هذا العلْم? قاَّل:ً لساٌَّن َس َفٍل:ً أ ْغ َد ِل الناَّبغة: وقيل 

ِدَر ُغو ْولِن و وناَّئُل حَاْزمٌا باَّلج ُه ِلْو ٍة بعصين ُمض ّي جصلْص
ّد قصصصصصصصوله تعصصصصصصصاَّلى:ً "أإذا ضصصصصصصصلْلْناَّ فصصصصصصصي الرِض". ُمِضصصصصصصصلْوه:ً دافنصصصصصصصوه، عألْصصصصصصصى حاصصصصصصص

ّبل: وقاَّل  المخ



ِر في وفاَّرسهَّاَّ ْه ّد بن قيس ال
ِم عأاَّص

ٍد بِن قيس بنو ْع َس
عأمصيدهصاَّ

حااَّرثة: قوال زهيٌر - أو غيره - في ِسناَِّن بن أبي 

ّلِْت يومَا غطِّفاَُّن تبتغي  أَض ّية ّيَة ل الّرز ِز مثلْصهَّصاَّ ر
ّناَّسَ بعُض زعأم ولذلك ِرَف حااَّرثة أبي بن ِسناَّن أّن ال عألْصصى فصصذهب َخصص

ُيوجد. فلْم وجهَّه،

يوجد فلم وجهه عّلى هام من

ُيوَجدوا:ً طاَّلب بن أبي طاَّلب، وسناَّن بن أبي حااَّرثة، ٍر هاَُّموا عألْى وُجوههَّم فلْم  ويزعأمون أّن ثلثة نف

ومصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرداسَ بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن أبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي عأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّمر.

جرير: وقاَّل 

لياَّ يرىَ ل الذي الفْضِل من لصه أرىَ أْن أخي لستْحيي
القيس: وقاَّل امرؤ 

ِما قلْيُل بأوجاَِّل يبيُت ماَّ الهَّمو ِعَمْن ّ َي ّعصٌم خلّْي إل َن م
ْقصصصصصصصصصل لصصصصصصصصصه. َعأ وقصصصصصصصصصاَّل الصصصصصصصصصصمعي:ً هصصصصصصصصصو كقصصصصصصصصصولهَّم:ً اسصصصصصصصصصتراَح مصصصصصصصصصْن ل 

ربيعة: وقاَّل ابن أبي 

ّياَُّن ْلْتّف ور أْخَضُر الحدائقِّ ُم ٍة ِظّل عأيشهَّاَّ ِمْن وأعأجبهَّاَّ غرف
ٍء فلْيسْت ّلْيِل آِخَر لشي تسهَُّر ال ٍء كّل كفاَّهاَّ ُهَّّمهَّصاَّ شي َي

والُفقهاء الّصالحين مديحُّ

ّياَّط، يمدح ماَّلك بن  أنس: قاَّل ابُن الخ

ِكصُس والساَّئلْوَن ْذقصاَّن َنوا ال ُع فماَّ الجواَب َبًة ُيراَج ْي َه
ُع  ْلْطِّاَِّن ذا وليس المطِّاَّ ُس ّتقى سلْطِّاَّن وعأز التقّي ال

بعضهَّم: وقاَّل ابن الخياَّط في 



ِبْس جاَّهُل فهَّو عألْمه من يقت ًاَّ يجاَّلس لم ْنذ ماَّلك أْن م

آخر: وقاَّل 

ِر ّنهَّاَّ سيرين ابن سْمِت عألْى وباَّل ّلْيل ِريَم ل ذئٌب باَّل لصه حاص
ًاَّ، وأّمصصاَّ الحصصّظ ّد فل أقصصول فيصصه شصيئ ّد، فقصصاَّل:ً أّمصصاَّ الِجصص وقاَّل الخلْيل بن أحامد وذكروا عأنده الحّظ والِج

ّطِّصصاَّلب. ِة ال ّتكصصل عألْيصصه ويبعصصد المطِّلْصصوب إليصصه مصصن مذّمصص ّلْصصد الطِّصصاَّلَب إذا ا ّلْصصُه الحصصّظ، فصصإنه يب فصصأخزىَ ال

شبرمة: وقاَّل ابن 

البيت حاوَل طاَّرق كاَّبِن أو
والحرما

ِده في ككْرز كنت شئت ّبص تعص

ِما العّز طلب في وساَّرعأاَّ والكصر ِذ دوَن حااََّل العيش لذي
خوفهَّمصاَّ

الصمعّي: وقاَّل آخر يرثي 

ْد باَّلصمعّي أسصفصاَّ لنصاَّ أبقْت لق ِر خطِّوِب َدّر ْذ الده فجعْت إ

ّدهر ِه من ول منُه ال ْلِْم خلْفاَّ عِأ
ّدنياَّ في لك بدا ماَّ فلْست ال

الحامر: وقاَّل الحسُن بن هاَّنئ، في مرثية خلٍْف 

ُء ْغوا الّشعصْف أعألْى في ش ً حاّي  ّتصلْصف مصن وائل الص
ّغِب ِد ُمَز ْأكصل لم اللغاَّ بصكصّْف ي ْتصه ُفريٍخ َلصجصف فصي أحارَز

ّباَّق في ّطِّ ّنصْزِع ال اللصّْف وال
ُء أما أعألْى في عأصماَّ
الّشرف

ْيذمٌا الصخصسصْف العصياَّلصم من قلْ ُع خلْصف أودىَ مذ العلْم جماَّ
ٍة  له: وقاَّل يرثيه في كلْم

ّ دْمعي وباَّت ِكصِف َيِفض إل َي خصلْصِف عأن الفؤاد أعأّزي
ًاَّ أضحى ّترِب رهين َجدِف في للْ بصه فجعُت َميٌت الّرزاياَّ

ِما ُعأنصِف ول خرِق ل في أفهَّاَّ ّنى ْفقصه يس ُقِّ بر ال غصلْص
ْيران، ّتى حا ُلطِِّف في يشفيك حا لصهَّصاَّ عأشيَت التي عأنك

اللصف مصع لمصهَّصاَّ ول ء باَّلخصاَّ القراءة في الحاَّء
الّصصُحصِف عأن إسناَّده يكون ّ ْبصَل مضل ِما ُس ول الصكصل
ْذ فلْيس خلْصِف ِمن عأنُه ماَّت إ ًاَّ لناَّ مضى ممن خصلْصفص

شبُرمة: وقاَّل آخر في ابن 



ّدَمصْه والُجرثومُة والعّز المق المكرمْه أين الناَّسَ سألت
ّناَّسَُ تتاَّبع ُشبُرَمْه ابن عألْى ال ُق ِر فاَّرو المحكمه المو

مختار شعر

عأرفطِّة: وقاَّل ابن 

َء وتحديثك ُبه أنت الذي الّشْي كاَّذ ْغض ِديقِّ ُب ّنٌة للْصّصص ِظص و
ُبصْه يكره الشر ومثل بلك، جاَّن ٌء صصاَّحاصٍب كّل إلى مشنو

ُع الّسباَِّب شديد الّصوِت راف
ُبه غاَّل

ُء ِطِّف الخناَّ مهَّدا ّنصثصاَّ َن الص

ّناَّبغة  الجعدي: وقاَّل ال

ّينت ماَّ إذا َب أْرتصب لم ت ُء  ّني البل ٌؤ وأ امر
ّنماَّ يعني أّن بصيرته ل ُنه غير ُمرتاَّب، وإ ّي ّنه في حااَّل تب وليس يريد أ

ّير. تتغ
وقاَّل ابُن الجهَّم، ذات يوما:ً أناَّ ل أشّك قاَّل له المكّي:ً وأناَّ ل أكاَّد

 أوقن وقاَّل طرفة:ً 
ّطِّْخية في الغضى كسيد ال

ِد المتوّر
ّنصبصاَّ الُمضاَُّف ناَّدىَ إذا ُمَح

ٍة ِد الخبصاَّء تحت ببهَّكن ّد الصمصمص
ّدجِن يوما وتقصيُر ّدجن ال وال

ّي  ِة في غو ِد البطِّاَّل ْفصِسص ُم ٍما قبر بصمصاَّلصه بصخصيِل نّحاَّ

ّطِّوِل ْنصياَّه الُمْرخى لكاَّل بصاَّلصيد وث أخطِّأ ماَّ الموت إّن 

ًا، غد من اليومَا أقرب ماَّ غد ّنفوسَ أعأداد الموت ول ال

ِء عألْى ِما وقع من المْر الحساَّ
ّند المهَّ

مضصاَّضة أشد القربى ذوي

بمشهَّصد الّرجاَِّل أيدي خطَِّرْت الظلْم عأن اليدي كثرة

والخنافس الجعلن



ّطِّيصصر وخشاَّشصصه، ِمّمصصاَّ وسنقوُل في هذه المحقرات من حاشرات الرض، وفصصي المصصذكور مصصن بغصصاَّث ال

ِد والّرخصصم، ِهصص َتقّزُز من لمسه وأكِل لحمه، كاَّلخنفسصصاَّء والجعصصل، والهَّدا ُي ُيوصف باَّللْؤما، و ِذرة و يقتاَّت الع

فصصصصصصصصصصصإّن هصصصصصصصصصصصذه الجنصصصصصصصصصصصاَّسَ أطلْصصصصصصصصصصصُب للْعصصصصصصصصصصصذرة مصصصصصصصصصصصن الخنصصصصصصصصصصصاَّزير.

ّياَّت والوَزغ، وتزعأصصُم ُكر من أعأاَّجيبهَّاَّ صداقُة ماَّ بين الخناَّفس والعقاَّرب، وصداقة ماَّ بين الح ْذ َن ّول ماَّ  فأ

ًاَّ. ًاَّ ينصصزع إليهَّمصصاَّ جميعصص ًا وأنهَّمصصاَّ ينتجصصاَّن خلْقصص العأراب أّن بيصصن ذكصصورِة الخنصصاَّفس وإنصصاَّث الجعلن تسصصاَّفد

ًا لصصه كصصاَّن شصصديد ّو ِه عأصصد ِهجاَّئ ّي، عأن بعض العأراب في  ّنحو ّي عأن سيبويه ال وأنشد َخْشناَّمُا العأور النحو

الّسواد: 

ّياَِّت الوعأاَِّل عأداوة َبصْل حا الج ًاَّ ياَّ ْنفس ُجصعصْل كصاَّمُا ُخ
ُق ِر َتصْل شّم وإْن مّس إْن يْخ َق ٍد  ْو َهِف عأ ّناَِّب ُمر ُتّْل ال ُعأ

ّياَّت الّشعُر المشهَّور، الذي في أيدي أصحاَّبناَّ،  وهو: ويثبت أكل الوعأاَّل للْح

ّياَِّت بعَض التماَّسٍَ الجبْل حا ًا ًة ُيلقصي أن زيد َمصصصّر
ّياَّت من ليس ِر حا والقلْصل حُاْج الصقصفصاَّ َمفطِّوح العينيِن
ُذىَ ِب ِة َر ْطِّف الُمصؤْل كاَّلِقدِح الخ مصّرة ُصصدوٍع فصي يتصوارىَ
َفْل في لحاْت الّشمِس كشعاَّع َط أشصداقصه عأصلْصى السّم

ّياَِّت ونفى الَحَجْل بيِض عأن الح ُبصُه فمصاَّ الْروىَ تصقصر
أصصصناَّف مصصن الجبصصاَّل يسصصكن مصصاَّ جميصصع بيصصن مصصن الروىَ ذكصصر وإنمصصاَّ

ّياَّت، تأكُل بينهَّاَّ من الروىَ لّن الوحاش، وبيصصن بينهَّصصاَّ الصصتي للْعصصداوة الح

ّياَّت. الح

 لغوي استطراد

ِتهَّم باَّسصصم الجماَّعأصصة، ول يسصصّمون البنصصت ُيسصصّمون بنصصاَّ ّية، والنصصاَّسَ  ُأرو والْروىَ:ً إناَّث الوعأاَّل، واحادتهَّاَّ 

ّية، ويسّمون بأْروىَ، وقاَّل شماَّخْ بن  ِضرار: الواحادة باَّسم الواحادة منهَّاَّ:ً ل يسّمون بأرو

ٍة من بأدنى ّقف حَاصُروِن ُمو عألْيناَّ كُرمْت وإْن أْروىَ
ٍد في جماَّعأة  ّية: وأنشد أبو زي الور



ًاَّ ولقيِت ّ كلب ورامصياَّ ُمطِّصل باَّلعمى تعاَّديت أْروىَ من 
يقصصصصصصصاَّل:ً تعصصصصصصصاَّدىَ القصصصصصصصومُا وتفاَّقصصصصصصصدوا:ً إذا مصصصصصصصاَّت بعضصصصصصصصهَّم عألْصصصصصصصى إثصصصصصصصر بعصصصصصصصض.

ُقْرط، في مرثية زوجهَّاَّ هشاَّما بن  المغيرة: وقاَّلت في ذلك ضباَّعأُة بنت 

ًاَّ وإّن ُه عأن صمت َلُحوْب ُبكاَّ ْنصسصُه لصم عأثمصاَّن أ
ّي ّوبوا ذنوب أ القلْيْب في ص ُدوا َق ٍر من تفاَّ لصهَّصْم ماَّ معش

ّيات طلب  البيض الح

قوله: وأماَّ 

ّياَِّت ْيِض عأْن الح  الحجل ب
ّياَّت فإّن ٍر كصصّل وبيصصُض وفراخصصه، طصصاَّئر كصصّل بيض تطِّلُْب الح ممصصاَّ طصصاَّئ

ّلْصصًة لصصذلك أعأصصرف فمصصاَّ إليهَّصصاَّ، أحاصصّب الرض عألْصصى يصصبيض سصصهَّولة إل عِأ

المطِّْلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب.

ّياَِّت، تأكل والياَّئل ْأكل والخناَّزيُر الح ّياَِّت ت وتعاَّديهَّاَّ. الح

 للغراب الحمار عّداوة

ّيين: وزعأم صاَّحاُب المنطِّقِّ أن بين الحماَّر والغراب عأداوة، وأنشدني بعُض  النحو

َوة َدا ِر َعأ ُغراِب الحماَّ للْ ْلَت ل تباَِّب في ِز
الغواني: وأنشد ابُن أبي كريمة لبعض الّشعراء في صريع 

ّياَِّت  الغواني إلى منك الح ّد الّسذاِب ريحُِّ ًاَّ أش ْغضص ُب

 أمثال

ويقاَّل:ً ألجَّ من الخنفساَّء، وأفحُش من فاَّسية وهي الخنفساَّء
وأفحش من فاَّلية الفاَّعأي.



ِرباَّن. ّظ ْلْقِّ:ً الخنفساَّء، وال ُيوصف بن ضرباَّن من الَخ والفساَّء 
 وفي لجاَّج الخنفساَّء يقوُل خلٌْف الحامر:ً 

ِء كثيُر الصّصصواِب قلْيُل الخطِّاَّ ٌع صاَّحاٌب بصاَّلصخصلِف ُمول
غراِب مْن مشى ماَّ إذا وأْزهى ًاَّ الخصنصفصسصاَّء من لجاَّج

الخنفساء ذماء طول

وقاَّل الرقاَّشي:ً ذكرت صبر الخنزير عألْى نفوذ السهَّاَّما في جنبه، فقاَّل لي أعأرابّي:ً الخنفسصصاَّء أصصصبر

ًا، ثصصّم ًاَّ من صبياَّنكم الباَّرحاة وأخذ شوكة وجعصصل فصصي رأسصصهَّاَّ فتيلْصصًة، ثصصّم أوقصصد نهَّصصاَّر ّي منه، ولقد رأيت صب

ّنصصي ِه إ ّلْ ِبحِّ لناَّ، وال ُتص ِر و ّدا ّنهَّاَّ لتجوُل في ال ْوكة، فغبْرناَّ ليلْتناَّ وإ ّتى أنفذ الّش غرزهاَّ في ظهَّر الخنفساَّء، حا

ًاَّ، لنتفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّخْ بطِّنهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ. ِربصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ْق لظنهَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ كصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّنْت ُم

َعَواساَّء:ً الحاَّمل من الخناَّفس،  وأنشد: قاَّل:ً وقاَّل القناَّنّي:ً ال

َء ِرباَّ تفاَّساَّ عأواساَّ ْق  ُم

الجعل أعّاجيب

ِد ّدة سوا ّنه يموت من ريحِّ الورد، ويعيش إذا أعأيد إلى الّروث، ويضرب بش قاَّل:ً ومن أعأاَّجيب الجعل أ

ِنه المثل، قاَّل الّراجُز وهو يصُف أسود  ًاَّ: لو ساَّلخ

ّنماَّ َعصْل ِليِط من ُقّمص كأ ُج َكَمْل قد عأود الشداق
َظّل والجعل ًا ي ُبر الذي كاَّلنمل جناَّحااَّن، له ينبت ثم له، جناََّح ل دهر ْغ ي

ًا ْنبت ثم له، جناَّح ل دهر ِته. عأند وذلك جناَّحااَّن، له ي َك َلْ َه

تطورالدعّاميص

ّدعأاَّميص ًاَّ تغبر قد وال ًاَّ تصير ثم أجنحة، بل حاين ًاَّ، فراش وليصصس وبعوضصص

ّباَّن، الجراد كذلك ّذ ومصصرور العمر من مقدار عألْى تنبت أجنحتهَّاَّ لّن وال



اليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّما. مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن

بعوضة. يستحيل قد البرغوث خاَّلد:ً أّن بن يحيى عأن ثماَّمة، وزعأم

الجعل عّادة

ّنمصصاَّ يريصصد الغصصاَّئط، ّنصصه إ ًاَّ فصصي أ ِبعه، طمعصص ّنىّاَّما، فكلْماَّ قاَّما منهَّم قاَّئٌم فمضى لحاَّجته ت والجعل يحرسَُ ال

الشاَّعأر: وأنشد بعضهَّم قول 

ّنه حَاصَرسَِ في باََّت شرطّي كأ ِما مجلْس في ُؤهم القوا يْرب
ّنجو: وأنشد بعضهَّم لبعض العأراب في هجاَّئه رجلً باَّلفسولة، وبكثرة الكل، وبعظم حَاْجم  ال

ّلصى ثصّم لجاََّرتيه َفصنصثصْل و واكتحصل تدّرىَ أضحى إذا
ْنبى النوقيِن َعْل القر  والَج

ُنوقين، والنوق:ً الّرخمة، وهي أحاد ماَّ يقتاَّت العذرة، سمى القرنبي والجعل - إذ كاَّناَّ يقتاَّتاَّن الّزبل - أ

العأشى: وقاَّل 

ْعِجُل الُمطِّيِب الخاَّرئِ كّف ُي ًاَّ ْنخصوب عألْى قاَّظ َرخم َي
ّنْجصصو ٍء يقتصصاَّت ال المطِّيب:ً الذي يستطِّيب باَّلحجاَّرة، أي يتمّسصصحِّ بهَّصصاَّ، وهصصم يسصصّمون بصصاَّلنوق كصصّل شصي

ُه، وقاَّل  آخر: والّزبل، إلّ أّن ذلك عألْى التشبيه لهَّاَّ باَّلّرخم في هذا المعنى وحاد

ُعأو ُيَصصّل قصاَّما كلْماَّ عألّْي يد ّناَّبحي  ْبحَِّ ال َبصْل َن َقص الص
ْطِّنه ملُت وقد أتصل حاتصى ب ِه ّفي الُجعصْل يفري كماَّ ك

ُنه فأمسى ْغ  اعأتدل قد ض
ِيته، وقاَّل  ًاَّ فقّصر في مش ْيظ ّي: والقبل:ً ماَّ أقبل عألْيك من الجبل، وقوله أتل، أي امتل عألْيك غ الجعد

ْدر وأُخو َغ فعْل َهّم إذا ال بصه أهمْم فلْم الغدر
َبصْل كناَّر ذكري إنماَّ َق ب ّلْه ّني ال رجصٌل وأ

َظم حاْجم  ُفسولة، وبكثرة الكل، وعِأ ّنْجو: وقاَّل الّراجز - وهو يهَّجو بعضهَّم باَّل ال

ْلفي وحْاده يعّشي َعل أ  ُج
عأنترة: وقاَّل 

ِد لئٌم فإني ْعص لحاصي للْج أبصاَّن بني جمع لقيَت



وافتضاَِّح ُعأْرٍي بعد ردائي ْعد الجعد كسوُت أباَّن بني َج
ّبهَّه باَّلجعل  فقاَّل: ثم ش

ًاَّ ٍة بين ُهدوج ِمصلِح أقلْصب ْيِن مؤشر ً العضد َجْحل
ًا الّرواِح في تهَّّجر أو ُبكور عألْيهَّصاَّ فغدا نعمتي

الشّماَّخْ: وقاَّل 

ّذراعأيِن أطراف مفّرُض أفلْجَِ ال ًا ُيلْقياَّ له هوىَ بأْرٍض شأو
َنه هاَّهناَّ:ً الّروث، والشأو لغوي استطِّراد ّتى كثره كأ باَّلشصصأو ألحقصصه حا

ْنقصصي أن أراد إذا أحادهم يقول كماَّ البئر، من يخرج الذي ِرْج ُي الصصبئر:ً أخصص

ُئر تلْك من ًا الب ْأو ْأوين، أو ش فيهَّصصاَّ، سصصقط قد الذي التراب من يعني ش

ٌء وهصصصصصصصصصصو الّصصصصصصصصصصصغير. الّزبيصصصصصصصصصصل كهَّيئصصصصصصصصصصة شصصصصصصصصصصي

ْلْصصصصصصصصصصصصصقِّ، ّطِّ ْوت. والشصصصصصصصصصصصصصاَّو:ً ال َفصصصصصصصصصصصصص والشصصصصصصصصصصصصصأو:ً ال

تحزيز، قوائمه في الجعل لّن الجعل، هو عأنى، الذي الفلْجَ والمفّرض

ْفريجَ. وفيهَّاَّ َت

الجعل في معرفة

ّطِّيران، لّشصصدة سصصوادهماَّ، ُيرياَِّن إلّ عأند ال وللْجعل جناَّحااَّن ل يكاَّدان 

ّدة تمكنهَّمصصصصصصاَّ فصصصصصصي ظهَّصصصصصصره. وشصصصصصصبهَّهَّماَّ بجلْصصصصصصده، ولِشصصصصصص

َنة، وحاّث المير عألْى محاَّسبتهَّم:ً  َو ّدد الَخ قاَّل الشاَّعأر، حايُث عأ

ُدحاروجة من الرامل واْشِف
الُجعِل

ٍد يديك  ْي ظصِفصْرت إن بز



ًاَّ، أو بعصصصصصصصصصصصصصصصصصرة. ًا ياَّبسصصصصصصصصصصصصصصصصص والجعصصصصصصصصصصصصصصصصصل ل يصصصصصصصصصصصصصصصصصدحارج إلّ جعصصصصصصصصصصصصصصصصصر

بكر: وقاَّل سعد بن طريف، يهَّجو بلل بن رباَّح مولى أبي 

ّنه ِقْرواِح يمشي ُجعٌل كأ ِب ُد ذفٌر له نوبّي أسو
ْأنه وسنذكر ْأن ش ّلْصه شصاَّء إن الكتصصاَّب هصصذا من موضعه في بلٍل وش ال

تعاَّلى.

العقارب وأبو الخنافس أبو

ّباَّر عأبد ولد من رجٌل باَّلكوفة وكاَّن الحضصصرمّي حُاْجصصر بصصن وائل بن الج

ًاَّ الخناَّفس أباَّ يكنى ًاَّ الكنية تكن ولم بذلك، راضي ًا، ول لقب من وكاَّن َنبز

ُفقهَّاَّء، ٌء، هيئة وله ال أبصصاَّ يكنصصى مصصن آبصصاَّئه فصصي كصصاَّن وسصصألته:ً هصصل وروا

عألْصصى كثيٌر العباَّسَ بني مولى سلْم آل في العقاَّرب أباَّ الخناَّفس? فإن

ّتباَّع ًء. به اكتنى هذا الخناَّفس أبو وكاَّن أثر، ا ابتدا

الخنفساء ذماء طول

ٍء ذماَّء، والخنفساَّء أطول منصصه ذمصصاَّء، وذلصصك ّي:ً يقولون:ً الّضّب أطول شي وقاَّل لي أبو الفضل العنبر

ِدّب بهَّصصاَّ وتجصصول وربمصصاَّ ّدار، وهي ت ِبحُِّ لهل ال ُتْص ُد و ُيغرز في ظهَّرهاَّ شوكٌة ثاَّقبة، وفيهَّاَّ ذباَّلٌة تستوق أنه 

ُعشب والخل، فتصيُر فصصي فصصم الجمصصل فيبتلْعهَّصصاَّ كاَّنت في تضاَّعأيف حابل قّت، أو في بعض الحشيش وال

ّيصصٌة جصصاَّلت فيصصه، فل تمصصوت حاصصتى تقتلْصصه. من غير أن يْضغم الخنفساَّء، فإذا وصصصلْت إلصصى جصصوفه وهصصي حا

ًاَّ مصصصصصصن الخنصصصصصصاَّفس. ّي والعلْوفصصصصصصاَِّت، خوفصصصصصص فأصصصصصصصحاَّب البصصصصصصل يتعصصصصصصاَّورون تلْصصصصصصك الوار

ْعطِّل في حاّساَّن بن  ّواسَ بن الق َبْحدل: هجاَّء جواسَ لحّساَّن بن بحدل وقاَّل َج



ِنُس ِر كطِّاَّبِخ الثياَِّب َد ْد القص ّنصي أبصاَّلصكصم ل ُيهَّلْك
ِة َزِمُر ْبر ناَّقُص المروء الّش ّطِّى عأمصاَّيتصه في تم

ّتدبير والعاَّجز ِر ال ْبص َو كاَّلص ٍة سصوداء حاصنصظصلْ
ّلْصصه ذلصصك فصصإّن الحمصصران، و الّسصصودان ومفاَّخرة والمدح، الهَّجاَّء فأّماَّ ك

ٌع والّصصصصصصصصصصرحااَّء. الهَّجنصصصصصصصصصاَّء كتصصصصصصصصصاَّب فصصصصصصصصصي مجمصصصصصصصصصو

ّدمناَّ وقد ْعلِن فصصي القصصول فصصي جملْصصًة الكتاَّب هذا صدر في ق ِر الج وغيصص

ْتقذرة، اللْئيمصصة الجنصصاَّسَ مصصن ذلصك ّنتصصن بصصاَّب فصصي والمسصص ّطِّيصصب، ال وال

الموضع. هذا في إعأاَّدته فكرهناَّ

الهدهد

وأماَّ القول في الهَّدهد، فإّن العرب والعأراب كاَّنوا يزعأمون أّن القنزعأة التي عألْى رأسصصه ثصصواٌب مصصن

ُلّمه لّن أّمه لماَّ ماَّتْت جعل قبرهاَّ عألْى رأسه، فهَّصصذه القنزعأصصة عأصصوٌض ِبّره  ّلْه تعاَّلى عألْى ماَّ كاَّن من  ال

ْهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدة. َو عأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن تلْصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك ال

ِر عأَرض ًاَّ من نفسه، من غي ِتن ٍء يكوُن ُمن والهَّدهد طاَّئٌر ُمنتن الريحِِّ والبدن، من جوهره وذاته، فرّب شي

ّيصصصصصصصاَِّت وغيصصصصصصصر ذلصصصصصصصك مصصصصصصصن أجنصصصصصصصاَّسَ الحيصصصصصصصوان. ِرُض لصصصصصصصه، كصصصصصصصاَّلتيوسَ والح يعصصصصصصص

ِِة التي كاَّنت مدفونصصًة فصصي رأسصصه، وقصصد ًاَّ خاَّمره بسبب تلْك الجيف ْتَن شيئ ّن فأّماَّ العأراب فيجعلْون ذلك ال

ّية فهَّو الذي  ّية أو غيُره من شعرائهَّم، فأّماَّ أم يقول: قاَّل في ذلك أم

ّلْه عألْى يخفى ول  ُد ال ُملِْح ّلْه بأّن ِه ليس ال ْعص ُنص كصص
ُد بماَّ عأيٍن عألْى أخرىَ يتعصّمص ٍة ْعصُروفة لصُه منكصر َمص

ُد ل مفتصوحاة وخزائٌن تصنصفص ٍة ورسصُم وتوشصيم عأصلم
ّيد لصخصاَّلصقِّ يستقصيم ل يتصز َنصه وجصاَّب بهَّاَّ أراد عِأصياَّ

ّفَن أْزماََّن َد ك ُد واسترا ُهص الهَّصد ٍة وغصيث وظلْماَّء سصحصاَّب
ُه في عألْيهَّاَّ فبنى ُد قفصاَّ ُيْمصهَّص ّنصهَّصاَّ لّمه القراَر ُيجص لص



ِر في ّطِّي ّود ول يحملْهَّصاَّ ال يتصأ ًاَّ ِه فاَّستقّل وطيئ بحصْمصلْص
ًدا، تفصقصد ماَّ ظهَّره وكلْف ول ِه حاملْهَّصاَّ بصاَّلحِِّ فُجزي أّم
المسنصد الجديد اختلْف وماَّ ْدلحُِّ ٍة مشى ماَّ ي بصجصنصاَّز

المياه بمواضع الهدهد معرفة

عألْصصى السصصلما عألْيصصه سصصلْيماَّن يصصدّل كاَّن الذي هو الهَّدهد أّن ويزعأمون

منهَّاَّ. شيء استنباَّط أراد إذا الرضين قعور في المياَّه مواضع

الهدهد في ومثل سؤال

ُوون ّي نْجدة أّن وير ّنصصك لبصصن قاَّل الزرق بن ناَّفع أو الحُرور عأبصصاَّسَ:ً إ

ُد إّن تقول المصاَّء، وبيصن بينصه مصاَّ مسصاَّفة عأصرف الرض نقصر إذا الهَّدهص

ُهد ْبصر ل والهَّد َوين الفّخ ُي ّتْمصصرة نقصصر إذا حاتى التراب، ُد عألْيصصه انضصصّم ال

ّبصصصصاَّسَ فقصصصصاَّل:ً ابصصصصُن الفصصصصّخ البصصصصصُر. عأمصصصصي القصصصصدُر جصصصصاَّء إذا عأ

ّطِّصصصصصصصى الحيصصصصصصصُن جصصصصصصصاَّء أمثصصصصصصصاَّلهَّم:ً إذا ومصصصصصصصن العيصصصصصصصن. غ

ّنماَّ ذلك قاَّل كاَّن إن عأباَّسٍَ وابن ُهد عأنى فإ السصصلما عألْيصصه سصصلْيماَّن هد

الهَّداهصصصد. سصصصاَّئر فصصصي القصصصوِل خلُف فيصصصه القصصصول فصصصإّن بعينصصصه؛

ّلْه شاَّء إن موضعه في شأنه من الباَّب هذا ذكر عألْى وسنأتي تعاَّلى. ال

ُهد في الناَّسَ قاَّل وقد وذئصصِب ُعأزيصصر، وحِاماَّر نوح، وغراِب ُسلْيماَّن، ُهد



ذلصصك فصصي وسصصنقول أقاَّويصصل، الفّن، هذا من ذلك وغير أوسَ، بن ُأهباَّن

ٍة ّلْه. شاَّء إن موضعه في القول من بجملْ ال

الهدهد بيت

ٍر لكصصّل أّن الحيصصوان، كتصصاَّب فصصي وزعأصصم المنطِّقِّ صاَّحاُب قاَّل وقد طصصاَّئ

ً يعّشصصش اختلف قصصدر عألْصصى ذلصصك فيختلْصصف منصصه، عأّشصصه يتخصصذ شصصكل

وزعأصصم والفصصاَّحايص، القراميصصص تلْك صور اختلف قدر وعألْى المواضع

ُهد أّن ّتى الّزبل، يطِّلْب بينهَّاَّ من الهَّد اَّ منصه، نقصل وجده إذا حا تنقصل كم

َلرَضُة ّتراب، من ا ًاَّ، منه ويبني ال ًا ويضع الرضة، تبني كماَّ بيت عألْى ُجزء

ًاَّ وفيصصه الصصبيت، ذلك في ُمكثه طاَّل فإذا ُجْزء، مثلْصصه، فصصي أو ولصصد، أيضصص

ّبى ْقِّ الرائحة، بتلْك وبدنه ريشه وتر ِلْ ًاَّ به فأخ ْتصصن ابنصصه ُيورث أن أيض ّن ال

ِلْقه، الذي ُه أورث كماَّ َعأ ّد ْورثه وكماَّ أباَّه، ج يكصصون قاَّل:ً ولصصذلك أبوه، أ

ًاَّ. ِتنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص من

ًاَّ كصصاَّن أْن وجصصُه وهصصذا ّنصصه معلْومصص ّتِخصصذ ل أ ّ عأّشصصه ي الّزبصصل. مصصن إل

كفصصأرة الّرائحصصة، طيصصب يكصصوُن بصصدٍن ُرّب أن فيزعأمون كثير، ناَّسٌَ فأّماَّ

ِتصصَن يكصصوُن ماَّ ذلك ومن البيوت، في كاَّنت ربماَّ التي المسك ْن َبصصدِن، ُم ال

ّياَِّت عأن يحكى كاَّلذي ّثعصصاَّبين، والفاَّعأي الح ُد وال ّتيصصوسَ. عألْيصصه ويوجصص ال



يسصصمى الصصذي الكصصبير، الطِّيصصر أّن المنطِّصصقِّ صصصاَّحاب وذكصصر اغصصتيولس

ُنه، ُعأّشه يحكم اغتيولس، باَّليوناَّنية ًا ويجعلْه ويتق ً مستدير ّنه ُمداخل كصصأ

ّنهَّم وروىَ معمولة، كرة ّدارصصينّي يجلْصب الطِّصاَّئر هصذا أّن يزعأمصون أ ال

ْفصصرُش موضصصعه، من ّ يعّشصصش ول عأّشصصه، بصصه في الّشصصَجر أعأصصاَّلي فصصي إل

ّبماَّ المواضع، المرتفعة ٍما إلى الناَّسَُ عأمد قاَّل:ً ور ّدون سهَّاَّ عألْيهَّصصاَّ يشصص

ًاَّ، ّدارصينّي، عألْيهَّم فيسقط أعأشتهَّاَّ، بهَّاَّ يرمون ثّم رصاَّص فيلْتقطِّونه ال

ويأخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذونه.

ّيون ويزعأُم الطِّير في البحريين زعأم من ببلد يكوناَّن طاَّئرين أّن البْحر

ُدهماَّ الّسفاَّلة، ِكَن أن وقبل إليهَّم، السفن ُقدوما قبل يظهَّر أحا البحَر ُيم

ِرهم فصصي لخروجهَّصصم نفسصصه، مصصن ْد، الطِّصصاَّئر:ً قصصرب فيقصصول متصصاَّج آَمصص

ْد الصصصوقت أّن بصصصذلك فيعلْمصصصون قصصصرب. قصصصد المكصصصاَّن وأْن دنصصصاَّ، قصصص

ِه قاَّلوا:ً ويجيء فصصي وذلصصك فيقصصول:ً سصصماَّرو، آخر، وشكل آخر، طاَّئٌر ب

الطِّيصصر:ً مصصن الجنسصصين هذين فيسّمون منهَّم، غاَّب قد من رجوع وقت

ّنهَّم وسصصماَّرو، قصصرب، كمصصاَّ أصصصواتهَّماَّ، وتقطِّيصصع بقولهَّمصصاَّ، سصصّموهماَّ كصصأ

ًاَّ العرُب سّمت ّطِّير من ضرب وتقطِّيصصع تصيحِّ، كذلك القطِّاَّ لن القطِّاَّ، ال

منصصه. ظهَّصصر الصصذي الّصصصوِت بتقطِّيصصع الببغصصاَّء سصصّموا وكماَّ قطِّاَّ، أصواتهَّاَّ



ًا أحادهماَّ يطِّير ل الطِّاَّئرين ذينك أّن البحر أهل فيزعأم ّ أبد إناَّث، في إل

ًا يطِّير ل الخر وأّن ّ أبد ذكورة. في إل

الشفنين وفاء

ّدق ممصصن الطباَّء بعُض لي وزعأم هلْكصصت إذا الّشصصفنين أّن خصصبره، أصصص

ّوج لم أنثاَّه يطِّلْصب ولصم سصفد هصاَّج وإن التعصّزب، عألْيصه طصاَّل وإن يصتز

الزواج.

الطير عّجائب من

ِطِّْر لم وهو الجناَّحاين وافي أحادهماَّ طاَّئرين، عأندهم أّن وحاكوا قصصّط، ي

ُدْن من ولكنه الجناَّحاين، وافي والخر ّطِّيراِن ينهَّض ل يطِّيصصُر يصصزاُل فل للْ

ّنه الفراش، وأشباَّه الفراش من ويقتاَّت ّ يسقط ل وأ ًاَّ، إل ّيت ّ م أنهَّصصم إل

العمصصصصصصصصصصصصصصصصر. قصصصصصصصصصصصصصصصصصير أنصصصصصصصصصصصصصصصصه ذكصصصصصصصصصصصصصصصصروا

صصصاَّحاب عأصصن المنطِّقِّ صاَّحاب خبر أدفع ولست  أرسطِّو قول في كلما

ًا أّن في الوجه أعأرف ل كنت وإن الدارصيني، وكصصره مصصن ينهَّصصض طاَّئر

الدارصصصيني، بلد نحصصو ويعمصصد فيصصؤمّا بصصاَّليمن، أو بفاَّرسَ أو الجباَّل، في

أن مصصن الطِّصصاَّئر هصصذا يخلْصصو وليس منه، قرب ول موضعه يجاَّوز لم وهو



يقطِّصصع فكيصصف القواطع من كاَّن وإْن القواطع، من أو الوابد من يكون

ِة، وبطِّصون الملْس الّصحصحاَّن ْوديص ّتصدويم الجبصاَّل وأهضصاَّمَا ال فصي باَّل

ُه لصصم مصصاَّ لطِّلْب الّسمت، عألْى وباَّلمضّي الجواء، ولصصم يشصصّمه ولصصم يصصَر

ْقه، ّنه وأخرىَ يذ ًاَّ يصصصير مصصاَّ ورجلْيه، بمنقاَّره منه يجلْب ل فإ لصصه ِفراشصص

ًا، ّنه وبعد الطِّويل، باَّلختلف إل ومهَّاَّد هصصو ول الوثير، باَّلوطيء ليس فإ

بطِّعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاَّما. لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه

ّلْة أعأرُف ل كنت وإن فأناَّ الجهَّة، هذه من المور أنكر فلْست بعينهَّاَّ الع

هذا. فاَّذكْر

الهدهد في الشيص أبي قول

الهَّدهد: وقاَّل أبو الّشيص في 

ْيرك القراطيِس طّي أو وغ وِسصّركصُم ِسصّري عألْى تأمنّن
وتدسصيِس تنقير صاَّحاَب زال ِه طاَّئر ّلْصي وأنصعصتصه سأحَاص

ِلقه ُصفر الحسِن في حاماَّ
َمغُموسَ

ِثصنصه ُبصصه مصيٍل بصرا ذوائ

بصلْصقصيس ملْك في ِسعاَّيته لصيذبصحصه سلْيمصاٌَّن هّم 
ّدمناَّ وقد ّدة تضصصاَّعأيفه، في الكتاَّب هذا في ق ّطِّعصصاَّت عأصص أخبصصاَّر فصصي مق

ُهد. الهَّد

الرخم



ِغرباَُّن، الطِّير لئاَّمَا يقاَّل:ً إّن و ُبوما، ثلثة:ً ال  والّرَخم وال

الرخم أسطورة

ّوِل ّوِل القواطصع، وأْرِجصع فصي أ ُع فصي أ ّنه قيل للّْرخمة:ً ماَّ أحامقك قاَّلت:ً وماَّ حُاْمقي، وأناَّ أقطِّ ويقاَّل:ً إ

ِفيصصصصصر. ّتحسصصصصصير، ول أغصصصصصتر باَّلّشصصصصصكير، ول أسصصصصصقط عألْصصصصصى الج الّرواِجصصصصصع، ول أطيصصصصصر فصصصصصي ال

الكميت: وقد ذكْرناَّ تفسير هذا، وقاَّل 

ّطِّير في ّنك ال طاَّئْر شّر إ انطِّصقصي َرَخَم ياَّ 
المدائني:ً أَمر الحسن أبو وقاَّل الزدي والجلْندي العجم الملْوك بعض

ْندي العجم ملْوك بعُض ّي، العزيز عأبد بَن الُجلْ فصصي لصصه يقاَّل وكاَّن الزد

الحطِّصصب، بشصصّر واشوه الطِّير، شّر لي له:ً ِصد فقاَّل عأرجدة، الجاَّهلْية

ِعْمه ْعصصر، وشصصواهاَّ رخمًة فصاَّد الناَّسَ، شّر وأط َب ّي، إلصصى وقّربهَّصصاَّ ب خصصوز

ه فقاَّل ّي:ً أخطِّصأت ل ِه أمصرك شصيء كصّل فصي الخصوز ك:ً ليصس ب الملْ

ُة وليس الطِّير، شّر الّرخمُة ّي وليصصس الحطِّصصب، شصصّر البعر شصصّر الخصصوز

ًاَّ وأطعمهَّصصاَّ بدفلْى، واشوهاَّ بومة، فِصد اذهب ولكن الناَّسَ، ّيصص َد نبطِّ ولصص

ِزنصصى ولصصد إلصصى ُيْحتصصاَّج فقصصاَّل:ً ليصصس فأخبره، الملْك وأتى ففعل، ِزنى،

ًاَّ. يكون أن يكفيه ّي نبطِّ

والرخمة الغراب



َع ّد، والّرخمصصة تلْتمصصس لبيضصصهَّاَّ المواضصص َوىَ عألْى الّرخمة، والرخمة أعأظم من الغراب وأشصص والغراب يق

َع الّصخر، فلْذلك يقاَُّل في بيِض النوِق ماَّ يقصصاَّل. ّية، والجباََّل الشاَّمخة، وُصدو البعيدة، والماَّكَن الوحاش

ُعأتبة بن  شّماَّسَ: ماَّ قيل في بيض النوِق وقاَّل 

َقصاَّ يكون أْن أولى ثّم حاصقصي ّقِّ أولى ّقِّ كّل في باَّلح حاص
ُه كاََّن ومْن َن ّد الفصاَُّروقصاَّ ج ُه ِز عأبد أبو مروا بُن العزي
ُفوت شاَّهقٍِّ ُذرىَ  النوقاَّ ت ْينصاَّ أموالناَّ وكصاَّنصْت عألْ

ِده، فصصأبى، فسصصأله لعشصصيرته، وطلْب رجٌل من أهل الشاَّما الفريضة من معاَّوية فجاَّد له بهَّاَّ، فسأل لول

معاَّوية: فقاَّل 

ُه لْم ْد ُنوق بيَض أراد يج ال َقِّ ْبلْ فلّْمصاَّ العقوق ال
َلْى ُبلْقِّ كاَّنت بلْقاَّء، وإنماَّ هذا كقولهَّم:ً َزّل في َس ُقوق إلّ من الناَّث، فإذا كاَّنت من ال َع وليس يكون ال

ًلْى. َجَمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصِل، والجمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل ل يكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصون لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

وقد يرون بيض النوق، ولكّن ذلك قلْيلً ماَّ يكون، وأقّل من القلْيل، لّن بيضهَّاَّ في المواضصصع الممتنعصصة،

وليسصصصصصصصصصصصت فيهَّصصصصصصصصصصصاَّ منصصصصصصصصصصصاَّفع فيتعصصصصصصصصصصصرض فصصصصصصصصصصصي طلْبهَّصصصصصصصصصصصاَّ للْمكصصصصصصصصصصصروة.

ّلْفظ بيض النوق، فقاَّل:ً طلْصصب بيصصض النصصوق، ّنُه قدما في ال وأناَّ أظّن أن معاَّوية لم يقل كماَّ قاَّلوا:ً ولك

ْده طلْصصصصصصصصصصصصصصصصب البلْصصصصصصصصصصصصصصصصقِّ العقصصصصصصصصصصصصصصصصوق. فلْمصصصصصصصصصصصصصصصصاَّ لصصصصصصصصصصصصصصصصم يجصصصصصصصصصصصصصصصص

أحامر: ماَّ يسّمى باَّلهَّدهد وأّماَّ قول ابن 

باَّلجدجد تقي ل السناَّبك شّم ٍة  ٍد بأوظف أْسُرهصاَّ شدي
ُده الهَّدهد كعْزِف زجٌل وفؤا ّبحته ًاَّ ص ٍة ذا طصاَّوي ِشصّر

فقد يكون ألّ يكون عأنى بهَّذا الهَّدهد، لّن ذكورة الحماَّما وكّل شيء
ِد َعْزِف الهَّده ُهدهد، ومن روىَ ك ّنى من الطِّير وهدر ودعأاَّ، فهَّو  غ

فلْيس من هذا في شيء.
 وقد قاَّل الشاَّعأر في صفة الحماَّما:ً 

ْثُل ِد خضبته المداِك ِم بجسصاَّ ٌد فيهَّاَّ أرّن اْستشرَن هده
ًة، قصة في ميل بعض النساَّء إلى الماَّل وخطِّب رجصصٌل جميصصٌل امصصرأ

ّدميم لماَّله، وتركته، فقاَّل:ً  وخطِّبهَّاَّ معه رجل دميم فتزوجت ال

ّلْى من بأحاسن ِهَّْم ص َ وأقبِح بعصل َد ِه عأباَّ تأُمصرونصنصي ماَّ اللْ



ْنبى َقر ًاَّ يقرو باَّت ال ْهَّل نق َس لصيلْة كصّل أحاشاَّئهَّصاَّ عألْى

العذرة يطلب ما

ِذرة تريصصد الصصتي والجناَّسَ ّدجاَّج، كاَّلخنصصاَّزير، كصصثيرة، وتطِّلْبهَّصصاَّ العصص والصص

والّرخمصصة. الُجعصصل مبلْصصغ تبلْصصغ ل ولكنهَّصصاَّ ذلصصك، وغير والجراد، والكلب،

عأنصصد كريمصصة:ً كنصصُت أبصصي ابن وقاَّل الحيوان من العأراب يأكل ماَّ بعض

ِرو ماَّلك أبي ِكرة، بن عأم ْنبى، ذكر فجرىَ أعأرابّي، وعأنده ِكْر قاَّل:ً القر

ْنبى? قاَّل:ً وماَّ له:ً أتعرف فقلْت ّلْصصه القرنصصبى? فصصو أعأرف ل لي القر ال

ّبماَّ ّ غدائي يكن لم لر ت لي، ُيحْسحُس القرنبى إل ه:ً إنهَّصاَّ قصاَّل:ً فقلْ ل

ّبصصصصصة ْي العصصصصصذرة. تأكصصصصصل قصصصصصاَّل:ً ودجصصصصصاَّجكم العصصصصصذرة، تأكصصصصصل دو

ّيين بعض وقاَّل:ً قاَّل ّياَِّت العأراب:ً أتأكلْون لبعض المدن والعقصصاَّرَب الح

ْعلن ّ شيء كّل والخناَّفس? فقاَّل:ً نأكل والج قاَّل:ً فقصصاَّل حُابين، أمّا إل

َتهَّْصصصصصصصصصصصصصِن العاَّفيصصصصصصصصصصصصصة. الحصصصصصصصصصصصصصبيِن أمّا المصصصصصصصصصصصصصدنّي:ً ل

ّلْه عأبيد عأن شهَّاَّب، ابن عأن جريجٍَ، ابن قاَّل:ً وحادثناَّ ّلْه عأبد بن ال بصصن ال

ّلْه رسول أّن عأباَّسَ، ابن عأن عأتبة، قصصاَّل:ً مصصن وسلْم عألْيه اللْه صلْى ال

ٌع الدواّب ْقتلْن:ً النملْة، ل أرب ّنحلْة، ُي ُهد. والّصَرد، وال والهَّد

الخفاش



ّول ّفاَّش أّن ذلك فأ ّنه مع وهو طاَّئر، الخ ّنه الطِّير َعأَرِض من طاَّئٌر أ فصصإ

ّطِّيران، شديد ّفي كثير ال ّلْب سريع الهَّواء، في التك يجصصوز ول فيصصه، التق

ُته البعصصوض، مصصن إل ُطعمصصه يكصصون أن وأشصصباَّه الفصصراِش مصصن إل وقصصو

ّ يصيده ل ثّم الفراش، وقصت وفصي الهَّصواء، فصي طيرانصه وقصت فصي إل

ّنماَّ البعوض لّن سلْطِّاَّنه، ّ ذلصصك يبلْصصغ أن يجصصوز ول باَّللْيصصل، يتسصصلْط إ إل

ِة واختلسَ، اختطِّاٍَّف بسرعأة ّد ّدة أعأطِّاَّف ولين طيران، وش متصصن، وش

ّلْصه ذلصك مصصع وهصصو الّصيد، في ورفقٍِّ تأّت، وحاسن ريصصش، بصصذي ليصصس ك

ّد كصاَّن وكلْمصاَّ عأجصب، ريصش بل فطِّيرانه وجلْد، لحم هو وإنماَّ كصاَّن أشصص

أعأجب.

الخفاش أعّاجيب من

ّنه أعأاَّجيبه ومن ٍء في يطِّير ل أ ضصصعيُف طصصاَّئر وهصصو ظلْمة، في ول ضو

َوىَ ِر، ُق ّناَّظر، من الفاَِّصِل العين شعاَِّع قلْيُل البص في يظهَّر ل ولذلك ال

ّظلْمة، ّنهَّاَّ ال شصصعاَّع قصصوىَ لمقصصدار غاَّلبصصًة بصصصره، لضصصياَّء غاَّمرة تكون ل

ًا، يظهَّر ول ناَّظره، بياَّض شدة في يلْتمع ناَّظره ِلضعف بصره لّن نهَّاَّر

ّدة الموصصصوفين لعيصصوِن ضصصاَّّر المتللئ الشيء ولّن النهَّاَّر، البصصصر، بحصص

ًاَّ يكصصون وذهصصاَّبه، أصصصوله مخصصرج بمخاَّلفصصة الشصصمس شصصعاَّع ولن رادعأصص



ًاَّ ناَّظره، لشعاَّع ً يبصر ل فهَّو له، ومفّرق ًا، ول ليل ذلصصك عألْصصم فلْمصصاَّ نهَّاَّر

ّطِّعم، الكسب إلى واحاتاَّج مصصن فيصصه يكصصون ل الصصذي الصصوقت التمس وال

ًا يكون ماَّ الظلما ًا، غاَّمر ًاَّ قاَّهر ًاَّ، وعأاَّلي يكصصون مصصاَّ الّضصصياَّء مصصن ول غاَّلبصص

ًاَّ ْعشي ًاَّ، ُم ًاَّ رادعأ ًاَّ، ومفّرق ُقصصرص، غروب وقت في ذلك فاَّلتمس قاَِّمع ال

ِة ّي ّنه الّشفقِّ، وبق ْيجَ وقت ل فصصي وارتفاَّعأهَّاَّ البعوض، وأشباَّه البعوض ه

للْطِّعصصم، يخصصرج فصصاَّلبعوض أرزاقهَّصصاَّ، طلْب في انتشاَّرهاَّ ووقت الهَّواء،

طصصاَّلُب فيقصصع الطِّعم، لطِّلْب الخفاَّفيش وتخرج الحيوان، دماَّء وطعمه

ًاَّ وهذا رزقه، هو ذلك فيصير رزق، طاَّلب عألْى رزق ّلْه جعل مماَّ أيض ال

العأاَّجيب. من الخفاَّفيش في

الحيوان بنتاج الذن عّلقة

أنهَّصصاَّ الحيصصوان، جميصصع مصصن والممسصصوحاة، الذان الّسصصك أن ويزعأمصصون

ًاَّ، تبيُض ْدري ول يبيض، ول يلْد فهَّو الذان أشرف كّل وأّن بيض كاَّن لم ن

ًاَّ كصصاَّن وإذا ولصصد، الذان أشصصرُف كصصاَّن إذا الحيصصوان بصصاَّض. ممسصصوحا

ّيصصن، وشصصخوص ظاَّهر، حاجٌم الخفاَّفيش ولذان مصصن كصصاَّنت وإن وهصصي ب

وترضع. وتحيض، وتلْد، تحبل وهي لهَّاَّ، هذا فإّن الطِّير

الحيوان من يحيض ما



الحيصصصض. لمكصصصاَّن والّضصصصباَّع، الرانصصصب مصصصن يتقصصصّززون والنصصصاَّسَ

ّلْهَّصصاَّ الربع ذوات أّن المنطِّقِّ صاَّحاب زعأم وقد اختلٍف عألْصصى تحيصصُض، ك

ّلْة في ّقة والصفرة، والحمرة والّزماَّن، والكثرة، الق قاَّل:ً والغلْظ، والر

تحملْصه أنهَّصاَّ عألْيصصه، خوفهَّصاَّ ومصن بولدهاَّ الخفاَّفيش أنثى ضّن من ويبلْغ

ّبماَّ جناَّحاهَّاَّ، تحت ّبمصصاَّ بفيهَّصصاَّ، عألْيصصه قبضت ور تطِّيصصر، وهصصي أرضصصعته ور

ُدهاَّ ويقصصوىَ ذلصصك، مصصن وتقصصوىَ الحمصصاَّما عألْيصصه يقصصوىَ ل مصصاَّ عألْصصى ولصص

ْهمْرك، الطِّير. وسباَّع والّشاَّ

الخفاش في معارف

ّبماَّ أبو معمٌر وقاَّل الولدين معهَّاَّ فتحمل الخفاَّفيُش أتأمِت الشعث:ً ر

ًاَّ، ُظمصصصصصصصصصصاَّ فصصصصصصصصصصإْن جميعصصصصصصصصصص بينهَّمصصصصصصصصصصاَّ. عأصصصصصصصصصصاَّقبْت عأ

ّفاَّش بيصصن فيمصصاَّ فصصٌم ولصصه مخصصروط، منقصصاَّر لصصه وليصصس الطِّير، من والخ

مصصن مرصصصوفة صصصلب حاصصداد أسناٌَّن وفيه البوما، وأفواه الّسباَّع مناَّسر

ّ الفك، أصول إلى الحنك، أطراف وإذا الخطِّصصم، نفصصس فصصي كصصاَّن ماَّ إل

أسصصناَّنهَّاَّ، َذَرب عأرفصت بصه، لتطِّيصر عألْيصصه وعأضصْت الفصرخْ عألْصصى قبضْت

ًاَّ فتجعلْصصه العصصض، ذلصصك يكون أن ينبغي نوٍع أي فعرفت تجعلْصصه ول أْزمصص

ًاَّ ًاَّ ول عأّضصص ِييبصص ْن ًاَّ، ول ت ْغم ّنهَّصصاَّ بولصصدهاَّ، الهَّصصّرة تفعصصل كمصصاَّ َضصص ذرِب مصصع فإ



ّدة أنياَّبهَّاَّ، ِرهصصاَّ وحا ّقتهَّصصاَّ، أظفاَّ ِد ًا، لهَّصصاَّ تخصصدش ل و ُتْمِسصصكهَّاَّ أنهَّصصاَّ إل جلْصصد

ًاَّ ًاَّ عألْيهَّصصاَّ وتصصأزما المسصصاَّك، مصصن ضصصرب َعأرفتصصه. قصصد الزما مصصن ضصصرب

ٍء ولكصصل ّد شصصي يفسصصد. ُدونصصه والتقصصصير وبمجصصاَّوزته يصصصلْحِّ، بصصه حاصص

ّطِّصصاَّئر نرىَ وقد كاَّلّشصصعرة منصصه يخصصرج ثصصم نهَّصصاَّره، المصصاَّء فصصي يغصصوص ال

ْلْتهَّاَّ َلْ أرفقِّ أّن ولو الجناَّحاين، لثقِِّ ول الّريش، مبتّل غير العيجن، من َس

ًاَّ، الناَّسَ ًا يغمس أن عألْى راهن ِرفق واحادة غمسًة الماَّء في منهَّاَّ طاَّئر

ّلْى ثّم الريصصش، متعّجصصن وهصصو لخصصرج منصصه، الخصصاَّرج هصصو ليكون ِسربه خ

ْفسد ًاَّ يكون ماَّ أجود ولكاَّن التأليف، منقوُض النظم، ُم يكون أن طيران

ًاَّ فهَّذا كاَّلجاَّدِف، الخفاَّش. أعأاَّجيب من أيض

الخفافيش أعّاجيب من

النخصصل، وأقلب الفيصصاَّفي، وبسصصيط الجبصصاَّل ذرىَ تركهَّصصاَّ أعأاَّجيبهَّاَّ ومن

َدغل الغصاَّن، وأعأاَّلي وجزائصصر الّصصصخر، وُصصصدوع والريصصاَّض، الغياَّض و

إلصصى صصصاَّرت إذا ثصصم وقربهَّصصم، النصصاَّسَ مسصصاَّكن تطِّلْصصب ومجيئهَّاَّ البحر،

المواضصصع أبعصصد وإلى وأحاصنه، مكاَّن أرفع إلى قصدت وقربهَّم، بيوتهَّم

الحوائجَ. وأعأرض الجتياَّز، مواضع من

الخفاش عّمر طول



يجوز حاتى العمر، بطِّول الموصوف الحيوان من ذلك بعد الخّفاَُّش ثّم

ُعقصصاََّب ذلك في َيلْصصة حاصصد ويجصصوز النسصصر، إلصصى والورشصصاَّن ال ِف ُلْسصصد ال وا

ِر ّيصصصصصصصصصصاَّت. أعأمصصصصصصصصصصاَّر إلصصصصصصصصصصى الصصصصصصصصصصوحاش، وحَاميصصصصصصصصصص الح

ولهَّصصاَّ العمصصر، طصصول عألْصصى تصصصلْحِّ أبصاَّرهاَّ أّن الخفاَّفيش أعأاَّجيب ومن

ّطِّعم، فقد طول عألْى صبٌر مصصن القمر في يظهَّرن اللْواتي إّن فيقاَّل ال

ّناَُّت الخفصصاَّفيش تقصصو لصصم بلْغصصن إذا أولدهصصن وإّن المعّمصصرات، المسصص

ُهّن القمصصصصصصصصصصصصصصصر. ضصصصصصصصصصصصصصصصياَّء عألْصصصصصصصصصصصصصصصى أبصصصصصصصصصصصصصصصصاَّر

وعألْصصى الكصصبر عألْصصى الّشصصحم وتقبصصل وتجسصصم تضخم أنهَّاَّ أعأاَّجيبهَّاَّ ومن

السّن.

الحيوان بعض لدى التناسلية القدرة

ّية الكلب أّن المنطِّقِّ صاَّحاُب زعأم وقد السّن في دخلْْت كلْماَّ السلْوق

المعاَّظلْصصصصصصصصصصصة. عألْصصصصصصصصصصصى لهَّصصصصصصصصصصصاَّ أقصصصصصصصصصصصوىَ كصصصصصصصصصصصاَّن

ًا، غريٌب وهذا ّد الغلما أّن عألْمنصاَّ وقصد جد ُقِّ يكصصون مصصاَّ أحاصص وأنكصصحُِّ وأشصصب

ّول عأند وأحارُص، إصفاَّء أو الكبر يقطِّعه حاتى كذلك يزاُل ل ثم بلْوغه، أ

آفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة. لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصه تعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرض أو

ُدْن من الجاَّريُة تزال ول شصصبيه عألْصصى شصصهَّوتهَّاَّ وحاركة وبلْوِغهَّاَّ إدراكهَّاَّ ل



ٍر وبلْغصصت اكتهَّلْصصن فصصإذا عأاَّّمتهَّّن، وكذلك الرادة، ضعف من واحاد بمقدا

ّد المرأة ّنَصف حا ِة سصصلْطِّاَُّن عألْيهَّصصاَّ يقوىَ ذلك فعند ال والحصصرص الّشصصهَّو

ِه، عألْى إدبصصاَّر وعأنصصد الكهَّصصل هيصصجَ ُسصصكون عأنصصد الكهَّلْصة تهَّيصصجَ فإنمصصاَّ البصصاَّ

ّده. وكلل شهَّوته، حا

الخفافيش في أشباهن في النساء قول

أن يزعأمصصون فصصإنهَّم الخفصصاَّفيش، في النساَّء وأشباَّه النساَّء قول وأماَّ

نهَّيصصقِّ يسصصمع حاصصتى لحمصصه مصصن سصصنه ينزع لم الصبي عأّض إذا الخفاَّش

قربه من ووحاشتي الخفاَّش، ِسّن من فزعأي أنسى فماَّ وحاشّي، حاماَّر

ًاَّ بلْغصصصصصصصصصصت. أن إلصصصصصصصصصصى القصصصصصصصصصصول، بصصصصصصصصصصذلك إيماَّنصصصصصصصصصص

منهَّصصاَّ نصصذكر أن عأسى خرافاٌَّت، وشبهَّه هذا في النساَّء وأشباَّه وللْنساَّء

ًاَّ ّلْه. شاَّء إن موضعه إلى بلْغناَّ إذا شيئ ال

الحيوان بعض لدى البصر ضعف

ّنصصَه َء البصصصر، فأّمصصاَّ قصصولهَّم:ً إ ومن الطِّير وذوات الربع ماَّ يكون فاَّقد البصر باَّللْيل، ومنهَّاَّ ماَّ يكون سّي

ّلْيصصصصصصصصصل، فهَّصصصصصصصصصذا باَّطصصصصصصصصصل. ُأخصصصصصصصصصر أبصصصصصصصصصصُر باَّل ّنور وأشصصصصصصصصصياَّء  الفصصصصصصصصصأرة والسصصصصصصصصص

ْيٍل، ْعأمى ل ّنُه أ ُلُْه أ ُكور وتأوي ْب ّلْيل تسّميه الفْرسَ ش ّلْيل، والذي ل يبصر منهَّم باَّل والنساَّن رديء البصر باَّل

ِبد، مصصاَّ سصصمعُت إلّ بهَّصصذا، َد ُه ّلْيل بعينه:ً  ْبِصُر باَّل ُي ُيقاَُّل لمْن ل  ّنه  َثُر من أ ِة العرِب اسم أك ُلغ ْيَس لُه في  ول



ُء البصصصصصصصصصصر باَّللْيصصصصصصصصصل والنهَّصصصصصصصصصاَّر جميعصصصصصصصصصاَّ. ّنه السصصصصصصصصصّي فأّمصصصصصصصصصاَّ الغطِّصصصصصصصصصش فصصصصصصصصصإ

ْهَّراء، وأنشد الصمعّي في  ّية البصر، قيل لهَّاَّ:ً َج ْيِن فكاَّنت رد َع ْل َبَة ا ْغَر الشاَّء: وإذا كاَّنت المرأة ُم

ًا ٍة ِمْن ول بصر ْيلْ ُتغنينصي َعأ أظهَّرْت هي إذا تألو ل
وذكروا أّن الجهَّر الذي ل يبصر فصصي الشصصمس، وقصصوله ل تصصألو أي ل

ْيلْة:ً الفقر، قصصاَّل:ً َع تستطِّيع، وقوله:ً أظهَّرت صاَّرت في الظهَّيرة، وال

ِعقِّ:ً  يعني به شاَّة. وقاَّل يحيى بن منصور، في هجاَّء بعض آل الّص

ِر من اقتصاَّصك ْأ الحااَّبيش ث ِة ليسْت والمنى ليتني ْغصنصي بمص
ْغِمضون الخفاَّفيش كإغماَِّض ت فصعصلْصوا كمصاَّ مواليهَّم أتنكحون

محمد: وقاَّل أبو الشمقمقِّ، وهو مروان بن 

داري وباَّلبصصرة ٌن مصحصزو باَّلهواز
وقصراري أهلْي حايث ٍد بني وسصعصد سع
النهَّاَّر ضوء في ِصُر ُأْب ل كاَّلخفاَّش

التغلْبّي: وقاَّل الخطِّل 

في الوليدة ألقته الّزاد عألْى
ِر الكس

َعْجلن غبَر ًاَّ ال بصكصى إذا حاين

ٍه من  ٍم وج ِر ومن لئي حَاصْجص عأصينصه يدلصك كاَّلُخفاَّش 
ًاَّ والجمع الخفاَّش، مقصورة:ً اسم وقاَّلوا:ً السحاَّة ترىَ. كماَّ سح

الخفاش في لغز

ّلْغز، وهم يعنون  ّفاَّش: وقاَّلوا في ال الخ

ُبوا وقد َه كّل في الّشعر في َذ
مذهِب

ُء ّناَّسَ شعرا ُيخبصرونصنصي ل ال

ِر ْظفاَّ ثصعصلْصب وأنصياَِّب َيْربوٍع وأ ِة إنصسصاَّن  ٍر وُصصور طصاَّئ

والخفافيش الضفادع قتل عّن النهي



ّدْستوائي هشاَّمٌا ّدثناَّ ال ّلْه عأبد عأن أوفى، بن زرارة عأن قتاَّدة، قاَّل:ً حا ال
ّنه عأمر بن َع تقتلْوا قاَّل:ً ل أ ِد ُهَّّن فإّن الّضفاَّ َق تقتلْوا ول تسبيحِّ، نقي

ّفاَّش ّنه الخ ْقدسَِ بيت خرب إذا فإ ّلْطِّني رّب قاَّل:ً ياَّ الم البحر عألْى س
ّتى أغرقهَّم. حا
ّدثناَّ سلْمة بن حاماَّد عأبد قاَّل:ً قاَّل أوفى، بن زرارة عأن قتاَّدة، قاَّل:ً حا
ّلْه ّفاَّش، تقتلْوا عأمر:ً ل بن ال ّنه الخ من يأخذ البحر:ًأن في استأذَن فإ
فإّن الّضفاَّدع تقتلْوا ول حارق، حايث المقدسَِ بيت ناَّر فيطِّفئ ماَّئه

تسبيحِّ. نقيقهَّاَّ
يقول:ً الحسن قاَّل:ً سمعت القرشي سعيد بن عأثماَّن قاَّل:ً وحادثناَّ

ّلْه رسول نهَّى ْطواِط، قتل عأن وسلْم عألْيه اللْه صلْى ال َو بقتل وأمر ال
الوزاغ.

فيأكل عأنهَّاَّ، فينقب شجرتهَّاَّ، عألْى وهي الّرماَّنة يأتي قاَّل:ً والخفاَّش
ٍء كّل ّ يدع ل حاتى فيهَّاَّ شي من الّرّماَّن يحفظون وهم وحاده، القشر إل

حايلْة. بكّل الخفاَّفيش
والبوازي، والّصقورة للْشواهين موافقٌة الخفاَّفيش قاَّل:ً ولحوما

ُنهَّاَّ وتصحِّّ عأنهَّاَّ، تسمن وهي الطِّير، جوارح من ولكثير ولهَّاَّ عألْيهَّاَّ، أبدا
ٌد عأمٌل ذلك في ٌع محمو ْفع، عأظيُم ناَّف ّن ّيُن ال ّلْه الثر، ب سبحاَّنه وال

أعألْم. وتعاَّلى


	الجزء الثالث
	بسم الله الرحمن الرحيم
	فاتحة
	استنشاط القارئ ببعض الهزل
	ادّعاء عبد الله الكرخيِّ الفقه
	جواب أبي عبد الله المروزيّ
	جواب شيخ كندي
	جواب خَتَنِ أبي بكر بن بريرة
	جواب هشام بن الحكم
	سؤال ممرور لأبي يوسف القاضي
	جواب الحجاج العبسي
	جواب نوفل عريف الكناسين
	احتجاج مدني وكوفي
	جواب رجل من وجوه أهل الشام
	وحدَّثني أبانُ بنُ عثمان قال: قال ابنُ أبي ليلى: إنّي لأُسَايرُ رجلاً من وُجوهِ أهل الشّاًم، إذْ مرَّ بحمَّالٍ معَه رُمَّان، فتناولَ منه رُمَّانَة فجَعَلها في كُمِّه، فَعَجِبْتُ من ذلك، ثمَّ رجعت إلى نفسي وكذَّبت بصرى، حتَّى مرَّ بسائِلٍ فقير، فأخرجها فناوَله إيَّاها، قال: فعلمتُ أنِّي رأيتُها فقلتُ له: رأيتُك قَد فعلتَ عجباً، قال: وما هو? قلت: رأيتُك أخذْتَ رُمَّانَةً مِنْ حَمَّال وأعطيتها سائلاً? قال: وإنَّك ممَّن يقول هذا القولَ? أما علِمتَ أنِّي أَخَذْتُها وكانت سيِّئَةً وأعطيتها فكانت عشْرَ حَسَنَاتٍ? قال: فقال ابن أبي ليلى: أمَا علِمتَ أنَكَ أخذْتَها فكانتْ سيِّئةً وأعطيتَها فلم تُقْبَلَ منك?  جهل الأعراب بالنحو
	احتجاج رجل من أهل الجاهلية
	الأعمش وجليسه
	رأيٌ حفص بن غياث في فقه أبي حنيفة
	علة خشنام بن هند
	حجة الشيخ الإباضي في كراهية الشيعة
	حيلة أبي كعب القاص
	احتجاج كوفي للتسمية بمحمد
	جواب أحمد بن رباح الجوهري
	جواب حارس يكنى أبا خزيمة
	جواب الزياديِّ
	أمنية أبي عتاب الجرَّار
	تعزية طريفة لأبي عتَّاب الجرار
	داود بن المعتمر وبعض النساء
	وبينما داودُ بن المعْتَمر الصُّبَيريّ جالسٌ معي، إذ مرت به امرأةٌ جميلة لها قَوَامٌ وحُسْن، وعينان عجيبتان، وعليها ثيابٌ بيض، فنهَضَ دَاودُ فلم أشُكّ أنّه قام ليَتْبَعها، فبعثْتُ غلامي ليَعرف ذلك، فلمّا رجع قلت له: قد علمت أنّك إنما قُمتَ لتكلِّمها؛ فليس ينفعُكَ إلا الصِّدق، ولا ينْجِيك منِّي الجُحود، وإنما غايتي أنْ أعرف كيفَ ابتَدأتَ القول، وأي شيءٍ قلتَ لها - وعلمت أنَّه سيأتي بآبدة، وكان مليّاً بالأوابد - قال: ابتدأتُ القول بأنْ قلتُ لها: لولا ما رأيتُ عليكِ من سيماء الخَيْر لمْ أتبَعْك، قال: فضَحِكتْ حتى استنَدَتْ إلى الحائط، ثمَّ قالت: إنما يمنع مِثلَكَ مِن اتِّباعِ مِثلي والطَّمَع فيها، ما يَرَى من سِيماء الخير فأمَّا إذْ قد صار سيماءُ الخير هو الدي يُطمِعُ في النساء فإنا للّهِ وإنا إليه راجعون. وتبع داودُ بنُ المعتمر امرأة، فلم يزلْ يُطريها حتى أجابت، ودَلَّها على المنزل الذي يمكنها فيه ما يريد، فتقدمت الفاجرة وعرض له رجلٌ فشغَلَهُ، وجاء إلى المنزل وقد قضى القَوْمُ حوائِجهُمْ وأخَذَتْ حاجتها، فلم تنتظره، فلما أتاهُمْ ولم يَرَها قالَ: أين هي? قالوا: واللّه قد فَرَغْنا وذَهَبَت قال: فأيَّ طريقٍ أخَذَتْ? قالوا: لا واللّه ما ندري? قال فإنْ عَدَوْتُ في إثْرِها حتَّى أقُومَ على مجامع الطُرق أتُرَوْني ألحقها? قالوا: لا واللّهِ ما تَلحقها قال: فقد فاتَتِ الآن? قالوا: نعم، قال: فعسى أن يكون خيراً فلم أسمَعْ قطُّ بإنسانٍ يشكُّ أنَّ السَّلامة من الذنوب خير غيره. قول أبي لقمان الممرور في الجزء الذي لا يتجزَّأ
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