
الكتاب خطبة

ّلهَّ ِبسِم  الرحَّيم الّرحَّمن ال

 ثقتي وبهَّ

 الول الجزء
َبكَ ّن ّلُه َج ْبهَْة،َ ال وبيَن بيَنكَ وَجعََل الَحيَرة،َ من َوعََصمَكَ الّش

ًا،َ المَعَرفة ًا،َ الصدق وبيَن نسب َبب ّببَّ َس ّبتُّ،َ إليَكَ وح ّين التث وز
عَِّز قلبكَِ وأشعََر التقوى،َ حلوة وأذاقكَ النصاف،َ عَيَنكَ في

ّق،َ َع الح َد َد صدَركَ وأو اليَأس،َ ذّل عَنكَ وطرد اليَقيَن َبْر
ّلة،َ من الباطل في ما وعَّرفكَ ّلة،َ من الجهْل في وما الذ ِق ال
وأدّل أمركَ،َ في أصوَب الدعَاء هذا غيَُر كان لقد ولعَمَري

َلىَ ِر َعَ ْعَتَُّ التي الحال وعَلىَ وزنكَ،َ مقدا فيَهْا،َ نفسكَ وض
ِنكَ ورضيَتهْا بهْا،َ عَرَضكَ ووَسمَْتُّ ّظا،َ لدي ولمَروءتكَ ح

ُلكََ إلّي انتهْىَ فقد ِشكِل،ًَ ُلكَ إسحاق،َ أبي عَلىَ َميَ عَليَه،َ وَحمَ
ُنكَ ٍد،َ عَلىَ وطعَ َب ْعَ ّقصكَ َم َنهْمَا َجَرى كان الذي في له وتن بيَ

ِنه،َ الديكَِ مساوي في ِر وفي ومحاِس الكِلبَّ منافع ذك
ِء من إليَه خرَجا والذي ومضاّرهِّ،َ ِعَه،َ ذلكَ استقصا ومن وجمَْ

ِعَه ّب َنة ومن ونظمَِه،َ تت َنهْمَا،َ المَواَز ْلُحكِم بيَ ثم فيَهْمَا،َ وا
َتني الصناعَات،َ ِغّش وكتاب اللصوص،َ حيَل بكِتاب عَب

َتني َلحَ بكِتاب وعَب ّطَرف،َ المَُ َبُرد،َ النوادر من َحّر وما وال و
َفْرطْ حاّرا باردهِّ عَاد وما َع حتىَ بردهِّ ل َت إمتاع من بأكثر أم

ِتهْم البخلء،َ احتجاجات بكِتاب وعَبتني الحاّر،َ ومناقَض
ًا كان إذا الصدق بيَن الفرق في والقوِل للّسمََحاء،َ في ضاّر

ًا كان إذا والكِذب العَاجل،َ ِلَم الِجل،َ في نافعَ ُق ُجعَل و الصد
ًا ًا،َ أبد ًا والكِذُب محمَود ًا،َ أبد َغيَرة بيَن والفرق مذموم ال

ّيَة في الفراطْ وبيَن الُحْرمة،َ وإضاعَة َفة،َ الحمَ َن وبيَن وال
ّق حفظ في التقصيَر ّلة الحرمة،َ ح ِلسوء الكتراِث وق
َلة،َ من يعَرض ما بعَض أم وعَادة،َ اكتساب الغيَرة وهل القا



ّيد ولبعَض الديانة،َ جهْة ذلكَ يكِون أو به،َ والتحسن فيَه التز
ّية،َ طباع في ّية،َ وحقيَقة الحر العَقوُل كانتُّ ما الجوهر

ّيَة والفات سليَمَة،َ َتني معَتدلة،َ والخلطُْ منف بكِتاب وعَب
ُهَْجناء،َ الّصَرحاء وموازنة والحمَران،َ الّسودان ومفاخرة وال

ّق بيَن ما َتني والعَمَومة،َ الجئولة ح والنخل الزرع بكِتاب وعَب
ومراتبَّ الصناعَات،َ فضول وأقسام والعَناب،َ والزيتون

ما وفرِق والنساء،َ الرجال بيَن ما فضل وبكِتاب التجارات؛
ّي وفي والناث،َ الذكور بيَن ْلن،َ َيغلبن موضع أ وفي ويفُض
ّيهْمَا ونصيَبَّ والمَفضولت،َ المَغلوباِت يكِّن موضع أي في أ

َفر،َ الولد ّي وفي أو ّقهّْن يكِون موضع أ ّي أوجبَّ،َ ح عَمٍَل وأ
ّي أليَق،َ بهّْن هو ٍة وأ   أبلغ،َ فيَهْا هّن صناعَ

ّد عَلللىَ ّيَللة فللي الللر ّيَللة وكتللاب العَدنان َتنللي بكِتللاب القحطان وعَب

ّنللي ّيَة،َ وأ ّد العَصب ّيَة إلىَ ح ّني تجاوزُت الحمَ القحطانيَة،َ وزعَمَتَُّ أ

َتنلي ّيَلة،َ وعَب ّقلصُّ القحطان ِبتن ّيَلة إل  لم أصلل إللىَ تفضليَل العَدنان

َقهْم،َ َبَخْستُّ المَوالَي حقللو ّني  بكِتاب العَرب والمَوالي،َ وزعَمَتُّ أ

َتنللي بكِتلاب العَللرب ّني أعَطيَتُُّ العَللرَب ملا ليَلس لهْلم،َ وعَب كمَا أ

والعَجم،َ وزعَمَتُّ أّن القوَل في فرِق ما بيَن العَرب والعَجم،َ هللو

َتني إلللىَ التكِللرار القوُل في فرِق ما بيَن المَوالي والعَرب،َ ونسللب

َطللل،َ َعَللاد مللن الَخ والترداد،َ وإلللىَ التكِللثيَر،َ والجهْللل بمَللا فللي المَُ

َتنللي بكِتللاب الصللنام،َ وبللذكر اعَتللت وَحمَِْل الناِس المَللؤن،َ وعَب

ّلة ِعَ ّياها،َ وكيَف اختلفا في جهْة ال الهْند لهْا،َ وسببَّ عَبادة العَرب إ

َدة َد ِبلل ّبللاد ال ُعَ ّتفاقهْمَللا عَلللىَ جمَلللة الديانللة،َ وكيَللف صللار  مللع ا



ّد والمَتمَسكِون بعَبادة الوثان المَنحوتة،َ والصنام المَنجورة،َ أشلل

ًا،َ ّد َهَْرهللم ِجلل ّبدوا للله،َ وأظ ِبمََا تعَ ًا  ًا لمَا دانوا به،َ وشغف ْلف ّيانيَن إ الد

ًا،َ وما الفللرق بيَللن ّن ًا،َ وبمَا دانو ِض ّدهم عَلىَ من خالفهْم ِضغن وأش

َثن والصللنم،َ ومللا الفللرق بيَللن َفللرق بيَللن الللو َثن،َ ومللا ال ّد والللو ُب ال

َوَر ِلَم صّوروا في محاريبهْم وبيَوت عَباداتهْم،َ ُصلل ّثة،َ و ّدميَة والج ال

ّودوا فللي ّنقوا في التصوير،َ وتج عَظمَائهْم ورجاِل دعَوتهْم،َ ولم تأ

إقامة التركيَبَّ،َ وبللالغوا فللي التحسلليَن والتفخيَللم،َ وكيَللف كللانتُّ

ّي شللكِل ّنحللل،َ ومللن أ ّيَة تلكَ العَبادات،َ وكيَف اقترفتُّ تلكَ ال ّول أ

ًا،َ َدع تلكَ السدنة،َ وكيَف لللم يزالللوا أكللثَر الصللناِف عَللدد كانتُّ ُخ

وكيَف شمَل ذلكَ المَللذهبَّ الجنللاَس المَختلفللة،َ وعَبتنللي بكِتللاب

ِلللّز ِف المَعَادن،َ والقوِل في جواهِر الرض،َ وفي اختلف أجنللاس ال

والخبار عَن ذائبهْا وجامدها،َ ومخلوقهْا ومصنوعَهْا،َ وكيَف يسللرع

ُيبطللئ عَللن بعَضللهْا،َ وكيَللف صللار بعَللض النقلب إلللىَ بعَضللهْا،َ و

ُغ ُغ،َ وبعَضللهْا يصللب َب ُغ ول يْصلل ِب ْنص َي ُبغ ول ينصبغ،َ وبعَضهْا  َيص اللوان 

َتني بكِتللاب فللرق وينصبغ،َ وما القوُل في الكسيَر والتلطيَف،َ وعَب

ٍم وعَبد شمَس،َ وكتاب فرق ما بيَللن الجللّن والنللس،َ ما بيَن هاش

وفرق ما بيَن المَلئكِة والجّن،َ وكيَف القوُل فللي معَرفللة الهْدهللد



ْلٌم من الكِتاب،َ ومللا واستطاعَة العَفريتُّ،َ وفي الذي كان عَندهِّ عَِ

ّللله العَظللم،َ ذلكَ العَلم،َ ومللا تأويللل قللولهْم: كللان عَنللدهِّ اسللم ال

وعَبتنللي بكِتللاب الوفللاق والرياضللات،َ ومللا القللوُل فللي الرزاق

والنفاقات وكيَف أسباب التثمَيَر والترقيَحَ،َ وكيََف يجتلللبَّ التجللار

ّببَّ إلللىَ الوصللايا،َ الُحَرفاء،َ وكيَف الحتيَال للودائللع،َ وكيَللف التسلل

وما الذي يوجبَّ لهْم حسن التعَديل،َ ويصرف إليَهْللم بللاب حسللن

ّببَّ الظن،َ وكيَف ذكرنا غّش الصناعَات والتجللارات،َ وكيَللف التسلل

إلىَ تعَرف ما قد ستروا وكشف ما مّوهوا؛ وكيَف الحتراس منلله

والسلمة من أهله،َ وعَبتني برسللائلي،َ وبكِللّل مللا كتبللتُّ بلله إلللىَ

ّد،َ ومللن إفصللاح وتعَريللض،َ ومللن َلطائي،َ من َمْزح وِج إخواني وُخ

ًا،َ ومديللحَ ل يللزال ُفل وتوقيَف،َ ومن هجاء ل يزال ِميََسمَه باقيَ تغا

ُتبكِلللللي. ُتضلللللِحكَ،َ وملللللواعََظ  َللللللحَ  ًا وملللللن ُم أثلللللُرهِّ ناميَللللل

ّيَات،َ واحتجللاجي فيَهْللا،َ واستقصللائي َتنللي برسللائلي الهْاشللمَ وعَب

َيَهْا،َ وتصويري لهْا في أحَسن صورة،َ وإظهْاري لهْللا فللي أتللّم معَان

ّد المَعَتزلللة إلللىَ حللد ّني قد خرجتُُّ بذلكَ مللن حلل حليَة،َ وزعَمَتَُّ أ

ّد ّيَع والقتصللاد فيَلله،َ إلللىَ حلل ّد العَتدال في التش ّية،َ ومن ح الزيد

ِة السرف والفراطْ فيَه،َ وزعَمَتَُّ أّن مقالة الزيديللة خطبللة مقاللل



َيَلة،َ وزعَمَلتَُّ أّن الرافَضة،َ وأّن مقالة الرافضة خطبة مقاللة الغال

ّولُه ّيَة والذي َجَرْت عَليَه العَللادة،َ أن كللّل كللبيَر فللأ في أصل القض

صغيَر،َ وأّن كّل كثيَر فإنمَا هللو قليَللل ُجمَللع ِمللْن قليَللل،َ وأنشللدت

قول الراجز: 

َقْرُم وإنمَابالجليَل الصغيَُر َيلَحق ِفليَل من ال َل ا
ُق َفللسللليَل مناللنلخلِل وُسلُحل الل

الشاعَر: وأنشدت قول 

ُبحور وفيصلغليٌَر هاَجه كبيَر  البحوَُر َتغَرق ال
ُد بن  الحكِم: وقلتُّ: وقال يزي

العَللم ينتفع بالعَلمفلإنله بنلي
 العَظيَم له يهْيَج ممَادقيَقهْلا المور

الخر: وقلتَُّ : وقال 

ًا ٍد رببه مزحتُّ ما جد اللعَلبَّ ساقه ج
الخر: وأنشدت قول 

الملللور تقلضللليفيَكِلم وردة بحق تنظرون
تصببَّ الدماء له تظل حتىَصغيَرة الكِبيَر المر يبعَث

ْبشة وقالتُّ ِد بنتُّ َك ْعَ ِرب:  َم َكِ  ي

قلومله آنلف اللله بعَبد 
 راعَي سبَّ أن مازن بني

 المَحزم
وقال الخر: 

ٍد وأيالقلادح قدح  المَازح بلغ ج
َعََصا وتقول ّيَة،َ من العَرب: ال ُعََص ّيََة تلد ول ال ّيٌَة. إل الح َح
ْلق في كتابي وعَبتَُّ ّد في كتابي عَبتُّ كمَا القرآن،َ خ عَلىَ الر

ّبهْة؛ ْبتَُّ المَش كمَا والحكِام،َ الفتيَا أصول في القول في كتابي وعَِ
تركيَبه،َ وبديِع تأليَفه وغريبَّ القرآن لنظم الحتجاج في كتابي عَبتَُّ



ّية معَارَضتي وعَبتَُّ ِد عَبتَُّ كمَا ِنْحلة،َ كّل عَلىَ العَتزاَل وتفضيَلي للزي
عَبتَُّ ثّم واليَهْود النصارى عَلىَ وكتابي والوعَيَد،َ الوعَد في كتابي
َنهْا والتمَستُّ المَعَرفة في كتبي جمَلَة ّغرت حيَلة،َ بكِّل تهْجيَ من وص

َططتُّ شأنهْا،َ والمَنتفعَيَن ناسخيَهْا عَلىَ واعَترضتُّ قدرها،َ من وح
اللهْام،َ أصحاِب وكتاَب المَسائل،َ وكتاب الجوابات،َ كتاب فعَبتَُّ بهْا،َ

ّوة،َ َتثبيَتُّ في الحّجة وكتاَب إنكِاري عَبتَُّ ثّم الخبار،َ وكتاب النب
َة ّد،َ غنام بصيَر َة المَرت بيَن وتفريقي وملحد،َ جاحد كّل وبصيَر

ُغمَْر،َ اعَتراض ّق،َ استبصار وبيَن ال ّد كتاَب وعَبتَُّ المَح عَلىَ الر
ّيَة ْهْمَِ ْهْالت،َ في قولهْم وفي الدراكَ،َ في الَج ما الفرِق وكتاب الَج

َيَل بيََن ما والفرق والمَتنبي،َ النبّي بيََن الحقائِق وبيََن والمَخاريق،َ الِح
ِهرة،َ والعَلم الظاهرة لقدرهِّ بالتصغيَر هذا كتابي إلىَ قصدَت ثّم البا
فَزَريتُّ لمَعَانيَه،َ والتحقيَر لفظه،َ عَلىَ والعَتراض لنظمَه،َ والتهْجيَن

ِه عَلىَ ِت ُهِّ عَلىَ َزَريتُّ كمَا وَسبكِه،َ نْح ِظه،َ معَنا في طعَنتَُّ ثّم ولف
ْعَنا،َ إليَه الذي الغرض ّنه عَلىَ َقَصدنا،َ إليَهْا التي والغاية نز كتاٌب أ

َبُه معَناهِّ ِه،َ من أن ُق وحقيَقتُه اسمَِ َن إليَه يحتاُج كتاٌب وهو لفظه،َ من آ
إليَه ويحتاج الخاصي،َ العَالم إليَه يحتاُج كمَا العَامي،َ المَتوّسطِّ

ّيض ّلم الّريض الحاذق: أما إليَه يحتاج كمَا الّر وللترتيَبَّ والدْربة،َ فللتعَ
ْذ العَادة،َ وتمَْكِيَن وللتمَريِن والرياضة،َ ُله كان إ وإذا دقيَقه،َ يتقدم جليَ

ّدماته كانتُّ ُق وأما منّزلة،َ معَانيَه وطبقاُت مرتبًة مق ِة الحاذ فلكِفاي
ًا التقطِّ من كّل لن المَُؤنة،َ ًا،َ كتاب ًا جامعَ العَلم أّمهْات من وباب

ًا،َ ْنمَه،َ له كان مجمَوعَ ّلفه وعَلىَ ُغ ُعَه،َ له وكان ُغرُمه،َ مؤ وعَلىَ نف
ِه ّدهِّ،َ صاِحب َع َك ِه م ِة،َ لمَطاعَِن تعَّرِض َغا ُب ِفِسيَن،َ ولعَتراض ال ومع المَنا
ِه َله عَْرِض َد عَق ِبذة،َ عَلىَ ومعَانيَه الفارغة،َ العَقوِل عَلىَ المَكِدو الجهْا

ّوليَن فيَه وتحكِيَمَه َدة،َ المَتأ ِفر ومتىَ والحَس أو عَلم،َ صاحبَُّ بمَثله َظ
ٌع وهو فقه،َ طالبَُّ عَليَه هجَم ِفه،َ واد َنِشيَطِّ را ّلفه َجاّم،َ و َعَبٌَّ ومؤ ُمت

َنة ُكفي فقد مكِدود،َ ُؤو ِنه،َ جمَعَه َم ِبه وخز ِعَه،َ وطل ّب ذلكَ وأغناهِّ وتت
ِد التفكِيَر،َ طول عَن ّد،َ وفّل العَمَر واستفا ِته أقصىَ وأدَركَ الح حاج
ُع وهو ّوة،َ مجتمَ ُق َعََل أن ذلكَ عَند له أّن وعَلىَ ال من عَليَه ُهجومه يج

َفرهِّ التوفيَق،َ ًا به وظ التسديد. من باب
ُلمم،َ رغبُة فيَه تستوي كتاٌب وهذا َبه ا ُعَْرُب فيَه وتتشا َعََجم،َ ال لنه وال
ّيَا كاَن وإن ًا،َ َعََرب ّيَا أعَرابيَ ّيَا،َ وإسلم َذ فقد جمَاعَ ُطَرِف من أَخ

ِة بيَن وجمَع الفلسفة،َ ْلم السمَاِع معَرف ِربة،َ وعَ ِم بيَن وأشَركََ التج عَل
ويشتهْيَه الغريزة،َ وإحساس الحاّسة،َ ِوْجدان وبيََن والسنة،َ الكِتاب



ُيَوخ،َ تشتهْيَه كمَا الفتيَان ِتكَُ ويشتهْيَه الش الناسكَ،َ يشتهْيَه كمَا الفا
ّلهْو ذو اللعَبَُّ ويشتهْيَه ّد يشتهْيَه كمَا ال ويشتهْيَه الَحْزم،َ ذو المَج

ْفُل ُغ ِطن. يشتهْيَه كمَا الغبّي ويشتهْيَه الريبَّ،َ يشتهْيَه كمَا ال َف ال

ّيَة والّضَرارية،َ وأنتُّ تسللمَعَني أقللول ِن ْثمَا َتني بحكِاية قوِل العَ وعَب

َتني أقول: ّية،َ كمَا سمَعَ في أّول كتابي: وقالتُّ العَثمَانيَة والضرار

قالتُّ الرافضة والزيدية،َ فحكِمَتَُّ عَلللّي بالنْصللبَّ لحكِللايتي قللول

ّيَع لحكِايتي قول الرافضللة وهل العَثمَانيَة،َ فهْلّ حكِمَتَُّ عَلّي بالتش

ِليَة لحكِايتي حجج الغاليَللة،َ كمَللا كنللتُُّ عَنللدكَ َدكَ من الغا كنتُُّ عَن

من الناِصبة لحكِايتي قوَل الناِصللبة وقللد حكِيَنللا فللي كتابنللا قللوَل

ْفرية،َ كمَا حكِيَنا قوَل الزارقة والزيدية،َ وعَلىَ هذهِّ ّيَة والّص الباض

ٌع ٍم سواها فإنمَا هللو فللر َيَتُّ الخارجيَة،َ وكّل اس ِن ُب الركان الربعَة 

َدكَ مللن ّنللا عَنلل ٌق منهْللا،َ ومحمَللوٌل عَليَهْللا،َ وإلّ ك ونتيَجللٌة،َ واشللتقا

َبة،َ فكِيَللف ّية والناِصلل َدكَ مللن الّضللَرار الخارجيَللة،َ كمَللا صللرنا عَنلل

رضيَتَُّ بأن تكِون أسرع من الشيَعَة،َ أسرع إلللىَ إعَللراض النللاس

ّيَللة من الخارجيَة،َ اللهْم إل أن تكِون وجللدَت حكِللايتي عَللن العَثمَان

َتّم وأحكِم،َ وأجود صنعَة،َ وأبعَللد غايللة،َ َع،َ وأ َع وأجمَ ّية أشب والّضرار

ّويتُُّ باطل أعَدائكَ ولللو ّق أوليَائكَ،َ بقدر ما ق ّهنتُّ ح ورأيتني قد و

ًا،َ وبرهانكَ عَلىَ كان ذلكَ كذلكَ،َ لكِان شاهدكَ من الكِتاب حاضر



ملللللللللللللللللللللا ادعَيَلللللللللللللللللللللتُّ واضلللللللللللللللللللللحا.

ِلللة َمللن أبللىَ ِيللة مقا َتنللي بحكِا َتنللي بكِتللاب العَباسلليَة،َ فهْلّ عَب وعَب

وجوَب المامة،َ وَمْن يرى المتناع من طاعَة الئمَة الذين زعَمَللوا

ّد عَليَهْم،َ وهمَلً بل راع أربحَُ لهْللم،َ ّيَم أر ًدى بل ق ّناس ُس َتركََ ال أّن 

ِة العَاجل،َ وغنيَمَة الجل،َ وأّن َدُر أْن يجمَع لهْم ذلكَ بيَن سلَم وأج

َلللىَ َعَ ُع لهْللم  ًا ل نظاَم لهْم،َ أبعَد من المََفاِسللد،َ وأجمَلل َنَشر َكهْم  تر

َل صللدَركَ ّنه بهَْركَ ما سمَعَتَُّ،َ وم المَراشد بل ليَس ذلكَ بكَ،َ ولكِ

ّتجلله للحّجللة وهللي لللكَ َطللَركَ،َ فلللم ت ْب َعَلللكَ وأ الللذي قللرأت،َ وأب

ِرف بللاَب َتعَلل معَرضة،َ ولم تعَرف المَقاتل وهللي لللكَ باديللة،َ ولللم 

ِرف المَصللادر إذ جهْلللتَُّ المَخرج إذ جهْلتَُّ باَب المَدَخل،َ ولللم تعَلل

المَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوارد.

َقمَكَ،َ َغ فللي شللفاء َسلل رأيتَُّ أّن سبَّّ الوليَاء أشفىَ لللدائكَ،َ وأبللل

ّنَصللبَّ،َ ومللن ُد مللن ال ًة،َ وأبعَلل ّذ َل ورأيتَُّ أن إرساَل اللسان أحَضُر 

إطاللللة الفكِلللرة وملللن الختلف إللللىَ أربلللاب هلللذهِّ الصلللناعَة.

ِركَ،َ ِم غيَلل ْلتَُّ نقَصللكَ بتمَللا ِطنللتُّ لعَْجللزكَ،َ ووَصلل ولللو كنللتَُّ ف

ِة مثلللكَ،َ وَحللبيٌَس عَلللىَ ْيَتَُّ من هللو موقللوٌف عَلللىَ كفايلل واستكِف

ُثوبللة فللي ّق بالمَ تقويم أشباهكَ كان ذلكَ أزيَن في العَاِجللل،َ وأحلل



ِلم ِطكَ السلمة،َ وقد َسلل ُتْخ َأتكَ الغنيَمَُة لم  الجل،َ وكنتَُّ إْن أخط

ّنلله لللم ِفللق،َ وعَلللىَ أ ُتلي به منللكََ المَوا عَليَكَ المَخالُف بقدر ما اب

ُغِل ِة تثقيَفللكَ،َ والتشللا ِر مللا ألزَمتلله مللن ُمؤنلل ْقللد َتللل منللكَ إل ب ُيب

َيُضللّر َهللْل  بتقويمَكَ،َ وهل كنللتُُّ فللي ذلللكَ إلّ كمَللا قللال العَربللي: 

ْباُح الكِلِب،َ وإلّ كمَا قال الشاعَر:  َن الّسحاَب 

ًا أمسىَ البحَر َيُضّر ِه َرَمىَ َأْنَزاِخر َبحلَجلَْر ُغلٌم فيَ
ُلنا في ذلكَ إلّ كمَا قال  الشاعَر: وهل حا

ِلبََّ َتهْا وائٍل تغ ْو ْلتَُّأهَج ْيَُث ُب َطحََ َح َنا َبْحَراِن َت  ال
ثابتُّ: وكمَا قال حّساُن بُن 

ِالي َنبَّّ ُأب ِني أمَتيٌَس بالَحْزِن أ ِر َلَحا ْهْ ْيَبٍَّ بظ ِئيََُم َغ  َل
ّيًَة لكَ،َ ووّجهْتَُّ ِحلمََنا عَنكَ إلللىَ الخللوف منللكَ،َ ِط َنا عَنكَ َم ّنكََ قد جعَلتُّ طول إعَراض وما أشكَّ أ

ًا إلىَ سوء  َو سبب ْف َفر بُن الحارث لبعَِض َمْن لم ير حّق الصفحَ،َ فجعَل العَ القول: وقد قال ُز

ِه عَدَت ّل َق الذي َوال فو
ِغَراَريِن مسنون  أْزَرقلا ال

َء ْغمَسُتْضَرَب أن الجهْل دوا ِعَّريُض ُي يغّرقا حتىَ ال

ّول: وقال  ال

َغائٍن ُتهْا وض َوي َفيَتُُّ بضغلائٍن َدا ِد َش ُقو ُقودا وبالُح  ُح
الخر: وقال 

ًا عَنكَ َنفىَ أنتُّ قوم
ُفلهْلم خائ

ً َوقمَكَ َكمَِثل ّهْلال ّهْلاِل ُج بلُجل

َعَْس ْق َذا فا ِدبوا إ َدْب َح إذا واح
ِزِن َوا ً الّشّر َو ِبلمَلثلقلاِل مثقال

َفَر بِن الحارث،َ ول معَارضُة هؤلء الشّر بالشّر،َ والجهَْل بالجهْللل،َ َنان ُز ّنا وإن لم يكِن عَندنا ِس فإ

ُّي: والِحقد بالِحقد،َ فإن عَندي ما قال  المَسعَود



ُتمَلا منه الرض تراب ُد وفيَهُخلق  إلىَ والمَصيَُر المَعَا
 الحشر

ّللمَلا َتْرِجعَا أن تأنفا  من َشّرا الفواهِّ كسىَ فمَافتلسل
ِر ْب ِكِ ال

ْدلىَ شئتُُّ الّسّر في عَندي قاَل أو عَلنيًَةواحد غيَر فيَكِمَا أ
ْنَه ولم آُمْر لم  ُكِمَلا أ ْكِتُُّعَن ِري َيلّج كيَمَا له َضِح َتْش َيْس  و

َلبَّ:  َتو ّنمَِر بن  وقال ال

ّلُه ّني ال َة عَ َءنوفٍل ابنة َجمََر ِغّل َجَزا ِة ُم ِذب بالملان كلا
ّبَرْت ّني َخ َة عَ ُوشا ِذبلوا ال ُتهْا وقد ليَكِ ِئبَّ في أوليَ النلوا

يقول: أخرجتُّْ َخبَرها،َ فخرج إلىَ من أحبَّّ أن يعَاَب عَنلدها وللو شلئتَُّ أن نعَارَضلكَ لعَارضلناكَ

َتللَركََ ًا،َ وليَللس كللّل َمللن  ِقيَل،ًَ وأعَللدُل شلاهد ُق  ًا،َ وأصللد َوْسللمَ ًا وأبقللىَ  في القول بمَا هو أقبحَُ أثللر

َته فقللد َعَارَض فقد انتصَر،َ وقد قال الشاعَر قول،ًَ إن فهْمَ ّنه ليَس من  المَعَارَضَة فقد صفحَ،َ كمَا أ

ِر،َ وهو  َتنا مئونَة المَُعَارَضة،َ وكفيَتَُّ نفَسكَ لزوم العَا َفيَ قوله: ك

َهبَُّ ل كنتَُّ ْفِحي ِمْن ِللمََلا ذّمي تر  الجاهِل عَن َص
ُكِوتي  َنلا لمَسمَوِع فيَكََمنلصلتُّ أنا إذ ُس اللقلائِل َخل

ُع ِطعَُمللُه شلريكٌَ اللذّم فالسلامل ِكلل المَأكلوِل وُم كلال
ُعأهلللهْلا إللىَ الّسلوء ْنلَحلدر من أسَر سلائِل ُمل

ّق ذّموهِّذّمله إللىَ اللنلاَس َدعَا وبلاللبلاطلل بالحل
ِهْلْج ٍة ذا كلنلتَُّ إْن َت َب ِربة أخي حْرَبإر العَلاقلل التج

َعَلقلل َتله إذا ال َيٍَل ذا بله هجتَُِّهلْجل خلابلل َخل
ّداتله عَلاجلِل في الجلِل اللضلَرر ِغبَّّ عَليَكَشل

ُيفسد من اللئيَم بقدر إصلحه من الكِريم،َ وقد قال  َو  الشاعَر: وقد يقال: إّن العَف

َد  ِم لبيَبَِّ عَن القو
موعَِظٌة

ِه وبعَضُه ِم لَسفيَ تلدريبَُّ القو

ّنا فإْن فيَنللا يأُخللذ لللم فالللذي والتوقيَللِف،َ التقريللع هللذا في أسأنا ك

َدب ول القرآن بُحكِم َيفللَزع ولللم والسلللم،َ الصلة عَليَه الرسول بأ



َطن في ما إلىَ ِف ُة،َ المَقاييَُس توجبُه ما وإلىَ الصحيَحة،َ ال ِرد ّطلل المَ

َلللىَ السللائرة،َ والشللعَار المَضللُروبة،َ والمثللاُل َءة أو ّق بالسللا وأحلل

 باللئمَة

المذنب بذنب البريء أخذ

َيْجللِن ُأْخَرى"،َ وقد قال النبّي عَليَلله الصللة والسللم: "ل  ِوْزَر  ٌُة  ِزَر َوا ِزُر  َت َولَ  ّله عَّز وجل: " قال ال

ِزَل به الكِتلاُب ودّل عَليَله ملن ْن ُأ ّله تعَالىَ وآداُب رسوله والذي  َلىَ ِشمََالكَ"،َ وهذا حكُِم ال َعَ ُنكََ  يمَِيَ

ُحَجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللج العَقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول.

ِلمَللْن ِء  ِء،َ وذّم الخطبا ّلتُّْ،َ وأّما قوُل الشعَرا َهْا وانَس َدائ ِب ْتنِي  فأّما ما قالوا في المَثل المَضروب َرَم

ُبوا في ذلكَ من المثال،َ كقول النابغة حيَث يقول في  ْنبَّ غيَرهِّ،َ وما َضَر ًا بذ َذ إنسان شعَرهِّ: أَخ

ِني َت ْف ّل َك ْنبََّ و ِرٍئ َذ ْكلتَُّ اْمل ُعَّروتلَر َوى ال ِتع وهو غيَُرهِّ ُيكِ  َرا
َعَه عَللن السللقيَم،َ فأسللقمَُوا الصللحيَحََ مللن غيَللر أن ُوا السليََم ليَدف َو َك ُعَّر  ُهْم ال َل وكانوا إذا أصاب إب

ِرئللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوا السللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللقيَم. ْب ُي

َدت البُل عَلىَ اللللف فقئللوا َعَيََن الفْحل،َ فإْن زا َغتُّ اللف،َ فقئوا  َل َب َف ِدهم  ُثرْت إبُل أح وكانوا إذا ك

ُأ والمَعَمَّلللللىَ الللللللذان سلللللمَعَتَُّ فلللللي أشلللللعَارهم. ّقللللل العَيَلللللَن الخلللللرى،َ وذللللللكَ المَف

الفرزدق: قال 

ّنلىَ بالمَفقئ ِبي وبيَتُِّوالمَعَ َت  والخافقاِت المَُْح
ّول: وكانوا يزعَمَون أن المَفقأ يطرد عَنهْا العَيَن والسواف والغارة،َ فقال  ال

ْيََن لهْا َفِحليَل َعَ َفًة ال َيَا ُءعَِل َ ْعَل والحامي المَساِمع َر
َكِّفارة الرعَلء: التي تشّق أذنهْا وتتركَ مدلّة،َ لكِرمهْا،َ- يذبحَ العَتيَرة وكانوا يقولون في موضع ال

َذبْحللتُُّ عَنللد الوثللان كللذا وكللذا َنمَللي،َ  َغتُّْ إبلي كللذا وكللذا وكللذلكَ غ ّيَة،َ كقول الرجل: إذا بل ِن والْم

ِدهم أو ّيَة والجمَع عَتائر والعَتائر مللن الظبللاء فللإذا بلغللتُّْ إبللُل أحلل ُنُسكَ الّرجب عَتيَرة،َ والعَتيَرة من 

ّني أذبحَُ كذا وكذا شاة،َ والظباء شللاء كمَللا أّن ّنمَا قلتُُّ إ َد،َ استعَمََل التأويَل وقال: إ غنمَُه ذلكَ العَد



ََة ّلللز َيِصيَد من الظباء،َ فلذلكَ يقول الحللارُث ابللن ِح ّله ممَّا  ًء ك الغنم شاء،َ فيَجعَل ذلكَ القرباَن شا

ّي:  ُكِر اليَش

ً ًا باطل ْلمَ ُظ ِة َعَْنُتلع كلمَلا و ِبيَِض َحْجَر َُء الّر ّظبا  ال
 قال:  أن بعَد

َة ُجناُح َعَليَنا َد ْن ُيهُْم َنَمَيغ أن ِك ِز ّنا َغا ُء وِم الجزا
ِة ّلل َأو لق َكِلدر المَلاء،َ  م تشلَرُب،َ إّملا ل ُدوا البقلَر فل وكانوا إذا أوَر

ْتبللع َبعَلله كمَللا ت ْت َت َتِحللم المَللاء،َ لّن البقللَر  َطش،َ ضربوا الثوَر ليَق العَ

ُتُن الللوحش الِحمَللار،َ فقللال فللي ذلللكَ ْوُل الفحل،َ وكمَا تتبع أ الّش

ِرع:  ْوُف بن الَخ َعَ

ّيٌَئ ً ط ْهْلل ًا َج ْبلنل ُتهْم وقدوُجل َليَ ْوا خا َبل أ
َ خللئي فل

ْوُت أْن  َبال َهَج ِر كَضْربَسلمَىَ ِج ّثو ِر ال ّظمَلاء للبق ال
َليَكَ بَن  ِركة في قتله ُس ْد َنس بن ُم َأ َكِة: وقال في ذلكَ  َل الّس

ْتلي َق ًا و ْيَكِ َل ْعَلِقلللُه ثّم ُس ِرأ ّثو َفتُِّ لمَّا ُيضَرب كال َقُر عَا َب  ال
ْلمََرء ْذ ِل ُتله ِنيَكِتُّْ ِإ ِليَلل ّدَح َفلُر وجعَائهْا عَلىَ ُيَش ّث ال

ّيَبان  َهْ الفهْمَّي: وقال ال

ِرَب ْعَُسوب ُض َيَ ْل عَاَف َأْن ا
ُبُه ْن َفتُِّ أن َذ َء عَا بلاقلُر المَا

ُعَه كطاعَة إناث النحل لليَعَسوب،َ سمَّاهِّ باسم أميَر النْحللِل. ولمَّا كان الثوُر أميََر البقر،َ وهي تطيَ

ُتمَِْسللكََ البقللُر عَللن الشللرب حللتىَ ّثيَراِن عَن المَاء حتىَ  ّد ال وكانوا يزعَمَون أّن الجّن هي التي تُص

ِلكَ،َ وقال في ذلكَ  العَشىَ: تهْ

ُتمَونلي وما ّلف ّبلكِلم ك َلُمور ّق أْمَسىَ َمْن لعَ َأحربلا أعَ و
ّنّي  ِرُب والج ُبهَظهَْرهِّ َيض ْن َفتُِّ أن ذ َء عَا َمشَربا المَا
ُبه ْن َفتُِّ َأْن ذ َء عَا ِقلٌر المَا َعَاُف إنبا َء َت ّ المَا ُيَْضَربا إل ل

ُيَْضللرب،َ وقللال يحيَللي َء ل َفتُِّ المَللا ّنهْا إنمَا عَا ًا لنهْا عَافتُّ المَاء،َ فكِأ ُيْضَرب أبد ّنه قال: إذا كان  كأ

ّذهلّي في  ذلكَ: بن منصور ال



ِرُب والجنّي  َهْه َيْض ْنبهَوْج َنتُِّ إن َذ ِلمَه الِجّن كا  ظا
ْهْشُل بُن  َن ّي: وقال  َحّر

ّي وبنلو عَارٌض ِد ْغلَرَمَعَل َت ِرٌم و ُهلم دا ُء و َبلَرا
ِر ْو ّث َهْراوى ُيْضَرُب ال َفتُِّ َما إذابال َقُر َعَا َب ُء ال ّظمََلا ال

ّلُف ً الّشعََرى تكِ َنهْمَاُسهْيَل والّسلمَلاء الكِواكبَُّ وبيَ
ْنبَّ  َذ ّيوب ب ُنَويرة بن الحصيَن،َ حيَن أخذهِّ الحكِم بن أ َطّرق: وقال أبو  َعَ ال

َلُم كنتَُّ لو ُيوُسٍف َعَتي َتعَ ُنْصِحيطا َتني ما إذْن و ّلق ِبعَ  بالمَح
َق ِعََرافة َسّراق سا ْفتُُّ ول صالحٌَ ال ّل ْنبََّ ُك العَطلرق َذ

ُأخذ بدماء بني  محارب: وقال ِخداش بن ُزهيَر حيَن 

َلىَ ْت ْعَشر َق لسلتُُّ َم
ِملنلهْلُم

ُهْم  ُهم ول داري داُر  نصُر
ِري  َنْص

َلىَ ِعَيَصُِّ َقت عَِيَصُِّ ال
ُشلواِحلطِّ

َثلّف للم أمٌر ِري َللُه ُتل ْد ِقل
الخر: وقال 

ْنبََّ بنا عَِْجٌل َعََركتُّ ٍء ذ ْكناطلّي ِم َعََر َتيَ  َبني ذنبََّ اللِت ب
 عَِْجِل

َيللة ْبللس بجنا َعَ َذ حنبض بني  ّي أخا حنبض الضبابّي في منزله فخَصاهِّ فمَات،َ وأخ ِد َوَجد اليَهْو ولمَا 

ّي من أهل تيَمَللاء? َعَقَل والقاتُل يهْود ِرنا،َ وتسألنا ال ْنبَِّ غيَ ُذنا بذ ْيَر: أتأخ َه ّي ،َ قال قيَس بن ُز اليَهْود

ْيَللٌر مللن ُذبيَاَن َخ َعَبس: المَوُت في بني  ُتمَُوهِّ فقال قيَس لبني  ْي َد ْته الريحَ،َ لو َل ّله أْن لو قت فقال: وال

َبني عَامر ثم أنشأ  ِة في  يقول: الَحيَا

ْيَن ذا َيَ ًا كنتُُّ وإنكان إن الُخْص  كنتُُّ وإن مظلوم
 شاطنا

ٌؤ َء آِل من امر ْعَدُمطلائر تيَمَلا كلائنلا والجلّن النسّي َي

ِبلٌل أّملكََ ُذبليَاَن بنلي َهلا
ْنتَُّ َه َفيَِف َر ْنتَُّ إن الّريحَِ ب  ُك

ِهنا َرا
ُأْخَرى أتانيَشّر من أفلتُّّ قد قلتَُُّ ِطلنلا شّرهِّ ب َتلبلا ُم

َلتُّْ َعَ ُدنلا َج ُكِلُم أكبا ِوي كمَاتلجلتلوي َت ُق تج ِهِّ سو ِعَضا  ال
ِزنا الكِرا



  وابنته لنسائه عَاد بن لقمَان قتل

َقيَللم - قللال ُل َنتلله - وهللي ُصللْحر أخللتُُّ  ٍد اب ُلقمَان بُن عَا َتل  َق ولمَا 

َة نسللاء،َ ّد ّنلله قللد كللان تللزوج عَِلل َلْستُِّ امرأة وذلللكَ أ َتلهْا: أ َق حيَن 

ُأخراهّن ونزل من الجبل،َ كان َتَل  َق ُفسهّْن،َ فلمَّا  ّنُه في أن ّلهّْن ُخ ك

ًا َثبََّ عَليَهْا فقتلهْا وقال: وأنللتُّ أيضلل ّقاهِّ ُصْحر ابنته،َ فو ّوَل من تل أ

َته كانتُّ ُمْحمَِقة وكذلكَ كان زوُجهْللا،َ ِلي بأّن أخ ُت ْب امرأة وكان قد ا

ُتللكَ،َ ِري وهللي ليَل ْهْلل ُط ْقمَللان: هللذهِّ ليَلللُة  ُل ِء  َدى نسللا فقللالتُّْ لحلل

ْنِجللبَّ،َ فعََسللىَ أن ِعَكَ،َ فإّن لقمَاَن رجٌل ُم َدعَيَني أناُم في َمضَج ف

ِر ّنمَِ ْيَم،َ فهْو قوُل ال َق ُل ِب َلتُّْ  َفَحمََ ِته  ُأخ َع عَلىَ  َق َو ْنِجبََّ،َ ف ُأ َقع عَلّي ف ي

َلبَّ:  َتو بن 

ِه من ُلقمَاَن بُن ِتل َنمَا لُه ُأختٍُّ ابَن فكِاَنُأخ  واب
َنتُّْ حمَّق ُغّر عَليَهفاستحص ِلمَلا بهْا َف ْظ ُم

ِكِلٌم َرجٌل  ً به فجاءتُمحل ِكِمََا رجل  ُمْح
ْدبَة في  َن ًا،َ فقال ُخفاُف بن  َته ُصحر ذلكَ: فضربتُّ العَرُب في ذلكَ المَثَل بقتل لقمَان ابن

ّباس َعَ ِدّب و ْبتُُّ وماالمَلنلايا لي ُي َن ّ أذ ْنبََّ إل  ُصْحر َذ
َنة: وقال في ذلكَ ابن  ْي َذ ُأ

ًا َيَام َللىَ َتهْ َأْت إذا بللليَ نل
َنهْا ِهْجرا ًا و ِلمََتُّْ كمَا ُظلمَ  ُظ

 ُصْحَُر
َباد: وقال الحارُث بن  ُعَ

ِة مربطَِّ ّنلي النعَام ِقَحتُِّْمل  ِحيَاِل َعَْن وائٍل حرُب َل
ِتهْا من  َنا ِلَم ُج ّني اللل َعَ ِلي اليَوَم بَحّرها وإ صا

ّنه ابَن  ّفع: وقال الشاعَر،َ وأظ المَق



َء  ِه في المَر ِن ٍم فرّبشأ َلْم ملو ِنبََِّ و ْذ ُي
آخر: وقال 

ًا  ْذر َأنتَُّ ُعَ ُللوُم و ٍم وكمَت َو لََم قد لئ ْه  ُمليَم و
َنللق َوْر ِلِسنمَّار الرومي؛ فإنه لمَا عَل الَخ حديث سنمَّار وقال بعَض العَرب،َ في قتل بعَِض المَلوكَ 

ًا لم يَر مثله،َ ورأى في ذلكَ المَستشرف،َ وخاف إن هو استبقاهِّ أن يمَوت فيَبنللي مثللَل ْنيَان ُب ورأى 

ٍء ذلكَ البنيَاَن لرُجٍل آخَر من المَلوكَ،َ رَمىَ به من فوق القصر،َ فقال في ذلللكَ الكِلللبّي فللي شللي

َنه وبيَن بعَِض  المَلوكَ: كان بيَ

ُهِّ ّللُه َجلَزا ٍرجلزائه َشلّر الل ِنمَّلا ذنلبَّ َذا كلان وملا ِس
ّلىََسبلعَليَن البنيَاَن َرّصه َعَ ِد عَليَه ُي  بالقَراِمليَ

ْكِلبَِّ واللّسل
ْنليَاَن رأى ُبل تلّم ال

َقله ُسلُحلو
ْثِل وآَض ِد كمَِ ْو ّط ِذخ ِذي ال  البا

ْعَبَِّ  الّص
ِنلمَّلاٌر ِهحلبلوة ُكلّل بله ِسل ْي َد ِة َلل ّد ُقلرب بلاللمَلو والل

ُفوا ِذ ْلِج اق ِعَ رأِس ِمْن بال
شلاهلٍق

َعَمََْر فذاكََ ِه ل ّل ِم ِمْن ال َظ  أعَ
ْطلبَّ الَخل

ُفللوا فللي ِل ّنهْْم لم يخت ّول،َ أ ِبق،َ وآَخُر عَْن أ ٌع عَن سا َلٌف عَن سلف،َ وتاب وجاء المَسلمَوَن،َ يروي َخ

ْعَللن َل ُفللوا فللي  ِر،َ ولللم يختل ِلّي،َ والّسمَِي بالّسمَِّي،َ والجللاَر بالجللا َو ِلّي بال َو َذّن ال ِزياد: لُخ عَيَبَِّ قول 

يقول: شاعَِرهم حيَث 

ُء  َبري ِر ال ْيَ َغ ْنبٍَّ ِب ّنبَََّذ ِذُرهِّ ما تَج السقيَُم ُيحا
ّنلله مجنللون فقللال: ُنقه،َ فقيَل للله: إ ُعَ ُيَْضَرَب  ّدم رجلً ل ًا لمَا ق َبيَد: إّن فلن ُعَ َعَمَْرو بن  ِل ِقيَل  قال: و

ّنللاَر إلّ بللالحق ولمَّللا ّلللُه ال َق ال َللل َعَمَْرو: مللا َخ َله،َ قال: فقال  ّليَتُّ سبيَ ُد عَاقلً لخ ِل َي لول أّن المَجنوَن 

َدكَ،َ َقللّل ُرقللا َأ َدكَ،َ و ّلُه فاكََ وأعَمَاكَ،َ وأطاَل ُسهْا ِبْشر: فّض ال َعَة ال ْق َو ّيَُة للَجّحاِف،َ في  ِب َل قالتُّ التغ

َلهْللا ِذهِّ مث َد هلل ِللل َت َله: لول أن  ِلمَْن َحو ُدًمىَ فقال  ُهّْن  ُل ِف ّي،َ وأسا ِد ُث ِليَهّْن  ًء أعَا ْلتَُّ إلّ نسا َت َق ّله إْن  َوال ف

ّنلللم. ِر جهْ ٌة ملللن نلللا ْذو َلهْا فبللللغ ذللللكَ الحسلللَن فقلللال: أّملللا الَجّحلللاف فَجللل ّليَلللتُُّ َسلللبيَ لَخ

ْنللبََّ َذ ٍم ل  َنف: ُرّب َملللو َة بالّسمَِْن،َ فقال عَند ذلكَ الح َكِمَْأ َنِف بِن قيَس ال قال: وذّم رجٌل عَند الح

َلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله.



ِة سلللللللللللللللللللللللللرَت فيَنلللللللللللللللللللللللللا. ِهِّ السللللللللللللللللللللللللليَر ِبهْلللللللللللللللللللللللللذ ف

ِد  ُد بُن عَب الرحمَن: وما أحسَن ما قال سعَيَ

َبحََ أْمَسىَ امرأ ًا وأْص ّناسسالمَ ّ ال َنىَ ما إل ُد َج َلَسعَيَ
  والفكِاهات بالمَلحَ العَلمَاء عَناية

ِم أهللِل بللاُل وقلتَُّ: ومللا ِر،َ العَللل ِر وأصللحاِب والنظلل َبللر،َ الفكِلل ِعَ وال

ّنَحللِل،َ وأربللاِب ِء ال َلللل،َ بمَخللارِج البصللر وأهللِل والعَلمَللا ِة المَِ َثلل وور

ُبون الخلفاء،َ وأعَواِن النبيَاء،َ ُت ِء كتللبََّ يكِ ّظَرفللا َلَحللاء،َ ال ُكتللبَّ والمَُ و

ُفللّراِغ َلعَللاء،َ ال َكِاهللات،َ المَلهللي وكتللبََّ والُخ ُف أصللحاِب وكتللبََّ وال

ِء،َ أصحاِب وكتبََّ الُخصوماِت،َ ِة أصحاب وكتبََّ المَِرا ّيَ ِة العَصب ّيَ وَحمَِ

ّيَة ُهْْم الجاهل ّن َل ِزنللون ول أنفسهْم،َ يحاِسبون ل أ عَليَهْللم مللا بيَللَن ُيوا

ُفون ول ولهْم،َ ّفحََ يَخا ِء،َ تص ِء،َ لئمَة ول العَلمَا َبا َفاء،َ وشنف الَر ْك َل ا

ّ وَمْشللنأة َلسللاء? فهْل َيْرَحمَُللكََ أمسللكِتَُّ الُج ّللله -  َعَللْن ال ِبهْللا -  ْيَ َعَ

ْعَِن ّط ِة وعَن عَليَهْا،َ وال فللي مللا تخويللِف وعَللن والمَوعَِظة،َ المََُشوَر

ِة،َ سوء َغ أْن إلىَ العَاقب ْكفللاء? فأّمللا ومراتللبََّ العَلمَللاء،َ حللاَل تبللل َل ا

ُبنا َلة فسنذكُر هذا،َ كتا ِتي فيَلله،َ المَذاهبَّ ُجمَْ َنأ عَلللىَ ذلللكَ بعَللد وَسلل

َلعَّل التفسيَر،َ َيكَ و ّول،َ أْن ذلكَ عَند رأ َلكَ يتح ِبللتَُّ يتبدل،َ أن وقو ْث ُت ف

ّقِف من أخذَت قد تكِوَن أو ّله. شاء إن بنصيَبَّ،َ التو ال



الكائنات أقسِام

َلم وأقوِل: إّن ّتفللق،َ ثلثللة عَلىَ الجسام من فيَه بمَا العَا أنحللاء: م

ّد؛ ومختلف،َ ّلهْا ومتضا ِة في وك ٌد القول جمَل ٍم،َ جمَا حقيَقُة وكان ونا

ِقْسمَة،َ هذهِّ من الجسام في القوِل ٍم أن ال ولو نام،َ وغيَُر يقال: نا

َء أّن ُعَوا الحكِمَا ٍم ليَس ما لكِّل وض ًا،َ بنا ُعَوا كمَللا اسللمَ للنللامي وضلل

ًا،َ ّبعَنا اسمَ ُهْم؛ لت َثللَر ومللا انتهْللوا،َ حيَللُث إلللىَ ننتهْللي وإنمَا َأثَر مللا أك

ِلهْْم دللُة تكِوُن ِة جمَاد،َ قو َدلَل َوات،َ قولهْم ك ِرقلان وقلد َمل َت فلي َيف

َع ِم مللن أخرجتُّ وإذا الفتراق،َ بعََض مواِض َل والللبروَج الفلكََ العَللا

َتهْا والقمَر،َ والشمََس والنجوَم ْدهم ولم ناميَة،َ غيََر وجد يسمَّون تج

ًا ّنهْا وليَس َموات،َ ول بَجمَاد منهْا شيَئ ِء مللن تتحّركَُ ل ُفِسللهْا ِتلقللا أن

م ًا ُتَسلّم ل ًا،َ ول مواتل ّبرة يجعَلونهْلا ونلاٌس جمَلاد ّبرة،َ غيَلر ملد ملد

َيَللا ويجعَلونهْا مَسّخّرة،َ غيَر مسّخرة ويجعَلونهْا ْذ الحيَللوان؛ مللن أْح إ

ّنمََا الحيَواُن كان ِبمَا َله،َ بإحيَائهْا َيْحيَا إ ِعَيَللرهِّ،َ ُتعَطيَه و ُت هللذا وإنمَللا و

ُلَمللُم رأي،َ منهْم ّللله هللذا فللي وا ِفهْللم،َ عَلللىَ ك هللذا فللي ونحللُن خل

ّنمَللا المَوضللِع ّبللر إ َغتنللا،َ عَللن نعَ ّ ُلغتنللا فللي وليَللس ُل ذكرنللا. مللا إل

ًا،َ الرَض يسمَّون والناُس ّبمَا جمَاد ًا َيجعَلونهْا ور َوات لللم كللانتُّْ إذا َم



ِبتُّْ ْن ًا،َ ُت َوات وهي قديمَ َيَللا كقللولهْم: َمللْن وذلللكَ الرض،َ َم ًا أح َأرضلل

ًا لللللللللللللللللللللللله. فهْلللللللللللللللللللللللي مواتللللللللللللللللللللللل

َء،َ والناَر المَاء يجعَلون ل وهم ًا والهْوا ًا،َ ول جمَاد َوات َنهْا ول َم يسللمَّو

ًا ّنمَللاء إلللىَ تضللاف ل كانتُّ وإن كذلكَ،َ دامتُّ ما حيَوان والحللّس. ال

ُد هي والرُض ُء هي التي الربعَة،َ الركاِن أح ُء والرُض المَللا والهْللوا

َوَراِن ل والسمَاِن والنار،َ َدهم يتعَا ّ عَن الرض. إل

النامي تقسِيم

أربعَللة عَلللىَ والحيَللواُن ونبللات،َ قسللمَيَن: حيَللوان عَلىَ الناِمي ثّم

ٌء َبحَُ،َ وشيء يطيَر،َ وشيء يمَشي،َ أقسام: شي ٌء يْس ْنَساح،َ وشي َي

ّ ٍر كللّل أّن إل ِطيَللر ول َيمَشللي الللذي وليَللس يمَشللي،َ طللائ يسللمَىَ َي

ًا،َ ُع طائر ِة عَلللىَ َيمَشللي الللذي والنو وبهْللائم،َ أقسللام: نللاس،َ أربعَلل

إلللىَ المَعَنللىَ فللي راجعَللٌة الحَشللَراِت أّن عَلللىَ وحشرات،َ وسباع،َ

ِة ِم طباع مشاكل ّ والسباع،َ البهْائ ّننا إل ّللله هذا في أ َء نتبللع ك السللمَا

ُفِسهْا،َ البائنات المَعَروفة،َ القائمَة ّيَزاِت بأن ِمْن سامعَيَهْا،َ عَند المَتمَ

ِة هللذهِّ أهِل ّنمَللا اللسللان،َ هللذا وأصللحاب اللغلل ِرد وإ ْفلل ْفللَردوا،َ مللا ُن أ

َنْجمََع َجمََعَوا. ما و



الطير تقسِيم

ُبٍع كّل والطيَُر َبهْيَمَة َس َهمََج،َ و ُع و ْيَن: عَلىَ الطيَر من والسبا َب َضللر

ُق فمَنهْا ِعَتا عَظللَم مللا كللّل وهو البغاث ومنهْا والجوارَح،َ والحراُر ال

ًا من السلللِح ذواِت مللن يكِللْن لللم إذا بهْيَمَللة،َ أو كللان الطيَر: سللبعَ

ّقفة،َ والمَخالبَِّ ِر المَعَ ّنسو ِغربان،َ والّرَخم كال ِمللْن أشللبهْهْا ومللا وال

ِم ُطللف ما وهو الَخَشاش،َ ثم السباع،َ لئا ُغر ِجرُملله ل شخصلله،َ وَصلل

ُيللؤ كللالّزّرِق يكِللون ول السلللح عَللديَم وكللان ُيَؤ والباذنجللان. وال

َهْمََج فأما ّنه الطيَر،َ من فليَس ال يطيَُر،َ فيَمَا والهْمَََج يطيَر،َ ممَّا ولكِ

ّيَاُت  يمَشي،َ فيَمَا كالحشراِت ّي الحشرات،َ من والح َأدَخُل سبع وأ

ّيَة معَنىَ في ُبعَ ِبيَن? ولكِللن الفاعَي ِمَن الّس مللن ذلللكَ ليَللس والثعَا

ّكالة النيَاِب ذوات من كانتُّْ وإن أسمَائهْا،َ ّلحوم وأ ِاء ال النِس وأعَد

ُلهْا ولذلكَ البهْائم،َ وَجمَيَِع َعَال تأك ُذ والَخنازيُر الو ِف َقنا ِعَقبللان وال وال

ْهمَُركَ َفمَللْن والسللباع،َ البهْللائم،َ مللن ذلللكَ وغيَللر والسنانيَر،َ والشا

َعََل ّيَاِت َج ًا،َ الح َد بذلكَ وسمَّاها ِسباعَ ْد والسببَِّ القوِل بعَِض عَن فقلل

ِم لهْللا ذلللكَ َجعَللَل ومن أصاَب،َ ْلبَِّ العَلمللُة هللو الللذي كالسلل َكِ كللال

أخطلللللللللللللأ. فقلللللللللللللد والَسلللللللللللللد واللللللللللللللذئبَّ



ِر ِسللباِع ومن ُعَقللاِب المَخللالبََّ ِسلللُحه يكِللون شللكٌِل الطيَلل ومللا كال

ٌء أشبهْهْا،َ ِر المَناقيََر ِسلُحه يكِوُن وشي ّنُسو ِم كال ِغْربان،َ والّرَخ وال

ّنمَلللللللا ْلناهلللللللا وإ ًا جعَ ّنهْلللللللا سلللللللباعَ ّكاللللللللُة ل لحلللللللوم. أ

ِكّي المَناقيََر سلُحه يكِون ما الطيَر بهْائم وِمْن َكَِرا أشللبهْهْا،َ وما كال

ِم السللناَن سلللُحه يكِوُن ما ومنه ُبو َواطِْ كللال ْطلل َو أشللبهْهْا،َ ومللا وال

َكِة،َ الصيَاصي سلُحه يكِون ما ومنه َي ّد سلللحه يكِللون مللا ومنلله كال

ْلحَ ًا والثعَلللللللللبَّ كالُحبللللللللاري الّسلللللللل كللللللللذلكَ. أيضلللللللل

ًا،َ اللحَم أكل الطيَر: ما من والّسبع الحبَّّ أكلتُّ والبهْيَمَُة: ما خالص

ًا،َ ْلللِق مللن يجمَعَهْللا الللذي الفللّن وفللي خالصلل ّكللبَِّ الخ والطبللع المَر

َتَركَ،َ ّللله شللاء إن موضللعَه فللي عَليَلله سللنأتي كلٌم المَش تعَللالىَ،َ ال

َتَركَ ّنه كالعَصفور؛ عَندهم والمَش َلللبٍَّ بللذي ليَللس فإ ّقللف ِمْخ ول معَ

ْنَسر ّنمَْل يصيَد هذا مع وهو الحبَّّ،َ يلقطِّ وهو ِم َيِصلليَد طللار،َ إذا ال و

َد،َ ُكُل الجرا ْأ ّق ول اللحم،َ وي ّق كمَا ِفَراَخه َيُز ْلِقمَهْللا بللل الحمَاُم،َ تز ُي

ْلِقللُم كمَللا ُع ُت ُهِّ فراَخهْللا،َ الطيَللر مللن السللبا ِر وأشللبا مللن العَصللافيَ

ُكر كثيٌَر،َ المَشتَركَ ّللله شللاء إن موِضللعَه فللي ذلللكََ وسنذ تعَللالىَ. ال

ْعَلَن يطيَللر قللد الطيَللر؛ مللن فهْللو بَجنللاحيَِن طللار مللا كّل وليَس الِج

َيَعَاِسيَبَُّ والَجْحُِل ّذباُب وال ِبيَُر وال ُد والّزنا َفللراُش والنمَْللل والَجرا وال



َبعَوُض يقال وقد بالطيَر،َ يسمَّىَ ول ذلكَ،َ وغيَُر والنحُل والرَضة وال

ِر بعَض عَند لهْا ذلكَ ًا الللدجاَج يسللمَّون وقد والسببَّ،َ الذك ول طيَللر

ُد الجراد،َ بذلكَ يسمَّون َيَر،َ والجرا ْط أشللهْر،َ به المَضروُب والمَثُل َأ

ِطيَُر،َ والمَلئكُِة أبلي بلن وَجعَفلر الطيَلر،َ ملن وليَستُّْ أجنحٌة ولهْا ت

ّنة في بهْمَا َيطيَر جناحيَن ذو طالبَّ جعَفللٌر وليَللس شللاء،َ حيَللُث الج

الطيَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللر. ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللن

ٍر واسم َقع طائ وليَللس وَجنللاح،َ وطبيَعَة،َ أشيَاء: صورة،َ ثلثة عَلىَ ي

ِم بالريِش ِد َقوا ِر وال ِه ًا،َ يسللمَّىَ والخللوافي،َ والبللا بعَلدمه ول طللائر

ّفاَش أّن ترى أل عَنه،َ ذلكَ يْسقطِّ َوطواطَْ الخ وإن الطيَللر،َ مللن وال

َطيَِن كانا َغبٌَّ ول ِريٌش لهْمَا ليَس أْمَر ِكِيَُر ول َز وهمَللا َقَصللبَّ ول َشلل

الذان،َ َحْجللم وبظهْللور وبالّرضللاع،َ والللولدة،َ بالحمَللل مشللهْوراِن

ِر ريللٍش ذاُت والنعَامللة السللنان،َ وبكِللثرة َبيَللٍض وِمنقللا وَجنللاحيَن،َ و

الطيَلللللللللللللللللللللر. ملللللللللللللللللللللن وليَسلللللللللللللللللللللتُّ

ًا وليَس ٍم كّل أيض ًا كان وإن سمَكِة،َ عَائ كللثيَر فللي للسللمَكَ مناسب

ْلبََّ المَاء في أّن َتَرى أل معَانيَه،َ من ْنللَز المَاء،َ َك وِخنزيللَر المَللاء،َ وعَ

ّق وفيَلله المَاء؛ َلْحفاة،َ الللّر َدع وفيَلله والّسلل ْف السللرطان،َ وفيَلله الّضلل

ْيَنيَبَُّ،َ َب ّتمَساح وال ّدخس وال ْلفيَن وال ّد ّلْخُم وال ُبكَ،َ وال ْن ُب ذلكَ وغيَُر وال



َكِوَسج الصناف،َ من ّلْخللم،َ والد وال ُيعَللَرف،َ أٌب للكِوسللج وليَللس ال

ًا ويبيَتُّ المَاء،َ في َيعَيَش ذا وعَاّمُة فللي ويللبيَض المَللاء،َ مللن خارجلل

ِبيَُض الشطِّّ َي ًا و ٌة،َ له بيَض ْفَر ْيٌَض ُص َق ِقٌئ،َ و ممَّللا ذللكَ مللع وهللو وِغْر

السمَكَ. مع المَاء في يكِون

وأعجم فصيح إلى الحيوان تقسِيم

ثّم ل يخرج الحيَوان بعَد ذلكَ في لغة العَرب من فصيَحَ وأعَجم،َ

ًا قطِّّ َنع صمَت َيْص كذلكَ يقال في الجمَلة،َ كمَا يقال الصامتُّ لمَا ل 

ّلللْم قللطِّّ،َ فيَحمَلللون مللا َلْم يتكِ ِلمََا  ول يجوز عَليَه خلفه،َ والناطق 

ِوي،َ َيعَلل َغللم،َ و ْب َي َيُخللور،َ و َيْشللَحج،َ و ِهْل،َ و َيْص َهْق،َ و َين َيثغو،َ و يرغو،َ و

ِقي،َ ْو َقلل ُي ْوِصللي،َ و ُيَص َيْصللِفر،َ و ِدر،َ و ْهْلل َي ُغو،َ و َيْضلل ُقللو،َ و َيْز َبللحَ،َ و َين و

ِعَللّج،َ عَلللىَ نطللِق النسللان إذا َي ِكِللّش،َ و ِزُب،َ وي ْنلل َي َأر،َ و َيْز َعَبَُّ،َ و ْن َي و

ٌهِّ،َ كالللذكور والنللاث إذا جمَللع بعَضلله عَلللىَ بعَللض،َ ولللذلكَ أشللبا

َء ُعَن؛ فإّن هذهِّ الشيَا ّظ ِطيَمَة،َ وكال َل ِر التي تسمَّىَ  ِعَيَ اجتمَعَا،َ وكال

َبه َيَتُّْ بللأن َأَخذ بعَُضهْا من بعَض،َ ُسللمَّ إذا وجد بعَُضهْا إلىَ بعَض،َ أو 

ًا،َ وبأقواهمَا،َ والفصيَحَُ هو النسان،َ والعَجم كّل ذي ْكر ِذ َعَيَن  النو

َعَن َته إلّ ما كان من جنسه،َ ولعَمَري إنا نفهْم  َهُْم إراد صوٍت ل يف



ًا مللن إرادتلله ّنور والبعَيَللر،َ كللثيَر ِر والكِلللبَِّ والّسلل َفللرس والحمَللا ال

ْهْللدهِّ ونعَلللم - َة الصللبّي فللي َم وحوائجه وقصورهِّ،َ كمَا نفهْللم إراد

ُدّل عَليَلله َءهِّ يللدّل عَلللىَ خلِف مللا يلل وهو من جليَل العَلم - أّن بكِا

ُكِه،َ وَحمََْحمََُة الفَرس عَند رؤية المَخلة،َ عَلىَ خلف ما يللدّل َضِح

ِة الهْللّر خلُف دعَائهْللا ِهْللّر ُدعَاء ال ُته عَند رؤية الِحْجر،َ و عَليَه َحمَحمَ

لوللللللللللللللللللللللدها،َ وهلللللللللللللللللللللذا كلللللللللللللللللللللثيَر.

ّيللة أو ّيَة أو بالهْند ّبللَر عَللن نفِسلله بالفارسلل والنساُن فصيَحَ،َ وإْن عَ

ِِة الرومللّي مللن َطمََلل َطمَْ ِل ًا  ّيَللة،َ وليَللس العَربللّي أسللوأ فهْمَلل بالروم

الرومي لبيَاِن لسان العَربّي،َ فكِّل إنساٍن من هذا الوجه يقال له

فصيَحَ،َ فإذا قالوا: فصيَحَ وأعََجم،َ فهْللذا هللو التأويللل فللي قللولهْم

أعَجم،َ وإذا قالوا العَللرب والعَجللم ولللم يلفظللوا بفصلليَحَ وأعَجللم،َ

ّيَة،َ وأّن ّلم بالعَرب ّنه ل يتكِ ُنون أ َيعَ ّنمَا  فليَس هذا المَعَنىَ يريدون،َ إ

ّيَر:  َث ُك العَرَب ل تفهْم عَنه،َ وقال 

َطىَ ما  َللىَ ابُن أعَ َطىَ ما وصامتَُُّليَ  ليَلىَ ابُن أعَ
ُقه  وناط

والفّضللة،َ الللذهبَّ مثللل فالصللامتُّ وصللمَتُّ،َ َصللأى بمَا جاء ويقال

ّله،َ الحيَواَن يعَني صأى وقوله َكِتُّ؛ نطللق ومعَناهِّ ك فالصللامتُّ وسلل

ٍء كللللللللللّل فللللللللللي َوى شللللللللللي الحيَللللللللللوان. ِسلللللللللل



ْدنا َلم كوَن ووج ْدنا حكِمًَة،َ فيَه بمَا العَا َبيَن: عَلللىَ الِحكِمََللة ووج ضللر

ٌء ِعََل شي ِقل ل وهو حكِمًَة ُج ٌء الِحكِمَة،َ عَاقبَة ول الحكِمََة َيعَ وشللي

ِعَل ْعَِقللل وهو حكِمًَة ُج بللذاكََ فاسللتوى الحكِمَللة،َ وعَاقبللَة الحكِمَللة َي

ِة فللي العَاقللل وغيَللر العَاقُل الشيء ِة جهْلل ّدلللل ّنللُه عَلللىَ ال حكِمَللة؛ َأ

ِة من واختلفا َ َدليٌَل أحدهمَا َأّن جهْ ِدّل،َ ل َت يسللتدل،َ دليَل والخر َيْس

ِدّل فكِّل َت حيَللواٍن كللل فشللاركَ مسللتدل،ًَ دليَل كّل وليَس دليَل ُمْس

َع النسان،َ سوى ِد جمَيَ ّدلللة،َ فللي الجمَا السلتدلل،َ عَللدم وفلي ال

َتمََع ً كان َأْن للنسان واْج ِدل،َّ دليَل َت ِعَللل ُثللّم مس ِدّل ُج سللببٌَّ للمَسللت

ِهِّ عَلىَ به يدّل ِهِّ استدلله،َ وجو ُوجو وسللمَّوا السللتدلل،َ له نتج ما و

ًا. ذلكَ بيَان

البيان وسائل

ِدّل ِعَل بيَاُن الدليَل الذي ل يست ْقد،َ وإشارة،َ وُج َعَ ِعَل البيَاُن عَلىَ أربعَة أقسام: لفظ،َ وخطِّّ،َ و وُج

ِزَن ملن البرهلان،َ ُتْخ ِة ملا اسل ّكِللر فيَله إلللىَ معَرفل َدهِّ كّل من ف ِدّل من نفسه،َ واقتيَا َنُه المَست ِكِيَ َتمَْ

َعَجيَللبَّ الحكِمَللة،َ فالجسللاُم الُخللْرُس الصللامتة،َ ناطقللٌة ِمللن جهْللة ِدع ِمن  ُأو ّدلَلة،َ و َوُحِشَي من ال

ِربٌة من جهْة صّحة الشهْادة،َ عَلىَ أّن الللذي فيَهْللا مللن التللدبيَر والِحكِمَللة،َ مخللبٌر لمَللن ْعَ ّدللة،َ وُم ال

ِء الحلال،َ وكمَلا ينطلق ُكُسوف اللوِن،َ عَن ُسو ُهَْزاُل و ّبر ال ِلمََن استنطقه،َ كمَا خ ٌق  َبَرهِّ،َ وناط استخ

ّنْضَرة،َ عَن حسن الحال،َ وقد قال الشاعَر وهو  نصيَبَّ: الّسمََُن وُحْسُن ال

َنوا  ْنتَُّ بالذي فأث ُلله َأ الحقائبَّ عَليَكَ أثنتُّْ سكِتواَأه
آخر: وقال 



ّبْركََ ّو في َتكَُ القلوِب عَن العَيَوُن ُتَخ صديٍق أو عَد
ِة حّسه  ّد ّذئبَّ وفي ش ْكِلّي في ِصدق شّم ال ُعَ واسترواحه: وقد قال ال

ّقع الّصفا مقراِع بمَثل ِبر المَو َيْسمََِع لم إذا ُالريحََ َيستخ
ِعَيَبََّ  َن ُغراب: وقال عَنترة،َ هو يصف 

َلمَاِن َللع َهّش بالخبار َج ُمو َناِح رأسه َلْحيَْي كأّن الَج
َلْرَض،َ قصصه: َسللل في أبان بن عَيَسىَ بن الفضل وقال فقللْل: ا

ّق َمْن َغَرَس أنهْاَركَِ،َ ش َنىَ أشجاَركَِ،َ و ُتجبللكََ لللم فللإْن ِثمَللاَركَِ؛ وَج

ًا،َ ْتكََ ِحوار ُع أجاب ًا. فمَوضو َنْصللبته،َ الجسللم اعَتبار مللا عَلللىَ دليَللٌل و

ُد عَليَه،َ ومنبهْة إليَه،َ وداعَيٌَة فيَه هلذا ملن الخلرُس البكِلُم فالجمَلا

َعَللل فمََللْن النللاطق،َ الحللّي النسللاَن البيَان في شاَركََ قد الوجه،َ َج

َهبََّ فقد خمَسة،َ البيَاِن أقسام ًا ذ ًا أيض ّلغللة،َ فللي جللواٌز للله مذهب ال

ٌد ُد فهْذا العَقل،َ في وشاه ُد الحكِمَللة،َ ِقسللمََي أحلل َيَللْي وأَحلل َن ْعَ مللا َم

ّله استخرنهْا الوديعَة. من تعَالىَ ال

والحيوان النسِان عنهَّ يعجز ما

ُلخللرى والقسللمَة َدع مللا ا ِمللْن الحيَللوان،َ سلائر صللنوِف صللدور أو

َطرهللا المَعَللارف،َ ُضُروِب َف وسللّخر الهْللداياِت،َ غريللبَّ مللن عَليَلله و

َغللم ضللروِب مللن َلللُه حناِجَرهللا ّن َلصللواِت المَوزونللة،َ ال المَلحنللة،َ وا

ِرِج ّيَة،َ والمَخا َع إّن يقال فقد المَطربة؛ والغاني الشِج أصواتهْا جمَيَ



ّدلة،َ ّقعَة،َ وموزونة معَ ّهْل الذي ثّم مو في العَجيَبَِّ الرفق من لهْا س

ّلله ممَا الصنعَة،َ ّله ذ ّفهْا،َ لمَناقيَرها تعَالىَ ال ُك َتحََ وكيَف وأ مللن لهْللا َف

ِة باب َأ ما قدر عَلىَ المَعَرف ّيَ َطللىَ وكيَللَف اللللة،َ من لهْا َه ًا َأعَ كللثيَر

ِة اللطيَللِف،َ الحللّس ِمللَن ِمنهْللا ْنعَ تللأديبٍَّ غيَللر مللن البديعَللة،َ والصلل

ٍم غيَر ومن وتثقيَف،َ َغتُّْ وتمَرين،َ تدريج غيَر ومن وتلقيَن،َ تقوي َل َب ف

َعَفوها ِة من ِفطرتهْا،َ قوى وبمَقدار ِب َبديهْ ِء ومن والرتجال،َ ال البتدا

ْقدُر ل ما والقتضاب،َ ُق عَليَه َي ّذا ِء وفلسللفُة الللرأي،َ رجاِل ُح عَلمَللا

ٍد البشر،َ َيَلل ُهْللْم النللاِس مللن ذلللكَ يبلللغ ل بللل آلللة،َ ول ِب ُل خصللال أكمَ

ُهْللْم َأتمَّ ِجهْللة مللن ول والرتجللال القتضللاب جهْللة ِمللْن ل خلل،ًَ و

ّدم جهْة من ول والقتدار،َ التعَّسف ّني فيَه،َ التق ّتي فيَلله،َ والتأ والتللأ

ّدماته،َ والترتيَبَِّ له،َ ِة السباب وتمَكِيَن لمَق ِعَيَن جهْد فصار عَليَه،َ المَُ

ُقللوى،َ الجللاِمِع الحّس،َ الثاقبَِّ النسان الوجللوهِّ،َ فللي المَتصللّرِف ال

ّدم ُلمللور،َ في المَق ِو عَللن َيعَِجللز ا ْفلل ٍر َعَ إلللىَ ينظللُر وهللو منهْللا،َ َكللثيَ

َيَللتُّ وكمَللا العَنكِبللوُت،َ أعَطيَللتُّ كمَللا منهْللا،َ يجيللء مللا ضروب ِط أعَ

َفة،َ ّلم وكمَا الّسْر ُعَّرَف بل النْحل،َ ُعَ ّوطُْ و َن ّت المَعَرفللة،َ بللديِع ِمللن ال

ِريبَِّ وِمن يوجبَّ لم ثم الخلق،َ أصناف ِمن ذلكَ غيَر في الصنعَة،َ َغ

ِهْْم في العَجز لهْم ُفِس ْن ّ ذللكَ،َ أكللثر في َأ َهْمََللُج عَليَله قللوي بمَلا إل ال



ْلخَشللاُش العَقللِل ذا النسللان جعَللل ثللم الحشللرات،َ وِصللغاُر وا

ّلللِف وذا والتصللريف،َ والسللتطاعَة والتمَكِيَللِن،َ َبللة،َ التكِ ِر وذا والتج

ّني َفَسة،َ التأ ِم وصللاحبََّ والمَنا ْهْلل َقة،َ الف َب شللأَن والمَتبّصللَر والمَسللا

ًا أحَسَن متىَ العَاقبة،َ ٍء كّل كان شيَئ َنه شي ُغمَُللوض في دو عَليَلله ال

َعَل َأسهَْل،َ ِئَر َوَج ُدها يحسُن كان وإن الحيَواِن،َ سا يحسللُن ل مللا أح

ُق َذ ًا أحسَن متىَ الناس أح ًا،َ شيَئ ْنُه لم عَجيَب هللو مللا ُيحِسن أن يمَكِ

هللو مللا يحِسللُن ل بل الرأي،َ في منه وأسهُْل الظّن،َ في منه أقرُب

َعََل النساُن فل الحقيَقة،َ في منه أقرب ٌء ول كللذلكَ،َ نفسه َج شللي

َنتُّْ ذلكَ،َ اختاَر الحيَوان من ّلم،َ بل الجناُس هذهِّ فأحَس ِنللع ما تعَ َت يمَ

ّلم،َ وإن النسان عَلىَ ْذ يحاوله؛ ل فصار تعَ َ كان إ ول فيَلله،َ يطمَع ل

ُدها؛ َق يؤّملل ل إذا يحُسل ّلَحلا هلاتيَن وعَلّز،َ تعَلالىَ جعَلل ثلّم بهْلا،َ ال

ِظرين،َ ُعَيَوِن بإزاء الحكِمَتيَن َهِّ النا ُتَجا ِرين،َ أسمَاِع و َتب حللّث ثّم المَعَ

ّتعَللاظ وعَلىَ والعَتبار،َ التفكِيَر عَلىَ ِدجللار،َ ال التعَللّرِف وعَلللىَ والز

ّيَِن،َ َب ّقللِف وعَلللىَ والت ّكر،َ التو َذ َلهْللا والتلل َعَ ًة َفَج ّكر ّبهْللة،َ مللذ َعَللَل من وَج

ِفطر ْنِشئ ال ِلكََ المَذاهبَّ،َ في بأهلهْا وتُجوُل الَخواطَر،َ ُت ّلللُه َذ َرّب ال

َتباَركََ َف َلمَِيََن. " ّلُه العَا ِقيََن". َأْحَسُن ال ِل الَخا



ّد الهزل مزج  الكتاب في بالج

ٍة كتاُب وهذا ٍه وتعَريٍف موعَظ ّق َته قد وأراكََ وتنبيَه،َ وتف أن قبل عَِب

ِدهِّ،َ عَلللىَ تقللَف ّكِللَر ُحللدو ِبللَر فصللوله،َ فللي وتتف َتعَت بللأوله،َ آَخللرهِّ و

ِدَرهِّ َطكَ وقد بمَواردهِّ،َ وَمَصا ّل مللن أثنللائه فللي رأيتَُّ ما بعَُض فيَه غ

ٍة ومن معَناهِّ،َ تعَرف ل مزٍح ْع لم َبطال ِل ّط ِر ولم َغورها؛ عَلىَ ت لم تد

ِلبتُّ،َ ُت ّي ول اج ّلة ََل ّلفتُّ،َ عَ ُكِ ّي ُت ٍء وأ َغ شي ِري ّي بهْا،َ ُأ ّد ول ُتمَِللل ِج اح

ّي الهْزل،َ ذلكَ ٍة ول َبطالة؛ تلكَ ُتُجّشمَتُّْ رياض ِر ولم ال ْد المَزاَح َأّن َت

ّد ِلللبَّ إذا ِج ُت ّلللًة ليَكِللون اج ّد،َ عَ َأّن للِجلل َبطالللة َو إذا وَرزانللة،َ َوقللاٌر ال

ّلفتُّ ُكِ ٌد يصل أحمَد: ل بن الخليَُل قال ولمَّا العَافيَة،َ لتلكَ ُت مللن أحلل

ّتىَ إليَه،َ يحتاُج ما إلىَ النحو عَلم ّلم ح َأبللو قللال إليَه،َ يحتاج ل ما يتعَ

ّ إليَلله يحتللاج ما إلىَ ُيتوّصل ل كان شمَر: إذا إليَلله،َ يحتللاج ل بمَللا إل

ّنلله هذا؛ كتابنا مثل وذلكَ إليَه،َ ُيحتاج إليَه ُيحتاج ل ما صار فقد إن ل

َنا ْل َع َحمََ ّلف من جمَيَ وُصلعَوبة الحق،َ ُمّر عَلىَ الكِتاِب هذا قراءة يتكِ

ّد،َ ِثقل الِج ّ طوله مع عَليَه يصبر لم الوقار،َ وِحليَة المَؤونة،َ و من إل

َد مللن قلبلله واستشللعَر ثمَرتلله،َ مللن وذاق معَناهِّ،َ وفهْم للعَلم،َ تجّر

ّد،َ من الطوُل ُيورث ما حسبَّ عَلىَ سرورهِّ ونال عَّزهِّ،َ َكِ ُة ال والكِثر



َقللاد َمن أكثر وما السآمة،َ من ّظلله إلللىَ ُي وبالسللوق بالسللواجيَر،َ ح

الشديدة. وبالخافة العَنيَف،َ

الكتب مدح

َع َأْن عَبللتُّ وْضلل ّتللىَ تجللاوزَت ذلللكَ إلللىَ  ثم لم أَركََ رِضيَتَُّ بالطعَن عَلىَ كّل كتاب لللي بعَيَنلله،َ ح

َفتُّْ بهْا الوجوهِّ،َ وقد كنتُُّ أعََجبَّ مللن عَيَبللكَ البعَللَض بل الكِتبَِّ كيَفمَا دارت بهْا الحاُل،َ وكيََف تصر

ْلم،َ ثم تجاوْزت ذلكَ إلىَ التشنيَع،َ ثم تجاوزَت ذلكَ إلىَ نصللبَّ الحللرِب ّتىَ عَِبتَُّ الكِّل بل عَ عَلم،َ ح

ّدة،َ ونعَللم النشللرة والنزهللة،َ ونعَللم ُعَلل ُعَقدة هللو،َ ونعَللم الجليَللس وال َتاَب؛ ونعَم الذخر وال ِكِ فعَبتَُّ ال

المَشللتغل والحرفللة،َ ونعَللم النيَللس لسللاعَة الوحللدة،َ ونعَللم المَعَرفللُة ببلد الغربللة ونعَللم القريللن

ٌء ُشللِحن ًا،َ وإنللا َظْرفلل َظللْرٌف ُحِشللي  َو ًا،َ  ِلللَئ عَلمَلل ٌء ُم والدِخيَل،َ ونعَم الوزير والنزيل،َ والكِتاب وعَللا

ِقللل،َ وإن شللئتَُّ َيََن من َسللْحباِن وائللل،َ وإن شللئتُّ كللان أعَيَللا مللن با ِإْن شئتَُّ كان أب ًا؛  ّد ًا وِج ُمَزاح

ُفلله،َ وإن شللئتَُّ ْتكَ طرائ ِئدهِّ،َ وإن شئتَُّ ألهْ َعَِجبتَُّ من غرائبَِّ فرا ِهِّ،َ وإن شئتَُّ  ِر ِد ْكِتَُّ ِمْن نوا َضِح

ِد حللاّر،َ ِتكَ،َ وبناطٍق أخرَس،َ وببار ٍر،َ وبناسكٍَ فا ٍر ُمغ ٍه،َ وبزاج ْل َواعٍَِظ ُم ِب َلكََ  َوَمْن  ُظه،َ  ْتكَ مواعَِ أشَج

هانئ: وفي البارد الحاّر يقوُل الحسُن بن 

ِيَْل ْقل َو َأ ِثر َأ ْك ْنتَُّ َأ َأ َذاُر َف ْهْل ِم َتحلىَ إذا لُزهيَر وشلدا ان
ِدي ِصْرَت ّتىَ ْن ّنكََ عَِ َأ الناُر َك ِة ِمْن  ّد ِة ِش َد ُبلُرو ح الل

ٌد الثلللُج كذلكَ ِر حلاُر بلا ُعَون َيعََجبَِّ ِتي ِمْن السام َف ِص
ّتللع،َ ّيَتٍُّ ممَ ّلد،َ وبمَ ٍم مو ِدي َق َنانّي،َ وب ُيو ّي،َ وبفارسي  ِد ْن ِه َلكََ بُرومّي  َوَمْن  َأعَرابّي،َ  وَمْن لكََ بطبيَبَّ 

ََد والغللائبََّ،َ ّوَل والِخر،َ والناقصُّ والوافر،َ والخفّي والظللاهر،َ والشللاه َل َلكََ ا ُع  َيْجمََ ٍء  َلكََ بشي َوَمْن 

ّدهِّ. َفللللله،َ والِجنلللللَس وضللللل ْكَِل وِخل َغلللللّث والسلللللمَيَن،َ والّشللللل َع والوضللللليَع،َ وال والرفيَللللل

َتىَ،َ ِطللق عَللن المَللو ًا ين ٍر،َ وناطقلل َقللّل فللي ِحْجلل ُت ْدن،َ وَروضًة  ُيحمََل في ُر ًا  وبعَد: فمَتىَ رأيتَُّ بستان

َوى؛ آَمللُن ِمللَن الرض،َ َوَمْن لكَ بمَؤنس ل ينام إلّ بنوِمكَ،َ ول ينطق إلّ بمَا تهْلل ُيترجُم عَن الحيَاء  و

ِفَظ ملن ُتْح ا اسل َفلظ لمَ َفُظ للوديعَِة ملن أربلاب الوديعَلة،َ وأح وأكتُم للسّر من صاحبَّ السّر،َ وأح

ُعَمَيَللاِن قبللَل ِربيَن،َ بل ِمَن الّصبيَاِن قبَل اعَللتراِض الشللتغال،َ ومللن ال ْعََراِب المَعَ ّيَيَن،َ ومن ال الدم



ٌة ُة وافللر َد َقِسللم،َ والرا ّتع بتمَيَيَز الشخاص،َ حيََن العَنايُة تاّمٌة لم تنقصُّ،َ والذهاُن فارغٌة لم تن التمَ

ّيَنة،َ فهْي أقبُل ما تكِون للطبائِع،َ والقضيَبَُّ رطبٌَّ،َ فهْو أقرُب ما يكِون مللن َنُة ل ّطيَ ّعَبَّ،َ وال لم تتش

َهْا،َ ولم تتفّرق ُقواها،َ وكانتُّ كمَا قال ُب َغْر َهْن  ُيو ُدها،َ ولم  ُلق جدي َيْخ ُعَلوق،َ حيََن هذهِّ الخصاُل لم  ال

الشاعَر: 

ًا فصادف ًا قلب ّكِلنلا خاليَ فتلمَل ِرَف َأْن قبل هواها َأعَ

ْبدة بن  َعَ ِبيَبَّ: وقال  ّط ال

ْيََن ِبِل َب ِة القوا َداو َعَ ُع بال ْنَش ُي ًا تأَمنوا ّيَهْم َيِشبَّّ قوم صب
َغر كالنقِش في الحجللر،َ وقللد قللال ّلُم في الّص ومن كلمهْم: التعَ

ِد:  َعَو ِجَراُن ال

ّكِرِت ِر عَلىَ الدياُر تن َبصيَ ال ّتلىَ الروحاء برجلة ح
ِدي ْي أ

َ ِم ب ِة الّرو َيَ ِق ُؤور َبا ّنل ال ِة في ٍم أو الِحجار ُوُشو
ّدوس: وقال آخر،َ وهو صالحَُ بن عَبد  ُق ال

َقىَ  َء ُيْس ِه في المَا ّدبته َمن َغْرِس َبلىَ في أ اللّصل
ِه في كان قد الذي  ْبلِسل ُي ُهِّ ًا ُتَرا ِرقل ًا ُمو نلاِضلر

آخر: وقال 

ُع َف ْن َيَبَُّ والرأُس التأديبَُّ َي أش ِم َميَِل ِمْن ُغل ّدُب ال اللمَلؤ
آخر: وقال 

ِء َوِمَن َنا َعَ ِم ِرياَضُة ال َهْلر ال َد عَِْرَسكََ ْعَ ِرَمتُّْ ما َب َه
ِة ذو قاَل وقد أحللبَّّ فالكِتاُب ِشعَري؛ عَمَر: اكتبَّْ بن لعَيَسىَ الّرّم

طلبهْللا فللي سهْر وقد الكِلمََة ينسىَ العَرابّي لّن الحفظ،َ من إلّي

َلته،َ ُع ليَ النلاَس،َ ُينِشلدها ثللم وزنهْلا،َ فللي كلمَلًة موضللعَهْا فلي فيََض

ْنَسللللللللللىَ ل والكِتللللللللللاب ّدُل ول َي ًا ُيبلللللللللل بكِلم. كلملللللللللل

َلللُم ول الكِتاَب،َ وعَبتَُّ ًا أعَ ًا ول أبللّر،َ جللار ًا ول أنصللَف،َ َخليَطلل رفيَقلل



َع،َ ًا ول أطو ّلمَ َع،َ معَ ًا ول أخض َيًة،َ أقّل ول كفايًة،َ أظهَْر صاحب َنا ول ِج

ً أقّل ًا،َ إْملل َفَل ول وإبرام ًا،َ أح ًا أقللّل ول أخلقلل ًا،َ ِخلفلل ول وإجراملل

َد ول ِغيَبًة،َ أقّل ًا،َ أعَجوبًة أكثَر ول َعَِضيَهْة،َ من أبعَ أقللّل ول وتصللّرف

ًا ّلف ًا،َ تص ّلف َد ول وتكِ َعَ ٍء،َ ِمن أب ْتللَركَ ول ِمرا َغبَّ،َ أ َد ول لَشلل َهلل فللي أز

َلللُم ول كتللاب،َ مللن قتللاٍل،َ عَللن أكللّف ول جللداٍل،َ ًا أعَ أحسللَن قرينلل

ًة،َ َوافا ُعَونللًة،َ أحَضَر ول مكِافأة،َ أعََجل ول م ول مؤونللة،َ أخللّف ول َم

ًة ًا،َ أطوَل شجر َع ول عَمَر ًا،َ أجمَلل َيَللبََّ ول أمللر ًة،َ أط أقللَرَب ول ثمَللر

َتنىَ،َ َع ول ُمج ًا،َ أسَر َد ول إدراك ّبللاٍن،َ كللّل فللي أوَج ول كتللاب،َ مللن إ

َلُم ًا أعَ ِة في ِنتاج َداث ّنه َح ُقللْرب س ِدهِّ،َ و وإمكِللاِن ثمَنلله،َ وُرْخللصُّ ميَل

ُع ُوجودهِّ،َ ِر مللن يجمََ َبللة التللدابيَ ِم العَجيَ ِر ومللن الغريبللة،َ والعَلللو آثللا

ِد الصحيَحة،َ العَقوِل َكِم وِمَن اللطيَفة،َ الذهاِن ومحمَو الرفيَعَة،َ الِح

ِويمَة،َ والمَذاهبَّ ِرِب الق ِر وِمَن الحكِيَمَة،َ والتجا القللرون عَللن الخبا

ِد المَاضيَة،َ ِزحة،َ والبل مللا البائللدة،َ والمللم السائرة،َ والمثاِل المَتنا

ُع ّله قال الكِتاُب،َ لكَ يجمََ ّيَه وجّل عَّز ال ) والسلللم الصلللة عَليَلله لنب

ْأ ْقللَر ّبللكََ ا ْكللَرُم،َ َوَر َل ِذي ا ّللل ّلللَم ا َوَصللَف َعَ َف ِم(ِ  َل َق ْل ْفَسللُه،َ ِبللا تبللاركَ َن

ّلَم بأْن وتعَالىَ،َ َقلم،َ عَ ّد بللالكَِرم،َ نفَسلله وصللف كمَا بال بللذلكَ واعَتلل

َعَمَه في ِعَظام،َ ِن ِديه وفللي ال َلللُم وقللد الِجسللام،َ أيللا َق ُد قللالوا: ال أحلل



َنيَن،َ ّنعَمَللَة َعَللَرف َمْن وقالوا: كّل اللسا كللان اللسللاِن،َ َبيَللان فللي ال

ّنعَمَة بفضل َعََل ثّم أعََرف،َ القلم بيَاِن في ال ًا،َ المَر هذا َج ثللّم قرآنلل

َله ّول في جعَ َتحَ التنزيل أ ْف َت الكِتاب. ومس

ًا الجاتماع كون ضروري

ّله رِحمََكَ اعَلْم،َ ثّم ٍض،َ إللىَ النلاس بعَلض حاجلَة َأّن تعَلالىَ،َ ال بعَ

ِئعَهْم،َ في لزمٌة صفٌة ِئمَللٌة وِخلقللٌة طبا ِرهم،َ فللي قا ِه ل وثابتللٌة جللوا

ُلهْم،َ ِتهْم،َ وُمحيَطٌة ُتَزاي َعَ وأقصللاهم،َ أدنللاهم عَلللىَ ومشللتمَلٌة بجمَا

ُهْْم ُت ِعَيَُشللهْم - ممَّللا عَنهْللم غللاب مللا إلىَ وحاَج ُيْحيَيَهْللم،َ ُي ُيمَِسللكَ و و

ِقهْم،َ ِلحَُ بأْرما ُيص َلهْم،َ َويْجمََع بالهْم،َ و ُوِن وإلللىَ شمَ َدْركَِ فللي التعَللا

ِر ذلللكَ،َ ِتهْم عَليَلله والتللواُز َكَحللاَج مللا معَرفللة عَلللىَ التعَللاون إلللىَ - 

ِر يضّرهم،َ لللم التي بأمورهم الرتفاق من يحتاجون ما عَلىَ والتواز

ِغبَّْ ِئبَِّ فحاَجُة عَنهْم،َ َت ِة َموُصولٌة الغا َنىَ لحتيَاج الشاهد،َ بحاج الد

ِرفة إلىَ ِة إلللىَ القصىَ واحتيَاج القصىَ،َ معَ َفلل معَللاٍن الدنللىَ،َ معَر

ّتصلللة،َ وأسللباٌب متضلمَّنٌة،َ َنللا وجعَللل منعَقللدة،َ وحبلاٌل م إللىَ حاجت

ِر معَرفة َلنا،َ كان َمْن أخبا ِة قب َمللْن أخبللار إلللىَ قبلنللا كان من كحاج

ِة قبلهْم،َ كان ُكِوُن من وحاج َدنا َي ِرنا؛ إلىَ بعَ ّدمتُّ ولذلكَ أخبا في تق



ّله كتبَّ َع لهْم يسّخر ولم بالّرسل،َ البشارات ال ْلقه،َ جمَيَ ّ خ وهللم إل

ْلقلله،َ بجمَيَللع الرتفللاق إلللىَ يحتللاُجون َتيَن: الحاَجللَة وجعَللَل خ حللاَج

ُقوت،َ ِقواٌم إحداهمَا ٌة والخرى و ّذ ٌد وإمتاع ل وفللي اللة،َ في وازديا

َذَل ما كّل َعَتاد،َ لهْم وجمَع النفوس،َ أج جمَيَللع ِمللْن المَقداُر وذلكََ ال

َفيَن ْن ٌق الّصلل ِة وفلل َواتهْم،َ حاجللاتهْم لكِللثر ْدر وعَلللىَ وَشللهْ ّتسللاِع قلل ا

ِد معَرفتهْم ْعَ ُب ْورهم،َ و ِر وعَلىَ َغ ْد ّية طبللع احتمَال َق ِة البشللر ِفطللر و

ّيَة،َ َة يقطِع لم ثم النسان ِز إل الزياد ولللم احتمَالهْللا،َ عَن خلِقهْم لعَْج

ّ العَْجز،َ وبيَن بيَنهْم يفرق أن يجز َدم إل العَجللُز كللان إذ العَيَللان،َ بعَ

ًا الخلللللق،َ صللللفاِت مللللن صللللفًة العَبيَللللد. ُنعَللللوِت مللللن ونعَتلللل

ّللله يخلللق لللم ًا تعَللالىَ ال ُع أحللد َغ يسللتطيَ ِته بلللو دوَن بنفسلله حللاج

ّلهْلم لقصلاهم،َ مسلّخٌر فأدناهم له،َ سّخَر من ببعَِض الستعَانة وأج

ّقهْم،َ ميَّسر َوَج ذلكَ وعَلىَ لد بللاٍب،َ فللي الّسللوقة إلللىَ المَلللوكََ أح

َوَج َقَة وأح والفقيَللر،َ الغنللّي وكللذلكَ بللاب،َ فللي المَلللوكَ إلللىَ الّسللو

ُد ُدهِّ،َ والعَب ّيَ ّله َجعََل ُثّم وس ٍء كّل تعَالىَ ال َول،ًَ للنسان شي وفللي َخلل

ِدهِّ ً َي ّلل َذ ًا ُم َيَّسر ِتيَاِل إّما ُم ّطِف له بالح ِته في والتل َغ ِته،َ إرا ِتمَال واس

ِة وإّما ْول َيَُه َأْن وإّما به،َ والفتكَِ عَليَه،َ بالّص ِت أ
ْ ًا ي ًا،َ سهْو َأّن عَلىَ ورهو

ُتُه لول النساَن ّ عَليَهْللا،َ َصللاَل ول لهْلا،َ احتللاَل لمَللا إليَهْللا،َ حاَج َأّن إل



ِرق الحاجَة َت ِة الجنس في تف ّلة،َ والجهْ ِب والتقللدير. الحللّظ وفي والِج

َد ثّم ّب ِر النساَن تعَ ّكِ ِر فيَهْا،َ بالتف ِرهللا،َ فللي والنظ بمَللا والعَتبللار ُأمو

َوَصل َيَرى،َ ْيََن ُعَقولهْم بيََن و ِة َوب َكِم تلكَ معَرف وتلللكَ الشريفة،َ الح

ِر اللزمة،َ الحاجاِت ْنقيَللر،َ وبللالتنقيَبَّ والتفكِيَللر،َ بالنظ والتثبللتُّ والت

ّقلف؛ َوَصلَل والتو َفهْم و َواقلِع معَلار ِتهْم بمَ ِرهم إليَهْلا،َ حاجلا ُعَ وتشلا

عَنهْا. بالبيَاِن فيَهْا الحكِم بمَواضع

للجاتماع ضروري البيان

َله الذي البيَاُن وهو ّله جعَ ًا تعَالىَ ال َنهْللم،َ فيَمَللا سبب ًا بيَ ّبللر عَللن ومعَ

ًا حاجللاتهْم،َ حقللائق ّد لمَواضللع ومعَّرفلل ّلللة سلل ْفللع الَخ الشللبهْة،َ ور

ِة عَلن منهْلم أفهْللُم النلاس عَلن النللاِس أكلثَر ولّن الَحيَلرة،َ ومداوا

َلشباِح ِم المَاثلة،َ ا ِم الجامللدة،َ والجسا ل الللتي السللاكنة،َ والجللرا

َعَّرُف َت ِة َدقائق من فيَهْا ما ُي ِز الحكِمَ ُكنو ِم،َ وينابيَِع الداب،َ و ّ العَللل إل

ِر اللطيَف،َ الثاقبَّ بالعَقِل ِة النافللذ،َ التللاّم وبللالنظ الكِاملللة،َ وبللالدا

ِر الوافرة،َ وبالسباِب مللن والحللتراِس الفكِللر،َ مكِروهِّ عَلىَ والصب

َدع،َ ُوجوهِّ ّفِظ الُخ َهُْم الّشكَِل ولّن الهْوى؛ دواعَي ِمن والتح عَللن أف

َكُِن ِشكِله،َ ٌد وذلكَ به،َ وأَصبَّّ إليَه وأس البهْللائم،َ أجنللاِس في موجو



وإليَلله آلللُف وللله للله،َ أفهْللُم الصللبّي عَن والصبّي السباع،َ وُضروِب

ِلُم وكذلكَ أنَزع،َ ّللله وقللال والجاهللل،َ والجاهللل والعَللالم،َ العَا عَللّز ال

ّيَه وجّل ْو الصلة عَليَه لنب َل َو ُهِّ والسلم: " َنا ْل َعَ ًا َج َلكِ ُهِّ َم َنللا ْل َعَ َرُجلً" َلَج

َعَه أفهْم،َ النسان عَن النسان َلّن ِطباعَه وطبا ْدر وعَلىَ آنس؛ ب قلل

ُع يكِوُن ذلكَ بِصنٍف البنيَان من لهْم يرَض لم منه. ثّم يسمَع ما موق

ّثر يفّرق،َ ولم ذلكَ َجمَع بل واحد،َ ّلل،َ ولم وك َهَْر يق ُيْخللِف،َ ولم وأظ

َعَل ُفون بهْا التي البيَاِن آلة وج ُهْم،َ يتعَاَر َيَ ِن ّتْرُجمَاَن معَا إليَلله الذي وال

ِفهْم؛ عَند يرِجعَون ٍة وفي أشيَاء؛ أربعَة في اختل وإن خامسة؛ َخْصل

ّدل فقد جهْاتهْا،َ في الربعَة هذهِّ بلوغ عَن نقصتُّ الللذي بجنسللهْا ُتب

والخللطِّّ،َ هللي: اللفللظ،َ الخصللال وهللذهِّ إليَله،َ وُصللرفتُّْ له َوِضعَتُّ

ْقد؛ والشارة،َ َعَ َد ما الخامسة والَخصلة وال ِة،َ صللّحة من أوَج ّدلللل ال

ُوضوِح الشهْادة وصدِق ِم في البرهان،َ و َلْجَرا والصامتة،َ الجامدة ا

ّيَن ل التي والساكنة َتب َهْللم ول تحللّس،َ ول َت ّ تتحللّركَ ول َتف بللداخٍل إل

َد أو عَليَهْا،َ يدخل ّلي ُممَِْسكٍَ عَن لهْللا. تقيَيَللدهِّ كللان ََأْن بعَللد عَنهْللا،َ خ

ّتللبَّ القسللاَم قّسللم ثللّم المَوجللوداِت،َ وحّصللل المَحسوسللات،َ ور

َة وجعَللل للسللامع،َ اللفَظ فجعَل النللاظَر وأشللَركَ للنللاظر،َ الشللار

ْقد،َ معَرفة في واللمس َعَ ّ ال ّله فّضل بمَا إل ِر نصيَبََّ به ال في الناظ



ِر عَلىَ ذلكَ ْد َعََل اللمس،َ نصيَبَِّ ق ً الخطِّّ وَج من غاَب ما عَلىَ دليَل

ًا عَنه،َ حوائجه ً وسبب ًا وجعَله أعَوانه؛ وبيَن بيَنه موصول ل لمَللا خازن

َنه،َ يأَمن وتكِلللف وَجمَعَلله،َ وأتقنلله وحِفظلله،َ أحصللاهِّ قللد ممَّللا نسيَا

ًا. والذائق للشاّم يجعَل ولم به؛ الحاطة نصيَب

الهند خطوط

ِد خطوطُْ ولول ِهْن ولبطلللتُّ والبسيَطِّ،َ الكِثيَُر الحساب من لضاع ال

ِرفُة ِدموا التضاعَيَف،َ َمعَ َلعَ الباورات،َ وباورات بالباورات الحاطة و

ُكللوهِّ َلمَللا ذلكَ أدَركوا ولو ّ أدَر ُلللَظ َأْن بعَللد إل َتِقللَض المَؤونللة،َ تغ وتن

ّنُة،َ ٍة حال في ولصاُروا المَُ ْعََجَز ٍة حاِل وإلىَ وحسور،َ َم َعَ َكلِل َمضيَ و

ّد،َ ُغِل مع ح ٍر التشا ُد لول بأمو ِة هذهِّ فق ّدلل ّد لهْللم،َ أربحََ لكِان ال وأَر

والدنيَا. الدين منافع أبواِب في الشغُل ذلكَ ُيصَرف أن عَليَهْم،َ

الحسِاب نفع

ّلُة معَلوم،َ الحساب ونفع ِدهِّ موضِع في والَخ ّله قال معَروفة،َ فق ال

ّلَم تعَالىَ: "الّرْحمَُن ُقْرآَن َعَ ْل َق ا َل ْنَساَن َخ ّلمََُه ال َيَاَن"،َ َعَ َب ْل قال: ثم ا

َقمََُر "الّشمَُْس ْل َباٍن"،َ َوا َيَاِن بُحْس َب وقللال القللرآَن،َ الناُس َعََرَف وبال



ّله َو تباَركََ ال ُه ِذي وتعَالىَ: " ّل َعََل ا ًء الّشمََْس َج َقمََللَرَ و ِضلليَا ْل ًا،َ ا ُنللور

ُهِّ ّدَر َق ِزَل،َ َو َنا َلمَُوا َم ْعَ َت َد ِل َد ِنيََن َعَ الحسللاَب َوالِحَساَب" فللأْجَرى الّس

ّد حالِت َعََرفنا القمَر،َ منازِل وبُحْسبان بالقرآن،َ البيَان ُمجَرى المَلل

ُة تكِوُن وكيَف والجْزر،َ ّلة في الزياد ِه وكيَللف الشللهْور،َ وأنصللاِف ال

القدار. وتلكَ المَراتبَُّ تلكَ وكيَف ذلكَ،َ خلل في النقصاُن يكِوُن

الكتابة فضل

َنة الكِتبَُّ ولول ّو ّلدة،َ والخبار المَد الللتي المَخطوطة والحكِم المَخ

َطل الحساب،َ وغيََر الحساَب ُتحّصُن َب َلبَّ العَلم،َ أكثر ل ُسلطاُن ولغ

ّنسلليَاِن ْكر،َ سلللطاَن ال َلمََللا الللذ ٌع للنللاس كللان و موضللِع إلللىَ مفللز

ِرْمنا ذلكَ تّم ولو استذكار،َ ّنا إذ النفع؛ أكثَر لُح مقللدار أّن عَلمَْنا قد ك

ْفظ ًا ذلللكَ مللن َيبلللغ ل وأوائلهْللا،َ حاجللاتهْم لعَواجللل الناِس ح مبلغلل

ًا ِني ول مذكور ْغ َناء فيَه ُي ًا،َ َغ ّلللَف ولللو محمَللود يطلللبَّ َمللن عَاّمللُة ُك

ِنع العَلَم َط ّ الكِتبَّ،َ ويص ًا يللزال أل َلعَجللزهِّ كتبلله لِفهْرسللتُّ حافظلل

ّلَف ذلكَ،َ ُكِ ًا،َ ول َلَشغله شطط ٍر عَللن ذلللكَ و بله،َ أولللىَ هللو ممَّللا كللثيَ

ِم لمَعَللاني وفهْمَُللكَ ِم انقطللاِع قبللل ينقطللع النللاس،َ كل ْهْلل عَيَللن ف

ًا،َ الصوِت ُد مجّرد َعَ َأب ِوِن وُمعَاِملللكَ صاحبكَ لصوِت فهْمَِكَ و والمَعَللا



ًا كان ما لكَ،َ ًا،َ صيَاح ًا صرف ًا وصوت ًء مصمََت ًا،َ ونللدا يكِللون ول خالصلل

ّ ذلكَ ٌد وهو إل ْطٌل المَفاهمَة،َ من بعَيَ ُعَ ّدللة،َ من و اللفللظ فجعَل ال

َفَس والصوَت الحاجاِت،َ لقَرب للنللازح والكِتللاُب قليَل،ًَ ذلكَ من لن

ِم فأقرُب الشارة فأّما الحاجاِت،َ من ُع المَفهْو ْف الحواجبَِّ،َ منهْا: َر

ِهِّ ولللّي الجفللان،َ وكسللُر ْبللض العَنللاق،َ وتحريللكَ الّشللفا ِة وق جلللد

ُدها الوجه؛ َهِّ جبل،َ مقطع عَلىَ بثوٍب تلوى أن وأبعَ الناظر،َ عَيَِن ُتجا

ُلهْا ينقطع ثّم ُد ويصلليَر ذكرهللا،َ ويمَللوت أثرهللا،َ ويدُرس عَمَ كللّل بعَلل

ٍء َدى انتهْاء عَن فَضل شي الحاجللة إلىَ الطرف،َ ومنتهْىَ الصوت م

ّي والكِتللبَّ،َ بللالخطوطِْ التفللاهم وإلىَ ّي أعَظللُم،َ نفللع فللأ َفللٍق وأ ِمْر

َوُن ْقد وليَس ذكرنا كمَا فيَه والحاُل الخطِّّ،َ من أعَ َعَ ِة حّظ لل الشللار

الغاية. ُبعَد في

القلم فضل

ّله وضع فلذلكَ ّوهِّ الرفيَع،َ المَكِان في القلم وجّل عَّز ال ِذكرهِّ ونلل بلل

ْنِصللبَّ فللي ِم "ن قللال حيَللن الشللريف المَ َللل َق ْل ُطُروَن" َوَمللا َوا َيْسلل

َلم فأقَسللَم َق ل اللسلاُن كلان إذ بلالقلم؛ ُيَخللطِّّ بمَلا أقسللَم كمَلا بلال

َوهِّ،َ يتعَاطىَ ّق ول شأ َد يتكِلف ول حلبته،َ في يجري ول غباَرهِّ يُش ْعَ ُب



ِته،َ حاجاتهْم ِمْن أكثَر بالَحْضرة الناِس حاجات كانتُّ َأْن لمَا لكِْن غاي

ِئر في ِئمَللة حاجللًة اللسللاِن بيَللاِن إلىَ الحاَجُة وكانتُّ الماكن،َ سا دا

ِهنًة واكدة،َ ِبتة،َ ورا ًا القلم َبيَاِن إلىَ الحاجُة وكانتُّ ثا في يكِوُن أمر

َغيَبة ّ النائبة،َ وعَند ال ِإّن الللدواوين؛ بلله ُخّصتُّ ما إل القلللم لسللاَن فلل

ُهِّ أبَسطُِّ،َ هناكَ َعَّم،َ وأثَر ّدموا فلذلكَ أ القلم. عَلىَ اللساَن ق

اليد فضل

ّنمَللا الَن فاللسللاُن ِد منللافع فللي هللو إ فيَهْللا،َ الللتي والمَرافللق اليَلل

ُلغهْللا،َ الللتي والحاجللاِت ّظهْللا ذلللكَ فمَللن تب ُطهْا ح ِقْسلل منللافع مللن و

ُبهْا ثم الشارة،َ ّظهْللا ثم القلم،َ تقويم في َنِصيَ ثللم التصللوير،َ فللي َح

ّظهْا ّظهْا ثم الصناعَات،َ في َح ْقد،َ في َح َعَ ّظهْا ثم ال ْفع في َح ّد عَن ال

ّظهْا ثّم النفس،َ ثللم الفللم،َ ِإلللىَ والشللراب الطعَللام إيصللال فللي َح

ِد ثللم والمتساح،َ التوّضؤ ِر انتقللا ِم الللدنانيَ ُلبللِس والللدراه ّثيَللاب،َ و ال

َناِف النفللس،َ عَللن الللدفع وفللي ََأْصلل الضللْرب،َ وأصللناِف الّرْمللي،َ َو

ْعَن،َ وأصناف ِر ثم الط ْق ّن ُعَود ال َطللل ذلللكَ ولول الوتر؛ وتحريكَِ بال َب ل

ّله الضْرُب ُته،َ أو ك ْبل َضْرُب ولهْا كذلكَ ذلكَ يكِون ل وكيَف عَاّم الط

ّدّف،َ َقتيَن،َ وتحريكَُ وال ّفا ِرق وتحريللكَ الصلل المَزاميَللر،َ خللروق مخللا



ِد فللي يكِللْن لللم ولللو والحبللس،َ الطلق مللن ذلللكَ فللي وما ّ اليَلل إل

ِعَنان إمساكَُ ِم من لكِاَن والِخطام،َ والّزمام ال وقللد الحظوظ،َ أعَظ

ْكِم في اضطَربوا ْقد بيَن الح َعَ ْغزانا أّن ولول والشارة،َ ال هللذا في م

َفلله أن ُأِحبَّّ ممَّا هذا كاَن لقد الباب،َ هذا سوى الكِتاِب َنللا يعَر ُن إخوا

ًا لنا ينبغي فل وخلطاؤنا،َ الكِلم،َ مللن البللاب هللذا فللي نأخذ أن أيض

ّ َد إل َفراغ بعَ ِزعَني،َ لم كنتَُّ إذ منه،َ بنا أولىَ هو ممَّا ال ِعَللبَّْ ولم تنا َت

ْقد بيَن ما فضل طريِق من كتبي،َ َعَ مللا تمَيَيَللز فللي ول والشللارة،َ ال

ّنمَا وبيَنهْمَا،َ اللفظ بيَن ْدنا وإ فضلليَلة عَللن الخبللار إلللىَ بكِلمنللا َقَص

الكِتاب.

الكتاب فضل

ّدي الذي هو والكِتاُب الدواوين وحساَب الدين،َ كتبََّ الناس إلىَ يؤ

ّفللة مللع ِللله،َ خ َغر نق ّته،َ مللا صللامتٌُّ حجمَلله؛ وِصلل مللا وبليَللغ أسللكِ

ْغلكَ،َ حاِل في يبتديكَ ل بمَسامر لكَ وَمن استنطقته،َ ُعَوكَ ُشلل ويللد

ِطكَ،َ أوقاِت في ِوجكَ ول نشا وَمن منه،َ والتذّمم له التجمَّل إلىَ ُيح

ٍر لكََ َته جعَللل شللئتَُّ إن بزائ ًا،َ زيللار ّبلل ًا،َ ووُرودهِّ ِغ شللئتُّ وإن ِخمَْسلل

ِزَملللللكَ ّللللللكَ،َ للللللزوَم َل بعَِضلللللكَ. مكِلللللاَن منلللللكَ وكلللللان ظ



ْفسه،َ مكِتٍف والقلُم َد مللا إلللىَ يحتللاج ل بن ِرهِّ؛ عَنلل ّد ول غيَلل لبيَللان بلل

ُة ولول اليَد،َ إشارة أمور: منهْا من اللساِن عَنللكَ فهْمَللوا َلمََا الشار

ّ العَللاّم،َ بللاب فللي يدخل قد الخاّص أخصُّّ كان إذا الخاّص خاّص إل

ّنه ّداهِّ،َ عَمَّللا بللاللفظ الخللاّص خللاّص يكِتفللي وليَس طبقاته؛ أدنىَ أ أ

الخللاّص. أخللصُّّ وبيَللن بيَنلله الللتي والطبقللاُت العَاّم عَاّم اكتفىَ كمَا

ْغريللكَ،َ ل الللذي والصللديق يطريللكَ،َ ل الللذي الجليَس هو والكِتاُب ي

ّلكََ،َ ل الذي والرفيَق َتمَِيَحَ يمَ ُثكَ،َ ل الذي والمَس َتري الذي والجاُر يس

ِطيَكَ،َ ل ْب َت َدكَ مللا استخراَج يريد ل الذي والصاحبَُّ َيْس َلق،َ عَنلل بللالمَ

ُلكَ ول َدعَكَ ول بلالمََكِر،َ يعَاِم ّنفلاق،َ يخل ِذب،َ للكَ يحتلاُل ول بال َكِل بال

َعَللكَ،َ أطلاَل فيَه نظرَت إْن الذي هو والكِتاُب َتا َذ إم َعَلكَ،َ وشلَح طبا

َنكَ،َ وبَسطِّ َد لسا ّو َظكَ،َ وفّخم َبنانكَ،َ وج َوعَمَّللر نفَسللكَ،َ وبّجحَ ألفا

َقَة العَواّم تعَظيََم ومنحكََ صدركَ،َ َعَرفللتَُّ المَلوكَ،َ وَصدا فللي بلله و

ُفه ل ما شهْر،َ ِهِّ من تعَر ْهللر،َ فللي الرجللال أفوا ِة مللع د مللن السلللم

ُغرم،َ ّد ومن ال ِتسللبَّ ببللاب الوقوِف ومن الطلبَّ،َ ك بللالتعَليَم،َ المَكِ

ْي بيَن الُجلوس وِمن ًا،َ منلله أفضللُل أنللتُّ َمللن َيللد ُلقلل منلله وأكللرُم ُخ

ًا،َ ِة ومللع عَِْرقلل َلَسللة مللن السلللم َغضللاء مجا ُب ْل ِة ا الغبيَللاء. ومقارنلل

ُعَللكَ الذي هو والكِتاُب ِطيَ ُعَللكَ بالنهْللار،َ كطللاعَته بالليَللل ُي فللي ويطيَ



ٍم،َ يعَتّل ول الحضر،َ في كطاعَته السفر ِريه ول بنو َت ِر،َ َكلُل يعَ السهْ

ّلُم وهو عَنلله قطعَللتَُّ وإن ُيْخِفللْركَ،َ لللم إليَلله افتقرَت إن الذي المَعَ

ّدة ْع لم المَا ِزلللتَُّ وإن الفائللدة،َ عَنكَ يقط ْع لللم ُعَ َتللكَ،َ َيللد وإن طاعَ

ّبتُّْ ِديكَ ريحَُ ه ًا منلله كنتَُّ ومتىَ عَليَكَ،َ ينقلبَّْ لم أعَا ّلقلل بسللببَّ متعَ

ًا أو ْبل،َ بأدنىَ معَتصمَ ًنىَ فيَه لكَ كان ح َطّركَ ولللم غيَرهِّ،َ من غ َتْضلل

ِة وحشُة معَه َوحد فْضللله ِمللن يكِللن لللم ولللو السللوء،َ جليَس إلىَ ال

ِنه عَليَللكَ،َ ّ إليَللكَ،َ وإحسللا ُعَلله إل بابللكَ،َ عَلللىَ الجلللوس مللن لللكََ من

ِر ِة إلىَ والنظ اللتي للحقلوِق التعَّرض من ذلكَ في ما مع بكَ،َ المَاّر

َظر،َ ُفضوِل ومن َتلَزم،َ ِة ومن الن وِمللن يعَنيَللكَ،َ ل فيَمَا الخوض عَاد

ِة ِر ملبسلل ِر النللاس،َ صللغا ومعَللانيَهْم السللاقطة،َ ألفللاظهْم وحضللو

ّية،َ وأخلقهْم الفاِسدة،َ ذلللكَ فللي لكِللان المَذمومة،َ وَجهْالتهْم الرد

ِة مع الصل،َ وإحراُز الغنيَمَُة،َ ثم السلمة،َ لللم ولللو الفللرع،َ استفاد

ّ ذلكَ في يكِن ّنه إل ُلكَ أ َغ َنىَ ُسْخف عَن يش الراحة،َ اعَتيَاد وعَن المَُ

َغ صللاحبه عَلللىَ كللان لقللد اللعَللبَّ،َ أشبَه ما وكّل اللعَبَّ،َ وعَن َب أسلل

َظللللللللللللللللللللَم النعَمَللللللللللللللللللللَة ّنللللللللللللللللللللة. وأعَ المَِ

ُفللّراغ بلله يقطللع مللا أفضللَل أّن عَلمَنللا وقللد وأصللحاُب نهْللاَرهم،َ ال

ُفكِاهات ِلهْم،َ ساعَاِت ال لهْللم يللرى ل الللذي الشلليء وهو الكِتاب،َ ليَ



ِديللاد فللي أثٌر النيَل مع فيَه ٍة از فللي ول مللروءة،َ ول عَقللٍل ول تجربلل

َرّب فللي ول مللال،َ تثمَيَللر في ول ِدين،َ إصلِح في ول عَرض،َ صوِن

إنعَلللللللللللللام. ابتلللللللللللللداء فلللللللللللللي ول صلللللللللللللنيَعَة

قللال عَبيَللدة،َ أبللو وقللال الكِتللاب فضللل فللي العَلمَللاء لبعَض أقوال

ّلبَّ ِنيَه المَهْ ِته: يا في لب ّيَ ّ السللواِق فللي تقومللوا ل َبنّي وص عَلللىَ إل

ٍد َوّراق. َأو َزّرا

ّدثني ٌق وح ًا شللامّي شلليٍَخ عَلىَ قال: قرأُت لي صدي ِمللن فيَلله كتابلل

َبللللتُّ غطفللللان مللللآثر ّ المَكِللللارُم فقللللال: ذه الكِتللللبَّ. مللللن إل

َبرُت اللؤلؤي الحسن وسمَعَتُُّ َغ ًا أربعَيَن يقول:  ْلللتُُّ مللا عَاملل ول ِق

ّ اتكِللللأت ول ِبللللتُّّ ٌع والكِتللللاُب إل صلللللدري. عَلللللىَ موضلللللو

ْهْم: إذا ابن وقال َيَني الج - وبئللس نللوم وقللتُِّ غيَر في النعَاس غِش

ذلللكَ اعَللتراني - قللال: فللإذا الحاجللة عَللن الفاِضللُل النللوُم الشلليُء

ًا تناولتُُّ َكِم،َ كتبَّ من كتاب ُد الِح ِئللد،َ اهللتزازي فأجلل ّيَللة للفوا والريح

َفر عَند تعَتريني التي ْللبي يغَشلىَ واللذي الحاجة،َ ببعَض الظ ملن ق

ّد التبيَيَن وعَّز الستبانة سرور ًا أش ِة الحمَيَللر َنهْيَللق ِمن إيقاظ ّد َهلل و

ْدم. الهْلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ُته،َ الكِتاَب استحسنتُُّ الجهْم: إذا ابن وقال منلله ورجللوُت واستجد



َد ساعًَة وأنا تراني - فلو فيَه ذلكَ ورأيتُُّ الفائدة ٍة بعَ كم أنظُر ساعَ

ِه من بقي ِق َفَة ور ّدة وانقطللاِع اسللتنفادهِّ،َ مخا ِبلله،َ مللن المَللا ْل وإن َق

َتللّم - فقللد العَللدد كللثيَر الللورق،َ كللثيَر الحجم عَظيََم المَصحُف كان

َكمَُلللللللللللللللللللَل عَيَشلللللللللللللللللللي سلللللللللللللللللللروري. و

ًا العَتبي وذكر ُله فقال: لللول القدماء لبعَض كتاب ُة طللو ورقلله وكللثر

ُته،َ ّني ابن فقال لنسخ ّغبنللي مللا الجهْم: لكِ ّ فيَلله ر ّهللدكَ الللذي ِإل ز

ًا قطِّّ قرأُت وما فيَه؛ ًا كتاب كللم ُأحِصي وما فائدة،َ من فأْخلني كبيَر

ِر ملللن قلللرأُت دخللللتُّ. كمَلللا منهْلللا فخرجلللتُُّ الكِتلللبَّ صلللغا

ٍم ذاَت العَتبي وقال َظللر فلٍن مللن تتعَّجبَُّ الجهْم: أل لبن يو فللي َن

ْلمََويه جارية مع القليَدس كتاِب ٍم في َس واحللدة،َ وساعَة واحد،َ يو

ُد وهو الكِتاِب من الجاريُة فرغتُِّ فقد ِكِللم للم بعَ واحللدة،َ مقاللًة ُيح

ّنه عَلىَ ّيَر،َ ُحّر أ ِة عَلللىَ أحللرُص وهللو مقصورة،َ أَمٌة وتلكَ مخ قللراء

ِه ِمن الكِتاب َوي ْلمََ ِم عَلىَ َس كنللتُّ الجهْللم: قللد ابن قال جارية،َ تعَليَ

ّنه أظّن ً منه يفهْم لم أ ًا،َ شكِل ُأَراكَ واحد ّنه تزعَم و مللن فللرغ قللد أ

لساٍن ذو رجٌل وهو الظّن،َ هذا به ظننتَُّ العَتبي: وكيَف قال مقالة

ّني ُته وأدب? قال: ل ِنه: كم يقول سمَعَ كللذا? كتاِب عَلىَ أنفقتَُّ لب

ّنمَا كذا،َ عَليَه قال: أنفقتُّ َبني قال: إ ّغ ّني العَلم في َر ّنللي ظننتُُّ أ أ



ً عَليَلله أنفللق ًا،َ وأكتِسللبَّ قليَل الكِللثيَََر،َ أنِفللق صللرُت إذا فأّمللا كللثيَر

ّ يدي في وليَس ُد،َ إل ّني المَواعَيَ بشيء. العَلَم أريد ل فإ

والكتابة السِماع

ُثَر حتىَ يعَلُم ل فالنسان ُعَه،َ يكِ ّد ول سمَا ُبه تكِون أن من ُب أكثَر كت

َلف ول العَلم،َ يجمَع ول يعَلُم،َ ول َسمََاعَِه؛ من َت يكِللون حتىَ إليَه،َ ُيْخ

ُق ّذ ماله،َ من عَليَه النفا َدهِّ أل ّوهِّ،َ مال من النفاق من عَن وَمللن عَللد

ُته تكِن لم ّذ الكِتبَّ،َ في تخرج التي نفق ُعَّشللاق إنفللاق ِمللن عَندهِّ أل

َترين القيَان،َ ًا العَلللم فللي يبلللغ لللم بالبنيَللان،َ والمَستهْ ًا،َ مبلغلل ّيَ رِضلل

ِقه،َ َينتِفع وليَس ّتىَ بإنفا ِثر ح َذ يؤ ّتخا فرَسلله العَرابللي إيثاَر الكِتبَِّ ا

ّتىَ عَيَاله،َ عَلىَ باللبن َؤّمل وح َؤّمللل مللا العَلم في ي فللي العَرابللي ي

بللن إبراهيَللم كتبهْللم. وقللال تحسيَن عَلىَ الزنادقة - حرص فرسه،َ

ّي ْدُت الّسند ِد المَغللالة عَلللىَ حرصاء يكِونوا لم الزنادقة أّن مرة: و

ّيَر وعَلىَ البيَض،َ النقّي بالورق ِر تخ ِد الحب ِرق السو الللبّراق،َ المَشلل

ِة وعَلىَ ّني يخللطِّّ،َ لمَللن والرغللاب الخللطِّّ استجاد كللوَرق َأَر لللم فللإ

ِبهْللم ًا،َ كت ًا،َ فيَهْللا الللتي كللالخطوطْ ول ورقلل ّطلل ِرمللتُُّ وإذا خ ً غ مللال

ًا ّبللي - مللع عَظيَمَلل ْغللِض للمَللال ح ُب ُغللْرم و ْل ُء - كللان ا النفللس سللخا



ً الكِتبَّ،َ عَلىَ بالنفاق ِم عَلىَ دليَل ِم،َ تعَظيَ دليَل العَلم وتعَظيَُم العَل

ْكِر مللن السلللَمة وعَلللىَ النفللس،َ شللرف عَلللىَ قلللتُّ الفللات،َ ُسلل

َق لبراهيَم: إّن ِة إنفا النصارى كإنفاق الكِتبَّ،َ تحصيَل عَلىَ الزنادق

َيَع،َ عَلىَ ِب ِة كتلبَُّ كلانتُّ ولو ال ٍم كتلبََّ الزنادقل فلسلفة،َ وكتلبََّ حكِل

َنٍن مقاييََس وكتبََّ ّيٍَن وُس ُتبهْم كانتُّ لو أو وتبيَيَن،َ وتب ًا ك ُتعَللّرف كتب

ُبَل أو الّصللناعَات،َ أبواَب الناَس كتللبََّ أو والتجللارات،َ التكِّسللبَّ ُسلل

الفطللن مللن النللاُس يتعَاطللاهِّ مللا بعَللض أو ورياضللاٍت،َ ارتفاقللاٍت

ًنللىَ مللن يقللّرب ل ذلللكَ كان - وإْن والداب ِعَللد ول ِغ ْب َثم مللن ُي - مللأ

َظللّن أن يجللوز قد ممَّن لكِانوا فللي والرغبللُة البيَللان،َ تعَظيَللُم بهْللم ُي

ّيَن،َ ّنهْم التب ّديانللة،َ مللذهبََّ فيَهْللا ذهبوا ولكِ تعَظيَللم طريللِق وعَلللىَ ال

ّلة،َ ّنمَا المَِ النللار،َ بيَللتُّ عَلللىَ المَجللوس كإنفاق ذلكَ،َ في إنفاقهْم فإ

ْلبان عَلىَ النصاَرى وكإنفاِق ِة عَلىَ الهْند كإنفاق أو الذهبَّ،َ ُص َدن َسلل

َدة،َ َد ِب ُم لكِلان العَللَم أرادوا كلانوا وللو ال ًا،َ لهْلم العَل وكتلبَُّ ُمعَرضل

ُق مبذولًة،َ لهْم الحكِمَة ْهْلًة إليَهْللا والطر ُهْم فمَللا معَروفللة،َ سلل ُل ل بللا

ّ ذلللكَ يصللنعَون ُتللبَّ إل بيَللوَت النصللارى يزخللرُف كمَللا ديانللاتهْم،َ بكِ

ًا المَعَنىَ هذا كان ولو عَباداتهْم كللانوا أو المَسلمَيَن،َ عَند مستحَسن

ُغوا الٌخشوع،َ عَلىَ وباعَثٌة العَبادة،َ إلىَ داعَيٌَة ذلكَ أّن يرون َل فللي لب



ْفللللوهم،َ ذلللللكَ َعَ ُغلللله ل مللللا ب ُل ْهْللللد. بغايللللة النصللللارى تب الَج

َد رأيتُُّ وقد دمشق مسجد السبيَل هذا استجاز حيَن ِدَمْشق،َ مسِج

ِلكٌَ ًا أّن عَلم فقد رآهِّ وَمْن ملوكهْا،َ من م الللروَم وأّن يرومه،َ ل أحد

ُفسهْم تسخوا ل ّلله العَزيز،َ عَبد بُن عَمَُر قام فلمَّا به،َ أن بالِجلل،َ َج

ّطاهِّ َغ َبَخ بالكِرابيَس،َ و ّتىَ القناديِل سلسَل وط ذلللكَ عَنهْللا ذهللبَّ ح

ُؤ َع ذلكَ أّن إلىَ وذهبَّ والبريق؛ التلل ِنبٌَّ الصنيَ ّنة مجا السلللم،َ لس

َع الُحسللَن ذلللكَ وأّن ّدقاق،َ والمَحاسللَن الرائلل َهلللٌة اللل للقلللوب،َ َمذ

َغلٌة ًا يكِون ل الباَل وأّن الخشوع،َ دوَن َومش شلليء وهنللاكَ مجتمَِعَلل

عَليَلللللللللللللللللللله. ويعَللللللللللللللللللللترض يفّرقلللللللللللللللللللله

ّنه قلنا،َ ما عَلىَ يدّل والذي  الزنادقة كتبَّ صفة كتبهْللم فللي ليَس أ

ِريبللة،َ حكِمَللٌة ول أدٍب،َ صللنعَُة ول َطريللف،َ خبٌر ول سائر،َ مثٌل ول غ

ّيَة،َ مسألٌة ول فلسفٌة،َ آلللة،َ اسللتخراُج ول ِصللناعَة،َ تعَريُف ول كلم

ٍة،َ تعَليَُم ول مناَضلللة ول ِدين،َ عَن مقاَرعَة ول حرب،َ تدبيَر ول ِفلح

ُكللحَُ والظلمَللة،َ النللور ِذكللر فيَهْا ما وُجّل ِنْحلة،َ عَن الشلليَاطيَن،َ وتنا

ُد ُف السللنخ،َ بعَمَللود والتهْويللل الصللنديد،َ وذكللر العَفللاريتُّ،َ وتسللا

ّللله والهْمَامللة،َ الهْامللة وعَللن شللقلون،َ عَللن والخبار ْذٌر وك وعَِللّي َهلل

َية وُخرافة،َ ّذب،َ وُسْخر ًا ول حسللنة،َ موعَظللًة فيَه ترى ل وتكِ حللديث



ًا،َ ِنق ّي خاّصللة،َ ترتيَبََّ ول عَامة،َ سيَاسَة ول َمعَاٍش،َ تدبيََر ول ُمو فللأ

ّي أجهْللُل،َ كتللاٍب ٍر وأ ُد تللدبيَ النللاس عَلللىَ يللوِجبَّ كتللاٍب مللن أفسلل

ّبة،َ الستبصار جهْة عَلىَ ل بالديانة،َ والبخوع الطاعَة،َ وليَس والمَح

ّبللون ل ديللن? والنللاُس تصللحيَحَُ ول َمعَللاٍش صلُح فيَه ًا إل يح أو دينلل

ّدنيَا دنيَا: فأّما ّدين وأما نفعَهْا،َ وإحضار سوقهْا فإقامُة ال مللا فأقّل ال

ّور أْن الخاّصة،َ واستمَالة العَامة،َ استجابة في ُيطمَع ٍة في يص صور

ّلطة،َ َهِّ مغ ّو ِر تمَللويَه ويمَ ّدينا ْهْللَرج،َ اللل َب ْل ِم ا ل الللذي الزائللف والللدره

ُقهْم فليَس القليَل،َ حقيَقته ويعَرُف الكِثيَر،َ فيَه يغلطِّ من عَليَهْا إنفا

ًا أظهْر يكِون دين وكّل ظننتُّ،َ حيَُث ًا،َ وأكثَر اختلف من يحتاج فساد

وقللد أكللثر،َ إلللىَ فيَلله والتغليَظ له الحتشاد ومن والتمَويه،َ الترقيَع

ّيََة أّن عَلمَْنا ّد النصران ًا أش ّية من انتشار ًا،َ اليَهْود حسللبَّ فعَلىَ تعَبد

ُدهم يكِون ذلكَ ّي ِكيَدهِّ،َ في تز ُلهْم تو تعَليَمَه. إظهْار في واحتفا

التعلم فضل

ًا،َ فقال لللي: اكتللبَّْ كللّل ُع بعَض َد ًا وأ َد بعَِض العَلمَاء،َ فكِنتُُّ أكتبَّ عَنه بعَض وقال بعَضهْم: كنتُُّ عَن

ُع خيَلللللللٌر ملللللللن مكِلللللللانه أبيَلللللللض. ُع،َ فلللللللإن أخلللللللّس ملللللللا تسلللللللمَ ملللللللا تسلللللللمَ

َفللللظ. ّلللللْل منلللله لتح ِرف،َ وتق ّثللللْر مللللن العَلللللم لتعَلللل وقللللال الخليَللللل بللللن أحمَللللد: تكِ



َدهِّ للصللللللدر. وقللللللال أبللللللو إسللللللحاق: القليَللللللل والكِللللللثيَر للكِتللللللبَّ،َ والقليَللللللُل وحلللللل

َيِسيَر: وأنشد قول ابن 

َفُظ ُع ما ذاكََ من وأح أجمَ أسمََلع ما كّل أعَِي
ِقيََل  ِلم هو َل َقع العَا ْد المَِص ِف َت ْيََر أس جمَع قد ما َغ
ُعَه العَلم من ٍع ُع تسمَ ِز تنل نلو كلّل إلىَ نفسي

ُع َجمَعَه ِمن أنا ول ُت أشب َجمَلع قد ما أحفُظ
ْتبَِّ في وعَِلمََي ُكِ ُع ال َد ِعَّي  مستو مجلسي في بال
ُهِّ يكِْن َقَرى دهَر ُع القهْ يرِج هلكِلذا عَلمَِه في يكَُ

ُعَكَ ينلفلع ل للكِتبَِّ فجمَ ًا تكِْن ًا حافظل واعَليَ
ّلللَف أبو وقال العَلم من بضروب التخصصُّ ٍر ابللُن إسللحاق: ك يسلليَ

َتىَ،َ تحيَللي ل الكِتللبََّ إن عَليَهْللا،َ ليَللس مللا الكِتللبََّ ّول ول المَللو تحلل

َق ًا،َ البليَد ول عَاقل،ًَ الحمَ ّيَلل ِك أدنللىَ فيَهْللا كللان إذا الطبيَعَللَة ولكِللّن ذ

ُبول،َ ُذ فالكِتبَُّ َق ِتق،َ تشَح َتف ِهف و ُتر َتشفي،َ و َد ومن و يعَلللَم أن أرا

ِه فيَنبغي شيء،َ كّل ّوَر إنمَا ذلكَ فإّن يداووهِّ أن لهل ٍء للله تص بشللي

ًا كان َفمَْن اعَتراهِّ ّيَلل ًا ذك ثلثللة وإلللىَ شلليَئيَن،َ إلللىَ فليَقِصللد حافظلل

ِزع ول أشيَاء،َ ُع ول والمَطاَرَحللة،َ الللدرس عَللن ينلل عَلللىَ يمَللّر أن يللد

َدر ما ذهنه،َ وعَلىَ بصرهِّ وعَلىَ سمَعَه الصللناف،َ سللائر من عَليَه ق

ًا فيَكِون ِر مللن غفٍل غيََر ويكِون بخواّص،َ عَالمَ فيَلله يجللري مللا سللائ

ًا،َ يحفللظ ل الللدرس مللع كللان ومن فيَه،َ ويخوضون الناُس ّ شلليَئ إل

أبعَد. الرجال أفواهِّ من الحفظ من فهْو منه،َ أكثُر هو ما نسَي



وفضلها الكتب جامع

ِة كتللبَِّ يحيَللىَ،َ ّدثني موسىَ بُن يحيَىَ قال: ما كان في ِخزانلل وح

وفلللللي بيَلللللتُّ مدارسللللله كتلللللاُب إلّ ولللللله ثلُث نسلللللخ.

وقال أبو عَمَرو بُن العَلء: ما دخلتُُّ عَلللىَ رجللل قللطِّّ ول مللررُت

ّنلله ُغ اليَللد،َ إلّ اعَتقللدُت أ ٍر وجليَُسه فار ُته ينظُر في دفت ببابه،َ فرأي

ًا: إّن ِقيَللل لنللا يوملل أفضُل منه وأعَقل. وقال أبو عَمَرو بن العَلء: 

ًا قد اجتمَعَوا عَلللىَ َسللوءة،َ وهللم ُجلللوٌس عَلللىَ في دار فلٍن ناس

ٍة مللن ّورنا عَليَهْللْم فللي جمَاعَلل ُبللوٌر،َ فتسلل ُطن خمَيَرة لهْم،َ وعَندهم 

ُبه حللوله،َ رجاِل الحّي،َ فإذا فتىًَ جالٌس في وسطِّ الللدار،َ وأصللحا

ًا فيَه شللعَر،َ فقللال ّلَحىَ،َ وإذا هو يقرأ عَليَهْم دفتر ِبيَُض ال وإذا هْم 

َثرتللم الذي سعَىَ بهْم: الّسوءة في ذلللكَ الللبيَتُّ،َ وإْن دخلتمَللوهِّ عَ

ُبه شيَوخ،َ وفي يدهِّ دفللتُر ّله ل أكشُف فتىًَ أصحا عَليَهْا فقلتُّ: وال

ُنَس ُيللو ّياء وأنشللد رجللٌل  عَلم،َ ولو كان في ثوبه دُم يحيَىَ بِن زكر

ّي:  النحو

ْئَس ِب ُع َف َد ِم مستو  العَل
 القراطيَُس

َع َد ًا العَلَم استو َعَله قرطاس ّيَ فض



َله فقال قال،َ َت ّله،َ يونس: قا ّد مللا ال َته أشلل َن وأحسللَن بللالعَلم،َ َضللنا

َلللكََ روِحكَ،َ ِمن عَلمََكَ إّن له،َ ِصيَانته ْعَه بللدنكَ،َ ِمللن وما منللكََ فضلل

ْع الللللللّروح،َ بمَكِللللللان َلللللللكََ وضلللللل البللللللدن!. بمَكِللللللان ما

جلللود فللي هو وإذا الشمَقمَق،َ أبي كتاَب - وأخرَج داحة لبن وقيَل

ّيَة،َ َتيَن كوف ّف َد َتيَن،َ و ّيَ مللن ُأضلليَع له: لقللد - فقيَل عَجيَبَّ بخطِّّ طائف

َد ّو ْقمَق أبي بشعَر تج ّله جرم فقال: ل الشمََ ُيَعَطيَكِم العَلَم إّن وال ل

َعَه أن استطعَتُُّ ولو تعَطونه،َ ما حساِب عَلىَ ِد َء أو أو قلبي،َ ُسويدا

َللللللللله ًا أجعَ لفعَلللللللللتُّ. نللللللللاظري،َ عَلللللللللىَ محفوظلللللللل

فرأيللتُُّ إْمرتلله،َ فللي سللليَمَان بللن إسللحاق عَلللىَ دخلللتُّ ولقللد

َطيَن ً والرجللاَل الّسمَا ُثللول َأّن ُم ورأيللتُُّ الطيَللر،َ رؤوسللهْم عَلللىَ كلل

َته ِبّزته؛ ِفْرَش ِبلله،َ بيَتُِّ في هو وإذا معَزول،َ وهو عَليَه دخلتُُّ ثم و كت

َليَه ِطُر والّرقللوق،َ السللفاطُْ وحللوا ِتر والقمَللا والمََسللاطر والللدفا

ُته فمَا والمَحابر،َ منللُه أجللَزل ول أهيَللبََّ ول أنبللَل،َ ول أفخللَم قطِّّ رأي

ّنه اليَوم؛ ذلكَ في َع ل َبة مع جمَ ّبة،َ المَهْا َفخامة ومع المَح الَحلوة،َ ال

َدد ومللللللللللللللللللللع ْكِمَللللللللللللللللللللة. الّسللللللللللللللللللللؤ الِح

ُد داحة: كان ابن وقال ّله عَب ِد بُن ال ِه عَبد بِن العَزيز عَب ّل عَمَللر بن ال

ّطاب،َ بن ِلُس ل الخ ًة وينزُل الناَس،َ يجا ُبَر ْق ل وكللان المَقابر،َ من َم



ُد ّ ُيرى يكِا ِئل يقرؤهِّ،َ كتاٌب يدهِّ وفي إل ِللله وعَللن ذلللكَ،َ عَن فُس نزو

ُبرة ْوعََظ أَر فقال: لم المَق َنع ول قبر،َ من َأ َلَم ول كتاب،َ من أم أسلل

َوحدة،َ من َوحللدة فللي جللاء للله: قللد فقيَللل ال فقللال: مللا جللاء مللا ال

َدها ِهل أفَس للعَاقل. وأصلحهْا للجا

الخط منفعة

ًا ِكَرامل ّلله تبلاَركَ وتعَلالىَ " َعَة الخلطِّّ. قلال ال َف ِر من وضروٌب من الُخطوطِْ بعَد ذلكَ،َ تدّل عَلىَ قد

ِدي ْيلل أ
َ ٍة. ب ّهْللَر َط ٍة ُم َعَلل ُفو ٍة. َمْر َكِّرَملل ِفللي ُصللُحٍف ُم ّله عَّز وجّل " ُلون" وقال ال َعَ ْف َت َلمَُوَن َما  ْعَ َي ِبيََن.  ِت َكا

ْأ ْقللَر ِهِّ" وقللال "ا ِر ْهْ َظ َء  َوَرا َبُه  َتا ِك ِتَي  ُأو َأّما َمْن  َو ِنه" وقال " َيَمَِيَ ِب َبُه  َتا ِك ِتَي  ُأو َأّما َمْن  َف ٍة" وقال " َفَر َس

ًا". ْيَلللللللللللللكََ َحِسللللللللللللليَب َل َعَ ْوَم  َيَللللللللللللل ْل ْفِسلللللللللللللكََ ا َن ِب َفلللللللللللللىَ  َك َبلللللللللللللكََ  ِكتا

ّنه تعَللالىَ وعَللّز،َ عَلللم أّن ِنسيَاٌن،َ ولكِ ُلهْم لكِانتُّ محفوظًة ل يدخُل ذلكَ الحفَظ  ولو لم تكِتبَّ أعَمَا

ُغ فلللي النلللذار والتحلللذير،َ وأهيَلللبَُّ فلللي الصلللدور. ُد وأبلللل َكللل كتلللاَب المَحفلللوِظ ونسلللَخه،َ أو

ّي،َ ولذلكَ قللال ّطاطْ السد وخطِّ آخر،َ وهو خطِّّ الحازي والعَّراف والّزاِجر. وكان فيَهْم حليَس الخ

هجائهْم: شاعَرهم في 

ْلكََ َغناؤكم  في الخاطيَطُِّ ِت
ّتْرِب  ال

إذا الَخمَِيَِس عَضاريطِّ

َقلْرع السلّن،َ ّكِر،َ كمَا يعَتري المَفكِلر ملن  ِر والمَهْمَوم والمَف َلسيَ ًا ل وُخطوطٌْ أَخر،َ تكِون مستراح

ّبطَِّ  ًا: والغضباَن من تصفيَِق اليَد وتجحيَظ العَيَن. وقال تأ َشّر

ّكرِت ًا تذ َعَّن أخلقي بعََض يوم ْقَر َت َلّي ل ٍم ِملْن السّن َعَ َد َنل
الّرّمة: وفي خطِّّ الحزيِن في الرض يقول ذو 

ْلَحَصىَ ِر في والخطِّّ ا  الدا
ُع َل  ُمو

ِنلي غليََر ِحليَلٌة ِلي ما ّنل َأ

ِغْرباُن ِر فلي وال ُع اللدا ّقل ُو َأمحلو ُدهِّ ثلم اللخلطِّّ و ُأعَِليَ
ّكِرن،َ  ِبيَن واغتربن وف َعَهّْن إلىَ ذلكَ،َ إذا ُس ِء،َ وفَز َع النسا فقال: وذكر النابغُة صنيَ



َبأَن َيخ ِدي ُرّماَن و ّث ِد ال النلواهل ْطَن ِلعَيَداِن ويْخط كّل في با

ّلل،َ كمَا يفزع إليَه المَهْمَوُم وهو قوُل القاسم ابن أميَة بن أبي وقد يفزع إلىَ ذلكَ الَخِجُل والمَتعَ

ْلتُّ:  الّص

ِعَلِّت لتلمَِّس ِعَليَداِن ال بلالل ِهْم عَند الرَض ينقرون ُسؤال
َد  كأحَسلِن اللقاء عَن

الللواِن
ُطون َههْم يبُس وجو

لهْا
ّي،َ وذكَر رجلً سأله حاجًة فاعَتراهِّ العَبُث ْند ِكِ وقال الحارث بن ال

بأسنانه،َ فقال: 

َنا ِري ّنُه ُي ٌع أ بِضْرِس َوِج ِه ّف َكِ َتكَّ ب ًا يح ِضرس
ّد الحصىَ،َ إذا كانوا في موضِع حصىَ،َ ولم يكِونوا في موضللع تللراب،َ وهللو َترى هؤلء عَ وربمَا اعَ

القيَس: قول امرئ 

ّد َقِضي ما الحَصىَ أعَ ْن  َت
ِتي  َحَسرا

ِئي َدا َق ِر َرأِسَي فو

ّيَُة بُن أبي  ْلتُّ: وقال أم الّص

َتفيَن يعَتري َداكا فضُل المَعَ ًا ن ِري ًا َجا ًا وبيَتل ّيَ عَِللل
ّللهُْم لم ْقطِِّ تعَ َل َكلا ب َحصلا ِم من تراخ َجْزٍل المَكِار

ِتل زوُجهْا،َ فهْي محزونة تلقطِّ  ُق ًة  الحصىَ: وقال الخر،َ وهو يِصف امرأ

َتليَن أحوى أّم َل ْق ُذوِل المَُ َخل وشلاَحلهْلا كأّن مكِسال 

أصيَِل كّل ُجنحَِ في أو الّصبحَ َد زوَجهْا مْن لهْا َد َعَ
الحصىَ

َهْا يقول: لم ِِط ْعَ ً ُأ ْقل ّ ُأورثهْا ولم زوجهْا،َ عَن عَ دعَاها الذي الهّْم إل

ّنلله يخبر الحصىَ،َ لقطِّ إلىَ ِتلله،َ أ َعَ ِن ول عَقللٍل إلللىَ منلله ُيوَصللل ل لمَ

َود. َق



الخط في الشعراء أقوال

ّي ّنللع الكِنللد وّممَا قالوا في الخطِّّ،َ ما أنشدنا هشاُم بن محمَد بن السائبَّ الكِلبي قال: قللال المَق

َد بَن  يزيد: في قصيَدٍة له مدح فيَهْا الوليَ

ّد ِبمَدادهِّ،َ ِه ملن وأَس أقللمل ُتبَِّ في  َدهِّ الغلم ُك أجلا
ِفٌظ َتح عَللِّمله من للعَلم ُمس ِة كُخرطوم ملائٌل الحمَلام

ِنهْا ّنْقطِّ لبيَا ِه ملن بال أرسلامل ُء إذا الحروَف َءهلا يشا بنا
ّيََر حتىَ ُنهْا تغ بُسلخلاِمله لو ٍة ُسخامله المَداد َنفث ُصوف

ُقلَمة ِر ك ُفو ْظ ُل قلِّمله من ا ْقَصُم ُيَ أنِفله َشعَيَرة من ف
ِقَي َد،َ ُس َتلَِمله في فزاد المَدا ّق َءم َش َتلوى تل فلاسل

 عَلىَ به اللساُن نطق
 استعَجاِمه

ملا بكِّل الفِصيَحَُ وهو ُمْستعَِجٌم

ُلوَن ما تبيَاُن َترَجلاِمله من َيت ٍة تراِجمٌَة للهْلْم بأللسلن
استكِتاِمه عَلىَ به يبوُح إن ّتلابله به شيء من  كل

ّلقٌة ميَم لِمله بلأسلفلِل معَ بلعَلدهلا ولم قاف وهجاؤهِّ
قال: ثم 

ّنع وجَه ِء من المَق ِلثاِمله ورا ّيُل لجارتهْا رأت إذ الغلَز
ِهيَمَلاِمله من ُتنكِرهِّ فالعَيَُن ْد ا ْدَمٌة فاعَلتلراهِّ أبيََض  أ

ِزل ومن اليَديِن ِزل  عَاِمه ُبوي مهْلّرية عَاِمهْا ُبوي
ِه،َ ذاكََ وكذاكََ ِل ِزمامله بَرح و ُد وزمامهْلا بَرْحلهْا الوليَ

ُقوِح  ّل َد ال َء فعَا ِه ِمل ِحزاِم ّد عَلتلد وقويرٍح ِه ُأعَِل ّيَ ِنل ِلل
ِلَجامله بَسرجه،َ ذاكَ وكذاكَ و ُد ولجامهْلا بَسْرجهْا الوليَ

ِهف كالسيَِف ّدهِّ ُأر بُحسامه ح ّنع ِد المَق َوليَ ًة لل قلصليَد
هشاِمه موِت بعَد الِخلفُة ّللهْلا قريٍش في المَآثُر ك

الخطِّّ: وقال الحسن بن َجمَاعََة الُجذاِمّي في 

ِرُف الصدى  الّسّن ُمحرو
ُع  طائ

ِقلُل َبلاَت ِبِسّري عَلاللٌم ُير

ْذٌن ول لساٌن َو بهْلا ُأ ُع ُهل سلامل َللُه وملا إلليَه ُيوَحلىَ بمَا

ْتلُه ما إذا لديه،َ َث ْثَح ُع َح الصلابل ِبلسلّرهِّ بلاح القللبَِّ ضمَيََر



ّفقتهْا ُضلوٍع ِمْن ُع ص ِلل الضا ّدهِّ فلرٍث غليَر من ِريقٌة تلمَل
ِد المَلكَ  َد بن عَب الّزيات: وقال الطائّي،َ يمَدح محمَّ

ُتهْا ّن ْذ أعَ َللتلكَ ُم اللرسلائل راس ِرحتُّْ ًا ب ًا إليَكََ ُصور نلوازعَل
ِر من ُيَصاُب َلىَ الم ُكِ  ال

 والمَفاصُل
بشلبلاتله الذي العَلىَ القلُم

ْلكَِ احتفلتُّ لمَا  تلكَ للمَُ
المَحلافلُل

ِء الَخلواُت ّيَهْلا لول الل نلجل

ُي َأْر َنىَ و ْته الَج ٍد اشتاَر  أى
َعَلواِسلُل

القلاتللِت الفاعَي

ِرها  الشرِق في بآثا
وابلُل والغلرب

َقٌة وللكِلّن طلّل ِري
َعَلهْللا وقل

َتله إن وأعَجُم  وهلو خاطبل
راِجلُل

َتله إذا ْق وهلو استنط

ِر ِشعَاُب  وهلي الفكِ
ِفلُل َحلوا

الخمََس امتطىَ
َطاَف ّل ُأفرغتُّ ال و

َنجواهِّ ِم تقويَض ل  الخيَا
اللَجلحلافلُل

ْته َعَ َقنلا أطراُف أطا ال
ّوَضلتُّْ وتلقل

 وهي الِقرطاس في
أسلافلُل

ِلّي الذهن استغزر الج
وأقلبلللتُّْ

 اللثللُث نواِحليَه ثلَث
النلاِملُل

ْنلَصلران رفدته الِخل
ّددت وسل

ًا ُبه وسمَيَن ْط  وهلو َخ
نلاحلُل

ً ُنلُه جليَل وهلو شأ
َهلٌف ُملْر

 فليَه الحلكِلُم وأّما فداٍن
فلعَلادُل

أّملا ملرواَن أبي ابَن

َبللل َأن ٍة له،َ بعَض كهْوِل العَسكِر،َ ومن  ّي في كلمَ ُتر ُبح وقد ذكر ال

ّلة فقال:  ّتابهْم الِج أبناء ك

ّدَجىَ مصابيَحَُ  انتلَحلتُّْ ثم أقلُمه دَجتُّْ كتبه في ال

القديمة الكتابات



ًا الكِتاب يجعَلون وكانوا ًا الصخور،َ في حفر الحجللارة،َ فللي ونقشلل

ّكبًة وخلقة ْنيَان،َ في ُمَر ُب ّبمَا ال ّبمَا الناتئ،َ هو الكِتاُب كان فر كان ور

ًا كللان إذا الحفللر،َ هللو الكِتللاُب ًا أو َجسلليَم،َ لمللر تاريخلل ٍر عَهْللد لملل

َتجىَ َموعَظًة أو عَظيَم،َ ُعَهْللا،َ ُير َء أو نف تخليَللد يريللدون شللرٍف إحيَللا

ّبللُة عَلللىَ كتبللوا كمَا مدته،َ تطويل أو ذكرهِّ،َ َدان،َ ُق بللاب وعَلللىَ ُغمَْلل

َقيَُروان،َ َقند،َ باب وعَلىَ ال ِرب،َ عَمَللود وعَلىَ َسمََْر ركللن وعَلللىَ مللأ

ّقر،َ َلللق وعَلللىَ المَش َفللْرد،َ الب ْل ُدون الّرهللا،َ بللاب وعَلللىَ ا إلللىَ يعَمَِلل

ِد في الخطِّّ فيَضعَون المَذكورة،َ والمَواضع المَشهْورة،َ الماكن أبعَ

ّدثور،َ من المَواضع ِعَهْا ال َن مّر من يراها َأْن وأجدَر الدروس،َ من وأم

الدهر. وجه عَلىَ ُتنسىَ ول بهْا،َ

والمحالفات المعاهدات وتسِجيل الكتابة فضل

ُد والشروطُْ والّسِجلُّت والّصكِاكَ،َ وكّل إقطاٍع،َ وكّل إنفللاق،َ َطلتُّ العَهْو وأقول: لول الخطوطُْ لب

ِد إليَلله،َ كلانوا ِم ذلللكَ،َ والثقللة بلله والسلتنا ٍر وِحلف،َ ولتعَظيَل ٍد،َ وكّل ِجوا ْق َعَ ٍد و وكّل أمان،َ وكّل عَهْ

ًا مللن النسلليَان،َ ًا للمللر،َ وتبعَيَللد ْدنللة،َ تعَظيَمَلل ُهْ ْلللف وال ِة َمْن يكِتبَُّ لهْم ذكَر الِح ّيَ ُعَوَن في الجاهل ْد َي

ٍر  ّلزة،َ في شأِن بكِ وتغلبَّ: ولذلكَ قال الحارُث بن ِح

ُد فيَه ّدَم ُء العَهْلو واللكِلفلل ْلَف واذكُروا ُق وما المَََجاز ِذي ِح
ِرِق في ما ُقض ُء المََهْا الهلوا ِر ّدي الَجو ّتعَل َيْن وهلْل وال



ُق للكِتبَّ يقال ول والكِتبَّ،َ الّصُحُف بهْا يراد ليَس والمَهْارق،َ َمهْار

ّتىَ ٍد،َ كتبََّ أو ديٍن،َ كتبََّ تكِوَن ح وأمان. وِميَثاٍق،َ عَهْو

والخطوط الرقوم

ِم بيَن وليَس أصللحاُب لهْلللكََ الرقوم ولول َفرق،َ والخطوطْ الّرقو

َبللّز ُغللزول،َ ال ِة السللاِج وأصللحاُب وال بيَللَن وليَللَس المَتللاجر،َ وعَاّملل

ِم ُوسو ّللله الحافر عَلىَ تكِون التي ال ّللله والخللّف ك ّظلللِف ك ّللله،َ وال ك

ِم وبيَللن ِد بيَللَن ول فللرق،َ الرقللو بيَللن ول فللرق،َ والرقللوم العَقللو

ّلهْا والرقوم الخطوطْ ّلهْا فرق،َ ك فللي أو كتللاٌب،َ وكلهْللا خطوطْ،َ وك

ِة الحروف بيَن ول والكِتاب،َ الخطِّّ معَنىَ ِة المَجمَوعَ مللن والمَصوّر

ّطع الصوت ّورة المَجمَوعَللة الحللروف ومن الهْواء،َ في المَق المَصلل

َنع  فرق القرطاس في السواد من ِم َجوبللة فللي واللسان: يص الفلل

وبللاطِن َلهْللاته،َ وفللي خللارجه،َ وفللي الفللم جللوِف في الذي وهوائه

ِد فللي القلللُم يصللنع مللا مثللَل أسللنانه،َ ّليَقللة المَللدا ِء وال والهْللوا

ّلهْا والقرطاِس،َ ٌق وعَلماٌت صوٌر وك ْل َدللت،َ مواثل،َ وَخ فيَعَللرف و

َور تلكَ في كاَن ما منهْا ِة الّص ويعَللرف السللمَاع،َ عَلىَ َتردادها لكِثر

ًا كان ما منهْا ّور البصللار،َ عَلىَ تكِرارها لطول اللوان تلكَ من مص



ّلوا كمَا وعَلللىَ اللللم،َ عَلللىَ وبالبكِللاء السللرور،َ عَلىَ بالّضحكَ استد

ِر وضروَب الصوِت،َ معَاني عَرفوا ذلكََ مثل ِر الشللارات،َ صو وصللو

َقبه،َ المَجنون عَرف وكمَا الهْيَئات،َ جمَيَع وعَلللىَ اسللمََه،َ والكِلللبََّ ل

الوعَيَللد المَجنللون ووعَللىَ والغللراء،َ الزجللَر الصللبّي فهْم ذلكَ مثل

ّدد،َ ّد ذلكَ وبمَثل والتهْ ّبة ُحْضُر اشت ّتللىَ الصللوت،َ رفللع مع الدا إذا ح

ّيَللَم الحمَللاُم رأى وإذا حمَحللم،َ سائَسلله رأى للقللطِِّ انحللطِّّ عَليَلله الق

ِلقَي أن قبل الحبَّّ،َ ُقوش الوسوُم ولول يلقطه،َ ما له ُي ُن الخواتم،َ و

الضللرُر النللاس خزائللِن وعَلللىَ الكِللثيَر،َ الخلللُل المواِل عَلىَ لدخل

الشديد.

والحضارة الخط

ْو ِطْرق بهْا أّمٌة الرض في وليَس َكِة،َ لهْا َأ قبللٌض لهْم جيٌَل ول ُمْس

ّ وبْسطِّ،َ والسلللطاِن والمَمَلكِللة،َ المَلكَ أصحاب فأّما خطِّّ،َ ولهْم إل

ّديانللة والِجبايلة،َ َقللن،َ الكِتللاُب فهْنللاكَ والعَبللادة،َ وال والحسللاب المَت

َكِم،َ َند الجْزم من الخطِّّ يخرج ول المَح والسللمَون المَنمَنللم والمَسلل

الكِللللبي. وابلللن عَلللدي،َ بلللن الهْيَثلللُم ذللللكَ قلللال كلللان،َ كيَلللف

ٍة قال: فكِللّل لمَآثرها المم تخليَد ُد أّملل ِء فللي تعَتمَلل مآثرهللا،َ اسللتبقا



الشللكِال. من وشكِل الضروب،َ من ضرٍب عَلىَ مناقبهْا،َ وتحصيَن

ّيَتهْللا فللي العَللرُب وكللانتُّ لمَآثرهللا العَللرب تخليَللد فللي تحتللال جاهل

والكِلم المَللوزون،َ الشللعَر عَلللىَ ذلللكَ فللي تعَتمَللد بللأن تخليَللدها،َ

ّفىَ،َ فضلليَلَة ُيفيَللد الشللعََر أّن وعَلللىَ ديوانهْللا،َ هللو ذلللكَ وكللان المَق

ُثرة،َ وفضلليَلَة والمَللادح،َ الراغللبَّ،َ الشللاعَر عَلىَ البيَاِن،َ عَلللىَ المَللأ

ّيَد َلللىَ العََجللم وذهبتُّ به،َ والمَمَدوِح إليَه،َ المَرغوِب الس ّيَللد أن َعَ تق

ُبنيَللان،َ مآثَرهللا بيَضللاء أْردشلليَر وبنللىَ بيَللداد،َ كللرد مثللَل فبنللوا بال

َطْخر،َ والقنللاطر والحصون،َ والمَدن والَحْضر،َ المَدائن،َ وبيَضاء إص

ّبللتُّْ العَللرَب إّن قللال: ثللّم والنللواويس،َ والجسللور،َ تشللاركَ أن أح

ِء،َ في العَجَم َنْجللران،َ وكعَبللَة ُغمَللدان،َ فبنللوا بالشللعَر،َ وتنفللرد البنا

وفيَلله الفللرد،َ والبلللق شللعَوب وقصللر مللأرب،َ وقصر مارد،َ وقصَر

َد قالوا مارد،َ وفي ٌد تمَّر ِر ُبنيَللان،َ مللن ذلللكَ وغيَللَر البلللق وعَللّز ما ال

ُبنيَللان،َ شللريَف تبيَللحَ الفللرُس تكِللن لللم قال: ولذلكَ تبيَللحَ ل كمَللا ال

ّ السللمَاء،َ شللريف النللواويس فللي كصللنيَعَهْم البيَوتللات،َ لهللل إل

الللدار،َ حيَطللان عَلللىَ والّشللَرف الخضللر،َ والِقبللاب والحمَّامللات

ْقد َعَ ّدهليَز عَلىَ وكال ُتللبَُّ من بعَض فقال ،َ ذلكََ أشبَه وما ال ُك حضر: 

ِء ّونلتُّ َوملا الحكِمَلا ُء َد والّصلناعَات،َ البلغلات صلنوف ملن العَلمَلا



للله ومللن الخاليَللة،َ والمللم السابقة القرون من والرفاق،َ والداب

ّيَللة ّيَللة ل ومللن بق ًا أبقللىَ للله،َ بق ُع ذكللر ًا وأرفلل ًا،َ وأكللثر قللدر ّد لّن ر

ُع الحكِمَللَة فللي وأحسللُن بهْللا،َ النتفللاع جهْللة مللن ورثهْللا،َ لمَللن أنفلل

الجمَيَلللللللللل. اللللللللللذكر أحلللللللللبَّّ لمَلللللللللن الحدوثلللللللللة،َ

مللن أولللىَ بللذلكَ والكِتللبَُّ قبلهْللم من آثار والمراء المَلوكَ طمَس

َدر؛ وِحيَطان الحجارة ُبنيَان يطمَِسللوا أن المَلللوكَ شأن من لّن المَ

َلهُْم،َ َمن آثار عَلىَ َدموا فقللد أعَللدائهْم،َ ذكللَر ُيمَيَتوا وأن قب بللذلكَ هلل

ّياَم كانوا كذلكَ الحصون،َ وأكثَر المَدِن أكثَر السببَّ ّيللاَم العََجللم أ وأ

ّيَللة،َ ّيللام فللي هللْم ذلللكَ وعَلللىَ الجاهل ُعَثمَللاُن هللدم كمَللا السلللم،َ أ

هللدم وكمَا بالمَدينة،َ كانتُّ التي الطاَم هدَم وكمَا ُغمَدان،َ صومعََة

ٌد َنع قصر كّل زيا ُبنا هدم وكمَا عَامر،َ لبن كان ومص َء أصحا مدن بنا

مروان. لبني الشامات

العربي الشعر تاريخ

َق إليَله: املرؤ ّهْل الطريل َله،َ وسل بيَ َهْلَج س َن ّوُل ملن  وأما الشعَُر فحلديُث المَيَلد،َ صلغيَر السلّن،َ أ

َليَمَللوس،َ ْط َب ّلمَِلله أفلطللون،َ ثللم  ِرسللطاطاليََس،َ ومعَ ُتللبَُّ أ ُك ِهْل بُن ربيَعَللة،َ و ْل َهْ القيَس بن ُحْجر،َ وُم

ِء الشللعَر بالللدهور قبللَل الللدهور،َ والحقللاب قبللَل الحقللاب. ِد وديمَقراطس،َ وفلن وفلن،َ قبللَل بلل

ِة الشعَر،َ قوُل امرئ القيَس بن  ُحْجر: ويدّل عَلىَ حداث



ّيَعَه ُللون ض ُل ّدخ َدُروا إذ ال َغل َنوا عَوٍف  َت ًا اب حلسلنل
ْع خلفلارتله جارهم إلىَ َنَصُروا َمْن بالمََغيَبَّ َيِض

ٍر اسلتُّ  يحلكِلهْلا َعَليَ
ّثلفلللر الل

ّي َيَر ول وفلللىَ ِحلمَْللل
َدٌس ُعَللل

َويٌر َفىَ ُعَ ِته و ل بذّم
َبُه َوُر ول عَا  َعَ

ُظْر،َ َة عَمَللُر كلان كم فان ِد ُزرارة مللوت بيَللن كلان وكلم ُزرار ومولل

إلللىَ له وجدنا الشعََر،َ استظهْرنا والسلم? فإذا الصلة عَليَه النبي

ّله جاء أن بغايلة اسللتظهْرنا وإذا عَللام،َ ومائللَة خمَسلليَن بالسلللم ال

عَلللللللللللللللللللام. فمَلللللللللللللللللللائتي السلللللللللللللللللللتظهْار

ٌة الشللعَر قال: وفضلليَلة ّلللم مللن وعَلللىَ العَللرب،َ عَلللىَ مقصللور تكِ

عَليَلله يجللوز ول يللترَجم،َ أن ُيسللتطاع ل العَللرب. والشللعَر بلسللان

ّول ومتىَ النقل،َ ّطع ح ُنه،َ وبطَل نظمَُه تق ُنه وذهبَّ وز وسللقطَِّ حس

ُع ِم ل التعَجبَّ،َ موض ُأ المَنثللور والكِلُم المَنثور،َ كالكِل عَلللىَ المَبتللد

ُع أحسُن ذلكَ ّول الللذي المَنثللور من وأوق الشللعَر. مللوزون مللن تحلل

فللي والحكِللم الللدين،َ فللي الحكِم إلىَ يحتاجون المم قال: وجمَيَع

ّوب المَعَللاَش لهْللم أقللام مللا كللّل وإلللىَ الصناعَات،َ أبللواَب لهْللم وبلل

َطن،َ ِف َهِّ وعَّرفهْم ال ُثهْم المََرافللق؛ وجللو ِهْم،َ حللدي ُدهم كقللديمَ وأسللو

ِرهم،َ ُدهم كأحمَ َلة ذلكَ إلىَ والحاجة كقريبهْم؛ وبعَيَ لهْم. شام



العربي الشعر ترجامة صعوبة

َلتُّْ وقد ِق ُترجمَللتُّْ الهْنللد،َ كتللبَُّ ُن ّيَللة،َ حكِللم و ّولتُّ اليَونان آداُب وُحلل

َد فبعَضهْا الفرس،َ ًا،َ ازدا ًا،َ انتقصُّ ما وبعَضهْا ُحسن ّولتُّ ولللو شيَئ حلل

ّنهْللم مللع الللوزن،َ هللو الللذي المَعَجُز ذلكَ لبطل العَرب،َ حكِمَة لللو أ

ّولوها ًا معَانيَهْا في يجدوا لم ح ،َ كتبهْللم فللي العَجللم تللذكْرهِّ لم شيَئ

َطنهْم لمَعَاشهْم وضعَتُّ التي ِف َلتُّْ وقد وِحكِمََهْم،َ و ِق الكِتللبَُّ هللذهِّ ُن

ٍة من لسللان،َ إلللىَ لسللاٍن وِمللن قللرن،َ إلللىَ َقرن ومن أّمة،َ إلىَ أّم

ّنللا إليَنا،َ انتهْتُّ حتىَ ِرثهْللا َمللْن آخللَر وك َظللر و َأّن صللحَّ فقللد فيَهْللا،َ ون

ُغ الكِتلللبََّ ِد فلللي أبلللل ِثر،َ تقيَيَللل ُبنيَلللان ملللن المَلللآ والشلللعَر. ال

ّترُجمَللان له: إّن ويحتّج ويحوطه الشعَر ينصر َمْن بعَُض قال ثم ل ال

ّدي ًا يؤ ِئصُّ عَلىَ الحكِيَُم،َ قال ما أبد ِهبه وحقللائق معَانيَه،َ خصا مللذا

ّيَاِت اختصاراته،َ ودقائق ِدر ول حدودهِّ،َ وخف حقوقهْلا،َ يوفيَهْلا َأْن يقل

َي ّد ّي،َ عَلللىَ ويجللبَُّ الوكيَللَل يلزُم بمَا ويقوَم فيَهْا،َ المانة ويؤ ِر الَجلل

ِدر وكيَف ِم أدائهْا عَلىَ يق ّقهْلا عَللىَ عَنهْلا والخبار معَانيَهْا،َ وتسليَ ح

ّ وصدقهْا،َ تصللاريِف واسللتعَمَاِل بمَعَانيَهْللا،َ العَلللم فللي يكِللوَن َأْن إل

ِظهْا،َ ّلف ومثَل ،َ مخارِجهْا وتأويلِت ألفا ِعَه،َ الكِتاب مؤ فمَللتىَ وواض



ّله رحمَه كان ِريق،َ ابُن تعَالىَ ال ِبط وابللن ُقللّرة،َ وابن ناعَمَة،َ وابن ال

ّفع،َ وابن وهيَلي،َ وابن وثيَفيَل،َ ِفهْريز،َ ِرسللطاطاليَس? مثللَل المَق أ

ٌد كان ومتىَ أفلطون?  مثَل خال

الترجامة قيمة

ّد ول ّترُجمَاَن ب وْزن فللي الترجمَللة،َ نفس في بيَانُه يكِون أن من لل

باللغللة النللاس أعَلللَم يكِللون أن وينبغللي المَعَرفللة،َ نفِس في عَلمَه

ّتللىَ إليَهْا،َ والمَنقوِل المَنقولة ًء فيَهْمَِللا يكِللون ح ومللتىَ وغايللة،َ سللوا

ًا وجدناهِّ ّلم قد أيض ّنه عَلمَنا بلسانيَن،َ تكِ عَليَهْمَللا،َ الضيََم أدخَل قد أ

ٍة كل لّن ُذ الخللرى تجللذب اللغتيَن من واحد وتعَللترُض منهْللا،َ وتأخلل

ّكُِن يكِوُن وكيَف عَليَهْا،َ ِنلله فيَه،َ مجتمَعَيَن منهْمَا اللسان تمَ ّكِ إذا كتمَ

ّنمَللا بالواحللدة،َ انفللرد ٌة للله وإ ّو ّلللَم َفللإْن واحللدة،َ قلل ٍة تكِ واحللدة بلغلل

َغتُّْ ِر ْف ُت ُة تلكَ اس ّو ّلللم إْن وكللذلكَ عَليَهْمَا،َ الق لغللتيَن،َ ِمللْن بللأكثَر تكِ

ّلمَا اللغات،َ لجمَيَع الترجمَُة تكِون ذلكَ حساب وعَلىَ الباُب كاَن وك

ُء وأضلليَق،َ أعَسللَر العَلللم مللن ّد كللان أقللّل،َ بلله والعَلمَللا عَلللىَ أشلل

ّتَة تجد ولن فيَه،َ يخطئ أن وأجدَر المَترِجم،َ ًا الب ٍد يِفي مترجمَ بواح

العَلمَاء. هؤلء من



الدين كتب ترجامة

ُلنللا هذا واللحللون،َ والحسللاب،َ والتنجيَللم،َ الهْندسللة،َ كتللبَّ فللي قو

ّله عَن وإخبار ديٍن كتبََّ الكِتبَّ هذهِّ كانتُّ لو فكِيَف بمَللا وجّل عَّز ال

ّلللم أْن يريللد حللتىَّ عَليَلله،َ يجوز ل ممَّا عَليَه يجوز تصللحيَحَ عَلللىَ يتكِ

ًا ذلللكَ ويكِون الطبائع،َ في المَعَاني ّلللَم بالتوحيَللد،َ معَقللود فللي ويتكِ

ُوجوهِّ،َ واحتمَالته الخبار وِجوهِّ ًا ذلللكَ ويكِوَن لل يجللوز بمَللا متضللمَّن

ّله عَلىَ يجللوز،َ ل ممَا الناس عَلىَ يجوُز وبمَا يجوز،َ ل ممَّا تعَالىَ،َ ال

ّتىَ َقللىَ التي والمَقابلِت والخاّص،َ العَاّم مستقّر يعَلَم وح الخبللاَر َتل

َلهْا المَخَرج العَاّميََة ّيَة،َ فيَجعَ يخّصلله ما الخبر من يعَرَف وحتىَ خاص

يخّصلله وملا قلرآن،َ هللو الللذي الخبر يخّصه ممََّا أثر،َ هو الذي الخبر

ُة الحال أو العَادة تخّصه ممَا العَقل ّد ّتللىَ العَمَللوم،َ عَللن للله الللرا وح

ًا الخبر من يكِوُن ما يعَرَف يسللمَّىَ أن يجللوز ل ومللا كللذبا،َ أو ِصدق

ّتىَ كذب؛ ول بصدٍق كللم وعَلللىَ والكِللذب،َ الصللدق اسللم يعَرَف وح

ّي فقللد وعَنللد ويجتمَع،َ يشتمَل معَنىَ ًنللىَ أ السللم،َ ذلللكَ ينقلللبَّ معَ

ّي الصللحيَحَ،َ مللن المَُحللاِل معَرفة وكذلكَ ٍء وأ المَحللال؛ تأويللُل شللي

ًا المَحال يسمَّىَ وهل ّي ذلللكَ،َ يجللوز ل أم كذب أفحللُش: القللوليَن وأ



ّي وفي الكِذب،َ أم المَُحال َظللع،َ المَحاُل يكِون موضع أ ْف والكِللذب أ

ّتىَ أشنع؛ مللا وفْصللل والكِنايللة،َ والللوحي والبللديع،َ المَثَل يعَرف وح

َطللِل بيَللن ْذر،َ الخ َهْلل ِر وال ّتللىَ والختصللار،َ والمَبسللوطْ والمَقصللو وح

ِهْم،َ وأسللباَب القللوم،َ وعَللاداِت الكِلم،َ أبنيَللَة يعَللرف والللذي تفللاهمَ

َأ المَللترجم ذلللكَ يعَللرْف لللم ومتىَ كثيَر،َ من قليٌَل ذكرنا فللي أخطلل

ِم تأويل ُأ الدين،َ كل َأ من أضّر الدين في والخط الرياضللة في الخط

ِة والصناعَة،َ ْيَمَِيَاء،َ والفلسف َكِ يعَيَللش الللتي المَعَيَشة بعَض وفي وال

آدم. بنللللللللللللللللللللللللللللللللللللو بهْللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

ِر عَلللىَ أخطللأ لذلكَ،َ يكِمَل ل َترَجم قد الذي المَترِجم كان وإذا ْد قلل

ْلُم وما الكِمَال،َ من نقصانه الللدليَل? شللبه عَللن بالدليَل المَترِجم عَِ

ْلمَه وما ّيَة? وما بالخبار عَ ّيَة? وما بالحدود عَلمَه النجوم عَلمَه الخف

عَلمَُلله للكِتللبَّ? ومللا الناسللخيَن وأسقاطْ الكِلم،َ سقطات بإصلح

ّدمات? وقد لبعَض الخطرفة ببعَض ّدمات أّن عَلمَنا المَق ّد ل المَق بلل

ّية،َ تكِون أْن ّد ول اضطرار ّتبللًة،َ تكِللون أن ب المَمَللدود،َ وكللالخيَطِّ مر

ِبطريق وابُن ًا هللذا يفهْمَللان ل قّرة وابن ال ًا منللّزل،ًَ موصللوف ّتبلل ومر

ٍم من مفّصل،ًَ ّل ْته قد بكِتاٍب فكِيَف َطبَّّ حاذٍق ومن رفيٍَق،َ معَ تداول

والمللم?! ولللو المَِلللل خطللوطِْ وأجنللاُس القلم،َ واختلُف اللغاُت



ُق كان ّيَيَن بلسان الحاذ ّيَللة،َ بلسللان الحللاذق إلىَ يرمي اليَونان العَرب

ًا العَربّي كان ثم المَعَنللىَ يجللد لم اليَونانّي،َ بلغة مقدار عَن مقّصر

بلغتلله بمَقللدار يللرَض لم الذي اليَونانّي َيِجد ولم التقصيَر،َ والناقل

ّيَة لسان في ًا العَرب ّد مللا إلللىَ يصلليَر ثللّم والتجللاوز،َ الغتفللار مللن ُبلل

َته أن وذلكَ الناسخيَن،َ لصناف الفات من يعَرض َدمهْا ل نسللخ َيعَلل

الللذي الخطللأ مللن يزيللدهِّ َمن النسخة تلكَ من له ينسُخ ثّم الخطأ،َ

ِرض ثللم منه؛ ينقصُّ ل ثّم النسخة،َ في يجدهِّ يللتركَ َمللن بللذلكَ يعَللا

إصلُح طاقته من ليَس كان إذا حاله،َ عَلىَ الخطأ من المَقدار ذلكَ

َقطِّ ُدهِّ ل الذي الّس نسخته. في يج

الكتب تصحيح مشقة

ّبمَا ّلف أراد ولر ِلحَ أن الكِتلاب مؤ ًا،َ يصل اقطة،َ كلمَلًة أو تصلحيَف س

ِر إنشاء فيَكِون أيَسَر المَعَاني،َ وشريِف اللفظ حّر من ورقاِت عَش

ّدهِّ حتىَ النقصُّ،َ ذلكَ إتمَام من عَليَه ّتصللال مللن موضللعَه إلللىَ يللر ا

قللد نفسُه والحكِيَُم المَستأَجر،َ المَعَرض ذلكَ ُيطيَق فكِيَف ،َ الكِلم

ّنلله ذلللكَ من وأعَجبَّ الباب هذا أعَجزهِّ أصلللحََ بللأمَرين: قللد يأخللذ أ

َد ًا،َ الصالحََ وزاد الفاس نسللخًة ذلللكَ بعَد الكِتاب هذا يصيَر ثم َصلح



ُق فيَلله فيَسيَر آَخَر،َ لنسان َة الثللاني الللوّرا َق سلليََر َوّرا ّول؛ اللل ول ال

ْعَللَراض الجانيَللة،َ اليدي تتداوله الكِتاُب يزال ّتللىَ المَفِسللدة،َ وال ح

ًا يصلليَر َلطلل ًا،َ َغ ًا ِصللرف ِذب ًا،َ وكلل ّنكِللم فمَللا مَصللمَت تتعَللاقبه بكِتللاٍب ظ

ّطاطْ وتتعَاورهِّ بالفساد،َ المَترجمَون بمَثللله،َ أو ذلللكَ مللن بشّر الُخ

ِدم كتاٍب ّي المَيَلد،َ متقا ِر ْه الصنعَة. ُد

 الشعر وأنصار الكتب أنصار بين

َع الكِتبَُّ هذهِّ تكِون قالوا: فكِيَف ّفللىَ? الشللعَر مللن لهلهْا أنف المَق

نّزلتللم،َ مللا عَلللىَ والشللأُن قلتم،َ ما عَلىَ المُر كان الخر: إذا قال 

ًا أليَس ًا َأّن معَلوم ُتُه هذهِّ شيَئ ّيَ ُته بق ُهِّ وفضل َبابته،َ وُسؤر وهللذا وُصلل

ّدة عَلللىَ حاله مظهُْر ِد ذلللكَ عَلللىَ قللوته وثبللات الضلليَم،َ شلل الفسللا

ُوِل ّي النقصُّ،َ وتدا ٌق بالتعَظيَم،َ حر البنيَللان،َ عَلللىَ بالتفضلليَِل وحقيَلل

ِم ٍر عَلىَ والتقدي ّول هو إن شعَ َفتَُّ،َ ُح ُعَه تهْا أهله،َ عَلىَ مقصوُر ونف

ّد وهو المَنللافع ومللن بالمَبسللوطْ،َ وليَللَس المَقصللور،َ الدب مللن ُيعَ

ّيَة ّيَنلة بحقيَقلة وليَسلتُّ الصطلح ٍء وكلّل ،َ ب ملن العَلالم فلي شلي

دوَن الكِتللبَّ هذهِّ في موجودات فهْي واللت،َ والرفاق الصناعَات

َنا هي كتبٌَّ وهاهنا الشعَار،َ َن ِدس،َ كتاب مثل وبيَنكِم،َ بيَ ومثللل ُأقليَلل



وكتللبٌَّ الَحّجللاج،َ تللولهِّّ ّممَللا المَجْسللطي،َ ومثللل جللاليَنوس،َ كتاب

ٌة ٌغ فيَهْللا تحصللىَ ل كثيَر ومنقوصللة مختلفللة كللانتُّ وإن للنللاس،َ بل

ّيَرة،َ مظلومة َغ ً كللان منهْللا والغللائبَّ شاف،َ كاٍف فالباقي وم تكِمَيَل

ّلطِّ الكِامللللللللللللللللللللة. الطبلللللللللللللللللللائع لتسللللللللللللللللللل

ِعَه ومنتهْىَ حكِيَنا،َ ما فعَلىَ الشعَر فضيَلة فأما انتهْللىَ حيَللث إلىَ نف

القلللللللللللللللللللللللللللللللللللللول. بنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللا

ُبكَ والطللبَّّ،َ الحسللاب،َ كتللبَّ مللن النللاس أيللدي فللي مللا وحُسلل

ِة والهْندسللة،َ والمَنطللق،َ ّلحللون،َ ومعَرفلل ّتجللارة،َ والِفلحللة،َ ال وال

ِعَطلللر،َ الصلللباغ،َ وأبلللواب َتلللوكم وهلللم واللت،َ والطعَمَلللة،َ وال أ

الصللطرلبات وفللي الحمَّامللات فللي الللتي وبالمَنفعَللة بالحكِمَللة،َ

ِرسلللطونات َق الزجلللاج وصلللنعَة السلللاعَات،َ معَرفلللة وآلت وال

ُفَسيَِفسللللاء،َ َورد والزنجفللللور والسللللرنج وال والشللللربة،َ واللَز

َبَجللات،َ ْن َبه والنشللادر المَيَنللا،َ ولكِللم واليارجللات وال وتعَليَللق والّشلل

ّد والساطيَن،َ الحيَطان صللبَّّ ولهْللم التقللويم،َ إلللىَ منهْا مال ما ور

َتج،َ واستخراج الزردج،َ ّنَشاْس ّتخاذ الَخيَش،َ وتعَليَق ال الجمَّللازات،َ وا

ّي شراب واستخراج الَحّراقات،َ وعَمَل ِذ ّدبابات. وعَمَل الدا ال



 والمحامل السِفن من الحجاج ابتدعهَّ ما

ّيَلرة المَسلمَّرة غيَلَر المَخلّرزة،َ والمَدهونلة فن المَق ّوَل َمن أجرى في البحلر الس وكان الحّجاُج أ

ّوَل من عَمَِل المَحامل،َ ولذا قال بعَُض ُرّجاز  ّطحة،َ وغيََر ذواِت الجؤجؤ،َ وكان أ الكرياء: والمَس

ُهِّ َا ّبي أخز ً ر ْلٍق وآِجل عَاجل المَحاِمل َعَمََِل َخ
آخر: وقال 

ّدها َمَحامٌل َنلِقليَُض ِلق ُهّْن أصداِغي بيَُض ف
آخر: وقال 

ّبلُض رجال فيَهْا َمَحاِمٌل ق ّيَُض فهْن أصداِغي بل
 يغرضوا لم سنة يتكِون

تعَرفللوا لللم الُحمَْلنللات أبللواب مللن عَّرفوكم ما القوم: لول وقال

َبه،َ صنعَة تعَرفللوا لللم الرض وجلله عَلللىَ الصلليَن َغضللاُر ولللول الَش

َغضار،َ ُتم الذي َأّن عَلىَ ال ْل المَنفعَللة منقللوُص التوليَد،َ فيَه ظاهٌر َعَمَِ

َبَه أن وعَلىَ الّصيَنّي،َ تمَام عَن ّنمَا تستخرجوهِّ،َ لم الّش مللن ذلللكَ وإ

ُلمور ًا،َ وقعَتُّ التي ا ّتفاقلل فللي الجيَللر يللد مللن النللاطف لسللقوطْ ا

ْفر َلمَّا إفسادهِّ،َ َفِخفتم الذائبَّ،َ الّص اللللون مللن أعَطللاهِّ مللا رأيتم ف

ْلتم ُع وكذلكَ والنقصان،َ الزيادة في َعَمَِ ّيَللأ مللا جمَيَ ولسللتم لكِللم،َ تهْ

ِد مللن ذلللكَ فللي تخُرجللون اسللتعَمَلتم تكِونللوا أن أمَريللن: إّمللا أحلل

ِم من الشتقاق ّيَللأ ذلللكَ يكِون أن وإّما أورثوكم،َ ما عَل مللن لكِللم تهْ

ّتفاق!  طريق ال



 الجمازات

ّول َأّن عَلمَتم وقد ِليََن أمرت جعَفر ُأّم أّن الَجمَّازاِت،َ شأن َأ الرّحللا

ُدوا أن ِر فللي َيزيلل فللوَت وخللافتُّ عَليَهْللا،َ كللانتُّ الللتي النجيَبللة سلليَ

ًا مَشللتُّ ُحّركللتُّ فلمَا الرشيَد،َ ًا المَشللي،َ مللن ضللروب مللن وصللنوف

ًة ووافقللتُّ ذلكَ،َ خلل في فَجمَزت السيَر،َ الختيَللار،َ تحسللن امللرأ

ِز لللذلكَ فوجللدت المللور،َ وتفهْللم ّذة،َ الراحللة ومللع راحللًة،َ الجمَلل للل

ْتهْم يقّربللون زالللوا فمَللا الّسلليَرة،َ تلللكَ فللي بهْللا يسلليَروا أن فللأمر

ّعَللدون،َ ّوبهْم ذلللكَ كللّل فللي وهللي ويصلليَبون،َ ويخطئللون ويب تصلل

ُئهْم َفلتُّْ،َ ما قدر عَلىَ وتخط َدوا حلتىَ عَر مللا ذللكَ معَرفلة ملن َشل

َدوا،َ ّنهْا ثّم َش ل وكللذلكَ واسللتوى،َ تللّم حللتىَ ذلللكَ لتمَللام فّرغتهْم إ

ُع يخلو ًا،َ يكِون أن من أمركم،َ جمَيَ ّتفاق َع أو ا ّتبا أثر. ا

 الكتاب اصطناع في الترغيب

والحتجللاج الكِتللاب،َ اصللطناع في الترغيَبَّ إلىَ القوُل بنا رجع ثم

فللي النعَمَة شكِر من فأقول: إّن الكِتبَّ،َ واِضع عَلىَ َزَرى َمْن عَلىَ

ِدهم،َ النللاس مغللاوي معَرفللة ِفعَهْم،َ ومضللاّرهم وَمَراشلل أن ومنللا

َتمََللل ْقللُل ُيح َوّخىَ وأن تقللويمَهْم،َ فللي مللؤونتهْم ِث َتلل ُدهم ُي وإن إرشللا



ِهْلوا َدى ما فضَل ج ْذله،َ بمَثللل العَلللُم ُيصللاَن فلن إليَهْم،َ ُيْس ولللن بلل

َتبقىَ ُغ الكِتللبَِّ قللراءة َأّن عَلىَ نشرهِّ،َ بمَثل فيَه النعَمَُة ُتس فللي أبللل

ّتلقللي مللع كللان إذ تلقيَهْم؛ من إرشادهم ّد ال ّنع،َ يشللت ُثللر التصلل ويكِ

ُلم،َ ُتفللرطْ التظللا ّيَة،َ و َوى العَصللب ّيَللة،َ وتقلل ِة وعَنللد الَحمَِ المَواَجهْلل

َلللة،َ ّد والمَقاب َلبللة،َ حللبَّّ يشللت ُة الغ ِة وشللهْو مللع والرياسللة،َ المَباهللا

ذلللكَ جمَيَللِع وعَللن الخضللوع؛ مللن والنِفللة الرجللوع،َ من الستحيَاء

ُدث هللذهِّ عَلللىَ القلللوُب كللانتُّ وإذا التبللاين،َ ويظهْللُر الضللغائن،َ تح

عَللن وعَمَِيَللتُّ التعَللّرف،َ مللن امتنعَللتُّْ الهْيَئللة،َ هللذهِّ وعَلللىَ الّصللِفة

ّلللٌة الكِتللبَّ فللي وليَسللتُّ الدللة،َ مواضع َنللع عَِ ْغيَللة،َ َدْركَ مللن تمَ ُب ال

َدْرسللهْا،َ المَتوّحد لّن الحّجة،َ وإصابة ل معَانيَهْللا،َ بفهْللم والمَنفللرد ِب

َله،َ يغالبَّ ول نفَسه يباهي ِدم وقد عَق أجللله َوِمللْن ُيبللاهي للله َمْن َعَ

يغالبَّ.

 صاحَّبهَّ يفضل قد الكتاب

َبه،َ يفضُل قد والكِتاُب ّدم صللاح َفه،َ ويتقلل ّل عَلللىَ قلمََلله ويرّجللحَ مللؤ

ِنه عَلللىَ فيَه ما ويظهُْر مكِان،َ بكِّل ُيقرأ الكِتاَب أّن بأمور: منهْا لسا

ُيوَجد لسان،َ كّل العَصللار،َ بيَللَن مللا تفللاوِت عَلللىَ زمللان،َ كللّل مع و



ِد ُعَ ع فلي يسلتحيَل أملٌر وذللكَ المصلار،َ بيَن ما وتبا الكِتلاب،َ واض

ل وهللدايته اللسللان ومناقلللُة والجللواب،َ المَسللألة فللي والمَنللازع

َغ صاحبه،َ مجلَس تجوزان ِته،َ ومبل وتبقللىَ الحكِيَللُم يللذهبَّ وقد صو

ُبه،َ فللي الوائللُل لنللا أودعَتُّ ما ولول أثرهِّ،َ ويبقىَ العَقُل ويذهبَّ كت

ّلدت كتبهْا،َ ّونتُّ حكِمَتهْا،َ عَجيَبَِّ من وخ ِرها،َ أنواِع من ود َيَ ّتللىَ ِسلل ح

ّنا،َ غاب ما بهْا شاهدنا فجمََعَنا عَليَنا،َ كان مستغلق كّل بهْا وفتحنا عَ

ْنا كثيََرهم،َ قليَلنا إلىَ ُكه نكِن لم ما وأدرك ّ نللدر َحُسللَن لمَللا بهْللم،َ إل

ّظنا ُعَف الحكِمَة،َ من ح َنا ولض ُب َب قدر إلىَ لجأنا ولو المَعَرفة،َ إلىَ س

ِتنللا،َ ّو ِرنللا،َ ومبلللغ ق ِربنللا ومنتهْللىَ خواط حواّسللنا،َ تللدركه لمَللا تجا

ُهِّ ّللتُّ نفوسلنا،َ وتشلاهد َقطتُّ المَعَرفلُة،َ لق ة،َ وَسل ِهْمَّ وارتفعَلتُّ ال

ُي وعَاد العَزيمَة،َ ًا،َ الرأ ِطر عَقيَمَ ًا،َ والخللا َلكِللّل فاسللد ّد و ّلللد الحلل وتب

العَقل.

 الكتب أفضل

ًا،َ كتبهْم ِمْن وأكثُر ًا،َ منهْا وأشرف نفعَ َطر ًا،َ وأحسُن َخ ُتللبَُّ موقعَ ك

ّله َدى فيَهْا تعَالىَ،َ ال ُهْ ِريللُف حكِمَة،َ كّل عَن والخباُر والرحمَة،َ ال وتعَ

ٍة كّل ّيَئ ّله كتبَُّ ومازالتُّ وحَسنة،َ س والّصُحف،َ اللواح في تعَالىَ ال



ِرق ّله وقال والمَصاحف،َ والمَهْا َتللاُب ذلللكََ "الللَم وجللّل عَللّز ال ِكِ ْل ل ا

ْيبََّ ِه"،َ َر َنا وقال: "َما ِفيَ ْط َتاِب في َفّر ِكِ ْل ٍء"،َ ِمْن ا لهللل ويقللال َشي

ِة ّتورا ْنجيَل: أهل ال ِكِتاب. وال ال

 العلم خدمة في السِير مواصلة

ُلنا يكِوَن أن وينبغي َدنا،َ لمَََْن سبيَ فيَنللا،َ قبلنللا كللان َمللن كسللبيَِل بعَ

ّنا عَلىَ ْدنا وقد أ َدنا َمللن أّن كمَللا وجدوا،َ ممَّا أكثَر العَبرة من وج بعَلل

ُد ِعَبرة من يج ْدنا،َ ممَّا أكثَر ال َدهِّ،َ ما بإظهْار العَالُم ينتظر فمَا وج عَن

َنع وما ّق الناصَر يمَ ِم من للح القللوُل أمكِللن وقللد يلزُملله،َ بمَللا القيَللا

ّيَة،َ نجم وخوى الدهُر وصلحََ ِق ّت ّبتُّْ ال َه َد العَلمَللاء،َ ِريحَُ و ِعَللّي وكَسلل ال

ُق وقامتُّ والجهْل،َ ُد ?! وليَس والعَلم البيَان سو فللي النسللاُن يجلل

ًا حيٍَن كل َدّربه،َ إنسان ًا ي ّوم ّقفه،َ ومق ّيللض إفهْللام عَلىَ والصبُر يث الر

ّد العَالم مغالبة عَن النفِس وصرُف شديد،َ ّلللم منه،َ أش ُد والمَتعَ يجلل

ًا،َ الكِتاَب مكِاٍن كّل في ًا إليَله يحتاج وبمَا عَتيَد َمللن أكللثَر ومللا قائمَلل

َيام التعَليَم في فّرطْ ّيام ذكرهِّ،َ ُخمَوِل أ ِة وأ ّنه َحداثلل ُد ولللول سلل ِجيَللا

ُنهْا،َ الكِتبَِّ ُنهْا وحَس ّيَ َب َتصَرها،َ وُم لطلبَّ هؤلء همَُم تحّركتُّ َلمََا ومخ

َفتُّْ الدب،َ حبَّّ إلىَ ونزعَتُّ العَلم،َ ِن َأن الجهْل،َ حال من وأ تكِون و



َلدخل الَحْشو،َ ِغمَار في ومللن والمَضللّرة،َ الَخلللِل مللن هؤلء عَلىَ و

ّ مقللدارهِّ،َ عَللن الخباُر يمَكِن أل عَسىَ وما الحال،َ وسوء الجهْل إل

ّللله رضللي عَمَُر قال ولذلكَ الكِثيَر،َ بالكِلم ّقهْللوا تعَللالىَ ال عَنلله: "تف

تسودوا"  أن قبَل

 حَّنيفة أبي كتب

َء ُد الرجَل يطلبَُّ الثاَر وتأويَل القللرآن،َ ويجللالس الفقهْللا وقد تج

ًا،َ فمَللا هللو إلّ أن َعَل قاضيَ ُيج ًا،َ ول  ّد فقيَهْ ُيعَ ًا،َ وهو ل  خمَسيَن عَام

َفللَظ كتللبََّ ينظَر في كتبَّ أبللي حنيَفللة،َ وأشللباهِّ أبللي حنيَفللة،َ ويح

ٍة أو سنتيَن،َ حتىَ تمَّر ببابه فتظن أنه من ِر سن الشروطْ في مقدا

ّيللام إلّ اليَسلليَر،َ ُعَمَّال،َ وبالَحَرا ألّ يمَللّر عَليَلله مللن ال باب بعَض ال

ٍد مللن البلللدان،َ ًا عَلىَ مصٍر مللن المصللار،َ أو بللل ّتىَ يصيَر حاكمَ ح

َبلله ُت ًا أل يكِ َكتللبََّ كتابلل وجوب العَناية بتنقيَحَ المَؤلفات وينبغي لمَن 

ّلهْللم ّلهْللم عَللالٌم بللالمور،َ وك ّلهْم له أعَداء،َ وك ّناس ك َأّن ال إلّ عَلىَ 

ْفل،ًَ ول يرضللىَ ُغ متفّرغ له،َ ثم ل يرضىَ بللذلكَ حللتىَ يللدع كتللابه 

ًا،َ فللإذا سللكِنتُّ ُعَُجبلل ِء الكِتللاِب فتنللًة و بالرأي الفطيَر،َ فللإّن لبتللدا

َعَللتُِّ الخلطٍُْ،َ وعَللادت النفللُس الطبيَعَللُة وهللدأت الحركللة،َ وتراَج



ّقللَف مللن يكِللوُن ّقُف عَنللد فصللوله تو َو َت َيَ َف ّنظر فيَه،َ  وافرة،َ أعَاد ال

ِفه مللن العَيَللبَّ،َ َقللصَُّ مللن وَزِن خللو ُعَلله فللي السلللمَة أن وزُن طمََ

ّهْم معَنىَ قول الشاعَر:  ويتف

ّتىَ ِلّج ح وإكثلاُر عَِّي بهْم َي ُغّر الحديَث ُته القوَم َت خلو
ٍر المَثل: كّل في قولهْم عَند ويقُف ِء في ُمْج أن فيَخاف ُيَسّر الَخل

َدهِّ،َ فرسه أحرى َمْن اعَترى ما يعَتريه ِد عَنللد بعَلمَلله خل أو وحلل فقلل

صناعَته. أهل من المَنزلة وأهل خصومه،َ

 التأليف في المعاني تداعي

ّدَب يعَللتري مللا يعَلتريه القلللم صاحبََّ أّن وليَعَلم ضللربه عَنللد المَللؤ

ِم من أكثر فمَا وعَقابه،َ ِة عَلىَ َيعَز مائللة? فيَضللرب أسللواطْ خمَسلل

ّنه الصللواب أّن السللكِوُن فأراهِّ الطباع،َ ساكُن وهو الضرَب ابتدأ ل

َة فيَه فأشاع دُمه،َ تحّركَ ضرب فلمَا القلل،َ في َد الحرار فللي فزا

القلللم؛ صللاحبَّ وكذلكَ الكثار،َ في الرأي أّن الغضبَُّ فأراهِّ غضبه،َ

فيَكِتللبَّ سلطرين،َ مقللداَر ُيريلد وهللو الكِتلاَب يبتللدئ مللن أكثَر فمَا

َكِن،َ القلل مع والحفُظ عَشرة َعَد. الكثار مع وهو أم أب

 والكتاب الولد بين مقايسِة



ّبع،َ يكِن لم إْن العَاقَل َأّن واعَلم ًا بالمَتت ولللدهِّ،َ من يعَتريه ما فكِثيَر

ّبحَُ منه عَيَنه في يحُسَن َأْن لفظلله أّن فليَعَلللْم غيَللرهِّ،َ عَيَن في المَق

ًا أقرُب َته ابنه،َ من منه نسب َك ًا بلله أمّس وحر َلّن ولللدهِّ،َ مللن ِرْحمَلل

َته ٌء حرك َثه شي ِه،َ نفسه من أحد ِت ِرهِّ عَيَللن ومن وبذا َفَصلللتُّ،َ جللوه

ّنمَللا كللانتُّ؛ نفِسلله ومللن ُد وإ ِة الوللل َطلل ِة يتمَّخطهْللا،َ كالمَْخ ّنَخاملل وال

ِذفهْا،َ ٌء ول يق ًا جزئكَ ِمْن إخراُجكَ سوا وإظهْاُركَ منكَ،َ يكِن لم شيَئ

ّتىَ تكِن لم حركًة ُد ولذلكَ منكَ،َ كانتُّ ح ِرهِّ،َ الرُجللل فتنللَة تِجلل بِشللعَ

َته ِبه،َ بكِلِمه وفتن َق وكت ِته فو نعَمَته. بجمَيَِع فتن

 الكتب لغة عليهَّ تكون أن ينبغي ما

ٍء إلىَ الكِتاُب وليَس ّتللىَ معَللانيَه،َ إفهْللام إلللىَ منلله أحللوَج شي ل َح

ّية،َ من فيَه لمَا السامع يحتاُج ٍر إلللىَ اللفللظ ِمللَن ويحتاُج الرو مقللدا

ِة ألفاظ َعَْن به يرتفع َل ْف ّطه والَحْشو،َ الّس العَللراب غريللبَّ من ويح

َوْحِشّي َبه َأْن له وليَس الكِلم،َ و ّذ ًا،َ يهْ ّد ّقَحه ج ّفيَه وين ّوقلله،َ ويص وير

َق ل حتىَ ِط ّ ين ُلللبَّّ إل ّلللبَّّ،َ ِب َله،َ حللذف قللد الللذي وبللاللفظ ال ُفُضللو

ِئدهِّ،َ وأسقطَِّ ّتىَ زوا ًا عَاد ح ْوب ل خالص ّنه فيَه؛ َش ذلللكَ،َ فعَل إّْن فإ

َهْْم لم ْف ّدد بأن إل عَنه ُي ًا لهْم يج ًا إفهْاملل ًا،َ ِمللَرار َتكِللرار ّنللاَس لّن و ال



ّلهْم ّودوا قد ك تزيللد ل أفهْللاُمهْم وصللارت الكِلم،َ مللن المَبسللوطَْ تعَ

كتللاب أّن َتللَرى أل بهْللا،َ ويؤخللذ عَليَهْللا يعَكِللس بأن إل عَاداتهْم عَلىَ

َتله لللو السم،َ بهْذا ُوسم قد الذي المَنطق خطبلاء جمَيَلِع عَلللىَ قرأ

ِء المصار ِدَس كتللاب وفللي أكللثَرهِّ،َ فهْمَللوا لمَا العَراب،َ وبلغا إقليَلل

ّفي،َ وقد عَربّي وهو يدور،َ كلٌم لمَللا الخطبللاء بعَللُض سللمَِعَه ولو ُص

ّهْمَه أن يمَكِن ول فهْمَه،َ ّنلله تعَليَمَلله،َ يريللد مللن يف أن إلللىَ يحتللاج ل

ّود المر،َ جهَْة عََرف قد يكِون ِرج الللذي المَنطقّي اللفظ وتعَ ُتخ اسلل

الكِلم. جمَيَع من

 اليجاز في العبدي صحار قول

ّله رضي سفيَان،َ أبي بن معَاويُة قال ٍر عَنهْمَا،َ ال العَبدي: مللا لُصَحا

َأن معَاوية: قال تخطئ،َ فل وتقوَل تبطئ،َ فل تجيَبََّ اليجاز? قال: 

ِني قال تقول كذلكَ أو ْل ِق ول تخطللئ ل المَللؤمنيَن أميَللر يللا صحار: أ

ً أّن تبطلئ. فللو ائل َألكَ س ول تخطلئ فقللتُّ: ل اليجلاز،َ عَلن س

َد بالبديهْللة عَللَرَف لمَا صفوان،َ بُن خالد وبحضرتكَ تبطئ،َ ّول وعَنلل َأ

َلللكَ َأّن وهلللة،َ َلللكَ بللالقول،َ متضللمٌَّن تخطللئ ل قو تبطللئ ل وقو



أن وللو وَرُضلوهِّ،َ آثلروهِّ تلرى كمَلا حلديٌث وهذا بالجواب،َ متضمَّن

ً ّنه اليجاز? لظننتُُّ لبعَضنا: ما قال قائل يقول: الختصار. أ

اليجاز حَّقيقة

َنىَ ليَس واليجاز ّلللُة بلله ُيعَ ِد ق يكِللوُن وقللد واللفللظ،َ الحللروِف عَللد

ٍر بطن يسع فيَمَا عَليَه أتىَ َمْن الكِلم من الباُب أوجللز،َ فقللد ُطوما

ّنمََا الطالة،َ وكذلكَ ِر يحذف أن له ينبغي وإ ًا يكِللون ل مللا بقللد سللبب

ّدد ول لغلقه،َ عَللن فَضللل َفمَللا بِشطرهِّ،َ الفهْام في َيكِتفي وهو ير

الخطللللللللللللللللللللل. فهْللللللللللللللللللللو المَقللللللللللللللللللللدار

أعَلللُم الخفللش: أنللتُّ الحسللن َلبي وقلتُُّ الخفش كتبَّ استغلق

ّنحو،َ الناِس َعَُل ل فلم بال َبللكَ تج ّلهْللا،َ مفهْومللة كت ُلنللا ومللا ك نفهْللُم با

ُلكَ وما أكثرها،َ نفهْم ول بعََضهْا ّدم با بعَللض وتؤّخر العَويصُِّ بعََض تق

ْع لم رجٌل المَفهْوم? قال: أنا ّله،َ هذهِّ كتبي أَض مللن هللي وليَسللتُّ ل

ُتهْا ولللو الدين،َ كتبَِّ ّلللتُّ إليَلله،َ تللدعَوني الللذي الوضللع هللذا وضللعَ ق

ُتهْم ّنمَا فيَهْا،َ إلّي حاجا َنالة،َ غايتي كانتُّ وإ ُع فأنا المََ هللذا بعََضهْا أض

َوهم ،َ المَفهْوَم الوضع ُة لتدعَ ْهْلم التمَللاس إللىَ فهْمَوا ما حلو مللا ف

ّنمَا يفهْمَوا،َ لم التكِّسللبَّ إلىَ كنتُُّ إذ التدبيَر،َ هذا في كَسبتُُّ قد وإ



ِم،َ إبراهيَم باُل ما ولكِْن ذهبتُّ،َ ّظا الكِتللبََّ يكِتبون وفلن،َ وفلٍن الن

ّله ْعَمَِهْم،َ ل ُذها ثم بز ِة نظللرهِّ،َ وُحْسِن مواقفته،َ في مثلي يأخ ّد وشلل

هذهِّ كتبَّ الّسمَْتّي،َ يوسف أّن أكثَرها? وأقول: لو يفهُْم ول عَنايته،َ

ّيلام ،َ الشروطَْ لمَان جللَس أ فللم للقضلاء،َ شلهْرين ربيَعَلة بلن َس

ّدم ُق سليَمٌَة والقلوب رُجلن،َ إليَه يتق ِهلهْللا عَلللىَ والحقو ّفرة،َ أ مللو

ً ذلكَ لكِان ًا؛ خطل لكِللان َسلللمَان،َ شروطَْ دهرهِّ في كتبََّ ولو ولغو

ًة ذلكَ ًا،َ َغرار ً ونقص ِة،َ وجهْل دهر. كّل في يصلحَُ وبمَا بالسيَاس

 السهاب مواضع

ُبوا في صلحٍَ بيَن العَشائر أطالوا،َ وإذا أنشدوا الشعَر بيَن الّسللمَاطيَن فللي ووجدنا الناَس إذا خط

َعَْجللز. ٌع وليَس ذلللكَ مللن  َطل،َ وللقلل موض ٌع وليَس ذلكَ بخ مديحَ المَلوكَ أطالوا،َ وللطالة موض

ّتلىَ ّذّرة ح ّتىَ تخرَج إللىَ الفيَلل،َ وفللي اللل ّنكَ ل تمَّل باَب القوِل في البعَيَر ح ّتكِل عَلىَ أ ّني أ ولول أ

ّتللىَ تخللرَج إلللىَ المَللرأة،َ ّيََة،َ وفي الرجللل ح ّتىَ تخرَج إلىَ الح تخرَج إلىَ البعَوضة،َ وفي العَقرِب ح

ّتىَ تخرَج إلللىَ الللديكَ،َ وفللي ْقبان،َ وفي الكِلبَِّ ح ِعَ ِغْربان وال ّذبان والنحل حتىَ تخرج إلىَ ال وفي ال

ّتىَ تخللرج إلللىَ ّتىَ تخرَج إلىَ الحافر،َ وفي الحافر ح ّظلِف ح ُبع،َ وفي ال ّتىَ تخرج إلىَ الس الذئبَّ ح

َلللبَّ،َ وكللذلكَ القللول ّتىَ تخرج إلىَ المَِخ ُثِن ح ُثِن،َ وفي البْر ُبْر ّتىَ تخرَج إلىَ ال الُخّف،َ وفي الخّف ح

ُيمَِللّل،َ َأّن ذلكَ ليَس ممَا  ِقه،َ  ُد ور ُثر عَد َلرأيتُُّ أّن جمَلة الكِتاب،َ وإْن ك َلصناف،َ  ِة ا ِر وعَاّم في الطيَ

ّنه كتبٌَّ كللثيَرة،َ وكللّل ُمصللَحف منهْللا فهْللو أّم ًا فإ ًا واحد ّنه وإن كان كتاب ّد عَلّي فيَه بالطالة،َ ل َت ُيعَ و

ّتىَ يهْجَم عَلللىَ الثللاني،َ ول الثللاني ّول ح َيطل عَليَه الباب ال َة الجمَيَع لم  َد قراء َدة،َ فإن أرا عَلىَ ِح

ًا لبعَللض،َ ول يللزاُل ِرف،َ وبعَُضلله يكِللون َجمَاملل ْط َت ٌد ومسلل ًا مسللتفيَ ّتىَ يهْجَم عَلىَ الثالث،َ فهْو أبد ح

َلثر،َ ومتىَ خرج من أثللر صللار إلللىَ خللبر،َ ثللم ًا،َ ومتىَ خرج مْن آي القرآن صاَر إلىَ ا ُطه زائد نشا



ّيَلة،َ ومقلاييَس ٍِم عَقل ِعَر إللىَ نللوادر،َ وملن النلوادر إلللىَ حكِلل يخرج من الخبر إلىَ شعَر،َ ومن الشل

ّتىَ يفِضَي به إلىَ مزٍح َقَل ،َ والمَلُل إليَه أسرع،َ ح ّله أن يكِون أث ِسداد،َ ثم ل يتركَ هذا الباَب؛ ولعَ

ِء،َ وآداَب ًا،َ إذ كنتُُّ إنمَا استعَمَلتُُّ ِسيَرة الحكِمَللا وفكِاهة،َ وإلىَ ُسْخٍف وُخرافة،َ ولستُّ أراهِّ ُسخف

العَلمَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء.

ّللله تبللاركَ وتعَللالىَ،َ إذا خللاطبَّ العَللرَب مخاطبة العَرب وبني إسرائيَل في القرآن الكِريم ورأينا ال

َكِللىَ َطبََّ بنللي إسللرائيَل أو ح ْعََراَب،َ أخرَج الكِلَم ُمْخَرَج الشللارة والللوحي والحللذف،َ وإذا َخللا َل وا

ُء عَلللىَ مثللاِل ُع آثللار العَلمَللاء،َ والحتللذا ّتبا ًا،َ وزاد في الكِلم،َ فأصوُب العَمَل ا َله مبسوط عَنهْم،َ جعَ

ُذ بمَلللللللللللللللللا عَليَللللللللللللللللله الجمَاعَلللللللللللللللللة. َلخللللللللللللللللل القلللللللللللللللللدماء،َ وا

ٍة  له: أقوال بعَض الشعَراء في صفة الكِتبَّ قال ابن يسيَر في صِفة الكِتبَّ،َ في كلمَ

َلرض ّنَي َفلم منهْْم ا  ُيْحِص
 الهْرُب

ًة آللو ل أهلُرب ُملبلاعَلد

 فالمَاخوُر النواويُس
فالَخلرب

والتُّ َفمَا أوٍس
ُقله ِد خلنلا

ًا ورائي ِفمَن  منهُْم حثيَث
اللطلللبَُّ

ِئٍل منهْا مو
بله اعَتصلمَلتُُّ

ًا ًا،َ ول فوت  قّربتُّ َهَرب
أحلتلِجلبَُّ

لستُُّ بأني رأىتُُّ
معَجلَزهلم

َوى ل البراءة َجاَر  شكِ
َغلبَُّ ولَشل

ًا البيَتُّ في فصرُت مسرور
ً ِذل َج

ِم عَن ّني غاب ما عَل  عَ
الكِتبَُّ منهُْم

ّدثني المَوتىَ يح
ُق ِطل للي وتن

 أنيٍَس في لي فليَس
َأَرُب غيَرهلم

ِنسون ْؤ ُألّف ُم ِنىِتُُّ و َغ

ُهُم ول ِء عَشيَر  للّسلو
َتلِقلبَُّ ملر

ٍء  َللَسلا ل َُج
َجللليَسلهْلُم

ِقيَه ٌق منهْْم ُيل ِطل ْنل  َمل
َذرُب

َذى بادراِت َل يخشىَ ا
ُقلهْلُم رفيَ

ّيام عَلىَ الليَالي ُأْخَرى  ال
وانشعَبلوا

َنا ًا ل تبقىَ ِحكِمَ
َهْلا ُعَل ِفل منلا



ِدي ملن قريبٌَّ فهْو  َي
َثلبَُّ َكل

ملددُت ملنلهْلم آدٍب

َقلاٌت النبّي  ٌة ِث  ِخليَر
ُنلُجلبَُّ

َكِم من شئتُُّ ِر ُمح الثا
ُعَلهْلا يرف

ّيَة في ْتني الجاهل  بله أنب
اللعَلرب

ًا َعََرٍب من شئتُُّ عَلمَ
ِللهْلم ّو بلأ

ُتْخبُر  ُي كليَف و  اللرأ
َلدُب وا

ِر ِمْن شئتُُّ َيَ َلملكَِ ِس ا
ٍم َعََج

 من دونهْم مَضتُّْ وقد
ِرهم ِه َقبَُّ َد ِح

ّنَي شاهدُت قد كأ
ُهلُم عَصلَر

 فيَمَا الجهْل إلىَ أمسىَ
ينتِسلبَُّ قال

العَلم في قُصَرت 

ِلكَ خلَف ْد بانوا قد قو  وق
ذهلبلوا

بانوا قد الوائل
بلعَلللمَلهْلم

 مات ما إذا منه نكِون
ِتلسلبَُّ َنكِل

َقىَ امرؤ منا ماَت للنلا أب

ًا:  َوْسق ّتيََن  ِبس ُكتبَّ له فيَهْا  َوْجزة وهو يصف صحيَفًة  وقال أبو 

َلتُّْ  َلهْا ُحمَّ َلدنىَ ِحمَْ  ول ا
َددا  الّس

ّتيَن ًا ِبِس في َوْسق
حقيَبلتله

ًا َدا به جابتُّ وما َوسق بللل ًا رأيتُُّ قبلهْا قلوص

الراجز: وقال 

ِني ْف ُي ّدهر حادُث و َنْم ال َغ َة أّن ال َللْم اللدوا واللقل
َنمَللي ُبه عَلّي يبقىَ فتأخذني به،َ وتللذهبَّ غ ُبكََ الذي تكِت يقول: كتا

فيَمَللللللللللللللللللللللللللللللللللللا يللللللللللللللللللللللللللللللللللللذهبَّ.

ّنلله لللول نشر الخبار في العَراق وّممَا يللدّل عَلللىَ نفللع الكِتللاب،َ أ

َد وواسطِّ،َ ما َوبغدا ّقة والمَوِصل  الكِتاُب لم يُجْز أن يعَلَم أهل الّر



ّتللىَ تكِللون كان بالبصرة،َ وما يحدث بالكِوِفللة فللي بيَللاض يللوم،َ ح

َء. ُغللدوة،َ فتعَلللُم بهْللا أهللل البصللرة قبللَل المَسللا ِفللة  الحادثُة بالكِو

ّللله جللّل ًا،َ قللال ال ُبُرد ِعَلتُّ  ّدى،َ إذا ُج وذلكَ مشهْوٌر في الحمَام الهْ

َد َفّقلل َت َو ًا مثله فقال " وعَّز وذكر سليَمَاَن وملكِه الذي لم يؤت أحد

ْو َأ ّنللُه  َبَح ْذ َل ْو  َأ َد" إلللىَ قللوله: " ُهلل ْد ُهْ َأَرى ال َفَقللاَل َمللا لللَي لَ  ّطيََر  ال

ُتللكََ ِمللْن ْئ ُد: "ِج ُهلل ْد ُهْ ِبيٍَن" فلْم يلبللْث أن قللال ال َطاٍن ُم ُل ِبس ّني  َيَ ِت َيَأ َل

ٍء،َ ُكّل َشللي َيَتُّْ ِمْن  ِت ُهْْم،َ وأو ُكِ ِل َتمَْ ًة  َأ ْدُت امَر َوَج ّني  َيِقيٍَن،َ إ َبأ  َن ِب َسبأ 

ِقْه ْل َأ َفلل َهللبَّْ بكِتللابي هللذا  ْذ ِظيَللٌم" قللال سللليَمَان: "ا َعَ َعَللْرٌش  َهْا  َل َو

ّلللغ الرسللالة عَلللىَ تمَامهْللا. ِمللن َدهِّ َمللن يب ِهْللْم" وقللد كللان عَنلل َيَ إل

عَِفريتُّ،َ وِمن بعَض َمن عَندهِّ عَلٌْم من الكِتاب،َ فرأى أّن الكِتللاَب

َبُل،َ وأكرُم وأفخُم مللن الرسللالة عَللن ظهْللر لسللان،َ وإن أبهْىَ وأن

ّنللي ُل إ ّيهْللا المََ َأ َيا  َبأ " أحاطَْ بجمَيَِع ما في الكِتاب،َ وقالتُّ َملكُِة َس

ْدر اختيَللار الكِتللبَّ ِريٌم"،َ فهْذا ممَا يللدل عَلللىَ قلل َتاٌب ك ِك ِقَي إلّي  ْل ُأ

ِة ّللل استخدام الكِتابة في أمور الدين والللدنيَا وقللد يريللد بعَللُض الِج

ِء،َ أن يدعَو بعََض َمن يجري َمْجلراهِّ ِء والحكِمَا ُلدبا ِر،َ وبعَُض ا الكِبا

ِندام،َ أو ُخروج إلىَ متنللّزهِّ،َ أو ٍة أو  ُدب ْو أدٍب،َ إلىَ مأ في سلطاٍن أ

ّلغلُه الرسلوُل إرادتله ومعَنلاهِّ،َ َء أن يب بعَض ما يشبُه ذلكَ،َ فلو شا



ُدق فللي البلغ،َ فيَللرى أّن الكِتللاب َلداء،َ ويص ُيحسن ا لصاَب من 

ّله عَليَه وسلم َء النبّي صلىَ ال َبه وأبلغ. ولو شا في ذلكَ أسرى وأن

ِقس،َ ّنَجاشللّي،َ والمَقللو ْيََصَر،َ وال َق ،َ ألّ يكِتبََّ الكِتبََّ إلىَ كسَرى،َ و

َذة بللن َدى،َ وإلىَ العَباهلللة مللن حمَيَللر،َ وإلللىَ هللو ْن َل وإلىَ ابني الُج

عَلي،َ وإلىَ المَلوكَ والعَظمَاء،َ والسللادة النجبللاء،َ لفعَللل،َ ولوجللد

ّنللُه عَليَلله الصلللة ّلللَغ المَعَصللوم مللن الخطللأ والتبللديل،َ ولكِ المَب

والسلللم،َ عَِلللم أّن الكِتللاَب أشللبُه بتلللكَ الحللال،َ وأليَللق بتلللكَ

المَراتلللللبَّ،َ وأبللللللُغ فلللللي تعَظيَلللللم ملللللا حلللللواهِّ الكِتلللللاب.

َللسنة بالمَرسللليَن،َ ولللم َعَل البشارات عَلىَ ا ّله أن يج ولو شاء ال

يودعَهْا الكِتبَّ لفعَل،َ ولكِنه تعَالىَ وعَّز،َ عَلم أن ذلكَ أتّم وأكمَل،َ

وأجمَلللللللللللللللللللللللللللللللللللع وأنبلللللللللللللللللللللللللللللللللللل.

وقد يكِتبَّ بعَُض من له مرتبٌة في سلللطان أو ديانللة،َ إلللىَ بعَللض

ّتللىَ يخزملله من يشاكله،َ أو يجري مجراهِّ،َ فل يرضللىَ بالكِتللاب ح

ّله جّل ِونه ويعَظمَه،َ قال ال ْن َعَ ُي ّبمَا لم يرض بذلكَ حتىَ  ويختمَه،َ ور

ّفللىَ" َو ِذي  ّللل ْبراهيَللَم ا َا في ُصللُحِف ُموَسللىَ وإ ِبمَ أ 
ْ ّب َن ُي َلْم  وعَز: "أْم 

فللذكر صللحف موسللىَ المَوجللودة،َ وصللحَف إبراهيَللم البائللدة

المَعَدومة،َ ليَعَرف الناس مقداَر النفللع،َ والمَصلللحة فللي الكِتللبَّ.



نظللام التللوريث عَنللد فلسللفة اليَونانيَللة قللالوا: وكللانتُّ فلسللفة

اليَونانيَة،َ تورث البنات العََيَن،َ وتورث البنيَن الدين: وكانتُّ تصللل

العَجز بالكِفاية،َ والمَؤونة بالكِلفة،َ وكانتُّ تقللول: ل تورثللوا البللَن

ُذوهِّ بحلوة ًا له عَلىَ طلبَّ المَال،َ واغ من المَال،َ إلّ ما يكِوُن عَون

َبعَوهِّ عَلىَ تعَظيَم الحكِمَة،َ ليَصلليَر جمَْللع العَلللم أغلللبََّ العَلم،َ واط

ّنلله أكللرم ّدة والعَتللاد،َ وأ ُعَلل ّنلله ال عَليَلله مللن جمَللع المَللال،َ وليَللرى أ

مسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتفاد.

ة،َ وكلانوا يقوللون: ل توّرثلوا البلن ملن المَلال إلّ ملا يسلد الخل

ّد مللن الفضللول؛ ُبلل ًا عَلىَ دركَ الفضول،َ إن كان ل  ويكِون له عَون

ًا زادت تلللكَ الفضللول فللي فسللادهِّ،َ وإن كللان ّنه إن كان فاسد فإ

ّقيَتم للله مللن الكِفايللة،َ مللا ًا كان ِفيَمَا أورثتمَوهِّ من العَلم وب صالح

َيللَزْل َال لللم  َلّن المَ يكِسبه الحال،َ فإن الحال أفضل من المَال،َ و

ًا للحال،َ وقد ل يتبع الحال المَال،َ وصللاحبَّ الفضللول بعَللَرض تابعَ

ّوة،َ فمَللا َكِة،َ واجتمَاع القلل فساد،َ وعَلىَ شفا إَضاعَة،َ مع تمَام الحن

ّنكِم بهْللا مللع غللرارة الحداثللة،َ وسللوء العَتبللار،َ وقلللة التجربللة. ظ

َلربعَللة،َ وأحللاطْ وكانوا يقولون: خيَر ميَراٍث ما أكسللبكَ الركللان ا

ّقللىَ لللكَ الحدوثللة بأصول المَنفعَة،َ وعَّجل لللكَ حلوة المَحبللة،َ وب



الحسللنة،َ وأعَطللاكَ عَاجللل الخيَللر وآجللله،َ وظللاهرهِّ وبللاطنه.

وليَس يجمَع ذلكَ إلّ كراُم الكِتبَّ النفيَسة،َ المَشتمَلة عَلىَ ينللابيَع

ِد ِفللة الصللناعَات،َ وفوائلل َلدب،َ ومعَر العَلللم،َ والجامعَللة لكِنللوز ا

َلرفاق،َ وحجج الدين الذي بصحته،َ وعَند وضوح برهللانه،َ تسللكِن ا

ًا،َ ًا،َ والعَللّز راسللخ النفوس،َ وتثلج الصدور،َ ويعَللود القلللبَّ معَمَللور

ًا. َلصلللللللللللللللللللللللللللللللللل فسللللللللللللللللللللللللللللللللليَح وا

وهللذهِّ الكِتللبَّ هللي الللتي تزيللد فللي العَقللل وتشللحذهِّ،َ وتللداويه

َبث عَنلله،َ وتفيَللدكَ العَلللم ،َ وتصللادق وتصلحه،َ وتهْذبه،َ وتنفي الَخ

َلخذ بالثقة،َ وتجلبَّ الحاَل،َ وتكِسللبَّ ّودكَ ا بيَنكَ وبيَن الحّجة،َ وتعَ

المَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال.

َلبللواب الرفيَعَللة،َ منبهْللة وراثة الكِتبَّ ووراثة الكِتبَّ الشللريفة،َ وا

للمَوّرث،َ وكنز عَند الوارث،َ إل أنه كنللز ل تجللبَّ فيَلله الزكللاة،َ ول

حّق السلطان،َ وإذا كانتُّ الكِنوز جامدة،َ ينقصللهْا مللا أخللذ منهْللا،َ

ًا يزيدهِّ مللا أخللذ منلله،َ ول يللزال بهْللا المَللوّرث كان ذلكَ الكِنز مائعَ

ًا ًا متبوعَلل ًا باسمَه في السمَاء،َ وإماملل ّوه ًا في الحكِمَاء ومن مذكور

ًا ًا،َ ومللن أجللله محبوبلل ًا،َ فل يللزال الللوارث محفوظلل ًا منصوب َعَلمَ و

ّبة ناميًَة،َ ما كانتُّ تلكَ الفوائد قائمَللة،َ ًا،َ ول تزال تلكَ المَح ممَنوعَ



ًة ما كانتُّ الدار دار حاجللة،َ ولللن يللزال ولن تزال فوائدها موجود

من تعَظيَمَهْا في القلوب أثر،َ ما كان مللن فوائللدها عَلللىَ النللاس

ِغل ول ُي ًا،َ فقد ورثته ما  ًا،َ وأودعَته عَلمَ أثر،َ وقالوا: من وّرثته كتاب

ِغّل،َ وقلد ورثتله الضليَعَة اللتي ل تحتلاج إللىَ إثلارة،َ ول إللىَ َت َيس

ّكار،َ سقي،َ ول إلىَ إسجال بإيغار،َ ول إلىَ شرطْ،َ ول تحتاج إلىَ أ

ُعَشلر،َ ول للسللطان عَليَهْلا َخلْرج،َ ُتثار،َ وليَس عَليَهْلا  ول إلىَ أن 

ُعَكَ إليَه الكِفايللَة،َ ْف ٌء د ًا أو ورثته آلة عَلم،َ وسوا َواء أفدته عَلمَ وس

أو ما يجلبَّ الكِفاية،َ وإنمَا تجري المور وتتصللرف الفعَللال عَلللىَ

قدر المكِان،َ فمَن لم يقدر إلّ عَلىَ دفع السببَّ،َ ولم يجبَّ عَليَلله

ُتللبَّ البللاء،َ تحللبيَبَّ للحيَللاء،َ ومحللي لللذكر ّببَّ،َ فكِ إحضللار المَسلل

ًا،َ وكلانتُّ ملواريثه ًا بارعَل المَوتىَ. وقالوا: ومتىَ كان الديبَّ جامعَ

ًا،َ ّلللم حظلل ًا جامعَة،َ كان الولد أجدر أن يللرى التعَ ًا بارعَة،َ وآداب كتب

ًأ،َ وأجدَر أن يجللري وأجدر أن يسرع التعَليَُم إليَه،َ ويرى تركه خط

من الدب عَلىَ طريق قد أنهْج له،َ ومنهْاج قد وطللئ للله،َ وأجللدَر

َنجللله،َ وسللقي مللن غرسلله،َ وأجللدر أن ْق َمللن  أن يسري إليَه عَِر

يجعَل بدل الطلبَّ للكِْسبَّ،َ النظر في الكِتبَّ ،َ فل يأتي عَليَه من

ّيام مقداُر الشغل بجمَع الكِتبَّ،َ والختلف فللي سللمَاع العَلللم،َ ال



ُتفسللد الكِفايللة مللن للله ّنمَللا  إل وقد بلغ بالكِفاية وغاية الحاجة،َ وإ

َدث الغرير،َ والمَنقللوص تمَتُّ آلته،َ وتوافتُّ إليَه أسبابه،َ فأما الح

الفقيَللر. فخيَللر مللواريثه الكِفايللة إلللىَ أن يبلللغ التمَللام،َ ويكِمَللل

ُوّرث كتللبٌَّ وعَلللم،َ وخيَللر المَللوّرثيَن مللن للطلللبَّ،َ فخيَللر ميَللراٍث 

ُيعَطللي ول يأخللذ،َ ُيعَمَللي،َ و أورث ما يجمَع ول يفّرق،َ،َ ويبّصللر ول 

ويجود بالكِّل دون البعَض،َ ويدع لكَ الكِنَز الللذي ليَللس للسلللطان

ّنعَمَللَة الللتي ّق،َ والّركاَز الذي ليَس للفقراء فيَه نصلليَبَّ،َ وال فيَه ح

ّلُصوِص فيَهْا رغبللة،َ وليَللس للخصللم ليَس للحاسد فيَهْا حيَلة،َ ول ل

عَليَلللللكَ فيَللللله حّجلللللة،َ ول عَللللللىَ الجلللللار فيَللللله َمؤونلللللة.

قول ديمَقراطْ في تأليَف كتبَّ العَلم وأمللا ديمَقللراطْ فللإنه قللال:

َعَه ٍم وضلل ّد من أن يكِللون لكِللّل كتللاٍب عَللل ينبغي أن يعَرف أنه ل ب

ٌد من الحكِمَاء،َ ثمَانيَُة أوجه: منهْا الهْمَّللة،َ والمَنفعَللة،َ والنسللبُة،َ أح

ُلهْا أن تكِون ّو َأ َف والصّحُة،َ والّصنف،َ والتأليَف،َ والسناد،َ والتدبيَر،َ 

ِهمَّة،َ وأن يكِون فيَمَا وضع منفعَة،َ وأن يكِللون للله نسللبة لصاحبه 

ًا،َ وأن يكِللون عَلللىَ ِصللنف مللن ْنَسللبَّ إليَهْللا،َ وأن يكِللون صللحيَح ُي

ًا مللن أجللزاء خمَسللة،َ ًا به،َ وأن يكِون مؤتلف أصناف الكِتبَّ معَروف

ًا إلىَ وجلله مللن وجللوهِّ الحكِمَللة،َ وأن يكِللون للله وأن يكِون مسند



تلللللللللللللللللللللللللللللللللدبيَر موصلللللللللللللللللللللللللللللللللوف.

ِكر أن أبقراطْ قد جمَع هذهِّ الثمَانيَة الوجه فللي هللذا الكِتللاب،َ ُذ ف

وهللو كتللابه الللذي يسللمَىَ أفوريسللمَوا تفسلليَرهِّ كتللاب الفصللول.

َغ من قدر الكِلبَّ مع لللؤم مقاولة في شأن الكِلبَّ وقولكَ: وما بل

ِة ّللل أصله ،َ وُخبث طبعَه،َ وسللقوطْ قللدرهِّ،َ ومهْانللة نفسلله،َ ومللع ق

ّلهْللا عَلللىَ استسللقاطه،َ خيَللرهِّ وكللثرة شللرهِّ،َ واجتمَللاع المللم ك

ّله به،َ ومع حاله الللتي واستسفاله،َ ومع ضربهْم المَثل في ذلكَ ك

ّنعَهْللا يعَرف بهْا،َ ومن العَجز عَن صولة الّسباع واقتدارها،َ وعَن تمَ

وتشللّرفهْا،َ وتوّحشللهْا وقلللة إسللمَاحهْا،َ وعَللن مسللالمَة البهْللائم

وموادعَتهْا،َ والتمَكِيَن مللن إقامللة مصلللحتهْا والنتفللاع بهْللا،َ إذ لللم

يكِن في طبعَهْا دفع السباع عَن أنفسللهْا،َ ول الحتيَللال لمَعَاشللهْا،َ

ول المَعَرفللة بالمَواضللع الحريللزة مللن المَواضللع المَُخوفللة،َ ولّن

ْلللق الكِلبَّ ليَس بسبع تللام،َ ول بهْيَمَللة تامللة،َ حللتىَ كللأنه مللن الخ

ّون ّفقة،َ والخلطْ المَجتلبللة،َ كالبغللل المَتللل ّكبَّ والطبائع المَل المَر

ّلللللدة عَللللن مزاجلللله. فللللي أخلقلللله،َ الكِللللثيَر العَيَللللوب المَتو

ّدة،َ والخلق المَتفاوتللة،َ وشّر الطبائع ما تجاذبته العَراق المَتضللا

الراعَبّي ملن الحمَلام،َ اللذي ذهبلتُّ عَنله والعَناصر المَتباعَلدة،َ ك



هداية الحمَام،َ وشكِل هديرهِّ وسرعَة طيَرانه،َ وبطللل عَنلله عَمَللر

الوَرشان،َ وقللّوة جنللاحه وشللدة عَصللبه،َ وحسللُن صللوته،َ وَشللْحو

ّدة إطرابلله،َ واحتمَللاله لوقللع البنللادق حلقه،َ وشللكِل لحللونه،َ وشلل

َول مثقللل،َ وحللدث للله ّنلله ُمسللْر وجرح المَخالبَّ،َ وفي الراعَللبي أ

َظللللُم بللللدن،َ وثقللللل وزن لللللم يكِللللن لبيَلللله ول لّملللله. عَِ

ًا مثلهْمَللا،َ وكللذلكَ البغللل،َ خللرج مللن بيَللن حيَللوانيَن يلللدان حيَوانلل

َءهمَللا،َ وهللو ل يعَيَللش للله ولللد وليَللس ويعَيَش نتاُجهْمَا ويبقللىَ بقا

ًا،َ بعَقيَم،َ ول يبقىَ للبغلة ولد وليَستُّ بعَاقر،َ فلو كان البغل عَقيَمَ

َد في قوتهْمَا،َ وأتللّم لشللدتهْمَا،َ فمَللع ًا،َ لكِان ذلكَ أزي والبغلة عَاقر

ّنعَللظ مللا ليَللس مللع أبيَلله،َ ومللع البغلللة مللن البغل من الّشللبق وال

ّلللُه قللدح فللي الّسَوس،َ وطلبَّ السفاد،َ ما ليَس مع أّمهْا،َ وذلكَ ك

القّوة،َ ونقللصُّ فللي البنيَللة،َ وخللرج غرمللوله أعَظللم مللن غراميَللل

أعَمَامه وأخواله،َ فتركَ شبهْهْمَا،َ ونزع إلللىَ شلليء ليَللس لله فللي

ًا من أبويه،َ وأصبَر عَلللىَ الثقللال الرض أصل،َ وخرج أطول عَمَر

ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللن أبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللويه.

ّكرة من النساء،َ والمَؤنث من الرجللال،َ فللإنه يكِللون أو كابن المَذ

ًا ًا مللن الّسللمَع،َ وأكللثر عَيَوبلل ًا من البغل،َ وأفسد أعَراق أخبث نتاج



ّد،َ ومللن كللل ِعَسبار،َ ومْن كّل خلٍق خلق إذا تركبَّ مللن ضلل من ال

ٍة بخلف. ّعَمََلللللللللللللللللللللللللللل َط شللللللللللللللللللللللللللللجرة ُم

ِري مثُل ذلكَ الِخلسّي من الللدجاج،َ ول الللورداني مللن وليَس يعَت

الحمَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام.

وكّل ضعَف دخل عَلىَ الخلقة،َ وكل رّقة عَرضتُّ للحيَوان،َ فعَلىَ

قدر جنسه،َ وعَلىَ وزن مقدارهِّ وتمَكِنلله،َ يظهْللر العَجللُز والعَيَللبَّ.

ّنلله لللم يسللبق الحلبللَة فللرٌس أهضللم قللطِّ. وزعَللم الصللمَعَّي،َ أ

وقال محمَد بللن سلللّم: لللم يسللبق الحلبللة أبلللق قللطِّ ول بلقللاء.

َتة والهْداية في الحمَام،َ والقّوة عَلىَ بعَد الغاية،َ إنمَا هللي للمَْصللمََ

مللللللللللللللللللللللللللللللللللللن الخضللللللللللللللللللللللللللللللللللللر.

الشلللللللليَات فللللللللي الحيَللللللللوان ضللللللللعَف ونقللللللللصُّ.

َيََة: كللّل لللون دخللِل ّلهْا ضعَف ونقصُّ والّشلل وزعَمَوا أّن الّشيَاِت ك

ِثيَُر ُت ُلوٌل  َذ ٌة لَ  َقَر َب َهْا  ّن ُقوُل إ َي ّنه  ّله جّل وعَّز: "إ عَلىَ لون - وقال ال

َهْلللللا". َيََة فيَ ّلمٌََة لَ ِشللللل َتْسلللللِقي الَحلللللْرَث ُمَسللللل َلْرَض ولَ  ا

ابللن المَللذكرة مللن المَللؤنث وزعَللم عَثمَللان بللن الحكِللم أّن ابللن

المَذكرة من المَؤنث،َ يأخذ أسوأ خصال أبيَه،َ وأردأ خصللال أملله،َ

ّنلله إذا خللرج فتجتمَع فيَه عَظللام الللدواهي،َ وأعَيَللان المَسللاوي،َ وأ



ّنلله رأى َيطمَع في عَلجه طللبيَبَّ،َ وأ كذلكَ،َ لم ينجع فيَه أدب،َ ول 

ًتىَ اجتمَعَتُّْ فيَه هللذهِّ الخصللال،َ فمَللا كللان فللي في دور ثقيَف،َ ف

ِبلله أكللبُر ْن ُغر فللي ج ٍء،َ يص الرض يوٌم،َ إلّ وهم يتحدثون عَنه بشي

ُينَسلللللللللللللللبَّ إليَللللللللللللللله. ذنلللللللللللللللبٍَّ كلللللللللللللللان 

وزعَمَتَُّ أّن الكِلبَّ في ذلكَ كالخنثىَ،َ والذي هو ل ذكر ول أنللثىَ،َ

ّذكر فحل،ًَ خلرَج ملن ُقطع منه ما صار به ال أو كالخصي الذي لمَّا 

َكر،َ ولللم يكِمَللُل لن يصلليَر أنللثىَ،َ َكر بفقللدان الللذ ّد كمَللاِل الللذ حلل

ّيلللللللللللة. ِة الجوهر ّيَللللللللللل للغريلللللللللللزة الصلللللللللللليَة،َ وبق

ّنه يصيَر كالنبيَذ الذي يفسدهِّ إفراطُْ الحّر،َ فيَخرجه من َعَمَْتَُّ أ وَز

ّد النبيَلللللللذ. ّد الخلللللللل،َ ول يلللللللدخلُه فلللللللي حللللللل حللللللل

وقال مرداس بن خذام: 

ُلبَّّ فمَالتُّ ِلّي ب عَِقلاِل الكِاه ً ِة عَِقال ّي ِو ّثل َشلْربًة بال
ْلنا الخمَُر هي ّيَ ِبَخليَاِل لهْا َخ ِبْحهْا ّنمَا عَِقاُل يا اصط فإ
لليَاِل ثلَث منهْا ينتعَش فلم ُأّم ّبَة الخّل ب ِبله ح قلل

ًا مللرة - الخمَللُر. ّلللد عَللن الخللل - إذ كللان خمَللر ُأّم الخللّل قللد يتولللد عَنهْللا،َ وقللد يتو فجعَل الخمَر 

وهبَّ: وقال سعَيَد بن 

َد ْو ِر قليََل الّشباِب َر ْعَ  َش
 العَارض

ِء وأنتُّ ِهْكَ بمَا َهْلىَ وج َت ُتْش

القابِض كّف مثل بمَلحكَ  َدْت حيَن ّدكَ ب للحليَة بخل
ّلذاذة ٍر َخّل ال حلاملِض خمَ َد السلفة عَصيَرها خمَُر عَا



ًا ويصيَر الفللاترة،َ والنللادرة الوسطِّ،َ والغناء الوسطِّ،َ كالشعَر أيض

مللن تخللُرج ولللم الّسن،َ فتضحكَ البرد إلىَ الحّر من تخرج لم التي

الّسن. فتضحكَ الحر إلىَ البرد

الخصاء بعد النسِان يعتري ما

 الخصاء قبل كان ما وكيف

ٍة،َ ريحَ ذي قالوا: كّل ِتن ُكللّل ُمن ٍر ذي و ْفلل َناٍن َد ِه وُصلل ِة،َ كريلل المََشللمَّ

ّنسر ّنه أشبهْه،َ وما كال ُنه نقصُّ ُخصي متىَ فإ غيَللَر ُصللنانه،َ وذهبََّ نت

ُنه أنتَن،َ يكِون الخصّي فإّن النسان،َ ّد،َ وصنا ًا ويعَللّم أحلل ْبللُث أيضلل خ

َدهِّ،َ سللائَر العَللرِق ُتوَجللد حللتىَ جسلل تكِللون ل رائحللٌة لجسللادهْم َل

هلللللللللللللللللللللذا. فهْلللللللللللللللللللللذا لغيَرهلللللللللللللللللللللم،َ

ٍء وكّل ّق،َ عَظمََه فإّن ُيخَصىَ الحيَوان من شي ِد ّق فللإذا يلل عَظمَُلله د

ًا وعَاد عَظمَه،َ من تبّرأ و لحمَه،َ استرَخىَ ًا،َ َرْخص ْطب كللان أن بعَللد ر

ً ًا،َ َعَِضل فخللالف وعَللُرض،َ عَظمَُلله طللال ُخِصللَي إذا والنسللان ُصلب

ًا َع أيضللللللل اللللللللوجه. هلللللللذا ملللللللن الحيَلللللللوان جمَيَللللللل

ًا للخصيَان وتعَرض ٍم،َ طللول أيض اليَللد،َ أصللابع فللي واعَوجللاج أقللدا

ٌء ّوِل ِمللن وذلللكَ الّرْجللل،َ أصللابع فللي والتللوا ْعَنهْللم أ السللّن،َ فللي ط



ِرض ّيَللر سللرعَة لهْللم وتعَ ّدل،َ التغ ّد مللن وانقلب والتبلل الرطوبللة حلل

ِء الجلللد،َ وَملسللة والبضاضللة ّقتلله،َ اللللون وصللفا ِة ور المَللاء وكللثر

ّبللض وإلللىَ والكِمَللود،َ التكِللّرش إلللىَ وبريقلله،َ ّدد،َ التق وإلللىَ والتَخلل

ُهْزال،َ ِرض الباب فهْذا الحال،َ وسوء ال ًا ويعَللرض للخصيَان،َ يعَ َأيضلل

ّنللكََ والنخللل،َ الللزرع أهللل ِمللن الكللرة من النبات لمَعَالجي تللرى ل

ّنه لونه،َ في تلمَع السيَوَف وكأّن الخصّي ٌة وكللأ ّيَة،َ ِمللْرآ وكللأنه صلليَن

ّوة،َ َوذيلة ْطبة،َ ُجمَّاَرة وكأنه مجل ٍة قضلليَبَُّ وكللأنه َر مّسللُه قللد ِفّضلل

ْيَئاٍت إل كللذلكَ يلبللُث ل ثللم الللورد،َ وجنللاته فللي وكللأن ذهللبَّ،َ ُنَسلل

ًة،َ ًا ذلكَ يذهبََّ حتىَ يسيَر وفللي ِخصللبَِّ،َ ذا كللان وإن يعَللود،َ ل َذهاب

َغد،َ عَيَش ِة باٍل،َ فراغ وفي َر ّل نَصبَّ. وق

 القاّص العلى عبد طرائف من

فللي قللوله القللاّص،َ العَلللىَ عَبللد بلله يللأتي مللا طرائللف من وكان

ّهم عَليَه السلمة لغلبة وكان الخصي،َ الللذي وهللو الغفلة،َ عَليَه ُيتو

ْلقة،َ مرقتلله فقال: الفقيَللر قصصه في مرة الفقيََر ذكر ورداؤهِّ ُسلل

ْلقة،َ َدقته عَِ ْلقة،َ وَجْر َقة،َ وسمَكِته ِف خرقللة. قللالوا: ثللّم وإزارهِّ ِشللل

ِطعَلتُّ فقلال: إذا الَخصّي ذكر ِويتُّ ُخصلليَته،َ ُق وسلُخنتُّ َشلهْوته َقلل



ِعَدته،َ َنتُّْ َم ُته،َ ول ْعَرته،َ وانجردت ِجلد ّتسعَتُّ َش ْقحته،َ وا ُثللرْت َف وك

دمعَتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله.

َلع ل الخصّي وقالوا،َ َلع ل كمَا يص ُو قطع وإذا المَرأة،َ تص الذي العَض

ً به كان ًا،َ فحل ِر من ذلكَ أخرجه تاّم وصللفاتهْم،َ الفحللول معَاني أكث

ّيَرهِّ الكِمَال،َ ذلكَ من أخرجه وإذا ًا هللو ليَس الذي كالبغل ص حمَللار

ًا،َ ول ُعَه وتصيَُر فرس وربمَا والنثىَ،َ الذكر طباِع عَلىَ مقسومًة طبا

ُلصُّ لم ُق له َيْخ ّتللىَ َيْصللُف،َ ولللم الخللل أخلق مللن كلالخلق يصلليَر ح

ّنلله النسللاء،َ أخلق مللن بمَثلله يلحللق أو الرجال،َ ًا يقللع ولكِ ممَزوجلل

ًا،َ ًا،َ يكِون أن إلىَ فيَخرج مركب هللؤلء،َ إلللىَ ول هللؤلء إلللىَ ل مذبذب

ّلللدهِّ ومللا النتيَجللة خرجللتُّ وربمَللا معَللاني مقللدار عَللن الللتركيَبَّ،َ يو

ْغل عَمَُر يجوُز كمَا البوين،َ فللي عَللددنا مللا وكللذلكَ أبللويه،َ عَمَللَر الب

الكِلم. هذا صدر

النسِل طلب

ِهِّ حاجللاِت النفللوس،َ ِر،َ وشللهْواٌت مصللروفٌة فللي وجللو ًوى معَروفللُة المَِقللدا وقللالوا: وللنسللان قلل

ِلهْا مللا كللانتُّ النفللوُس قائمَللًة بطبائعَهْللا وِمزاجاتهْللا ُلهْا وتركَُ استعَمَا مقسومٌة عَليَهْا،َ ل يجوُز تعَطيَ

ِرهلللللللللا،َ وأقواهلللللللللا،َ وأعَمَّهْلللللللللا. َكِلللللللللحَ ِملللللللللن أكب وحاجاتهْلللللللللا،َ وبلللللللللاُب المَن

ِئعَهْم من طلبَِّ الولد،َ وهو باٌب من أبوابهْم عَظيَم؛ فمَنهْم من َكِحَ ما في طبا ويدخل في باب المَن



ّنصرة،َ وللحاجة إلىَ العَدد والقّوة،َ ولللذلكَ اسللتلطتُّ العَللرُب الرجللاَل،َ وأغضللتُّْ يطلبه للكِثرة وال

ّول،َ قللال الشللهْبَُّ بللن ّنه مللن الللزوج ال عَلىَ نسبَّ المَولود عَلىَ فراش أبيَه،َ وقد أحاطْ عَلمَُه بللأ

ُرَميَلة: 

ْغن َأ ّنا نفَسكََ و الرُجُل أيهْا عَ ُتنا تغُرْركََ ل القارُب كثر
ُع ْب ّن ُبتُُّ وال ْن ًا َي فيَكِتهْلل ُقْضبان ِنّي ّد َب ّلُه يش َتلهْلم ال كثلر

الَخر: وقال 

َلحََ ْف ّيَوْن َلُه كان َمْن َأ ِعَ ْب َيٌَة  ِر ْب ّيَون ِص ْيَِفل َص
َغر البنيَلللللللللللن،َ وضلللللللللللعَف السلللللللللللر. يشلللللللللللكِو كمَلللللللللللا تلللللللللللرى ِصللللللللللل

ُة وترتللع ِقه من أن تليَه القضا َد نفاسًة بمَاله عَلىَ بني عَمَّه،َ ولشفا َول وما أكثر ما يطلبَّ الرجل ال

ّذماَم ويصللطنع بلله الرجللال. ًا للوليَللاء،َ ويقضللََي بلله القاضللي اللل فيَلله المنللاء،َ فيَصلليََر ِملكِلل

َلللبَِّ الثللواب فللي ْكر،َ وللرغبة في العَقبَّ،َ أو عَلللىَ جهْللة ط وربمَا هّم الرجُل بطلبَّ الولد لبقاء الذ

ّنْصلرة،َ مباهاة المَشلركيَن،َ والزيلادِة فلي عَلدد المَسللمَيَن،َ أو للكِسلبَّ والكِفايلة،َ وللمَدافعَلة وال

ِة ِة وكللثر ّيلل ّذّر ّله تعَالىَ تعَالىَ بني آدم عَليَه،َ مللن حللبَّّ ال وللمتناع،َ وبقاء نوع النسان،َ ولمَا طبع ال

َهمَّلله ّله تعَالىَ الحمَام والسنانيَر عَلىَ ذلكَ،َ وإن كلان إذا جلاءهِّ الوللد زاد فللي  النسل،َ كمَا طبع ال

َؤن َلٌة فيَحتمَل فللي الولللد المَُلل َهْ َلٌة َمْج ْبَخ َنٌة َم َب َلد َمْج َو ْل ِنه وبْخله،َ وقد قال النبي: "ا ْب ونصبه،َ وفي ُج

المَعَروفة،َ والهْمَوم المَوجودة لغيَر شيء قَصد له،َ وليَس في ذلكَ أكثُر من طلبَّ الطباع،َ ونزوِع

النفلللللللللللللللللللللللللللللللللللللس إللللللللللللللللللللللللللللللللللللللىَ ذللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكَ.

َعَليَه أصحاُب الّزواج من الحيَوان،َ فقال عَنللد ذكللر َعَيَر العَانة بخلف ما  وذكر أبو الخَزر الِحمَّاني 

ِسفادهِّ: 

ِغي َت ِزِل ول الذْرء ُمب  بالعَا
ِوج،َ الحيَللوان بيَللن مللن النسللاَن لّن َهِّ إذا المَُللَزا ِر َد كلل عَللَزل،َ الوللل

ّنمَا الحيَوانات أصناف من والمَزاوج ُتهْللا إ والولللد،َ الللذْرء طلللبَُّ غاي

ّيَئتُّ،َ وله ُسّخرت،َ لذلكَ ّلله أراد ِلمَلا ه ِم ملن تعَلالىَ ال ِئلج إتمَلا حوا

َد،َ يطلبَُّ ل والحمَاُر النساِن،َ لللذلكَ،َ التان في إفراغه فيَكِون الول



ا عَلَزل الولد يريد ل كان إذا ول ان،َ يعَلزل كمَ َته أّن غيَلر النس غلاي

ُء ُطر ليَس فقطِّ،َ الشهْوة قضا َء ذلللكَ أّن بللاله عَلللىَ َيْخ َلللق المَللا ُيخ

شللللللللللللللللللللللللللللللللللللليء. منللللللللللللللللللللللللللللللللللللله

فللي قلال: ليَلس عَبيَللدة عَن سيَرين بن محمَد عَن عَون ابن وروى

الحمَللللار. إل لللللوطْ قللللوم عَمَللللل يعَمَللللل شلللليء البهْللللائم

ّنعَهْم،َ وهمَّهْللم وإنفاقهْم،َ الرجال اكتساب وعَاّمة وتحسلليَنهْم وتصلل

ّنمَا يمَلكِون،َ لمَا المَتعَلقللة والسللباب النسللاء إلللىَ مصللروٌف هللو إ

ّ يكِن لم ولو بالنساء،َ ّيَللبَّ التنمَّللصُّ إل ّوس والتط َتعَللّرس والتطلل وال

ّد والذي والتخّضبَّ،َ َعَ ْلللِي،َ والّصبغ،َ الطيَبَّ من لهْا ُي ِء،َ والَح ِكِسللا وال

ُفُرش،َ ّ للله يكِللن لللم ولللو كفللىَ،َ مللا ذلللكَ فللي لكِللان والنيَة،َ وال إل

ِر وخللوُف وحراسللتهْا،َ بحفظهْا الهتمَاُم والجنايللة جنايتهْللا مللن العَللا

ْؤنُة ذلكَ في لكِان عَليَهْا،َ الشديدة. والمَشقة العَظيَمَة،َ المَ

الخصي شره سبب وبيان الغرائز في قولهَّ

ِإذا  ُو بطل ف بالصللناف النفس اشتغاُل يكِون أجله من الذي العَض

ّذة من الكِثيَرة،َ َلم،َ الل ٍر وال َلللَم أْن فباضطرا َوى تلللكَ أّن تعَ لللم القلل

َدْمهْا ولم التركيَبَّ،َ من َتبطل ّنمَللا الخلقللة،َ َتعَلل ّد وإ َنهْللا ُسلل ّد،َ دو بسلل



ّد فل حجاب،َ عَليَهْا وأدخل ًة كانتُّ إذا لهْا ب لّن ،َ عَمَللل مللن موجللود

ٍر كللّل عَمََل َدم ل جللوه ّ ُيعَلل َفتُّْ فللإذا ذاتلله،َ بعَللدم إل ِر ٍه مللن ُصلل وجلل

ّد ول ونللازعَتُّْ،َ جمَّللتُّ إذا سلليَمَا ول وجه،َ من فاَضتُّْ زخللرت إذا ُبلل

َغُزرت،َ َطمََتُّْ،َ وطغتُّ و ًا،َ لنفسهْا تفتحَ أو تفيََض أن من و وليَس باب

ُع له باٌب المَنكِحَ بعَد القللوى تلللكَ فللاجتمَعَتُّ المَطعَللم،َ كمَوقِع موق

َكِحَ كانتُّ التي ّوة إلىَ المَنكِحَ،َ باب عَليَه يشتمَل وما للمَن الللتي القلل

ّوتان اجتمَعَتُّ فإذا للمَطعَم،َ عَندهِّ فللي أبلللغ كان واحد باٍب في الق

ِه،َ َد حكِمَِ َكللَل الَخصّي صاَر ولذلكَ سبيَله،َ في غايًة وأبعَ أخيَلله مللن آ

ِة قللدر وعَلللىَ هضمَه،َ يكِون الستمَراء قدر وعَلىَ وأبيَه،َ لّمه حاجلل

ِة نفسلله وحركللة طبعَلله ِة والحللرار ّلللد يكِللوُن الحَركللة عَللن المَتو

مللن والحركللة الستمَراء،َ أبواب أمتن من الشهْوة لن الستمَراء،َ

الحرارة. أبواب أعَظم

الطعام في الذكور على الناث رغبة تفوق

دون الِحْجللُر وكللذلكَ الذكور،َ في منه أعَّم الناِث في الكل ودواُم

َفللَرس،َ َذون،َ دوَن الّرَمكِللة وكللذلكَ ال ِبللر دوَن النعَجللة وكللذلكَ ال

ُء وكذلكَ الكِبش،َ أّن أشللكَّ ومللا الرجللال،َ دوَن الللبيَوت فللي النسللا



ّنهْللا المَللرأة،َ تأكللل ل مللا الواِحللد المَجلللِس فللي يأكللُل الرجللَل ولكِ

ِفي ِبللي المَقللداَر ذلكَ تستو ُتر ًا عَليَلله و ّطعَلل وهللي منظللوم،َ غيَللَر مق

ِم ْبن وهّن أكثَر،َ طعَاِمهْا حاصُل يكِون منهْا،َ ذلكَ بدوا الصللبيَاَن ُيناِس

َع لّن اللوجه،َ هلذا في ُع الصلبّي طبل ُع الهْضللم،َ سلري َللبَّ،َ سلري الكِ

ِة قصيَُر ّد ِر قليَُل الكل،َ م ْعَم،َ مقدا ّط ِة ال ُة فللمَرأ ثللّم معَاودتهْا،َ كثر

ِبيَُن ِة َت ِر بكِثر ُبه للَخصللّي فيَصلليَر المَأكول،َ مقدا مللن نصلليَبان: نصلليَ

ْبه ُع ثم النساء،َ ِش َة أعَنللي واحد،َ باٍب في شهْوتيَه قوى اجتمَا شللهْو

َكِللللللللحَ َة تحللللللللولتُّ،َ الللللللللتي المَن المَطعَللللللللم. وشللللللللهْو

ّي لبعَض وقيَل قال،َ َنللة شيء العَراب: أ َذو ِبْر َكُل? قال:  ُغللوث. آ َر

ِة ّد ِم ولش َهْ ّد اللبؤة صارت الناِث،َ َن ًا أشلل َق،َ ُعََراملل طلبللتُّ إذا وأنللز

َكللذلكَ لتللأكله،َ النسللاَن َلجنللاس إنللاُث صلارت و َد،َ الصللائدة ا َيَ أصلل

ِة الكِلب من كالناِث ُبزا َد تكِللوَن ما وأحرَص ذلكَ،َ أشبَه وما وال عَنلل

ّتللىَ أطبائهْللا،َ من ِجرائهْا ارتضاع ًا منهْللا ذللكَ صلار ح للحلرص سللبب

ّنهْم ذلكَ. في وال

الخصي صوت



ِو ذلكَ قطع عَند له ويعَرض ّيَُر العَض عَلىَ يخفىَ ل حتىَ الصوت،َ تغ

َبه يللرى أن غيَللر مللن سمَِعَه من ّنلله صللاح الللذي كللان وإن َخِصللّي،َ أ

ُفحولة ِمن أترابه بعََض أو عَمَّه،َ ابَن أو أخاهِّ الكِلم ويناقله يخاطبه

َبة لِخصلليَان يعَرض المَعَنىَ وهذا جنسه،َ ِل ِرض ممَّللا أكللثر الصللقا يعَلل

ْند من وللسودان للخراسانيَة،َ ْبشان،َ الّس تجللدهِّ َمللن أقّل وما والُح

ًا ّ المَقدار،َ هذا عَن ناقص فللي ُيحتللاج فليَلس عَِللْرق،َ أو بيَضة وله إل

ِة ِز ِصّح بللل بقيَافللة،َ ِحللذٍق إلللىَ فيَلله،َ الحّس دقة في ول ذلكَ،َ تمَيَيَ

ًا ذلكَ تجد ِء،َ الّسفلة طباع في شائعَ ْثَرا َغ الّصللبيَان أجنللاس وفي وال

والنساء.

الخصي َشعر

ِبتُّْ،َ لم النباِت قبَل ُخصي ومتىَ ْن نبللاِت استحكِام بعَد ُخِصي وإذا ُي

ّ كله تساقطِّ مواضعَه،َ في الشعَر َقللصُّ وإن فللإنه العَانة،َ شعََر إل ن

ِر َغلظه من ِرُض ول كثيَر،َ الباقَي فإّن َعَددهِّ ومقدا لشللعَر ذلللكَ يعَلل

مللع يكِللون العَيَنيَللن وأشللفار والحللاجبيَن الرأس شعََر فإّن الرأس،َ

البلللدن. فضلللول ملللن يتوللللد لمَلللا يعَلللرض وإنمَلللا اللللولدة،َ

العَيَنيَللن،َ أشللفار حكِللم خلُف الرأس شعَر حكَِم أّن ناٌس زعَم وقد



وهللذهِّ الشللعَر،َ فللي القللول بللاب مللن موضللعَه في ذلكَ ذكرنا وقد

سللواء،َ فيَلله والفحولة والخصيَان النساء،َ َشعَر أماكن من الخصال

ِد الصللول،َ الحادِث الشعَر من ذلكَ لسوى يعَرض وإنمَا فللي الزائلل

ُع،َ ل المَللرأة أن تللرى أل النبللات،َ َل هللذا مللن الخصللّي فناسللبهْا تصلل

ّنَزع جهْة من ل القَرع،َ من هو فإنمَا عَارٌض له عَرَض فإْن الوجه،َ ال

َللللحَ،َ َلللله والَج َلع والَج ذللللكَ. جمَيَلللع فلللي النسلللاء وكلللذلكَ والّصللل

ّبمَا والمَرأة ِر مقاديم َقَصاص في كان ر وليَللس ارتفللاع،َ رأسهْا شعَ

َلحَ،َ ول بنَزٍع ذلكَ ًا ذلكَ يكِن لم إذا ج السّن. في الطعَُن ُيحدثه حادث

ُع وتكِون شللعَر كمَقللاطع ُقصاصه،َ حدود ومنتهْىَ رأسه شعَر مقاط

موضللع مللن دنللا كلمَللا شللعَُرها وليَللس ُقصاصللهْا،َ ومنتهْللىَ المَللرأة

ّق يكِون والنجراد المَلَسة ُبتُّ ولكِنه ويضمَحّل،َ يقّل حتىَ أر فللي ين

ِر ًا منتهْللاهِّ عَند ينقطع ثم واحد،َ نبات عَلىَ الجلد ذلكَ مقدا انقطاعَلل

ًا،َ ّبمَا والمَرأة واحد َء،َ كانتُّ ر َعَراٌت لهْا وتكِون سبل ّيَللٌة رقيَقة َش ِب َغ َز

ِعَذار ً كال في عَلة من إل للَخصي ذلكَ يعَرض ول بأصداغهْا،َ موصول

ًا يرى ول الخصاء،َ َطع بعَد أبد َغيَه من مق ْد ٌء ُص ل الّشللعَر،َ مللن شي

 كثيَفه من ول رقيَقه من



والشوارب اللحى ذوات

فللي رأيتلله مللا وأكثُر ذلكَ،َ رأيتُّ وقد لحيَة،َ ذات المَرأة توجد وقد

ِئز ّدهاقيَن،َ عَجا َببَّ وكذلكَ ال َغ ًا،َ ذلللكَ رأيللتُّ وقد والشارب،َ ال أيضلل

ْنللثىَ،َ العَيَن رأي في ليَستُّ وهي أن إل ،َ تاّمللة أنللثىَ َنِجللدها بللل بُخ

ِرب لم تكِون َوى،َ الذي بالسببَّ ذلكَ في تض غيَر في يظهْر حتىَ يق

الحيَللض،َ ارتفللاع عَنللد إل للنسللاء،َ اللحللىَ تعَللرض ول المَكِان،َ ذلكَ

للَخصلللللللللللللي. ذللللللللللللللكَ يعَلللللللللللللرض وليَلللللللللللللس

ّنلله َبغللداد،َ أهُل ذكر وقد ٍة كللان أ ِد بنللاِت مللن لبنلل ٍد بللِن محمَّلل راشلل

ّناق،َ ّنهْا وافرة،َ لحيٌَة الخ ٍء مللع دخلللتُّ وأ ّقبللاٍت نسللا بعَللض إلللىَ متن

َتللَرى العَللراس ُعَللرس ل َة ال َو ْللل َعَللُروس،َ وَج ِطنللتُّ ال امللرأة لهْللا فف

ّله فصاحتُّ: رجٌل ُء الخدم وأحال وال فلللم بالضللرب،َ عَليَهْللا والنسا

كللادت وقللد عَنهْللا فنَزعَللن فْرِجهْللا،َ عَللن الكِشللَف إل حيَلللٌة لهْا تكِن

تمَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوت.

ًا ويفضل َة الخصّي أيض َعَر،َ النجراد في المَرأ َد بأن والّز المَرأة تج

َء ّبا َكبَّ وتجد والساقيَن،َ الذراعَيَن َز ْعَر في المَرأة َر ّنه الش َأ َنللُة ك عَا

ِرض ول ذللكَ،َ وغيَلر إبطيَهْللا فلي الشللعَر لهْلا ويعَللرض الرجلل،َ يعَلل



ُبَل ُخصللي: أن إذا لللديكَ يعَلرض ملا للخصللّي ِفلله ُغضلروُف يللذ ُعَْر

ولحيَتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله.

ُقصُّ والخصاُء ّدة من ين ُقلض السلر،َ شل ْبلَرَم وين َوى،َ ُم ُقل ُيْرِخلي ال و

َد ِق َعََصبَّ،َ َمعَا ِبلىَ الهَْرم من ويقّرب ال  وال

الخصي مشي

ِرض ّد أن للخصّي ويعَ ُع يشت لللو حتىَ الّسطحَ،َ أرض عَلىَ رجله وق

ّقدَت َع تف َدم قدمه وق لوجللدَت منلله أعَبللُل هو الذي الفحل أخيَه وق

ِعَه ْق ْطئه لو ًا وو َو وكأّن لصاحبه،َ تجدهِّ ل شيَئ ّد كللان الذي العَض يشلل

ّنَسا،َ توتيَر وذهللبَّ بطللل َلمَّللا العَصللبَّ،َ ومعَاليَق الوركيَن وَمعَاقد ال

ُكِه كان الذي ُع لذلكَ فيَخّف ويرفعَه،َ يمَس ْق ِله،َ و ل كالللذي صللار رج

ًا. بعَضه يحمَل ول يتمَاَسكَُ بعَض

الذكاء في الخصاء أثر

ْيَِن أخوين أّن له ويعَرض ّيَ ِب َل ْق ُهمَا كان لو وأٍب،َ أّم ِمن َص تللوءَم أحد

ّنه أخيَه،َ ُدهمَا ُخِصَي متىَ أ َد منهْمَللا الَخصللّي خللَرج أحلل َو ِخدمللًة،َ أجلل

ِة،َ المَعَاطللاة لبللواب وأفطن َناوللل َقللُن لهْللا وهللو والمَُ أليَللق،َ وبهْللا أت



ًا وتجدهِّ ً أذكىَ أيض ُيَخصُّّ المَخاطبة،َ عَند عَقل ّللله،َ بذلكَ ف ويبقللىَ ك

بلهللة وعَلللىَ غريزتلله،َ غبللاوة وعَلللىَ فطرتلله،َ غثللارة عَلللىَ أخللوهِّ

ّيَة،َ َلب ْق ِء وعَلللللللللىَ الّصلللللللل ّيَللللللللة. فهْللللللللم سللللللللو العََجمَ

ُد ًا تكِون ل النسان وي َء،َ إل أبد ًا تصيَر ول خْرقا تكِللْن لللم مللا َصللناعَ

ًا المَعَرفُة َأ،َ يكِون ل واللسان لهْا،َ ِثقاف ًا أبر البيَللان،َ طريق في ذاهب

ًا ّ اللفاظ،َ في متصرف َلًة المَعَرفُة تكِوَن أن بعَد إل ّل ّقلللة بلله،َ متخ من

ِقه،َ مواضع في له واضعًَة له،َ ِظه،َ أماكن وعَلىَ حقو ّلٌة وهو حظو عَ

المَختلفللة. المَواضللع فللي للله ومصللّرفٌة العَمَيَقللة،َ المللاكن في له

ّوُل ُء صنع ما فأ ِبّي الِخصا َل ْق ِه،َ تزكيَُة بالّص ّدهِّ،َ وإرهاُف عَقل ُذ ح وشْح

ِعَه،َ لمَعَرفتلله،َ تابعَللًة حركتلله كللانتُّ عَللَرف فلمَا نفسه،َ وتحريكَُ طب

ّوته ّيَجللللللللللله. ملللللللللللا قلللللللللللدر عَللللللللللللىَ وقللللللللللل ه

ُء فأّما ونْقللل طبللائعَهْم،َ تحويل إلىَ فليَس وصبيَانهْم،َ الصقالبة نسا

ْلقهْم َكة وإلىَ الثاقبة،َ الفطنة إلىَ َخ الخدمللة وإلللىَ المَوزونة،َ الحَر

ْهْللل حَسللبَّ وعَلللىَ سللبيٌَل،َ بالمَوافقللة،َ الواقعَللة الثابتللة يكِللون الج

القلول جمَللُة وهلذا الِحلذق،َ يكِلون المَعَرفة حسبَّ وعَلىَ الُخْرق،َ

ّنهّْن وعَلىَ نسائهْم،َ في َذ ول الخلوة،َ عَند لهّْن حظوَظ ل أ لهْللّن نفللا

ِنعَللن قللد كللّن إذ صناعَة؛ في المَناولللة. ومعَرفللَة المَعَاطللاة فهْللَم ُم



َع والِخصيَاُن َفللارة آلتهْللم جودة م َو ِة فللي طبللائعَهْم و أبللواِب معَرفلل

ْدمة،َ ِء وفي الِخ ًا تر لم المَعَاطاة،َ باب في حالهْم استوا منهْللم أحللد

َذ قطِّّ َف ِة في ن ُنسبَّ صناعَ ّقة،َ بعَِض إلىَ ت ٍء إلىَ وتضاُف المَش شللي

ْعَد ُيعََرف ممَّا الحكِمَة،َ من ُب ّيًة،َ ب ِو إل الفكِللرة،َ بإدامللة والغللوِص الّر

َفاذ من ذكُروا ما ّنه للوتللار،َ التحريكَ في ثقف َن ذلللكَ فللي كللاَن فللإ

ًا،َ ّدم ًا،َ وبلله مقلل ّ مللذكور صللنعَة ُيحِسللن صللباهِّ،َ مللن الخصللّي أّن إل

ّدابوق،َ ُيِجيَللد اللل َء و ّي،َ الحمَللام ُدعَللا ّور صللغار مللن شللئتَُّ ومللا الطلل

الصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللناعَات.

ّيون زعَم وقد ًا َأن البصر ّنللىَ خللادَم الخصللّي،َ َحديج َهيَللر،َ بللن المَُث ُز

ّنللىَ ُيجللاري كان َث الِفراسللة،َ صللّحة وفللي بالحمَللام،َ البَصللر فللي المَُ

ُكر الرياضة،َ وجودة المَعَرفة،َ وإتقان َله وسنذ القللول بللاب فللي حللا

ّللللللللللله شللللللللللاء إن الحمَللللللللللام فللللللللللي تعَللللللللللالىَ. ال

ُكنللا الصللقالبة،َ مللن ُخصللي فيَمَن قولهْم هذا ِخصلليَان لعَقللول وملو

ٍء أمرهللم مللن نللأِت لللم ولللذلكَ قليَللل،َ وهللم أحمَد،َ ُخراساَن بشللي

مذكور. وأمر مشهْور،َ

السِند خصيان



ًا فيَهْم يكِن فلم الّسند،َ وأما ّ الِخصلليَان مللن أيضلل ّنفللُر إل الللذين ال

ّنه لي وزعَم بعََضهْم،َ أنا رأيتُّ وقد كعَبَّ،َ بُن موسىَ خصاهم كان أ

َبه قللد الِخصللاء،َ ورأيللتُُّ أحللدهم،َ هللو أربعَللًة َخَصللىَ حللبَّّ إلللىَ جللذ

ٌء وهذا بالديوكَ،َ والهْراش التكِكَ،َ وعَمَل الحمَام،َ ِر لم شي منلله ُيْج

ُع إليَه قادهِّ وإنمَا عَِرق،َ عَلىَ العَضو. ذلكَ قط

والسِودان والنوبة الحبشة خصيان

ْبشللان مللن الخصلليَان فأّما ّنوبللة الُح فللإّن السللودان،َ وأصللناف وال

َء ُذ الخصا ُقصللهْم يعَطيَهْللم،َ ول منهْم يأخ ّطهْللم يزيللدهم،َ ول وين ويح

لن إخللوتهْم،َ مقللادير عَللن الصقالبَة يزيد كمَا إخوانهْم،َ مقادير عَن

َطتُّْ ُخِصللي مللتىَ الحبشللّي وذهللبَّ حركتلله،َ وثُقلللتُّ نفسلله،َ سللق

ّد ول نشاطه،َ ْقصللي متىَ لنه فساد،َ له يعَرض أن ب ُت ُبه اس لللم ِجبللا

ُلس بوله،َ يتمَاسكَ هللم فللإن للله،َ المَمَسكَ واسترخىَ مخرجه،َ وس

ذلللكَ نصللُف للله َمللن منزله الرجل ُيدخل فإنمَا ِجبابه،َ يستقصوا لم

ًا منهْللم تجللد ل أنللكَ وعَلىَ العَضو،َ ًا،َ َخِصلليَ ّ أبللد ِته إل ِبُسللّر ٌة،َ و ُبْجللَر

ُقبِحلله مع الفتق،َ من ضرب وهو شديد،َ عَيَبٌَّ وذلكَ شنيَعَة،َ ونفخة

َعَيَن،َ في َعَته ال ْكر،َ في وُشن ّذ ُبحَ ما وكّل ال مللؤلم،َ فهْللو العَيَللن في َق



ُنع ما وكل ٍذ،َ فهْو النفس في ش َثَر وما مؤ َطللع،َ فيَهْللم تجللد ما أك الل

ْدل،ًَ الشفاهِّ كانتُّ ومتىَ شفاههْم،َ باطن في فاٍش وذلكَ وكللانتُّ ُه

َطلع،َ َأظهْلر كلانتُّ منقلبلة،َ المَشلافُر ّل اللبرص،َ ملن ضلرب وهلو ل

َغَراميَل يعَرض الذي والبيَاض ًا ضللرٌب وُخَصللاها،َ الخيَل ل مللن أيضلل

ِة ذلكَ مثل َعََرض وربمَا البرص،َ َبع إّما المَختون،َ قضيَبَّ لحشف َط َل

ْقِي بالحللداد عَهْللدهِّ لقللرب وإّما الحديد،َ ّ المَللاء،َ وسلل ل ذلللكَ أّن ِإل

ُدو ُظمَتُّ وكلمَا مكِانه،َ يعَ قللدر عَلىَ البيَاُض ذلكَ انبَسطَِّ الحشفُة عَ

ّنمَللا فيَهْا،َ الزيادة ِرض الللذي كالبيَللاض ذلللكَ وإ النللار َحللْرق مللن يعَلل

َبة يعَللرض وكالذي وتشيَيَطهْا،َ ِل ُلللج مللن للصللقا ّتعَا ّبمَللا بللالكِّي،َ ال ور

ّد ِديلله،َ يفُحللَش حتىَ بيَاُضه اشت ُير ّنلله إل و ّ ينتشللر،َ ول يفشللو ل أ إل

ّول مكِانه،َ ينبسطِّ ما بقدر ًا،َ كللان أن بعَللد رُجل،ًَ صللاحبه ويتحلل ّيَ صللب

ِرض كالذي وليَس يللذهبَّ البرص وبعَُض المَِّرة،َ ومن البلغم من يعَ

يتفّشللىَ يللزال ل بللل يقللف،َ ول يذهبَّ ل وبعَُضه يكِن،َ لم كأنه حتىَ

ّتسع ّبمَا حتىَ وي ّ يذهبَّ ول سلخه،َ ر فيَكِللون نللبي،َ بلله يذهبَّ بأْن إل

َبَرص،َ يلحللق يكِللاد ما البيَض البهْق ومن له،َ عَلمًة ذلكَ ولكِللن بللال

ّون الللذي ِة مللن تللروَن الللذي أمللرهِّ هلل ِء كللثَر منلله. النللاس ُبللر

ُء ثّم ملا ذللكَ فمَلن ضروب،َ في ويكِون ضروٍب،َ عَلىَ يكِوُن الخصا



ِرض َد يعَ َبر بعَ ِكِ يعَللرض كمَللا وللعَرب للعَبيَد،َ يعَرض كمَا للحرار،َ ال

ِة بعَُض َخَصىَ كمَا للعَجم،َ َباهل  الَخصّي سهٍْل بَن عَلقمََة اليَمَن َعَ

الخصي وعلقمة الفحل علقمة

ًا،َ وهللو ًا صللالح َع عَلىَ هذا اسُم الخصللي،َ وكللان عَبللد َة الفحُل،َ حيَن وق َد َب َعَ وإنمَا قيَل لعَلقمََة بن 

ِد َد الشهْو ًا،َ الفحليَن الكِريمَيَن،َ إلىَ عَمَان،َ وكان من نازليَهْا،َ وهو كان أح ِديل وداعَر َنبََّ الج كان َج

ّللله تعَللالىَ ْظعَوٍن في شرب الخمَر،َ وهو الذي قال لعَمَللر بللن الخطللاب رضللي ال ُقدامة بِن َم عَلىَ 

ْهِْل بللن عَمَللارة،َ فلمَّللا َعَلقمَللُة بللن سلل َبُل،َ وهللو  َة الخصّي? قال: أما شهْادتكَ فأق َبُل شهْاد َتق عَنه: أ

َبدة: الفحل،َ وعَلقمَُة الخصّي،َ الذي  َعَ يقول: سمَّوهِّ الخصّي،َ قالوا لعَلقمََة ابن 

َدم ّني المَيَراَث يعَ المَواليَا م َدَم ْعَ ًا الباقون َي ّثتلي قبر لج
ِعَي لهْْم  كنتُُّ وما َجمَْ

ِلليَا وا
ُع كنتُّ ما عَلىَ  أجمَ

ِهُْم ْد لشأن ِنلي َق ُدو ْفَر  َأ
ِنليَا وَشلا

َء في ْورا ُثمَّتَُّ َز

بالمس المَاُل وكاَن
ماليَا

طريٍف من مالي 

ّدلل عََرض وكمَا ِة لل َنوَم ِء ِمللن الّضحىَ،َ و ّيَللان بللن ُعَثمَللاَن خصللا ح

ّي المَلللكَ. عَبللد بللن هشللام بكِتللاِب لهْمَللا،َ المَدينللة والللي المَللّر

ّدعَي من مْروان بني فمَِْن المَلكَ عَبد بن هشام كتاب تحريف أثر يلل

ِة عَامَل أّن َأحللصُِّ في رأى لنه صّحف،َ المَدين َلللكََ َمللْن الكِتللاب:  َب ِق

ّنثيَن ِمَن َلكَ َمْن فقرأها: اْخصُِّ المَخ َب ّنثيَن،َ من ِق الهْيَثللُم وذكللر المَخ

ّلىَ الذي الكِاتبَّ عَن َءة تو ّنه الكِتاب،َ ذلكَ قرا يقولون قال: وكيَف أ



ٍة،َ معَجمَللًة الخللاء كللانتُّ ولقللد ذلللكَ ُة أو ُسللهْيَل كأنهْللا بنقطلل تمَْللر

ٍم كتاِب وْجُه اليَقطري: ما صيَحانيَة? فقال ِء فللي هشا َدد إحصللا عَلل

ّنثيَن? وهذا ّ الكِتللاُب كان وما له،َ معَنىَ ل المَخ المَعَجمَللة بالخللاء إل

المَهْمَللللللللللللللللللللللللللللللللة. الحلللللللللللللللللللللللللللللللاء دون

ِكر ُذ َكِللوا أنهْللم المَدينللة أهل من مشايَخ عَن و قللال: أنهْمَللا عَنهْمَللا ح

َنا الن ًء ِصر ّق نسا َأّن بالح يكِونللا أن لختللارا إليَهْمَللا كللان لو المَر ك

ِكر امرأتيَن ُذ والتخنيَللث،َ الخصاء من بالخصلتيَن خرجا أنهْمَا قال: و

ِر من ِليَن الكِلم ُفتو ّكِللكَ ومللن والعَظللام،َ المَفاصل و ّنللي،َ التف والتث

ًا يللَروا لللم مقدار إلىَ ّنثللات مللن ل بلغلله،َ أحللد مللن ول النسللاء،َ مخ

ّنثي ُنوطْ همَام لبي عََرض وكمَا السنوطْ همَام أبو الرجال مؤ الّسلل

ّلْخم امتلِخ ِمن َيَيَه،َ مللذاكيََرهِّ ال َبه وخصلل فللي البحللر فللي ذلللكَ أصللا

ُتلله،َ فسقطتُّ المَغازي،َ بعَِض ّقللبَّ لحيَ ُنوطْ،َ ول لللذلكَ وَخللَرج بالّسلل

ًا ًا. َنهِْمَللللللللللللللللللللللللللللللللللل ِره وَشللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّ يحمَل ل بعَُضه النخُل كان يوم: لو ذات وقال َطللبَّ،َ إل وبعَُضلله الّر

ّ يحمَل ل ّ يحمَللُل ل وبعَُضه التمََر،َ إل يحمَللل ل وبعَُضلله المَجللّزع،َ إل

ّ ُبسللر،َ إل ّنللا الَخلَل،َ إل يحمَللل ل وبعَُضلله ال ْلنللا مللتىَ وك مللن تناو

ًة،َ الّشمَْراخ َق ُبْسَر ّلُه خل ثللم بأس بذلكَ كان َلمََا ُبَسرتيَن،َ مكِانهْا ال



ّله قال: أستغفُر ّيَتُُّ كنتُُّ لو ال ِة بللدل يكِوَن أن تمَن ُزبللدة التمَللر نللوا

َوب!! ومنلله كلان ِرض الللتي الوجللاع جهْللة مللن يعَللرض مللا أصلل تعَلل

ّبمَللا طللبيَبٌَّ،َ امتلَخهْمَللا ربمَللا حللتىَ والخصلليَتيَن،َ للمَذاكيَر َطللع ور ق

ًا سقطتا وربمَا إحداهمَا،َ ِء من جمَيَعَ  أنفسهْمَا تلقا

اليسِرى البيضة منزوع نسِل

َد أّن يزعَمَون والعَواّم ّنمَا الول وقللد اليَسللرى،َ البيَضللة مللن يكِوُن إ

َد أّن وملواليَهْم،َ عَللّي بلن سليَمَان أهل من ناٌس زعََم بلن داود ولل

ّنمَللا المَعَللتزلّي،َ الخطيَللبَّ جعَفللر ِلللد إ ِزعَللتُّ أن بعَللد للله ُو ُته ُن بيَضلل

ُيَسللللللللللرى،َ للللللللللله. عَللللللللللرض كللللللللللاَن لمللللللللللر ال

ّيَان،َ والخصّي َد َرغبللان،َ ابن مسجد في كان الذي الط ِللل غلم،َ للله ُو

ّ للله ليَللس وكللان ُيَمَنللىَ،َ البيَضللُة ِإل ّذباب مللن بلله أشللبَه فجللاء ال اللل

ّذباب ّلله خلللِق أجهْللُل أبَصلَرهِّ ولللو بللالغراِب،َ والغلراِب بال تعَللالىَ ال

ٍة،َ ُدهم ِبفراس ْبعَلل ٍة،َ مللن وأ ِة ومللن ِقيَافلل َطلل َل مللن أو النّخاسلليَن،َ مخا

ِة َلعَراب،َ مجالس ِعَلَم ا ّنلله ل ُته أ َل إلللىَ فيَلله يحتللاج ل وخلصللته،َ ُسللل

ْدلِجّي،َ مجّزز  الُخزاعَي كريز ابن إلىَ ول المَُ

الروم خصاء



َنه َيْخصي من المَلل أهل ومن ُفه اب َدة،َ بيَتُّ عَلىَ ويق ويجعَللله العَبا

ًا،َ ًا،َ القضلليَبَّ فللي ُيحللدثون ل أنهْللم إل الّروم،َ كصنيَع سادن ول حللدث

ِئهْم إحبللاَل لولدهللم كرهللوا إنمَا كأنهْم للنثيَيَن،َ إل يتعَرضون نسللا

ُء فأما فقطِّ ورواهبهْم َطر قضا َو ُغ ال أنهْللم زعَمَللوا فقللد اللللذة،َ وبلو

ُلغللون ًا ذلللكَ مللن يب ُلغلله ل مبلغلل ُعَمَللون كللأنهْم الفحللل،َ يب أنلله يز

َع يستقصي َتْجلبه،َ عَِندها ما جمَيَ َفْرطْ ويس ّوته ل المَطاولللة. عَلللىَ ق

ٍء وكّل  الخصاء ابتدع من أول الروم ُله فإنمَا الدنيَا في خصا من أص

َبل ّدعَون وهللم نصللارى،َ أنهْللم العَجبَّ ومن الروم،َ ِق الرأفللة ِمللن يلل

ّقة والرحمَة،َ ِبد،َ القلبَِّ ور َكِ ّدعَيَه ل ما وال الصناف،َ جمَيَع من أحد ي

ِلخصاء وحسبكَ ْثلًة با َجللَرم ول قسللوة الخاصللي بصللنيَع وحسللبكَ ُم

َلبَّ من الِخصيَان،َ من أنفسهْم عَلىَ بعَثوا أنهْم ّكر الطوائللل َط وتللذ

ّنللوهِّ لللم مللا الحقللاد،َ َدهم،َ يظ ِلهْللم،َ مللن خللافوهِّ ول عَنلل َب هللم فل ِق

ِزعَون،َ ِكِلون،َ الِخصيَاُن ول ين ْن ان وإن فاشليَة،َ فيَهْم الّرمايَة لّن َي ك

ًا الخصّي َغ أسوار َع جمَع كان وإن منهْم،َ بل ّثْروة،َ الرماية م واتخذ ال

َطَرُسوس،َ َنة،َ ب َذ َع وأ َع الّضيَا َقللد واتخللذ الرجال،َ واصطن ُعَ ّلللة ال ِغ المَُ

ٍد كّل فمَضّرة ِة َتِفي عَليَهْم،َ منهْم واح ٍد بمَََضّر تللَر ولللم ضللخم،َ قائلل

ًة فللرطِْ مقدار عَلىَ يدّل وهذا لهْم،َ عَداوتهْم مقداَر تجوز قطِّّ َعَداو



ٍة وعَلىَ النساء،َ في الرغبة ٍة شهْو قللد أنهْم وعَلىَ للمَباَضعَة،َ شديد

المَثوبللة،َ طلللبَّ مللع كريمَللة خصلللٌة وهللذهِّ فقدوا،َ ما مقدار عَرفوا

 الحدوثة وحسن

الصابئة خصاء

َد فإّن الصابئون،َ فأما ّبمَا منهْم العَاب ْفَسه،َ خصىَ ر هللذا فللي فهْو ن

ّيَة،َ ُحْسِن من أظهَْر فيَمَا الرومّي،َ تقدم قد المَوضع من وانتحل الن

ِة ّنسللِل،َ عَلىَ النقصَُّ وبإدخاله التاّم،َ الولد بخصاء والعَبادة،َ الديان ال

َعَللل كمَا وملوكنللا خلفاؤنللا زال ومللا الصللابي،َ المَبللاركَ أبللو ذلللكَ َف

َيسمََر منه،َ ويسمَعَون إليَه،َ يبعَثون َدهم،َ و ّلللذي عَن عَنللدهِّ يجللدونه ل

ُطَرف والفهْام،َ الفهْم من أربللىَ قد وكان الكِتبَّ،َ ونوادر الخبار،َ و

ْع ولم المَائة،َ عَلىَ ُدق كان وإْن منه،َ بأغَزَل قطِّّ أسمَ نفسه عَن يص

ّدثني الصللابي المَبللاركَ أبللي حللديث منلله أزنللىَ الرض فللي فمَا حلل

ّلهْن النساء ذكُر وجرى يقول قال: سمَعَته عَباد بن محمَد مللن ومح

ّتىَ الرجال،َ قلوب كان أحرَص عَليَهْن كاَن كلمَا الرجَل أّن زعَمَوا ح

ُفحولة تمَام عَلىَ ََأدّل ذلكَ الللتي الناحيَللة في له أذهبََّ وكان فيَه،َ ال

ُهِّ خلِقته في هي ِه،َ ومعَنا ِعَللل قللد كللان إذ وطبعَ ً ُج ُيجعَللل ولللم رجل



ّباد،َ ابن قال امرأة ْتم فقال عَ ّني تعَلمَون لنا: ألس َبيَتُُّ قد أ عَلللىَ أر

ْهُن يكِون أن كذلكَ كان لمَن فيَنبغي المَائة،َ ِر،َ و َب ِكِ ُذ ال ِر،َ ونفللا ْك ّذ اللل

ُع الشللهْوة،َ ومللوْت ُبللوع وانقطللا ِة،َ ين ْطفلل إلللىَ حنيَنلله أمللاَت قللد الن

أن قللال: وينبغللي الغَزل? قال: قلنا: َصدقتَُّ،َ في وتفكِيََرهِّ النساء

ّود َمن يكِون َكهّْن نفسه عَ ًا،َ تر ًا،َ ِسللنيََن عَنهْن وتخلىَ ُمدد أن ودهللر

ثقللل مللن حللطِّّ قد النفِس،َ وتوطيَُن الطبيَعَة،َ وتمَريُن العَادة تكِون

هللي الللتي العَللادة أّن عَلمَتْم وقد الباءة،َ ودواعَي الشهْوة،َ منازعَة

ِد ببعَض تستحكِم قد الثانيَة،َ الطبيَعَة ٍر عَمَلل ِة َهْجلل النسللاء،َ لمَلمسلل

ْق لللم َمللن يكِللوَن أن قللال: وينبغللي قال: قلنا: صللدقتُّ،َ ُذ طعَللم يلل

ْع ولم متبذلت،َ يجالسهّْن ولم بهّْن الَخلوة َثهّْن يسمََ وِخلَبتهْللّن حدي

ِتمَالتهْن للقلوب،َ ُهللّن ولم للهواء،َ واس إذا عَاريللاٍت،َ منكِشللفاٍت َيَر

َع ذلكَ له تقدم ّتللركَ،َ طوِل م دواعَيَهْللن مللن معَلله بقللي يكِللون أل ال

أنه عَِلم قد ِلمََْن يكِون أن قال: وينبغي شيء? قال: قلنا: صدقتُّ،َ

مللن اليَلأُس يكِلون أن محسلوم،َ ِخلطهْللّن إلىَ سببه وأّن محبوٌب،َ

: قال: قلنا الخواطر،َ موت وإلىَ والسلوة،َ الزهد إلىَ أسبابه أمتن

ُهِّ من يكِوَن أن قال: وينبغي صدقتُّ،َ ُد دعَا وفيَمَللا الللدنيَا،َ فللي الّزه

ُء يحتويه ِة جمَالهّْن مع النسا ّنّساكَِ وفتن ِذ بهّْن،َ ال لهْللّن،َ النبيَاء واتخا



ُهلله ولللم نفسلله،َ َخَصللىَ أن إلللىَ ْكِر ّو،َ ول أٌب عَليَلله ُي َسللباهِّ ول عَللد

ْكَر ُيمَيَللتُّ الللذي المَقللدار هو الزهد ذلكَ مقداُر يكِون أن ساٍب،َ ّذ اللل

ُيَسّري لهّْن،َ ِدهّن،َ فقد ألم عَنه و إمكِللانه فللي كان لمَن وينبغي ُوجو

ِو ذلكَ قطع إلىَ بهْا يصيَر التي الرادة ويختاَر العَزم ينشئ أن العَض

ّذات،َ ِلكِبار الجامع ملن فيَلله مللا وملع اللللم،َ ملن فيَلله مللا وإللىَ الل

ْلمَُثلة من فيَه ما وإلىَ الخطر،َ ّنقصُِّ ا أن الخلقللة،َ عَلللىَ الداخل وال

ْقروهِّ،َ ل والدواعَي تعَُروهِّ،َ ل الباب هذا في الوساوس تكِون قال: ت

َكِن عَللن نفسلله َسَختُّْ ِلمََْن قال: وينبغي قلنا: صدقتُّ،َ وعَللن الّسلل

َولد،َ ًا يكِون أن وعَن ال نسللَي قللد يكِون أن الصالحَ،َ بالعَقبَّ مذكور

ِر،َ عَلىَ منه مّر قد كان إن الباَب،َ هذا ْكل ّنلي تعَلمَلوَن وأنتلم هلذا ُذ أ

ْلتُُّ ِر كيَفيَة نسيَتُُّ فقد نفسي،َ خَصيَتُّ يوَم عَيَني َسمََ َو وكيَلف الّصل

ِهْلتُّ َتُروع،َ كللذلكَ كللان َمللْن كللان أفمَا ُتراد،َ وكيَف منهْا،َ المَراد وَج

ّيا ِر للله أحتمَل الذي بالباِب مشغولًة لهيَة ساهيًَة نفُسه تكِون أن َح

َأو قال: قلنا: صدقتُّ،َ المَكِارهِّ?  هذهِّ ْو قال:  ًا،َ أكْن لم ل ِرملل ولللم َه

ّني في أليَس قائمًَة اللة وكانتُّ اجتناٍب،َ طوُل هاهنا يكِن ْق لللم أ أذ

ًا ُذ حيَوان مخافللَة الشللراِب مللن ُعَروقللي تمَتللِل ولللم سنة ثمَانيََن من

مللا ذلللكَ فللي - أليَللَس العَللزم مللن والنقصاِن الشهْوة،َ في الزيادة



ِكِن الدواعَي،َ يقطع ُيْس هاجتُّ? قللال: قلنللا: صللدقتُّ،َ إن الحركة و

ّني َد قال: فإ ُع لكِم،َ وصفتُُّ ما جمَيَع بعَ ْغمَللة َلْسمََ ِة ن فللأظّن المَللرأ

ًة ِبدي أّن مّر ًة وأظّن ذابتُّ،َ قد َك ًة وأظّن انصدعَتُّ،َ قد أنهْا مّر مللّر

ِلس،َ قد عَقلي أّن ُت ّبمَا اخ ِدي اضطرب ور ُهّن،َ ضللِحكَ عَند ُفؤا إحللدا

ّتىَ ّنه أظّن ح غيَلري? فلإن عَليَهْلّن ألوُم فكِيَف فمَي،َ من خرَج قد أ

ّله - حفظكَ كان َق - قد تعَالىَ ال الحللال،َ تلللكَ فللي نفسه عَلىَ صد

ّنكَ فمَا الخصال،َ هذهِّ فيَه اجتمَعَتُّ أن بعَد الللوقتُّ هذا قبل بهْذا ظ

ّتيَن بنحللو ّنللكَ سللنًة? ومللا سللبعَيَن أو سللنة ِسلل الخصللاء قبللَل بلله ظ

ِة في بساعَة? وليَس َتِجللز أن المكِللان،َ صللِفة في ول الستطاعَ يح

ِعَلله النسللاء،َ إرادة عَن ِة إليَهْللّن الحاِجللة مللن وم هللذا لهْللّن والشللهْو

ّللله المَقللداُر َدُل بخلِقلله،َ أرحللُم تعَللالىَ ال أن مللن عَبللادهِّ،َ عَلللىَ وأعَلل

َفهْم ّل ٍء،َ ِهجراَن يكِ َله قد شي َدهِّ الوصللَل،َ هذا بقلوبهْم وص ّكلل هللذا وأ

التأكيَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد.

بأسللمَائهْم عََرفنللاهم قللد رجللاٌل،َ الصللابئيَن مللن نفسلله خصىَ وقد

شللاء إن كفايللٌة ذكرنللا الللذي وفي وأحاديثهْم،َ وصفاتهْم وأنسابهْم،َ

ّله  تعَالىَ ال



الخصاء في مظعون بن عثمان استئذان

ِر وقد ْظعَوٍن،َ بن عَثمَاَن َأّن ُذك ْأذَن َم َت ّللله صلللىَ النللبي اْسلل عَليَلله ال

َيَاَحُة السيَاحة في وسلم ِتللي فقال: ِس َعَللة،َ ُأّم َنه الَجمََا َذ ْأ فللي واسللت

ِء ُء فهْلذا ِوجلاء،َ والصلوم الصلوم،َ أّملتي فقال: ِخصاء الخصا ِخصلا

الديانة.

وقسِوتهَّ الجلب خصاء

َلبََّ خصىَ من فأّما القضلليَبَّ،َ َيُجلبَّّ فلإنه التجلارة،َ جهْللة عَلىَ الَج

ّلصتُّ أن إل النثيَيَن،َ ويمَتلخ َفللَزع،َ َفللْرطْ مللن إحداهمَا تق فتصلليَُر ال

ّدها يمَكِن ل موضِع إلىَ ظلٌم ذلكَ عَند فللخاصي طويل،َ بعَلج إل ر

ّنه ظلم،َ كّل عَلىَ ُيربي وظلم ُظلم،َ به يفي ل َد ل يحِفللل ل ذلكَ عَن

ّلصُّ،َ بفوت أو القضلليَبَّ مجبوَب برئ فإن له،َ ظهْر ما ويقطع المَتق

ٍة َذا ًة ل تركه فقد واحدة،َ بيَض ً ول امرأ ّيَا،َ ول رُجل ٍذ وهللو َخِص َنئلل حيَ

ُتلله،َ تخللُرج ممَّن ومواضللِع ُدورهللم فللي النللاُس يللدعَه ل وِممَّللن لحيَ

ًا الخصلليَان مللع يكِللوُن فل بيَللوتهْم،َ مللن الُخصوص ًا،َ مقّربلل ومكِّرملل

َعَيَش وَخِصيَبََّ ًا،َ ال ّعَمَ مللا له كان الفحول،َ في به ُرِمي إذا هو ول من

ِة من للفحول ّذ ِة وِمللن النساء،َ ِغشيَان ل ّذ ّتللِع النسللل للل بشللم والتمَ



َد يَزل فلم الولد؛ ًا الفحوِل عَن َعَف ًا،َ مستض الِخصلليَان وعَنللد محتقر

ًا ًا،َ مجّرح ُأ فهْو مطرح ً أسو ِدم من حال ّنىَ الّس َلللُه أعَلللم فل المَعَ ْت ق

ِريحللة صللريحة ِقتلللًة القتللُل كللان إذا َغر إل ُم ّللله عَنللد أصلل تعَللالىَ،َ ال

ّللله التعَللذيبَّ،َ طللول مللن المَظلللوم هللذا عَلللىَ وأسللهَْل َتعَللالىَ وال

ِلمَرصاد. با

البهائم خصاء

ُء وأّما ُء،َ فمَنلله البهْللائم،َ خصا ِوجللا ّد أن وهللو ال مجللامع عََصللبَُّ يشلل

ِة ّتللىَ القضلليَبَّ،َ أصللل مللن الُخصيَ َدرت إذا ح وَجَحظللتُّ البيَضللة،َ َنلل

َأها الُخصيَة،َ ُبل ذلكَ عَند فهْي يرّضهْا،َ حتىَ وج ِوي وتنخسف،َ تذ وتذ

ّق،َ ِد َت ّد ُقواها،َ تذهبََّ حتىَ وتس َي إليَهْللا،َ المَجاري وتنس ذلللكَ ويسللر

ُد ِة موضع إلىَ الفسا ْطفة،َ تربيَ ّن َعَهْا ال ُثر أن من فيَمَن أو تعَللذب أو تكِ

تخُثللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر.

ّد يكِون ما ومنهْا ِة والعَْصبَّ،َ بالش ّد ِد التحزيللق،َ وش ْقلل َعَ بللالخيَطِّ وال

َوتيَر الشديد وحللّز،َ فيَلله عَِمَل ذلكَ عَلىَ تركه فإذا الفتل،َ الشديد ال

َعَلله ََأكللّل َأو َي أن مللن ومن ُء،َ إليَلله يجللز َع أن يلبللُث فل الغللذا ينقطلل



ويسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللقطِّ.

 البيَضتيَن امتلخ وهو المتلخ،َ ومنه

الناس خصاء

ُء فأّما ًة للخاصللي فللإّن الناس،َ خصا َفللًة حديللد َه وهللي ُمْحمَللاة،َ مر

َأخِصيَهْا الدابة خَصيَتُّ زيد: يقال أبو قال القاطعَة،َ وهي الحاسمَة،َ

ًء،َ ُؤها ووجأتهْا ِخصا ًء،َ أَج أو الخصللاء مللن إليَللكَ ويقللال: برئللتُُّ ِوجللا

ّ ذلكَ يقال ول الوجاء،َ فللإذا منلله،َ يللبرأ لللم العَهْللد قريبََّ كان لمَا إل

لللللللللللللللللله. ُيقلللللللللللللللللل للللللللللللللللللم بلللللللللللللللللرئ

ُء وأما ُق توَجللأ أن والوجللاء الُخصلليَتيَن،َ يسللّل أْن فهْللو الِخصللا العَللر

ُتعََصللبَّ الللذي الللتيَوس مللن والمَعَصللوب حالهْمَا،َ عَلىَ والخصيَتان

ومخصللّي،َ َخِصللّي الخصلليَان مللن والواحللد تسللقطا،َ حللتىَ ُخصيَتاهِّ

َتيَن ملستُّ ويقال ُلسهْمَا الخصيَ ًا،َ أم ْلسلل ُتهْمَللا م ْن َت ًا،َ أمتنهْمَللا وَم ْتنلل م

ّق أن وذلكَ َفن عَنهْمَا تش ُهْمَا الّص ّل َفن: جلللدة بعَروقهْمَا،َ فتس والّص

الُخصيَتيَن.

 والديكة البهائم خصاء



ُء  ّلحللَم يللدع خاصللًة،َ الغنللم وفللي البهْللائم،َ َأحللداِث فللي والِخصا ال

ًا ّيا َرْخص ِد ًا،َ ون ُؤهِّ يقللو لللم الكِللبر،َ بعَللد َخَصللاهِّ فللإْن عَللذب َد ِخصللا بعَلل

ِم ّوة استحكِا ْلللبَّ عَلىَ الق فللي كللاَن مللا الِخصللاء وأجللود طبللاعَه،َ ق

َغر،َ ّنه بذلكَ ُيعَنىَ ثربختُّ بالفارسيَة يسمَّىَ وهو الّص ًا،َ ُخِصَي أ رطب

ْيَج لعَدم للشحم،َ أَحمَُل فحولهْا من والَخصّي ْعَللظ،َ الهْ ّن وخللروج وال

ِفْحلة،َ ماء مع قواهِّ ُة ال ْعََف تللورث الّسفاد وكثر ُهْللزاَل الّضلل فللي وال

ِكر وقد الحيَوان،َ جمَيَِع ِتَر فقال: ما الجمَاع كثرة لمَعَاوية ُذ ُتهْ به اس

ٌد ّ أح ّنته،َ في ذلكَ رأيتُّ إل َيَرطبَّ ُيخصىَ والديكَ ُم ويطيَللبَّ لحمَُه ل

الشحم. ويحمَِل

 البل لفحولة العرب خصاء

ًا،َ وأكللثَر َد ِضللراب ًا،َ وتستبقي ما كان أجللو َلَة البل لئلّ يأكَل بعَُضهْا بعَض ُفحو َتخِصي  وكانتُّ العَرُب 

ِفللّي،َ ومللا َق الَخ ًا،َ وهم يسمَّون الذكللار المَْحلل ّبا ولم يكِن مذكار ًا وكان شا َنْسل،ًَ وكّل ما كان مئناث

ّدوا ّتخذ للّضللراب،َ شلل ُي ّنىَ،َ وإذا كان الفحُل ل  ِدَم المَعَ َء،َ فمَنهْا ما يجعَل الّس َباقا َط َء  َيَايا َعَ كان منهْا 

ْبَن الفحللَل َنه،َ فإذا طل َهْْجمَة،َ ول يصل إليَهّْن وإن أرد َقبِقبَّ في ال ُي ِدر و ًا،َ وتركوهِّ يهْ ًا شديد ّد َله ش ِثيَ

َقللبيَس مللن الِجمَللال: السللريع اللقللاح،َ ًا،َ وال َقبيَس َقتُّْ  ٌة ل َو ْق َل ّي ويقولون:  ْعَسر َق َء لهّْن بفحٍل  ِجي

ِء الفحللللللللللللللللِل. َقبللللللللللللللللول لمَللللللللللللللللا ّلقللللللللللللللللوة: السللللللللللللللللريعَة ال وال

َق َطبلل ّنه إذا سقطِّ عَليَهْا أ ِزهِّ،َ وأ ّيَه وعَْج ٌة زوَجهْا،َ وأخبرْت عَن جهِْله بإتيَان النساء،َ وعَِ وشكِتُّ امرأ

َطباقللاء،َ وكللّل ُء  َيَايا َعَ ْوِجي  ِر الرجال عَلىَ صدورهّن فقالتُّ: َز َع صدو ُقو ْهَن و ُء يكِر صدَرهِّ - والنسا

ُء وقال  َلُه دا ٍء  الشاعَر: دا



ِرها إلىَ   تعَكِف حيََن أكوا
ْد لم  ًا َيْشهْ ولم ُخصوم

 للخيل العرب خصاء

ًا. ُهّرابل ْو كلانو  ُكِمََناء أ َيَات،َ وإذا أكمَنوا ال َب ّلة صهْيَلهْا ليَلَة ال وكانوا يْخُصون الخيَل لشبيَه بذلكَ،َ ولعَ

القول في كلمَة خنذيذ ويزعَم من ل عَلم له،َ أّن الخنذيذ في الخيَل هو الخصّي،َ وكيَف يكِون ذلكَ

َفاف بن  ْدبة: كمَا قال،َ مع قول ُخ َن

ُفحول خصيًَة وخناذيذ  و
َخازم: وقال بشُر بُن أبي 

ِد َكطّي ُبْر ّتَجاُر َيطويه ال ُغْرُموَل َتَرى  ال منُه ال
ّنمَا أراد زماَن الغزو،َ والحاَل التي يعَتري الخيََل فيَهْا هللذا المَعَنللىَ ،َ كمَللا ِبشر،َ وإ َد  وليَس هذا أرا

الحيَمَر: قال جد 

ّق ُمَضْر عَلىَ ُأِغيَُر ول ب أُحللو ول أعَل
َبلْر من المَطّي ضّج ّد ال ّنلمَلا ِوي لكِل إذا غلز

ّنمَللللللللللللللا فخللللللللللللللر بللللللللللللللالغْزو فللللللللللللللي ذلللللللللللللللكَ الزمللللللللللللللان. وإ

ّبمَا وصفوا به الرجل،َ وقال  كثيَر: وأما الخنذيذ فهْو الكِريم التاّم،َ ور

ٍة ْيَفان ّذب قد وَخ ُي ه َلهْا الجر آ ّطر الّضَحىَ خنذيذ كل متمَ
القطامي: وقال 

ّنَث ِوُس لحمَُه منه تخ المَتكِلا ّلصٍُّ الّسراة خنذيذ كّل ُمق
ًا،َ قوُل بعَِض القيَسيَيَن،َ ِمن قيَللس َعَلوا الرجَل إذا ما مدحوهِّ خنذيذ ّنهْم ربمَا ج ومن الدليَل عَلىَ أ

َلبة: بن  ثعَ

ُذ ٍد ِمن خناذي  ِطواُل سعَ
 السواعَد

ٍد بني فشمَّلرْت إلّي سعَ

ِد ّللله بللن الحللارث،َ وكتللبَّ بهْللا إلللىَ عَبلل ُد ال ّله بن الحارث وعَبد المَلكَ بن مروان وقال عَبلل عَبد ال

َق  ًا: المَلكَِ بن مْروان حيََن فار ُمصعَب

ّللبَُّ ُمِسلٌم قبلي واللمَلهْل ٍء ِة أم بلل ّي ٍة بللأ ّل عَِللل



ِء دنا َمْشَرِب غيَر من للمَا أمامي منجوٍف ابُن 

ُبوهِّ،َ فَجعَلللوا ْته قيَللٌس نصلل ُء أحَسللُن مللن هللذا قللال: فلمَّللا أخللذ فقلتُّ ليَونس: أقوى فقال: القوا

َتَرى? يريدون بيَتُّ ابن  الحّر: يرُمونه بالنبل ويقولون: أذاَت مغازل 

َها بالمَغلازل نبلهْا وباعَتُّ ِلحا
ًا َعَيَلَن قيََس قيَس

ّللله الللذي َهْا الميَر هو وال ّي فلمَا أتي ُمصعَبٌَّ برأِسه،َ قال لُسويد: يا أبا المَِنهْال كيَف ترى? قال: أ

َء ملللللللللللللللللللن غيَلللللللللللللللللللر َمْشلللللللللللللللللللَرب. َتلللللللللللللللللللىَ المَلللللللللللللللللللا أ

َهمَْدان: وقال أعََشىَ 

َذّل  ّديزِج الَخصّي ِمن أ ِذعََة ال َتلُه الذي ُبري ْثل ّد ُح

ّدمعة، ُسرعة للخصّي وتعِرضِ طبائِع عادِة ِمن وذلك ال

ّنسِاِء، ثم الصبيان ّنهَّ ال َد ليس فإ َدمعًة أغَزر الصبيان بع

الخصي أخلق  الهرمين بالشيوخ وكفاك النسِاء، من

ِعَللبَُّ بللالطيَر،َ ومللا أشللبَه ذلللكَ مللن أخلق النسللاء،َ وهللو مللن أخلق ّل ويعَرض للخصّي العَبللُث وال

ًا. الصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبيَان أيضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

َد الطعَام،َ والبخلل عَليَله،َ والشللحَّ العَلاّم فلي كلّل شليء،َ وذلللكَ ِملن أخلق ويعَرض له الّشَرهِّ عَن

ّنسلللللللللللللللللللللللللللللللللللاء. الّصللللللللللللللللللللللللللللللللللللبيَاِن ثللللللللللللللللللللللللللللللللللللم ال

الشاعَر: وقال 

َقلاد َبراذيٍن َخِصّي َرهليَصُُّ ُي ًا ُرومان  َدا إذا قيَسل غل

ٌة قلمَلوُص بالدورقيَن وَحنجر
ٌة َد ْعَ الدهَر يشتكِي ل م

أخلق مللن وذلللكَ والرضللا،َ الغضللبَِّ سللرعَُة للخصللّي ويعَللرض

ْبيَان ّنساء،َ الّص ُق النمَيَمَة،َ حبَّّ له ويعَرض وال ِدع بمَا الصدُر وضيَ ُأو



دون للله ويعَللرض والنسللاء،َ الصللبيَان أخلق مللن وذلللكَ السّر،َ من

ْفع البَصللُر رهطلله،َ وجمَيَللِع عَمَّلله ابللِن ودون وأبيَلله،َ ُلّملله أخيَه بللالّر

ّطللرح والللرّش،َ والكِنللِس والوْضللع،َ عَلللىَ والصللبُر والبْسللطِِّ،َ وال

ِرض وذلكَ الخدمة،َ الّركلوب،َ عَلللىَ الصللبُر لله ويعَلرض للنساء،َ يعَ

ّوة ِة عَلىَ والق ْكلض كلثر ّتللىَ الر التللراكَِ رجللاَل ذللكَ فلي يجللاوز ح

ِرج،َ وفرساَن َفع ومتىَ الخوا َته َمولهِّ إليَه د ّب الصلللة،َ إلللىَ ودخل دا

َد أو الحمَام،َ في ليَغتسل أو ًا،َ ليَعَو َي أن يللتُركَْ لم مريض ِر تلللكَ ُيجلل

ّبلللللَة ًا الدا ًا،َ ذاهبللللل إليَللللله. ملللللولهِّ رجلللللوع إللللللىَ وجائيَللللل

ّنّشاب،َ الرمي حبَّّ له ويعَرض ّلذي بال حللبَّّ مللن نفِسلله فللي يدور ِل

َكِه أن حبَّّ له ويعَرض الّروم،َ غزو ّ عَلىَ المَلوكَ،َ َتمَْل ّ له تقيََم َأل إل

َكِه أْن من إليَه أحبَّّ ذلكَ ،َويكِوُن القوَت ْتلله وإن الّسللوقُة،َ تمَل ألحق

المَلللللللللللللللللللللللللللللللللللوكَ. بعَيَللللللللللللللللللللللللللللللللللِش

ّنهْم العَجبَّ ومن ْطر مللن خروِجهْللم مللع أ إلللىَ الرجللال،َ طبللائع َشلل

ِرض ل النساء،َ طبائع ٍد غيَلَر رأيللتُّ وقللد التخنيَلث،َ لهْم يعَ ملن واحلل

ًا العَراِب ّنث ًا،َ مخ ّكِكِ ًا متف َة ورأيللتُُّ سيَل،ًَ َيِسيَُل ومؤنث ّد مجللانيََن عَلل

ّنثيَن،َ ْقحاح،َ الّزنج في ذلكَ ورأيتُُّ مخ ّبرني وقد ال ًا رأى من خ ّي ِد ُكر

ًا،َ ًا َأر ولم مخنث ّيَ ًا،َ قطِّ َخص ّنث ذلكَ كيَف أدري ول به؛ سمَعَتُُّ ول مخ



َع أعَرف ول ِهر إلللىَ ذلللكَ في المُر كان ولو منه،َ المَان الللرأي،َ ظللا

ْد َقلللل ًا. فيَهْللللم ذلللللكَ يكِللللوَن أن لهْللللم ينبغللللي كللللان َل عَاّملللل

ُة الباب،َ هذا من التعَّجبَّ في َيزيدني وممَا ِرض ما كثر مللن لهْللم يعَ

ِة مع الُحلَق،َ ّل ِرض ما ق ِتهْم مع التخنيَث،َ من لهْم يعَ ِر مفللارق لشللط

النسللللللللللاء. شللللللللللبه إلللللللللللىَ الرجللللللللللال معَللللللللللاني

ِربة وأهل المَعَمَّرين؛ الشيَوخ من كثيَر ويزعَم ّيَزين،َ التج ّنهْللم المَمَ أ

ِر طوَل فوجدوا الناس،َ ُضروِب أعَمَاَر اختبروا الخصلليَان في العَمَا

ّنهْللم الرجللال،َ أجنللاس جمَيَللع مللن أعَللدادهم مثللِل فللي منلله أعَّم وأ

ِتهْم وأعَمَاَر أعَمَاَرهم تفقدوا ْوا،َ لم الذين أعَمَامهْم وبني إخو ُيخَصلل

ُدوا ُعَمَُر طول َفوج ِم فللي يجللدوا ولللم أعَللّم،َ الِخصلليَان في ال عَمَللو

ًا فيَهْللم العَمَللر طللوال ًا،َ واحللد الفحللول. مللن وفلن كفلٍن نللادر

ّنهْم وزعَمَوا ِرهْم لطول يجدوا لم أ ّلًة أعَمَا ّ عَ َدَم إل ّنكِللاح،َ عَ ّللَة ال وق

ّنطللللللللللللف اسللللللللللللتفراِغ ُقللللللللللللوى ال أصلللللللللللللبهْم. ل

ْد لم قالوا: وكذلكَ الخيَللل مللن ُدورهللم،َ في الناَس يعَايُش فيَمَا نج

ِكِلِب،َ والغنللم،َ والبقللر،َ والحمَيَللر،َ والبل،َ ّدجاج،َ وال والحمَللام،َ واللل

َيكِلللللة،َ ّد ًا أطلللللول والعَصلللللافيَر،َ وال البغلللللال. ملللللن أعَمَلللللار

ْدنا وكذلكَ ّلهْا قالوا: وج ًا أق ّ ذلكَ وليَس العَصافيََر،َ أعَمَار ِة إل ْثللر لكِ



ِد ِة العَصلللللللللافيَر سلللللللللفا ّلللللللللل ِد وق البغلللللللللال. ِسلللللللللفا

َة القوُم هؤلء وجعَل ٍر عَلىَ البغِل عَمَر زياد َيه عَمَ ً أبو أّن عَلىَ دليَل

ٌد يعَيَُش الناِس: ل قول عَنللوا إنمَا وأولئكَ خطأ،َ أبويه عَمَر فوق أح

 الحيَوان جمَيَع دوَن الناَس

المركب النتاج

ُغرمللوَل البغللل أطللوَل مللن غرمللول الحمَللار وقالوا: قللد وجللدنا 

ْدنا بعَللض والفرس والبرذون،َ وهؤلء أعَمَللاُمه وأخللواله،َ فقللد وجلل

َظللم مللن الصللل؛ ّكبَِّ،َ وبعََض الفروِع المَستخرجة،َ أعَ ّنتاِج المَر ال

َوَرشان الذي هو أبوهِّ،َ وِمن ووجدنا الحمَام الّراعَبي أعَظَم من ال

ًا،َ َوَرشللان شلليَئ َذ من عَمَللر ال ْدهِّ أخ َلم نج الحمَامة التي هي أّمه،َ و

ْغلل مللن ِير أصللواتهْمَا،َ كمَلا خللرج َشلِحيَحَ الب ْوتُه من تقد وخرج َص

َول،ًَ ولم يكِللن ِبي ُمسر نهْيَق الحمَار وصهْيَل الفَرس،َ وخَرج الّراعَ

َورَشان هداية،َ وإن َء الهْداية،َ ولل َقلً َسّي ْث ذلكَ في أبويه؛ وخَرج ُم

َفس ِمن ّن ّثة من أبويه،َ ومقداُر ال َء أعَظَم ُج كان دوَن الحمَام؛ وجا

َفوالللُج ِر هللديل أبللويه. و ِديله إلىَ منقطعَه،َ أضعَاُف مقللدا َه ِء  ابتدا

َدّن َواُر إلّ أ ُبْخلتُّ،َ وللم يخلُرج الُحل ُبْختُِّ إذا ضَربتُّ فلي إنلاث ال ال



ُيرفعَا إليَه،َ فيَصيَُر لمَكِللاِن ًء إلّ بأْن  ًل ول ما ُعَنق،َ ل ينال ك قصيََر ال

ْقصللان خلقلله َجللزوَر لحللم،َ ول يكِللون مللن اليَعَمََلت ول مللن ُن

ْؤنة تكِلف المَأكوِل والمَشروب،َ ثللم َفوهِّ ُم ُلوهِّ وك السابقة،َ ولو عَا

َيصيََر جمَلً يمَكِنه الّضراب،َ وكذلكَ النللثىَ الللتي هللي َغ إلىَ أن  َل ب

ٍأقصللَر ُدها  الحائل إلىَ أن تصيََر ناقة؛ فلو ألقحهْا الفحُل لجللاء وللل

ًا يتنللاوُل ّله تعَالىَ له خرطوم ًا من الفيَل،َ الذي لو لم يجعَل ال عَنق

ِعَللَراب،َ ُهللزالً؛ وليَللس كللذلكَ ال ًا و به طعَاَمه وشرابه،َ لمَات ُجوعَلل

ُبْخلتُّ وإذا ضربتُّ الفوالُج فلي العَلراب جلاءت هلذهِّ الجلوامز وال

ُبختُّ،َ فيَكِللوُن الكِريمَة التي تجمَع عَاّمة خصال العَراب وخصاِل ال

ِرج الللتركيَبَُّ مللن هللذين الجنسلليَن أكللرَم وأفخللَم وأنفللس ُيخلل ما 

ُبْختُّ جاءت هللذهِّ وأثمَن،َ ومتىَ ضربتُّ فحوُل العََراب في إناث ال

ّد ًا من أبويهْا،َ وأش ّيَة والّصرصرانيَة فتخرج أقبحَ منظر ِن َو ْهْ َب البل ال

ًا من أبويهْا،َ وقال الراجز:  أْسر

ِر من بهْونّي  الباعَ
ّية هذهِّ فإّن وبعَد؛ ْهْر َق أبداٌْن لهْا يخرج الُخراسانيَة،َ الّْش أبلداِن فللو

ِتهْا ْتللق من وتأخذ والبراذين،َ الخيَل من وآبائهْا أّمهْا ومللن الخيَللل،َ عَِ

َذوِن كنتللاج ِنتاجهْللا وليَللس الللبراذين،َ وثاجة ِبللر ًا ال والفللرس خالصلل



ًا. خالصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ِر قرابَة أشبَه وما ِر،َ بالّرمكِة الحمَا الفاللج الجمَلل قرابة من والِحْج

ُبْختّي ِة ال َقلوص بقراب ّيَة. ال العَراب

الوحَّشية الحمر

ّيَة،َ الحمَللَر إن ويقللال ٍة الوحشلل ّيللة،َ وبخاّصلل الَحمَيَللر أطللوُل الخدر

ًا َتاج من هي وإنمَا أعَمَار َدر،َ ِن َدشلليَر كللاَن فللرس الخ َبللكَ بللن َلْر با

ًا صار ّيَ ّدة فحمََىَ وحش ُدهِّ فجللاء فيَهْللا،َ فضللرب عَانللاٍت عَِ منهْللا أول

ِر عَللن أعَمَاُرهللا وخرجللتُّْ وأحسللَن،َ الحمَللر سللائر من أعَظَم أعَمَللا

عَلللىَ تزيللد أعَمَاَرهللا فللإّن الوحش حمَر أعَني الُحمَُر وسائر الخيَل

ّيَلللللللللللللللللللللة ًا الهل ّدة. ِملللللللللللللللللللللرار عَللللللللللللللللللللل

ًا يعَرفون ول سيَارة أبي عَيَر ًا حمَار ّيَ ُعَمَّر أكثر عَاَش وحش أطول و

ّيَاَرة أبي عَيَر من ّكِون ل فللإنهْم أعَللزل؛ بللن ُعَمََيَلة س ّنلله يشلل َفللع أ َد

ًا!! قال أربعَيَن المَوسم بأهِل عَليَه ًا يكِللن الصللمَعَّي: لللم عَام عَيَللر

ًا. كان وإنمَا أتان

بالصيد فارس ملوك لهج



لهْجللة كللانتُّ فللارَس،َ ملللوكََ أّن كتبهْللم فللي هللو وكللذلكَ وزعَمَللوا

العَللواّم. فللي بللذلكَ المَشللهْور هللو جللور بهْللرام أّن إل بالصلليَد؛

طلللبَّ فللي ألللحَّ الفارسللّي،َ المَلكَ قباذ بن فيَروز أّن يزعَمَون وهم

ُوصف؛ له ُذكر وقد أخدري؛ حمَار َوله و والتمَاسلله،َ طلبلله عَنللد فطا

ّد أن إلىَ الحفيَظُة الغترام،َوأخرجته طلبه عَند به فلّج ذلكَ في وج

ّ آلىَ َهِّ أل ًا،َ إل يأخذ َدهِّ ول أسر ًا،َ إل يطار عَليَلله،َ فَرسلله فحمَللل فرد

َّطه َبار في فح َثللبَّ؛ فرسه عَلىَ وهو َجراميَزهِّ فجمَع خ هللو فللإذا وو

ّطللم فخللذيه فضم به،َ فقمََصُّ ظهْرهِّ؛ عَلىَ ثللم أضلللعَه،َ بعَللض فح

راكبلله. وهللو إليَلله ينظرون وقوف وهم الناس،َ معَظم إلىَ به أقبل

َذ إذا منهْللم المَلكَ قالوا: وكان ًا أخلل ّيا َعَيَللر فللإذا ذلللكَ؛ وغيَللَر أخللدر

َدهِّ ًا وج ّلىَ صيَدهِّ يوَم وسمَِه في وأّرخ باسمَه وسمََه فتيَ سبيَله،َ وخ

ًا وكان َدهِّ،َ به يقوم الذي المَلكَُ صادهِّ ما إذا كثيَر َللله فيَلله سار بعَ مث

َة تلكَ ّلىَ الّسيَر َع آخُرهللم فعَللَرف سبيَله،َ وخ ّولهْللم؛ صللنيَ وعَرفللوا أ

ِر مقداَر أعَمَارها. مقادي

والميول النزعات تخالف في الحكمة



ًا أّن ولول يلهْجللون أّمللة،َ كللّل مللن وخصللائصُّ جيَللل،َ كللّل مللن ناس

َلفون ْكِ َي ًا ولعَللّل لدرسللتُّْ،َ آخرين معَاني بتعَّرف و هللؤلء مللن كللثيَر

يجللدي،َ ل لمَللا تفّرغهْللم مللن النللاَس ويعَّجللبَّ أولئللكَ،َ عَلللىَ ُيللْزري

ِدي،َ بمَا التشاغَل وتركهْم ّببَّ فالذي ُيْج ِحمَار عَمَر يرُصد أن لهْذا ح

ّيَلة أو َوَرَشاٍن أو ّبلبَّ اللذي هلو ضلبَّّ،َ أو ح يكِلون أن الخلر إللىَ ح

ًا ّيَاد ّيَللات،َ للفللاعَي صل ُعَهْللا والح ّب ُلبهْللا يتت وموضلع واد كللّل فلي ويط

َبٍل ِد سائَس ليَكِون هذا وسّخَر للترياقات،َ وَج ُلْس ُفهْود ا ّنمَُور وال وال

غنلللم. راعَلللَي يكِلللوَن أن نفِسللله ِتلقلللاء ملللن وتلللركَ والببلللور،َ

هللذهِّ وَصللرف النفللوَس،َ هللذهِّ وسللّخر القسللام،َ هللذهِّ فّرق والذي

ِفنهْا،َ ملن العَلللوم هذهِّ لستخراِج العَقول ملن المَعَلاني وهلذهِّ ملدا

ِبيَهْا،َ ْطليَمَُوس سّخر الذي هو مخا ِكِه،َ مع َب ْل ًا ُم ًا وفلن للتفلّرِغ وفلنل

ّية،َ للمور ِية السمَاو ِلرعَا وكللّل الكِواكبَّ،َ َمسيَر واختلف النجوم و

ِلللق َلمَِا ميَّسٌر َتتللّم للله،َ ُخ ّبىَ وإنمَللا المَعَرفللة،َ ولتكِمَُللل النعَمَللة ل تللأ

بعَللَض السللباب تقُصللر فقللد الصللناعَاُت للمَعَاصللي. فأّمللا التيَسيَر

ًا،َ يصلليَر أن عَلللىَ النللاس يكِللون أن عَلللىَ بعََضللهْم وتقصللُر حائكِلل

ًا،َ ّيَ ْيََرف ْته وإن فهْي َص ِكة،َ عَلىَ قَصر ْلللف عَلللىَ تقُصللْرهِّ فلللم الِحيَا ُخ

ُغُزول،َ إبدال وعَلىَ المَواعَيَد الحكِللام دوَن العَمَِل تشقيَق وعَلىَ ال



ِء والصدق فللي التطفيَللف عَلللىَ الصلليَرفّي تقصللر ولم المانة،َ وأدا

ِزن ّوهِّ؛ دّس وعَلىَ الحساب،َ في والتغليَطِّ الو عَللّز اللللّّه تعَالىَ المَمَ

ًا ذلكَ عَن وجّل ًا. عَلو كبيَر

للطبيعة المركب النتاج خضوع

ّنتاج أمُر كان ولو إلىَ التزاويج،َ من ويخرج بالتراكيَبَّ يحدث وما ال

ْظلف لكِللانتُّ الظللّن،َ إلللىَ أقللرُب هللو ومللا الللرأي تقدير تجللري ال

المَللاعَز،َ مللن الضللأن قرابللة أّن ترى أل والخفاف،َ الحوافر َمْجرى

نتائللج !! وسللبيَل الحمَيَللر مللن والخيَللل العَراب،َ من البْختُّ كقرابة

ْلف ّظ ّدة عَلللىَ اللتيََس لّن ذلكَ؛ خلِف عَلىَ ال يعَللرض ل ُغلمَتله شل

ّ للنعَجة الولللد من بيَنهْمَا يحدث ما وكذلكَ ُيذكر،َ ل الذي بالقليَل إل

ّ كذلكَ: إّما ُقه،َ يتّم أل ّ وإمللا َخل والعَنللز الكِبللُش وكللذلكَ يعَيَللش؛ أل

ً ِرب قد لنه نتاج؛ بيَنهْمَا يكِون أن عَن فضل الجنس في الجنس يض

ْلقحللللله،َ ل اللللللذي ّلقلللللاح يكِلللللون ول ُي ضلللللراب. بعَلللللد إل ال

الكِبللش وكللذلكَ القليَللل،َ مللن وأقللّل قليَللل للنعَجللة الللتيَِس وطلبَََّ

البتللة. الولللد ذلللكَ يبقللىَ ول تتلقللحَ أْن ذلللكَ مللن وأقللّل للعَنللز،َ



ِد عَلىَ ناٌس تجاَسَر وقد ّدعَوا الشكِل،َ هذا من أبواٍب توليَ ًا،َ فا أمور

البرهان. مسألة عَند والتكِذيبَّ بالتقريع يحِفلوا ولم

 الزرافة في زعم

ٌق الزرافة أّن زعَمَوا وبيَللن الوحشلليَة الناقللة بيَللن مللن مركللبَّ خل

ّذيخ وبيَن الوحشيَة،َ البقرة ّنهْم وذلكَ الضباع؛ ذكر وهو ال ََأوا ّلمَللا أ ر

وتأويللل بعَيَللر،َ أشللتر وتأويللل بلنللكَ؛ كاو أشتر بالفارسيَة اسمَهْا أّن

َع لن الضللبع؛ بلنللكَ وتأويللل بقللرة،َ كاو الللذكر كللذلكَ ُعَللْرج؛ الضللبا

ِئبَّ عَللرض كمَا ُخمََاع؛ بهْمَا يكِون والنثىَ ذئللبٍَّ - وكللّل القللَزل للللذ

ّيَللد يحِجللل كمَا يحِجل غراٍب كّل أّن - وكمَا أقَزل النللاس؛ مللن المَق

ُيَه يمَشي؛ ل العَصفوَر أّن وكمَا ًا رجليَه يجمََع أن ومش ًا أبد فللي معَلل

ٍة كّل فارسللّي،َ اسم بلنكَ كاو أشتر للزرافة وقولهْم وسكِون،َ حرك

ُفرس َء تسمَّي وال للنعَامللة: اشللتر تقللول كمَللا بالشتقاقات؛ الشيَا

ّنهْم مرغ،َ هللذا نجللد فلللم وجمَللل؛ طللائر قالوا: هللو التقدير في وكأ

ولكِللن والطيَللر،َ البللل بيَللن مللا ِنتاَج النعَامُة تكِون أن أوجبََّ السم

ِربيَن؛ بشيَئيَن شبهْوها لمَا القوم وهللم الشيَئيَن،َ بذينكَ سمَّوها متقا

ِرين َتْرش الحلو المَّر الشيء يسمَون ٌو التفسلليَر فللي وهللو ِشيَ حللل



ًا؛ الزرافللة اسللم لتفسلليَر فوضللعَوا القللوُم فجَسللر حللامض،َ حللديث

َقَة وجعَلوا ًا الِخل فللي الذيللخ يعَللرض فقالوا: قد التراكيَبَّ؛ من ضْرب

ٍد فتلقحَ فيَسفدها،َ الوحشيَة للناقة البلد تلكَ ُقلله يجيللء بوللل مللا خل

ْلق بيَن الثللور لهْللا يعَللرض فقللد أنللثىَ كللان فللإن والضللبع؛ الناقللة خ

َوحشي ُد كان وإن زرافة،َ الولد فيَصيَر فيَضربهْا؛ ال ًا الناقللة ول ذكللر

ّتَة حجر من فمَنهْم زرافة،َ فتلد فألقحهْا للمَهْاة عََرض تكِللون أن الب

َقحَ النثىَ الزرافة ٍة كّل أّن وزعَمَوا الذكر،َ الزرافة من تل فللي زرافلل

ّنمَا الرض،َ ّنتاج من هي فإ ّكبوا؛ الذي ال مشللهْوٌر ذلللكَ َأّن وزعَمَوا ر

َبشة،َ بلد في َأقاصي الح خلللٍق كللّل آخللرون: ليَللس وقللال اليَمَن،َ و

ّكبَّ َقىَ ول ينِسل ل مر ُله يب َقحَ ول نج مللن حكِيَنللا ما عَلىَ نسله،َ يتل

َورشان شأن العَلللم،َ ُيفسللدون أشللبهْهْم ومللا وهللؤلء والّراعَبي،َ ال

ّتهْمَللون ُة وتغّرهللم الكِتللبَّ،َ وي ُدهِّ ّممَللن أتبللاعَهْم كللثر ًا تجلل َتر مسللتهْ

ًا الغريبَّ،َ بسمَاع ُطللوا ولللو والبدائع،َ بالطرائف وُمغَرم هللذا مللع ُأعَ

ِر ًا الستهْتا ّبتُِّ،َ من نصيَب ّظا التث ِلمَتُّ التوقي،َ من وح من الكِتبَُّ لَس

الفساد. من كثيَر

الطيور في المركب النتاج



َأيتُُّ وأنا ًا ر الطيَللور: صللاحبَّ لي فقال حسن،َ غيَر صوٌت له طائر

ّنلللللله ّي بيَللللللن مللللللا ِنتللللللاج مللللللن إ ُقمَْللللللر والفاختللللللة. ال

ّناص ِر،َ وق ٍة أوقللة كّل يأتي َومن الطيَ الصلليَد،َ التمَللاس فللي وغيَضلل

ًا أّن يزعَمَللون عَلللىَ تلتقللي والقواطللِع،َ الوابللد الطيَللر مللن َأجناسلل

ّنهْللم فتتسافد؛ المَيَاهِّ ً يللرون يزالللون ل وأ قللطِّّ،َ يروهللا لللم َأشللكِال

ّدرون ّنهْا فيَق المَختلفة. تلكَ تلقحَ من َأ

 الحرباء في العراب بعض زعم

ٍد َأبو وقال ّي،َ زي ّنهْللم العَللراب من لقي ّعَمَن وذكر النحو زعَمَللوا َأ

َبيَن أّم ذكَر َأّن ّيَللا قللال: وسللمَعَتُّ الحربللاء،َ هللو ُح قيَللٍس مللن َأعَراب

تسللمَّي قللال: وقيَللٌس اسللمَهْا،َ هللو والُحبيَنة ُحبيَنة،َ ُحبيَن لّم يقول

َعَظللاءة ذكر َعَْضللرفوطْ. وقللال ال ًا الغللر: سللمَعَتُُّ يحيَللىَ ال أعَرابيَلل

َءة،َ في خيََر يقول: ل َعَظا ّبا كان وإْن ال ًا،َ َض ُكِون ًا َم سللاّم قللال: فللإذ

َوَرل،َ أبَرص،َ َوَحر،َ وال َلكِاء،َ والّضبَّّ وال ّلهْا والَح َدهِّ ك َعَظاءة. عَن

الوحَّشية الهّرة من الثعلب ولد

ٌد،َ وأنشللد قللول حسللان ُنَجيَم أّن الثعَلبَّ يسفد الهْرة الوحشيَة،َ فيَخرج بيَنهْمَا ول وزعَم يحيَىَ بن 

عَنه: بِن ثابتُّ رضي الله تعَالىَ 



َنّي فبئس ُب الُب َوبئس ال ُنله وأنتُّ أبوكَ اب
العَنلظلبَّ أناملهْا كأّن ُء َدا ْو ّيَة َسل ُنلوبل

َة ساوَر كمَا ًا بهْا أبوكََ الثعَلبَُّ الهّْر معَرسل
الحكِم: وأنشد أبو عَبيَدة قوَل عَبد الرحمَن بن 

َلًة اليَمَانلي الرُجل عَن ُمغلغ حلرب بلَن ُمعَاوية
َترضىَ َعَلّف َأبوكَ يقال َأْن أتغضبَُّ َزاني أبوكَ ُيقال أن و
ِرْحم ِد ِمْن الفيَل َك َل َتلاِن َو َل ا ُقَريٍش ِمن ِرْحمََكََ أّن 

َكيَسان: ولي شي  قال: قال 

َلتان ولد من الفيَل  ا
ِرْحللم أن ينبغللي كان إنمَا أبللو قللال الخنزيللر،َ مللن الِفيَللل يقللول: ك

َد هو عَبيَدة: أرادها أقرب. هو ما ُتريد وأنتُّ بعَيَنه؛ التبعَيَ

سفينة حَّيوان في والخباريين المفسِرين بعض زعم

 نوح

ِة أهلَل الخبلار: أّن وأصلحاِب المَفّسلرين بعَض وزعَم نللوٍح سلفيَن

ُنوا ّذوا كا َطس بالفأر،َ تأ َعَ ُد ف ْطسًة الس ْنَخريه من فرمىَ َعَ بللزوج ِم

ْوُر فلللذلكَ سنانيَر،َ ّن ٍء أشللبُه الّسلل ِد،َ شللي َلحَ بالسلل زوَج الفيَللُل وسلل

ٍء أشبُه الخنزيُر فلذلكَ خنازير؛ كيَسللان: فيَنبغللي قللال بالفيَل،َ شي

ّنوُر ذلكَ يكِون أن َدَم الّس ّنورة وتلكَ السنانيَر،َ آ َءهللا،َ الّسلل ّوا قللال َح

آدم الحيَللوان من جنس لكِل أّن أنتُّ تعَلْم لكِيَسان: أولم عَبيَدة أبو

?َ القوم. فضحكَ وضحكَ وحواء



 القرقرة سعد شره

ًا بعَظامه  ّنعَمَان مسلوخ َد القرقرة،َ أكَل عَند ال َة سعَ ُدود ُقر قال: ولمَّا رأى أبو 

ِم وأْخواُل ظئر له الذئاب وفي ُتة الكِلبَِّ وبيََن النعَا ِبل ْن َم
ًا ضرب في أعَراقه نجر النعَللام الللذي يلتهْللم الجمَللر،َ ويلتقللم الحجللارة،َ فيَطفللئ يقول: إّن سعَد

ّفلله ِبض عَليَه بكِ َنْجُر الكِلبَِّ الذي يرّض كّل عَظم،َ ول يق الجمََر ويمَيَع الصْخر،َ وضرب في أعَراقه 

ًا ّكِيَه شلليَئ ّنه ل يروم بف ٍة من استمَرائه،َ فأّما الذئبَّ فإ ّته،َ ول يسيَغه إلّ وهو عَلىَ ثق إلّ هو واثق بف

َأْجلللللوَف. ًا كلللللان أو  َأو غيَلللللَرهِّ،َ مصلللللمَت ًا كلللللان  ٍة،َ عَظمَللللل َعَللللله بغيَلللللر معَانلللللا إلّ ابتل

الراجز: ولذلكَ قال 

ِه في ُتله فمَِ ْفر ونلاُرهِّ َش َباُرهِّ شخَصه ُيْخِفي  ُغ
َة فأبو ُدود ْد لم ُقر َأّن خللالهِّ،َ والكِلللبَّ الذئبَّ أّن ُير َللله،َ النعَللام و َنَج

َثل عَلىَ ذلكَ قال وإنمَا ْد ولللم والتشللبيَه،َ المَ ًا للله َأّن يللر مللن ظئللر

الللللللللللللللللللذئاب. مللللللللللللللللللن وخللللللللللللللللللال الكِلب،َ

َطللَف النللاس: يللا لبعَض المَأمون المَؤمنيَن َأميَر قول ذلكَ وشبيَُه ُن

ّظللللللؤورة،َ ونزائللللللع الخمَّللللللارين،َ الُخؤولللللللة. وأشللللللباهِّ ال

ٍه وعَلىََ َتيَبة بن سلم قال بذلكَ شبيَ عَنللد وهللو َذكللرهِّ،َ مللن لبعَض ُق

ّيهْللا بللن سللليَمَان ّللله خلللِق أعَلُج فلٍن آَل إّن الميَللر،َ عَلللّي: أ ال

ُقع،َ شّرابون ُغدر،َ لئاٌم وأوباُشه،َ ْن َأ ُد هذا ثّم ب ْفسلله،َ فللي بعَ ُنطَفللُة ن

ّناجة. َرِحم في َخمَّار َص

الناس من المتباينة الجاناس زواج



كللاَن هللذا العَبللاس وأبو العَباس أبو لي إسحاق: قال أبو لي وقال

ً وكاَن أخته،َ عَلىَ إبراهيََم ختَن ِدين رجل ٍء يقللّر ول بالنجوم،َ َي بشللي

ّ الحوادث من إسللحاق: وقللال أبللو قللال الطباع،َ عَلىَ يجري بمَا إل

ٍوة موِضع مّرة: أتعَرُف لي ْظ ْلوة من الُح ْلتُُّ: ل النساء?،َ َخ ّله ُق وال

ُفه،َ ل ّ الحللّظ يكِللوُن ل أن اعَلللم قال: بل أعَر ِشللكِليَن ِنتللاج فللي إل

ّدي الكسلليَر هللو فالتقاؤهمَا متباينيَن،َ أن الخلص: وهللو إلللىَ المَللؤ

ِوج ٍة بيَن ُتزا ّي ّ تلد ل فإنهْا وُخراسانّي،َ ِهند ولكِلن البريللز،َ الذهبََّ إل

َدها،َ احُرس ُد كان إن ول َذر أنللثىَ الول ّدة مللن عَليَهْللا فاحلل ِلللواطِْ شلل

ِزناء خراسان رجال َتهْا أن واعَلْم الهْند،َ نساء و عَلللىَ للرجللال شهْو

ِر ِوتهْا قد ْظ َدهم،َ ُح ّنهْلا واعَللْم عَن َء ستسلاحق أ أعَلراِق عَللىَ النسلا

ّيَة،َ ّنه واعَلْم الهْند،َ أعَراق عَلىَ بالرجال وتْزني الخراسان يزيد ّممَا أ

َقتهْا ِزناها في ُتهْا ومساَح عَنللد وبللالحّظ الّزنللاة،َ عَند بالُحظوة معَرف

السحاقات.

 المركب الخلق في زعموا مما

ّكللبَّ الخلللق فللي وقالوا ًا المَر ّق مللن ُضللروب ومللن والباطللل،َ الحلل

ِطل فمَن والكِذب،َ الصدق ُعَمَهْم البا ّبوطْ أّن ز مللن الّزْجر ولد الّش



ّنّي،َ ُب ّبوطْ وأّن ال َلق ل الّش ّبوطْ،َ من ُيْخ ّنه الّش ِبلله في كالبغِل وأ تركيَ

ِله،َ ِلللة أبللي عَللن ذلكَ ورووا وإنسا قللّرة. بللن معَاويللة بللِن إيللاِس واث

حللوٍض فللي حَصللرت المَنصور،َ بن جعَفر بنتُّ جعَفر أّم أّن وزعَمَوا

ٍم لهْا ٍة أو ضخ ٍة برك ًا كبيَر ًا عَدد ّنللّي،َ الزجللر من كثيَر ُب ّنهْللا وال لللم وأ

فللي الصللمَيََم كللانتُّ بقيَللٌة وبقيَتُّْ أكثرهِّ فمَات غيََرهمَا،َ بهْمَا تِخلطِّْ

ّوة،َ ّيَر احتمَال وفي الق ًا،َ الللبيََض تحمَل فلم المَكِان تغ ّنهْللا ثللّم ِحيَنلل إ

بالشبابيَطِّ. حمَلتُّ

 والشبابيط الضفادع مطر

ّنه ُحريٌث وزعَم َذج،َ كان أ تمَللّس تكِاد طخيَاء دهمَاء سحابة فإذا بأي

ُؤوسهْم،َ ِقمََم تمَّس وتكِاد الرض،َ ّنهْم ُر كأصللوات فيَهْللا سللمَعَوا وأ

َكهْدير المَجانيَق،َ ّنهْا ثم الشوال،َ في الفحول و َعَتُّ إ َف ّد د مطر بأش

بالضللفادع انللدفعَتُّْ ثللّم للغللرق،َ استسلللمَوا حتىَ به،َ ُسمَِع أو ُرئي

َووا،َ فطبخوا الِخدال الّسمَان بالشبابيَطِّ اندفعَتُّ ثم العَظام،َ َت واشلل

ّلحوا ّدَخروا. وم وا

 أحَّمد بن والخليل واثلة أبي غرور



ّنلله واثلة أبي عَن ورووا ّبوطْ أّن عَلللىَ الللدليَِل مللن أّن زعَللَم أ الّشلل

فللي الشللبابيَطَِّ أكلللوا مللا طللوِل فللي يجللدوا للم الناَس أّن كالبغل،َ

ِفهْا ًا جو ْيَض ِر الرُجللِل هللذا عَللن الخللبُر هللذا كللان فإن قطِّّ،َ َب ُكو المََللذ

ّدة ُقوب المَنعَوِت العَقل،َ بش ُث ِة الِفراسة ب ّق ِد ًا،َ الفطنة و فمَا صحيَح

َق وما فيَه،َ عَليَنا المَصيَبَة أعَظم َل َبَر أخ ًا،َ يكِون أن الخ وذلكَ صحيَح

ّني ًا له سمَعَتُُّ أ ًا كلم ِم الحيَوان تصنيَف من كثيَر الجناس،َ وأقسا

َء في أحَسَن حيََن الرجَل أّن عَلىَ يدّل ّهمَلله أشيَا ُعَْجللبَُّ و بنفِسلله ال

ّنلللللللللله ًا َيللللللللللروم ل أ ُع شلللللللللليَئ عَليَلللللللللله. فيَمَتنلللللللللل

َد،َ بَن الخليَل غّر الذي نفِسه ِمن وغّرهِّ ِو في أحَسَن حيََن أحمَ النحلل

َعَُروض،َ ّنه فظّن وال ّلحللون،َ وتأليَف الكِلَم ُيحِسن أ فيَهْمَللا فكِتللبََّ ال

َبيَن ّ عَليَهْمَا ُيدّل ول بهْمَا َُيِشيَر ل كتا ُة إل ِرقة،َ المَِّر ّدي ول المَحت يللؤ

ّ ذلكَ مثل إلىَ ّللله مللن ِخللذلٌن إل ّللله فللإّن تعَللالىَ،َ ال ل وجللّل عَللّز ال

شيء. ُيعَجزهِّ

وتناسلهَّ الشبوط بيض

ّبوطْ ّله حفظكَ والّش فل النللاث،َ قليَللُل الذكور كثيَُر ِجنٌس تعَالىَ ال

ًا إناثه يكِون ْعَن أيض ٍر بيََض جمَعَتَُّ فلو جمَعََن وإذا البيَض،َ يجمَ عَش



ْطر كان َلمََا منهّْن ٍة بيَِض كَش ّيَ ّن ٍة،َ ُب ْيَللَض رأيللتُُّ وقد واحد ّبوطْ َب الّشلل

ُته ٍد وكلّل ُمعَِجلبٍَّ،َ ول طائل،َ غيََر فوجدته للتعَّرف وذق ّيَا تسلأله صل

ْنبيَللكَ فهْللو ًا،َ للله أّن ُي ّنلله بيَضلل ً يكِللوُن كللاَن إذا ولكِ لّن قليَل،ًَ ضللئيَل

إذا منه الجنس وكذلكَ السمَكَ،َ أقّل من العَدد أصِل في الشبابيَطَِّ

ًا. منلللللللللللللله النللللللللللللللثىَ كللللللللللللللانتُّ ِمللللللللللللللذكار

ّنله عَلىَ الشبوطْ مواطن ٍر ُرّب أ ّبوطْ،َ َسللمَكِه أكلثُر يكِللوُن نهْلل الّشلل

ُهْْرمللز،َ كنهْللر قليَل،َ وذلكَ ّبوطْ َراَم ّبىَ ل والّشلل ول البحللار،َ فللي يللتر

ّ يسكِن ِة في إل َء ويكِرهِّ والنهْار،َ الودي َلعَللذَب ويطلبَُّ المَلحََ المَا ا

َلعَللذب،َ السللاكن،َ فللي يكِللون ول الجللاري،َ المَللاء فللي ويكِللون فا

َنه وسنذكر ّله شاء إن الكِتاب هذا من موضعَه في شأ تعَالىَ. ال

 الزرافة في زعموا ما على رد

َذبوا واثلة،َ أبو يصبَّ ولم ِة في قالوا فإذا جعَفر،َ أّم عَلىَ وك الّزراف

ْنهْم فل قالوا ما َنله،َ هلو ملا عَلللىَ تأَم َذب َملن كلان وإن دو عَللىَ كل

ّيَللبََّ واستشهْد المَوتىَ ُغ َق،َ ال اسللتعَمَل قللد الزرافللة فصللاحبَُّ أحللذ

ّبوطْ وصللاحبَّ الحيَلللة،َ هللذهِّ بعَللض ِذب الّشلل الحيَللاء،َ عَلللىَ يكِلل

الزرافللة فللي القللول إلللىَ دعَللا الذي كان وإن الحضور،َ ويستشهْد



ً اسللمَه تركيَبَّ جعَلوا أنهْم فالجللاموس الخلللق،َ تركيَللبَّ عَلللىَ دليَل

ّي،َ ضللأنّي وتللأويله كاومللاش،َ بالفارسلليَة فيَلله وجللدوا لنهْللم بقللر

ًا َالكِبلش مشلابهْة ِكِبلاَش أّن وليَلس الثللور،َ مشللابهْة مللن وكلثيَر ال

بالجواميَس. فجاءت البقر في ضربتُّ

الحيوان تقسِيم في الفرس رأي

ّله الحيَوان أّن الفرُس وزعَم ًا يلد الذي ك َللله حيَوان يمَشللي ّممَللا مث

والجللواميَُس والضأن،َ المَعَز من أجناسهْا تخلو ل قوائم،َ أربع عَلىَ

ُبْختُّ ضأن عَندهم َبراذيللن البللل،َ ضأن عَندهم البقر،َوال عَنللدهم وال

 الخيَل ضأن

البل في زعم

والناس يقولون في البل أقاويَل عَجيَبًة: فمَنهْللم َمللن يزعَللُم أن

ًا من ِسفاد الجّن،َ وذهبوا إلىَ الحديث: أنهْم إنمَا كرهللوا فيَهْا عَِرق

َقللتُّْ مللن أعَنللاق الشلليَاطيَن ِل الصلللة فللي أعَطللان البللل لنهْللا ُخ

ّيَادة:  فجعَلوا المَثل والمَجاز عَلىَ غيَر جهْته،َ وقال ابن م

ّنتُّْ ُنهْا وُجّن شيَاطيَن تغ ُنو ِرٌب تقول ما أتاني ج ُمحا



قلللللال الصلللللمَعَي المَلللللأثور ملللللن السللللليَوف اللللللذي يقلللللال: إّن الجلللللّن عَمَِلتللللله.

ّتللىَ ًا،َ قللال عَمَللر: ح ّبللر شلليَطان َعََرة التي تضاف إلىَ أنف المَتكِ ّن ِكِبر والُخنُزوانَة وال وهم يسمَّون ال

ّيَللة إذا كللانتُّ داهيَللة منهْللا َعَرة التي في أنفلله،َ ويسللمَّون الح ّن ِزع ال َنه،َ كمَا قال: حتىَ أن َع شيَطا ِز أن

ًا،َ وهو قولهْم: شيَطان الَحمَاطة،َ قال  الشاعَر: شيَطان

ْيَطاٍن  ِر ِخروٍع بذي َش ْف َنىَ َق كلأنله َحْضرمّي َمث
ّيَة،َ وعَلىَ مثل ذلكَ قال  ّبه الّزمام بالح الشاعَر: ش

 أسطع من الشأو بكِف حباب
 حشر

كلأنلهْلا شلنلاح فيَهْلا شناحيَة

ِة عَللن ُنهْللي وقللد اليم،َ وكذلكَ الذكر،َ والحباب: الحيَة عَنللد الصللل

وفللي ذلللكَ،َ يتتللاّم أن إلللىَ القللرص طلللوع وعَنللد الشمَس،َ غيَبوبة

ّنهْا ُلع الحديث: إ َني بيَن تط شيَطان. َقْر

 والمتكلم للعالم اللغة حَّذق ضرورة

ِبنيَة،َ واشتقاقاٌت أمثاٌل فللعَرب ُع وأ ُدّل كلم وموض عَلللىَ عَندهم ي

ُع اللفاظ ولتلكَ وإرادتهْم،َ معَانيَهْم َدللت حيَنئللذ ولهْللا ُأَخللُر،َ مواض

ْفهْا لم فمَن أخر،َ ِهْل يعَر ْأويل َج ّنة،َ الكِتاِب ت والمَثِل،َ والشاهد والّس

َظر فإذا َأهللل مللن هللو وليَللس العَلم،َ من ضروب وفي الكِلم في ن

َأهلكَ. هلكَ الشأن،َ هذا و

الوحَّشية البل



ّيَا وكذلكَ الخيَل،َ وقاسوا ذلللكَ عَلللىَ الحمَيَللر والّسللنانيَر والحمَللام وزعَم ناٌس أّن من البل وحش

ّلمَللا ّنهْللا غيَللُر مسللكِونة،َ ولّن الحيَللواَن ك ِر،َ ل َبللا َو ِر ذلكَ،َ فزعَمَللوا أّن تلللكَ البللَل تسللكُِن أرض  وغيَ

ِرض،َ فيَضرب فللي ّبمَا خرَج الجمَُل منهْا لبعَِض ما يعَ ّيَتُه كان للَخلء أطلبَّ،َ قالوا: ور ّدت وحش اشت

ّنتلللللاج. ّيلللللُة ملللللن ذللللللكَ ال ِر ْهْ ْلمََ ٍة ملللللن البلللللل الهليَلللللة،َ قلللللالوا: فا َهْجمَللللل أدنلللللىَ 

ّللله َبللار،َ فلمَّللا أهلكِهْللم ال َو ّيَة هي الُحوش،َ وهي التي ِمن بقايا إبل  وقال آخرون: هذهِّ البُل الوحش

ُلهْللم فللي َيَللتُّْ إب ِديَس وجاسللم،َ بق ٍم وَجلل َطْسلل َد والعَمَالقللة و ٍد وثمَللو تعَالىَ كمَا أهلكَ المم مثَل عَللا

ْعَللُض مللن أضللّل َب ْو  َأ َقطَِّ إلللىَ تلللكَ الِجيَللزة بعَللض الخلعَللاء،َ  ْنسّي فإن س ُطورها إ َي أماكنهْم التي ل 

َءت هللذهِّ ّيَللة،َ فجللا ُعَمََان َبتُّْ هذهِّ الحوش في ال َبلته،َ فضَر َثتُّ الجّن في وجهْه،َ فإْن ألحَّ َخ الطريق ح

ّيَللللللللللللة. ّية الللللللللللللتي تسللللللللللللمَىَ الذهب ّيللللللللللللة،َ وهللللللللللللذهِّ العَسللللللللللللجد ِر ْهْ المََ

الراجز: وأنشدني سعَدان المَكِفوف عَن أبي العَمَيَثل قول 

ُدها ّذهبَّْ َطواويِس ِمثُل ُجلو ِلي ال ْب َعَلَرْب ول َعََجٌم إ
الخر: وقال 

َقىَ ّيُة تل َعَسجد ِطليَُم ال ّلل وال ّكِتُّْ َحْجَرتاها بضيَق اصط
الذهبَّ.والعَسجد من أسمَاء 

ّنمَا ّية بن يزيد صاحبُة ُسمَّيَتُّْ وإ َثر ّط ّيًَة ال عَلىَ ُحوِش
 المَعَنىَ.

رؤبة: وقال 

 الُحوش بلد من رحانا

 والشبابيط الضفادع مطر من زعموا ما على رد

ّنهْم زعَم الذي وأما ِطروا أ َع أّن ظللّن لمَا فإنه الّشبوطْ،َ ُم الضللفاد

َعَِقللبَِّ ُتصللاُب الللتي ٌء ل بحيَللُث المَطللر،َ ب ول عَيَللٌن ول وحللٌل ول مللا

ّبمَا - فإنهْم شريعَة َأوها ر ّو وسطِّ ر ّد ّدهناء اللل - ولللم والّصللمَّان واللل

ّنهْا يُشكَّ ّنهْا وعَلم السحاب في كانتُّ أ ومنللابع النهْللار فللي تكِللون أ



الظللّن ذلللكَ عَلللىَ قللاَس والنللثىَ،َ الللذكر مللن ذلللكَ وليَس المَيَاهِّ،َ

ًا،َ السمَكَ فجعََل جَسَر ثم السمَكَ،َ ّبوط ُع وتلكَ َش هللي إنمَا الضفاد

ٌء َلق شي وتلللكَ والزمللاِن والهْللواء المَاء طباع من الساعَة،َ تلكَ ُيخ

ّتْربة،َ ّللله أجللرى مللا وعَلىَ ومقابلت،َ مقاديَر عَلىَ ال عَليَلله تعَللالىَ ال

الخلق. نشأة

 المتقاربة الجاناس بعض بين التلقح امتناع

مللن الشللكِليَن بيَللن العَيَللن رأي في تكِون التي القرابُة ُتعَرف وقد

ٌد بيَنهْمَا يكِون فل الحيَوان ُف ُقحَ،َ ول تسا وكالفأر والمَعَز،َ كالضأن تل

كللذلكَ،َ تكِللون أن والجواميَس البقر في بالعََجبَّ فليَس والُجْرذان،َ

َيكِة،َ الدجاج من الِخلسّي رأينا وقد ّد َق الذي وهو وال ّللل بيَللن مللن تخ

ّلللدات ّيات،َ المَو ِهْنللد لللي والشللحم. وزعَللم اللحللم تحمَللل وهللي وال

َعَدة،َ بن عَمَرو إلىَ أهدى أنه عَثمَان،َ بن مسعَود ُوزَن دجاجللة َمْس و

ً عَشَر سبعَة فيَهْا الحشوة. وإخراج السقاطْ طرح بعَد ِرطل

 الناس من المتباينة الجاناس زواج أثر



ّلللق الللذي وهللو النللاس،َ مللن الِخلسللّي ورأينللا الحبشللّي بيَللن يتخ

ُة والبيَضاء،َ َويه مللن أعَظللَم يخللرج أنلله الللتركيَبَّ هللذا من والعَاد أبلل

َليَه من وأقوى ْثمََِريه،َ أص ّي ورأينا وم ْيََسر َب الللذي وهو الناس،َ من ال

َلق ّنتاُج ذلكَ يخرج ل والهْند،َ البيَض بيَن من ُيخ ضخم مقدار عَلىَ ال

ّوتهْمَا،َ البوين ُء ولكِنه وق َء يسلمَّوَن وهلم وأمللحَ،َ َأحسَن يجي المَلا

ًا المَلوحة خالطته إذا ًا بيَسر َكِيَنللا الللذي الللتركيَبَّ هذا عَلىَ قيَاس ح

الللذي وهللو الكِلب،َ مللن الِخلسللّي ورأينللا والهْنللديات،َ الللبيَض عَن

ْلق ُلوقّي بيَن ُيخ الّزئنللي مللن ذلللكَ يكِللون ول الراعَللي،َ وكلللبَّ الّسلل

ّدور كلب ومللن والقلطللي،َ الّسللمَْع فللي وسللنقول والحللّراس،َ اللل

ِعَسبار،َ ِرهمَا وفي وال ْلِق من غيَ ّكللبَّ الَخ ّللله شللاء إن المَر تعَللالىَ. ال

ًا الناس أطول ّنهْم وذكروا أعَمَار فللي النللاس أعَمَار أطوَل وجدوا أ

ّولهْا ثلثة فلي وإّن اليَمَاملة،َ ثلم َفرغانلة،َ ثلم َسْروحمَيَر،َ مواضع: أ

ًا العَراب ًا ذلكَ في لهْم َأّن عَلىَ أطول،َ لعَمَار ْذب ًا،َ ِك ُد كللثيَر والهْنلل

العَللرب. عَلمَللاء يقللول هكِللذا المَعَنللىَ،َ هللذا فللي عَليَهْللم ُتربللي

وجللذعَان،َ ويللزال مللاش عَثمَللاُن وكللان النسان عَمَر في النبيَذ أثر

ّنهْم يذكرون ّدوا أ ًتىَ أربعَيََن عَ أعَللذاَر وثقيَللف قريللش فتيَللاِن ِمللْن ف

ٍم ْوا واحد عَا ثقيَللف،َ مللن وعَشللرين قريللش،َ مللن عَشللريَن فأحَصلل



ِورين وتوّخللوا ّلللة فللي المَتجللا ِربيَن المَح ّدور فللي والمَتقللا مللن اللل

ّفرين ُدم،َ عَلللىَ والمَقصورين النبيَذ،َ عَلىَ المَو ّنهْللم التنللا أحَصللوا وأ

َهِّ العَدد ذلكَ مثَل َذ يللذوق ل ممَّللن الّسللن في أولئكَ وأشبا ول النبيَلل

ًا يعَرُف َء،َ إل شراب َكُروا المََا ُهْْم فذ ّن ُدوا َأ َد وج ِر بعَلل ٍر مللرو عَاّمللَة دهلل

َذ يشَرُب كان من ًا،َ النبيَ ّيَ ُتهْم،َ مات قد يشربه ل ومن ح وكللانوا عَاّم

وقللد المَعَمَّريللن،َ مللن فكِانللا ويزال عَثمَان أما السّن،َ في بلغوا قد

ًا رأيتهْمَا فللي البللاِب هذا عَلىَ وسنأتي منهْمَا،َ هذا َأسمَع ولم جمَيَعَ

ّيَز المَعَمَّرين،َ ذكر من موضعَه َق ونمَ ومللا الكِللذب،َ مللن فيَلله الصللد

ّله شاء إن يجوز ل وما يجوز  تعَالىَ ال

للخصيان يعرضِ ما بعض

ِر الفللراش فللي البوُل للخصيَان يعَرض ما َأكثر وما ول ذلللكَ،َ وغيَلل

ّيَمَا ُدهم بلللللللات إذا سللللللل ًا أحللللللل النبيَلللللللذ. ملللللللن ممَتلئللللللل

ًا لهْللم ويعَرض ّدة شللهْوته فللي والفللراطْ الشللراب حللبَّّ أيضلل وشلل

ّنهْلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم. ال

ًا لهْْم ويعَرض ًا وذلللكَ الّصْرِف،َ وحبَّّ المَْخِفس إيثار أيض ّممَللا أيضلل

ّدة شهْوتهّْن في والفراطْ للنساء،َ يعَرض والغيَللرة لهْللّن الهْمَّة وش



ُبون ويحتلمَون،َ عَليَهّْن،َ َء ويرون ويغتسلون،َ ويجن الرائللق َغيَللر المَا

ُفّحلللللللال. طللللللللع ريلللللللحَ لللللللله اللللللللذي الغليَلللللللظ،َ ول ال

ُة للخصّي ويعَرض ّد عَظيَللم سلطان ذا يكِن لم بمَن الستخفاف ش

ٍر مال أو ٍهِّ أو كثيَ ّتىَ عَريض،َ جا ّبمَا ح مللن بعَللُض مللولهِّ عَنللد كللان ر

ّدم أن عَسىَ ًا الخصللّي يكِون الذين المَذكورين هؤلء يتق ِلفلل بهْللم ك

ًا وبتعَظيَمَهْم،َ ِد وفللي والحسللبَّ،َ الدِب فللي بخللدمتهْم،َ وُمغَرم ْعَلل ُب

للله الللذي الرجللل ذلللكَ دخللول عَنللد فيَعَمَِللد الّشلليَمَة،َ وكللرم الهْمَّة

ُهِّ السلطاُن ّتكِأ إلىَ والمَاُل والجا والحسلليَبَِّ الكِريللم،َ الديبَّ هذا م

ِزعَه الشريف،َ ِه،َ تحتُّ من فيَن َفق مكِللترث ول بللذلكَ محتفل غيََر ِمْر

ُعَه فيَه،َ لمَا َق موضع يكِوَن َأْن غيَر من له ويض ًا،َ المَراف كان َأو بعَيَد

ُفوت ممَّا ذلكَ هللذا يعَاشللر كللان وإن ذلللكَ ويفعَللل الفللوت،َ بعََض ي

المَوَسللر ذلللكَ يللرى ل أنلله يقيَللن عَلللىَ وهللو مللولهِّ الكِريم الديبَّ

ِهِّ وصلللللللللللللللللللللاحبََّ ًا. الجلللللللللللللللللللللا أبلللللللللللللللللللللد

َء بعَضللهْم حللّرم وقللد الخيَل خصاء في أقوال خاّصللة،َ الخيَللل ِخصللا

ُهْم ّتىَ ذلكَ عَلىَ زاد وبعَُض ُهْْم: إذا وقال البهْائم،َ ِخصاء َحّرم ح ْعَُض َب

ُء كان ّنمََا الِخصا َلبه إ ْو فاعَله اجت ّلفُه َأ َكِ ُبُه َت التمَللاِس جهْة عَلىَ صاح

َعَللة،َ ُله جللائز،َ فللذلكَ التجللارة،َ طريللِق عَلللىَ َأو المَنف سللبيَل وسللبيَ



إبللَل رأينللا وقللد أللم كللّل يجللوُز َألمَلله و نللار،َ المَِيَسم َفإّن المَِيََسم،َ

َدقة َع الخيَللَل العَرُب ووسمََتُّ موُسومة،َ الص ّنعَللم أصللناِف وجمَيَلل ال

ِعَهْا ِمثل عَلىَ السلم،َ في ّيَة،َ في صنيَ ُء كللانتُّ وقللد الجاهل َقصللوا ال

ّللله صلللىَ النللبي ناقة ُء. وكللذلكَ موسللومة،َ وسلللم عَليَلله ال العَْضللبا

شللبيَه غيَللُر آخللرون: الِخصللاء وقللال  الحيَللوان وسللم فللي أقللوال

ّدة من الخصاء في لّن بالمَيَسم،َ ِم،َ ش ْطللع ومن المَُثلة،َ ومن الل ق

ّنْسل،َ ّد والنقصُِّ العَضاء،َ عَلىَ النقصُِّ إدخال ومن ال القللوى،َ لمَللوا

َلليَة بقطع وهو وغيَرهِّ،َ المَيَسم في ليَس ما َبه،َ ا ّنمََللا والّسللمََُة أش إ

ْذعَللللللة،َ هللللللي ُء َل ِوٌز والخصللللللا شللللللديدة. لكِللللللّل مجللللللا

ِة بقطع بأَس القوم: ول قال َلليَ َهْا َمنعَتُّ إذا ا ِل ِثق َظمَهْا أو ِب َة عَِ الشا

ّلحاِق من ُع الذئبَّ،َ من عَليَهْا وخيَف بالقطيَع ال جواز في الليَة وقط

حللّظ،َ فيَلله للبعَيَللر ليَللس المَِيَسللَم لّن المَيَسللم،َ مللن أشبُه العَقول

ّنمَا ُع المَال،َ لرّب فيَه الحّظ وإ ِة وقط ومللن الِختللان،َ شكِل من الليَ

َبطِّّ شكِل ْل َوُجللور جنللس ومن والفْصد،َ ا جنللس ومللن والللبيَطرة،َ ال

ُدود ّل الجارحلة وقطلع الحاجلة،َ عَنلد الكِّي جنس ومن والِحجامة،َ ال

َلة عَليَهْا ِخيَف إذا ِك َل ّولون: بل قال البل وسم ا للبل إّن لعَمَري ال

ّهْا المَنافع،َ لعَظَم الّسمَات في َذاد ول ِبسمَاتهْا تْشَرب قد لن عَن ُت



ًا الحوض َوى،َ تِضّل وقد لربابهْا،َ إكرام ْؤ ُت ُتصاب ف َواشللات في و ُهْ ال

ّد. ُتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر ف

ّ نسللألكِم ل قللالوا: فإنللا والحمَيَللر والبغللاِل الخيَللل سللمَاِت عَللن إل

ُد والغنم،َ عَسللىَ لَمر بالنار،َ بالحراق َنعَمَّهْا أْن نستجيَز فكِيَف وبعَ

ّ ٍر ألِف من إليَه يحتاج أل ّ عَسللىَ ثم واحد،َ بعَيَ جمَيَللع مللن يحتللاج َأل

ّ عَمَلللللرهِّ جمَيَلللللع فلللللي ذللللللكَ ٍة إللللللىَ إل واحلللللدة. َشلللللْرب

ّنمََا وقال َعَم في المَيَاسم القوم: إ ّن ثيَللاب فللي كللالّرقوم السائمَة ال

َبّزاز،َ ِنعَتُّ الرقوُم ارتفعَتُّ ومتىَ ال َطتُّ المَيَاسم،َ وُم َل المللوال،َ اخت

َكِللَن اختلطللتُّ وإذا دوَن نفَسلله بللاذٌل والمَظلللوُم الظلللم،َ فيَهْللا أم

َهِْضللللللللللللللللللللللللللللللليَمَة. المَعَيَشلللللللللللللللللللللللللللللللة وال

ُع وقالوا: ليَس ِة قط ّثمَة الليَ ِهْيَنللا وقللد المَصبور،َ وكالشيء كالمَج ُن

ّذبوا لنا: ل وقيَل الهْواّم،َ إحراق عَن ّله بعَذاب تعَ والمَيَسُم تعَالىَ،َ ال

ُع نار،َ َلليَة وقط ْطِع شكِل من ا ّثمَللة وصاحبَُّ العَروق،َ َق ِدر المَج يقلل

ّللم به كان - إن يرمَي أن ًا الرمايللة تعَ ْنللَه وللم يللألم ل - شليَئ عَلن ُي

ّد َفمََا تعَذيبه،َ ًا العَللذاب مللن المَصللبور الشلليء َيللر ّد مللن بللوجه َمللَر

إيلمهْللا أو نقضللهْا أو الحيَللوان أجزاء بعَض نقصُّ في القول الوجوهِّ

ِدث أن لكَ آخرون: ليَس وقال ًا الحيَللواِن جمَيَللع فللي ُتحلل مللن حللدث



ْقٍض َأة،َ تمَلكَ ل لنكَ إيلم،َ أو نقصُّ أو ن التعَللويض يمَكِنللكَ ول النش

والقللادر ذاتلله ومنشللئ مخللترعَه بللل العَيَن،َ مالكَ لكَ أذن فإذا له،َ

ّله وهو تعَويضه،َ عَلىَ يحللّل،َ ل كان ما ذلكَ من لكَ حّل وجّل،َ عَّز ال

َع أن العَقل ُحّجة في لكَ وليَس ّ بهْللا تصللن مصلللحٌة،َ بلله كللان مللا إل

َبر كعَلج ّد وكللللللللللللللللللللللللللللالبيَطرة. اللللللللللللللللللللللللللللل

َع أن آخرون: لنا وقال َنع كان ما كّل نصن ّللله رسول عَهْد عَلىَ ُيص ال

َدهِّ،َ وسلم عَليَه الله صلىَ ًا يكِللن لم ممَّا وبعَ َد مللدفوعَ بعَضلهْم،َ عَنلل

ّ ْهُْي يكِون أن إل الخلِف طريللق فللي جمَللاعَتهْم،َ مللن البعَِض ذلكَ َن

ّد ً عَندهم يكِون ول والمَفارقة والر في ذلكَ فإّن القاويل،َ من قول

ّلف كان أن بعَد العَلج سبيَل ِرُف المَتكِ ْعَلل والمَللذهبَّ المَلم،َ وجللَه َي

ًا كان وإن معَروف ذلكََ في ّد،َ ذلللكَ من خارج ّنلله عَلمَنللا فقللد الحلل أ

ّبد طريق من ُأبيَحَ ّللله جعَل كمَا والمَحنة،َ التعَ أحللّل مللا لنللا تعَللالىَ ال

َعَللل وكمَللا البهْللائم،َ مللن ذبَحلله ُتللل أن لنللا ج والللبراغيََث القمَللَل نق

ّ منهْا يكِن لم وإن والبعَوض،َ يكِون ل والقتل فقطِّ،َ الذى مقداُر إل

ًا ُق لنا أباح لمَّا ولكِن الذى،َ من قصاص عَلللىَ والقللادر الشلليء خللال

َللله،َ تعَويضه ُللله كللان قت َغ قت ذبللحَ ِمللْن الذى،َ مللع العَقللل فللي أسللو

الذى. مللللللللللللن السلللللللللللللمة مللللللللللللع البهْيَمَللللللللللللة



ٍذ كل قال: وليَس ّللله حكِم أذى ذي كل ول مؤ بإباحللة فيَلله تعَللالىَ ال

ّله القتل،َ ِر بمَقادير وجّل،َ عَّز وال ّتِفللق،َ المَختلللف وبحكِم المو والمَ

َكِللللللُم والكِللللللثيَر،َ ذلللللللكَ مللللللن والقليَللللللِل وأعَلللللللم. أح

ّله أمَر وقد أو إسللحاق بذبحَ والسلم،َ الصلة عَليَه إبراهيَم تعَالىَ ال

ُد فأطللاع والسلللم،َ الصلة عَليَهْمَا إسمَاعَيَل الولللد. وطللاوع الواللل

قللول وهللو بللالتعَويض،َ قللال مللن قللول هللو إنمَا المَاضي والجواب

ّظام،َ ّلمَيَن وأكثُر الن ِرضون المَتكِ فيَه. عَليَه يعَت

 وإباحَّتهَّ النسِان خصاء منع

ّله - يرُحمَكَ يزال ول أو المَعَاندين،َ من المَلِحدين - بعَُض تعَالىَ ال

ْعَللُض َعَللن قللد المَنقوصلليَن،َ الغبيَللاء مللن المَوّحللدين َب ْلللكَِ فللي ط ِم

ِعَه الخصّي ِقس كلان الللذي الخصللّي ويللذكرون وابتيَاعَه،َ وبيَ المَقللو

مع آله،َ وعَلىَ وسلم عَليَه الله صلىَ النبي إلىَ أهداهِّ الِقبطِّ عَظيَُم

ّيَة مارية عَليَلله ملللكَ قللالوا: فقللد السلللم،َ عَليَلله إبراهيَللم أّم الِقبط

ًا والسلم الصلة ّنه عَلمَُللُه وأحللاطْ عََرفلله أن بعَللد َخِصلليَ خصللّي،َ بللأ

الخاصللي مللن اشللترى مللن وأّن حللرام،َ الِخصاء أّن تزعَمَون وأنتم

ًا ّيَ وحللّث الخصاء عَلىَ أعَان فقد فحل،َ وهو قيَمَته عَلىَ زاد ثم َخِص



ّغبَّ عَليَه،َ ّنه فيَه،َ ور ّد الظلم أفحش من وأ وزعَمَتللم القسوة،َ وأش

َعَل من أّن َله وأَّن الثللم،َ في الخاصي شريكَُ فهْو ذلكَ ف كحللال حللا

الِقمَللار شهْد من وقلتم: وكذلكَ اللصوص،َ من بالبتيَاع المَعَروفيَن

ِهلللراَش ِنطلللاَح الكِلب،َ و ِكِبلللاش و وأصلللحاب اللللديوكَ،َ وقتلللال ال

ّلتيَن،َ الفئتيَن وحرب المَجارحات َع هذهِّ وقلتم: لّن الضا لو المَواض

ُة تحضرها لم ّظار ّن َبلغللوا مللا َفعَلوها ولو العَمَال،َ تلكَ عَمَِلوا لمَا ال

َلبة الّشطر،َ مقداَر ِء لغ فكِللذلكَ النللاس،َ قلوب عَلىَ والّسمَعَة الريا

ُء المَشتري،َ من والمَبتاع والمَشتري،َ الخاصي،َ ِونون،َ شللركا متعَللا

ُء َلطا ْلعََة في َيزيد المَبتاع كان وإذا مترادفون،َ وُخ ّلللة،َ لهْذهِّ الّس العَ

ْوم في يزيد والبائع صلللىَ النللبي بأّن أقررتم وقد السببَّ،َ لهْذا الّس

ّله ِبللل قللد وسلللم عَليَلله ال ماريللة،َ قبللل كمَللا المَقللوقس،َ مللن للله َق

ُكِه عَليَه وجرى واستخدمه،َ ّهْمَكَ فافهْْم وأمُرهِّ،َ مل ّله ف مللا تعَللالىَ ال

ّّللله المَسألة،َ هذهِّ في به مجيَبٌَّ أنا ُق،َ وال ّفلل ّللله وعَلللىَ المَو ُد ال َقْصلل

السللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبيَل.

أن مللن رويتمَللوهِّ الللذي الحللديث هذا يخلو ل شيء كّل أقول: قبَل

السللناد،َ مسللخوطْ يكِوَن أو المَخرج،َ السناد،َصحيَحََ مرضّي يكِون

َد ًا،َ كان فإن المَخرج،َ فاس كان وإن المَسألة،َ بطلتُّ فقد مسخوط



ًا،َ ّيَ ّنه عَلمَنا فقد مرض ّنه الحديث في ليَس أ ِبله أ عَِلللم أْن بعَللد منه َق

ّنه ّية قبوَل أّن وعَلىَ خصّي،َ أ َع َلّن البتيَاع،َ خلف الهْد الخصللّي بللائ

ّنمَا ّنمَللا المَبتللاع وكذلكَ الزيادة،َ التمَاُس عَليَه يحُرم إ عَليَلله يحللرم إ

ُع ً الثمَللن بللذلكَ إليَلله سلللم لللو كان إذا الزيادة دف منلله أجمَللَل فحل

ْدهِّ،َ لم منه وأخدَم وأشبَّّ ًا والبائع يز َسللوَمه بالفحللل يستام ل أيض

ّيللة،َ وقبول بالخصي،َ َبللة،َ وقبللول الهْد ِهْ ل والبتيَللاع الللبيَع وسللبيَُل ال

ّنمَا وصفنا،َ ما عَلىَ كان إذا به بأس ّية وإ ّيللة الِخصّي هد الثللوب كهْد

ِعَطللر،َ ِة وال ّبلل َلّن والفاكهْللة،َ والدا ُكِلله يحللرم ل الخصللّي و ول ِمل

ُيَلله،َ طللردهِّ يحّل ل بل استخداُمه،َ ُقلله ونف ِعَتللق وجللواُز جللائز،َ وعَت ال

تللاب لللو أو الزيادة،َ طلبَِّ غيَر عَلىَ المَالكَ باعَه ولو المَلكَ،َ يوجبَّ

ّله أو الِخصاء من َا إليَه،َ أتىَ ممَا استح نفِسه الخاصي عَلىَ حرم َلمََ

ولّن جمَيَللل،َ حَسللٌن واسللتخدامه وملكَ،َ ماٌل والخصّي استخدامه،َ

ّياهِّ ِخصاءهِّ ِتقه ل إ بلله َوَجبََّ ما بمَثل إل ملكِه عَن ُيزيل ول عَليَه،َ َيعَ

ُكِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله. ِمل

ِة َقبول في وأخرى: أّن ّي ِلللكَِ،َ ذلكَ هد ّلقللي المَ بللالكرام كراِمتلله وت

ًا ُد المَْسللألة،َ بطلتُّ فقد وحكِمَة،َ تدبيَر ّللله والحمَلل أهللله. هللو كمَللا ل

ًا: أّن ذلكَ مع رووا وقد ًا أيض َذامّي،َ ِزنباعَ ًا خصىَ الُج وأّن للله،َ عَبللد



َقه وسلم عَليَه الله صلىَ النبي ّللله بلغنللا،َ فيَمَللا عَليَلله أعَت أعَلللم. وال

ّبمَا َقلع فيَله القوُل وليَس الشيء عَن سألوا ور القلول نسلق فلي ي

ْلق وفي الخصّي،َ في ّكبَّ،َ الخ ْبنللا قللد إذ ولكِْن المَر ٍة فلي أج مسللأل

ّيَة ْعَللن مسائل من كلم ّوة،َ فللي الط إليَهْللا ُنضلليَف أن بللأَس فل النبلل

ّيَمَا ول أخلللرى،َ ُطلللْل للللم إذا سللل َد َت ِزيللل َت الكِتلللاب. ُطلللول فلللي ف

حللروب َيِسمَُوا لم العَرَب أّن عَلمَْنا يقول: قد الطاعَُن يزال ل وقد

ّيللام ّ خاّصللة،َ وقريللش بللالفجور الِفجللار أ البلللد فللي القتللال أّن إل

ًا،َ عَندهم كان الحرام الشهْر في الحرام،َ قللد حللروٌب وتلللكَ فجللور

ّله صلىَ النبّي شهْدها َبع ابن وهو آله،َ وعَلىَ وسلم عَليَه ال عَشللَر أر

َع وابن سنًة،َ ًا،َ يكِللوُن سللنة عَشرة أرب ِهْدُت بالغلل ِفَجللاَر وقللال: َشلل ال

ْنتُُّ ُبُل فكِ بللن عَللامر بنللي ذلللكَ: أّن فللي عَمَومتي. وجوابنللا عَلىَ أن

الللبّراض بجريللرة وكنانللة،َ قريٍش من الحَرم أهَل طالبوا صعَصعَة،َ

ّنهْم عَلمَوا وقد الرّحال،َ عَروة قتله في قيَس،َ بن ِلبون أ لم َمْن ُيطا

ًا ذلللكَ قبللل كللان قيَس بَن البّراض وأّن يعَاوْن،َ لم ومن يجِن خليَعَلل

ًا،َ َوهَم مطرود ِزمونهْم َحَرمهْم إلىَ فأت عَللن فدافعَوا غيَرهم،َ ذنبََّ ُيل

ِعَّي يكِون ل والفاجر ذراريهْم،َ وعَن أموالهْم،َ وعَن أنفِسهْم،َ المَْسلل

َد ولذلكَ عَليَه،َ ّله أشهْ ّيَه وتعَالىَ تباركَ ال والسلللم الصلللة عَليَلله نللب



ذي يللوم فللارَس عَلىَ العَرُب ُنصرت كمَا ُنصروا وبه المَوقف،َ ذلكَ

ٍر،َ واضللحان جوابللان وهللذان وبمَخرجه،َ والسلم الصلة عَليَه به قا

ّله قريبان،َ ّفق وال والمَآب. المَرجع وإليَه للصواب،َ المَو

ومسِاِويهَّ الخصي محاسن ذكر

ِر َمحاِسلللللللن الخصلللللللّي ومسلللللللاويه. َع بنلللللللا القلللللللوُل إللللللللىَ ذكللللللل ثلللللللم رَجللللللل

ُفهّْن به،َ وهللو وإن كللان مجبللوب العَضللو ّد شغفه بالنساء،َ وشغ ّتخذ الجواري ويشت ِكِحَُ وي ْن َي الخصّي 

ّنه قد بقي له ما عَسىَ أن يكِون فيَه من ذلكَ ما هو أعَجبَُّ إليَهّْن،َ وقد يحتلم ويخرُج منلله عَنللد فإ

ّقة،َ ثم ل يمَنعَه من المَعَلاودة ّيَر الريحَ،َ رقيٌَق ضعَيَف،َ وهو يباِشر بمَش ّنه قليٌَل متغ ٌء،َ ولكِ الوطْء ما

ْذ كان قليَل المَقدار ل يخرجه من القّوة إلللىَ الضللعَف،َ مثللل الللذي يعَللتري ُء الذي يخرج منه إ المَا

ًا،َ والخصللّي ًا،َ وأصللحَّ جللوهر ّد ريحلل من يخرج منه شيء يكِون من إنسان،َ وهو أخللثُر،َ وأكللثر،َ وأحلل

ُهِّ كلّل ثقيَللل َتكِللر ّنهْا تبغض كّل سريِع الراقة،َ بطيء الفاقة،َ كمَللا  ّيَُة المَرأة،َ وذلكَ أ ُأمن يجتمَع فيَه 

َعَْجز،َ والخصّي هو السريع الفاقة،َ البطيللء الراقللة،َ المَللأموُن اللقللاح،َ فتقيَللُم الصدر،َ وخفيَف ال

ّذتهْا وشللهْوتهْا،َ وإذا ابتللذلن الِخيَصللاَن،َ ّد لتللوفيَر للل َعَه،َ وهي آمنة العَللار الكللبر،َ فهْللذا أشلل ُة م المَرأ

ّنع لذوي القدار باجتلب الحيَللاء َقرن العَبيَد،َ وذهبتُّ الهْيَبُة من قلوبهّْن،َ وتعَظيَُم البعَول،َ والتص وَح

ّنخيَلر والِصليَاح،َ وأن َهْلا ال َن َواتهّْن،َ فأمكِ ِئعَهّْن وَشلهْ ا يء فلي قلوى طب َهْر كّل ش ّلِف الخجل،َ ظ وتكِ

ِنللدها. َظهْللرت أقصللىَ مللا عَ ِنهْللا،َ وأ ًة من أسفل،َ وسمَحتُّ النفُس بمَكِنو ُق،َ ومّر ًة من فو تكِون مّر

ْؤثُر ُتللؤثر الرجللال،َ وتجللد فيَهْللّن َمللْن تلل ُد فيَهْللّن مللن  َء،َ وتجلل ْؤثر النسللا وقد تجد في النسللاء َمللْن تلل

ُع ول تفّرق،َ وتعَلّم ول تخلصُّّ،َ وكللذلكَ شلأُن الرجلال فللي الرجللال،َ الِخصيَان،َ وتجد فيَهّْن من تجمَ

ِرص عَليَلله َلّن أمَرهِّ أستر وعَاقبتُه أسلللم،َ وتحلل ِزع إلىَ الخصّي  وفي النساء والخصيَان فالمَرأة تنا

ُيْحللَرص عَلللىَ المَمَنللوع،َ ٌع منهْا،َ ولّن ذلكَ حرام عَليَهْا،َ فلهْا جاذبان: جاذُب حللرٍص كمَللا  ّنه ممَنو ل

ْلَجَزِع ْذنا بللا ُأِخلل َبيَللد: لللو  ُعَ َلصللمَعَّي: قللال يللونس بللن  َغبَّ في السلمة،َ وقال ا ُير َأْمٍن كمَا  وجاذُب 

َبرنا،َ قال  الشاعَر: لَص



ٍء وَحبَّّ  ما النسان إلىَ شي
ِنعَا  ُم

ًا َلف َعَلتُّْ َأْن بالحبَّّ َك منل

ِدر عَلىَ الحتجاز منه،َ والحتراِس ْق َي والحرُص عَلىَ المَمَنوِع باٌب ل 
ّهْل في العَزيمَة،َ طويِل َدعَه،َ إلّ كّل مبّرز في الفطنة ومتمَ من ُخ

ُء القريُن ُقَوى الشهْوات،َ وبئس الشي التجارب،َ فاِضل العَقل عَلىَ 
ِقطعٌَة من النار. ِء  السوء،َ وقالوا: صاحبَّ الّسو

ُفوا ٍة إلىَ أن تعَرفوهِّ وتِق ُظم حاج ِبكِم أعَ َف وباٌب من هذا الشكِل،َ 
ّيَمَا إذا صادَف َبُر السابق إلىَ السمَع،َ ول س َدهِّ،َ وهو ما يصنع الَخ عَن

ّفِظ،َ ِة التح ّل ِة وق ّلة التجرب ِربة،َ فإْن قَرن بيَن ق ّلَة تج من السامع ق
ًا ُدخولً سهْل،ًَ وصادَف موضعَ ُق إلىَ مستقّرهِّ  دخل ذلكَ الخبر الساب

ًا ساكنة؛ ومتىَ صادَف القلبََّ كذلكَ،َ ًا،َ وطبيَعَة قابلة،َ ونفس وطيَئ
ِقَي إلىَ الِفتيَان شيٌء من ُأل ًا ل حيَلة في إزالته،َ ومتىَ  رَسَخ رسوخ

ِة الطبيَعَة،َ وَشباِب َلب ِة،َ وعَند غ َغَرار َفتيَات،َ في وقتُّ ال أمور ال
ٌء من ُألِقي إلىَ الِفتيَان شي ُغل؛ وكذلكَ متىَ  ّلة التشا ِة،َ وق َو الشهْ

ْكِر الّشباب،َ فكِذلكَ تكِون حالهْم،َ ْلمَان،َ وهناكَ ُس ِغ ِر ال ُأُمو أمورهّن و
ُدهم بالغلم الَغرير فيَقول له: ل يكِون الغلُم ُلو أح َليَخ ّطار  وإّن الّش
ِتكِش،َ والتكِش عَندهم الذي لم ًتىَ وإلّ فهْو  َق ف ِد ّتىَ يصا ًا ح ًتىَ أبد ف

َع في طباع ْذُب البارد،َ بأسر ُء العَ ًتىَ ولم يخّرجه،َ فمَا المَا ّدبه ف يؤ
َنىَ ّوة،َ وأد ًوى في الفت ُغلم أدنىَ ه العَطشان،َ من كلمَته،َ إذا كان لل
َدثة َلتُّ العَجوز المَدربة بالجارية الَح ٍة إلىَ المَنالة،َ وكذلكَ إذا خ داعَيَ

 كيَف تخلبهْا،َ وأنشدنا: 
ّد تخلطِّ اللعَلبَّْ بأصناِف الِج ْتلهْلا ّبٌة فأتل عَلاللمٌَة َطل
َهىَ َنا َت َغَضبَّ َسورات عَند و لهْلا لنتُّ إذا الصوَت ال

ِر السابق إلىَ القلبَّ:  َب ْلَخ َع ا وقال الشاعَر فيَمَا يشبُه وقو

ّ الحبَّّ ّوِل لللحلبليَبَِّ إل َل ا
َدكَ ْئتَُّ حيَُث فؤا من ش

ُنله ًا وحنيَ ّوِل أبلد ِزِل ل ْنل َمل
ُفه الرِض في منزٍل َل يأ

عَامر: وقال مجنون بني 

ًا فصادَف ًا قلب َنلا خاليَ ّكِل فتلمَل
َها ْبَل َهوا ِرَف أْن َق أعَ



 النسِان خلق في التكرار أثر

ِر وقللوِع طللوُل وهللو الفساد،َ إلىَ يدعَو ممَّا آخر وباٌب عَلللىَ البصلل

ٍة وأدنىَ قابٍل،َ أدنىَ طبعَه في الذي النسان وطوُل مثله،َ عَند حرك

ُة التداني،َ ِة وكثر الُخللّس: لللم لبنللة قيَل كمَا البلء،َ أصُل همَا الرؤي

ِدكَ َزنيَتُِّ ْب ْغَراكَ وما بحّر،َ تزني ولم بعَ ُطوُل أ الّسللواد،َ به? قالتُّ: 

الِوسللللللللللللللللللللللللللللللللللاد. وُقللللللللللللللللللللللللللللللللللْرُب

ًا،َ النللاِس أقبللحََ أّن ولللو َنهْللم وجهْلل ًا،َ وأنت ًا،َ وأظهَْرهللم ريحلل فقللر

َطهْم ًا،َ وأسق َعَهْم نفسلل ًا،َ وأوضلل ٍة قللال حَسللب ّكِللَن قللد لمللرأ مللن تمَ

ّكِنته كلِمهْا،َ ِه من وم ّل ِعَهْا: وال ّيَدتي،َ مولتي يا َسمَْ َهْْرِت لقد وس أس

ْقتُِّ ليَلي،َ ِني َعَيَني،َ وأّر ِت ْل ِهّْم عَن وشغ ول أهل،ًَ أعَِقللُل فمَا أمري،َ ُم

ًا؛ ول مال،ًَ َقللض ولللد َن َعَهْلا،َ ل َدها،َ ولفَسلخ ِطبا ْقلل َع كلانتُّْ وللو َعَ أبللر

ْلِق َلهْم جمَال،ًَ الخ ًا،َ وأملحهْم كمَال،ًَ وأكمَ َأ فإْن ِملح ّيَ ِمن ذلكَ مع تهْ

معَهْللا يكِللون أن المَرأة هذهِّ احتاجتُّ عَيَنُه،َ تدَمع َأْن المَتعَّشق،َ هذا

ُع ّيللة،َ وُمعَللاذة الللدرداء،َ أّم َوَر ّيَة،َ ورابعَللَة العَدو والشللّجاء القيَسلل

ّيَة. الخارج

 يملكونهَّ ليس فيما ورغبتهم يملكونهَّ فيما الناس زهد



ُة َلّن الثيَللاَب هللي المَللدعَا ُعَْري  ُبوهّن بللال ّله تعَالىَ عَنُه: اضر ّطاب رضي ال ّنمََا قال عَمَر بن الَخ وإ

َتللىَ كللثر خروُجهْللا لللم ِر في العَيَللاد،َ وم ِم في المََناحات،َ والظهْو َلعَراس،َ والقيَا إلىَ الُخروج في ا

ًا،َ لكِان َقصَُّ حسن ًا،َ والذي رأْت أن ُلهْا أتّم حسن يعَدمهْا أن ترى من هو من شكِل طبعَهْا،َ ولو كان بعَ

ّد لهْللا اشللتغالً وأشللد لهْللا َتستكِثر منُه،َ أش ْله،َ ولم  ُكِه،َ ولكِان ما لم تن ما ل تمَلكِه،َ أطرَف ممَّا تمَل

ًا،َ ولذلكَ قال  الشاعَر: اجتذاب

ٌء النفس هوى ِد شي  كاقتيَا
 الطرائف

ًهْىَ  ْل ِد َم ّتلل ْد وللم بالل ُقل ي

َلن بن سعَيَد وقال حللاٍل عَلللىَ رجللل ألللُف حرمللتي يللرى مسلم: 

ً ُحْرمللتي تللرى أن مللن إلللّي أحبَّّ تراهم،َ ل وهي منهْا تكَِشف رجل

ًا منكِشللللللللللللللللللللف. غيَللللللللللللللللللللَر واحللللللللللللللللللللد

ّول: ل وقال ّنكَ تعَرف؛ لم من ُحْسُن يضّركَ ال بَصركَ،َ أتبعَتهْا إذا ل

ّنكَ فعَلمَْتَُّ طبعَكَ،َ نقضتُّ وقد بكِتابللكَ ول بنفسللكَ إليَهْللا تصللل ل أ

ّنللي،َ يتصور وكمَا كالحلم،َ منهْا رأيتُّ الذي كان برسولكَ،َ ول للمَتمَ

ِه هللو ما انقضىَ فإذا مكِانهْللا إلللىَ نفُسلله ورجعَللتُّ المَنللىَ،َ ِمللَن فيَلل

ّول،َ ّ فقدها من عَليَه يكِن لم ال أو النلوم،َ فللي رآهِّ ملا فقلد مثُل إل

ّثلته المانّي. له م

 وبناتهَّ علفة بن عقيل

ِقيَل وقيَل َعَ ّلفة: لو بن ل ّوْجللتَُّ ُعَ ِتللكَ ز َء فللإّن بنا عَلللىَ لحللٌم النسللا

ٍم ّنللي قللال: كل،َ غانيَللات يكِللّن لللم إذا َوَضلل ُعَهْللّن إ يأَشللْرَن،َ فل ُأِجيَ



ِريهّْن ْعَ ُأ الللله صلللىَ النبي قوَل كلمَتيَه إحدى فوافقتُّ يظهْْرن فل و

النللبي لن الخطللاب؛ بللن عَمَللر قللول الخرى ووافقتُّ وسلم عَليَه

ْوُم وسلم عَليَه الله صلىَ ُنوا وقللال ِوَجللاء،َ قال: الّصلل عَمَللر: اسللتعَيَ

ُعَْري،َ عَليَهّْن ّفروا في جاء وقد بال تللركَ فللإّن أشللعَارهن الحديث: و

َفرة،َ الشعَر ذكرنللا الللذي المَوضع في الباب هذا عَلىَ أتيَنا وقد َمْج

ّوَل الغيَرة،َ شأن فيَه ِد،َ وأ ُبتُّ،َ وكيَف الفسا ُيحَصد. وكيَف ين

الخصيان ميول بعض

ّوطْ،َ َخصلّي غيَلَر رأيلتُُّ وقد بَّ يتلل ان ويطل ع،َ فلي الغلمَ المَواض

الحديللد،َ ذلللكَ في ويحمَل الصداقة،َ ِجهْة عَلىَ ويأخذهم بهْم ويخلو

ّطار. وقد مع ويتمَشىَ السخول،َ دون ويقاتل ِة في كاَن الش قطيَعَلل

َد أثيٌَر خصّي الربيَِع ِثللق وكللان عَنللدهِّ؛ المَنزلة عَظيَم مولهِّ،َ عَن بلله ي

ْلكَِ في ِنه،َ ِم ٍة بنتٍُّ من ُحَرمه وفي يمَيَ ًا يخللصُّّ ل وأختٍُّ،َ وزوَج شلليَئ

ٍم ذاَت فأشَرَف شيء،َ دوَن ٍد عَلىَ يو َبلل غنللٌم المَِربللد وفللي للله،َ ِمْر

ّد وقد صفايا،َ ٍة َيدي ش ُكِوُمهْا،َ مؤّخرها من وركبهْا شا أبصرهِّ فلمَّا ي

َق ِر ِعَل َب َب ِقطَِّ َو مللن رآهِّ يكِللون لللو أمللٌر عَليَلله وهجللم يللديه،َ في وُس

ّو خصّي َق َلمََا َلُه لعَد ًا الهْوُل ذلكَ فار َبه،َ أبد ّنمَللا فكِيَللف قل َين وإ عَللا



ُفه كان فيَمََن عَاين الذي ُل ْلللكَِ ُحَرملله ِمللن نسللائه في يخ يمَيَنلله،َ وِم

عَليَلله تحللّرق وقللد إليَلله ينظللر وهو حزين،َ واجم وهو الرجُل فبيَنمَا

ًا ْذ غيَظ َفع إ َبتُّ فلمَّا رأَسه،َ الخصّي َر ُهِّ أث ًا َمّر مول ِرعَ َو ُمس باب نح

َكبََّ الدار فسللبقه منلله،َ البللاب إلللىَ أقرَب المَولىَ وكان رأَسه،َ ليَر

ُع وكان إليَه،َ ًا منلله رآهِّ الذي المَوض َعَد ل موضللعَ َدَث إليَلله،َ ُيصلل فحلل

ِه ِئ ًا معَلله مولهِّ يجد لم أمٌر لشقا ّد ِدهِّ،َ مللن ُبلل الخصللّي فلبللَث ُصللعَو

ِكبته ُحمَّىَ من ينتِفض ساعًَة ّ ُيمَللِس ولللم فللاظ،َ ثللم ر فللي وهللو إل

القلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبر.

ِتهْم ولفْرطْ الللذي وبالسللف نللالتهْم،َ الللتي وبالحسرة النساء،َ إراد

َلهْم،َ َغُضوا دخ ّد الفحوَل أب ُغِض ِمْن بأش ِء تبا ّتىَ بيَنهْم،َ فيَمَا العَدا ح

ِد بيَن ليَس َعَم أصحاِب وبيََن الباغي الحاس ّن بيَللن ول المَتظللاهرة،َ ال

ّنىَ المََاشي ِهْمَْلِج راكبَّ وبيَن المَعَ ِرهِّ،َ ال صللاروا ملللوكٍَ بيَن ول الفا

ٍة وبيََن ُسوقًة،َ َق ًا،َ صاروا ُسو وقللوع مللع العَمَللام بنللي بيََن ول ملوك

فللي والمَتشللاكليَن الِجيَللراِن بيَللن ول الحللرِب،َ وقللوِع أو التنللافِس،َ

ِر والبغضاء،َ الشنف من الصناعَات،َ الِخصليَاُن عَليَله يلتحلف ما بقد

للفحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول.



ُبغُض َفحل الخصّي و ِد ُبغض ِشكِل من لل ِذي الحاِس وليَس النعَمَة،َ ل

ّلدهِّ ما شكِل ِمْن ُقه التنافُس يو ُتلِح الجنايات. و

 الناس من طوائف نسِك

ِدهم من النللزوع،َ ومللن تللركَِ ّد لح ْذ ل ب َفّن وضرٍب من الناس،َ ضرٌب من النسكَ،َ إ ولرجاِل كّل 

َذنة والّربللاطُْ َأ ُلُزوُم  َأْن كانوا هم الذين َخَصوهم،َ و ِلمََا  طريقته الولىَ: فنسكَ الخصّي غْزو الروم،َ 

ِلمَلا كلانوا ّنمَا كلان لّن اللّروم  ِههْا،َ فظّن عَند ذلكَ أهُل الِفراسة أّن سببََّ ذلكَ إ َأشبا َطَرُسوَس و ب

ّفي منهْللم،َ فللأخرج لهْللم حللبَّّ ّلبًة إلىَ التش هم الذين َخَصوهم،َ كانوا مغتاظيَن عَليَهْم،َ وكانتُّ متط

ُنسكَُ الخراسانّي أن ُلغ منهْم،َ و َيب ِم عَلىَ قتلهْم،َ وعَلىَ النفاِق في كّل شيء  َة العَتزا ّد ّفي ش التش

َة ُيكِثر التسبيَحَُ وهو يشرُب النبيَذ،َ والصل ّني: أن  َدع الديوان،َ ونسكَُ المَغ َي ُيحّج: ونسكَُ البنوي أن 

لة فلي جمَاعَلة،َ ونسلكَ الرافضلّي: إظهْلاُر تلْركَ النبيَلذ،َ عَلىَ النبي صلىَ الله عَليَه وسلم،َ والص

ّلللم: ّي تْركَُ شرب المَطبوخ فقطِّ،َ ونسللكَُ اليَهْللودّي: إقامللة السللبتُّ،َ ونسللكَ المَتكِ ونسكَ الّسواد

ْبر،َ أو بالتعَطيَللِل،َ أو بالزندقللة،َ يريللد أن ِر أهل المَعَاصي،َ وأْن يرَمي الناَس بللالج التسّرع إلىَ إكفا

ّدين،َ والغللراق فيَلله،َ ومنهْللا أن يقللال: لللو كللان ًا: منهْا أّن ذلكَ ليَس إلّ من تعَظيَمَه لللل يوهم أمور

َيَهْللم ّيَة،َ لمَا رمىَ الناَس،َ ولرضي منهْم بالسلمة،َ وما كان ليَرم ًا عَلىَ بل ًا،َ أو مجتنح ًا،َ أو مرتاب ِطف َن

َعَلله ذلللكَ عَللن التعَللّرض لهْللم،َ أو َط ُذّل الّريبللة شلليء لق إلّ للعَّز الذي في قلبه،َ ولو كان هناكَ من 

ًا،َ ْنطللَف ول أكللثَر عَيَوبلل ّلمَيَللن أ ْد في المَتكِ التنبيَه عَلىَ ما عَسىَ إْن حّركهْم له أْن يتحّركوا،َ ولم نج

ّمَللللللللللللللللللللللللن يرمللللللللللللللللللللللللي خصللللللللللللللللللللللللوَمه بللللللللللللللللللللللللالكِفر. م

ّللله الجمَّللاز،َ وهللو محمَللد بللن عَمَللرو،َ يتعَّشللق جاريللًة لِل الجمَاز وجارية آل جعَفر وكان أبو عَبد ال

ّد ّنيَللن،َ وكللان الخصللّي أشلل ُظهْا إذا أرادْت بيَللوَت المَغ ْغيَان،َ وكان لهْم خِصّي يحف ُط جعَفر يقال لهْا 

َنه وبيَللَن كلِمهْللا،َ والللدنّو منهْللا،َ فقللال الجمَللاز وكللان اسللم ًا لهْا من الجمَّاز،َ وكان قد حال بيَ عَشق

ًا: الخادم  سنان

ِء ّظبا ِلل المَِلِح و ِقيَتُِّ ِسناٍن للمََ



ٍز َخِصّي زاٍن سلِح بغيَر غا
ًا  وفيَهْا: وقال فيَه أيض

ّبني ّبلْه يح ُأحل و ُء لظبٍي الفدا
ّبلْه رآني إذا َيُس ِسناٌن ذاكََ 

ّبله أين َينيَكُِه ُز ًا أجاَب ِسنلانل
ًا  فيَهْمَا: وقال أيض

ِريكَُ فبئَس فيَه الش شريكِي سناُن
ْعَنا ول َد نلنليَكَُ َي ِسلنلاٌن

ّي يللذكُر محاِسللَن ما قيَل من الشعَر في الخصاء وقللال البللاَخرز

ِخصال الِخصيَان: 

ٍم لمَطمَلئّن السفاُر كانتُّ إن ورجال ُملقليَ
امرأته: وقال حمَيَد بن ثور يهْجو 

َغىَ من ًا ب ُد إليَهْا خيَر الجلم حمَارهلا تخصي ورهاء
ِضرار: وقال مزّرد بن 

ُلوُح منهْا َجاَجٌة ِم عَللىَ ت َوْشل
ِر كخاصي فجاءْت َعَيَ َتْحَل لم ال

الخاَركىَ: وقال عَمَرو 

َدني نصيَحٌَ حلرصلا زا اللمَلرد عَللىَ
ّلله ُأْخصىَ أو عَمَّرت ما لع ْق ملللا والل أ

آخر: وقال 

ْهْد من عَافاكََ ول ِء َج َبلل ال ّلُه ٍر من ال ْي َعَلىَ أ بأفل
َكبََّ بي بلغتُّ إذا النسلاء َر ّلُه ًا ال رفليٍَق من َشّر
ِعَظ تنفكَّ وما ِء في ُتن َ الَخلل نلقىَ حيَن الكِريهْة في
ّله بالخصاء ُعَوِجل البوُل ولول رفيَقلي أمَسىَ ما وال

القيَس: وقال بعَض عَبد 

ِد بني في المَناكحََ الجلارو َذٌم  ِهَصة ابُن َقح وا
ْلُخصىَ ا



ٍر ولكِّل ٌة ده ُدود َعَلثلر بلُجل ِر انتكِاس َتهْلا أن الده ّوج ُز
بالمَلغلمَلود َخَصاكََ لكِان  إلليَهْلم خطبتُّ إذ منذُر 

ّدثني أبو وقال أحللدُب رجٌل عَندنا قال: كان الخطاب أبو عَبيَدة: ح

َقطِّ ٍر في فس َدبته فذهبتُّ بئ َدر وصار َح تِجللدكَ? للله: كيَللف فقيَللل آ

َء فقللللللال: الللللللذي ِذي مللللللن شللللللّر جللللللا ّللللللل ذهللللللبَّ. ا

ٍم ذاَت معَاويُة قال: خرج رجاله بعَض عَن الحسن وأبو يمَشللي يللو

يزيللد،َ أّم وهللي بحللدل ابنللة ميَسللوَن عَلىَ دخَل إذ له،َ َخِصّي وَمعَه

ّنمَا منه،َ فقال: أتستترين منه فاستترت َأة? قالتُّ: مثُل هو وإ المَر

ُتللللَرى ّللللله حللللّرم مللللا ُتِحللللّل بلللله المَثلللللة أّن أ تعَللللالىَ. ال

ِء في جاء ما ذكر الشللعَبّي عَللن سللليَمَان بللن آدُم ذكر الدواّب خصا

ّله رضي عَمَر كتاَب قال: قرأت َهْللىَ سعَد،َ إلىَ عَنه تعَالىَ ال ْن عَللن َي

ْذف َي أن ويأمرهِّ خصائهْا،َ وعَن وأعَرافهْا،َ الخيَل أذناب ح ِر مللن ُيْج

فراسلللللللللللخ. أربعَلللللللللللة وهلللللللللللو المَلللللللللللائتيَن،َ رأس

ّثوري وُسفيَان ّله عَبد بن عَاصم عَن ال ّللله رضي عَمَر بن ال تعَللالىَ ال

ّ النمَللاء ويقللول: هللل البهْللائم ِخَصللاء عَللن ينهْللىَ كللان عَنه فللي إل

اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذكور.

ّللله،َ عَبللد بن وَشريكَ عَللن المَهْللاجر،َ بللن إبراهيَللم قللال: أخللبرني ال

ّنَخعَي إبراهيَم ّللله رضي عَمََر أّن ال َهْللىَ عَنلله تعَللالىَ ال ِء عَللن َن خصللا



الخيَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.

بللن عَمَللُر قللال: كتللبَّ المَهْللاجر بللن إبراهيَللم عَللن الثوري وسفيَان

ّله رضي الخطاب َيللّن عَمَللاله: ل لبعَض عَنه تعَالىَ ال ِر ًا ُتج ّ فرسلل إل

ًا. تْخِصلللللللللللليَّن ول المَللللللللللللائتيَن،َ مللللللللللللن فرسلللللللللللل

ًا وقال: وسمَعَتُُّ ّلله عَبد يقول: كان نافعَ َء يكِلَرهِّ عَمَللر بلن ال ِخصللا

ِر والغنلللللللللم. والبقلللللللللر،َ البلللللللللل،َ ملللللللللن اللللللللللذكو

ّله وعَبيَد ّله رضي عَمَر ابن نافع: أّن عَن عَمَر بن ال عَنهْمَللا تعَالىَ ال

ْلللِق ناميَللَة تقطعَللوا ويقللول: ل الخصللاء يكِللرهِّ كللان ِه َخ ّللل تعَللالىَ. ال

ّله وعَبد ّللله رسللول قال: نهْىَ نافع عَن نافع ابنا بكِر وأبو ال صلللىَ ال

والبقللر،َ والبللِل،َ الخيَللِل،َ ذكللوُر ُتخَصللىَ أن عَللن وسللم عَليَلله الللله

ّ النللاث تصلللحَ ول الخلللق،َ نشللأة يقول: فيَهْللا والغنم،َ بالللذكور. إل

ّي: هللل قللال: سللألتُّ ذئللبَّ أبي بن ومحمَد البهْللائم بِخصللاء الّزهللر

ّله عَبيَد بأس? قال: أخبرني ّله عَبد بن ال أّن مسعَود،َ بن ُعَتبة بن ال

ّله رسول ِهرين،َ آله وعَلىَ وسلم عَليَه الله صلىَ ال عَللن نهْللىَ الطللا

ِر ْب ُء َقللللاَل الللللروح،َ َصلللل ّي: والِخصللللا شللللديد. صللللبٌر الّزهللللر

َفر وأبو ّي جعَ ّدثنا الّراز ُع قال: ح مالللكَ بللن أنس عَن أنس،َ بن الّربيَ

ُهْْم قوله في ّن َولُمَر ّيَُرّن تعَالىَ: " َغ ُيَ َل َق َف ْل ّله" قال: هو َخ الِخصللاء. ال



ِرمللة عَللن قتللادة عَللن جريللر وأبللو ّبللاس ابللن عَللن عَِكِ نحللوهِّ. عَ

فقللال: الللدواب ِخصللاء عَللن الحسللَن قال: سللألتُُّ الهْذلّي بكِر أبو

ّللللله هللللذا? لعَللللن َعَللللن تسللللألني الرجللللال. َخَصللللىَ مللللن ال

ِرمة عَن الهْذلّي بكِر أبو ُهْللْم قوله في عَِكِ ّن َولُمَر ّيَللَرّن تعَللالىَ: " َغ ُيَ َل َف

َق ْل ِه" قال: خصاء َخ ّل جلبيَر: أخطللأ بن سعَيَد قال: وقال الدواب،َ ال

ّلللللللللللللللله. ديلللللللللللللللن هلللللللللللللللو عَكِرملللللللللللللللة،َ ال

ّدثنا طريف بن َنصر تعَللالىَ: قللوله فللي عَِكِرمللة عَللن َقتادة قال: ح

ّيَُرّن َغ ُيَ َل َف َق " ْل ِه" قللال: خصللاء َخ ّل ًا فبلللغ البهْللائم،َ ال فقللال: مجاهللد

َذَب ّله. فمَن دين هو ك الصواب،َ هو عَكِرمة قال الذي أن العَجبَّ ال

ل والنللاُس للله: كللذبتُّ،َ يقللول أن لحللد جاز لمَا الخطأ هو كان ولو

َظّن ممَّن الرأي خطأ موِضع في الكِلمََة هذهِّ يضعَون الجتهْللاد،َ به ُي

ًا أّن ولللو يقللول،َ أن للله ممَّن وكان ّللله قللوَل سللمَِع إنسللان تبللاركَ ال

ّيَُرَّن َغ ُيَ َل َف َق وتعَالىَ: " ْل ّنمَا َخ ِه" قال: إ ّل يقبللل لللم الِخصللاء،َ يعَنللي ال

ٍء عَلىَ دللٌة فيَه ليَستُّ اللفظ لّن منه؛ ذلكَ وإذا شلليء،َ دوَن شي

ًا اللفُظ كان ٍد يكِن لم عَاّم ٍء إلىَ به يقِصد أن لح ّ بعَيَنلله شللي أن إل

ِة مللع ذلللكَ قللال وسلللم عَليَلله الللله صلىَ النبي يكِون أو اليللة،َ تلو

ِه جبريُل يكِوَن وسلللم؛ عَليَلله الله صلىَ للنبي ذلكَ قال السلم عَليَ



ّللله لّن يعَللّم ول يخللصُّّ ول ينللوي،َ ول يضللمَر ل وتعَللالىَ تبللاركَ ال

ّنمَا بالقصد؛ ِة فلي الدلللُة وإ هلو الكِلم فصلورة نفِسله،َ الكِلم ِبنيَل

ّله وبيَن بيَنه وليَس القصد،َ وهو الرادة كالللذي آخللر عَمَللٌل تعَالىَ ال

ُه تعَلالىَ النلاس،َ ملن يكِلون ّل ّبهْة قلول عَلن ال ًا المَشل ّو ًا. عَلل كلبيَر

قللوله فللي َقللاَل عَبللاٍس ابللَن َأّن عَمَللار أبللي بن عَمَار عَن جرير أبو

ُهْللْم ّن َولُمَر ّيَللُرّن تعَللالىَ: " َغ ُيَ َل َق َف ْللل َقللاَل: هللو َخ ِه"  ّللل الخصللاء. ال

ّبللاٍس ابللن عَللن عَِكِرمللة عَللن َقتللادة عَللن جريللر وأبللو مثللله. عَ

ِعَّي،َ داود أبو ّنَخ ِد عَن ال ٍد بن محمَّ عَللن نسللّي،َ بللن عَبللادة عَللن سعَيَ

َلِف إلىَ الخيَِل أحبَّّ قال: كان محيَريز بن إبراهيَم المَسلللمَيَن،َ َسلل

ّللله رضللي ومعَاويللة،َ وعَثمَللان،َ عَمَللر،َ عَهْللد فللي عَنهْللم،َ تعَللالىَ ال

ّنهْللا الِخْصلليَان؛ َكِمَيَللِن أخفللىَ َفإ َقللىَ والطلئللع،َ لل ِد. عَلللىَ وأب ْهْلل الَج

ّنه عَطاء عَن ُجريج ابن قال: أخبرني جرير أبو ًا َيَر لم أ بخصللاء بأس

الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدواب.

ّيلوَب عَلن جرير وأبو ه سليَرين،َ ابلن عَلن أ ّن ًا يلرى يكِلن للم أ بأس

ِركللتُّ ويقللول: لللو بالخصللاء،َ ًا. بعَُضللهْا لكللل الفحولللُة ُت بعَضلل

ّنه عَن ويونس وعَمَر ًا يرى يكِن لم الحسن: أ ِء بأس الللدواب. بخصا

ّنلله عَللن طللاوس ابللن عَللن ُعَيَيَنللة بن سفيَان ًا. َخصللىَ أبيَلله: أ بعَيَللر



َول بن مالكَ عَن عَيَيَنة بن وسفيَان عَللن سللئل أنلله عَطللاء،َ عَللن ِمغ

عَِضاضه. خفتُّ فقال: إذا البغل خصاء

 المركب النتاج في أقوال

َنِصْل هذا الكِلم بالكِلم الذي قبل هذا في الخلللق المََركللبَّ وفللي تلقللحَ الجنللاس المَختلفللة،َ ْل و

ِعَسباَر ولد الضبع من الذئبَّ،َ وجمَعَه عَسابر،َ وقال  الكِمَيَتُّ: زعَمَوا أن ال

َفراعَِل من َن ِبْر ال َعَسا ُقلو ال المَلتلفلّر
َهُْجلللللللللللللللللللللللللللللوَن. ْل َعَ َوُم ّنهْم أخلطٌْ  يرميَهْلللللللللللللللللللللللللللللم بلللللللللللللللللللللللللللللأ

السمَع ولد الذئبَّ من الضبع وزعَمَللوا أّن الّسللمَع ولللد الللذئبَّ مللن الضللبع،َ ويزعَمَللون أّن الّسللمَع

ّنلله ل َيْزعَمَللون أ ِرض لهْللا،َ و ْعَلل َي َعَللَرض  ِب ْتَف أنِفهْا،َ ول تمَوت إلّ  َلل،َ ول تمَوُت َح ِعَ ِة ل تعَرف ال ّيَ كالح

ّطيَلللللللر. ُع ِملللللللَن الريلللللللحَ وال ّنللللللله أسلللللللر ٌء كعَلللللللدو الّسلللللللمَع،َ وأ َيعَلللللللدو شلللللللي

فرسه: وقال سهْم بن حنظلة يصف 

َللُه ُيقاِسي شبيَبٍَّ ْيَ َبلا لل َبل َخل
ِم العَواذل  ّليََل واْر في ال

ِدْجه َبلا لله َيغمَِز ولم َي َعَلَصل
َطلار َينقبَّ لم كالّسمَع ْيَ َبل ال

ُكناسة يصف  َقاَل ابن  ًا: و فرس

َبتُّْ وقد ّو عَِسبلار عَلىَ َص ُبهْا الطلوب كالعَقاب ِر الطِّّ َيْض
الذئبَّ: وقال سؤر 

ُعَقاٌب ّثهْا و عَِْسبلاُر يح ٌع ّطَر إذا ِسمَْ ًا تمَ شيَئ
ّد،َ فهْو أحث للطالبَّ،َ وإذا صللار كللذلكَ ّد هرُب المَطلوِب الهْارِب من الطالبَّ الجا يقول: إذا اشت

ًا لفللراطْ طلللبَِّ ِته سللبب َعَ ٍذ في معَنىَ من يحّث الطلللبَّ،َ إذ صللار إفللراطْ سللر صار المَطلوُب حيَنئ

ُعَقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاب. ال

ّيَان  ًا،َ أو أبو محرز خلف بن ح الحمَر: وقال تأبطِّ شّر

ُدو وإذا ْعَ ٌع َي َأَزّل فِسمَْل َفّل أحوى بالحّي ِر



ّنه ابن الذئبَّ،َ وقال  ًا ووصفُه بذلكَ،َ ل َله عَادي َعَ َأَزّل وج ّنمَا قال  الصمَعَي: وإ

ٍة عَيَني  عَِسباَرهِّ لمَظ
آخر: وقال في موضع 

 استعَاَرهِّ طرفه منهْا
آخر: وقال 

َع بهْا َلَزّل الّسمَْ َلَسا ا  الط
ّنه  ّي أ ِز َعَن ٍم ال ْيَس َد ُبْرد في  ِر بِن  ْيَسم،َ ورووا لبّشا ّد َد الذئبَّ من الكِلبة ال قال: وزعَمَوا أّن ول

ِوي َتْر ِئي َأ ًا ِهجا ْيََر سادر  َغ
ِر ْقِص  ُم

نسِل ِمْن الذئبَِّ ابَن يا

وزارع: اسلللللللللم الكِللللللللللبَّ،َ يقلللللللللال للكِلب أولد زارٍع.

وزعَللم صللاحبَّ المَنطللق أّن زعَم لرسطو فللي النتللاج المَركللبَّ 

ِقحللات مللع اختلف ِوجللات المَتل ُأَخللَر مللن السللباع المَتزا ًا  أصللناف

َفد الكِلَب الجنس والصورة،َ معَروفة النتاج مثل الذئاب التي تسلل

ًا كلٌب َسلللوقيٌَة مللن ثعَللالبََّ َأيضلل ّلللد  َيَة: قللال: وتتو في أرض ُروِم

ّيَللة طللاغريس وكلب،َ قلال: وبيَلن الحيَلوان اللذي يسلمَّىَ باليَونان

وبيَن الكِلبَّ،َ تحدث هذهِّ الكِلُب الهْندية،َ قال: وليَس يكِون ذلللكَ

ملللللللللللللللللللللن اللللللللللللللللللللللولدة الوللللللللللللللللللللللىَ.

قال أبو عَثمَان: عَن بعَض البصرييَن عَن أصللحابه قللال: وزعَمَللوا

ّللللف. ّقلللن ول يؤ ًا ل يل ّيَ ًا وحشللل َللللىَ يخلللرُج صلللعَب ِنتلللاَج الو أّن 

تلقحَ السبع والكِلبة وزعَم لي بعَضهْم عَن رجٍل من أهل الكِوفللة



َقحَ،َ ثم تعَللَرض ّتىَ تل ِرض لهْذا السبع ح من بني تمَيَم أّن الكِلبَة تعَ

ًا حتىَ يكِون جرو البطن الثالث قليَللَل الصللعَوبة يقبللُل لمَثله مرار

ِبطونهْللا فللي تلللكَ ّنهْللم يأخللذون إنللاَث الكِلب،َ وير التلقيَللن،َ وأ

ُدها،َ وليَلس فلي الرض أنلثىَ َف ُع وتس ُء هذهِّ السبا ّي،َ فتجي البرار

َتمََع عَلىَ حللبَّّ سللفادها،َ ول ذكللٌر يجتمَللع للله مللن النللزوع إلللىَ ُيج

سفاد الجنلاِس المَختلفلة،َ أكلثَر فلي ذللكَ ملن الكِللبَّ والكِلبلة.

َبطوا هذهِّ الكِلَب الناَث في تلكَ البراري،َ فإن كللانتُّ قال: وإذا َر

ًا فالكِلبللة َدتهْا،َ وإن لللم يكِللن السللبع هائجلل ِف هذهِّ السباع هائجًة س

مأكولة،َ وقال أبو عَدنان: 

ُد َهْا عَيَُن بهْا َتُرو والجلآذُر المََ ِم في الطلِل باكَي ٍة َرْس دمن
وَحَضاِجُر فضفاضة وسنداوة ّوال وعَاناُت ْيَق َج َه ّنلٌج و َفل َس

َلٌة ُثْرَم َعَلسلابلُر تعَتادها و و ِفّي ْلبٌَّ الّرّز َخ َبلٌل ِث ْو َد و
ّلللد عَلللىَ نفسلله فللي الكِتللبَّ وقد سمَعَنا ما قال صاحبَُّ المَنطق من قبل،َ وما نظّن بمَثله أن يخ

ِة مللا َدنا فللي معَرفلل َقهْا أشباُهه مللن العَلمَللاء،َ ومللا عَنلل ِرف صد ُقهْا المتحان،َ ول يعَ ّق شهْاداٍت ل يح

ّدعَلللللللللللللللللللللللللللللللللللىَ إلّ هلللللللللللللللللللللللللللللللللللذا القلللللللللللللللللللللللللللللللللللول. ا

ّدعَللىَ ِعَسبار،َ فليَس في ظاهر كلمهْم دليَللٌل عَلللىَ مللا ا َذكروا في أشعَارهم الّسمَْع وال وأّما الذين 

ْكِنا عَلن الشللهْادة،َ إذ للم نجلد ّدينا الللذي قلالوا وأمسلل ّناُس من هذا التركيَبَّ المَختلف،َ فأ عَليَهْم ال

ًا. ُبرهانلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عَليَهْللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

ُيظهْللرون تجويَزهللا ُء السللوء  ّناس في هذا الّضْرب ضللروٌب مللن الللدعَوى،َ وعَلمَللا ولد السعَلة ولل

ِلي من الناس،َ كمَا ذكللروا عَلن عَمَلرو بللن يربلوع،َ وكمَلا َعَا ّدعَون من أولد الّس َقهْا،َ كالذي ي وتحقيَ



ًا َللدت فيَهْللم،َ فلمَّللا رأْت برقل َو ّي عَن الّسعَلة التي أقامتُّ في بني تمَيَم حتىَ  ٍد النحو يروي أبو زي

ّنتُّ وطارت إليَهْم،َ فقال  ِلي،َ ح ّق بلد الّسعَا ُع من ش شاعَرهم: يلمََ

َ أغاما وما أَساَل ما ِبكَِ َفل ًا َع َبْرق ْوَض َق فأ ْو ٍر َف ْكِ َب
فقال: وأنشدني أن الجّن طرقوا بعََضهْم 

ْلتُُّ ناري َظلَما عَِمَوا قلتُُّ الِجّن فقالوا ُق ُنوَن َف أنلتلْم َم
ُد زعَيٌَم ّطعَاملا النَس َنْحُس ال ّطعَام إلىَ منهْلم فقال ال

َيللروي هللذا الضللرَب َثللَر مللن  َد لمَعَانيَهْا،َ فمَللا أك ّنمَا عَبتُُّ اليمَاَن بهْا،َ والتوكيَ ولم أعَِبَّ الرواية،َ وإ

ٍد ِله،َ وأبللو زيلل ِط ّق ذلكَ من با ّناس ح ًا لتعَريِف ال َعََل الرواية له سبب عَلىَ التعَّجبَِّ منه،َ وعَلىَ أن يج

ًة ًا،َ وكللان عَنللد العَلمَللاء قللدو ًا حاذقلل ّلمَلل ّناس؛ إلّ أّن كّل من لم يكِن متكِ وأشباُهه مأمونون عَلىَ ال

ِد المَتعَمَّد لفسادهم وأنشدوا في تثبيَتُِّ أولد  َدهِّ لهْم من إفسا ًا،َ فمَا أقَرَب إفسا السعَلة: وإمام

ِني َأْن وَحَسٌن ْت َف ّل أِجلد َملا َك ْد ُبلوان من جمَع ِتل َو و
ِد ِة ول ِو أو الّسعَل ْد ِجر َبلان ِجيء تقل الَس ْد ٍأو بأ ُأُحل

ًا العَجام  ّد مأسور ِق ب
آخر: وقال 

ّله  ِني ال ِة َب ًا الّسعَل ًا عَمَر  الناِت ِشَراَر وقابوس
َلللكَُ ِنتاج ما بيَن المَلئكِللة وبنللات آدم،َ وكللان المَ ًا كان من  ُهمَ َأّن ُجر ما زعَمَوا في جرهم وذكروا 

َطه إلىَ الرض فللي صللورة رجلل،َ وفللي طلبيَعَته،َ كمَلا َب ّبه في السمَاء أه من المَلئكِة إذا عَصىَ ر

ّلللَه ّلمَا عَصللىَ ال صنع بهْاروت وماروت حيَن كان من شأنهْمَا وشأِن الّزَهرة،َ وهي أناهيَد ما كان،َ ف

ًا،َ ٍم فولللدْت للله ُجرهمَلل ّوج أّم ُجرهلل ِة رجللل،َ تللز َطه إلىَ الرض في صور تعَالىَ بعَُض المَلئكِة وأهب

شاعَرهم: ولذلكَ قال 

ُهُم ِطْرٌف الناس ُدكا و ًا إّن ِتل ُهمَ ُدكا ُجر عَِبا
ومن هذا النسلل وملن هلذا ما زعَمَوا في بلقيَس وذي القرنيَن 

ْلِقيَُس ملكُِة َسبأ،َ وكذلكَ كان ذو القرنيَن ِب التركيَبَّ والنجل كانتُّ 

ّيَة وأبوهِّ عَبرى من المَلئكِة،َ ولذلكَ لمَا سمَِع كانتُّ أّمه فيَرى آدم

ّللله تعَللالىَ عَنلله رجلً ينللادي: يللا ذا ّطللاب رضللي ال عَمَللُر بللن الخ



ِء ِء النبيَاء فارتفعَتم إلللىَ أسللمَا ُتْم من أسمَا ْغ َفَر القرنيَن،َ فقال: أ

المَلئكِلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة?.

َكر ذا القرنيَن قال: َذ ًا كان إذا  ّيَ َأّن عَل وروى المَختاُر بن أبي عَبيَد 

ذللللللللللللللللللللللكَ المََللللللللللللللللللللللكَُ الملللللللللللللللللللللرطْ.

ُقحَ قد ُكحَ والتل ما زعَمَوا من تلقحَ الجن والنس وزعَمَوا أّن التنا

َواِل َلْملل ِفللي ا ُهْْم  ْك ِر َوَشللا يقع بيَن الجّن والنللس،َ لقللوله تعَللالىَ: "

ِرض لَصْرع رجاِل النس عَلىَ ّنمَا تعَ ّيَاِت إ ّن ِد"،َ وذلكَ أن الِج َ ْول َل َوا

جهْة التعَّشق وطلبَِّ الّسفاد،َ وكذلكَ رجال الجّن لنساء بني آدم،َ

ُء للنسللاء،َ ونسللاؤهم ولول ذلكَ لعَرض الّرجللاُل للّرجللال،َ والنسللا

للرجلللللللللللللللللللللللللللللللللال والنسلللللللللللللللللللللللللللللللللاء.

ُلون ُك ْأ َيلل ِذيَن  ّللل ّد قوله تعَالىَ: "ا َع من المَِّرة،َ ر َعَم أن الّصْر ومن ز

َطاُن ِمَن المََّس" ْيَ ُطُه الّش ّب َتَخ َي ِذي  ّل ُقوُم ا َي َكمََا  ُقوُموَن إلّ  َي َبا لَ  الّر

َولَ َجاّن"،َ فلو كان الجللاّن ُهْْم  َل ْب َق ْنٌس  ُهّْن إ ْث ْطمَِ َي َلْم  وقال تعَالىَ: "

ِبلله،َ ّيَاِت،َ ولم يكِْن ذلكَ قطِّّ،َ وليَللس ذلللكَ فللي تركيَ َدِم ل يفتّض ال

ّللللللللله تعَللللللللالىَ هللللللللذا القللللللللول. َلمَللللللللا قللللللللال ال

َناَس تركيَللبَُّ مللا ّنْسلل ما زعَمَوا في النسناس وغيَرهِّ وزعَمَوا أّن ال

ّد تركيَللبٌَّ ًا مللن وراء السلل بيَن الّشق والنسان،َ ويزعَمَون أّن خلق



ّق،َ ويللأجوج وَمللأجوج،َ وذكللروا عَللن َناِس،َ والناس،َ والش ّنْس من ال

ّنباِت والحيَللوان،َ ِنتاُج ما بيََن بعَض ال ُهْْم  َوال باي أن َواق واق والد ال

ّللله تعَللالىَ المَلئكِللة وذكللروا أّن أّمللًة كللانتُّ فللي الرض،َ فللأمَر ال

َهْلا ِفيَ ُد  ْفِسل ُي َهْلا َملْن  ِفيَ َعَلُل  َتْج َأ َنلوا بقلولهْم: " َعَ ّيلاهم  َوهم؛ وإ فأجل

َلللكََ"،َ ولللذلكَ قللال ّدُس  َقلل ُن َو ِدكََ  ِبَحمَْ ّبحَُ  ُنَس َنْحُن  َو َء  ّدَما ِفكَُ ال َيْس َو

َنللا ِمللَن ُكِو َت َف َة  ِهِّ الّشللَجَر ِذ َبللا هلل ْقَر َت َولَ  ّله عَّز وجّل لدم وحواء: " ال

ًا قد كللان فللي الرض. ُظلمَ ًا و ِلمَيََن"،َفهْذا يدّل عَلىَ أن ظالمَ ّظا ال

ْوَل ُطلل َلٌف - في أرجوزة مشهْورة،َ ذكَر فيَهْا  قال الصمََعَّي - أو خ

ّيَة:  عَمَر الَح

ْبتَُّ ًا َحِس َلطَِّ َوْرس ّنا خا َيََر َبطَِّ إْن ال ّنلىَ أو أس َث َت
ُهِّ إذا َءا ُة ترا ّنلا الحوا َت اس َنا ِمْن  ُه ّنلا َها َه َو

مهْنللللللللا. الّمللللللللة لتلللللللللكَ يقللللللللال قللللللللال: وكللللللللان

ولللد مللن النللاَس أّن المَجوس وزعَم الخلق بدء في المَجوس قول

ّنهْمَا ومهْنيَنة،َ مهْنة ونطفلتيَن الَرضليَن،َ أرحلام بيَلَن فيَمَلا توللدا وأ

َني من ابتدرتا أصللحاِب وحمَاقللات هرمللر،َ قتللله حيَن ُهرُمز ابن عَيَ

َنيَن ٌة الث ّني ولول الباب،َ هذا ِفي كثيَر ْبتُُّ أ َع أن أحب ًا تسمََ مللن نوعَلل

َغ الكِلم،َ ِدَث الرأي،َ ومبل ُتح ّله ل ًا تعَالىَ ل لمَللا السلللمة،َ عَلللىَ شكِر

ًا ذكللللللللللرُت الجنللللللللللس. هللللللللللذا مللللللللللن كللللللللللثيَر



ّنله هيَثلم ابلن وزعَلم وختنله إبليَلس صديق هلل بن الله عَبد رأى أ

ًتىَ بالكِوفة ّله عَبد ولد من ف إبليَللس صللديق الحمَيَللري،َ هلل بللن ال

ِه،َ ِن َت ّنهْم وَخ ّكِون ل كللانوا وأ ّدهِّ إبليَللَس أّن يشلل َبللل مللن َجلل ِته،َ ِق أّمهْللا

ّللله شللاء إن يجللبَُّ بالللذي ذلللكَ في وسنقوُل َلة تعَللالىَ،َ ال هللذا وِصلل

ُء الكِلم ّله شاء إن هذا بعَد تجي تعَالىَ. ال

والديك الكلب في حَّوار

ِرهِّ َألللف النسللاَن،َ واسللتوحش مللن السللبع،َ وكلل وقلتُّ: ولو تّم للكِلبَّ معَنىَ السبع وطباعَه،َ لمَا 

ّديار،َ ولو تّم للله ِلَف المَجالَس وال ّدور،َ واستوَحَش من البراِري وجانبَّ القفار،َ وأ ِلف ال الغيَاض،َ وأ

ّبمَللا ّتللىَ ُر ّنللاس،َ نعَللْم ح ِلبَّ عَلللىَ ال َك ِء،َ لمَا أكل الحيَواَن،َ و معَنىَ البهْيَمَة في الطبع والخلق والغذا

ِلبََّ عَلىَ أهله،َ وقد ذكر ذلكَ طرفُة  ِبه وك َثبََّ عَلىَ صاح َو َو ِلبَّ  فقال: ك

ُتُل ْق ِعَيَم حاَل َت ّن ُؤس ال ُب بال َنا ّدهلوَر َل ِونًة وال آ
ّله ُعَ َلِس في بالَحليَبَِّ َي َغ ال ٍم ّببله وقد َطْس َتَر

ّ َلغ إل ِء في َي ِهِْس الدما ْنت ًا عَليَه َي ِفلُرهِّ يوم َفْر ُي
ِزنّي في مثل  ذلكَ: وقال حاجبَّ بن دينار المَا

ِلم إذا وُسلطاٍن بمَاٍل  َس
ْبلُل اللَحل

ّو من ُد ُكِلم أعَنتْم قد عَ عَللليَ

ّدواهي بإحدى َقه حيََن ال  َفاَر
 الجهُْل

ْلبََّ أسمَََن لمَّا الكِلبَِّ َكِ ال

 وقال عَوف بن الحوص: 
ّدُشُه ُبه ُتَخ َيَا ْن ِفلُرهِّ َأ َظا وأ ًا َبه كالمَسمَِّن وقيَس ْل َك

وأنشد ابن العَرابي لبعَضهْم: 

ِم َظِفروا ُنوا ُسمََّن َما بالحْز ًا َسمَّ ُكَل كلب بعََضلهْلْم ليَأ



ْلبَُّ َكِ  ال
ْلللللللللللللللللللكَ. ُك ْأ َي َبللللللللللللللللللكََ  ْل َك وفللللللللللللللللللي المَثللللللللللللللللللل: سللللللللللللللللللمَّن 

وكان رجٌل من أهل الشام مع الحّجاج بن يوسف،َ وكان يحُضر طعَاَمه،َ فكِتبَّ إلىَ أهللله يخللبُرهم

امرأته: بمَا هو فيَه من الِخْصبَّ،َ وأنه قد َسمَِن فكِتبتُّ إليَه 

ِر باِب عَلىَ  ِطليَُن المليَ َبل
َطاَس لَي ْبُز الِقر والخ

َديكَ في ما عَلىَ ِنليَُن َي َضل
ْبتَُّ ُكْر لم ِغ ْذ ًا َت ِديق وإن َص

َسلمَِليَُن وهو الكِلبَّ أهُل  ْلبَِّ َكِ ِء ك ْو ُجوِع في الّس

ِله،َ وذلكَ أنه عَند الّسواف يصيَبَّ المَللال،َ والخللداِج يعَللرض وفي المَثل: سمَن كلبَّ في جوِع أه

َتَرٌس منه،َ ومؤنٌس شديد اليحاش من نفسلله،َ ِرٌس ُمح ُكُل الِجيََف فيَسمََن،َ وعَلىَ أنه حا ّنوق،َ يأ لل

َطللردهِّ ِذَرهم بمَوضللع السللارق،َ وتركللوا  ِة عَلىَ إلِفلله،َ وإنمَللا اقتنللوهِّ عَلللىَ أْن ينلل وأليٌَف كثيَر الخيَان

ّيَتُّ،َ ويدّل عَلللىَ ُق من كل سارق،َ وأدوُم جنايًة من ذلكَ المَب ّيَتُّ،َ وهو أسر ُهْم عَلىَ مكِان المَب ليَنبهْ

َدهم،َ قوُل  ٌق عَن ّنه سرو الشاعَر: أ

ْبَجبًة َوطبَّ وَج َلىَ لل ْيَ ُق َل ُتطل ّيَتُّ كلبٌَّ سَرى َأْن ّلًة فب ُج
َأل ّنللاس،َ  ِم ال ّباٌش،َ وآكللُل لحللو َن َبيَات،َ وهو  فهْو َسّراق،َ وصاحبَّ 

ًا يمَشللي ّنهْار،َ ثم ل تجللدهِّ أبللد ُع ِسرقة الليَل مع سرقة ال ّنه يجمَ إ

َأو فللي ِة دار،َ أو فللي طريللٍق،َ  َعَْرصلل َأو  َبللخ،َ  َأو مط ٍة،َ  فللي ِخزانلل

ٍد،َ إلّ وخطمَُلله فللي ْطللن وا َب ِر َجبللل،َ أو فللي  َأو فللي ظهْلل ّي،َ  َبللرار

ّيللًة ّو َد َء و َء َحّصللا الرض يتشمَّم ويستروح،َ وإْن كانتُّ الرُض بيَضللا

ًا،َ نعَللم ًا وطمَعَلل ًا،َ وشللره ًا وجشللعَ ًة خلقاء؛ حرصلل َء،َ أو صخر ملسا

َهللا َته،َ ول يتشللمَّم غيَر ًا إلّ اشللتّم اسلل ًا يرى كلبلل ّتىَ ل تجدهِّ أيض ح



ّنلله ًا إلّ رَجع إليَه فعَّض عَليَه؛ ل ًا أبد ُيرَمىَ بحجر أيض ِمنُه،َ ول تراهِّ 

َفللْرطْ ِل ًا رَمللوا بله إليَلله صللار ينَسللىَ  لمَّا كان ل يكِاد يأكُل إلّ شلليَئ

ْقللرهِّ أو ّنمَللا أراد عَ َلبة الجشِع عَلىَ طبعَه،َ أّن الرامللَي إ ِهه وغ شَر

ّنمَللا أراد إطعَللامه والحسللاَن إليَلله،َ كللذلكَ ّنه إ َله،َ فيَظّن لذلكَ أ قت

ّنلله َرمللىَ بنفِسلله َبُة الّشللَرهِّ،َ ولكِ ِهمَُه غل ُتو ّنهْم و ّيَل إليَه فْرطُْ ال يخ

َع ًا،َ وخللاَف السللبا ُفسللولًة ونقصلل ًا،َ و ًا ولؤملل عَلللىَ النللاس عَجللز

واسللللللللللللللللللتوحش مللللللللللللللللللن الّصللللللللللللللللللحارى.

ِذيَن ّللل َوا َلمَّا سمَِعَوا بعََض المَفّسرين يقللول فللي قللوله تعَللالىَ: " و

ِم" إّن المَحللروم هللو ْلمََْحللُرو َوا ِئِل  ِللّسللا ُلللوٌم،َ  ْعَ ّق َم ِهْْم َح ِل َوا َأْم ِفي 

ُعَوا المَعَللروَف ولللو إلللىَ الكِلللبَّ َن الكِلبَّ؛ وسمَِعَوا في المَثل: اصلل

ّدور،َ وعَلىَ أّن ذلللكَ ل يكِللون إلّ مللن ُذوهِّ في ال ّتَخ ُفوا عَليَه وا َعَط

ّد الثللاَر إّمللا ُللله،َ ور ُثللر جهْ ُهِّ وك ْفلتهْم وأغبيَائهْم،َ ومن قّل تقللّزُز ِس

َنللللللللللللللللللللللللللللللللدة. جهْلً وإّمللللللللللللللللللللللللللللللللا معَا

ِعَيَللال عَلللىَ ِلهْللا وال وأما الديكَ فمَِن بهْائم الطيَر وبغاثهْا،َ ومن كلو

أربابهْا،َ وليَس ِمللْن أحرارهللا ول ِمللْن عَِتاِقهْللا وجوارحهْللا،َ ول ممَّللا

َفانيَن ّدباسللّي والّشلل ّي وال َقمَللار ُيشِجي بلحنلله،َ كال ِرب بصوته و يط

ِنلق بمَنظلرهِّ ويمَتللع ُيو والوراِشلليَن والبلبللل والفلواختُّ،َ ول ممَّلا 



ِرج،َ ول ممَللا يعَِجللبَّ بهْللدايته ّتللدا ُنه،َ كللالطواويس وال البصار حسلل

ِريللدهِّ بللإرادته ُت ُأنسه وحنيَنه،َ و ِة  ِنزاعَه،َ وشد ْلفه و َقد الذمام بإ ُيعَ و

ًا مللن ذوات ّبِه إياكَ،َ كالحمَللام،َ ول هللو أيضلل ِه لح ِطف عَليَ َتعَ لكَ،َ و

ًا َيصلليَد،َ ول هللو أيضلل الطيَران منهْا،َ فهْو طائٌر ل يطيَر،َ وبهْيَمٌَة ل 

ّلللذة. ُيللراد لهْللذهِّ ال ِتللع مللن هللذهِّ الجهْللة و ًا فيَمَْ ممَللا يكِللون صلليَد

ّديكَُ كاٍس وهلو ل يطيَللر،َ ُد الطيَران،َ وال ّيَ ّفاش أمَرطُْ،َ وهو ج والُخ

ٍة هللوائّي. ٍء أعَجبَُّ من ذي ريٍش أرضّي،َ ومللن ذي جلللد ّي شي وأ

وأجمَللُع الخلللق لخصللال الخيَللر النسللان،َ وليَللس الللّزواُج إلّ فللي

النسان وفي الطيَر،َ فلو كان الديكَ من غيَر الطيَر ثّم كان ممَن

َلة َك ِدم هللذهِّ المَشللا َعَلل ِنع هللذهِّ الفضلليَلة و ل يزاوج،َ لقد كان قد ُم

ْبه المَحمَود،َ فكِيَف وهللو الغريبة،َ وُحرم هذا الّسببََّ الكِريم والّش

ْهْللد،َ ْلف وثباُت العَ ِر الذي ليَس الزواُج وال ل يزاوج،َ وهو من الطيَ

ُع إلللىَ السللكِن والحنيَللن إلللىَ ّنسل،َ والرجو َلبَُّ الذرء وحبَّّ ال وط

ّنمَا دخله النقصُُّ الوطن - إلّ له وللنسان،َ وكّل شيء ل يزاوج فإ

َلة من جهٍْة واحللدة،َ وقللد دخللل الللديكََ النقللصُّ وخِسر هذهِّ الفضيَ

ِة ْيَللر العَانلل َعَ ِمْن جهْللتيَن،َ ووصللف أبللو الخللَزر الِحمَّللانّي الِحمَللاَر و

ْهلللّي،َ فللذكركيَف ّنه أمثللُل فللي بللاب المَعَرفللة مللن ال خاّصللة،َ فللإ



َللله ُتللن،َ ووَصللَف اسللتبهْاَمه عَللن طلللبَّ الولللد،َ وجهْ ُل ِرب في ا يض

َد لللم يجللئ منلله عَللن طلللبٍَّ للله،َ ولكِللن ّذْرء،َ وأّن الوللل ْوِضع اللل بمَ

َئللة ِمللن ّنطفللة البريئللة مللن السللقام،َ إذا لقللتُّ الرحللام البري ال

ِبنيَللة،َ ّويتُّ عَليَلله ال ّنتاج عَلىَ الخلقة،َ وعَلىَ ما س َدث ال السقام َح

ّنمَا ذلكَ َنْزوهِّ عَلىَ العَيَر،َ وإ َوهِّ عَلىَ التان،َ من شكِل  وذكر أّن نز

ُبللل،َ ُق ٍر مللن  ُدب َبق،َ ثّم ل يلتِفتُّ إلىَ  ْدر ما يحُضرهِّ من الّش عَلىَ ق

َقحَُ فقال:  ُيل ِله ممَّا ل  َقحَُ من مث َيل وإلىَ ما 

ِغي َت ْب ِء ُم  بالعَازِل ول الّضْن
َلللللللللللللللللللد ول يعَللللللللللللللللللزل. يقللللللللللللللللللول: هللللللللللللللللللو ل يريللللللللللللللللللد الو

ْلللبَّ ّطللاف والكِ ُد ِسواهم،َ ول تحّن إلىَ غيَرهم،َ كالعَصللفور والُخ والشيَاء التي تألُف الناَس ول تري

َطُروقته،َ ول يحللّن إلللىَ ولللدهِّ،َ ُينازع إلىَ دجاجته ول  ْبعَه ول  َله ول َر ِز َلُف من ّديكَ ل يأ ّنور،َ وال والّس

ِه ِتللِه دليَللل،َ فللإذ قللد وجللدناهِّ لبيَِضلله وفراريجلل ِدراي َدَرى لكِان عَلىَ  ًا؛ ولو  ِر قطِّّ أّن له ولد َيد بل لم 

ُتعََرف المللور ِه ول يرِجع إلىَ نسبه،َ فكِيَف  ِلمََا ليََس من َشكِل ْدهِّ و ُدهِّ لمَا لم يل ِة منه،َ كمَا نج الكِائن

َلق ُيْخ َوجَه َصاِحبه،َ وهو لم  ِبتُُّ  ْث ُي ِرهِّ،َ ومبهْوٌت ل  ِرف أهَل دا َلُه ل يعَ إلّ بهْذا وشبهْه،َ وهو مع ذلكَ أب

َتْحلللللللتَُّ جنلللللللاحه. ِبه،َ و ّلللللللله،َ وفلللللللي طعَلللللللاِمه وشلللللللرا َدهِّ وفلللللللي ظ إلّ عَنللللللل

َعَهْمَا،َ وإن َفللان موضلل َل ّنور يعَِرفللان أسللمَاءهمَا،َ ويأ َبُه،َ وهللو والّسلل ْلبَُّ عَلىَ ما فيَه يعَرف صاح والكِ

ِهيَنللللللللللللللا احتمَل. ُأ َبَرا،َ وإن  ُأِجيَعَللللللللللللللا َصلللللللللللللل ُطللللللللللللللردا َرجعَللللللللللللللا،َ وإن 

ًا،َ وهو إن خَرج من باب ًا كبيَر ًا إلىَ أن صار ديكِ ًا صغيَر َفّروج ُدْن كاَن  َل والديكَ يكِون في الدار من 

ِرْف كيَللف الدار،َ أو سقطِّ عَلىَ حائطِّ من حيَطان الجيَران،َ أو عَلىَ موضٍع مللن المَواضللع،َ لللم يعَلل

ّكر،َ ول يهْتللدي ول َذ ُكر ول يتلل َيللذ ًا،َ ول  ًا،َ وسللهْل المَطلللبَِّ يسلليَر ُله قريب ُيَرى منز ُع،َ وإن كان  الّرجو

ْبُر في طبللاعَه َلبََّ،َ ولو احتاج للتمَس،َ ولو كان هذا الُخ َط َل َله كيَف يكِوُن الهتداء،َ ولو حّن  ّور  يتص

ِة ّد ُفهْا،َ هذا مع شلل ّدجاجَة ول يعَر ُد ال َف ُء مستبهِْمَة،َ طامحة وذاهلة،َ ثّم يس َهْا طبيَعٌَة بلهْا ّن َهْر،َ ولكِ َظ ل



ُدّل عَلىَ المَعَرفة،َ إلّ ما عَليَه الديكَ؛ َت َلة،َ و ُق الِحيَ ِت حاجته إليَهّْن وِحرِصه عَلىَ الّسفاد،َ والحاجُة تف

ُفه ِط ًا ول يعَ ٍد،َ ول يحُضن بيَض َفد،َ ول يقِصد إلىَ ول ِه عَلىَ الّسفاد،َ ل يعَرُف التي يس ّنه مع ِحرص فإ

ّلله ان رضلي ال ّف ّق من الضلبَّّ،َ وقلال عَثمَلان بلن عَ ُق من الُحباَرى وأعَ َرِحٌم،َ فهْو من ها هنا أحمَ

ْفلللة،َ َبارى،َ فضَرب بهْا المَثَل كمَا ترى فللي المَُللوِق والغ َدهِّ حتىَ الُح ٍء يحبَّّ ول تعَالىَ عَنه: كّل شي

َله. ّنلللله يأكللللُل ُحُسللللو ّق مللللن الّضللللبَّّ؛ ل َعَلللل َللللله،َ وتقللللول العَللللرب: أ َب وفللللي الجهْللللل وال

َوّجهْللوا ّق ِمللْن َضللبَّّ،َ ف ِهّرة،َ وأعَ َبّر ِمْن  َأ ِهّْرة،َ لقولهْم:  أكل الهْرة أولدها وكُرَم عَند العََرب حّظ ال

ْغض لهْا،َ وليَس ينجو ِة الب ّد ْكَل الضبَّّ لهْا عَلىَ ش َأ ّدة الحبَّّ لهْا،َ ووّجهْوا  َدها عَلىَ ش ِة أول أكَل الهّْر

َلهْللا،َ ولللذلكَ قللال ُلهْللا إلّ ليَأك ْكل إْخوته عَنلله،َ وليَللس يحُرُسللهْا ممَّللا يأك َأ ِب ِله  ْغ ٌء منهْا إلّ بش ْنُه شي ِم

َعَقيَل بن  َعَقيَل،َ لبيَه  ّلُس بن  َعَمََ َفة: ال ّل ُعَ

َة َوجدَت الوبيَل الكِل َمرار ِنيَكَ ْكَل َب ّتىَ الّضبَّّ أ ح
ْعَتَُّ َن َء م َبجيَِل من بيَتكَ ِفنا َلىَ  ُل ًا كانوا ا شهْلود

ًا: وقال  أيض

ِنيَكَ تَركتُّ ْيََس َب ُهْْم َل عَديد َل ِنيَكَ ّتىَ الّضبَّّ َأكل َب ح
ّله تعَللالىَ عَنهْللا ّي،َ عَائشَة رضي ال ُد بن محمَّد الحمَيَر ّيَ ّبه الّس وش

ِة حيَللن تأكللُل ِبهْا الحرَب يللوم الجمَللِل لقتللال بنيَهْللا،َ بللالهّْر في نْص

َدها،َ فقال:  أول

ِة إلىَ ُتْزِجي َبْصَر َدها ال َنا أْج َع َقيََن م َلْش َدٍج في ا ْو َه
ُد ُكلَل أن ُتري َهلا تلأ َد أول ِللهْلا في ٌة ِفعَل ِهلّر

ُع ّنهْللا تللد ِهْيََزة،َ وهي عَِللرس الللذئبَّ؛ ل ُق ِمْن َج ًا: أحمََ رعَاية الذئبة لولد الضبع وتقول العَرب أيض

وللللللللللللللللللللللللللدها وترضلللللللللللللللللللللللللع وللللللللللللللللللللللللللد الضلللللللللللللللللللللللللبع.

ْذل  َعَان.قال: وهذا معَنىَ قوِل ابن ِج ّط ال

َهْا ِنيَ َقع فلم َب َقلعَلا بذلكَ َتْر َمْر ٍة َعَ َد َكمَُرِض َعَتُّْ ُأخَرى أول ّيَ وَض
َدهللا ُقتلللتُّ،َ فللإّن الللذئبَّ يللأتي أول َدت أو  َع إذا ِصلليَ رعَاية الذئبَّ لولد الضللبع ويقولللون: إّن الضللب

ُكِمَيَتُّ: باللحم،َ وأنشد  ال



ِذي  أوٌس َعَال حتىَ الحبل ِل
 عَِيَالهْا

ِنهْا في َخاَمَرْت أّم ِحْض

ذلكَ: وأوس هو الذئبَّ،َ وقال في 

ْغٌث َله عَلىَ َيزيد ِض َبا ٍم  إ َله من يو َؤا ُذ
ًا ّنكَ الهْباله من ُأويُس أوس ًا فلْحشأ َقلصل ِمْش

الهْذلّي: الوس: العَطاء،َ وأويس هو الذئبَّ،َ وقال في ذلكَ 

َعََل الغنْم في ُأويٌس اليَوَم َف َلْمُر عَنكَ شعَري َأَمْم وا
ّيَُة بن أبي  ْلتُّ: وقال أم الّص

ُطهْم ُيحو ٍم كّل في َو جامد عَا أوسهْم ُيْحِسُن كاَن اليَتامىَ
ُع َد ّنهْللا تلل ُد ِمللْن نعَامللة قللالوا ذلللكَ ل َأْشللَر َعَامة كمَا يقولللون:  َن ُق ِمْن  حمَق النعَامة ويقولون: أْحمََ

ّطعَم،َ فإن هي فلي خروِجهْلا ذللكَ رأْت بيَللَض أخللرى قلد الَحْضن عَلىَ بيَِضهْا ساعََة الحاجة إلىَ ال

ُع إلللىَ بيَضللهْا َد فل ترجلل ُتصللا ّطعَم،َ حَضنتُّ بيََضهْا ونِسيَتُّ بيَللَض نفسللهْا،َ ولعَللّل تلللكَ أن  خرجتُّ لل

ِلكَ،َ قالوا: ولذلكَ قال ابن  ّتىَ تهْ َعََراء ح َهْرمة: بال

ْدِحي َق ّفَي و َكِ ًا ب ْند َشَحاحا َز َتْركي َدى و َلكَرِميََن َن ا
ٍة ِبس َعَلَراء بيََضهْا  جناحا ُأْخَرى َبيََض وُمل بالل

َبيََضلله َع  َد َيلل ُوس،َ فأّمللا أن  ّدجاجللُة بيَللَض الطللا ّدجاج،َ وتحُضللن ال وقد تحُضن الحمَاُم عَلىَ بيَض اللل

ّدجاجة إذا َفّروُج ال َع الدجاجُة بيََضهْا وتحُضن بيََض الطاوس فل،َ فأّما  َد َت ّدجاجة،َ أو  ويحُضَن بيََض ال

ّدجاجلة فيَكِلون َأّما الطاُوس الذي يخرج من تحلتُّ ال ّنُه يكِوُن أكيََس،َ و خرج من تحتُّ الحمَامة؛ فإ

ًا. َغلللللللللللللللللللللللللَض صلللللللللللللللللللللللللوت ْب َأ َو ًا  أقلللللللللللللللللللللللللّل حسلللللللللللللللللللللللللن

ٍة في الرض فللإّن اسللَم الللذي فيَهْللا والللذي يخللُرج منهْللا فللرخ،َ إلّ بيَللَض الفرخ والفروج وكّل بيَض

ًا عَلللىَ التوّسللع َفرخ َفّروج  ًا،َ إلّ أن الشعَراء يجعَلون ال ًا،َ ول يسمَّىَ فرخ ّنه يسمَىَ فّروج ّدجاج فإ ال

َء ل يجّوزونهْا في غيَر الشعَر،َ قال  الشاعَر: في الكِلم،َ ويجّوزون في الشعَر أشيَا

َداعَىَ ُبله بالعَشّي َت َنلواعَِل
َكِاكّي َلْصواُت  المََ
بالّضَحىَ

ُنوُس أنباطٍْ ِديكَِ ُبله َت غباِغل ٍة ِفلراِخ ملن إليَنلا َدجلاج
ِضرار: وقال الشمَّاخ بن 

ُبكَ ِحيََن تأّمْل ُء يضر الّشتلا ٌغ ّنلي خاقاَن ُمبل عَل



ُء به َأضّر شيٍَخ ومن َفنلا ال صغيَر من جنابكَ في 
ْذَن ُل َغلاء َحمَِس إذا به َي َو ال ٍة ْعَلَن َدجاج َب ْت ًا َي ِديكِل

ّتللىَ ْدر الكِلبَِّ وفضلليَلة الللديكَ،َ ح َغ من ق َل ّي شيء ب فإْن قلتُّ: وأ

يتفّرغ لللذكر محاِسللنهْمَا ومسللاويهْمَا،َ والمَوازنللة بيَنهْمَللا والتنويللة

ّدميَن،َ ّلمَيَلن،َ وملن الجللة المَتقل ِة المَتكِ ْليَ بذكرهمَا،َ شيَخان من عَِ

ّيَة،َ صللار ّنهْمَا متىَ أبرما هذا الحكَِم وأفصللحا بهْللذهِّ القضلل وعَلىَ أ

َدهمَا كللّل َمللن بهْذا التدبيَر بهْمَا حّظ وحكِمَة وفضيَلة وديانة،َ وقللل

ًا لهْمَللا إذا رأيتهْمَللا يوازيللان بيَللن ُد ذلللكَ عَللذر َنهْمَللا،َ وسلليَعَو هو دو

ْعَلن،َ وبيَللِن جمَيَللع َوْرداَن،َ وبيَللن الخنللافس والِج ّبان وبنللاِت  ّذ اللل

ّتللىَ البعَللوض أجناس الهْمََللج وأصللناف الحشللراِت،َ والخشللاش،َ ح

َفراش والديدان والِقردان فإن جاز هذا في الللرأي وتللّم عَليَلله وال

َظللر فللي ّن ًا مللن ال العَمَللل،َ صللار هللذا الّضللرُب مللن النظللر عَِوضلل

ًا مللن التعَللديل َلفلل التوحيَللد،َ وصللار هللذا الشللكُِل مللن التمَيَيَللز َخ

ُنسللي القيَللاُس َقطِّ القللوُل فللي الوعَللد والوعَيَللد،َ و والتجوير،َ وسلل

ّد عَلىَ أهِل المَلل،َ والمَوازنللُة بيَللن َطَل الر والحكِم في السم،َ وب

ّنَحللل،َ والنظللُر فللي مراشللد النللاس ومصللالحهْم،َ وفللي جمَيَللع ال

َنتهْم ل ّتسللع للجمَيَللع،َ وألسلل َبهْم ل ت ِفعَهْم وَمرافقهْللم؛ لّن قلللو منا

ّنمَا الرأُي أن تبدأ من الفتق بالعَظم،َ والخللوف ِطلق بالكِّل،َ وإ تن



فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالخوف.

وقلتَُّ: وهذا باٌب من أبواب الفراغ وشكِل من أشللكِال التطللّرف

ُبل المَضللاحكَ،َ ورجللاُل وطريق من طرق المَزاح،َ وَسبيٌَل من ُسلل

ُللله ملن ُبلحَ مث َباِب ويق ِّد غيَر رجاِل الهْللْزل،َ وقللد يحُسللن بالّشل الج

ّديانللة َنة،َ والبقاء عَلىَ الدب،َ وال الشيَوخ،َ ولول التحصيَُل والمَواز

ٍم مقال،َ ولكِّل زماٍن رجاٌل،َ ّدة المَحاسبة،َ لمَا قالوا: لكِّل مقا بش

ٍم أكلللللللة. ولكِللللللّل سللللللاقطٍة لقطللللللة،َ ولكِللللللّل طعَللللللا

تنوع المَلكِات وقوتهْا وضرورة ظهْورهللا قللد زعَللم أنللاٌس أّن كللّل

ٍة ملن المَنلافع،َ ٌة لمَنفعَل ِفٍق من المَرافق،َ وأدا َلمَِْر ِة  إنساٍن فيَه آل

ّد لللذلكَ الكِللامِن َأت،َ ول ب ٍة وإْن أبط ّد لتلكَ الطبيَعَة من حرك ول ب

َثله،َ وإلّ َسلَرى إليَله كمَلا يسللري َكِنلُه ذللكَ بعَ من ظهْور،َ فلإْن أم

ّيللة،َ ُبللزور البّر ْنمَِي العَرق،َ كمَا أّن ال َي السّم في البدن،َ ونمََىَ كمَا 

ٍة ّد لهْا من حركلل َلَرضيَن،َ ل ب ّيَة الكِامنَة في أرحام ا ّبَة الوحش والح

ّباِن النتشار،َ وإذا ّتق والنتشار في إ َد زماِن الحركة،َ ومن التف عَن

ُلم ّنطفة،َ وكان بعَللُض الرض كللا ِم كال صارت المطاُر لتلكَ الرحا

ّوُل:  َته،َ كمَا قال ال ّو ُق ِهْر  ُيظ ّي أن  ِو ّد لكِّل ثدٍي ق الغاذية فل ب

ًا للمَصدور ْفْث من يوم ّن  ال



ّد وقال:ول طلللبَُّ صللاَر ولللذلكَ صللبُر يكِللْن لللم إذا َشللكِوى مللن بلل

ّطللبَّّ وطلللبَُّ بعَضللهْم،َ عَلىَ أخّف الحساِب بعَضللهْم،َ إلللىَ أحللبَّّ ال

ّنزاع وكذلكَ َغُف الهْندسة،َ إلىَ ال ّنجوم أهِل وش ّنجوم،َ ال وكللذلكَ بال

ًا ّبمَا أىض َكِبَرة،َ بعَد له تحّركَ ر َته وَصرف ال الكِهْولللة،َ بعَللد إليَلله رغب

ّوة قدر عَلىَ ِعَرق ق ْدر وعَلىَ بدنه،َ في ال يعَترُض وما له الّشواغل ق

ًا فتجد عَليَه،َ ِغناء بطلبَّ َيلهْج واحد بشللهْوة يلهْللج وآخر واللحون،َ ال

ِتبََّ حتىَ القتال،َ َت ْكِ ًا،َ يكِللون أن يختللار وآخر الُجند،َ مع َي وآخللر وّراقلل

ُد المَلللكَ،َ طلللبََّ يختللاُر ِطنللة العَلللل قللدر عَلللىَ حرَصللهْم وتِجلل البا

ِري ل ثّم لهْم،َ المَحّركة ْد ِر دوَن الّسببَُّ هذا لهْذا عَرَض كيَف َت الَخلل

ّ ُد ول القول،َ من بجمَلة إل عَلللىَ الصللناعَات هذهِّ لبعَض المَختاَر تج

َعَلْم بعٍَض ٍة في ذلكَ اختاَر لم ي ْذ تفسيَر،َ ول جمَل ِر لم كان إ منلله َيْج

َللللللللللللىَ إْرث. عَللللللللللللىَ اختلللللللللللاَرهِّ ول عَِلللللللللللْرق،َ َعَ

سللببٌَّ طباعَه في رجٍل من العَجبَُّ وليَس طبعَه غيَر عَلىَ سار من

ه الملور بعَلض وبيََن بيَنه َيِصل ولكِلّن الجهْلات،َ بعَلض فلي ويحّرك

ًا يمَوت ممَّن العَجبََّ ّنيَ َع ل وهو مغ وليَللس الوزن،َ معَرفة في له طب

ًا يكِون أن فاته إن فيَكِون حَسن،َ ِجرٌم له ّلمَلل ّنللَي معَ أْن خاّصلة ومغ

ًا يكِون ّنَي ُمطرب َغ وأن بلالجود،َ ُيلذكَر أن ملاَت قلد وآخلر عَاّمة،َ وُم



ِبخُل وهو الطعَام،َ عَلىَ يسّخىَ ًا،َ الخلق أ ًا فللتراهِّ طبعَلل ّتخللاذ كلفلل با

ّيَبات ًا الط َتر َتهْ ًا هو ثّم منهْا،َ بالتكِثيَر ومس َتِضحٌَ أبد ْف ًا م منتقض وأبد

ّيَئ الخطللأ،َ ظللاهُر الطبللاع،َ َد الجللزع سلل ِة عَنلل هللو كللان مللن مؤاكللل

ْقللداَر والعَللارِف إليَلله،َ والمَرِسَل له،َ الداعََي ْقمَِلله م أكللله،َ ونهْايللَة َل

ٍد كّل أّن زعَمَتم فإْن  ّنمَا هؤلء من واح وأسلليٌَُر بأسللبابه،َ رهٌن هو إ

َلله،َ أيدي في َذرتم عَِ َع عَلل َع المَقّصللرين،َ وجمَيَللع اللئللام جمَيَلل وجمَيَلل

ّليَن،َ الفاسلللقيَن دوَن التمَكِيَلللن إللللىَ الملللر كلللان وإن والضلللا

َفليَس بيَن التمَثيَل التقدير أسوأ ومن العَجبََّ أعَجبَِّ من التسخيَر،َأ

َيكِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة ّد ِكِلب. ال وال

ْد َللللللللللكَ،َ َعََرفنلللللللللا َقللللللللل َبكَ. وفهْمَْنلللللللللا قو ملللللللللذه

ُلكَ: وما فأما َلغ قو َطر من ب َوهِّ هللذا فإّن الكِلبَّ وقدر الديكَ َخ ونحلل

ٍد كلُم ّبه،َ عَن يفهْم لم عَب ّيَدهِّ،َ عَللن َيعَِقللل ولم ر ّ سلل ْدر إل ِم بقلل فهْلل

ِة ِة أو العَاّم ّنكََ،َ العَاّمة،َ تلي التي الطبق ّهْمَكَ كأ ّله ف تظللُن تعَللالىَ،َ ال

َق أّن ْل ِة َخ ّيَ َفللراش خلللِق فللي والتللدبيََر والعَقللَرب،َ الح والللذباب،َ ال

ْلللق فلي والحكِمََة ِد اللذئاب خ ّغللٍض وكللّل والسلل محّقللر أو إليَلكَ مب

ٍر أو عَندكَ،َ ِلللٌف فيَلله التللدبيَر أّن عَليَللكَ،َ واثللبٍَّ أو لللكَ مسّخ أو مخت

ٌة فيَلللللله الحكِمَللللللَة وأّن نللللللاقصُّ،َ ممَزوجللللللة. أو صللللللغيَر



ٍر في المَصلحَة أّن اعَلم بالشر الخيَر امتزاج في الكِون مصلحة أم

ِء إلللىَ الللدنيَا ابتللداء ّدتهْا انقضللا والضللاّر بالشللّر،َ الخيَللر امللتزاُج ُملل

ِهِّ بالنافع،َ ِة بالساّر،َ والمَكِرو َعَ َكِللثرة بالّرفعَة،َ والّض ّلللة،َ وال ِق ولللو بال

ًا الشّر كان َلكََ ِصْرف ُق،َ ه ًا الخيَُر كان أو الخل َقطتُّ َمحض المَِْحنة س

َعَتُّْ ّط َدم ومع الِفكِرة،َ أسباُب وتق ِة َعَ َدُم يكِللون الِفكِر الحكِمَللة،َ َعَلل

ِم يكِللن ولم التمَيَيَز،َ ذهبَّ التخيَيَر ذهبَّ ومتىَ ِل ّبللتٌُّ للعَللا ّقللف تث وتو

ّلم،َ ّيَن،َ بللاُب ُيعَرف ول عَلم،َ يكِن ولم وتعَ ُع ول التللب ٍة،َ دفلل ول مضللر

ْبر ول منفعَة،َ اجتلُب ٍهِّ عَلىَ َص ْكٌِر ول مكِللرو ول محبللوب،َ عَلللىَ شلل

َنافس ول بيَاٍن،َ في تفاُضٌل ٍة،َ في َت َلتُّ درج َفر َفرحُة وبط ّظ وعَللّز ال

ّق ظهْرها عَلىَ يكِن ولم الغلبة،َ ِطٌْل الحق،َ عَّز يجد ُمِح ْب ّلة يجد وُم ِذ

َد يجد وموقٌن الباطل،َ ِة نقصَُّ يجد وشاكَّ اليَقيَن،َ َبْر َكللْرَب الَحيَللر و

ُوجوم؛ َهْا ولم آماٌل للنفوس تكِن ولم ال ْب ّعَ لللم وَمللن الطمَللاع،َ تتشلل

ُع كيَف يعَرف ّطمَلل ِرِف لللم ال ِهْللل ومللن اليَللأس،َ يعَلل ِهْللَل اليَللأَس َج ج

ومللن الخلللق،َ صللفوة هم الذين المَلئكِة من الحاُل وعَادت المن،َ

ُء فيَهْم الذين النس ُء،َ النبيَللا ُبِع حللاِل إلللىَ والوليَللا والبهْيَمَللة،َ السلل

ِة حال وإلىَ فإنهْللا الّسللْخرة؛ في النجوم حال وإلىَ والبلدة،َ الغباو

ِة،َ في البهْائم حاِل من أنقصُّ َعَ ْت يكِللون أن يسّرهِّ الذي هذا وَمْن الّر



ّناَر والقمََر الشمََس ًا أو والثلج،َ وال مللن قطعَللًة أو الللبروج مللن برج

َة يكِوَن أو الغيَم؛ ً أو بأْسرها،َ المََجّر ًا أو المَاء من مكِيَال من مقدار

ٍء الهْواء? وكّل ِلنسللان هللو فإنمَللا العَللالم فللي شي ٍر ولكِللّل ل َبلل َت مخ

َتللار،َ ّيَن ولهللل والسللتطاعَة،َ العَقللول ولهللل وُمخ ّيللة. التللب والرو

ُع وأين َق ّذة ت ُلوفللة،َ البهْيَمَللة َللل َعَ ّذة بال ْطللع السللبع وللل َل ِم ب ّد وأكللل اللل

ِر - ِمن اللحم َفر سرو ّظ بعَللد العَلللم بللاِب انفتللاِح وِمللِن بالعَللداء؛ ال

ْدمان َقْرع? وأين إ ِر من ذلكَ ال َدد سللرو الرياسللة? عَللّز ومللن الّسللو

ِة حال من ذلكَ وأين ّو ّنب ِهمَا وِمن والِخلفة،َ ال نورهمَللا،َ وسللاطِع عَّز

ُع وأيَن ُة تق ّذ ُة هو الذي الحواّس دْركَ ل َعَللم ملقا والمَشللرب،َ المَط

ُة ِرِب الصوِت وملقا ّلوِن المَُط ّيَنللة والمَلمَسة المَونق،َ وال - ِمللن الل

َنفاذ السرور ِر ب ّنهْي،َ الم َتُم ُيلوجبَّ وبمَلا التوقيَلع،َ وبجلواز وال الخلا

ِزم الطاعَة من ُيل َتوت ولو الحّجة?،َ من و َطلَل الملور اس التمَيَيَلُز،َ ب

م كلفلٌة تكِن لم وإذا كَ كلان وللو َمثوبلة،َ تكِلن ل تُّْ ذل ُة لبطل ثمَلر

ّكِل ّله عَلىَ التو ّنه واليَقيَللِن تعَللالىَ،َ ال َوَزُر بللأ والكِللالئ والحللافظ،َ اللل

َأّن والدافع،َ ُبكَ الذي و ُد يحاِسلل َو ِدين،َ َأْجلل َو َلْجلل الراحمَيَللن،َ وأرَحللُم ا

َهْبَُّ اليَسيََر يقبُل الذي وأنه َي ِلكَ ول الكِثيَر،َ و ّ عَليَه يهْ ولللو هالكَ،َ إل

ِرير يشتهْيَه ما عَلىَ المُر كان َغ لبطللَل المللور،َ بعَواقبَِّ والجاهُل ال



َظُر ّن ّطلللتُّ إليَلله،َ يللدعَو ومللا عَليَلله،َ يشللحذ ومللا ال مللن الرواُح ولتعَ

ِدمتُّ ِثمَارها،َ من والعَقوُل معَانيَهْا،َ َعَ ُء ول َظهْا الشيَا َقهْا. حظو وحقو

ْبَحان َعَهْللا جعَللل مللن فس أعَظللم إلللىَ ترجللع ومضللاّرها نعَمَللًة،َ مناف

ّذ بيَن وقّسمَهْا المَنافع،َ ِل ِنٍس وبيَللن وُمللؤلم،َ ُم وبيَللن وُمللوحش،َ مللؤ

ٍر ّو وبيَن كبيَر،َ وجليَل حقيَر َصغيَ ُدكَ عَد يحرسللكَ،َ عَقيَللٍل وبيَن يرُص

ٍم وبيَن ُعَكََ،َ ُمَسال َن َعَل يعَُضدكَ،َ ُمعَيٍَن وبيَن َيمَْ تمَللاَم الجمَيَع في وج

ٍد بطلِن وفللي النعَمَة،َ تتّم وباجتمَاعَهْا المَصلحة،َ ُبطلَن منهْللا واحلل

ًا الجمَيَع،َ ًا قيَاس ًا قائمَ ًا،َ وبرهان ّنمَللا الجمَيَللع فللإّن واضح ٌد هللو إ واحلل

ٍد إلىَ ُضّم ٌد واح ٍة كّل ولّن أبعَاٌض،َ الكِّل ولّن إليَهْمَا،َ ُضّم وواح ّثلل ُج

ّوزَت فإذا أجزاء،َ فمَن َع ج ْف ٍد ر ُله والخُر واح مثُل وله الوزن في مث

ِته ّل ّظه عَ ِبه،َ وح ّوْزَت فقللد ونصيَ َع جلل ّنلله الجمَيَللع؛ رفلل الوُل ليَللس ل

ّق ّول،َ إبطاَل فيَه رجوَت الذي الوقتُّ في الثاني من بأح والثاني ال

ّتىَ والرابع،َ والثالث كذلكَ الجمَيَللع،َ وتسللتفرغ الكِللّل عَلللىَ تللأتَي ح

ّيَدة؛ والسباب المَضمَّنة الموُر كذلكَ ليَللس الجبَل أّن ترى أل المَق

ّله عَلىَ بأدّل المَستحسللُن الطللاوُس وليَللس الحصللاة،َ ِمْن تعَالىَ ال

َدّل ّله عَلىَ بأ وإْن والثلللج والنللاُر المَسللتقبحَ،َ الِخنزيللر ِمللْن تعَالىَ ال

َهْة في اختلفا ّنهْمَللا والّسللخونة،َ الللبرودة ِج جهْللة فللي يختلفللا لللم فإ



ّدلللللللللللللللللللللللللللللللللللة. البرهلللللللللللللللللللللللللللللللللان وال

ّنكَ ّله عَلىَ أكرُم الطاوَس أّن يرى ممَّن وأظ الغللراب،َ من تعَالىَ ال

ْدُرَج وأن ّت ّله عَلىَ أعَّز ال ِة،َ من تعَالىَ ال َدأ إلىَ أحبَّّ الغزاَل وأّن الِح

ّله ّنمَا الذئبَّ،َ من تعَالىَ ال ّله فّرقهْا أمور هذهِّ فإ عَيَللون في تعَالىَ ال

ّيَزها الناس،َ َعََل العَباد،َ طبائع في وم ًا،َ أقللرَب بهْللم بعَضهْا فج شللبهْ

ًا،َ بعََضهْا وجعَل ّيَ ًا،َ بعََضهْا وجعَل إنس ّيَ ًا،َ وبعَضهْا وحش ِذيلل وبعَضللهْا غا

ّدّرة وكلللللذلكَ قلللللاتل،ًَ والَجمَلللللرة. والتمَلللللرة الَخلللللَرزةَ و الللللل

َهبَّْ فل ْذ َهللبَّْ العَيَللُن تريللكَ مللا إلللىَ َتلل العَقللل. يريللكَ مللا إلللىَ واذ

ُلمللور الحواس دون العَقل عَلىَ العَتمَاد ظللاهٌر حكِمَللان: حكِللم ول

أّن عَلمَْنللا وقللد الحّجة،َ هو والعَقل للعَقول،َ باطٌن وحكِم للحواس،َ

َنة ِر َخَز ِة بدون ليَسوا المَلئكِة،َ من النا َن ّنة؛ خَز المَوت ملكَ وأّن الج

ُدوِن ليَس َلكَِ ب َغيَث أتانا وإن الّسحاب،َ م َيَاء؛ وجلبَّ بال وجبريلُل الح

ِزل الذي ْن ِزل الللذي ميَكِائيَللل بللدوِن ليَللَس بالعَللذاب،َ َي بالرحمَللة؛ ينلل

ّنمَلللا ذلللكَ طبقلللاِت وفلللي والعَاصلللي،َ المَطيَلللع فلللي الختلف وإ

ّنهْم أصحابنا بيَن والختلف ومواضعَه،َ المَعَاصللي فللي اسللتووا إذا أ

َتووا َتووا وإذا العَقاب،َ في اس الثللواب،َ فللي استووا الطاعَة في اس



هللذا التفضللل،َ في استووا والمَعَصيَة الطاعَة عَدم في استووا وإذا

ْطبَّ المَقالة،َ أصل هو ُق الرحىَ. عَليَه تدوُر الذي وال

 والزيتون التين

ّله قال وقد ّتيَِن عَّز ال َوال ُتوِن" فزعَم وجّل: " ْي ُد َوالّز أسلللم بللُن َزيلل

ّتيَن أّن َلسللطيَن،َ والزيتللون دمشللق،َ ال ِة ِف تأويللٌل هللذا فللي وللغاليَلل

ْترة أرغبَُّ ِعَ ِرهِّ،َ عَنه بال ّللله أخللَرَج وقللد وذك الكِلَم وتعَللالىَ تبللاركَ ال

ّ ِدَمشللق ُتعَللَرف وما القسم،َ ُمخَرَج ِدمشللق،َ إل َلسللطيَن ول ب ّ ِف إل

ّنمَا كنتَُّ فإن بفلسطيَن،َ ِر من تقف إ ِم مقللدار عَلللىَ الللتيَن ذك طعَلل

ْطبه،َ يابِسه ِقه الكتناِن وعَلىَ وَر َوقللود وأغصللانه،َ بللوَر ِبعَيَللدانه،َ وال

ّنه ٌع وأ ٌء وهو الّسّل،َ لصاحبَّ ناف ّي غذا ُلحَ قو َع فللي ويص مللن مواضلل

ِة،َ وفي الدواء،َ ّنه الْضمَد ٌء ليَس وأ ّ حلو شي بالسناِن ضاّر وهو إل

ّنه غيَرهِّ،َ ُة الكِتللاب أهللِل عَند وأ َكللَل الللتي الّشللجر عَليَلله آدُم منهْللا أ

َتَر وبورقهْا السلم،َ َءة سلل صللاحبََّ وأّن العَقوبللة،َ نللزوِل عَنللد الّسللو

ِر َق يللأكله البواسيَ ِللل ُيَْز الّزبللل؛ مخللرج عَليَلله ويسللهَْل الثفللل،َ عَنلله ل

ِتله عَلىَ الزيتون من وتقف ّدم وعَللىَ بله،َ والصلطباح زي بهْمَلا التلأ

َوقود ْد أمرهمَا من ذلكَ أشبه وما بشجرهمَا،َ وال َقلل ًا أسللأَت - ف ّنلل َظ



ِهْلتَُّ بالقرآن،َ ِر لهْذا وليَس التأويل،َ فضَل وج ّظمَهْمَا المَقدا ّللله عَ ال

ّوهِّ بهْمَا وأقَسَم وجّل،َ عَّز بذكرهمَا. ون

 البعوضة جاناح في التأمل

ٍة َجناِح عَلىَ وقْفتَُّ ولو ِبر،َ ُوقوَف َبعَوض َته معَت ّكِللر تأّمللَل وتأّمل متف

ِر ثاقبََّ تكِوَن أن بعَد ّنظلل ًا اللللة،َ سللليََم ال ّواصلل ل المَعَللاني،َ عَلللىَ غ

ّ الخللواطر مللن يعَتريللكَ ِة حسللبَّ عَلللىَ إل مللن ول عَقلللكَ،َ صللّح

ّ الشواغل َد ما إل ِطكَ،َ في زا ُة ُتوِجللدكَ ممَّا لمَلت نشا ِعَللبر مللن ال

ّطوال،َ الطواميَر غرائبَّ ِة والجلود ال ِكِبار،َ الواسعَ َأيتَُّ ال للله أّن ولَر

ّلبه ومن العَاجيَبَّ،َ في التصّرف كثرة من الحكِمَللة،َ طبقات في تق

َأيتَُّ ّدّر الَحلبَّ ومن والّريع،َ الغْزر من له ولر َتبّجَس وال من عَليَكَ ول

ِئنهْا،َ المَعَاني كواِمِن ّيَاِت ومن ودفا ِف ل مللا العَلللم،َ وينللابيَِع الحكِم َخ

ّد ُبكَ معَه يشت َقلَف ممَّلن تعَّج ّديكَ فلي ملا عَللىَ و الخصلاِل ملن الل

المَنللافع،َ أصللناِف ومللن الغريبللة،َ المللور من الكِلبَِّ وفي العَِجيَبة،َ

ِدعَللا ما ومع الّشداد،َ المََِحن من فيَهْمَا وما المَرافق؛ وفنون مللن أو

ّلتُّ َمتىَ التي المَعَرفة،َ َغَر لللكَ تج ِبيَللُر عَنللدكَ تصللا تسللتعَظم،َ مللا َك

ّنللكَ تسللتكِثر،َ ما كثيَر عَيَنكَ في وقّل ًا أّن تظللّن كأ حُسللن وإْن شلليَئ



ِنه في عَندكَ ْلقه في هي التي الحكِمََة أّن ومنظرهِّ،َ ثمَ ّنمَللا خ هللي إ

ِر عَلىَ َظرهِّ. ثمَنه مقدا ومن

ّلهَّ كلمات  ال

ْقلٌَم َأ ٍة  َلْرِض ِمللْن َشللَجَر ِفللي ا َأّن َمللا  ْو  َل َو ّله تعَالىَ: " وقد قال ال

ِه" ّللل ِلمَللاُت ال َك َدْت  َنِفلل ٍر َمللا  ْبُحلل َأ َعَُة  ْب ِهِّ َسلل ِد ْعَلل َب ُهِّ ِمللْن  ّد َيمَُلل َبْحللُر  ْل َوا

ّلَف ُيريد بهْا القوَل والكِلَم المَؤ والكِلمَاُت في هذا المَوضع،َ ليَس 

ّنعََم والعَاجيَبَّ،َ والصللفات ومللا أشللبه ّنمَا يريد ال من الحروف،َ وإ

ُق اللسللان َقف عَليَه رجٌل رقيَ ذلكَ،َ فإّن كلّ من هذهِّ الفنون لو و

ِرح أن تحسللرهِّ َبلل َداة،َ لمَللا  َل ْكِللر تللاّم ا ِف صللافي الللذهن،َ صللحيَحَُ ال

َكِلللللللللللللللللللم. َتْغمَلللللللللللللللللللَرهِّ الِح المَعَلللللللللللللللللللاني و

ُء في التمَثيَللل بيَللن ُعَظمَا ّلُة ال وقد قال المَتكِلمَون والرؤساء والِج

ُع ِة والمَؤمنيَن،َ وفي فللرِق مللا بيَللن الجللّن والنللس،َ وطبللا المَلئكِ

ُد مللن طبللاع النللس،َ ومللن طبللاِع الللديكَ،َ ومللن طبللاع الجّن أبعَلل

ّيَللل إلللّي أنللكَ لللو ّنمَا ذهبوا إلىَ الطاعَة والمَعَصيَة،َ ويخ الكِلبَّ،َ وإ

ّد َلمََللا اشللت ُوس،َ  ْدُرج والطللا ّتلل ّثلن مللا بيَللن ال َتهْمَا يمَ كنللتُّ سللمَعَ

ّذّرة والحمَامللة،َ ُبكَ،َ ونحن نرى أّن تمَثيَللَل مللا بيَللَن خصللاِل اللل تعَّج



ّذّرة ّثعَلبَِّ والذيبَّ أعََجبَّ،َ ولسللنا نعَنللي أّن لللل والفيَل والبعَيَر،َ وال

ما للطاوس من حسِن ذلكَ الريش وتلوينه وتعَاريجه،َ ول أّن لهْا

ّنللا إذا أردنللا ْفِع عَللن الحريللم؛ لكِ ّد َء الفللَرس فللي الحللرب واللل َغنللا

ْلللق الخسلليَس،َ والحللّس اللطيَللِف َع التدبيَر العَجيَبَِّ من الخ مواض

ّنظِر في العَللواقبَّ مللن الخلللق الخللارج من الشيء السخيَف،َ وال

َدن من حدود النس والجّن والمَلئكِة،َ لم نللذهبَّ إلللىَ ِضللَخم البلل

َظم الحجم،َ ول إلىَ المَنظر الحَسن ول إلىَ كثرة الثمَن،َ وفي وعَِ

ّ ِفللٍق إل ّدّب أعَاجيَبَّ،َ وليَس فيَهْمَا كللبيَر َمْر القرد أعَاجيَبٌَّ وفي ال

ِر ما تتكِّسبَّ به أصللحاب القللردة،َ وإنمَللا قصللدنا إلللىَ شلليَئيَن ْد بق

ِفّي ُء من خ ِرج العَلمَا ُع القوُل فيَهْمَا،َ ويكِثُر العَتبار ممَّا يستخ َيِشيَ

ّديكَ وبيَن بعَِض ما ذكرت،َ وبيَن الكِلللبَّ ْعَنا بيَن ال أمرهمَا،َ ولو جمَ

ِنللة ّد المَواز َغ حلل وبيَن بعَض ما وصفتُّ،َ لنقطع القوُل قبل أن يبللل

والمَقابلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة.

وقد ذكرَت أّن بعََض ما دعَاكَ إلىَ النكِار عَليَهْمَللا والتعَّجللبَِّ مللن

ُته،َ وأّن ّديكٍَ وغبللاو َللُه اللل َب ُته،َ و ِر الكِللبَّ ونللذال أمرهمَا،َ سقوطُْ قد

ٍء من ِرَجه من شي ٌع تاّم،َ وما كان ليَخ الكِلبََّ ل بهْيَمٌَة تاّمة ول سب

ُلنللس حدود الكِلب إلىَ حدود الناس،َ مقداُر مللا هللو عَليَلله مللن ا



ِء بعَُض الشبه ِمْن شيء ول يكِون ذلكَ بهْم،َ فقد يكِون في الشي

ِدهمَا. ًا لهْمَللللللللا مللللللللن أحكِاِمهْمَللللللللا وحللللللللدو ِرجلللللللل ُمخ

ُء تشبيَه النسان بالقمَر والشمَس ونحوهمَا  ّبه الشللعَرا وقللد يشلل

ُء النسللاَن بللالقمَر والشللمَس،َ والغيَللِث والبحللر،َ ُء والبلغللا والعَلمَا

ّنجم،َ ول يخرجللونه بهْللذهِّ المَعَللاني ّيَة وبال وبالسد والسيَف،َ وبالح

ّد النسان،َ وإذا ذّموا قالوا: هو الكِلبَّ والخنزير،َ وهو الِقرد إلىَ ح

ّتيَس،َ وهو الذيبَّ،َ وهو العَقرب،َ وهللو والحمَار،َ وهو الثور،َ وهو ال

َء فلي حلدود ُيلدِخلون هلذهِّ الشليَا م ل  َبلىَ؛ ث ْن َعَلل،َ وهلو القر الُج

ِد ُيخرجون بذلكَ النساَن إلىَ هذهِّ الحللدو ِئهْم،َ ول  الناس ول أسمَا

ًا،َ ًا ِخْشللف وهللذهِّ السللمَاء،َ وسللمَّوا الجاريللَة غللزال،ًَ وسللمَّوها أيضلل

ًا،َ عَلللىَ ذلللكَ ًا،َ وخيَزرانلل ًة،َ وقضيَب ًة،َ وفاِختًة،َ وحمَامًة،َ وزهر ْهْر وُم

َد َكروا السلل َنعَوا مثللَل ذلللكَ بللالبروج والكِللواكبَّ،َ فللذ المَعَنىَ،َ وص

والثور،َ والَحمََل والجدي،َ والعَقرَب والُحللوت،َ وسللمَّوها بللالقوس

َعََسلة الشيَبانّي: والّسنبلة والمَيَزان،َ وغيَرها،َ وقال في ذلكَ ابن 

ِم وَخالَة الّسمََاكَِ َعَّم ّنْجل ال ّي فَصَحوَت ّنمََر ُبهْا وال يحَس
ُيروى ْعَمََللتُِّ أنلله وسلللم عَليَه الله صلىَ النبّي عَن و ِن َعَمَللة قللال:  ال

ُكِم ّنخلة َل ِة فضلة ِمْن ُخلقتُّ ال المَعَنىَ،َ صحيَحَُ الكِلم وهذا آدم طيَن



ّ َيعَيَبه ل ِرف ل َمن إل ِرد ممَّا هذا وليَس الكِلم،َ مجاز يعَ ّطلل أن لنللا ي

ّنمَا نقيََسه،َ ِدم وإ َدموا،َ ما عَلىَ ُنق ُنحجم أق وننتهْلي أحجمَلوا،َ عَمَّلا و

ْوا. حيَللللللللللللللللللللللُث إلللللللللللللللللللللللىَ انتهْلللللللللللللللللللللل

ً الرجَل يسمَّون ونراهم ًا،َ يسمَّونه ول جمَل َة يسمَّون ول بعَيَر المَرأ

ًا الرجَل ويسمَّون ناقة؛ َة يسللمَّون ول ثللور ًة،َ المَللرأ ُيَسللمَّوَن بقللر و

ًا الرجل ًا؛ المَرأة يسمَون ول حمَار ول نعَجللًة المَللرأة ويسللمَّون أتان

ًا نعَجًة يضعَون ل وهم شاة،َ يسمَّونهْا ًا،َ اسللمَ يجعَلللون ول مقطوعَلل

ًا. المَرأة ويسمَّون وعَمَرو،َ زيد مثَل عَلمًة ذلكَ ْنز عَ

 الصغر بالعالم النسِان تسِمية

َوَمللا َو ما عَلمَتَُّ أّن النسللان الللذي ُخلقللتُّ السللمَواُت والرُض  أ

َواِت ُكِْم َما في الّسللمََ َل َنهْمَا ِمن أْجله كمَا قال عَّز وجّل: "َسّخَر  َبيَ

َلم الصللغيَر سللليََل ّنمَللا َسللمَّوهِّ العَللا ْنللُه" إ ًا ِم َلْرِض َجمَيَعَ َوَما في ا

ِلمََا وَجدوا فيَلله مللن َجمَللع أشللكِاِل مللا فللي العَللالم َلم الكِبيَر،َ  العَا

ُدوا فيَلله المَحسوسللاِت ْدنا له الحواّس الخمَللَس ووجلل الكِبيَر،َ ووج

ُع بيَللَن مللا تقتللاته ّلحللَم والحللبَّّ،َ ويجمَلل ُدوهِّ يأكللل ال الخمَس،َ ووجلل

ْدَر ُوثوَب السللد،َ وغلل البهْيَمَُة والسبع،َ ووَجدوا فيَه َصولَة الجمَل و



ْنعََة ِة،َ وصلل ّذّر َع الل ِرد،َ وَجمَْلل ْف ْبلن الّصل َوغان الثعَللبَّ،َ وُج الذئبَّ،َ وَر

ّبمَللا َء الحمَللام،َ ور ّديكَِ،َ وإلللَف الكِلللبَّ،َ واهتللدا َد اللل الّسللْرفة وُجللو

ُغ أن ْيَللن أو ثلثللة،َ ول يبللل َق ُل وجدوا فيَه ممَّا في البهْائم والسباع ُخ

ُدهِّ،َ َغيَرتلله،َ وَصللولته وِحقلل يكِللون جمَلً بللأن يكِللون فيَلله اهتللداؤهِّ و

ُأ فيَلله ّيَلل َهْ َت َي ْدر ما  ْقل،َ ول يلَزم شبُه الذئبَِّ بق ّث وصبُرهِّ عَلىَ َحمَْل ال

ْكِللرهِّ،َ كمَللا ُن ّدة  ِرهِّ،َ واسترواِحه وتوّحشه،َ وشلل ْكِ ِرهِّ وم ْد من ِمثل غ

ّثلَث،َ ول َة والمَّرتيَللن وال َي الغللامَض المَللّر أن الرجَل يصلليَبَُّ الللرأ

َبللْزلء،َ َنكِللراء أو صللاحبَُّ  ُغ ذلكَ المَقداُر أن يقال له داهيٌَة وذو  يبل

َطللاؤهِّ فللي المَللّرة والمَّرتيَللن وكمَللا يخطللئ الرجللل فيَفُحللش َخ

والثلث،َ فل يبلللغ المللُر بلله أن يقللال للله غللبّي وأبلللُه ومنقللوص.

ٍء بيَللدهِّ،َ ّور كللّل شللي ُدوهِّ يصلل ّنهْللم وجلل وسللمَّوهِّ العَللالَم الصللغيََر ل

َءهِّ مقسللومٌة عَلللىَ َفمَلله،َ وقللالوا: ولّن أعَضللا ِب ويحكِي كّل صوٍت 

ِم السللبعَة،َ وفيَلله الصللفراء وهللي مللن البروج الثني عَشر والنجو

ّدُم وهلو ِنتلاج الرض،َ وفيَله الل ِنتاج النار،َ وفيَه السوداء وهي من 

ِنتاج المَللاء،َ وعَلللىَ طبللائعَه َغُم وهو من  ِنتاج الهْواء،َ وفيَه البل من 

َلَم الصغيَر،َ إذ كاَن فيَلله َعَلوهِّ العَا الربع وضعَتُّ الوتاد الربعَة،َ فج

َع الغضللبَِّ َتللَرى أّن فيَلله طبللائ ِه وطبائعَه،َ أل  ِط ِئه وأخل ُع أجزا جمَيَ



ُع ه طبلائ كَّ،َ والعَتقلاد والوقلف وفيَ ة اليَقيَلن والش والرَضلا،َ وآل

َوفللاء ِغللّش،َ وال ِة وال ِة والَغباوة،َ والسلمة والمَكِر،َ والنصلليَح ِفطن ال

ّد والهْللْزل،َ ْغللض،َ والِجلل ُب والغللدر،َ والريللاء والخلص،َ والحللبَّّ وال

ُلنللِس ِد والّسَرف،َ والتواضللع والكِللبر،َ وا والبْخل والُجود،َ والقتصا

ْبلللن ْبلللطِّ،َ والج والوحشلللة،َ والفكِلللرة والمهْلللال،َ والتمَيَيَلللز والخ

والشللجاعَة،َ والحللزم والضللاعَة،َ والتبللذير والتقللتيَر،َ والتبللذل

ْهللد،َ َقناعَة والِحْرِص،َ والرغبللة والّز ّكل،َ وال ّدخار والتو والتعَزز،َ وال

ّذكر والنسلليَان،َ والخللوِف والّسْخطِّ والّرضا،َ والصبر والجَزع،َ واللل

َبللع،َ والشللكَّ واليَقيَللن،َ ّطمََللِع واليَللأس،َ والتنللّزهِّ والط والرجللاء،َ وال

ْتمَاِن والشللاعَة،َ والقللرار والنكِللار،َ والعَلللم ِكِ ِقَحة،َ وال والحيَاء وال

ْقللد وسللْرعَة َهْللرب،َ والِح والجهْل،َ والظلم والنصاف،َ والطلبَّ وال

َلللم،َ َل ِة وا ّذ ّللل َغضللبَّ،َ والّسللرور والهْللّم،َ وال ِد ال ْعَلل ُب ِة و ّد الرضا،َ والِح

َدوات،َ والعَللّي َبلل َدم،َ والِجمََللاِح وال ّن ِر وال ّني،َ والصرا والتأميَِل والتمَ

ُفللِل ِم والتوقللف،َ والتغا ْطللق والَخللَرس،َ والتصللمَيَ ّن َغللة،َ وال والبل

ُطن،َ والعَفللِو والمَكِافللأة،َ والسللتطاعَِة والطبيَعَللة،َ ومللا ل والتفللا

ّدهِّ. ُيعَللللللللللللَرف َحلللللللللللل يحصللللللللللللىَ عَللللللللللللددهِّ،َ ول 

ِرُجلله الخصلللة ًا،َ ول تخ فللالكِلبَُّ سللبع وإن كللاَن بالنللاس أنيَسلل



ِإلللىَ أن يخرَجلله مللن ِئع النللاس،َ  والَخصلتان ممَّا قارَب بعََض طبا

َبه بللاطِن الكِلللبَّ ّيَة،َ قال: وكللذلكَ الجمَيَللع،َ وقللد عََرفللتُّ شلل ْلب َكِ ال

ِهر القللرد بظللاهر النسللان: تللرى ذلللكَ َبه ظا بباطن النسان،َ وش

ِفه وتغمَيَِض عَيَنه،َ وفي ِضْحكِه وفي حكِللايته،َ وفللي كّفلله َطْر في 

ِعَهْا،َ وكيَللف يتنللاوُل بهْللا،َ وكيَللف يجهْللز ِعَهْا ووض ِبعَه،َ وفي رف وأصا

َقللُن ْل َي ّبلله وكيَللف  ْوَز ويسللتخرج ل ّلقمَة إلىَ فيَه وكيَف يكِِسر الَج ال

ّنُه من بيَن جمَيَِع الحيَوان إذا سللقطِّ َد عَليَه،َ وأ ُأعَِيَ َذ به و ُأِخ كل َما 

ِرق مثَل النسان،َ ومع اجتمَاِع أسللباِب المَعَرفللة فيَلله في المَاء غ

ُعَلله أوفللىَ يغرق،َ إلّ أن يكِتسللبَّ معَرفللَة السللباحة،َ وإن كللان طب

َبحَ مللن ٍء فهْللو يسلل وأكمَل فهْو من هاهنا أنقصُّ وأكّل،َ وكللّل شللي

جمَيَع الحيَوانات،َ ممَّا يوصف بالمَعَرفللة والِفطنللة،َ وممَّللا يوَصللُف

َبللة ُد بذلكَ المَقدار مللن المَقاَر َبلدة؛ وليَس يصيَر القر َغباوة وال بال

إلللىَ أن يخللُرج مللن بعَللض حللدود القللرود إلللىَ حللدود النسللان.

ُع عَود إلىَ الحوار في شأن الكِلبَّ والللديكَ وزعَمَللتَُّ أّن ممَّللا يمَنلل

ّنلله حللارٌس محللترٌس منلله،َ وكللّل من التمَثيَل بيَن الديكَ والكِلبَّ أ

ُله. ّد َتبللل حلللارٍس ملللن النلللاس فهْلللو حلللارٌس غيَلللُر ملللأموٍن 



ْلللج َب ٌد ليَلًة من الليَالي: َمْن عَلىَ ُشرطتكِم? قالوا:  ولقد سأل زيا

َبة الُجَشمَّي،َ فقال:  ُنْش بُن 

َترٍس ِله ِمن ومح  حارس وهو مث
َيسعَىَ السلطاِن مع

ِرث بللن عَبللد ِلَي ُشللرطَة الحللا ّنهَْشلّي،َ حيَن و ويقال: إن الشاعَر قال هذا الشعََر في الفلفس ال

ّله  فقال: ال

ًا َد زمان ُفلفلُس فيَه سا ال ملاللكٍَ ابنَة يا اللوَم عَلّي

َترٍس ِله من وُمح  حارُس وهو مث
َعَىَ السلطان مع َيس

عَلللىَ للغللامر الحكِللُم بللل كبارها عَلىَ المَضاّر ِلصغار ُيحكَِم وليَس

ِهر المَغمَور َكِيَنا قد ولو المَقهْور،َ عَلىَ والقا الّشلليَُخ هللذا ذكللر ما ح

َكلَر الكِللبَّ ِخصلال ملن ُبه وذ اح أّن أيقنلتَُّ اللديكَ،َ خصلاِل ملن ص

ُعَْجلللبََّ وأّن الشللليَطان،َ عَمَلللل ملللن العََجللللَة الصلللاحبَّ. بئلللس ال

ُغ وقلتَُّ: وما  ْدر من يبل ِر وِمن الكِلبَّ ق لهْمَا يتفّرغ أن الديكَ،َ مقدا

ّلة من شيَخان ِزلة،َ ِج ّي الحكِمَة؛ أهِل أشراف وهم المَعَت ٍء فللأ شللي

ّله غفر بلغ،َ ِر من لكَ،َ تعَالىَ ال ْد ٍء قلل عَالللج،َ رْمللل مللن يتجللّزأ ل جللز

ِء ّول من القّل والجز ْطللع أ ّذّرة ق والصللحيَفة السللحيَق،َ للمَكِللان اللل

َق ل التي ّي لهْا،َ عَمَ ْون شيء ول َن ِنه من يبلغ وما بذلكَ،َ ُيعَ ِر ثمَ ْد وقلل

ّتىَ حْجمَه،َ َغ ح ّلللة،َ الّشلليَوخ فيَه للجداِل يتفّر ْليَللة،َ والكِهْللوُل الِج ِعَ ال

ّتىَ ّنظَر يختاروا وح ِة والتهْليَللل،َ التسبيَحَ عَلىَ فيَه ال القللرآن وقللراء



ّتللىَ الصلللة؛ في النتصاِب وطوِل ُللله يزعَللم وح ّنلله أه َق أ الحللّج فللو

َق والجهْاد،َ ّللله ذلللكَ أّن زعَمَللتَُّ فللإْن واجتهْاد،َ بّر كِل وفو ٌء،َ ك سللوا

َعَكَ،َ الُخصومُة طالتُّ ْلتنا م عَلللىَ فيَللكَ،َ ِبنللا أولىَ هو عَمَّا بهْمَا وشغ

ّنكَ ّله ذلكَ َعَمَمَْتَُّ إذا أ ّللتلله بالذّم،َ ك المَصلليَبُة صللارت بللالعَيَبَّ،َ وَج

ُء أجّل،َ فيَكَ ّنمَا ذلكَ أّن زعَمَتَُّ وإن أعَسر،َ عَنهْا والعَزا ّنهْللم جاز إ ل

ُبوا لم الحجللم،َ عَظللم وإلللىَ السللواق،َ فللي العَيَان أثمَان إلىَ يذه

ُق ما وإلىَ ِئُم العَيََن يرو ّنهْم النفس،َ ويل ّنمَللا وأ عَاقبللة إلللىَ ذهبللوا إ

ِته،َ وإلىَ فيَه،َ المر ّلد وما نتيَج ّنهْايات،َ عَلم من عَنه يتو باب ومن ال

ْعَض،َ الكِّل مللا أو العَلللم بلله يحيَللطِّ مللا باب ومن ويكِون،َ وكان والب

ّيللة مللذاهبَّ بيَللن مللا َفللرِق ومللن عَنلله،َ يفضللل ّدهر ومللذاهبَّ ال

ْذُر هللذا كللان فللإن المَوّحللدين،َ ًا،َ الحكِللم وهللذا مقبللول،ًَ العَلل صللحيَح

ْدر ول ثمَيَللن خطللٌر له ليَس الكِلبََّ لّن الكِلبَّ،َ في نقول فكِذلكَ َقلل

ِر في ّنه جليَل؛ الصد ُته صيَد كلبََّ كان إن ل ًا،َ أربعَون فدي وإن ِدرهمَ

ُته َضْرٍع كلبَّ كان ٍر كلللبََّ كللان وإن شاة،َ فدي ُته دا مللن ِزنبيَللٌل فللدي

ّق تراٍب،َ َيه،َ َأن القاتللل عَلللىَ ُح ّد ّق يللؤ أن الللدار صللاحبَِّ عَلللىَ وُحلل

َله،َ ِهر مقداُر فهْذا يقب ّتِشه،َ حاله ظا ِئُن ِخصللاله،َ وكواِمُن وُمف ودفللا

ِة ذكللُرهِّ تعَللالىَ الللرّب تللدبيَر عَجيَللبَّ عَلللىَ والبرهانللاُت فيَه،َ الحكِمَ



َظر استجاُزوا فلذلكَ ذلكَ؛ خلف فيَه،َعَلىَ ّن والتمَثيَللَل شللأنه،َ في ال

َنه ًا وتعَلم نظيَرهِّ،َ وبيَن بيَ مللع فيَلله،َ كللاَن إذا الكِلبََّ أَن ذلكَ مع أيض

ِطه،َ ُخمَوله ِة التللدبيَر عَجيَبَِّ ِمن وسقو ِة والنعَمَلل ِة السللابغ والحكِمَلل

ّله خلق له الذي النسان هذا مثُل البالغة،َ وما والرض السمَواِت ال

ّق بيَنهْمَا،َ َد فيَه،َ ُيفكِر بأْن أح ُيْحمََ ّلُه و َعَلله مللا عَلىَ تعَالىَ ال َد مللن أو

ِة ِة،َ الحكِمَللللللللللل ّنعَمَلللللللللللة العَجيَبللللللللللل السلللللللللللابغة. وال

ِر بدُل كان وقلتُّ: ولو نفللي وفللي التوحيَللد،َ فللي النظَر فيَهْمَا النظ

وفللي والتجللوير،َ التعَللديل وفللي والوعَيَللد،َ الوعَللد وفللي التشللبيَه،َ

لكِللان والختيَللار،َ الطبللائع عَلللم بيَللن والتفضلليَِل الخبللار،َ تصللحيَحَ

أصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوَب.

ّنكَ والعَجبَُّ المَتكِلمَيَن عَن دفاع ْدَت أ لهْللم صناعََة ل رجاٍل إلىَ َعَمََ

َة ول ّ تجار ّ وصللفتُّ،َ لمَللا والحتجللاُج ذكللرت،َ ما إلىَ الدعَاء إل وإل

ُع ُة والوليللُة فيَه الكِتبَِّ وْض ٌة لهْللْم ول فيَلله،َ والعَللداو ّذ ول َهللّم ول َللل

ِه إل مجللاٌز ول مللذهبٌَّ ُدوا فحيَللن وإليَلله؛ عَليَلل ُطوا أن َأرا َقّسلل بيَللَن ُي

ِدلوا بالِحصصُّ،َ الجمَيَِع ْعَ َي ّتىَ نصيَبه،َ شيء كّل بإعَطاء الكِّل بيََن و ح

َع ًا،َ والتقسيَطُِّ شامل،ًَ التعَديُل يق مللن الخفللّي بللذلكَ ويظهْللَر جامعَلل

َكِللم،َ ّنتُِّ اعَترْضللتَُّ التللدبيَر،َ مللن والمَسللتوُر الِح والتعَّجللبَّ،َ بللالتعَ



ّطرت ّوَب يكِون أْن غيَر من الخطبَّ،َ وأطلتَُّ الكِلَم،َ وس َيللكََ صلل رأ

َعَكَ أديللللللللللللللللللللبٌَّ،َ َي حكِيَللللللللللللللللللللم. وشللللللللللللللللللللا

ِرب الناس من طوائف نسكَ ً لكَ وسأض أغلللَظ اسللتوجبتَُّ قللد مثل

ّد وتعَّرضتَُّ منه،َ ّنا منه لش ِني ولكِ ِظللُر بكَ نستأ َت َتللكَ،َ ونن َب ْو َنا أ ْد َوَجلل

ّنقصُّ،َ أهِل لجمَيَِع ًا منهْللم ِصنٍف كّل ولهِل ال عَليَلله يعَتمَِللدون ُنْسللكِ

َلبَّ الطاعَة في به ويحتِسبون الَجمََال،َ في ُثوبة،َ وط ويفَزعَللون المَ

ِر عَلىَ إليَه،َ ْد ِد ق ّطباع،َ فسا الفللْرع،َ واضللطراب الصللل،َ وضعَِف ال

ْبللث مللع ِة المَنشللأ،َ خ ّللل ّبللتُِّ وق ّقللِف،َ التث ّلللبَّ كللثرة ومللع والتو التق

َع والقدام ّوِل َم ُنسكَ أ ّلمَيَللن مللن المَرتللاِب المََريبَِّ خاطر: ف المَتكِ

ّلىَ أْن ّيَن بالّريبة،َ الناِس برْمي يتح ِة ويتز ُد ما بإضاف نفسلله فللي يج

ًا َخصمَه،َ إلىَ ِطن قد يكِوَن أن من خوف ُتُر فهْو له،َ ف َء ذلكَ يس الللدا

بلللللللللللللللللللللله. النللللللللللللللللللللللاس برْمللللللللللللللللللللللِي

ُنسكَُ ّلىَ الذي الخارجّي و ّيا به يتح ِم إظهْللاُر بجمَللاله،َ ويتز اسللتعَظا

ِر مجاوَزة إلىَ َيلتِفتُّ ل ثم المَعَاصي،َ ِم وإلىَ المَقدا ْل ول العَبللاد،َ ُظ

ّله أّن عَلىَ يِقف ِلللَم أن يحللبَّّ ل تعَالىَ ال ْظ ّظللالمَيَن،َ أظلللَم َي وأّن ال

ّق في َع ما الح َنللام ُيحّج أن الُخراسانّي الجمَيَع. ونْسكَ وِس َي عَلللىَ و

ّيَأ الّرياسة،َ ويعَقد قفاهِّ،َ َنه ويبُسللطَِّ للّشللهْادة،َ ويتهْ بالِحْسللبة،َ لسللا



َع،َ الّشللريُف َنَسللكَ قالوا: إذا وقد ُع نَسللكََ وإذا تواَضلل ّبللر،َ الوضلليَ تكِ

ُنْسللكَ واضحَ،َ قريبٌَّ وتفسيَُرهِّ َنللوي و َب ّي ال الللديواِن،َ طللرُح والجنللد

ِقيَن ونسللكَ الّسلللطان،َ عَلللىَ والّزرايللُة ِد َدهللا ُشللْرب تللركَُ الّسللوا

ُنْسكَ المَطبوخ،َ ِة وإظهْاُر َطَرُسوس ُلُزوم الَخِصّي و َد َه الروم،َ مجا

ُنسكَ ِرقة تللركَُ البستانّي ونسكَ النبيَذ،َ تركَُ الرافضّي و ّثمَللر،َ َسلل ال

ُنْسكَ ّني و ُة المَغ ُة الجمَاعَة في الّصل ُة التسبيَحَ،َ وكثر عَلللىَ والصل

وسلللللللللللم. عَليَلللللللللله الللللللللللله صلللللللللللىَ النللللللللللبّي

ّي ونسلللللكَ ِد ُد اليَهْلللللو ّد ْبتُّ فلللللي التشللللل وإقلللللامته. الّسللللل

ِهُْر والصوفّي ّنسكََ المَظ ً كلان إذا المَسللمَيَن،َ مللن ال يبغلض فسلل

وجعَللل سللائل،ًَ وعَللاد المَكِاسللبَّ،َ تحريللَم وأظهْللر تطللرف العَمَللل

َته لللللللله. النلللللللاِس تعَظيَلللللللم إللللللللىَ وسللللللليَلة مسلللللللأل

ّنصللرانّي كللان وإذا ً ال ً فسللل ْذل ًا نلل ِغضلل ّهللبَّ للعَمََللل،َ مب ِبللس وتر َل و

ّنه الّصوف؛ ٌق ل ّنه واث ِبس متىَ أ ّيا ل ّي بللذلكَ وتز ّلللىَ الللّز بللذلكَ وتح

ّلباس،َ ّنه الّسيَمَا،َ تلكَ وأظهْر ال ِر أهل عَلىَ وَجبََّ قد أ ُيَس ّثروة ال وال

ُلوهِّ أن منهْم ُعَو ُفوهِّ،َ ي ْكِ َي ِكِفايَة َربحََ بأْن يرضىَ ل ثّم و ً ال حللتىَ باطل

بالمَرتبللللللللللللللللللللللللللللللللة. اسللللللللللللللللللللللللللللللللتطال

ّلُم رمىَ فإذا ّنلله ظللّن البراءة،َ أهَل المَريبَُّ المَتكِ ّول قللد أ َتلله حلل ريب



ّول َخصمَه،َ إلىَ َة وح ٍد كّل صار وإذا إليَه،َ خصمَِه براء هللذهِّ من واح

ّيَة،َ بلغ فقد ذكرنا،َ ما إلىَ الصناف َقَف المن ّنهْاية،َ عَلىَ وو َذر ال فاح

َلْم منهْم تكِوَن أن ّنكََ واعَ َتهْم الوجه،َ هذا في أشبهْتهْم قد أ وضللارعَ

المَللللللللللللللللللللللذهبَّ. هللللللللللللللللللللللذا فللللللللللللللللللللللي

َنا ممَلللا ّدْم َنللله ذكلللَرهِّ،َ قللل الفلللْرق. بعَلللُض ذكرنلللا ملللا وبيَلللَن وبيَ

َبُن الليَث،َ من يقال: أجرأ ِرد،َ من وأج ْف ِفظللة،َ ِمللْن وأسللَخىَ الّصلل ل

ُهْوِن عَلىَ وأصبُر َعَق،َ من وأحذر َكلبَّ،َ من ال ْق َأزهىَ َعَ غراب،َ ِمن و

َنع َفة من وأص ّيَة،َ من وأظلم ُسر َدر ح َبللث الللذئبَّ،َ من وأغ مللن وأخ

ِئبَِّ ّد الَحمََز ذ ًة وأش ُغ عَقلرب،َ ملن عَداو ُق ثعَللبَّ،َ ملن وأرو وأحمَل

َذُب قطاة،َ من وأهدى ُحبارى،َ من كلللبٍَّ مللن وألُم فاختللة،َ ِمن وأك

ُع جيَفة،َ عَلىَ ّق أهلللي،َ ِحمَللار مللن وأضللّل َذّرة،َ من وأجمََ مللن وأعَلل

َفر ِهّرة،َ من وأبّر َضبَّّ،َ ْن مللن وأضّل َوَرل من وأَضّل الظليَم،َ من وأ

ّيَللللللللللللللة. مللللللللللللللن وأظلللللللللللللللم ضللللللللللللللبَّّ،َ الح

ّبرون ٍة الشيَاء هذهِّ عَن فيَعَ مواضللع في الناس،َ عَن كالعَبارة بعَبار

ّتىَ والساءة،َ الحسان ّنهْم ح ثللم والمَشللكِورين،َ المَلللوِميَن مللن كأ

ّبرون َبرهللم ويجعَلللوَن التعَللبيَر،َ هللذا بدوِن الَخر الباِب هذا في يعَ خ

ًا فيَقولون: أبصللُر والُقوى الغريزة من الِخلقة في ما عَلىَ مقصور



ُع ُعَقاب،َ من ًء وأطوُل فَرس،َ من وأسمَ مللن وأصللحَّ ضبَّّ،َ من ذما

الظليَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم.

ِبه والثاني َة يْش ّول والذّم،َ الحمَد عَن العَبار ِبه وال َة ُيش عَللن العَبللار

ِة ّنمَا والشكِر،َ اللئمَ ٍر كّل لّن ذلكَ،َ قلنا وإ وليَللس محمَللود،َ مشللكِو

ٍد كّل ًا؛ محمَو ٍم وكّل مشكِور ٍم كّل وليَس مذموم ملو ًا،َ مذمو ملوم

َة يحمَدون وقد َد َبل والشللراب،َ الطعَللام وكللذلكَ الخرى،َ ويذّمون ال

ّلوم جهْة عَلىَ ذلكَ وليَس يقللع ل الْجر لّن الشكِر؛ جهْة عَلىَ ول ال

ّ ّيَر جهْة عَلىَ إل ّلف،َ التخ ّ والتكِ ّ ُينال ل ما عَلىَ وإل بالسللتطاعَة إل

ّوُل ّنمَا وال ٍر بالِخلقة ُيناُل إ يسللمَّىَ أْن يبلغ ول المَعَرفة،َ من وبمَقدا

ْقل،ًَ ّنله كمَلا عَ ٍة كلّل ليَلس أ ّو ّلله اسلتطاعَة،َ تسلمَّىَ ُقلل سللبحانه وال

أعَلم. وتعَالىَ

الكلِب ذّم من الديك صاحَُّب ذكر ما

 معانيها أصناف وتعدد

ْعَفهْا وتعَللداد أصللناف معَايبهْللا ومثالبهْللا،َ ِمللن لؤمهْللا وجبنهْللا وضلل

َذرها،َ ومللا ْتنهْا وقلل ْهْلهْا وتسّرعَِهْا،َ ون ِئهْا،َ وج َذا َب ِرها و ْد وشَرههْا،َ وغ

ِلهْا ْت َلْمر بق ْهْي عَِن اتخاذها وإمساكهْا،َ ومن ا ّن جاء في الثار من ال



َثل بلؤمهْللا ّدها وِمن ضرب المَ ّلة َر ِة جناياتهْا وق وطردها،َ ومن كثر

ُنباِحهْا وكثرة أذاها،َ َوِمن سمَاجة  ِتهْا  ْبحَِ معَاظل ونذالتهْا،َ وقبِحهْا وق

ّنهْللا ّنهْللا تأكللل لحلوَم النلاِس،َ وأ ّوهللا،َ وأ ّذر المَسللمَيَن مللن دن وتقل

ْغللل فللي الللدواّب ّفللق: كالب ّكللبَِّ والحيَللوان المَل ْلق المَر كللالخ

ّيٌَة ول ٌع ول بهْيَمَللة،َ ول إنسلل ّنهْللا ل سللب وكالراعَِبّي فللي الحمَللام،َ وأ

ٌع مللن ّنهْللا مطايللا الِجللّن ونللو ّنهْا من الِحّن دون الِجللّن،َ وأ ّيَة،َ وأ ّن ِج

َلللبَُّ َكِ ّنهْللا يعَتريهْللا ال ُكُل المَللوتىَ،َ وأ ُبش القبوَر وتأ ّنهْا تن المَِْسخ،َ وأ

ّدد َكِيَنللا قللوَل مللن عَلل َنللا ذلللكََ ح ْيَ ِمن أكل لحللوم النللاس. فللإذا حكِ

ِئهْا وأنسللابهْا ْذنا ِمللْن ذكللر أسللمَا ّنف مناقبهْللا،َ وأخلل َنهْا،َ وصلل محاس

ِبهْا ّياهللا واسللتهْتارهم بهْللا،َ وذكللر كْسلل وأعَراقهْا،َ وتفدية الرجللال إ

ْلفهْا وجمَيَِع منافعَهْا،َ والمَرافق الللتي فيَهْللا،َ وحراستهْا،َ ووفائهْا وإ

َطللن العَجيَبللة والحللّس ِف ِة وال ِرفللة الصللحيَح ِدعَتُّ مللن المَعَ ُأو وما 

ِة َد اللطيَف والدب المَحمَود،َ وذلكَ ِسوى ِصدق السللترواح وَجللو

َور أربابهْللا ِتهْللا لُصلل ِئهْا،َ وإثبا َفاذهللا واهتللدا َن ْكللر حفظهْللا و ِذ الشّم،َ و

ِتهْللا بُحقللوق الكِللرام،َ وإهانتهْللا اللئللام،َ ِرها،َ ومعَرف وجيَرانهْا،َ وصللب

ِة ّد ِذمامهْللا وشلل ْبرها عَلىَ الجفا،َ واحتمَالهْا للجوع،َ وذكللر  وذكر ص

ِد ْعَلل ُب ّلللة غفلتهْللا و ِق َظتهْللا و َق َي ِر منهْللا،َ وذكللر  ّذَما َد اللل ِقلل َعَا ِعَهْللا َم ْن َم



َقبولهْا وإلقاحهْا وتصّرِف أرحاِمهْللا أصواتهْا،َ وكثرة نْسلهْا وسرعَة 

ِئع ذكورهللا والللذكور مللن غيَللر جنسللهْا،َ في ذلكَ،َ مع اختلف طبللا

ّددها في أصناف الّسللباع،َ وسلللمتهْا ِة أعَمَاِمهْا وأخوالهْا،َ وتر وكثر

ِنهْللا ْهْ ِتهْللا وَم َقنهْا وحكِايتهْا،َ وجللودة ثقاف َل من أعَراق البهْائم،َ وذكر 

ِر المَشللهْورة ْعَبهْللا وجمَيَللِع أمورهللا؛ بالشللعَا ِل ّدها و وِخللدمتهْا،َ وِجلل

َنّزلللة والمثللاِل السللائرة،َ وعَللن ُتبَِّ المَ والحاديث المَأثورة،َ وبالكِ

َينوا منهْللا؛ وكيَللف قللال ِتهْم فيَهْا،َ ومللا عَللا ِفراس ّناس لهْا و ِة ال ِرب تج

ّيَريللن عَنهْللا،َ وعَللن أسللنانهْا أصللحاُب الفللأل فيَهْللا،َ وبإخبللار المَتط

ّدِة حمَلهْللا،َ وعَللن أسللمَائهْا ومنتهْللىَ أعَمَارهللا وعَللدد جرائهْللا،َ وملل

ِتهْا وِشيَاتهْا،َ وعَن دوائهْا وأدوائهْا وسيَاستهْا،َ وعَللن ِبهْا،َ وِسمَا وألقا

ِقهْللا والخللارجّي منهْللا وعَللن أصللول َقُن منهْا وعَن أعَرا اللتي ل تل

مواليَللللللللللللللللللدها ومخللللللللللللللللللارج بلللللللللللللللللللدانهْا.

ّنللاس َأكللِل الكِلِب للُحللوم ال وذكر صاحبَُّ الللديكَ مللا يحفللظ مللن 

ْبَرة في ذلكَ:  فقال: قال الَجارود بن أبي َس

َة ابَن أخزى ملاللكِلا َعَمََْر ّللَه أّن ّبلي ال ِلله ر ْو َبلحل
ِة أرض في صاَر   الّرصاف

 هالكِا
ّيَبَِّ عَنه كاَن باللمَلغل

ْبن  َت ًا اج ّد َو  الليَل ِمَن ُمْس
حاللكِلا

َنله العَلادياُت الكِلُب ُنلْشل َي



ِرب بن ُخَصفة في حرب قيٍَس  ّفار المَحاربي من ولد ُمحا َفيَع بن ص ُن وتغلبَّ: وقال 

َدَل ِلبَّ َميَُل َتعَا َوى َتغ َت ٍر بن ُجَشم َبني فاس ُبنلا بكِ َحْر
ْبكَِ َت ِلبَُّ فل ْغ ُلنوِف َت وللُخصىَ ل َفهْم الكِلُب ُهلُم َأنو وُخَصا

َلىَ حرٍب  ببغداد: وقال أبو يعَقوب الُخْريمَي،َ وهو إسحاق بن حّسان بن قوهي في قت

ْتَركَِ َناِخُرهلا َمعَفورة المَعَ َم بلاحة في الفتيَاَن رأيتَُّ
َغىَ في به  َو ًتىَ َمساعَُِرها ال َتله مانلٍع ف َقل حلِقليَ

ٍم من مخضوبًة ِفلُرهلا د أظا َهْلُشله الكِلُب عَليَه تنل
محمَّد: وقال أبو الشمَقمَق وهو َمْروان بن محمَد،َ مولىَ مْروان بِن محمَّد،َ ويكِنىَ أبا 

ُدوهِّ ّلله وَج ُبل ُل بلا َفْرخ الشاعَُر 
ًا ّله َجوف في كامن ْد ُج ّقلي َق ُتللل

ِه ِب ْيَ ّلله عَل بمََِسل ّيَطوها َيََة خ الكِل خْش
َد الحسن إذ أقبل وكيَع بن أبي ُسود فجلس،َ فقال يا ّنا عَن َذلّي،َ قال: ك ُهْ َبكِر ال ُذكر لي عَن أبي  و

ِء َلغ في دما ًا ممَّن ي ّلىَ فيَه? فقال: يا عَجب ُيصيَبَّ الثوب: أيص أبا سعَيَد: ما تقوُل في دم البراغيَث 

ّلللج المَجنللون،َ ِته كتخ ّلج في ِمشلليَ ٌع يتخ ّنه كلبٌَّ،َ ثم يسأُل عَن دم البراغيَث فقام وكيَ المَسلمَيَن كأ

ْلنللا ممَّللن ّلهْللّم ل تجعَ ٍو منه نعَمًَة فيَستعَيَن بهْا عَلىَ المَعَصيَة،َ ال ّله في كّل عَض فقال الحسن: إّن ل

ِتلللللللللللللللللللللللكَ عَللللللللللللللللللللللللىَ معَصللللللللللللللللللللللليَتكَ. ّوى بنعَمَ يتقللللللللللللللللللللللل

ْتللِن ِإلىَ ن ُتضاُف  ُء ِمَن الحيَواِن  ما أضيَف من الحيَوان إلىَ خبث الرائحة وقال صاحبَّ الديكَ: أشيَا

ِد الكِلب إذا ّتيَوس وُصناِن عََرقهْا،َ وكنتللن ِجللل ْتن ال ّيَات،َ وكن ْبدان الح ِئحة،َ كريحَ أ ُلود وُخبث الرا الُج

ّللله تعَللالىَ. ّنتللن فللي سللوى ذلللكَ،َ نحللُن ذاكروهللا إن شللاء ال أصللابه مطللر،َ وضللروٌب مللن ال

َذامّي في امرأته،َ وضرب بالكِلبَّ  المَثل: وقال َروح بن زنباع الُج

ْلبٍَّ ريحَُ وريُحهْا َطُر َمّسُه ك ِم َم َأَرٌج َلُه معَروٌف الكِرائ

ّنعَمَللان بللن ِزنبللاع أّم جعَفللر بنللتَُّ ال ُة َروح بللن  قال: وكانتُّ امللرأ

ّنهْللا جاريللٌة حسللناء،َ ّياهللا،َ وقللال: إ ّوجه إ ُد المَلكَ ز بشيَر،َ وكان عَب

ِنهْا. ِء لسللللللللللللللا َذا َبلللللللللللللل فاصللللللللللللللبْر عَلللللللللللللللىَ 

وقال الخر: 



ٍة في كلبٍَّ وريحَ َدا ّلْه َغ ّله وريحَ َمْجروٍب َط ُج
ذلكَ: وأنشد أبو زيد في 

ّلهْا ما إذا الكِلب ُهُْم المَطر ب ْبِث من ريَح ِهْْم ُخ ِت ْعَمََ ُط
ِذرة،َ قوُل  َعَ ُذكر به الكِلبَُّ في أكله ال الراجز: وممَا 

ْقِي عَلىَ كلبٍَّ من  ِبي عَِ  َص
ِنه  َعََرادة في ذكرهِّ لب َظلة بن  ْن َدى: وقال مثل ذلكَ َح ْن الّسَر

ِبليَد بقفلر أباهِّ ّدللجلا الل وا َدى ْن ّللُه أطاَل للّسَر َتلُه الل ْيمََل أ

ِهِّ من غفلًة رأى ِر وللجلا جلا ْلبََّ ُيعَاطي َخبيٌَث َكِ ال
َتله ْعَمََل ُط

ِته تحتُِّ من يلَحُس والكِلبَُّ  اس
َدجا  الّر

َفلْرخ مثُل وهو ُبلُه ال َأْصلُر

يقال للذي يخُرج من بطن الصبّي حيَن يخُرج من بطللن أمله عَِقلي بكِسللر العَيَلن،َ ويقلال عََقلىَ

ْقيَللة الغيَبللة،َ َعَ ِعَقللي وهللو ال ِرَب ليَسللمََن،َ وال ُنه للّسمَن قيَل قد ُصلل ّد بط ًا،َ فإذا ُش ْقيَ َعَ ِعَقي  الصبي ي

ٍة َيَل ْق َعَ َع يدهِّ في  َنىَ ابُن عَمَر حيَن قيَل له: هلّ بايعَتُّ أخاكَ ابن الّزبيَر? فقال: إّن أخي وَض ّياهِّ عَ وإ

ُفرقلللللة. ُعَهْا فلللللي  ٍة وأضللللل ِدي ِملللللن جمَاعَللللل َيللللل ّنلللللي ل أنلللللَزع  َبيَعَلللللة،َ إ ودعَلللللا إللللللىَ ال

َقيَئلله،َ وهللذا المَثللُل فللي الكِلللبَّ. ِتلله كللالّراِجع فللي  َب ِه ُع فللي  وفللي الحللديث المَرفللوع: الراجلل

ّلحم الغريض،َ ويقاُل: أبَخُل من كلبٍَّ عَلىَ ِجيَفة،َ وقال بعَُضهْم في الكِلبَّ: الِجيَفة أحبَّّ إليَه من ال

َء َخيَشومه. ِتلقا َبوله فيَصيَر في جوِف فيَه وأنفه،َ ويحذفه  َغر ب ِذرة ويرِجع في قيَئه،َ ويش َعَ ويأكل ال

ّنمَا تستسقطون الكِلبَّ وتستسفلونه بهْذا وأشباهه،َ فالجيَفُة أنتللُن ُتم إ وقال صاحبَّ الكِلبَّ: إْن كن

َعَذرة شٌر من القيء،َ والجيَفة أحللبَّّ إلللىَ أشللراف السللباع ورؤسللائهْا مللن اللحللم من العَذرة،َ وال

العَللللللللللللللللللللللللللللللللللبيَطِّ الغريللللللللللللللللللللللللللللللللللض الغللللللللللللللللللللللللللللللللللّض.

ّيَد السباع،َ وهو يأكل الِجيَفَة،َ ول يعَِرض لشرائع الوحش وافتراس البهْائم،َ مأكل السبع والَسد َس

َنلله ويأكللل مللا ُقللر بط ّدم فيَب َدُشْرب اللل َفْضلة،َ ويبدأ بعَ َد في فريسته  َوَج ول للسابلة من الناس،َ ما 

ّنور ذلللكَ. ِرث الّسلل فيَلله مللن الغثيَثللة والثفللل والَحْشللوة والّزبللل،َ وهللو يرجللع فللي قيَئلله،َ وعَنلله و

ّدة القللدام ّنجدة والبسالة،َ وفي ِشلل ما قيَل في السبع من المثال وهو المَضروُب به المَثُل في ال

ّد من السللد وهللو أجللَرأ مللن الليَللث العَللادي والّصولة،َ فيَقال: ما هو إلّ السد عَلىَ براثنه وهو أش

ْبلل ُن اكَ ملن  َف ّلله،َ فكِ ُد ال ّطللبَّ أسل ُد البلد وهو السد السود،َ وقيَل لحمَزة بن عَبد المَ وفلن أس



َيَد إذا أرادوا أن يِصلفوهِّ َأْصل ّطللبَّ ملن اسلمَه،َ ويقلال للمَللكَ  ُتّق لحمَزة بن عَبد المَ ّنه اش السد أ

ًا لّن عَنقلله مللن عَظللم واحللد،َ َيلتفتُّ معَ َفه فيَه أسلوب ولّن السد  ِة اللتفات،َ وبأّن أن ّل ْبر وبق ِكِ بال

حاتم: وقال 

 رأِس مثَل رأَسكَ ورفعَتَُّ
ِد َيَ  الْص

َطَر ُء َم ُكِلُم السمَا عَللليَ

الخر: وقال 

َد  ِر والّصيَ َبكِر من النواظ ُذودوَن ًا َي ًا باللّرملاِح كلب ّيَئ َطل و
: وقال الخر 

ٌد ما أٌب َنمََاهِّ ُد ج َيَ أصل ٍد أٍب من بهْا لي َيَ أْص
ٍر من الناس؛ لّن من الناس من يشتهْي اللحَم ُعَد من طبِع كثيَ ِإّن الذي يأكل الِجيَفَة لم يب ُد ف وبعَ

ِد،َ وبيَن المَصلوب اليَللابس كللبيَُر فللرق،َ ْكُِسو ّنمََ ْيََن ال َب ْيََس  َل َو ْكُِسود،َ  ّنمَ الغاّب،َ ومنهْم من يشتهْي ال

َّوِل الليَللل،َ ليَسللترخَي لحمَُهْللا،َ وذلللكَ أول ّدّراج مللن أ ّدجاج واللل َبللطِّّ واللل ْل َكِللَة وا َي ّد ّنمَللا يللذبحون ال وإ

ّتجيَيَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللف. ال

ًا. ُد صلليَت ًا وأبعَلل ِذكللر َبللُه  فالسد أجمَُع لهْذهِّ الخصال مللن الكِلللبَّ،َ فهْلّ ذكرتللْم بللذلكَ السللد وهللو أن

ْتن الِجلد ومن استنشاق البول،َ فإّن للتيَِس في ذلللكَ مللا ليَللس للكِلللبَّ،َ وقللد َن وأّما ما ذكرتم من 

ًا،َ وفللي العَنللز ِذكللر َله أكثُر  ِة الّصنان؛ فإّن المثاَل  ّد َنه بش َء أنفه،َ وباي ِتلقا ْذِف ببوله  شاركه في الح

ًا عَيَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوب. أيضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّق َخيَشومه قال الشاعَر لبعَض من  يهُْجوهِّ: وفي توجيَه التيَس ببوله إلىَ حا

َد  فأْسمََاكَ المَُْسمَِي لكَ فعَا
 بالقحر

َد ِزي َد كي َي ِزي ْد فللم َت ِز َتل

َباٍن في فيَمَذي  وفي َل
 نحر

َقْحُر ّ ال ِتكَ التيَُس إل ْعَ َي

وقال آخر في مثل ذلكَ: 

ٌد ُتو ِقه في َعَ ِر ّيَاَن بُن  َيبوُل مفا لؤم بن َح
ُته يقول ما ويفهْم َنعَاَم ّني ُهْه َأ ِف لشالتُّ أشا

ُيعَللللَم ملللن صلللنيَع العَنلللز فلللي لبنهْلللا وفلللي الرتضلللاع ملللن خلفهْلللا إلّ أقبلللحَ. وبعَلللد: فمَلللا 

ذلكَ: وقال ابن أْحمَََر الباهلّي في 



ِطُف كالعَنز َقيَهْا تعَ ْو ُع ر َتِض َتْر ْدنا و ٍم َبني وَج ْهْ وجامللهْلم َس
ِزل ُعَلل ّنمَللا  ّنه إ ُبع،َ فقال لمَن ظّن أ ْن َي ِزل عَن  ُعَ ِكِرام،َ حيََن  ْبُن غادية السلمَي بعََض ال َهَجا ا وقلتم: 

لمَكِانه: 

ِبُر ِر الحراقِف َد َقا َف ُع وال ّق ُمو  ً َتَحل منهُْم فظهُْركَ ُمر
َو ِعَّز بهْم الذين نح ُع َي ويمَلنل ُع كالكِلبَِّ َب ْت ِه َي ِقيَ ِن وينتحلي خا

َهْرمة  ّي: وقال ابن  الِفهْر

ُفْرقتهْا َضّرت ول ِنلزاَرا ب َدت ِذي عَا ًا يمٍَن ل رؤوسل
َأُم َتْر ّد َمْن و الّشفلاَرا لهْا ُيِح ِء ْو َطحََ الّس ْن َها َمْن َت َخل

َذَر مللن ُغه إلّ أسللمََج وأقلل ُيَستقَصللىَ مضلل َة الفرِث إلىَ الفللم ل َع في الِجّرة،َ وإعَاد وما نعَلم الّرجو

ٍء مللن َعَّز وجّل تلكَ الطبيَعََة للنعَام،َ وجعَل الناَس ليَسوا لشي ّله  ِء،َ وقد اختار ال َقْي الّرجوِع في ال

ُلُحوم هلذهِّ النعَلام َذى لهْم من  ْغ ِه منكِم،َ ول أصلحََ لبدانهْم ول أ ِب ًا  َعَجب ّد  ّد أكلً ول أش ّلحمَان أش ال

َهْا. ّن َهْلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا وَمَسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا ِئ أفتا

ُتسلليَغه،َ ُنلله و ُعَهْللا فللي الفللرث تطَح ِة في الِجللّرة،َ ورجو ُد المَاشيَ ْو َعَ وقال صاحبَُّ الديكَ: ما يشبه 

ُبوبهْللا فللي الجللوف،َ ُغ ِء الكِلب لطول  َقي ِر أنتُن ِمن  َة البعَيَ َع في القيء،َ وقد زعَمَتم أّن ِجّر الرُجو

ّنمَا مثللل الِجللّرة مثللل الّريللق الللذي ذكللرهِّ ابللُن ّنهْا أنتن من الثلطِّ،َ وإ وانقلبهْا إلىَ طباع الّزبل،َ وأ

فقال: أحمَر 

ّوُم  َق يد ّطاِمِع ِري َلَمُل ال ُء ا ِدْر الثنا ُأصاحبه أن وأْج
ّذ من السلللوى،َ ِذَرة؛ لّن الّريق الذي زعَمَتم،َ ما داَم في فم صاحبه،َ أل َعَ َثُل ال ِء َم َقي َثُل ال ّنمَا َم فإ

ُق كلذلكَ ملا للم ًا من المَاء البارد من العَطاش المَسهْوم،َ والريل ُع من النسيَم،َ وأحسُن موقعَ وأمت

َد فلي سلبيَل القيلء. ْتنله وعَلا ّد ن ْللدهِّ اشلت ِبه إللىَ بعَلض ِج َفلَم صلاح َعَه،َ وملتىَ زايلل  ِيل موض يزا

َلللَس َق ِذرة في سللبيَل واحللد،َ ولللو أن الكِلللبََّ  َعَ ُة في سبيٍَل واحد،َ كمَا أّن القيء وال فالّريق والِجّر

ٍة له،َ لكِان في ذلكَ أحّق بالنظافة من النعَام في ّتىَ يمَتلئ منه فمَه،َ ثم رجع فيَه من غيَر مباين ح

ِر ّذ َقلل ّت َهْللا أصللحاُب ال ًا،َ فمَللا عَللاف لحمََ ِتنلل َن ًا  َتِحيَللُض حيَضلل َل ِنللبََّ  ّيَهْللا،َ وإّن الرا ّيَهْا وأهل ِجّرتهْللا،َ وحشلل

ِتهْا النعَلللللللللللللللللللللللاَم فلللللللللللللللللللللللي الِجلللللللللللللللللللللللّرة. َك لمَشلللللللللللللللللللللللار

ِر لحمَُهْللا ّيَلل ِة المَتخ ِذرة،َ فإّن ذلكَ عَاّم في المَاشلليَ َعَ ْكِل ال فقال صاحبَّ الكِلبَّ: أّما ما عَبتمَوهِّ من أ

ُهّن عَلىَ يابِس ما يخُرج من الناِس أحللَرُص؛ وعَلللىَ ّلهْا َجلّلة و ّلْحمَان،َ لّن البل والشيَاهِّ ك عَلىَ ال



ّدجاج ُله رطبٌَّ،َ َرَجع أمُرها إلىَ ما عَليَه الكِلبَّ،َ ثم اللل ّودت أكل ما قد جّف ظاهُرهِّ وداخ َذا تعَ ّنهْا إ أ

ّتللىَ تلتمَِللس َقىَ من الحبوِب التي لم يأِت عَليَهْللا السللتمَراء والهْْضللم،َ ح ْب َي ِذرة،َ وبمَا  َعَ َتْرَضىَ بال ل 

ْوعَيَن ّنلل َتتُّْ عَلللىَ ال ِة فقد أ ِذَر َعَ الديداَن التي فيَهْا،َ فتجمَع نوعَيَن من العَذرة لنهْا إذا أكلتُّ ديدان ال

ِئه النصلار بخللبيَث الطعَلام،َ فضلرب المَثلَل َكِلم فللي هجللا ًا،َ ولذلكَ قال عَبد الرحمَن بن الَح جمَيَعَ

ِرضة  ْعَ ِذكر الكِلب وهي له ُم ّدجاج من بيَن جمَيَع الحيَوان،َ وتَركََ  فقال: بال

ْبِث ِعَمََاِت لُخ ْط َل ّدَجاِج ِمَن ا ْنَصاُر ال َل َكُل ول ُقلَراهلا في آ
قال: ولو 

ْبِث ِعَمََاِت ِلُخ ْط َل ِكِلِب ِمَن ا ْل ْنَصاُر ا َل َكُل ول ُقلَراهلا في آ
ًا. ًا ُمرضللللللللللللليَ لكِلللللللللللللان الّشلللللللللللللعَْر صلللللللللللللحيَح

ِذرة،َ والنعَللاُم َعَلل ِبعَتُّ،َ لللم تعَللرض لل وعَلللىَ أّن الكِلَب مللتىَ شلل

الجلّلُة وكذلكَ الحاِفر،َ قد جعَلللتُّ ذلللكَ كللالَحمَِْض إذا كللانتُّ لهْللا

ّذى بلله ومللرة تتحمَّللض،َ وقللد جللاء فللي لُحللوم ّلٌة؛ فهْي َمّرة تتغ َخ

الَجلّللللللللللللللللللللللللة ملللللللللللللللللللللللا جلللللللللللللللللللللللاء.

 رغبللللللللة المَلللللللللوكَ والشللللللللراف فللللللللي الللللللللدجاج 

ّلحمَللان ٍء ملن ال ّنللا،َ ل يرغبلون فلي شللي ُكنا وأهُل العَيَلِش ِم وملو

َبللِج َق ّدمونهْا عَلىَ البطِّّ والنواهض،َ وال ّدجاج،َ وهم يق َتهْم في ال َب رغ

َفايا،َ َنللاِت الّصلل َب ِر مللن  ُنللِق الُحمَْلل ْعَ َل ّدّراج،َ نعَم وعَلىَ الِجداء وا وال

ِتهْا،َ وهم مع ذلكَ يأكلون الّرواعَِللَي ُقو ُفون طبعَهْا وسوء  وهم يعَر

ُكلون المَسلللللللللللللللللللمَّنات. كمَلللللللللللللللللللا يلللللللللللللللللللأ

الشللبوطْ أجللود السللمَكَ وأطيَللبَُّ مللا فللي النهْللار مللن السللمَكَ،َ



ًا وأكثُرهللا ُعَهْا ثمَنلل ًا،َ وأرف ُبوط ُطهْا ُس ًا،َ وأسب ًا وَخْرط ُقدود ُنهْا  وأحس

ّبوطُْ،َ ّنشللوطِْ الّشلل ِريللِس وال َق ّي،َ وفللي ال ًا في المَالحَ والطر تصّرف

وليَس في المَاء سللمَكِة رفيَعَللُة الللذكر ول ذاَت خمَللول،َ إلّ وهللي

ًا لهْللا مللن ّد طلب َلش ّنهْا في ذلكَ  ِذرة منهْا،َ وإ َعَ ْكل ال أحرص عَلىَ أ

الِخنزيلللللللر فلللللللي اللللللللبّر،َ والِجلللللللّرّي فلللللللي البحلللللللر.

ِم الخنللازير،َ َعَلم الناُس كيََف استطابُة أكِل لُحو لحم الخنزير وقد 

ّدمونهْا ُة يقلل َلكاسللرة والقيَاصللر ِر لهْا،َ وكيَف كللانتُّ ا وأكُل الخنازي

ِرنللا. َد غيَ ُد لَجللَرى عَنللدنا َمْجللَراهِّ عَنلل ّبلل ويفّضلللونهْا،َ ولللول التعَ

ّي لذنابهْلللا. ّنلللاُس كيَلللف اسلللتطابُة أكلللل الِجلللّر وقلللد عَللللم ال

ُعَمَيَلان،َ ْدم ال ُأ ْللدة: هلو  َك ّي قال أبو  ما قيَل في الجري وفي الِجّر

َعَْجللبَِّ ٌء للكِليَتيَن،َ وصالحٌَ لوَجع الظهْللر و ْوَشان ودوا َكِ ٌد في ال ّيَ وج

ّذنبَّ،َ وِخلٌف عَلىَ اليَهْود،َ وغيَللٌظ عَلللىَ الروافللض؛ وفللي أكللله ال

ِثٌر منه ِه ُمكِ َلْج عَليَ ْف ُي َدع،َ ولم  ِب ٌء لبعَض الّسنن،َ وإماتُة بعَِض ال إحيَا

ْذ كللانتُّ َتللاِن ملل َئ ِف ّني،َ هلكَ فيَه  ِدع والّس قطِّّ،َ وهو محنٌة بيَن المَبت

ّلللللللللللللللللللللٌل ومحللللللللللللللللللللّرم. الللللللللللللللللللللدنيَا: مح

ّدماِغ،َ ِد،َ نللاقصُّ اللل وقال أبو إسحاق: هو قبيَحَ المَنظر،َ عَاري الِجل

ُع َتطا ُيسلل ِهللٌم ل  ًا والفللأَر،َ وَز ِذرة ويأكل الجرذان صللحاح َعَ يلتهْم ال



ًا ول يتصّرُف تصّرَف السمَكَ،َ وقد وقع عَليَه اسللم ّيَ ُله إلّ محِس أك

ُيختللاُر ًا،َ ول  ًا،َ ول يؤكللل كبابلل ًا ول ممَقور ِطيَبَّ ممَلوح َي المَِْسخ،َ ل 

َنبلللللللللللله. ّللللللللللللله إلّ ذ ُيرَمللللللللللللىَ ك ًا،َ و مطبوخلللللللللللل

ِذرة كللثيَرة،َ وقللد ذكرنللا الجلّلَِت مللن َعَلل َتعَرض لل والصناف التي 

ِرض لهْلا مللن الطيَلر ّبوطِْ من السلمَكَ،َ ويعَلل ّي والّش ِم والِجّر النعَا

ِهللللللللللللللللللد. َهْدا ّدجاُج والّرَخللللللللللللللللللُم وال اللللللللللللللللللل

النوق وما سمَي بهْذا السم وقد بلغ من َشللهْوة الّرَخمََللة لللذلكَ،َ

ِرض ٍء مللن الحيَللوان يعَلل أْن سمَّوها النوق،َ حتىَ سللمَّوا كللّل شللي

ِذرة بأنوق،َ وهو قول الشاعَر:  للعَ

َتيَه ّللىَ ثلم لجار فلنلثلْل و َذا َدّرى أضحىَ إ واكتحلل َت
َقيَِن ُنو َل َبىَ ا ْن َقَر َعَل ال  والُج

 الُجَعل في الشعر من قيل ما

ّدة طلبَّ الجعَل لذلكَ قال  الشاعَر: ولش

َحلَرِس في َباَت ُشَرطّي  القوام مجلس في
ُؤهم َب َير

الخر: وكذلكَ قال 

َدهِّ يعَّشي  َفْي َوْح َعَل أل َتوهِّ ُج ٍم أ َكلْل بلطلعَلا وأ
َبللراز. َعَللل يقتللات ال ّنْجللو،َ فهْجللاهِّ بللذلكَ،َ وعَلللىَ أّن الُج َظللم مقللدار ال هللذا الللبيَتُُّ يللدّل عَلللىَ عَِ

َيرتِفللع عَنلله،َ والشللعَر َدل - إن كان قاله - وإنمَا قلتُّ هذا لّن الشللعَر  ْب َعَ وفي مثل ذلكَ يقول ابن 

قوله: 



ِم أبلو غدا ما إذا ثىَ كلللثلو ِة جاُر ُع الخنزير الغر المَرض
ٍد من ّبلٍق َثلري ُدوم مللل ملأ صلديٍق عَلنلد أصاَب قد

َقىَ َلِف فأل ْعَ ُدوم كالمَِ ْهْل المََل اللشلم حاجبََّ بَجعَرهِّ أنحىَ
ِه عَامداٍت ّلل ِم لتل اللمَلركلو ملنله الخنلازير ترى بَضريطٍِّ

ذلكَ: وقال الراجز في مثل 

َباَن ُثمَّتَُّ ِتي َأل َبخا َعَلا ال ْعََج َج ُهِّ  ُد ِر َعَلا َثا ْوَمل وَصل
ّوى ُثمَّتَُّ ًا خ ِرك َتْرَجعَا با واْس ِد  ْو َعَ َغىَ ال َت ْب ْنَجعَا أْن ا َي

ٍم ِث ًا ُيْحَسبَُّ جا أبقعَا كلب
ُغْصن  ْبِل قال الراجز وهو أبو ال َعَل للّز الَسدي: وفي طلبَّ الُج

ّلجله ُبْخنٍق ذات كل من َغمََ َلَحاُت تلَقي الحرجله َط
ِء الّضَراطِْ ُفَسا ْيََن لهْا السمَجه وال َأَرَجله الحللل َب

ً عَنهْا تعَطيَه َعَل ُمدحرَجله ج ًة َد ملنلشلجله قاعَِل
َعَله،َ وقال  الشاعَر: وقال يحيَىَ الغّر: تقول العَرب َسدكََ به ُج

ْغَرى الذي الشقّي إّن  به ُي
َعَُل  الُج

َعَلل لي َشبَّّ ُسليَمََىَ أتيَتُُّ ُج

َلِصللَق بلله مللن يكِللرهِّ،َ وإذا كللان ل يضرب هذا المَثُل للّرجللل إذا 

َعَللل ُله ملزمَة الُج يزال يراهِّ وهو يهُْرب منه،َ قال يحيَىَ: وكان أص

ّنلله ّنلله عَنللدهِّ أ ِبعَلله؛ ل ٍة ت ّلمَا قام لحاجلل لمَن بات في الصحراء،َ فكِ

يريلللللللللللللللللللللللللللللللللللد الغلللللللللللللللللللللللللللللللللللائطِّ.

َبىَ يقول ابُن مقبل:  ْن َقَر القرنبىَ وفي ال

َبىَ  ْن َقَر ْته ال َف َل مجاعَرهِّ أْخ ّليَل الَجاراِت أطُرق ًا ِبال قابعَ
ْتبعَللان َفَساء ودوَن الجعَل،َ وهو والجعَللل ي ْن ّبٌة فوق الُخ ْي ْنبىَ: دو والقبوع: الجتمَاع والتقبض،َ والقَر

الّرجللللللللللللللللللللللللللللللللللللَل إلللللللللللللللللللللللللللللللللللللىَ الغللللللللللللللللللللللللللللللللللللائطِّ.

ْدهِّ َدن وإن لللم تجلل َب ُد،َ منتُن ال ِرع الّرخمَة في ذلكَ الهْده ُيضا ّطيَر الذي  الهْدهد وخبث ريحه ومن ال

ُته منلله إلّ عَللىَ ُأفحوَصه من الّزبل،َ وليَلس اقتيَلا ّنُه يبني بيَته ويصنع  ِذرة؛ ل َعَ ٍء من ال ًا بشي ملطخ



ِلق ببدنه وجرى في َعَ َف ّنتُن  ًا إلّ منه،َ فخاَمَرهِّ ذلكَ ال ُأفحوص ًا ول  ّتخذ بيَت ِته وحاجته في ألّ ي ْدر رغب ق

ًا فلللللللللي جنسللللللللله. أعَلللللللللراق أبلللللللللويه؛ إذ كلللللللللان هلللللللللذا الصلللللللللنيَع عَاّمللللللللل

َع،َ وقللال َذر أسللر ًا،َ لكِللانتُّ إلللىَ القلل َذر ّنهْللا لللو رأْت عَسلللً وقلل ّتىَ إ ّذبان،َ ح ُة ال ْهْو وتعَتري هذهِّ الّش

الشاعَر: 

ِلكٍَ ْقِصي ما ُهْمَوَم ُي َلىَ ال  َعَ
ْثِق َب

ْلَف ٍه َخ ْد َوْج ِطليََل َق ّنله ُأ كلأ

ْلبٍَّ من وأبَخُل ُقور َك  عَلىَ َعَ
 َعَْرِق

ًا وأعَظُم عَلىَ ُذباٍب من زهو

ِته ْهْو َفْرطْ َشلل ّذبان،َ ول يكِاد يصيَدهِّ إلّ وهو ساقطٌِّ عَلىَ عَذرة ل ِهٌْج بصيَد ال َأّن الّزنبوَر ل ويزعَمَون 

ّنللا لللم ّنمَا قلنا ذلكَ ل ْهْزة،َ قالوا: وإ ُن ُفرصة و َته  َغفل ِرف الّزنبور ذلكَ،َ فيَجعَل  لهْا ولستفراغهْا،َ فيَعَ

ِقطٌِّ عَللللللىَ ثمَلللللرٍة،َ فمَلللللا دونهْلللللا فلللللي الحلوة. َدهِّ وهلللللو سلللللا ْدهِّ يلللللروُم صللللليَ نِجللللل

ذلكَ: شعَر في الهْجاء وقال أبو الّشمَقمَق في 

ُق َلنتلاِن رأس م ِذرهِّ ا َقل والل َق ّطري َق ال ِري ّط ُكلم ال الح جلاء

َقلرهِّ الجاموِس وخاُل والبل ِر عَّم ِة في الحمَا صور

ٍة كمَشي ِذرهِّ إللىَ ِخنلزير َعَل ًا  ْللقلتلكِلم يريد ُرويد َح
ٍد  ُبْر ْبن  ِر  َعَْجَرد في بّشا ُد  َقيَلّي: وقال َحمَّا ُعَ ال

ِه ِمْن َمْن كّل ِمْن ِق ْل ّورا َخ ّوَر َص ّله َص ًا ال ْبلهْل َلله ِش

ًا بالكِلبَّ ْكِِسلرا ول أعَراق َم ِر ًا ِبالِخنزي ول وجلهْل
َفَس أو أنَجَس ْط أقلذرا أو أ َنلا ًا رأي ملثللله أحلد

ُتله ْللد ْنلبللرا ِج َعَل الل ِليَتُّْ ُته ُط ًا ِجلد ّتنتُّ عَنبر لن
ّوَل ِخلَرا عَلليَه المَِْسكَُ َتَح ِليَتُّ ًا ُط ًا ِمسكِل ّيَ ِكل َذْن َذ إ

ْبِن يحيَىَ بن خالد  ِر  ْعَف ِهَجاء َج ُنواس في  البرَمكِّي: وقال أبو 

َطىَ أن َجَزائي َأليَس ْعَ ًتىَ مدحتُُّ الِخَرا ا ِخلَرا ملن ف
العَرق: وقال أعَرابّي يهْجو رجلً يقال له ُجلمَود بن أوس،َ كان ُمنتَن 

َعَلدت َوبلللَرقلللا حلافلتللله وَر ّلللقلللا عَلارضلي ملا إذا تلأ
َء كاَن  فلصلاَر للحلمَلقلا

َقللا َأحلمََل
َد أهللكِلتُُّ َأوس بلَن ُجلللمَلو



ٍء  ًا شلي َقلللا َعَلَرقل وِخلَر
ُد ٍد َحمَّا  بّشار: في َعَْجَر

ْللق فلي كلبَِّ ْنلتَُّ اللخل  ل َأ
ْنلَسلاِن ال

ٍد ال فمَثُل إليَكَ اْخَسأ ُبْر

َللىَ ِب ْنله وأو  بلكِلللّل ِمل
َواِن َهللل

َعَلمَْلري ْنلتَُّ َلل ملن َشلّر َل

ْبلَن يا ِحكََ ّطليَان ا  ذي الل
ّبلللاِن ّتل الل

ِر ِزي ْنل َيَبَُّ اللِخل ِمللْن أطل

عَبد في الشعَراء بعَض
 ُعَمَيَر: 

َء ِريحَِ َثنلا ْوَرِب َكل  اللَجل
اللمَلتلخلرِق

ٍر ابُن ًة ُعَمَيَ َكتُّْ َغْزو له تر

ٍد في  َعَْجَر ُد  بّشار: وقال حمَّا

ِفّر وَمن ِرْجلِسله من الناُس ي ِقّي ّد لَش َرْملِسله فلي الَج
ِفل َتعَلسله أو القرد برغم َتْح ِر ٍد ْبلِن َبلّشلا ول ُبلر
ِذي َفمََا ّل ِه ملن أدناكَ ا َملّسل ْيَِث ّلل بله اغلتلراٌر بال

ِه ِبل َنا ُد يا ب ْو ِقلر ِه َأ ِضلْرِسل ِتهْا ِبْر اس ٍة عَلىَ فاص ْغمَ َض
ِه من أخبُث ويوُمه أملِسل ِلله ملن أخبُث لليَ

ّلىَ حتىَ ُد ُيد  في الِقر
 َرْمِسه

ِلِع ْق ّيَه عَلن بالمَُ َغل

ِه ّن ًا ِج ِه ومن ُطّر ْنِسل إ َق ّله َخل ًا ال لله شبليَهْل
ْبعَه ُعَْشر ُر ِه أو بال خمَِْس ِنله في الِخنزيُر ما ْت َن

َيَُن ومّسه ِه ِملن أل ملّسل ِه من أطيَبَُّ ريُحه ريحل
َبُل ونفُسه ِه من أن نلفلسل ِهْله من أحسُن  َوج
ِه من أكرُم وِجنُسه ِجنلسل ِدهِّ ملن أكرُم  ُعَلو

َعَه الخنزيللَر بهْللذا المَكِللان ِرف وضلل ّله تعَالىَ أستظ وأنا حفظكَ ال

ِدهِّ. ُعَللو ْكللَرُم مللن  ُدهِّ أ وفللي هللذا المَوضللع،َ حيَللن يقللول: وعَللو



ّللله تعَللالىَ،َ وقبللحَ مللن يشللتهْي أكللله،َ َبحلله ال َق ٍد للخنزير?  ّي عَو َأ و

ُبرد:  ِر بن  ُد عَجرد في بّشا وقال حمَّا

ِة ِر ول إنلسلاٍن َملُشلور َثلل َأ ٍد ابلَن َيا رأى ُبلر َهْلا ُرؤ َلل ّو فلأ
ًا كاَن إذ عَليَه،َ  عَن مكِفوف

ِر ّنلظل الل
َعَمََىَ ّلله ِنلعَلمًَة ال سلابلغة لل

ٌد كان  ِبي ُبر أ
 الّضيَِق في َ

ِر ُعَُسل وال
ُكْن َلْم لو لكِنلتُُّ أعَمََىَ أ

ًا ِر غليََر وإّملا أجليَر َتلَجل ُملؤ
باللتلطليَيَن نفسَي
ًا ِهْلد ملجلتل

ٍء َقّصاَب ِقّي شا ّد َش  أو اللَجل
ِر َقل َبل

ْع لم أنا إْن  َن بلفلعَلِل أق

ِد الحّر في َ و والدلج والبر
ِر َكِل ُبل ْل ا

ًا كإخوتي َقلىَ دائبل أشل
ُهلُم َء شلقلا

ُق ِتي والّرز  ملن بأسبلاٍب يأ
ِر َد َقل الل

َعَمََىَ كفاني كّل من ال
ٍة َب ْكِلَسل َمل

ّ  فلي كنتُّ إذ بمََْسألتي إل
ِري َغل ِصل

ما غيَر من َنَشبٍَّ ذا فصرُت

ِر وملن تمَلر من أجمَّع ِكلَسل
ًا ٍء إللىَ شليَئ شلي

فلأذخلرهِّ
ُذل كان ًا لي يب  ِسوى شيَئ

الَحلَجلر
ُفني كان أكلن للم لو يعَر

ٌة ِبلي ُعَّر ُعَلَرر عَلللىَ ُتر الل
ّللُه َهلداهِّ ل له ِملن الل

ْقتَُّ قد الخبيَثة ابَن َق  في أد
النلظلر

ِطنتَُّ ٍء إللىَ ف تلعَليَش شلي

 الهْامات ذي ثوباَن َلير
ِر ُعَلَجل والل

شيَخ عَن َنَشَزت التي
َيَتلهْلا ْب ِص

ْتلن من ِحراّمكَ في  وملن َن
ِر َفل َد

ّفكََ ْتمَي عَن يكِ َش
َقلَصلتلي ومنل

ًا فسل َقليٌَل عَنهْلا أبلا عَنلهْلا وسل أسيَد وهلي ُعَل



ِر َفل ُز صلادقة
َوى،َ ّل ُغّر مولىَ لستَُّ ال  ال

ُمَضر من
المَسلتلطلبَّّ الظباء أّم

ِة َذال ِر النفس َن  كاللخلنلزي
َعَلر َيَ والل

ّ كاللكِلللبَّ أنتَُّ أذّل أو ُذل

ُة  في منكَ أبهْىَ القرد صور
ِر َو  الّص

ِد تشلويه في كالقر
ِرهِّ ملنلظل

فقال: ووصف ابن كريمَة حٌشا له،َ كان هو وأصحابه يتأذون بريحه 

ّتار غيَر خبال وادي أرواح َف ِنيٌَف ِد َك ّله ِبَحمَْ يطرقني ال
ِة من ّي ِر َب ّ ال ِزن إل ِر َخا ّنلا الل ُع ْتن بدائ ِرفلهْلا ليَس َن َيعَل

ّنُه َأ ِهٌْج َك ًا َل ِري َعَمَْد بلإْضلَرا ِني َدِخيٌَل أتانىَ َد ًا َزا َدعَل ِبل
َع َنه وبا َكِ جاري ُقْربه ِمن َمْس ِني ُهْلم الُخلُّن له اجتوا ّل ك

َداِع َلْن فمَْرهِّ الّص َد داري يدُخ ِم من أرا ِبْرَسا َللُه ال َتل أق
ُدنيَه فليَس إضمَاري غيَُر يوِج َثَف ّنتُن استكِ ِته أنفي في ال لكِثر

 الشعر من المحلول ثروة

ُته،َ فقيَل للله: ًا اشتهْيَته فحفظ ًا واحد ٍر قطِّ? فقال: بيَت وقيَل للمَحلول: ويلكََ،َ ما حفظتَُّ بيَتَُّ شعَ

ُهِّ،َ ْد ْنِشلل َأ َف ًا،َ قيَللل: فكِيَللف رزق منللكَ هللذا الللبيَتُّ?  ًا واحللد َفللُظ إلّ بيَتلل ّنللي ل أح فهْللاته،َ قللال: أَمللا إ

َدهم:  َأنَش َف

َهْا ُت َهْ ْكِ ٌة َن ّد ِة من َتِسيَُل ِم َط ُذوم َمْخ  َمْج
ًا - وزعَم أصحابنا أّن رُجلً من بني سعَد - وكان أنتَن الناس إبطلل

َنه برجٍل منهْم،َ فمَضىَ إليَهْم ْو ّد ًا من عَبد القيَس يتح َلغه أن ناس ب

َد إبطاهِّ،َ وهو يقول:  َب َأْز ًا،َ فوافاهم وقد  ّد ش

ِطُس ُحطاطٍْ ُنونا ُيعَ ِة ِمْن المَخ َهْ ْل ناعَلتليَنلا َج
ّتىَ ِهْه َتَرى ح ُغُضونلا لوج ِه من له ِن ْت الَجبليَنلا ن

َد ِبطونلا القيَس عَب َيأ



ٍر وهو  َتحَ أعَرابّي عَلىَ بئ يقول: قال: وم

ِني ّن ُثَراِن جاني كأ ْيَ َب ِني َبدا إذا ُعَ َنا ُص
آخر: وقال 

ْفَحُة ٍء َن َواميَخ ِمْن ُخْر اللمَلدى طاَل وقد إبطّي القرى َك
ّنُه ويقال ِئحٌة الرض في ليَس إ ّد ول أنتُن،َ را مللن النفس،َ عَلىَ أَش

ٍم َبَخر ْتِن أو ف ٍر،َ َن ِئحُة الرض في ول ِح ِئحللة مللن لللُروٍح أعَصُم را را

التفللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاح.

ّناَس نرى الكِلبَّ: فمَا صاحبَّ وقال ُفون ال َد َيعَا ِلهْم تسمَيَ قبللل ُبقو

ّتِق ُنجوِمهْا ِر بعَد ول بزورها وتف ِر ورقهْللا انتشا ّلللبَّّ موضللع وظهْللو ال

ّتىَ منهْا ّبمََا ح َد عَليَهْا َذّروا ر ًا،َ الّسمَا ُء عَليَهْا ُيْرَسل ُثّم َذّر حلتىَ المَلا

ّلبَّّ َيْشَرَب ِذرة? وعَلللىَ لهْللْم َمن بل العَذرة،َ ُقوى ال َعَلل ُهْللم بال ّن مللا أ

ّ يصيَبونهْا َدة،َ مغشوشللًة إل ْفَسلل ُعَهْم وكللذلكَ ُم الريحللان،َ فللي صللنيَ

ّنْخُل فأّما ْطلللوا أن اسللتطاعَوا فلللو ال َع بهْللا َي ًا الجللذا لفعَلللوا،َ طليَلل

ّنهْم ُيَوقدون وإ َأتاتيََن الَحمَّاماِت بهْا َل ومللن الخللبز،َ وتنانيَر المَِلَل،َ و

َهْا البعَاُر سمَادهم أكرم ّل ُء ك ّفتُّ،َ إذا والخثا ّثلللطِّ بيََن وما ج ًا ال َجافلل

ًا،َ والخثللاء ِذرة وبيَللن يابسلل َعَلل ّفللًة ال ّنهْللم وعَلللىَ فللرق،َ ويابسللًة جا أ

ِلجون ِذرة يعَا َعَ ِء بال ّذبحة من الكِلبَّ،َ وبخْر ُنوق ال أقصللىَ فللي والخا

َنهْا اللهْاة،َ ومواضع الحلق،َ أقصىَ وهو التقّزز مواِضع عَلللىَ ويضعَو



ّدواّب. ُعَيَلللللون بهْلللللا ويعَلللللالجون الّشلللللوكة،َ مواضلللللع الللللل

ّبحٍَ أقوٌل ّبحَ وقال الكِناس لمَس ّنمََا مس ّق الكِناس: إ ُت مللن الخيَللر اش

ِء،َ ْلَحٌة خيَللر،َ النللوم فللي والخللرء الُخللْر َكللٌة وَسلل ِر ّذ ُمد ٍم ِمللن أللل ْو َكلل

َعَروس ُعَللرس،َ ليَلللَة ال ْعَللِض عَلللىَ دخلللتُُّ ولقللد ال لبعَلض المَلللوكَ َب

َقُل وزكام ُقعَاٌص به وإذا السباب،َ ِث َله،َ قللد ذلللكَ وإذا رأس،َ و طللاو

ّنه بلغني كان وقد الخلء،َ وإتيَاَن المَقعَدة عَلىَ الجلوس هَجر كان أ

ُته َعَود فأمر عَنلله. ذلللكَ ذهللبَّ حتىَ أياٌم به َمّرت فمَا عَادته،َ إلىَ بال

ِتنة الدنيَا أّن وزعَم ِة،َ الِحيَطللان ُمن ّتْربلل ّ والوديللة،َ والنهْللار وال أّن إل

ّناَس ْتن ذلكَ غمَرهم قد ال َق وقللد بهْم،َ المَحيَطِّ الن للله ِحّسللهْم َمَحلل

ِثه طوُل فللي فليَقللْف بخبري،َ ارتاَب قال: فمَن خيَاشيَمَهْم،َ في ُمكِ

ّد ّول في ذلكَ يمَتحَن أن إلىَ الّر بيَللتٍُّ َعَللْن الللدنيَا،َ إلللىَ يخللرُج مللا أ

ّيَبَّ؛ ّبث،َ تشمََّم وليَتَشمَّْم مط َلللىَ المَتش َع أّن َعَ فللي تتفللاوت البقللا

ّبحَ قوُل فهْذا النتن،َ ّناس. مس الكِ

 ماسويهَّ وابن سلمويهَّ عصبية

َويه لي وزعَم ْلمََ َويه وابن َس ّببا ماَس ّنلله الخلفاء،َ ُمتط عَلللىَ ليَللس أ

ًا أنتُن ِجيَفٌة الرض ْتن َقبَُّ ول َن ْث ًا َأ ِة ِمن ُثقوب أّن فظننللتُُّ بعَيَللر،َ جيَفلل



ّهمَهْمَا الذي ُهْمََا ذلكَ و ُت ّيَ ِب النللبّي ولّن لربللابه،َ وبغُضللهْمَا عَليَلله،َ َعََص

براكللبَّ الكِتللبَّ فللي المَللذكوُر هو آله،َ وعَلىَ وسلم عَليَه الله صلىَ

ّي قال الحّجاج إن ويقال البعَيَر،َ َيَِف لهْم: أ َيَللف الج أنتن? فقيَللل: ِج

َنتُّْ الكِلب،َ جيَفهْللا وأنتن السنانيَر،َ جيَف منهْا له: أنتن فقيَل فامتِح

َتللْي بيَللن الّزبيَللر ابللن فصلللبَّ منهْللا،َ الللذكوُر َف ّنورين ِجيَ ذكريللن. سلل

  وأنتنهْلللللللللللللا رائحلللللللللللللة الشللللللللللللليَاء أطيَلللللللللللللبَّ

ّطيَبَّ النتن في أقول وأنا ًا،َ وال ّلللكَ شلليَئ َته إن لعَ ّقللد َقني أن تف تللواف

ّني النتن أّما قولي،َ وترضىَ عَليَه ًا أشللّم لم فإ ريللحَِ مللن أنتللَن شلليَئ

ّيَر،َ ُحّش ِإّن المَاء؛ عَليَه ُيَصبَّّ ول الِخصيَان فيَه يبول مق لبللوالهْم ف

ِء وريحَ القار ولريحَ المَتراكبة المَترادفة إليَه ينفصل وما الحّش هوا

ْتن من - ِجهًْة البالوعَة ريحَ من ّن ًا ال بيَنلله ليَس المَكِروهِّ،َ في ومذهب

ّنمَا عَمَل،َ البدان وبيَن ِم الللّروح عَيَللن إلىَ يقِصد وإ القلللبَّ،َ وصللمَيَ

ّيَمَا ول ُء كان إذا س ًا وكان مكِشوف،َ غيََر الخل مفتللوح،َ غيََر مغمَوم

ّطيَبَّ فأّما ِئحلة أْشللمََْم للم فإني ال أعََصلَم ول للنفلس أحيَللا قلطِّّ را

َق ول للّروح،َ َت إذا َعَللروس،َ ريللحَِ مللن ِخمَللرة أطيَبَّ ول أغنج،َ ول أف

ِكِمَتُّ َدنهْا َعَْرف وكان الخلطْ،َ تلكَ ُأح َهْا َب ًا،َ وشللعَرها ورأِسلل سللليَمَ



ّنللكَ وسلللم،َ عَليَلله الللله صلللىَ الرسول بمَدينة كانتُّ وإن سللتجد فإ

ًا َلُم ريح ّنُه تعَ َهْا ليَس أ َق ّ فو الجنة. ريحَُ إل

 الظربان في قيل ما

ِربان خاّصة،َ قول الحكِم بن  ّظ ِر ال ْتن،َ وفي ريحَ ُجْح ّن َدل: وممَا قالوا في ال ْب َعَ

ُد ِفكََ ولَحْص َناِجل أن َوُن بالمَ ْهل َأ َعَُروِض في نفَسكََ

ُفلنا َجّم ُفل ِدُن ُهلنلاكَ و ْنل ّد الل ٌؤ ُفلفٌل أّمكََ أرِض في امر
ِبّر َطَف بال ّل ُيْخلَزُن ل الذي وال حقليَقٌة منكَ وهي أّمكَ

ّتىَ َي ح ِو ِفكََ ما ُيدا ْن ْهلَرُن بأ َأ ِر من فاكََ َلميَ ونّحله ا
َلُجْحر ُد يا َأنفكَ ف َتلُن محمَّ أنل ِرباِن  ّظ ِتلٌن ُجْحٌر لل ُمنل

َيفُسون في مجالسهْم،َ لّن ّنهْم  ًا بأ ِربان - حيََن رمىَ قوم ّظ َقيَق - وذكر ال وقال الربيَع بن أبي الح

ِه،َ كمَللا ّد ِسلللَِح َللله مللن أَشلل َعَ ِربللاُن ذلللكَ فج ّظ َعَللَرف ال ًة،َ وقد  َفْسو ّله تعَالىَ  ْلِق ال ِربان أنتُن خ ّظ ال

ّظربللاُن يللدخل عَلللىَ الضللبَّّ َفتُِّ الُحباَري َما في ُسلَِحهْا من اللة،َ إذا قللرب الصللقر منهْللا،َ وال عََر

َته فل ّول اسل ّدهِّ بيَللديه،َ ويحل َق موضللِع فللي الُجحللر فيَسل ِتي أضلليَ ُجحَرهِّ وفيَه ُحسوله أو بيَُضه،َ فيَأ

ًا عَليَلله،َ فيَللأكله،َ ثللم يقيَللم فللي ُجحللرهِّ ّيَ َداَر بالضبَّّ فيَِخّر سكِراَن مفِش ُي َواٍت حتىَ  َفَس يفسو ثلَث 

ِتَي عَللللللللللللللللللللىَ آِخلللللللللللللللللللر ُحسلللللللللللللللللللوله. ّتلللللللللللللللللللىَ يلللللللللللللللللللأ ح

َفَسللواٍت حللتىَ تتفللّرق ِتللّم للله ثلُث  َهْْجمَللة فيَفسللو،َ فل ت ّبمََا دَخل في ِخلل ال ّنه ر وتقول العَرب: إ

ِد الشللللديد. ْهْلللل ّدهللللا الراعَللللي،َ إلّ بالَج ِقللللْردان فل ير ْبللللَركَ،َ تللللتركه وفيَلللله  البللللل عَللللن المَ

ًا بريحَ  ّتيَوس: فقال الربيَع،َ وهجاهم أيض ال

َذا ْوا َما إ َد َنا ٍر َت ِد لمل شلدي ُهُم ُؤ َنا ِهْليَاِج ِفي َغ الل
َعَقور هريَر تهّْر ِد ال َدى ِكلٌَب الّرُصو ِركلم َلل ُدو
ِد ملن فيَكُِم لنا إْن وما ِدي َنل تجللسلوَن إذ َظَرابّي

ّتيَوِس بريحَ ْبحَ ال ُق ِد و الخدو ْعَلَرفلوَن وقد تيَوٌس ُت



ُفَسائه،َ ويقلال فللي ْتن ريحَِ  ِم،َ يريدون من ن َعَ ّن َق ال ِربان ويسمَّىَ مفّر ّظ قال: ويقال: أفسىَ من ال

َتللن ِمللْن ظربللان َبان،َ ويقال: أن ِر َظ ُهْمََا  َن ْيَ َب َعَا -: فَسا  َط َنا وتقا َع بيَن الرُجليَن شّر فتباي المَثل - إذا وق

ّظِربان له،َ وقللال الفللرزدق فللي ّدة طلبَّ ال ُيوِغل في ِسْربه لش ّنمَا يخدع في ُجْحرهِّ و لّن الضبَّّ إ

ذلكَ: 

ِبّي ّني ِحمَّاَن من َظَرا تثيَرهلا عَ ِر في كنتُُّ الجحيَم نا
َبَحتُّْ لص

ّظِربللان،َ يريللد هللذا المَعَنللىَ،َ كمَللا يسللمَىَ كللل ُيسمَّي الِحمَّانّي صاِحبََّ الَصّم: ال ُعَبيَدة  وكان أبو 

ًا. َبانلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ِر َظ ِنّي  ّمَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا ِح

ََدٍل: وقال ابن  َعَب

ّتىَ َي ح ِو ْنِفكَ ما يدا ْهَرُن بأ ِر من فاكََ أ ونّحه الميَ
َلُجحر أنتن محمَد يا أنِفكَ ف ِربان  ّظ ِتٌن ُجحٌر لل ُمن

يقول: في شعَرهِّ الذي 

ْكِِفي َمن كّل من َد ُي  القصيَ
ْلَحُن َي و

ِني الميََر َعَ ُتله أطا فشلفليَ

َتتُّْ ُهِّ با ْهلٍن مناِخُر ُد ْعَلَرُن ب ُتل ُثو ّنلمَلا الكِللم َيْح كلأ
ًا ُء ْ َمن فأضرُب َزمن  أَشا

 وأسُجُن
ًا لهْم فكِنتُُّ ِسجن
أمليََرهلم

ُبُن التقّرب حبَّّ من كنتَُّ تج ِكلة لبِن َفاِص آ ِعَ ٍد ال محلمَّل
ُد َلَحْص  بالمَناِجلِل أنِفكَ و

َوُن ْهل أ
َعَروِض في نفَسكَ

 هلنلاكَ وفلفلنا َجّم
ِدن ْنل ّد الل

ٌؤ أّمكَ أرِض في امر

َطِف بالبّر ّل  ل اللذي وال
ُيْخلَزُن

منكَ وهي أّمكََ
َقٌة حلقليَ

ّتىَ َي ح ِو  بأنِفلكَ ما ُيدا
ْهلَرُن أ

ِر من فاكََ الميَ

َلُجْحر ُد يا أنِفكَ ف  محمَّل
َتلُن أنل

ِرباِن  ّظ ُجْحٌر لل

ِه ِبيَ َفصلاحة أ ِدُن لل ْعَل َمل ّفلٍق غليَُر المليََر ملو



ِة ُعَْرب بَسليَق  ل التي ال
تلحلُزن

ْكواٍن ابَن ُهِّ َذ ْد َتِج
ًا ِللمَل عَلا

ُد  َيداكَ عَمَِلتُّ ما فتجيَ
وتحِسلُن

َعَُل  ٍم كّل تج يو
عَلفلصًة

ْنتَُّ قد أْن ِت ّنهْا ُخ  ل وأ
َتلُن ُتلْخل

بلاٍب غليََر أّمكََ أشبهْتَُّ

ِتنتُّ ُف َدَم وابلُن فيَهْا،َ و  آ
َتلُن ُيفل

ًا أصبتَُّ دراهمَ
َتلهْلا فدفنل

ْقِصف ذاكَ  الِقيَان في َت
ِفُن  وتْز

غيَُر وأنتَُّ أراكَ
ٍم ِهل َدْر ُمل

ُء ْيََضا َبٌة َب ِر ْغ  عَليَهْا ُم
ْوَسلُن الّسل

ِلكََ رأُس َبًة َما ْعَل ُل
ّية بلصلر
ًا:  وقال ابن عَبدل أيض

ِريحَ ْعَر ك ِطيَِن َ فوق الَج ِد َعَ ْل ِج ًا فليَه ودخلاُن محمَلد
ٍم عَِنلدي المَعَروَف يطلبَُّ كري أتلانلي َرُجٍل في إليَه

َد وذلكََ وَحلمَْلدي تقريظي بعَ عَللليَه،َ أعََجلل ولم له
ّلُم َك ًة أ ْأس في َصْخَر ِد ر صمَْل ْعََرَض ًا فأ ْكِمََح ّني ُم ّنلي عَ كلأ

ّني يْزداد فمَا ِد غليََر م ْعَل ُبل ٍة كلل لليَدنلو آِصلَر
ٍر أبا ّتلِخلمََلّن َبَخ ّدي للتل َر ًا مستلثلٍن غيََر فأقِسُم يمَليَنل

ّذَب كنتَُّ َحمَدي ورجوَت ملَمتي لخفتَُّ تلمَليَم ملن المَهْ
ِد قريبََّ ماَت الكِلبَِّ كريحَ ْهْ َعَ ًا ًا فوجلدُت محمَد ريحل

ِلمَْنا إْن سيَبلغ ِد أهلَل س َنلْجل ِني َت َذعَ ْل ْتلٍن ثعَلبلاَن أ َنل
ْنتُُّ ّوهِّ َقَر ِد منلي دون ْعَل ُبل بل ْطمََله ِددُت َخ ّنلي فلو أ

َعَتهْا ْل ِد َترِجلع ولم بِخ ْنل بلَز َدِت َت َف ُة ا ُهِّ ملن المَعَاذ َجلوا
َدهِّ وكانتُّْ ِر عَنل ّد كلأسليَ ِقل َقهْا فاسلتلراَحلتُّْ جواهِّ وفار

ِد غيََر نفسي بذاكَ قتلتُُّ َعَلمَْل ّتلىَ إللّي فلاهِّ أدنيَتُُّ حل
ِفُرهِّ ُطليَتُّ ولو ْنلد َمشا َقل بل ُنلو ُذبلاٌب فليَه إللىَ يد

ًا ِد لله همََمََْن إْن زعَاف ِبلور ًة ْفلن حلو َيخ ًا و ملوتل
ِة بمَثل َث ِثيَ ِبلر َغ ّد ّد ال ِغل اللمَُل ًا عَللّي ُفوهِّ فاَح ْوحل َفل
ِر بلريحَِ هذا فمَا َتلا ِد ُقل ْنل َر ّنلي بفليَكَ له: تنحَّ عَل



ِد غيَر منه ِخَراكََ يفوُح َسلْر ً بريحَ هذا وللكِلْن ِطلل
ّق لباِب ِذب من الح ِد ك وَجْحل ِني ْث ّد َق فإّن فح أدنلىَ اللّصلد

ّدي بله أتلاكََ أْم فأعَلم َغل ُمل َفٍج في يجوُل طحلور َعَ
ٍم ِد النليَاب أعَلصلِل شتيَ َوْر ّي نلكِلهَْة عَلّي َدر أخل
ّني ِإ أهلدي أهلديتَُّ كالذي ف ْتفلي فيَكََ من لي أهديتَُّ ح

ُنهْا تكِوُن ِد كلل من فنو ِفلنل ًا ِرن ُشُرد ّنليَاٍت َيس ملغل
َواها ّناُس َر ِد ِشيَبٍَّ من ال وُملْر ِزيتُّ تخَزى ملا إذا لهْلا َخ

ًوى ّني َج ّد َلسلعَليَد إذن إ جل ْبنلي ولم نجوت إن ُيص
ِدي َجوِف من أصابني  ْهْ َم ْفتَُّ له: متىَ ْطر هذا است

ِد آملال فيَه فتعَذر ْهْل بلَجل هلذا َداويتَُّ لله: أملا
َيه ُتلْسلدي فيَمَلا لنا فتسد سل ًء لله عَلمَلتُّ أَما َقلا ِر

ُأبلدي لله أسلّر فيَمَلا له و عَليَا آللوهِّ لله: ول 
ِد نوٍن من ذاكَ ومثلْي ْعَل َن َك ٍة ِر بقيَئ ْعَل ْللبٍَّ وبَج َكل
َدي ُعَو ِدماِغ َحْرَمٍل و ِد و ْهْل َف ُكلّراٍث وِحللتليَتٍُّ ٍم و ُثلو و

ِة ِد َبْزر من َشعَيَر ْقل َف ِة ْنَجَر وابِن آوى ابِن وَح

ّوان من ومثقاليَن ِد صل ْقل َر َصقر ولساِن ُذُرْحُرٍح
ِر آِجن ببوٍل ْعَل ِقلرد وبَجل ُيعََجن ملنله المَنخول و

ُدو فلل وترقبه ِد َيبل َبلْر لل ًا  ٍر فلي زمان شلعَليَ
ّد بأظلفلار يعَجن  َنل و ّتقتُّ ما فاكََ ملنله عَ

ّلُه  ّيَكََ ال ِد أمَر َغ رشل ُء حَضَر وأنتَُّ الشتا

ّللم ُرْمتَُّ ّي التكِ ِد أ َزْر ِرْجهْا َدْح َق ف ِد ْدهلا بنا ِر وازد

ٍم ْدٍق ببلعَو ّد وِش ِعَل ُملْسلمََل
عَلىَ بالمََِصّل فتقذف

ّيُه كأّن ِو َرعَلللد إرزام د
ِنكَ ما ْط َب ْذ ِل م

ِدي له صبرَت إن ُيَج س ِة ّكِ عَلنلدي الناسور لِح
َتُه انتُّ إن ْن َن  سّن َس

ّدي َقل المَ
َد ّدو عَنكََ ال
وتشتلهْليَه

ٍء َنىَ من وشي َته َلَصٍف ج َللىَ بأصوِل وطليَ ْفل ِد



ِد ْن  وَر
ُهِّ من اللُه ِدي ناَجا ْعَل َبل ًا ّيَت ْتلن ِمْن م ِه َنل فليَ

 الكلب هجاء في العرب أشعار

ُكر ما ذّموا ًا عَلىَ وجهْه،َ ثّم نذ ُكر أشعَار العَرب في هجاء الكِلبَّ مجّرد وقال صاحبَّ الديكَ: سنذ

ًا من صفاته،َ ونبدأ بذكِر هجائه في الجمَلة،َ قال بّشار بن  ِه وأصناِف أعَمَاله،َ وأمور ُبْرد: من خلل

ْلبَُّ َكِ ْيٌَر ولل ٍد من َخ َتولبَِّ ُسوي ًا و ًا فخرَت إذ سويد َلب ْو َت و
َغيَرهِّ: وقال بّشاٌر أو 

 كّل في الكِلبَّ شريكَُ وأنتَُّ
ِم َعَل ْط َم

َعَىَ إذ الحّي عَلىَ َتْر
ُهلْم َء شلا

َدين فيَه عَاَث وقد  بلالليَ
ِم وبلاللفل

ْعَبَِّ في ما وتلَحُس َق من ال
ِهِّ ِر ْؤ ُس

الذئبة: وقال ابن 

ِم المَاَل ويتركَ َعَا ِبله ِل ْد ِجل ُتبَّْ ول المَال يجمَع به َي
َلىَ ّناِس َعَ ِه َهواَن ال ِب  كل

آخر: وقال 

ًا كلأْن ُكلوملي ِرش كلللبل  ُيهْلا
ُللبلا ْكل أ

ِريبلي َ َشل يغلبَّّ ل
بللوجلللهْللله

ّقلاهِّ ول  كلان وإن أتلو
ِربلللا ُملْجللل

ْقلِسلُم بليَنلي العَلطلان َأ

ًا الحوص ّبهْه له ابن فش
ْلبٍَّ  فقال: َك

ّي ثل  للم اللكِلللبَّ ُجلَر
ّقلللحَْ َفللل ُي

ٍد من ِقحَْ ول َأْش و

ِة عَلنلد بالبلاِب  حلاج
ِتلحَْ اللمَلسلتلفل

ًءا ُقلْم َملا ُسلو َي
ِبلللحَْ فلليَنللل

ُحَزابة: وقال أبو 

ِر أنتَُّ ْيَ َغ ْلَحَة ل ُء َط َدا ِفل ْل ا ِرح عَلّي ُء َب الَخفلا



ّنكَ ّناقصُُّ أنتُّ أ ُء ال َفلا ّل ال ُء الشراُف عَلَم والكفا
ُغمَّه ُء المَِئَزُر ي َدا واللّر ّدعَله اللّرعَلاء َج

ّنهْلم َأ ّيٌَة َك ِنل ُء ِزي ِجلرا ّللهْلْم عَلّي ُء ك سلوا
فقال: وقال عَبد بني الحسحاس،َ وذكر قبحَ وجهْه 

ٍه ُهِّ بوج ّلُه َبَرا ِر ال جمَيَِل غيَ َء ّيَيََن ِنسا ًة الحارث ْدو ُغ
َنه ول َنني قليَل غيََر كان إن دو ّبهْ ًا فش ِقه ولْستُُّ كلب َفو ب

الكِلبَّ: وقال أبو ذباب السعَدي في هوان 

ِكِْسَرى الّضباِب أْرِض من فّر ليَالَي َقَل كاَن ل ٍم من أعَ تمَليَ
ٍر َأشجا ٍر و َذاِب وأنلهْلا عَِل َله وأسكَِن ِريٍف بلبللد أه

ِكِللَِب أمثاَل نحُن وصرنا ال ُنو ًا لهْا َبنيَه ب ُمللوكل
بلاِب كّل في بنا أْزَرى فقد َدى اللُه َرحَم تلمَليَم ص

فقال: وأراد اللعَيَن هجاء جرير - وجرير من بني كليَبَّ - فاشتق هجاءهِّ من نسبه 

َقيَِن وبيَن عَِقلال بني َقيَِن ال ْقِضي ُكليَبٍَّ بني كلبَِّ بيَن سأ
َسفاِل في َيعَمََل القيََن  َعَمَُه الكِلبََّ خبليٌَث َمط
َعَبدين ّدلئيَُم عَلمَتُّْ قد ال َعَ َم
 وخاِل عَّم من

ُتلمَلا وللكِلْن َد ِخلفل َصلَر
اللنلللبلللال

َيَا ُتمَاني عَلّي ُبق ترك

وقال رجٌل من همَْدان،َ يقال له الّضّحاكَ بن سعَد،َ يهْجو َمْروان

ًا مللن الكِلللبَّ ّق للله اسللمَ بن محمَد بن مروان بللن الحكِللم،َ واشللت

ًا فقال:  َله كلب فجعَ

ًا الظلوم الهْلرُب همَُّه ظليَمَ ِفَراُر لله فقلللتُُّ بمَْرواٍن ال

َنىَ َوي ُهْ أدُب ول ديٌن فلل ال ْلكَ وتركَُ الِفراُر إن المَ

َلبَّ ُهِّ ُيط َدا َنه فكِلبٌَّ َن ِللبَُّ دو َكل
العَذاِب،َ ِفرعَون الحلم 

ّلؤم: وقال آخر وجعَل الكِلبََّ مثلً في  ال



َعَْرِج رجٍل عَلىَ َلَم بال  ِمْن َأ
ْللبَِّ ك

ِلهْا من َسَرت ما ثّم ليَ
عَّرَستُّْ

ّنه  قال: وكذلكَ قول السود بن المَنذر،َ فإ

َته تُحّفون ّب بالِقلبلاِب ُق ًأ ُتلُم امر َلله أن حلو
ُتلكِم ْتل مثَل ويق ُكِم الكِلِب ق َت ًا سَرا جلاهلد

نعَيَم: وقال سحيَمَة بن 

َد َناب عَن ْط ُبيَوِت أ ِريُر ال ًا َه ّيَ ْللبٍَّ كليَب َكِ ٍة ل وكلللب
ّنْجرانّي في  ذلكَ: وقال ال

ّهّْر ِرير وجهْي في ت ِة َه َكِللب ال ِزلي ْن ِني قد م ْت زوجتي أخرَج
َجلرتلي أراقتُّْ لمَّا لهْا قلتُّ ًة  َفلتلي من فقيَر ِحلْر

ِري َأبش ُقرب منكَ و الّضلّرة ب ِري ِهلٍل ْبِش ِة أ باللحلسلر

 والرشم الفلحس

ْلَحللس،َ َف َأُل ِمللْن  ويقال للكِلللبَّ فلَحللس وهللو مللن صللفات الِحللْرص واللحللاح،َ ويقللال: فلن أسلل

ْلَحٌس. َف َفيَلّي فهْو عَندهم  ُط ًا،َ وكّل  ِلّح ًا ُم ًا،َ وُملِحف ًا رغيَب ْلَحٌس: رجٌل من بني شيَبان كان حريص َف و

ْتبللع مواضللعَه،َ قللال ّق منه للنسان إذا كان يتشللمَّم الطعَللام وي والرَشم: الكِلبَّ والذئبَّ،َ وقد اشت

بعَضهْم: جريٌر في 

َءْت ْتٍن فجا َيَ ِة ب ْتُه أرَشمَا للّضيَاف َضيَفة وهي أّمه َحمَل
ِترواح  الطعَام: وقال جريٌر في اس

ّلَحىَ ُثطِّّ ُهْو ال ِب الللواِن ُمتشا ُهَْجيَم أحلُمهْلم َسخيَفٌة ال
ُعَمََاَن ُعَهْم أضحىَ ب ُعَمَاِن جمَْ ب ٍة َيسمََعَون ٍة أو بأكل َشلْرب
ِد ُصعََر ّبطيَن ُدخاِن كّل لريحَِ الخدو ِتلهْلْم بنيَهُْم متأ وبلنلا

ّي في  َنو َغ َلة ال َظ ْن ذلكَ: وقال َسهُْم بن ح

ّ الكِلبَُّ ُيحِسُن  ِكِلل فمَلثلُل كلٌب هريَرا إل الل
ْهَْن  َب ُهّن أش الَحلمَليَرا آباء ِبلغلا فمَلثلُل ُنمَيٌَر الل

ًء تبيَع ًا ِكبا ْطلر كلثليَرا وعَِ ُة ِهللٌل ّطلاَر َعَل فل

 والراعي جارير بين



ّنلله قللد طللال َدل،َ فقللال للله ابنلله جنللدل: إ ْنلل َبد،َ فوقف عَليَه الراعَي وابنه ج ًا بالمَِْر ومّر جريٌر يوم

َلته،َ فمَضىَ الراعَي وابنلله جنللدل،َ فقللال َليَبّي،َ فإلىَ متىَ ? وضرب بغ ُكِ وقوُفكَ عَلىَ هذا الكِلبَّ ال

َع الصللبحَ َذ في هجائه،َ فلم يأته ما يريد،َ فلمَللا كللان ملل ْثِقلّن رواحلكَ فلمَا أمسىَ أخ ُل ّله  جرير: وال

َتحَ له القوُل  فقال: انف

ًا فل ِكلبلا ول بلغتَُّ كعَب ّطْرَف ّنكََ ال ٍر من إ ُنمَيَ
َبِث عَلىَ ِد َخ ًا الحدي َذابلا إذ ل ِعَلتُّ ٍر بني ِفقاُح ُج ُنمَليَ

ثم وقف في موقفه،َ فلمَّا مّر به جندٌل قبض عَلىَ عَِنان فرِسه،َ فأنشدهِّ قوله،َ حتىَ إذا بلغ إلللىَ

البيَتُّ: هذا 

َليُر  ٍر بلنلو تقول ما غابا أبيَكَ استُِّ في ا نلمَليَ
ًا. ّلللللللللللله شلللللللللللّر َبَر وهلللللللللللو يقلللللللللللول: يقوللللللللللللون وال قلللللللللللال: فلللللللللللأد

ْبحَ الوجه  ُق -: وقال الشاعَر - وضرب بالكِلبَّ المَثَل في 

ّبارا تبرقعَتُّ حيَن فذكرُت َض َفرْت َعَتُّْ َهٍج لهْا فقلتُُّ َس َق َفتبر
ّبار: اسلللللللللللللللم كللللللللللللللللبَّ لللللللللللللللله. وَضللللللللللللللل

ًا: إّن لكِللّل ِر لرجل وأراد سفر أمثال في الكِلب وقال كعَبَّ الحبا

ِبكَ. وتقللول العَللرب: أحللبَّّ أهلللي ًا،َ فل تكِْن كلبََّ أصللحا ٍة كلب ُرفق

َذ ّذئبَّ ليَأخل َقع الكِلبَُّ عَللىَ الل إلّي كلبهْم الظاعَن،َ ومن المثال و

َقر،َ ومن أمثللالهْم َب منه مثل ما أَخذ،َ ومن أمثالهْم: الكِلَب عَلىَ ال

ٍم ِقُش،َ وبراقش: كلبُة قو َبَرا ّلتُّْ  ِلهْا د ْه في الشؤم قولهْم: عَلىَ أ

ُعَرون بالحّي،َ فاستباحوهم نبَحتُّ عَلىَ جيٍَش مّروا ليَلً وهْم ل يش

ّلوا عَللللللللللللىَ مواضلللللللللللعَهْم بنباحهْلللللللللللا. واسلللللللللللتد

قال الشاعَر: 



ّيَد أّن فمَاتا كلبٌَّ عَّضُه ُنباتة ٍر آِل س ثو

 العنز وقتيل الكبش قتيل

وقال صاحبَّ الكِلبَّ: قد يمَوت الناُس بكِّل شيء،َ وقد قال عَبد المَلكَ بن مللروان: أل تتعَجبللون

َبللض،َ وقللال َن َبللٌض ول  ُوِجللد ليَللس بلله َح من الضّحاكَ بن قيَس يطلبَّ الخلفة ونطللحَ أبللاهِّ كبللش ف

ْنٌز بالمَِربد فمَات  َلم بن ُزْرعَة - ووطئتُّْ أباهِّ عَ : َعَرفجة بن شريكَ يهْجو أس فقال- 

ّللمَلا أْن العَنز قتيَل مكِاَن أتكِ ْذ أستطع ّنَي باَن إ م
معََشري

ًا بُزرعََة ِةأزنمَلا في تيَس ِريب الّز ْنز قتيَِل ابَن أنتُّ هل العَ

يحيَىَ: وقال أبو الهْول يهْجو جعَفر بن 

َلبَِّ ُعَْرف ط ْلبَِّ إلىَ ال ًا أصبحتُُّ الكِ الّضْرِب إلىَ محتاج
لللّسلبَّّ ينحاش ل فصار ّقحَ َهْله لله الّسبَّّ و وجل
وللللصلبَّّ مالي لُه قال َكِا َوى إليَه صبَّّ َش اللهْل
َعَُه يِشبَّّْ ْللبَِّ َخَشبَُّ َم الّص ًتىَ َعَن ف ِه فلي ُيط دينل

َلهْا? قال: ل،َ قلتُّ: ولم  ُع الكِلب أمث ْق ُب قال: قال: وقلتُُّ لبي عَبيَدة: أليَس 

ّذئبَِّ  ْقِع من ال ِكِلِب? ُب ْوا لمَا هجاءهم  ال َواَصل َتل
قال: قال: ليَس هكِذا قال،َ إنمَا 

ّذئبَّ ِد من ال ِكِلِب ُسو  ال
ّنه حيَن أراد الهْجاء  قال: أل ترى أ

ُع ُغمَوَرهِّ َتُخوُض ْق ِكِلِب ُب َد بالمَباَركَِ ال ٍر بعَ شلهْل
َدلّي: ويدل عَلىَ ذلكَ قول  الَج

أجلزع وأعَللهِّ مليَث أسافلله سلويقة جلواء ملن لجو 
ّنا ويصبحََ ًأى وهو م ُع مر ومسمَل ِوَر أن إليَنلا َلله نلجلا أهل

ِة داعَي رأسه ّيَ ُع المَن يللمََل
ْوَسِق ّي المَلعَوِن الَج ل بالّر

َبرُت ُع الّصبَر أرى ل ولكِْن َص ينف
ًا لي يقولون فقلتُُّ: صبر
َلمََلا َطا َل



ُع والحْزُن الّصمَّان لي أجمَ ُقّسَم كاَن عَطائي
ُهْلْم َنل ْيَ َبل

َكِوماء البازُل َبع بالرمل ال َتْض
ًا أْجري لهْم هنيَئ
وأصبَحلتُّْ

ُع ملاَت إذا كلبٌَّ به يمَوُت َقل أبل ْدَل نفسي ّنلمَلا عَلٍج عَِ كلأ
َع شّرها،َ قال: وقلتُّ: فلم قال  َق ّيَن كمَا ترى أّن الب الشاعَر: قال: فقد ب

ُدهُم أمسىَ ِري  الرض في َش
َ  ُفلّل

ْلتَُّ ًا أرس ْقِع عَلىَ ُأسد الكِلب ُب

ّغر شللأَن المَمَللدوح،َ بللل َهَزموا فقد ص ّغر شأَن من  َذا ص قال: فكِيَف يقول ذلكَ وهو يمَدحهْم? وإ

ًا عَللللللللللللللىَ سلللللللللللللود الكِلب. ّنمَلللللللللللللا قلللللللللللللال: أرسللللللللللللللتَُّ أسلللللللللللللد إ

َلبلة ًا،َ وذلللكَ ملن غ ُقَرها أكثُر ما تكِلون سلود ُعَ ّنمَا جاء الحديُث في قتل ُسود الكِلب،َ لّن  قال: وإ

أنفسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللهْا.

ًا َأْسللر ّدها  ُد أشلل ٍر وفرٍس وكلبٍَّ وإنسان،َ إلّ والّسللو ٍر وِحمَا ٍة وثو وليَس في الرض حيَواٌن من بقر

ًا. ْبر ًة وصللللللللللللللللللللللل ّو ُقللللللللللللللللللللللل ًا،َ وأظهُْرهلللللللللللللللللللللللا  َعََصلللللللللللللللللللللللب و

ِدعَبلً: وقال أبو سعَد المَخزومي في هجائه 

َوٌل ِر ُد َأْن بهْا وأْح ّقلل ب َنل تلتل ٍد أبي بن  ّنلهْلا سلعَليَ إ
 يساوي ل كلبٍَّ أّم استُّ 

ِبل  ِدعَ
ِة لهْا جعَلتَُّ ِبلٍل كُحْرَم ْعَل ِد

نوفل: وقال ابن 

ٍة من وكم  ُبهْلا ل سوء َتهْا َء عَلىَ ًة تنقُل َقْصوا َسوء

ِزيتُّ  َد َخ ُبهْا الّرجال بعَ كل ْلُم تخز لم َأْن  بُن َس

يحيَىَ: وقال الحسن بن هانئ يهْجو جعَفَر بَن 

 عَلىَ الهْمَوم يقضي مالكَ
بثق

ّنله أطليَل قد وجه خلف كلأ

َأبَخُل ْلبٍَّ من و ٍر َك ُقو  عَلىَ َعَ
 َعَْرق

ًا وأعَظم عَلىَ ذباب من زهو

الّشمَقمَق: وقال أبو 



ُبوا َل ّندى الناَس َغ ّيَْه بال ٍد والعَط َفلعَلاٍل ونلائٍل جو و
ّقىَ ّيَْه ِبمَْرَحبٍَّ وتل وتلحل ًا َنىَ زائر مكِانلي فأد
ِه َليَبة شبيَ ُكِ ّيَْه ال َللطل َق ال ْثِل ِة الَصّم كمَِ اللؤ حارث

ٍة إعَراض ّيَْه قحب ُسوِس ًا ّنلي فأعَرَض زائر عَ
ْبر في ٍة ُد ّيْه َبغل ّنله ِمصر بلغلٍل أير كلأ

ًا:  وقال أيض

ْيَِس الكِلبَّ ّت ِزي لسّران  الضروطِْ وال اللمَلخلا
ُدبٌر ّنلشلوطْ َراقود مثُل و الل فليَه اللفليَُل َيضلّل بطٌن
ِر ْو َد ٍة ك ْثلق في سفيَن ُروطْ َبل فلليَه خليََر ل عَلارٌم

ِة َل َوّص باللُخليَوطِْ الجوانبَِّ ُم قلللبَّ باب من حائكٍَ
ّقعَة ُنلبله ُمر ِبلقلوطِْ جلوا ٍد اللفلقلُر عَليَه  بلا
َفُل َسّراَن ُبلوطْ ِفي َيْس َه َهَْض ِكَِراُم َن ْل َلىَ ا ِللي إ َعَا المََ

ًا في ذلكَ: من البسيَطِّ  وقال أيض

ِر َء في والوحش والطيَ  يهْمَا
ّيْه ّو د

َق ِر الكِلبَِّ راز في والخنزي

ِقّر حتىَ ّيَه الحلاِل بتلكَ ُت عَليَنل
َته شئتَُّ ّيَر حاِل في ص

َلتان  ّي: وقال جرير بن عَطيَة،َ يهْجو الّص العَبد

ِه حكُِم كان  ّل  َكَرِب في ال
 النخِل

ّدمع لهْا َللهْلا يغِسل وال ُكحل

َتاُن  َل فقال: فأجابه الّص

َنْخِل ذا كان لو الكِلبَُّ أبوكَ ّنْخُل كانتُّ أن َللنلا ال ملا
ّنْخلللللللل. ّنه كلللللللان هلللللللو وأبلللللللوهِّ ملللللللن أصلللللللحاب ال َأ ّيَلللللللرهِّ جريلللللللُر بللللللل يعَ

اليَمَن: وقال وّضاُح 

ُع وجٌه له يكِون حتىَ ومستمَِل
ًا الّسّر وفي غضبان

ِد لذاكَ يكِون  ّنْج ُع ال َلل ّط ُم ٍم عَن القوَُل ٍة عَل ِدَر ْقل وَم
َبلع الكِلبَّ إليَه يأوي يبيَتُُّ والّر ّوتي ّوة ُق َبله الراعَي ُق ركلائ
ّتىَ ُثوَب ح ِله وباقي َي ْعَ َطلع ن ق َعَسيَِف ّد الذي ال ُتله تشت َب ْق ُعَ



وقال محمَد بن عَباد الكِاتبَّ مولي بحيَلة،َ وأبوهِّ من سبىَ دابللق وكللاتبَّ زهيَللر،َ وصللديق ثمَامللة،َ

لقي: يهْجو أبا سعَد دعَىَ بني مخزوم،َ وبعَد أن لقي منه ما 

َته ْل َه ًا تأ َبلا نفليَ وَضلْر اس الذي بكَ نزاُر
َوهم ًة ُج َيد وإْربلا ملكِلا لهِّ قحلطلانلا فهْجوَت

َبلا منهْم بهْجائهْم َتلْر َفل َتلفلي كيَمَا  تشل
ّبا أن لؤُمكَ َحمَاكََ َت،َ ُتَس ّنكَ  سلبلبَّ َملا َأ

ّ جوابه س ْلبا اْخَس إل َك فلللي ينبلحَ إن كالكِلبَّ
ًا تطْف ل َنكَ َقْر عَليَكَ وغربا شرق ملكِلا و

ُء َغْصلبلا ُتنال ليَس آبا َع واكِشْف فلال أبيَكَ ِقنا
ًا: وقال آخر يصف  كلب

ِعَدا  َثاِن َخشيَة من ال َد الَح ْعَم َط ّي ك ِد ُتله الّصْرَخ تركل
 الّسرى طال وقد دعَوُت

 فدعَاني
َء لَي وبليَنله بيَني الّشحنا

ّنلللللللللللله يبللللللللللللدي للللللللللللله البغضللللللللللللاء. فوصللللللللللللفه كمَللللللللللللا تللللللللللللرى أ

آخر: وقال 

َلىَ َعَْرج رُجٍل َعَ  من ألَم بال
ْللبَِّ ك

ثم ليَلهْا من َسَرْت ما
عَّرستُّ

ّي: وقال راِشد بن شهْاب  ُكِر اليَش

ِر لحم عَلىَ َبَرْم ول الجزو ّبتُّْ إذا  ّيٌة َشمَلاٌل ه ِر َعَل
ِنعَال  ّيَر بن عَبد الرحمَن،َ وهو يصف نعَلً من  َث ُك الكِرام: وقال 

َقوم مجلس في ُوِضعَتُّ  ال
 ُشمَّتُِّ

ِرَحتُّْ ّطبَِّ لم ُط الكِلبََّ َي

ّنمَللا وصللف ّنه قراهِّ لحَم كلبَّ،َ وقللد قللال ابللُن العَرابللي: إ ّلعَيَن في بعَض أضيَافه،َ يخبر أ وقال ال

ًا:  تيَس

ُد للهْلّن اللئي وأعَفاِجه زوائ ّي َد ْب َعَ ُتل ل ْق َء ا ِنله دا بطل
ِديُس َد أوصاِل من َكَرا َق  أعَ

ِد ِف  سا
َوي عَليَهْمَلا َشعَيَر بِخرَشا

ّد  َنيَن وهو يهْجو جرير بن عَطيَة وير ْيَ َعَ َليَد  عَليَه: وقال ُخ



نخل ذا كان لو الكِلبَّ أبوكَ َتنا ّيَر ماللنلا كان أن بالنخل وعَ
ِدعَبل بن عَلّي:   وقال 

ًا نال لمَا ّف ّتلْربلْه من ك ال ٍة عَن الناُس ُيرَزق حيَل
َبْه مائهْم من نال لمَا َء يشرُب َشْر العَفا أهُل المَا

والكِلللبلْه الكِلبََّ به يعَّم ُق ُقله َملْن رز ِرْز

ِم الكلب لحوم بأكل ُهِجَي من الناس ولحو

َدارة  الغطفانّي: قال سالم بن 

َفكََ لو ّلُه خا َعَِسّي حّرمه عَليَه ال ْق َف ِللمََلْه أكلته ِلْم يا
َدمه وقال الفرزدق في  ذلكَ: فمَا أكلتَُّ لحمََه ول 

ًا وكان ُبه سمَيَن ُله فهْو كل ّي آك َع أسد ًا جا ٍة يوم ببللد
هند: وقال مساور بن 

ٍم فبّشرها ِم في بلؤ الغلل ّيٌة ِد ًا ولدْت أس ُغللَمل
ّطعَام من يجدن ما بأخبِث ُء يخّرسهْا ال َبليَر بنلي نسا ُد

ُنهْا ِم َوَضم عَلىَ.براث ّثمََلا ال َد أظفاَر َق َيَاٍت أعَ ُملقل
ًا،َ وأّن الصلواَب ِرهلم تيَسل ْق َي ًا وللم  ّنمَلا قراهلم كلبل َبهْه يدّل عَلىَ أّن اللعَيَن إ فهْذا الشعَر وما أش

ْبللللللللللللللللللللللللُن العَرابللللللللللللللللللللللللّي. خلُف مللللللللللللللللللللللللا قللللللللللللللللللللللللال ا

ِور بن هند  ًا: وقال ُمسا أيض

ْهُر إذْن   وعَاُمهْا الكِلِب َد
ٍد العَاَم ُتمَحل أن أس

ّوش  السدي: وقال شَريحَ بن أوس يهْجو أبا المَهْ

ْلبَّ أير  َكِ ّيَطه ال ّيَْرتنا الجمَْر ش ُبلّرهِّ اللعَلراق تمََر وعَ و

الناس لحوم أكل

 شعر من ذلك في قيل وما

ِلهْم لحوَم  ّي في أك ّدبيَر الناس: وقال معَروٌف ال



َعَْم فل ًا له َتط طعَلاملا أبد ْفتَُّ ًا ِض ًا يوم ّيَ فقعَسل
ِد وخيَُر َنع َما الّزا ْعَلُه إنسلاٌن اللحم الحراما َم َد فل

َبر وباهلة بأكِل لحوم الناس،َ قال حّسان بن ثابتُّ يذكر  ْن َلعَ َب ُهِجيَتُّ هذيٌل وأسد و هذيلً: وقد 

ِر عَن وسل الرجيَع فأت  دا
ِلْحيَاِن

ْدُر سّركَ َغ ًا ال ِمَزاَج ل ِصرف

ُة فالكِلبَُّ  والنسلاُن والّشا
ّيَاِن ِسل

بيَنلهْلم الجار بأكل تواَصوا

هذيل: وقال الشاعَر في مثل ذلكَ في 

ُكِم فل زباب ْن ٌد يأم ُد أحل بلعَل ُتْم ّدم بن شحمَة أكل ملخل
َبأ الظفاُر نصل ُد وانس ْل وأربٍع َخمٍَس بيَن من له الِج
ِد يالكََ الفلحاء ُمعَاوية ْكِل ماُشل ّفعَتم َنه وَر َدا للرئيَسلكِلم ُجر

باهلة: وقال الشاعَر في ذلكَ في 

َله عَظاَمه تمَّششوا وكاه ًا ْته غفاق َل بلاهللله أك
َله غفاق أم وأصبحتُّْ ِك  ثا

ًا وكان يقال له مجيَر الطيَر،َ فأّما ْوَب بن َشْحمََة،َ وكان شريف َث َعَنبر،َ وهو يريد  ْل َب وهجا شاعَر آخر 

ّيَر الشاعَُر ثوب بَن شحمَة بأكل الرجللِل مجيَر الجراد فهْو مدلج بن سويد بن مرشد بن خيَبري فعَ

َبل  ّي لحَم المَرأة إلىَ أن أتىَ ثوٌب من الج فقال: العَنبر

ُنوق من ُعَ ّنعَاْج ومن ال ال َدكم ما عَِللْج صا
َلًة أكلتْم ْف  كالعَاْج َط

ّيَرهِّ قال  ثوب: فلمَا عَ

أضلعَي الزاد خبيََث تجّن ما أدراكَِ ما عَمََّي

َنْصِل الّصيَاِح ْيَِف ِب َقّراِع الّس ٍة لذو ِدُرهِّ ُتْخلَشلىَ ِمّر بلوا
عَدنان: ومن ظريف الشعَر قول أبي 

ًا المَوتىَ من ِدُم ِمَرار َتكِ و ُء كلبة ِبلهْلا تفري سودا بنلا
َعَْرق عَلىَ وهي فهْارَشهْا ِذُم ال ْعَ َت ّنتُّْ كلبٌَّ لهْا ِقلهْلا فض َعَْر ب

ّنه ملللللللللن أعَلللللللللاجيَبَّ اللللللللللدنيَا. فقلللللللللْف عَللللللللللىَ هلللللللللذا الشلللللللللعَر فلللللللللإ

َنيَحَ بن رباح شار  الّزنجي: وقال ُس



ِزْن لم أن ًا ُيوا ّبنا ُكليَبٍَّ بني كلبَِّ وعَِقال َحاِجب س

 الكلب قتيل

ّنمَللا للله فقللال ثللور،َ بللن وشللقيَق ِمْسمََع بن مالكَ وتنازع ِلللكَ: إ ما

ْبٌر رفعَكَ َتر َق ُتْس َعَكَ شقيَق: حيََن فقال ب ّقر،َ قبٌر وَض ابللن يللا بالمَش

الكِلب. وقتيَلللللللللللللللللل النسلللللللللللللللللاء قتيَلللللللللللللللللِل

ّنه وذلكَ الكِلب،َ قتيَُل شيَبان بن لمَسمَع يقال قال: وكان في لجأ أ

ٍم إلىَ الردة ُبهْم فكِان القيَس،َ عَبد من قو أن فخللاف عَليَلله ينبحَُ كل

َله مكِانه عَلىَ يدّل َت ِتَل فق ُق به. ف

 الكلب في أخرى أمثال

ُع قال: والعَرب ِة من تقول: أسَر ويقال: أحللرُص أنفه،َ كلبٍَّ َلْحَس

ْعَوة من كلللبٍَّ مللن المَثللل: ألم وفللي ِلعَللاء،َ وجمَعَهْا الكِلبة،َ وهي َل

ِعَللم َعَللْرق،َ عَلللىَ َن المَثللل: اصللنع وفللي أهللله،َ بللؤس فللي كلللبٌَّ و

َع ولو المَعَروف الكِلبَّ. َم

 وتأويلها الكلب رؤيا

َع فهْللو َق َد فهْو عَربّي،َ وإن كان أب وقال ابن ِسيَرين: الكِلبَُّ في النوم رجٌل فاحش،َ فإن كان أسو

عََجمَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللّي.



ّية قللال: رأيللتُُّ أبللا بلٍل َد ُأ َداِس بن  وقال الصمَعَّي عَن حمَّاد بن سلمَة عَن ابِن أْختُِّ أبي بلل ِمر

ًا ملللن كلب النلللار. َدكم كلبللل ّولنلللا بعَللل ّنلللا ُح ِرف عَيَنلللاهِّ،َ وقلللال: إ ًا تلللذ فلللي النلللوم كلبللل

ّله تعَللالىَ عَنهْمَللا،َ قال: ولمَّا خرج َشمَِر بن ذي الَجوَشن الّضبابي لقتال الحسيَن بن عَلي رضي ال

ُتلهْللم شللمَر بللن ذي ْق ّوَل ذلللكَ أن ي ُغ في دمائهْم،َ فأ َع يل ًا أبق فرأى الحسيَُن فيَمَا يرى النائم أّن كلب

ًا. َبَرصللللللللللللللللللللللل ًا  ْنسللللللللللللللللللللللللخ الجوشلللللللللللللللللللللللن،َ وكلللللللللللللللللللللللان ُم

ّلهْللللللللللم يسللللللللللمَّون الخللللللللللوارَج: كلَب النللللللللللار. قللللللللللال: والمَسلللللللللللمَون ك

شعَر في تشبيَه الفرس بضروب من الحيَوان ليَللس بيَنهْللا الكِلللبَّ وقللال صللاحبَّ الللديكَ: صللاحبَّ

َبع ّنه إذا عَللدا َضلل ْدو،َ وبَسعَة الهاب،َ وأ َعَ ِة في الُحْضر،َ وبالّصبر عَلىَ طول ال ُفه بالّسرعَ الكِلبَّ يِص

ِتشللي ّنه ل يح َبا أظفارهِّ،َ وأ َقَصُصُه الْرض،َ وحتىَ يشرطْ أذنيَه بَش ِه ورجليَه حتىَ يمَّس  وبَسطِّ يدي

ّبهْته ُء الفرَس وش ّلهَْث،َ فإن كان كمَا تقولون فلم وصفتُّ الشعَرا ًا مع ما يصيَبَّ الكِلب من ال ريح

ٌد ْنَسأ ل يلتفتُّ أَح ُء وغيَر ذلكَ من أمرهِّ،َ وتركوا الكِلبَّ في المَ بضروب من الخلق،َ وكذلكَ العَضا

ّي في  ِد ُدؤاد اليا َتُه? وقال أبو  ْف ذلكَ: ِل

ِدى ملّج مر ّنل  عَللللليَه الل
َعَلللراُر الللل

ّثة للسللاٍن َوَرل كلللجللل الللل

خالد وقال شيء،َ في يذكرهِّ
 الكِلبي: عَجرة

 ملللج مللضللليَة بدار
اللللعَلللرار

َنه عَليَه َوَرٌل لسا

القيَس: وقال امرؤ 

ّفه َهيَِق كُجؤجؤ ّورا قد َد َكٌة كالمََِسّن أِسيٌَل تمَ ِبلْر و
ْقبة بن  ُعَ ٍء،َ وقال  سابق: ولم يذكرهِّ في شي

ِة ِة َه ّد  والجنبَِّ والّصهْو والجلبَّ الخ
القيَس: ولم يذكرهِّ في شيء،َ وقال امرؤ 

َتي  وسطَِّ مذعَورة كسامعَ
 ربرب

ِرف وسامعَتان َق تعَ فيَهْمَلا العَت

سابق: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال عَقبة بن 

َباٌن َل هيٍَق كجؤجؤ ِبركُة بالِخَضاِب مضّرٌج و



َندبة: ولم يذكرهِّ في شيء،َ وقال ُخفاف بن 

ِد ِة َيوَم كالّسيَ ِقّر ِد ال ّذراعَيَن الصار الّشظا سليَم ال
القيَس: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال امرؤ 

َتيَِس  ّللبَِّ ك َذواِن الُح َغل الل
ْبل الّشظا ِنِج الّشوى عَ َش

ٍء من ذلكَ،َ وقال عَقبة بن  سابق: ولم يذكرهِّ في شي

ٍء ْلبَِّ أربع ِظبا كأعَناِق وأرساغ ُغ
ٍء من ذلكَ،َ وقال  ّي: ولم يذكرهِّ في شي ْعَد الَج

ُعَوٍل ِرقاُب َدى ُو ِه تمَاثليََل َمْشَرِب َل أرسلاغل
القيَس: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال امرؤ 

َلىَ أكبَّّ ّنمَِْر ساعَديه َعَ َتاِن ال َن ْت َتا م َظا كلمَلا َخ
ُدؤاد: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال أبو 

ِبعَاِن ّق ُتتا َتيَِن كمَشي  شاِخصُّْ أش نعَام
ِعَق: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال ابن  الّص

ُله ِب ِر تخا ْدحا للّضمَ ُعَلقلا مثِل  ِق الل
ٍء من ذلكَ،َ وقال َربيَعَة بن ُجشم النمَري،َ ويروى لمرئ  القيَس: ولم يذكرهِّ في شي

َتيَهْمَا لحُم ِن ِتْر َحمََا منب َعَا كعَباهمَا وساقاِن أصمََ
النصاري: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال عَبد الرحمَن بن حّسان بن ثابتُّ 

ّبضتا ِهْمَا الجدِل خيَفَة تق ْيَ َت َأرنباِن َحمََا
ذلكَ: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال خالد بن عَبد الرحمَن في مثل 

ّلصٌة َقي عَلىَ مق ِم سا ظليَ َتهْا فْحٍل كردوس َحمَا
العَشىَ: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال 

َق َسمََا ّنخيَِل فو ّذب ال مشل َتله ّنله استقبللل فلكِلأ
َغَضا ِسرحاُن فتقوُل  ال

ّوُب  المَتص
ّفَحه ًا الفوارُس تص معَرضل

ٌق َدُب وظليٌَف يقمَّصهْا سا أحل ُقله استدبرته فلتلسلو
 عَنه الُجّل كشفتُّ لمَا

 أرنبََّ
حمَاتهْلا كأّن وجاعَرة



ْعَفي:  ٍء من ذلكَ،َ وقال السعَر الُج ولم يذكرهِّ في شي

ِكُِف َأى وقد يطيََر أن يكِف ر َتله ْلل ّنله استقبل فلكِلأ
َغضا ِسرحان مثُل هذا فتقول ال َته ّطلرا استعَرض متلمَل

ْقِع ُقمَوُص َو ّنَسا عَاريُة ال ال َتلُسلوقله استدبرته فل
ٍء،َ وقال أبو  داؤد: ولم يذكرهِّ في شي

ّلىَ َللٌم تقول و َلمَْ َضلْرُب ُم َتله ما وإذا استقلبللل
ًا َنله ما متتابعَ ْقلبَُّ خا َعَل َته وملَشلىَ استعَرض

َعَهْا هي إذا ُأخرى ْطبَُّ را ٍة كمَشِي  خ ِبعَلتُّْ نعَام ت
القيَس: ولم يذكرهِّ في شيء من ذلكَ،َ وقال امرؤ 

ُء ُفِل وتقريبَُّ ِسرحاٍن وإرخا ْت َ َت َقا ظبي أيطل ٍة وسا نعَلام
ٍء من ذلكَ،َ وقال ابن ِسناٍن  ّي: ولم يذكرهِّ في شي ْبد العَ

ّذبُه كالِجذع ْنلَجلِل نفّي ش المَِ ٌة َأقبلتُّ ما ُفلمَلطلار
َكِل ِحزاِمهْا مكِاُن ضخٌم فنلبليَلة أعَرَضتُّْ ما والمَِر

ُكِهْا تنفي َدل ِصلَب سناب ْن الَج ّد نلعَلامٌة فهْلي تشت
ُقلله مللن ْل ِبه خ قول أبي عَبيَدة في تشبيَه الفرس بضروب من الحيَوان قال أبو عَبيَدة: وممَللا يشلل

َغر َق الرنبَّ ِصلل ْل َنَسيَيَهْا،َ وممَّا يشبه من خلقه خ ُعَري  ْلِق النعَامة طوُل وظيَِفهْا وقصر ساقيَهْا و َخ

ِته،َ وتمَحصُّ ْلق الحمَار الوحشّي ِغلظ لحمَه،َ وظمَأ فصوِصه وَسرا ْلقه خ َبيَهْا،َ وممَّا يشبه من خ كعَ

َعَللللللللللللللللرض صللللللللللللللللهْوته. ّكِللللللللللللللللن أرسللللللللللللللللاغه،َ و ِبه،َ وتمَ عََصلللللللللللللللل

ِقه،َ وطللول َهَرت شللد َق الكِلبَّ  ْل قال صاحبَّ الكِلبَّ: قد قال أبو عَبيَدة: إّن ممَا يشبه من خلقه خ

لسانه،َ وكثرة ريقه،َ وانحدار قّصه،َ وسبوغ ُضلوعَِه،َ وطول ذراعَيَه،َ وُرْحبَّ جلدهِّ،َ ولحللوق بطنلله،َ

ّي،َ يصف  َنو َغ ُطفيَل ال الخيَل: وقال 

ُء ًة أحّستُّْ ِضَرا ّلبَِّ من نبأ ّنهْا الّزجاج َمراِخيَهْا مكِ كأ
َفيَل  ُط ًا: وقال  أيض

َهبَِّ لحيَيَه بيَن كلبَّ يلق ْذ َلىَ َي ِه َعَ ِف ِئحٍَ ثوَب أعَطا ملا
وقال صاحبَّ الديكَ: وأين يقع البيَتُُّ والبيَتان والثلثة،َ من جمَيَع أشللعَار العَللرب? وقللال صللاحبَّ

َنلتقللطِّ َف ِعَر بالذي تعَني،َ  ُتْش ّدمتُّ في أمر ولم  ًا،َ ولكِنكَ تق ّبعَنا ذلكَ وجدناهِّ كثيَر ّلنا إن تت الكِلبَّ: لعَ



ُع منله مواضلع ملن من الجمَيَع أكثَر ممَا التقطتُّ،َ والنسلان شلريف العَضلاء وقلد تشلبه مواضل

قوله: الفرس العَتيَق،َ وما حضرنا من الشعَار إلّ 

ّنه َكأ أماَمه الكِمَيَتَُّ ُمغاِصبَّْ رجٌل و
ذلكَ: وقال الشاعَر في 

ْعََل ِء ِف َكِللِّب َتلَراح الّضَرا لللل إذا الصراخ إلىَ َتَراَح

الطفيَل،َ بن عَامر فرس اسم وكان شيء كّل بالكِلبَّ شبهْوا وقد

َورد. والمَزنوق،َ الكِلبَّ،َ وال

 الناقة وصف في شعر

َيهْيَجهْا  فقال: قال صاحبَّ الديكَ: قد قال أوس بن حجر،َ ووصف الناقَة ونشاطهْا والذي 

ْنزيُر برجليَهْا ديكٌَ والتّف ًا وخ ًا هّر ِرضهْا عَند َجنيَب ْغ َم
ّيَة: فهْلّ قال: والتف كلبٌَّ كمَا قال: والتّف ديكَ وقال أبو  ح

ًا َعَهْا ينّشبَُّ ِهّر ْب ّفهْلا كأن عَنه وتزاوَرْت بالظفر َض َد ب
العَشىَ: وقال 

َلهْا المَطّي انتعَل إذا  َأّن ُسُرٍح ظل ّفلهْلا َك َد بل
ّداد  ْبسي: وقال عَنترة بن ش َعَ ال

ِزج من وْحِشّي ِم العَشّي َه ّو ّفلهْلا بجانبَّ ينأى مؤ ال َد
َبىَ ِم باليَدين اتقاها َغْض وبالفل ّلمَا َجنيَبٌَّ َفلتُّْ ك َط لله عَ

ّي: وقال المَثّقبَّ  ْبد َعَ ال

ٍة ِفر َذا ِة ُعَ ْطَرق ُيَوِن َكمَِ ُق ال ْوٍث بذاِت عَنكَ الهّْم َل

ِريهْا ُذ ُيبا َوِضليَن ويأُخ بال ِة َوِجيَِف بصادق ًا كأّن ال هّر
َع المَنعَوتة بالمَخالبَّ وطوِل الظفار،َ كمَللا قال صاحبَّ الكِلبَّ: إنمَا يذكرون في هذا الباب الّسبا

َأّن الهْر أقوى منه،َ أل تللرى أوَس بللن ذكر الهّْر وابن آوى،َ والكِلبَُّ ليَس يوصف بالمَخالبَّ،َ وليَس 

ِر قال في  ذلكَ: حج



ًا ًا هّر ِنيَب َد َج ْن ِرِضهْا عَِ ْغ  م
ْدش والخمَللش ْلبَِّ والخلل فللذكر المَوضللع الللذي يوصللف بللالخ

ّوَرها حللتىَ تللذهبََّ جافلللة فللي َث والتظفيَر،َ فلمَا أراد أن يفّزعَهْا وي

ّنهْا مجنونة من حاق المَرح والنشاطْ قال:  ّدة،َ أو كأ ِهْهْا،َ أو نا وْج

َليَهْا ِديكٌَ ِير برج  وِخنز
النجم: وقال أبو 

ِة  ِء شهْو ِرّز المَا َتْحِفلِل لم وسطهْا َشّن معَضل و
أوس: ولو قال 

ِرجليَهْا َشّن  وِخنزير ب
ّنه ليَس ممَا يلتوي عَلىَ رجليَهْا،َ وقال  ْبس الشّن وقُحوله،َ وأ ُي ًا،َ لول  ِئز آخر: لكِان جا

ِلْم لم هو ْكِ ِه َي َبليَ ّفلرا بنا َظل ٌق آوى ابَن َث ِزها تحتُّ ُمو غْر
ّللله عَبللد عَللن ُشللعَيَبَّ بن عَمَرو الديكَ: حديث صاحبَّ وقال بللن ال

ّله وعَبد عَمَر ّله رسول أّن عَباس،َ ابن ال وسلللم عَليَلله الللله صلىَ ال

ِطَي َأْن لرجٍل يِحّل قال: ل ّيًَة ُيعَ ِط ّ فيَهْللا،َ ويرٍجللع َعَ فيَمَللا الوالللد إل

ّيََة ُيعَطي الذي ومثل ولدهِّ،َ يعَطي ُع ثم العَط الكِلبَّ كمَثل فيَهْا يرِج

ِبع إذا حلللللتىَ يأكلللللل،َ َء َشللللل قيَئللللله. فلللللي عَلللللاد ثلللللم قلللللا

ّله عَبد وعَن ّللله رسللول قللال: قللال عَمَللر بن ال عَليَلله الللله صلللىَ ال

َبتلله في يرجع وسلم: ل ّ ِه ُد وللدهِّ،َ ملن الواللد إل ِئلل ِتله فللي والعَا هب

قيَئلللللللللللللللللللللله. فللللللللللللللللللللللي كالعَائللللللللللللللللللللللد

ّله عَبد عَن أبيَه عَن محمَد بن جعَفر وعَن ٍر أبللا أّن جعَفللر،َ بن ال بكِلل



ّله عَبد قال الكِلبَّ،َ بقتل أمر أبللي تحللتَُّ أّمللي جعَفر: وكللانتُّ بن ال

ٌو وكان بكِر،َ ًا? وكللبي أبللتُِّ،َ له: يا فقلتُّ سريرهِّ تحتُّ لي جر أيضل

خللذوهِّ - أي الكِلبَّ إلىَ بإصبعَه أشار ثّم ابني،َ كلبََّ تقتلوا فقال: ل

فقتللللللللل. أدري،َ ل - وأنللللللللا السللللللللرير تحللللللللتُّ مللللللللن

ّيَة بن وإسمَاعَيَل ُأّمتان ُأم الكِلب وهمَللا ُمِسللختا،َ الجللّن مللن قال: 

والحيَّلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات.

ْدَر الرجُل عَرف قال: إذا المَباركَ ابن أذّل نفِسه عَِند صار نفسه ق

الكِلبَّ. من

 الكلب لؤم

َتلله أنكِللركَ،َ ْعَ ِإن أج َته أكلللكَ،َ و ْن ّنلله إذا أسللمَ َكَر الكِلبَّ فقال -: من لؤِمه أ َذ قال صاحبَّ الديكَ - و

َعَه؛ لنه أجهُْل مللن أن يللأنس بمَللا يللؤنس بلله وأشللرهِّ ُفه لمَن أجا ِإل َباعَه لمَن أهانه،َ و ّت ومن لؤمه ا

َهبَّ بمَطللللامع السللللباع. ْذ َنهْللللُم وأحللللرُص وألللللّج مللللن أن يللللذهبَّ بمَطمَعَتلللله مللللا يلللل وأ

ّنلوهِّ إل ّبلوهِّ وتب َبُه اللذين ر ْدهِّ يحلُرس المَحسلنيَن إليَله بنبلاحه،َ وأربلا ّنلا للم نجل َأ ًا  ومن جهْلله أيضل

َأعَطشه،َ بل ليَللس ذلللكَ منلله حراسللًة،َ َعَه و َأجا ّله و َعَرفه ساعًَة واحدة،َ بل لمَن أذ كحراسته لمَن 

ّدة التحّرش والتسّرع،َ وقد قال الشاعَر في  ُفْحش،َ وش َأو ال َذاء  َب ّنمَا هو فيَه من فضل ال ذلكَ: وإ

َور غيَر من العَيََن كَسرت َخَزْر من بي وما تخاَزْرُت َعَ
َد ّوي َقّزاٍح َأسو الّسَحر في ُيعَ َكلْر كلبٍَّ من ُبوذيتُّ إذا َذ

ّنمَا َء يعَللتري وكالذي الجبن،َ شكِل من شكِل ذلكَ وإ الّسللْفلة ِنَسللا

الصخبَّ. من



 الكلب جابن

ًا كللان ولللو ولللؤم،َ جللرأة وفيَلله جباٌن والكِلبَّ بعَللض وفيَلله شللجاعَ

ّيَبَّ ّنلله الجبللن فللرطْ ومللن أمثللل،َ كان التهْ شلليء كللّل مللن يفللَزع أ

َحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله. وينب

ّبمَللا والبرذون ًا،َ الللبرذوَن رَمللحَ ر ً وصللهْل وقلللق مبتللدئ ِهْيَل فللي َصلل

ٍة فْضللل مللن ذلللكَ وليَللس اختلطْ،َ ّو ُدها قلل عَلللىَ نفسلله فللي يجلل

ّنه المَرموح،َ ًا،َ يكِلون ولكِ ِبللرذون رأى فلإذا جبانل ّنله يظلّن اللذي ال أ

ّنه الجبُن أراهِّ عَنه يعَِجز ٌع أ َللق فعَنلدها بله،َ واقل ِللق وإذا يق رَملحَ،َ ق

ّلة وهذهِّ عَليَلله تسللتولي الللذي المَجنللوَن فللإّن للمَجنون؛ تعَرض العَ

َثبَّ ربمَا الّسوداء،َ ّ ذلللكَ وليَللس يعَرفه،َ ل من عَلىَ و المَِللّرة لّن إل

ْته ّنه أوهمَ مثللل وعَلىَ بالضرب،َ يبدأهِّ أن الرأي وأّن بسوء،َ يريدهِّ أ

ِء في بنفسه يرمي ذلكَ والنار. المَا

 للنظام حَّدث مما

ّيَار بن إسحاق أبي من أنا شهْدت الذي فأّما ّظام،َ س ّنا الن خرجنا فإ

ّلة،َ طرقات بعَض في ليَلًة ُب ُته ال ّدم ًا،َ وتق مللن كلللبٌَّ عَليَلله وألحَ شيَئ

َو أن وكرهِّ الّرعَاء،َ كلب شكِل َيلله يعَللد ُيَضللّريه،َ فيَغر ًا وأنللف و أيضلل



ًا - وكلاَن ذلكَ من ِنفل َد أ ِة شلدي ّبلاء الّشلكِيَمَ َهْضليَمَة أ ِرهِّ لل أن - وكل

َغر أن مخافَة يجلَس ّله أو عَليَه يش ِرَت يعَّضه أن لعَ ْهْ َيَ َبه،َ ف وألللحَّ ثللو

ٍء،َ ينله فلم عَليَه ّدهِّ ُجْزنا فلمَّا بسو ّلصللنا ح ِإبراهيَللم قللال منلله،َ وتخ

ٍم في ّدد كثيَر،َ له كل َله يعَلل أن كلملله آخللر فكِللان المَذمومللة،َ خصللا

ْبع كنتُّ قال: إن ِري وعَليَكَ الّسباع،َ مع فاذهبَّْ َس ِغيَللاض،َ بالبرا وال

ّنا فاسكِتُّْ َبهْيَمَة كنتُّ وإن وحيَاتي قولي تنكِر ول البهْائم سكِوت عَ

ْبع كنللتُّ قللولي: إن مللن ملحون،َ بقوٍل عَنه كنللتُّ إن أقللْل ولللم َسلل

سبعَا.

المولدين لنوادر العراب إفسِاد

ِدين،َ نللوادر يفسللد العَللراَب أقللول: إّن وأنا ّللل اللحللَن أّن كمَللا المَو

ْفِسللد َع لّن العَللراب؛ كلم ُي ّنمَللا الكِلم ذلللكَ سللام ْتلله إ تلللكَ أعَجب

ْلللتُّ فإذا العَادة؛ وتلكَ اللغة وتلكَ المَخَرج،َ وذلكَ الصورة عَلللىَ َدَخ

ّيَللة كلم وبعَللِض ِبُسللْخِفه أضحكَ إنمَا - الذي المر هذا الللتي العَجمَ

َته والتثقيَلل والتحقيَلق العَلراب - حلروَف فيَله ّول ِة إللىَ وحل صلور

َءة وأهِِل الفصحاء،َ العَراب ألفاظ المَعَنللىَ انقلللبَّ والنجابللة المَرو

ْظمَِللللللللللله،َ انقلب ملللللللللللع َلتُّْ ن ّد صلللللللللللورته. وتبللللللللللل



ِإْن أبو قال ثم َة بالنهْللار اللللصُّّ أطعَمََلله إسللحاق:  ٍز كسللر ْبلل خلهِّّ،َ ُخ

َله وداَر مللع وهللو ُسللحتُّ؛ وآكُل مرتٍش الوجه هذا في فهْو ليَل،ًَ حو

ْلِق أسمَُج ذلكَ ًا،َ الخ َظًة الخلق وأحمَق صوت َق ًا،َ ي ّنهْللاَر وينللام ونوم ال

ّدة،َ نفللس عَلىَ كله ّق وعَلللىَ الجللا سللوٍق كللل وفللي الحللوافر،َ مللد

َقىَ بالصيَاح كله الليََل سهْر وقد الحمَُولة سبيَل وعَلىَ طريق،َ وملت

ّنَصللبَّ والّصللَخبَّ،َ ّتعَللبَّ،َ وال وبللالمَجيء والغضللبَّ،َ والغيَللظ وال

ّذهاب،َ بَّ عَللىَ النلوم حلبَّّ من فيَركبه وال فلإن إليَله،َ حلاجته حس

ْته ّبٌة وطئ ُأ دا َو ْلِق فأس ًا الَخ َألمه جَزعَ ًا،َ و ًا وأكثرهِّ لؤم ًء،َ ُنباح ُعَللوا و

ُهِّ ولللم سلللم فللإن َطللأ ّبللٌة َت للله تتللّم فليَسللتُّ إنسللان،َ وطئلله ول دا

ّنه السلمة؛ ّقٍع حاِل في ل ِة،َ متو ّيَ ُع للبل ّق ِة ومتو ّيَ ّيَللة،َ في البل فللإْن َبل

ُأ مبتلىَ ظهْرها عَلىَ فليَس يسلم لم ً أسو ّنلله منه؛ حال ُؤهم ل َو أسلل

ًا،َ ّلهْم جَزعَ ًا،َ وأق ّنه صبر كللانتُّ وقللد نفسلله،َ عَلللىَ ذلللكَ الجللاني ول

ّطلللرق مباحلللة. الحيَطلللان وأصلللول معَرضلللة،َ لللله الخاليَلللة ال

ُلللٍق كللّل فللإّن وبعَد َق ُخ َق فللار ّنللاس أخل ّنه ال والنللاس مللذموم،َ فللإ

ّله جعَله الذي بالليَل ينامون ًا،َ تعَالىَ ال َكِن ّنهْار وينتشروَن س الذي بال

ّللللللله جعَللللللله ًا. النللللللاس لحاجللللللات تعَللللللالىَ ال َمْسللللللرح

ونللوَمه بالليَللل سللهْرهِّ نقللول: إّن أن شللئنا الكِلبَّ: لللو صاحبَّ قال



َلًة بالنهْار ّيَة َخْص ّذ ذلكَ خلُف كان ولو لقلنا،َ ملوك المَلللوكَ لكِانتُّ أل

الخاليَللة،َ الطللرق فللي النللوم مللن به أشرتْم الذي وأّما أولىَ،َ بذلكَ

ُتمَوهِّ ّطللرق شللارعَاِت عَلللىَ نللومه من به وعَب َكِكَِ ال العَللامرة والّسلل

ِه،َ أعَلم امرٍئ فكِّل الجامعَة،َ السواق وفي ِن ْأ الكِلللبََّ أّن ولللول ِبَشلل

َقىَ ما يعَلُم ِء الحلداث من َيل ّتلاب،َ وِصلبيَان والّسلفهْا رّض ملن الكِ

ًا وجدوهِّ إذا بألواحهْم عَظاِمه ِئمَ بحضللرته ليَللس خللاٍل طريق في نا

ٍة ُيهْابون،َ رجاٌل َء،َ ويزجرون يرحمَون ومشيَخ ل ذلللكَ وأّن السللفهْا

َقللّل السللواق مجامع في يعَتريه فللي رقللد ولمَللا عَليَللكَ،َ خلفلله - ل

ُلق هذا أّن وعَلىَ السواق،َ ّنمَللا الُخ وهللي الُحللّراس،َ كلب يعَللتري إ

ومنازلهْلللللللللا. مأواهلللللللللا السلللللللللواق فلللللللللي اللللللللللتي

ُأ فمَن وبعَد ّلف ممَّن وأظلُم أخط َع يكِ َق السبا وعَللادات الناس َأخل

ِئم َع أّن عَلمَْنا وقد البهْا ّنمَللا آخرهللا عَللن الرض سبا َتسللرح َتهْيَللج إ و

َتمَس تبصللر لنهْللا ليَلً؛ والعَظال السفاد عَلىَ وتتلقىَ المَعَيَشَة وتل

بالليَل.

 للنوم الليل اختيار سبب



ِئِجهْم،َ عَللن بالليَللل النللاُس نللام وإنمَللا والتفصلليَل التمَيَيَللز لّن حللوا

ّيَن ّ يمَكِنهْم ل والتب ًا،َ إل َعَبَّ وليَس نهْار ّد المَتحّركَ للمَت سكِون من ب

ًا يكِون ُفهْم ولول له،َ َجمَام الللذي الللوقتُّ إلللىَ الَجمَام التمَاَس صر

ّيَن،َ التمَيَيَز من مانع والوقتُُّ فيَه يناموا لم لو ُع لكِللانتُّ والتب الطبللائ

ّنوم فجعَلوا تنتقض،َ كللان إذ الليَللَل لّن لضللربيَن: أحللدهمَا بالليَل ال

َع ذلكَ كان والُخثورة،َ والّركود البرد طبعَه من ومللا النللوم إلللىَ أنَز

ّنه إليَه،َ دعَا مللوِحٌش الليَللَل فلّن الخللر الللوجه وأّمللا شللكِله،َ من ل

المَبتاعَللَة الشلليَاء ولّن والسللباع،َ الهْللواّم مللن الجللوانبَّ مُخللوف

والللبزور،َ والحبللوب،َ والللدراهم،َ الللدنانيَر،َ تمَيَيَللز إلللىَ والحاجللات

َبهْار،َ العَطر،َ وأخلطْ والجواهر،َ َبْر فقادتهْم عَددهِّ،َ يحصىَ ل وما وال

ُعَهْم موضللعَه،َ فللي النللوم وضللِع إلللىَ غرائزهللم وسللاقتهْم طبللائ

ّدر ما عَلىَ موضعَه في والتصرف والنتشار ّله ق ذلللكَ مللن تعَالىَ ال

ّبه،َ ًا ولهْللا بالليَللل،َ وتبصر تتصّرف فإنهْا السباع وأّما وأح عَلللٌل أيضلل

ذكُرها. يطول أخرى

 الملوك نوم



ّنهْار وسهْرهم بالليَللل،َ فللإّن وأّما ما ذكرتمَوهِّ من نوم المَلوكَ بال

ِة بالنهْللار،َ ولكِللّن المَلوكََ لللم تجهْللْل فضللَل النللوم بالليَللل والحركلل

ِئجهْللا عَللن مقللدار النهْللار ولللم َلتُّ حوا المَلوكَ لكِثرة أشغالهْا فضلل

ّد مللن الخلللوة َنتُّ بالليَللل ولللم يكِللن لهْللا بلل ّتسع لهْا،َ فلمَا اسللتعَا ي

بالتدبيَر المَكِتوم والسّر المَخزون،َ وجمَعَتُّ المَقداَر الفاضَل عَللن

ّد للخلوة بالسرار منه؛ أخذْت ِر الذي ل ب ّتَساع النهْار إلىَ المَقدا ا

ًا،َ فلمَّللا طلال ذللكَ عَليَهْلا أعَانهْلا المَِلران،َ ًا صلالح من الليَل صدر

ّدربللللللللللللللة. وخللللللللللللللّف ذلللللللللللللللكَ عَليَهْللللللللللللللا بال

وناٌس منهْلم ذهبلوا إللىَ التنلاول مللن الشللراب وإلللىَ أن َسللمَاع

ًة للقوة،َ وعَلمَللوا ّد ّنة،َ ويكِون ما الصوت الحسن ممَا يزيد في المَُ

ّلللف السللمَاع عَلللىَ أّن العَواّم إذا كانتُّ ل تتناول الّشللراَب ول تتكِ

ُثر؛ فلرأوا أّن الليَلل َهْلا سليَكِ َل ُء،َ وقو ّنهْا سيَسلو هذا المَعَنىَ،َ أن ظ

أستُر وأجدُر أن يتّم به التدبيَر،َ وقال الراجز: 

َفىَ َنهْاُر أخ ْفَضحَُ وال  أ
ّليَل في وقالوا َفىَ المَثل: ال للويل. أخ

 بالسِماع المحزون تلهي



ّتلىَ َتشلغله عَلن التفكِيَلر،َ ح ّللل المَريلض،َ و وما زالتُّ ملوكَُ العََجم تلهّْي المَحزون بالسمَاع،َ وتعَ

َعََسلة  الشيَباني: أخذت ذلكَ ملوكَُ العَرب عَن ملوكَ العَجم،َ ولذلكَ قال ابن 

ّتىَ َناَم ح َناَم َن ُوَم َت َنا ِم ت ُعَْج ال ٍة  ْدجن ُنلا ُم ّلللل تعَ
َلَة الّسمَاكَِ َعَّم ّنْجلم وخا ال ّي فصحوت ِر ّنمََ ُبهْا وال يحَس

ّنمَا وجمَع،َ النجم: واحد ّيلا،َ البيَتُّ في يعَني وإ ومدجنلة: يعَنللي الثر

ِئمَلللللللللللللللللللللللللللللللللللة. سلللللللللللللللللللللللللللللللللللحابًة دا

ًا تأبطِّ أم قول ٍة عَللن يحكِللىَ وفيَمَللا ولدها في شر عَقلء مللن امللرأ

ِء ُء كان - وإذا العَرب نسا رجللال مللن أعَقَل الجمَلة في العَرب نسا

ّنكََ فمَا العََجم،َ ِة ظ ّدمللة كللانتُّ إذا منهْللم بللالمَرأ َووا فيَهْللم مق - فللر

ًا ّبطِّ أّم أّن جمَيَعَ ًا تأ ّله شّر ُته ما قالتُّ: وال ْد َل ًا،َ َو ْتن َقيَته ول َي ً سلل ْيَل َغ

ّتللللللللللللللللللللله ول ْأقلللللللللللللللللللللة. عَللللللللللللللللللللللىَ أب َم

ٍء،َ عَلمللة وذلللكَ رأِسلله،َ قبللَل المَولود ِرجل فخروج اليَتن فأّما ُسللو

َأما الفساد،َ عَلىَ ودليٌَل ْيَل،َ َسقي و َغ وذلكَ الحبلىَ،َ لبن فارتضاع ال

ٌد شلللللللللللللللللللللللللللللللللللديد. فسلللللللللللللللللللللللللللللللللللا

فللي قولهْللا وأمللا بكِللائه حيَللن رضلليَعَهْا سيَاسللة فللي للم ينبغللي ما

ًء يبكِي الصبّي فإّن المَأقة،َ ًا بكِا ًا شديد ِعَب ًا،َ مت الّم كانتُّ فإذا موِجعَ

ّدوار،َ تورثه حركًة المَهْد في حّركته جاهلًة ّومته أو ال تضللرب بللأن ن

َدها ّلوعَللة أو الفْزعَللُة وتلللكَ الصللبّي نللام ومللتىَ جنبلله،َ عَلللىَ يلل أو ال



ّلللْل ولللم جللوفه،َ فللي قللائٌم المَكِروهِّ ُيضللحكِه يلهْيَلله مللا ببعَللِض يعَ و

ٍر،َ عَلللىَ نومه يكِون حتىَ ويسّرهِّ،َ ِري سللرو فللي ويعَمََللل فيَلله فيَْسلل

ممَّللا ذلللكَ فللإّن غللّم؛ أو غيَللظ أو فللزٍع عَلىَ نومه يكِون ول طباعَه،َ

ّقصة الجاهلُة والّم الفساد،َ في يعَمَل تعَرف لم إذا الخرقاء،َ والمَر

َق ُثللر الحللالتيَن،َ هللاتيَن بيَللن ما فر َدَف،َ الفسللاد،َ ذلللكَ منهْللا ك وتللرا

ّوَل الثاني وأعَان ّتىَ الثانَي والثالُث ال ًا،َ الصبّي يخرَج ح وفللي مائقلل

ِئق المَثل: صاحبي ٌق،َ وأنا َم الحمَللق للمَسافر المَثل هذا يضرب تئ

ُبه السفر لطول الّضجر استفرغه وقد والّزميَل،َ الّرفيَق ملَن،َ فقل

ّوُل ٍء فأ بللل يحتمَللله لللم المَكِللروهِّ مللن المَئللق ذلللكَ في يكِون شي

مكِللروهِّ مللن قاسللىَ مللا طللول مللن لمتلئلله عَليَلله،َ ضللجرهِّ َيفيَض

السلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللفر.

ّذاق فاحتللاج المَلللوكَ إليَه يحتاج ما العَنايللات وأصللحاُب المَلللوكَِ ُحلل

ِة،َ ّدوا الحسللن،َ بالسللمَاع أنفَسهْم يداووا أن التاّم ِنهْللم مللن ويشلل ْت م

َع إذا الذي بالشراب،َ ّدم،َ حللّركَ الَجوف في وق ّدم حللركَ وإذا اللل اللل

َع حّركَ ًا يزاُل ل ثّم السرور،َ طبا ًا الللدم،َ ِمكِيَال في زائد فللي زائللد

ّلدة الحركة أمَرهللم،َ بنللوا وعَليَلله المَلوكَ،َ صفُة هذهِّ للسرور،َ المَو

َعَلمَلللللله جهْللللللله،َ َمللللللْن ذلللللللكَ جهْللللللل عَلمَلللللله. مللللللن و



ُكه الكِلبَّ: أّما صاحبَّ وقال ّلصُّّ عَلىَ العَتراَض تر أطعَمَلله الذي ال

ًا ّيام ًا،َ إليَه وأحسَن أ ّنمَا ِمرار ِللله حفللُظ عَليَه وجبَّ فإ لحسللانهْم أه

َدث اللصُّ ببّر عَهْدهِّ كان فإذا له،َ وتعَاهدهم إليَه،َ بللبّر عَهْللدهِّ من أح

ّلف لم أهله،َ والذي المور،َ وموازنة العَواقبَّ،َ في النظَر الكِلبَُّ يكِ

َبيَات من اللصُّّ َأضمَر ْيَبٌَّ ال ِتر قد َغ َذ أجاء َيدري ل وهو عَنه؛ ُس ليَأخ

ّلللف هللو أو أمللروهِّ هم أو ليَعَطَي،َ جاء أم أهللله ولعَللّل لللذلكَ؛ المَتكِ

ًا ّقوا قد يكِونوا أن أيض وبالسللبَّّ والجاعَة،َ بالّضرب منه ذلكَ استح

ًا أسللمَُج فالبغللل الّصللوت سمَاجة والهانة. وأّما كللذلكَ منلله،َ صللوت

ّنهْلم عَلىَ الطاووس َءمون أ ه،َ يتشلا ّ الحسلُن الّصلوت وليَلس ب إل

ّي مللن الحمَللام لصللناف َقمَللار َباسللّي،َ ال ّد الّشللفانيَن وأصللناف وال

ُع والخنزير،َ آوى وابن والذئبَّ؛ السد فأّما والوَراشيَن،َ الطيَر وجمَيَ

ِئم والسباع ّنمَللا فكِذلكَ،َ والبهْا الشلليء فللي الكِلللبََّ تللذّم أن لللكَ وإ

ٌء الناس في يقولون: ليَس والناس يعَّم،َ ل الذي ِة من أقّل شي ثلث

ثللّم الحسللنة؛ والصورة الحسِن،َ والصوت الحسن،َ أصناف: البيَان

ّناس ُد ال ِلطون بعَ ّبمَا ممَتزجون،َ مخت ًا بللل النللاِس ِمَن كان ور كللثيَر

ُدهِّ ما الكِللبََّ تخّصلون فلللم الكِللبَّ،َ صلوت ملن أقبلحَُ وصلوته تجلل

ٍء ً أسوأ فيَه الخلق عَاّمُة بشي ِمللن ُعَللواؤهِّ الكِلللبَّ? وأمللا مللن حال



ّبة َوطْْء ّدا ُء ال ُع الّصبيَان،َ ضرب من جَزعَه وسو مللن الفللَرس فجللز

ْقع َذبة و في وهو ِبرذون،َ حافر وقع من جَزعَه من أسوأ الّسوطْ،َ عَ

ّد للفللللرس المَوضللللع هللللذا للحمَللللار. منلللله مناسللللبًة أشلللل

ّديكََ أّن عَلىَ َكر ل ال ٍر ُيذ جَزع. ول بصب

 اليوناني ديسِيموس نوادر

ّدثني صللاحبَّ قللال ْتللبي الللديكَ: حلل ُعَ ّيَيَن فللي قللال: كللان ال اليَونللان

قللال: والحكِمَللاء ديسيَمَوس،َ يسمَّىَ وكان عَجيَبة،َ نوادُر له ممَرور

ّ منهْا ما نادرة ثمَانيَن من أكثَر له يروون ٌة؛ وهي إل مللن وعَيَللٌن ُغللّر

ّنه النوادر: فمَنهْا ُعَيَون ّلمَا كان أ إلللىَ الفجللر مللع بيَتلله مللن خللرَج ك

َقىَ والطهْور،َ للغائطِّ الفرات شاطئ ِرهِّ بللاب أصللل في أل وفللي دا

ّوارته ًا،َ ُد فتحلله،َ معَالجللة إلللىَ فيَحتللاج البللاب،َ ينصللفق ل كي حجر

ّلمَا دفعَه وإلىَ ّلمَا فكِان حاجته،َ من رَجع ك الحَجللر يجللد لللم رجللع ك

ًا،َ الباَب ووجد موضعَه،َ في َكِمَن منصفق ّيام بعَِض في له ف ليَللرى ال

َبللل إذ انتظارهِّ في هو فبيَنا يصنع،َ ما يصنع الذي هذا ّتللىَ رجللٌل أق ح

َوَل َلللكَ له: ما فقال الباُب،َ انصفق مكِانه عَن نّحاهِّ فلمَّا الحجر،َ تنا

ّنله أعَللْم لم تأخذهِّ? فقال لكَ الحجر? وما ولهْذا كَ،َ أ قلال: فقلد ل



ّنلللللللللللللللله عَلمَللللللللللللللللتَُّ لللللللللللللللللكَ. ليَللللللللللللللللس َأ

ّلللم ديسلليَمَوس بللال بعَضهْم: مللا قال: وقال ول الّشللعََر النللاَس يعَ

يقطللع. ول يشللَحذ الللذي كالمََِسّن الشعَر? قال: ديسيَمَوس يقول

السللوق? فقللال: إذا في فقال: أتأكل الّسوق في يأكل رجٌل ورآهِّ

السللللوق. مللللن أكللللَل الّسللللوق فللللي ديسلللليَمَوس جللللاع

ًا رجٌل قال: وأسمَعَه ًا كلم َطا غليَظ القللول،َ في وفحش عَليَه،َ وس

ّلم لللكَ وهللو مكِافللأته مللن منعَللكَ له: مللا فقيَل يجبه،َ فلم عَنه وتح

ِرض? قال: أرأيتَُّ قال: ترمُحه? قال: ل،َ أكنتَُّ ِحمَاٌر رمَحكَ لو ُمعَ

أن إّمللا السللفيََه قال: فإّن عَليَه? قال:ل،َ تنبحَ كلبَّ عَليَكَ ينبحَ فإن

ًا،َ يكِون ًا؛ يكِون أن وإما حمَار ّنه كلب ٍة من يخلو ل ل فيَه تكِون َشراَر

فيَه. يجتمَعَان ما أكثر وما جهْل،َ أو

 الكلب في أخرى أمثال

ُذ َبللحَ عَليَنللا منلل ّباح،َ ومللا زال ين َن ّنمَا أنتَُّ كلبٌَّ  ّنمَا هو كلبَّ،َ وإ وقال صاحبَّ الديكَ: يقال للسفيَه إ

ًا. ْأ كلبلللللل اليَللللللوم،َ وكلللللللبَُّ َمللللللن هللللللذا? ويللللللا كلللللللبَّ ابللللللن الكِلللللللبَّ،َ وأخَسلللللل

ْعَكَ،َ وأحبَّّ شلليء إلللىَ الكِلللبَِّ َب َبكَ يت ْع كل َبه،َ و أِج وقالوا في المَثل: احتاج إلىَ الّصوف َمْن َجّز كل

ّي فل هللو يأكللل ول ِر ِبللض فللي ال ْلبة َحوَمل،َ وكالكِلبَّ ير َك َوع من  َبكَ يأكلكَ،َ وأج خانقُه،َ وسمَّن كل

ّبللللللللللللللللللللللللللللللللللللة تعَتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللف. َع الدا َد يلللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ِقللللللُش. َبرا ّلللللللتُّْ  براقللللللش وفللللللي أمثللللللالهْم فللللللي الشللللللؤم: عَلللللللىَ أهلهْللللللا د



ّلوا ُعَرون بمَوضع الحلّي،َ فاسلتد َبراقش: كلبة نبحتُّْ عَلىَ جيٍَش مّروا في جوف الليَل وهم ل يش و

ُنبللللللللللللللللللللللاح الكِلبللللللللللللللللللللللة فاسللللللللللللللللللللللتباحوهم. عَليَهْللللللللللللللللللللللم ب

ِردي قللال: سللمَعَتُّ ُعَطا ٍء ال َعَطا ِكِي عَن أبي  ّديكَ: روى إسمَاعَيَُل المَ الجّن والحّن وقال صاحبَّ ال

ْقع منهْا الحّن،َ ويقال إّن الحّن َضللعَفة الجللّن،َ كمَللا ُب ّباس يقول: الّسود من الكِلب الِجّن،َ وال ابن عَ

ّدى وأفسد،َ قيَل شليَطان؛ وإن قلوي عَلللىَ البنيَلان والحمَلل الثقيَللل،َ َلم وتعَ أّن الجنّي إذا كفر وظ

ّي،َ كمَللا أّن الرجللَل إذا وعَلىَ استراق السمَع قيَل مارد،َ فإْن زاد فهْو عَِفريتُّ،َ فإن زاد فهْو عَبقللر

ْهْمَللة،َ فللإن ُب ِإن زاد قالوا:  قاتل في الحرب وأقدم ولم يحجم فهْو الشجاع،َ فإن زاد فهْو البطل،َ ف

َيَللللللللللللللس،َ فهْللللللللللللللذا قللللللللللللللول أبللللللللللللللي عَبيَللللللللللللللدة. ْل َأ زاد قللللللللللللللالوا: 

ّناس يزعَم أّن الِحّن والجّن ِصنفان مختلفان،َ وذهبوا إلىَ قول العَرابي حيََن أتللىَ بعَللَض وبعَض ال

َنىَ،َ فقال في  ذلكَ: المَلوكَ ليَكِتتبَّ في الّزْم

ِء ظاهر ّدا ٍء ال ِكِّن ودا َت َنىَ تكِتبوا ُمَس ّني الّزْم َلَزِمْن فإ

وجلّن ِحّن نِجاُرهْم مختلِف ِوي ِرّن شيَاطيََن في أه ُت
عَن عَنبسة أبي وعَن الكِلب في- قتل والخبر الحديث من ورد ما

ّله رسول جابر: قال: أمرنا عَن الزبيَر أبي وسلم عَليَه الله صلىَ ال

ثلم فنقتلله،َ الباديلة من بكِلبهْا لتقدم المَرأة أن حتىَ الكِلب،َ بقتل

عَلللىَ النكِتللتيَن ذي البهْيَللم بالسللود وقللال: عَليَكِللم قتلهْللا عَن نهْانا

شللللللللللللللللللللليَطان. فلللللللللللللللللللللإنه عَيَنيَللللللللللللللللللللله؛

ّله رسول قال: أمرنا جابر عَن الزبيَر أبي وعَن عَليَلله الللله صلللىَ ال

المم؛ من أمة قال: إنهْا حتىَ كلهْا نقتلهْا فكِنا الكِلب،َ بقتل وسلم

ِإنه عَيَنيَه؛ عَلىَ النكِتتيَن ذا السود البهْيَم فاقتلوا وعَبللد شلليَطان،َ ف

ّله قللال: رافللع أبللي عَللن ونللافع عَمَللر،َ ابللن عَن نافع ابنا بكِر وأبو ال



ّله رسول أمَرني ّنللا الكِلب،َ أقتللَل أْن وسلللم عَليَلله الله صلىَ ال ُكِ ف

ُلهْا؛ ُت معَهْللا مسللكِيَنة عَجللوٌز وإذا عَللامر،َ بنللي ظاهر إلىَ فانتهْيَتُّ نق

ْع إنسان قربهْا وليَس كلبَّ عَليَلله الللله صلىَ النبّي إلىَ فقالتُّ: ارج

ِنسلني،َ الكِلبََّ هذا أّن فأخبرهِّ وسلم فرجلع أحلد،َ قربلي وليَلس ُيؤ

ّنلله حديث في وقال فقتله،َ كلبهْا يقتَل أن فأمر فأخبرهِّ،َ إليَه آخر: إ

ْللبَّ وقتلِل المَدينلة كلب قتلل ملن فلَرغ لمَّلا قلال: الَن المَلرأة ك

صللحَّ ثللّم الكِلب،َ جمَيَللع قتللل عَن الخبُر صحَّ قالوا: فقد استرْحتُّ،َ

ّنهْللا الخللبر مللع منهْللا،َ البهْيَم السود وقتل بعَضه بنسخ الخبر مللن بأ

ّيَلللات وهمَلللا ُمِسلللختا،َ أّملللتيَن وأّن والحلللّن،َ الجلللّن والكِلب. الح

َطبَّ قال: ما الحسن عَن الشعَث روى ثم ّ ُخطبًة عَثمَاُن خ أمَر إل

ْتل بللن عَثمَللاَن قال: سمَعَتُّ الحسن وعَن الحمَام،َ وذبحَ الكِلب بق

ّفللللللاَن الحمَللللللام. واذبحللللللوا الكِلَب يقللللللول: اقتلللللللوا عَ

ٌء: في قال: وقال ْلللبَّ قتللل عَطا ًا كللان إذا الصلليَد َك ُعَللون صللائد أرب

ًا،َ شاة. الزرع كلبَّ وفي درهمَ

 الكلب دية في والخبر الحديث من ورد ما



ٍء بن يعَلىَ عَن عَمَارة بن والحسن حسللان بللن إسمَاعَيَل عَن عَطا

ّله عَبد عَن ّلله رسلول قلال: قضلىَ عَمَلر بن ال لىَ ال ه ص عَليَله الل

ِد كلبَّ في وسلم ًا،َ بللأربعَيَن الّصيَ بشللاة،َ الغنللم كلللبَّ وفللي درهمَلل

َفلَرق الزرع كلبَّ وفي بَّ وفلي طعَلام،َ ملن ب َفلَرق اللدار كل ملن ب

ّق تراب،َ َيه،َ أن القاتللل عَلللىَ ح ّد ّق يللؤ أن الللدار صللاحبَّ عَلللىَ وُحلل

يقِبضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله.

ً يكِلللون ل قلللالوا: واللللتراب َفلللَرق. مقلللدار فلللي كلللان إذا عَقل ال

ّق وفي ّنلله عَلللىَ دليَللٌل يقبضلله،َ أن الللدار صللاحبَّ عَلللىَ قوله: وُح أ

وتحقيَلرهِّ،َ الكِللبَّ لملر التصغيَر عَلىَ ذلكَ وأن اتخاذهِّ عَلىَ عَقوبة

ًا كللان ولو لمَالكِه،َ الرغام وجه وعَلىَ ًا،َ أو عَوضلل فللي كللان أو ثوابلل

ِرهِّ لمَا عَليَهْا،َ المَحروص الموال طريق ْك ولكِللان أحد،َ قبضه عَلىَ أ

أفضل. العَفو

 الكلب شأن في والخبر الحديث من ورد ما

قال: وسئل عَن الكِلبَّ يكِون في الدار وفللي اللدار َمللن هللو لله

كللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللارهِّ.

َقتادة عَن أبي الحكِم: أّن ابَن عَمَر سئل عَن َعَروبة عَن  ابن أبي 



ّدار الللللذي يمَلكِهْللللا. َثُم عَلللللىَ رّب اللللل ذلللللكَ فقللللال: المَللللأ

ًا ليَس بكِلللبَّ َزْرع ول َضللْرع ول ّتخذ كلب ُعَمَر قال: من ا وعَن ابن 

َقصُّ من أجرهِّ كّل يللوم قيَللراطْ،َ فقللال رجللل: فللإن اتخللذهِّ َن َصيَد 

ّنمَلللا إثمَللله عَللللىَ صلللاحبَّ اللللدار. رجلللٌل وهلللو كلللارهِّ? قلللال: إ

ْيََسلة المَازنّي قال: سألتُّ الحسن قلتُّ: إّن دوَرنللا َط َدقة بن  وَص

ّتخذ فيَهْللا ْعَِورة وليَس عَليَهْا أبواب،َ أفترى أن ن ّبان وهي ُم في الج

ًا? قلللللللللللللللللللللللللللللللللال: ل ل. كلبللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّللله ُأنيَسة عَن سالم عَن أبيَلله قللال: قللال رسللول ال وعَن ابن أبي 

ٍد أو كلللبَّ ًا إلّ كلللبَّ صلليَ َنللىَ كلبلل َت صلىَ الله عَليَه وسلللم: مللن اق

ماشللللليَة،َ نقلللللصُّ ملللللن أجلللللرهِّ كلللللّل يلللللوم قيَراطلللللان.

ًا وعَن أبي هريرة عَن النبّي صلىَ الله عَليَه وسلم: من اقتنىَ كلب

ّنه ينقللللللصُّ مللللللن عَمَللللللله كللللللّل يللللللوم قيَللللللراطْ. فللللللإ

ُة بن خالد الخزاعَي َد َنيَ ُه ويونس عَن أبيَه عَن إسحاق قال: حدثنا 

قال: انطلقتُّ مع نفٍر من أصحاب النبي صلىَ الله عَليَلله وسلللم،َ

ُلبٌَّ في َتهْوا إلىَ باب الدار ثارت أك ُد رجلً من النصار،َ فلمَّا ان نعَو

ِء من عَمَل فلٍن ُيبقي هؤل وجوهِّ القوم،َ فقال بعَضهْم لبعَض: ما 

ٍم. ًا فلللي كلللّل يلللو ُقلللصُّ قيَراطللل ًا،َ كلللّل كللللبٍَّ منهْلللا ين شللليَئ



هشام بن حسان عَللن أبللي هريللرة عَللن النللبي صلللىَ الللله عَليَلله

ٍد ول زْرع ول َضللْرع،َ ًا ليَللَس بكِلللبَِّ صلليَ وسلم قال: من اتخذ كلبلل

ُقصُّ من أجرهِّ كّل يوم قيَراطٌْ،َ والقيَراطُْ مثللُل جبللل أُحللد. فإنه ين

ّله بن عَمَللرو يونس عَن أبي إسحاق عَن مجاهد قال: أقبل عَبد ال

ُة عَللّم للله تهْللاديه،َ ّكِللة،َ وكللانتُّ امللرأ ّتىَ نزل ناحيَة م بن العَاص ح

َنللم فاستأنسللتُُّ فلمَا كانتُّ ذاَت يوم قالتُّ له: لو أرسلتَُّ إلّي الغ

ُبهْللا لفعَلللتُُّ؛ إّن برعَائهْا وكلبهْا فقد نزلتُُّ قاصيَة فقللال: لللول كل

ّي عَللن سللمَاكَ بللن حللرب،َ ًا فيَهْا كلبَّ. الثور المَلئكَِة ل تدخُل دار

أّن ابَن عَباس قال عَلىَ ِمنبر البصرة: إّن الكِلب مللن الِحللّن وإّن

ًا ُقوا إليَهْا شيَئ ٌء فأل الِحّن من َضعَفة الجن،َ فإذا غشيَكِم منهْا شي

ُفللَس سللوء،َ وُهشلليَم عَللن المَغيَللرة عَللن َأن أو اطللردوهِّ،َ فللإّن لهْللا 

إبراهيَم قالوا: لم يكِونللوا ينهَْوننللا عَللن شلليء مللن اللعَللبَّ ونحللُن

غلمَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللان إلّ الكِلب.

قال صاحبَّ الديكَ: روى إبراهيَم بللن أبللي يحيَللىَ السلللمَّي،َ عَللن

ِدر،َ عَن ربيَعَة بن أبي عَبللد الرحمَللن قللال: تقللامر محمَّد بن المَنكِ

َتللل فأتللاهِّ ْق ُت ُعَمَر بديكِيَن،َ فأمر عَمَر بالديكِة أن  رُجلن عَلىَ عَهْد 

ّللله ّبحَ ال ٍة مللن المللم تسلل رجٌل من النصار فقال: أمرَت بقتل أّملل



تعَللللللللللللللللللللالىَ? فللللللللللللللللللللأمر بتركهْللللللللللللللللللللا.

ّدور ّدجاج فللي اللل ّتخللذوا اللل َقتللادة أّن أبللا موسللىَ قللال: ل ت وعَللن 

ّلله تعَللالىَ فللي أهللل فتكِونوا أهل قرية،َ وقللد سلمَعَتم مللا قللال ال

ِئمَُوَن". َنللا ُهللْم  َو ًا  َيَاتلل َب َنا  ْأُس َب ُهْْم  َيَ ِت أ
ْ َي َأْن  ُقَرى  ْل ْهُل ا َأ َأِمَن  َف َأ القرى: "

ّنله النللاس،َ لّن وهذا عَندي ملن أبلي موسلىَ ليَلس عَلللىَ ملا يظ

ُفرسان ورجللاِل الحللرب ِرهِّ لل ّنه ك تأويله هذا ليَس عَلىَ وجه،َ ولكِ

ّيَش،َ مللع حللاجته يومئللذ إلللىَ ّتخذهِّ الفلّح وأصحاُب التعَ َذ ما ي اتخا

ُدْربللة ُفرسان وفللي  ّهبَّ ال تفّرِغهْم لحروب العَجم،َ وأْخذهم في تأ

َهْللُر فللي اللفللظ فهْللذا رجال الحرب،َ فإن كان ذهبَّ إلىَ الذي يظ

تأويلللللللللللللللللللللٌل مرغلللللللللللللللللللللوب عَنللللللللللللللللللللله.

َيكِللة ّد ُعَمََر بقتللل ال وقال صاحبَّ الكِلبَّ لصاحبَّ الديكَ: فقد أمر 

ًا دون شيء،َ ونهْللىَ أبللو موسللىَ عَللن اتخللاذ ولم يستثِن منهْا شيَئ

ّديكُِة تدخل في هللذا ًا دون شيء،َ وال الدجاج ولم يستثن منهْا شيَئ

ًا،َ ورويتللم فللي قتللل الحمَللام ّدجاج يجمَعَهْا جمَيَعَلل السم،َ واسم ال

مثَل روايتكِم في قتل الكِلب،َ ولم أركم رويتم أّن الحمَام ِمْسخ،َ

ول أّن بعََضه من الجن وبعَضه مللن الِحللن،َ ول أّن أمللتيَن مسللختا

َيكِللة ّد ّنمَللا أمللر بقتللل ال وكان أحدهمَا الحمَام،َ وزعَمَتم أّن عَمَللر إ



ِهْراش بهْا والقمَار بهْا،َ فلعَّل كلَب المَدينللة فللي تلللكَ حيَن كرهِّ ال

ِهْراش بهْا والقمَار فيَهْللا،َ ُلهْا من ال ُقور وأكثر أه َعَ ُثر فيَهْا ال ّيام ك ال

َدَمروا عَلىَ صللاحبَّ الحمَللام إذا ّبمَا  وقد عَلمَتم أّن ولة المَدينة ر

ُبندق ّنوا أنه الّشَرف،َ وذكروا عَنه الّرْمَي بال َله الِقمَار وظ َب ِق خيَف 

ُتخّرجللوا للكِلِب مللن وخديعَللَة أولدهللم بللالفراخ،َ فمَللا بللالكِم لللم 

ْذر،َ مثلللَل اللللذي خّرجتلللم للحمَلللام والديكِلللة. التأويلللل والعَللل

ّي والّضللباب أنهْمَللا كانتللا المَسخ من الحيَللوان ورويتللم فللي الجللّر

ّيَاطللة ّنهْللا كللانتُّ خ أّمللتيَن ُمسللختا،َ وروى بعَضللهْم فللي الْربيَانللة أ

ّنهْا ُمِسختُّ وتركَ عَليَهْا بعَُض خيَوطهْا لتكِللون ِرق الّسلوكَ،َ وأ تس

ّنهْللا ْنللس سللرقتهْا،َ ورويتللم فللي الفللأرة أ عَلمًة لهْا ودليَلً عَلللىَ ِج

ّنهْللا ّيَة أ ًا باليَمَن وفي الح ّنه كان عَّشار كانتُّ طّحانة،َ وفي ُسهْيَل أ

َطهْللا ّللله تعَللالىَ عَاقبهْللا حللتىَ ل كللانتُّ فللي صللورة َجمََللل،َ وأّن ال

َبهْا عَلىَ عَشرة أقسام،َ حيَن احتمَلتُّ دخللوَل بالرض،َ وقسم عَقا

ِفيَهْللا،َ وقلتللم فللي َوس إلللىَ آدم ِمللْن  َوسلل ّتىَ  ِإبليَس في جوفهْا ح

َقتُّ من أعَنللان ِل َوَزغة وفي الحكِأة ما قلتم،َ وزعَمَتم أّن البل ُخ ال

ّولتم في ذلللكَ أقبللحََ التأويللل،َ وزعَمَتللم أّن الكِلَب الشيَاطيَن،َ وتأ

ًا مللن ّق بللأن يكِللون شلليَطان أّمٌة من الجللّن ُمسللختُّ،َ والللذئبَُّ أحلل



ُيضللَرب المَثللل فللي ِقفللار،َ وبلله  ّنلله وحشللّي وصللاحبَُّ  الكِلللبَّ،َ ل

ُيضَرُب المَثل،َ والللذئبَّ ّدي،َ والكِلبَّ ألوٌف وصاحبَُّ ديار،َ وبه  التعَ

ّدىار ّدار،َ والكِلبَّ وفّي مناصللحَ،َ وقللد أقللام النللاُس فللي اللل ُتور غ َخ

ُعَه ّله،َ والكِلبَُّ مناف ٌة ك الكِلَب ُمقاَم الّسنانيَر للفأر،َ والذئبَّ مضّر

ٌة لهْا،َ وهذهِّ صللفة فاضلٌة عَلىَ مضاّرهِّ،َ بل هي غالبة عَليَهْا وغامر

جمَيَلللللللللللللِع هلللللللللللللذهِّ الشللللللللللللليَاء النافعَلللللللللللللة.

ُء ْهْل،ًَ والقضاة والفقهْللا ًا ول ج َبث ّتخاذها عَ ِبقوا عَلىَ ا ُيط والناس لم 

َهْللون عَللن ّنّساكَ،َ الذين يأمرون بللالمَعَروف وين ُولة وال ّباد وال ُعَ وال

ًا،َ لللم ّلللف والتسللليَم جمَيَعَلل َتِسللبة وأصللحاب التكِ المَنكِللر،َ والمَح

ِر َمللْن ل ِكِيَر عَلىَ ما يشاهدونه منهْللا فللي دو ّن يطبقوا عَلىَ تركَ ال

ْد كللان لقتللِل الكِلِب ّنه ق ِلمَوا أ َعَ ِنع عَليَهْْم إلّ وقد  يعَصيَهْم ول يمَت

ِر ّنللاُس فللي جمَيَللع أقطللا ّدهر،َ معَنللىَ،َ وإلّ فال بأعَيَانهْا في ذلكَ اللل

ُيجمَِعَون عَلىَ مسللالمَِة أصللحاب المَعَاصللي،َ الللذين قللد الرض ل 

ًا يطعَللن عَلللىَ َتهْم،َ بل ما ترى خصللمَ ُذَرهم وأبرزوا َصفح ُعَ خلعَوا 

ّد بللذلكَ َكِمَللا يللر َتللَرى َح ًا،َ ول  َد قاض بللأّن فللي دارهِّ كلبلل ٍد عَن شاه

َلمَللا كللان إلّ كللذلكَ. ًا بلله،َ  ُذ الكِلب مأمور ّتخا شهْادة،َ بل لو كان ا

ّنكِم حمَلتم حكِم جمَيَع الهَْداهد عَلىَ حكِللم هدهللد سللليَمَان،َ ولو أ



َع الحمَام عَلللىَ حكِللم ُغراب نوح،َ وجمَيَ َع الغربان عَلىَ حكِم  وجمَيَ

ُأهبللان بللن أوس،َ َع الذئاب عَلىَ حكِم ذئبَّ  حمَامة السفيَنة،َ وجمَيَ

ًا. ًا ملردود ُعََزير - لكِان ذلكَ حكِمَل ِر عَلىَ حكِم حمَار  َع الحمَيَ وجمَيَ

ِرض لخصائصُّ المور أسللباٌب أمور حدثتُّ في دهر النبيَاء وقد نعَ

ُلهْا في غيَللر زمللانهْم: ِء ونزول الوحي،َ ل يعَرض مث في دهر النبيَا

ِدحيَللَة قد كان جبريل عَليَه السلم يمَشي في الرض عَلىَ صورة 

َكِلبّي،َ وكان إبليَللس يللتراءى فللي الّسللكِكَ فللي صللورة ُسللَراقة ال

ّنْجللدي،َ ومثللل هللذا كللثيَر. ْدلِجي،َ وظهْر فللي صللورة الشلليَخ ال المَُ

ًا وليَس به فإْن زعَمَتم أّن النبي صلىَ الله عَليَه ما يسمَىَ شيَطان

ًا فقللال: "شلليَطاٌن يتبللع ّيَللار ًا ط َظَر إلىَ رجللٍل يتبللع حمَاملل وسلم ن

ّبرونا عَمَن يتخذ الحمَام من بيَن جمَيَع سكِان الفاق ًا"،َ فخ َشيَطان

ّييَن ومن بني هاشم إلىَ من ّيَيَن والبصر ُبلدان من الحرم ِة ال ونازل

ّنهْللم مللن نجللل ّنهْم شيَاطيَُن عَلىَ الحقيَقللة،َ وأ َنهْم،َ أتزعَمَون أ دو

ًا؛ أم ّنلل ُد ِج ًا فمَُِسللخوا بعَلل ّنهْللم كللانوا إنسلل الشيَاطيَن؛ أو تزعَمَون أ

ِطيََن َيَا يكِون قوله لللذلكَ الرجللل شلليَطان،َ عَلللىَ مثللل قللوله "َشلل

ِتلله،َ ُنعَر َنه مللن  ِزعَللّن شلليَطا َن ْنس" وعَلىَ قللول عَمَللر: ل َوال الِجّن 

وعَلىَ قول منظور بن رواحة: 



ْأِسي شيَاطيَُن ْيََن ر َتَش  من وان
ِر  الَخمَْ

ّقلَصلتُّْ تقوُل ما أتاني َتلَر
ّي الشليَاطيَِن ْكِللي: وكلان ذللكَ حيَلن ركبنلي شليَطاني قيَلل لله: وأ ُعَ ًة أبو الوجيَه ال وقد قال َمّر

تعَنلللللللللللللللللللللللللللللللللللي? قلللللللللللللللللللللللللللللللللللال: الغضلللللللللللللللللللللللللللللللللللبَّ.

ًا،َ وأنشد  ٍة شيَطان ّيَ الصمَعَي: والعَرب تسمَّي كّل ح

َوٍع بذي َشيَطاٍن  ِر ِخْر ْف ّنلُه َحْضَرمّي مثنىَ َق كأ
وقالتُّ العَرب: ما هو إلّ شيَطان الَحمََاطة،َ ويقولون: ما هو إلّ شيَطان يريدون القبللحَ؛ ومللا هللو

ّدة العَارضلللللللللللللللة. ِفطنلللللللللللللللة وشللللللللللللللل إلّ شللللللللللللللليَطان،َ يريلللللللللللللللدون ال

ًا،َ لّن الرجللل الللذي ِرصلل َب َطاَن  ْلنللا إلّ َشلليَ ّللله مللا قت وروي عَن بعَض العَراب في وقعَة كللانتُّ: وال

قلللللللللللاتلهْم كلللللللللللان اسلللللللللللمَه شللللللللللليَطان،َ وكلللللللللللان بللللللللللله بلللللللللللرص.

الغنوي: وفي بني سعَد بنو شيَطان،َ قال طفيٌَل 

ّوب يدعَوهم إذ وشيَطان َث ُي  و
ّيَادة: وقال ابن  َم

ّنتُّ ُنهْا وُجّن شيَاطيَني تغ ُقول ما أتاني ُجنو محارٌب َت
الراجز: وقال 

ّو العَيَن في وكاَن ّني ُنب عَ الّسّن حديَث كنتُُّ وإن
الِجّن كبيَُر شيَطاني

ّنجم: وقال أبو  ال

ُنه ِني ُأنثىَ َشيَطا َكْر وَشيَطا ٍر وكّل َذ َبَشلْر من شاعَ ال
ّله منهْم عَلىَ وجه المَثل،َ وعَلىَ قول منظور بن  َرواَحة: وهذا ك

 بني حّي اللؤم ُعَويِف مسبَّّ
ِر ْد َبل

ّدماخ وأهلي ٍة بال َغلمَْلَر فل

ْيََن رأسي شيَاطيَُن  من وانتَش
 الَخمَْر

ّقلصلتُّْ يقوُل ما أتاني تلر

َبنللي ٍد للله يرفعَلله قللال: خرافللة رجللل مللن  ّله بن فايد بإسنا خرافة العَذرى وقد رويتم عَن عَبد ال

ٌة التُّ املرأ ًا بحلديث فق ّله صلىَ الله عَليَه وسلم يوم ّدث رسول ال عَذرة استهْوته الشيَاطيَن،َ فتح

ّق. َفلللللللة حللللللل َوُخَرا ِئه: هلللللللذا ملللللللن حلللللللديِث ُخرافلللللللة قلللللللال: ل  ملللللللن نسلللللللا



ّنللَة وخللرَج منهْللا ومعَلله حديث عَمَر مع الذي استهْوته الجن ورويتم أّن شريكَ بن ُخباسة دَخَل الج

ِقهْا،َ وأّن عَمَر سأل الرجل المَفقود الذي استهْوته الجللّن فقللال: مللا كللان طعَللامهْم? َوَر ورقٌة من 

َدف،َ وقال  العَشىَ: قال: الفول والّرّمة،َ وسأل عَن شرابهْم فقال: الج

ّق أمَسىَ من لعَلُم َوبلا أعَ وأْح ّلفتمَوني وَما ّبلكِلم ك ور
َء َعَافتُّ أْن ذنبه ِرب والِجنّي  َمْشَربا المَا ُهِّ يض ْهْر َظ

َعَمَتللم أّن الجللّن خنقللتُّ من خنقته الجن،َ ثم عَود إلىَ الحوار وز

َغريللض حْرَب بن أميَة،َ وخنقتُّ ِمرداَس بن أبي عَامر،َ وخنقللتُّ ال

ّنهْا قتلتُّ سعَد بن عَبادة،َ واسللتهْوت عَمَللرو بللن عَللدي ّني،َ وأ المَغ

ُء عَلللىَ ُء بالخرافات أقويلا واستهْوت عَمَارة بن الوليَد،َ فأنتم أْمليَا

ِر إلللىَ ّد تأويل الحللديث المَشللهْو ّد الصحيَحَ وتصحيَحَ السقيَم،َ ور ر

أهللوائكِم،َ وقللد عَارْضللناكم وقابلنللاكم وقارْضللناكم. وقللالوا: فللي

َقنللصُّ ْلللبَّ زْرٍع ول ضللْرع ول  ًا ليَللَس بكِ الحديث أّن من اقتنىَ كلب

ًا من جمَيَللع الحيَللوان يصلللحَ للللزْرع والّضللْرع ِثم،َ فهْاتوا شيَئ َأ فقد 

والقنصُّ،َ وبعَللد فهْللل اتخللذوا كلللبََّ الّضللْرع إلّ ليَحللرَس المَاشلليََة

َدها من السباع? وهل عَند الكِلبَِّ عَند طروق السللد والنمَللر وأول

ّلحمَاَن من رؤساء السباع،َ إلّ صيَاَحه والذئاب وجمَيَع ما يقتات ال

ْغل،َ ويهْجهْللج بهْللا َلهْا بعَللَض الّشلل ونباَحه وإنذارهِّ ودللته،َ وأْن يشغ

بعَض الهْجهْجة،َ إلىَ أن يلحق بهْا من يحمَيَهْا،َ ويتوافىَ إليَهْللا مللن

ُثر فيَه ًا تكِ ّنا متىَ وجدنا دهر يذود عَنهْا،َ إذ ليَس في هذا القيَاس أ



ّنقللوب،َ ويشلليَع فيَلله اللصوص ويفشو فيَه الّسّراق،َ وتظهْر فيَه ال

ّلق،َ ممَّن إذا أفضىَ إلىَ منزِل القوم لم يللرَض إل بالحريبللة التس

ليَس دونهْا شيء،َ أو يأتي عَلللىَ النفللس،َ وهللو ل يصللل إلللىَ مللا

َة ُد حتىَ يمَّر عَلىَ النساء مكِّشفات،َ وَمن عَسىَ إذا أخذ المَرأ يري

ّتللىَ ّتقللىَ بالمَللال،َ ح ُي ّعَد بذبحَ الولد وأن  ٍد ألّ يرضىَ أن يتو َذ ي أخ

ًا أو أمَن قليَل،ًَ أن يركللبَّ الُحللَرم ّكِن شيَئ يذبحَ،َ ومن عَسىَ إن تمَ

ّق بالّسللوَءة العَظمَللىَ وبللالتي ل َشللَوى لهْللا،َ فهْللذا الحللال أحلل

بالِحراسلللللللللللللة ملللللللللللللن تللللللللللللللكَ الحلللللللللللللوال.

َوْرن ليَل،ًَ ونسللاء المَصللَرين ُء الحرَميَللن يللتزا ِلَم صللار نسللا وبعَد ف

ًا،َ ونساء المَصللَرين ل ًا،َ ونساء الحرميَن ل يرين نهْار يتزاورن نهْار

ّوب ْيَن ليَلً؛ إلّ للمَكِللابرات ولمَكِللاِن كللثرِة مللن يسللتقفي ويتحلل ُير

ّق ِر أحلل ّي المللو ّلق،َ وإذا كللان المللر كللذلكَ فللأ للنقللبَّ والتسلل

ّيهْمَللا أشللبه بللالتغرير والضللاعَة: اتخللاذ بالتحصلليَن والحيَاطللة،َ وأ

الكِلب التي ل تنام عَند نوم من قد دأب نهْارهِّ،َ أو تركَ اتخاذها?

َقظلللللللة الّسلللللللّراق عَللللللللىَ قلللللللدر المَسلللللللروقيَن. وي

ّنا لو ُحلنللا بيَللن َحللرس السللواق ومللا تشللتمَل عَليَلله مللن وعَلىَ أ

ّتخاذ الكِلب،َ لمتنعَوا من َضمَان الحراسة،َ حرائبَّ الناس،َ وبيَن ا



ولمتنع كّل محروس من إعَطائهْم تلكَ الجرة،َ ولوَجد اللصللوُص

ُفللرص،َ أو مللا تعَلمَللون أّن هللذا ْنللم وأجللود ال ُغ ذلكَ مللن أعَظللم ال

ْنع ّق بللالمَ الحريم،َ وهذهِّ الحرمات وهذهِّ العَقائل من الموال،َ أحلل

ِم ّدفع عَنهْللا بكِللّل حيَلللة،َ مللْن حفللظ الغنللم وحريلل والِحراسللة واللل

ِر? وبعَد فإّن الللذئاَب ل تجتمَللع عَلللىَ قطيَللٍع الراعَي وُحرمة الجيَ

ّلة والخطفللة،َ والسللتلُب ُيخللاف مللن الللذئبَّ الّسلل واحللد،َ والللذي 

والختلس،َ والمواُل التي في حوانيَتُّ التجار وفللي منللازل أهللِل

ُنجبَّ أصللحاب النجللدة،َ مللن ّدة،َ ومن  ُعَ اليَسار يأتيَهْا من العَدد وال

يحتمَلهْا بحذافيَرها،َ مع ثقل وزنهْا وعَظللم حجمَهْللا،َ ثللّم يجالللدون

دون ذلكَ بسيَوف الهْند وبالذرع الطللوال،َ وهللم مللن بيَللن جمَيَللع

َءة وثبللاَت ّنهْللم قللد أحّسللوا مللن أنفسللهْم الجللرا َلللولَ أ الخليَقللة 

َبهْم العَزيمَة،َ بمَا ليَس من غيَرهم،َ لكِانوا كغيَرهم،َ ولللول أّن قلللو

ّد مللن قلللوب الْسللد لمَللا َخَرجللوا،َ عَلللىَ أّن جمَيَللع الخلللق أشلل

َوّل إلّ لمَكِانهْم،َ والكِلَب لللم ُي يطالبونهْم،َ وعَلىَ أّن السلطاَن لم 

ًا. ُأخللذوا مللاتوا كراملل ّنهْللم إذا  ِر بهْللم،َ وعَلللىَ أ َذا ْنلل ِلل ْذ إل  ّتَخلل ُت

ًا عَليَهْللا مللن أهللل ولعَّل المَدينَة قد كانتُّ في ذلللكَ الللدهر مأمونلل

ِفتيَانهْا من بيَن ُمهْارٍش أو ًا،َ وأكثُر  َعَقور الفساد وكان أكثُر كلبهْا 



ًة ملن اللذئبَّ ّد مضللّر ِلللبَُّ أشل َكِ ْلبَّ ال َعَقوُر والكِ ٍر،َ والكِلبَُّ ال مقام

المَللللللللللللللللللللللللللللللللللأموِر بقتللللللللللللللللللللللللللللللللللله.

ُلملور: منهْللا أن تأكلَل لحلوم َلبَّ والجنون  وقد يعَرض للكِلب الكِ

النلللاس،َ ومنهْلللا كلللالجنون اللللذي يعَلللِرض لسلللائر الحيَلللوان.

َوَزغ،َ عَلللىَ أّن ّناِس اليَللوم يقتلللون اللل ّهْاُل ال قتل العَامة للوزغ وُج

ُقل إليَهْا الحطبَّ،َ ُفخ عَلىَ نار إبراهيَم،َ وتن َءها وأمهْاتهْا كانتُّ تن آبا

ِتهْا قد كّن يعَرفللن فْصللل مللا بيَللن النللبّي فأحَسبَّ أّن آباءها وأّمهْا

ٍر فللي أصللل ْدن عَداوة إبراهيَم،َ عَلىَ تقصلليَ ّنهْن اعَتق ّبي،َ وأ والمَتن

ّتىَ فعَلَن ذلللكَ - كيَللف جللاز ٍة بعَد الستبانة ح النظر،َ أو عَن معَاند

ّدعَوا أّن هللذهِّ الللتي نقتلهْللا ِوْزَر أخرى? إلّ أن تلل ٌة  ِزر وازر َت لنا أن 

ّنهْللا ل تتناكللحَ ول ّيَللة،َ وأ ُة بالربوب ّوة،َ والكِافر ُة للنب هي تلكَ الجاحد

تتوالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد.

ِر أن تقتَل أكثر هذهِّ الجناس،َ إّما من وقد يستقيَم في بعَض الم

ّله عَّز وجّل قللد قضللىَ عَلللىَ ّبد وإّما إذ كان ال طريق المَحنة والتعَ

جمَاعَتهْا المَوَت،َ أن يجرَي ذلكَ المَجرى عَلىَ أيدي النللاس،َ كمَللا

أجرى موت جمَيَع الناس عَلىَ يد ملكَ واحد،َ وهللو ملللكَ المَللوت.

وبعَد فلعَّل النبّي صلىَ الله عَليَه وسلم قال هذا القللول إن كللان



ًنىَ كللان قاله،َ عَلىَ الحكِاية لقاويل قوم،َ ولعَّل ذلكَ كان عَلىَ معَ

ِعَلللل،َ ًا مللن ال ّلة ورووا الخبر سالمَ ِعَ ّناُس ال َتَركَ ال ًا ف ٍذ معَلوم يومئ

ًا غيَلللللللللللللللللللللر مضلللللللللللللللللللللمَّن. مجلللللللللللللللللللللّرد

َلله،َ ّو ِهْد آخللَر الكِلم ولللم يشللهْد أ ولعَّل َمن سمَع هذا الحديث شلل

ه عَليَله الصللة والسللم قَصلد بهْلذا الكِلم إللىَ نلاٍس ملن ّل ولعَ

أصحابه قد كان دار بيَنهْللم وبيَنلله فيَلله شلليء،َ وكللّل ذلللكَ ممَكِللٌن

َكِر ول مللللللللللللدفوع. سللللللللللللائٌغ غيَللللللللللللر مسللللللللللللتن

ّيَللة والحللدأة وقللد رويتللم فللي الفواسللق مللا قللد رويتللم فللي الح

َعَقللور،َ وكيَللف والعَقرب والفأرة والغراب،َ ورويتللم فللي الكِلللبَّ ال

َء فقد عَلمَتم أّن تسللمَيََة ُفقهْا ْلَن في الِحل والحَرم،َ فإْن كنتم  ُيقت

ُفويِسقة؛ أّن ذلللكَ ليَللس مللن شللكِل الغراب بالِفسق،َ والفأرة بال

تسمَيَة الفاسق،َ ول مللن شللكِل تسللمَيَة إبليَللس،َ وقللد قللالوا: مللا

ًا له ل يفارقه،َ وقد يقال ِإلّ فاجر،َ ولم يجعَلوا الفاجر اسمَ فجرها 

للفاسق من الرجال: خبيَث،َ وقد قال صلىَ الله عَليَه وسلم: من

َنا وهللو عَلللىَ غيَللر ّ َبّن ُمَصللل ْقَر َي َفلَ  ِة  َث ِبيَ ِة الَخ َكَل من هذهِّ الّشَجَر أ

ِثيََن"،َ وقد قال بعَُض الّرّجاز وذكللر ِبيَ ْلَخ ِل َثاُت  ِبيَ قوله عَّز وجّل "الَخ

ًا:  ذئب



ْذ َنا إ ِئطِِّ أ َغا ِغليَُث بال َت َأْس ّنَي أتاكََ ِديُث َعَ اللَحل
ِئطِِّ وِصْحتُُّ َغا ْل ِبيَُث يا ِبا َنمَِي َوْسطَِّ والذئبَُّ َخ ِعَيَُث َغ َي

السم كتاب في ذكرناهِّ وقد موضعَه،َ هذا وليَس كثيَر،َ الباب وهذا

والحكِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم.

ِة في السَم السُم يشبه وقد في الخطِّّ وفي الصوت،َ تقطيَع صور

ُنه اختلفللتُّ وإن القرطاس،َ ّنمَللا كللذلكَ كللان فللإذا ودلئللله،َ أمللاك فإ

ُله يعَرف ّلمَيَن فض ُنللوا وبالللذين والمَقللالت،َ وبالحالت به،َ بالمَتكِ ُعَ

يطللللللللول. وتفسلللللللليَرها جمَلللللللللٌة،َ وهللللللللذهِّ بللللللللالكِلم،َ

ّيَللة بقتل ُأِمْرنا وقالوا: قد والقصاص القتل والللذئبَّ والعَقللرب،َ الح

ًنىَ عَلىَ والسد،َ ْعَ ْيَيَن: أحدهمَا ينتظم م َن ّبد المتحان معَ بفكِللر والتعَ

ُأمرنللا والعَقوبللة،َ النتقللام وجلله عَلللىَ ل الجارحللة،َ وعَمَللل القلبَّ و

َعََصللىَ كانتُّ إذا بالسيَف الباغي بضرب جهْللة عَلللىَ فيَلله ُتغنللي ل ال

ْفع ّد ّنمَا قتله،َ إلىَ بالقصد ُنؤَمْر ولم العَقاب،َ جهْة وعَلىَ ال الغاية وإ

كسللارٍق كللان عَليَلله،َ المَقدار ذلكَ إلىَ أتىَ فإن عَنا،َ بأِسه دفع في

ع ملن ماَت ُأِمْرنلا وقلد ظهْلرهِّ،َ َجللد عَلن ملاَت وقلاذٍف يلدهِّ،َ قط

ّيَات قتل إلىَ بالقصد ذلللكَ فللي لنللا تعَللرض لللم وإن والعَقللارب الح

َتىَ المَتلف الجنُس جنَسهْا لّن الوقتُّ؛ أن لنللا وليَللس بللذلكَ،َ هّم م

ّ بالّسلليَف الباغَي نضرَب نقتللل أن ولنللا مللدبر،َ غيَللُر مقبللٌل وهللو إل



ّيَة ِبلًة الح ً الكِللافُر ُيقتل كمَا ومدبرة،َ مق ِبل ًا؛ مق ّ ومللدبر قتللَل أّن إل

ّ الحيَللة قتللل فللي وليَللس والعَقوبللة،َ المتحللان يجمَللع الكِللافر إل

َتَحن أن يجوز كان وقد المتحان،َ دوَن لمَنعَهْا،َ والحتيَاِل بحبسهْا تمَ

ّلىَ وإذا قتلهْا،َ فئللة،َ إلللىَ الرجللوع يريللد يكِللون أن غيَر من الباِغي و

ًا والحبس السر فحكِمَه َنَس أن إلللىَ أبد ْؤ ُع،َ منلله ُيلل ّنللزو وسللبيَل ال

القتللُل والحشللرات،َ الهْمََللج من السمَوم وذواِت والّسباع الحناِش

ُلللغ عَنللدما الحيَللوان مللن ضروٍب قتُل لنا أبيَحَ وقد ومدبرة،َ مقبلًة يب

ً الخللدش،َ عَليَنا جناياتهْا من كلالبعَوض والقتللل،َ الجللرح مللن فضللل

والقمَلللللللللللللللللل. واللللللللللللللللللبراغيَث والنمَلللللللللللللللللل،َ

ٌد،َ قتللُه والبعَيَلُر ُلله كلان النللاس عَللىَ صلال فللإن فسللا ًا،َ قت صللح

ْنسان ُله كان منه خيََف فإن حرام،َ قتله وال حللً. قت

 المسِائل من طائفة

ّي،َ الّضبَّّ مسخ عَن والحديث ِة الكِلب مسللخ وعَن والِجّر َأ َكِلل والُح

ّنا الذي المَُزاح جنس من شيَطان،َ الحمَاَم وأّن بعَض إلىَ به كتبنا ك

ّدعَي ممَّن إخواننا وهللذهِّ الخرافللاِت هللذهِّ فجعَلنللا شيء،َ كّل عَلَم ي

ُق للله: مللا المَسللائل. فقلنللا بللاب مللن الصللغاَر،َ الفطللَن ْقنا ِن الّشلل



ْيََصباُن مقبللل? ومللن ابِن امرأة قاتل وَمن ودركاذاب وتنكِوير والّش

َغريض? ومن خانق ّبرنللا هاتف ال وعَللن ُأقيَللش بنللي عَللن سعَد? وخ

ْوُجهْللا? وعَللن وَمللن لبنىَ،َ بني امرأتلله? وعَللن وَمللن َغللْزوان بنللي َز

آصللف،َ وعَللن الرقبللة ذي النقار وعَن والمَيَدعَان،َ وَزوبعَة،َ سمَلقة

أصللحاب كلللبَّ اسللم أطيَقس وعَن سليَم،َ بأصفر أشار منهْم ومن

َتللاُب بلللغ سللمَّاهِّ? وأيللن من تنبحَ ل الكِلُب صارت وكيَف الكِهْف،َ ك

ّدثوا َشرطهْم? وكيَف والخنزيللر والقرد الفأر في عَباٍس ابن عَن ح

ّي،َ والعَنكِبللوت والرنبَّ والفيَل ّنهْللّن والِجللّر ّلهْللّن أ وكيَللف ِمسللخ؛ ك

ّدق أن لنا يحّل بالمَِسخ? وهل هذهِّ ُخّصتُّ ابن عَن الحديث بهْذا ُنص

ّباس? وكيَف ُء صارت عَ ِغيَلن صللارت الجّن? وكيَف ماشيََة الظبا ال

ّيَر ّ شيء كّل ُتغ ٍة ملن مللاتتُّ حوافَرها? ولم إل ملن وعَاشللتُّْ ضلرب

ِكِلب الرانللبَّ صلارت ضربتيَن? ولم ّنعَلاُم وال الغيَلن? مراكللبََّ وال

ّوج شلليء الّسللواحر? وبللأي مطايللا الرواقيَللد صللارت ولللم أهللُل ز

ّله عَبد وبيَن بيَنه ما فرق يربوع? وما ابن الّسعَلة هلل? ومللا بن ال

وأبللي حرمللي يللد عَلللىَ بصللبر سللمَيَتُّ كللانتُّ الللتي الفتللاة فعَلللتُّ

وجهْلله عَلللىَ مضللىَ المَللذهبَّ? ولللم ذلللكَ من غِضبَّ منصور? ولم

ِغيَلن بيَللن الفللرق شفشللف? ومللا شلليَطان وبيَللن والّسللعَالي،َ ال



بأذنللابه المَالللحَ السللمَكَ ُعَلللق الَحمَاطللة? ولللم وشيَطان الخضراء

ّي والفراريللج بأجنحتهْللا ُتحمََللل الفللراِخ بللاُل ومللا بللآذانه،َ والطللر

وطرفلله الحلللق يلللي ممَّللا لسانه أصُل شيء كّل بال بأرجلهْا? وما

ّ الهْواء،َ يلي ممَّا لسللانه أّن الهْند: لللول قالتُّ الفيَل? ولم لسان إل

ّلم? ولم مقلوب ّكِلله ُيحّركَ وآكٍل ماضٍغ كّل صار لتكِ إل السللفل،َ ف

ّكِلله يحللّركَ فللإنه التمَساح النسللان لجفللان صللار العَلللىَ? ولللم ف

ّ للدواب ذلكَ وليَس الشفار،َ عَيَن باُل العَاليَة? وما الجفان في إل

ْقللر بيَضللة تللدوران? ومللا ل الفعَللىَ وعَيَللن الَجللرادة ُعَ بيَضللة ومللا ال

العَقللوق? ومللا البلللق يكِللون النوق? وهل بيَض امتنع الديكَ? ولم

ًا? وما البحر سمَكَِ لساِن بال يطفللو الّرجللال من الغريِق بال عَديمَ

ُقتللل إذا القتيَللل صللار وجهْلله? ولللم عَلللىَ النسللاء ومن قفاهِّ،َ عَلىَ

َكللُرهِّ؛ يقلبلله ثم وجهْه عَلىَ يسقطِّ البعَيَللر ِشقِشللقة تللذهبَّ وأيللن ذ

ُغرمول ْغل الحمَار و ُد والب ِب َدُم بالنهْللار،َ الكِوسج وك المَيَللتُّ? ولللم و

ْلللق انتصللبَّ ّبرنللي سللائر بيَللن مللن النسللان َخ عَللن الحيَللوان? وخ

ّق صللارت لللم الضللفادع،َ َكِتُّ?. النللاُر ُأوقللدت وإذا بالليَللل تنلل أمَسلل

ّدكللم والُخرافة،َ الفساد مجرى يجري بمَا عَارضناكم وقالوا: قد لنر

َبر الحتجلللللاج إللللللىَ للظلللللاهر. المَخلللللرج الصلللللحيَحَ بلللللالخ



ْطَرفتَُّ المَسللائُل،َ هللذهِّ أعَجبتللكَ فإن فللاقرأ المَللذهبَّ،َ هللذا واسللت

هناكَ. مجمَوعٌَة فهْي الكِاتبَّ،َ الوهاب عَبد ابن أحمَد إلىَ رسالتي

الكلب أصناف

والكِلب أصناُف ل يحيَطِّ بهْا إلّ مللن أطللاَل الكِلم،َ وجمَلللة ذلللكَ أّن مللا كللان منهْللا للصلليَد فهْللي

ّيَة؛ وهي من أحرار ُلوق الّضراء،َ وواحدها ِضروة،َ وهي الجوارح والكِواسبَّ،َ ونحن ل نعَرفهْا إلّ الّس

ّيَهْلا وكرديهْلا فهْلي كرادتهْلا. ِء ملن زين الكِلب وعَتاقهْا،َ والِخلسيَة هجنهْا ومقاريفهْلا،َ وكلُب الرعَلا

ًا،َ وَسلوق من أرض اليَمَن كللان ّيَة بعَيَد ّنهْا تقّصر عَن الّسلوق ّيَة،َ ولكِ َتصيَد الكِلُب غيَُر الّسلوق وقد 

ّيَد الطبع،َ كريم العَنصر حّر الجوهر،َ وقد قال  ٌد ج النابغة: لهْا حدي

ِقد ّفاح وتو الُحباِحبَِّ ناَر بالّص َعََف الّسلوقّي َنْسُجه المَضا
َعَْجللبَّ ذنللبَّ ْلبٍَّ وقد دنللا َخطمَلله مللن  وقال الصمَعَّي: سمَعَتُُّ بعََض المَلوكَ وهو يركض خلَف ك

الرجاز: الظبي وهو يقول: إيه فدتكََ نفسي!! وأنشد لبعَض 

ّديات ّعَنات مف  ومل
ّنذالللة،َ والحللرِص والّشللرهِّ،َ قال صاحبَّ الديكَ: فلمَّا صار الكِلبَُّ عَندهم يجمَللع خصللاَل اللللؤم وال

ّقون من اسمَه لمَن هَجوهِّ بهْذهِّ الخصال،َ وقال  َبذاء والتسّرع وأشباهِّ ذلكَ،َ صاروا يشت بّشار: وال

َق لم َلكَ َيب ُبْه لمرٍئ قب َذه ْغِن َت َذهبٍَّ عَن بالوَجبات واس
َنه يبعَُث والليَُث ْيَ ُبلْه َح َل َك متالفله عَلىَ الحريصُّ

الكلب اسم من اشتق ما

ّقوا من اسمَه للشيَاء المَحمَودة أكثر؛ قال عَامر بن  َلمَا اشت الطفيَل: قال صاحبَّ الكِلبَّ: 

ٍة ُهِّ محمَّر ْلبَِّ عَيَنا َعَىَ ومدّجٍج كالكِ ِته يس ّكِ بِش
ة،َ  ة،َ وكلب بلن ربيَعَ بَّ بلن ربيَعَ ومن وللد ربيَعَلة بلن نلزار كل

ومكِالبَّ بن ربيَعَة،َ ومكِلبة بنو ربيَعَة بن نزار،َ وفيَهْم من السللباع



أَسد،َ وُضبيَعَة،َ وذئبَّ،َ وذؤيللبَّ،َ وهللم خمَسللة عَشللر رجلً؛ ثمَانيَللة

ّقة مللن اسللم الكِلللبَّ،َ من جمَيَع السباع،َ ومن الثمَانيَة أربعَة مشت

ومن هذا الباب كليَللبَّ بللن يربللوع،َ وكلب بللن ربيَعَللة،َ وكلللبَّ بللن

َوبرة،َ ومنه بنو الكِلبة،َ قال الشاعَر: 

ِة بنو  الطواُل الشّم الكِلب
 الشاجِع

ْكِِفيَكَ ٍر ابني من َسيَ لراغلبٍَّ نزا

ّوجهْللا ّيَة بنتُّ عَِلج بن َشْحمَة العَنبرّي،َ وبنوها بنو الكِلبة الللذين سللمَعَتَُّ بهْللم - تز والكِلبة لقبَّ م

ْزرة َعَ َبيَل بلن  َبيَعَة بن ربيَعَة بن نزار،َ فهْي أّمهْلم،َ وفيَهْلا يقلول ُشل ُخزيمَة بن النعَمَان من بني ُض

ّيَا من الّصفرية  ًا من الغاليَة،َ فصار خارج ّيَ َبعَي صاحبَّ الغريبَّ - وكان ِشيَعَ -: الّض

ٌد  َكُس الصل خامُل عَب أو ٍة ُهلُم هلّرارة كلللب ُبلو وأ
ّيَة الكِلبة يقول أبوها،َ وهو عَِلج بن  شحمَة: وفي َم

َملَزاُرهلا ُيمََلّل ل ِممَّا كان ّيََة بلانلتُّ قد غلربة بلمَل
 المَحول في ُيشكِىَ كان 

 ِجواُرها
َبليَعَة من رجاٌل ْللبًة ُضل َكل

ْقعَللة الللتي ُبلدان والناس وغيَر ذلكَ،َ قولهْم في الو ُقرى وال وممَا اشتّق له من اسم الكِلبَّ من ال

ِم الكِلبللة،َ ومللن ذلللكَ قللولهْم: حيَللن نزلنللا مللن الّسللراة صللرنا إلللىَ نجللد الكِلبللة. كللانتُّ بللإر

َدوس إلىَ أزد شنوءة من السراة أّن بني أخته قتلوا ْنم بن  َغ َفهْم بن  وكان سببَّ خروج مالكَ بن 

ْلبللة. َكِ َنْجللد ال َهبللطِّ منلله  ّد منه فغضللبَّ ومضللىَ،َ فسللمَّي ذلللكَ النجللد الللذي  َعَ كلبًة لجارهِّ،َ وكانوا أ

ُدوريا نهْر يقال له: نهْر الكِلبة ويقولون: كان ذلكَ عَند طلوع كوكبَّ الكِلبَّ،َ ومن ذلكَ َطّسوج با وب

ِعَليَلة ُعَمَََر الكِلبَُّ الَجرملّي النحلوي،َ وكلان رجل ملن ال ْنف الكِلبَّ،َ ومن ذلكَ أبو  ّباد بن أ قولهْم: عَ

ّلويه كلبَّ المَطبخ،َ وكان أشرَب الناس للنبيَللذ،َ وقللد راهنللوا بيَنلله َعَ ًا،َ و ّيَ ّيا فرض ًا نحو ّيَ َعَروض ًا،َ  عَالمَ

ّمَللللللللللللللللللللللللللد بللللللللللللللللللللللللللن عَلللللللللللللللللللللللللللّي. وبيَللللللللللللللللللللللللللن مح

ْلبتللان،َ َكِ ْلبللة وال ُكِ والكِلبَّ: كلبَّ المَاء،َ وكلللبَّ الرحللىَ والضللبة الللتي يقللال لهْللا الكِلللبَّ،َ وكللذلكَ ال



ّللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوب. َكِ ُكِلّب وال وال

المَعَنىَ: وقال راشد بن ِشهْاٍب في ذلكَ 

 استاههْا مَن يبدو ما وأخِضبَّ
َدّم  ِب

ثغلورهلا من القنا ُكلّب

وقال: 

ْلبتا  ْقَراُضلُه َقيٍَن ك َأَزْم وِم
ديني القواُم يرى فسوَف

الراجز: وقال 

ِر عَلىَ له َعَيَ َفْر إكاٌف ال َث و ْذ  ًا َكان م يستتر ُغلم
َتاِن َب ْل َكِ ُة وال َعَل َتلْر وال َو وال

ّنهْم  ّوَل من رمىَ بني مجاشع بأ ُقيَون: وقال أشهْبَّ بن ُرميَلة،َ وكان أ

ُق َعََر َقيَِن و َنَجْس الَخيَِل عَلىَ ال
ْيَُن يركبَُّ هل  َق ال
الَفَرْس

ُة الكِلبتان َعَل َبلْس وال َقل والل َلللْس إذا أداتله َجل
َفللللللللَرِس عَللللللللامر بللللللللن الطفيَللللللللل: الكِلللللللللبَّ. وكللللللللان اسللللللللم المَزنللللللللوق 

ّنمَلللللا كلللللان سلللللببه كللللللبَّ. َهراميَلللللتُّ إ ّيلللللام  وقلللللد زعَمَلللللتُّ العَلمَلللللاء أّن حلللللرب أ

قلللللال صلللللاحبَّ اللللللديكَ: قلللللد قيَلللللل للخلللللوارج: كلب النلللللار،َ وللنوائلللللحَ: كلب النلللللار.

ُتطيَللل الوقللوَف عَلللىَ كلللبَِّ بنللي ِفه عَلىَ جرير: مللا لللكََ  وقد قال َجندُل بن الراعَي لبيَه في وقو

الحارث: كليَبَّ?! وقال زفر بن 

ّنا وأصابكِْم ُملرَسلُل عَذاٌب ِم ِلبَّ قد  ُكِلُم الّزماُن َك عَليَ
ِبتُِّ َنا ِني الّزيتوِن بمَ ْب َبْحلدُل وا َة ل الّسمَاوة فالحقلي سمَاو

ّلقاُح بهْا تذوُب أرٌض ُتهَْزُل ال ّنهْا السواحل في عَكَّ  و إ
ُعَتيَبة بن  الحارث: وقال ُحصيَن بن القعَقاع يرثي 

ُعَتيَبَة ِشهْاِب بن الحارِث بِن ب ّنعَّي ِر ال ِدَف بخيَ ْن ّلهْا ِخ ك
َفىَ ِريبَة الغليََل فَش ًا المَرتاِب و َؤاب ٍة مقتِل بعَد ُذ ْبلعَ َس
ِلبٌَّ ِرقاِب جمَاِجم ِبضرب َك ِر بذي الحليَس و َقا َف ّنه ال َأ َك

آخر: وقال 

ٍر وكّل ِللبَُّ جيَرانه عَلىَ جا َك ِء بني ّدا ٍر ِملْن الَح َفل َنل



َنّصبَُّ ِبيَعَة وَسطَِّ َت ُلبَُّ ال الّص ْوا ْلحَ وعَِِصّي َغد ّط ُلهْم ال أرُج
ْو كّل أرض،َ أو فللي ُعَلوق في كّل زماٍن أ ُعَود سريع ال وإذا كان ال

عَاّمللللللللة ذلللللللللكَ قللللللللالوا: مللللللللا هللللللللو إلّ كلللللللللبَّ.

ِر بللن جللابر حيَللن وقالوا: قال النبي صلىَ الله عَليَه وسلم في وز

ْلبللة ْكه أّم ك ِدهِّ واستأذنه إلىَ أهللله: نعَللم إن لللم تللدر خرَج من عَن

يعَنلللللللللللللللللللللللللللللللللللي الحمَّلللللللللللللللللللللللللللللللللللىَ.

وممَّا ذكروا به العَضو من أعَضاء الكِلبَّ والكِلبة والخلق منهْمَا أو

الصفة الواحدة من صفاتهْمَا،َ أو الفعَل الواحد من أفعَالهْمَا،َ قال

رؤبة: 

ً ْطل َعَاِس َم ُن ْلبَِّ َك َكِ ْل  ا
ًا،َ وقال الشاعَر في  ِئمَ ًا دا َقْرَمط ذلكَ: يقول: مطل ُم

ّبىَ في الكِلبَّ َكعَيَِن َباِع ُه ِم دليََل بهْا ِق نجلٌم القو
ّنه َتلدى بلله إلّ وهلو كلأ ُيهْ قال: هذهِّ أرٌض ذات غبرة من الجدب ل يبصر القوم فيَهْا النجللم الللذي 

ّبللىَ: الظلمَللة واحللدها ُهْ ًا ُمغمٌَِض غيَر مطبق الجفللون ول مفتوحهْللا،َ وال عَيَن الكِلبَّ،َ لّن الكِلبَّ أبد

َبع القنفذ ُغّزى،َ والِقباع: التي َقبعَتُّ في القتام،َ واحدها قابع،َ كمَا يق ٍز و ّبىَ مثل غا ُه هاٍب،َ والجمَع 

مقبل: وما أشبهْه في ُجحرهِّ،َ وأنشد لبن 

ْنبىَ  َقر مجاعَرهِّ أخلفته ال ُق ّليَل الجاراِت أطر ًا بال قابعَ
ّبللض،َ والقبللوع: الجتمَللاع ّبللة والتق ْي َو ُد ْنللبىَ:  َقر مللن أعَظللم وال

َنفساء. الُخ

بالكلب سبب لهَّ الهجاء في شعر



العَيَوب: وقال الخر في صفة بعَض ما يعَرض له من 

َطحََ حيَُث ُبلتَُّ َتهْا وائٍل تغلبََّ البحراِن تنا أهجو
َوى كلبٌَّ ّتم َعَ الْسنلاِن متهْ َلراقم قديمََلهْلا يناُل ل ا

ّبان: وقال الشاعَر في منظور بن  َز

ُلّمهْاِت في ْلبَِّ عََِجاُن ا َكِ  ال
ْنظوُر  َم

ّلَف ما ُء َخ ُهلُم البلا َد بلعَل

العَرابّي: ومن هذا الضرب قول 

ًتىَ لصغري َيزينهْا ل أهلهْا من ف َنلا واليَاهلا صغري َشاَن ّي وَز

ّذب ُنلهْلا نفَسله فيَهْا يعَ ُيهْليَ و
ساق إن الكِلبَّ لعَاب

ِد  ِرب: وقال عَمَرو بن معَ يكِ

ُهِّ َأّرِت هارَشتُّْ ِكلٍب وجو ّلُه فازب ًا ال ّلمَا َجْرم ٌق َذّر ك ِر شلا
حرب: وقال أبو سفيَان بن 

َعَل ولم َء أْج ّنعَمَا  لبن ال
َشلعَلوب

ِطلمَِلّرة ُكمَيَتٌُّ نّجتني شئتُُّ

ًة ّتىَ غدو َنلتُّْ ح ُغلروِب د ِلل
الكِلبَِّ َمْزَجَر ُمهْري زال

زياد: وقال عَبد الرحمَن بن 

 َبصبَصَة خاف حتىَ الطرف
َكِلبَِّ  ال

اللحلديث بمَسلُروق
وظلاللٍع

أوس: وقال شريحَ بن 

ْلبَِّ أير  َكِ ّيَطه ال َتنا الجمَُر ش ّيَْر َلله العَراِق تمََْر وعَ ونْخل
ًا: وقال آخر وهو يهْجو  قوم

ِديُس َد أوصاِل من كرا َق  أعَ
ِد ِف  سا

َوي ٍر بخرَشا ْيَهْمَلا شعَيَ َل َعَ

الوليَد: وقال الحارث بن 

ًا َهّشوا ُلوا: َمرحب ِبلِل وقا ْق بالمَ َأوني إذا الذين ً ر ِبلل ُمقل
َهْل في تهْاَرَشتُّْ الكِلب ْن ْلٍف في َم َثلهْلم كأّن َخ حدي



ْبرة بن عَمَرو الفقعَسّي،َ حيَن ارتشىَ َضمَْرة النهْشلي،َ ونفر عَليَه عَباد بن أنللف الكِلللبَّ وقال َس

ّي فقال  ِو سبرة: الصيَدا

ْكُِم ُد به َمسؤول والح المَتعَلمَّل هابٌل أّمكَ حكِمَتَُّ كيََف َضمَُْر
ُد ل بمَثلهْا سمَعَتَُّ هل ُينشل ًا أحِفظتَُّ أملانًة َرعَيَتُّ أم عَهْد

ُغور ْنلِجلد الرفلاق به َت ُتل و ِقرة ّلُل فا ً تج نلهْلشلل
متلجلّرد وراكبٌَّ اللقاء فلكَ َق ّبلهْلا حكِمَكَ أمال الّرفا ح

ِبصُّ كلبٌَّ ِعَظال يبص ُد لل ْطُر َي و َة ّنله واستمَّر العَشيَر كلأ
ِد َقتا َتهْا َتهْاُب ال َك ُد شو الليَ َء ُلهْا شي ِد َنلهْلا ولكِْن يعَ دو

ُد البراثن عَلىَ يثوُر  َقل ْعَل َأ َتلا يلَحس  َكِل ّيَة َأس زيفل
ُد بن  ضرار: وقال مزّر

ِهّْر ِللبَُّ أّمكِْم عَليَهْا َت ُتكِلا و ِم كناز ّلْح ِتكِْم من ال َكَِرا َب
َيه ِر َتق ّثعَاللبَُّ عَليَه بالتُّْ ل ال َله فناؤكَ ألقىَ الذي رح

ِر ْك ِذ وهذان البيَتان من باب الشتقاق ل من باب الصفات و
 العَضاء،َ وقال: 

َثٍق كلبٍَّ أيَر يا ِببلاِب ُمو َد يا ِكللِب بني عَب
ً يا َق َوَرل ْقَر ّوَل هلذا سراِب في َر ّثلواِب أ الل

ْنكُِم َق ِل ْعَ ونابي ُظفري َي
وقال الخر: 

ُة َبا َيرمي خارٍئ حجار ِكِل ّيََة بني ال َهْ ْلمََىَ رهطَِّ ُط َس
ّق الكِلبَّ: وممَا صاحبَّ وقال موضللع فللي الكِلللبَّ اسللم مللن اشللت

ّنه ويقال وائٍل،َ كليَبَّ هو ربيَعَة،َ بن كليَبَّ النباهة،َ رجليَللن في ِقيَل إ

َقْل لم ما ربيَعَة بني من ٍد في ُي ّتللىَ العَللرب،َ مللن أح بهْمَللا ُضللرب ح

ِدي حللّر والخللر: ل وائللل،َ كليَللبَِّ مللن قولهْم: أعَللّز وهو المَثل،َ بللوا

ْوف. عََللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ًا توقللد لللم معَلله انتجعَللتُّ إذا ربيَعَة قالوا: وكانتُّ ّوْض ولللم نللار تحلل



ًا،َ ّلُم ول الكِل يحمَي وكان حوض َكِ َت ُهِّ ُي َد ّ عَن ًا،َ إل الصلليَد ويجيَللر خفضلل

ُد كلبَّ جرو له وكان يباح،َ ل جواري في وكذا كذا أرِض ويقول: صيَ

َتعَه قد َذف فربمَا َك ُبلله،َ الروضة في به ق منتهْللىَ إلللىَ فيَحمَيَهْللا تعَج

ْلقيَه عَوائه،َ ُدهِّ فل الحوض بحريم وي ِر ّتىَ بعَيَر ي ُدَر ح إبله. تص

كليب في الشعر من قيل ما

َبد بن شعَبة  التمَيَمَي: وفي ذلكَ يقول معَ

ُأعَطيَه ُع كنتُُّ الذي س أمنل ّنني ِضراٌر ُأطليَعَله أ سل
َد وقد ًا كا ُهْه غيَظ يتبلّضلع وج ُهْه واحمَّر عَيَناهِّ اغرورقتُّ وج

ًا ّدَمتُّْ ما إذا ذراعَ إصبلع لكَ ُق ّيَن الظلم في المَُبل
ًا عَلاِملد

َء يخلطِّ ُع اللمَِليَاهِّ أكل َنل َيمَل و ّنله أنلبلئتُّ كنتُّ ُكليَبٍَّ أ
َء ضاح أرانبَّ ُع والظبا َتل فتلر ِء عَلىَ ِر أفنا وائل بلن بكِل

الصمَة: وقال دريد بن 

َبه بحبٍل يمَليَحَُ فيَمَلن كل ّلىَ حيَن ُكليَبٌَّ ما  د
ّوهم وكّل مريحَ منهْم عَد ًا سفيَان بني من  ْغيَ َب

ّباس بن  مرداس: وقال العَ

ُلهْا وهو طاح حتىَ العَّز بظللمَِله كليَبٌَّ يبغيَهْا كان َقتيَ
َنع  َء ُيمَ ُلهْلا منهْا الكل حلو ْذ وائل ِزل إ ًا الكِلبَّ ُين مائح

ُكِليَبَّ بن عَهْمَة  ًا ل ّي: وقال عَباس أيض الظفر

ُد والظلُم ُهْه أنكِ ملعَلوُن وْج ّنكََ ظلاللم يوم كّل إ
ِر يوَم ّيَكََ الغدي المَطعَوُن َسمَِ َقوِمكَ َد ما ب بلوائل أرا

َتيَكَ ْفح ُنه َص ّنكَ المَسنوُن سنا َقىَ سوَف أ ْل َلهْا َت مث
الجعَدي: وقال النابغة 

ًا وأيسَر ِم ُضّرَج منكَ ذنب ّد بالل ًا أكثَر كان َلعَمَري ناِصر



ِة ُبرد كحاشيَ ّهْلم اليَمَاني ال المَس ٍة فاستمَر ناٍب َضْرع ْعَن َط ب
ِطران العَبَشمَّي،َ ويقال  َق العَبشي: وقال 

ّتىَ وائٍل ُلهْلا احتداهِّ َح َجهْو ْد للم ُملّرة بن جّساَس ِر َي
َدت ّتىَ وائل ج ّفتُّ ح  استخ

 عَقولهْا
ًا طعَلنًة الناَب رمىَ إذ كليَب

ِر ّدهل ِم وللل ّيا ِديللهْلا واٍل وال ُي ِدٌر أنلتُّ إذ قلتُّ ممَا سلا
صعَصعَة: وقال رجل من بني هلل بن عَامر بن 

ّيَل طغىَ إذ ُكليَبٍَّ بقتل َتخل و َنا َبْس وائٍل ابلنَة تغللبََّ َأ
َبحََ َء فأص ّلل الِحمَىَ موطو ّناِب متذ ّق التي بال َضرعَهْا ش

َسدوس: وقال رجل من بني 

ٍة لكِلليَبٍَّ كليَبّي َهريُر البيَوِت أطناِب حوَل وكلللب
َعَجلني: وقال ابن مقبل  ال

َأْن  ملنلهْلم أصلبلحلوا و
ٌد وهللاللللكَُ َشلري

ٍر أّم ْذ بلكِل َد إ ّد تلبل
ُطلللهْلللا رهللل

َو ُللهْلا اللمَلنلايا أّن ل  حلا
ملتلمَلللاسلللكَُ

ّيَيَكَِ كلل بلللقللليَة فللليَهْلللم حللل

ً ل وكعَبَّ ول يبيَتأخوهمَذليَل
 المَسالكَُ عَليَه

سفيَان: وقال رجل من بني كلب من الخوارج،َ لمَعَاوية بن أبي 

جّساِس مثُل غلٌم فيَهْم كان ْيََر ِسرَت في ُكليَبٍَّ َس
ِته عَشيَر

ُقهْا أعَيَا البرد كطّرة السلي فت ُدهلا النجلء الطعَنة الطاعَن ِن عَا
هلذا مثلل فلي اليَقظلان أبلو وقلال  الحجلاج عَللىَ تبالة من هون

ّول الشتقاق: كان ِليَه عَمَل أ سللار فلمَا َتبالة،َ يوسف بن الحّجاج و

ّي وعَلىَ هي،َ للدليَل: أين قال منهْا وقُرب إليَهْا هي? قال: سمَتُّ أ

ًا ُأرانللي قللال: ل الكمَللة،َ هللذهِّ عَنهْا تستركَ ّ أميَللر موضللٍع عَلللىَ إل



ِوْن أكمَة،َ منه تسترني ًا،َ عَلّي? وكّر بهْا أه المَثلل: فلي فقيَلل راجعَ

َوُن َلللللللللللَة ِمللللللللللْن أْهلللللللللل َبا َلللللللللللىَ َت الَحجللللللللللاج. َعَ

َلّي أهوُن تقول: لهْو والعَامة عَركوكَ. عَلىَ العَراب من َعَ

 الوفاة حَّضرتهَّ حَّينما والمنجم الحجاج

ُة وقد ولَي قبل ذلكَ ما ولَي،َ وافتتحَ ما افتتحَ،َ وقتللل مللن قتللل،َ قال: ولمَّا حضرت الحجاج الوفا

ُكليَللبَّ،َ وأنللتَُّ ًا يمَللوُت اسللمَه  ًا يمَوت? قال: نعَم ولستَُّ بلله،َ أرى ملكِلل قال للمَنّجم: هل ترى ملكِ

َلَف عَلللىَ ْتني به وأنللا صللبّي،َ فمَللات،َ وكللان اسللتْخ ّله كليَبٌَّ،َ أّمي سمَّ اسمَُكَ الحّجاج قال: فأنا وال

الخلللللراج يزيلللللد بلللللن أبلللللي مسللللللم،َ وعَللللللىَ الحلللللرب يزيلللللد بلللللن أبلللللي كبشلللللة.

َعَللل،َ ّنمَا كانتُّ تسمَّي بكِلبَّ،َ وحمَار،َ وحجر،َ وُج ما كان العَرب يسمَون به أولدهم قال: والعَرب إ

ُولللد للله ذكللر خللرج يتعَللّرض لزجللر الطيَللر وحنظلة،َ وقرد،َ عَلىَ التفاؤل بللذلكَ،َ وكللان الرجللل إذا 

ّدة والصلللبة،َ َنه به وتفاءل فيَلله الشلل ًا سمَّىَ اب ًا،َ أو رأى حجر ًا يقول حجر ِإن سمَع إنسان والفأل،َ ف

ّول فيَلله ًا،َ تللأ ًا أو رأى ذئبلل ًا يقللول ذئبلل ّنه يحطم ما لقىَ،َ وكذلكَ إن سللمَع إنسللان والبقاء والصبر،َ وأ

َلللد،َ ّوة والَج ُعَمَر والوقاحة والق ّول فيَه طوَل ال ًا تأ الفطنة والِخبَّّ والمَكَِر والكِسبَّ،َ وإن كان حمَار

َد الصلللوت،َ والكِسلللبََّ وغيَلللر ذللللكَ. ْعَللل ُب َقظلللة و َيَ ّول فيَللله الِحراسلللة وال ًا تلللأ وإن كلللان كلبللل

ًا،َ وقللال: كلللبَّ نابللحَ،َ وكبللش ناطللحَ،َ وأسللد ًا وأسللد ِدهليَزهِّ كلب ّله بن زياد في  ّور عَبيَد ال ولذلكَ ص

ّيَللللللللللللللر إلللللللللللللللىَ ذلللللللللللللللكَ فطللللللللللللللارت عَليَلللللللللللللله. كالللللللللللللللحَ،َ فتط

َنه بحجر وجبل،َ وكلبَّ،َ وحمَار،َ وثللور،َ وخنزيللر،َ ّنمَا كان يسمَّي اب وقال آخر: لو كان الرجل منهْم إ

ُعَقلاب،َ وأشللباهِّ ذلللكَ؛ وهللذهِّ السللمَاء مللن ِبْرذون،َ وبغللل،َ و ِب َعَل،َ عَلىَ هذا المَعَنىَ فهْلّ سمَّىَ  وُج

لغتهْلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم.

ّله ل يكِون رآهمَا قللطِّ،َ وإن كللانتُّ ًا،َ ولعَ ِبرذون ّنه ل يكِاد يرى بغلً و ّنمَا لم يكِن ذلكَ،َ ل ّول: إ قال ال

ًا مللللللا. ّلهْللللللم يحتللللللاجون إليَهْللللللا يوملللللل ٍر لعَ السللللللمَاء عَنللللللدهم عَتيَللللللدة لمللللللو

ّق قالوا: فقد كان يسمَع بفرس وبعَيَر،َ كمَا كان يسللمَع بحمَللار وثللور،َ وقللد كللان يسللتقيَم أن يشللت



منهْمَا اشتقاقات محمَودة،َ بل كيَف صار ذلكَ كذلكَ ونحن نجدهِّ يسمَّي بنجم ول يسللمَّي بكِللوكبَّ

ًا له،َ وفيَه  يقول: إلّ أّن بعََضهْم قد سمَّىَ بذلكَ عَبد

ّ ُمتُّّ ل ًا إل ِرم َكبَُّ يا َه ْو ْهَْي ُمتُّّ إْن َك َتتي َف ِميَ
ُأُحللد ول َطللود،َ ول يسللمَّوَن ب َند،َ و ووجدناهم يسللمَون بجبللل وَسلل

ِدد وحمَيَلم،َ وهلو تلقلاء عَيَلونهْم ْن َثبيَر وأجأ وسلمَىَ وَرضوى،َ وِص ب

ُبللْرج ول يسللمَون َلعَوا رؤوسهْم من خيَللامهْم،َ ويمَسللوَن ب متىَ أط

َلللىَ جهْللة اللقللبَّ أو عَلللىَ جهْللة َعَ َقمَر وشللمَس  َلكَ،َ ويسمَون ب َف ب

ٍء ومللاء،َ إلّ عَلللىَ مللا المَديحَ،َ ولللم يسللمَّوا بللأرض وسللمَاء،َ وهللوا

ُغ من حجر،َ وصفنا،َ وهذهِّ الصول في الزجر أبلغ،َ كمَا أّن جبلً أبل

َء جبللالهْم المَعَروفللة. ًا أجمَللع مللن صللخر،َ وتركللوا أسللمَا وطللود

ُأسللامَة وِضللرغامة،َ وتركللوا أن يسللمَّوا وقد سمَّوا بأسللد وليَللث و

بسبع وسبعَة،َ وسبع هللو السللم الجللامع لكِللّل ذي نللاب ومخلللبَّ.

َبللان ْوا بأ ًا بأسللمَاء الجبللال،َ فتسللمَّ ّول: قللد تسللمَّوا أيضلل قللال ال

ْلمََىَ. وَسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّنمَا هذهِّ أسمَاء ناٍس سمَّوا بهْللا هللذهِّ الجبللال،َ وقللد قال آخرون: إ

ّلللة مللن العَلللل؛ وإلّ فكِيَللف ٌء تِركللتُّ لثقلهْللا،َ أو لعَ كانتُّ لهْا أسمَا

ّبمَللا سمَّوا بسلمَىَ وتركوا أجأ وَرضوى. وقال بعَضهْم: قد كللانوا ر

ٍم جليَللل،َ أن يسللمَع ّظلل ٍد ولمَعَ َولو ٍد  ّتفق لواح فعَلوا ذلكَ عَلىَ أن ي



ًا،َ فيَسمَّي ابنه بذلكَ؛ وكذلكَ الكِلللبَّ والللذئبَّ،َ ولللن أو يرى حمَار

ِذكر فرس ول ِحْجللر أو هللواء أو يتفق في ذلكَ الوقتُّ أن يسمَع ب

ّظللم،َ تتللابعَتُّ ماء؛ فإذا صار حمَار،َ أو ثور،َ أو كلبَّ اسَم رجل معَ

ِطيَُر إليَلله،َ ثللم يكِللثر ذلللكَ فللي ولللدهِّ َخاّصللًة بعَللدهِّ،َ َت عَليَه العَرب 

ِتهْللا بأسللمَاء رجللال المَلللوكَ وعَلىَ ذلكَ سللمَّتُّ الرعَيَللة بنيَهْللا وبنا

ونسائهْم،َ وعَلىَ ذلكَ صار كللّل عَلللّي يكِنللىَ بللأبي الحسللن،َ وكللل

ُعَمََر يكِنىَ بأبي حفللصُّ،َ وأشللباهِّ ذلللكَ،َ فالسللمَاء ضللروب،َ منهْللا

ٌء أَخُر شيء أصلّي كالّسمََاء والرض والهْواء والمَاء والنار،َ وأسمَا

ّقاٌت منهْا عَلىَ جهْة الفأل،َ وعَلىَ شكِل اسم الب،َ كالرجللل مشت

َنلله ًا،َ ويسللمَّي عَمَيَللٌر اب َنلله عَمَيَللر يكِللون اسللمَه عَمَللر فيَسللمَىَ اب

ّبمَللا كللانتُّ السللمَاء ًا،َ ور ْعَمََللر َنلله َم عَِمَللران،َ ويسللمَّي عَمَللراَن اب

ّللله عَللز وجللل أبللا إبراهيَللم ّله عَّز وجّل مثل ما سللمَىَ ال بأسمَاء ال

ًة مللن ّبمَللا كللانتُّ السللمَاء مللأخوذ آزر،َ وسمَّىَ إبليَس بفاسق،َ ور

َعَُروبة سلمَّيَتُّ فللي السللم ٍر تحدُث في السمَاء؛ مثل يوم ال أمو

يلللوم الجمَعَلللة،َ واشلللتّق للله ذللللكَ ملللن صللللة يلللوم الجمَعَلللة.

اللفللاظ الجاهليَللة المَهْجللورة وسللنقول فللي المَللتروكَ مللن هللذا

ّللله ّوِل إن شللاء ال ِعَنا ال ُد إلللىَ موضلل الجنس ومن غيَللرهِّ،َ ثللم نعَللو



تعَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالىَ.

ًا كللثيَرة،َ فمَللن ّناُس ممَا كان مستعَمَلً في الجاهليَللة أمللور تركَ ال

ُتهْم للَخللراج إتللاوة،َ وكقللولهْم للرشللوة ولمَللا يأخللذهِّ ذلللكَ تسللمَيَ

َنّي:  ْكِس،َ وقال جابر ابن ُح الّسلطان: الُحمَلن والمََ

ٌؤ باع ما كّل وفي ْكُِس امر  َم
ِم َه  ِدْر

ِعَلراِق أسواِق كّل ٌة الل إتلاو

ّي في  الجارود: وكمَا قال العَبد

ّي ِر ِطي َصَرا  المَاكِسيَن ُنعَ
 ُمكِوسا

ّلىَ َتنا المَعَ أم ِخل
َتلنلا حسب

ًا،َ وصاروا يقولون: كيَللف أصللبحتم? وكيَللف أمسلليَتم? وقللال َعَْم ظلم ْن ًا،َ وا َعَْم صباح ْن وكمَا تركوا ا

ًا أبا َضمَْرة قال: نعَمَتَُّ فمَللن َظلم َعَْم  قيَس بن ُزهيَر بن جذيمَة،َ ليَزيد بن سنان بن أبي حارثة: ان

أنلللللللللللللللللللتُّ? قلللللللللللللللللللال: قيَلللللللللللللللللللس بللللللللللللللللللللن زهيَلللللللللللللللللللر.

القيَس: وعَلىَ ذلكَ قال امرؤ 

ِعَمََْن ُعَُصر في كان َمن َي  ال
ِلي  الَخا

ًا ّيهْا َصباح َللُل أ ّط ال
ِللي اللبلا

ّول: وعَلىَ ذلكَ قال  ال

ِري َظلَما عَِمَُوا قلتُُّ الجّن َسَراة ُنوَن فقلتُُّ َنا قاللوا َم
ّيَد المَطاع: أبيَتُّ اللعَن،َ كمَا  قيَل: وكمَا تركوا أن يقولوا للمَلكَ أو الّس

ّلعََن أبيَتَُّ ُكْل ل ال َعَْه تأ  َم
ّلعَللن،َ وتركللوا ذلللكَ فللي ّيَة المَلوكَ ويقال له: أبيَللتُّ ال ّيَا بتح ُيح ٍر كان  َذيفَة بِن بد وقد زعَمَوا أن ُح

ًا. السلللللللللللللللللللم مللللللللللللللللللن غيَللللللللللللللللللر أن يكِللللللللللللللللللون كفللللللللللللللللللر

ّيَد ّبي،َ كمَللا يقللال رّب الللدار،َ ورّب الللبيَتُّ،َ وكللذلكَ حاشلليَة السلل ْبد أْن يقول لسيَدهِّ ر وقد تركَ العَ

ّبنا،َ كمَا قال الحارث بن  ِلكَ تركوا أن يقولوا ر ّلزة: والمَ ح

ِه َما ُدوَن وَمن ِشي َدي ُء ل ّثنا يم َملْن وأفَضلُل وابننا ال
َذيفة بن  بدر: وكمَا قال لبيَد حيَن ذكر ُح



ّد ورّب ْبتُّ بيَن َمعَ ِر َخ َعَ َعَْر ْكَِن و ًا وأهل َة رّب يوم َد ْن َنه ِك واب
ًا الطائّي في خروجه من طّيء ومن حرب الفساد،َ إلىَ بني بدر،َ حيَث ُد الَخيَل حاتمَ ّيَر زي وكمَا عَ

يقول: 

ًا حاتم بهْا ّب ّبلبلا ول َط متلطل
َعَواِن الَحْرِب من ولم ال

ّوة ُب َبلا فاستقاَل ِحْصٍن أ َتل وأعَ ًا َد حصن ْعَ ًا كان أن ب آبليَ
ُبنا تقّضتُّ ما تطربا أْن حر يهْمَلنلا ما ول بدر بني في

َعَوف،َ وكمَا ّنه ربي ورّب الكِعَبة،َ وزوُجه أّم أناس بنتُّ  َأى المَلكَ: إ ّلم،َ حيَن ر وقال عَوف بن مح

َبلللللللللة. َدنة وقلللللللللالوا الَحَج ّوام المَللللللللللوكَ الّسللللللللل ُقللللللللل تركلللللللللوا أن يقوللللللللللوا ل

َدهِّ شعَر ّنىَ عَن أبي عَبد الرحمَن يونس بن حبيَبَّ النحوي حيَن أنش ْعَمَر بن المَث ُعَبيَدة َم وقال أبو 

ّي:  السد

أبوها صريحي ومركضة والغلُم الغلمة لهْا ُتهْان
قال: فقلتُّ له: فتقول: للجارية غلمة? قال: ل،َ هذا مللن الكِلم

ّنشلليَطة َبللاِع وال ُؤهِّ زالتُّ مع زوال معَانيَهْللا،َ كالمَِر المَتروكَ وأسمَا

ًا وبقي الّصفايا؛ فالمَرباع: ُربللع جمَيَللع الغنيَمَللة الللذي كللان خالصلل

ّللله تعَللالىَ،َ ّنه ال للرئيَس،َ وصار في السلم الخمَس،َ عَلىَ مللا سلل

ِقسللمَة المَتللاع ّنه كان للرئيَللس أن ينِشللطِّ عَنللد  ّنشيَطة فإ وأما ال

ِفّي وكللان لرسللول َق النفيََس يراهِّ إذا اسللتحلهِّ،َ وبقللي الِصلل ْل ِعَ ال

َذم ّلهْلل ّله صلىَ الله عَليَه وسلم من كل َمْغنم،َ وهللو كالسلليَف ال ال

والفللللرِس العَللللتيَق،َ والللللدرع الحصلللليَنة،َ والشلللليء النللللادر.



ِبسطام بن ّبي حليَف بني َشيَبان،َ في مرثيَته  َنمَة الض َعَ وقال ابن 

قيَس: 

ْكِمَُكَ َطُة وُح ّنِشيَ ُفضوُل وال ُع وال والّصفلايا منهْا المَِربا
َفضلٌة اسللتهْلكِتُّ،َ كللاللؤلؤة،َ والسلليَف،َ ِء إذا قسم وفَضلتُّ  ُفضول: فضول المَقاسم،َ كالشي وال

ّدْرع،َ والبيَضللللللللللللللللة،َ والجاريللللللللللللللللة،َ وغيَللللللللللللللللر ذلللللللللللللللللكَ. واللللللللللللللللل

ّدملة،َ عَللىَ ٍء متق ّقتُّ لهْلم ملن أسلمَا ّنمَلا اشلت ُء حدثتُّ ولم تكِن،َ وإ كلمَات إسلميَة محدثة وأسمَا

ّي،َ بللن سللالمَة،َ ُعَطللارد ٍء ال ّيَة والسلم ُمَخضرم كللأبي رجللا التشبيَه،َ مثل قولهْم لمَن أدَركََ الجاهل

وشقيَق بن سالمَة؛ ومن الشعَراء النابغة الَجعَدّي وابن مقبل،َ وأشباههْم من الفقهْللاء والشللعَراء،َ

ًا ّيَلة للم يكِونلوا يعَلمَللون أّن ناسل ّنهْللم فلي الجاهل ويدّل عَلىَ أّن هذا السم أحدث فللي السلللم،َ أ

ّيَللللللة،َ ول كللللللانوا يعَلمَللللللون أّن السلللللللم يكِللللللون. يسلللللللمَون وقللللللد أدركللللللوا الجاهل

َفر قطِّّ ولم تحرْث إذا فعَل بهْا ذلكَ مظلومة،َ النابغللُة ُتح ّوَل من سمَّىَ الرَض التي لم  ويقال إّن أ

يقول: حيَث 

َي ِة كالَحوِض والنؤ  بالمَظلوَم
ِد َل  الَج

ّي ًا الورار ُنلهْلا ملا ْلي ّيَ أبل

ٌء مظلوم إذا أعَجل عَليَه قبل إدراكه،َ وقال  الحادرة: ومنه قيَل سقا

َفا ّنطاُف فص َد له ال ْيَ َلِع ُبعَ ْق المََ ِبطاَح ٍة انهْلُل له ال َحريص
آخر: وقال 

ْعَبَُّ إذا َتُزوُرنا ما َلىَ مّي له َألّم الش َلم ِذي بأعَ َس
َلْم واليَوُم مّي يا ظ

َء في غيَر موضعَه،َ وقال  الخر: يقول ظلم حيَن وضَع الشي

َلْم واليَوُم زينبَّ  ظ
مقبل: وقال ابن 

َقاِشق للجُزر َظلُّموَن الّش ّلُة ٍر في الذ بلهْلا وكان دا
آخر: وقال 

َلمَْتُُّ ْلمَِي وفي ظ ًا له ُظ أذاتله َتنلنلي لم صدٍق وصاحبَِّ عَامد



 أْجُر
آخر: وقال 

ِرهم في لجودهُم ِلمَون ظلُم ُجْز ُهُْم ِضيَفوا إذا َيظ َب ِوطا
ًا أن ينحروهللا ًا،َ وظلمَهْللم الجللُزر أيضلل ّق أن تنحر نحر وظلم الجزور: أن يعَرقبوها،َ وكان في الح

ّللللللللللللللللللللللللللة بهْلللللللللللللللللللللللللا. ًا ل عَ ًا سلللللللللللللللللللللللللمَان ِصلللللللللللللللللللللللللحاح

ّنهْللا تنللال غيَللر الجللاني. ّنمَللا سللمَّيَتُّ بهْللذا ل َغشللوم؛ وإ قللال: ومللن ذلللكَ قللولهْم: الحللرب 

َلللم،َ يقللول: قللد وضللع الشللبه فللي موضللعَه. َظ َبَه أبللاهِّ فمَللا  َأْشلل قللال: ومللن ذلللكَ قللولهْم: َمللْن 

ُأخللذ ذلللكَ مللن النافقللاء َءى بالسلم واستسّر بالكِفر  ّق،َ اسم منافق لمَن َرا َدِث المَشت ومن المَح

ًا ِعَيَد َيَمَّمَُلوا َصل َت َف ّلله تعَلالىَ: " ِء،َ ومثل المَشركَ والكِافر،َ ومثلل اللتيَمَّم،َ قلال ال والقاصعَاء والداّما

ُثللر هللذا فللي الكِلم ْنلله" فكِ ُكِْم ِم ِدي ْيلل َأ َو ُكِْم  ِه ُوُجللو ِب َفاْمَسُحوا  ْوهِّ،َ وقال: " ْوا ذلكَ وتوّخ ًا" أي تحّر ّيَب َط

ِء إذا طللالتُّْ ُصللحبتهْم ّتىَ صار التيَمَّم هو المَسحَ نفُسه،َ وكللذلكَ عَللادتهْم وصللنيَعَهْم فللي الشللي ح

ّنمَا الغيَطان البطون التي كانوا ينحدرون فيَهْا وملبستهْم له،َ وكمَا سمَّوا َرجيَع النسان الغائطِّ،َ وإ

َء الحاجللللللللللللللللللللللللللللللة للسللللللللللللللللللللللللللللللتر. إذا أرادوا قضللللللللللللللللللللللللللللللا

ّنْجلو والّزبلل ال إلقلاؤهم ال ِذرات،َ ولكِن لمَلا ط َعَ ُء،َ والفنيَة هي ال ِذرة الفنا ّنمَا العَ ِذرة،َ وإ َعَ ومنه ال

ُقوا ْن َأ في أفنيَتهْم،َ سمَّيَتُّ تلكَ الشيَاء التي َرموا بهْا،َ باسم المَكِان الذي رميَتُّ به،َ وفي الحديث: 

ِذَراتكِم. َعَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ّيَات: وقال ابن  َق الر

َتان ْلَحَة ِبِسِجْس َلَحلاِت َط ّط ال ّلُه ًا ال ُظمَ ْعَ ُنلوهلا َأ َفل َد
ّيَبََّ بالبخِل َتّل ِذَراِت ط َعَل الل َق يحُجبَُّ يع ول الصدي

ُيلقللون نجللَوهم فللي أفنيَتهْللم سللمَوها ِة مللا كللانوا  ّنهْللم لكِللثر ولكِ

باسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمَهْا.

ّتر ِة تسلل َء الحاجلل ّنجو: وذلكَ أّن الرجللل كللان إذا أراد قضللا ومنه ال

ْنُجللو،َ َي ّنجو: الرتفاع من الرض،َ قالوا من ذلكَ: ذهللبَّ  بنجوة. وال



كمَا قالوا ذهللبَّ يتغللّوطْ إذا ذهللبَّ إلللىَ الغللائطِّ لللذلكَ المللر،َ ثللّم

اشللتقوا منلله فقللالوا إذا غسللل موضللع النجللو قللد اسللتنجىَ.

وقالوا: ذهبَّ إلىَ المَخَرج،َ وإلىَ المَتوّضأ،َ وإلىَ المَللذهبَّ،َ وإلللىَ

ّنخللل وهللي ّنمَللا الحللّش القطعَللُة مللن ال ِء،َ وإلللىَ الُحللّش،َ وإ الَخل

َء الحاجللة دخلللوا النخللل؛ الِحّشان،َ وكانوا بالمَدينة إذا أرادوا قضا

ًا مللن لّن ذلللكَ أسللتر،َ فسللمَوا المَتوضللأ الحللّش،َ وإن كللان بعَيَللد

ِء،َ لّن السللم ًا مللن أن يقولللوا ذهللبَّ لَخللْر النخل؛ كللّل ذلللكَ هربلل

ِزبللل وغلائطِّ فكِلله ٍء سواهِّ مللن ورجيَللع وبلراز و ُء،َ وكل شي الخر

ْبللزة،َ فسللمَوا ّلللة موضللع الُخ ّلللُة،َ والمََ كناية،َ ومللن هللذا البللاب المَ

ْبللللزة باسللللم موضللللعَهْا،َ وهللللذا عَنللللد الصللللمَعَّي خطللللأ. الُخ

ومن هذا الشكِل الراوية،َ والراوية هو الجمَل نفسه،َ وهلو حامللل

المَزادة فسمَّيَتُّ المَزادة باسللم حامللل المَللزادة،َ ولهْللذا المَعَنللىَ

سللللللللمَّوا حامللللللللَل الشللللللللعَر والحللللللللديث راويللللللللة.

ّنمَللا كللان يقللال ومنه قولهْم: ساق إلىَ المَرأة َصداقهْا،َ قللالوا: وإ

َداق إبل،ًَ وتلللكَ البللل يقللال لهْللا ذلكَ حيَن كانوا يدفعَون في الّصلل

النافجة،َ وقال شاعَرهم: 

َد ِلي شا َتفاد ما ِفِج ُمس النوا ِة من ِتلدي والدي ِوراث



ًا فل يقلال سلاق إليَهْللا َورق ًا و َق عَيَن َدا َفعَون الّص ِنيَكَ النافجة،َ قال: فإذا كانوا يد َتهْ وكانوا يقولون: 

ّصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللداق. ال

ّبلة والَخيَلة والخيَلام،َ عَللىَ قلدر المكِلان،َ َء،َ كالق ّنهْم كانوا يضربون عَلىَ العَروس البنا ومن ذلكَ أ

ِء،َ ول يقال ذلللكَ اليَللوَم،َ والعَللروس إّمللا أن تكِللون مقيَمَللًة فللي ًا من البنا فيَقال بني عَليَهْا،َ اشتقاق

ّول إللللللللللللىَ مكِلللللللللللان أقلللللللللللدم ملللللللللللن بنائهْلللللللللللا. ْو تتَحللللللللللل َأ مكِانهْلللللللللللا 

ُقَحللاب السللعَال،َ وكللانوا إذا ّنمَللا ال َقْحبللة،َ وإ ُفجور:  َبغّي المَكِتِسبة بللال قال: ومن ذلكَ قولهْم في ال

َنتُّْ وتكِّسبتُّ بالزنىَ،َ قالوا قحبتُّ أي سعَلتُّ،َ كناية،َ وقال  الشاعَر: أرادوا الكِناية عَن من ز

َعَاَل َو الّس ُقَحاب ُه  ال
وقال: 

ُد جاوَب ِعَ ٌة قَحلبلتُّ  َفَخَضْف منهْا المَب واحلد
يقللال: كشللف الرجللل،َ عَللورة انكِشللاف فللي كنايتهْم كان وكذلكَ

َعَه عَليَنا َعَللورته متا الفللرج وكللذلكَ والّشللوار: المَتللاع،َ وشللوارهِّ،َ و

ّنمَا َلير يعَنون وإ والْستُّ. والِحَر ا

فيهن يتقدمهَّ لم وسلم، عليهَّ اللهَّ صلى للنبي كلمات

 أحَّد

ّدْمه فيَهّْن أحد: من وكلمَات النبّي صلىَ الله عَليَه وسلم،َ لم يتق

ْتللف ْنزان،َ ومن ذلكَ قوله: مللاَت ح َعَ ِطحَ فيَهْا  َت ًا ل ين ذلكَ قوله: إذ

َكللبي ومللن ذلللكَ قللوله: كللّل ّله ار أنفه،َ ومن ذلكَ قوله: يا خيََل ال

ٍر مرتيَن. ُع المَؤمُن من ُجْح ُيلَس َفرا،َ وقوله: ل  ِد في َجوِف ال الّصيَ

ّلله تعَللالىَ عَنله: ُعَمَلر رضللي ال شنشنة أعَرفهْا ملن أخلزم وقللال 



ّبللاس،َ ّبلاس بالعَ َنٌة أعَِرفهْلا مللن أخللزم،َ يعَنلي شللبه ابللن العَ ْنِش ِش

وأخللللللللللللَزم: فحللللللللللللل معَللللللللللللروف بللللللللللللالكِرم.

َءت به كَراهيٌَة من طريق ما يكِرهِّ من الكِلم وأما الكِلم الذي جا

ّنه قللال: ّله صلىَ الله عَليَه وسلم أ الروايات،َ فروي عَن رسول ال

ِقَسللتُّ نفسللي،َ كللأنه َل َنفسي ولكِن ليَقللْل  ُدكم َخبثتُّ  َلّن أح ل يقو

ٍه ِهُر إلىَ نفسه الُخبث والفساد بللوج كرهِّ أن يضيَف المَؤمُن الطا

مللللللللللللللللللللللللللللللللللللن الوجللللللللللللللللللللللللللللللللللللوهِّ.

َثر َء عَن عَمَر ومجاهد وغيَرهمَا النهُْي عَن قول القائللل: اسللتأ وجا

ّللله بعَلللم الغيَللبَّ ُفلن،َ بل يقال مات فلن،َ ويقال اسللتأثَر ال ّلُه ب ال

ّللللللللللللللله بكِللللللللللللللذا وكللللللللللللللذا. واسللللللللللللللتأثر ال

ّللله،َ وقللراءة ّنَخعَّي: كانوا يكِرهون أن يقال: قللراءة عَبللد ال قال ال

ّنة َأن يقولللوا سلل َءة زيد،َ وكانوا يكِرهون  َبّي،َ وقرا ُأ َءة  سالم،َ وقرا

ّنة رسللوله،َ ويقللال فلن ّللله وسلل ّنة ال أبي بكِر وعَمَر،َ بل يقال سلل

يقلللللللرأ بلللللللوْجه كلللللللذا،َ وفلن يقلللللللرأ بلللللللوجه كلللللللذا.

وكللرهِّ مجاهللد أن يقولللوا ُمسلليَِجد وُمصلليَِحف،َ للمَسللجد القليَللل

ّذْرع،َ والمَصللحف القليَللل الللورق،َ ويقللول: هللم وإن لللم يريللدوا ال

ّنه بللللللللللللللذلكَ شللللللللللللللبيَه. التصللللللللللللللغيَر فللللللللللللللإ



َفقة وجوهِّ تصغيَر الكِلم  َء مللن طريللق الّشلل ّبمَا صّغروا الشللي ور

ّقة،َ كقول عَمَر: أخاُف عَلللىَ هللذا العَُريللبَّ،َ وليَللس التصللغيَر والّر

ّيقي؛ وليَللس َد ّيَللي وُصلل ّنمَللا فلٌن أَخ بهْم يريد،َ وقد يقول الرجل: إ

ًا،َ ْيٌَف ُملئ عَلمَ َن ُك التصغيَر له يريد،َ وذكر عَمَُر ابَن مسعَود فقال: 

ْيلهْا المَحكِلكَ،َ َذ وقلال الُحبلاب بلن المَنلذر يلوم الّسلِقيَفة: أنلا ُجل

ُقهْا المَرّجللبَّ،َ وهللذا كقللول النللبّي صلللىَ الللله عَليَلله وسلللم َذي ُعَ و

ُقللبيَس،َ لعَائشة: الُحمَيَراء،َ وكقللولهْم لبللي قللابوَس المَلللكَ: أبللو 

َيَللة الللدهر،َ وذلللكَ حيَللن أرادوا لطافللة ِهْ ْي ّبللتُّ إليَلله دو وكقللولهْم: د

المَلللللللللللللللللللدخل ودّقلللللللللللللللللللة المَسللللللللللللللللللللكَ.

ّنمَللا هللو عَلللىَ هللذا ويقللال إّن كللّل ُفعَيَللل فللي أسللمَاء العَللرب فإ

ّي،َ وكنحللو: ُسللليَم،َ وُضللمََيَر،َ وكليَللبَّ،َ ِد ْيَلل َعَ المَعَنللىَ،َ كقللولهْم المَُ

ّللله،َ ُعَبيَد ال ُعَبيَد،َ و ُعَقيَر،َ وُجعَيَل،َ وُحمَيَد،َ وُسعَيَد،َ وُجبيَر؛ وكنحو  و

ُنجيَللل ّنمَا هو كقللولهْم:  ُعَبيَد الرماح،َ وطريق التحقيَر والتصغيَر إ و

ْدر،َ مثل قولللكَ َل للّص َته كان أم ّغْر ٍم إذا ص ُنذيل،َ قالوا: وُرّب اس و

ّله،َ وكعَللبَّ بللن ّله،َ هو أكبر في السمَاع من أبي عَبد ال أبو عَبيَد ال

ّبمَللا كلان التصللغيَر ِخلقللة َعَيَل،َ هو أفخم من كعَبَّ بن جعَللل،َ ور ُج

َنيَللدة،َ والقطيَعَللا،َ ْيَتُِّ،َ وُج َكِ ّيَللا والّسلل ّيَللر،َ كنحللو الُحمََ وبنيَللة،َ ل يتغ



والمَريطلللاء،َ والّسلللمَيَراء،َ والمَليَسلللاء - وليَلللس هلللو كقلللولهْم

ِء والثّريلللللللا. ْيَرى،َ وفلللللللي كبيَلللللللدات السلللللللمَا ُقَصللللللل ال

َققللتُّ البللاَب ّللله تعَللالىَ عَنلله: د وقال عَلّي بن أبي طالبَّ رضي ال

ّله صلىَ الله عَليَه وسلم،َ فقال: من هذا? فقلللتُّ: عَلىَ رسول ال

ّنه كلللللللِرهِّ قلللللللولي أنلللللللا. أنلللللللا،َ فقلللللللال: أنلللللللا كلللللللأ

ّدثنا ّي قللال: حلل ِغفللار َكِريللم ال ّدثني أبو عَلّي النصاري،َ وعَبللد ال وح

َدارهِّ،َ ُعَبيَلد يجللس فلي  ان عَمَلرو بلن  عَيَسىَ بن حاضر قلال: ك

ّتللىَ َعَلله إنسللان قللاَم بنفسلله ح ًا،َ فللإذا قر َبه مفتوح َدع با َي وكان ل 

ُته فقال: من هذا? فقلتُّ: أنللا،َ ًا فقرعَ يفتحه له،َ فأتيَتُُّ الباب يوم

ًا وقمَللتُُّ خلللَف ُقللْل شلليَئ َأ ًا يسمَّىَ أنللا،َ فلللم  فقال: ما أعَرف أحد

َء رجٌل من أهل خراسان فقَرع الباب،َ فقال عَمَللرو: الباب،َ إذ جا

ِدم عَليَكَ،َ يلتمَس العَلم،َ فقللام للله َمن هذا? فقال: رجٌل غريبٌَّ ق

َفع ْدُت فرجللًة أردت أن ألللَج البللاب،َ فللد ففتحَ له الباب،َ فلمَّا وجلل

ًا ثم قلتُّ فللي نفسللي: ّيام ُعَنف،َ فأقمَتُُّ عَندهِّ أ الباَب في وجهْي ب

ِد الللرأي،َ َغيَللُر رشلليَ َل ُعَبيَللد،َ  ّني يوَم أتغّضبَّ عَلىَ عَمَرو بن  ّله إ وال

فأتيَتُُّ الباَب فقرعَته عَليَه فقال: مللن هللذا? فقلللتُّ: عَيَسللىَ بللن

حاضللللللللللر،َ فقللللللللللام ففتللللللللللحَ لللللللللللي البللللللللللاب.



ّللله قللال كللذا وكللذا قللال: ومللا وقال رجل عَند الّشعَبّي: أليَللس ال

ّتق أحللدكم أن ّله،َ ليَ ُقوا تكِذيبَّ ال ّت َثيَم: ا ّلمََكَ? وقال الربيَع بن ُخ َعَ

ْللله. ّللله كللذبتَُّ لللم أق ّله في كتابه كذا وكذا،َ فيَقول ال يقوَل قال ال

ُق ِريلل ُدكم أه ّللله عَنلله: ل يقللل أحلل ّطاب رضي ال وقال عَمَر بن الخ

المَللللللللللللللاء ولكِللللللللللللللن يقللللللللللللللول أبللللللللللللللول.

ّللله أعَلللم،َ فقللال عَمَللر: قللد ٍء،َ فقال: ال وسأل عَمَُر رجلً عَن شي

ٍء ُدكم عَللن شللي ِئَل أَحلل ّله أعَلللم؛ إذا ُسلل ّنا ل نعَلم أّن ال ُك َخزينا إن 

فإن كان يعَلمَه قاله،َ وإن كان ل يعَلمَه قللال: ل عَلللم لللي بللذلكَ.

ّليَن قال: ما ْلني من الق َع عَمَر رجلً يدعَو ويقول؛ اللهّْم اجعَ وسمَ

ّله عَّز وجّل يقللول: "وقليَللٌل ِمللْن ّني سمَعَتُّ ال ُء? قال: إ هذا الدعَا

ِليَلٌل"،َ قلال عَمَلر: َق َعَلُه إلّ  َوَملا آَملَن َم ال: " ُكِوَر" وق َي الّشل ِد عَِبا

ُيعَللللللللللَرف. ِء بمَللللللللللا  عَليَللللللللللكَ مللللللللللن الللللللللللدعَا

ْعَه تحلتُّ وكرهِّ عَمَلر بلن عَبلد العَزيلز قلوَل الرجلل لصلاحبه: ض

ِكِبلكَ وقلال َملّرة - ِدكَ وتحلتُّ َمن ِطكَ،َ وقال: هلّ قللتَُّ تحلتُّ يل إب

ِثيَللل،َ ولللم ّن َفعَللوا ذلللكَ ال وراَث فرٌس بحْضرة سليَمَان - فقال: ار

يقللللللللللللللللللللللل ذلللللللللللللللللللللللكَ الللللللللللللللللللللللّروث.

ّله ْدِت إلىَ َماِل ال َعَمََ َعَث:  وقال الحّجاج لّم عَبد الرحمَن بن الش



ّنه كللرهِّ أن يقللول عَلللىَ عَللادة النللاس: تحللتُّ ْعَته تْحللتَُّ،َ كللأ َوَضلل ف

ًا،َ ثللّم قللال: تحللتَُّ َفث ًا أو َر َذعَ َق ًا من أن يقول  استكَ،َ فتلجلج خوف

ِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكَ. ذي

ُدكم لمَمَلللوكه َلّن أحلل وقال النبّي صلىَ الللله عَليَلله وسلللم: ل يقللو

ّبي َي وفتاتي،َ ول يقول المَمَلوكَُ ر َتا ِدي وأَمتي،َ ولكِْن يقول: ف ْب َعَ

ّيَدتي. ّيَدي وسلللللللل ّبللللللللتي،َ ولكِللللللللن يقللللللللول سلللللللل وَر

ّم أْخلزهِّ. ُهْ ّل بَّ: ال ه،َ قلوَل القائلل للكِل ّل وكرهِّ ُمطّرف بن عَبلد ال

ّلللُه َنعَللَم ال وكرهِّ عَِمَران بن الُحصيَن،َ أن يقوَل الّرجللُل لصللاحبه: أ

ًا،َ  ّلُه بكَ عَيَن َعََم ال ًا؛ ول أن َء ممَّا جاءت في بكَ عَيَن وقد كرهوا أشيَا

ُتعَللَرف وجوههْللا،َ فللرأُي أصللحابنا: ل يكِرهونهْللا،َ ول الروايللات ل 

ّد عَليَهْم،َ ولم نسمَع لهْم في ذلكَ أكثَر من الكِراهللة،َ نستطيَع الر

ّفتُّ المَؤنللة،َ ولكِللّن ولو كانوا يروون الموَر مع عَللهْا وبرهاناتهْا َخ

أكثر الروايللات مجللّردة،َ وقللد اقتصللروا عَلللىَ ظللاهر اللفللظ دوَن

حكِاية العَلة،َ ودون الخبار عَن البرهللان،َ وإن كللانوا قللد شللاهدوا

ًة واحدة،َ قال ابن مسعَود وأبو هريرة: ل تسللمَّوا النوعَيَن مشاهد

َكِللللرَم هللللو الرجللللُل المَسلللللم. َكِللللْرم؛ فللللإّن ال َنللللبَّ ال ِعَ ال

وقلللد رفعَلللوا ذللللكَ إللللىَ النلللبي صللللىَ اللللله عَليَللله وسللللم.



ّللله فمَللا أحسللن مللا ّدهَر فللإّن الللدهر هللو ال ّبوا ال وأّما قوله: ل تُس

َدنا،َ أّن القوم ّي قال: وجُه هذا عَن فّسر ذلكَ عَبد الرحمَن بن مهْد

ْهُر" فلمَا قللال القللوم ذلللكَ،َ قللال النللبّي ّد َنا إلّ ال ِلكِ ْهْ ُي َوَما  قالوا: "

ّله،َ يعَني أّن الذي أهلكَ القروَن هو صلىَ الله عَليَه وسلم: ذلكَ ال

ّنمَللا أوقللع الكِلم عَلللىَ ّنلله إ ّهم أ ّله عَّز وجّل،َ فتوهم منلله المَتللو ال

الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدهر.

وقال يونس: وكمَا غلطوا في قول النبي صلىَ الله عَليَلله وسلللم

ُدس فقللالوا: قللال النللبي صلللىَ الللله ُق َعَكَ ُروح ال ُقْل وَم لحّسان: 

ًا َعَللكَ ِجبريللل؛ لّن روح القللدس أيضلل ُقْل وَم عَليَه وسلم لحّسان: 

ّله مع ِء جبريل،َ أل ترى أّن موسىَ قال: ليَتَُّ أّن ُروَح ال من أسمَا

ّبللي: كّل أحد،َ وهو يريد العَصمَة والتوفيَق،َ والنصارى تقللول للمَتن

معَه روح دكللال،َ ومعَلله روح سلليَفرت،َ وتقللول اليَهْللود: معَلله روح

ًا قللالوا: روحلله روح ًا،َ فللإذا كللان نبيَلل َبعَلَزبللول،َ يريللدون شلليَطان

َنللا ْيَ ْوَح َأ ِلكََ  َكللذ َو ّله عَللّز وجللّل: " ّله،َ وقال ال القدس،َ وروحه روح ال

َنلللللللا"،َ يعَنلللللللي القلللللللرآن. ِر َأْم ًا ِملللللللْن  ْيَلللللللكََ ُروحللللللل َل إ

َبللُرد الليَللل،َ فكِللرهِّ ذلللكَ وسمَع الحسن رجلً يقول: طلع ُسهْيَل و

ٍد قللطِّّ،َ ولهْللذا الكِلم مجللاٌز وقال: إّن سهْيَلً لم يأِت بحللّر ول بللبر



وملللللللذهبَّ،َ وقلللللللد كلللللللرهِّ الحسلللللللُن كمَلللللللا تلللللللرى.

وكرهِّ مالكَ بن أنس أن يقوَل الرُجُل للغيَم والسحابة: ما أخلقهْللا

ّنهْم مللن للمَطر وهذا كلم مجازهِّ قائم،َ وقد كرهه ابن أنللس،َ كللأ

ّيَللة،َ احتللاطوا فللي ٍء من أمللر الجاهل َد في شي خوفهْم عَليَهْم العَو

ّللللق. أملللورهم،َ فمَنعَلللوهم ملللن الكِلم اللللذي فيَللله أدنلللىَ متعَ

َتمَه عَلللىَ فمَللي،َ ّباٍس قللال: ل تقولللوا والللذي َخللا ورووا أّن ابَن عَ

ّله عَّز وجّل عَلىَ فم الكِللافر،َ وكللرهِّ قللولهْم: قللوس ِتم ال ّنمَا يخ ِإ ف

ِريلج والتللوين،َ ّنمَلا ذهبلوا إللىَ التعَ ُقَزح،َ وقال: قزح شليَطان،َ وإ

ّنه كرهِّ ما كانوا عَليَه من عَادات الجاهليَة،َ وكان أَحبَّّ أن يقال كأ

ّللله،َ ّوار ال ّللله،َ وُز ّله،َ فيَرفع من قللدرهِّ،َ كمَللا يقللال بيَللتُّ ال قوس ال

ّللللللللله. ّللللللللله،َ وأسللللللللد ال ّللللللللله،َ وسللللللللمَاء ال وأرض ال

ّللله صلللىَ الللله ّله عَنهْللا: قولللوا لرسللول ال وقالتُّ عَائشة رضي ال

َنبّي بعَدهِّ فإلّ تكِْن ذهبللتُّْ َتم النبيَيَن،َ ول تقولوا: ل  عَليَه وسلم خا

ُكِللون قلالتُّ ل ًا إلّ أن ت إلىَ نلزول المَسلليَحَ فمَللا أعَللرف لله وجهْلل

ّيَروا ما سمَعَتم،َ وقولوا كمَا قيَل لكِللم،َ والِفظللوا بمَثللله سللواء. تغ

ّله عَنهْمَا قول القائللل: أسلللمَتُّ فللي كللذا وكرهِّ ابن عَمَر رضي ال

ّله عَّز وجللّل،َ وهللذا الكِلم مجللاُزهِّ ِل وكذا،َ وقال: ليَس السلم إلّ 



عَنللد النللاس سللهْل،َ وقللد كرهلله ابللُن عَمَللر،َ وهللو أعَلللم بللذلكَ.

ّللله عَنهْمَللا قللوَل القائللل: أنللا كسلللن. ّبللاٍس رضللي ال وكرهِّ ابُن عَ

ّكَِة. وقللللللللال عَمَللللللللر: ل تسللللللللمَّوا الطريللللللللق الّسلللللللل

ِبعَللتُّ وكرهِّ أبو العَاليَة قول القائل: كنتُّ في ِجنازة،َ وقللال: قللل ت

ان فلي جوفهْلا،َ وقلال قلل ّنله ك ّنه عَنىَ أ ّنُه ذهبَّ إلىَ أ جنازة،َ كأ

تبعَتُّ جنازة،َ والناس ل يريدون هذا،َ ومجاز هذا الكِلم قائم،َ وقد

كرهه أبو العَاليَة،َ وهي عَنللدي شللبيٌَه بقللول مللن كللرهِّ أن يقللول:

أعَطاني فلن نصف درهم،َ وقال: إذا قلتُّ: كيَف تكِيَللل الللدقيَق?

َنيَنيَر،َ ولكِللن يتنللاول القفيَللز ثللم ُد َقِفيَز ب فليَس جوابه أن تقول: ال

يكِيَل به الدقيَق،َ ويقول: هكِذا الكِيَلة وهذا من القول مسخوطْ .

ّبللاس قللول القائللل: النللاس قللد انصللرفوا،َ يريللد مللن وكرهِّ ابن عَ

ُوا الصلة،َ وقد فَرغوا من الصلللة،َ َقَض الصلة،َ قال بل قولوا: قد 

ُهْْم"،َ قال: وكلم َب ُلو ُق ّلُه  ُفوا َصَرَف ال ْنَصَر ُثّم ا ْوا؛ لقوله: " ّل وقد ص

الناس: كان ذلكَ حيَن انصرفنا مللن الجنللازة،َ وقللد انصللرفوا مللن

الّسوق،َ وانصرف الخليَفللة،َ وصللرف الخليَفللُة النللاَس مللن الللدار

ّبللاس،َ ّول المَنصرفيَن،َ وقد كرهلله ابللن عَ اليَوَم بخيَر،َ وكنتُّ في أ

ِته انتفعَنا بذلكَ. وكللرهِّ َحللبيَبَّ بللن أبللي ثللابتُّ،َ أن ّل ولو أخبرونا بعَ



يقال للحائض طاِمث،َ وكرهِّ مجاهد قول القائللل: دخللل رمضللان،َ

وذهبَّ رمضان،َ وقال: قولوا شهْر رمضان،َ فلعَللّل رمضللان اسللم

ّلللللللللللللللله تعَلللللللللللللللالىَ. ملللللللللللللللن أسلللللللللللللللمَاء ال

ْهُْر َرََمَضللان ِقبل قللوله تعَللالىَ: "َشلل قال أبو إسحاق: إنمَا أتىَ من 

َعََرفة ّتروية،َ ويوم  ْلقْرآُن" فقد قال الناس يوم ال ِه ا ِفيَ ِزَل  ْن ُأ ِذي  ّل ا

وللللللللللللللللللللللم يقوللللللللللللللللللللللوا عَرفلللللللللللللللللللللة.

ّظللام فللي طائفللة مللن المَفسللرين وصللور مللن تكِلفهْللم. رأي الن

كان أبو إسحاق يقول: ل تسترسلوا إلللىَ كللثيَر مللن المَفّسللرين،َ

ًا وإن نَصبوا أنفَسهْم للعَاّمة،َ وأجابوا في كللّل مسللألة؛ فللإن كللثيَر

ّلمَللا كللان المَفّسللر منهْم يقول بغيَر رواية عَلللىَ غيَللر أسللاس،َ وك

ِرمللُة،َ والكِلللبّي،َ ْكِ َدهم كان أحبَّّ إليَهْم،َ وليَكِن عَندكم عَِ أغرَب عَن

ّدي،َ والّضحاكَ،َ ومقاتل بن سليَمَان،َ وأبو بكِللر الصللّم،َ فللي والّس

سبيَل واحدة،َ فكِيَف أثق بتفسيَرهم وأسكِن إلللىَ صللوابهْم،َ وقللد

ّله عَللّز وجللّل ِه": إّن ال ّل ِل َد  َأّن المَََساِج َو قالوا في قوله عَّز وجّل: "

َنللىَ ّنمَللا عَ ّلي فيَهْللا،َ بللل إ َدنا الللتي نصلل لم يعَن بهْذا الكِلم مسللاج

ٍة وأنللٍف َهْلل ْب َوَج ٍد ورجللٍل،َ  َهِّ وكل ما سجد الناس عَليَه: مللن يلل َبا الج

ْيَللَف َك ِبللِل  َلللىَ ال ُظللُروَن إ ْن َي َفلَ  َأ َنة،َ وقالوا في قللوله تعَللالىَ: " ِف َث و



َيعَنللي السلحاب. ّنمَللا  َق،َ وإ ّنلو َيعَني الجمَللال وال ّنه ليَس  َقتُّْ": إ ِل ُخ

ُلوا: الطلللحَ هللو المَللوز. ٍد" قللا ْنُضو ْلحٍَ َم َط َو َذا ُسئلوا عَن قوله: " وإ

ًا عَلللىَ جمَيَللع وجعَلوا الدليََل عَلىَ أّن شهْر رمضاَن قد كان فرضلل

َكمََللا َيَاُم  ُكُِم الّصلل ْيَ َل َعَ ُكتبََّ  َلُه تعَالىَ: " ّيَروهِّ،َ قو المم وأّن الناس غ

ُكِللللللللللْم". ِل ْب َق ِذيَن ِمللللللللللْن  ّللللللللللل َلللللللللللىَ ا َعَ ُكتللللللللللبََّ 

ْنلتُُّ ُك ْد  َقل َو ْعَمََللىَ  َأ ِني  َت ِللَم َحَشلْر وقلالوا فللي قللوله تعَلالىَ: "َرّب 

ِبلَ حّجللللللة. ُهِّ  ّنلللللله َحَشللللللَر ًا" قللللللالوا: يعَنللللللي أ َبِصلللللليَر

ٍد فللي جهْنللم،َ ِفيََن": الويل وا ّف َط ْلمَُ ِل ْيٌل  َو وقالوا في قوله تعَالىَ: "

ُدوا يِصفون ذلكَ الللوادي،َ ومعَنللىَ الويللل فللي كلم العَللرب َعَ َق ثم 

ّيَة قبل السلم،َ وهللو مللن أشللهْر معَروف،َ وكيَف كان في الجاهل

كلمهْلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم.

َلللق: َف َلللِق" قللالوا: ال َف ْل ِبللَرّب ا ُذ  ُعَو َأ ُقْل  وسئلوا عَن قوله تعَالىَ: "

َطرة ْق ٍد في جهْنم،َ ثّم قعَدوا يِصفونه،َ وقال آخرون: الفلق: المَِ وا

بلغللللللللللللللللللللللللللللللللللللة اليَمَللللللللللللللللللللللللللللللللللللن.

ِبيَلً" قالوا: ْلَس ُتَسمَّىَ َس ِفيَهْا  ًا  ْيَن َعَ وقال آخرون في قوله تعَالىَ: "

ّنمَا هللي: َسللْل أخطأ من وَصَل بعَض هذهِّ الكِلمَة ببعَض،َ قالوا: وإ

سبيَلً إليَهْا يا محمَد،َ فللإن كللان كمَللا قللالوا فللأين معَنللىَ تسللمَّىَ،َ



ٍء وقللع قللوله تسللمَّىَ فتسللمَّىَ مللاذا،َ ومللا ذلللكَ ّي شللي وعَلللىَ أ

ُتْم ْد ِهْ ِلللَم َشلل ِهْم  ِد ُلللو ُلوا لُج َقللا َو الشيء? وقالوا في قوله تعَللالىَ: "

َيللَرى أّن كلم َنا" قالوا الجلود كناية عَن الفروج،َ كللأنه كللان ل  ْيَ َل َعَ

الِجلللللللللللللللد مللللللللللللللن أعَجللللللللللللللبَّ العَجللللللللللللللبَّ.

ّنمَللا كللان ِإّن هللذا إ ّطعَاَم":  ُكلَِن ال ْأ َي َنا  َكا وقالوا في قوله تعَالىَ: "

َللله مللن كنايًة عَن الغائطِّ،َ كأنه ل يرى أّن في الجوع وما ينللال أه

ِء - مللا ّنه ليَللس فللي الحاجللة إلللىَ الغللذا ِز والفاقة،َ وأ ّلة والعَج ّذ ال

ّدعََي عَلللىَ ّتللىَ يلل ّنهْمَللا مخلوقللان،َ ح ّدللللة عَلللىَ أ ِبه في ال َفىَ  َت ُيكِ

ّلللله تعَلللالىَ عَنللله. ًا قلللد أغنلللاهِّ ال ّدعَي لللله شللليَئ الكِلم ويللل

َنللىَ قلبلله. ّنلله إنمَللا عَ ّهْللر": إ َط َف َبللكََ  َيَا َوث وقالوا في قوله تعَللالىَ: "

ّبار من الرجال يكِون عَلىَ ّلحيَاني: الج ومن أعَجبَّ التأويل قول ال

ّول قللوله تعَللالىَ: "إّن ّوة،َ فتللأ ًا في الّضَخم والق ّبار وجوهِّ: يكِون ج

ّول ّتللال،ًَ وتللأ ًا عَلللىَ معَنللىَ ق ّبار ِريَن" قال: ويكِون ج ّبا ًا َج ْوم َق َهْا  ِفيَ

َله لمَوسللىَ عَليَلله ِريَن"،َ وقللو ّبا ُتْم َج َطْش َب َطْشتْم  َب َذا  َوإ في ذلكَ: "

ً ّتللال َلْرِض" أي ق ًا فللي ا ّبللار ُكِللوَن َج َت َأْن  ُد إلّ  ِريلل ُت السلللم: : "إْن 

ّول قوله عَللّز ّله تعَالىَ،َ وتأ ّبر عَن عَبادة ال ّق،َ والجباُر: المَتكِ بغيَرح

ّوَل فللي ذلللكََ قللول عَيَسللىَ: ًا"،َ وتللأ ّيَ َعَِصلل ًا  ّبللار ُكِْن َج َي َلْم  َو وجّل: "



ًا عَللن عَبللادته،َ ّبللر ْلنللي متكِ ًا" أي لللم يجعَ ّيَ ًا َشللق ّبار ِني َج ْل َعَ َيْج َلْم  َو "

ِهْْم ْيَ َل َعَ ْنتَُّ  َأ َوَما  ّلطِّ القاهر،َ وقال: وهو قوله: " ّبار: المَس قال: الج

ّللله. ّبللار: ال ّلطِّ فتقهْرهللم عَلللىَ السلللم،َ والج ٍر" أي مسلل ّبللا ِبَج

َدهِّ في ألِف مكِاٍن لقللال: ٍهِّ،َ ولو وج ًا الخوف عَلىَ وجو ّول أيض وتأ

ّللله يرِجللع إلللىَ ّبللار،َ وهللذا ك والخوُف عَلىَ ألف وجلله،َ وكللذلكَ الج

ّلله عَللّز وجللّل. ّنله ل يجللوز أن يوَصللف بله إلّ ال ًنللىَ واحللد؛ إلّ أ معَ

ّللله بللن تكِلف بعَض القضاة فللي أحكِللامهْم  ُعَبيَللد ال وقللال رجللل ل

ِله فللي الحصللون،َ قللال: ُثلث ما الحسن القاضي: إّن أبي أوصىَ ب

َكر الحصللون قللال: َذ ّنمَا  ّنه إ ِر به خيَل،ًَ فقال الرجل: إ اذهبَّْ فاشت

ِفّي:  ْعَ َعَر الُج أما سمَعَتَُّ قول الْس

َدُر ل الخيَُل الحصوَن أّن  َم
ُقَرى  ال

ّنبلَي عَلىَ عَلمَتُّ تج

ّنه مللا قيَللل للمَللدن والحصللون حصللون إلّ عَلللىَ فيَنبغي في مثل هذا القيَاس عَلىَ هذا التأويل،َ أ

التشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبيَه بالخيَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.

ّدي بثلث ماله لولدهِّ،َ وأنا من أولدهِّ،َ ّنوِشروانّي قال: قلتُّ للحسن القاضي: أوصي ج ّبرني ال وخ

الشاعَر: قال: ليَس لكَ شيء،َ قلتُّ: ولم? قال: أو ما سمَعَتُّ قول 

ُهّن ُنو ُء ب ِد الّرجاِل أبنا ِئنا بنو الباعَِ ُتلنلا أبنا وبنلا
قللللللللللللال: فشللللللللللللكِوت ذلللللللللللللكَ إلللللللللللللىَ فلن فزادنللللللللللللي شللللللللللللّرا.

َءكَ: نللاءكَ،َ أبعَللدكَ،َ قللالوا: وسللاءكَ أبرصللكَ،َ قللال: لقللوله تعَللالىَ: َنا َءكََ و وقالوا في قوله: َما َسا

ّللللللللللللف. ٍء"،َ وبئلللللللللللس التكِ ِر ُسلللللللللللو ْيَللللللللللل َغ َء ِملللللللللللْن  ْيََضلللللللللللا َب َتْخلللللللللللُرْج  "

قمَيَئة: وقال ابن 



ُعَهْا ل الصل عَلىَ ِطيَ  َيس
ّلُف  المَتكِ

ْعََرضلتُّ هي إذا أثقال  أ

ِفيَللَن". ّل َكِ َت َنللا ِمللَن المَُ َأ َوَمللا  ّيَه صلللىَ الللله عَليَلله وسلللم: " ّللله وهللو يخللبر عَللن نللب وقللال ال

ّدِة إعَجلللابهْم بلللالغريبَّ ملللن التأويلللل. َتىَ القلللوم إلّ ملللن الطمَلللع،َ وملللن شللل ْؤ ُيللل وليَلللس 

رأي في أبي حنيَفة وسئل َحفصُّ بن ِغيَاث،َ عَن فقه أبي حنيَفة،َ فقال: أعَلم الناس بمَا لم يكِللْن،َ

وأجهْلللللللللللللللللللللللللُل النلللللللللللللللللللللللللاس بمَلللللللللللللللللللللللللا كلللللللللللللللللللللللللان .

ُء الحللاّر فللي الشللتاء،َ ِعَيَللم" قللالوا: النعَيَللم: المَللا ّن َعَِن ال ٍذ  ِئ ْوَم َي ُلّن  َأ ُتْس َل ُثّم  وقالوا في قوله تعَالىَ: "

والبلللللللللللللللللللللللللللللللللللارد فلللللللللللللللللللللللللللللللللللي الصللللللللللللللللللللللللللللللللللليَف.

ّيَة،َ قولهْم في السلم لمَللْن لللم َدثة التي قامتُّ مقاَم السمَاء الجاهل الّصرورة ومن السمَاء المَح

يحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللّج: َصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرورة.

َتهْم قد وضعَوا هذا السَم عَلىَ خلِف هذا المَوضع،َ قللال ابللن ّيَة وجد وأنتَُّ إذا قرأَت أشعَاَر الجاهل

ٍم  ّبّي: َمقرو الّض

َد ٍة الله َعَب ّتلِل َصُرور َبل َت ُم َراهبٍَّ َلْشمََطَِّ َعََرَضتُّْ
َهّْم َل ِرهِّ من و َنلّزل تاُمو بلتل ِتهْا ْهَْج َب ِثلهْلا وُحْسِن ل ِدي َح

َع كاَن إذا عَندهم والصرورة وهللو العَبللادة،َ مراتللبَّ في الناِس أرف

ٍز،َ إّما َيحّج لم للذي اسٌم اليَوَم فهْمَللا لنكِار،َ وإّما لتضيَيٍَع،َ وإّما لعَج

ترى. كمَا مختلفان

 الكريم القرآن ألفاظ

ِإذا ّقون العَللرب كللانتُّ فلل ًا يشللت ًء كلمهْللم مللن كلملل مللن وأسللمَا

ّية واللغة أسمَائهْم،َ َقهْم ممَّن أيديهْم في عَار ّكِنهْللم خل وألهْمَهْللم وم

ّلمَهْم،َ ًا منهْم ذلكَ وكان وعَ أعَللارهْم فالذي الناس؛ جمَيَع عَند صواب



ّنعَمََة هذهِّ ّق ال َئ أن للله أّن وكمَللا طاعًَة،َ وأوجبَُّ بالشتقاق أح يبتللد

َء؛ َبه سمَّىَ قد َأَحبَّّ،َ،َ ممَّا يبتدئهْا أن له فكِذلكَ السمَا المَنللزَل كتللا

ًا،َ َد وجعَللل كللان،َ حللتىَ يكِللْن لم السم وهذا قرآن للشللمَس السللجو

ًا،َ ًا لهْا السجود يكِون أن يجوز فل كفر ّ كفر السللجود ذلكَ وتركَ إل

ًا،َ يكِون بعَيَنه ّ يكِون ل للشيء والتركَ إيمَان كللان الللتي بالجارحة إل

ً وتكِلون الزملان،َ ملن مقلدارهِّ وفي الشيء،َ بهْا ًا،َ منلله بلدل َعَِقبلل و

ٌة ًا،َ السجود يسمَّىَ أن فواحد ًا كان وإذا كفر ًا كللان كفر وإذا جحللود

ًا كلان ًا،َ كلان جحللود ليَللس والجحللد بَجْحللد،َ ليَللس والسللجود شللرك

ّ بإشراكَ ًا. به يصيَر الذي الوجه إلىَ تصرفه أن إل إشراك

 فيهَّ الشعر من قيل وما الكلِب نباح من اشتق ما

ُطفيَل  ّي: وقال  ِو َن َغ ال

ِم َحوٍل ِتّم َناًرا تَر ولم مجلّر ِزُب َوا ْع َلْم َعَ ُبوَح َتْسمََ ٍة ُن مقام
ُأخلللللللللللللذ ذللللللللللللللكَ للجمَيَلللللللللللللع ملللللللللللللن نبلللللللللللللاح الكِلب. ّنمَلللللللللللللا  وإ

َبحَ،َ وهو قول أبي  َن َعَبٌَّ  َتتُّْ لقرونه ُش ّظبَي إذا أسّن ونب ُدؤاد: وذكروا أن ال

ّباحِ ء الشعَبَّ من ن ُقصَرى ِنج و ْنَسا َش َل ا
بعَضهْم: يعَني من جهْة الشعَبَّ؛ وأنشد 

ُلوِق ِريبلهْلا َملا َأبَصَرْت َس ُي ًا الشعَبَِّ بيََن ّنله نلبلحل كلأ
 المَراحم َحمَِْض عَن ابيَّض

ُبهْا  ِنيَ
ُهْْزل  ُد ال ّو ْيََرهلا المَسل َغل

َهْه من أكل الَحمَْض،َ وكذلكَ قال ابن  َيِشيَبَّ وج ّظبَي إذا هزل ابيَّض،َ والبعَيَر  َلَجأ: لن ال



ْدُن ولمَّا َكائهْا من َت  َذ
الخر: كمَا قال 

ِربن ِليَبَُّ نزح حتىَ َش َق ال ًا ُوُجوهِّ حمَض ِشيَبَُّ فال
ّيَة،َ ولذلكَ قال الشاعَر:  ّناقة الحمَراء إذا أتمَّتُّ حبش  وقد تصيَر ال

ّيَة ل َبش  التمَام َح
ّي:  َعَبد وما أشبه ذلكَ بقول ال

ًا عَليَهْا كأّن ُدَس ْن ُدوسا ُس ُتهْا وَس ّتىَ وداوي َتتُّْ ح ّيًَة ش َبِش َح
ّدواء: اللبللن،َ فلللذلكَ تصلليَر الفللرس إذا ألقللتُّ شللعَرها وطللّرت،َ تسللتديل هللذا اللللون. واللل

ْقعَبَّ  ّي: وقال خالد بن الص ّنهْد ال

َظّل ِم مثَل حمَاُمه َت الُخُصلو َد ِدكَ بعَ ْطن عَهْ ْبتٍُّ َب َخ
َعَاِن به َبلطٍِّ من َجمَْ ِم َن وُرو ِتله عَريَن َكِ َقلىَ أي َ َتلل

ْلبَِّ َكِ َنس في ال َل ِم ا ُقيَ ِد المَ ْده ِللّي الهْ ْو فليَه الَح
َد،َ الذي ينبحَ،َ الحمَاَم الذكر،َ قال الشاعَر - وهو يصللف ُه ْد ُهْ ّبمَا جعَلوا ال َبحَُ،َ ور ويقال إّن الهْدهد ين

َكَر كيَف يصنع  ّذ فيَهْا: الحمَام ال

ْثُل َداكَِ م َتُه المََ ْب ِد َخَض ِبِجسا ٌد فيَهْا أَرّن استترن ُه ُهد
ّنبوح  ُطفيَل في ال والمَجاعَات: وقال 

ِد عَن ّلف ممَّا الّزا  الدهُر َج
َثِل  ُمْح

َعَث َهاهِّ وأْش ّنبلوح َتْز ّفلٍع ال َد ُمل

ّي: وقال  الجعَد

ْبِصُر َول ّ الحّي ُن ّنلبلاح لَصوِت َدنونا التمَاَسا إل ال
عَبدل: وقال ابن 

ًا ورفعَتُُّ َبلَحلحَُ به ما َصوت ًا آلليَتُُّ إذ ملجلتلهْلد
َتوا إْن الشعَر َكِ َبُحوا وإْن س َن ِركَُ ْد ُء ُي َللتلي الشعَرا منلز

كلثوم: وقال عَمَرو بن 

ّد َنا وَش َة ِب َد َتا َنلا َمْن َق ِلليَ َي ّنا الَحّي كلُب َهّرْت ِم



َنهْم،َ ويحمَون أعَراَضهْم،َ وقال ِء: كلب الحّي شعَراؤهم،َ وهم الذين ينبحون دو وقال بعَض العَلمَا

ُعَيَلللللللللون أربلللللللللع. ٍر،َ وكلللللللللّل ذي  آخلللللللللرون: إن كلَب الَحلللللللللّي كلللللللللّل عَقلللللللللو

قوله: وأما 

ِة بني ِرماَح ّيَد ِر مق الحمَِلا َبّي عَلىَ َخِشيَتُُّ ما  ُأ

ّياكََ أو الجّن ِرَماَح ِر إ حا َبلّي عَللىَ َخِشيَتُّ ُأ
ّطواعَيَن هللي عَنللد العَلرب رملاح الجللن،َ وفلي الحللديث: إّن الطلاعَوَن وْخللز ِمللَن الشلليَطان. فال

سلمَىَ: وقال أبو 

ٍه ومن ِم سفيَ ّنبلاِح دائ ال َدد أرماِح من للّسو
ٍد ِدي َقىَ َعَ ّت  بالّراِح ُي

العَشىَ: وقال 

ّناِس كلبَُّ َهّر َبحَْ فيَهْا ال َن ٍم و ّيا َنا أ َهْلا َل ُفل ِر ْعَل ن
ّلمَا ْلبٌَّ ك َبحَْ الناِس من َك َن ِم َ مجلِسهْْم في الْحل

وقال: 

َأغنىَ َنائي و ُكِم َغ ّنبا أن عَن ُأؤ ًا كلبي ورائكِم ِمن جاهد
ذؤيبَّ: وقال أبو 

ِني ولو ْت َبَح ِة َن ُبهْا بالّشكِا كل ِبي َهّرها ْعَرها ليَبعَد َكل ت
خازم: كلبهْا: شعَراؤها،َ وهو قول بشر بن أبي 

ْغِن كذاِت  في َتمَشي الّض
 الّرفاِق

َة ٍم لِل واللّشلكِللا ل

ْيَد: وقال أبو  َب ُز

ِبي عَنكِم وكفكِفتُّ ُل  َوهي أك
ّقُر  ُعَ

ْنتُُّ َتَرني ّكِ ًا س ُهْلْم لي َبل كلل

الحيوان من ضروب هجاء

ً ُهِجللي بلله،َ وجعَلتللم ذلللكَ دليَل ٍء  ّبعَتم عَلىَ الكِلبَّ كّل شللي ّنكِم تت قال صاحبَّ الكِلبَّ: قد عَلمَنا أ

ُيفلللتُّ منهْللم َلْم  ّلهْا،َ ف َهَجوا الصناف ك َء قد  ْدرهِّ وعَلىَ لؤم طبعَه؛ وقد رأينا الشعَرا عَلىَ سقوطْ ق

َهمََللج ول حَشللرة،َ ول رفيَللع مللن النللاس ول وضلليَع،َ إلّ أن إنسان ول سبع،َ ول بهْيَمٌَة ول طائر ول 



ّيَللة بللن أبللي َنذالللة،َ وقللال أم ّلة و ِق ًا و ُلؤم ّقًة و ِد َيسلم بعَُض ذلكَ عَليَهْم بالخمَول،َ فكِفاكَ بالخمَول 

سهْم: عَائذ لياس بن 

ُؤكَ َطْن ِردا  أو حسنله فاص
ّذِل تلبل

ًا ابِن عَِرَض َأّن إياس
ِتلكِلْم ُأخ

َدى من أختٍُّ ابِن  الخاِل َن
ِلي  مغت

ْوٍل ذا تكَُ ابُن فإني َط
ُأختلكِلم

 إلليَكَ ُأنَسبَّْ تكِْن فمَهْمَا
ُأشلكِلل و

ًا ًا أو أسد أو ثعَللبل
َهْله شلبليَ

ّليَِث أختُِّ ابَن وإّن  ِريباُل ال
ُبلِل أشل

ّ ثعَلبٌَّ ٍة أخلتُِّ ابلن إل ُثلعَلال

ُذ الهْيَجا كانتُّ بلمَلدخلِل َتللو َد تجد َللبٍَّ أخلواَل السا ثلعَل
ضرار: فهْذا من الثعَلبَّ،َ وقال مزّرد بن 

ُكِْم عَليَهْا تهّْر وتكِاللبَّ أّم ِم كناز ّلح ِتكِْم من ال َكِرا َب

َيه ِر َتق الثعَاللبَُّ عَليَه بالتُّْ ل
ُؤكَ ألقىَ الذي فنا

فقد وضع الثعَلبَّ كمَا ترى بهْذا المَوضع الللذي كفللاكَ بلله نذالللة،َ

قال ابن هرمة: 

ِنلزاَرا لفرقتهْا َضّرت ول ًا َيمََن بذي عَادت ُرؤوسل
َأُم َتْر ّد من و َفلارا لهْا ُيِح الّش ِء َطحَُ الّسو خلها من تن

أحمَر: وهذا قول الشاعَر في العَنز،َ وقال ابن 

ِز ْن ِطف كالعَ ْعَ ُع َروقيَهْا َت َتِض َنا فتر ْد ٍم بني وج ْهْ َللهْلم س وجاِم
الفرزدق: وقال 

ًا ُقلورهلا استقلّر إل نابح َعَل
الرِض عَلىَ أتركَْ لم حيََن

ٍة ٍة عَن كباحث ْدي تلسلتلثليَُرهلا ُم َفيَع ِلله هلجلانلي إذ ُن ْهل ل
ًا ملللن شلللاة. ًا ول أكلللثر خيَلللر فهْلللذا قلللولهْم فلللي العَنلللز،َ ول نعَللللم فلللي الرض أقلللّل شلللّر

الُخَريمَّي: وقال 



ّيَات إحدى ِجواَرهُم أرى البللل ٍم َللرجال ُتلهْلم قد لقو ِلللل َم
ِرٌب َنتُّْ َعَقا ًا ُوِج ّيَاِت َوْجن ِبلَحل ِرُضهْا وِخنزير رضيَع ُتعَا

َلَمانات سمَّوهِّ الّسحتُِّ  ا ّنكِم ْيَُر بأناس ظ كسبلهْلُم َخ
ّيَلللللللللاِت والّضلللللللللباع والخنلللللللللازير. فهْلللللللللذا قلللللللللولهْم فلللللللللي العَقلللللللللارب والح

ٍد في  َعَْجر َبّشار: وقال حمَاد 

ْتمَي عَن للقرد َباِن وفي َش ْو ث ّبي في  شاِغٌل غزالَة ُح
ْفلة مع لمَجونهْا المَُّجلاِن ِس ِتهْا سمَيَعََة ِدها ُأخ وِشرا

ِء شّر ِبغا َكِس ال الثمَلاِن بأو وركوبهْا عَرسه ضيَق 
ُبرد  ًا: هذا قول حمَاد في القرد،َ وقال حمَّاد في بّشار بن  أيض

ًا ّواق َبريئ ٍم للسل َقلو نلوائحَِ ِلل َذ ِه َمعَا ّل ِذٍف لسلتُُّ ال بلقلا

ِكِْن ٍر ول ّيٍَن بأم واضلحَِ للَي بل ِلَجهٍْل العَمَىَ في قلتُُّ

ٍد ابن الِقرد عَن ولستُّ  َبْر
ِفحَِ بصا

ِرُض ُأعَ ًا س ُحصيٍَن عَن صحف

الخر: وقال 

َد  ِيَر القر ْنز ِبيَاِن والخ َت َني أتيَتُّ ُمح َد اب ٍم بن يزي َعَل ْث َخ
َء ِبيَحاِت ورا بطلاِن الوجوهِّ َق ِم بيَوِت َعَم آل من القو ْث َخ

ّتابي: وقال  العَ

ّقاكََ وإن ِنله َتل ْنلَزوا ِبَخل ِقْرد ِء ل ِنه في الّسو َزَما
ّيَمَا  سلطانه في دام ما س

الشمَقمَق: وقال أبو 

ِه في الخنزير َيطمََع ْلِح ِم ِرياَح َس ّلؤ شلّحله من ال
ِئس قد ّداد َي ِه ِمن الح ْتلِحل َف ِمفلتلاحلُه ضّل ُقفل

خليَفة: وقال خلف بن 

ُعَّم َد به َي ِقْر ْهِّ ال َد ِقلْر وال ُقه من فسبحاَن واسع ِرز
ّله ُجمَِع لو ولعَمَري كثيَر،َ وهذا للكِلللبَّ،َ النللاس ِهجللاء مثَل لكِان ك

ُع جمَع لو وكذلكَ ِدح ما جمَيَ ُد به ُم ُة والمثاُل ُدونه،َ فمَا الس السائر



ّلهْا كانتُّْ َلمََا الشيَاء،َ هذهِّ َحمَد في وقعَتُّ التي ِر في ك مديللحَ مقدا

َنا فهْذهِّ الكِلبَّ،َ ُت ِة في ُحّج ِئم. السباع جمَيَع عَلىَ الكِلبَّ َمرتب والبهْللا

ٌد قال ولمَا ّللله قللول وتل الكِللبَّ،َ قتل في معَب ْتللُل عَللّز ال َوا وجللّل: "

ِهْْم ْيَ َل َأ َعَ َب ِذي َن ّل ُهِّ ا َنا ْيَ َت َنا آ ِت َيا َلَخ آ ْنَس َهْا َفا ْن َعَُه ِم َب ْت أ
َ َطاُن َف ْيَ َكِاَن الّش ِمَن َف

ِويَن،َ َغا ْل ْو ا َل َنا َو ْئ ُهِّ ِش َنا ْعَ َف َهْا َلَر ّنُه ِب ِكِ َد َول َل َلْرِض إلللىََ َأْخ َع ا َبلل ّت ُهِّ َوا َوا َهلل

ُلُه َث َثِل َفمََ ْلبَِّ َكمََ َكِ ْل ِه َتْحمَِْل إْن ا ْيَ َل َهْْث َعَ ْل ْو َي ُكُه َأ ْتُر َهْْث َت ْل ِلللكََ َي َثللُل ذ َم

ِم ْو َق ْل ِذيَن ا ّل ُبوا ا ّذ َنا َك ِت ْقُصللصُِّ ِبآيا َقَصللصَُّ"،َ فا ْل إسللحاق: أبللو قللال ا

ّنمَا كنتَُّ وإن ّلة،َ بهْذهِّ الخلق شّر الكِلبَّ جعَلتَُّ إ عَلللىَ قال فقد العَ

ْد هذا نسق َق َل َو َنا الكِلم: " ْأ ّنَم َذَر َهْ ًا ِلَج ِثيَر ْنللِس الِجّن ِمَن َك ِل ُهْللْم َوا َل

ُلللوٌب َ َق ُهْلوَن ل َق ْف َهْلا َي ُهْلْم ِب َل ُيَللٌن َو ْعَ َ َأ ْبِصللُروَن ل َهْلا ُي ُهْلْم ِب َذاٌن َول َ آ ل

ُعَون َهْا َيْسمََ ِئكََ ِب ِم ُأول َعَا ْن َل البللل فللي قللال فالذي َأَضّل"،َ ُهْم َبْل َكا

َقر َنم والب ِقطِّْ أعَظللم،َ والغ َأْسلل الكِلم،َ معَنللىَ بقللدر أقللدارها مللن َف

ِركَ أن ذلكَ وأدنىَ ّنكَ الذّم في الجمَيَع بيَن ُتش فللي أنصفتَُّ متىَ فإ

ْنِصفهْا أن إلىَ ذلكَ دعَاكَ الوجه،َ هذا ّبع في ُت الشللعَار مللن لهْا ما تت

ّبعَتُّ كمَا واليات،َ والخبار والمثال عَليَهْا. ما تت

 القبائل في والخمول الشرف



ِبيَلن فللي تقللادم المَيَلد ثللم َعَللدلً: إذا اسللتوى الق وقال صاحبَّ الكِلبَّ: سنضرب مثلً بيَننا يكِون 

ِء والجللواد والشللعَراء،َ وكللثيََر السللادات فللي ُفرسللان والحكِمَللا كللان أحللد البللوين كللثيَر الللذرء وال

ّذرء والعَدد،َ ولم يكِن فيَهْم خيَللر كللثيٌَر ول العَشائر،َ وكثيََر الرؤساء في الرَحاء وكان الخر قليَل ال

ِرُقوا فلي معَظلم النلاس،َ وكلانوا ملن المَغمَلورين َغ شر كثيَر،َ خمَلوا أو دخلوا في غمَار العَرب،َ و

ُيضللَرَب بهْللم المَثللل ِر ذلكَ،َ وسلمَوا مللن أْن  ّيَيََن،َ فَسلمَوا من ضروب الهْجاء ومن أكث ومن المَنس

ُء،َ ول ِبلطِّ الشلعَرا ْغ َي ّلهْلم ملن القللوب محلّل ملن ل  ّر،َ وكلان مح م يكِلن ش ّلٍة ونذاللة إذا ل ِق في 

ُء؛ وكانوا كمَا قال ُحمَيَد بن  ثور: يحسدهم الكفا

ُتمَا ّيَيَِن وجاوز ًا الح ْهْد َعَلمََلا ن ْث َوَخ ٍر أْرَض َجاوزتمَا إذا عَلامل
ْوا َب ِريقوا أن َأ ِهز في ُي َهْزا  ال

 ِمْحجمَا
ِم من  ّبلاِن بن َجْر َر

ُء يكِن ولم المَيَلد تقادم وإذا ّذْر كلثيٌَر،َ وشّر كثيٌَر خيٌَر فيَهْم وكان ال

ِلبَّ َلمَوا ولم ومناقبَّ،َ ومثا ُيْضللَرَب ُيهَْجوا أن من َيس المَثللل،َ بهْللم و

ًا ولعَّل تسلليَر وأمثال الرواة،َ بمَحبة تتصل أشعَار لهْم تتفق أن أيض

ٍذ فيَصيَُر العَلمَاء،َ ألسنة عَلىَ أْمثللَل شللّر،َ ول فيَلله خيَللر ل مللن حيَنئ

ً ّيَمَا ول النقصُّ،َ وبعَُض الكِثيَُر الفضُل فيَه ممَّن العَاّمة،َ في حال سلل

َوروا إذا ُكلهْم من جا َلفوا يأ ِنللّي لقيَللتُّ كمَللا ينصفهْم،َ ل من وحا أو َغ

باهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة.

ًا أّن ولو ْبس ْطُر لذهبَّ أقامتُّ؛ ما ِضعََف عَامر بني في أقامتُّ عَ َش

لصللحابه: قللال الشللّر دلئل رأى لمَّا ُزهيَر بن قيََس ولكِّن شرفهْا؛

َفلللان بنلللي فلللي اللللذّل عَلللامر. بنلللي فلللي العَلللّز ملللن خيَلللر َغط



ً القوم يكِون وقد عَليَهْللم فْضلهْم رأوا فإذا أعَمَامهْم،َ بني مع ُحلول

ًا تركللوا وإن َحسللدوهم ّد إنصللافهْم مللن شلليَئ عَليَهْللم ذلللكَ اشللت

َظمََهْم،َ َدعَاهم قدرهِّ،َ من بأكثر وتعَا إلللىَ منهْللم الخللروج إلىَ ذلكَ َف

َق عَليَهْللم،َ وحمَلللوا نهْكِللوهم آخريللن إلللىَ صاروا فإذا أعَدائهْم،َ فللو

َوهم حللتىَ أعَمَامهْم،َ بني من فيَه كانوا الذي ُعَ ْد ّنللدم إلللىَ ذلللكَ يلل ال

َفللة واتقاء،َ حمَيًَة الّرجوع،َ يستطيَعَون فل مفارقتهْم،َ عَلىَ أن ومخا

حلفللائهْم فللي المَقللام وإلىَ عَليَه،َ كانوا ممَا شيء إلىَ لهْم يعَودوا

ّدة وِمن احتقارهم،َ من يرون الذين عَليَهْم. الّصولة ش

 سعد بنو واٍد بكل

ُظلمَهْللم َهبهْم و ْذ ًا،َ فلمَللا رأى ملل َوَز ناسلل ّي من بني سللعَد،َ فجللا ِد ْعَ ُقريع الّس َبطِّ بن  وقد خرج الض

ُنللللللللللللو سللللللللللللعَد،َ فأرسلللللللللللللهْا مثلً. َب ٍد  ْهْكِهْللللللللللللم،َ قللللللللللللال: بكِللللللللللللّل وا َن و

ّيَد بني ُسليَم،َ وقد ناله ضيَم في بعَلض الملر،َ فلأبىَ الّضليَم،َ ّباس بن ريطة الّرعَلي س وقد كان عَ

ِه فقال في كلمَة  ْيَ َعَل ْنم عَّز  َغ َتهْم إلىَ بني  له: فلمَا حاوَل مفارق

ُة أِخيَكِم  ِقُر الّرْحم كّز ِلهْلا التؤام ُتْزِجي عَا ْعَ َب ل
ّبللر عَللن هللذهِّ القّصللة وزعَمَوا أّن أبا عَمَرو أنشد هذا الشعَر،َ وخ

َعَللزرة َبيَل بللن  ُنلله،َ فحلللف ُشلل ٍم مللن أيللامه،َ فللدمعَتُّ عَيَ فللي يللو

ِرْشدة ٍة أو ل ّيَ ِغ َعََربّي في الحقيَقة ل َل ّنه   -! قبائللل فللي6بالطلق: إ

فمَن القبائل شطرها خيَر كثيَر وفي الشطر الخر شرف وضعَة 



المَتقادمة المَيَلد التي في ِشطرها خيَر كثيَر،َ وفي الشطر الخر

شرف وَضعَة،َ مثل قبائللل غطفللان وقيَللس عَيَلن،َ ومثللل فللزارة

ِنّي وباهلة،َ َغ ّله بن غطفان،َ ثم  ومّرة وثعَلبة،َ ومثل عَبس وعَبد ال

َعَبللس وذبيَللان،َ واليَعَسللوب والطفللاوة فالشللرف والخطللر فللي 

ّقىَ والمَحروم والمَظلوم،َ مثل باهلة وغنللّي،َ ممَّللا والمَبتلىَ والمَل

ّنهْم آلللة لمَللدارج ّتللىَ كللأ لقيَتُّ مللن صللوائبَّ سللهْام الشللعَراء،َ وح

ّبمَللا ذكللروا ُثر بهْا كّل مللاش،َ ور القدام،َ ينكِبَّ فيَهْا كّل ساٍع،َ ويعَ

ّذكر،َ َأشَجع الخنثىَ ببعَض ال َيَعَسوب والطفاوة،َ وهاربة البقعَاء و ال

وذلكَ مشللهْور فللي خصللائصُّ العَلمَللاء ول يجللوز ذلللكَ صللدوَرهم،َ

وجّل معَظم البلء لم يقع إلّ بغنّي وباهلة،َ وهم أرفللع مللن هللؤلء

وأكثر فضولً ومناقبَّ،َ حتىَ صللار مللن لخيَللر فيَلله ول شللّر عَنللدهِّ

أحسَن حالً ممَّن فيَه الخيَر الكِثيَر وبعَض الشّر،َ وصار مثلهْم كمَا

قال الشاعَر: 

ُبْخل ِبتُّْ أْشعََث ِب ْث َت ُكْن واس  و
حكِمَا

َدى  ِة َن ْلَح ْلَحات َط ّط ال

ّد ول ُعَ ًا لهْا ت كلرملا ول لؤمل وِمن لؤم من ُخزاعَة

ًا. ّيلللللللل ًا عَبقر ُظلمَلللللللل وقللللللللد ظللللللللرف فللللللللي شللللللللعَرهِّ فظلللللللللم ُخزاعَللللللللَة 

َقبان  ّي: وقال في مثل ذلكَ الشعَر الّر السد



ّنكَ ُملِضلّر غنّي فيَهْم بأ ِبكَ ِم في بحْس ْو ْعَلمَوا أن الق ي
ٌو أنتُّ فل ْل ُمّر أنتُّ ول ُح ِر كلْحم مليَخ َوا الُحل

َء بن حبيَبَّ حيَث  يقول: وكمَا قال الشاعَر في عَلبا

ٌو ل ُملّر ول حلل ِعَلباء ِء ال َبا ْل ِعَ ْل كا
شلّر ول خيٌَر لِ د الجارو بني من

ّد مللللللللللن ونحللللللللللوهِّ فهْللللللللللذا ِء. أشلللللللللل الهْجللللللللللا

ْقللصُِّ أصللناف لجمَيَللع اسللٌم والخمَللول ّن ّلهْللا ال ّنلله عَاّمتهْللا،َ أو ك ولكِ

الخاّصللة. ضللّرتكَ إذا العَاّمللُة ينفعَللكَ وليَللس العَلمَللاء،َ عَند كالّسْرو

ُعَكِللل،َ وثللور مّر،َ بن تمَيَم الضرب هذا ومن ففللي ومزينللة،َ وتيَللم و

وقللد ثللور،َ فللي ليَللس مللا والفضل،َ الشرف من ومَزينة وتيَم ُعَكِل

ِلم ّ ثور س ّ يرويه ل ممَا اليَسيَر،َ الشيء من إل ّلتُّ ثم العَلمَاء،َ إل ح

ّيَُة َد البل َك ْكِل عَلىَ الهْجاء والتحف الشّر،َ ور ّعَثوا وقد وتيَم،َ ُعَ بيَن ش

ًا،َ مزينة ّنهْم شيَئ ّببهْم ولكِ مللن لهْللم تهْيَأ ما قاطبًة المَسلمَيَن إلىَ ح

ّبة،َ من نالوا وقد فيَه،َ تيَم حّظ قّل حيَن السلم،َ ّبة في ما مع ض ض

ُدهِّ نقللصُّ متىَ الَب لّن الشريفة؛ الخصال من َللل عَللن العَللدد فللي و

تسللليََم يللروا حللتىَ عَظيَمَللة،َ بكِللّل الَخللرون ركبهْللم فقللد أخيَه ولد

ًا،َ إليَهْم المَرباع ّظ أمللوالهْم عَلللىَ والحمَللل اللللواء،َ تحتُّ والسيَر ح

ّتىَ النوائبَّ؛ في ّبمَا ح ُعََسفاء،َ كالعَضاريطِّ كانوا ر وفي والتباع،َ وال

ًا؛ ذلللكَ مللن يجدون ل ثم والدخلء،َ التباع ّد امتنعَللوا مللتىَ كللأنهْم بلل



َذلوهم،َ ّنعَمَللللة أن فللللرأوا فاسللللتباحوهم،َ خلللل لهْللللم. أربللللحَُ ال

ٌد فقللال بكِلمَللة،َ الحنللف عَلللىَ غيَلن أعَان وقد فللي الحنللف: عَبيَلل

ّيَة،َ ٌع الجاهل ًء فصاروا تفّرقوا هربوا فإن السلم،َ في أتبا فللي أشللل

لللم مللن كحكِللم أبيَهْللم وحكِللُم درج،َ من حكِم حكِمَُهْم فصار البلد،َ

من رؤوسهْم يرفعَون ل حيَث فذلكَ القرباء حالفوا هم وإذا ُيعَِقبَّ،َ

والغرم. الذّل

ْلُف  العرب عند الِح

ّبة،َ وأسللد ْلللف ضللربان: فأحللدهمَا كانضللمَام عَبللس وضلل والِح

ِهْكِللتُّ باهلللة وغنللّي،َ ُن ُينهْكِللوا كمَللا  ُء لللم  ِء أقويا وغطفان فإّن هؤل

ّكروا عَلىَ حال؛ فقللد ِة القوم إليَهْم،َ ولخشونة مّسهْم إن تذ لحاج

ٌد مللن عَيَيَنللة بللن ٍد،َ وعَبللٌس مللن عَللامر،َ وأسلل ّبُة من سعَ لِقيَتُّ ض

ُقلللللللللللللللللللللللوا. حصلللللللللللللللللللللللن ملللللللللللللللللللللللا ل

ِرهِّ خللروج أسللد مللن ّقَة ذلكَ عَلىَ النابغة،َ وكيَف ك وقد رأيتُّ مش

بنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ذبيَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللان.

وعَيَيَنُة بن حصن وإن كان أسود من النابغة وأشرف،َ فإّن النابغَة

كلللللللللللللللللللللان أحلللللللللللللللللللللزم وأعَقلللللللللللللللللللللل.



َثيَللم ُعَكِللل وتيَللم،َ ولللول الربيَللع بللن ُخ ُتليَللتُّ  وقللد سلللمَتُّ ثللور واب

وُسفيَان الثوري،َ لمَا عَلمَتُّ العَاّمُة أّن في العَرب قبيَلًة يقال لهْا

َبلللتُّ تيَللم أكللثُر مللن ثللور ومللا ولللد. َق ٌد ممَّللن  َلَشريٌف واحلل ثور،َ و

ُبخسلتُّ،َ مللع مللا فيَهْللا مللن ُتليَلتُّ وظلمَللتُّ و َعَنبر،َ قللد اب ْل َب وكذلكَ 

ُفرسان والّشعَراء،َ ومن الّزهللاد،َ ومللن الفقهْللاء،َ ومللن القضللاة ال

ّيَيَن. ّيَيَن وجللللاهل والللللُولة،َ ومللللن نللللوادر الّرجللللال إسلللللم

وقد سلمَتُّ كعَبَّ بن عَمَرو؛ فإنه لم ينلهْا من الهْجاء إلّ الخمَللش

ٍم قد رُضوا بُخمَولهْم مع السلمة عَلللىَ العَاّمللة،َ ّنتف. ورّب قو وال

َة ِم رؤوسللهْم حجللار ّله تعَالىَ عَلىَ قمَلل ّتىَ يصبَّّ ال فل يشعَرون ح

ّيَرها شاعَر،َ وسوطَْ عَللذاٍب يسلليَر بلله الراكللبَُّ القذف،َ بأبيَاٍت يس

والمَثل،َ كمَا قال الشاعَر: 

ْقَحُة الظليَُم كمَا ِم َف ًا البراِج َناف ْقلَحٌة َم ِرم َف للدا
الشاعَر: وقال 

ِبطاُت كمَا ِم بني شّر الَح تمَيَ َيا َشّر ِمْن الُحمََْر َطا المَ
الشعَر. بعَض من بأعَلق البعَيَر،َ ِجلد في المَيَسم فمَا

 القبيلة نباهة في الشعر أثر



ُللله ُنمَيَللر،َ يصلليَر أه َفعَال،َ مثل  َعَدد وال وإذا كان بيَتُّ واحد يربطه الشاعَر في قوم لهْم النباهة وال

ُة جريللر ِبطات،َ وقد بلغ مضّر َليَم وبمَناف وبالَح ّظ ّنكََ بال ُنمَيَر وغيَر نمَيَر،َ فمَا ظ إلىَ ما صارت إليَه 

قال: عَليَهْم حيَُث 

ًا فل كلبلا ول بلغتَُّ كعَب ّطْرَف ّنكََ ال ُنمَيَر ِمن إ
ًا  ْوم َق آَخرين: إلىَ أن قال شاعَر آخر وهو يهْجو 

َع كمَا ُء وض ِهْجا ِني ال ِر َب ْيَ ُنمَ ُدكم وَسوَف ِئي َضعًَة يزي ِهَجا
ّتىَ قال أبو  ْينّي: وح َد الّر

َلتُّْ َمتىَ َت ْيَر َق َها َمْن ُنمَ ِني َهَجا ُد ُتوعَِ ِنلي َأ َل ُت ْق َت ْيٌَر ِل ُنلمَل
بكِاء العَرب من الهْجاء وذكر بعَض من بكِىَ منهْللم لللذلكَ ولمللر

ّول ِء،َ وهللذا مللن أ ِغزار من وقللِع الهْجللا ما بكِتُّ العَرُب بالدموع ال

ُعَلثللة،َ َعَلقمَة بن  ُق بن ِشهْاب،َ وكمَا بكِىَ  كرمهْا،َ كمَا بكِىَ مخار

ّله بن ُجدعَان من بيَتٍُّ لخللداش بللن زهيَللر،َ ومللا وكمَا بكِىَ عَبد ال

زال يهْجللوهِّ مللن غيَللر أن يكِللون رآهِّ،َ ولللو كللان رآهِّ ورأى جمَللاله

َءهِّ ونبله والذي يقع في النفوس مللن تفضلليَله ومحبتلله ومللن وبهْا

ّنبيَتُّ وغّسان بللن مالللكَ إجلله والرقة عَليَه أمسكَ،َ أل ترى أن ال

َدغفللل بللن ّلللة إلّ  بن عَمَرو بن تمَيَم،َ ليَللس يعَرفهْللم بللالعَجز والق

ّي،َ وإلّ ُصللحار ّيَللس النمَللر ّي وإل ابن الكِ ُعَذر حنظلة،َ وإلّ النّخار ال

ّطاح وأشللباههْم ومللن شللابه ّية وأبللو الّسلل ِر العَبللدي،َ وإلّ ابللن َشلل

طريقهْللم والقتبللاس مللن مللواريثهْم،َ وقللد سلللمَوا عَلللىَ العَامللة

وحصلوا نسبَّ العَرب فالرجل منهْم عَربي تمَيَمَللي،َ فهْللو يعَطللي



حّق القوم في الجمَلللة ول يقتضللي مللا عَليَلله وعَلللىَ رهطلله فللي

الخاّصللة،َ والحرمللان أسللوأ حللالً فللي العَامللة مللن هللذهِّ القبائللل

ّد وأجلللللللللللللللد. الخاملللللللللللللللة وهللللللللللللللم أعَلللللللللللللل

ّيَللة أخللرى: أْن يكِللون ما تبتلللىَ بلله القبائللل فيَصلليَبهْا الخمَللول وبل

ّيَللأ أن يصلليَر ِدم المَيَلد،َ قليَل الذلة قليَل السيَادة،َ وتهْ القبيَُل متقا

ِد إخوتهْم الشرف الكِامل والعَدد التاّم،َ فيَستبيَن لمَكِللانهْم في ول

منهْم من قلتهْم وضعَفهْم لكِّل من رآهم أو سللمَع بهْللم،َ أضللعَاُف

ُتللللوا بشلللرف إخلللوتهْم. اللللذي هلللم عَليَللله للللو للللم يكِونلللوا اب

ُيمَن الولد أّن وِمْن شؤم الخوة أّن شرفهْم ضعَُة إخوتهْم،َ ومن 

ْبلهْم من آبائهْم ومللن بعَللدهم مللن أولدهللم: َق شرفهْم شرُف من 

َقيَللم لللم يناسللبَّ ُف ّله بن دارم وجرير بللن دارم،َ فلللو أّن ال كعَبد ال

ًا للللله. ًا،َ كللللان خيَللللر ّللللله بللللن دارم وكللللان جللللار عَبللللد ال

ه ملن الخصلال الشلريفة ُقريلش - لمَلا جلاءْت ب ولقد ضعَضعَتُّْ 

َنهْا الللتي تبصللر التاّمة؛ ِمْن أركان كنانة - َسناَم الرض وجبلهْا وعَيَ

ّنكَ بمَللن أبصللر بنللي زيللد بللن َفهْا التي بهْا تعَطس،َ فمَا ظ بهْا،َ وأن

ّله بن دارم،َ وبني نهْشل بن دارم،َ وبني مجاشع بللن دارم،َ عَبد ال

َوين إذا بللَرع ُقيَم بن جرير بن دارم? وكذلكَ كّل أخلل ثّم رأى بني ف



ُدهمَا وسللبق وعَل الّرجللال؛ فللي الجللود والفضللال،َ أو فللي أحلل

ًا مللن الرجللال،َ ِإن كللان الخللر وَسللط ُفُروسة أو فللي البيَللان،َ فلل ال

ِبيَللن البراعَللُة فللي َت ُدوا بحسن مللآثرهِّ فللي الطبقللة السللفلىَ ل قص

ًة هللي الللتي بلغللتُّ بلله أخيَه،َ فصارت قرابتلله الللتي كللانتُّ مفخللر

َنللَزة بللن أسللد فللي ربيَعَللة،َ ولللو كللان َعَ َفل السافليَن،َ وكللذلكَ  أس

ًا َبيَعَة أْضَجَم،َ لكِللان خيَللر َنَزة ومّرة في ُض َعَ ًة في  سودد ربيَعَة مّر

ِء القبائللل الللتي سلللمَتُّ عَلللىَ ّد كللثيَر مللن هللؤل لهْللم اليَللوم،َ ولللو

ّييَللن مللن َنز ْطُر مللا للعَ الشعَراِء أو عَلىَ العَواّم أن يكِون فيَهْم َشلل

الشرف،َ ولو أّن الناس وازنوا بيَللن خصللال هللذهِّ القبائللل خيَرهللا

ًء. َوا وشللللللللللللللللللللّرها لكِللللللللللللللللللللانوا َسلللللللللللللللللللل

وقال صاحبَّ الكِلبَّ: ذكللرَت عَيَللوَب الكِلللبَّ فقلللتَُّ: الكِلللبَّ إذا 

ّدار حتىَ يأتَي عَلىَ أقصللاها،َ لّن ُأُجور أهل ال كان في الدار َمَحق 

ُأِخذ منهْا كّل يوم وزَن قيَراطْ،َ والقيَراطْ مثل أحللد،َ لللم الجور إذ 

ّد يلبث عَلىَ ذلكَ أن يأتَي عَلللىَ آخرهللا،َ وقلللتَُّ: فللي الكِلللبَّ أشلل

َللة ّنللوَم ليَلً والقائ الذى عَلىَ الجلار والضلليَف واللدخيَل،َ يمَنعَله ال

ّنباح من المَؤنللة َع الحديث،َ ثّم الذي عَلىَ سامع ال ًا،َ وأن يسمََ نهْار

مللللللللللللللللللللن الصللللللللللللللللللللوت الشللللللللللللللللللللديد.



ِته إلّ بإدامللة مجاوبللة ّدة صللو ولو لم يكِن في الكِلبَّ ما يؤذي بش

الكِلب لكِللان فللي ذلللكَ ممَّللا ينّغللصُّ العَيَللش،َ ويمَنللع مللن الكِلم

والحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللديث.

ّيَة فللي بعَلض َهْ شعَر في النبللاح والسللتنباح وقللال أرطللأة بللن ُسل

افتخارهِّ: 

 البخيَُل الّستَر أغدف إذا
المَواكُل

ّوام َق موهنلا الّضيَف إلىَ َل

ٍة عَلىَ ّني ثق فلاعَلُل أنا بمَا م ْتلُه َب ٌة كللب فأجا ِثليََر َكل
ّ الضيَف ِئُل ُتصاَن أْن إل ٍد من ضيَفي دوَن الَحل تحوُزهِّ تل

َهْرمة: وقال ابن 

َفاع في ُقْم له وقلتُّْ َيَ  ال
ِوِب فلَجلا

ّبهْتُُّ ومستنبحٍَ ِه كلبلي ن ِتل للصلو

ِة ْين مسنوِن بضْرب ِغرار  ال
قاِضلبَِّ

ِفّي مّسُه قد الصوِت َخ

َقىَ التي  آئبَِّ كلّل بلهْلا أل ّتىَ واستبشرت فرّحبتُّ ح
بسطلتلُه

آخر: وقال 

ْنبحَْ الكِلبَّ ّنمَا َي ْكِعَُم وهو عَليَه نابحَُ الكِلبَُّ إ َبلُه َي كل
ضرار: وقال مزّرد بن 

َة من ضيَف ضاف إذا  َفزار
 راغبَُّ

ًا ّتقىَ غلم الذّم َأ
بلاللِقلرى

ْبحَِ دون  والكِللبَّ الكِلبَِّ َن
دائبَُّ

ٍر آَب َع سا الكِلبََّ أسمََ

بْرد: وقال بّشار بُن 

ّياَم وبالشرقيَن الِقلبلاِب َأ ّله عَبدي بتّل الِقباب ال
وطالتُّْ َقُصَرْت لنا الكِلِب نائمَََة ُفرعَان عَلىَ



ّله بن  َغطفان: وقال رجل من بني عَبد ال

ِتبَِّ بّث أكثرت َدخن المَعَا ْبِق لم  َت ّد تس ٍة ُو صلحلاب
ِء امرأ لستبقي جانبَِّ الناس من عَِّريٍض ًة الّسو ّد ُعَ

ْبهْا لم ِرب كلُب تجاو القلا َهْلا البعَدين كلَب ونبح
ُأحيَحة بن  الُجلح: وقال 

ُبلهْلا زانهْلا إذ ّباِت تلرائ َد أْحَسَن والل ُمليَكَِة من الِجيَ
ُبهْلا الكِلُب وناَم ّناُس صاح َذا لليَلة ليَتني ال هلجلع إ

ّنلُه ل يرضلىَ ىَ أ لحه وبلوله،َ عَل ٌة في نفسه،َ وإقلذارهِّ أهلله لكِلثرة ُس وقلتَُّ: وفي الكِلبَّ قذار

ّتلللىَ يحفلللر بلللبراثنه وينقلللبَّ بأظلللافرهِّ،َ وفلللي ذللللكَ التخريلللبَّ. بالّسللللح عَللللىَ السلللطوح،َ ح

ّنوم ومن إفساد ُحللّر المَتللاع،َ مللا ل ّنُه يكِون سببَّ الوكف،َ وفي الوكف من منع ال ولو لم يكِن إلّ أ

ّوار؛ ومللع ّق الثيَاب،َ والتعَّرض للللز ِولدان،َ وش يخفىَ مكِانه،َ مع ما فيَه من عَّض الصبيَان وتفزيع ال

ًا ًا من الطبع المَستدعَي للصبيَان إلىَ ضربه ورْجمَه وتهْيَيَجه بالعَبث،َ ويكِون سبب ما في خلقه أيض

ْقرهلللللللللللللللللللللللللللللللللم والوثلللللللللللللللللللللللللللللللللوِب عَليَهْلللللللللللللللللللللللللللللللللم. لعَ

ّيَللات المَعَشللوقات؛ ِظ ّي والح وقلتُّ: وبئس الشيء هو في الدار،َ وفيَهْا الُحللَرم والزواج،َ والّسللرار

ّظ َأَش َبع وإّما قلائم،َ وليَلس معَله ملا يلواريه،َ وربمَلا  ْق َيّر ظاهر الحجم،َ وهو إما ُم َأ َكرهِّ  َذ وذلكَ أن 

ُء عَنللد غيَبللة فحلهْللّن،َ ِغيَباٍت أو محتاجاٍت إلىَ ما يحتاج إليَه النسا ّلهّْن يكِّن ُم َعَظ بحضرتهّْن،َ ولعَ وأن

ُعَمَّهْلللللللللللللللللللللللللللللللللن. َي وإذا عَجلللللللللللللللللللللللللللللللللَز عَلللللللللللللللللللللللللللللللللن أن 

ُبرُجمَللّي أّم أنللاس مللن العَللرب،َ أّن الكِلللبَّ الللذي كللان وفد قرحان وقد رمىَ ضابُئ بن الحارث ال

ّله ّفان رضي ال َدوا عَليَه،َ وحبسه في ذلكَ عَثمَان بُن عَ ّتىَ استعَ ُقْرحان،َ كان يأتي أّمهْم،َ ح يسمَّىَ 

َلمَلا بللغ منله ُلله،َ  ُيخلاُف مث تعَالىَ عَنه،َ ولول أّن المَعَنىَ الذي رماهم به كان ممَلا يكِلون ويجلوز و

ّتىَ مات في حبسه،َ وفي ذلكَ يقول ضابئ ابن  الحارث: عَثمَاُن ما بلغ،َ ح

َظّل ُء بهْا َت َوجنا ُد َنحوي َحِسيَُر وهي ال ْف ّقًة ُقرحاَن َو ُش
َتاِج َحباهم أمليَُر الهْرمزان ب ُتهْم ّود ًا فز كأنمَلا فراحوا كلب

َق فإّن كلبليَُر الوالداِت عَقو َبلكِلم تتركوها ل وكل

َق له ِر فو ِري ِريُر الس َه
َنتُّْ ّث الليَل آخر من َعَ



بالكلب تتعلق قصص

ِكلب الرعَاء،َ ومّر ُكِوُم كلبًة من  ّنُه أبصَر رجلً ي ّي أ وزعَم اليَقطر

ِر ّثفُر منهْا ومن السللبع،َ كللالِح ِم في ثفرها - وال بذلكَ الّزّب العَظيَ

ْبيَللة مللن التللان والِحجللر،َ والحيَللاء مللن الناقللة ّظ مللن المَللرأة وال

َبهْا ّكِنتلله أم اغتصلل ّنهْا لم تعَِقد عَليَه،َ ول ندري أم والشاة - فزعَم أ

نفَسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللهْا.

َأّن رجلً أشرَف عَلىَ رجللل وقللد ّناس ففي ُملحَ أحاديثهْم:  وأّما ال

ًا يلدور معَهْللا حيَلث ِزي ًا مسللتْخ َقدت عَليَه،َ فبقي أسيَر ناكَ كلبًة فعَ

َع َفل َبيَهْللا،َ فللأطلقته،َ فر دارت،َ قال: فصاح بله الرجلل: اضلرْب َجن

ْلبلللاٍت هلللو. ّيَلللاكَِ ك ّي ن ّلللله أ َأخلللزاهِّ ال رأسللله إليَللله،َ فقلللال: 

ّنلله أشللرَف مللن سللطحٍَ للله قصلليَر ّد خللبرهِّ،َ أ ّبرنللي مللن ل أر وخ

ٍد في ظّل القمَر في أصل حائطِّ،َ وإذا أنيَُن الحائطِّ،َ فإذا هو بَسوا

كلبة،َ فرأى رأَس إنسان يدخل في القمَر،َ ثم يرجع إلىَ موضللعَه

ِإذا هو بحارس ينيَكَ كلبة،َ قال: ِظّل القمَر،َ فتأّمل في ذلكَ ف من 

ّبحني مللن الغللد يقللَرع البللاب ُته،َ فص ّني قد رأي ُته وأعَلمَته أ فرجمَ

ّنلكَ عَلّي،َ فقلتُّ لله: ملا حاجتلكَ? ومللا جللاء بلكَ? فلقللد ظننلتُُّ أ



ِعَلللتُُّ ستركبَّ البحر أو تمَضي عَلىَ وجهْكَ إلىَ الللبراري،َ قللال: ُج

ّلله عَليَللكَ،َ وأنللا أتللوب عَلللىَ َتَر ال ُتر عَلّي،َ س ِفداكَ،َ أسألكَ أن تس

َلللكَ،َ فمَللا اشللتهْيَتَُّ ِمللن كلبللة? قللال: ُجعَلللتُّ يديكَ قال: قلللتُّ وي

فداكَ،َ كّل رجٍل حارٍس ليَس له زوجٌة ول نجل،َ فهْللو ينيَللكَ إنللاَث

ْذ كللّن عَِظللاَم الجسللام،َ قللال: فقلللتُّ: فمَللا يخللاف أن الكِلب إ

تعَّضه? قال: لو َراَم ذلكَ منهْا غيَللُر الحللارس الللتي هللي للله وقللد

ِكسلائه فللي ليَلالي الللبرد والمَطللر،َ لمَللا باتتُّْ معَله فأدخلهْللا فلي 

ّللله لللم تسللتقّر للله،َ قللال: ّنلله إن أراد أن يللوعَبه ك تركته،َ وعَلللىَ أ

ّنللاِس كمَللا تعَِقللد عَلللىَ ُأيللور ال َله: فهْل تعَِقد عَلىَ  ونسيَتُُّ أْن أسأ

ّلهْا ل تعَقد َد ثلثيَن سنة،َ فقال: ل أدري لعَ أيور الكِلب? فلقيَته بعَ

ٌء ّنمَا هو شللي ًا إ ُلُه فيَهْا إلىَ أصله،َ لعَّل ذلكَ أيض ْدِخ ُي ّنُه ل  عَليَه،َ ل

ِإذا اختلفللا لللم يقللع اللتحللام،َ يحللدث بيَللن الكِلللبَّ والكِلبللة،َ فلل

َنللاث الحيَوانللات ْكِللتُّ عَاّمللة إ ّيَبٌَّ هو? قللال: قللد ن َط َف قال:فقلتُُّ: 

َيَبََّ من النساء،َ قلتُُّ: وكيَف ذلللكَ? قللال: مللا ّلهّْن أط ُهّْن ك ُت فوجد

ِنس فقلتُُّ له: َأ ّدة الحرارة،َ قال: فطال الحديث حتىَ  ذاكَ إلّ لش

ّبمَللا الللتزمتُُّ ْلبكَ وقللُرَب الفللراغ? قللال: فر فإذا دار المَاء في ُصلل

ٍء َويتُّ إلىَ تقبيَلهْا،َ ثم قال: أَما إّن الكِلَب أطيَللبَُّ شللي الكِلبَة وأه



ٍم،َ ّدا ُقلل ًا؛ ولكِن ل يمَكِن أْن أنيَكِهْللا مللن  ِريق ٍء  َذُب شي ًا،َ وأعَ أفواه

ّبلهْللا،َ لللم َثنيَتُُّ رأَسللهْا إلللىَ أْن أق ولو ذهبتُُّ أن أنيَكِهْا من خلف و

ّدم فمَللي ووجهْللي،َ قللال ُتكِلل ُد غيََر ذلكَ ف آَمْن أْن تظّن بي أني أري

َنَزعَللتُّ عَللن هللذا ُتُر عَليَللكَ،َ هللل  ُلكَ بالللذي يسلل ّني أسللأ فقلتُّ: فإ

َننللتُُّ إلللىَ ّبمَللا ح ّتوبة? قللال: ر ِدكَ بال َتني صفقَة ي ُذ أعَطيَ ْن العَمَل ُم

َأحتبُس بعَهْللللللللللللللللللللدكَ. ذلللللللللللللللللللللكَ َفلللللللللللللللللللل

َلِحّن إليَهْللا،َ ولقللد ّله إني  ّنكَ لتحّن إليَهْا? قال: وال قال: وقلتُُّ: وإ

ًا ّود شيَئ َدكَ امرأتيَن،َ ولي منهْمَا رجاٌل ونساء،َ ومن تعَ ّوجتُُّ بعَ َتَز

َتعَرف اليَوَم فللي الُحللّراس ِبُر عَنه قال: فقلتُّ له: هل  لم يكِد يص

َويه الحمَر،َ وخللذ يشللجبَّ َمن ينيَكَ الكِلبات? قال: نعَم،َ خذ محمَ

ًا كللان ًا الَحمَّامّي فإّن فارس الحارس،َ وخذ قفا الشاة،َ وخذ فارس

ّنلله نللاكََ الكِلَب ًا،َ فزعَللم أ ّيَلل َلق ّيَللم َحمَّللام،َ وكللان َح ًا وكان ق حارس

ُينيَكِه أحد،َ ّتىَ كان ل  ّنج،َ ح ُبحَ وتش ِزَل وق ُه خمَسيَن سنة،َ وشاخ و

َدهِّ حللتىَ نللاكه،َ قللال: وكللان معَلله قال: فلم يَزْل يحتاُل لكِلبَّ عَنلل

ِرٍس،َ هذا المَحتِسبَُّ ّتىَ قتله اللصوص،َ ثّم أشرَف عَلىَ فا بخيَر ح

الحدُب،َ وهو ينيَكَ كلبًة فرماهِّ بحجر فدَمَغه،َ قال: فللالكِلب كمَللا

ٌء ِء،َ وينيَكِهْا الرجال،َ وتنيَكَ الرجال،َ وليَللس شللي ّتهْم بالنسا ُت ترى 



أحّق بالنفي والغراب والطراد وبالقتل منهْا،َ ونحن مللن السللباع

ًا عَلللىَ ُعَراملل َفْرطْ فللإّن لهْللا  ّيَة في راحة،َ إلّ في ال َية الوحش ِد العَا

بعَض المَاشيَة،َ وجنايًة عَلىَ شللرار العَاّمللة وكللذلكَ البهْللائم،َ ومللا

ٍر أو ّنو ِء بعَيَللر ونطللحَ كبللش،َ أو خمَللش ِسلل عَسىَ أن يبلغ من وطْْ

َة والمَّرتيَللن،َ ولعَللّل َرْمحَ حمَار،َ ولعَّل ذلكَ يكِون في الللدهر المَللّر

َتمَللل،َ ًا،َ وذلللكَ مح ًا أو سائسلل ًا أو خادملل ًا ل ينللال إلّ عَبللد ذلكَ أيض

ُء الناس في دورهم وأهاليَهْم. قال فالكِلب مع هذهِّ الفات شركا

ِر َقشلل صاحبَّ الكِلبَّ: إْن كنتم إلىَ الذى بالّسلح تذهبون،َ وإلللىَ 

َذر المَللأكول ِطيَن السطوح بالبراثن تمَيَلون،َ وإلىَ نتن الّسلح وق

ّنوُر أكثر فللي ذلللكَ،َ وقللد رويتللم عَللن والمَشروب تقصدون،َ فالّس

ّوافاِت ّط ُهّن ِمَن ال ّنه قال:  النبي صلىَ الله عَليَه وسلم في ذلكَ أ

ًا،َ لنتفللاعَهْم بهْللا فللي ِإذا كان ذلكَ في السللنانيَر مغتفللر عَليَكِم،َ ف

ّق،َ وفي إطلق أكل الفأر،َ فمَنافع الكِلب أكثُر،َ وهي بالعَتقاد أح

َوز. ّنللله فلللي الكِلب أْجللل ّنور دليَلللٌل عَللللىَ أ ذللللكَ فلللي السللل

ُيقيَم ِر أن  َغيَو ّنه ما ينبغي لل وأّما ما ذكرتم من إنعَاظه،َ فلعَمَري إ

ّتيَس فللي المَواضللع الللتي ِبرذوَن والبغَل والحمَاَر وال الفرَس ول ال

ِرهِّ ناٌس إدخال ُء،َ والكِلبَُّ في ذلكَ أحسُن حال،ًَ وقد ك تراها النسا



ّديكِللَة والللدجاج والبللطِّّ خاصللة؛ لّن للله عَنللد منللازلهْم الحمَللاَم وال

ُتيَللوس ِء،َ فضلً عَن  ًا يظهْر،َ وكذلكَ التيَس من الظبا السفاد قضيَب

َكثيَرة وعَلللىَ ٍهِّ  الصفايا،َ فهْذا المَعَنىَ الذي ذكرتْم يجري في وجو

َكِْسللم بالللذئبَّ،َ والتقبيَللل أّن للحمَام خاّصللًة مللن الستشللارة،َ وال

ّفللش،َ والبتهْللاج ّتن ُله،َ ثّم التقبيَل والتغّزل وال الذي ليَس للناس مث

َد الفراغ،َ وركللوب النللثىَ للللذكر وعَللدم إمكِانهْللا بمَا يكِون منه بعَ

لغيَر ذكرهللا،َ مللا يكِللوُن أهيَللَج للنسللاء ممَّللا ذكرتللم،َ فلللم أفردتللم

ُغرُمللوَل ّذكر دوَن هذهِّ الموِر،َ الللتي إذا عَللاينتُّ المَللرأة  الكِلبَّ بال

َدها،َ ولم يزل ظّل ذلللكَ الغرمللول ّيَ َلهْا أو س َقرت بعَ ٍد منهْا،َ ح واِح

ّنَي لمَللا ِدث لهْا التمَ ُيح ّبهْهْا ساعََة الغفلة،َ و يعَارضهْا في النوم،َ وين

ل تقدر عَليَه،َ والحتقاَر لمَا تقدر عَليَه،َ وتركتم ذكر مللا هللو أجللّل

َهبون في التشللنيَع وأعَظُم إلىَ ما هو أخّس وأصغر? فإْن كنتم تذ

ّتَحكِللكَ َعَبللث والتعَللّرض،َ وال عَليَه إلىَ ما يعَقر من الصبيَان عَنللد ال

ُنكِم إلىَ الكِلبَّ،َ مللن ِيَيَج والتحريش،َ فلو أّن الذي يأتي صبيَا والتهْ

ّلهْم رحمَللًة - َق ْلِق وأ َبث - والّصبيَاُن أقسىَ الخ َعَ َناف ال اللحاح بأص

ُهِّ بالحنف ابن قيَللس،َ وقيَللس بللن عَاصللم،َ بللل بحللاجبَّ بللن ُلو ْنَز أ

َبللحََ ممَّللا يخللرج إليَلله َذيفللة،َ لَخَرُجللوا إلللىَ أق ُزرارة وِحصللن بللن ُح



ِئمَللة. ّق بالل ِد ابنلله،َ فهْللو أحلل َذ فوق ي الكِلبَّ،َ وَمن تركَ منهْم الخ

ه،َ ِء نفس َقلرهِّ ِملْن تلقلا ًا وثبََّ عَللىَ صلبّي فعَ َنا كلب ْد وبعَد فمَا وج

ّدد عَليَه وهو في المَهْد،َ وهو لحٌم عَلىَ وَضم،َ فل يَشللمَّه ّنه ليَتر وإ

ًا؛ ومللا ًا واسللترواح ّله تعَالىَ تشللمَّمَ ول يدنو منه،َ وهو أكثُر خلِق ال

ٍد منهْمَللا اسللتَُّ ًا إلّ شّم كللّل واحلل ًا غريب في الرِض كلبٌَّ يلقىَ كلب

ِته ُيَْحللَزن عَلللىَ مللو َيمَللوت ف ِبه،َ ول فللي الرِض َمجوسللّي  صللاح

ّنه ل ُيدنىَ منلله كلللبٌَّ يَشللمَّه،َ فللإ ُووس إلّ بعَد أن  ويحمَل إلىَ النا

ِة ِحّسلله،َ َفلل ّيَللتٌُّ؛ للطا َدهم،َ أحّي هو أم م يخفىَ عَليَه في شمَّه عَن

ّيَللتُّ،َ ّنهْم يتعَّرفون ذلكَ من المَ َء،َ فأّما اليَهْود فإ ّنه ل يأكل الحيَا وأ

ًا بلدين َته،َ ولللذلكَ قللال الشلاعَر وهللو يرملي ناسلل ُهنوا اسلل بأن يد

اليَهْودية: 

ُدهٍن ّفوا ب َلله وَح ْو بلقلَرام َح ّيَتٌُّ منهْم مات َمَسُحوا م

 الديك جانايات

َيكِللة ّد ٌد مللن جنايللات ال وقالوا: فإذا ذكرتم جناياٍت الكِلب،َ فواحلل

ّفان،َ ابَن ّله بن عَثمَان بن عَ أعَظُم من جنايات الكِلب؛ لّن عَبد ال

ِر ديللكٍَ ْقلل ّنمَا مات مللن ن ّله صلىَ الله عَليَه وسلم،َ إ بنتُّ رسول ال



ْتللرة ِلعَ ْتللُل الللديكَ  َببََّ موته،َ فق في دار عَثمَان،َ نقر عَيَنه فكِان س

ٍر ممَّللا ّللله صلللىَ الللله عَليَلله وسلللم،َ أعَظللُم مللن كللثيَ رسللول ال

َنه ملللللللللللللللن جنايلللللللللللللللات الكِلب. تسلللللللللللللللتعَظمَو

ّتللاب،َ أو عَيَللن ابللن أختلله. َعَ وقد نقر ديللكٌَ عَيَللَن ابللن َحَسللكِة بللن 

وقد نقر ديكَ عَيَن ابن الريان بن أبللي المَسلليَحَ وهللو فللي المَهْللد

ِته فاعَوّر،َ ثّم ضربته الُحمَرة فمَللات،َ ووثللبََّ ديللكَ فطعَللن بِصيََصلل

ُثمَامة بن أشلرس،َ قلال ثمَاملة: فأتلاني الّصلريخ،َ فلو عَيَن بنتٍُّ ل

َوْجنتان ّد النُف وال َو ّله واس ُهْا ك َكمَد وجهْ ّله ما وصلتُُّ إليَهْا حتىَ  ال

ًا وغارت العَيَنان،َ وكان شأُن هذا الديكَ - فيَمَا زعَم ثمَامة - عَجبلل

ًا عَند بّقاٍل لهْللم،َ يقاتللل بلله من العَجبَّ: ذكر أّن رجلً ذكر أّن ديكِ

ُته عَن الديكَ،َ فزعَم ّقال الذي عَندهِّ فسأل الكِلب،َ قال: فأتيَتُُّ الب

ّنه قد وّجه به إلىَ قتال الكِلب،َ وقد تراهنوا في ذلكَ،َ فلم أبرْح أ

ًا ّنللة،َ فخرجللتُّ يوملل َكِ ُنه وجعَلتلله فللي َم ُتُه؛ وكنتُُّ أصو ْي َتَر ّتىَ اش ح

ِئللي لبعَض مصلحٍة وأقبلتُّ بنتي هذهِّ لتنظر إليَلله،َ فكِللان هللذا جزا

ّتللىَ وطللَئ منه. قال: وديكٌَ آخر أقبل إلىَ رأس زيد بللن عَلللي،َ ح

ِدماغه وعَيَنيَه،َ فقال رجللل مللن قريللش،َ ُقُر  َبَل ين في ذؤابته ثّم أق

لمَن حضر ذلكَ من الخدم: 



ُهِّ ل كان طالمَا َطا ّدجاُج َت ال ُدوا زيد ذؤابة عَن الديكََ اطر

الكلب نفع

ًا له فإّن يقول،َ كمَا كان إن والكِلبَّ مللا بللل تأُسو،َ وأخرى تشّج يد

َفع ّله يد وهللو وأغمَللر،َ أكللثُر بصلليَدهِّ المَنافع من ويجلبَّ بحراسته ال

ُعَيَللوَن يفقللأ والللديكَ المَفضللول،َ ل والفاضللل المَغمَللور،َ ل الغامر ال

ُقللر ِصللرف فشللّرهِّ يأسللو؛ ول ويُشللّج النفللس،َ ويقتللل الدمغللة وين

ّ ممَزوج،َ وخيَرهِّ ّنه يزعَمَوا أْن إل فيَكِللون الشلليَطان،َ مللن يحرس أ

منللافع عَللارض ومللن البرهللان،َ إلللىَ يحتللاج الللذي القللول مللن هذا

َتهْا الكِلب َع اللصللوص،َ من الناس أمواَل وحراس مللن الّسللباع ومنلل

َع المَاشيَة،َ عَاّم ونفعَه عَيَان - وذلكَ المَزارع في الكِلبَّ نفع وموض

َعَىَ - بمَا عَظيَم وخطبه ّد ّديكِة حراسة من ُي يكِايل لم للشيَطان،َ ال

ِزن ولللم َقللف ول المَقايسللة،َ َيعَللرف ولللم ُيللوا َنللىَ عَلللىَ قللطِّّ و معَ

َدّل المَقابلة َغ أّن عَلىَ بذلكَ و ِيه مبل َي يجوز ل رأ النساء. رأ

فيهَّ الشعر من قيل وما العواء

ُعَواء للكِلبَّ والذئبَِّ والفصيَل،َ وقال  النابغة: ويكِون ال

ُء دياركُم في ِلكِلبي ُعَوا فتركتمَوني جاَركم 
الشاعَر: وقال 



ِوي الذئبَّ من  والغراِب َيعَ
 المَحّجِل

ٌؤ ِعَلّر ل امر ذؤابلتلي تقَش

الشاعَر: وقال 

ُقطِّ َيَس ّثوب وهو عَنُه ل ْعَصُم بال ُم ْنبحٍَ َت َتكِِشطِّ ومس الّريحَُ َتس

َبحََ َع أو كللبٌَّ ليَن ّوُم لليَفلَز ُنل
ِد في َد الليَل سوا بعَ
ِفه اعَتسا

ّبيََن إتيَان مع َعَلُم المَُهْ ْطل َم ُع  الصوِت مستسمَِ

ّلمَُه ِه من يكِ ّب َو ح أعَلَجلُم َوهل ً الضيََف أبصر ما إذا ِبل ْق ُم
الّرّمة: وقال ذو 

ُء َثِل الليَِل آخَر فصيَل عَوا ًا الذئبَّ ُمح َءهِّ كأّن محزون عَوا
آخر: وقال 

ِوي ْئبَُّ به َيعَ ُقو الذ َتز أعَللُمله طاملسة هاُمه و
ّبان بن  ّلفة يهْجو ز ُعَ َعَقيَل بن  منظور: وقال 

 عَلىَ مشدود وهو َعَوى ذئبٌَّ
ِر ُكلو

ّلُه  ٍم فلي ال قلو
يسلودهلُم

َق ّبان حوَل الحَصىَ فو  بِن ز
ِر  منظو

ّ ملازٍن من  ُهلم إل شلراُر

َغيَلن بن  سلمَة: وقال 

فالعَقلل فالنواء الحبس بله العَشاء حيَن ومعَّرس
ِة ذئبَّ ّنله الفل ِجلذُل كأ ًا وأّرقلنلي وهنل

ٍة صاِحبَّ ولكِّل ِوي  شكُِل قفر ِتله يعَ َقفلر ب
ّنه يلوُح َلِحبَّ َسْحلل كأ َء يجزعَلهْلا جردا

ّلس بن  لقيَطِّ: وقال مغ

ٍر فعَليَات َثا َت سخيَمَهْلا ُمْس ُهُْم ًا فطّرب ذئبٌَّ من عَلادي

ِلستُّْ ُدها ُه ولحوُمهْا أحسا ذي من يلَحْسَن لم

ّي: وقال الحيَمَُِر  السعَد



 عَوى إذ بالذئبَِّ فاستأنستُُّ الذئبَُّ
ِكِدُت أطيَُر وقال  ّوَت إنسان ف آخر: وص

َفتُّْ ّنلِجلم تاليَة للغور َزَح ال
ْيَُل َعَوى ّل مستحلس وال

ًا،َ عَللوى ونبللحَ،َ َنللار ًا،َ أو ممَّن يلتمَِس القَرى،َ ولم ير بالليَللل  ًا أو زائر وذلكَ أّن الرجَل إذا كاَن باغيَ

َبلللللللللللله الكِلب،َ فيَهْتللللللللللللدي بللللللللللللذلكَ إلللللللللللللىَ موضللللللللللللع النللللللللللللاس. لتجيَ

الشاعَر: وقال 

َلرض من وممَساهِّ نازح ا ِبحٍَ َتن ّثرى أهَل وُمس َيلمََس ال

الهتم: وقال عَمَرو بن 

ِري من حاَن وقد ِء سا  الّشتا
 طروق

ّو بعَلد ومستنبحٍَ ُد ُتله اللهْل دعَلو

والكِلبَّ. والذئبَّ الفصيَل عَواء من فهْذا

وإلفهَّ الكلب أنس في قالوا ما

ّبه لهله ولمَن أحَسَن إليَه قول ابللن ْنس الكِلبَّ وإلفه،َ وح وقال صاحبَّ الكِلبَّ: وممَّا قالوا في أ

ّية:  ّطثر ال

َعَْي ُهْلودا أملانًة بذاكَِ وار ُعَل و ٍرو ِزي عَمَ المَلوعَلودا أنِج

ّتىَ ُهلّن تركتُُّ ح ُقوَر ُقلودا ُعَ ُر
ْقتُّ ِلكَِ كلَب طر أه

بالّضَحىَ
ًا متلوّسلداٍت وخلدودا أذُرعَل بلنلا فرٍح ِمن بالذناِب 

 وقال الخر: 
ِكِر  ّني الكِلبَُّ ُين  صاحبَّ أ

ِر ّدا ال
ْنتُُّ ًا أحمَُِل ُك يوَم خمَر

ُد والعَنبُر َوْر النلار عَلىَ ُأذكيَه ال
ِريحَُ أتيَتُُّ المَِسكَِ و
يفعَمَنلي

ّق ريحَ يعَرف وكان والقلار الّز حيَن ريحي الكِلبَّ



أبصرني
ّطمََحان القيَنّي في اللف،َ وهو يمَدح مالكَ بن حمَللار وقال أبو ال

الَشمَْخي: 

ُتهْلُم ْذِل كلّل وأتلركَُ لقيَ َر َدُح ًا سأم َركلبَّ كّل في مالكِ
ٍم ٍة عَِظا ّل ُدٍس ِج ُبلْزِل ُسل و ُة مخاٍض من والبكِاَر

ّني أهلللي ونسيَتُُّ منهُْم كأ َفتُّْ ُبهُْم عََر ثليَابلي كل
ٌد َشمٍَْخ بني من بكَ وأصِل فرٍع ِمن شئتَُّ ما َنلا ِز

َنس الكِلب وإلفهْا،َ يذكر  َأ رجلً: وقال الشاعَر في 

ِم ولكِْن َقا ْل َت ِد ب ِري ّثل ُق ال رفليَ َتْسواِق ِر ب ِعَشا ِيَهْا ال ْعَ وَر
ِر في  ِريق الغانيَات ديا َط َظّل ْغ الكِلبَّ ي َبه يمََض َثو

الخر: وقال 

 عَلىَ كالهْلل بأبيََض وَسرت
َوى ّط  ال

والكِللب الحويرُث
َتلَشلمَّله

الرمة: وقال ذو 

ّدت  عَلىَ العَنكِبوت ُنسوج وُم
 رحلي

ّتىَ الحي كلُب َنلنلي ح ِلف أ

ثابتُّ: وقال حّسان بن 

ْبِن ِم ماريَة ا ْفِضِل الكِري َنَة المَُ ْف ِر حوَل َج أبليَهْلُم قب
ُنوِف ِز من ال ّطرا ّوِل ال َل ا ِهِّ ّيٌَة الوجو ُتلهْلْم نق ُحجزا

ِد عَن َيَسألوَن ِبلِل الّسوا المَق ْوَن ّتىَ ُيغَش ِهّْز ما ح كلبلهْلم َت
الشاعَر: وفي هذا المَعَنىَ قال 

ِة َرِحيَبَّ َباء والمَْسلرِح المََ ٍم في بيَتكَ َملعَللل
ْبحََ َن ِبلحَِ الكِلب و ْنل َتل لمَس َة ُعَفا ِقلَرى ِطلََب ال ال

َد ِدي ّللقلم أخا َيَحَِ كالل الفل ْعَس ِر َد َثا المَطّي تلكَ آ
ْنتَُّ ُكِ ْنتَُّ الوَضحَ الشركَ عَلىَ ل زائٍغ نلفلق في ك

ًا إلللىَ هللذهِّ ّنلله ممَللا ينبغللي أن يكِللون مجمَوعَلل ِكِ وفي مثل ذلكَ،َ وليَس في ذكللر إلللف الكِلب،َ ول

ّيَُة بُن أبي  ْلتُّ: الشعَار،َ وبكَ إلىَ ذلكَ حاجة شديدة،َ قال أم الّص



ِرِف ُذَرى ِر ُمْش ُقصو وللكِلْن ُمنلتلواكََ الغيَاباُت ذَراكا ال
ّلّي،َ في المَعَنىَ  الول: وقال البّزار الح

ُهْلْم فمَا الناَس وُحّر الخيََر يبتغي أسيَف  َبلُحل ين
عَصام: وقال عَِمَران بن 

ِهُم َغيَر َنٌن و ْهِّ ِم َغلاِملَر ِز ِزي ْوِمله عَلىَ العَ َقل
ْهِّ آهللٌة وداُركَ عَلاملر أبلوابلهْلم ألليَُن

ُلّم من ْهِّ بابنتهْلا ا اللّزائر بالمَعَلتلِفليَن آنس
َدى ِة من أن ّليَل ْهِّ ال السائللي ترى حيَن المَاطر

ٍة بكِّل ّبلر ْهِّ ملحل سلائر ُء َعَطا ّنا ال ُء وم َنلا ّث ال
خثعَم: وقال هلل بن 

ّني ٌء وإ ُبلهْلا إلّي َلمَْشنو اغتليَا َعَّف جلاَرتلي زيارة عَن َل
ًا َنْس ولم َزؤور ُبهْلا إلّي تأ كل لهْلا أكْن لم بعَلهْا عَنهْا غاَب

ِلم  ّي ِمْن عَا ُبهْلا حوكٍَ أ ِثيَا ِري ّدا ِسّرهلا َأحاديَث بال
َيكِفيَكَ َءات و ُبهْا المور سو ُهِّ يكِفيَكَ البطِن ِقَراَب اجتنا مللؤ

حمَة ان أسلرهِّ ثلوب ابلن َش ّفانة،َ وك ّله،َ ويكِنلىَ أبلا َس وقال حاتم الطائي،َ وهو حاتم بن عَبد ال

ّي ُمجيَر  الطيَر: العَنبر

ّق  الغريبَِّ الّضيَِف عَلىَ وَش
ُقوُرها  َعَ

ّناس بخيَُل َهلّرْت ال

ّنفُس ما إذا َجواد  َشحَّ ال
ضمَليَُرهلا

بليَتلي الكِلبَّ جباُن
ٌأ ّطل ملو

َهلريُرهلا يعَتريهْا َمن عَلىَ
ِقلّرت قلد كلبي ُأ

ّودت ُعَل و

كلبهم بهجو الناس هجو

ِء الكِلبَّ،َ ليَس يراد به ًا من هجا وقال صاحبَّ الكِلبَّ: إّن كثيَر
ُوصلًة في الكِلم ُء رجٍل،َ فيَجعَل الكِلبَّ  ِهَجا ّنمَا يراد به  الكِلبَّ،َ وإ

ًا ممَا يرتفق الناُس به من ُد من شتمَه،َ وهذا أيض ليَبلغ ما يري
 أسباب الكِلب،َ ولذلكَ قال االشاعَر: 

ٍة وَحفيَف ُد وكلبَّ نافج ُموَسل ٍم ليَل لوُن َسيَبكَ دوِن مظلل



ُد ل لئم قوِمكَ وُمِسيَُف َيحمََل ضغليَنة عَليَكَ محتمَل 

ّبهْمَا بْل  ُد إلليَكَ أح َلسلو ا
َدكََ والّضيَُف ْن َد مثُل عَِ أسو

فهْذا قول الشاعَر،َ وقال الخر: 

َباُن ْهْزوُل الكِلبَِّ َج ّنلي عَيَبٍَّ ِمن فّي  الفصيَِل َم فإ
ّنمَا أراد نفسه حيَن  ْد مدَح الكِلبَّ بالجبن،َ وإ قال: فهْو لم ير

 موسد وكلبَّ نافجة وحفيَف
ْوم عَلىَ من أسَرهِّ،َ وإنمَا هذا الّضرب  ّنمَا الل ُله،َ فإ كقوله: فإن كان الكِلبَُّ إنمَا أسَرهِّ أه

ِر عَلىَ ُبولي ُلّمهُْم قالوا ّنا ال َبحََ إذا َلضيَاُف استن كلبهُْم ا
ّغرهم. ّقلللللللللر أمرهلللللللللم وصللللللللل ومعَللللللللللوم أّن هلللللللللذا ل يكِلللللللللون،َ ولكِلللللللللن ح

َهْرمة: وقال ابن 

ْتُه نبَحتُّْ ّل َد ّوَر كلبي عَلّي َف ِرق تن ِبحَ طا مستن
مهْيَة: وقال ابن 

ِفَرها ّنلسلورا الدوابَر حوا وال َبىَ من الخيََل َعَ ّكِلىَ ُش َتَش
َلعَن أْن غرورا قتلوا أن الجوف وأهل جلعَلدي بعَيَن َط

ِرَش ُبهْم ُيهْا ًا كل َعَلقلورا كلب ُبهْم يكَُ ّتلىَ ليَفليَق كل حل
أعَرابّي: ومعَلوم أّن هذا ل يكِون،َ إنمَا هو مثل،َ وقال 

ّفلُر ل ِذّمًة أو أهله إلىَ ُتلَخل
ٍة ْد ثق َد يحسبَُّ َق المَج

ِء إلىَ أبَصُر والكِلبَُّ الكِوما ِم كلبَِّ إلىَ نبلاُحله الكِري
َهْرمة: وقال ابن 

ِزّف َترعَِيَبَُّ الداعَِي به َي ُعَهْا الحّي كلِب من  و َب يت
ِء،َ وقال  الخر: فهْذا قول هؤل

َبحَْ الكِلبََّ ْن ّنمَا َي َعَُم وهو عَليَه نابحَُ الكِلبَُّ إ َبله َيكِ كل
الخر: وقال 

ِء  ْذرا َعَ ْتلُر ُدونهْا ِمْن كال ِس
ِة ِمن الحّي كلبََّ َخشيَ

تغلبَّ: وقال أعَشىَ بني 



َقتُِّ الطواء عَلىَ ّن ّلتُّ الكِلبا َخ عَمَرو بن معَاوية احت
ًا،َ كمَللا ّثابل ًة و ًا،َ وملّر ًة يجعَله جبان ًة مكِعَوم،َ ومّرة مخنوق،َ ومّرة ُموَسد ومحّرش،َومر فالكِلبَّ مّر

الحطيَئة: قال الراعَي في 

َفه ضيٍَف كّل سالحَُ فهْو ضا ّلله  ّنله اللحلطليَئَة ال إ
َبحَْ الكِلبََّ ّنمَا ين نابلحَُ الكِلبَُّ إ ُق وهو إليَه َبله يخن كللل

تغلبَّ: وقال أعَشىَ بني 

ْبسّي كّل ِد عَلىَ َعَ ٍد عَلىَ نابحَُ الزا َتله خبيٍَث زا ِري ق
الفرزدق: وقال 

َبىَ َبحََ أن أ ّ الضيَاف تنزع أوقدا الكِلبَُّ ين ًتىَ إلىَ إل ف
الخر: وقال 

َبحَْ الكِلبََّ ّنمَا ين  نابحَُ الكِلبَُّ إ
الخر: وقال 

 نابحَُ َلكََ أبا ل كلبٍَّ
الفرزدق: وقال 

َبحََ أن أبىَ َدا الكِلبَُّ ين َق  أو
ُقللوَن بلله،َ ل عَلللىَ أّن َتِف ّفون بذكر الكِلبَّ،َ وير ّنهْم يتش َذا عَلىَ أ ومتىَ صار الكِلبَّ يأبىَ النباح? فهْ

جرير: هذا المَر الذي ذكروهِّ قد كاَن عَلىَ الحقيَقة: وقال الخر،َ وهو 

راكبَُّ َربيَعَة من َلتاني إذن ٍة أو َنْجَراَن في كنتُّ َعَمََاي ِب
ِد كَضبَّّ َعَرا ُوهِّ ال ْط ِرُب َخ ّليَِل آخَر الكِلَب متقا ُؤهِّ ال َوط

ُظُر ْن َي ٍة من و ّقاعَ كاذب وهو ُل َنا ّنيَ َع ُيمَ َبله الربيَ ْو وَصل
ّنه مع ذلكَ قد أثللار الكِلب مللن آخللر الليَلل،َ وذلللكَ وقلتُّ َء حركته،َ وأ فذكر تقاُرَب خطوهِّ،َ وإخفا

ّقللللللللة حّسللللللللهْا. ِد ّقظهْللللللللا و نومهْللللللللا وراحتهْللللللللا،َ وهللللللللذا يللللللللدّل عَلللللللللىَ تيَ

وفيَمَا ذكروا ِمن حالة الكِلبَّ لسببَّ القرى من البرد،َ والذي يلقىَ،َ وكيَف الشأن فللي ذلللكَ،َ قللال

باهلة: أعَشىَ 

الُحَجلُر تنفاحه من الحّي  َيَّض الكِلبََّ  ْب ِقيَِع ُم ِه الّص ِب
الحطيَئة: وقال 

ٍر ل بأثباِج َقِفلراِت ول ُخو ُع الكِلبََّ أْجحر ّت الّصِقيَ َنها ْيَ َق َ



َهْرمة: وقال ابن 

ًا ياف ْهن ْوا إذا َو ّبل ّيا تحل للد والض والمَعَّصبَّ الجاَر
َء ب ِر ورا ُكُِسو ًا ال ْبح ّيَا َن َخِفل َنني ْو ْلق َبحََ إذا َي اللكِلل ن

ِر  ّيا الحّي أصفَر َيق ر
ِبّس الحالبَُّ  ْلمَُ إلىَ ا

ِرثتُُّ بل حادٍث،َ ّيَا ذاكََ َو َعَل ُكِْن ّيًَة َت تلراٍث من خارج
وقال العَشىَ: 

ْيَِف في   فيَه َرقرقتَُّ الّص
 العَبيَرا

َد  ِء َبلْر َعَلللرو ِردا الل

ًا هلريرا إل الكِلللبَّ بهْا ُنباح َتلطلي ل لليَلَة وتلسلخلن يسل
الهْذلي: وقال 

َقرى  ّن ِريَن بال َطلي داعَيَهْا المَُث َفرِث َيص ِزُرها بال جا
ِء ِري ول الّشتا أفاعَيَهْلا َتس ٍة غيََر فيَهْا الكِلبَُّ واحلد

الفرزدق: وقال 

ُء الحّي َبيَوِت ْكِبا حْرَجُف َن ُق احمَّر ِء آفا َكِلتُّ الّسمَا ّت َه و
َءْت َفه وجا ُزّحُف وهي َخل ُع ِللهْلا قبَل الّشوِل قري َفا إ

ّنّي عَاتق من تامكٌَ أعََرُف ال َكِتُِّ ّت ٍة كلّل الطنلاَب وه ِذفلّر
َكّف يتلحلّرُف ما النار لحّر و َلىَ راعَيَهْا بللبلانله الّص
ِبض ّنلُف والّصل ِفيَهْا ليَر متكِل ِر عَن الحّي كلبَُّ ِلله نا أه
ّنيَبَِّ َسَروات عَلىَ ْطن ال  ُق

ّدُف ُمن
َيَّض ّنله الّصقيَِع مب كلأ
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