
ِم ِه ِبسِ ّل ِم الّرحَّمِن ال الّرحَّي

الحيوان أجناس إحساس في

َنعَللوذ بللك مللن الّشلليطان الرجيللم، ونسِللألك الهدايللة إلللى ّنللا  اللهم إ

ّللله علللى سلليدنا محمللد خاّصللة وعلللى ّلى ال صراطك المسِتقيم، وصلل

ّبُة لتإمللام هللذا الكتللاب إلللى َونا المح ّله أن تإدع أنبيائه عاّمة، ونعَوذ بال

ْدِخل الباطللَل فللي تإضللاعيف الحللِق، وأن ُنلل َق بالكذب و ْد َنِصل الّص أْن 

ِه باللفظ الحسِن، وستر قبحه ِف ّثر بقول الزور ونلتمس تإقوية ضعَ نتك

ّق إل بللالحق، وعلللى ِنلق، أو نسِلتعَيَن عللى إيضلاح الحلل بالتأليف المو

الفصللاح بالحّجللة إلّ بالحجللة، ونسِللتميَل إلللى دراسللته واجتبللائه،

ّللللدة، ونسِلللتدعي إللللى تإفضللليله والشألللادة بلللذكره، بالشألللعَار المو

ّ والحَّاديث المصللنوعة، والسللانيد المدخولللة، بمللا ل شأللاهد عليلله إل

ّله مللن ُذ بال َثق بمعَرفته، ونعَو ُيو ّدق له إلّ َمن ل  دعوى قائله، ول مص

ُد فيما بيننللا َطله، ومن السهاب وتإقّحم أهله، والعتما ِفتنة القول وَخ

ّتإكللاُل فيهللم وبين كثيٍر من أهل هذا الزمللان علللى حَّسِللن الظللّن، وال

ُكتللب، ومدارسللَة العَلللم، ّلف قراءة ال ًا مّمن يتك ُعَذر؛ فإّن كثير على ال



ّلفظللة السِّللخَّيفة، يِقفون من جميع الكتب على الكلمة الضللعَيفة، وال

ٍه، أو نلاله ٌءء ملن اسلتكرا وعلى موضع من التأليف قد عرض له شألي

ْهم، َقطات اللو بعَُض اضلطراب، أو كملا يعَللرض فللي الكتلب مللن َسلل

ِرض علللى ّفللظ المعَللا ّناسللخ، وسللوء تإح َلتات الّضَجر، ومن َخطللأ ال َف و

ٍر غير مللدخول، وتإصللّفَحه ٍد، ونظ ْفسَِ ّبره بعَقٍل غير م ًنى لعَله لو تإد معَ

ٌءس من عوارض الحسِد، ومن عللادة التسِللّرعُّ، ومللن أخلِق ِر وهو محت

َنه ُيرسللل لسِللا ّتسِِع في القول بمقدار ِضيق َصللدره، و َمن عسِى أن ي

ْنه ما يكون منه، ولللو جعَللَل بللدَل شُأللغُله بقليللِل مللا ُك ِب إرساَل الجاهل 

ََلُه بكثيِر ما يرى من المحمود - كاَن ذلك أشأبَه ْغُ يرى من المذموم شُأ

َد مللن َلًة للحكمللة، وأبعَلل ّد مشاك بالدِب المرضّي والخَِّيم الّصالح، وأشأ

َدَر ّوليللن، وأجلل ّطيش، وأقرَب إلى عادة السِّلف وسلليرة ال سلطان ال

ِة َعُّ عللن حَُّّجتلله يللوَم مناضللل ّدفا ّله له السِّلمة في كتبه، وال َهَب ال َي أن 

ّللله - فللي خصومه ومقارعِة أعدائه. وليس هللذا الكتللاُب - يرحَّمللك ال

إيجاب الَوعد والوعيد فيعَترض عليه المرجئ، ول فللي تإفضلليل علللّي

َطه َفينِصللب للله العَثمللانّي، ول هللو فللي تإصللويب الحكَميللن، فيتسِللخَّّ

ُيخَّللالف الخَّللارجّي، ول هللو فللي تإقللديم السللتطاعة فيعَارَضلله مللن 

َفه صاحَُّب الجسِام، ول هو التقديم، ول هو في تإثبيت العراض فيخَّال



َبصرة على الكوفة، ومكة على المدينة، والّشللام علللى في تإفضيل ال

َقْحطللان، الجزيرة، ول في تإفضيل العََجم على العَرب، وعدناَن على 

ّظللامي، ول هللو فللي ّن َلللى ال َع ّد بذلك الهذيلي  ٍرو على واصل فير وعم

تإفضيل مالٍك على أبي حَّنيفة؛ ول هو في تإفضيل امرئ القيس علللى

ّنابغُة، وعامر ابن الطفيل على عمللرو بللن معَللد يكللرب، وعبللاد بللن ال

ّله بن الُحّر، ول فللي تإفضلليل ابللن ُسللريج علللى الحصين على عبيد ال

ِه علللى الكسِللائّي، ول فللي تإفضلليل َغُريض، ول فللي تإفضلليل سلليبوي ال

ّي علللى العَقيلللّي، ول فللي تإفضلليل حَّلللم الحَّنللف علللى حَِّلللم الجعَفر

َقتللادة علللى الّزهللري، فللإّن لكللّل ِصللنٍف مللن هللذه معَاوية، وتإفضيل 

ًا يخَّاصمون الصناف شأيعًَة، ولكّل رجل من هؤلء الرجال ُجند، وعدد

عنهم، وسفهاؤهم المتسِرعون منهم كثير، وعلماؤهم قليل، وأنصاف

علملللللللللللللللللللللللللللللللللللللائهم أقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللّل.

ّللله - أنللا رأيللت رُجليللن بالبصللرة علللى بللاب ول تإنكر هذا - حَّفظَك ال

ّي والرازقللّي، فجللرى ّنيللروز ُمويس بن ِعمران، تإنازعللا فللي العَنللب ال

ّي، وفقللأ بينهمللا اللعَيللن حَّللتى تإواثبللا، فقطللع الكللوفّي إصللبع البصللر

َيين ًا حَّتى رأيتهما متصللاف َبث إلّ يسِير ّي عيَن الكوفّي، ثم لم أل البصر

ُيرضللي، ُيغُضب ِمن مقللدار مللا  متنادمين لم يقعَا قّط على مقدار ما 



ّله المسِتعَان. َعَاِن على مقادير طبقات الغُضب والرضا? وال َق فكيف ي

َد ُد العظللُم، التوقللَف عنلل َوا وقللد تإللرك هللذا الجمهللوُر الكللبر، والسِّلل

ّ ًا، فليللس إل ْفح ًا، وأضربوا عنه َص ّبَت عند الحكومة جانب الشبهة، والتث

َأّن قللولهم لَ موصللول منهللم بالغُضللب، وقللولهم نعَللم ل أو نعَللم، إلّ 

ِذكللُر الحلل ًا، ومللات  ّية جانبلل ُعزلت الحّر ٌءل منهم بالّرضا، وقد  موصو

َقبيلللللللللِح والحسِلللللللللن. والحلللللللللرام، وُرفلللللللللض ذكلللللللللر ال

ّنفخ، ونحن ُنبغُض من الّرجال ذا الرياء وال ّنا  َعمرو بن الحارث: ك قال 

ّناهمللللللللللللللللللللللللللللللللللللا. َنتم اليللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم 

ّتة أجزاء، وهذا الكتاُب السِابع هو الذي ْبنا من كتاب الحيوان س قد كت

ذكرنا فيه الِفيل بما حََّضرنا من ُجْملة القوِل في شأللأنه، وفللي جملللة

ّلللللللللللللللللللللله الموفلللللللللللللللللللللق. أسلللللللللللللللللللللبابه، وال

وإنما اعتمدنا في هذه الكتب على الخبار عّما في أجنللاس الحيللوان

ِهرة، وعلى الدلة المترادفة، وعلى التنبيه على ما من الحجج المتظا

ُقهلا إل بلالفكرة، ّله تإعَالى من البرهانات اللتي ل تإعَلرف حَّقائ ّللها ال ج

وغّشاها من العَلمات التي ل تإنال منافعَهللا إل بللالعَبرة، وكيللف فللّرق

فيها من الحكم العَجيبة، والحَّاسيس الدقيقة، والصنعَة اللطيفة، وما

ُتهللا ُيقي ألهمها من المعَرفة وحَّشاها من الُجبن والجرأة، وبّصرها بمللا 



ّوها، ليكللوَن ذلللك ُيعَيشها، وأشأعَرها من الِفطنة لما يحاول منها عللد و

ًا للسِلللمة، ُتها سبب ًا للِحراسة، وحَّراس ًا للحذر، ويكون حَّذُرها سبب سبب

حَّتى تإجاوزت في ذلك مقداَر حَّراسة المجّرب من الناس، والخَّللائِف

ّيللة، كالللذي يللروى مللن تإحللاُرس ِو المطلوب من أهل الستطاعة والر

الغُرانيق والكراكي، وأشأكاٍل ملن ذللك كللثيرة، حَّلتى صلار النللاُس ل

ِربون المثَل إل بهللا، ول يللذّمون ول يمللدحَّون إل بمللا يجللدون فللي يض

َعَللق، ْق ّطيللر وغيللر ذلللك، فقللالوا: أحَّللذر مللن ع َوحَّْش من ال أصناف ال

ُعَقللاب، َفللْرخْ ال َذر مللن عصللفور، وأسللمع مللن  َذر من غراب، وأحَّ وأحَّ

ِرد، وأسخََّى مللن ْف َبُن من ِص َفَرس، وأْج ُع من  ُقراد، وأسم وأسمع من 

ْبر، وأهللدى َد َنع من ُسْرفة، وأصنع من  ّوٍط، وأْص َن ُتإ َظة، وأصنع من  ِف ل

َدى من جمل، وأزهللى مللن غللراب، َأه ٍم، و َقطاة، وأهدى من حَّما من 

َأخللدعُّ مللن ّذئب، و َأكسِب من ال ّليث، و َأْزهى من ذباب، وأجرأ من ال و

َأْسللرعُّ مللن ِهّرة، و َأبّر من  ّق من َضّب، و َأع َوغَ من ثعَلب، و َأْر َضّب، و

َوَرٍل، وأكذُب من فاِختة، وأصللدق َأظَلم من  ّية، و َأظَلم من حَّ ِسْمع، و

ُعَقلللاب. َفلللْرخْ ال َوق ملللن َرخملللة، وأحَّلللَزم ملللن  ملللن قطلللاة، وأْمللل

َنللا تإعَللالى وعللّز علللى هللذه المناسللبة، وعلللى هللذه المشللاركة،  ّبه ون

َتَحن ما عندنا بتقديمها علينا في بعَض المور، وتإقديمنا عليها فلي وام



ٍة، ّنظللر إلللى عللبر َنا من حَُّجة، ومللن ال ِلي ُيخَّْ أكثر المور وأراد بذلك ألّ 

وإلللى مللا يعَللود عنللد الفكللرة موعظللة، وكمللا كللره لنللا مللن السِللهو

َتح أبصللاُرنا إل ْف ُتإ والغفال، ومن البطالة والهمال، في كّل أحَّوالنا ل 

ٌءة علللى ضللرٍب مللن الدللللة، وعلللى شأللكل مللن أشأللكال وهللي واقعَلل

ًا إلللى التفكيللر فيهللا، البرهانات، وجعَل ظَاهَر ما فيها من اليات داعي

ُيعَللرف بالتكِشلليف عنهللا، وجعَل ما استخَّزنها من أصللناف العللاجيب 

ٌْءن ٌءر يدعوك إلى نفسِلله، ويشللير إلللى مللا فيلله، ومنهللا بللاط فمنها ظَاه

ّنللك مللع فضلليلة َأ َيزيدك بالمور ثقًة إذا أفضيَت إلللى حَّقيقتلله، لتعَلللم 

ِتك إذا ظَهر عجُزك عن عمل مللا هللو أعجللز ِلك، وتإصّرف استطاع عق

منك - أّن الذي فّضلك عليه بالستطاعة والمنطق، هللو الللذي فّضللله

ُتمللا للله، وُمَصللّرفان لمللا ُأَخر، وأنكما ميسِّران لما ُخلق عليك بضروٍب 

ُسللخَّّرتإما للله، وأن الللذي يعَِجللز عللن َصللنعَة السِّللْرفة، وعللن تإللدبير

َغُر جرمهمللا، ل ينبغُللي العَنكبوت في قلتهما وَمهانتهما وُضعَفهما وِصلل

ّكللَم فللي القللول، ول َيلء، ول يته ّبر فللي الرض ول يمِشللَي الخَُّ أن يتك

َته ّلى ول يسِتأمر، وليعَلم أّن عقله منيحللة مللن ربلله، وأن اسللتطاع يتأ

ْكر، والتعَللّرض ّنعَمللة بإدامللة الّشلل ٌءة عنللده، وأنلله إنمللا يسِللتبقي ال ّي عار

لسِللللللللللللللللللللللبها بإضلللللللللللللللللللللاعة الشلللللللللللللللللللللكر.



ّبللب َبًة للللذرء، وحَّ َل ّذرء والسِّفاد الذي يكون َمْج ّبب إليها طلب ال ثم حَّ

ّدها َأشألل َذرءها ونسِلها، حَّتى قللالوا: أكللرم البللل  َلها و َدها ونج إليها أول

َوَج بيللن أكثرهللا وجعَللل ًا لولدهللا، وَزا ّب ّدها حَّ ًا، وأكرم الّصفايا أشأ حَّنين

ًا، وجعَلل ّطروقة إذا لم يكللن الللّزواج لهللا ُخلقل َع بعَضها من ال َفها م ّل تإأ

َفدة، لتتّم النعَمللة، وتإعَظللم ّواها على المسِا ِعَْرس لها عادة، وق إلف ال

ّقللد، ّدة التف ّبللد، وشألل المنة، وألهمها المبالغَُة في التربيللة، وحَُّسِْللَن التعَ

ًا، وبيللن الللذي ّقللم أولده تإلقيملل َل ُي ّوى في ذلك بين الِجنللس الللذي  وس

ًا، وبين ما يحضن وما ل يحضن، ّق ّقها َز ًا، وبين الذي يز ُعَها إرضاع ُيْرِض

َبيض وأرحَّام البطون كاسيًة، ومهللا مللا ومنها ما أخرجها من أرحَّام ال

ِنعَمللًة علللى عبللاده، ّذها، وجعَلهللا  َعَهللا وأللل َت أخرجها كاسيًة كاِسبة، وأم

ًء لمللا يللتراكم مللن ًة فللي معَرفتهللم، وِجل ًا لشللكرهم، وزيللاد وامتحانلل

ّد مللن جميللع َمللن يشللهد الجهل على قلوبهم، فليس لهذا الكتاب ضلل

ّد مللن جميللع ّذبيحللة ول ضلل ّلي إلللى القبلللة، ويأكللل ال الشللهادة، ويصلل

َد فللي ذلللك ْلَحلل الملحدين مّمن ل يقّر بالبعَث، وينتحل الشللرائع وإن أ

ُيحيلل الملَر ّيلة، و ّدهرّي، فلإن اللذي ينفلي الربوب ص، إل الل وزاد ونق

َيجحللد الثللواَب ّطينة قديمة، و ُينكر جواز الّرسالة، ويجعَل ال ّنهَي، و وال

َلم ِعَقاب، ول يعَرف الحلَل والحرام، ول يقّر بللأن فللي جميللع العَللا وال



َعلى صانٍع ومصنوعُّ، وخالق ومخَّلوق، ويجعَُل الفلك الذي ًا يدّل  برهان

ل يعَرف نفسِه مللن غيللره، ول يفصللل بيللن الحللديث والقللديم، وبيللن

ّنقصللاَن َة فللي حَّركتلله، ول ال المحسِن والمسِيء، ول يسِتطيع الزيللاد

َفللَة عيللن، ِمن دورانه، ول ُمعَاقبًة للسِّكون بالحَركة، ول الوقللوَف طْر

ّنقللض، ول النحراَف عن الجهة - هو الذي يكون به جميللع البللرام وال

ْتقنللة، ودقيللُق المللور وجليلهللا، وهللذه الِحكللم العَجيبللة، والتللدابير الم

ّتركيللب الحكيللم، علللى حَّسِللاٍب معَلللوم، ونسَِللق والتأليف البللديع، وال

معَلللروف، عللللى غايلللٍة ملللن دقلللائق الحكملللة وإحَّكلللام الّصلللنعَة.

ِرض لكتابنللا هللذا وإن دّل علللى  ًا أن يعَلل ّي أيضلل ول ينبغُي لهذا الللدهر

ّي ليللس يللرى أّن ّدهر خلِف مذهبه، ودعا إلى ِخلِف اعتقللاده، لن اللل

ِنحلًة أو شأريعَة أو ِملة، ول يللرى للحلل حَُّْرَمللًة ول ًا أو  في الرض دين

ّقع العَقللاَب علللى السللاءة، يعَرفه ول للحرام نهايًة ول يعَرفه، ول يتو

ّق فللي ول يترّجى الثواب على الحَّسِان، وإنما الصللواب عنللده والحلل

ّ ّيان، ليس القبيُح عنده إل َع ِس ُب ّياِن، وأنه والسِّ ْكمه، أنه والبهيمَة ِس حَُّ

ما خالف هواه وليلس الحسَِلن عنلده إلّ ملا وافلق هلواه، وأن ملدار

ّذة واللم، وإنما الصواب فيمللا ّدَرك، وعلى الل المر على الخفاق وال

ِة درهللم رديللء، ِلَمناللل نال من المنفعَة، وإن قتَل ألَف إنسِللاٍن صللالٍح 



ًا ول ّطعَْن علللى جميللع الكتللب عقابلل ّي ل يخَّاف إن تإرك ال فهذا الدهر

ًا َنَصب لهللا ثوابلل ًا ول يرجو إْن ذّمها و ًا ول منقطعَ ِئم ًا دا ِئمة، ول عذاب ل

فللللللللللللللللللللللي عاجللللللللللللللللللللللل ول آجللللللللللللللللللللللل.

ُعَه ّيللة، إذا كللان موِضلل فالواجُب أن يسِلم هذا الكتاُب على جميللع البر

ّللله تإعَللالى الكللافي على هذه الّصللفة، وُمجللراه إلللى هللذه الغُايللة، وال

الموّفللق بلطفلله وتإأييللده، إنلله سللميع قريللب، فعَللال لمللا يريللد.

ّي ّي شأيء تإفاضلْت وبللأ ثم رجع بنا القوُل إلى الخبار عن الحيوان، بأ

ُأعطيللت فللي الّشللّم َعَرفنللا مللا  شألليء ُخّصللت، وبمللاذا أبينللْت، وقللد 

ِتْرواح، قال الّراجز وذكر الذئب:  والس

ْقَراعُِّ بِمثل ّقِع الّصفا ِم ِبُر المو يسَِمع لم إذا الّريَح يسِتخَّ
ِر والسِّباعُّ والذئاب، وأعجللُب مللن ذلللك وقد عرفنا كيف شأّم السِّناني

ْدَت للله َلَمللا وجلل َته علللى أنفللك  ْعَ ٍء لللو وضلل ِئحة شأللي ّذّرة لرا ِوجداُن ال

ُد رائحتهللا مللن جللوف ٍة، كيللف تإجلل ٍة يابسِة منبللوذ ِئحًة، كرجل جراد را

َتإها كيف تإسِلتدعي َلها فأعَجْز َفْت حَّم ّل ُجحرها حَّتى تإخَّرج إليها، فإذا تإك

ّذّر، وتإسِللتعَيُن بكللّل مللا كللان منهللا فللي الُجحللر. إليهللا سللائر اللل

َفَرس رائحَة الِحْجلر ملن َمسِليرة ميلل، والفلرس يسِلير ِو شأّم ال ونح

ٍة من جهللة َين ّفٍت ول معَا ًا والِحجر خلفه بذلك المقدار، من غير تإل ُدم ُق



ٌءر، وقلد ذكرنلاه فلي غيلر هلذا الموضلع، فأّملا من الجهات، وهذا كلثي

َفرس،: أسمع من فْرخْ العَقللاب ُع من  ْولهم: أسم السِّمع فدعنا من ق

ّنا نقصد إلى الّصغُير الحقير في وأسمع من كذا، وأسمع من كذا، ولك

ْدره. َقللللل َطلللللره؛ والقليلللللِل فلللللي جسِلللللمه وفلللللي  اسلللللمه وخ

وتإقول العَرب: أسللمع مللن ُقللراد، ويسِللتدلون بللالِقردان الللتي تإكللون

َقَرب، وقد بعَللث القللوُم مللن حََّْول الماء والبئر، فإذا كان ليلة ورود ال

َة السِقي، وباتإت الرجال عند المللاء تإنتظللر يصلح لبلهم الرشِأيَة وأدا

َبهللا منهللم فللي جللوف الليللل بانتفللاش مجيء البل، فإنهللا تإعَللرف قر

ِقْردان وسرعة حَّركتها وخشخَّشتها، ومرورهللا نحللو الرعللاء، وزجللر ال

ُيحّس أولئك الرجاُل الرعاء، ووْقع الخفاف على الرض، من غير أن 

ًا أو يشعَروا بشيء من أمرها، فإذا استدلوا بللذلك مللن القللردان حَّسِّ

ّببلللللللللوا واتإلللللللللزُروا وتإهيلللللللللؤوا للعَملللللللللل. نهضلللللللللوا فتل

فأّما إدراك البصر فقد قالوا: أبصللر مللن غللراب وأبصللر مللن فللرس؛

وأبصللللللللر مللللللللن هدهللللللللد وأبصللللللللر مللللللللن عقللللللللاب.

ُتإبصر بالليل كمللا تإبصللر بالنهللار؛ والسِّنانير والفأُر والِجرذان والسِّباعُّ 

ّطعَم فيظّن أنها بفللرط الّشللَره والّشللهوة وبفللرط السللتمراء فأّما ال

ْدر شَأللرهها وشأللهوتإها، َقلل َعلى  ّنهم، أن لذتإها تإكون  وبفرط الِحرص وال



تإكون على قدر ما تإَرى من حَّركتها، وظَاهر حَّرصها. ونحن قللد نللرى

الحمار إذا عاين التإان، والفرس إذا عللايَن الِحْجلر والرمكللة، والبغُللَل

والبغُلَة، والتيَس والعَنز فنظن أن اللذة على قدر الشهوة، والشللهوة

على قدر الحركة، وأن الّصياَح على قدر غلبة الرادة. ونجللد الرجللال

ّد إذا اعتراهم ذلك ل يكونون كذلك إلّ في الوقت الذي هللم فيلله أشألل

ْلمللللللللللللللللللللللة وأْفللللللللللللللللللللللَرط شأللللللللللللللللللللللهوة. ُغ

ّنسِاء في كّل حَّاٍل من الفصلللين فإن قال قائل: إن النسِان يغُشى ال

ْيُج السِّباعُّ والبهائم في أيام من السِنة ثم يسِكن َه والّصميمين، وإنما 

ّتيللللس والجمللللل، فالنسِللللان المللللداوم أحَّسِللللن حَّللللالً. هيللللج ال

َيرة بيللن نصلليب النسِللان فللي ذلللك َنكن في ذكللر المخَّللا ّنا لم  قلنا: إ

ًا ًا، وبين نصيب كّل جنٍس من هذه الجنللاس مجموعلل ًا ومفّرق مجموع

ًا لعَلهللا ًا، وإنما ذكرنا نفس المخَّالطة فقط، وما يللدريكم أيضلل ومفّرق

ِتإي النسِللان فللي ّيام اليسِيرة أضللعَاَف مللا يللأ ْوفَي في هذه ال َت َتإسِْ َأْن 

ّيلللللللللللللللللللللللام الكلللللللللللللللللللللللثيرة. تإللللللللللللللللللللللللك ال

ًا كثيرة  ّنا قد نرى مّما يعَتري الحماَر والفرَس والبغَُل وضروب وعلى أ

ُتإللديم ذلللك كمللا ٌءف  إذا عاينوا الناث في غير أيام الهيج، وهاهنا أصللنا

َكلللللِة وغيلللللر ذللللللك. َي ّد ِديمه النسِلللللان، مثلللللل الحملللللام وال ُيللللل



َه السِنانير لهللا وقلُت هيللٍج، ولكللّن ذللك وقد علمنا أّن السِّنانيَر وأشأبا

ّد ِملن َهيلج النسِلان، فليلس الملر ًا في السِّنة عللى أشأل يكون مرار

ّنللللللللللللللللللللللللون. علللللللللللللللللللللللللى مللللللللللللللللللللللللا يظ

ّق ّق وأر ُع ذهنلِه ملن قلبله أو دملاغه يكلوُن أد فإن كان النسِاُن موض

ْبصللر وأنفللذ، ّق وأ ّق وأر َذ، وأبصر، فإّن حَّللواّس هللذه الشأللكال أد َف وأن

ّفح، والتحصليل والتمثيللل مللا ل ّيلة والتصلل ِو ُغ بالر وإن كان النسِاُن يبل

ًا تإللدركها، وصللنعًَة ٌءء مللن السِّللباعُّ والبهللائم، فللإّن لهللا أمللور يبلغُه شأي

ًا ما ل يبلغ النسِان فللي مللا هللو ّي ًا وهو ُغ منها بالطبائع سهو ِذقها تإبل تإح

ِره نفسَِلله علللى التفكيللر، وعلللى إدامللة التنقيللر ُيكلل بسِللبيله إل أن 

والتكشللللللللللليف والمقلللللللللللاييس فهلللللللللللو يسِلللللللللللتثقله.

ٌءل من المور المحمودة، لينفللَي ٌءب من الفضيلة وشأك ٍء ضر ولكّل شأي

َبطللر، ويعَّرفلله أقللدار ّبح عنللده ال ُعَْجب، ويق تإعَالى وعز عن النسِاِن ال

َقسِْللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم. ال

ًا َوحَّْش وضروب الطيللر أمللور وسنذكر من فطن البهائم وأحَّسِاس ال

ّله تإعَالى من المعَارف، وسخَّّر لها مللن َة ما أودعها ال ْثَر تإعَرفون بها ك

الصنعَة، ثم ل نذكر من ذلك في هذا الموضع إلّ كللّل طللائر منسِللوٍب

ُلها من ِة ما فيه أشْأكا ّد ِعَ ٍة بالغُثاثة، ب ٍة معَروف إلى الموق، وإلّ كّل بهيم



ِة، المعَرفة والفطنة، ولو أردنا الجناَس المعَروفللَة بالمعَللارف الكللثير

ّذرة والنملة، والللذئب، ّلطيفة، لذكرنا الفيَل والبعَير، وال والحَّسِاِس ال

والثعَلللب، والغُرنللوق، والنحلللة، والعَنكبللوت، والحمللاَم، والكلللب،

ّله تإعَالى بعََض ما في البهائم والسِّللباعُّ والطيللر َعلى اسم ال وسنذكر 

من المعَرفة، ثم نخَّللّص فللي هللذا الكتللاِب المنسِللوباِت إلللى الُمللوق،

َبللِع مللن ِقلة المعَرفة، كالّرخمة والزنبلور، والّر ِة و والمعَروفاِت بالغُباو

ّنسِلللللللللر ملللللللللن عظلللللللللام الطيلللللللللر. أولد البلللللللللل، وال

وقال المفّضل الضبّي: قلللت لمحمللد بللن سللهل راويللة الكميللت: مللا

معَنى قول الكميت في الّرخمة: 

ُق ْهَي ُتإَحّم ّيسِة و الَحويل ك ْيِن وذاِت واللواُن اْسَم
ّتى شَأ

ُذوِل ول الَجنين بضائعَة َم ُذ ِخّب لها وليسِلت به تإلو
َأّن معَناه عندي حَّفُظ فراخها، أو موضع بيضها، وطلب طعَمها، واختيارهلا ملن المسِلاكن ملا ل قال: ك

ًا ّي كيس عند الّرخمة إلّ ما ذكرت، ونحن ل نعَرف طللائر ُطوره سبع طائر ول ذو أربع، قال: فقلُت: فأ َي

ًا منها، حَّتى صارت في ذلك مثلً? فقال محمد بللن سلهل: وملا َول أظَهر ُموق ْعَمًة،  ُط َذر  ًا ول أق ألم لؤم

ّول القواطع ّكُن إلّ زوجها، وتإقطع في أ ِفراخها، وتإحّب ولدها، ول تإم ُقها وهي تإحضن بيضها، وتإحمي  حَّم

ِرّب بللالوكور ول تإسِللقط علللى ُتإل َتإطير في التحسِير، ول تإغُتّر بالشللكير، ول  ّول الرواجع، ول  وتإرِجع في أ

الَجفيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر.

ّنللاَص إنمللا ُق ّول الرواجع فإّن الّرماة وأصحاَب الحبائِل وال أّما قوله: تإقطع في أول القواطِع وتإرجع في أ

ِة ِمللْن أن ّد للّرَخَم ّلون، فل ب ِبقطع الّرخمة يسِتد َعَْت، ف َط َق يطلبون الطير بعَد أن يعَلموا أّن القواطع قد 

ّوَل طللللللللللللللللللالٍع عليهللللللللللللللللللم. َو سللللللللللللللللللالمًة إذا كللللللللللللللللللانت أ تإنجلللللللللللللللللل



َتإرضللى إل بأعللالي ُعْرض الجبل، وهللي ل  ّنه يقول: الوكر ل يكون إل في  ُوكور فإ ِرّب بال ُتإ وأّما قوله: ول 

ُع علللى جميللع الخَّلللِق المصلليُر إلللى فراخهللا، الهضاب، ثم مواضِع الّصدوعُّ وِخلِل الصخَّور، وحَّيللث يمتنلل

الكميت: ولذلك قال 

 النوق بيِض على كراٍج
َلها  احَّتبا

َرجائَي في تإجعَلوني ول
ّدكلم ُو

ُق هي الّرخمة، وقال ابن  نوفل: والنو

 ِمن الخَّبيِث إلى َيِصيُر
ِر  الَمِصي

بيَن كسِاقٍط وأنَت
اللحلشلايا

ُظَِمها  قليل ما إذا تإعَا
ِري ِطلي

ٍة ومثُل َعلى َنعَام ْد ًا ُتإ بلعَلير

ّطير من ّبة ال ِر  في الُم
ِر الوكو

قالت احَّملي قيل وإن
ّنلي فلإ

ّتحسير، في تطير قوله: ول وأما فإنها بالّشكّير تغتّر ول ال

ما أول - وهو الّشكّير نبت فإذا التحسير، أيام الطيراَن تدُع

ًا، الشكّير يصير حتى َتنهض ل - فإنها الريش من ينبت َقَصب

َلى تسقط قوله: ول وأّما جعبة يعني فإنما الَجِفير، َع

ًا، هناك أّن علمت رأته يقول: إذا الّسهام، ل فهي سهم

الرخم الّسهام. اتباع وقع فيه تخاف موضع في تسقط

للجيوش والعقبان والنسور

ِعَقبان تإتبع الجيوَش لتوقع القتال وما يكون لها من الجيف، وتإتبللع أيضللا الجيللوَش ّنسِور وال والّرخم وال

ًا فللي الزمنللة الللتي تإكللون فيهللا النعَللام والُحجللور ّدواب، وتإتبعَها أيضلل َكسِير ال والُحّجاج لما يسِقط من 

ِلَما تإؤّمل من الجهاض والخداج، قال  النابغُة: حَّوامَل، 



 غلير َغسِّان من كتائُب
ِئِب َأشألا

ٌءت ْق ِث ِر له َو ّنْص ْذ بال قد ِقيَل إ
َدْت َغ

ٌءم أولئك ُهم قو  غلير بأس
كلاذِب

ْنيا عّمه بنو بن وعمُرو ُد
علاملر

ٍر عصائب  َتإهتدي طي
بعَصلائب

ْوا ما إذا َق بالجيش َغَز ّل حََّ
فوقهلْم

ّوُل الجمعَان التقى ما إذا  أ
غالِب

أّن أيقلّن قلد جوانح
قلبليلله

 ُمسِوك في شأيوخٍْ ُجلوس
 الرانِب

ُهّن ْلَف تإرا ِم َخ ْو َق ًا ال ُخْزر
ُنهلا عيو

فقال: فأخذ هذا المعَنى حَّميد بن ثور الهللي 

ّطير من ُظْرَن ال  هو الذي ين
ُع ِن  صا

ًا غزا ما إذا رأيَت يوم
ِعلصلابًة

آخر: وقال 

َقنا ِتإيَجاَن الّروَس ويجعَل  ال
ُبِل  الذ

نفوس السِيوَف يكسُِو
ّناكثين به ال

ُهّن َنُه ف ْعَ َب ْت  كّل في َي
َتإلَحلل ُمْر

َد قد ّو ْيَر َع ّط ِثقن عاداٍت ال َو
بهلا

تإرى: فقال الكميت كما 

ّيسُِة وهي تإحّمق ِويِل ك  الَح
ّنللللللللاس أن فزعللللللللم ّيسِللللللللة. وهللللللللي يحمقونهللللللللا ال ك

أْن لعرابللّي: أتإحسِللن أصللحابنا: قيللل بعَللُض وقال العراب بعَض قول

ْأَس? قال: نعَم، تإأكُل عينيلله، بلله? قللال: أبخَّللُص تإصنع قيل: وكيف الّر

َأْسَحى ّديه، و َأفّك أذنيه، وأعفص خ ْيه، و َي ُهللو َمللْن إلى بالمّخ وأْرمي َلح

ّني أحَّوُج َبع، من لحَّمق له: إنك قيل إليه، م َبللع? حَّمللق قال: ومللا ُر الّر



ّله َتنُب إنه وال َيْج َوء َل َدا ُعَ ِوُح المرعى، في أّمه ويتبع ال ُيَرا ْطبللاء، بيللن و ال

ُقُه. فأين ُرغاء، حََّنينها أن ويعَلم حَّم

للثعبان المكّاء قتل

ّيللة بيللَض ْهللط ذي الّرّمللة، قللال: أكلللْت حََّ وحَّدث ابُن العرابّي عن هشام بن سالم، وكان هشام من ر

ُنو منها، حَّتى إذا فتحت فاهللا تإريللده وهّمللْت بلله ألقللى فيلله ُء يشرشِأر على رأسها ويد ّكا ّكاء فجعَل الُم ُم

َذْت بحلقهللللا حَّللللتى مللللاتإت. ُيلقللللي فيلللله حَّسِللللكًة بعَللللد حَّسِللللكة، فأخلللل حََّسَِللللكة، فلللللم يللللزل 

الشاعر: وأنشد ابن العرابّي عند هذا الحديث قوَل 

ِريد ِريق ُي ِديم بتخَّْ  ال
َها َل  استل

سخَّليمًة ُكّل عند لكّل كأّن

ّي  ِد ّي: وأنشد أبو عمرو الشيباني بيت شأعَر، وهو هذا المعَنى بعَينه، وهو قول الس ّدبير ال

ّبما َتَل فُر ُء َق ّكا ُثلعَلبلانلا الُم
ًا أبَصْرتإني كنَت إْن ّذ ف

ًا َلم َط وُمْص
العللوان؛ بللالكثير العللواِن والقليللُل بللالكثير، القليللل يظفر يقول: قد

ّكاء َعَِفه، الطير أصغُر من والُم ّثعَبان احَّتال وقد وأض ّتى لل قتله. حَّ

الطير أنثى معرفة في جالينوس قول

التعَّجللب وفي والطير، البهائم معَارف عن الخبار في جالينوس وقال

ّلللَم لللي: َمللن منلله: قولللوا الناس وتإعَجب ذلك من َذا النللثى النسِللَر َع إ

ِرش أن الخَّفللافيش وفراخها بيضها على خافت ْكر ذلللك تإفلل َو بللورق اللل

ْلب ّد ل والعَلمللاء والطبلاء أعجللب، وهللذا الخَّفلافيش، تإقربلله ل حََّتى ال



ّنسِللور يتللدافعَونه، ّلللة إلللى المنسِللوبة هللي وال والكيللس المعَرفللة ق

والفطنة.

العقاب فرخ حزم

ٌءل المدائني: قللال الحسِن وأبو العرابّي ابن وقال العللراب: مللن رجلل

ة أبي بن سنان كان جلوارح أّن وذللك العَقلاب، فلرخْ ملن أحَّلَزم حَّارث

ّبما الجبال، ُعْرض في أوكارها تإتخَّذ الطير ًا، الجبللُل كان فر فلللو عمللود

َد أحَّدهما أو أبواه إليه أقبل وقد الطعَم طلب إذا الفرخْ تإحّرك فللي وزا

ًا حَّركته ِثمه موضع من شأيئ َوى َمج الحضلليض، إلللى الجبل رأس من َله

ّلللة وُضللعَفه ِصللغُره مع يعَرف وهو تإللرك فللي الصللواب أّن تإجربتلله، وق

الحركة.

الحيوان صغار عادات اختلف

ّياِت أوكار في ُوِضع ولو ٌءخْ الوحَّش ّيات فراخْ من فر ًا لتهافتن الهل ُفت تإها

َقبج والحَجل القطا كفراخْ ّدّراج وال ّدجاج؛ وال ْدُرُج هللذه لّن واللل علللى َتإلل

َبسِيط، ّية وفراخْ عادة، لها وذلك ال ِرف لنها الوكار؛ تإجاوز ل الوحَّش تإعَ

ُد المجللاوزة، فللي الهلكللَة أّن وتإعَلللم فللي ُولللدوا الللذين الملحَّّيللن وأول



ُء يخَّاف ل العَظام والمنشآت الكبار، السِفن إذا عليهللم والّمهللات البا

ّدور القصور ُسكان أولد أن ولو الماء، في يقعَوا أْن وَمشوا درجوا واللل

ِد مكان صاروا َتهافتوا، السِفن أرباب أول ْدر، شأيء ولكّل ل ٌءع وله َق موض

ٌءن ٌءة وزمللللللللللللللللللللللا ٌءة. وجهلللللللللللللللللللللل وعللللللللللللللللللللللاد

طللار. بللالقوة وأحََّللّس العَقللاب، فللرخْ ريللش قصللب اسللتوى فللإذا

َوا َب ّطاف َفرخْ وأ ّلمانه الخَّ ًا. الطيران يعَ تإعَليم

 والنصارى والمسلمين اليهود عند الختان

ٌءس وزعم ّباء من نا ُء وهم النصارى أط ِتنللون اليهللود أن اليهود، أعدا يخَّ

َدهللم ّثللامن، اليللوم فللي أول ِفللق َيَقللع، ذلللك وأن ال فللي يكللون َأْن ويوا

ّنهللم الفصلللين، يوافق كما الّصميمين، ْوا لللم وأ ًا َقللّط يللَر ّيلل أصللابه يهود

َبل من مكروه ْوا قد وأنهم الخَِّتان، ِق َأ والنصللارى المسِلمين أولد من ر

َه لقي ِمّمْن ُيحصى ل ما الّصللميمين في ذلك كان إذا ختانه في المكرو

الُموَسللى تإكللون أن ومللن الكمللرة، َطَرف قطع ومن الحمرة، ريح من

ْهد حَّديثَة َعَ ْقي بالحَّداد ال َكملرة ذلك عند فتشيط الماء، وَس ويعَتريهللا ال

ًا أعسُِر أيام ثمانية ابن والصبّي َبَرص، ُغُلم ملن ختان ّب قلد اللذي ال شَأ

َي؛ وشأدن َقو ّ و َتفشى ل البرَص ذلك َأّن إل َنه، يعَدو ول ي فللي وهللو مكللا



يفحشللان فإنهما النار، وإحَّراق الكّي من يكون الذي البرص كنحو ذلك

يتسِعَان. ول

 وأشباههم الملوك وأولد السفلة أولد ختان

ْفلة أولد من ويخَّتن عليهللم فيللؤَمن الكللثيرة الجماعللة والفقللراء السِّلل

ُأ ِه الملللوك أولد علللى مللأموٍن غير وذلك الخَّاتإن، خط الملللوك، وأشأللبا

ّدة الجتهاد، لِفرط ُع، ذلك ومع الحَّتياط، وشأ والّرعللدة الّزَمللع ومع َيْزَم

ُع ُأ، يق علللى الضللطراب مللن القلللَب ينللال اليللد رعدة قدر وعلى الخَّط

ذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك. حَّسَِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب

ّ والخَّللاتإَن الصللبّي يحُضللر أن التللدبير مللن وليس ول الخَّللدم، سللفلة إل

يهاب. من يحضره

 العرب ختان قدم

ّنسِاء في العَرب في الخَّتان وهذا ُدْن من والرجال ال وهللاجر إبراهيم ل

َلد لم ثم هذا، يومنا إلى ٌءن صبّي ُيو ِة في أو قط؛ مخَّتو مخَّتون. صور

 النبياء ختان



ٌءس مريللم بللن وعيسِللى وسلللم عليلله الللله صلى النبي أن يزعمون ونا

َدا ِل ُعُّ هذا مثل في والسِّبيُل مخَّتونين، ُو الصللحيحة، الروايللة إلللى الّرجو

القائم. والثر

 اللذة في الختان أثر

ُده ل مللا اللللذة مللن تإجللد قللال: والبظللراء كللانت فللإْن المخَّتونللة، تإجلل

َعبًة ُمسِتأَصلًة َوْل لم النسِاء ختان وأصل ذلك، قدر على كان مسِتو ُيحا

عليهللّن العَفللاف فيكللون الشللهوة، ُنقصللان التمللاس دوَن الحسِللُن بلله

ًا. مقصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللور

ّيللة أم للخَّاتإنللة: يللا وسلللم عليلله الللله صلى النبي قال قال: ولذلك عط

ِكيه، ول أشأّميه َه ْن َوْجه، أْسَرى فإنه َتإ َظللى لل أراد كللأنه البعَللل، عنللد وأحَّ

ُقللص أن وسللم عليلله الللله صلى ّدهللا مللا بقللدر شأللهوتإها مللن ين إلللى ير

ِإن العتدال؛ ّلللْت إذا شأللهوتإها فلل ّتللع، ذهللَب ق َقللَص التم الزواج، حَُّللّب ون

ٌءد الّزوج وحَّّب ْي حَّللالت مللن حَّللاٍل فللي تإكوُن ل والمرأة الفجور، دون َق

ّد الجمللللاعُّ ًة أشألللل ْوم منهللللا شأللللهو َكلللل منلللله. لقحللللت الللللذي لل

ٌءل كان وقد ّ تإقرضي للخَّاتإنة: ل يقول عندنا الشأراف كبار من رج ما إل

فقط. يظهر



 والفجور العفاف في الختان أثر

واحَّللدة قريللة فللي أحَّصللى أنلله القاضللي، الخََّشخَّاش بن َجناب وزعم

َء ْعَبَرات، المخَّتونات النسِا َعبات العَفائِف أكثر فوجد والُم وأكللثر مسِتو

َبلللللللللللللللللللللللللللللللللللَرات. الفلللللللللللللللللللللللللللللللللللواجر ْعَ ُم

فيهللّن الّرجللال وطلللب الزنللا صار إنما وفارس والروم الهند نسِاء وأن

ًا الهنللد اتإخَّللذ ولللذلك أكللثر، للرجللال شأللهوتإهّن لّن أعم، للّزوانللي، دور

ّلللللة لللللذلك قلللللالوا: وليلللللس ّ ع َة إل ْظللللر وفللللار ْلفللللة. الب والُق

ِفق والهند ّ شألليء كللّل في العَرَب تإوا ّنسِللاء ختللاِن فللي إل والرجللال، ال

اتإخَّلذوا قلالوا: وللذلك البلاه، حَّظ تإوفير في تإعَّمقهم ذلك إلى ودعاهم

ًا الباه صناعة في وكتبوا الدوية، َدَرُسوها كتب قللالوا:  السِحق الولد، و

َمَحلّز موضلع ألصلقن إذا أنهلّن السِلحق إلى النسِاء يدعو ما أكبر ومن

ْدَن الخَِّتان ًة هناك وَج ّذ َفَر منها ذلك كان وكلما عجيبة، ل ُق كان أو السِّح

ّذ، ّذاق صار قال: ولذلك أل ويعَتمللدون الكمر أطراف يضعَون الّرجاِل حَُّ

الشهوة. مجتمع هناك لّن الخَّتان، محّز على بها

ّيل ظمأ الحيات أكل إذا ال



َق فيه ذكرنا الذي الباب هذا ومن اللتإللي ثللم الحيللوان؛ إحَّسِللاس ِصللد

عليلله النللبي داود قللال الغُثللارة، إلللى وينسِللب الُمللوق إلى منها يضاف

ّيلل مثلل المسِليح إلى الزبور: شأوقي في السِلم ّيلات، أكلل إذا ال الح

ّيل ّيات أكل إذا وال حََّللول يللدور كيف تإراه الشديد العَطش فاعتراه الح

ُبلله، ذلللك بللأّن علُملله منه الشرب من ويحجزه الماء السِللموم لن عط

ٍذ ّطعَللاُم ليبلغُهللا يكللن لللم مللداخل وتإللدخل المللاء، هذا مع تإجري حَّينئ ال

ّيل علم وليس ِبنفسِه، ٍة عن كان بهذا ال يوجللد هللذا بللل متقدمللة، تإجرب

ّول فللللللللي ّيللللللللاِت يأكللللللللل مللللللللا أ آِخللللللللره. وفللللللللي الح

ّلق ّيل بدن في الحيات رؤوس تإعَ ّيل اصطيد وربما ال ّنللاُص فيجللد ال ُق ال

ِر الفاعي رؤوس وجهلله، وجلللد عنقه في السنان ناشأبَة الحياِت وسائ

ُد لنه الحيلات ملن وغيرهملا والسللود الفعَللى بللدرتإه فّربمللا أكلهلا يري

بالعَّض، منها به تإعَلق ما ويفوتإه منها ينال ما ويأكل يأكلها وهو فتعَّضه،

ّلقًة العناق مع الّرؤوس فتبقى ِطع. أن إلى عليه معَ تإنق

الوعل قرن نصول

ّنه غير ذي قللرن، ٌءء من ذوات القرون ينصل قرنه في كّل عام إل الوعل، فإذا علم أ قالوا: وليس شأي

ُثه في موضعَه سمن، فإذا سمن علم أن وأنه عديم السِلح، لم يظهر من مخَّافة السِباعُّ، فإذا طال ُمك

ًا علللى علوة الريلح، ّلة تإعَّرضه، واحَّتاَل بللألّ يكلون أبللد حَّركته تإفقد وتإبطئ، فزاد ذلك في استخَّفائه وق



ّظعَه ويعَّرضه للشمس والريح، حَّتى إذا أيقللن أنلله قللد اشأللتد أكللثر ًا من أن يم ّد ُب فإذا نجم قرنه لم يجد 

ًا أن يذهب شأحمه، ويشتد لحمه، وعند ذلك يحتال في البعَد من السِّباعُّ، حَّتى المجيء والذهاب التماس

إذا أمكنه استعَمال قرنيه في النزال والعتماد عليهما، والوثوب من جهتهما، رَجع إلى حَّاله من مراعيه

زفر: وعاداتإه، ولذلك قال عصام بن 

 فيه فما الدهر مّصه قد
َللْل َب

َواب َتإرجو ّث يا صبيح من ال
حَََّمْل

ٌءذ  من بِشعٍَب منك فلئ
َبلْل َجل

ًا إن ٌءن صبيح ظَاِع
َتلِملْل فمحل

َوِعلْل أعاديه من يلوذ كما ال
الراجز: فضرب به المثل كما تإرى في الحَّتيال والهرِب من أعدائه: وقال 

ْطُر وأخرج َق َعُّ ال  الَقُرو
 العَصما

َق رأيُت لما قد البر
تإلبلسِّلملا

َقروعُّ الوعَل سّموا العرابّي: إنما ابن قال من ذنبه َعْجب يقرعُّ لنه ال

ًا. الناحَّيتين جميعَ

الزنابير بيوت

ُعمَره الطللوَل فللي ّكر رجل منكم  وقال ابن الكلبي: قال الشرقي بن القطامي ذات يوم: أرأيتم لو ف

ّتخَّذ الزنابيَر بيوتإها المخَّّرقة بمثل المجاوب، المسِتوية في القدار، المتحاجزة أن يتعَّرف الشيء الذي تإ

بالحيطان، السِخَّيفة في المنظر، الخَّفيفة في المحمل، المسِتديرة المضلمر بعَضلها ببعَلض، المتقاربلة

ُبنيللت مللن جللوهٍر واحَّللد وكأنهللا مللن ورق أطبللاق ِصللغُار الكاغللد الجزاء، وهي البيوت الللتي تإعَلللم أنهللا 

ّنسِللَج ول الخَّياطللة. ٍء أخللذتإه، وهلو ل يشللبه البنلاء ول ال ْته? ومن أي شأي المزّررة، قولوا لي: كيف جمعَ

ًا، فللم يِصلْر فللي أيللدينا منهملا إل التعَّجللب والتعَجيللب، ولم يفسِر ابن الكلبّي والشرقّي في ذلللك شأليئ

ِد تإأخللذ، َبلل ْفللس الّز َن َبد الُمدود، فل يدرى أِمن  فسِألت بعَد ذلك مشايخ الكَرة فزعموا أنها تإلتقطه من َز

َبللللللللللللللللللللد. ٍء يكللللللللللللللللللللون فللللللللللللللللللللي الّز ِمللللللللللللللللللللن شأللللللللللللللللللللي أم 



ّلم العَنكبوَت ذلك النسِج، والذي عّرف الزنابير مواضع تإلك الجزاء، ودلها على ذلك الجوهر هو الذي ع

الشاعر: وقد قال 

ُبوٍت قفا ْنك ِرها من ُسّل َع ْب ُد
 َغْزُل

إذ هارون قفا كأّن
َنلُه َتلللو ْعَل َي

عللللللللللللللللللللللللم. بل قلللللللللللللللللللللللال وقلللللللللللللللللللللللد

جوفها. من تإخَّرجه أنها نشك فل القّز دودة وأما

الطير من الحقنة معرفة

إذا الذي الطائر ِقبل من الُحقنة معَرفة استفادوا أنهم الطباء وتإزعم

َذ البحَر أتإى الُحْصر أصابه َأَخ َله ثللم المالح، الماء من بمنقاره ف اسللتدَخ

َنه جوفه، في فمّجه ذلللك، فعَللل فللإذا والِمنقار، العَنق بطول ذلك وأمك

فاستراَح. َذَرق

الحيوان به يتعالج ما

 



ّياِت الفاعَي ناهشا إذا ِعرٍس وابن والقنفذ َلَجا الكباَر والح بأكل تإعَا

ّي. الّصلللللللللللللللللللللللللللللللللللعَتر اللللللللللللللللللللللللللللللللللللبّر

َدها اشأتكت إذا والعَقاب ْفعَها ِمن كب َنَب َر الهللواء فللي والثعَلللَب الر

ّطها ًا لهما وحََّ ّ تإأكل ل فإنها ِمَرار َأ حَّتى الكباد من إل وَجللع مللن تإللبر

كبدها.

القنفذ في الثعلب رغبة

ّناَص: ما قال: وسألُت ُق كللان وإن القنفللذ أكللل في الثعَلب رغبة ال

ًا إهابه حَّشو ًا، شأحم ٌءب شأللوك جلللده ظَللاهر وفللي سمين ٌءد صللل حَّللدا

ٌءب أصللابه إذا الثعَلَب أّن الجسِد? فزعموا في الشعَر كتقاُرب متقار

َبه ْطنه على بال ثم لظهره قل ِرز بين فيما ب ّكيه، إلى َعْجبه مغُ فإذا ف

َبَط الَسُن اعتراه البوُل ذلك أصابه ّدد، فأس بطنلله، عللن فينقللر وتإملل

َع يأكللل الجهة تإلك فمن عليلله يشللتمل الللذي ومسِللوِخه بللدنه جميلل

ُه. جلد

للضب الظربان صيد

ّنلله ِرباُن الضّب في جوف ُجْحره حَّتى يغُتصبه نفسَِه؛ وذلللك أ ّظ ّلة يصيد ال ٍه بهذه العَ وقالوا: وبشبي

ّد َخصاَصه وفروَجه ببللدنه، وهللو فللي ذلللك َقسِوة، فإذا دخل عليه ُجحره َس ّله  ّنه أنتن خلق ال يعَلم أ



َء. ِطلللَي بيلللده فيلللأكله كيلللَف شألللا ْعَ ُي َواِت حَّلللتى  َفسَِللل ٌءر لللله، فل يفسِلللو عليللله ثلَث  ِب مسِلللتد

ُعَها راِعيهلا إلّ بجهلد ٌءة فتتفّرق في الصحراء فل يجم َهْجمة وهي بارك ّبما فسِا وهو بقْرب ال قالوا: ور

الشاعر: شأديد، ولذلك قال 

ٍر آَل أتإت  ثواٍب من صق
ِر ول ْك  شُأ

ًا تإمنحوا ل فما صقر
ٍة للملنليح

َلَم ًا ِبأ  ِمن علمناه قد لؤم
ِر صْقل

ٌءن فما ِربا ِبُس َظَ ْؤ الضّب ُي
ُه ُو َفسِْل

ِه وقللوتإه، كمللا يتكسِّللب النللاس ْعَِملل ُط ِل ولذلك قال الراجز، وهللو يللذكر تإكسِّللب الظربللان بفسِللوه 

ّتجارات،  فقال: بالّصناعات وال

ْيِن َك ِبطاِن مسِتمسِِ  بال
َقلب َوالح

ّكان باتإا عراِصيَف ُيح
َتلْب َقل ال

َد وابن ٌءب يزي  من حَََّر
الَحلَرْب

أطراَف القيُن يُحّك كما
الخََّشْب

ِربان ّظ ِء كال ُفسَِا  بال
يكتلسِِلْب

ّ الصاحََّب ينفع ل أن إل
َيسُِلّب

الحمام بلهة في قيل ما

ّلمك قريش: َمن من لشيخ العرابّي: قلت ابن قال وإنمللا هللذا، ع

ٌءل وأنللَت والتكسِّللب، التجللارات أصحاُب هذا من ُيحسِِن مكفللّي رجلل

ّلمني ّدعُّ? قال: ع َلههللا علللى الحمامَة علم الذي مو بيضللها تإقليللَب َب

ًا الوجهين تإعَطي كي َبهما جميعَل طبلاعُّ ولخَّلوف الَحْضلن، ملن نصلي

ّق عللللللللللللللللى دام إذا الرض الواحَّلللللللللللللللد. الّشللللللللللللللل

ّللله رسللول أصللحاب كللان ولذلك أبله؛ والحمام عليلله الللله صلللى ال



ًا يقولون: كونوا وسلم ْله الللوجه فللي الحمام أّن تإرى أل كالحمام، ُب

ّله ألهمه الذي ِلح ُيعَيشه، ما مصالح ال ُيْص - ونسِللله َذْرئلله شأللأَن بلله و

ّول مللا مللع ونسِللله، ذرئه في النسِان بدوِن ليس المنطللق، مللن ُخلل

ُألهم ُأعطي العَقل، من و ّتصريف من و  الوجوه?، في ال

للعقرب الفأرة حيلة

َع وإذا َعَبث أهل بعَُض َجَم ِربة أهل وبعَُض ال ّتج وبيللن العَقرب بين ال

ِء في الفأرة َد فليس زجاج، إنا ٌءة الفأرة عن ُغ حَّيل إبلرة قلرض ملن أبل

منهللا، السِّلللمَة تإتعَجل أْن وإّما ساعتها، من تإموَت أْن فإّما العَقرب

َلها ثم َلها شأاءت، كيف تإقت ّبت. كيف وتإأك أحَّ

الذرة علم

ّلم قال: وَمن ّذّرة ع ّبَة تإفلق أن ال ّ الِقطميللر موضللع فتأكللل الح لئل

ّبة كانت فإذا فتفسُِد، تإنبَت ُبرة حَّّب من الح ًا ففلقتها الكْز لم أنصاف

ِلقها حَّتى تإرض ًا؛ تإف ُبرة لن أرباع ُكز ُبللت الحللّب َجميللع بيللن من ال تإن

ًا، كللللللللانت وإْن ٌءم وهللللللللذا أنصللللللللاف ْللللللللل ٌءض. ِع غللللللللام

َذا ّكللار الرئيللس والفاشأللكار المجللّرب، الفلّح الّشلليُخ عَرفلله إ وال



ِذق، الّرياسة. في النهاية بلغُوا فقد الحا

الدّب معرفة

ًا تإهُرب به مللن َعَه في الهواء أيام َدها أْن تإرف ّلم الدّب النثى إذا وضعَت ول وقال جالينوس: ومن ع

ّذّر، وذلللك للله ّيز الجوارح، فهللي تإخَّللاف عليلله اللل ٍم، غيَر متم ْدرة من لح ِف ّذّر والنمل، لنها تإضعَه ك ال

ْنفللرج ّولًة له من موضع إلى موضع، حَّتى يشتد وتإ َوُمَح ًة  َد ّق َف ٌءف، فل تإزاُل رافعًَة له وراصدة، وُمت حَّت

ُؤه. أعضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

العمى: شأعَر لبشار وقال بّشار 

ِة وفي ٌءء المعَيش  أبل
ملنلاكليُر

َياة أما ّناِس فكّل الح ال
ُظلهلا يحف

ٌءء والحّظ  الدهر عليه شأي
 مقصوُر

ٍم وكّل فللعَلقلبلان قسِ
ُه َثلُر أكل

ّية ِن    بشار أخي بشر أم
 

وقال بشر أخو بّشار - وكانوا ثلثًة، واحَّد حَّنفللّي، وواحَّللد سدوسللّي،

ُعقيلّي، وإنما نزل في بني سدوس لسِللبب أخيلله - وقللد كللان وبّشار 

ٍء كنللَت ّي شأي ًا من الحيوان أ ّله أْن تإكون شأيئ ّيرك ال قيل لخيه: لو خ

ّنهللا ّنيللت ذلللك? قللال: ل ِلللَم تإم ُعقاب، قيللل: و تإتمنى أن تإكون? قال: 

ّطيللر. ُعُّ ال ُد عنهللا سللبا َتإِحيلل ٌءع ذو أربللِع، و ُب َتإللبيُت حَّيللُث ل ينالهللا َسلل

َده، ْي ٍد َصلل ُيو ُلب كّل َصلل ّنها تإسِ َفْرط، ولك وهي ل تإعَاني الّصيد إلّ في ال

وإذا جامع صاحَُّب الصقر وصاحَُّب الّشاهين وصاحَُّب البللازي صللاحََّب



ًا من العَُقاب، وهي طويلللة العَمللر، العَقاب، لم يرسلوا أطيارهم خوف

َكسِْللِب، وهللي إْن ّقللة بولللدها، وهللي ل تإحِمللل علللى نفسِللها فللي ال عا

ُقللْرِب كللّل شألليء، ٍء، وإن شأللاءْت كللانت ب َق كّل شأي شأاءْت كانت فو

ُوهللا فللي َفر ِعَراق وتإتعَّشى باليمن، وريُشها الذي عليها هو  ّدى بال وتإتغُ

ّلللله. ْيُشلللها فلللي الّصللليف، وهلللي أبصلللُر خللللق ال الشلللتاء، وَخ

ُعقوق العَقاب وجفائها بأولدهللا، فأّمللا هذا قوُل صاحَّب المنطق في 

أشأعَار العَرب فهي تإدّل على خلف ذلك، قال دريد بن الّصّمة: 

ِء في اغتمسِت إذا  الما
ُء ْتخََّا  كاِسُر َف

ِعَناِن في َلُجوٍج وكّل ال
ّنلهلا َأ كل

َدْت كما َه ْعَل َم َب ْل ُء ِل  حَّسِنا
علاقلُر

قد الوكر في ناهض لها
َدْت َه له َم

الحيوان من المحمق

ّفان بن عثمان قال والُحباَرى، الّرَخمة المحّمق والحيوان ّله رضي ع ال

ٍء عنلللللله: كللللللّل َده يحللللللّب شأللللللي ّتللللللى وللللللل الحبللللللارى. حَّ

ِهيللزة، تإسِللّمى التي وهي الذئاب، وأنثى ّنعَجللة، والضللبع، َج والعَنللز، وال

ًا. بللللللللللالُموق الموصللللللللللوفات مللللللللللن هللللللللللذه ّد جلللللللللل

وهو كالطاوس؛ والحسِن الجماُل إل عنده ليس ما الحيوان قال: ومن

ْدُرُج وكذلك المحّمق، الطير من ّت َوشْألليه، وعجيللب وحَُّسِنه جماله مع ال



ًا وهللي والزرافللُة، َطَرافللة إل عنللدها وليللس بللالُموق، موصللوفة أيضلل

ّنتللاج، وغرابة الّصورة ْلللق مللن وهللي ال العضللاء، َمواِضللِع العَجيللب الخََّ

ٌءه ويتنازعهلللللللللللللللللللللا كلللللللللللللللللللللثيرة. أشألللللللللللللللللللللبا

ٌءح ولكنه ظَريف، عجيب والفيل ٌءل، بهللّي ذلللك فللي وهللو َمسِيخ، َقبي نبيلل

ٌءح والقللرد تإكرهلله، والعَيللن َمسِيخ، قبيح والخَّنزير تإكرهه، ل والعَين َقبيلل

مليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللح.

ْبغُاء وعند َب ّكاء ال َلطافللة أْجرامهللا صغُر مع َتإْمرة وابن والعَندليب والُم و

ْعَف شُأخَّوصها، ِرها، وَض َكيس المعَرفة من أْس مللا والخَُّبث والِفطنة وال

ويقولللون: المللر، عجيللب والببغُللاء والطللاووس الّزرافللة عنللد ليللَس

الطير. أصغُر من وهو وعندبيل، عندليب

وفطنتها المائية الجناس حمق في قيل ما

ُتإعَللايش الللتي والجنللاس السِّللمك، أصللناف من المائية الجناس فأما

َتها فإّن السِّمك، ٌءة جماع َف ّلة والُموق بالَجهل موصو ِق وليس المعَرفة، و

ٌءق فيها ُل َطن، ِخصال من َخْصلة ول مذكور، ُخ ِف مللن يروى ما كنحو إل ال

ّي َصيد َذان، الجّر َغُْرقللى الدابللة تإلللك وحََّْمل للِجْر َيهم حَّللتى لل ّد إلللى تإللؤ

السِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاحَّل.



ّية، وكذلك البدن، شأديدة والسِمكة والحية السِمكة بدن شأدة وكّل الح

ٍد يسِتعَيُن ل شأيء َء يسِتعَمل وإنما َجناٍح، ول رجٍل ول بي ًا بدنه أجزا معَلل

البدن. شأديد يكوُن فإنه

الشبكّة من التخلص في الشبوط حيلة

ّبرني ّيادين بعَُض وخ فل الّشبكة إلى النهر في تإنتهي الشبوطة أّن الص

قللاِب قللدَر فتتللأّخر الوثوب إل ُينجيها ل أنها فتعَلم منها، النفوذ تإسِتطيع

ّتى لجراميزها جامعًَة تإتأّخر ثم ُرمح، ِثب، حَّ ّبما تإ ُعُّ كللان فر ِتهللا ارتإفللا ْثب و

ِر من أكثَر الهواء في َدْت وإنما أذُرعُّ، َعْش وهلذا وصلفنا، ملا عللى اعتم

ْوه مللا أكثُر العَمُل َو ٌءب المعَرفللة فللي لهللا وليللس معَرفتهللا، مللن ر نصللي

مذكور.

الطين في السمك من يغوص ما

ٌءعُّ ّطين، في يغُوص السِمك من وأنوا ْنخََّللر أنهللا وذلك ال ّفللس َتإ فللي وتإتن

ّطعَللم وتإلتمللس يرتإفللع، لم إذا النبات أصول وتإلزم جوفه، والسِّللفاد. ال

عنللد والنهللار، الودية وجميع والفراِت ِدجلَة بطن في َقّط نر لم ونحن

الجلْزر وعنلد الطيلن، وجله وظَهلور الرض، وانكشلاف الملاء، نضوب



ّنقصللان َواِخر فللي المللاء فللي وال ْيف َملل ِم الّصلل ّيللا ّلللة مجللاورة وأ اله

ْنصاف ًا وال ً َقّط، ُجْحر ُلون، ما على فضل النهللار ُبطوِن في لها أّن يقو

ًا. بيوتإ

الوحش ِجَحرة

ْيُت ًا ورأ ّنللي وهو آخَر، عَجب ّي، دخلللت مللا طللوِل فللي أ َبللرار ودخلللت ال

ُبلدان، وغيللر والجزيللرة والّشللام والللّروم العَرب جزيرة صحارى في ال

ِم على رأيُت أني أعلُم ما ذلك، َق ٍة، أو طريٍق َل ِقٍب شَأللَرٍك أو جللاد ُمَصللا

ّطُرق، جانبُت إذا أو ذلك ْنُت ال َبراري، في وأمعَ ْوِضع إلى وضربت ال الم

ًا الوحَّشي ًا - ُجحر بعَللض أو ظَبللاء، تإيللس أو ضبع يدخله أن يجوز واحَّد

ّية، الجناس هذه َة، أَرى ما أكثر وما الوحَّش ًا أَر لللم ولكنللي الِجَحر شَأللىَئ

ُع ّثعَلب يتسِ ً آوى، وابللِن لل ِكبللار الوحَّللوش هللذه علللى فضللل هللو ممللا ال

َللللللللج ملللللللذكور ْو ّت ِوجلللللللار، بال ِكنلللللللاس وال َعَريلللللللن. وبال وال

ًا، يسِّمى الضّب وُجْحر َعَرين غير وهو عرين الّشَجر. إلى يضاف الذي ال

واليربوع الضب حيلة



ِة حَّفظ وأّما َكسِِْب، والبَصر الحيا ّو ِمن والحَّتراُس بال والستعَداء العَد

َيل، ِلِح ّد فكما با َع َيربوعُّ. الضّب أ وال

واليل الفهد اختفاء أوقات

ُيخَّفي فهو ثقلت، قد حَّركته وأّن مطلوب، أنه َعَرف ِسمَن إذا والفهد

ويعَلم الفهود، فيه تإسِمن الذي الزمان ذلك ينقِضَي حَّتى بجهده نفسَِه

ٌءة بلدنه رائحة أّن ّي ّنِمللر، السللد إلللى شألله ًا ألطللُف وهللو وال لراييللح شأللّم

ّية السِباعُّ ّية، للرائحة السِباعُّ شأّم من القو ّ تإكللون تإكاد ل فهي الشه إل

ِة عللللللللللللللللللللللللللللللللللللى الريلللللللللللللللللللللللللللللللللللح. ُعلو

ّيُل َنه ينُصل وال َلجّم، فيصير عام، كّل في َقْر الزمللاُن ذلللك كان فإذا كا

َفى َكمن، وهرَب استخَّ ُنلله نبت فإذا َو فللي والّشللْمِس للّريللح عّرَضللُه قر

ُلب حَّتى يظهُر ول الممتنِع، الموضع َيصيَر قرنه َيْص ًا و بله، يمتنللع سلللحَّ

ُنه ٌءت، وقر ٌءف، جللوفه فللي وليللس ُمصللَم َلللى مصللمُت هللو ول تإجويلل ْع ال

السفل. أجوف

ينفعها وما يضرها بما البل معرفة

ٌءء، ومنه ما هو سّم عليه خاصة، ومنه ما يخَّرج َيضة، وفي النبات ما هو غذا والبعَير يدخل الّروضة و الغُ

ّلللة، ومنلله َو الخََّ ِغُذاء ما يريده في حَّاٍل ول يريده في حَّاٍل أخرى، كللالَحْمِض  ًا، ومن ال ْين جميعَ من الحال



َيعَرفه برؤيللة ِطب، فمن تإلك الجناس ما  ْعَ ُبه وإن كان ليس بقاتإل ول ُم ما يغُتذيه غيُر ِجنسِِه فهو ل يقَر

ِر فللي ْنع الحللاف ُله، كُصلل ِبيللش فتللأك ِلللُط فللي ال َيشللّمه، وقللد تإغُ ّتى  َيعَرفه حَّ العَين دون الشّم، ومنها ما ل 

َلى. ْف ّد الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

َلهم: حََّل، والجمل يعَرف قولهم: جللاه، قللال الراجللز وهللو يحّمللق معَرفة البل بالزجر والناقة تإعَرُف قو

َهجاه: رجلً 

ُقوُل ِه ي ِه َجا ِني ْث ِبَحلْل َي ً للناقة يقوُل ْول للجَمْل َق

وإرساله اللبن رفع على الحيوان قدرة

ُعُّ به فضلت ومّما ّللله أّن آدَم بني على السِّبا َعَللَل ال إنللاث ِطبللاعُّ فللي ج

ّية ملن والبهلائم، السِلباعُّ َع والهليلة، الوحَّشل ْفل ّلبلن َر َله ال عنلد وإرسلا

َع ولللدها علللى تإللدّر أن تإقللدر ل والمللرأة الولد، حَّضور َفلل فللي لبنهللا وتإر

َقلللللّرُب ذللللللك كلللللان إذا صلللللدرها ِدها. غيلللللُر منهلللللا الُم ولللللل

ّله أعطى والذي ّهمه. المعَنى به تإعَرف ما مثل ذلك من البهائم ال وتإتللو

ّله َأّن اعلم َله يحبس أن على النسِاَن أقدر قد تإعَالى ال إلللى وغائطه بو

ٍر، ٌءة هناك تإكن لم ما يخَّرجهما، وأن مقدا ّللل ٍر مللن ِع ُأْسللر، حَُّْصلل وإنمللا و

ُله منه يخَّرج ّللله جعَل وقد لذلك، والتهيؤ والتوجيه بالرادة وَرِجيعَه بو ال

ْبسَِه الطريللق هللذا فعَلى فسِّْرنا، ما على وتإقديَمه وتإأخيَره وإخراَجه حَّ

ُق ْو ْفللللللع فللللللي والبهللللللائم، السِّللللللباعُّ إنللللللاِث طلللللل َبللللللن. ر ّل ال

ّله قال وقد الخر اليوم في الحيوان حَّشر َوَما جل ال ٍة ِمللْن ثناؤه: " ّبلل َدا



َلْرِض ِفي َ ا ٍر َول ِئ ِطيللُر َطا ِه َي ْي َنللاحََّ ّ ِبَج ٌءم إل ُكْم ُأَملل ُل َثللا َنللا َمللا َأْم ْط ِفللي َفّر

َتاِب ِك ْل ٍء ِمللْن ا َلللى ُثللّم شَأللي ِهللْم إ ّب الحشللر فللي فالكلمللة ُيْحَشللُروَن"، َر

ٌءة عاّمة، مطلقة ًنى غيُر ومرسل ِر عمللوم فللي فللأوجب منها، مسِتث َبلل الخَّ

ّطير على ْلللِق أكللثَر والحللديث: إّن الخَّلللق، أكللثر والطير الَحْشَر، ال الخَّ

الجراد.

الطيران عليه يطرأ ما

ّيللارة قاتإلللة، وزعللم صللاحَّب المنطللق أّن بالحبَشللة ومن العَقارب ط

ٌءة. حَّيللللللللللللللللللللللللاٍت لهللللللللللللللللللللللللا أجنحلللللللللللللللللللللللل

ّنْمللِل، ّيارة، مثل الدعاميص، وال ٌءة تإطيُر بعَد أن لم تإكن ط ُء كثير وأشأيا

ِة، والجعَلِن. والَرضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ُد تإنتقلللللل فلللللي حَّلللللالٍت قبلللللَل نبلللللات الجنحلللللة. والجلللللرا

ّللله شأللأن جعَفللر بللن أبللي طللالب، ّظم ال جعَفر الطيار قالوا: وحَّين ع

َقلله بشللبه ّنللة، كللأنه تإعَللالى ألَح خلق له جنللاحَّين يطيللر بهمللا فللي الج

الملئكلللللللللللللللة فلللللللللللللللي بعَللللللللللللللض الُوجلللللللللللللللوه.

ًا  ٍة ما يطير ول يسِمى طير ِنَحل َأْج ِللي  ُأو ه الملئكلَة فقلال: " ّل وذكر ال

ّطير، َعُّ". ول يقال للملئكة طير، ول يقال إنها من ال َبا َوُر ُثلََث  َو َنى  ْث َم



ًا لقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللدارها. رفعَللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ِة إذا طللارت: مللن ول يقللال للنمللل والللدعاميص والِجعَلن والَرضلل

ُعَللوِض وأجنللاس الهَمللج إنهللا مللن َب ّطير، كذلك ل يقال للِجرِجس وال ال

ًا، فالملئكُة تإطير ول ْير َط ًا لقدارها عن أقدار ما يسِّمى  الطير، وضعَ

ْفع أقللداِرها عللن الطيللر، والهمللج يطيللر ول يسِللّمى ًا لر ْير يسِّمونها ط

ّطيلللللللللللر. ًا لوضلللللللللللع أقلللللللللللدارها علللللللللللن ال ْيلللللللللللر ط

َد ْنِشلل ُأ ملئكة العَرش وفي الرواية أّن النبي صلى الللله عليلله وسلللم 

ْلت:  ّيَة بن أبي الّص قوَل أم

ّنسُِر ُلخَرى وال ٌءث ل  ولي
ُد  ُمْرِص

ٌءل ٌءر َرُج ِرْجِل َتإحَت وثو
ِنله َيمي

ٍز. ٌءب ول با ُعقا ٌءر ول  ْق ٌءر ول ص َنسِْ َلك ل يقال له  َدق، وقوله نسِر يعَني في صورة نسِر، لّن الم فقال: ص

ما جاء فيه الثر من الطير وذكروا غراَب نوح، وحَّمامة نوح، وهدهد سليمان، والنحل والدّراج، وما جاء

ملللللللللن الثلللللللللر فلللللللللي ذللللللللللك اللللللللللديِك اللللللللللذي يكلللللللللون فلللللللللي السِلللللللللماء.

وقلللال النلللاس: غلللراب نلللوح، وهدهلللد سلللليمان، وحَّماملللة نلللوح، ورووا فلللي الخَّطلللاف والّصلللَرد.

ّنهللم يقولللون: ّطيللر، ل ًا مللن الخََّيللل وال ًا من الحيوان أشْأللَرَف اسللم أشأرف الخَّيل والطير ول نعَرف شأيئ

َعلللللتيق، وفلللللرس رائلللللع. ٌءس وسللللليم، وفلللللرس  فلللللرس جلللللواد، وفلللللرس كريلللللم، وفلللللر

ّيات، وِعتاق؛ وكواسللب، ّدبة: أحَّرار، وَمْضرحَِّ ّقفة، والمناسر المح وقالوا في الطير لذوات المخَّالب المعَ

ُد بُن  ربيعَة: وجوارح، وقال لبي

ّطير َكعَتيِق ْغُِضي ال ُيَجّل ُي  و
َنا ْل ْلَمى وابُن فانتَض َس

ٌءد قاعل
الّشاعر: وقال 

ِفيقة َعَمَل ُه حَُّّر واستلَب الر َنا ْعَ َن ُتْحلسِِلَن َص ّفلُه ل كل



 الْخرِق
ولول أنا قللد ذكرنللا شألأن الهدُهلد والغُلراب والنمللل وملا ذكرهللا بله

ْوِل والعََمللل، َقلل القرآن، والخَّصللاَل الللتي فيهللا مللن المعَللارف وِمللَن ال

للللللللللللللللذكرناه فلللللللللللللللي هلللللللللللللللذا الموضلللللللللللللللع.

ِنللي َب َلللى  َوَرُسللولً إ ّللله جللّل ثنللاؤه: " ما جللاء فللي ذكللر الطيللر قللال ال

ّطيللِن ُكللْم ِمللَن ال َل ُق  ُللل َأْخ ّنللي  َأ ُكللْم  ّب ٍة ِمْن َر َي ِبآ ُكْم  ُت ْئ ْد ِج َق ّني  َأ ِئيَل  إْسَرا

ْذ َوإ ّللله: " ِه"، وقللال ال ّللل ْذِن ال ِبللإ ًا  ْيللر َط ُكللوُن  َي َف ِه  ِفي ُفُخ  ْن َأ َف ِر  ْي ّط ِة ال َئ ْي َه َك

ِني ْذ ِبللإ ًا  َطللائر ُكوُن  َت َف َها  ِفي ْنفُخ  َت َف ِني  ْذ ِبإ ِر  ْي ّط ِة ال َئ ْي َه َك ّطيِن  ُق ِمَن ال ُل َتإخَّْ

َوإْن ِني"، وقللال: " ْذ ِبإ َتإى  ْو ْلَم ِرُج ا ُتإخَّْ ْذ  َوإ ِني  ْذ ِبإ ْبَرَص  َل ْكَمَه وا َل ُئ ا ِر ْب ُتإ َو

ِه ّللل َد ال ْنلل ُهْم ِع ِئُر َطللا ّنَمللا  َألَ إ َعَللُه  َوَمللْن َم ِبُموَسى  ّيُروا  ّط َي ٌءة  َئ ّي ُهْم َس ْب ُتإِص

ًا ّبُه َخْمر َيسِِْقي َر َف ُكَما  ُد َأحََّ َأّما  ّله: " َلُموَن"، وقال ال ْعَ َي ُهم ل  َثَر ْك َأ ِكّن  َول

ْيللَف َك َتإللَر  َلللْم  َأ ِه"، وقللال: " ْأِسلل ْيُر ِمْن َر ّط ُكُل ال ْأ َت َف َلُب  ُيْص َف َأّما الَخُر  َو

َأْرَسلَل َو ِليٍل،  َتإْضل ُهْم فلي  َد ْيل َك َعَلْل  َيْج َللْم  َأ ْلِفيلِل،  َأَْصَحاِب ا ِب ّبَك  َعََل َر َف

ِرَث َو َو ّللله: " ٍة ِمن ِسّجيل"، وقال ال ِبِحَجار ِهْم  َتإْرِمي َبابيَل،  َأ ًا  ْير َط ِهْم  ْي َل َع

ِر". ْيللل ّط َق ال ِطللل ْن َنلللا َم ّلْم ُع ّنلللاُس  ّيهلللا ال َأ َيلللا  َقلللاَل  َو ُود  ْيَماُن دا َل ُسللل

وللللم يلللذكر منطلللق البهلللائم والسِلللباعُّ والهملللج والحشلللرات.

َق ُقوَن"؛ لنك حَّيثما تإجللد المنطلل ِط ْن َي َكانوا  ُهْم إْن  ُلو َأ َفاْس ّله: " وقال ال



تإجلللللللللللللد اللللللللللللللّروح والعََقلللللللللللللل والسلللللللللللللتطاعة.

ً ُهللْم ِعْجل َل َأْخَرَج  َفلل ّلله: " ُق، وقلال ال وقالوا: النسِان هو الحللّي النللاط

َأْن ْوَن  َيَر َفلَ  َوإله ُموسى"، وقال: "أ ُهكْم  ُلوا هذا إل َقا َف ٌءر  َلُه ُخوا ًا  َجسَِد

َو ُه ِمللَن الِجللّن  ُد ُنللو ْيَماَن ُج َل ِلسُِ َوحَُِّشَر  ْولً"، ثم قال: " َق ْيهْم  َل ُع إ َيْرِج لَ 

ّله سللخَّّر ًا من جميع الخَّلق، وقد كان ال ِر" ولم يذكر شأيئ ْي ّط َوال ْنِس  ال

َأْم َد  ُهلل ْد ُه ْل َأَرى ا ِلللَي لَ  َقاَل َما  َف ْيَر  ّط َد ال ّق َف َتإ َو َع ذلك، ثم قال: " له جمي

ِبيَن". ِئ ْلغَُلللللللللللللللللللللللا َكلللللللللللللللللللللللاَن ِملللللللللللللللللللللللَن ا

ّ ِلكللة سللبأ إل ًا مّما سخَّّر للله، ول دّل سللليماَن علللى َم ولم يتفقد شأيئ

َطُفُه َتخَّْ َف ّنَما َخّر ِمن السَِّماِء  َأ َك َف ِه  ّل ِبال ِرْك  ُيْش َوَمْن  ّله: " ٌءر. وقال ال ِئ طا

ُهون ْفق َتإ ِكْن لَ  َول ِه  ِد ِبَحْم ّبُح  ُيسَِ ٍء إلّ  َوإْن مْن شَأْي ّله: " ْيُر"، وقال ال ّط ال

ّبْحَن ُيسَِلل َبللاَل  َد الِج ُو َدا َع  َنا َملل َوَسللخَّّْر ُهْم"، فلما ذكر داود قال: " ِبيَح َتإسِْ

ُهللْم ُل َأْرُج َو ِهْم  ِدي ْيلل َأ َو  ُهْم  ُت َن ْلسِِلل َأ ْيهم  َل َع ُد  َه َتإْش ْوَم  َي ّله: " ْيَر"، وقال ال ّط َوال

ُلوا َقللا َنللا  ْي َل َع ْدتإْم  ِه ِلللَم شَألل ِهْم  ِد ِلُجلو ُلوا  َقا َو ُلوَن"، وقال: " ْعََم َي ُنوا  َكا ِبَما 

ٍء". ُكللللللللّل شَأللللللللْي َق  َطلللللللل ْن َأ ِذي  ّللللللللل ّلللللللللُه ا َنللللللللا ال َق َط ْن َأ

ُد: ِطق الطير، على التشبيه بمنطللق النللاس، ثللم قللالوا بعَلل وقالوا: َمن

الّصلللللامت والنلللللاطق، ثلللللم قلللللالوا بعَلللللد لللللللدار: تإنطلللللق.

َ ْول َللل ِة  َن ْبللَل الحسَِلل َق ٍة  ّيئ ِبالسِّلل ُلوَن  ْعَِج َت َتإسِْلل ِلللَم  ِم  ْو َقلل َيللا  ّللله: " وقللال ال



َقللاَل َعَللَك  ِبَمللْن َم َو ِبللَك  َنللا  ّيْر ّط ُلوا ا َقا ُتإْرحََُّموَن،  ُكْم  ّل َعَ َل ّلَه  ِفُروَن ال ْغُ َت َتإسِْ

ُنللللللوَن". َت ْف ُتإ ٌءم  ْو َقلللللل ُتللللللْم  ْن َأ َبللللللْل  ِه  ّللللللل َد ال ْنلللللل ُكْم ِع ِئُر َطللللللا

َلْرِض ّبلًة ِمللَن ا ُهلْم دا َل َنلا  َأْخَرْج ْيهلْم  َل َع ْوُل  َقلل ْل َع ا َقل َو َذا  َوإ ّللُه: " وقال ال

ُنللللللللوَن". ِق ُيو َنللللللللا لَ  ِتإ َيا ِبآ ُنوا  ّنللللللللاَس كللللللللا َأّن ال ُهللللللللْم  ّلُم ُتإك

ُهللْم" مللن ّلُم ُتإك ّباٍس يقول: ليللس يعَنللي بقللوله: " ّله بن ع ُد ال وكان عب

ُكلللوم، ولللم يكللن ْلللم  َك ْلم والِجراح، وجمللع ال َك الكلم، وإنما هو من ال

ُلله مللن المنطللق، بللل يجعَللله مللن الخَُّطللوط والوسللم، كالكتللاب يجعَ

والعَلمللللللة اللللللللذين يقومللللللان مقللللللام الكلم والمنطللللللق.

ّلة في ظَللاهر الكلم، َة الدا ُعُّ ظَاهَر اللفظ والعَاد َند وقال الخرون: ل 

ّبة بالمنطق، كما ذكللروا فللي ّله الدا إلى المجازات، قالوا: فقد ذكر ال

ٌءر فللي الحديث كلم الذئب لهبللان بللن أوس، وقللوُل الهدهللد مسِللطو

الكتلللللاب بلللللأطول القاصللللليص، وكلللللذلك شألللللأن الغُلللللراب.

ِذي ّللل ّلُه ا َنا ال َق َط ْن َأ ُلوا  َقا َنا  ْي َل َع ُتإْم  ْد ِه ِلَم شَأ ِهْم  ِد ُلو ِلُج ُلوا  َقا َو ّله: " وقال ال

ٍة ّب َدا َوَما ِمْن  ًا، وقال: " ّله مقالة النملة قرآن ٍء، وجعَل ال ُكّل شَأْي َق  َط ْن َأ

َنللا فللي ْط َفّر ُكْم َمللا  ُل َثللا َأْم ٌءم  ُأَملل ِه إلّ  ْي َناحََّ ِبَج ِطيُر  َي ٍر  ِئ َولَ طا َلْرِض،  ِفي ا

ُهوَن"، َت َيْش ٍر ِمّما  ْي َط ِم  َلْح َو ٍء"، وقال في مكان آخر: " َتاِب ِمْن شَأْي ِك ال

ِلللي ُأو ٌءب"، وذكر الملئكة فقال: " ّوا َأ َلُه  ُكّل  ًة  ْيَر َمْحشوَر ّط َوال وقال: "



َعُّ". َبلللللللللللللللللللا َوُر ُثلََث  َو َنلللللللللللللللللللى  ْث ٍة َم ِنَحللللللللللللللللللل َأْج

ّية بن أبي الّصلت:  وأنشدوا النبّي صلى الله عليه وسلم قول أم

ّنسُِْر ُلْخَرى وال ٌءث ِل ْي َل  َو
ُد  َمْرَص

ٌءل ٌءر َرُج ْو َث ِرْجِل تإحَت َو
ِه ِنل َيِمي

فقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال: صللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدق.

ّله، قالوا: ولو كانت في ًا من يديه المقطوعتين في سبيل ال ّنة، عوض ٍر جناحََّين في الج ّله لجعَف وخلق ال

ّيللللار. ّللللله بللللدل الجنللللاح، وسللللّماه المسِلللللمون الط ٌءد تإفضللللل الجنللللاَح لجعَلهللللا ال الرض يلللل

الفرزدق: ويقال: ما هو إل طائر، إذا أرادوا مديح النسِان في السِّرعة، وقال 

ّلفوا َثا في وَخ ْي ُجؤا َد ّي  س
ُمَضلَرا

طاُروا أو الّريح مع جاؤوا
ٍة بأجنح

َء من الثار والخبار، وقال ِرٍب، وقد جاء في نسِر لقمان ما قد جا ْغُ ِء ُم َعَنقا ّلها تإضرب المثَل ب والمم ك

الخَّزرجي: 

 ُعملره ُطول ِمن ضّج قد
ُد َبل ال

ٍم بلَن ُمعَلاذ إّن ُملسِللل
ٌءل َرُجل

ْهلُر ِره وأثلواُب ّد ُد علْمل ُد ُجل
الّزماِن رأُس شأاَب قد

َتَضْب ال َواْخ
ِة َذيَل تإسَِحلُب  يا اللحليا

ُد َبل ُلل
َتإلعَليُش كلْم لقماَن َنسَِْر يا

وكلم

ّنلَك فليهلا وأنَت ُد كلأ ِتإل اللو
ٌءر أصبلحلْت قد ٍم دا آد

َبلْت ِر َخل
ُعُّ يكوُن كيَف َدا  و الّصل

ُد اللّرمل
َنلهلا تإسِأُل إذا ِغْربا

َللْت حَّلَجل
النابغُة: وقال 

َنى  أخنى الذي عليها أخ
َلى ِد ع َبل ُلل

ًء أَضَحْت ُلها وأْضَحى َخل أه
َتَملوا احَّْ

َلللى َع ًا" لن ذلللك الصللنم كللان  َنسِْللر َو َق  ُعَللو َي َو ُغُوَث  َي َولَ  ّله: " وقال ال

ّنسِلللللللللللللللللللللللللللللللللللللر. صلللللللللللللللللللللللللللللللللللللورة ال



وقالوا: أحَّللرار فللارَس، وأحَّللرار الّريللاحَّين، وأحَّللرار البقللول، وأحَّللرار

ّيات. الطير، وهي الحَّرار، والعَتاق، والكواسُب، والجوارح، والمضرحَِّ

َقلللَت?  َتللى ع بعَض ما قيل في العَقل وقيللل لرجللل مللن الحكمللاء: م

َأى إنكاَرهم لكلمه قال: أّما أنا فقد بكيللت ْدُت، فلما ر ِل ُو َعَة  قال: سا

َتْجللت، َدى حَّيللن احَّ ّثلل ْعَُت، وطلبت ال ْفت، وطلبت الكل حَّين ُج حَِّيَن ِخ

َعَرف مقادير ُأعطيت، يقول هذه مقاديُر حَّاجاتإي، ومن  وسكّت حَّين 

َيها، فل حَّاجة به في ذلك الوقت إلى أكثَر ِط ْع ُأ َعَها، وإذا  ِن حَّاجاتإه إذا ُم

من ذلك العَقل، ولذلك قال العرابّي: 

ٌءد ِعَي  طليبُة الفلات من َب
ْقلِل َبل الل

َقى ّلُه َس ًا ال يعَلم أرض
ّنلهلا الّضلّب أ

 حَِّْرفة في امرٍئ وكّل
َعَيش ْقِل ُذو ال  َع

َته بني َللى منهلا بي رأس َعل
ٍة ْدي ُكل

ٌءق، ِطلل ّنه من َطللق بللأ منطق الطير وعقله فإن قال قائل: ليس هذا بمنطق، قيل له: أمللا القللرآن فقللد ن

ّنلله ّد البيللان، وزعمللت أ َتلله مللن حَّلل ًا، وكذلك كلُم العَرب، فإن كنَت إنمللا أخرج ِطق والشأعَاُر قد جعَلته َمن

ْيَت كلَمهللم َرطانللًة ِة المم؛ وأنَت إن سّم ًا ل تإفهم كلَم عاّم َتإفهم عنه، فأنَت أيض ليس بمنطٍق لنك لم 

ًا ل يفهمللون كلَمللك ُقهم، وعاّمة المم أيضلل ُع من أن تإزعم أّن ذلك كلُمهم ومنط ِن َت ّنك ل تإم َطْمطمًة فإ و

ًا ًا ومنطقلل ِطق، وهل صار ذلك الكلُم منهم بيان ِرجوا كلَمك من البيان والمن ُيخَّْ ٌءز لهم أن  َقك، فجائ ِط ومن

ٍم، فهلّ كللانت ًا خللرج مللن لسِلاٍن وفلل ّلفلل ًا مؤ إلّ لتفاهمهم حَّاجَة بعَضهم إلى بعَض، ولّن ذلك كللان صللوتإ

ّلفلة ّورة، ومؤ ّنهلا مقطعَلة مصل ْذ قلد علملَت أ ًا إ ًا ومنطقل أصواُت أجناس الطير واللوحَّش والبهلائم بيانل

ٍم ولسِان، فإن كنَت ل تإفهم من ذلك إلّ البعَض، فكذلك منظمة، وبها تإفاهموا الحاجات، وخرجت من ف

َهللللللللللللللُم مللللللللللللللن كلمللللللللللللللك إلّ البعَللللللللللللللض. تإلللللللللللللللك الجنللللللللللللللاس ل تإف

ّلفللُة هللي نهايللُة ِتإها والبيان عنها، وكذلك أصواتإك المؤ ّلفة هي نهايُة حَّاجا وتإلك القداُر من الصوات المؤ



ّلللم، ّلم النسِللاُن الكلَم فيتك ُيعَ ّلم، وكذلك  ّطيَر الصوات فتتعَ ّلم ال ّنك قد تإعَ ِنك عنها، وعلى أ حَّاجاتإك وبيا

ًا ًا وكلملل ًنللى يسِللّمى منطقلل ُق بين النسِان والطير أّن ذلك المعَنللى معَ كتعَليم الصبّي والعجمّي، والفر

ّنلللاُس ذللللك لهلللْم عللللى كلللّل حَّلللال. ّنلللاس، وعللللى السِلللبب اللللذي يجلللري، وال عللللى التشلللبيه بال

ّتْشللبيه، فليللس للشللاعر إطلق هللذا َفها بالعَقل، وإنما قللال ذلللك علللى ال وكذلك قال الشاعر الذي وص

ّله قد أمللرك ّله، فإّن ال ّهمك ال ٍة وفي كّل حَّال، فافهم ف الكلم لها، وليس لك أن تإمنعَها ذلك من كّل جه

ّتإعَللللللللللللللللللللللاظ. ّكر والعتبللللللللللللللللللللللار، وبللللللللللللللللللللللالتعَّرف وال بللللللللللللللللللللللالتف

ًا، ِر" فجعَللل ذلللك منطقلل ْيلل ّط َق ال ِطلل ْن َنللا َم ّلْم ُع ّناُس  َها ال ّي َأ َيا  ًا عن سليمان: " ِبر ّله عّز وجّل مخَّ وقد قال ال

ّلمنللا ُع ّطيللر؛ وكللذلك لللو قللال  ّهمه معَانَي ذلك المنطق، وأقللامه فيلله مقللاَم ال َف ّله سليماَن بأْن  وخّص ال

َق البهلللللللللللائم والسِّلللللللللللباعُّ، لكلللللللللللان ذللللللللللللك آيلللللللللللًة وعلملللللللللللة. منطللللللللللل

ِطق العََرب بعَد أن كان ابَن أربللَع عشللرة سللنة، فلمللا كللان ذلللك علللى غيللر ّلُه إسماعيَل من ّلم ال وقد ع

ُأعجوبلللًة وآيلللة. ًا ودلللللًة و التلقيلللن والتلللأديب والعتيلللاد واللللترتإيب والمنشلللأ، صلللار ذللللك برهانللل

َفه مللن ّو ّبه عْزَم عمللَر وتإخَّلل ِذر؛ فش ّباس - وذكر عمَر بن الخَّطاب فقال -: كان كالطائر الح وقال ابُن ع

َذره ملللللللللللللللللللن الخَُّلللللللللللللللللللدعُّ بالطلللللللللللللللللللائر. الخَّطلللللللللللللللللللأ، وحَّللللللللللللللللللل

مقبل: ما قيل في تإجاوب الصداء والديكة وقال ابن 

ِري ول نابي يخَّّرقه ول ظَُف
َلى أقوُم فل َلى َع ْو الَم

ُتمه فأشأ
ُء تإجاوبت إذا  الصدا

ِر  بالسَِّح
ُبني ول ّي ُة َتإه ْوما ُبهلا الَم أرك

َداء  َيكة كما ذكر ابُن مقبٍل تإجللاوَب الْصلل ّد ِرّماح بُن حَّكيم - وذكر تإجاوب ال -فجعَلها تإتجاوب، وقال الط

فقال: 

َبّم ّبْه ِب ِعَلفلاء ذا ون  الل
اللملوشّألِح

ْبُح فيا ّبَر َكّمْش ُص ْيِل ُغ ّل ال
ًا ِعَلد ُملْصل

َوى حَِّماُش َدحََّْن الّش ِمْن يص
َدِح كّل  َمْص

َذْل لم صاح إذا َوَب ُيخَّْ وجلا
َتإلُه صلو

َة علن أبلي عملرو بلن العَلء قلال: ّدَث أبلو عبيلد ما قيل في ضبحة الثعَلب وقبعَة القنفذ والقرنبى وحَّ

ٌءل فآذاه بكلمة، ثم طأطأ الّرجُل رأَسه، فقال ابللُن الّزبيللر: أيللن خطب ابن الزبير خطبة فاعترض له رج

ُقنفذ، وقال ابن  ْبعََة ال ِق َع  َب ّثعَلب وق ْبَحَة ال ّله، ضبح َض ْبه فقال: قاتإله ال مقبل: المتكلم? فلم يج



َعُّ ُبو َبى َق ْن َقَر ْتُه ال  أخلَف
ْه  مجاعُر

ُع ول َب َتإ ْيِل الجاراِت أ ّل بال
ًا قابعَ

ّطير.. إحساس من الشعر في جاء ما ال

 الحيوان من ذلك وغير

ّبق جنللاحََّيه ّنهللا تإللد ّد ِسللحَّها، وهللي تإعَلللم أ َلح الُحباَرى على الّصقر، وذلللك مللن أحَّلل قال أبو عبيدة: تإسِ

ْقر. ُفللله، حَّلللتى تإجتملللع عليللله الُحباَريلللات فينتفلللن ريشللله طاقلللًة طاقلللة، فيملللوت الّصللل ِت وتإك

ْبللُت ّدَم ن ّبما طار ُصللويحباتإها إذا تإقلل ْنهض بالّشكير، فر ْبت ريِشها، وهي ل تإ َباَرى إذا تإحسِّرت فأبطأ ن والُح

ًا؛ ولللذلك قللال أبللو السللود ًا حَّتى تإمللوت كمللد ْكَمد حَّزن ْبت ريش تإلك الُحبارى، فعَند ذلك تإ ريشها قيل ن

ّدؤلّي:  ال

َنْت إذا ِلّم أو َمليحة ظَعَ ٌءد ُتإ ّيت وزي َد م َبارى َكَم الُح
ّبلة ُد ِعنلدنا بظهلر البصلرة، فيوَجلد فلي حَّواصللها حَّ َتإَصلا ًا منهلا، لنهلا  ُعُّ طيرانل ْير أسلر ّط وليس في ال

ٌءد وبلد، ولذلك قال بشر بن مللروان، فللي قتللل ّية، وبينها وبين مواضع ذلك الحّب بل الخَّضراء غّضًة طر

َعمرو بَن  ٍد: عبد الملك  سعَي

ٌءث ِر من ُبغُا ْي ّط ْعََن ال  اجتَم
ْقر َعلى  َص

إذ ملرواَن بني كأّن
يقلتلللونله

ِعَظللام البللدان، والخَّشللاش مثللُل ذلللك إل أنهللا مللن صللغُار َلتها من ال ِف ْير ضعَاف الطير وَس ّط َغُاث ال ُب و

ّطير، وأنشد أبو عبيدة قول  الشاعر: ال

ُلٍس َد ٌءس بأن َدلل ُد وأن بلعَلي
ّناَس سألُت أنٍس عن ال
فقالو

ٌءت َجناحََّه أصاَب َن ُد ع شألدي ّني ِرحَّلّي سكن بعَد كأ َمض

ِتإه عن وكانت ِقيَر ُد َع تإحلي ُق طِمعَت فقد ِر ِعتا ّطي ال
فيه

ّذكوانّي: وقال  ال

ٍد وكّل ّب ِد منهلا مك ِهلي َلل َفاُث ّطير ِب ِرف ال َها تإعَ ِنِصي قا



ٌءب ملن الطللب، فالمِصليد منهلا يعَلرف ذكلر، ٌءب من الصليد، وضلر يقول: لكّل جنس من الجوارح ضر

فيجعَل المهرب من الخر، ثم ذلك أنها تإعَرف الصائد المعَتّل من الصحيح، وهو معَنللى الخََّريمللي حَّيللث

يقول: 

 الجوارِح أقداَر ويعَلم
ْغُِث ُب  وال

كان وإْن يأتإي ما ويعَلم
ًا طائر

ْغُث يريد به جمع أبغُث، وقال  ُب ّول: وقوله ال ال

ِز وأّم ٌءت البا ْقل َنلُزوُر ِم ِر ُبغُاث ْي ّط ًا أكثرها ال فروخ
يسِير: وأنشدني ابن 

ُع كذاك  في الناس جمي
ّد َلْب الَج ّط  وال

ّد ًا بالَج ّد ثلم طور بلاللِجل
ٌءة تإلار

ّطلللب، ًة بالحيلة وال ّد مفتوح الجيم، يقول: الطير كالناس، فمّرة تإصيد بالحّظ وبما يتفق لها، ومّر والَج

بْرد: وقال بّشار بُن 

ِه ّد ّلُب وبَج  العَصفور يتق
ًا ّطيللُر ِخماصلل ّي: تإغُدو ال ّو، وقال صالح الُمّر قال: وقال زاهر لصبيانه: يرزقكم الذي يرُزق عصافير الد

ُتإم عللى ْفسِلي بيلده أْن للو غلدو َن ُتإهلا، والللذي  ًا ل يفو ِة رزقل ْدو ًا، واثقة بأّن لها فلي كلّل غل َتإُُروُح شِأباع و

ُنكم أبطللللُن مللللن بطلللللون الحوامللللل. أسلللللواقكم علللللى مثللللل إخلصللللها، لُرحَّْتللللم وبطللللو

َهْمدان: وقال أعشى 

ّدراهم أين ّنا ال ّدنلانليُر َع والل ِعْرسي تإعَاتإبني قالت
ُللنلي وتإسِأ

ّدهر ٍة ذو وال ٌءر مّر  عسِ
وميسِوُر

ُتها فقلُت ْق ّلُه أنف وال
َهلا ُفل ِلل ُيخَّْل

 َمراعيها في قبلهم من
الخَّنازيُر

ّلُه يرزِق إْن فقد أعدائي ال
َقْت ِز ُر

ْيَك وما َد  الخَّبرات من َل
ِقطمليُر

ُقك: قالت ٌءق فرز غيُر رز
ّتسٍِع م

ًا ًا يوم  تإحيا كما فيوم
العَصافلير

على تإحيا بأن رضيَت وقد
َرَمٍق



ّلها ّطير ك َعُّ ووحََّش ال ّلة الّرزق، لنها ل تإتباعد في طلب الطعَم؛ وإل فإّن السِّبا وإنما خّص العَصافير بق

ًا. ًا وتإللللللللللللللللللللللللللروح بطانلللللللللللللللللللللللللل تإغُللللللللللللللللللللللللللدو ِخماصلللللللللللللللللللللللللل

لبيد: وقال 

ِم هذا من عصافيُر  النا
ِر  الُمسِّح

نحلُن فيم تإسِألينا فإْن
ّنلنلا فلإ

وقال: 

ُأ ّلحة من وأجر ٌءر الذئاِب مج ٌءن عصافلي ّبلا ِذ ٌءد و ودو
كتللاب فللي العَصللافير فللي القول باب في مّر قد هذا تإفسِير أّن ولول

ذلك. في لقلنا الحيوان

الخلقا من يعتريها وما الحيوان طبائع اختلف

َله، وإذا ُبه فأك َدِمَي وثب عليه صاحَّ ُبه، فإذا  الذئب ل يطمع فيه صاحَّ
ًة فأفلتْت منه بضرٍب من الضروب، فإّن عادة الغُنم إذا ْئُب شأا ّذ عّض ال

ِم أن تإشّم موضع أنياب الذئب، وليس عندها عند ذلك ّد َدْت ريَح ال وج
ّتيمّي:  ُعَمر بن لجأ ال ٌءر ل  إلّ أن ينضّم بعَضها إلى بعَض؛ ولذلك قال جري

ٌءم َتإي ِريَس َيشّموَن و َف  ال
َبا ّي َن الَم

ْيُث يضغَُمّن فل ّل ًا ال َتإيم
ٍة ِغُّر ِب

ّنهم فذكر نفسَِله ألقلى الحملاُر َدِملَي وإذا والُجبن، العَجز في كالغُنم أ

ل أنلله غيللر عليلله، قللدر ما وبكّل بالعَّض يريده ممن وامتنع الرض إلى

َنه، يللبرُح ول ينهض َد أصللاب وإذا مكللا ْدش السلل َطة أو َخلل أن بعَللد شَأللْح

ْدَمى َنه َي ّبان فإّن مكا ْقلع ول عليه، تإلّح السد ذ ًا عنه ُتإ تإقتللله. حَّللتى أبللد

ُلسللود ٌءن ول ّبلا وكلذلك الحميلر، وكللذلك الكلب، وكللذلك حَّللدة، عللى ِذ

النللللللللللللللللللللللاس. وكللللللللللللللللللللللذلك البللللللللللللللللللللللل،



ّدم ريَح منه الذئُب وشأّم النسِاُن َدِمَي وإذا َقّل فما ال ْنُجللو مللن َأ منلله؛ َي

ّد كللان وإن ًا النللاس أشألل َدن ًا، بلل َتإّمهللم وقلبلل ًا، وأ َفهللم ِسلللحَّ ثقافللة. وأثق

السِّباعُّ كبار ِمن يسِالمُه كان شأيء كّل فخَّافه استكلب الببُر َدِمَي وإذا

ّنمللللور، كالسللللود حَّكينللللا. مللللا جميللللع خلف علللللى والبللللبر وال

ٌءش الحية أصاب وإذا ْد ِإّن خ ّد يطالبه الذّر ف ينجللو، يكللاد فل الطلب، أشأ

َفللللللللللللللْرط. فللللللللللللللي إل ذلللللللللللللللك يعَللللللللللللللرف ول ال

ِلُب الكلُب النسِاَن عّض وإذا وفيلله عليلله، ليبللوَل يطللالبه الفأر فإّن الك

ُتلللللللللُه، َك َل حَّيللللللللللة. بكلللللللللّل لللللللللله يحتلللللللللال فهلللللللللو َه

ّد وربما َغ ّباَن يللرى حَّللتى الجّمللاُل ذلللك يعَللرف فل البعَير أ ّذ يطللالبه. اللل

ّذئبُة وضعَت وإذا َوها ال َق حَّينئذ يكون فإنه َجْر َعََط العضاء ملتز َأنه أْم كلل

ّذئبة وتإعَلم لحم، قطعَة بيللديها، للله رافعَللة تإللزال فل يطللالبه، الذّر أّن ال

ّولًة ّد العضللاء، تإفرج حَّتى مكان، إلى مكاٍن من له ومح اللحللم. ويشللت

َوها الهّرة وضعَت وإذا ًا لها طَرحَُّوا فإْن جر أو ُروبللة أو ساعتها من لحم

يعَتريهللا الهللرة لّن أجراءهللا، تإأكللل تإكد لم فأكلته، ذلك يشبه ما بعَض

ٌءعُّ ذللللللللللللك عنلللللللللللد ّفلللللللللللة. وُجنلللللللللللون ُجلللللللللللو وخ

ٌءة لها تإحدث التي والجناس ّو الللرأي تإقدير في يعَرف سبب غير على ق

ّذئُب منها ّذئب علللى الللواثُب الضللعَيف ال ّي اللل ًا، عليلله رأى إذا القللو دملل



ُة ِهللّر ّد ذلللك عنللد فإنهللا الهللّر، سللِفدها إذا وال ٌءة وهللي عليلله تإشلل واثقلل

ّوتإهللا وفْضللل لهللا، باسللتخَّذائه ّنه خِصللي إذا والُجللرذ عليلله، ق يأكللل فللإ

ً الجللللللرذان ًا أكل ٌءء للللللله يقللللللوم ول ذريعَلللللل منهللللللا. شأللللللي

ّدَن الفيل فأّما َلللب الغتلم عنللد والجمللل، والكرك فإنهللا الّضللراب، وط

ّيلاَم والكلَل الّشْرَب تإركت وإن ّنه الكلثيرة ال ٍء يقللوم ل فلإ منهلا لشلي

ًا كلللان وإن الجنلللس ذللللك ملللن شأللليء ّيللل ًا قو ً شألللاب ًا. آكل شألللارب

َغُضبان الغُيراُن وأّما يخَّتلفللون فهللم للحللرب، والُمعَللاين والسِّكران وال

َكْرناهللا قللد علٍل على ذلك في َلللك فضلليلة فللي القللول فللي ذ علللى الَم

َتإه فإْن الجاّن، على والنسِان النسِان، إعللادة فإّن هناك، فالتمسُِْه أرد

ويهّجللن السِّللماعُّ، فللي ُيهجللر ممللا الكللثيَر والكلَم الطللوال الحَّللاديث

الكتب.

ّله صنع حسن على الحيوان شأن في به يستدل ما ال

ّياضللة قللالوا: الشأللياء مقللدرة، موزونة المور وأن تإدبيره، وإحَّكام الب

ْنسِاح، أربع، وذو ومشترك، طائر، الّصخَّر ُصدوعُّ في يبيض ما فمنها وُم

ِهضللاب، وأعللالي الحيللات. كسِللائر الِجَحللرة فللي يعَيللش مللا ومنهللا ال

ّدّسللاس وأمللا ّنهللا منهللا ال ُتإلِقللم، ول ُتإرِضللع ل وهللي تإللبيض، ول تإلللد فإ



مخَّتلللللللف. وهللللللذا وتإرضللللللع، تإللللللبيض ول َتإلللللللد والخَّّفللللللاش

ّدجاج َقطا والحَجل وال ّدَراريج من ذلك وأشأباه وال ِرهللا ال أفاحَّيُصللها وغي

الرض. فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي

ّني منها والحمام ِلّي، ُطورا َب ٌءف ومنها ج فللي تإللبيض فللالجبلّي أهلّي، َألو

ٍر الللبيوت، فللي يللبيض منها والهلّي الجبال، مقاطع ُعْرض في لها أوكا

ُتإها والعَصافير ُقف، أجذاعُّ أصول في بيو ّتخَّذ والخَّطاطيف السِّ َتإها، تإ بيو

ِعَه، ذلك أوثق في السِقف باطن في َن الِجبال من تإرَضى ل والّرَخم وأْم

مواضللع عللن وأبعَللدها أسللَحِقها فللي البعَيللد ومللن منهللا، بالوحَّشللّي إل

ّ الجبال من ثم أعدائها، فللي إل الهضاب من ثم هضابها، رؤوس في إل

ِيضللللها بامتنللللاعُّ ُيضللللرب ولللللذلك صللللخَّورها، صللللدوعُّ المثللللل. ب

ّق وأما ِدعُّ الّر َلحفاة والّضللف المائيللة، الللدواّب وهللذه والتمسِللاح، والسِّلل

ِطين وأّمللا وتإحضن، الرض في تإبيض فإنها ًا لهللا فللإّن السِّللرا فللي بيوتإلل

ًة تإمتلللئ والسِّللواقي، النهللار شُأللطوط ُعللْرض ًء مللر مللرة. وتإخَّلللو مللا

ّبة يجثللم، ل ما الحيوان ومن ِثللُم ل فإنهللا كالضلل ولكللن بيضللها، علللى تإج

ّطيها ّيام وتإنتظر بالتراب تإغُ انصداعها. أ

والبيض الفراخ مواضع



فهللو القطللا وأشأللباه القطللا مللن والللبيض الِفللراخْ مواضللع كللان فللإذا

َِثللَم ذلللك يهيللئ الللذي الطير من كان وإذا أفحوصة، ِعَيللدان مللن المج ال

ّظليم من كان وإذا ُعّش، فهو والحشيش والّريش ْدحَِّللّي، فهللو ال ذكللر ُأ

ّلها والصمعَي، عبيدة أبو ذلك ُوكنات ووكون، ُوكور وك َكرات. و َو و

ًا الحيوان أكثر وأقله بيض

ٌءء في الكثرة السَِّمك، ثم الجراد، ثللم العَقللارب، ثللم فالذي يبيض الكثيَر من البيض الذي ل يجوزه شأي

ّللله تإعَللالى ّثللر ال ُتإرضع، فحين كانت كللذلك ك ُتإلِحم ول تإحُضن ول  ّق ول تإلِقم ول  الّضبة، لن السَِّمَك ل تإز

ِوج أصللناَف الحمللام ومثللل العَصللافير ُيللزا ِلها، فكان ذلك على خلف شأأن الحمام الذي  َد نسِ َءها وعد َذْر

ّنعَللللللللللللللللللللللللللللللللللللام، فإنهللللللللللللللللللللللللللللللللللللا ل تإللللللللللللللللللللللللللللللللللللزاوج. وال

ّله يزق ويحضن، ويحتاج إلى ما يغُتذيه و يغُلذو بله وللده، ويحتلاج إللى اللّزق، فأما الحمام فلما جعَله ال

ّقللا، فلمللا أن كللان كللذلك لللم ُيْزَجل إذا كان زا ّدة، ولذلك ل  ٌءن وشأ ْه ٌءب من القيء، وفيه عليها و وهو ضر

يحملللللللللللللللل عليهلللللللللللللللا أكلللللللللللللللثر ملللللللللللللللن فرخيلللللللللللللللن وبيضلللللللللللللللتين.

ّللله فللي بيضللها، وعللدد َدَرَج، زاد ال ّق، وهي تإأكل الحّب وكللّل مللا دّب و ّدجاجة تإحضن ول تإُز ولما كانت ال

ّق ول فراريجها، ولم يجعَل ذلك في عدد أولد السِّمك والعَقارب والّضباب الللتي ل تإحُضللن البتللَة ول تإللُز

ِقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم. ُتإل

ٍز ًا غيللر متجللاو ًا، زاد في عدد بيضها وفراخها، وصار ما يسِلُم كللثير َد الضّب لها معَاشأ ّله أول َعََل ال ولما ج

للقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدر.

ّظليم، لما كان ل يزق ول يحضن اتإسَِللع عليلله مطلللُب الللّرزق مللن الحبللوب وأصللول الّشللجر. وكذلك ال

الرمة: وجعَلها تإبيض ثلثيَن بيضًة وأكثر، وقال ذو 

 فهو أمسِى ثلثين أبو
منقلُب

ٌءب أم أذاك بالسِّّي خاض
ُعَه َتإ َمْر



ٌءر، وبيضها ّ وتإجثللم َتإشللتمل أن طاقتهللا في وليس كبا القليللل علللى إل

ّيلة وكلذلك منهلا، ًا، ثلثلون ولهلا بيضلًة، ثلثيلن تإضلع الح لعَ وبيضلها ِض

َيت ولذلك الّشهر، أيام عدد وأضلعها الضلللعُّ، عللدد لكثرة أصلبها قو

ْذ الحمل بعَض الحضن في عليها وحَّمل تإرضع. ل كانت إ

الحيوان في والزقا اللقام أثر

ّق، الطائر من أقوى يكون فرخه ُيلِقم الذي والطائر مللن وكللذلك الزا

المرِضلللللللللللللللللللللللللللللللللللعَة. البهلللللللللللللللللللللللللللللللللللائم

وتإأكللل طللارت، إذا والَرَضللة والنمل الجراد تإصيد العَصافير كانت ولما

ّلحم، الحّب ّثر لم ُتإلقم، هذا مع وكانت وال الللدجاج كتكثير البيض من تإك

ّلل ولم الحمام. كتقليل تإق

الحيوان من يزاوج ما

ٌءج، فيها وللعَصافير َوا ّنعَللام، وكللذلك ِز ذوات مللن شألليء فللي وليللس ال

كالنسِللان ِرْجليللن، علللى تإِمشللي اللتإللي في الّزواج وإنما ِزواج، الربع

ّطير ّنعَام، وال وأصناف الحمام في وهو بالعَاّم، الطير في هو وليس وال

َبللج الحجل وسبيل عاّم، والنوائح المغُنيات هذه من الحمام َق سللبيُل وال



ّديكللللللللللللللللللللللللللللللللللللة ّدجاج. ال واللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّدجاجة ّديك ديِك، كّل تإمكن وال غللبر وربّمللا دجاجللة، كللّل علللى ِيثللُب وال

َكر الحمام ّذ َتإه ال ّلها حَّيا إل تإللدعو ل النللثى وكللذلك أنثاه، غير يقمط ل ك

ّبما زوجها، الختلف مللن البللاب هذا في الحمام وفي غيره، أمكنت ور

والرجللللللللللللللللال. النسِللللللللللللللللاء فللللللللللللللللي مللللللللللللللللا

ْفنين فأما ّنه الّش ُلنثى هلكت وإن أنثاه، غيَر يقُمط ل فإ ِوْج لم ا ًا، يزا أبد

للذكر. النثى وكذلك

البيض عجائب

ِرة بيللض ًا، وخللروِج البضللة مللن جهللة أوسللع الّرأسللين، واسللتدا َأفراد فأّما العَلة في وضع القطا بيَضها 

ّني للم َقَط وأخَضر وأصلفر وأبيلض وأكلدر وأسلود، فلإ الّرّق، واستطالة بيض الحيات، وما يكون منها أر

َيه للللللللللللللللك. ِك ًا فلللللللللللللللأحَّْ أْرَض لهلللللللللللللللم فلللللللللللللللي ذللللللللللللللللك جوابللللللللللللللل

ّياضة، وبيللُض البكللار أصللغُر، فأّمللا كللثرة ّثة الب ُظم البيض على قدر ُج معَارف في البيض قالوا: وإنما يعَ

ًا من َثُر ِسفاد ًا، وليس المُر كذلك، لّن العَصفور أك َثَر عدد ًا كاَن أك َثر ِسفاد العَدد فقالوا إنه كلما كان أك

ًا منلللللللللللللللله. ٍة هللللللللللللللللي أقللللللللللللللللّل بيضلللللللللللللللل أجنللللللللللللللللاٍس كللللللللللللللللثير

َة العَللدد، وكللانت َعَل الفراخَْ كللثير َتإلقيم عليهن، فحين َج َعُّ ول  ّق ول َرضا ُد والسَِّمك ل حَّضَن ول َز والجرا

ْلهلللللا محتاجلللللًة إللللللى الّمهلللللاِت والبلللللاء. َيْجعَ ُء علللللاجزة عنهلللللا، للللللم  الّمهلللللات والبلللللا

ّهللللللللللللللْم هللللللللللللللذا التللللللللللللللدبيَر اللطيللللللللللللللَف، والحكمللللللللللللللَة البالغُللللللللللللللة. فتف

ّذّر والسِّللمك. أقللل الحيللوان نسِلللً وأكللثره قللالوا: والقللّل فللي ذلللك البللازي، والكللثر فللي ذلللك اللل

الشاعر: قال 

ِز وأّم ٌءت البا َ ْقل َنلُزوُر ِم ِر بغُاُث ْي ّط ًا أكثرها ال ُفروخ



ُلسلد المنطق: نسِل صاحَّب وقال َقلم. الرحَّلم َيْجلرح لنله أقلّل ا ْعَ ُي ف

َيلللة ِف ُع قللالوا: وال ًا الخَّْلللق وأقللّل سللنين، سللبع فللي تإضلل ًءا عللدد َذْر و

ّدن، َك ًا، تإكون النثى لّن الكر ّدا، كللثيرة حَّملها وأياُم َنُزور مللن وهللي ِجلل

ّ يلد ل الذي الحيوان ًا، إل ذلللك مللع وهللي الحيوان، ِعظاُم وكذلك واحَّد

َدها، تإأكل ّ منهللا يسِلللم يكاد ول أول ّيا يخَّللرُج الولللد لّن القليللل، إل ِو سلل

الحافر. شأديد والقرِن، السناِن نابَت

الفيلة في جاء ما

الصللحيحة، والمعَللارف التللأليف، وغريللب الللتركيب، عجيللب مللن

إلللى وسللرعتها والتللأديب، التثقيللف قبولها وفي اللطيفة، والحَّاسيس

والجللزاء الكريمللة، أعضللاء مللن أبللدانها فللي ومللا والتقللويم، التلقيللن

الشريفة.

ّله بسم  الرحيم الرحمن ال

ّله على سيدنا محمد ّله، وصلى ال ّله ول حَّول ول قوة إل بال والحمد ل

َد والعَصمة، ونعَوذ به من كّل خاّصة وعلى أنبيائه عاّمة، ونسِأله التأيي

ٌءل لما ّعَا ٌءب مجيب، ف ّطاعة، ودعا إلى المعَصية، إنه قري َنَب ال سبب جا



يريلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد.

قد قلنا فللي أول هللذا الجللزء، وهللو الجللزء السِللابع، مللن القللول فللي

الحيللوان فللي إحَّسِللاس أجناسللها المجعَولللة فيهللا، وفللي معَارفهللا

ّدفع عللن َبللْت عليلله مللن اللل ّك المطبوعللة عليهللا، وفللي أعللاجيب مللا ُر

ِييها وفي تإحسِّسِها عواقَب أمورها وكللّل مللا ُيح ّدم فيما  ُفسِها، والتق أن

ُبهللا مللن الفللات، خللّوفت مللن حَّللوادث المكللروه عليهللا بقللدر مللا ينو

ّية، وبِحللّس ّطبع من غير َرو ِرك ذلك بال ْد ّنها تإ ِدثات وأ ويعَتريها من الحا

ّكر، ولينفي عن نفسِه ٌءر، ويفكُر مف ِب َت ْعَ ِفكرة، ليعَتبَر ُم ّنفس من غير  ال

ِه، ِر ِذ بصلل َغ نفللا ّوتإه، ومبل ُعَجب، ويعَرَف مقداَره من العَجز، ونهاية ق ال

ّبر ومصللّرف وميسِّللر، وأّن العجللَم مللن أجنللاس وأنلله مخَّلللوق مللد

الحيللوان، والخللرَس مللن تإلللك الشأللكال، يبلللغ فللي تإللدبير معَيشللته،

ّية التاّمللة، ِه، وفي كّل ما هو بسِبيله، ما ل يبلغُه ذو الّرو ِة شأأن ومصلح

ًا، ّق مسِلللك ْلطللَف َمللدخلً، وأد والمنطِق البليللِغ، وأّن منهللا مللا يكللون أ

َوم ْقلل َبَع علللى الصللوات الموزونللة، وأ َد حَّنجرة، وأط ًا، وأجو ّف َك َع  َن وأص

ُيعَيُشه طريقًة، إلّ أّن ذلللك منهللا مفللّرق غيللُر مجمللوعُّ، في حَّفظ ما 

ٌءع غيللللللللللللللللللللللر منظللللللللللللللللللللللوم. ومنقطلللللللللللللللللللللل

ًا ّيللة، إذا علللم علملل والنسِان ذو العَقل والستطاعة، والتصّرف والرو



ْد يمتنللع عليلله مللا دونلله إذا قللاس َكلل ًا، لللم ي ًنى خفي ًا، وأدرَك معَ غامض

ِرِه علللللللللللللللللى بعَللللللللللللللللض. َأْملللللللللللللللل بعَللللللللللللللللض 

ُق بهللا ّفه صنعًَة يفللو ًا، ويصنع بك ّلم بعَُضها علم وأجناس الحيواِن قد يعَ

ّيللة، وعلللى أّن الناس، ول يهتدي إلللى مللا هللو دون ذللك بطبللٍع ول رو

َدَر عليللله. َقللل اللللذي عجلللز عنللله فلللي تإقلللدير العَقلللول دون اللللذي 

ّللله، مللا جللاء فللي الفيلللة مللن عجيللب الللتركيب، ٌءر إن شأللاء ال وأنا ذاك

وغريب التأليف، والمعَارف الّصللحيحة، والحَّاسلليس اللطيفللة، وفللي

ّتقللويم، ومللا فللي ّتأديب، وسرعتها إلى التلقيللن وال ّتثقيَف وال َقبولها ال

ِفعَها، أبدانها من العضاء الكريمة، والجزاء الشريفة، وكم مقداُر منا

َقْت تإلَك الجنللاَس. َلْت أجناَس الحيوان، وفا َفَض ُغ مضاّرها، وبكم  ومبل

ّيرات، ّله تإعَالي فيها من اليات والبرهانات، والعَلمات الن وما جعَل ال

َدها ّيلل ُعقللول عبللاده، وق ْلقله وعللّرف بينهللا وبيللن  ُعَيللون خ التي َجلها ل

َدهم فللي وضللوح ّثللر لهللم مللن الدلللة، ويزيلل َظها لهللم ليك ِف عليهم، وحَّ

ه فلي الكتلاب ّلله ب ّنعَمة، والذي ذكرهلا ال الُحّجة، ويسِخََّّرهم لتمام ال

النللاطق، والخَّللبر الصللادق، ومللا فللي الثللار المعَروفللة، والمثللال

المضلللللللللللللللللروبة، والتجلللللللللللللللللارب الصلللللللللللللللللحيحة.

ْتإلله العَلمللاء، ّيز َقللْت بلله الخَّطبللاء، وم ومللا قللالت فيهللا الشللعَراء، ونط



ِعَهللا فللي وعّجبللت منلله الحكمللاء، وحَّالِهللا عنللد الملللوك وموضللع نف

ُطللول الحروب، ومهابتها في العَيللون، وَجللتهللا فللي الّصللدور، وفللي 

ّدة ِانها، وفي اعتزامها وتإصللميمها، وأحَّْقادهللا، وشألل ّوة أبد أعمارها، وق

ّقاط والحْشللوة، ْلللك السِّلل اكتراثها، وطلبها بطوائلها، وارتإفاعها عللن ِم

ِء النذال والسِِّفلة، وعن ارتإخَّاصللها فللي الثمللن وارتإباطهللا وعن اقتنا

ّنع غرائزها على الخََّسِْف، وابتذالها وإذالتها، وعن امتناعُّ طبائعَها، وتإم

ّ َقَح إل َد وتإتل ُظَم جوارحَُّها، وتإتسِاف ُبها، وتإعَ ُبَت أنيا ْن َتإ ُنها، و ُلَح أبدا َتإْص أن 

في معَادنها وبلدهللا، وفللي منابتهللا وَمغُللارس أعراقهللا، مللع التمللاس

ّطَمللع، ّد ال الملوك ذلك منها، حَّتى أعَجللزت الِحيللل، وخرَجللْت ِمللْن حَّلل

َلفْت  وعن الخبار عن حَّملها ووضعَِها، ومواضع أعضللائها، والللذي خللا

ْنسِللاح أو يعَللوم، أو ُتإحيللط بللالجميع ممللا ي فيه الشأكاَل الربعَللَة الللتي 

ِة َخلقله، وملا يبقلى عللى ّيل ّول يمشي أو يطير، وجميِع ما ينتقل علن أ

ُعه مللن شِأللبه الحيللوان، أو مللا َعّمللا يتنللاَز َول من ُصللورتإه و ُل ّطبائع ا ال

ِره، وفللي ّدة قلبه وأْسلل َع الحيوان، وعن القول في شأ ِلُف فيه جمي يخَّا

ًا، ْذرُب أنياب َأ ًا، و ّد أظَفار ًا، وأحَّ َلب ّد ك ًا وأشأ َدن جرأتإه، على ما هو أعظُم ب

ًا، وأخمللُل َعَُف أْسللر َأضلل ًا، و ّد ًا وأكللّل حَّلل َغُُر منه ِجْرم وهربه مّما هو أص

ًا. ِذكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر



وعن الخبار عن خصاله المذمومة، وأموره المحمللودة وعللن القللول

َنْجللوه، ْوله و َبلل ْونه وِجلده وشأللعَره، ولحملله وشأللحمه وعظملله، و َل في 

ُغرمللوله، وعللن وعن لسِانه وفمه، وعن أذنه وعينه، وعن خرطومه و

ِتإلِه وموضع سلحَّه، وعن أدوائه ودوائه، وعللن القللول فللي أنيللابه َمقا

وسائر أسنانه، وسائر عظامه، وفْرِق ما بين ِعظللامه وعظللام غيللره،

ْول فللي ألبانهللا وُضللروعها، وعللدد َقلل ّوتإه، وال َواضللع عجللزه وقلل وعن َم

أْخلفها وأماكن ذلك منها، وعن سياحَّتها ومْشيها وحَُّْضرها وْسرعتها،

ّفة وطئها وليللن ظَهورهللا، وإلللذاذ راكبهللا، وعللن ثبللاِت ُخّفهللا فللي وِخ

ِعَثللار. ْعَداء، وعن أْمن راكبها مللن ال َدر والّص َوحَّل والّرمل، وفي الح ال

َيجانهللا َه وكيف حَّالها عند اهتياجها واغتلِمها، وعن سللكونها وانقضللاء 

ُيللراد منهللا، ّواسها، وفهِمهللا لمللا  عند حَّملها، وعن طَربها وطاعتها لسُِ

ّنبللل، َطْرِفها، مع الوقللار وال ُيَرى في  َفهُم الذي  َظرها وال َن ُة  ّد وكيف حَِّ

ُبها وعجُمهللا وأحَّمُرهللا َعَر ِلَم اجتمعَت الملوُك  َو والطراق والسِّكون، 

ّيللأ لهللم منهللا، ّيِن بها، والفخَّر بكثرة ما تإه ُدها على اقتنائها والتز وأسو

حَّتى صارت عندهم من أكرم الهدايا، وأشْأَرف اللطاف، وحَّتى صللار

َيهللا صللاحَُّب حَّللرب. ِن َت ْق ّدة، ودليلً على أّن ُم ُع ًا و َعتاد ًة و ُذها ُمُروء اتإخَّا

ّي مكللاٍن يكللون وفي تإفضيل خصال الفيل على خصال البعَير، وفي أ



ْقتللَل ّنمللر، وأ َبَر عند القتللال مللن ال َفرس، وأص أنفع في الحرب من ال

ّدِن َكلل ّد من الكْر َلَب من الببر إذا تإعَّرم، وأشأ للسد من الجاموس، وأك

ُلغُه مقداُر ما يكون من تإماسيح الخَُّلجان، وخيللل إذا اغتلم، حَّتى ل يب

ِد الغُيلللللللللاض. ُأْسللللللللل َوِعقبلللللللللان الهلللللللللواء، و ّنيلللللللللل،  ال

قصيدة هاورن مولى الزد في الفيل وقللد جمللع هللاورُن مللولى الزد

ّد علللى الكميللت ويفخَّللر بقحطللان، وكللان شأللاعَر أهللل الذي كللان يللُر

الُمْولتان، ول أعرف من شأأنه أكثر مللن اسللمه وِصللناعته، وقللد قللال

ِذكلَره، ّدْمنا  ًا مّملا قل ًا كثيرة، ذكلر فيهلا كلثير في صفات الفيل أشأعَار

ُله:  فمن ذلك قو

َطُن له ْنس ِف  ِجْرم في ال
 فيِل

ًا أليس ٌءة بلأْن عجيبل ِخلللق

ّي، وكان من ُرواة داود بن  مزيد: وأنشدني هذا البيت صفواُن بن صفواَن النصار

َطُن له ِم في النس ِف  ِجْر
فيِل

ًا أليس ٌءة بلأْن عجليبل ِخلللق

ٍم ْل ِلليِل عن يجّل بِح الخَّنلَشل ٍة ِملْن وأظَلرُف َزولة ِقلّش
ُيوب طويُل ّن  قصير ال

ّنِصيِل ال
ٌءف وأوقُص ُقلُه مخَّتلل ْلل َخل

 وصوٍت َرحَّيب وَجوٍف
 َضئيِل

ّو ويلقى ُد علظليم بنلاٍب العَ

ِغليِل وجاملوِس َبّر بخَّنزير ٍء وأشأبلُه َتله إذا شألي ِقلسِْل
 ِملن له النام في فما

ِديِل َعل
َعلُه َبللع ِذي كلّل َتإنلاَز أر

ِهّر ناَسَب بأْن ُع رأس من ال ّليِث ويخَّض ْيِث ل َعَلريِن ل الل



ِميِل
 الّريُح تإعَصف كما

بالعَندبليِل
ْبر ويعَِصُف َب ِر بعَد بال ّنلملو ال

َصلقليِل بسِيٍف وَصلوه فإن ٌءص ُده ُتإلَرِى وشأخَّل َفله َي أنل

ْوٍل ٍد ِبه اللّرِعليِل أملاَم شأدي ِد وأقبَل ْو ّط ِدي كال ها
الخَّمليِس

ٍو ثلقليِل وِجْرم خفيٍف بخَّط ْيل َيسِِليُل ومّر التإلّي َكلسَِل
َنيِن شأناعُة ْذ  رأِس في ُأ

غلوِل
َته فإن َد شِأْم هلولله فلي زا

ّيِب قليَل َدبليِل الته للللّزنل ْدُت كنُت وقد َد للُه ِهلّرا أعل

َنا جلمليِل بفلتلٍح اللُه أتإا في به َأحَّّس فلما
َعَلجلاح الل

ٍم نجيٍب بقلٍب نلبليِل وجسِل َغلَم فطلاَر َللللُه َوَرا ّيا َفل
ِم إلُه  ورّب النا

 الُفيوِل
ِه فسِبحاَن ِلق خا

َده وحَّْل

الفيل لهزيمة بالهر هارون احتيال

ِنه، ومشللى بسِلليِفه إلللى الفيللل، وفللي ًا تإحت حَِّْض ّبأ معَه هّر وذكر صفواُن بن صفوان أّن هارون هذا خ

ًا، وتإسِللاقط كللّل َبَر هاربلل َد ْذُمُرونه، فلما دنا منه رمى بالهّر في وجهلله، فللأ َي خرطومه السِّيف، والفيالوَن 

ّبلللللللر المسِللللللللمون، وكلللللللان ذللللللللك سلللللللبَب الهزيملللللللة. َقه، وك َملللللللن كلللللللان فلللللللو

وسلللللللللللنذكر الهلللللللللللّر فلللللللللللي هلللللللللللذا الّشلللللللللللعَر كملللللللللللا كتبتللللللللللله للللللللللللك.

قوله: استطراد لغُوي وأّما 

ْنشليل عن َيِجّل بِحلم  الخَّ
ّي في صفة  ّنخَّل: فقد قال النصار ال

َدر وفي  عنها الرِض َم
 ُفُضوُل

َء ُتإليُص ِعََشلا بلأذنلابلهلا ال

ُة جاعت إذا  الّشا
ِلليُل ْنشل والخَّ

مّص المّص ويشبعَها
ّثلَرى الل

قوله: وهذا غير 



ّني َنْصل أ ِليُل السِيف ب ْنش خ ٌءة علمْت قد ُعطبلوُل جاري
ًا، ولذلك قال  ّد ٌءر ج ٌءر صغُي َعَندبيل فهو طائ الشاعر: العَندبيل وأما ال

ْوِح َيْروَح َعَندبيل َكَر  إلى ال
ِر ْك  الو

ْوَم كان وما ّوَل اللّريح َي أ
ٍر طلائ

لّن الّريح تإعَصف به من ِصغُره، فهو يعَرُف ذلك من نفسِِه، فإذا قويت الّريح دخللَل ُجْحللره، ويقولللون

َعندبيل وكّل صواب، ولذلك قال  هارون: عندليب و

بالعَندبيِل الّريح تإعَِصُف كما ْبر ويعَِصُف َب َد بال ْعَ ِر َب النملو
ًا، القصلليدة هللذه فللي ما تإقرير عن وسنخَّبر ِدْر لللم إذ مفّرقلل ْقلل عليلله ن

ًا ّتصلً، مجموع ِكتلاب، أحَّسِلن لكان ذلك أمكن ولو م لمعَنلاه، وأَصللّح لل

َهَم قَرأه. لمْن وأف

الفيل.. ذكر في يدخل ما

 ذلك وغير وحديث شعر من أخلط وفيه

الفيل: قال رؤبُة في صفة 

ّلْحِي ُمَشّرُف  صغُيُر ال
ْيْن  الفْقَم

ُد طويُل كالِحْصِن َأْجَر
ْيْن َبل ّنا ال

َناِن عليه ْذ ْيْن كفْضل ُأ َبل ْو ّث ال
العرابّي: وأنشد ابُن 

ٍر كّل في والفيل ُله أم  أص
 ُلوُم

َته إْن البعَوضُة هو ّلف ك
ًا َكَرمل

ًة  َوَصف امرأ َو له: وقال أعرابّي 

َبَشْم َتإخََّْش لم ِفيليِن أكلْت لو  ال
ِرياء: وقال أعرابّي يصف  ْك ال

ِفيَل تإركُب أو ِتّي تإركُب لو الفيُل بها ال ُبخَّ ً ال ِميل



ْنَحطم َرَزْم َ ل
ّنع وأنشأ  ّىام الَحّجاج، فتم َدادي على الفيِل أ يقول: وحَّمل ناُس أبا الَحلل اله

 ذاك قبل رأيي إّن إل
ّلُل ُمض

ًا أأْركُب ًا شأيطان وِمسِْخَّ
ْبًة َهض و

ْغُللل فلملا عله صلاَح: الرَض الرَض فلملا خلافوا أْن يْرِمللي َدك إلّ كالب َتإه ما كاَن عنلل فقالوا له: لو علو

ُه، فقال بعَد ذلك في كلمة  ٌءخ كبير، أنزلو له: بنفسِه وهو شأي

ِكّن ًا ول ْلب ِفيع ِمْن ُج  َر
 السِّحائِب

ذلك يوَم تإحتي كان وما
ٌءة ْغُلل َب

ّلحين في بعَض  ِدثين والمم النسِاء: وقال بعَض المتح

تإملاثليُل فيه لها ًة أرادت ًا مّر بليتل
ْيه َه تإلهلاويُل لوج ًا أبصْرَت فلما ْتر ِس

ِه وفي ِر َف ُطوُل ِمْش ًا الفيُل وفيه منقوشأل
ْلنَي فل ِفليُل يأك ال ُعوا: قالت السِتر ِانز
َلف بن خليفَة القطع، حَّين ذكر الشأراَف الذين يدخلون على ابن  ُهبيرة: وقال خ

ُعََصِب مع َول ال ّداِخللْه ال ال ٌءش وقامْت قريُش قري
ِبطاح ال

ِة الّضْرِس َوذو َف  والّش
 المائله

ِبليُل الِفيُل يقودهم َد ْنل واللّز

َذبيل: أبان الفيل ْن َمللْروان، بللن بشللر بللن الملك عبد ابنا والحكم، والّز

َلمة بن الّضرس: خالد وذو الّشللفة، ذو وهللو الخَّطيللب، المخَّزومللي َس

قتللللل. فيمللللن هللللبيرة ابللللن ُعَمللللر بللللن يزيللللد مللللع قتللللل

ِبيل، مللن الفيللَل خليفللة بللن خلللف َفَصللل وقد َد ْنلل وقللد يفسِّللر، وللم الّز

ُه ذلك، في اختلفوا ّله شأاء إن سببه جّر إذا وسنذكر تإعَالى. ال

الفيل في والخبار اللغات من طرائف



ٌءل إذا كللان فللي رأيلله ِفيلل ٌءل  الفيُل، المعَروف بهذا السم، ويقللال رجلل

ًا الّرجللل بفيللل، منهللم َيالة: الخَّطأ والفسِاد، ويسِّمون أيض ِف َيالة، وال ِف

ُبه، وفي أنهللار الفللرات بالبصللرة نهللر يقللال للله ٌءل مولى زياد وحَّاج في

ِفيلن. ٌءع آخلللللللر يقلللللللال لللللللله  فيلللللللل بانلللللللان وموضللللللل

ُقه، ّتى تإعَظلم لله قلدُمه وسلا وقد يعَرض بقدم النسِان وَرم جاٍس حَّ

َء الفيللللل. ُبه ل يللللبرأ منلللله، ويسِللللّمي ذلللللك الللللورُم دا وصللللاحَّ

ْندبيل، وبعَض  َبز َفٍل، وهو ولد الِفيل، ول يسِّموَن  ْغ َد ويسِّمى الّرُجل ب

ُلنثى ِفيلللة، كمللا يقولللون أسللد ِفيل ول ّذكر من الفيلة  العَرب يقول لل

ٍر وأسدة، وذئب وذئبة، ول يقولون مثل ذلك في ثعَلللب وضللبع، وأمللو

ًا لنسِلللللللللان. غيلللللللللر ذللللللللللك، إلّ أن يكلللللللللون اسلللللللللم

َنه في بعَض البعَوث، وأنشأ يقول:  ٌءل من العَرب بديلً مكا وبعَث رج

َلّي فهاَن َبديُل لقَي ما َع ال ّبِت ما إذا َت ُء اخ ْقَرا ً الّش ِميل
ٌءل ِفليُل بالخَّيل علمه قلي ُفها ّن ُبها يش ًا ويحسَِ بلعَلير

الصمعَّي: وأنشدنا 

ْتإه َخِصّي أَزّب ّفر ُع ن ِق َقعَا ّنله الجبان والفيل يفّرون ال َأ ك
ِفياللللة. ّيلللاش: قلللال للللي رؤبلللة: ملللا كنلللت أحَّلللب أن أرى فلللي رأيلللك  َع َلمة بلللن  قلللال َسللل

وبالكوفللللللللللللللة بللللللللللللللاب الفيللللللللللللللل، وبواسللللللللللللللط بللللللللللللللاب الفيللللللللللللللل.

َقيا أبلا ُهمللا سل ّتلى اكتهلل، و ٍم حَّ ّبلى أبلا حَّلاتإ ُلويه، وكان أبو مسِلللم ر ِفي ُلويه، وهو أبو حَّاتإم بن  ِفي ومنهم 

ّيللة. ٍه بللدين الخَُّّرم ُعولج بالترياق فأفاق، فقتلهما أبو مسِلم بعَد ذلك، وكانا على شأللبي مسِلم السِّم حَّتى 



َداَن، وكللان ْعَلل َق، وهو عنبسَِة بللن َم ّذا ّيين الح ويقولون عنبسِة الفيل، وهو النحوّي، وهو أحَّد قدماء النحو

ٍر للفرزدق قال  َء جري َأنَشد عنبسُِة بُن معَداَن هجا الفرزدق: معَداُن يروض فيلً لزياد، فلما 

ِوي لغُنبسَِة َلّي الّرا  َع
القصلائدا

ْعَداَن في كان لقد والفيِل َم
ٌءر زاج

ّنما قال  ّناُس بعَد ذلك هذا الشعَر قال عنبسُِة: إ َد ال الفرزدق: فلّما تإناشَأ

ْعَداَن في كان لقد ِم َم ْؤ ّل ٌءر وال  زاج
ًا فعَنللد ذلللك ُسللّمي عنبسِللَة الفيللل. ُقبحلل ِهيللَك بلله  َنا َل ْؤم  ّللل ًا فللررَت منلله إلللى ال فقللالوا: إّن شألليئ

َللله علللى الفيللل، ّبمللا حَََّم وغيلن الراجز كان يقللال للله غيلُن راكللب الفيللل كللان الحّجللاج بللن يوسللف ر

ّي، وكللللللللان يقللللللللال للللللللله: سللللللللعَدويه عيللللللللن الفيللللللللل. ّطنبللللللللور ُدويه ال ْعَ وَسلللللللل

ًا ٍد داَره وحََّّمللاَمه بالسِّللبابجة، عمللل طعَاملل ٌءل مللولى زيللا ِفيلل ّدثني يونس قال: لما بنللى  قال أبو عبيدة: حَّ

ّبللر فللي َغ ِكللب و ّداهم، ثللم ر ْدخلهللم حَّّمللاَمه، فلّمللا خرجللوا منلله غلل لصحاب زياد، ودعللاهم إلللى داره، وأ

ّدؤلي: وجوههم، فقال أبو السود  ال

َثيِن على ُل ّث فيِل حَّّمام من ال َعَْمُر ِكسِرى حَّّماُم َما أبيَك َل
َسبرة: وقال الجارود بن أبي 

ِتنا ّن َلى َكسُِ ِد َع الرسوِل عه ْلَف إرقاصنا وما الموالي َخ
وغيره: وأنشد الصمعَي 

ِم قبَل قيل كما  خالْف اليو
َكرا ْذ ُت  َف

ًا َفليالة ملن علينلا خلف
رأيه

َفللللال رأي فلن. َيللللَك? وقللللد  ّيللللُل رأ ِلللللَم تإف ّنللللف عنللللد الللللرأي يللللراه:  ُع ويقللللال للّرُجللللل إذا 

ّله عليه وسلم: لّمللا انتهيللت ّله صلى ال ّله بن بكر، عن حَّميد، عن أنس قال: قال رسول ال ّدثنا عبد ال وحَّ

ّله مللا غِشلليها َيها من أمر ال َيلة، وإذا ثَمرها أمثاُل الِقلل، فلما غِش ِف ُقها أمثاُل آذاِن ال ْدَرة إذا وَر إلى السِّ

ًا. ّولت ياقوتإلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تإحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

يزيد: وقال صاحَّب الكيمياء في جرير بن 

ِر َخصيَم تإكْن ْعََش الخَُّوِن الَم ً ّباس أبا مهل ًا العَ ول ِرفقل
َد أو َل ّنلوِن من الفيُل ُيو ال َتلُه لما هيهاَت هيهات ُرْم

ِم ْل سيِن في كالحَّنف والِح ّد ما إذا أنت الِحجلا أهُل ُع



ًا، فإنمللا ٍد يخَّللرج مللن الللبيض وإن لللم يكللن طللائر ٍر يخَّرج من البيض وكّل وللل الفرخْ والفروج وكّل طائ

ّنقللا، وشأللحمة َكللاء، وبنللات ال ِء والُح ُق والسِّللحفا َءة والللر ًا، كفللرخْ الحمللام والوزغللة والعَظللا يسِّمى فرخ

الرض، والضب، والِحْرذون، والورل، والحرباء، إل ما يخَّرج من بيض الللدجاج فللإنه يقللال للله فللّروج ول

َء يتوّسعَون في ذلك،قال شّأماخْ بن أبي  شأداد: يقال له فرخْ، إل أّن الشعَرا

ُبك حَّين تإأّمْل ِر ُء يض الّشتلا ٌءغ َمن أل ّنلا خاقان مبل َعل

ُء به أَضّر شأيِخ ومن َنلا َف ال من عيالك في أتإجعَُل
ٍر صغُي

ْذَن ُل ُء حََِّمَس إذا به ي الوغلا ٍة فراخَْ ًا يتبعَلن دجاج ديكل
الخر: وقال 

 تإنوُس أنباط ديك ومن
 َغباغبْه

دجلاجة فراخْ من إلينا أحَّّب

ًا البصرة أهل سّمي وإذا ِفيلللويه، قللالوا تإصللغُيره فللأرادوا بغُيللل إنسِان

ًا يجعَلون كما ًا َعمرويه، عمر إبراهيم بن محمد حَّمدويه. وكان ومحمد

ّنجيد الفارُس الّرافقي بللن نصللر بنللي مللولى شَأللبث، بللن نصللر قتيللل ال

ْفَرُس بالجزيرة يكن ولم جعَفر، وأبو الفيل كنيتان: أبو له معَاوية، من أ

الرافقة. ساكني من منصور بن وعيسِى الفيل وأبي عيسِى، بن داود

وعمره الفيل حمل

َذكللَر ّيللالين بعَللُض و َيلللة أّن الف ِف ُع ال ًا سللنيَن ِلسِللبع تإضلل َي ولللد مسِللتو

في ويحتالون منها، الوحَّشية من الوقَت ذلك يرصدون وأنهم السنان،

َد ذلك وأن الولد، أخذ إلللى سللنًة الثمانين بين ما أيديهم في يعَيش الول



أطللللللللللللوُل. الوحَّشللللللللللللية ُعمللللللللللللر وأّن المائللللللللللللة،

ٍء كّل وأّن َعَسِْللكر اليللوَم منها شأي َأّن إنللاث، بال إلللى بللالعَراق المللوَت و

ّذكورة ْعُّ، ال َبه وأّن أسر ّنهللم عنللدنا، يطول ل نا ْعَملللون وأ جلودهللا مللن َي

ّتَرَسللة َد ال ّدرق ومللن الخَّيللُزران، ومللن الجللواميس، جلللود مللن أجللو اللل

ّقبة هذه ومن البل، جلود من تإتخَّذ التي والَحَجف ّيلة، المعَ وملن المطل

ّلف ما جميع ِد الخََّشب أنواعُّ من يؤ فللي إنقاعهللا ُأطيللل قد التي والجلو

ّلبن، ّبتّي كّل ومن ال وصينّي. ُتإ

الفيلة مروج

ًا، لها أن وذكر َها القرى، من لها أصلُح المروج وأن ُمروج َعَ من ومواِض

الُمروج. من لها أصلُح الوحَّش

الفيلة فهم

ٌُءل وذكر ه سائسِلها إللى لي رسو ّتإبعَهلا قلد أن ة، إللى ا بعَلض وأّن دجل

َغُوغاء َبك حَّّجام بها: يا صاح ال ٌءر اليوَم الكلم وهذا با ألسِللنة علللى ظَللاه

ّهال، ً وأن الج َله منها فيل ّتللى الحللائط بهللا صّك َركلًة برجله رك خيللف حََّ

ّيللاَل وأّن القللول، لذلك النكاَر منها رأى وأنه منها، عليه ّثهللا كللان الف يح



بهللللللللللللا. صللللللللللللاَح َلّمللللللللللللا النتقللللللللللللام علللللللللللللى

ّنور، وكللذلك اسللمه، الكلُب عرَف وإذا والفللرس، الّشللاة وكللذلك السِلل

ّناقُة وعرفت الجنون، المْصَمت والمجنون والطفل حََّْل بين ما فْصل ال

ِه، َتَمُس الذي الّصوَت الحماُر وعَرف وجا ْل ُفه، به ُي يلتمللس والللذي وقو

ُيره، به ِء الكلّب، مخَّاطبَة الكلُب وعرف س ْبغُا َب َة وال ّلللم مناغا َك للله، الُم

ٌءز أمروه فإذا ذلك، أضعَاَف يفهم أْن ِفطنته بفضل الفيُل يكون أن فجائ

م وأداَمله، ذلك استعَاد الكلم من ضرٍب عند إنسِاٍن بضرب أْن ينكلر ل

َفه الترداد. طول على يعَر

الفيل نجو فائدة

ًا المرأة احَّتملت قالوا: وإذا َلَط أن بعَد الفيل َنْجو من شأيئ ٌءء به ُيخَّْ شأي

َبلللللللللللل ل فإنهلللللللللللا عسَِلللللللللللل ملللللللللللن ًا. َتإح أبلللللللللللد

ّكد قالوا: ومما ّنك ذلك يؤ ّلقَت لو أ ٍة على ع ًا، َنْجللوه مللن شأجر إّن شألليئ

َة تإلللللللللك السِللللللللنة. تإلللللللللك فللللللللي تإحِمللللللللُل ل الشللللللللجر

ًء ذلك يفعَلن الهند قالوا: وزواني ّطللراء استبقا إذا ولنهللا وللّشللباب، لل

َعُّ كانت الّرجال من الجناس جميع على موقوفًة كانت َبل إلى أسَر الح

َدم ل لنهللا ًا تإعَلل ًا ووضللعَت حَّملللت وإذا لطبعَهللا، موافقلل بطلللت. مللرار



صللاحَّب أّن يزعمللون لنهللم بعَجيللب، هللذا وليللس الللدواء مللن ضروب

َذ إذا الحصاة ًا َيُروثه حَّين الحمار روَث َأخ َه حَّاّر ِرب فعَصر َءه وشأ أنه ما

ًا ِر روِث ماء وفي الحصاة، تإلك يبول ما كثير ًا الحما ٌءء أيض للّضللرس دوا

المللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأكول.

ّدم كللان ممللن الكلللة بعَللَض الصمعَّي: سألُت وقال ْيسِللرة علللى يقلل َم

ّتّراس: كيف ُع ال َهدتإك إذا تإصن ّظة? والعَرب َج ِك ًا ال ًا كنت تإقول: إذ بطين

ّدْل ًا، نفسَِك فعَ ْوَث فقال: آخذ َزمن ًا حَّمار ر ماءه وأشأرب فأعصْره حَّاّر

ًا، عنلله فللأختلف َق أْن أثبللت فل مللرار ْلَحلل ْلبي، بطنللي ي َتهي بُصلل فأشألل

ّطعَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاَم. ال

ُتِحيَضللت إذا اليوَم نسِائنا من والمرأة ّفْت اس ً اسللت الثمللد، مللن مثقللال

ِلللللللللد. لللللللللم ذلللللللللك فعَلللللللللت إذا عنللللللللدهن لنهللللللللا َتإ

وللللللدت. ثلللللم ذللللللك فعَللللللْت قلللللد املللللرأة رأيلللللُت وأنلللللا

ْون، أبيَض الجعَُر كان إذا الكلب وُخرء ّلل ُء وكلان ال العَظلاَم الكللب غللذا

ٌءب فهللو اللحللم، دون ّذبحللة، لصللاحَّب عجيلل النسِللان. َرِجيللع وكللذلك ال

ًا يكون الفار وخرء أحَّللدهم بطللُن اسللتوكى إذا يحملونه للّصبيان، شِأياف

ًا وكان الجرذان خرء من كان وإن الّشللياف. هو منه الواحَّد كان عظيم

ًا ويصلح ّثعَلب، لداء الفار ُخْرء أيض َقللَرعُّ وهللو ال لَشللعَر يعَللرض الللذي ال



الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللّرأس.

َولت من يصلُح، الحَّمر الحمام وخرء ْب منلله ُيقَمُح والحَصى، للّرْمل الَم

ّدارصيني. من مثله مع درهم وزن ال

الفيل في شعر

َدثين: وقال بعَض  الُمْح

ِجلبلريِل للحليُة كأنها َنوكها على طالت لحيًة يا
ًا ْهر ّنليِل على طّم إذا َن ال ْو مائها من ينَصّب ما كاَن ل
ً ْيل ّفى َك َو ِقلنلديِل ألَف َل دهنها من يقطر ما كان أو

 
َتها ْب ًا حَّسِ فليِل عللى َبند ُسّرحََّْت قد وهي تإَراها فلو

ّلدين:  وأنشد أبو عمرو الشيبانّي لبعَض المو

َبعَوِض حَّاُل فكيَف  في ال
َوَسِط  ال

َقى إذا ُفيوُل تإل ال
وازدحََّلملْت

محمد: وأنشد علي بن 

ًا َقَل َرصاص ْث َبد من بأ ْعَ ِفيُل وما م ُله ال َقرا أحَِّم ُمو
َلين ينوء ْد ِعَ ِد من ِب إثِمل َغُبيُط عليه ِقْرملّي ول ال

َقَل ْث ِد ول منه بأ َكل ْنل أ ٍة ِقَرْت وجاموس ًا ُأو ِزئبق
آخر: وقال 

ّ ًا إل الّزاويْه في ُجّمع ِخر ٌءب ٌءل لله ليس يرى با داخل

ِلليْه ِنيَط ومثله بلأوصلا
على فالفيُل جئت إن

هامتي
ًا  ِقدر َكان  فقال: ووصف مّرة بن َمْح

ًا ْفق  َتإِحتها من آنسِت إذا َو
لهلبلا

َة َتإرمي ْبٍل الّصل غير بن
ٍة طلائش



َذف لو ْأُل ُيق  في الّر
َهبا حَّيزومها  َذ

ّيافة ِفيل جوُف مثل ز ال
َفلرة ُمجل

ِرياء في امرأة كان  َلها: وقال بعَض الك حََّم

ٌءل ل ّنها في َثعَ َقلَصلْم ول ِس ِة من بيضاء ِعْمَراَن ُرفق
الصّم

ّنها بلاللحلرْم ُتإوافي يوم كأ َنة ْهك اللفليَل تإركب لو َب
َرَزْم

ٌءة ُء غَماَم َهْم ِغّب َعْن غّرا ِر
العَّجاج: وقال رؤبُة بن 

َء يكفيَك ِفيل َدْر  حََّتى ال
َكبا  َتإْر

ّي الّردافى إّن الْرقبا والكر

قال: ثم 

ًا ًا ِسيد ِغُير ًا أو ُم ْغَُربلا لياحَّ ُم
ّتى الغُيراُن بي يشقى حََّ
ُأحَّْسَِبا

ودمنة كليلة في المثال من الفيل شأن في ورد ما

ومما قرأه الناُس من المثال فللي شأللأن الفيللل الللتي وجللدوها فللي

ُيبصللبُص َتإللَرى أّن الكلللب  َفلَ  كتاب كليلة ودمنللة، فمللن ذلللك قللوله: أ

َتإه ّو ِرف قلل َليعَلل ِتلم  ِكسِرة، وإّن الفيَل المغُ َقى له ال ُتإل ًا حَّتى  َبه ِمرار بذن

ّلللق. ُيتم ُيَمسِللح و ًا لللم يأكللْل حَّللتى  َكّرم َلفه ُم َع ّدَم إليه  ُق وفضله، فإذا 

ٍة مللن ارتإفللاعُّ ٌءد إل بمعَونلل قال: وقيل في أعماله ثلثة ل يسِتطيعَها أحَّ

ِهمة، وعظيم خطر، منها عمُل السِلللطان، وتإجللارة البحللر، ومنللاجزة

ّنلله ل ينبغُللي أن ّو، وقالت العَلماء في الّرُجل الفاضللل الرشألليد: إ العَد



ًا، وإّمللا َنين، ول يليق به غيرهما إّما مع الملوك ُمكّرم ُيَرى إل في مكا

َنين: إّمللا فللي ّتلً، كالفيل إنما بهاؤه وجمللاله فللي مكللا ّنسِّاك متب مع ال

ًا للُملللللللللللوك. َكبلللللللللل ًا، وإمللللللللللا َمْر ّي بّريللللللللللة وحَّشلللللللللل

ِوت: فضل المقاتإل ٍة فْضُل ما بينها متفا قال: وقد قيل في أشأياء ثلث

على الُمقاتإل، وفضل الفيِل على الفيِل، وفضل العَالم علللى العَللالم.

ُيدفع، َدُر الذي ل  َق ًا ال وقال في كلم آخر: فإن لم تإنَجع الحيلة فهو إذ

ُبوت، وهللو ّتللا ْدِخله ال ُيلل َتإه حََّللتى  ّو َد قلل فإّن القدَر هو الذي يسِلب الَسلل

ِللم، وهلو اللذي َيحِمل الّرُجل الّضعَيف عللى ظَهلر الفيلل المغُت الذي 

َتهللا ويلعَللُب بهللا. ُعُّ حَّم ِز ّيللة ذات الُحَمللة فينلل ّواء علللى الَح ّلط الحلل يسِلل

ْغُنيلله، وطمحللت عينللاه ُي َفاف الذي  ّدنيا بالك قال: وَمن لم يرَض من ال

إلى ما فوق ذلك، ولم ينظر إلى ما يتخَّّوف أمللامه، كللان مثللله مثللل

الذباب الذي ليس يرضى بالشجر والرياحَّين حَّتى يطلب الماء الللذي

ِه فيهلللللك. ُأذن يسِلللليل مللللن أذن الفيللللل المغُتلللللم، فيضللللربه بلللل

وقال: فأقام الجمُل مع السد حََّللتى إذا كللان ذاَت يللوم تإللوّجه السللد

ْثَقلً يسِيل َلَت السد ُم ًا، وأف َله قتالً شأديد ٌءل فقاتإ َيه في نحو الصيد، فلق

ًا، فلبللث ُلَب صيد ًا، قد جرحَّه الفيل بأنيابه، فكان ليسِتطيع أن يط دم

ًا ل يجدون ما يعَيشون به مللن فضللول الذئُب والغُراُب وابن آوى أيام



السلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد.

َنعَت ًا وأنللَت قللد َصلل ًء وكَرملل ُنللك عنللدك وفللا وقال: وكيللف يرجللو إخوا

ُلك في ذلك كمللا قللال َكّرمك وشَأّرفك ما َصنعََت، بل َمث بملكك الذي 

َكر أن ًا يأكُل ُِجرذانها مائة َمّن من حَّديللد، غيللُر مسِللتن التاجر: إّن أرض

َيلللللللللللللللللللللللة. ِف ُبزاتإهللللللللللللللللللللللا ال ِطللللللللللللللللللللللف  تإخَّ

ُة ُذ للغُللراب: أشأللد العَللداوِة عللداوة الجللوهر، وعللداو قال: وقال الجللر

ّنه الجوهر عداوتإان، منها عداوة متجاَزية كعَللداوة الفيللل والسللد، فللإ

ُد الفيللل، ومنهللا عللداوة إنمللا ّبما قتل السلل ّبما قتل الفيُل السد، ور ر

ّنور، ضَرُرها من أحَّد الجانبين على الخر كعَداوة ما بينللي وبيللن السِلل

ّني عليه، ولكن لضّر منه علّي. وقال: فإّن العَداوة بيننا ليسِت لضّر م

َوحَِّللل لللم َثللر لللم يسِللتعَْن إل بللالكريم، كالفيللل إذا  َع إن الكريللم إذا 

يسِلللللللللللللللللللللللللللللللللتخَّرْجه إل الفيللللللللللللللللللللللللللللللللللة.

ضللروب العَللداوات وسللنذكُر عللداوة الشلليطان للنسِللاِن، والنسِللان

ّللله للكللافر، وعللداوة للّشيطان، وهما عللداوتإان مخَّتلفتللان وعللداوة ال

ّللله، وهاتإللان العَللداوتإان غيللر تإينللك، وهمللا فللي أنفسِللهما الكللافر ل

مخَّتلفتللان، وهمللا والللتي قبلهللا مخَّالفللة لعَللداوة العَقللرب للنسِللان،

ّية، وعداوة النسِان لهما مخَّالفة ٌءة لعَداوة الح ُة العَقرب مخَّالف وعداو



لعَداوة كّل منهما للنسِان، وعداوة الذئب والسد، والسد والنسِللان

خلف عداوة العَقرب والحيللة، وعللداوة النمللر للسللد والسللد للنمللر

َبللبر للسللد غيللر مسِللالمة ٌءة لجميللع مللا وصللفنا، ومسِللالمة ال مخَّالفلل

الخَّنفسِاء والعَقرب، وشأللأن الحيللات والللوزغَِ خلُف شأللأِن الخَّنللافس

ّد ّله، وابن ِعْرس أشأ والعَقارب، وعداوة النسِان خلُف عداوة ذلك ك

ُة البعَيللر للبعَيللر، والللبرذون ّنور، وعللداو عللداوة للُجللرذان مللن السِلل

ّذئب خلف ذلللك، للبرذون، والحمار للحمار شأكل واحَّللد، وعللداوة اللل

ًا منه منهللا مللن السللد والنمللر والبللبر، وهللي أقللوى َفَرق ّد  ُة أشأ والّشا

َفَرقهللا مللن ّد مللن  ّدجاج مللن ابللن آوى أشألل َفَرق ال ّذئب، و عليها من ال

ًا من الشاهين منلله مللن الّصللقر والبللازي. ّد فَرق ّثعَلب، والحمام أشأ ال

ٌءب: منها المشاكلة فللي ّناس ضرو عداوات الناس وأسباب عداوات ال

ّنسِللب، الصناعة، ومنها التقاُرب فللي الِجللوار، ومنهللا التقللارب فللي ال

ّتقاطع في العَشلليرة والقبيلللة، والسِّللاكن عللدو والكثرة ِمن أسباب ال

ِكن، والفقيللر عللدّو للغُنللي وكللذلك الماشأللي والراكللب، وكللذلك للُمسِْ

ٌءة بالملوك، وكذلك المعَتللق َوق موصول ْغُضاء السِّ َب الفحل والخَّصّي، و 

ُبر، والموَصى له بالمال الرغيلب، وكلذلك الللوارث والمللوروث، ُد عن 

ٌءر ولكنلللللللللله يطللللللللللول. ولجميللللللللللع هللللللللللذا تإفسِللللللللللي



َة الغُللراِب للحمللار، عللداوات الحيللوان وذكللر صللاحَّب المنطللق عللداو

ّنحويون ينشدون في ذلك قوَل الّشاعر:  وال

َة َو َدا ِر َع ْلِحما ُغَُراِب ا لل َنا ْلَت ل عاديت َتإباِب في ِز
َع أيللللللللللَن مللللللللللن أدري ول إليهللللللللللم. هللللللللللذا وقلللللللللل

ًا وذكر ُبوم عداوة أيض وفي للحمار، الّشوك عصفور وكذلك للغُراب، ال

ٌءم هللذا ٌءر كل ّول فللي بعَضلله ذكرنللا قللد كللثي الحيللوان. مللن هللذا كتابنللا أ

المثللال. عللن الخبللار إلللى رجعَنا ثم ودمنة كليلة في المثال إلى رجع

ِر يلتمس ل َمن القوام قال: وأكيس الِقتللال عللن وجللد مللا بالقتال الم

ًا؛ ْذهب إنمللا الشأللياء وسللائر النفللس، مللن فيه النفقة إنما القتال فإن م

ّنفقة مللن فلإّن رأيلك، مللن البللوم قتلال يكلونّن فل الموال، من فيها ال

ْيلللللللللللللللن. ُيَراكلللللللللللللللل الفيلللللللللللللللل ُيَراكلللللللللللللللل الَح

ّنه الجرذ قال: فأجابه ٍة ُرّب فقال: إ ٍة عداو وهللي صداقة، ظَاهُرها باطن

ّد ًا أشأ َع منهلا َيحلترْس للم وملن الظاهرة، العَداوة من َضَرر َع وقل ِقل مو

ِللللم الفيلللل نلللاَب َيركلللب اللللذي الّرُجلللِل َت ْغُ ُبللله ثلللّم الم ّنعَلللاس. يغُل ال

ًا َأّن قال: واعلم ّو من كثير َعَللد ّدة يسِللتطاعُّ ل ال حَّللتى والمكللابرة بالشلل

َد الهلللّي. بالفيللل الوحَّشللّي الفيللل يصللاد كمللا والملينللة، بللالّرفق ُيصا

ُعَشب وقال: إّن ّليِن في رأيَت كما ال ُع وقد والّضعَف، ال الكثيُر منه ُيْجَم



ّي الحبلللُل منللله فيصلللنع المغُتللللم. الفيلللل بللله يوثلللق اللللذي القلللو

الكللاتإَب كاَل ونريد عليك، وأكرمهم إليك، َبنيك أحَّّب قال: وقالوا: نريد

ل الللذي البيللَض والفيللَل مثللله، يوجللد ل الذي والسِيف سّرك، صاحََّب

العَظيميللن الفيليللن ونريللد القتللال، فللي َمركبَك هو الذي الخَّيُل تإلحقه

َكر. الفيل مع يكونان اللذين ّذ ال

الحروب في الفيلة

ّية أيام عن والخبار الحديِث هذا في سمعَنا وقد جسِللر ويللوم القادسلل

ْهَران، ُقّس ِم ّناطف، و َند، ويوم وَجلولء، ال والفيللل البقللع، بالفيللل َنهاو

ْوا لللم والناس البيض، والفيل السود، ً بللالعَراق َيللَر َبللَر، ِفيل ً ول أو فيل

َعََر. أشْأ

المستأنسة الفيلة

َيلللة حَّكللُم حَُّكُمها الفرس، مع كانت التي والفيلة ِف عنللد كللانت الللتي ال

ِء سللائر وعند المنصور، المؤمنين أمير ِده، مللن الخَّلفللا ٌءد وكلهللا َبعَلل ُجللر

َغُّضللبة، َق ولللم ُم ْللل ًا ن ّيًة رآهللا أحَّللد ُقللَرى فللي تإصللير أن قبللل وحَّشلل ال

يلللللللللللللللللللللذكرها. اللللللللللللللللللللللتي والمواضلللللللللللللللللللللع



الّصلليود الطائر أّن علمنا وقد  موطنه من أخرج إذا الحيوان حَّال تإبدل

ُدْث لللم عللام مائة بلده في أقام لو الجوارح، من زوائللد، لمنسِللره يحلل

ْيَر َع ِر في أقام إذا العَانة و إلللى و حَّللافره، من الخذ إلى احَّتاَج بلده غي

َلللف أن َت َبيطللار، إلللى بلله ُيخَّْ ّنيللات هللذه مللن الوحَّشللّي والطللائر ال المغُ

ًا عندنا أقام لو والنوائح، ً دهر ّوْت لللم طويل ُكللّرز، وقللد أخللذناه إذا ُيصلل

ّتفريخ. والتعَشيش المزاوجة وكذلك وال

بالفيلة التكّاثر

َىَلللة عنده تإكون أن إلى يصُل كان َملٍك قال: وكّل ّنه ِف ُعُّ ل كللان فللإ َد َيلل

ّتهويل بها، والتجمل منها الستكثار ُعُّ ول عنللده، بمكانهللا وال َد َبهللا َيلل ركو

الّزينة. يوم وفي العياد، وفي الحروب، في

الشعر في الفيل

َقاول والعَباهلة من ملوكهم، وأبللي اليكسِللوم مللن ملللوك الحبشللة، وقد كانت عند حَِّمير والتبابعَة والم

وعند ملوك سبأ، مقّربة مكّرمة، يلدّل عللى ذلللك الشأللعَاُر المعَروفللة، والخبلار الصللحيحة، أل تإللرى أن

ِرم،  ِرب وملوك َسبأ وَسيَل العَ فقال: العشى ذكر مأ

ِرُب ّفى ومأ ِرْم عليها َع َعَ ٌءة للمؤتإسِي ذاك ففي ال َو ُأْسل

ُهلُم جاء إذا ُؤ ِرْم للم ما َي ٌءم ْته رَخا َن ٌءر لله ب َي حَِّلْمل
 قد ماؤهم ساعة على

 ُقسِِْم
َبها الحروَث فأروى وأعنا



َء َها ْي َت ٌءب فيها ب َيطلّم َسرا ُيوُل وطار ُف ُللهلا ال ّيا َفل و
ُيْرَمى بالمنجنيق أنشأ  ِبل القينّي مع الحجاج يقاتإل ابَن الّزبير، فلما رأى البيَت  يقول: وكان القي

ًا أَر ولم ْيش َنا ج َل ْث ّلهم ِم  ك
خلرُس

ًا َأَر ولم ْيش بالحّج ُغّر َج
قبلللنلا

َنا ِر ْهَب بأحَّجا  الولئد َن
ُعَلْرِس للل

َنا ْف َل ْيِت َد َب ِه ِل ّل َنْرِملي ال
ُتلوَره ُسل

ِر بجيش ْد  ليس الفيِل كَص
 رأُس له

َنا ْف َل ْوَم لهْم َد ِء َي ِمْن الثلثا
ًنلى ِمل

ّوض المللَر إليلله، ُد الملك كتابا إلللى الحّجللاج يخَّللبره فيلله، وفلل َعُّ وعاذ بقبر مروان، وكتَب له عب ِز فلما ف

قال: 

ِقي َأّن َ ِطل ْن  الحّجاج إلى ا
 تإغُريُر

ْلَم اّن لو علمُت وقد ِعَ ْل ا
ُعَنلي َف ْن َي

ِئِف وفي ٌءت الّصحا ّيا  حََّ
َمناكليُر

ًا ِقب َتْح ًا ُمسِ ْدَمى ُصُحف َتإ
ُعَهلا َواب َط

ّني ُق إ ِدي َمْن َلحََّْم  به َتإخَّْ
ِعَيُر ال

الحّجاج إلى َرحََّلُت لئْن
ًا ِذر معَت

الفيل لسان

َطللَرف ِنه إلى داخل، وطرفه إلى خللارج؛ إلّ الفيللل، فللإّن  وكّل حَّيواٍن في الرض ذو لسِاٍن فأْصُل لسِا

لسِللللللللللللللللانه إلللللللللللللللللى داخللللللللللللللللل، وأصللللللللللللللللله إلللللللللللللللللى خللللللللللللللللارج.

ّنه مقلوب ثللّم لقللن الكلَم لتكلللم. بعَض خصائص الحيوان وتإقول الهند: إّن لسِان الفيل مقلوب، ولول أ

ّنه ليللس ًا، إلّ ما كان منها فللي المللاء الملللح، فللإ ِدماغ ًا و ْذب فإّن له لسِان وكّل سمٍك يكون في الماء العَ

ِدملللللللللللللللللللللللللاغَ. ٌءن ول  لسِلللللللللللللللللللللللللمك البحلللللللللللللللللللللللللر لسِلللللللللللللللللللللللللا

ّكلله ّنمللا يحللّرك ف ّنه إ ّنه إنما يحّرك فكه السفَل، إلّ التمسِاح فللإ ٍء يأكل بالمضغ دون البتلعُّ فإ وكّل شأي

العللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى.

وكّل ذي عيٍن من ذوات الربع من السِّباعُّ والبهائم الوحَّشية والهلية، فإنما الشأللفار لجفونهللا العللالي

إلّ النسِللللللللللللللللان، فللللللللللللللللإّن الشأللللللللللللللللفار للعللللللللللللللللالي والسللللللللللللللللافل.



ِة جميللع ْدر وليس لشيء مللن ذكللور ُع الّص ّنه واس ْدر، إلّ النسِاَن فإ ّيق الّص ّنه ض ٍر فإ ْد وكّل حَّيواٍن ذي َص

ٌءي في صدره إل النسِان والفيل، وقال ابن  ُمقبل: الحيوان وإناثها ثد

ْلُس ّنُجوم َط  اغبّر إذا ال
 الدياميُم

ٍة ِر مثل وليل ْه ِفيل َظَ ال
ّيَرها َغ

وظرفه الفيل ضخم

َلللُح ِضللخََّمه مللع وهو الحيوان أضخَّم والفيل ْظَللَرف أم َكللى وأ وهللو وأحَّْ

الطبيعَللللة. رشألللليق الجسِللللم، خفيللللِف كللللّل ذلللللك فللللي يفللللوق

ّنما ّدّب والِقللرد الكلللب فللي الحيللوان جميع من الحكاية وإ والّشللاة واللل

ّية، ّك ْبغُاء عند وليس الم َب ّ ال ِر حَّكايُة إل ِغلظلله مللع فصللار الصوات، صو

َق وفخَّامته وِضخََّمه ًا، أرشأ ّق َمذهب ًا، وأد َهَر ظَرف ًا، وأظَ مللن وهللذا طَربلل

َعََجب، أعجب ّنكم وما ال َظم ظَ ِعَ ْلٍق ِب ّبمللا َخ ِه فللي كللان ر ْي َب مللن أكللثر َنللا

 َمّن، ثلثمائة

الفيل على المتعصبين قول في الحيوان أعظم

الحيوان أعظَم أّن على أجمعوا يعارضُهم: قد من فقال

ًا ْلق َكّْوا والسَرطان، السمكُّة َخ َظم عن وح ّيات، بعض ِع الح

ّنين؛ شأن تعظيم في وأكثروا بهما، ألحقوه حتى ّت فليس ال



ّدُعوا أْن لكّم ّدعيتم. رد ما للِفيل َت على الفيل صاحب ا

خصمه

ّبُر الهند صاحَُّب قال ّو الفيل الفيل: أّما خصال عن والمعَ َسللْمكه، وعل

ْفرتإه، وِعظم ّتإسِاعُّ ُج َوتإه، وا ْه َعَُة ُخرطللومه، وطوُل َص ِكللبر أذنلله، وسلل و

ّفة مع ُغرموله، ِه وقلة حَّمله، وثقل ُعمره، وطول وطئه، ِخ ِلمللا اكللتراث

َيَن فقد ظَهره، على ُوضع ُع ل َمللن الجماعات من ذلك عا ّد يسِللتطي الللر

ّ عليها ٌءل إل ّدعيتللم ما وأّما ُمعَاند، أو جاه َظللم مللن ا ّيللة ِع ّنللا الح مللتى وأ

َلها مسَِْحنا ْذنا وثخَّنها، طو َنهللا وأخ ّنللا الفيللل، مللن أكللثَر كللانت َوْز لللم فإ

ْع ّقللائين، أحَّللاديث فللي إل هللذا َنسِْللَم ّوائين، وأكللاذيب الر ّيللد الحلل وتإز

البحرّييلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن.

ّنين وأما ّنما الت ِء اليمللان سبيُل به اليمان سبيُل فإ َقللا ْن َعَ ِرب، ِب ْغُلل ومللا ُم

ًا رأيُت ِلسِ ّنيللن ذكللر فيلله َجللَرى قّط مج ّ الت ّذبون ينكرونلله وهللم إل ويكلل

ِبر ّ عنه، الُمخَّ َفللْرط في أنا إل ّبمللا ال ّيين بعَللَض رأينللا ر أّن يزعللُم الشللام

ّنين ّت ٌءر ال َبل من يخَّرج نار فيه إعصا يمللّر فل الّزمللان، بعَللض في البحر ِق

ٍء ّ بشي ٌءس ذلك فسِّمى أحََّرقه، إل ّنين، نا ّت َعَلوه ثّم ال ّيللة. صورة في ج حَّ

ًا نَر فلم السَِّرطان وأما ّنه ذكَر قط أحَّد َنه، أ َي ّنا فإْن عا بعَض قول إلى ك



ّيين َعم فقد نرجع، البحر ّنهللم هللؤلء َز جزائللر بعَللض إلللى َقُربللوا ربمللا أ

ِغُياض وفيها البحر، َلودية ال ّلخََّاقيق، وا ّنهْم وال ُدوا ذلك بعَض في وأ أوقلل

ًا َلْت فلما عظيمة، نار عليلله مللا وبكّل بهم َهاَج السِرطان ظَهر إلى وص

ّنبللللللات، مللللللن ّتللللللى ال ْنللللللُج لللللللم حَّ الشللللللريد. إل منهللللللم ي

ّتّرهللات الخَّرافللات علللى طللّم قللد الحللديُث وهذا َوة. وحَّللديث وال ْللل الخََّ

العَظم، لفاحَّشَة الباُل لها يقال التي السِمكة إّن فلعَمري السِّمك وأّما

ًا، ذلك عاينوا وقد ًا، وقتلوه عيان البللال في الّشأن َأّن أحََّسِِبوا ولكن يقين

ّلَقللن والمعَرفللة، الحللّس مللن فيلله أن علمتللم فهللل ذكرتإم، ما على وال

ّطلَرِب والحكايلة، ّدة الَمواتإلاة وحَّسِلن وال ّهلد القتلال، وشأل تإحلَت والتم

الفيللل. في منه وأكثر ذلك وجدنا كما الخَّصال، من ذلك وغير الملوك،

ّنللى أو التجلار، لله واحَّتللالت الملللوُك صلليده في رغبْت وهل ّظَفلَر تإم ال

ّباء، بعَض بأجزائه ٍء َيصللح وهل الط ٍء أو للدوا ْبلس، أو غلذا ّنملا ل غايلة إ

ّيين َلُموا أْن البحر ًا عليه هجموا إن عبثه من يسِ ّتى غافلً، أو نائم ينفر حَّ

ّبلللللله ويفللللللزعُّ َقللللللْرعُّ وين الخَّشللللللب. واصللللللطكاك العَصللللللا، ب

ّدْمنا وإنما ّفه في الذي الحيوان ِخصال على الفيل خصاَل َق ومنقللاره ك

ة، طريلف ملن فيه َيكون أو العَجيبة، الصنعَُة الحلس، وغريلب المعَرف

التفاريللج ومللن والُحسِْللن، الجمللال مللن فيه ما بعَض َأو البصر، وثقوب



ّتحاسللين، ومللن ّتنضلليد العَجيللب، بالتللأليف والتلويللن، والوشأللي ال وال

والمخَّللارج الملّحنللة، الصللوات مللن حَّنجرتإلله فللي ما بعَض أو الغُريب،

ّداخلة والغاني الموزونة، الخَّطللأ، سللبيل مللن الخَّارجللة اليقللاعُّ، في ال

ّطَرب يجمع مّما حَّللتى مغُللّن، كّل ويروق النوائح يفوق ومما والّشجا، ال

ِتإه وصفاء تإخَّريجه بحسِن ُيضرب ّبه حَّتى المثُل، مخََّرجه وشأَجا صو يشلل

َوتإر. المزملللللللللللللللار صلللللللللللللللوُت بللللللللللللللله والللللللللللللللل

َيللل، بللالمكر ُيعَللرف ما بعَض وأما ْيللس والِح َك وبالِفطنللة والّروغللان، وال

ِبالخَّديعَة، ِعَيُشه بما والعَلم والتكسِّب، والّرفق و ِر ُي َذ ُبلله، مّمللا والح ِط ْعَ ُي

ّتإيه ّثقافللة طريللق فللي يكللون مللا بعَُض وأّما به؛ وحَِّذقه لذلك وتإأ يللوم ال

ّثقافة والّروغان، والعَزم المطاولة، على والّصبر بالمشاولة، والبصر ال

َولن، والكّر ّد ل حَّتى مواضعَها في التدابير تإلك ووْضع والَج طعَنة له تإر

ْثبة، له تإخَّطئ ول ّنظر ُيعََرف ما بعَُض وأما و ِإحَّكللام العَاقبللة فللي بللال وب

ّدم بالثقللة، لنفسِلله والخللذ المعَيشللة شأللأن ْهلللة حَّللال فللي وبالتقلل الُم

ّدخار ّدخر التي والجناُس الحاجة، ليوم وال عللن العَْجللز ليللوم لنفسِها تإ

ْثللُل والتكسِّب الطلب َفِم ّذّرة، -  وكنحللو والفللأرة، والُجللَرذ والنملللة، اللل

ّنحل. فإذا العَنكبوت َظمه إل للفيل ليس كان وال َظم كان وإن ِع ِعَ قللد ال

ِهللد أن لحَّللد ينبغُللي فل المفللاخرة، أبللواب مللن بللاب فللي يدخل َنا بلله ُي



المفللاخر ذواِت بلله ويناضللَل الّشللريفة، الخَّصللال لهللا الللتي البللداَن

ّنَك فما العَظيمة، َظم مع جمع قد ببدٍن ظَ ِعَ مللا الشريفة الخَّصال من ال

ِني ّطواميَر ُيف َلجلد ويسِللتغُرق الكللثيرة، ال أّن علمللت وقللد الواسللعَة، ا

ْهللِل ِمْن ِعَيُشللها بمللا السِللمكة هللذه َج ِلُحها ُي ُيْصلل ّنهللا و ُة أ ّطلللب شأللديد ال

َعَنبر، لكل والّشهوة َتُل والعَنبُر ال َلى مللن للبللال أق ّدف فللإذا للللدواّب، اللل

ًا أصلللابوه ّيتللل ًا َجلللوفه ملللن اسلللتخَّرجوا م ًا عنلللبر ًا. كلللثير فاسلللد

ْفع من فيه وما ّ الن َنه أّن إل ُلح ده البحريين. ُسفن لتمريِن يْص

الفيل على الهندي غانم تعصب

ِني ٌءم فسِِمعَ ًا العَبد غان ِكللي وأنللا يوملل َوق مللْن وكللان الكلَم، هللذا أحَّ َأْملل

َقعَهللم النللاس ِه مللع َرقاعللًة، وأْر ٍد ِتإيلل ِدي ُعْجللب شَألل ًا و ِرضلل نفسِلله، عللن و

ّناس، على وُسخَّط ّي أنه حَُّْمقه فِمن ال الفيللل، علللى يتعَّصللب وهو هند

أعللّم أليللس الرض، يحمللل الللذي الحوت في الهند تإقول لي: ما فقال

ًا َلى نفعَ ْع ًا? قلت وأ علللى يقع إنما الكلم هذا مداَر إّن هالُك، له: يا أمر

وفللي المللاء فللي المللذكورة الحيللوان جميللع بيللن مللن الربعَة القسِام

ّيللات أجنللاس مللن ينسِللاح كالللذي الهللواء، وفللي الرض ّديللدان، الح وال

ّناس، الدواّب من يمشي وكالذي الطيللر أحَّللرار ِمللن َيطيللر وكالذي وال



َهَمجها، وَخشاشأها وبغُاثها يعَلايش ملا وكلّل كالسِّللمك يعَللوم وكاللذي و

السِلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمك.

الملئكة في َأّن علْمنا فقد ظَهره على الرض تإكون الذي الحوت فأّما

ًا، الحوت هذا من أعظُم هو َمن لكللان حَََّضللَرنا قد َمن مكاُن ولول مرار

ِهُل ل ممن معَرفته. مقداُر وهذا الجواب، يسِتأ

الفيل قوة

ْثقللال، حَُّّمللل إْن الحيللوان جميع ِمن أقوى قالوا: والفيل قللوة ومللن ال

ْظمه ِبه ع ّنه وعَص َظم مع القاعد خلَف يمّر أ َدنه، ِع بللوطئه، يشللعَر فل َب

ُيحّس َدنه بعَض لحَّتمال بمَمّره ول ٌءة وهذه لبعَض، ب أخرى. أعجوب

الفيلة حمل مدة طول

ّدة أطللوُل الحيللوان إنللاث حَّوامللل فللي وليللس َبللل ملل الفيللل، مللن حَّ

ّدن، َك ٌءر فإنه والكر قللول فللي عليلله يزيللد والفيللُل البللاب، هذا في مذكو

بعَضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللهم.

ُد فأّملللا ْنللل ِه ُتهلللم ال ّدن ففتن ّد بالكركللل بالفيلللل. ِفتنتهلللم ِملللن أشأللل

ُلهللا الحيللوان أجنللاس مللن ذلللك دون كللان مللا فأما ً فأطو الحللافر حَّمل



َنة على يزيدان ول والخَّّف، ُتإجّر النثى ُتإسَِحب أن إل السِّ ًا، و ّياملل فأّمللا أ

ّظلف ّدة فإّن البقر من منها كان فما ضربين، فعَلى ال وحَّمللل حََّْملهللا م

أشأللهر. خمسِللُة حَّملهللا فللإّن الغُنللم مللن كللان وما أشأهر، تإسِعَة النسِاء

هذا. كتابنا من سلف فيما ذلك في الحيوان أجناس حَّال ذكرنا وقد

الفيل صولة

َذر أْن تإتخَّللذ ظَهورهللا كالمنللاظَر والمسِللالح والرصللاد. ُلهللا فللي العَيللن، فاحَّْلل ْو َه قللالوا: والفيلللة 

ِء الفيلللة، َوْط ٌءط بقلوائمه، وكلانت الكاسللرة ربمللا قتلللت الّرجللَل بلل ْب ٌءل وضرب بخَّرطومه، وَخ وللفيل قتا

ْته، ولذلك َدْت نحوه فداَس َلف وقص َألقوا إليها الّرجل تإركت العَ ْته، فإذا  ّلَم ُع وكانت قد دّربت على ذلك و

ِهض بن ثومة العَامري  ّي، لنا قوله: أنشد العَباس بن يعَقوب العَامر

ْغُم وذو ْذ الّض  بعَُض إ
 ناهُش المحاِمين

ّطاُر الّشاعُر أنا ِمن الخَّ
ٍر دون علامل

ًا ٌءت به أِميم ْدِمليا َتل  ُمسِْل
َملقلارُش

ْبط بخَّبٍط حَّتلى الفيِل كخََّ
تإلركلتله

مقبل: وأنشد الصمعَي وأبو عمرو لتميم بن 

ّيَر ِهلجلائيا الكتلاب آياِت َتإخََّ
ٍر بني تإأُمُرون ما عام

بشاعلر
َننا فيما الّشعَب أَرى  بي

ِنليا متدا
ُفو ُفو كما أأع الكريُم يعَ

ّننلي فإ
ٍد  الرأس ِمن ُأبقي فل ِبَجْر

 باقيا
ِبُط أَم ْبَط اْخ هامَة الفيل خ

َرأِسه
َء النللاس ّودهللا وْطلل ّدبهللا وتإعَ ُكسُِللور - تإؤ بعَض من رمي تإحت أرجل الفيلة وكللانت الكاسللرة - وهللي ال

ّنعَمان بن َيلة ال ِف ِقَي تإحت قوائمها بعَض أهِل الجنايات، فكان ممْن ُرِمَي به تإحَت أرجل ال ُأل ْبطهم إذا  وَخ

الشاعر: المنذر، وقال في ذلك 



ِه َوذَرى ِت ْي ِز َب ْو ُيوِل ِبَجل ُفل الل ّتاِج ذا إّن َلَك أبا ل ال
أْضَحلى

ّتى َماِن  أّم سقاه حََّ
َبللليِل الل

َدا ِكسَِْرى ِإّن الملك على َع
ْع ّن ال

ّي، بن الهيثم وذكر  الصين ملك كتاب ّثقفللّي، يعَقللوب أبللي عللن عللد ال

ًا مللوتإه بعَد معَاوية ديوان في قال: رأيت عمير بن الملك عبد عن كتابلل

ِبطلله علللى الللذي الّصين ملك فيه: من الصين ملك ِمْن فيللل، ألللُف َمْر

ُبنيت ِبن داُره و والذي ملٍك، ألِف بناُت تإخَّدمه والذي والفضة، الذهب بل

ّوة، يسِللللللللقيان نهللللللللراِن للللللللله ُللللللللل معَاويللللللللة. إلللللللللى ال

ّنللي، زيوشأللت قتَل ِكسِرى أراد قالوا: ولّما المغُنللي، فهلبللذ لقتللله المغُ

ّنللاس أحَّسِللَن وقللال: قتلللَت الفيلللة تإحللت بلله يرمللى أن وأمللر ًء، ال َنللا ِغ

َدهم ًا وأجو ِلك؛ إمتاع ًا للم إلللى التفت نحوالفيلة سحبوه فلّما له، حَّسِد

فمن فهلبذ زيوشأت قتل وقد الُمغُني، زيوشأت قتلُت وقال: إذا كسِرى

ْتللَك، التي هي لك بقيت التي كسِرى: المدة ُيطربك? فقال َق ّلللوا أنط خ

سبيله.

الفيلة الهند تأديب

ّي، صللفوان بللن صللفوان وقللال يزيللد بللن داود عنللد وكللان النصللار

ّدب بالمولتللان: الهنللد ّتللأديب، مللن بللأنواعُّ الفيلللة تإللؤ مللن وبضللروب ال



ّبمللا حَّللتى الحللروب، آداُب فمنهللا التقللويم، ُطللوا ر َب َذام السِّلليف َر ُهلل ال

َغُللْرب، الحديللد المتللن، الّشللديد الّرغيللب، ّتللام ال ّطويللل الطللول، ال ال

ًا، بلله يضللرب كيللف وعلمللوه الفيل، ُخرطوم طَرف في السِّيلن، ُدم ُقلل

ًا ُعَلله وكيللف وشأللمالً، يمينلل َق يكللوَن حَّللتى بخَّرطللومه يرف رؤوس فللو

ّيالين َف ِد ال ظَهره. على القعَو

الفيل في هارون شعر

قال: وأنشدني هارون بن فلن المولى، مولى الزد، قصيدتإه التي ذكر فيها خروَجه فللي الحللرب إلللى

َلله بهلا علن الّضللربة، َبللًة أعَج ْث َو َثللَب  ُله السِّلليُف و فيٍل في هذه الصفة، فمَشى إليه، فلما كان حَّيللُث ينللا

ِطُملله ِمللن ْولللة كللاد يح َبيه - وهما عندهم قرناه - فجال به الفيُل ج ُأصول نا ّلق ب ْدر الفيل، وتإعَ ولصق بص

ْلق، رابط الجأش، قال: فاعتمدُت وأنا في تإلك الحللال - وأصللوُل ِديد الخََّ ّدة ما جال به، وكان رجلً شأ شأ

ِنللم َغ ّي، وكللانت الهزيمللة و َد َيلل َبللَر الفيللُل، وصللار القرنللان فللي  ِلهما، وأد النياب ُجوف - فانقلعَا مللن أصلل

ذلك: المسِلمون غنائَم كثيرة، وقلت في 

ُلوا وقد  ُخرطوَمه وَص
ِم بلُحلسَِلا

ًا إليه مشيُت وادعل
ّهلل ملتلمل

ِء ِمن بأبيَض  اللحلديد ما
ِم َذا ُهل

ّنه فقلُت الفليُل ِلنفسِي: إ
ٌءب ضلار

َدى ِد منخَُّوب كّل َل َؤا ُفل  ال
ِم َعلبلا

ْنكلي فإْن ْنه َتإ ْذُرِك ع فعَل
ٌءح واضل

ُظلمة ْيٍل ك ّللللت َل  ُجل
ِم َقلتلا بل

َد ِم شُأجاعُّ وعن أكللُف القو
ٌءم فلاحَّل

ٌءق لَح كما  خلِل من بر
ِم غلملا

في السِيَف رأيُت ولما
ٍة رأِس هضب

ّي لَزْملُت هلوى فلما ُته أ َهْش َلِصقلُت حََّتى فنا



ِم ِللزا ْدره بلصل
 كّل عاداِت ِمن وذلك

محلاِملي
ْذُت ِه َوع ْي َنل َقلْر ُد ِب ِري ُأ

َنلُه َبلا َلل

ْبُت ُأ َنلْي َو ُبلٍل بقلْر  َيذ
ِم وشَألملا

ُه فَجال ِهّجيرا صوُت و
ٍم ُمخََّْضلَر

هارون: وقال 

ِم ّطول فاِضل َسيٍف بقائ ال
َعَلرِض والل

ُهلم أتإلانلي ولّملا ّنل أ
ُدونله َيعَلِقل

 في الفيِل أنُف كاَن إذا
َفلر الرِض َع

بلذللك أحَِّْفلْل ولم َمَررُت
ملنلهلُم

ُع َيلَم َع و ْبح َلْم ِد الّص َل َب  بال
ْفلِضلي المل

َتلّز السِّليَف رأيُت وحَّين ْهل َي
ًا ِئمل قلا

ْفع في ُيَصّرفه ًا الّر  طور
 الخََّْفِِض وفي

َكلّف كِملخَّلراٍق وصاَر ِبل
ٍر ّو حََّلَز

ّني وصرُت َأ َق ك ٍة َفو َق َمْزلل
َدحَّْلِض

ْفري فأقبَل ٍء كلّل َي شألي
َللُه َسلملا

َذ ٍة أخلو بقرنليه فل  ثلق
ملحلِض

ِري وأهوي فاغتنلْملُت لجا
ُذهلوللُه

ِر  الحرب ِمراِس كثي
ْفلِض مجتنِب الخَّ

َقْرن وَجاَل فجال كلّف في ال
ٍد ملاجل

ّي رطانُة  ول بلرفلٍع ِهند
خلفلِض

ّللى فطلاَح َو ًا َو ل هلاربل
َيهلليده

الفيل نابا

ُد َبي أّن تإزعُم والهن ِفيل نا ِطنين يخَّرجان ال ِرقللا حَّللتى مسِللتب الحنللك يخَّ

َقفيللن، ويخَّرجللا َعَلهمللا وإنمللا أع قللالوا: المللور، يفهللُم ل َمللن نللابين يج

ّدليل ُيوَجلد القلرون، مخَّلارج موضللع فلي أصلين لهما أّن ذلك على وال



ْلخ عند ذلك ّ يكون ل القرن ولّن جلده، َس ّوف العلللى مْصللمت إل مجلل

ًا، له علم ل َمن يسِّميه الذي هذا صفُة وكذلك السفل ّنللا ذلللك ومع ناب إ

ُؤول الجمللل كعَللّض ول للكللل، السللد كعَللّض يعَللّض الفيللل نجد ل الّصلل

ّ ويسِتعَمله به يصنع تإراه ول السِّم، لخراج الفعَى كعَّض ول للقتل، إل

ٍه علللى والغُضللب. الِقتللال عنللد القللرن ذوات تإسِللتعَمله بمللا شأللبي

ّد مللن بعَللُض لهم فقال ّ يكللون ل القللرَن إّن قللولكم عليهللم: أّمللا يللر إل

ّوَف ّيل قرُن فهذا الصل، مج ّوله من ُمصَمت ال ينصل وهو آخره، إلى أ

ًا نبللَت فلإذا سللنة، كّل في َهللْر للم حَّلديث ِكم حَّلتى يظ ُيبسِله فلي يسِللتح

َهَر، ذلك بلغ قد أنه علم وإذا وَصلبته، ُقللُروِن وأكثُر ظَ يكللون الُجللوِف ال

ٌءن، أجوافهلللللا فلللللي الِفيلللللل. لقلللللرن ذللللللك وليلللللس قلللللرو

ُقللرون، لون في القرَن هذا نجد قالوا: ولم أسللنانه بسِللائر ووجللدناه ال

القللرون. صللفُة كللذلك وليللس واليبللس، للبيللاض أشأللبَه، وأضراسلله

ّيل الهند: فم وتإقول َقم، وهو صغُير، ال ذلللك مثللُل يكون أن يجوز ول أف

ّلحي ُبُت والفّك ال رأيُت وقد َمّن، ثلثمائة فيهما يكون نابان ومنه فيه ين

ًا ًا، الجناس، كثيرة قرون ًا، ِبيض ُبْرشأ ًا، و ْهب ًا وهذه وُص أعللاجيب مللن أيض

الفيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.

ّدن وقرن َك ُله وليس ذراعُّ، مقدار من أغلُظ الكر َلظلله، قللدر على طو ِغ



الفيللللللللل. قرنللللللللي ِمللللللللن وأكللللللللرم أصلللللللللب وهللللللللو

ْيللر الحيوان ُأيور أكبر ويقال: إّن الحيوان لدى التناسل أعضاء الفيللل، أ

َغَُرها الشأللكال، هللذه مللع يللذكر ل البللّط وقضلليب الظللبي، قضيُب وأص

ٌءء وليللس ْدره علللى شأللي ًا أعظللُم جسِللمه ومقللدار َقلل البغُللل. مللن أيللر

َذون وكللذلك أيَريللن، للضللب أّن علمنا وقد ُقور، الِحللر ْن َق وعرفنللا والسِّلل

ّنه ذلك، مقداَر َفى. ل لَضعٍَف الباب هذا في يدخل ل ولك يخَّ

الفيل خرطوم

ّ الفيل أعاجيب من يكن لم ولو ُده، وهللو أنفلله هو الذي خرطوُمه إل يلل

ٌءء وهللو جللوفه، إلى والّشَراَب الطعَاَم يوِصل وبه ْيللَن شأللي ُغُضللروف َب ال

ِتإل وبه والعَصِب، واللحم ِرب، يقا فللي صللياحَُّه وليس يصيح، ومنه ويض

ِر ِرُب بدنه، جْرم مقدا ِعَلله الرَض بلله ويضلل ويصللّرفه السِّللماء فللي ويرف

ٌءل وهو شأاء، كيف ِبط والهند مقاتإله، من َمقت ًا طَرفه في تإر َد سيف شأللدي

ْتن ِتإُل الم َينه. من على التهويل من ذلك في ما مع به، فيقا عا

والبعير والجاموس الفيل سباحة



ُعَه فللي ّيد السِّباحَّة إلّ أنه يخَّرج خرطومه ويرف َدنه ج وهو مع ِعظم ب

ِنه فللي ُع بللد ّنه أنفه، أل تإرى أّن الجاموَس يغُيللب جميلل ًا ل ُعَد الهواء ُص

الملللللللللللللللللللللللللللللللللللاء إلّ منخَّريللللللللللللللللللللللللللللللللللله.

والبعَير قبيلح السِّلباحَّة: لنله ل يسِلبح إلّ عللى جنبله فهلو فلي ذللك

َير بينلله وبيللن الفيللل، فلللذلك ذكرنللاه. ُيخَّللا ٌءء ثقيل، والبعَير ممللا  بطي

ِء مللا لللم ما يغُرق من الحيوان وقد علمنا أّن النسِان يغُرق في المللا

ّتللة، ّنهمللا يغُرقللان الب َفرس العسِللُر والِقللرد فإ ّلم السِّباحَّة، فأّما ال يتعَ

ِء ل طافيلللًة ول لزقلللة بلللالرض. ُقلللوُم وسلللَط الملللا والعَقلللرب تإ

أشأللراف السِللباعُّ وسللاداتإها وأشأللراف السِّللباعُّ وسللاداتإها وكبارهللا

ّدن والِفيل والجاموس، قال: ولعَّل بعَللَض َمللن َكْرك ورؤساؤها ثلثة: ال

اعتاد العتراض على الكتب يقول: وأيللَن الخَّيللل والبللل، وفيهللا مللن

َغُناء في السِّفر والَحَضللر، وفللي الحللْرب خصال الّشَرف والمنافع وال

ّدة والعَتللاد، مللا ليللس عنللد ُعَلل والسِّلم، وفللي الّزينللة والبهللاء، وفللي ال

َد الفيللللللللل ول عنللللللللد الجللللللللاموس. ّدِن ول عنلللللللل الكركلللللللل

َنا، ول ذلك الباُب ْبنا، ول إليه قصد َذه قال القوم: ليس إلى هذا الباب 

ّدفع ْبنا إلى المحاماة واللل َذه ّنا  ُندخله في هذا الباب، ولك َأن  مّما يجوز 

عن النفس والقتال دون الولد، وإلى المتناعُّ من الضللداد بالحيلللة



افت البطش الشلديد، وليلس عنلد الخَّيلل والبلل إذا ص اللطيفة، وب

ّدن فللإن َك ُبور، ما عند الجاموس والِفيل، فأّما الكر ُب ّنمور وال ُلسد وال ا

كللّل شألليء مللن الحيللوان يقّصللر عللن غللايته التقصلليَر الفللاحَّش.

ومللا أكللثر َمللن ينكللر أن يكللون فللي الللدنيا إنكار الكركللدن والعَنقللاء 

ِِرٍب سواء، وإْن ْغُ َء ُم ْنقا َع ّدن، ويزعمون أّن هذا و َكْرك ٌءن يسِّمى ال حَّيوا

ُبسُِط الملوك، واسمها عندهم ًة في  ّوَر َعَنقاء مص كانوا يرون ُصورة ال

ًا، لّن قللولهم َده ثلثللون طللائر ّية ِسيَمْرْك كأنه قللال: هللو وحَّلل بالفارس

ّية هللو الطللائر بالفارسية سللي هللو ثلثللون بالعَربيللة، ومللرغَ بالفارسلل

ّلقللت ٍء وبطلنه قللالت: حَّ بالعَربية، والعَرب إذا أخبرت عن هلك شأي

ُء مغُرب، وفي بعَض الحديث: أّن بعََض المم سألوا به في الجّو عنقا

ّيهم وقالوا: لن نؤمن لك حَّتى تإفعَل كذا وتإفعَل كللذا، أو تإلقللي فللي نب

ّد اليللللللللوَم أمللللللللِس. ّلجللللللللام، وتإللللللللر فللللللللم العَنقللللللللاء ال

ْعَللدان المكفللوف ّي الّشميطي، وهو َم شأعَر في العَنقاء قال أبو السِّر

ّي:  المديبر

ّدِ د الخََّلخَّاِل ذي الصبّي َوَج َق النبّي َسِمّي يا والصاد
َوعُّ ال

الللِل َمثاقلُب حََّْرٍس بعَد ّتومة صاحَّب لم التي ال
ْنها يِش

ٍد ُرّب َق يكون مه الهلِل فو ْتإه َهد ُء َم ٌءم وهي العَنقا علقلي



ًا ُش ّدة ُطّر اللّزللزاِل ِلشل ّنعَامة له ُتإِصغُي يوَم ال
والحَّْنا

َء، ويزعملللللللللون أنهلللللللللا عقيلللللللللم. ّنحللللللللللُة يثبتلللللللللون العَنقلللللللللا فأهلللللللللل هلللللللللذه ال

ُفللله ّية وذكر هذا الصبي الللذي تإك َين، مولى بني أسعَد بن همام، وهو رئيس الشميط ْع وقال ُزرارة بن أ

فقال: العَنقاء، 

َء ولو  وهو ربها أحَّيا شأا
مذنلُب

ّوُل َيا ما وأ ٌءج يح َعَلا ِن
ٌءش ُبل وأكل

ُق َسيكِفيني وقال  الشقي
المقلّرُب

ّنله َعلى ولك ٍة بلأّم سلا ّد وَجل

َء وإلجاُمه  العَين في العَنقا
 أعجُب

ِتإه وآِخُر قللُب برهانا
يوملكلم

 علمناه لو سّر وذلك
معَلجلب

ُتلو بسَِاباٍط َيِصيُف ويشل
بلآِملد

َكه ّل  والّشْمُس البراَج وَم
َنلُب ُتإْج

َعُّ ِكبريَت له أما والبحُر ال
ٌءد جامل

ْثني القفر عسِِيب وقام  ُي
ُطُب َويخَّْ

ٍذ شأماط قامت فيومئ
بلقلدرهلا

ْيِن بأصناف عليهم َن ّلسَِا  ال
ْعَلرُب ُم

ٌءق صبّي وقام َد في َدْر
ِه ِطل ِقملا

ّبت َيَن بُن زرارة فث ّي أبللي قللوَل أع ِر تإثللبيت وزادنللا العَنقللاء، فللي السِّلل

ِكللبريت ًا الرض فللي أعلللُم ول الحَّمللر ال ّبتللون قوملل َث َء ُي علللى العَنقللا

غيَرهللللللللللللللللللللللللللللللللللللم. الحقيقللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

ّدن يثبت قال: والذي الكركدن َكلل عليلله الللله صلللى النللبي داود أن الكر

ّتللللللللى الّزبللللللللور فللللللللي ذكللللللللره وسلللللللللم سللللللللّماه. حَّ

ّ الحيللوان كتاب في المنطق صاحَّب ذكره وقد ْلِحمللار سللّماه أنلله إل با



ّي، ًا له وجعَل الهند ًا قرن عليلله أجمللع وكللذلك جبهتلله، وْسللط في واحَّد

وصللللللللللللللغُيُرهم. كللللللللللللللبيُرهم الهنللللللللللللللد أهللللللللللللللُل

ِرُض الشّك صار وإنما ِه في يعَ ِر َبل من أْم ًا، تإكون منها النثى أّن ِق َنُزور

ُد قللّل فلللذلك الفيلللة حَّمللل أيام من بأقل ليسِت حََّْملها وأيام هللذا عللد

الجنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللس.

ُد وتإزعم ّدن أّن الهن َعُّ لم ببلد، كانت إذا الكرك ٌءء َيللْر الحيللوان مللن شأللي

ًا مللن فرَسللٍخ مائللُة وبينهللا بينلله يكللوَن حَّللتى البلد، تإلك أكناف من شأيئ

ًا لللله، هيبلللًة الرض؛ جهلللات جميلللع ًا لللله، وخضلللوع منللله. وهربللل

َلدها في قالوا وقد ً بطنها في وهو و ّنلله لللول قول ٌءر أ َنة علللى ظَللاه ألسِِلل

ّناس، أكثُر لكان الهند ٌءر بل ال ْدخلونه العَلماء، من كثي الخَّرافة باب في ُي

نضللجت وإذا تإتللم، أن كللادت إذا حََّْملهللا أيللاَم أّن يزعمللون أنهللم وذلللك

ُد أخللرَج فربمللا الللولدة، وقت وجرى وجّرت وُسِحبْت مللن رأَسلله الوللل

ْبيتها ّتى رأَسه، أدَخَل شأبع فإذا الشجر، أطراف من فأكل َظَ تإّمت إذا حَّ

ه وضلاق أيلاُمه َنه ب ْتإله مكلا ْته الّرحَِّلم، وأنكر َعَ ًا وض ِطيقل ًا ُم ّيل عللى قو

ِرُض ل بل نفسِه، عن والدفع والُحْضر الكسِب ْعَ ٌءء له َي الحيوان من شأي

والسِّباعُّ.



الفيل ولد

نللابت أّملله بطللن مللن يخَّللُرج الفيللل ولد أّن المنطق صاحَُّب زعم وقد

بطنهلللللللللللا. فلللللللللللي لبثللللللللللله لطلللللللللللول السلللللللللللنان،

ٌءز وهذا ٍء جماعَة لن ُمنكر، غيُر الفيل ولد في جائ البللاء معَروفللاِت نسِا

ْدَن قد والبناء، َدهّن ول ٌءن ولهم أول ْوا كالللذي نابتللة، أسللنا َو شأللأن فللي ر

زعم وقد  الولدة أعاجيب وغيرهما، َعْجلن بن ومحمد أنس، بن مالك

ٌءس ّله عبد بَن خاقاَن أّن البصرة أهل من نا فللي اسللتوفى الهتللم بن ال

ًا، عشللر ثلثللَة ُأّملله بطللن ِدح وقللد شأللهر ُهِجللَي، بللذلك ُملل هللذا وليللس و

وكذلك الباب هذا من بشيء ُتإقّر قابلًة قّط َأَر لم كنت وإْن بالمسِتنكر،

ّباء، ْوه وقد الط َو مللن ذكروا ما العََجب كّل العَجَب ولكّن علمت، كما ر

َلللد إخراج ّدِن و َفلله، رأَسله الكركلل الّشللبع بعَللد رأَسله إدخللاله ثللم واعتل

ْطنة، ِب ّد ول وال ّله - أكرمك ب ِلَما ال َكَل -  ٍو ِمْن أ ذلللك بقللي كللان فللإن َنْجلل

ُد ٌءب، فهللذا يُروث ول يأكل الول ْوفهللا فللي يللروث كللان وإن عجلل فهللذا َج

أعجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب.

ًا، سّموه حَّيُث يروُث جعَلناه وإنما نللذكَره أن لنللا ينبغُي مّما وهذا حَّمار

ْغُنلللللللا إذا الحميلللللللر خصلللللللال فلللللللي البلللللللاب. ذللللللللك بل



ِقّر ول َد أّن ُأ يللدخل ثللّم شأبعَه، يأكل حَّتى أّمه فرج من رأسه ُيخَّرج الول

ً أراه ولسِللُت أّملله، َفْرج من رأَسه ًا ول ُمحللال ُقللدرة، فللي ممتنعَلل ول ال

ًا ًا َجواَزه وأرى الطبيعَة، في ممتنعَ ُهوم ْو ّ مسِتحيل، غيَر َم قلللبي أّن إل

ُله، ليس ٌءم كللونه في وليس يقب ْللل ٌءث ول ُظَ َبلل فللي تإقصللير ول خطللأ ول َع

َعُّ ول ُينكللره، القللرآَن نجللد ولللم المحمودة، الصفات من شأيء الجمللا

ُعَه، ّله يدف ْلقه، دون القادر هو وال قلللبي كان وإن بإنكاره أبّت ولسِت َخ

َد ّده، إلى الميل شأدي ّناُس يعَلمه ل مّما وهذا ر يعَرفللونه ول بالقياس، ال

ّ المتظلللللللللللاهر. والخَّلللللللللللبر الظلللللللللللاهر، بالعَيلللللللللللان إل

ِر مثَل عنُه الخَّبر وليس الدّساس عجيبة ّدّسللاس عللن الخَّب ُد الللتي ال ِللل َتإ

ٌءس ذلك أنكر وإنما َتإبيض، ول ّدّساس لّن نا كالخَُّّفاش، بأشأرف ليس ال

الربللع ذوات مللن يبْضن وكاللواتإي الطير، كسِائر الممسِوح من هو بل

ّيللللللللللللللللللللات مللللللللللللللللللللن ّيات. المائ والرضلللللللللللللللللللل

ّلخَّم الدلفين عجائب ّدن عللن الخَّللبر وليللس والكوسلج وال ًا الكركلل أيضل

ْلفين عن كالخَّبر ّد ّنها ال ِلد أ ّلخَّْم وعن َتإ َكوسللج وأّن ذلك، مثل ال ّلللد ال يتو

ّلخَّْم بين من ٍة ال ّله وهذا أخرى، وسمك ْيُر ك ّ مسِتحيل، غ ّني إل أجعَُل ل أ

َء ُنه الجائَز الشي ّبته الذي كالشيء كو ّلللة تإث ِرجلله الد مللن البرهللان ويخَّ

نقللض إلى القلُب كان وإن الوقُف، هذا مثل في والواجُب النكار، باب



َيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل. ذللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك أْم

ْيل ًا والَم ً يكون قد الظن وكذلك طبقات، في يكون أيض باب في داخل

ّبمللللللللا اليجللللللللاب، ًا. ذلللللللللك عللللللللن قّصللللللللر ور شألللللللليئ

ٌءس زعم وقد السِمك ولدة زعم ّللله السَِّمَك أّن العَلم أهل من نا ِلللد، ك ي

ْوا إنما وأنهم ًا الَحّب ذلك سّم ّنه والتمثيل، التشبيه على بيض قشللر ل ل

ِقللَئ؛ ول َبيللاَض، ول ُمّح ول هناك له ًا تإخَّللرج ل السِللمكَة وأّن ِغْر ّ أبللد إل

ْطِن فارغَة َب ْل ّوة، أو ا ولم أعظَم، َمبالها بقرب الذي الَحّب نر ولم محش

َقْت َنرها ّطوامير تإلك إحَّدى أل ّقت ال ذللك فلي غللط وإنمللا الخلرى، وب

ٌءس َبل من نا َلَك، السِبيل ضيق ِق يضلليق المبللال خرق أّن فظنوا والَمسِْ

قللالوا: الصللغُار، الحللّب مللن المجتمللع العَظيللم الجسِم ذلك ِعظم عن

ًا الطللللواميَر تإلللللك ُتإخَّللللرج فإنمللللا ًا، واحَّللللد ً فواحَّللللد ّول فللللأولً. وأ

والسِّللقُب الناقللة حَّيللاء مللن أضيق ول بأعجَب ذلك وما الولدة عجائب

ًا منه يخَّرجان والحائُل ًا خروج ِلسِ ّله أذن إذا َس المللرأة وكذلك بذلك، ال

فلي والشلاة والتإلان، والِحْجر والّرَمكُة، والجاموسة، والِفيلُة، وولدها،

ّللللللللللللللللله ذلللللللللللللللللك السِللللللللللللللللمكة. مثللللللللللللللللُل ك

ّد وقالوا: ل َنت ومتى حََّْضن، من للبيض ُب تإلتفللت ل بيَضها السَِمكُة حَََّض

وفراخهللللللللللللللللللللللا. بيضللللللللللللللللللللللها إلللللللللللللللللللللللى



ِرُب والعَواّم الكركدن في العَوام زعم ّدة فلي المثلَل تإضلل ّوة الشل والقلل

ّدن، ِتإد بقرنه فرفعَه الفيل شأطَح ربما أنه وتإزعم بالكرك وْسط في الوا

ْبهتلله، ّتللى بلله يحللّس ول بمكللانه يشللعَُر فل َج ّيللام. علللى ينقطللع حَّ ال

َبه. بالخَّرافللللللللللللللة القللللللللللللللوُل وهللللللللللللللذا أشألللللللللللللل

ّدن ولللد في القول من وأعجُب الحيوان من ضروب في مزاعم الكركلل

ٌءس به يخَّبرنا ما ّنهللم وذلللك الكتللب، وقراءة والطّب النظر أهل من نا أ

ُع ل النمرة أّن يزعمون َدها َتإَض ًا ول ّ أبللد ّوق وهللو إل وأنهللا بللأفعَى، متطلل

ّ وتإنهش، تإعَيش تإكللذيب على كتبي في أجسُِر كنُت ولو تإقتل، ل أنها إل

َدّراِسللللي العَلمللللاء الخَّللللبر. هللللذا بصللللاحَّب لبللللدأت الكتللللب، َو

أّن ذلللك تإأويللل لّن وتإللبيض، تإلللد الفعَى أّن كزعمهم عندي هذا وليس

ِإذا ببيضها، تإتعَّضُل الفعَى ّوت بالبيض طّرقْت ف ْته تإل َجوفها، في فحطَم

ً والخَََّراشِأّي القشور بتلك تإرمي ثم ّول ّد ل كما فأولً، َأ حَّمٍل ذات لكّل ب

ْلِقللللللللللللللللللللللللللللللللللَي أن َتها. ُتإ مشلللللللللللللللللللللللللللللللللليم

ُعم  ٌءر ويز َأة أّن العراب من كثي َكْم ّفن، ال ّلق تإتعَ فهذا أفاعي، منها ويتخَّ

ُعُّ ل كنللت وإن الخَّللبُر ّده إلللى أتإسَِللّر ّني ر َيللن أصللحابه علللى فللإ ْل ًا. َأ َكنفلل

ّدن َقْرن وأّما الكركدن قرن َك َكْر ّبَرني ال ُق مّمللن رآه من فخَّ ِثلل ْقللله، أ بعَ

َبللره، إلللى وأسكن ًا يكللوُن جسِللمه وَسللعَة أصللله ِغلللَظ أّن َخ مللن نحللو



ُله وليلس شِألبرين، ِر عللى طلو ْد ّدد وهلو ِثخََّنله، قل ُد اللرأس، محل شألدي

ْدمج، الجزاء ملموم الملسة، ٍة ذو ُم ُعلوكة لدون يمتنللع ل صلللبة، في و

ٌءء، عليه ُيجهز شأي ّنه الصين؛ إلى بالبصرة ِعندنا ِمْن و قبلهم، إلينا يقع ل

ُعَوه فإذا ٌءر مقاطعَه في ظَهرت قط َو ذلللك، غيللر خصال وفيه عجيبة، ُص

يطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب. لهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

ُعم كنا وقد النهر خيل والغُياض للتمسِاح، والماء للعَقاب، الهواء أّن نز

ُبنا زعم حَّتى للَسد ً مصر نيل في أّن أصحا ً التماسلليح تإأكللل ُخيول أكل

ًا ُبها ظَللاهرة، قللوة عليها وتإقوى ذريعَ عليهللا، تإمتنللع فل أنفسَِللها وتإغُتِصلل

ُدّخس المللاء، وبكلِب المللاء بخَّنللازير الماء، خيَل أنكر َمن وعاَرضوا وبلل

المللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء.

ْدهم ولم للغُريق البحر حَّيوان بعَض إنقاذ ّكون أج الحيوان بعََض أن يش

- وقللد السِللمك يعَللايش وهللو بسِللمك ليللس مّما البحر في يكون الذي

ّني ذهَب ّنه اسُمه ع ًا أبصر متى - أ َبطنلله تإحللت وصللار للله َعرض غريق

ْدره، إلللى بلله يقذَف حَّتى والمعَين، والُمْزجي له كالحامل يزال فل وَص

جبلللللللللللللللللللل. أو سلللللللللللللللللللاحٍَّل، أو حَّزيلللللللللللللللللللرة،

فللي تإكللون ل البحللر سللمَك يعَللايش ما وأجناُس البحر، سَمك وأصناُف

ّلجج أوساط َواز تإلك وفي ال ِعَظام، اله ْطَرا، لّجة مثل ال ُقو وهركنللد، س



ِر أهللُل وكللذلَك وصنجى، ُنوا إذا البحلل ًا عللاي ًا، أو نباتإلل ُنللوا طيللر َق بقللرب أي

ّ الرض ًا، سّمَي قد القريب ذلك أّن إل ِلم فلذلك بعَيد ُق ذلللك َسلل الغُريلل

الحيللللللللللللللللللللللوان. ذلللللللللللللللللللللللك بمعَونللللللللللللللللللللللة

ْبللر الَسللد فأّمللا للنمللر ومعَاداتإه للببر السد مسِالمة َب َفُمتسِللالمان، وال

َعَاديان والنمر السد وأما َت َفر َفُم ّظ ّنمللر ِسللجال، بينهما وال كللان وإن وال

َتإه فإّن السد من ينتصف ّو ّوتإه دون الحيوان سائر على ُق السد، على ق

ْقع أحَّمُل ذلك في وبدنه َو ِرُض ول السِّلح، ل ْبر، له يعَ َب ّنهمللا أيقنا وقد ال أ

ل وهمللا شأللّره، وقللة نلاحَّيته لسِللمة لهملا، يعَرض فل بابته، من ليسِا

َعَْجللز مللن أنفسِللهما مللن يعَرفان لما له يعَرضان البهللائم وأّمللا عنلله، ال

َكْرناهلللللا الللللللواتإي الثلث ّنهلللللا ذ والنملللللر. السلللللد فلللللوق فإ

ْبر َب ّي وال ًا هند ّدن وأّمللا الفيللل، مثللل أيض ٌءع للله يقللوم فل الكركلل ول سللب

منللللللله. ذللللللللك َيلللللللروُم ول فيللللللله، يطملللللللع ول بهيملللللللة،

ّبرني والَسد الجاموس وأّما للسد الجاموس مبارزة عبد بن محمد فخَّ

ِنين أمير أّن الملك ّله، المعَتصَم المؤم ْين للسد أبَرَز بال َباه، جاموَس فغُل

ُدها ومعَها جاموسًة له أبرز ثم َدها وحََّمْت فغُلبته ول وحََّّصللنته، منلله، وللل

ًا للللله أبللللرز ثللللم َده جاموسلللل َبه وحَّْلللل َث عنلللله. أدبللللر ثللللم فللللوا

ّنلله عليلله، الجرأة السد طبع وفي هذا ّد ل طعَللامه، مللن الجللاموَس يعَلل



علللى عليله الُجلرأة ملن السلد فملع بللذلك، نفسَِله يعَرف والجاموُس

ْدر على الخَّوف من الجاموس ومع ذلك حََّسِب معَرفللة وفللي ذلللك، َقلل

معَرفللة وفللي سللواه، لشيء ليس ما السِّلح من فمه في له أّن السد

مع ما بمقدار عليه الجرأة من فمعَه منه، السِّلح ذلك بعَدم الجاموس

ّيب من الجاموس ّنه فيعَلم له، الته ّفله فللي أعطي قد أ مللن ومخَّلالبه ك

ًا والجلاموُس الَسلد ويعَللم سلواه، لشليء ليس ما السِلح ه جميعَل ّن أ

ْلفه ويده الجاموس فم في ليس ِظَ ٌءل السِّلح من و فمللع كللثير، ول قليلل

حََّسِللب على منه، الخَّوف من الجاموس ومع عليه، الَجراءة من السد

َيعَلُم ذلك، ُد و َنه أّن الس ّوة ِمللن لله وأّن إهللابه، فللي َيُموج بد علللى القلل

ْبر الوثوب َلب والُحْضر، والّض ّط الجلاموس، فلي ليلس ملا والهَرب، وال

ْهد عند ذلك ليس بل َف ول َمّره، سرعة في السِّْمع عند ول وثوبه، في ال

َداء في الرنب عند ْعَ ُبللوط، ول َصلل ُغُلله ول َه ُل َقللزان يب ّظللبي َن َع إذا ال َجَملل

ُه، ْكُض ول جراميز ِعَتاق الخَّيِل ر يعَرف والجاموُس إضماُرها، ُأجيد إذا ال

منللللللللللللللللللللللللله. ذللللللللللللللللللللللللللك كلللللللللللللللللللللللللّل

ّنكوص من الجاموس ومع ْدر عنه ال َق عليلله، القللدام مللن السد مع ما ب

ه ويعَللم ّن ه ليلس أ ّ ل ُنله إل َنله وأّن قر ّدة فلي ليلس قر بَقلر ُقلرون حَّل

ً الوحَّْش، ّدة عللن فضللل قرنلله وأن وأنيللابه الَسللد مخَّللالب أطللراف حَِّلل



ٌءل، َذ َتلل ْب ٍء، عللن يصللان ل ُم وِصللوان. أكمللام فللي السللد ومخَّللالب شأللي

ّبنللة السباب هذه مع الجاموُس قوي وإذا  تإلللك مللع السللد علللى المج

َعَة السباب َد أو يقتللله حَّتى المشّج ّدَمه قللد كللان عنلله، يعَللّر ًا تإقلل ّدم تإقلل

ًا، ًا عله وقد فاحَّش ّو ًا، ُعل ّدمنا فلللذلك ظَاهر بهيمللة، وهللو الجللاموَس قلل

ّدمنا مللن فيهللا مللا ِسللوى هللذا السِللباعُّ، رؤسللاء على البهائم رؤساء وق

ْلَمعَلللللللللللللللللللاون. والمنلللللللللللللللللللافع المرافلللللللللللللللللللق وا

ُعُّ والجاموس ْلق أْجَز ّله خ ٍة َعّض ِمن ال ٍة، ِجرجسِ ُه وبعَوض ّد ًا وأشألل هربلل

ُهما ْن الجللأش، رابللط البللال، َرِخللّي السللد إلى يمشي وهو الماء، إلى ِم

ّلللد فلللم الفيُل فأّما الجنان، ثابت ّدن وعلللى عليلله النللاُس يو مللا الكركلل

ُدوا ّل ّوة إفراط من و ُق ّنجدة ال ّ والّشهامة، وال ٌءب بينهمللا والمُر إل متقللار

عندهم.

للسد الفيل مغالبة

ُد ُببور أصحاُب والهن ُفيول، ال ّنوبة أّن كما وال دوَن الّزرافللات أصحاُب ال

ُلمم، من غيرهم َد لباُسللهم صللار إنمللا غانَة وأهُل ا لكللثرة النمللور جلللو

ّنهللا إل بهللا، النمللور ٍة حَّللاٍل علللى أ ٍر فللي موجللود ُبلللدان. مللن كللثي ال

َكُروا وقد َة بللأجمعَهم ذ ّو َلسللد، علللى الوحَّشللّي الِفيللل ُقلل فللي وقللالوا ا



َيلة ِف ّية ال َلهل ِقيْت إذا ا ِعَراق عندنا ل ُلْسد بال قللالوا: أمللا بينهما، وجمعَنا ا

َيلة ُذكور فإّن واحَّدة ِف ُبهللا عندكم، تإعَيُش تإكاد ل ال َبللُر هللي الللتي وأنيا أك

ُبت ل سلحَِّها ُظم ول بلدكم، في تإن ُد ول تإعَ مللا عليلله كللانت ما على تإزي

ًا وهللي أرضللكم، فللي أقامت ّدة مللن وذلللك عنللدكم، تإتناتإللج ل أيضلل شألل

َلفة َعُّ وإنمللا لقواهللا، ونقضللها ِلطبائعَهللا البلللدة ُمخَّا المللوُت إليهللا أْسللَر

فللاجتمعَت ُدوركللم، فللي والعللراض الفللات مللن يعَتريها للذي عندكم

ّول خصللال، عليهللا أجللرأ بلدهللا صللميم وفللي الللوحَّش مللع أنهللا ذلللك أ

َهُم وأقوى، ًا وأشألل ْدناها فلّمللا وأمضللى، نفسِلل َط َيللل، اصلل ْلِح ّيْرناها با وصلل

ّية مقصورة ّيًة كلانت أن بعَلد أهل ّنهلا غلذائها، غيلر وفلي وحَّشل كلانت ل

مللا مقادير على ذلك من وتإأخذ احَّتاجت إذا وتإأكل احَّتاجت، إذا تإشرب

والَجلراء عليهلا، العَبيد قيام إلى صارت فلما الحاجة، َموقِع من تإعَرف

َور، النقللض مللن ذللك دخل يصلحها بما والوكلء بشأنها، والخَّطلأ والخَّل

ُد ما حَّسِب على والتقصير، بللذلك َنللْرض لللم ثللم الشأياء، سائر في َتإِج

ّتى ّيْرناها اللللدة، لتلللك إنكارهللا على البلدة تإلك من نقلناها حَّ إلللى فصلل

ّد الخَّلف. فلللللللللللللي كلللللللللللللانت أن بعَلللللللللللللد الضللللللللللللل

َلها أّن علمنللا وقد ببلد تإمللوت البللَل فللإّن الحيللوان، سللائر سللبيُل سللبي

َتإهلللُك الللروم ُء و ُلهللا، وتإسِللو حَِّْمللص، مدينللة فللي تإمللوت والعَقللارب حَّا



ّناس والفرات، ِدجلة إلى ُنقلت إن تإموت والتماسيح ُء يصيبهم وال الَجل

فمللا بلدهللم مللن ُأخرجوا إذا الّزنج أّن علمنا وقد ويتهافتون، فيموتإون

ّ منهم عندنا بالبصرة يحصل بللزر إليكللم نقلللوا لللو وكللذلك اليسِللير، إل

ُفل ُفل ُعَللود، والّصندل والسِّاج ال َع وال ُعُّ فمللا الهضللام، تإلللك وجميلل امتنللا

ّ ببلدكللم العَللاج نباِت فللي ينبللت كللان وإن البنللوس، نبللاِت كامتنللاعُّ إل

أرض. فللللللللللللللللللللي والخللللللللللللللللللللر حَّيللللللللللللللللللللوان

والسللد الفيللل، قاوم إذا البلدة هذه في السد في مفتخَّر يفتخَّرّن فل

ّفر الذي الموضع وفي بلده في هاهنا العَراق ُأْسد لّن عليه، أموره تإتو

ة ولّن الكوفلة، ُأْسلد ثم السِّواد ُأْسد وأقواها الغُاية، هي َل َي ِف عنلدكم ال

ًا َدكم َتإَرى أيض َعَل وقد السِّنانير، عن ّلُه َج ْبع في ال مللن الهللرَب الفيللل َط

ّنور َوحَّشَة السِّ ِنكم بعَللَض أّن كمللا منه، وال السللد، إلللى يمشللي شأللجعَا

ّثعَبان، على ويقبض َظللَر يسِتطيع ول ال ّن حَّللتى والجللرذان، الفللأر إلللى ال

ّنفضللة مللن ويعَللتريه الهللرب، كللّل منها يهُرب ْون واصللفرار ال ّللل ل مللا ال

قفللاه. عنللد بريقلله يلحَِّللُظ وهللو السِّلليف علللى المصللبور يعَللتري

ّله عبد خوف السِللميري محمللد بللن علللّي وذكللر الجللرذ من خازم بن ال

ّله عبد قال: بينما َلمّي خازم بن ال ّله عبيد عند السِّ ْدِخللَل إذ زياد، بن ال ُأ

ّله عبد على ُيعَّجَب أبيض جرذ ال ُد فأقبل منه، ل ّله عبي ّللله عبللد علللى ال ال



ّللله عبللد قط? وإذا الجرذ هذا من أعَجب صالٍح أبا يا رأيَت فقال: هل ال

َءل قد َفّر فرخْ، كأنه صار حَّتى تإضا ّنه صللار حَّللتى واص ٌءر، جللرادة كللأ َكلل َذ

ّللله: أبللو عبيللد فقللال َون الّرحَّمللن، َيعَِصللي صللالٍح ال بالشلليطان، ويتهللا

َقى السد، إلى ويمشي الثعَبان، على ويقبض َيل وقللد بللوجهه، الّرماح و

ُد ما ُجَرذ من اعتراه َه ّله أّن تإرون? أشأ ٍء كّل على ال قدير. شأي

السنور من الفيل خوف

ِفيُل عاين وإذا  َد ال َبه فيه رأى الس ّنور، شَأ ّنور أنه فيظّن السِّ عظيُم س

مللا الظللّن ذلك ومقداَر الّشبه، وذلك المناسبة، تإلك مقداَر منه يبلغ فل

ّنور رؤيُة يبلغ ِه، السِّ ُبه وليس نفسِ ِة ِمن منه هر ّنه جه ٌءم أ ّنلله للله، طعَا وأ

َوَره إن ّنه إلى يرجع المعَنى في كان وإن نفسِه، على خافه سا ٌءم أ طعَلا

َهْل وكبارها، السِّباعُّ لصغُار ٌءد قتل و ّنلله ومتى فيلً، قّط أس مللع أكله? وإ

ّبما ذلك َكله لُر ْكلة، َر َله، أْن فإّما الّر ُت ًا عنلله يذهَب أْن وإّما يق فللي هاربلل

َيللللللللللللللللللللللللللللللللُه. أن وإّمللللللللللللللللللللللللللللللللا الرض، ِل ُيْج

ّية ًا يرى أن في الفيل على حَُّّجة وأ ُد فينفللر سللنور ُيشللار منلله? فالسلل

ٍة إليه ّطسِْللِت للله ُيضَرب أو نار، من ِبُشعَل هللذا فإنمللا منلله، فيهللرُب بال

َفَرس تإفّزعُّ كنحو ٍء كّل من ال فيأبللاه. عطشاُن وهو الماء في يراه شأي



ٌءس ويزعم َفللَرس أّن الخَّيللل أصحاب من نا فللي بيللديه يضللرب ليللس ال

ّوره، الصافي الماِء ّثور إل هللو ومللا إليلله، أحَّللّب الكللدَر الماء لّن ليث كللال

رأى الصللافي المللاء على وقف إذا ولكنه ويخَّتاره، الصافي يحّب الذي

ّله فيه ِره وظَّل ِظَ الماء بأّن فلمعَرفته ذلك، فيفزعه الشأخَّاص، من غي

ّور ل الكدَر َور فيه تإتص ِرب الّص صلاحَُّب وأّملا هؤلء، قول هذا بيديه، يض

ُه المنطللق ّدعي مّمللن وغيللر ّنه الحيللوان شأللأِن معَرفللَة يلل ُعللم فللإ أّن يز

ِدر بالماء الفرَس ّد الك ًا أشأ ا الصلافي، بالملاء منله ُعْجب ل البلَل أّن كم

ُء ُيعَِجبها ّ الما ًا، يكوَن أْن إل ُء هو وذلك غليظ ّنمير الما ّنمللا عنللدهم، ال وإ

ُلح َدهم البلللل تإصللل ُلح اللللذي الملللاء عللللى عنللل الخَّيلللل. عليللله تإصللل

ُعم وأعفاجها الماء خيل بأضراس والنوبة الحبشة تإداوي أقللام َمَن ويز

ُكنون الذين أّن السِّودان ببلد ّنوبللة، الحبشللة مللن النيللل شأاطئ يسِ وال

ّنيللء السِّللمك ويأكلون الكدر، الماء يشربون أنهم ٌءل فيعَللتريهم ال طحللا

ّدوا فإذا شأديد، ًا بطونهم على شأ ْدوه الماء َخيل أضراس من ِضْرس وج

ًا الفلرس هلذا أعفلاج أن ويزعملون ذللك، ملن يعَرض ما لبعَض صالح

ُئ ِر ْبلللللل ّلللللللة. فللللللي يكللللللون الللللللذي الّصللللللْرعُّ مللللللن ُتإ ِه ال

ْنُصُر من بعَض وقال السد صاحَّب دفاعُّ َد الَسد: إن َي ُلْسلل الهنللد فللي ا

َعَُف، ٌءة هي بل أض ًا، ضعَيف ّد منهللا والوحَّشي أقوى، بلدهم في والفيل ج



ّدن؛ إل له يقوم ل والمغُتلم أجرأ، عنلله فيحجللم عليلله ليهُجم وإنه الكرك

ْكرة عنه تإذهب حَّتى ْلمة، َس ُغُ ُع ال ِة إلى فيرج ّدن حَّللال معَرفلل فل الكركلل

َواَره، َيطلللللللللور ِني يحلللللللللّل ول طللللللللل َأدا أرضللللللللله. بللللللللل

ُد هائٍج غيَر كان فإذا الفيل وأما ّيللام غيللر فللي والس َيللاِجه أ يكللوُن ثللم ِه

ُد ًا الَس ّي ًا ويكوُن ِعراق ّي ِد ْبزيقيللا أَجَمللة مللن ويكون َسوا ل الفيللَل فللإّن أ

له. يقوم

الفيل صاحب قول

ًا حَّللتى تإفسَِلخََّه ّيل ْبزيق ًا أ ُيعَللايُن أسلد وقللال صلاحَّب الفيلل: الفيلل ل 

ُيفسِللده المللاء، وهللو ل ِغُللذاء، و ُيمرضلله ال ِدَمُه الوحَّشللة، و َتإه ْلدة، و الب

َيسَِْمع يصل إلى ذلك المكان حَّتى يجمع بينه وبين ذلك السد، وحَّتى 

ِغُللّب ذلللك فللي ُقللراد - في ُع من  َتإَضاغيها - وهو أسَم ُوَب السِّنانير و تإجا

ّبما ًا فر ًا قائم َوحَّشُة في نفسِه، فمتى رأى أسد صدره، وتإتزايد تإلك ال

ّذهاب ُدود والل ه، إللى الّصل ُعَلول في ض المج َعته الوحَّشة منه، والبغُ د

ّنمللا ْبن، وإ َده ُج َبه هَرب، وأّن صدو ٌءر من الناس أّن ذها عنه، فيظّن كثي

ُد ُه السلل ّبمللا اضللطّر ِتإلله، ور َظَر َكراهللة لمن َوحَّشللة منلله، وال هو مللن ال

ُيفلللح ُطلله َخبطللًة ل  َلللب وقللاُره، فيخَّب ُيغُ َقللَض حَِّلُملله، و ُين بخَُّْرقه حَّتى 



ًا. بعَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدها أبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد

َد فللي َفَرس: زعمتم أّن الس فخَّر صاحَّب فرس الماء قال صاحَُّب ال

ًا الرض كالعَقللاب فللي الهللواء، وكالتمسِللاح فللي المللاء، وأّن تإمسِللاحَّ

ٍد منهمللا صللاحَّبه، وكللأّن َتللَل كللّل واحَّلل ٍة فق ًا اعتلجا علللى شأللريعَ َأسد و

ْأَسله فماتإلا ُد ر التمسِاح ضرب السد بذنبه في الشريعَة، وضغَُم الس

ًا. جميعَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّتماسلليَح ويقهُرهللا ويأكلهللا ول ُتللُل ال ّنيللل يق َفللرُس المللائّي بال قال: وال

َذبة، وتإكون اليام بينهمللا ٌءة ومجا َلب ُع بينهما مغُا َق ُلها الحرب، ول تإ ُيسِاج

ٌءع إلى َفرس الماء راج َلسد، وشأرُف  ٌءة ظَاهرة على ا َولً، فهذه فضيل ُد

َلَسللد ول علللى َلرض، فإْن كان فرُس الرض ل يقوى علللى ا فرس ا

َي علللى ِو ْنِس قد ق َله في الج ْبر، فإن ابَن عّمه وشأك َب ّنمر ول على ال ال

ّتمسِللللللللللاح وهللللللللللو رئيللللللللللُس ُسللللللللللكان المللللللللللاء. ال

َتإريد  َأن  َأّما واحَّدة فإن التمسِاح ليس برئيِس ُسكان الماء إل  قالوا: 

ْيرات فللي بعَللض الميللاه ُبَح َلنهار والخَُّلجان وال َلودية وا بعََض سكان ا

ٌءب ملن السِلباعُّ ْلفين وَضُرو ّد ّلخَّْم والسَِّرطان وال العَذبة، والكوسج وال

مما يعَايَش السِّمك ليس التمسِاح من بابه، وعلى أن التمسِللاح إنمللا

يأكله ذلك الفرُس وهو في الماء، وليس للتمسِاح فللي جللوف المللاء



َنلله إليلله، ويللدخله المللاء، ًا بللذنبه ويحتج كبيُر عمٍل إل أن يحتمللل شألليئ

ّبما خرج إلى الرض للسِّفاد ولحْضن البيض، فل يكوُن على ظَهللر ور

ُذّل الَسللد فللي ٌءه ب ّله على ظَهر الرض شأبي ٌءء أذّل منه، وذ الرض شأي

َعللَرض للله هللذا الفللرُس فللي َأْن لللو  َلعَمللري  َغُْمللر، و وسللط المللاء ال

َكر الخَّيل في ْذ ُتإ الشرائع فغُلبه لقد كان ذلك من مفاخره، فلذلك لم 

بلللاب الغُلبلللة، والقتلللال والمسِلللاجلة، والنتصلللاف ملللن العلللداء.

ُيقاتإل الفرَس فللي الُمللُروج إذا أراد أن يحِمللَي الُحجللور، والفَرس قد 

َته فيهللا، ٍر يريللد مشللارك كما يحِمي العَيُر العَانة ويقاتإل دونها كللّل عيلل

ُفحولللللة فللللي زمللللن الهيللللج. ٌءء يعَللللرض لجميللللع ال وهللللذا شأللللي

َبه، ولكللّن هللذه ُدهما صللاحَّ ّبما قتللَل أحَّلل ِوُل الجمُل الجمَل فر وقد يصا

ٍء مللن الحيللوان فللي غيللر هللذا البللاب. َلللَة ل تإعَللِرض لشللي َفحو ال

ّوه مللا ْتل عللد َق ٌءد، فليس عنده من إحَّراز نفسِه و َد الفرَس أس وإن أرا

َله الجاموُس بقرنيه، فإن السِّلح الللذي فللي عند الجاموس، فإْن فَض

َد فركلله َبَر السل ْد ًا، وللو اسللت َفللرس لللو اسلتعَمله لكلان ِسللحَّ َفم ال

َعّضلله بفيلله، لكللان ذلللك مّمللا يللدفع عنلله ويحمللي لحَملله. وَرَمحلله و

وليس للجاموس في أظَلفه وفي يديه ورجليه وفي فمه سلح، فقد

ّنمللا هللو فللي شَأللجاعة القلللب. ّلللت الحللاُل علللى أّن مللداَر المللر إ د



ُكْركّي لمكللان سلللحَّه دون ِثُب ال ّنما يوا ْقر إ وفي هذا القياس أّن الّص

ّي. ُعَف القللو شأجاعة القلب التي يقللوى بهللا الّضللعَيف، وبخَّلفهللا يضلل

َنشللّك أّن الهللّر أقللوى مللن ِرفلله، ل  وسأقّرب ذلك عندك ببعَض ما تإعَ

َثْت بينهمللا بغُضللاء الهللّرة فللي كللّل الحللالت، حَّللتى إذا سللِفدها فحللد

ُة في هللذه ٌءة وللهّر َضعَف، فصارت الهّر ومطالبة حَّدثت للهّرة شأجاع

ِعَن في الهرب غايَة ُيم ّنه  الحال أقوى منه، وصار الهّر أضعَف، ولول أ

ٍذ. ّطعَتللللللله وهلللللللو مسِلللللللتخَّْ المعَلللللللان ثلللللللّم لحقتللللللله، لق

ّتّجللار وفللي ِبير ال ُيخََّْصللى ويرمللى بلله فللي أنللا ومثللل ذلللك أّن الُجللرذ 

ّ ًا قد أعيلا الهلّر وابلن ِعلْرس إل ًا ضخَّْم ُعُّ ُجرذ َد ِرحََّة والبيادر، فل ي الق

ّد. َللللللللللله، وإْن كللللللللللان أعظللللللللللَم منلللللللللله وأشألللللللللل َت َق

َفْحللل إلّ الجللرذ، فللإنه إذا ًة مللن ال ّو َعَُف ق ٍء أض والخََّصّي من كّل شأي

ّوة َثْت له الّشَجاعة قلل ُخصي أحَّدث له الخَّصاء شأجاعًة وَجراءة، وأحَّد

َدَث الُجبللُن لهللا ًا، وأحَّلل ْبنلل وأحَّدث علم الجللرذان بحللال الخَّصللاء لهللا ُج

ًا. ْعَف ضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّتللى ُبه حَّ ُه، ويسِترخي عص َوا ُق ُعُّ فتنحّل  ْفَز َي ُد السر قد  ِدي والّرُجُل الّش

ّذئُب القوّي مللن ذئللاب الخَّمللر يكللون معَله الللذئُب يضربه الصبّي، وال

َيشّم ٌءر، فحيَن  ٌءش يسِي ّي خد الضعَيف من ذئاب البراري، فيصيب القو



ّي عنللد ّدم وثب عليه، فيعَتري ذلك القو ذلك الذئُب الضعَيف رائحَة ال

ّوة حَّللتى يللأكله ُقلل ِعَيَف مللن ال ذلك من الّضعَف بمقدار ما يعَتري الضلل

كيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللف شألللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء.

ّتللى يركللَب ظَهللَره َغُْمللر حَّ والَسد الذي يعَتريه الّضللعَف فللي المللاء ال

ُيغُطلللله كيللللف شأللللاء. الصللللبّي ثللللم يقبللللَض علللللى أذنيلللله ف

ِد وشأللاطئ الفللرات، إذا احَّتملللت َوا وقد يفعَللل بلله ذلللك ِغلمللان السِّلل

ّد علللى ًا، وهللو مللع ذلللك يشلل ُفسِللها شألليئ َد ل تإملك من أن ُد الْس المدو

ِرُش َق الّشللعَر، ويطللويه طللّي السِّللِجل؛ ويهللا َفْر العَسِكر حَّتى يفرقه 

َبه، وإْن كللان الجمللل الهائللُج ُدهما صللاحَّ النمَر عاّمة يومه ل يقتللُل أحَّلل

َأنه يريللد عّضللُه فيضللرُب َقلله، كلل ِنَي إليلله عن َبه ليث ًا أتإاه فضرب جن بارك

ُنقلله، وإن َأيللات ع َد بيسِاره إلى مْشفره فيجذبه جذبًة يفصل بها بيللن 

ًا وثب وثبة فإذا هو فللي ذروة سللنامه، فعَنللد ذلللك يصللّرفه ألفاه قائم

َفللرس تإحللَت ّعَب به كيف أحَّّب. ونحللن ل نشللّك أّن لل كيف شأاء، ويتل

َقسِْللم، ُفّضللل فللي ال َغناء، ولللذلك  ُيْشبهه  ًء في الحرب ل  َغنا الفارس 

ِله عليلله، فأّمللا هللو نفسِللُه فللإنه إذ ِكبه له، وقتا ِريف را وإنما ذلك بتص

ّوه؛ ًا من الجاموِس وخام عللن ِقرنلله، واستسِلللم لعَللد َفَر سلحَّ كان أو

ّللله ليجعَللَل انحصللاَر ّنه من هاهنا ل يقدم علللى غيللره، ولللم يكللن ال فإ



َفَرس عليه جميع أقسِام الخَّير في شأخٍَّص واحَّد، ولكن لّما أن كان ال

ّتللى ُكفللار حَّ َعُّ ُملللوك ال ْتإبا ّفار وأ ْتإباعُّ النبياء، ملوَك الك ُء وأ تإقاتإل النبيا

ّدمناه علللى جميللع البهللائم ّق؛ فلللذلك قلل ِهر الح ْظ ُي ّله الباطَل و يقَمع ال

ّلللله فيللله. ّدمه ال ّدمه عللللى اللللوجه اللللذي قللل َقللل ُن والسِّلللباعُّ، وإنملللا 

الرد على صاحَّب فرس الماء واعترَض علللى أصللحاب فللَرس المللاء

ِرضون فقالوا: الفرُس ل يكون إلّ بهيمة، والبهائم ل تإصيد وتإأكللل معَت

ّلحللُم لهللا بطعَللام، وقللال ّنباُت وليس ال َدها، وإنما طعَاُم الفرِس ال َصي

النمر بن تإولب: 

ْطعَُمها ّلحَم ُن  َعّز إذا ال
الّشَجلْر

ّلحَم إطعَامها في والخَّيُل ال
ضَرْر

فيها: في كلمته التي يقول 

ّلُه  القمْر هذا آياتإه من ال
ّلحَم اليابس وهسِيَس السِّمك، فأّمللا الهسِلليس فلخَُّيللول أهللل السللياف َلف في تإلك الحالِت ال ُتإعَ وقد 

ّصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة. خا

ْلللق َفلَرس الملاء: وقللد يكللون فلي الخَّ الرد على صلاحَّب فلرس المللاء قيللل لهلؤلء المعَترضلين علللى 

ّلحَم والَحّب، فالمشترك مثُل النسِاِن الذي يأكل الحيوان والنبات، المشترك وغير المشترك ما يأكُل ال

ُلهللا، ويأكللل ّطيللار والرضللة فيأك ّنه يأكل الحّب، ويصطاد النمللل ال وهذا العَصفور من الخَّلق المشترك ل

ًا إلّ أكللله. ُعُّ شألليئ َد َيلل ُقللط الحللّب، والغُللراب ل  ّدَم وتإل ّديللدان، وتإحسُِللو اللل ّلحللَم وال ْأكل ال ّدجاُج تإ ّلحم، وال ال

َهها ل ّذئب والّضبع، وكنحو الّشاهين والّصلقر، فلإّن هلذه وأشألبا ّد المشترك وهو كنحو ال وما خرج من حَّ

ُع مما هو غير ّنبات، والمشترُك أجَم ِرف إلّ الحّب وال ِر ل تإعَ ٌءب من الطي ّلحم، والحماُم وضرو تإعَرُف إل ال

مشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللترك.

ُتإجعَل ُتإصاد بضروٍب من الحيوان  ّنبات، وتإأكل الجيف التي تإصيب في الماء، و ّطين وال والسِّمكة تإأكل ال



ّطعَللللم. لهللللا فللللي الّشصللللوص، ثللللم ينصللللبون لكللللّل ضللللرٍب مللللن السِّللللمك بضللللرٍب مللللن ال

ّي ّيات والكلِب السِّلوقية، ويأكللُل الِجللّر ُدها، وهو آكُل لها من السِّنانير والح ّي يأكل الجرذاَن ويصي والِجّر

َع ِجيللِف المللوتإى، والسِّللمك يأكللل السِّللمَك ويأكللُل مللن كللّل حََّللّب ونبللات يسِللقط فللي المللاء. جميلل

ٌءة ّي ّي الجللرذان، والجللرذاُن أرضلل ٌءض فقللال: وكيللف يأكللل الِجللّر ٌءم، أو اعللترض معَللتر ِه َهَم مسِتف وإن استف

َبصللرة ُفن وفللي المشللارعُّ، فللي فيللض ال ُع َمن يبيُت في السِّ ّبرنا جمي ّي مائي? قيل له: يخَّ ّية، والِجّر بيوتإ

ٌءح فللاه، َكَمَن لهللّن وهللو فاتإلل ّي قد  ّنها بناُت ِعْرس، والجّر ّليل كأ عندنا، أّن جرذان النابير تإخَُّرج أرسالً بال

َيدُخل في مثله الضّب ٍم واسع  ُذ من الماء فعَّب فيه التهمه ليس دون ذلك شأيء، بَشْجر ف فإذا دنا الُجر

الهللللللللللللللرم، وإنمللللللللللللللا يَضللللللللللللللع بخَّطملللللللللللللله علللللللللللللللى الّشللللللللللللللريعَة.

ًا، ًا صللالح َذكْرنللا مللن الكلم فللي الحيللوان صللدر ّنا قد  ُك ْذ  ّطَرف والِحكم والشأعَار، إ ًا من ال وسنذكر شأيئ

ّفلللللق. ّللللللُه المو ّلللللله، وال ًا جامعَلللللًة، ثلللللم نعَلللللود فلللللي ذكلللللر الفيلللللل إْن شألللللاء ال وأبوابللللل

الّشاعر: شأيء من الطرف والحكم والشأعَار قال 

َع ْيِث م َغُ َقى ما ال ْل هو وَمن ُن
 غالُب

ٌءس ونحُن حَّجاَز ل أنا
بلأْرِضلنلا

 أعدائنا إلى ُخطانا
فلنلضلارُب

ُفنا قُصَرت وإن كان أسيا
ُلهلا وص

 يبللغُلون عّما وتإقُصر
ّذوائُب الل

ٍم كّل تإرى ينظلرون قو
إلليهلُم

الخر: مثل قول 

ِم في إلينا وليس  السِّللي
ُع مطل

ٌءم أناٍس لكّل ّل َقلى ُس َتإل ُيْر
بله

ٍز وكّل ُه إن حَّجا  هبطنا
ُع بلَقل

ُلنا َلى ومنز ٌءز الع لمن حَّجا
به

ِبلد وحَُّش َوحَِّْشنا إلى  ال
ُع َيْرب  ف

ِفر وحٍَّش كّل منا وين
وينتِملي

ثابت: وقال حَّسِّان بن 

َذا ّياِت َفْضفاَض راح إ  العَش
 ِخْضرما

ْدماِن َن الخَّليَر تإقطر ِصدٍق و
ّفله َكل

ًا أُك ولم ّفي به وصلُت الندامى في ِعّض َلَط ك وخا



ّوملا ُملل شِأليَملتلي
َوى شأماريُخ ًة َرْض  ِعّز

وتإلكلّرملا
ٌءر لنا ٌءم حَّاضل ٍد َفلعَل وبلا

ّنله كلأ
 

ِرْم ً بنا فأك  بنا وأكرم خال
ابنلملا

ْدنا ْنقاء بني ول َعَ َنْي ال ْب وا
ملحلّرٍق

ُفنا ٍة من يقطْرَن وأسيا نجلد
َدملا

َفناُت لنا ُغُّر الج ْعََن ال ْلَم َي
الّضَحى في

وقال أعرابّي غزلّي: 

َبعَض َذى ِب ِر لم ال ْد  كيف َي
 ُيجيُب

إذا َمن وأهلي بنفسِي
له َعَرُضوا

ٌءة به ْكت ّتلى َس  ُيَقلاُل حَّ
ُملريُب

ِذْر ولم ْذَر يعَت ولم البريء ُع
َتإَزْل

ُهذيل: وقال أعرابّي من 

ّلُه َلى َيسِِْقيِك أن ول  أو
ُع  وأوَس

ِه ضماُن َرعاِك ّل أّم يا ال
مالٍك

ُع والذي وأرجو أخاُف ّق أتإو ِنيِك ّكُر والشّر الخَّيُر ُيذ
والذي
التإعَلاظ أشأعَار من قطعَة

الشاعر: قال 

ِنيك ليس وما ْغُ َذْر عنله ُي َفل
ِرَك ِمَن عليك ما اْم

تإسِتطليع
ْوِل ِمَن َق َطٍل في ال ْو َخ  أ

َذْر َه
ِه في أْجَمُل وللّصْمُت ِنل حَِّلي

َد َدى فعَا ْو  في الذي َوأ
 الحَضْر

َيخََّشى َكاَن غائٍب وكم
َدى الّر

ْطِفه إلى مال َن َعَلْر ِع فانقل
َفتى وبينا ُيعَجُب ال

ّناظَلري ال
َنا فإّن َف ُنلُه ال َبلْر شأأ ِكل َوالل ِه إن الحوادث وبعَُض ْبلِقل ُي

َقه ّل ْهُر تإعَ ّد َثلْر حَّتلى ال َعل ٍر نجدة أخي من وكم ملاهل



ّتإى ّدهُر لُه تإأ َبلْر حََّتى ال انَج ٍر عثرة أخي من وكم ِتل ْقل ُم
عبدة: وقال علقمة بن 

ُهْم ُف ِري َأثافي َع ِر ب  الّش
مرجلوُم

ٍم وكّل ْو وإْن َعّزوا وإن ق
ُثُروا َك

 القواُم به َيِضّن مّما
معَللوُم

ُد َتَرى ل والحم لُه إل ُيْش
ٌءن ثمل

ْلُم َنًة والِح ِو ّناس في آ  ال
ُدوُم ْعَ َم

ٌءة والجهُل َقَص ْن ٌءن َم ْي شَأ
ِه ِبل لصاحَّ

ّد ل دعائمه على َملهلدوُم ب
َلْت وإْن حَِّْصٍن وكّل طا

ُته سلَم
َلى ِه َع ِت ّد ل َسلََم  ُب

ملشلؤوُم
َعََّرض وَمْن للغُْرباِن َتإ

َها َيْزُجُر
ّنى َوّجَه أ  والمحروُم َتإ

َمْحلُروُم
َعَُم ْط ِم َوُم ْن ُغُ ْوَم ال ِم َي ُغُن ْل ا
َعَُمُه ْط ُم

َلى شأعَره الَحْمُل الكللثير، ولهللل الِحيللرة بشللعَره َع ُد من قد حَُِّمل  ّي، وهو أحَّ ّي بن زيد العَباد وقال عد

ّي بن  ّنيت أْن أقوَل الّشعَر ما قلُت إل شأعََر عد َلو تإم ّي:  ٍد النحو ٌءة، وقال أبو زي َزيد: عناي

 بالواعظاِت له تإروح
وتإغُلتلدي

َفى ًا َك ّياُم للملرء زاجر أ
ِه علملر

ِوها متى ْغُ ِو ُتإ ْغُ  بك الذي ُتإ
ِدي َتل َيق

ْظها فنفسَِك َف الغُّي من فاحَّ
َدى والّر

ً َها فمثل ِز ب  الُمطاللب فاْج
ِد أو ِز

ُء كانِت فإْن ّنعَما َدك ال عنل
لملرئ

َِرِن القرين فإّن  بالمقا
ِدي ُملقلتل

وأبِصْر َتإسِأْل ل المْرء عن
َنله قري

ْفق في بحلمك َلّملا ِر  َو
ِد ّد َتإلَشل

ِرك ُتد ْهل ذي ِمن س الَج
ّقك كلله حَّ

ْقع من المرء على  َو
ِد الُحسِام ّن  المه

ُظَلم ِوي و َبلى ذ ّد القْر َأشأل

ًة علداو
 الّرجال أيدي َخطَرْت إذا

ِد َهل بمش
عن اليدي كثرة وفي

ِم ّظل ٌءر ال زاج



ِه كيللف ل يشللتري الحَّللراَر بمعَروفلله. ِل ْبت لمن يشتري المماليك بمللا قال المهلب بن أبي ُصفرة: عج

َته َنَك؛ إن سللأل َته شأا َنك، وإْن تإرك َتُه َزا ْب ِة َمْن إْن صِح ُيوِصيه: عليك بُصحب ٍر لرجٍل  ّله بُن جعَف وقال عبد ال

ِرْضللك ُيْج َدك لللم  َعلل َو ّدها؛ وإن  ّدها، وإن رأى حَّسِنًة علل ّيئة س َته ابتداك؛ إْن رأى منك س أعطاك، وإن تإرك

ُفْضللللللللللللللللللللللللللك. ْئللللللللللللللللللللللللللَت إليلللللللللللللللللللللللللله لللللللللللللللللللللللللللم ير وإن ألِج

ّلللة، فقلال: أوّجلُه بهللا إليللك، ثللّم حَََّملَل إليلله َكَر لله َخ َذ ٌءل من أصحابه حَّاجًة و ّلب رج َد بَن المه وسأل يزي

ْعُّ َد ًا، ولللم أ ّننلل ُكْرهللا تإم ِدرهللم، لللم أذ خمسِين ألَف درهم، ثم كتب إليه: قد وّجهُت إليللك بخَّمسِلليَن ألللَف 

ْد بهللللللا منللللللك جللللللزاء. ِر ُأ ْع بهللللللا لللللللك َرجللللللاء، ولللللللم  َطلللللل ْق ًا، ولللللللم أ ّبللللللر ذكرهللللللا تإج

ِدحََّت به? قال: قول زياد  العجم: وقيل ليزيد: ما أحَّسَُِن ما ُم

ّيَر إذا  كلّل السِلطاُن َغ
خللليِل

ًتى ُه ف في السِّلطان َزاد
َرغبًة الحمد

ٌءه بقول الخر:   شأبي
ٍز وكّل َده عزي ُع عن ًتى متواض ُه ف ِة ِعّز زاد ّلًة الَمهاب ِذ

وقال الخر، وهو يدخل في باب الشكر: 

ّيَر َتني ما ط ْي َل ْب ُنلعَلاِسلي أ ّبلاس أبا يا إليك شأوقي العَل
ًا والّشكُر ْدم  خيار في ِق

ّناِس  ال
ّني نلاس غلير لمعَروفك إ

َنه ويذكر  َيْرثي عي ُقريع  ًا: أبيات لبعَض الشعَراء العَميان أنشدني ابُن العرابّي لرجٍل من بني  طبيب

ْعيا  الطّب َعلّي فأ
ّبلُب َط والمت

ِد شأرقّي ُطفُت لقد البل
َبها َغْر َو

ْيٍن خير وما ْقٍب بعَد َع  َث
بمثقِب

ّقلاُب إسماعيُل يقولون َن
ُيٍن أعل

ُء وما ًا خاَن عيٍن ما  عين
ّيِب بط

ٌءء يقولون ٌءب ما ّي خان ط
َنله علي

َنْي َق عل ُقطامّي بعَي  فو
 َمْرقِب

ّنله ّياَم ولكل ُظلُر أ ْنل ٌءب أ ّي طل

َء إنسِانيهما ماء على  ما
ُطحلِب

ّد حََّجٍل ابَن كأّن فضُل م
جناحَّه

الخََُّريمّي: وقال 



ّ القْرب من ّلِف إل َك ّت  بال
ِد والجلهل

ًا كفى أزوَر ل أن حََّزن
ّبلتلي أحَّل

َلني ِد َيعَ  فلي الجلابة قبل ل
ّد اللر

ّني ّييت إذا وأ نلاجليُت حَُّ
ِدي قلائ

ْفُس بَي ّن  أحَِّيَر ما حَّتى ال
ِدي وما ْب ُأ

الحديث في أفاُضوا ما إذا
تإقاَصَرْت

ٍء عن يحولوا لم فإْن ول وفا
ِد َعهل

َأني ٌءب ك لسُِت بينهم غري
ملنلهلُم

ٍة ِذي كّل إل الناِس من  ِمّر
ِد ْلل َجل

ًا أقاسي يقوم ل خطوب
ْقلللهلا ِثل ب

ُؤك ول تإنكؤك، فقللال: ليللس َتإْرَز ٍة، ل  باب في الحاجة قال ابُن العرابّي: قيل للحَّنف: أتإيناك في حَّاج

َتإنكلللللللللللللللأ. َتإلللللللللللللللْرزأ ول  ٍة ل  ْؤتإى فلللللللللللللللي حَّاجللللللللللللللل ُيللللللللللللللل ِمثللللللللللللللللي 

ْلني ِمْن كرمللك ِز ّدي، وأن َهك عن َر ّطلب إليك، فُصْن وج وقال أعرابّي لرجل: إني لم أُصْن وْجهي عن ال

َوْجهلللللللللللللللللللللللللللي ِملللللللللللللللللللللللللللْن رجائلللللللللللللللللللللللللللك. بحيلللللللللللللللللللللللللللُث 

ّقهللا، ُقللم بُحرمللة الّرجللاء إلّ َمللن أعطاهللا حَّ َي ّتأميللل، ولللم  ِذمللاَم ال ْقِض  ُدُرْست: لم ي وقال أبو عقيل بن 

ِبْشللر عنللد ّقهللا، بال ّنعَمة فيها، وكيف الّشكُر علللى أداء حَّ ْدَرها، وكيف يسِتبقي ال ّظها، وعَرف ق ّفاها حَّ وو

ِة، وانتهاِز الفرصة عند الُقللدرة، ويكللوُن َد ِعَ ّتضّجر عند المعَاودة، وتإوكيد الّضمان عند ال ِة ال ّل المسِألة، وق

ْذل وجهلك إليلله أكللثُر ملن ّقك عليه فلي بل ّتى يرى أّن حَّ َدق، وحَّ ْذر الَمْص ُع ّنجح المعَجل أحَّّب إليه من  ال

ْتَرها هو المخَّبر عنها، والداّل عليها، والّزائللد ّقه عليك في تإحقيق أملك فيه، ثم إيجاب سترها، فإّن َس حَّ

َنشلللللللللللللللللللللللللرها. ّلي ل َو فلللللللللللللللللللللللللي قلللللللللللللللللللللللللدرها، والمتللللللللللللللللللللللللل

الشاعر: وقال 

ًا وإّن ّن َها َم ّدُرها ِب َءها فإّن يك ُتها إحَّيا إماتإ
ِعَللد َي َد صللفَة مللن  باب في الوعد والوفاء به والخَّلف له قال عمرو بن الحارث: كنُت متى شأئُت أن أِج

ُد ول ينجللللللللللللز. ُتإه، فقللللللللللللد أعيللللللللللللاني مللللللللللللن يعَلللللللللللل ُينجللللللللللللز وجللللللللللللد و

ْتنا الهمللوُم َعَ ُد، وقط ِعَ َي َهَب َمْن  َذ َف ًا بالمواعيد،  َنطيب أنفسِ ّنا نلهو بالماني، و ّنظام: ك وقال أبو إسحاق ال

ُضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول المللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاني. عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن ف

الشاعر: وقال 



ِإذا ِدَك ُجّل ف ُد مواعي  والَجح
ُء سلوا

ّله بحمد َبلوناك قد إن ال
ُء أغنى البل

ٌءل وتإعَطيلللللل. ٌءد وتإعَجيلللللل، ووعلللللد اللئيلللللم َمطللللل ُد الكريلللللم نقللللل ْعللللل وقلللللال أعرابلللللّي: و

َللم. ْعَ َي ِزم قبللَل أن  ُيشتم، ويج َد كذب، ويغَُضُب قبل أن  َع َو َد صدق، وإذا  َع ْو َأ وذّم أعرابّي رجلً فقال: إذا 

ّله بُن قيس  ُد ال ّيات: وقال عب الرق

ّلُه ِء وال َقسََِما َمْن َخيُر ِللمْر َتْرُت َد اْخ ِز عب ِغُبلا العَزي مرتإ
ُد َته ما إذا دا َدحَّْ كلَرملا َم ّيَة ِملْن البهاليل ِمن َيْز أمل

ٌءة ّي ُتهلا كان كلب َعلملا بي ِد ٌءة به جاءت ٌءة حَُّلّر ّذب ملهل

ّذململا تإمنع بنيهّن ثاُل الل َعََرانيُن ُهّن قضاعَة من ال
َأْم

ْيٍث ِس َل َلجلملا ُيفّرج ك ا ّنُه ِك ْفس ِخْرقُة ُتإ ّدَر من ال
الّشم

َهَزا قد ِطملا أو للِفطام نا ُف ُقوُت َلين ي ْب ِرهملا في شِأ َمغُا
َلغُان أو رجال لحُم ْو َدملا َي ٌءم يأِت لم ُهلملا إل يو َد وعن

َلى ابَن كّن ُقه لي شأيملا يفو َتُه فذاك ْه َب َللى ابَن أشأ ْي ول ل
 تإعَلك والخَّيَل ِغْزلِن

اللُجما
َهُب َمْن ُبخََّْت َي ال

كال والولئد
ّ فيه ِمْن ًا إل ِلف  ُمَحا

َعَلملا َن
ل إّن ل ُينكر

ٌءة َكلَر لملنل
َدة بن زيد:  وقال زيا

 َمحالَة ل ُملٍق فأنَت
َهلبلا ْذ َم

ٌءة إذا ّدْت ُفْرَج عليَك س
فروَجهلا

ًا عليك ّبلبلا ُيراُم ل ِرتإاج ُمض
ّلُه يجعَِل فلم ُلموَر ال إذا ا

اغتدت

ّياُت به تإقللبلا المور َصيرف
ِغُنى كفاك ًا ال ما إذا يوم

ّلبلْت تإق
ًا امرٍئ لوِجه  ما إذا يوم

ّنبلا تإج
َوّر وإني ٌءل لمْز ّللبلي قلي تإلقل

ًا حََّّل فإْن  للّشّر قلُت يوم
َمْرحََّبا

ٌءل ْيَك الّشّر ليوم قلي َو
تإعَّرضلي



ّقا لنا وكان  الناس على حَّ
َبا ُتإ ُتإْر

ْكنا َل َلْك ولم َم ْدنا ُنم ُق ولم و
ْد َقل ُنل

ْدبة  ُه ّي: وقال  ِر ْذ ُعَ ال

ْيعَان وِصيَح  الّشباب بر
ُنلّفلرا فل

ُأب ٍر إلى بي ف فقد خي
الّصبا فاتإني

ٌءن بنا ُفه وزما  قلد ُعْر
ّكلرا تإلنل

ٌءر ٌءن أُمو ٌءل وألوا وحَّا
ّللبلْت تإلقل

ّهَل  ملا أركانه من َلسُِ
ّعلرا تإلو

ْبنا ْلمى أّن لو بما ُأِص َس
َبلُه أصلا

ّلَه فإّن علينا  شألاء ملا ال
َيسِّلَرا

خاف ما أهواِل من ننُج فإن
قوُمنا

ٍر بني ملوَك ِكسِرى َنْص  و
ْيَصَرا َق  و

َلنا وإْن ٌءر غا غال فقد ده
َنلا قبللل

ُه فأعيا َي عن َمدا َدا  َم
َقلّصلرا ف

َبني قد َنيرٍب وذي عا
َللنلي لينلا

ْيٍب ِوي فإْن بَر  الحوادُث ُتإْش
ْعََشرا َم

ٌءر يُك فإن نالني َده
َبلنلي فأصلا

ِزعٍُّ ول ٌءر كان إْن َج  َده
ّيَرا تإلغُل

ُء إذا فلسِت َبْت الّضّرا نا
ّبلأ بلُجل

ً ّد ِخنللاقه، وقليل ُأِمَر بضرب عنقله وشَألل ُه كما تإرى، وقد  ْذرة، وهذا شأعَر ُع ُهدبُة هذا من شأياطين  وكان 

َع القلللب، صللحيَح الفكللر، كللثير الريللن، ًأ مجتملل ما تإرى مثَل هذا الّشعَر عند مثل هللذه الحللال؛ وإّن امللر

ّله مللن ًا غيللر خللائف، ونعَللوذ بللال ِدعلل ًا غير موثق، وا ِهيَك به مطلق َنا َل ّلسِان في مثل هذه الحال،  َعْضَب ال

امتحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللان الخيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللار.

الحال: وهو الَقائُل في تإلك 

ٌءم مضى ما إذا  اللوم ول يو
مرجعَا

الدهر أرى ل تإعَذليني فل
ًا معَتبل

 مصعَدا المنايا ولقي
ومفلرعلا

عرضة الفتى أن أرى ولكن
الردى

 ما ماله من الفتى نصيب
تإمتلعَلا

الملتلاعُّ خير التقى وإن
وإنلملا



 ليس والوجه القفا أغم
بأنلزعلا

الدهر فرق إن تإنكحي فل
بينلنلا

 للفعَال هشوا القوم إذا
تإقلنلعَلا

عظلم على للحييه ضروبا
زوره

ًا زيالك  كالدهر كان يوم
أجملعَلا

بليتلك زار ما إذا وأخرى
ٌءر زائ

ًا ًا ومجد  قد طالما قديم
تإلرفلعَلا

خللئق نفسِي من سأذكر
جلمًة

ًا ول ًا قاطعَ  سنونا عرق
وأخلدعلا

ًا ملثلللي أر فلم كلاوي
للدوائه

 ممن الشر جد حَّين ول
تإخَّشلعَلا

الشر أرث ممن كنت وما
بينلهلم

 الطرف فاتإر رآني ما إذا
أخشعَلا

ممن الضغُن ذا أرى وكنت
يكيدني

ْبللد، وهدبللة هللذا، فللإّن َعَ َة الحللارثّي، وطرفللة بللن ال وما قرأُت في الّشعَر كشعَر عبد يغُللوث بللن َصلللء

ًا. ّد ٌءل جللللل شِألللللعََرهم فلللللي الخَّلللللوِف ل يقّصلللللر علللللن شِألللللعَرهم فلللللي الْملللللن، وهلللللذا قليللللل

قوله: من أشأعَار العراب أنشدني ابُن العرابّي في معَنى 

ِء كمخَّْض لله لليس الملا
َنلاء إ

َءْت ولكن ٌءة أسا  ِمن ِهّم
َمْحِض فتى

يعَتريَك مثلي كان وما
ُؤه رجا

ًا لكالمْرتإجي  من ُزبد
 بالمخَِّض الماء

ّني إليك وإشأرافي وإ
بلهلّملتلي

ّله بن  ّله بن عبد ال عتبة: وقال الخر في مثل قول عبيد ال

ُدها الّركبان مع تإسِِير ْبَر  أ
ِللي ْغُ َي

ُء فلول ّتإقا ّله ا قلللُت ال
ملقلالة

ْبتٍغ إني كمثلَك ًا ُم  صاحَّب
ِمثلللي

ِلي فكْن لي ابْن ْث َو ِم ْبتغ أ ا
ًا صاحَّب

ّلف لم إذا  شأكٍل ُروح يؤ
 شأكِل إلى

أن الصحاُب يلبُث ول
ُقلوا يتفّر

 فقال: 



ُة ُقّر َفسِْل عيِن و  يتبع أن ال
َفسِْل ال

ٌءل امرئ لكّل يقّر شأك
بلعَلينله

ُذُل َين َقى أْن و ِه أَخلا تإل  أّمل
ْذل َنل

ِد في وتإعَرف امرئ ُجو
َد ِله ُجو خا

وفي غير هذا الباب يقول الَجَرنفس اللص: 

ْد َنى فق ٍء ِمْن لَك أ  ِني
ْنلَضلاِج بلإ

َعٍَل بني أبلغ ّنلي ث ع
َغُللًة َغُللل ُمل

ْيَل ّل  منُحوٍت جوِف ِفي وال
 السِّاِج من

ٍد ففلي النهاَر أّما ْي َقل
ٍة وِسلللسِلل

اللصوص: وقال بعَُض 

َهْجُر َلعَظيُم َذا إّن حَّبيٍب و ٌءد ْي َق ٌءس أ ْب ٌءب َوحََّ ْغتَرا وا
ٌءة وفرق

َلى ِر َع ّنه بي ما ُعْش َلكريُم إ ًأ وإن ُق َدامت امر ِثي َموا
ِه ّد َو

ًا ابَن  ُغُدانّي، يرثي زياد أبيه: ومن المراثي المسِتحسَِنة قوُل حَّارثة بن بدر ال

ّدنيا َغّرت َمن وإّن  ال
ْغُلُروُر َلَمل

َبا ِة أ ّدنليا المغُلير والل
ٌءة ّير ملغُل

ّنكلراء عندك وكان  لل
تإلنلكليُر

َدك كاَن قد للمعَروف ِعن
ٌءة ِرف َمعَل

 وهو أْمسَِى قبُرك كان إن
 مهجوُر

َتإى وكنَت ْؤ ْؤتإي ُتإ ُت الخَّيَر ف
ٍة من سعَ

ّية ُدوَن ّثو َقُه يسِفي ال  فو
اللُملوُر

ّلى ٍر على اللُه ص قب
ٍة ِنلي ِبَملْحل

العرابّي: وأنشد ابُن 

 غيُر الصِل حَّسِيب وُرّب
 حََّسِيِب

ِم حَّسَُِب وما إل القوا
ِفعَلاللهلم

مثله: وقال الخر في 

َيَرى َتإه َو  بمْن تإكون ُمْروء
 مَضى

ّنُس بَمْن الكريُم ليس يد
ِعرَضله

ِزيَن َي ْوه ما صالَح َو َتإ ّتى بما أ َد حََّ َءهلم َيِشي بنلا



َتإلى أ ِئه بلبلنلا
ّله بن  ُعَاويَة بِن عبد ال ّله بن م جعَفر: وقال عبد ال

ًا ِكُل الحَّسِاِب على يوم ّت َن ُنلا كُرَمْت وإْن َلسِْنا ِئل أوا
ْبني َعَُل َتإ ْف َن ْثل و َعَلوا ما ِم ْبني َف ُللنلا كانت كما َن أوائ

ٌءة من ثلث: أن يبدو له ِمن أخيه مللا يخَّفللى ًا أن تإكون فيه َخل ّطاب: كفى بالمرء عيب ُعمر بُن الخَّ وقال 

َي جليسَِلللله فيمللللا ل يعَنيلللله. ِذ ًا ثللللم يللللأتإَي مثللللله، أو يللللؤ َيعَيللللَب شألللليئ عليلللله مللللن نفسِلللله، أو 

ُكهللللم لمللللا عنلللله َزَجللللر. ْتإَر ّنللللاِس بمللللا بلللله أَمللللَر، وأ ُذ ال ووصللللف أعرابللللّي رُجلً فقللللال: آَخلللل

َتإيه على شأيء فحنث ثم هرَب  َلَف بطلِق امرأ ِدم أعرابّي فح فقال: من هجا امرأتإه ق

ّوفوني ما ّطلِق خ  بال
العَاجلِل

الغَُرماء يعَلم لو
ْيهلملا َتل َل منز

ُء ٌءة عجفا ُأخَرى مرِضعَ  و
 حَّامُل

ّلتا قد ْلُت َم ِل من َوَم
َهيهلملا وْج

ّي: وقال القرعُّ بن ُمعَاذ  ُقَشير ال

ُتها وإْن إلّي ْعَ َلبلغُليُض ضاَج أّم من المّس إّن َلعَمُرك
ٍد خالل

ّثوب على ٌءل ال ٌءم نم  عاذ
َبعَوُض  و

ُبها عنها ُبّز إذا فلكلأنلملا ثو

ٍر من  ّله أعلُم بكثي َع، وال َق ّلُه، لمرأتإه، وما العراُب وهذا المذهُب، ولكن كذا و الّرواية:وقال أعرابّي يتأ

ّنها ٌءة وأ ّد ْقلَضلى ِع وأوتإلاُر ُتإل ّبي مخَّافُة لول أْن ر
َبلنلي ِق ُيعَا

ْبُت ُتإ ُد و ّلله فإّن بعَ ّفلاُر الل غل ْلُت لقد ّطوِق مكاَن جعَ ذا ال
َطٍب شُأ

ّلدين: وقال بعَض  المو

ُء ذاِك  الجواِمِح َجَزا
 الّشُمِس

ّهزي ّطلِق تإج ِرفي لل وانص

ّذ ِدي أل ْن ُعَلُرِس َليلَة ِمْن ِع ال َلتي ْي َل طلاللقًة ِبلّت حَّين ل
لعرابي: وأنشدني ابُن العرابّي 

 كزوم الناب ناتإية
قلنلفلرش

بعَجوز قرنوني قد
جحلملرش



 كلب الليل آخر من
تإهلتلرش

اللفلرش علللى دلها كأنما

كلرش بلطلنلهلا طي كأن القمل حَّكها من وجلدها
بلرش

 دنا الضب تإخَّشخَّش
للمحتلرش

الضجيع حَّضن في فقماء
تإهتمش

ٍر لمرأتإه، وكانت  ُنمي ٌءل من بني  حََّضرية: وقال رج

َقْي تإظّل ْو  الّريُح َبيتها ِبَر
ُق تإخَّف

ِري ٌءة َلعَلمل ّي ٌءة َلعلرابل بلدوي

َعَت إذا  المراويُح عنها ُرف
ُق  تإعَر

َناٍك من إلينا أحَّّب ِض
ٍة ّن ِضلِفل

ٌءح ُدو صحي  حَّين داؤها ويب
ُق َتل ُتإْف

ِة ّطيخَّ ِب ُبسِْتان ك ظَاهُر ال
ِجلدهلا

َيسِِير في امرأتإه أو في غيرها:   وأنشدني محمد بن 
ُبها  الّصوم شَأهر ِمثُل ُعرقو

 الطوِل في
ْئُت ِب ْن ًة أّن أ كلنلُت فتا

ُبلهلا أخلطل
ّنها ُهلهلا يبلدو حَّين كأ  َوْجل

ُغلوُل
ُنلهلا ٌءة أسلنلا ْدن أو ملائ ِز

ًة واحَّلد
ًا، لّن إخراَجك ِمن بللاٍب إلللى بللاب َطَرف وإنما أكتب لك من كّل باٍب 

ِله لكللان أكمللَل وأنبللل، ولكللن أخللاُف ُته بكمللا أبقى لنشاطك، ولو كتب

ّول. ّتفصلليَل، والخللر بللال ِة ال ٌءر أن تإعَللرف بالجمللل ْطويل، وأنَت جدي ّت ال

ّية:  ْته زوجته قالت عصيمة الحنظل َمن هج

ٌءة علينا ْفَر َئْت حَُّ ِل ُدخانلا ُم ّداَر كأّن فيها تإكوُن حَّين ال
ِبَح َتك َتإرانا ول َنَراك ل فتص ٍد بني َسفين في فلي ِعبا

ُتها لقد ِهجانلا مائًة أعطي ُبدور أّن فلو ْلَن ال ِب ًا َق يومل
ٌءة من بني ضبة  لزوجها: وقالت امرأ

ْثل على يمشي َوّج ِم ُه معَ َوَج تإرا ْه ًا أ ملعَون



ُتله العَراجيِن خللليقل

ّ ُه وآَخلُر إل ُللو ْتل بلآِملليِن َي
قلّط عليه دعوُت وما

ُنله أللعَل
ّنني َله وأ ّيرُت قب  ُص

بلاللّصليِن
َته الّروم أرُض كان فلي

َلله ْنلز َم
وائل: وقالت جمرة الزدية لزوجها أبي 

ِكَر إذا بالطلائِل القوُم ُذ وائل أبلو إْن ما لعَمرك
ْلُت ُعوِج َدث و ِعْرَسله أكْن لم ليتني فيا العَاجِل بالح

ٌءة من بني زياد  الحارثي: وقالت امرأ

ّناس كراَم أريد ّتلُل أو ال أتإلبل
ّوج تإأُمُروني فل بالتلز

ّنلنلي إ
 حَّين حَّلُمه عليه ُيريُح

يجلهلُل
ًتى أريد ُل ل ف ْوُل يم َه ال

صلدَره
َو الطويل الّرمح كعَالية  أ

َوُل اط
َتى كمثل ِد الف ْعَ ّطويل الج ال

َغدا إذا
ٌءة من  باهلة: وقالت امرأ

ٍة كلّل به كأّن ْقلَرا فلاحَّلش َو
ينفي الفتى أحَّّب

ُعَه الفواحََّش سم
ًا مانع ول ٌءل ول خير  قائ

ُهْجلرا
َواِعي سليُم ِر َد ْد ل الّص
ٌءط ًذى باس أ

ٍة في بدا ما إذا ًا ظَلم  طالعَ
ْدرا َب

ْهلّي الفتى َكمثل ّذ ال
َهه تإحسُِِب وج

ربيعَة: وقال لبيد بن 

ّله وإلى اللَقلَراُر يسِتلقلّر ال َقلى يحفُط إنما البلراُر اللتل
ّله ُد ال ِر ِوْر والصلداُر الملو ّله وإلى ُعَلوَن ال َد ُتإْرَجل ْنل وِعل

 ينفع كان لو ِظَرُت
النلظلاُر

ٌءر الحياة في َيكْن إْن خي
ُأن فقلد

ّ ٌءم إل َعَلللاُر َيَرْملَر ِتإللل َو
ًا عْشُت يدوم فلن دهر

ّيام على ال
ٌءل، ولم  ِه: وأنشدني الصمعَّي قال: أنشدني رج ُيسِّم



ِه على تإدّل ِنل ِبلُل مكلنلو ْقل ُي
ٌءرو َبدا ما إذا َدْت عم منه ب

ٌءة صور
ّثُة ٌءر ُرومّي َوُج  وشَأعَ

َفلُل ْلل َف ُم
َنُة ُخراساٍن بياُض ْكل ُل و

فلارٍس
ُدّل ِم آِخلر عليها ي ْو  اللَقل

ّوُل أ
َفْت لقد ّل َُء أ ٍرو أعضا عم

ٌءة عِصاب
تإرثيه: وقالت أخت ذي الّرّمة 

ًء َعَين وجفُن َعزا  َملن ال
ُعُّ ْتَر م

َفى عن تإعَّزيت َغُيلَن أو ب
َده بعَل

َء ولكّن َقْرح َنْك  بالَقْرح ال
ُع  أوَج

َلْم ْنسِِني و َفى تإ أو
ُه المصيباُت ْعَد َب

ّلُه  ال َع  َط فق ًا  مخَّْرج ْد  أِج فلم  كأّن  قلت  إذا  القائل:  الّرّمة  ِلسَِاني.وذو 

وأنشد: 

ْعََل ّذليِل ِف ِقيُت ولو ال  َب
وحَِّليدا

ّتإقي ل الّضغُائِن حََّسََِك أ
بالّرقى

ّتى َي حَّ حَُّقلودا بالُحقود ُأدوا ّد لكن ِمثللهلا ضغُائَن لها أِع
ُئ السِّقيَم َتإْشفي ِر ْب ُتإ  و

المنجودا
ِر ْيُر كالخَّم منها دوائها َخ

بهلا
َكمّي هذا  فقال: فأخذ الِح

ْيُت وأخَرى َو ْأس بها منها تإدا ْبُت وك ِر ٍة على شأ ّذ لل
َهْرمة: وقال ابُن 

ّلت َوْصف عن َج  ال
ِد والحَّصاء  والعَد

غليُر علنلدي أياديك إّن
ٍة واحَّللد

ِر ُمسِتوِجُب ّني الّشك  م
ِد آِخلَر البل

ٌءد منلهلا وليس ّ ي ْنلَت إل وأ
بلهلا

الخر: وقال 

ْكري ِري ول كش ْد  بن علّي َي
 ثابِت

ُكُر ْبقانَي ما سأشأ ّللُه أ ال
ًا ِللد خلا

َلني ِره ِمن وحََّّم  شأك
َق َقتي فو  طا

ْلُت ً عليه حََّم ْثِقل ُم
َقلُه فلأطلا



ٌءل من النبيط الحّجاج بعَد موتإه في منامه فقال: يا حَّّجللاج، ورأى رج

ّبك? فقال: وماذا عليك يا ابن الّزانية، فقال: ما ِسلللْمنا ّيرك ر إلَم ص

ًا. ّيلللللللل ِفعَْلللللللللَك حََّ ًا، ول ِمللللللللن  ْيتلللللللل ِمللللللللن َقولللللللللك َم

َدّّراج:  ُنوح بن  ٌءل من أهل الكوفة يهجو  وقال الشأهب رج

َنا صار إذ  بُن نوُح حَّاكم
دّراِج

أحَّسَُِب فيما القيامة إّن
اقتربلْت

ُه َصحيحًة  َنْقش من يد
حََّّجلاِج

ّيا كان لو ما الحّجاُج َلُه حََّ
ِلَمْت َس

ْعََرفلللللللللون بهلللللللللا. ُي َبلللللللللط علملللللللللًة  ّن َي ال َيِشلللللللللُم أيلللللللللد وكلللللللللان الحّجلللللللللاج 

ّيئ لرجٍل من َفزارة، وكان الرجل  ٌءل من ط ّعده: وقال رج يتو

 نرتإاعُّ فما لنخَّشى
للجللبلاب

فزار يا هذا كان فإن
ًا تإجللبل

 العَود نيوب وصارت
مخَّتلفات

الشيب عل أن لما أألن
مفرقي

بلقلذاة كلنلتلم ما لعيننا
الريح سافي أن فو

قذى يحملكم
 النف بين قام إذ

والسِلبللت
ًا ألسِت للؤمله تإلبلين فزاري

 البدن حَّياء عليها
الخَّلفلرات

ما إذا تإسِتحي الخَّيل تإرى
ركبتم

َعيب الّزجللاج، فقللال: ُته وهو صبّي عن  ّظام: سأل ّدنيا مثل الن وقال أبو عبيدة:ما ينبغُي أن يكون في ال

ِر، بطيللللللللللللللللللللللللللء الجللللللللللللللللللللللللللبر. َكسِْلللللللللللللللللللللللللل سللللللللللللللللللللللللللريع ال

َوى، خِشللنة المللّس، قليلللة الظللّل. ْهلل ُة الَم َده، فقللال:صللعَبُة المَرتإقللى، بعَيللد ّنخَّلللَة ِعنلل َدحَّوا ال وَملل

ُد صواَب رأيه فتعَللاطى ّور له الستبدا َكه، وَص ُعَْجُب فأهل َد به ال َد فقاَل: تإوحَّّ ّظام الخَّليَل بن أحَّم وذكر الن

ْتللللله دوائلللللُره اللللللتي ل يحتاجلللللة إليهلللللا غيلللللره. َن ُنه، وراَم ملللللا ل ينلللللاله، وفت ملللللا ل يحسِللللل

وكان أبو إسحاق إذا ذكر الوهَم لم يشّك في ُجنونه، وفي اختلط عقله، وهكذا كان الخَّليللُل، وإن كللان



قللللللللللللللللللللللللللللد أحَّسَِللللللللللللللللللللللللللللَن فللللللللللللللللللللللللللللي شألللللللللللللللللللللللللللليء.

ًا ما  ّطام كثير ينشد: وكان الن

ّثاُم الخَّامل به  في الج
ْفض ُع الخَّ قان

أبالَك ل أرَضى كنت فلو
بلاللذي

َلّي  للّرجلال وعندي َع
ُع صلنلائ

َلى ُقِصْرُت ْدنى ع الهموم أ
وأصبَحْت

ّينللة ٍم جلرى: كيللف تإللرى هلذه السِّللهام? قللال: ل ِريسِّي لبي الُهذيل بحضرة المأمون، بعَد كل وقال الَم

ًا. َفْت َجمللاد ّنهللا صللاد كالّزبللد، حَُّلللوة كالّشللهد، فكيللَف تإللرى سللهاَمنا? قللال: مللا أحَّسِسِللُت بهللا، قللال: ل

َد أبو  ُأنِش الهذيل: و

ّهُم تإَرَك ّتو َهها ال ُلوما وْج ّهَم فإذا َمك ٌءر َيراها أْن تإو ناظَل
ُتإناُك بأيٍر من خاطر وأنشدني أبو الهذيل بعَد أن أنشد هذا  ِه  ِذ البيت: فقال: ه

ِئْل ول ِء عن ُتإسَِا ِه َخبي ِن شأأ
ْد في السِّوء لِقرد اسُج
ِه ِن زما

آخر: وقال 

ٍم ِمْن وكم َبَح لئي  اليوَم أص
صلاِعلدا

ْعََضع كريم من كم ّدهُر ض ال
َللُه حَّا

ٍة َدى بتجرب ْه ّنصليحَة أ  ال
ِهلدا جلا

في المثال في قال وقد
ّناِس ٌءظ ال واع

 المداراة حَُّسِن من وذلك
سلاجلدا

ٌءة إذا جاءت للِقرد دول
ُكلْن للُه فل

ِه إلى َتإراه ِنل ّبلا  اللّرّث ُتإل
علائدا

ِيه بذاك ُيوشِألُك تإلدار و
َدهلا َعَل بل

الفرزدِق: وأنشدني الصَمعَّي في معَنى قول 

ِه ِة بظبٍي ل ب  أعفرا بالّصريم
َقين: لرجل من بني  ال

دهاكا ما ويحك الدهر بنات دهلتله لملا لصالٍح أقول
ماشأجاكلا كربة الفتيان من نواٍل بأخي ل العَزل شأجاك

أتإاكلا من أوبة تإكون كذاك ًا أتإيتك ًا فرجعَت زائر صفر
يداكا بخَّلت امرأ كنت وإن ابن يا السِلمة لك أحَّب



أمي
سواكلا به من العَرف فإن ًا بعَلرٍف ل للعَشيرة حَّفاظَ

الفرزدق: وقال 

َأْل ومن سألُت  عن َيسِْ
ِعَلم ِم ال َلل ْعَل َي

ّبُروني أل ّيها خ اللنلاس أ
ّنلنلي إ

 الواعي العَالم وما
َعَمي الحَّاديِث  كال

ِفل لم امرٍئ سؤاَل ْغُ ُي
صلدُره العَلَم

ًا: وقال  أيض

دقيُقهلا المور َجليلِت َتإهيُج ْوعَة آل يا تإعَلموا ألم َط
أنلملا

 الّرجال أحَّاديث وخير
ُقها  صدو

ْثني ُأ ٍد على َس قد بما سعَ
ِه ِتل ِلْم َع

قال أبو عثمان: ومما أكتب لك من الخبار العَجيبللة الللتي ل يجسُِللر 

ُكتللب ّلللف ال َقللاٍح أخبللاُر بعَللِض العَلمللاء وبعَللض مللن يؤ َو عليها إل كللّل 

ّفظهللللللللا. ويقرؤهللللللللا ويللللللللدارس أهللللللللل العَللللللللبر ويتح

ًا أنللثى، وسللمعَت هللذا مللن ًا وعاملل ًا ذكللر زعموا أّن الضبع تإكون عاملل

جماعلللللللللٍة منهلللللللللم مّملللللللللْن ل أسلللللللللتجيز تإسِلللللللللميته.

ّلوط في غصللن واحَّللد. َب ْفص وال َعَ قال الفضل بن إسحاق: أنا رأيُت ال

ّبرني بذلك غيُره، وهللو َكر، وقد خ ُل ْفص ما يكوُن مثَل ا قال: ومن العَ

ّذكِر أنللللللللثى. ًا واللللللللل يشللللللللبه تإحللللللللّول النللللللللثى ذكللللللللر

ِعَسِللبار، َع وال ّذئاَب والسِّللم َعُّ وال وقد ذكرت العَرُب في أشأعَارها الّضبا

َبُر الخَّلق بشأن الّضللبع، فكيللف وجميَع الوحَّوش والحشرات، وهم أْخ



َكلللللللللللْت ملللللللللللا هلللللللللللو أعجلللللللللللُب وأطلللللللللللَرُف. تإر

َكللَر ًا ذ ْتيللا لللم نللَر أحَّللد ُف َع مللن ال َعُّ في مواض وقد ذكرت العَلماء الّضبا

ذلك، وأولئك بأعيانهم هم الللذين زعمللوا أن النمللر النللثى تإضللع فللي

ِتإنللا َقْت بلله، وإذا لللم يأ ّو ًا وفي عنقه أفعَى قد تإطلل ٍة جرو ٍة واحَّد مشيم

ٌءر مسِللتفيض، لللم نلتفللْت ٌءر شأللائع، أو خللب ِر شأللعَ في تإحقيق هذه الخبا

َذون والضللّب، ُقور أيَريللن، وكللذلك الِحللْر ْن َق َته، وقد أقَرْرنللا أن للسِّلل ْف ِل

ّبللاء. ِط ًا علللى ألسِللنة الّشللعَراء وحَّكايللة ال ْدناه ظَللاهر حَّيللن وَجلل

خرطوم الفيل والخَّرطوم للفيل هو أنفه، ويقللوُم مقللام يللده ومقللام

ٌءء إذا مله الفيللل ُهَو فيه ل ينفذ، وإنمللا هللو وعللا عنقه، والخََّْرق الذي 

ّنلله قصللير العَُنللق ل ينللال مللاء ول من طعَام أو ماء أولجه في فيه، ل

ُنقلله، ٍم لقَصللر ع ّية َجلُزور لحل ِت ُبخَّ ِتّي من ال ُبخَّْ ُد ال مرعى، وإنما صار ول

َعللللللللللى. ولعَْجللللللللللزه عللللللللللن تإنللللللللللاُول المللللللللللاء والمر

ّبه بالفيللل إلّ أّن ُتإَشلل ٌءم، وهللي  خرطللوم البعَوضللة وللبعَوضللة خرطللو

َعََن به في جوف النسِان والبهيمة فاسللتَقى َط خرطومها أجوُف فإذا 

ّدَم من جوفه قذفت به إلى جوفها، فهو لها كالبلعَوم والحلقوم. به ال

َيْْت، فأّما َمْن ِو ُله إذا َر ْدِخ ُتإ ّدم، و َدٍت ال ِرُجه إذا أرا ٌءم تإخَّ وللذبابة خرطو

ًا فإنمللا ذلللك علللى ّذئِب خرطوملل ِر والكلللِب واللل َسللّمى خطللَم الخَّنزيلل



ْيللِن. ّلحي التشللبيه، وكللذلك يقولللون لكللّل طويللل الخَّطللم قصللير ال

ِم". ُطللو ْلخَُّْر َعلللى ا َنسِِللُمُه  ْطم خرطوم على قللوله: "َس وقد يقال للخََّ

ًتى من بني عامر:  وأنشدنا ابُن العرابي لف

 تإلك على أمّر ول
ِم  الخَّراطي

شأيخَّي على أقوُم ول
ُتُمه فأشأ

ّنادي والمجالس كالخَّراطيم والمقللاديم والهللوادي، وعلللى ذلللك قللالوا: بنللو َة عشيرتإه في ال جعَل ساد

ّظللم ّنه ع فلٍن أنُف بني فلٍن ورؤوُسهم وَخراطيُمهم، ومعَنى العَامرّي الذي ذهللب إليلله فللي شأللعَره كللأ

الشاعر: المشيخََّة أن يمّر بهم، وقد قال 

ّدم النُف هم  والسِّناُم المق
ّدد ذلللك َد، وقد ع ّله به الهن ّدن، مما خص ال َك ّي، والكر ّدجاج السِّند ْبغُا، وال َب ّطاوس وال ْبُر، وال َب والِفيُل وال

َقة،  فقال: مطيُع بن إياس، حَّين خاطب جاريًة له كانت تإسِمى ُرو

وأرملائيل دونلي سادسلنلا
فيك كيف روق أي روق
أقول

قلنلدابليل الحبليب وبين ن ٌءد كلا حَّليثلملا بينه من وبعَي

ٍد ملجلهلول معَروفهلا ببل تإرين لو روق يا روق
محللى

اللزنلدبليل يزاوج وفيها س اللطلواوي تإبليض بها ببلد
 الراك ذرى في له د

ملقليل
واللعَلو والصفر الببغُاء وبها

 الغُياض في والليث رن
 النسِول

واليل العَرجلاء والخَّموعُّ
الق

ِهند وما أخرجت بلد  ّي، يفخَّر بال الهند: وقال أبو الصلع الهند

بلالملثلل ذلك وما صحلبلي يعَذلني لقد
الهلنلد مدحَّتي وفي المقتل في الهند وسهم

والدغفلل الفيل وفيه واللعَلاج السِاج وفيه
الطلول الجبل كمثل فليه اللتلوتإليا وإن

الفللفلل ينبت وفيه صلينلي الدار وفيه



رؤبة: والمتشابه عندهم من الحيوان الفيل، والخَّنزير، والبعَوضة، والجاموس، وقال 

ْيِن ََهب ْق َل والجاموسا الفيَل وا ّق ليث ُد َد َي َهُموَسلا الَس ال
ُقبح والشللناعة َفر بال ْغُ َتإه، وكان اسمها شَأ ّبّي امرأ ّطروق الض هجاء أبي الطروق لمرأتإه ولما هجا أبو ال

فقال: 

ّلهّن ْغُفُر الجمال في وك ٌءة جاموسة شَأ وَخنلزُر وفيل
ّتشابه، وقال الخر:  ًا، فجمعَها كما تإرى لل  جعَل الخَّنزير َخنزر

ٍر َجحافُل ِفيِل مشافر أو َعي
ُدو الذي كأّن ْب من لنا َي

ِلثاِمها

الفيل في شعر

َقم، ولذلك قال  َف العرابّي: والفيل يوصف بال

 فليملا أخدعُّ أكن ولم
أعلللم

أصحبي قادني قد
اللملعَلملم

وتإلرجلملوا لنا الفيل وأدنى
العَريض الباب صفق إذا

العظم
ٌءن  منه تإم قد خبعَث

اللملحلزم
ٌءل الفليل إن وقيل فلي

ملرجلم

ًء يجر ً أرحَّا تإلحلطلم ثقلال
منه الجسِم أعلى أجرد

أصحلم

ٌءك أفلقلم يملد حَّلين وحَّلنل
قرضها من تإحتها ما

وتإهلشلم
 حَّين الجوف في يرده

يطلعَلم
ٌءر يملد حَّلين ومشف

سلرطلم
ًا نفسِي نجيت  ل جاهد

أظَلللم
ٌءب عندي كان لو أو سبل

سلللم
آخر: وقال 

ُبُه الذي إّن َك محملوُل ير
فهذا الفيَل يركِب َمْن

الفيُل
ِد ّطو ّ كال ّنلُه إل يجلوُل أ تإلهلويُل لها تإهاويَل على



ٌءن ِملنلديُل كأنهلا وأذ
ّوة  الفيل: وقال عمارة بن عقيل يضرب المثل بق

ًا ْيد  منه بنا وجالْت َه
ِبليُل الحَّا

ٌءر أتإانا إذا للهلُم يقلْل للم أمي

 يحِمُل ل ما المظالم ِمَن
ِفليُل ال

َعّض القَصى مجهودنا و
وحََّّمله

َبٍل يمدح أبا الفيل  ْه َد ّي: وقال أبو  الشأعَر

ُعَْرِف َعّم قد ِم كّل بال ُعَْج  ال
َعَرِب  وال

تإحصى ل الفيل أبا إّن
فضلائلله

ُغرموله  فقال: ونظر ابن شأهلة المدينّي إلى ُخرطوم الفيل وإلى 

َ قد َدل  َمْشَرٍب في اعت
وَملبلاِل

في ُخرطوَميِن أَر ولم
ِم ٍد جسِ واحَّ

ُغرمللوله بللالخَّرطوم، ّبه  َء إلى فملله، فشلل ُيوِصُل الما ِلط لّن الفيَل ل يشَرُب بخَّرطومه ولكن به  فقد غ

َبْربلللللللللللللللللخ. ْنلللللللللللللللللديل وال ْعَبلللللللللللللللللة والق ّبه بالج ُغرملللللللللللللللللوله يشللللللللللللللللل و

ّبل في تإعَظيم شأأن  الفيل: وقال المخَّ

ًا ً نهار ّلياني وليل  َب
َعلا فلأْسلَر

ّني أتإهزأ أْن علملرة أّم م
رأت

ْفنيا فقد ْعَمان أ ّن  قبلي ال
ّبلعَلا ُتإ و

ِريَس لقيُت أُك فإن ّدها ال
منهملا

 يسِتدير حَّتى الفيل على
ُيْصَرعا  ف

ّدهُر يلبُث ول المفّرق ال
َنلُه ْي َبل

ٌءق لي قال سللألُت أبللا الّشللمقمِق عللن اسللمه ّدثني صدي ْقَمق وحَّ وقال مروان بن محمد وهو أبو الّشَم

محمد: ونسِبه، فقال: أنا َمْرَوان بن محمد، مولى مرواَن بن 

ّله فباَرَك ِة في لي ال ْؤي  ُر
الفيِل

ّني قوم يا ِفيَل رأيُت إ ال
ُكلم َد بعَ

ُع فكدُت ًا أصن  في شأيئ
 السِراويِل

ًا رأيت ٌُءء له بيت شألي
يحلّركله

لّمها: وقالت دودة 

ّلُه باَرك ل ّني أّم يا رؤية في لي ال ِفيَل رأيُت إ ِمن ال



َثلٍب الفيِل َك
ِر عن  تإلك وعن الحمي

الباطيِل
ِفيل بأير بُصْرت لّما ال

َهلنلي ْذ أ

الفيل ذكر فيها بدوي خطبة

َنللى وقال ٌءم الصمعَي: َج إليهللم فأرسللل جنايللة اليمامللة أهللل مللن قللو

ًا السِّلطاُن ِة من جند ّي ٌءل فقام زياد، ابن ُبخَّار ُيللذّمُر الباديللة أهل من رج

َبه ُلوا المحصللنات، بنللي ويللا العَللرب، معََشللر فقللال: يللا أصحا ِتإ َعللن قللا

ِنسِائكم، أحَّسِابكم ّله و َهَر َلئْن وال ُعون ل عليكللم القوُم هؤلء َظَ َد بهللا َيلل

َنًة َء، ِلي َء، نخَّلللًة ول حََّْمرا ّ خضللرا ُعَوها إل ِمللن أغّركللم ول بللالرض، وضلل

ّنها ِجعَاب في معَهم، ُنّشاٍب َيلللة، أيور كأ ِف ُعللوَن ال ِز ّنهللا قسِِللّي فللي َين كأ

َتُل َعَ ُهّن تإئط ال ِطيَط إحَّدا ُنوق، أ َغُللُُط الّزر ُدهم َيْم يتفللّرق حَّللتى فيهللا أحَّلل

ْيه، شأعَُر َط ٌءء كأنها ُنّشابًة ُيْرِسل ثم إب ِدكم بيَن فما منقطع، ِرشأا وبين أحََّ

َدعُّ أو عينللللللللله، تإفضلللللللللخ أن ُبللللللللله ُيصللللللللل ٌءة. قل منزلللللللللل

َع َل َبهم قال: فخَّ ًا. فطاُروا قلو ْعب ُر

الزندبيل

ُبخَّْت ٌءل وزندبيل، وقد اختلفللوا فللي أشأللعَارهم وأخبللارهم، فبعَضللهم يقللول كللال َيلة ضرباِن: في ِف قالوا: ال

ّذّر والنمل، وبعَضهم يقللول: إنمللا َبراذين والخَّيل، والفأر والِجرذان، وال َقر، وال والعَراب، والجواميِس والب

ُلنلللللللللللللللللللللللللللثى. ِر وا َك ّذ ذهبلللللللللللللللللللللللللللوا إللللللللللللللللللللللللللللى الللللللللللللللللللللللللللل



َنَب فيهللا، فقللال ِة والمخَّّمسِة، التي ذكر فيها الّصلليد فللأط َوج ّناص، وفي قصيدتإه تإلك المَزا َق ٌُءد ال قال خال

ْكر  ِذ الفيل: حَّيَن صار إلى 

َلفيال من وهو َدبيُل ا ْن ُه الذي ذاك َز َفُر طويُل ِمش
ْكواني:  ّذ َظم، وقال ال ِعَ فذهب إلى ال

ِد وفيلة ْو ّط  زندبيل كال
الخر: وقال 

ِبيِل ِفيلِت بين ِمن َد ْن  وَز
ُفوا ِمللن َدبيَل هو النثى، فلم يِق ْن ِبيل هو الذكر، وقال أبو اليقظان سحيُم بُن حَّفص: إّن الّز َد ْن فجعَل الّز

ٍء. ذا علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى شأللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي

ِقسِْلمين فيقلول: هلم ِجلّن وحَِّلّن، ويجعَلل اللتي بالحلاء ْقسِِلم الجلّن عللى  ّناس ي الجّن والحن وبعَض ال

َفها، وأما الّراجُز  فقال: أضعَ

ُهُم مخَّتلٍف وحَِّلّن ِجّن َنْجَرا
ِبيُت ِوي أ ْه شَأياطيَن في أ
ِرّن ُتإ

ففللللللللللللللللللللللللللرق هللللللللللللللللللللللللللذا بيللللللللللللللللللللللللللن الجنسِللللللللللللللللللللللللللين.

َعَللَل ّنسِلناس فج ِقيللُت فلي ال َب َو ّنلاُس  ّهلال قلوَل الحسِللن: ذهللَب ال النللاس والنسِللناس وسلمع بعَلُض الج

َدة، ًا علللى حَِّلل ّنسِناس جنسِ َعََل ال َدة، وسمع آخرون هم أجهُل من هؤلء قوَل فج ًا على حَِّ ّنسِناس جنسِ ال

الكميت: وسمع آخرون هم أجهُل من هؤلء قوَل 

ّنسِانسِا َنسِناسهم  وال
ّنهْم فزعموا َنسِْللناس، أجنللاٍس: نللاس، ثلثُة أ ِنُس، و َنسِللا سللوى هللذا و

َدار، وفللي بللاي، وذوال واق، وواق الّشللق، فللي القللول ُعَلل أولد وفللي ال

ِلي ذكللر مللن موضللعَه في ذكرناه مما ذلك غير وفي الناس، من السِّعَا

والنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللس. الجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللّن

ّنسِللناس أّن العَقللِل أهُل علم وقد َع إنمللا ال َقلل ْفلة علللى و والوغللاد السِّلل



ْوغاء، َغُ وخللّف وسللخَُّف الللبيض ألقللى إذا الجللراد الغُوغاء سّموا كما وال

َوطار.

الفيل هياج

َتلَم قال: وإذا ْغ َتَل الفيُل ا َلة َق َي ِف ّيالين ال َيلله َمن وكَّل والف ِق سللائر مللن َل

ّناس، ٌءء، له يقْم ولم ال ّواِسه يكوُن ل حَّتى شأي ّ َهللّم لسُِ ّ الهللَرُب، إل وإل

لنفسِللللللللللللللللللللللللللللللللللهم. الحَّتيللللللللللللللللللللللللللللللللللاُل

ُعم ً أّن الفُرس وتإز َيلة من فيل َبَل اغتلَم، ِكسِرى ِف ّناس نحو فأق فلللم ال

ٌءء، له يقْم َع ِكسِرى َمجلس من دنا حَّتى شأي َقَش ُده، عنه فأ وأسلمتُه ُجن

َق ولم كسِرى إلى وقصد صنائعَُه، ّ معَه يب ٌءل إل ٌءد رج ِنه مللن واحَّلل فرسللا

َعَهم حَّالً، به أخّصهم كان ًا، وأرف َبلله رأى فلّما مكان ّد الملللك مللن ُقْر شَألل

ِزيٍن عليه ْبَر َط َتلله بلله فضَرَب يده في كان ِب ُع لهللا غللاَب ضللربًة جبه جميلل

َبى وارتإدعُّ، عنها فصدَف جبهته، في الحديدة مللن يللُزوَل أن ِكسِللَرى وأ

َقَن فلّما مكانه، َهَب بما أنا الرجل: ما لذلك قال بالسِّلمة أي ّللله َو لللي ال

ِة من ّد يدك على الحيا ًا بأشأ ّنللي سرور َلللد هللذا مللن رأيللت بالللذي م الج

ْبر والوفاء ولم ِفَراَستي، تإخَّطْئ لم وحَّين صنائعَي، من رجل في والّص

ِفْل ًا رأيت فهل رأيي َي ّد قّط أحَّد ْثني ّمنك? قللال: نعَللم، أشأ ّد قللال: فحلل



ّدث فأّمنه تإؤّمنني، أن قال: على عنه، ِْبهرام فح ّق بحديٍث ُجوبين عن شأ

َهلللله، الملللللك علللللى ِر ّوه كللللان إذ وك ُد الّصللللفة. تإلللللك علللللى علللل

َتلَم قال: إذا َغضَب وَصاَل الِفيُل اغ ُه وَخمط و ّ ّيللالون خل ّواُض، الف والللّر

َّبما ّيا. عاد فر وحَّش

ّيها الفيلة أهلّي ووحش

َبَه ذلللك، ّظباء والحميللر ومللا أشْألل والفيلة من الجناس التي يكون فيها الهلّي والوحَّشّي، كالسِّنانير وال

ْلتاِن  ِكرمانّي لشاعر الُمو َله: وأنشد ال قو

ًا الفيل كراكب ّي  َوحَِّْش
َلَما َت ْغُ وُم

ِده ِمْن طلبي في فكنُت عن
ًا فَرج

فيها: وهذه القصيدة هي التي يقول 

ْلَف بها لقيت حَّتى َدى حَِّ ّن  ال
َكملا حََّ

ْدُت كنت قد ّعَ ُبوُر عن َص ْغُ ُب
ًا ِرب مغُت

َق لو َقْت الّشْمس َناط  أل
َوه ِلما نح َك  ال

ٌءم َء كأّن قَْر الّشْمس ضيا
ُتله ّنل ُسل

ِطلَي وتإقول كسِرى خصال ْع ُأ ُفْرس:  ِويللَز كسِلرى ال ْبَر َة ثملان أ عْشللَر

ٌءك ُيعَطها لم َخْصلًة ٌءد يعَطاها ول قّط مل ًا، أحَّ ّنه ذلك من أبد َع أ للله اجتَملل

ُعَمائة ٌءء وهذا فيلً، وخمسِون ِتإسِْ ْع لم شأي َد يجتملل ِلللك عنلل ومللن قللّط، م

ّنه ذلك ْنَزى أ ّذكورة أ َعَْت منها فيلًة وأّن الناث، على ال وهللي عنده، وض

ّول فكللانت بللالعَراق، تإتلقللح ل ٍة أ ٍة وآخللر بللالعَراق ِفيللل تإضللع. فيللل

َتُم قالو: ولقي ّي ُرْس ّية يوم المسِلمين الَزر الفيلللة مللن ومعَلله القادس



َيللللة بقايلللا ملللن وكلللّن فيلللل، ومائلللة عشلللرون أبرويلللز. ِكسِلللرى ِف

ّناس أّن خصاله قالوا: ومن ْوا لم ال ّد قط َيَر ًا، أتإّم ول قامًة، أَم ول ألواحَّ

َعُّ ً أبَر ِديز فرُسُه مات فلما منه، جمال ْب ّ يحمللله ل كان الّش ٌءل إل مللن فيلل

َيلته، َة يجمع وكان ِف ْهللر وطاء َثبللاَت الِفيللل َظَ ِليللَن قللوائمه، و مشلليته، و

َد ْعَ ُب َفها وكان َخطوه، و ًا، ألط َدن ًا. وأعدلها ب جسِم

َثر فيلة المسلمين خلفاء أك

َيلة ِمن المسِلمين ملوك من لحَّد يجتمع قالوا: ولم َد اجتمع ما الف عنلل

فحلً. عشرون فيها فيلً، أربعَون عنده اجتمع المنصور، المؤمنين أمير

الفيل شرف

ِفيل ًا، وأكثُرها الملوك، مراكب أشأَرُف قالوا: وال سللأل ولللذلك تإصللّرف

ْهَرز ّفهم حَّين الحبشة، صاحَّب عن الْسواُر َو له: فقيل الحرب، في صا

ثللم الملللوك، مركللب علللى وهو أرميه فقال: ل الفيل، على ذاَك هو ها

ِكللَب عنه نزل له: قد فقيل عنه سأل وهللو أرميلله قللال: ل الفللَرس، وَر

ِة، مركب على نللزل قلال: قلد الحمللار، وركب عنه نزَل قيل: قد الُحَما



ِبه عن ٍر َمْرك َعا لحما ٍة فد ِعَصاب َفع ب ْيه بها َر َب حَّللتى أسللّن قللد وكللان حَّللاِج

َتله. رماه ثم عينيه على جاجباه سقط فق

الفيل ذكاء

َظر الفيِل إلى النسِان، وإلى كّل شأيء يمّر به، وهو الذي  َن يقول: وكان سهُل بُن هاروَن يتعَّجُب ِمْن 

ْنُت  يلزُمه الفيَل بأّن ظَن
 الفرُض

ُظُر الفيَل رأيُت ولّما ين
ًا قاصلد

ِفيل َعين في أنا رأيُت عثمان: وقد أبو قال ْهم صّحة من ال َف والتأّمِل ال

َظر إذا ّ النسِان إلى نظَره شأبهت وما بها، ن ِر إل ْبللر عظيم ملٍك بنظ ِك ال

ُه ُيضلِحك، ملا الفيلل ملن تإلَرى أن أْردَت وإذا الِحللم، راجللح فلي وتإللَرا

ِه حَّالتإه أسخََّف ِهل ًة، إليلله فللألق وأج ّنه جللوز َطللَرف يأخللذ أن يريللد فللإ ب

ّفَس، منها دنا فإذا ُخرطوِمه، ّفللس فللإذا تإن بيللن مللن الَجللوزة طللارت تإن

َذها ثانيًة يدنو ثم يديه، ذلللك يللزال فل عنلله، فتبعَد أخرى، فيتنفُس ليأخ

َبه. دأ

الحرب في فضله

الجماعللة يحِمللي الفيللل أّن الحللرب في الفرَس الفيُل قالوا: ويفُضل

َيرمللي ويقاتإللل كلهللم، ليللس مللا الهللول مللن وللله بللالمزاريق، ويللزّج و

ْعََرُف ول مطاوعًة، أحَّسِن وهو للفرِس، حَِّللران. ول ِطمللاٍح ول بجماح ُي



ُق والخَّيوُل ِعَتا ّبما ال َللت ر ُفرسللاَن قت ًة بلالِحران ال َملّرة، وبالقللدام َملّر

ّطاعة وبسُِوء ّدة ال ّبما الجزعُّ، وشأ َيلله حَّللتى بفارسه الفرُس شأّب ور ِق يل

ِر يصيبه للسِّهم والسِّيوف، الحوافر بين ظَهللُر يشبه وما به، يقع والحج

ٌءة الفيل وظَهُر ظَهره، ِمن الفرِس ٌءة المنللاظَر مللن منظللر َلَح مللن وَمسِْلل

المسِالح.

الفيل عمر

َيلللة وفللي ِف ٌءب ال ِر قَصللر أّن وذلللك آخللُر، عجلل ٌءن العمللا بالبللل مقللرو

ّنللاَس يعَللايُش شألليء وكّل عظيم، َخلٍق وبكّل والبراذين ُدورهللم فللي ال

ُقراهم ًا أطللوُل فالنللاس وَمنللازلهم و والَفللَرس كالجمللل، منهللا، أعمللار

ْون، َذ ْور والِحمار، والبغُل والبر ّثلل ْلللب والّشللاة، وال ّدجاج، والك وكللّل واللل

ٍر ٍر، صلللللللغُي ّنه الفيلللللللل إل وكلللللللبي ًا. أطلللللللوُل فلللللللإ عملللللللر

ًا الحيوان جميع من أعظم والفيُل مائللة يعَيللُش وهللو أكلً، وأكللثُر جسِم

السِّللللللللللللللللللللللنة. ومللللللللللللللللللللللائتي السِللللللللللللللللللللللنة

ّنله الحيللوان كتللاب فللي المنطق صاحَُّب وزعم َهللَر قللد أ ٌءل ظَ عللاش فيلل

ِة ّيللات الّضللباب يشللارك الللوجه هللذا فللي فالفيللل سللنة، أربعَمائلل والح

ّنسُِور، َق فهللو كذلك كان وإذا وال َوَرشأللان فللو ْيللر ال َع مللن وهللو العَانلة و



ًا، الحيوان أعظم ذلك مع وهو المعَّمرين وفوق المعَّمرين ُلهللا بدن وأطو

ًا. عمر

والفيل السد

ّتعلَم: ما ويحب يستفهم من بعض وقال إذا السد بال ال

ِلم الفيَل رأى ّنه َع ّنمر رأى وإذا له، طعام أ ْبر ال َب يكّونا لم وال

َأضَخم أعظُم وهو كذلك? وكيف عنده َنع و وأهول? وأْش

ُد كاَن فإن ّنه عليه اجترأ إنما الس ٍم من ل ٍم، لح ّلْحُم ود وال

ّدم طعاُمه ُبه، وال ّنمر فالببر شرا ٍم من وال وهما ودم، لح

ًا. وأقمأ هؤلء من أقّل جسم

َتى قال ّدَر القوم: وَم ُد َق غلبه، قاتله إذا أنه الفيل في الس

َتله، غلبه وإذا َله وإذا ق َله? وقد قت ُد َأك ْبَر َنِج َقا الب السد فو

لحمه، يشتهي وهو الكّلب فوقا والسد له، يْعِرضِ ل وهو

والذئب، الّضبع لحَم يشتهي مّما بأكثر الفهد لحم ويشتهي

ّلته وليست إليها. ذهبتم التي المواثبة ع

ْلم فأّما الحيوان معرفة ما بمواضع الحيوان جميِع ِع

ّلم َفمْن ُيعيشها، جلد ظاهِر وراء ِمن أّن البعوضة ع



ًا، الجاموس ٌء الدَم ذلك وإّن َدم ّنها لها، غذا َتى وأ طَعنْت َم

ْثن، الغليظ الجلِد ذلك في أن الّصلِب، الشديد الّش

ُمعاناة. غير على فيه ينفذ خرطوَمها

ً أن ولو ّنا رجل َده طعَن م قبل الّشوكُة لنكّسرت بشوكٍة جل

ْدَرك باٌب وهذا الدم، موضع إلى تصل أن وبالطبع بالحّس ُي

ْلقة، وبالشبه َبعوِضة لخرطوم سّخر والذي وبالِخ َد ال جل

َة سّخر الذي هو الجاموس، َنب الصخر الذي وهو الجرادة، لذ

ّنحاس قمُقَم سّخر الفيلة تلقح عدم العقرب. علة لبرة ال

بالعراقا

َيلة كانت الهند: لو خصماء بعَض وقال ِف َقُح ل ال ِعَراق عندنا تإتل لنها بال

ّية ّير هند ِء لتغُ َقر والرض، الهوا َعَ َقللَم ذلك ف ْع لكللان أصلللبها أرحَّاَمها،وأ

قللد ونحللن ُتإفللرخَْ، ول تإللبيض ول عنللدنا تإللتزاوج ل أن للطواويس ينبغُي

ِبللل َنصيد َبللَج والقمللارى والفللواخت والوراشأللين، والدباسللّي، البل َق وال

ّدّراج، ُد فل واللل َف بسِللاتإيننا أطيللار مللن وهللي الللبيوت، فللي عنللدنا تإتسِللا

َقُح ول وضياعنا، ْدناها إذا تإتل َط ّوت ل بلل كلرارزة، اص ّنلي ول تإصل ول تإغُ

ُنوح، َدنا وتإبقلى َتإ ّيًة عنل ًة وحَّشلل ْذناها فللإن عاشألت، ملا كِمللد ًا أخل فراخل



َوجَت َعّششت زا ّلكم وفّرخت، وباضت و إلينللا أهديتم لو تإكونوا أن فلعَ

َدها ًا أول َدْت الخَّلء، وحَّشللة عنها وذهب عندنا فنشأت صغُار ُأنللَس وجلل

ْتإها، الللتي هللي الوحَّشللة فللإّن الهلللّي، َد ْكَملل َتإهللا، ونقَضللْت أ ّو وأفنللت ق

َتإها. َو ْه شأ

الشفنين وفاء

ًا، في بلدها كان ذلك أو في غير بلدها، ونحللن ِوج غيَرها أبد ُيزا ِلُك أنثاه فل  ّذكر تإه ْفنيَن ال وقد نِجد الّش

ّطويل لم تإتلقح، قصة الذئب والعرابللي ّدهَر ال ُبور فأقاَمْت ِعندنا ال ُب ّنمور وال ّذئاب وال ُلسد وال ْئنا با لو ِج

َي ِو ًا للله مللن الكلللب، فلمللا قلل َفه، فيكوَن خير َته وأن يأل َو ذئٍب فّرباه ورَجا حَّراس وقد أصاب أعرابّي جر

ٍة له فأكلها، فقال  العرابي: وثب على شأا

ذيُب أباَك أّن أدراك فما ْلَت َهتي أك ْي َو ِبيَت شُأ فينا وَر
َد بعَللض الملللوك. تإسِللافد حَّميللر الللوحَّش وقللد تإتسِللافد عنللدنا حَّميللر الللوحَّش، وقللد تإلقحللْت عنلل

ُد ألبللاَن ُه الّرشأللي َبصللرة يللوم زاَر ُفر بُن سليماَن أحََّضَر على مائدتإه بال تإلقح الظباء في البيوت وكان جعَ

ٌءر بعَلَض َع طعَوِمهلا، فسِلأل علن ذللك وغَملَز جعَفل ُد جمي َبأها، فاستطاب الرشأي َدها وِسلها ول ْب ّظباء وُز ال

َه عيللِن الّرشألليد، ُتإجللا ٍة  َعْرص ُنها، وعليها شُأُملها، حَّتى َمّرْت في  َعَها خْشفا ّظباء وَم َق عن ال َطل ِغُلمان فأ ال

ّفه الفرح والتعَّجب حَّتى قللال: مللا هللذه اللبللان? فلما رآها على تإلك الحال وهي مقّرطة مخَّّضبة استخَّ

َفللْت وهللي ّل ُأ ّظبللاء  َللِب هللذه ال ّلبأ والّرائب والّزبد الللذي بيللَن أيللدينا? قللال: ِمللن حََّ وما هذه السِّْمنان وال

ٌءن فتلقحللللللللللللللللللللللللللللللللللْت وتإلحَّقللللللللللللللللللللللللللللللللللت. خْشللللللللللللللللللللللللللللللللللفا

ا حَّاجاتإهلا ُلْسلد فلي ملْروِج العَلراق، وأقلاموا له ّذئاَب وا استنتاج الذئاب والسد بالعَراق ولو أطلقوا الل

ًا أن تإأنس حَّتى تإتسِللافد َيلة واقتنائها صغُار ِف ّدموا في اصطناعُّ أولد ال ّلهم لو تإق َدْت وتإلقحت، فلعَ لتسِاف

ًا. ْغفلً واحَّلللللللللد َد ْنتج  وتإتلقلللللللللح، وقلللللللللد زعمتلللللللللم أّن كسِلللللللللرى أبرويلللللللللز اسلللللللللت

ُع َو ليللس قللد َجهللد فللي ذلللك جميلل احَّتجاج الهندي قال الهندي: تإكِفينا هذه الُحّجة، وهي بيننللا وبينكللم، أ

ًا، وعلى أّن هذه الحَّاديَث من أحَّللاديث الملوك من جميع المم في قديم الدهر، فلم يسِتنتجوا إل واحَّد



ّية، ويزيد في أقللدار ّيما في كّل شأيء مما يدخل في باب العَصب ْفٍج وتإزيد ول س َن ُفْرس، وهم أصحاب  ال

ًا أقللّر بللذلك، أو ّناء، والمتهم ل شأهادة له، ولكن هل رأيتم قّط هنللدي الكاسرة، وإن كانوا كذلك فهم أظَ

هللللل أقللللّرت بقايللللا سللللائر المللللم للفللللرِس بهللللذا المللللر للفيللللِل المعَللللروِف بهللللذا السللللم.

َيالة، والِفيالة، الخَّطأ والفسِاد، وهم يسِّمون الّرجللل ِف ِه  ٌءل إذا كان في رأي استطراد لغُوي ويقال رجل في

َبللل. ْه َد ّي الللذي امتللدحَّه أبللو  ٌءل مولى زياد، ويكنون بأبي الفيل، منهم أبللو الِفيللل الشأللعَر بفيل، منهم في

َبسِة الفيل، وكذلك يقال لبنه َمعَللدان وللله حَّللديث، ْن َع ْيلن يقال له راكُب الِفيل: ومنهم  َغ وقال: الّراجز 

الفرزدق: وقال 

ْنبسَِة َعَ  علّي الّراوي ل
القصلائدا

ْعَداَن في كان لقد والفيِل َم
ٌءر زاج

ٌءل،  ِفي ِقيَل هذا  ًا  وأنشد: وقال الصمعَّي: إذا كان الرجُل نبيلً جبان

ْتإُه َخِصّي َأَزّب ّفَر ُع َن ِق َقعَا ِفيِل يقولون ال ّنله الجبان لل كأ
َأْن أَرى فلللي رأيلللك فياللللة. ُأحَِّلللّب  ّيلللاش: قلللال للللي رؤبلللة: ملللا كنلللُت  َع وقلللال سللللمة بلللن 

ِفيل، وبالكوفة باُب الفيل، ودار الِفيل في ٌءل  ٌءي فائل، ورج ُيك، وهو رأ ِفْل رأ َي ويقول الّرجل  لصاحَّبه: لم 

ِفيل يقول بعَض  َلف: السِبابجة، وكذلك حََّّمام فيل، وفي حَّّمام  السِّ

فيِل حَّّمام من الثلثيِن على ِكسَِرى حَّّماُم ما أبيَك َلعَْمُر
 وقال الجارود بن أبي سبرة: 

ّنتنا الّرسوِل عهد على كسِ ْلَف إْرقاُصنا وما َوالي َخ الَم
العَلراق. أهللل فللارس كلان الرافقللي إبراهيللم بلن محمللد الفيللل وأبو

ُلللويه ِفي ًا، أْضللحى كللّل لّملله ُيجللري كللان الللذي هللو السِّللقطي و درهملل

َيْه: أو لّم قلُت قالت امرأة فحدثتني ُلو َيه يجري كان ما ِفي كّل في ِفيلو

ًا? قالت: إي إل أْضَحى ّله، درهم ّبما وال َأضحى!. في أْضحى أدخل ور

الفيل مثالب



َتفللع ل الهنللد: الفيللل يخَّللالف مللن بعَللُض وقال ْن َبنلله، ول بلحملله ُي ول بل

ِنه َبره ول بَشعَره ول يزبده، ول بسِْم ُؤونللة بصوفه،عظيم ول بو فللي الم

َقة، ّتشّزن شأديد النف ّواض، على ال ُع تإِف لم اغتلم وإن الّر منللافعَه جميلل

ِه جميع في ِر ٌءع وهللو واحَّللدة، سللاعة بمضّرة ده وإن الثمللن، فللي مرتإفلل

َطِمه تإدبير في أخطؤوا ّلملله َوَمشللربه، َم َلللَك وتإلقنلله وتإعَ ًا، ه ول سللريعَ

ّدواّب، كتصللّرف يتصللّرف وفللي والسللواق الحوائللج فللي ُيركللب ول اللل

ًا أّن ولو والّزيارات، الجنائز َد إنسِان ًا عا ّتإبع أو مريض فيللل علللى جنازة ا

ًة، لصاَر ّيت وتإرَك شأهر آية. الم

الفيل رؤيا

ِئل ّنللائم َيللَرى فيما رأى رجٍل عن ِسيريَن ابن وس ٌءب كللأنه ال علللى راكلل

ٌءر فيللللللللل، َأملللللللل ٌءم فقللللللللال:  للللللللله. منفعَللللللللة ل جسِللللللللي

ٌءل قالوا: وقال ً المنللام فللي يوسللف: رأيللت بللن للحّجللاج رجلل ِمللن رجل

ّدَم ُعّمالك ً ق َقه، فضرَب فيل َقْت فقال: إن ُعن ْؤياك صد َهر هلك ر بن َدا

بصبهرى.

لحمه أكل حكّم



ِم أكللل عللن الّشعَبّي وسئل بهيمللة مللن هللو فقللال: ليللس الفيللل، لحلل

النعَام.

الفيل خرطوم

ِطُش به والذي سلحَُّه هو الذي وخرطوُمه، ِله. ِمْن يعَيش، وبه يب َمقللاتإ

ْهرة وقال ّية بن َز مقتللل? قللالوا: الدابللة لهللذه القادسللية: أّمللا يوم ُجؤ

َلى، ّد ُخرطومه، ب َلطهم، حَّتى عليهم فش كّل فحَمَل الفيل، من ودنا خا

ٍد َبَرك خرطوَمه فَضَرَب صاحَّبه على منهما واحَّ القوم. وأدبر ف

الفيل صفة بعض

ِلْح ذو أربللٍع قللّط ْف ْبح، ولم ي ُق ْلق، فاحَّش ال ّوه الخََّ َقُم قصير العَنق، مقلوُب اللسِان، مش قال: والفيل أف

َطللا ُبلله، لمللا َخ َب َغ ّنور يجول في إهابه، ولول سعَته و ُعَنق في طلٍب ول هرب، ولول أّن مسِلوخَْ ال قصير ال

ّبق كالضابع، وقال الّشاعر في ْعنق والمط َقص كال ْو َعَل ال مع قَصر عنقه، ولذلك قال العرابي: ومن َج

ّثور، وهو إسحاق بن حَّسِان  َبِب ال الخََّريمّي: َغ

َبه ُيدافع َغُ ْب ِظَليِف َغ باللو َباِن جلد فضفاض وأغلَب ّل ال
ْلده، والفيللُل ضللئيل الّصللوت، وذلللك مللن َبعَيُر في حَُّضره مع طول عنقه إلّ من ِضيق ج ُيؤتإى ال وليس 

َعَلللف حَّللتى تإنضللّم ِء وال َبَه الجمللَل فللي تإللْرك المللا ّد المبالغ أشأ َغ في الغُلمة أشأ ّد عيوبه، والفيل إذا بل أشأ

ْيطله ويتوّرم رأسه، وقد وصف الّراجُز الجمَل الهائج  فقال: أ

ْذ ِه َضّم إ ْي ْطل ٌءج إ َطلْم َهيا َق و ٍم َوَرْم فليه رأَسله كأّن سا
ْدِن بعَد وآَض ُب ٍم َذا ال لح
َيْم  ِز



َيلة في يكْن لم ولو ِف َة أن إل العَيب من ال بعَللض كعَمللر حَّملهللا أيام ِعد

ًا، ذلك لكان البهائم، َعَْجللوة، ِغللراَس المدينللة أهللُل تإللرك وقد عيب لّمللا ال

ِعَُم ل كانت ّ تإط سنة. أربعَين بعَد إل

الثقال حمل على قدرته

ٌءء قال: وليس الللذي لّن الِفيُل، يحمل ما الرطال عدد من يحمل شأي

ُبخَّْتّي وحَِّْمل الفيل حَِّْمل بين فيما يفُضل ِر ِمن أكثُر ال بيللن يفضل ما َقد

ُبخَّْللللللللللتي. جسِللللللللللم علللللللللللى الفيللللللللللل جسِللللللللللم ال

ْعَجب ِكسِرى على ُأدخل الذي العرابّي قال وقد وجهللله، جفللائه من لي

ّي قال حَّين ُد شأيء له: أ َعَ ًا? قللال: الجمللل، أب ّي صللوتإ ٍء قللال: فللأ شأللي

َيُب ًا? قال: الجمل، أط ّي لحم بالِحْمللل? قللال: أنهللض شألليء قللال: فللأ

َد الجمُل يكون كسِرى: كيف قال الجمل، َعَ ًا أب ُع ونحن صوتإ صوَت نسَِم

ُكركّي مكللان فللي الكْركللّي العرابللي: َضللِع ميلً? قللال وكذا كذا من ال

ُكركّي مكان في الجمَل وَضِع الجمل، ّيهما ُيعَرَف حَّتى ال ُد أ َعَلل ًا، أب صللوتإ

ّدجاج البّط لحم من أطيَب الجمِل لحُم يكون قال: وكيف والِفللراخْ واللل

ّدّراج ِهض وال َوا ّن َبللخ والِجداء? قال وال ُيط ّدجاج لحللُم العرابّي:  بمللاء اللل

ُيطبللخ وِملح، بيللن مللا َفْضللل ُيعَللَرف حَّللتى وملللح، بمللاء الجمللِل لحللم و



ّلحَمين، ُعم ِكسِرى: فكيف قال ال ْقل أحََّْمُل الجمَل أّن تإز ّث الفيللل من لل

َيللبرِك الِفيللُل العرابللّي: ليللبرِك رطلً? قللال وكللذا كللذا يحمل والفيُل و

ُيحَمل الجمل، ْلجملل، حَِّْمل الفيل على ول ض فلإْن ا أحََّملُل فهلو بله نه

ْلجمال استطاعة في القوم: ليس للثقال. قال مللا بالحَّمال النهوَض ا

ِبليللِن للجمللل إّن ولعَمللري، أثقللل، هللو ما حََّْمل على فضيلًة لها يوجب

ُطول أرساغه ّنهللوض فللي لفضيلًة عنِقه و نفللس فأّمللا الللبروك، بعَللد ال

الخَّيللللار. بينهمللللا يقللللع أن مللللن أكللللثر َبينهمللللا فالللللذي الثقللللل

ِرَس ِبفا ٌءن قالوا: و ْلجمِل حَِّْمَل تإحِمل ِثيَرا باب فهذا به، تإنهض ثم باركًة ا

الذّم.

الفيل مناقب

ِد باب فأّما ّدثنا فقد الَحم ِريٍك، عن حَُّ ْعَفي، َجابر عن شَأ قال: رأيت الُج

ًا الشللعَبّي ُظللُر للله: إلللى فقلللت خارجلل َأن الفيللل. إلللى َأيللَن? قللال: 

َة أبا قال: وسألُت ْون. لوُن فقلُت: ما عبيد الفيل? قال: َج

الفيل به يحث ما



ٍد ِمحَجللُن ويَصّرف، ُيَحّث به الذي َسوطه أن الفيل أعاجيب ومن حَّديلل

ُفه ّطَرف جبهته، في طر ِإذا راكبه، يد في الَخر وال ًا منه راد ف غَمَز شأيئ

ْدر على لحمه، في الحديدة تإلك ِه إرادتإه َق التصّرف. لوجو

الفيل قصة

ّطيلَر ّلله الفيلَل وال ّية، وهذا الّشلعَر حَّّجلة فلي َصلْرِف ال وقد ذكر ذلك أبو قيس بن السلت في الجاهل

ّله تإعَالى، قال أبو  ًا إن شأاء ال َيكسِوم عن البيت، وسنذكر من ذلك طرف ّد أبي  قيس: البابيل، وص

ْذ ِش ّلما إ ُثلوه ك َرَزْم َبعَ ِعَه وِمن ْن الُحبو ِفيل يوُم ُص
َلُموا وقد ْنخََّلَرْم أنفه َك فا ُنهم ِه تإحَت محاِج أقلرابل
ُه إذا ُه يّمُمو َفلا َللْم َق كل ْوطُه جعَلوا وقد ً َس َول ْعَ ِم

ّفهم اللَقلَزْم َلّف مثَل يل ًا فوقهم من فأرَسَل حَّاِصب
ْثرب، وليللس بمكللّي ٌءل يمان من أهل ي ْيفّي بُن عامر، وهو أبو قيس بن السلت، وهو رج ًا َص وقال أيض

ُقَرشِأّي ول حََّليِف قرشأّي، وهو  ٍم ول  َتإها جاهلّي: ول 

 بين البيت هذا بأركان
 الخاشأب

ربكم فصلوا قوموا
وتإلعَلوذوا

 هادي يكسِوم أبي غداة
الكتائب

ٌءء منله فعَندكم ٌءق بلل ملصلد

 ساٍف بين الله جنود
وحَّاصٍب

نعَمان بطن أجازوا فلما
ردهلم

 غير ملحبش أهله إلى
 عصائب

ًا فولوا وللم نادمين سراع
يوب

ٌءة ل يرتإللاب ٌءة معَروف ّي، وهو جاهلّي، وهذه الشأعَاُر صحيح ِو َن َغُ ُطفيل ال ِر قول  ويدّل على صّحة هذا الخَّب

ِكنانللُة فيمللن أخرَجللْت، ِتإهامة، فأخرجتهللا  ًا كانت تإنزل  ّي ِن َغ ٌءل لّن  ُطفي ٌءد من الّرواة، وإنما قال ذلك  بها أحَّ

قوله: فهو 

َعى َعَصى حَّيُث بالِجْزعُِّ ِنَب َتإْر َذا َوْسِملّي َم



َبه ِفيُل أصحا َعُّ ال لله أطلا
ٌءف ِفّي طائفّي، وهو جاهلّي، وثقيلل َق َث ّية بن أبي الّصلت، وهو  قال أبو الّصلت، واسمه ربيعَة، وهو أبو أم

ُئون بللذلك ِه َدنة يضللا ٌءت له َس َغُب، وبي ْب َغُ يومئذ أضداد بالبلدة وبالمال وبالحدائق والِجنان، ولهم اللُت وال

َد  ًا، فقال مع اجتماعُّ هذه السباب التي تإوجب الحسِ والمنافسِة: قريش

ِري ما ّ فيهّن يما َكفوُر إل ال ّبلنلا آيات إّن ٌءت ر ّينللا بل

ُبو َظَّل ّنه َيْح ْعَلقلوُر كأ َمل
ِفيَل حََّبَس بالمغُّمس ال
ّتلى حََّ

ٌءر َر َكٍب من صخَّ ْب ُدوُر َك مح
ًا َقَة واضعَ ْل كما الِجَراِن حََّ

ُقّط
َهَة  ْبَر الشأرم: وقال بعَضهم ل

 غير المغُلوُب والشأرُم
 الغُالب

اللطلاللْب والله المفّر أيَن

ّطلب يوم الفيل وهو على  حَِّراء: وقال عبد الم

ُع َله َن ْع َرحَّْ َن َلْك فاْم ُهلّم حَِّل َء إّن ل يم اللملر
ُهْم ُل ًا َوِمَحا َبد َللْك َأ ِمحا َبّن ل ُهلْم يغُل ُبل صللي

َتنا ٌءر َل َدا ما فأْم َللْك َبل ُهْم كنَت إْن َك ِقلْب تإار َو
ِه في ذلك  ّل َع ال ْن َد الفيَل وُص ِه ْيل بن حََّبيب الخَّثعَمّي، وهو جاهلّي شأ َف ُن اليوم: وقال 

ُكم َنا ِعَْم َنلا الْصباِح مع َن ْي َع َ ّدي أل َللِك ُر َنلا يا ِجما ْي َد ُر
ْنِب لدى  ما المحّصِب ج

َنا ْي َأ  ر
ّنِك َللْن رأيِت لو فإ ِه َو ْي تإلَر

َلّي كأّن ْبلَشلاِن َع َنلا للُح ْي َد
َأَل الناس أكّل عن َيسِْ

ُنلفليل

َقى حَّجارة وحََّْصَب ْل علينا ُتإ
ْدُت ّلَه حََِّم ْنُت َأْن ال عاي
ًا طلير

ّله المخَّرومّي:  ِد ال  وقال المغُيرة بُن عب

َته َبسِْ ّنلُه حَّ َدْس كأ َكلْر ُمل الفيَل حَّبسَِت أنَت
بالمغُّمْس

ٌءس َب َت ُق ُمْح َه ُفْس فيه تإز  الن



َلللْم َأ ِفيِل  ْل َأْصَحاب ا ِب ّبَك  َعََل ر َف ْيَف  َك َتإَر  َلْم  َأ ّله تإبارك وتإعَالى: " قال ال

َتإْرِميهللْم ِبيللَل،  َبا أ
َ ًا  ْيللر َط ِهللْم  ْي َل َع َأْرَسللَل  َو ِليٍل،  َتإْضلل ُهْم فللي  َد ْيلل َك َعَللْل  َيْج

َة َكوٍل"، وأنلزل هلذه السِلور ْأ َعَْصٍف َمل َك ُهْم  َل َعَ َفَج ٍة ِمْن ِسّجيٍل،  ِبِحَجاَر

ّد على النبي صلى الللله عليلله وسلللم، ٍذ ُمْجلبون في الر ٌءش يومئ وقري

ْذبللة، أو ِك ًة أو  ْثللَر َع ْوا للله َسللقطًة أو  َيللَر ٌءء أحَّّب إليهم ِمن أن  وما شأي

ًا ل يتدافعَونه ول ُهم أمر َكَر ّنه كان أذ ُلهم، فلول أ ّلق به مث بعََض ما يتعَ

ُيرى من إطبللاق الجميللع عليلله، لوجللدوا ِللذي  ّو إنكاَره،  يسِتطيع العَد

َأتإينللا عليلله فللي كتللاب ُثر الكلم فيلله، وقللد  ٌءب يك أكبَر المقال، فهذا با

ّجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة. الُح

ّبللَك َلللى َر َتإللَر إ َلللْم  َأ ٍد"، مثل قللوله: " َعَا ِب ّبَك  َعََل َر َف ْيَف  َك َتإَر  َلْم  َأ وقال: "

ُه ْو ْلَق َتإ َأْن  ْبِل  َق ْوَت ِمْن  ْوَن الَم ّن َتإَم ُتْم  ْن ُك ْد  َق َل َو ّظّل"، وقال: " ّد ال ْيَف َم َك

ّللله ليللس مللن رؤيللة العَيللن لنللا. ُظُروَن"، وهذا ك ْن َتإ ُتْم  ْن َأ َو ُه  ُتُمو ْي َأ ْد َر َق َف

ْنظللُروَن َي ُهللْم  َتإَرا َو استطراد لغُوي وباب آَخُر مللن هللذا، وهللو قللوله: "

ْبِصُروَن"، ويقول الرُجل: رأيُت الرجَل قللال كللذا وكللذا، ُي ُهْم ل  َو ْيَك  َل إ

َي أبللي ٌءن يللرى السِّلليف، وفلن يللَرى رأ ّله قللال كللذا، وفل وسمعَُت ال

ًا، وقال ابن ُمقبل:  َلُه حَّسِن ْق َع حَّنيفة، وقد رأيت 

ْيُث ّداَر َسِل القليب َهْضَب َيَرى بح ْنبْي ِمْن ال ِبّر َج حَِّ



ّيُح ِهلٍب المض َوا َف
ْذ قللللام منلللله مقللللام النللللاظَر الللللذي ينظللللر إليلللله. ُه، إ وإذا قابللللل الجبللللُل الجبللللَل فهللللو يللللرا

ُدوُر بنللللللللي فلن تإتنللللللللاظَر. ْنظللللللللر إلللللللللى دار فلن، و َتإ وتإقللللللللول العَللللللللرب: داُر فلٍن 

ّللله? قللال: ٍم مع مشرك قيل: ولم يا رسول ال ُء من كّل مسِل وقال النبّي صلى الله عليه وسلم: أنا بري

ل تإللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتراءى ناراهمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا.

ْذ عن يمينك، وقال  َفخَُّ َظَر إليك الجبُل  َء وجهك فن الكميت: ويقولون: إذا استقمت تإلقا

َدُل وَسْرحََُّة َخطاِف والحَّْل ْبِن وفي َيَرى حَِّقٍف ِض
َفُه ْق حَِّ

الفيل جسامة

ّطعَللات، وإذا ّلللٍل بقطللوعُّ ومق َتللّل ُمَج َذا أنللا ب ٍد، فلمللا ِصلرت بعَيسِللاباذ إ قال أبو عثمان: خرجُت يوَم عي

ِة فللي هللذا َلح ِعَيد فقلُت: ملا بللال هلذه الَمسِْل ُد ال َه ُتهم فسِألُت بعََض َمن يش ٌءس، عليهم أسلَح ٌءل جلو ِرجا

ّنظللُر إلللى َهللّم إلّ ال َوه ومللا لللي  ّتّل? فقال لي: هذا الفيُل فقصدُت نح ّناس بذلك ال المكان وقد أحَّاَط ال

َنيلله، ومللا كللانت لللي َع أعضللائه إلّ أذ ّهم عاّمة أعضائه بل جمي أذنيه فرجعَُت عنه بعَد طول تإأّمل وأنا أتإو

ّله كان شأاغلً لي عن أذنه التي إليهللا كللان ٍء هجمُت عليه منه، وك ْغَُل قلبي بكّل شأي ٌءة إلّ شَأ ّل في ذلك ِع

ِلَي بمثلها، وأنشللدني فللي ذلللك بيللتين مللن ُت ّنه اب َقْصدي، فذاكرُت في ذلك َسهل بَن هارون، فذكر لي أ

قوله: شأعَره، وهما 

َنه ُلبِصَر ِري َويطوَل ُأذ ْك  ِف
ًا الفيل أتإيُت محتسِِب

َقْصدي ب
ِري ِنسِياني بين يقّرب ِذك و َنه أَر فلم ْذ ًا ورأيُت أ ْللقل َخ

ّله الفيل فمللا أقبحلله، ٌءل مّرة: أخزى ال أعجب الشأياء قال: وقال رج

ّلله آيلًة فللي ًا جعَلله ال ّلله المَزنلّي: ل تإشللتم شألليئ فقال بكر بن عبد ال

ّوة. ًا للنبلللللللللللللللللللل ّيللللللللللللللللللللة، وإرهاصلللللللللللللللللللل الجاهل

ٍء رأيللت ّي شأللي وقللال سللعَدان العَمللى النحللوي: قلللُت للصللمعَّي: أ



أعجللللللللللللللللللللللُب? قللللللللللللللللللللللال: الفيللللللللللللللللللللللل.

ّي أملللوِر اللللدنيا أعجلللب? قلللاَل: الشلللّم. وقيلللل لبلللن الجهلللم: أ

ّدنيا أعجللب? قللال: الللّروح. ّي أمللور اللل ّظللام: أ وقيللل لبراهيللم الن

ْوم ّنلل ّدنيا أعجللب? قللال: ال ِر اللل ّي أمللو ُدُرْسللت: أ وقيل لبي عقيل بن 

واليَقظللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة.

ّذكر. ّنسِْلليان واللل ّدنيا أعجللب? قللال: ال ِر اللل ّي أمللو وقيل لبي شأللمر: أ

ّدنيا أعجلللب? قلللال: النلللار. ّي أملللور الللل وقيلللل لسِللللم الخَّلّل: أ

َدُن الفللك، وقلال َبلل ْيُموس: أّي أمور الدنيا أعجللب? قللال:  َل ْط َب وقيل ل

مللللللللللللللللللللللّرة أخللللللللللللللللللللللرى: الّضللللللللللللللللللللللياء.

ٍء مّمللا رأيللت ّي شأللي ّي: أ ُلْسللوار ٍد ا وقيللل لبللي علللّي عمللُر بللن فائلل

َد ّنظاُم شأللدي ٍر ال ّيا أعجب? قال: الجال والرزاق، وكان إبراهيم بن س

التعَّجلللللللللللللللللللللللب ملللللللللللللللللللللللن الفيلللللللللللللللللللللللل.

ُعَمر يقول: إّن السِرطان والنعَامة أكللثر عجللائَب مللن ُد بُن  َب ْعَ وكان َم

الفيل، وهذا كله تإفسِير قول الخَّضللر فللي بعَللض الللدواب أبللو عقيللل

ليمان، قلال: قلال ُموسلى للخَّضلر: أي ّواق، علن ُمقاتإلل بلن س السِّ

ُأحَِّّب الفرَس والحماَر والبعَيَر؛ َغُض? قال:  ّيها أب َأ الدواّب أحَّّب إليك، و

ّثللور. ُأبغُِللض الفيللل والجللاموُس وال ّنهللا مللن مراكللب النبيللاء، و ل



ّيين عليهم السِلم، وأما ٍد وصالٍح وشأعَيب والنب ُهو فأّما البعَير فمركب 

ّللله بحمللل ُه ال ِلي العَْزم من الّرسل وكّل من أمللَر ُأو الفَرس فمركب 

ُعَزيللر ّفار، وأّما الِحمار فمركب عيسِى بللِن َمريللم و السِّلح وقتاِل الك

َد مللوتإه قبللل الحْشللر. ّللله بعَلل ًا أحَّيللاه ال َعَللم، وكيللف ل أحَّللّب شألليئ َبل و

ُقتيبة علللى ْلم بن  قال: ولّما نظر الفضُل بن عيسِى الّرقاشأّي إلى َس

ّبللللار. ْذلللللة َج ِب ِبللللّي و َن ْعَللللدة  ِق حَّمللللاٍر يريللللد المسِللللجد قللللال: 

ّنلله يشللبه الجللاموس، ّثللور ل ّنه أبو الخَّنزير، وأبغُض ال وأبغُض الفيل ل

ّنللللللللله يشللللللللللبه الفيللللللللللل. وأبغُللللللللللض الجللللللللللاموَس ل

ٌءر ابُن أخِت واصل، في منللزل الفضللل وأنشدني في هذا المعَنى َجعَف

ّي:  بن عاصم الباَخرز

ًا أحَّب  غاية كم وذا عير
اللكلذب

ً الخَّضر أبغُض ما منذ فيل
ول كان

ًا الفلك في وكان  من فراج
الكرب

ًا يبغُض وكيف فيه شأيئ
ٌءر معَلتلبل

ٍد من نفسَِك حَّاجاِت  ج
لعَلِب ومن

لو شأيء أقبُل والفيُل
ُنله تإلللقل

ّي على أوفى لقد الملوِك ز
 الركِب

ٌءد فلينلا تإتلوَج ولو واحَّل
فلرأى

ِد وليس  في النشواُن له يعَ
الطرِب

ُع يغُضى ًا ويرك تإعَظيم
لهليبلتله

ٍر  خالص من ومنبته حَّ
اللذهلِب

ذي كلّل إل يجذل وليس
ٍر فلخَّل



ّتطويل بالجود  في وال
الخَّلطلب

الله فإّن الزنوج مثل
فّضلللهلم

َدَح الشارزنجّي، رباح لبن يونس قال: أنشدنيها تإللرى كمللا الفيللل فملل

ّطرب ّنه والِحكاية، بال ّدب قد وأ ّلم ُأ ُع َد و للملوك. السِجو

للملك الفيل سجود

ّوَل أّن وزعموا ٍء َأ َنه شأي ّدبو ِه يؤ ُد ب ِكسِرى قالوا: خرج للملك؛ السُِجو

ٍم ذات أبرويز ّفوا وقد العياد، لبعَض يو بلله أحَّللدق وقد فيل، ألَف له َص

ِرس، ألَف ثلثوَن وبها َيلُة به بُصَرْت فلما فا ِف َعَللْت فما له، سجدْت ال َف ر

َبت حَّلللللتى رأَسلللللها ِذ َنهلللللا بالمحلللللاجن ُجللللل َط ّيلللللالون. ورا الف

ُع المشهد ذلك شأهد وقد وليس دونها، فما الدواّب: الخَّيُل أصناف جمي

ٌءء فيها ّية، الملوِك بين يفِصل شأي قللال: كسِللرى ذلللك رأى فلمللا والرع

ًا كان الفيَل أّن ليت ّي ًا، يكن ولم فارس ّي ُظللروا هنللد سللائر وإلللى إليهللا ان

ْهمهللللا مللللن تإللللَرون مللللا بقللللدر وفّضلللللوها الللللدواّب، وأدبهللللا. َف

َكَر ما وأما ِه َذ وعنللد بلدهللم فللي هْم فكذلك الخَُّطب طول من الّزنَج ب

ّ الدواّب أقدار عن تإرتإفع ل معَانيهم ولكّن نوائبهم، يذكر. ل بما إل

الفيل شأن تعظيم في قيل ما



وأنشدوا في تإعَظيم شأأن الفيل وصحة نظره وَجودة تإحديقه وتإأّمله، وسكوِن طْرفه، والّشللعَر لبعَللض

ّلمين:  المتك

 يلزُمه الفيَل بأّن ظَننت
َفْرُض  ال

ينظر الفيل رأيت ما إذا
ًا قاصد

هلللللللارون. بلللللللن لسِلللللللهل الّشلللللللعَر إن قيلللللللل وقلللللللد

َثل المثللل: إّن فللي القللاّص: يقللال العلللى عبللد وقال والضب النون م

ًا رأى حَّيَن للضّب قال النون ًا، رأيللُت قللد الرض: إنللي فللي إنسِان عجبلل

ًا هو? قال: رأيُت قال: وما ْلق الطعَللام ويتنللاول رجليلله، على يمشي َخ

ِوي بيديه ْه ُي ًا تإقوُل ما كان قال: إْن فيه، إلى به َف ّنه حََّقلل ُيخَّرُجني فللإ سلل

ُلك البحر قعَر من ِز ُين ْكرك من و الجبل. رأس من َو

طعامه والقرد الفيل تناول

ُفه، يده لّن منه، أعَجُب والفيل ِم وأيدي أن حَّللال علللى والسِّللباعُّ البهائ

ًا، عاملة ُد شأيئ ِقر ْنِقللي بيديه يأكل وال َي ّلللى الَجللوزة َو ِلللي ويتف ْف َي ُأنثللاه، و

ٌءء وليس ُيوِصُل بأنفه يكَرعُّ شأي الفيللل. غيللر بللأنفه فيلله إلللى الطعَللاَم و

َدها ُتإقيم النثى والدب ولدها الدب إطعَام ِة تإحت أول ثللم الجللوز، شَأجر

َعَد ا، فلي الجلوز فتجَملع الّشلجرة تإصل ّفه عللى بلاليمنى تإضلرب ثلم ك

كللذلك تإللزال فل أولدهللا، إلللى بلله فترمي الجوز ذلك فتحطم اليسِرى

ْعََن إذا حَّللللللللللللللللللللللتى َلللللللللللللللللللللللْت. شأللللللللللللللللللللللب نز



ّبما ّدّب قطع ور ُغُْصن الشجرة من ال ْبللل ال َعَ يقطعَلله ل الللذي الّضللخََّم ال

ّ الفأس صاحَّب ّد ثم الشديد، بالجهد إل ًا الفللارس علللى بلله يشلل قابضلل

ًا يصيُب فل العَصا مقبض موضع في عليه ّ شأيئ َتكه. إل َه

الفيل يدي تصرف قلة

ٌءء المنطق: ليس صاحَّب قال ّ الربع ذوات من شأي ِه وتإصللّرف إل يللدي

َدي تإَصّرف من أقّل الجهات في الفيل. َي

والجاموس الفيل جلد وصف في شعر

ّوة، قال  ُد الجاموس بالق ُد الفيل، وجل جميل: وقال أبو عثمان: ويوصف ِجل

ّد كما َلِف ِنهُي امت  الْص
 المترقرِق

َلْت ما إذا ًا ع ّد َنْشز تإم
ِزماَملهلا

ِد وِمن  سمين جاموٍس ِجل
مطّرِق

ِغُي وما ّني يبت ُة ِم ُعَدا ال
تإفلاقلدوا

 الضريبة إخلص بعَد له
ُق َنل ْو َر

ِء ِمن وأبيَض ِد ما الحدي
ُتله اصطفي

ِه إلى النبّي صلى الله عليه  ِر وسلم: شأعَر فيه ذكر الفيل وقال كعَُب بن زهير في اعتذا

ُع َأرى ْو ما وأسم ُع ل  َيسَِْم
 الفيُل

ًا أقوُم لقد يقلوم للو مقام
بله

ّله بأمر الّرسوِل ِمْن  ال
تإنلويُل

َظّل ُد ل َع ّ ُير يكلون أن إل
لله

فقال: وذكر أمية بن أبي الصلت سفينَة نوح 

ْع ّي َم والفلياِل السِّلبلاعُِّ قو ّطيُر تإصرخْ ّية ال فليهلا والبر
ْي بين عاَش ما كّل من فيها حَّيَن غوارٍب َظَهَر



كالجبلاِل ٌءج زو
ّية  ًا: وقال أم أيض

ْعَِصف  اليابسِات َتإ
 والمخَُّْضورا

َق َل ّنْحل َخ ْعَِصَراٍت ال ُم
َتإَراهلا

ّتى َل واليعَلفلورا والّريَم شَأ
ِتإلل والتماسيِح َيا واللثل

ّي وال

ًا َعَام ًا ون وحََّلمليرا خواضبل
ًا ّنواشأط من وُصوار ال

ًا ِعلينل
ًا ّنمَر وِسباع والخَِّلنلزيرا وال ًا ًا وأسلود ِدي ً علوا وفلليول

الفيل عرقا طيب

ًا غيَر سائل، يكلون أطيللَب رائحلة مللن ًا غليظ َتإعَرق عَرق وتإزعم الهند أّن جبهة الفيل في بعَض الزمان 

ْبهتللللله. ُع ذللللللك الينبلللللوعُِّ فلللللي َج ٍم، وموضللللل ٌءء يعَلللللتريه كلللللّل علللللا الِمسِْلللللك، وهلللللذا شألللللي

ٍة يقللال ِريَح المسِك في بيوتإهم في بعَض الحَّايين، وهللي ريللح فللار ُدون  ّناُس يِج فأرة المسِك والبل وال

لها فارة الِمسِْك، والذي يكون في ناحَّية خراسان الذي له فأر المسِك ليَس بالفأر، وهو بالخَِّْشف حَّين

َبه. ّظبيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللُة أشألللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ُعَه ال تإَضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

َفر فللي ذلللك الزمللان، ْذ ًة: إّن أَرَج ذلك العَرِق أطيُب من المسِك ال ِة البِل صادر وتإقول العَرب في فار

ّليللللللللللللللللل والنهللللللللللللللللار. وفللللللللللللللللي ذلللللللللللللللللك الللللللللللللللللوقت مللللللللللللللللن ال

الراعي: قال 

َق كَما َت  بالمسِِك الكافوَر َف
ُقْه  فاتإ

ٌءة لها ُء فار ْفَرا كلّل َذ
ٍة ّي علِشل

ل تإقللول مهديللة: كيللف لبللي قيللل أو مهدية، لبي قلت الصمعَّي قال

للله: فقللل: ل قال: فقيل البان، من أنت المسِك? قال: فأين إل ِطيب

للله: قللالوا بَحْجللر، أدهللاٍن عن أنت قال: فأين والبان، المسِك إل طيب

ّ طيَب فقل: ل ٌءن والباُن المسِك إل عللن أنتللم قللال: فللأين بَحْجر، وأدها



صللللللللللللللللللللللادرة?. البللللللللللللللللللللللل فللللللللللللللللللللللارة

ّبما َد قالوا: ور ّناُس وَج َذ بيوتإهم في ال َواد، إلى يضرب الُجر يجدوَن السِّ

َدنه من ّنلاس وبعَلُض المسِك، رائحَة تإشبه رائحًة ُجْحره إلى َعدا إذا ب ال

ّدنانير َيخَّْبللأ الللذي هو الجنَس هذا أّن يزعم كمللا والُحلللّي، والللدراهَم اللل

ْقعَلللللللللللللللللللللق يصلللللللللللللللللللللنع والغُُلللللللللللللللللللللَراُب. العََ

ُذ وهذا بالخَِّْشللف وتإلللك بخَُّراسللان، تإكللون التي المسِك فارة غير الجر

َتإه يأخذون وإنما أشأبه، الّصغُير ٍم من ملى وهي ُسّر َعبيط. د

الفيل في الية

ّله جعَل قالوا: وقد ِم اليات أكبر من الفيَل ال ُبْرهانللات وأعظ للللبيت ال

ْبلة الحرام ِلق ًا السلم، و ّوة وتإأسيسِ وسلللم، عليلله الللله صلى النبّي لنب

ًا َدي على ذلك من أْجَرى ولما لشأنه وتإعَظيم ّده َي حَّين المطلب، عبد ج

َدت ِذّل الحرام البيَت ِلتهدَم الحبشُة غ ُتإ ّلللُه يذكر فلم العَرب، و منهللم ال

ًا ِلك ٍم ُسوقًة ول م المعَروف، باسمه الفيَل وذكَر لقب ول َنسِب ول باس

َة وأضاف اليللة مللن فيه وجعَل الفيل، إلى الفيل فيها ذكر التي السِور

ُدوا إذا كانوا أنهم َو به قَص َعَاَصى البيت نح َبللَرك، َتإ ّلللوه وإذا و ْوَمه خ وَسلل

ّد َدف، عنه َص َقَم ذلك أضعَاف وفي وَص َنه الت ِبيب، بن ُنفيل أذ وقللال: حََّ



اسلللللللللللَمه. ذللللللللللللك وكلللللللللللان محملللللللللللود، ابلللللللللللُرْك

ٌءس ذلك في طعَن وقد  الفيل قصة في الطعَن يسِللتقيم فقللالوا: قللد نا

َد عنه ينصرف أن ِر َنه، َويْح ّللله بتصريف ذلك كّل دو يجللوز وكيللف للله، ال

َهَم أن يفهللم قلتللم: قللد ُنفيل? فللإن قول معَنى ويعَرَف العَرب كلَم َيْف

ّيال عن الفيل َف َع ال َع والتقويم، الدب جمي الَحللّط عند منه يريد ما وجمي

ّية َيفهم قلنا: قد والمسِير، والُمقام والّرحَّيل الكلللُب يعَللرف كما بالهند

َلهم ويعَرُف اسَمه، ِرف وقد اخسَِأ، قو ّنوُر يعَ ّدعاَء ويعَرف اسَمه السِّ اللل

ّطفُل وكذلك والّزْجر، قللد كّن إذا والفرس الحماُر وكذلك والمجنون، ال

ْدن ّو َعُّ الشأارة، تإلك ُع ّي وهو الفيل فأّما اللفاظ، تإلك وسما َبلله هنللد جل

ْلدة تإلك إلى مللع يفهللُم كيللف عجمللة، إلى ُعْجمة من فخَّرَج حَّبشّي، الب

َفيل وِسرار العَرب لسِاَن ذلك ّية? قلنللا: قللد حََّبيب بن ُن يسِللتقيم بالعَرب

ًا له قال يكون أن ّية كلم َد قللد كللان بالهند ّو ّيللالين، مللن َسللماعه تإعَلل الف

ُته فيكوَن ّية تإرجم ْوه، الذي الكلَم هذا بالعَرب َك َق الذي يكون وقد حَّ َط أن

ّذئَب الللله صلللى النللبي إلللى يحّن المنبر عود وجعَل أوس؛ بِن ُلهباَن ال

ّور أن وسلم، عليه يسِللتقيم وقللد حَّبيب، بن ُنَفيل إرادة الفيل لوهم يص

َكائه الفيل َلَقن مع ّله ذلك يعَرف أن وُمؤاتإاتإه، وحَّكايته وذ منه، وأكثَر ك

َبشة أرض في ُمقاِمه لطول ُعَللد وليس واليمن، الح بللأرض يكللون أن يب



ٌءة الحبشة ٌءة جماع ِر وباغٍَ وافد من العَرب من كثير مللن ذلللك وتإاجر،وغي

المقللدار هللذا وليللس فيعَرفلله، الفيللُل منهللم ذلللك فيسِللمع الصللناف،

ٍر َك ُعَللوا قللد الللذي مللع الفيللل، مللن بمسِللتن الفيللل َفهللم مللن عليلله أجَم

وَمعَرفتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله.

ّبللب منكلله وكللان ّي المتط بعَللد إسلللَمه وكللان السلللم، صللحيح الهنللد

ّبت، والستقصاء المناظَرة ًة قالوا: فسِمع والتث يقرأ: وهو رجل من َمّر

َ َأفل ُظُروَن " ْن َلى َي ِبل إ ْيَف ال َقللْت"، َك ِل يقللول: الجهللال بعَللَض وسللمع ُخ

َله رأى لو فكيف ُلوه منكه: ل فقال َقوم، الفيل? فعَذ ْعَذ ّنه َتإ شأللّك ل فللإ

َق أّن ْل ّله به يضرب لم له: فكيف فقيل أعَجُب، الفيل َخ المثَل تإعَالى ال

ّيار بلن إبراهيلم إسحاق أبو البعَير? فقال دوَن ه: فقللت النظلام، سل ل

ْللله البعَير، من بأعجَب الفيُل ليس َعَ إنمللا وهللو البعَيللر، مللن يعَّجللب واج

تإللك تإصلير ثللم اللغُلات، أهللل جميللع عللى الحجُة وهم العَرب، خاطب

الللذين العَللرب، هللؤلء ألسِنة على الترجمة بعَد المم لجميع المخَّاطبُة

َدأت بهم المم جماعَة يعَّجب أن يجوز وكيف المم، لجميع المخَّاطبة َب

ٍء من ْوه لم شأي َلللْت يوم ظَهرها على كاَن ول قّط، ير السِلورة هلذه نز

ٌءل َفللى الفيللَل أّن وعلى والحبشة، الفيَل شأهد قد كان واحَّد رج ّكللَة وا م

ٌءد بها وما ّ أحَّ ُد إل ّية من نفير في المطلب عب ّناس، بق حَّيللث كللانوا ول ال



الفيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللل. يتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللأّملون

ٌءس: كان قال وقد ّنللاُس نا ٌءل َرجليللن، ال مللن الخَّللبر بهللذا سللِمع قللد رجلل

ّتعَظيم، بذلك أنفسِهم إلى يجتّرون الذين قريش ِرجالت كللانت كمللا ال

ِذب السِّدنُة ٌءل المنافع، بذلك لتجتّر والنصاب، والصنام للوثان تإك ورج

َده يكن لم ٌءم عن ّدم فلللم باطللل الخَّبَر هذا بأّن عل ذلللك إنكللار علللى يتقلل

ُع الخَّلللللللللللللللبر، ّبتللللللللللللللله. قريلللللللللللللللش وجميللللللللللللللل تإث

ّكة لهم: إّن قيل البائدة، المم وبقايا ُجرهم وبقايا ُخزاعة داَر َتإَزل لم م

ّنسَِأة، منها كنانة وكانت ّد بن مّر وكانت ال ْهللِط ِمْن أ ِبيللط ُصللوفة َر والّر

ْدوان وكللانت السِّللدانة، كللانت وإليهللم المزدلفة، أصحاب منها وأبللو َعلل

ّيارة ّنللاس، تإللدفع أعَزل، بن َعِميلة س وبقايللا خزاعللة بيللن كللان وقللد بال

ُقريللش ثقيللف بيللن كان وقد منهم، البيت انتزعوا حَّتى كان ما جرهم و

ُقللرب ّتشللابه والمصللاهرة، الللدار ل َكلة الللثروة فللي وال فللي والمشللا

ٌءد المجلاورة ان وقلد وتإنلافر، تإحاسل والُحلفلاء الملولى فيهلم هناللك ك

ّطان ِزلة، والق ًا الللبيت وكللان عللام، كّل في يحّج وَمن والنا علللى َمللُزور

ً يأتإونه الدهر، وْجه ًا رجال ٍر كل وعلى وُركبان فللّج كللّل مللن يللأتإيَن ضللام

ّق عميق، ّله قال كما النفس، وبِش َعَْل ال َفاْج ًة تإعَالى: " َد ِئ ْف ّناِس ِمَن َأ ال

ِوي ْه ِهْم"، َتإ ْي َل سللوقان وهمللا المجللاز، وذي ُعكللاظ ُسوق بقرب وكانوا إ



يكللون أن يجللوز فل السلللم، جللاء حَّللتى قللائمين زالتللا ومللا معَروفاِن،

والحاسلللد عليللله، والمفتخََّلللر بلله والمفتخَّلللر والمسِلللوب، السِّلللالب

ّين والمحسِود، ْثرة الطبائع اختلف مع له، والمنكر به والمتد َك العَلل، و

ُعَون وكلهللم السِّللورة، هللذه وتإصللديق اليللة هللذه َقبول على كلهم ُيْجِم

ٌءق ْطب ْفر وسلم، عليه الله صلى النبي عداوة على ُم ُك ّلون وال به. والمح

ٌءئ الحلرام للّشلهر ول للَحلَرم يرى ل كان مّمن العَرب من ّيل حَُّرملًة: ط

ٌءم كلها، ّلها، وخثعَ ٌءر ك ُكَر ُقضاعة أحَّياء من وكثي َيْش كعَللب، بن والحارِث و

ّلهم وهؤلء ٌءء ك ّدين في أعدا ّنسَِب، ال مللن العَرب في كان ما مع هذا وال

ّنصارى كتغُلللَب، الخَّلف، كللّل العَللرب ُمشللركي ِديللَن يخَّالفون الذين ال

ِد وشأيباَن، َغسِّللان، وقضللاعَة، القيس، وعب ِعَبللاد، وَسللليح، و َتإنللوخَْ، وال و

ٍم، َذاَم، وعاملَة،ولخَّل ٍر وُجل َلطلاء وهلم كعَلب، بلن َبلحلارث ملن وكلثي ُخ

ْعللداء، ِورون وأ ُبون، ُيغُللا َيسِْلل َبى و ُيسِْلل ُؤور وفيهللم منهللم، و ّثلل والوتإللار ال

ُتها العَللرُب وهي والطوائل، هللي إنمللا الللتي وأشأللعَاُرها الِحللداد، وألسِللن

ِهَمُمها َمياسم، ُبها البعَيدة، َو ّطوائل، وطل وجليللل دقيللٍق لكللّل وذّمهللا لل

ِوج والسللجاعُّ، والرجللاز الشأللعَار فللي والقبيللح، الحسَِللن مللن َد والمللز

َكللَر ذكْرنللا الللذين هللؤلء جميللع من بأحَّد سْمعَنا فهل والمنثور، شألأَن أن

واحَّد. بحرف فيه َعَرَض أو الفيل،



والذئب الفيل كلم

ٍر للله ًا، ول أطيب عبارة قال فللي شأللعَ َعَروضّي - وهو أبو زهير - لم أر قّط أطيَب منه احَّتجاج ٌءن ال ِزي وَر

ِعَه لهم أن  َدعقبَة بِن جعَفر، فكان في احَّتجاجه عليهم وتإقري قال: يهجو ول

ُكم لعَمري فقد ُبو ّلَم أ  َك
ّذيبلا الل

ُتْم ّذئَب بأن علينا ِتإه ال
ّلملكلْم ك

ً الناس تإركتُم  مأكول
وَمشُروبلا

ّليث كلَم لو فكيَف ال
ًا الهصوَر إذ

ّلم ًا الِفيَل يك  تإصعَيد
َتإصلويبلا و

ّي هذا َنيد ٌءل ل السِّ ول أص
طرف

َعللوا أّن أبللاهم كلللم الللذئب، كللانوا ّد ُأهبللان بللن أوٍس ا ولو كان ولللد 

ِكَر ذلك للنللبّي صلللى ُذ ّنه  ّلَم أباهم، وأ ّدعوا أّن الذئَب ك مجانين وإنما ا

ّدقه. ّنللللللللللله َصللللللللللل اللللللللللللله عليللللللللللله وسللللللللللللم وأ

ّبمللا كللان ّي قللّط، ور ّدعُِّ ذلك السِند ّي، ولم ي ّلم السِند والفيُل ليس يك

ِهللَم عنلله، فللذهب َرزيللن َف ّلللم للله، والفيللل هللو ال ّي هللو المك ِد السِّللن

َلللللللللط فللللللللي كللللللللل مللللللللذهب. َغُ َعَُروضللللللللّي مللللللللن ال ال

ّلمللون الطيللَر والبهللائم ّنللاس قللد يك ّلم من ضروب الحيللوان وال ما يك

َتهللم مللن أصللناف والكلَب والسِّللنانير والَمَراكللب، وكللّل مللا كللان تإح

ّلللم َد يك ّبمللا رأيللَت القللّرا ّولوها وُسللخََّّرْت لهللم، ور الحيوان التي قد خ

ُيطيعَه الِقرد في جميللع ذلللك، وكللذلك الِقرد بكّل ضرب من الكلم، و

ْبغُللاء تإحكيلله، وإّن فللي َب ًا من الكلم، وال ّقن الببغُاء ضروب َته يل ّبما رأي ر



ّيللة، ّك ًا، وكذلك كلمهللم للللدب والكلللب والشللاة الم َعََجب َل ْيِن  َب غراب ال

ِكللللللللللي. َتإْح َو َقللللللللللن  ْل َتإ وهللللللللللذه الصللللللللللناِف الللللللللللتي 

َوى النلاُس علن النلبي صللى اللله عليله تإكليم النبياء للحيوان وقد َر

ًا، ولم يللذهبوا إلللى أنهللا نطَقللْت وسلم في كلم السِّباعُّ والبل ضروب

ّطعَة، ولكّن النبي صلى الللله عليلله وسلللم إمللا أن يكللون بحروٍف مق

ُتلله فللي ّب ِفراسللته وحَِّسِّلله وتإث ّله أوحََّى إليه بحاجاتإها، وإّما أن تإكون  ال

َيهللا وجلّهللا للله، ّيَن للله معَان َب ّله من التوفيق،  ُه ال ُيْحِضُر المور، مع ما 

ٍة على موضع الحاجة، وإّمللا واستدّل بظاهر على باطٍن، وبهيئة وحَّرك

ًا. ّللللللللللله ألهملللللللللله ذلللللللللللك إلهاملللللللللل أن يكللللللللللون ال

ّله على نبينا وعليه، في المعَرفللة وأّما ِجهَة سليمان بن داود، صلى ال

ِطللق كللّل شألليء، فل ينبغُللي أن يكللون ذلللك إلّ أن بمنطق الطير وَمن

ّلله قللد يقوم منها في الفهم عنها َمقاَم بعَِضها مللن بعَلض، إذا كلان ال

ُدها، ُثر عللد ّدللة، وأعلم الّرُسل ل يك َنه بهذه ال خّصه بهذا السم، وأبا

َق َتإعَظم أقدارها على أقدار فضائل النبياء؛ لن أكللثر النبيللاء فللو ول 

ْوقه، لن الحكم فلي اللوارث َف سليمان بن داود، وأدنى ذلك أّن داود 

والمللوّرث، والخَّليفللة والللذي اسللتخَّلفه، أن يكللون المللوروُث أعلللى،

ٌءن َفَع، كذلك ظَاهر هذا الحكم حَّتى يخَّللّص ذلللك برهللا ِلف أر والمسِتخَّ



حَّلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللادث.

ْدر طبللائع أهللل الزمللان، وعلللى  ُظم على قلل وإنما تإكثر العَلمات وتإعَ

ٍم دون قللوم، وهللو أن يكونللوا ّيللأ لقللو ّتفللق وتإته قللدر السللباب الللتي تإ

َء معَانللدين، أو فلسللفًة َء َمنقوصللين، أو علمللا ًة، أو أغبيللا ُعتللا ًة  جبللابر

ّيئة وتإراكلَم علللى ًا قللد شأللملهم مللن العَللادات السِلل محتللالين، أو قوملل

قلوبهم من اللف للمور المْردية، مع طول لبِث ذلك في قلوبهم، أو

َثللَر َدعوتإهم تإحتمل من الْسباب والحَّتيالت أك ِنْحلتهم وملتهم و تإكون 

مّما يحتمُل غيرها من ذلك، فإّن من الكفر ملا يكلون عنلد المسِللألة،

ًا، َتللَن شألليئ ًا، ومنه ما يكللون أْم ًا وأظَهَر انتقاض والجواب أسَرعُّ انتشار

وإن كاَن مصليُر الجميللع إلللى النتقلاض وإلللى الفسِللاد، ومنلله شأليء

ُء عند هذه َثَر وأطوَل، وإنما يتفاَضُل العَلما يحتاج من المعَالجة إلى أك

ٌءن ٌءت وأضللغُا الحال، وقللد يكللون أن ينقللدح فللي قلللوب النللاس عللداوا

ّتحاُسد الذي يقع بين الجيران والمتفقين في الّصناعة، وربما َسببها ال

ّية، فإّن عاّمَة َمن ارتإاب بالسلللم إنمللا ُة من جهة العَصب كانت العَداو

ّدي ّول ذلك رأي الّشعَوبية والتمادي فيه، وطللول الجللدال المللؤ كان أ

َغَُض تإلك اللغَُة أبغُض َله، وإْن أب ًا أبغَُض أه إلى القتال، فإذا أبغُض شأيئ

َة أحَّّب َمن أبغُض تإلك الجزيرة، َة، وإذا أبغُض تإلك الجزير تإلَك الجزير



فل تإزال الحالُت تإنتقل به حَّتى ينسِلخ من السلم، إذ كانت العَللرب

هلللللي اللللللتي جلللللاءت بللللله، وكلللللانوا السِّللللللف والقلللللدوة.

ْلمللة الفيللل َة غ ّد ُد أّن شِألل أثر الغُُلمة في الجسِم والعَمللر وتإزعللم الهنلل

ّيللة تإلللك الطبيعَللة، ّطعَاَم والشللَراَب، وبق َنه ال ّيامه فيها وهجرا وطوَل أ

وعمَل ذلللك العَللرِق السِّللاري، هللو الللذي يمنللع الفيللل أن يصللير فللي

َدَم ذلللك ُهللَزال، وإذا تإقللا َتإين، لّن ذلك ِمن أمتللن أسللباب ال جسِمه َمّر

ّلحللم، َد الّشللحم وال ْعَ ْظم والعََصب، ب َغّب فيه، عِمل في العَ في بدن و

ّدة، إنمللا ُة الكلم والغُضللُب والحلل ُع الصوت والّصياُح وكثر وإذا كان رف

َعت فيلله ُهللزال لّن البللدن يسِللخَُّن عللن ذلللك، و إذا شأللا صار يورُث ال

ّديوِك َلْت وشأربت، ولذلك صللار الخََّصللّي مللن اللل َقْت وأك الحرارة أحَّر

ِم أسللللللللللللللللللللللللللللللللللللَمَن. والنعَللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

ّنه ليس فيمللا يعَللايش النللاس مللن أصللناف الحيللوان أقصللُر َعُموا أ وز

ٌءب، ًا مللن البغُللل، وللمللور أسللبا َوُل عمللر ْطلل ًا من العَصفور، ول أ عمر

ُعَصللفور. ّلة ِسللفاد البغُللل وكللثرة سللفاد ال فليس يقع الظّن إلّ على ق

ًا أّن ًا في الّرهبللان، فنظللّن أيضلل ًا خاص ّطويَل أمر قالوا: ونجد العَمَر ال

تإركهلللللللللللا الِجملللللللللللاعَُّ ملللللللللللن أسلللللللللللباب ذللللللللللللك.

ًا، وإذا َبث مللا يكللون لحملل قالوا: وإذا اغتلم الذكُر من الحيوان فهو أخ



َبللَس ودُملله أقللّل. َعَف فيلله ذلللك، وصللار لحملله أي ُده تإضللا ُثللر ِسللفا ك

قال الشاعر: 

ًا أو ًا يرعى ُجَرذ َ َربيعَ  أْرَمل
َد أْن ُأحَِّّب ًا أصطا ّب َض

َ َبل َسْح
َة السِفاد مما يورث الهزال، ول يكثر سفاده إلّ من فجعَله أْرَمَل ل زوجَة له ليكون أسَمَن له؛ لّن كثر

ْلمتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله. ّدة غ شألللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

َغّث  ٍء  ْو فقال: وهجا أعرابّي صاحَّبه حَّين أكل لحَم َس

َوَرِل َنى السِافد كال ْغُ  َي
ّنسَِْم  بال

َقَرْم ومن َغَرٍث من أكلته

ًا مللا ٌءخ، ولنهللم كللثير ٌءل َمسِِللي َعِضلل َلْحَم الورِل ل يشبه لحم الضّب، وهم ل يرغبللون فللي أكللله لنلله  لّن 

َتهللا فللي العَيللن ٌءن، وذلك عللاّم فللي الذنللاب، وإْن رأي ٌءب سمي ّياِت والفاعي، وله ذن يجدون في جوفه الح

ًا لللله. كأنهلللا عَضللل، فللإذا كلللان لحُمهللا كلللذلك، ثلللم كلللان فللي زمللن هيجللله وسللفاده كللان شألللّر

ّد الجمللللللللِل والخَّنزيللللللللر. وللللللللللوَرل فللللللللي السِّللللللللفاد مللللللللا يجللللللللوز بلللللللله حََّلللللللل

ّنسِلللللللللللليم فللللللللللللي هللللللللللللذا المكللللللللللللان. قللللللللللللال: والنسِللللللللللللم هللللللللللللو ال

َوة  َفْر القرنية: وقالت أّم 

ٌءب به إْن فما  تإراه عي
لشلارِب

َذى الّريح َنسَُِم نفى َق عن ال
ِنه ُمتو

َع لمللن قللرأ هللذه َفلل َبهللا، لكللان أتإللّم للكتللاب وأن وأنا أعلُم أني لو فسِّْرُت لك معَانَي هذه الشأللعَار وغري

َقَراه لحَم  َلة الناس للكتاب إذا طال، قال الشاعر يهجو من  كلب: البواب، ولكني أعرف َمل

ِديُس َد أوصاِل من َكَرا  أعق
ِد ِف  سا

َء ْي فجا َو ٍر بخَِّْرشَأا شَأعَي
عليهملا

ًا، فأَما ابُن العرابّي فزعم ًا حَّتى جعَله سافد فلم يرَض أْن جعَله كلب

َطللَل، وعلللى أّن المعَنللى فيهمللا سللواء. ًا، وقللد أب َنللى تإيسِلل َع ّنه إنمللا  أ

أثر الخَّصاء في اللحم قالوا: وإنما صار الخَّصّي من كّل جنٍس أسمَن



َيهيلللللللللللللللللللللج. َفد ول  َيسِْللللللللللللللللللللل ّنللللللللللللللللللللله ل  ل

َللله إذا اصللطادوه فللي أيللام السِقنقور  ُع أك َف قالوا: والسِقنقور إنما ين

ّنسِاء يتعَالج بأكل لحمه، فصار لحللُم ْيجه وِسفاده؛ لّن العَاجز عن ال َه

َيللللللللللللللللللللللللج للللللللللللللللللللللللله. ْه الهائللللللللللللللللللللللللج أ

أبو نواس والحراِمي أقبل أبو نواٍس ومعَه الحَراِمللّي الكللاتإب، وكللان

ُغرموَل ْلق، وقد كانا قبل ذلك قد نظرا إلى الفيلة فأبصرا  َيَب الخََّ ْط أ

ْعَبة، فوصللف ُيوَصَف بالَج ُغرموَل الفيِل  فيل منها، وعلم الَحَرامّي أّن 

ًا لنفسِه:  َله، وأنشدنا فيه شأعَر لنا غرمو

ْعَبُة ُد عليها ُتإْركّي َج ْب ّنه ِل َدا لّما كأ ِد َب ْفل للسِّل
ْدنا،  ّلبد عن غير حَّاجة، قال: فإني قد قلُت غيَر هذا، قلنا: فأنِش ِذكر ال ْيَت واجتلبَت  َو ْق فقال: قلنا له: أ

َفْت َقيٍل شأمعَُة ّف ِد في ُل ْب ّد دنلا لّما كأنه ِل للللشل
ِتإهمللا، ّلبد على حَّال? قال: قال أبو نواس: فإني أقوُل عنك بيتين، قال: فها ًا من ال ّد ُب قلنا: فل نرى لك 

فقال: 

ٍر ُأيوُر َبْه جمعَن أعيا َنا لما كأنه َضْر َبله َد ْثل للللو
ُهما لبي الَحَرامي قال َهب ّدعيهما، ل أن على لي نواس:  أن فعَسِللى تإلل

َلهما، الشأللعَار? قللال: قللد من الّضرب هذا من تإرُجو له: وما قلت أنتِح

َله، رأيُت ْذري فما ُغرمو ُقْل لم إْن الفيل عند ُع ًا. فيه أ شأيئ

الهنديَة الفيِل فهم



ّدثني ٌءق وحَّ ّيللاليَن قللال: رأيللُت لي صدي هللذه مللن فيللٍل ظَهللر علللى الف

َيلللة، ِف ّي يريللد صللبّي وأقبللل ال ّلللَم الّراكللب، السِّللند ّيللة الفيللَل فك بالهند

ّلمه ثم فوقف، ّد ك َده فم َعَها ي ِف َبها حَّتى الهواء في را ِك رفللع ثم الغُلُم، َر

َده ّد حَّلللللتى َيللللل ّي مللللل َده، السِلللللند الصلللللبّي. بيلللللد فأخلللللذ يللللل

ْطباؤه الحيوان أخلف ُمللؤّخر فللي أْخلٍف أربعَللُة والجواميس وللبقر وأ

وللمللرأة البطللن، مللؤّخر فللي أربعَللة وللناقللة ِخلفللان، وللشاة ُبطونها،

ِفيل والّرُجل ُي الصدر، في ثدياِن وال ْد َثلل ُغُر الفيللل و ًا يصلل ّد قرنتلله إذا جلل

ّنور بدنه، إلى ٍء، ثمانيُة وللسِّ ْطبا ْلبللُة وكذلك أ بطونهمللا، جميللع فللي الك

ُة والخَّنزيرة ْطبللاء، كثير ِة ال َفهللد ْطبللاء، أربعَللُة بطنهللا فللي ولل ّلبللؤة أ ول

ْبياِن ُغُران ل ط ِنها، مقدار عن يص َد والِحْجللر والّرَمكللة والتإللان والبقرة َب

ٌءء، ذلللك فللي ّ سللوا ِر مللن أنهللا إل ْطبللاء، الحللاف ْلللف ومللن أ ّظ أخلف، ال

ُعُّ ٌءء. والحافُر ذلك في والسِّبا سوا

الفيل عضو

ُغرمول صاحَُّب وقال ِفيل المنطق:  ُغُر ال ِنه، مقدار عن يص َد ُته َب وُخصي

ٌءة ْليتللللله لحَّقللللل ُك السِّلللللفاد. سلللللريع يكلللللوُن ُتإلللللَرى،وللللللذلك ل ب



ّي وزعم ُليور أعظَم أّن الباه كتاب صاحَُّب الهند ْيُر ا ِفيل، أ وأصللغُرها ال

ّظبي. أير ال

الحيوان كتاب في الفيل

ُتإه المنطق، لصاحَّب الحيوان كتاب في َقرأُت ما أعَجَب وما قللد وجللد

ِقَصر الفيل رأس ذكر ما أعَجُب وذلك لسِانه، انقلَب يذكر ولم عنقه، و

ُع، كم في يذكر ولم فيه، يخَّرج وكيف النياب أعظم وزن مقدار ول َيَض

السنان. نابت أّمه بطن من

الفيلة خصائص

َيلُة ِف ِلد ل وال ّذ قال: وهي التؤام، تإ ِف ِرد، تإ ْف ُتإ العَلماء: بعَُض قال: وقال و

ّذت يقللللللال ل َدت ول أفلللللل ّ أفللللللَر ْتئللللللم. أن يجللللللوز لمللللللا إل ُي

ّ غيرها، أمراِض من أقّل قال: وأمراُضها ْفللَخ أّن إل ّن ِرُض والّريللاَح ال يعَلل

ًا لها ْؤذيها كثير ُي ًذى و ًا، أ ّبمللا حَّللتى ذلللك، مللن أمراِضللها وعاّمللُة شأديد ر

َنعَها ّتراب أكلت قال: وإذا ذلك، وغير البوُل َم ّيما ول ذلللك، َضّرها ال سلل

ْتإه. منللللللللللللللللللللله أكلللللللللللللللللللللثَرْت إذا َد فعَلللللللللللللللللللللاو

ّبمللا الفيلللة علج َبها قللال: وإذا الحجللارة، منلله ابتلعَللت قللال: ور أصللا



ٌءق َيت اسللتطل َء ُسللق َفللت الحللاّر المللا ِل ُع ْعَسِللول، الحشلليَش و وإذا الم

ُبوها َعَ ْتإ َهر، اعتراها أ َلَك بأن ذلك عند فتعَالَج السِّ ْد ُفها ُتإ ومللاٍء بزيللٍت أكتا

ًا الّزيلللللت يشلللللرب قلللللال: وبعَضلللللها حَّلللللار، ًا. شُألللللْرب َذريعَللللل

ّعَب قال: وإذا الفيل تإذليل ْدثان في وكاَن الفيل تإص ُعَوه ما حَِِّ مللن اقتط

ْنُزون فإنهم الوحَّْش ً عليه ُي َله، ِفيل أكللثَر فمللا ذلك؛ في له ويحتالون مث

ُدونه مللللللللللللا لََن. قللللللللللللد ذلللللللللللللك بعَللللللللللللد َيِجلللللللللللل

ُبه ماداَم قال: وهو طاعة، وأحَّسَُِن أربع، ذي كّل من أليُن فهو عليه راك

ٌءة لبعَضها ولكن ِإذا عنلله، نُزوللله عنللد صللعَوب ّدوا فلل قوائمهللا مقللاديَم شألل

ًا بالحبللللللللللللللللال ّد ًا شَألللللللللللللللل ّيلللللللللللللللل َنللللللللللللللللْت. قو ل

َنُس صعَوبتها على قال: وهي ًا تإأ َتإلَقُن سريعَ ًا، و ّوُل سللريعَ ّلللم مللا فللأ يعَ

ُد َفللللله فلللللإذا للمللللللك، السِّلللللجو َد رآه فكلملللللا َعَر لللللله. سلللللَج

ُق فأّمللا  الفيللل حَّللس صدق ْد ُق فهللو الحللّس ِصلل َع ذلللك فللي يفللو جميلل

ٌءء والجمللل وهللو الحيللوان، ّلمللا، إذا سللوا لللم َلِقحللت إذا النللثى لّن ع

َداها ِو ٌءة فهذه للّضراب، يعَا شأاركُه وقد الجمل، حَّّس في مذكورة فضيل

َينه فيهلللللللللا الفيلللللللللُل أخلللللللللر. خصلللللللللاٍل فلللللللللي وبلللللللللا

َيلة وإناُث الفيل خصائص بعَض ِف وكذلك السِّن، في متقاربة وذكوُرها ال

ّنسِاء ّي وهللو والّرجال، ال ّطبللاعُّ، بحللر َنَشللأ ال ّدفاء، فللي و ُد وهللو اللل أجللر



ّد فلذلك الجلد، َد كان فإْن البْرد، مَن جزعه يشت ِد، أْجَر قلولهم فما الجل

َقللع، والِفيللل البيللَض الفيللَل الملللك من أحَّاديثهم: طلبوا في وجللاء الب

ٌءن السللللللللللللللللللللود. الفيللللللللللللللللللللل علللللللللللللللللللللى فل

َبَرني الفيل حَّقد ٌءل قال: وأخ ّييللن مللن رج ِر َبْح َد فيهللم أر لللم ال ْقَصلل َ أ ول

ّد ًا أقّل ول أس ّلف ْدهم قال: لم منه، تإك ّكون أج ً أّن يش ّيللال ً ضللرَب ف ِفيل

َعَه ّنهم عليه، فألّح فأوَج َد وأ ْوه ذلك عن َه ّوفوه َن حَّيللُث َتإنللْم وقالوا: ل وخ

ِلب، يحِقد الذي الحيوان من فإنه ينالك؛ ُيطا السِللائُس ذلللك أراد ولّما و

ّده القائلَة ٍة أصل إلى شأ َقه، وأحَّكم شأجر ِر عنه تإنّحى ثم َوثا ذراعٍُّ بمقدا

ًا بخَُّرطومه الفيُل قال: فتناوَل ُجّمة، السِائس ولذلك ونام، كللان غصللن

ًا، ِطئ مطروحَّ ّعَث، حَّتى َطَرفه على فو َذه ثم تإش فوضع بخَّرطومه، أَخ

ّطَرف ذلك قللد أنها ظَّن فلما بخَُّْرطومه، لواها ثم الهندي، ُجّمة على ال

ّبكت َقدت، به تإش ّي فللإذا َجذبللًة العَللود جذَب وانعَ قللوائمه، تإحللت الهنللد

ْفسُِللللللللللله كلللللللللللانت خبطلللللللللللة فخَّبطللللللللللله فيهلللللللللللا. َن

ِإْن ًا الحللديُث كللان فلل ّقلل معَرفللًة بالفيللل فكفللاك مخََّرِجلله أصللل فللي حَّ

ًة، ً كان وإْن ومكيد ُلوا لم فإنهم باطل ْنَح ِذه الفيَل َي ّنْحلللة ه غيللره دوَن ال

ّ اللللدواّب ملللن بللله. ويليلللق ذللللك يحتملللل ملللا عنلللدهم وفيللله إل



ْبهتلله من يسِيل الذي قال: والعََرق الفيل عرق طيب مللن زمللِن فللي َج

ِرعُّ الّزمان ِرض ول طيبه، في الِمسَِْك يضا بلده. غير في وهو له يعَ

 الشياء روائح في المدن أثر

ّطيب لرائحة أّن علمنا وقد إذا النللاَس وأّن بالمدينللة، كان إذا فضيلًة ال

ُدوا ّنوى ريح وَج َقِع ال ِعَراق المن المدينللة أهللل وأشأللراف منلله، َهَربللوا بال

ُبون َع ينتا ًا ذلك، فيها يكون التي المواِض الرائحللة. تإلللك ِلطيللب التماسلل

ّبِت ُتإّجار ويزعم ّت ِبج، الّصين دَخل قد ممن ال ّلب والّزا الجزائللر، تإلللك وق

ّقب ّبت بقصبة أقام من كّل أّن البلد، في ون ٌءر اعتراه ُتإ ما يدري ل ُسرو

ُبه، ًا يللزال ول سب ًا مبتسِللم منهللا. يخَّللرَج حَّللتى عَجللب غيللر مللن ضللاحَّك

ٌءة لها فارس، ُقرى بين من شِأيراَز أّن ويزعمون ّيبة، فغَُم َمَشللى وَمن ط

َد وسلم، عليه الله صلى الّرسول مدينة ُطرقات في واختلف منهللا وَج

ًا ًا َعْرف ّيب ّنًة ط َب َبة َو َفللى ل عجي ٍد، علللى تإخَّ َيها. أْن يسِللتطيع ول أحَّلل يسِللّم

المعَجونللات، وغيللر المعَجونللات مللن عطر، وكّل غالية كّل أدخلَت ولو

ِكية قصبة أو الهواز َقصبة َتإه أنطا ّير قد لوجد َفسِللد، تإغُ فيهللا أقللام إذا و

ّثلثة. الّشهرين وال

 العرقا في التمر بعض أثر



َفَضللخََّه ّنللابِجّي، وأّن َمللن  ًا يسِمى ال َبْحرين أّن لهْم تإمر َع أهُل ال وأجَم

َغُُه عرقه، حَّتى كأنه ثوب ٌءب أبيض، صب ًا ثّم شأربه وعليه ثو َله نبيذ وَجعَ

َحمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللّي. أتإ

ّقالللًة َن ّييللن أنهللا بالهنللد تإكللون  استعَمال الفيلة وزعم لي بعَللُض البحر

َكلِّء ّنقالللة الللتي تإكللون فللي ال وعواِمللَل كعَوامللل البقللر والبللل، وال

ُتإطللاوعُّ، وأّن لهللا غلٍّت مللن هللذا ُتإسِاِمح و والسِّوق، وأنها تإذّل لذلك و

اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوجه.

ّنلله كللان ِة الللتي رأيناهللا بسُِللّر مللن رأى، أ َل َي ِف وزعم لي أّن أحََّد هذه ال

ّثياَب إلى الموضع الللذي يغُسِلللها ْندان، يحمُل عليه ال ٍر بأرض َس َقّصا ل

َلُمه إل الفيَل الذي بعَللَث بلله ماهللاُن أو زكريللا بللن عطيللة. فيه، ول أع

ّنللاب أثمللُن َهَر ال ٌءج، إلّ أّن جللو العَللاج قللالوا: وعظللاُم الفيللل كلهللا عللا

َتإرى من العَاج الذي فللي الِقبللاب والِحجللال والُفلللك َثُر ما  وأكرم، وأك

َداهن إنما هو من عظام الفيل، يعََرُف ذللك بالّرزانلة والملسلة. والَم

ُه لمللا فخَّللر ْدَر َقلل ٍه كثيرة، ولول  ْتجر كبير، ويتصّرف في وجو والعَاُج َم

الحَّنُف بن قيس فيما فخَّر به على أهللل الكوفللة، حَّيللث قللال: نحللن

ّنلله مللن كلم خالللد ًا، ويقال إ ًا، وخراج ًا، وديباج ًا وساج أكثُر منكم عاج

بللللن صللللفوان، ويقللللال إنلللله مللللن كلم أبللللي بكللللر الهللللذلي.



ًا أو مللوت الللذباب  ًا أو يعَسِللوب ُذبابلل وإذا خفللق بللأذنه الفيللُل فأصللاب 

َقْي عينيلله، ّذبابللة علللى ُمللو ُع ال َقلل ْفلللْح، والفللرُس الكريللم تإ ًا لم ي زنبور

ْقبل:  ّيتة، وقال ابن ُم ّذبابة م َنيه، فتخَّّر ال ِد جف َأحََّ َيْصِفق ب ف

ُق ٍم ِصفا ِم أدي ِبللْه بالدي ُيقا
َق كأّن ِه اصطفا ْي َي ْأق َم

ِفه ِبطْر
ْبَشِمّي: ويصيح الحمار فتصعَق منه الذبابة فتموت، قال  َعَ ال

َء بكّل ْيثا َغُّن كتغُريد َم ًا الحمير ِمَن الم ِعَق ُنلُه َص ّبا ِذ
ّدم  ُعقبة بن مك ّتغُلبي: وقال  ال

ًا ّي َوج ْع ّذباِب رأَس يطّن أ َتإَرى ال َفها و ًا َطْر ًا حَّديد بعَيد
ُمقبل: وقال ابن 

َدى ّتى فَرا َها وشَأ ْت َق  أصعَ
 صواهله

َعََرات تإرى ّن تإحَت الخَُّْضَر ال
ِه ِن َبا َل

الباب: وأنشد في غير هذا 

ُكَر َيْش ّني َو بصليُر بالقضاء إ ّني شأيبلاَن بين لقاٍض وإ
وائل

ُكُر َيْش ٌءر و َدّن خنزي قصليُر أ ُخرطوم شأيباَن بني وجدنا
وائل

وأنشد: وليس هذا موضع هذين البيتين، 

ُء كان كما ليسُِوا  الَمَضلا
يقلوُل

ُء أمسِى ُطُه الَمَضا في وره
ٍة ِغبط

ُأ فاليوَم َقلهلا تإخََّر  فو
وتإلبلوُل

ُأ ل ّذبان َتإخََّْر َق ال فو
ُؤوِسلهلم َر

وكللان داَره، ودخللَل زياد قال: قال الحسِن أبو داره بناء في زياد قول

ٌءل له بناها ُه، فيلل ْول َءهللا، يللرَض فلللم ملل ُعللوا بنا فلللم فيلً، لللي فقللال: اد

ُدوه، َتها يِج ٌءل فيل، بطن في فقال: لي البحر. في وفي



زياد مولى فيل قصة

ٌءل وكان ٍد مولى في َد زيا ْكنة، شأدي ّل ٍد إلللى بعَُضللهم وأهللدى ال حَّمللاَر زيللا

ّله فيل: أصلح فقال وحَّش، ْوا قد المير، ال َد ْهللش هملاَر لنا أه فقللال: َو

ّي ٍء أ ْوا تإقول شأي َد ْه ْيلَك? قال: أ ًا، لنا و ًا يريد أير ّول فقال عير زياد: ال

أمثل.

العيثوم

ُثوم الفيُل النثى، وذهب إلى قول  الشاعر: وكان أبو مالٍك يقول: العَي

َئْت ِط ّفها عليك و  العَيثوُم بخَُّ
َدة على أّن العَيثوَم من صفات الفيل العَظيم الّضخَّْم،  ْب َع وقال: ويدّل قوُل علقمَة بن 

َأّن ًا ك ّف َلى ُد ِء َع َعَليا  ال
َمهلُزوُم

ُع ْتب ًا َتإ ّيَجْت ما إذا ُجون ه
َلْت َزَج

ّنت  من شأعَاميُم حََّ
 ُكوُم أوساطها

ّغَم إذا ٌءع حَّافاتإلهلا من تإز َبل ُر

ُد الجمال من ْلق شأدي  الخََّ
ُثوُم َعي

ِدي ْه ّدين أْسَجُح بها َي الخَّ
ٌءر ِب َت ُمخَّ

ْنسِللين، وقللال عبللد ِد مللا بيللن الِج ُبعَلل ضرب المثل ببعَد ما بين الجنسِين وقد أكثروا في ضرب المثللل ب

الحكم: الرحَّمن بن 

َتإْرَضى  أبوك يقال أْن و
ِني  َزا

أبوك يقاَل أن أتإغَُضُب
َعلّف

 ولد من الفيِل كرحَّم
التإلاِن

ُد ٍد ملن رحَّمك أْن وأشأه زيا



ِته ولعَمللري لقللد باعللد؛ لّن َعَ ًا من نسِل الحمار لَضلل فجعَل معَاويَة من نسِل الفيل لشرفه، وجعَل زياد

َعَللم مللن ذوات الِجللّرة والكللروش فللإّن مللا بيللن الغُنللم والبللل بعَيللد. الغُنللم وإن كللانت مللن الن

الكميت: وكذلك قول 

ِه من الحيتان على َب  شَأ
 الُحسُِوِل

الّضباَب ِخلُت وما
ّطفلاٍت معَ

ٌءب فهللم فللي معَنللى الّضللباب وسللاكني ٍر عللر َد نللزا َعَد وأبعَللد، لنلله وإن ذهللب إلللى أّن وللل ْب قال: فهذا أ

َعَجم، فجعَلهم كالسِّمك الذي يعَيش في الماء، أل تإرى أّن معَاويللَة بللَن أبللي سللفياَن الّصحاَرى، وأولئك 

ّبُة دّسللللللت فللللللي اسللللللته َسللللللَمكة. ْتلللللله ضلللللل َل بللللللن يزيللللللد بللللللن معَاويللللللة، لّمللللللا قت

جرير: قال 

ّ ْيِن قرابُة إل ْنِج َب  الّز
واللّروم

ِمن وإسماعيَل تإيم بين ما
َنسٍِب

ْفِصلللْل بيلللن الّصلللقالبة واللللّروم. ًا ل ي فقلللال قطلللرب: الّصلللقالبة أبعَلللد، قيلللل لللله: إّن جريلللر

ّنوِن وتإقول العَرب: ل يكون ذاك حَّتى يجمللع وعلى معَنى الكميت قال الخر: حَّتى يؤلَف بين الّضّب وال

ْهلية، وقد قال  ّنعَاَم ُس ّية وال َوى جبل ّنعَام لّن الْر َوى وال الكميت: بين الر

أبينا بني نبّر أْن ويعَجُب ّلف َعة بين يؤ ِد ْف وَضّب ِض
ُد من هذا قوُل  َعَ ّول، وأب الشاعر: وهذا هو معَناه ال

ّتى ّلف حََّ ّثلِج بين يؤ ِر ال ّنا  وال
دهمللان أبلو الملدائني: قلال الحسِللن أبللو وقللال  وأمهللا الجارية قصة

ّقاصي، عن الغُلّبي َداقّي بللذلك وحَّللدثني قللال الو ْيلل َغُ ّقاصللي عللن ال الو

أير مثَل زوجي أيُر كان إن ُأّمْه، َزفافها: يا ليلة لّمها جارية قال: قالت

ّية الم: أي به? قال: فقالت أنتفع حَّتى أحَّتال كيف الفيل َن سللألُت قد ُب

ّنها فذكرْت أمي المسِألة هذه عن يجللوز فقللالت: ل أّمهللا عنها سألْت أ

َلِك أن إل ّلُه يجعَ ِة مثَل ال َتْت الفيلل، املرأ ً قلال: فسِلك قلالْت ثلم حَّلول



ّني أّملله، يللا لّمهللا ّبللي سللألُت إْن فللإ َلنللي أن ر ِة مثللَل يجعَ الفيللل امللرأ

ّية، ذلك? قالت: يا يفعََل أن أتإطمعَين َن المسِللألة هللذه عللن سألُت قد ُب

َلْت أنها فذكَرْت أّمي يجعَللَل أن إل ذلللك يجللوز فقللالت: ل أّمها عنها سأ

ّلُه َع ال ِء جمي ِء مثَل الّرجال نسِا َتْت الفيلة، نسِا ً عنها قال: فسِك ثم حَّول

ّبي سألُت قالت: فإن َعََل أن ر َء َيْج الفيلللة نسِاء مثَل الّرجاِل جميِع نسِا

ّية، ذلك? قالت: يا يفعََل أن أتإطمعَين َن أّمللي هللذه مثل عن سألُت قد ُب

َلْت أنها فذكرت ّللله يجعَللَل أن إل ذلللك يجللوز فقالت: ل عنها أّمها سأ ال

َع َتْت الفيلة، نسِاء رجاِل مثَل النسِاء رجال جمي ً عنهللا قال: فسِك حَّللول

ّبللي سألُت فإْن قالت ثم َع يجعَللَل أْن ر جميللع مثللَل النسِللاء رجللاِل جميلل

َيلة نسِاء رجاِل ِف َعَل أن أتإطمعَين ال ْف ّيلة، ذلك? قلال: يلا َي سلألُت قلد ُبن

ّنها فذكَرْت أّمي المسِألة هذه عن َلْت قد أ ّنها عنها، أّمها سأ قالت: يا وأ

ّية، َن ّله إّن ُب ّناِس جميع جعََل إْن ال ُة تإجد لم فيلًة ال ِم مع الفيل امرأ َظلل ِع

ّلذة من بدنها ّذة، مللن زوجللك مع اليوَم أنِت تإجدين ما مثَل إل ال ثللم الللل

ُة عنك تإذهب ّذ ّتقبيللل الّشّم ل ْطللر والتقليللب، والضللّم وال ِعَ ْبغ، وال والّصلل

ْلللي ِعَتللاب والِمشللطة والَح قللال: اليللوَم، لللِك مللا وجميللع والتفديللة وال

َتت ً فسِك ّبللي سللألُت إْن أّمْه، قالت: يا ثم حََّول الِفيللل أيللر يجعَللَل أن ر

ْي ذلك? قللالت يفعََل أن أتإطمعَيَن أعظَم ّيللة، الّم: أ عللن سللألُت قللد ُبن



َلْت أنها فذكَرْت أّمي المسِألة هذه ْي وأنها أّمها، عنها سأ ّيللة، قالت: أ ُبن

ّله إّن َعَل إْن ال ِة حََِّر جعَل أعظَم، الفيل أير ج وأعظَم، أوَسع الفيل امرأ

ُد ّله المُر فيعَو َتْت الول، المر إلى ك ً عنها قال: فسِك قلالت: ثللم حَّلول

ّبي سألُت فإْن أّمه، يا ّد الفيللل َأيللر يجعَل أن ر ْلمللة أشألل ُد فيصللير غ عللد

َنيلة، ذلك? قالت: أي يفعَل أن أتإطَمعَين أكثَر أكوامه ألُت قلد ُب علن س

َكَرْت أّمي المسِألة هذه َلْت أنها فذ ْي وأنها عنها، أّمها سأ َنيللة قللالت: أ ُب

ِلي ّلَه َس ّد زوَجك يجعَل أن ال ْلمًة أشأ تإسِللأليه ل ولكللن عليلله، هللو مما ُغ

ْلُت فإن ُأّمه، قالت: يا غلمتك، في يزيدك أن تإسِأليه حَّتى ذلك ّبي سأ ر

َله أن َعَ ْلمة في يج ْي يفعََل أن أتإطمعَين التيس ُغ َأ ّيللة، ذلللك? قللالت:  ُبن

ُأّمهللا، عنهللا سللألت أنها فذكَرْت ُأّمي المسِألة هذه مثل عن سألُت قد

َللله أن يجوز قالت: ل وأنها ّتيللس ُغلمللة فللي يجعَ َللله حَّللتى ال ًا، يجعَ َتإيسِلل

ألُت فلإْن ُأّمه قالت: يا ّبلي س ه أن ر ًا يجعَل ذللك، فلي أتإطمعَيلن تإيسِل

ّية، قالت: أي َن ًا يجعَله ل إنه ُب َلك حَّتى تإيسِ ًا، يجعَ ْنز ْي َع فإْن ُأّمه، قال: أ

ُته ًا يجعَللله أن سللأل ًا ويجعَلنللي تإيسِلل ذلللك? يفعَللَل أن أتإطمعَيللن عنللز

ْي ّية قالت:أ َكرْت أّمي المسِألة هذه عن سألُت قد بن ُأّمها زاَرْت أنها فذ

ْتإها المسِألة هذه عن لتسِألها ٍم آِخر في فوَجد ّدنيا مللن يو ّوِل اللل ٍم وأ يللو



ْومي أن أشأللللللّك ومللللللا الخللللللرة، مللللللن دنللللللا. قللللللد َيلللللل

َبِث فلم ًا إل الّم تإل ماتإت. حَّتى أيام

الظلف باب

ّظباء وهي ٌءز، وهي ال ْعَ ٌءس، والمعَُز َم أظَلٍف ذاُت الوحَّشللّي والبقُر َأجنا

ْعَز وهي َبُه بالم ًا، تإسِللّمى ذلللك فللي وهللي الهلللّي، بالبقر منها أشأ نعَاجلل

ّظبللاء، وبيللن بينهللا وليللس ٍة ذواِت كللانت وإن ال ُقللروٍن وكللُروٍش جللّر و

ٌءد وأظَلٍف َعَر، في ُتإْشبهها وهي تإلقح، ول َتإسِاف َدم وفي الش السِّنام. َع

ْلف ومن ّظ َوِعل، ال َتل، ال ّثي ّتامور، وال ّيل، وال َبليللات وال ّلهللا، ج أدري ل ك

ّتسِللللللللللللللافد كيللللللللللللللَف منهللللللللللللللا. والتلقللللللللللللللح ال

ّظلف ومن ِرٍش بل وهي الخَّنازيُر ال بينهمللا وليللس َقللْرٍن، ول ِجّرة ول َك

ٌءة ّظلف، في إل موافق ُفلله ليللس ما الخَّنازير وفي ال ّق، ِظَل فللذاك بمنشلل

ّناب المخَّالُف هو ِء هذه وبعَدم بال ّلها، الشأيا ُكل ك ُتإشا ْعَللَز و َة الم والبقللر

َء َعَر والظبا ِقَصر بالّش ّذنب، و ُتإخَّالف ال طللول فللي والجللواميَس البقر و

ّذنب، ّيام عدد وفي ال ْعَز، الضأُن الظلف الَحْمل. ومن أ يكللون وقد والَم

ٌءد بينهما ًا ُتإلقيه أنها إل وتإلقح تإسِاف ِليط ِعَر، أن قبل َم من أقّل وذلك ُيْش

القليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.



ٌءة وهي والجواميس، الهلّي، البقر الظلف ومن ًا، أهلي ٌءة وهي أبد موافق

ّنللاب، عدم وفي القرن في للضأن ِرش، الجللّرة وفللي ال َكلل وتإخَّللالف وال

فلي وتإخَّلالف الشلعَر فلي المعَلز وتإوافق والسِنام الّصوف في الضأَن

لخَّمسِللة تإضللع الغُنللَم لن الَحْمللل؛ فللي الغُنللم َ جميللع وتإخَّالف السِنام،

ُع والبقر أشأهر، ُع كما تإَض ُة تإض ُتإْشللبه وليللس أشأللهر، تإسِللعَة فللي المللرأ

َبللب مللن يذكرون ما إل ذلك، غير في المرأة َغُ ّو ال ُتلل ُن فإنهمللا الكاهللل، و

ّدهاقين. نسِاء في ذلك وأكثر النسِاء، بعَض في كانا ربما ال

الزرافة في

ّنوبللة أرض فللي تإكللون قالوا: والَزرافة تإسِللّمى قللالوا: وهللي فقللط، ال

ْو بالفارسية َكا ُتْر ْو لّن نمللر، بقللرة، قللال: بعَيللر، كللأنه بلنللك ُأشأ هللو كللا

ُتر البقللللللرة، ُأشألللللل ّنمللللللر. هللللللو وبلنللللللك الَجمللللللل، هللللللو و ال

ُد الزرافَة أّن فزعموا ْلجمللَل َأّن زعمتللم فلللو الجمللل، مللن النمللرة ول ا

َع يكوم ُب ٌءف له ما بعَض ويكوم الّض ُة كذلك، إل كان ما ِظَل في والمسِافد

النملر، هللو الفحللَل جعَللوا فللو أعللّم، والحافر والخَّّف الِمخَّلب أجناس

الللللوهم. فللللي أقللللَرُب ذلللللك كللللان الناقللللة، هللللي والنللللثى

ٍر كّل وليس َثى يكوُم ذك ِقُحها، أن ّبللَة النسِلاُن يكلوُم وقلد ُيل ٍة الدا بشللهو



ًا منهما ُقح يكون ول جميعَ ّتإفقللا كمللا َتإل الّراعللَي وإّن المسِللافدة، فللي ا

الغُنللللللللللللللللم. وغيللللللللللللللللَر الغُنللللللللللللللللَم يكللللللللللللللللوُم

ْوا َضْرٍب ِمْن كم وانظْر، َعلل ّد ًا بهيمللًة أّن ُيعَللَرف: فواحَّللدة ل مّمللا ا ذكللر

َتهى ًا اشأ َقللح، أنلله الثانيللة ثللم السِّللباعُّ، أصللعَب مللن وهللو أنللثى، سبعَ أل

ّتسِلللللللع ل النملللللللور أرحَّلللللللاَم أّن والثالثلللللللة البلللللللل. لولد تإ

ٌءم قالوا: نموُرهم ُلهم ِعظا ّتسِِع وقد ِلطاف، وإب ّيللة الِقلص أرحَّاُم تإ العَرب

يكللوَن أن لجللاَز فسَِّر أنه ولول الَجّمازات، بهذه فتجيء ِكْرمان، لفوالج

ّنِملللللللُر ّناقلللللللَة يكلللللللوُم ال ّتسِلللللللع ال للللللللذلك. أرحَّاُمهلللللللا فت

ّنوبة بلد أعالي قالوا: وفي ٌءعُّ تإجتمع ال ٌءش سبا فللي كثيرة، ودواّب ووحَّو

ِة َقيظ حَََّماّر ُد المياه، شأَرائِع إلى ال َف َقح هناك فتتسِا ْل َي َقللح، مللا منهللا ف ْل َي

َع ُء يمتنع، ما ويمتن ٌءق ذلك من فيجي ٌءر خل والشللكل الّصللورة مخَّتلُف كثي

ْدر، َقلللللللللللللللللللللل الّزَرافللللللللللللللللللللللة. منهللللللللللللللللللللللا وال

ْطللُم وللّزرافللُة ّنِمللر، والِجلللد الَجمللل، َخ ّيللل، والقللرن والظَلف لل َل ل

َنب ّذ ْبي، وال ّظ َقر، والسنان لل ِإْن للب ٌءر كاَمهللا فقللد ناقة أّمها كانت ف نِملل

ٌءي ْب ّيل وظَ ْهللٍل علللى يللدّل القللوُل وهللذا الشللرائع، تإلك في وأ شأللديد. َج

ْيهللا وليللس مآخيرهللا، إلللى منحنيللة الّرْجليللن، طويلللُة والّزرافللة َل لرج

ّلهلا، البهلائم وكذلك ليديها؛ الّركبتاِن وإنما ركبتان، ُه ك َعسَِلا َد إنملا و أرا



ْكبتلللللللللاه والنسِلللللللللاُن الثِفنلللللللللات، رجليللللللللله. فلللللللللي ر

ُتْر ُأشْأ ّنعَامة، ُمْرك ويقولون:  ّتشبيه على لل ّطللائر، بالبعَير ال يريللدون وال

ُبَه الللللللللللللللولدة. علللللللللللللللى ل الخَّلللللللللللللللق، تإشللللللللللللللا

ْور، الكبَش ُيْشبه الجاموس أن على كاوماش للجاموس ويقولون ّثلل وال

ٌءم ومللللاش بقللللرة، كللللاو لّن الللللولدة، علللللى ل للضللللأن. اسلللل

َدها الّزرافة أّم آخر: تإضع وقال ّنللاُس يشللعَُر ول السِّباعُّ، بعَض من ول ال

ّذكر، بذلك َبه على قالوا: كاوماش ال البقللَر لّن بالّضللأن، الجواميس شَأ

ٌءح، بينهما يقع ل والضأَن ّتفليس تإلق الللذي ُيْشبه ل الّزرافة في الذي وال

ّنمر، في ْبر وهو ال َب َبه، بال ّق النملُر وما أشأ ملن اللوجه هلذا ملن بله بلأحَّ

ْهد. َف ال

المختلفة الجناس تسافد

ُع ُتإسِِْمَح أن يمكن وقد ّذئب، الّضللب ّذئبللة لللل ّذيللخ، وال ّذئِب والكلبللُة لل لللل

ُة، الثعَلللُب وكذلَك ِلَك والهللّر ْيللُر وكللذ ّط ِم وأْجنللاس ال َدانّي الحمللا َوْر كلال

َوَرشأان ّي والحمام، وال ْون، الِحْجللر بيللن من وكالّشهر َذ ِبللْر والّرَمكللة وال

َفلللللللَرس، والحملللللللار. الّرَمكلللللللة بيلللللللن ملللللللن والبغُلللللللِل وال

ْلجمل ُبروك فأّما ّنمرة، على ا ْلجمُل ال ّد ل وا ُته تإكون أْن ب باركًة، َطُروق



ّنمللرة تإللبرُك فكيف قائمللًة، وتإتلقللح تإتسِللافد إنمللا والسِّللباعُّ للجمللل، ال

ّظلللف وكللذلك َلللب، والحللافر، ال ّتْمسِللاح والنسِللاُن والخَُّللّف، والِمخَّْ وال

ّطنان ّله والطيُر النثى، يتب ُد إنما ك َف خلللف مللن بالسللتاه ويتلقللح يتسِللا

قائمة. وهي

 السفاد شواذ

ّق، الغُراَب أّن وعموا َبللج والُحّمللُر ُيَزا َق ّبمللا وال كانللا إذا النللاث ألقحللا ر

َوة علللى َ ُة تإكللوُن ول الّريللح، ُعل ّ الللولد ّنطفللة إلقللاء موضللع فللي إل ال

ِء َين فقد السِّمكُة منه. وأّما يلقح الذي والشي ٌءم عا الللذكر ُمعَارَضللَة قو

َثى، ْن ُل َبح فإذا ل َكُر َس َقللَف النللثى جنللب إلى الذ َبلله َع َن َفللْت ذ َنبهللا، وعق َذ

غيللر يجللوُز ل التلقيللح، يكللون حَّيث من الولدة فتكوُن المبالن فيلتقي

ذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك.

َقللُح الحَجلللَة أن يزعمون والذين َنْت إذا الحَجللل مللن تإل ُسللَفالة فللي كللا

ٍء من الّريح، ّذكر، من ينفصل شأي ّبهوا فإنما ال ّنخَّْللل، الحَجل شأ فللإن بال

ِقَحْت ربما النخَّلَة ِر ريح من ل ُفّحاِل كافو الّريح. تإحَت كانت إذا ال

والجم القرون ذوات بين المخايرة



قال: وسئل الّشلْرقّي علن مخَّلايرِة ملا بيلن ذوات القلرون والُجلّم فقلال: البللل والخَّيلل مللن الخَّللّف

َدم الللتي هللي للنسِللان، قللال: فمللن خصللال ذي القللرن أّن منلله وإليلله ُثن والِمخَّْلب والق والحافر، والبر

ّية بن أبي  َدر، وقال أم ْن َك ْلت:ينسِب ذو القرنين الملُك المذكوُر في القرآن، ويزعم بعَُضهم أنه الس الّص

ّنسُِْر ُلْخرى وال ٌءث ل ْي َل  و
 ُمْرَصد

ٌءل ٌءر َرُج ْو َث رجل تإحَت و
ِه يمينل

َبه َويقاُل لغُوي استطراد ٌءن َقْرنلله، علللى َضَر َقللْر يقللال كمللا دم، مللن و

ٌءن َقْرن: أّمة َعَرٍق، من قر ٌءء أّمللة، بعَد وال ُفللروج يصلليب والَقللْرُن: شأللي

ِبه النسِاء َفلة. ُيْش َعَ ال

القرون ذوات

ّيات وفي القرون، ذوات من والفيل وإنمللا قرون، لها ما والفاِعي الح

ٌءء هو إنما قرن أنه تإسِمع الذي ذلك ّتشبيه، على يقولونه شأي ّنه ال من ل

ْلد جنس ُقللرون جنللس مللن كللان ولو والغُضروف، الِج ّيللة لكللانت ال الح

ّله َخلق أضعَُف والحية الرأس، صلبَة ًا، ال ُللله؛ هللو ورأُسلله رأسلل لن َمْقت

ٍء كّل ٌءن له شأي َلب فرأُسه قر َقْرُن أتإّم، وسلحََّه أْص ٌءح وال ٌءد سل ِتي غيللر َع

َلٍب َت ُنوعُّ، ول ُمْج َذوات وهو مص ُقرون ل ّدن الرؤوس، في ال ٌءن وللكْرك قر

ِنلله أوثللق والجللاموس جبهتلله، فللي َقْر ونللابه. بمخَّْلبلله السللد مللن ب

َتإن المجلللوس: يجيلللء وتإقلللول ٍة عللللى َبُشلللو ُقلللرون. ذاِت بقلللر

َد شأأن في الية وظَهرت َقْرن، في وطالوَت داو ّبوُر ال َيهللود وشَألل مللن ال



َقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللْرن.

ُبلللوق ًا. كلللان إنملللا الَحلللْرب كلللانت ُملللذ الُحلللروب فلللي وال قرنللل

ُبوق ٌءن، الّرحََّى و ّيل قر ْنُصل وال ُنه َي ٍم، كّل في َقر ُرمللح ِسللنان وكان عا

ّية في الفارس َق الجاهل َثور. َرو

بروقا يسمى ما

ِبَروق، والّرْوق كالشيء يعَاقب الشيء وقال بّشار في  ُقب: ويسِّمى الّرجُل  َعَا ّت ال

ْته َب َق َع ُنوُب أ ًا الَج ْوق َيِب من َر  الْز
ْوٍق، وقال ابن  ْوق وأبو َر َميادة: وفي العََرب َر

َلُه ْب َق َنْت َو َيُر له َدا حَِّْمل وائٍل من الّروقاِن له َداَن
ٌءر ْوقاِن: بك ِلب. الّر ْغُ َتإ و

 لغوي استطراد

َقللْرُن الّضحى، َقْرُن ويقال ُقللرون الّشللمس، و َعَر، و َكل، وقللْرُن الّشلل ال

ْنبل، وقرون ّنخَّْل عذوق وأطراُف السِّ ْلفللاء عروق وأطاف ال ُة الَح وإبللر

ّلها العَقرب ُقرون. ك

بالذكور واللحى القرون علقة

ّلَحى ّذكور منها، وقد يكون الفحُل أجّم، كما أن ال ُنها في ال ُقرو والجناس التي تإكون لها القرون تإكوَن 

عللللللللللللاّم فللللللللللللي الّرجللللللللللللال، وقللللللللللللد يكللللللللللللون فيهللللللللللللم السِّللللللللللللناط.



ّنْت. ّعَُب قلللللللللللروُن الظبلللللللللللاء إذا أسللللللللللل َتشللللللللللل َتإ أنلللللللللللواعُّ القلللللللللللرون وقلللللللللللد 

ْذف بأنفسِللها ِمللن ُوثللوب وفللي القلل ًا، وإنما تإعَتمد الوعللاُل فللي ال ّد ٌءد ج ِر الوحَّْش شِأدا َق ّظباء وب وقروُن ال

َنين، وقد يكون لبعَض الغُنللم قللرون ْين اث َن ُقرون أن تإكون اث ُقرون، والغلب على ال أعالي الجبال على ال

ّدة. ِعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

َنللع أنفسَِللها َقللر الللوحَّش تإم ُقرون، وب َدها من الْسللد بللال ُع أنفسَِها وأول َن استخَّدام القرون والجواميُس تإم

ُقرون، قال  ُتإطيف بها، بال ّناص ومن السِّباعُّ التي  ُق ِكلب ال َدها من  ِرّماح: وأول ّط ال

َكَل انهَزاْم َغيَر الشأباَح َتإسِْأُل ُع أ ْب فلملا َطلَها السِّ
ّنوشَأجانّي: أقبلت مللن خراسللان قصة في سفاد الخَّنزير وقال ابن ال

َع ّتصللليِن فللي مواضلل َلين م ُطُرق الِجبال فرأيُت أكثَر من ِمي في بعَض 

ّبللة ٍة من الرض، أثر ِسّت أرجل، فقلت في نفسِي: ما أعرف دا كثير

َعللم أّن َي، فَز ِر لها سّت أرُجل فاضطّرني المر إلى أْن سللألُت الُمكللا

َهُب ُتإللع أو تإللذ ْيج يركب الخَّنزيرة وهللي تإر َه ّذكَر في زمان ال الخَّنزيَر ال

ْلللف ُه َخ ْهرها ورجل َظَ َده أميالً، ويداه على  ُع سفا ْقط َي ِتها، فل  َو َمبي نح

َفمْن رأى تإلك الثار، رأى سّت أرجللل، ل يللدري كيللَف ذلللك. رجليها، 

ٍه بحللال ما يعَرف بطول السِفاد  ِبي قال: فالخَّنزير في ذلللك علللى شَألل

الللذباب الللذكر إذا سللقط علللى ظَهللر النللثى، فللي طللول السِّللفاد.

َكللى ُيح وإّن الجمَل في ذلك لعَجيب الّشأن، فأّما العَدد فالعَصللفور، و

ٍء، يعَنللي فللي القللوة، وأنشللد أبللو أّن للوَرل في ذلك مللا ليللس لشللي

َة:  عبيد



ْيِس وطوِل  إذا َجلَملٍل َع
َدحََّلْس

ِم في ْظ في الفيل أير ُع
ْهز الفَرْس َر

الماء فرس

فللي قللال: ويكللون التمسِللاح، يأكل الماء سعَيد: فرس بُن َعْمُرو قال

ّنيل ْلجان تإلك - يعَني البحور تإلك وفي ُخيول، ال الللبّر، خيللول - مثُل الخَُّ

ً التماسيح تإأكل وهي ًا، أكل ِء وسللط فللي للتماسلليح وليللس شأديد المللا

ّ شألللديد سللللطان َلللله ملللا عللللى إل َنبه احَّتَم الّشلللريعَة. ملللن بلللذ

ِذن الماء قال: وفرس ْؤ ّنيل، بطلوعُّ ي ِره، وْطء بأثر ال َد فحيللث حَّللاف وجلل

ُفوا الرجل تإلك أثَر ِمصَر أهُل َتهي النيللل مللاء أّن عَر طلللوعه فللي سللين

المكللللللللللللللللللللللللان. ذلللللللللللللللللللللللللك إلللللللللللللللللللللللللى

َفَرس وهذا ّبما ال َعى ر ُأ وليس الّزُروعُّ، ر َعى إذا يبد َنللى في َر ْد الللّزْرعُّ أ

ّنه إليه، ْدَر منه يحُزُر ولك ُأ يأكل، ما ق َد فيرعللى أقصللاه، مللن بللأكله فيبلل

ً ِبل ْق ّنيل، إلى ُم ّبما ال َعللى بعَد الماء، من الفرس هذا شأرب ور ثللم الَمْر

َءه ًا. فينبلللللت فيللللله، َرعلللللى اللللللذي المكلللللان فلللللي قلللللا أيضللللل

ّطير ّتللوت يأكللُل عندنا وال ُِرقه، ال َيللذ ّتللوت. شأللَجر َذْرقلله مللن فينبللت و ال

ُبوا قللالوا: وإذا ًا الخَّيلل هللذه مللن أصلا ْلللو ًا ِف ّبلوه صلغُير نسِللائهم ملع ر



ْد وللللم اللللبيوت، فلللي وصلللبيانهم ِز ًا. الكلم هلللذا عللللى يللل شأللليئ

ٌءء أسنانه من سّن قال: وفي ِعَدة. وجع من شأفا الَم

عرس وبنات الماء بفرس التداوي

ّنوبللُة ٌءس قللال: وال َبشللة مللن ونللا ّيللًة الحيتللان يللأكلون الح نللار، بغُيللر ِن

َء ويشربون ّلقوا فإذا فيمَرُضون، العَكر الما أفللاقوا، الفرس هذا سّن ع

ِري الللذي والّصْرعُّ الجنون من ُتإبرئ الفرس هذا قال: وأعفاج مللع يعَللت

ّللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة. اله

ّلة. هذه به ِلَمْن صالحة ِعْرٍس بنات لحوُم قال: وكذلك ِعَ ال

للنسان الذئب صيد

ّذئب مصايد من النسِان يكوُن قال: وإنما ْلجللاء، والرض لقيلله إذا اللل َث

ّنه ُعَلله، الرض وْجللَه يْحِفللش ذلللك عنللد فإ الرجللل وجللَه ويضللرب ويجم

ًا ُدقاق راجلً، أو كان فارس ّثلج قال: و ُغباره ال الفللارس وجللَه َصّك إذا و

ِدَر َتْرَخى َس ّيَر واس َعَللج فّربما به حَّّل قد ما رأى فإذا َبَصُره، وتإح بطللَن َب

ّبة، ّدا ُعه الفللارس علللى فيقبللُض عّضها، وربما ال بلله، حََّللَراك ول فيصللر

ّ شأاء، كيف فيأكله ًا الفللارس يكون أن وإل ًا، مجربلل ّد مللاهر عليلله فيشلل



ُع َيسِيُر ذلك في وهو بالسِّلح، ذلك عند َة، ويقط َعه ول المفاز ٍذ يد حَّينئلل

ّكن عليه. النفر من يتم

وتأليفه الذئب تعليم

ّلي، وهو رجل من العَللرب قللد َب َهَمدان، السِودانّي الَج َعم عبويه أّن الخَّصّي العَبدي الفقيه من أهل  وَز

َبُه َعللم أّن السِّللوداني أشألل ولدتإه حَّليمُة ظَئُر النبّي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني سعَد بن بكر، فز

ِرفقلله َغ ِمللن حَّللذقه و َل ّنه ب َنمر، وتإعَليم وتإثقيف، وأ ٍد و َوأس ٍة وأحَّكُمهْم بتدبير ذئٍب وكلٍب  ّله بجارحَّ ْلق ال خ

ّثعَالَب وغيَر ذلك من الوحَّوش، وأّن هللذا الللذئَب بعَينلله ّظباء وال ّلمه، حَّتى اصطاد له ال ًا وع ّنه َضّرى ذئب أ

ّدثني بهللذا الحللديث فللي ًا، وذكر أّن هذا الذئَب اليوَم بالعَسِللكر، وحَّلل َسّرحََّه فرَجع إليه من ثلثين فرسخَّ

ًا ّيل ِللف وصلار أهل ًا حَّلتى أ ّنله َضلّرى أسلد ّلله، وذكلر أ ّكُل على ال اليام التي قام بها أميُر المؤمنين المتو

َثلب عللى ًا، إل أّن الَسد بعَللد هللذا كلله و ًا ذريعَ َد الحميَر والبقَر وِعظاَم الوحَّش صيد ًا، حَّتى اصطا ُيود َص

َتلللللللللللللللللللللُه السِللللللللللللللللللللوداني. َله، فق ٍد للللللللللللللللللللله فللللللللللللللللللللأك وللللللللللللللللللللل

ًا ّي َعُّ إل وحَّشلل َنللز ّباه، لمللا  ًا من جرائه ثّم ر ًا صغُير ٌءن جرو َذ إنسِا ّذئب أنه يألف، ولو أخ والذي عندنا في ال

ًا، ولذلك قال  ْفسِد ًا ُم ُدور العرابي: َغ

ذيُب أباَك أّن أنباك فمن ْلَت َيهتي أك َو ْأت شُأ َنش فينا و
ّذئب هذا شأأن من عبويه حَّكى فالذي الغُريب. غريب من والسد ال

 لثعلب كلبة مصارعة

فحاصَرْت لي كلبة قال: أرسلُت الخَّادم ياسر صاحَّب عبويه وأخبرني

ًا، ّله ثعَلب ّيتين، خّرا حَّتى كذلك زال إْن فوال ِرْم م بهمللا قللال: فقلللت: أكلل

ًا ًا، صيد ًا وَمصيد ًا. وطالب ومطلوب



 والفلسفة الكّبار خصائص من

َنك الحجاز. وقال: ما إلى َرحََّل القرشأّي أسّن قال: وإذا ٌءل احَّت قّط رج

ّكللر وقالوا: ما الخَّلوة، أحَّّب إل ٌءف ف ُغُربللَة رأى إل قللط فيلسِللو َع ال أجَملل

َد لهّمه َو لخَّواطره. وأج

 الَرضة في المزني بكّر قول

ٌءل قال: وشأتم ّللله عبد بن بكر فقال الَرَضة رج فهللي الُمَزنللي: َمللْه، ال

َلْت التي ِة جميع أك َد التي الّصِحيف َق رسللول علللى فيهللا المشللركون تإعَا

ّله ّله، رسول ذكَر إل وسلم، عليه الله صلى ال ّينت وبها ال لو أن الجّن تإب

أمُرهلا تإكّشلف وبهلا المهيلن، العَذاب في لبثوا ما الغُيَب يعَلمون كانوا

ّوام عند ذلللك مللن الخَّاّصللة علللى وكان عندهم، العَظيمة الفتنة بعَد العَ

المحن. أعظم

 الضب ذماء طول

ّبَرني ٌءل وخ ٍم بني من رج ًا كان هاشأ ِد منهوم ًا بالّصي ِهج ّنه به، َل َضللَرب أ

َفين، فقطعَه بالسِّيِف َضّب َوَسط ٍد كللّل فتحللّرك ِنْص علللى منهمللا واحَّلل

ِله َكنا. ثّم نهار من ساعًة حَِّيا َس



 والضب الورل

ِرشأون كانوا أنهم وأخبرني ُبه والوَرل، الّضّب بين ُيها ِغُ ْل ُي حَّللتى الورُل ف

يقتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله.

َكى الضّب وأن والطالب، الصائد معَنى على الضّب يقتل الورَل أّن وحَّ

ّنه الُمْحَرج، معَنى على يقاتإل ّية الوَرل بين هاَرَش وأ الللوَرَل فوجد والح

ُتل ّية يق حَُّسُِوله. ولكن يأكله ول الضّب ويقتل ويأكلها، الح

 والقنفذ للورل العراب قتل عدم علة

ّنه وزعم َد أ ً يقتلللون ل العراِب مشايَخ وَج ًا ول َوَرل ُفللذ ُعون ول قن َد يلل

ًا ُتلن لنهما يصطادهما، أحَّد ُيريحاِن الفاعَي، يق منها. الناَس و

والخبر الشعر من نوادر

ذؤيب: وأنشد أبو عبيدة لبي 

ْوِن َل ِر ك ُؤو ّن ُء وهي ال  بيضا
 َساُرها

َد ّو ُء وَس ِد ما ًا الَمْر فاه
ُنله َللو فل

ًا به  للنابغُة: وأنشد شأبيه

ًا  من َمناخُرها صفر
 الجرجار

ّلُب َتَح من اليعَضيد َي
أشأداقهلا

ًا بذلك لبراهيم بن  َهْرمة: وأنشد شأبيه

َهْرم والعَسِن والُحرض ّنها وال ْذ كأ ًا ُخلِضلبلت إ ّنل حَِّل



ُعَُصْم َدْم ال َو
ًا: وأنشد  أيض

ٌءد بها يحّس فما ُد ول ِسي أَس ّلُم ُد الكَل ُتإعَ ِء أول بها الظبا
وأنشد: 

ْنُت ُك ُتإِك إذا و أِخيُب ل ذكر ُتإِك ًة ذكر ْكر فاصطدت ِذ
ًا ظَبي

ّدتإكم في لي وما نصيُب مو ُتكم ّدة منح ِدي ِمن المو فلؤا
ُمقبل: وقال ابن 

ُلْه ُهّز إذا َعسِّاٍل بأسَمَر عام
ّو من وكم ُد شأققنا قد َع

قميَصُه
ًا: وقال  أيض

َدَر ْك ّلهابة ماء من بأ  ال
َعَْجلِب وال

ِبْح ولم َء أصط صافيَة صهبا
َقذى ال

ٍة ِنين شُأّم َغطارف َعَرا  من ال
ْلِب ك

ِر ولم ٍم في أْس ٍم قو كلرا
ٍة أِعلّز

ِدرة، وأنشللد ابللن َمللْزُروعُّ َكلل ُعَذوبة، وهي فللي ذلللك  َعَْجب: ماءان من مياه كلب موصفاِن بال ّلهابة وال ال

ُغطيٍف الكلبّي، وكان  ّي بن  ًا: لعَد ّي جاهل

ّدهر ُدو وال َلى َيعَ َتى َع َف  ال
َذعا َج

َكنا ّليُل أهل َملعَلا والنلهلاُر ال

ّفعَها ِء في َر  َمن السِما
َفلعَلا َر

ٍة رأِس في والّشْمُس ِك ْل ُف
َبْت ُنِص

ّناُس  ُفّرقوا الرض في وال
َيعَا  شِأ

ٌءر ِء ِبليِط أم السِملا
ٌءم َتلتل ْكل ُمل

ّبلٍع وأْركى ر ُتل تإلبلعَلا لل َطا كما ِم َس ٌءد بالرا عا
وباللِحلْج

ًا كنَت إن  أو أنكرُت شَأيب
َعَلا َصل

أصابلنلي مّما فليس
علجلب

َكللى أي أّخللر، والركللاء: التللأخير. َطا بالِحْجر، أي بأهل الِحْجللر، وأْر ُعوص بن إرم، وَس قال: هو عاد بن 

زهير: وقال كعَُب بُن 



ْلِقها في َفْحل َبنات عن َخ  ال
 َتإفِضيُل

ٌٍءم ْعَ ُدها َف ّل ٌٍءل ُمق ْبل َعل
ُدهلا ّي ملقل

ُلها وعّمها ُء خا  َقودا
شِألْمللليُل

ٌٍءف من أبوها أخوها حََّْر
ٍة َهلّجلن ُم

الّرّمة: وكما قال ذو 

َوى أبوها أخوها  يضيُرها ل والّض
دارة: وقال سالم بن 

ّظلماء في السِّير من  ال
َوعُِّ خيطان  َخْر

ْوُت َد ّتلى بهم حََّ كلأّن حَّ
ُهلْم َبل ِرقلا

َدثين: وقال بعَض  المح

ّلين من  لهّن ُتإخَّلق لم ال
 عظاُم

ُبوا وقد ِر كأّن حَّتى شَأ
ُهْم َب رقا

آخر: وقال 

ِكِب على ْد لم المنا ْعََم  ُتإ
 بأعناِق

ُهُم كأّن ْوُم هاَم ّن ُعَهلا وال واِض

 وقال الكميت: 
ِقَي َن ْل كلكُل َبْركها ِمن ُأ ّلَزباِت وفي ُنو ما إذا ال السِّ

ِقيُم هذا َن ٍم الُمْرحَُِّل لنا الُم ُفلو له يقوُل لعَا ِلل ْؤ الُم
ًا:  وقال أيض

َكاِسلْر والمنابِت ِس والم ُبو ّي ّط َغُلار ُتإْرِب ال اللَمل
ّداَب الرَض ن ِزْر ُه ُفلو والسِاحَّبون المآ الللحَّل

ًا ة ِد ِمن كابر ْعَ كلابلْر َب ِدُن أنتْم للللخَّللف معَا
ًا ن عاشِألْر وبخَّير خلئف ّتسِْعَة المتلتلابلعَلي بال

ًا: وقال  أيض

ْبَت ِزْل أعَش  إلى فان
ْوشِأِب ْعََش ُعَْشِب م  ال

إل قلولله يكلن ول
للرائدهللا

قوله: ذهب إلى 

ْلَن ُق ْبَت للّرائد ي ِزل أعَش ٌءد ان ْأس َت ُنه ُمسِْ ّبا َغيطِل في ِذ
َهَب إلى قول  َذ ّول  َتين، وفي ال ّديباج َكم بين ال ُظْر  العشى: ولكن ان



ِفِل وجّروا ِبها أسا ّدا ُه َبَراُت إذا ّوْت الَح ِهْم َتإل ب
ًا كالحمللام ولقللد كللان الّرجللل منهللم ْله ُب قال: كان أصحاُب النبّي صلى الله عليه وسلم يقولون: كونوا 

ْطنتلللللللللللللللك. ِف ّلللللللللللللللله  ُعو لصلللللللللللللللاحَّبه يقلللللللللللللللول: أقلللللللللللللللّل ال يلللللللللللللللد

َدُر أن ًا ل يعَرف الّشّر، قال: ذلللك أْجلل ّله عنه، حَّين قيل له: إّن فلن قال: وهذا يخَّالف قول عمَر رضي ال

َع فيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله. َقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ي

الذبياني: وقال النابغُة 

 ضربَة الّشّر يحسِبون ول
 لزِب

شَأّر ل الخَّيَر يحسَِبوَن ول
ُه َد ْعَل َب

الخر: وقال 

 يسِيء َمْن الرجال شِأَراُر
َذُر ُيعَ  ف

ِذراني ول السلاءة في تإعَ
ّنله إ

َبد بن  ْعَ ُعَمير بَن َم ُزرارة: وقالت امرأة تإرثي 

ًا وكان  باليديِن ضروب
ِد وباللي

ْيُن بن ُعميَر فابكي أل َأع
ِد َمعَب

ًا، وقال ابن  ُتإضَرُب باليدين جميعَ مقبل: تإقول: بالسِّيف وبالقداح، لّن القداح 

ْدَم ِد َل َء الولي  الغُيِب ورا
ِر  بالحَج

ِه عنلد وجيب وللفؤاد ِر َهل أبل

أحَّمر: وقال ابن 

ُه ٌءل وفؤاد ِد كعََزِف َزج ُه ْد ُه  ال
ُء ومللا أشأللبه ٍد أم طعَام يدين?، طعَام يدين: الّشللوا ًا:أطعَاُم ي وكان حَّسِّان يقول لقائده إذا شأهد طعَام

َهها. َب ذللللللللللللللللك، وطعَلللللللللللللللام اليلللللللللللللللد: الثرائلللللللللللللللد وملللللللللللللللا أشأللللللللللللللل

ٍد أو يدين? قال: بيللد، فضللَربه ٌءر: اضرْب، قال: بي ٍم من ِغلمانه وبين يديه أسي وقال بعَض السِّلطين لغُل

ّوَجللللللللله وأعطلللللللللاه ملللللللللالً. بالسِّلللللللللياط، قلللللللللال: اذهلللللللللْب فلللللللللأنَت حَُّلللللللللّر، وز

ّنه بموضع كذا وكذا يشرب الخَّمللر مللع أصللحاب للله، وساّر رجلً من الملوك بعَُض السِّعَاة بابٍن له ذكر أ

َيللْم، ْه ِره التفسِللير، فقللال للله: َم ًا فك َد عنده ناس َله في الشراب، فلّما رجع وَج ًا له يتعَّرف حَّا فبعََث غلم

ِقري الخَّمللِر يتنقلللون بللالجبن لسللباٍب كللثيرة. ًا، قللال: أنللت حَُّللّر، لّن ُمعَللا ْبنلل ُللله ُج ْق َن قللال: كللان 

ّلم ولللم يتحللّرك، ولللم ِره لم يتك َذ من شَأعَ ٌْءج الحّجام مملوك جعَفر بن سليمان، إذا حَََّجمه أو أخ وكان فر



ْقللٍل َع ّنه، فإن كان الللذي هللو فيلله مللن  ّله لمتحن ٍم: وال يأخذ في شأيء من الفضول، فقال جعَفر ذاَت يو

ًا: ما اسمك يا غلم? قال: فَرج، ّله على ذلك، فقال له يوم َدّن ال ْقة لحَّم ّطبيعَة والخَِّل ُتُه، وإن كان كال ْن َي ل

َتللى? قللال: عنللد َبحْضَرة المير، قال: فهللل تإحتِجللم? قللال نعَللم، قللال: َم ُتك? قال: ل أكتني  ْني ُك قال: وما

ٍقللال: ٍء تإأكُل علللى الحجامللة?  ّي شأي هيجه، قال: وهل تإعَرُف وقَت الهيج? قال: في أكثر ذلك، قال: فأ

ّوجله، ٌءة حَُّلللوة، فللأعتقه وَز ِاثر ٌءة محّمَضة عذبة، وأّما فللي الشللتاء فديجيراجللة خلل ْكباج ّيِف فسِِ أما في الص

َهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَب للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالً. وو

َده إلّ على شأيء ل يخَّتللف فيله الفقهلاء، ُيشه ٌءد من مواليه يطمع أن  َع الشهادة، ولم يكْن أحَّ وكان قاط

ِفْرعون  فقال: وهو الذي ذكره أبو 

اللحلّجلام َفَرِج حَّميُم أنا
ّلوا ّطريق َخ ْوجتي ال َز

َأمامي
ّنلله كللان ل يلتفللت إلللى َمللن وكان أهل المربد يقولون: ل نرى النصاف إل في حَّانوِت فرٍج الحّجام، ل

ًا حَّللتى يللأتإي علللى آخرهللم، ّدم الّول ثم الثاني ثم الثالث أبللد أعطاه الكثيَر دوَن من أعطاه القليل، ويق

ُكو. عللللللللى ذللللللللك يلللللللأتإيه ملللللللن يلللللللأتإيه، فكلللللللان الملللللللؤّخر ل يغَُضلللللللب ول يشللللللل

ْقروم  الّضبي: وقال ابن َم

ّلل وإذا ُدنلا باللسِّلياط ُتإعَ ولم ثائبة أعطاك                 ِجليا
 يتعَلل
ْوا َع ّول فكنلُت َنَزاِل فد لم إذا أركبه وعلم              نلازل أ
أنزل
ْدُت ولقد َف وظَلفت                امرٍئ َجْمع ِمن المال أ

المأكل لئيم عن نفسِي
المرء قول ولشر               عللليهلُم الملوِك أبنيَة ودخلُت

يفعَل لم ما
ْعََركَة وشأهدُت ُفيوِل َم فارس أبناء                وحََّولها ال

كالعبل بيضها
ِبلي َتسِْر َلِق م ِد حََّ ِدي ُهْم الح ّّن عنية مقارفة جرب          كأ

مهمل
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