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الثاني الجزء

المعروفة بالشأعار الكلب صاحب احتجاج

والحاديث الصحيحة والخأبار الّسائرة والمأثاِل

استخرجت ومأا فيها، العيان أوجد ومأا المأثورة،

وعن والمرافق، المنافع أصناف مأن مأنها التجارُب

المرادة.  وأفعالها المحمودة أخألقاها مأواضع

ّدمَّنا فصصي صصصدر ُثّم نذكر البأواب لما ق ٌءء مَّن داء الكلب،  َءء الملوك شفا ونبدأ بأقول العرب: إّن دمَّا

ّيين: كلمَّنا هذا، قال بأعض  الُمّر

ٍر ُء لقائهصُم في ِبأحْج َءجصفصا َءن ّ عمصير أبأى بأعد الخل
َءك ّن ِبيض أضاءوا بأهم تستضيئ أ ِه ال ُوجو سنان بأني ال

ٌءر ُنو ُبهُ مَّا و ّي ُء يغ َءعصمصا الص ِر شمُس ّنها ّقلت إذا ال است
َءن ِدمَّاؤهُم َءلِب مَِّ الشفصاء الك ٍم ُة َءمَّكصار ٍم وأسصا َءكصلص

الفرزدق: وقال 

ّداء مَّن ّنةّ ال ْبِل المج ّيين والخ ِدمَّاؤهصم الذين الدارمَّ
ّلهُ بأُن قيس  ُد ال ّيات: وقال عب َءق الّر

ُلوِك ِدمَّاء َءتشفي َءلِب مَّن الم َءدني َءك َءو ّنكُس عا كما فاشتفيت ال
َءن  َءر بأ َءسد في قتلهم ُحْج ّي لبني أ ّياش الكند َءع عمرو: وقال ابأن 

ًا ُتريقون ًء تامَّور َءلْب مَّن شفا الك رئيسكصْم بأقتِل جئتْم العصا
الفرزدق: وقال 

ْتها َءف ْبِل وذو َءش َءخ ْلبى َءتشرُب هو الذي ال َءك َءراُض ال الِم
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َءنُف ْد أ
َءتشصصفي مَّصصن َءلصصِب، و ْلصصِب الك ِةّ الك َءعّضصص َءتشفي مَّن  َءء الشراف والملوك  ّنهْم يزعمون أّن دمَّا وذاك أ

ًا، كما قال  الفرزدق: الجنون أيض

شفصصصتصصصهصصصصصصصا َءبى تشرُب ْل َءك َءراُض ال الِم

َءنصصُف وقصصد قصصال ذلصصك عاصصصم بأصصن ْد ْبِل الذي هصصو أ َءخ ثم قال: وذو ال

ّيةّ، وهو جاهلّي: ِقّر  ال

ّنطِّاسّي ُكهاِل ابأِن واقُف وال ُتهُُ ِهُ مَّما وداوي ٍةّ مَّصن ِبأ َءجصن َءمَّص
ِء  ُه ِلشي َءد ّلهُُ كا ًا  صارُف ال َءةّ دهصر ّده تصمصيم َءجص

ّدم الكريصصم ُء مَّن الكلب، علصصى مَّعنصى أّن الصص ُعمون أّن قولهم: دمَّاء الملوك شفا وكان أصحابأنا يز

الشاعر: هو الثأُر الُمنيم، وأّن داء الكلب على مَّعنى قول 

َءتصبصْل ُفؤُاد وأفانين مَُّْخ مَّّسهُُ قد مَّا ِحّس مَِّن
قولهُ: وعلى مَّعنى 

ِم ِبأضْرِب ِرقاِب َءجماج  و
ًا في َءلب، وليس أّن هناك دمَّ َءب مَّن الغيظ والغضب فأدرك ثأره فذلك هو الشفاء مَّن الك ِل َءك فإذا 

ًا، وقصصول ّنطِّاسّي واقُف، لكان ذلك التأويصصُل جصصائز ّيةّ: وال ُيشرُب ولول قول عاصم بأن القّر الحقيقةّ 

الحوص: عوف بأن 

ُء ِم ِدمَّا َءقو َءبى ال ْل َءك ُء لل ِشفصا عمرو بأن ثعلبةّ العنقاء
العشى: وفي الكلب يقول 

ّ يبق فلم َءجّن ْأن إل وأكلبا ُي ًا َءعْمر ّق بأيننا و ٍم َءد ْنِش َءمَّ
ّنهُ فّرق بأينهما، ولو كان كما قال لبيد بأن ربأيعةّ:  أل ترى أ

 مَِّن بأالمرء هل الحمالةّ على
َءلِب  ك

ٍم في ُخزيمةُّ قو
ليهلكصهصْم

ًا، وقال  الخر: لكان ذلك على تأويل مَّا ذهبوا إليهُ جائز

ٍر َءكواه َءن َءبأنا مَُّكلصُب عينيهُ بأي َءطعتْم قد أمَّيري مَّا فإّّن أ



الحيوان كتاب
 الجاحظ

ّول، الباب في يدخل ل عندي وهذا مَّنهُ. جعلوه وقد ال

العجيبة الكلب طباع

ّنهُ الكلب: وزعمتم صاحُب قال ُغ أ ّوة فضل مَّن يبل ّديك طبصصاع ق الصص

ّنهُ اللقاح، في ًا احتشصصت وقد دجاجةّ سفد مَّتى أ ًا بأيضصص مَّصصن صصصغار

ّلها قلبها والتراب، الّريح نتاج ًا ك ّ سِفدها يكْن لم ولو حيوان ًة إل مَّصصّر

ِفْحلصصةّ، بأغايصصةّ ذلك في وجعلتموه واحدة، ُع ال أعجصصُب الكلصصب فطِّبصصا

ًا َءب لّن وأبأعصصد، وأقصصوى وأثقُب، إلقاح ًا، عصصّض إذا الكلصص ّول إنسصصان فصصأ

ًا ُيحيلهُ أّْن ذلك ّباح َءلهُ مَّثلهُ، ن ُيحبلصصهُ ثم ينبح، فصار طباعهُ، إلى وينق

ُيلقحهُ ٍء و ُلها صغار بأأجرا ًا َءيبو َءور فصصي َءعلق مَّصصا ُبأعصصد علصصى الكلب، ُصصص

ُعنصصصريِن بأيصصن ّطِّبعيصصن ال ّلصصد والصصذى والجنسصصين، وال أرحصصام فصصي يتو

العجصصب هصصو فصصالكلب الصصديك، طبصصاع إلصصى مَّشصصاكلةّ أقصصرب الدجاج،

ّنصصهُ العجيصصب، َءل ل َءبصص ًا أح ّنصصهُ جنسصصهُ، ِخلف مَّصصن ذكصصر الحبصصال مَّصصع ول

ًا أحالهُ واللقاح، ّباح الصصصغار، الكلب وتلصك الدراص فتلصك مَّثلصصهُ، ن

ٌءد ِتصصصصصصصصصصصصصصصصصاج، أول يبقصصصصصصصصصصصصصصصصصى. ل كصصصصصصصصصصصصصصصصصان وإن ون

َءد أّن تعلمون وقد ْغلت أول ّلقصاح وأن تبقصى، ل البغصال مَّن الب قصد ال

ّلةّ. بأهذه البغلةّ مَّن البغل مَُّنع وإنما يقع، الع
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الكلب دواء تتوارث أسرة

ّنجاشصصّي ومَّعصصهُ امَّرأتصصهُ، وهصصي قال أبأو اليقظان وغيره: كان السود بأن أوس بأن الُحّمرة، أتصصى ال

ًا يشصصفي مَّصصن داء ّنصصك شصصيئ بأنت الحارث أحد بأني عاصم بأن عبيد بأن ثعلبةّ، فقال النجاشصصّي: لعطِّي

َءن ٍقدامَّصصةّ بأصص ّوج ابأنصصهُ  ّتى إذا كان بأبعض الطِّريق أتاه الموت، فأوصى امَّرأتهُ أن تتز َءل ح َءب الكلب، فأق

ّلمتصصهُ دواء ْقت، وع َءمَّ ِنكاح  َءوجتهُ  َءلب، ول يخُرج ذلك مَّنهم إلى أحد، فتز ّلمهُ دواء الك السود، وأن تع

الكلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب، فهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصو إلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى اليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوم فيهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم.

َءلصصب، فولصصد ُيداوي مَّصصن الك ُقدامَّةّ الُمِحّل وأمَّّهُ بأنت الحارث فكان المِحّل  ُقدامَّةّ وولد  َءد السود  َءول ف

َءل َءفسصصوة الشصصاعر، فبصصال مَّثصص ُعتيبةّ بأن مَّرداس، وهو ابأصصن  ًا، فداوى ابأُن المحُل  َءةّ وعمر ُعقب المحّل 

ْوة حين  ّنْمل والدراص فقال ابأن فس ُور ال ًا، ومَِّثل ص َءلق َءع َءئ: أجراء الكلب  بأر

َءررُت ّناس مَّا إذا َءه ُها َءهّر ال ُء كلبأ وعلُمصهُ الُمِحّل ابأِن دوا
َءعةّ ّل َءو ُبأصهصا أكتافها مَُّ وجصنصو ّلصهُ عبد  زارٍع أولد الص

وأولد زارع: الكلب.

قولهُ: وأمَّّا 

 هررُت وعلمهُ الُمِحّل ابأن دواء
ّنما َءب فإ َءعّضهُ الذي أّن إلى ذه ْلصصُب َءي ِلصصُب، الك الكلب نبصصاح ينبصصح الك

ِهّر َءي هريرها. و

َلب أعراض َك ال

ّلصصهُ بأصصن مَّحمصصد، ابأصصن وقال مَّحّمصصد بأصصن حفصصص، وهصصو أبأصصو عبيصصد ال

ُء الكلصب، ابأهُ دا ٌءب كلب فأص ِر كل ْنب َءع َءبأني ال عائشةّ: عّض رجلً مَّن 

ْنثر:  َءت ِة الكلب، فقالت بأنت المس ًا في صور َءلق َءع فبال 
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َءك َءيةّ لعْمري وتل َءعّجِب ُنه ًا المت َءد أدراص زارٍع وأول
َءر ّدثني أبأو الّصهباء عن رجاِل مَّن بأني سعد، مَّنهم عبد الرحمن بأن شبيب، قالوا: عّض سصصنجي وح

ّد الطِّلب، فصصإذا أتصوه بأصهُ صصاح عنصد مَّعصاينتهُ: ل، ل ُلُب الماء بأأش ِلب، فكان يعطُِّش ويطِّ الكلُب الك

ّد ّد العطِّش ويطِّلصصب المصصاء أشصص ّنهُ يعطِّش عنها أش َءب تلك العّضةّ، وذلك أ أريد، وهكذا يصيب صاح

ٌءد لبني  َءلم وهو عب َءد ّد الهرب، فقال  َءرب مَّنهُ أش سعد: الطِّلب، فإذا أتوه بأهُ ه

مَّلقةّ أجلو سنجير يا جئت طالب أنت الذي للشيء
ٌءت وهصصصصصي ّ مَّنهصصصصصا أحفصصصصصظ لصصصصصم أبأيصصصصصا الصصصصصبيت. هصصصصصذا إل

َءمةّ وذكر َءل ًا أّن رجصصالهُ، عصصن مَّحّمصصد بأن وعلّي مَّحارب، بأن َءمَّْس زيصصاد

ّلقهُ الكلب، دواء كتب جميع ليعرفهُ العظم، المسجد بأاب على وع

الناس.

ّد الكلب أعراض مأن زعموا مأا على ر

ّلهُ حفظك وأنا، ًا رأيصصُت تعالى، ال ًة كلبصص َءحصصّي فصصي مَّصصّر فصصي ونحصصُِن ال

ّتاب، ًا يسّمى صبّي لهُ فعرض الك ّي وهصصو القّصصصابأين، أولد مَّصصن مَّهصصد

ّيتصصهُ فنقصصع وجههُ فعّض َءلوحهُُ يمحو قائم َءن َءثن مَّصصن الجفصصن مَّوضصصع دو

َءم فخرق اليسرى، عينهُ ّده، شصصطِّر إلصصى العظصصم دون الصصذي اللح خصص

ًا بأهُ فرمَّى ّي َءتصصهُ ِشدقهُ? وترك وجانِب وجههُ على مَّلق صصصحيحةّ، مَُّقل

ّدم مَّصصن مَّنهُ وخرج ّنصصهُ ظننصصُت مَّصصا الصص الغلُم وبأقصصي مَّعصصهُ، يعيصصش ل أ

ًا ًا مَّبهوت خيصصط ثّم القلب، طائر وبأقي الفزع وأسكتهُ ينبس، ل قائم
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ُع، ذلك ّتصصاب، إلصصى عاد وقد بأشهر ذلك بأعد ورأيتهُ الموض ُك وليصصس ال

ْتر مَّن وجههُ في ُع إل الّش َءبْح فلم خيط، الذى الخيط مَّوض أن إلى ين

َءئ، ٍء، دعا ول هّر، ول بأر ّتى بأما ّدوه رآه إذا ح ًا بأصال ول صصاح: ُر جصرو

ًا، ول ْد ولم كثير، ول قليل يقولون مَّّما أصابأهُ ول َءعلق ًا أج مَّصصن أحصصد

ّنهم يشّك المشايخ، تلك ًا َءيروا لم أ َءب قّط كلب َءلصص ْك َءد ول أ َءسصص ْف ًا أ طبعصص

عصصصصصصصصصصصصصصصاينت. الصصصصصصصصصصصصصصصذي فهصصصصصصصصصصصصصصصذا مَّنصصصصصصصصصصصصصصصهُ،

ُتهُ قد الذي فهو الثقات هؤُلء عن بألغني الذي وأمَّا لك. كتب

ِلب الكلب في قايل مأما الك

ِلِب أنشد  َءك ْلِب ال َءك العرابأي: وفي ال

ّنما كصلصْب مَّجنون الشاعر وإ ّلهُ ّني ال مَّصنصقصلصْب فإ
َءكذْب فيهُ على يأتي   ال

ِلهْميان وإمَّا أن يكون للّزفيان،  وأنشدني: إمَّا أن يكون الشعر 

َءن إن الجّن وفي  اعتراك كا
 ُجنوُن

ُتم ْلبى كن فعندي َءك
شفصاؤكصم

وأنشدني: 

َءبى ْل َءك ًا لقيُت إذا أدري ِصحاُح أْم عمرو آُل أ َءعْمر
َءبأصصهُ يصصصيُب الصصذي الُمكلب قال: فأمَّا ٌءء كل ُؤوسصصها فصصي دا يسصصّمى ُر

ْكوى الُجحام ُت  أعينها، بأين ف

كلمأية مأسألة
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ّيةّ، مَّسألةّ وسنذكر ّنما كلمَّ هصصذا فصصي يعترض مَّن لكثرة نذكرها وإ

ينفعصصك لم بأاللغةّ، الناس أعلُم كان ولو بأالكلم، علم لهُ ليس مَّّمن

ّتى الدين بأاب في ًا يكون ح مَّعترضصصون اعصصترض وقد بأالكلم، عالم

ْتُل عّز قولهُ في َءوا ِهْم وجل: " ْي َءل ّلذي َءنبأ َءع ُه ا َءخ آياتنا آتينا مَّنهصصا فانسل

َءن الشيطِّاُن فأتبعهُ َءكا ْلغاوين، مَّن َءف ْو ا ُه شصصئنا َءول َءفعنصصا َءر َءهصصا َءل ّنصصهُُ ِبأ َءولك

َءد َءبع الرض إلى أْخل ّت ُه وا َءوا ُثلصصهُُ َءه َءن الكلصصب كمثصصل فم َءليصصهُ تْحِمصصْل إ َءع

ْكهُُ أو َءيلهْث ْتر ِم َءمَّثُل ذلك يلهْث َءت ّلذين القو ّذبأوا ا َءعمصصوا ك َءز بأآياتنصصا" ف

َءل هصصذا أّن َءثصص َءرب أن يجصصوُز ل الم هصصذا صصصدر فصصي المصصذكور لهصصذا ُيضصص

ْتُل لنهُ الكلم، َءوا ِهْم قال: " ْي َءل َءأ َءع َءب ِذي َءن ّل ُه ا َءنا ْي َءت ِتنا آ َءيا َءخ آ َءل َءس ْن َءهصصا"، َءفا ْن مَِّ

ّبهُ فما ًا ُأعطِّي مَّن حاُل ُيش - ذلصصك غيصصر يصصذكر - ولم يقبلهُ فلم شيئ

َءت إن الذي بأالكلب ًا، وولى نبح عليهُ حمل ّد تركتهُ وإن ذاهب عليك ش

الكلصصب يلهصصث وإنما مَّوضعهُ، في يقع لم قولهُ: يلهث، أّن مَّع ونبح،

ّنباح وأمَّا تعب، ومَّن شديد، وحّر شديد َءعطِِّش مَّن فمن والّصياح ال

َءك قال لهُ: إن قلنا آخر، شيء َءثُل "ذل ِم َءمَّ َءقو ّلذين ال ّذبأوا ا بأآياتنصصا"، ك

ّد يكون أن يستقيم فقد ًا، يسّمى ل الرا ّذبأوا لهم يقال ول مَّكذبأ إل ك

ًا، مَّنهم ذلك كان وقد ّبهُ أن بأبعيد فليس ذلك يكن لم فإن مَّرار يشصص

بأصصدء فصصي والكرامَّصصات، والبرهانصصات والعصصاجيب اليصصات أوتي الذي
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َءب فصصإّن وطلبصصهُ، حرصصصهُ في بأالكلب لها، وطلبهُ عليها حرصهُ الكلصص

ّد ُيعطِّي ْهد الِج ٍةّ كّل في نفسهُ مَّن والُج ّبهُ الحصصالت، مَّصصن حالصص وشصص

ّده يصديهُ، مَّصن لها وقذفهُ رفضهُ وفصرط عليهصا الحصرص بأعصد لهصا ور

ٌُءب لصصهُ، إطصصرادك بأعصصد ينبصصح رجصصع إذا بأصصالكلب فيها، الرغبةّ أن وواجصص

طلبهصصم وزن فصصي النفيسصصةّ الخطِّيصصرة الشصصياء قبصصول رفصصض يكون

ّدة فصصي نفسصصهُ أتعصب إذا والكلصصب عليها، والحرِص ّنبصصاح شصص ً ال مَّقبل

ًا إليك ّتعصب عنصد يعتريهُ مَّا واعتراه لهث عنك، ومَّدبأر والعطِّصش، ال

ّننا وعلى ٌءةّ وهي كلبأنا إلى بأأبأصارنا نرمَّي مَّا أ وهي إل وادعةّ، رابأض

ُطبعصصت والصصذي أجوافهصصا، حصصرارة إل هناك تكون أن غير مَّن تلهث،

ّدة يختلف الكلب لهث أّن إل شأنها، مَّن عليهُ ّلين. بأالش وال

الكلب كرم

ّديك الكلب: ليس صاحب وقال فمصصن شصصيء، فصصي الكلصصب مَّصصن الصص

ولكرامَّهصصا المشصصهورة، واللقصاب المعروفصةّ السماء ذواُت الكلب

ٌءب وعتاقهصصا، وأحرارها وكواسبها، وجوارحها ٌءةّ أنسصصا ودواويصصُن قائمصص

ّلدة، ٌءق مَّخ جصصذعان، كلصصب مَّثصصل مَُّحصصصاة، ومَّواليد مَّحفوظةّ، وأعرا

ْلهُب وهو ّثاب بأن يحيى بأن البراق بأن الّس ّفر بأن و مَُّحارش. بأن مَّظ
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الكلب أسماء ذكر فيه شأعر

َءءها وأنسابأها، قال مَّزّرد بأن ضرار:  وقد ذكر العرب أسما

قصائل شصاء مَّا الشعر غزير َءض كنت إن الّشعر قري

ّيات َءقمص ُء َءر َءصصفصرا ذابأصل و ُباحّي شصقصاؤه طصويل ص
الصّسصلسصُل أعناقهّن في وأكصلصٍب يبصّري مَّصمصا لهُ

ُء، ْدل والمتنصاوُل والّسْرحان، وج َءقنيِص، ومَِّقلء  ال
ٌءب ْلهص وس

 فهو شخُصهُ فأودى فماتا
خامَّصُل

ّييِن ِقص ُلو حصياتصهُ كصانصا س

ّنصك َءلهُُ عصائُل الّشيطِّصاُن: إ ْذ ٍةّ بأصُجصوع مَّصاتصا إ ّل َءخص و
ْكدْت وقد المصسصائُل عليهُ أ َءف ّو يستثصيبصهصْم أصحابأهُ في فطِّ

ٍد،  النساء شّر ومَّن َءروا
الخرامَّصُل

ٍةّ المغالي مَّثل صبي
وِخرمَّصٍل

َءس، إليك هصابأصُل أمَّّصِك النصا َءهل ٍم مَّن لها:  طعا

ٌءق َءتر قاِحصُل الجلد حائل مَّن ومَُّح ّي هذا َءنعْم،:  ّطِّصو ال

ًا وأمَّسى بأصاطصُل ُيعانيهُ مَّا طليح طصعصامَِّصهُ مَِّن نفُسهُ تناهْت

البلبأصُل الّرقاد العيِن على
ُد َءتغّشى، ّنوم، يري فصضصل ال

ِقْف علصصى فصصصولهُ، حصصتى تعصصرف غنصصاء الكلب عنصصدهم، وكسصصبها عليهصصم، ّكْر في هذا الشعر و فف

ٌءد في ذكرها وذكر  َءءها: ومَّوقعها مَّنهم، وقال لبي أسما

َءن أحّم ْد لصم إن وأيقنصْت لتذودهّن حمامَُّها الحتوِف مَِّ ُذ َءتص
َءر ِد ُغو َءكّر في و َءم ُسخامَُّها ال وضّرجت َءكساِب مَّنها فتقّصدْت

الكلب يذكرون حين الشعراء عادة
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 شأعرهم في والبقر

تكصصون أن مَّوعظصصةًّ، أو َءمَّرثيصصةًّ الشصصعُر كان إذا الشعراء عادة ومَّن

َءر تقتُل التي الكلُب ًا، الشعر كان وإذا الوحش، بأق ّ كأن وقال مَّديح

ليصصس المقتولصصةّ، هصصي الكلُب تكون أن كذا، صفتها مَّن بأقرة ناقتي

ّثيصصران ولكصصّن بأعينها، قّصةّ عن حكايةّ ذلك أّن على ّبأمصصا ال جرحصصت ر

ّبأما الكلب ّنها ذلك أكثر في وأمَّا قتلتها، ور المصصصابأةّ، هصصي تكون فإ

 الغانم، وصاحبها والظافرة، السالمةّ هي والكلب

 الكلب أسماء لبعض ذكر فيه آخأر شأعر

ٌءد في هذا القول الثاني غير القول الول، وذلك على مَّعنى مَّا فّسصصرت لصصك، فقصصال فصصي وقال لبي

أسماءها: ذلك وذكر 

ٍة ًا ُيْشلى قفر ّق  وسائل ِركاح وهاجهُ الّضباُب وانش
ْين َءء ير نصوافصل الهاديات دمَّا َءس ّنّشاب عوابأ َءمَّى كال نحوُرها تد

: ومَّن أسمائها قولهم: على أهلها جنْت بأراقش، ومَّن أسمائها قول  ّبار:  ض الخر

َءن فذكْرُت ّبارا تبرقعْت حي َءض َءفرْت َءعْت َءهٍج لها فقلت س َءق فتبر
ُكميت  ّي: وقال ال السد

ٍةّ كّل مَّنُ ء ُطِّصُل حابأي ْهص َءتص الصّسصمصا عليهُ وبأاتْت
ّنْصل على ْنُصُل ُطبع إذ ال الهصالصكصّي اجتنح كما الم

فقال: ثم ذكر أسماء الكلب 

َءحةُّ َءخطِّاِف والْحصدُل َءوسْر ْبن َءفهُ يرى ِحقٍف ِض ْق ِح
ٌءت ل ء ّبصُل ول عانصيا ُعص الصّسصرا كِقصداح

الخر: وقال 
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ُبيوِت َءرانا ال ْبصح ق درواِس ن َءت ّليل جليد وبأا ُنصا ال َءيضصربأص
ّنيهُ َءرى تغ إجراِس ذاُت وْض َءنهُ ًا ألبانهصا بأطِّ َءلصبص َءحص

ذلك: ودرواس: اسم كلب، والوضرى: استهُ، وغناؤها: الّضراط، وقال ضابأئ بأُن الحارُث في 

ُق أوفى ّلحا َءن ال َءلصت مَّصرعهُ وحا ٍم فترمَّّ ِم بأصد ْد َءقصدا َءوقص
الخر: وقال 

أسبابأا التوفيق مَّن ّلصهُ لهُ  الص
َءب وسّمى ّثابأا الكل َءسهُ  و ًا نف َءعمر

كثير. هذا ومَّثل

الكلب أحرص

ّثور وغير ذلك، ّظبي والرنب وال َءب ذنب ال ًا إذا كان خطُِّمهُُ يمّس عْج ّد مَّا يكون حرص والكلُب أش

الشاعر: مَّما هو مَّن صيده، ولذلك قال 

ًا ّيد طالب كلبصي َءمَّعي أغدو صحبي في للص
ُه ْظصِب إلصى فدفعنصا أ َءمونا ًا للقنيص فس مَّصعص

ْلطُِّم ْفغيِن َءي ّتصرب الّر بأال ْتهُ لصهصا فصدّر فاستدّر
َءغْرب الحاج جميم ّدراها وال َءي فا ْهص ٌءةّ َءو لهصي

َءعصِب مَّن مَّخلولن  كصمصا ُجّماعهصّن
ثم قال: 

ِهُ جاف ّفي ْلصب عن َءد َءق ال ٍر بأصهُ ُأهصّل يعفو
َءريِن َءضّمك ِهُ بأالشعِب الكس َءيي ِهُ َءلْح ِطِّصِمص بأمْخ

َءسرْت ُء َءك ْغوا ْهِب مَّن َءش كصمصا للباقياِت وانتحى ل
ُه ودنا َءعصْجصِب مَّن ُفو ال ّتيُس َءبصا حين ال كص
ًا ِرمَّ ْلِب على مَّنهُ آ الّص ُفصضصهُ بأالوعساء ين

ُقْل لم ِة مَّن أ ّذ حسبصي ل ّذاتي ًتصى وكنُت ل فص
ٌءء يعتريهُ فصصي ذلصصك ُأهّل بأهُ، فالهلل الذي ذكر هو شي الهلل والستهلل وأمَّا قولهُ: غير يعفور 

ٌءت شبيهُ بأالُعواء الخفيف، وهو مَّا بأين العواء والنين، وذلك مَّن حصصاق الوقت، يخرج مَّن جوفهُ صو
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ّبت، واسصصتهلت: إذا ارتفصصع ُء، إذا صصص ّلت السصصما ّدة الطِّلب، وخوف الفوات، ويقال: أه الحرص، وش

أحمر: صوت وقعها، ومَّنهُ الهلل بأالحج، وقال ابأن 

ُنصهصا بأالفرقد المعتِمْر الراكُب ُيهّل كما ُركبصا
شصصرب ل مَّصصن العرابأّي: أرأيت قال ولذلك الصبي، استهلل ومَّنهُ

َءطِّّل ذلك أليس واستهل، صاح ول أكل ول ?  ُي

أذنيه الكلب تخريق

ْيصصن - والكلصصُب فصصي ّيق البأطِّ ّلصصهُ، ول يكصصون كالحمصصار الضصص ْبعهُ ك ّد ضصص َءبع الكلُب، وهو أن يمصص وإذا ض

ْنشصصط َءي ّتى يصيب قّصهُ الرض، أكثر مَّن الفرس- وعنصصد ذلصصك مَّصصا  افتراش ذراعيهُ وبأسط رجليهُ ح

َءت  ّتى يدمَّيهما ولذلك قال الحسن بأن هانئ، وقد طال مَّا نع بأهما: أذنيهُ ح

َءت ْف ًا المشير َءل ِه مَُّوهن بأصنصار انحداره في كالكوكب فانصاع
َءق َءبصا أذنيهُ َءخّر ِه ش أظصفصار َءف إذا إحضاره في أْحص

ّول هذه  الرجوزة: وأ

َءتِمس َءكْسب َءيل ِه على ال ّثعلُب  صغار ِوجصاره مَّن ال

شأعره وجودة بالكلب نواس أبي مأعرفة

ّنهُ الباب، هذا في رجزه لك كتبُت وأنا ًا كان ل وكصصان راويصصةّ، عالمصص

ًا، بأالكلب لعب قد وذلصصك العصصراب، تعرفصصهُ ل مَّصصا مَّنها وعرف زمَّان

هصصذا أراجيصصزه، فصصي مَّستقصاة الكلب وصفات شعره، في مَّوجود

َءت وإن بأالصصصنعةّ، والحصصذق السصصبك، وجصصودة الطِّبصصع جصصودة مَّع تصصأمَّّل

َءره َءتهُُ، ِشع ّ فّضل ّيةّ، فيهُ عليك تعترض أن إل أهصل أّن تصرى أو العصصب
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ًا البصصدو ّلصصدين وأّن أشصصعُر، أبأصصد فصصإن شصصيء، فصصي يقصصاربأونهم ل المو

ّق تبصر ل فإنك عليك الباب هذا اعترض َءت الباطصصل، مَّن الح مَّصصادمَّ

ًا  مَّغلوبأ

نواس أبي طرديات

هانئ: قال الحسن بأن 

َءتمس َءب يل صغصاره على الكس ِره مَّصن الثعلُب  ِوجصا
ٌءر ِصصداره فصي َءيُموُج مَّضّم َءنن في  امَّصتصياره َءس
ُه مَّنضّمةّ إضماره مَّن ُقْصرا ْفر َءحلق ِره وفي الّص أسيا

ْبصاره إلى كان مَّا بأعد مَّن أص َءت أقطِّصاره مَّن التسهيُم َءنح
ّيام أظصآره عصن ُيحجُب ل أ َءذتهُُ َءشاره مَّن الُجوُر َءغ ِع

ْنزٍل في َءجُب َءمَّ ّواره عن ُيح ُز ً ْدُن لم َءطل إشغصاره مَّن َءي
ّتى َءد إذا ح اْختصبصاره في أْحم َءفصْي فيهُ  ِره َءطر نصهصا
َءف كأّن ِره مَّلتقى خل أشصفصا ُقلب مَّثل ُنضصاره مَّن ال

َءييهُ كأّن افصتصراره لصدى َءلح استعاره في يدمَُِّن غًضى
اضطِّبصاره مَّن ُقطِّريهُ يضّم َءر َءطصواره علصى َءمَّسامَّي

ٌءر ّدر إذا َءعْش اقصتصداره في َءق ّطِّى أشصبصاره في تّم تم
َءق بأأن إل َءل ِعصذاره مَّصن ُيطِّ َءح إذا َءو َءتْر ِره لم اس ُتصمصا

َءت ْف ِر َءل ًا الُمشي ِهن بأصنصاره مَُّو َءع انحداره في كالكوكب فانصا
أظصفصاره شبصا أذنيهُ خّرق َءف إذا َءص إحضاره في أْح

ُه َءفر ُق عا َءر ِعصفصاره في أْخ غبصاره في انساب مَّا إذا
ّق َءبصْي عنهُ وش ِره جان ِصصدا َءل ْفِص ِره مَّصن الم َءفصقصا

ّثعلب  ابأتكصاره في لل
وقصصال فصصي كلصصب ُسصصليمان بأصصن داود طرديةّ ثانيةّ لبأصصي النصصواس 

ًا:  الهاشمّي - وكان الكلُب يسمى ُزنبور
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َءد قد ّل َءةّ ُق َءق والصّسصيورا الحصلص ُزنصبصورا رأْت الشياطصيُن
ِقهُ في ترى أدفى تصأخصيرا ِشد ُبصورا الصفصل ِلِخّزان ُثص

ًا ُسصطِّصورا نبتصْت قد خناجر َءتصهُ إذا مَّصفصرورا عارْض
َءن صصغصيرا تأديبصهُ في ُأْحِس ِظصُم مَُّشتبكات الصّسصحصورا تن

ِهُ مَّن ّن َءغ ِس َءبألص الصّشصغصورا و ّفى َءةّ تو ْبع الشصهصورا الّس
تصشصيرا أو تومَّئ أْن والكّف َءء  والصّصصفصيرا اليحا

َءرى  ِه مَّن َءت ُفورا همز ُلظ ا المذخورا ُحْضره أقصى 
ًا يزاُل فما تصامَّصورا والصغص ًا َءرا ُأذنصهُ مَّصن مَُّنتِشطِّص ُسصيو
َءرهصا أرنب أو ّو تصكصويرا ك َءره ثعلب َءد مَّصجصزورا غصا

َءدرها ّطِّل دون غا َءعصقصيرا ال ٍةّ ًا تقصرو ظبي غصريرا َءرشص
ّبأي، َءل ول َءر مَّصسصرورا بأهُ زا ّلصهُُ المَّصيرا بأصهُ الص

ترى: وقد قال كما 

ًا ُيورا ُأذنصهُ مَّن مَُّنتِشطِّ سص الظفورا َءهْمزه مَّن ترى
قولهُ: بأإثر 

ِهُ مَّن ّن الشغصورا وبألغ ِس ّفى الشهورا السبعةّ تو
َءل، بأرجلهُ شغر إذا الكلب فإّن بألصصوغهُ تمصصام علصصى دليصصُل فصصذلك وبأا

يحتلم. الذي الحيوان مَّن وهو لللقاح،

 والغلمان الجواري في البلوغ أمأارات

ّيصصر ريصصح إبأطِّيصصهُ، ومَّنهصصا وأمَّا احتلم الغلم فيعرف بأأمَّور: مَّنهصصا انفصصراُق طصصرف الرنبصصةّ، ومَّنهصصا تغ

ٍر ل يحْضن، وذلك في النياب، ومَّنها غلظ الصوت، ومَّن الغلمان مَّن ل يحتلم، وفي الجواري جوا

ًا، وقصصد رأيصصت رجصصالً يوصصصفون بأصصالقوة علصصى النسصصاء، النساء عيب، وليس مَّثلصصهُ مَّصصن الرجصصال عيبصص

وبأعضهم لم يحتلم إل مَّرة أو مَّرتين، وبأعضهم لم يحتلم البتةّ، طرديةّ ثالثةّ لبأصصي نصصواس قصصد قصصال

أخرى: الحسن بأُن هانئ مَّثل ذلك، في أرجوزة 

ِثنا َءم بأرا ْلطِّصا الثافي ُسْح مَُّ ُء كان إذا ْبطِّا الجرا ع
َءنْشصطِّصا بأهّن ُأذنيهُ
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ّولها: وهذه الجوزة  أ

ًا ّلصد ًا مَّقص ْقصطِّصا قصلئد َءومَّص ًا ِد كلب ّطِّصرا ْلصطِّصا لل َءسص
ّّطِّصا ِشدقين لهُ ترى ّطِّصا ُخ َءخص ْهصطِّصا والحسيب الجميل ر
ًا َءم بأراثن ْلصطِّصا الثافصي ُسْح مَُّص َءراء كان إذا ْبصطِّصا الِج َءع
َءن مَّا تخاُل شصرطصا مَّنهصا َءدمَّي َءنصيهُ ْذ ًا بأصهصّن ُأ نصشصطِّص

ّنما َءن كأ ِلص ًا ُيعج ْقصطِّصا شصيئ لص َءن َءفْرطصا إل الرض يقع
ْقطِّا الصحارى ِخّزان  ّطِّصا َءقصطِّصاة قول مَّن الّر قص

ْظم ًا للع ِديم حطِّمص ّطِّصا وال َءعص ًا مَِّنهُ ًا َءحكمص مَّصْشصتصطِّص

 القوم سرعة نعت في شأعر

قال: والشعراء إذا أرادوا سرعةّ القوائم قالوا كما 

َءمَّّسهن َءتحصلصيُل أقبلن إذا و َءب ّترا ْظلف ال ثمانيةّ بأأ
الخر: وقال 

َءمّس ل أن َءض َءت ُعهُُ الر َءبأ َءدْت أر َءهص ُتصهُُ َءجص ّي ألص
ٌءر مَّنهصصم يصصصف كلبصصةّ بأسصصرعةّ ّلدون فى صفةّ السرعةّ وليس ذلك بأأجود فقال شصصاع فأفرط المو

ْدو:  َءع ال

ُع َءف َءضِع لم مَّا َءتر  ُيو
هانئ: وقال الحسن بأن 

 فْرطا إل الرض يقعن
كلب: وقال الحسن بأن هانئ في نعت 

ِعدْت قد ُدهم َءس ّده جدو َءجص ِبأ ًا ُلهُ كلب ّده فصي أه َءكص
َءكصعصبصده لهُ مَّوله يظّل ٍر عنصده مَّن عندهم خي
ّللهُ عري وإن ِده ج ُبأصبصْر ْهده مَّن صاحب أدنى مَّ

ّذ َءل َءن العيُن مَّنهُ َءت ّده ُحسص قص ٌءل  ِه مَّحّجص ْنصد َءز بأص
َءقى ّظباء تل ًا ال َءن َءطْرده مَّن عنت ّده َء وطول ِشدقيهُ ُحس خ

َءك ِه نسيح كلب مَِّْن ل وْحد ًا  ّدها كأس ّده في ش ش
طرديةّ خامَّسةّ لبأي النواس وقال في صفاتها، وأسمائها وسماتها،

 وأنسابأها، وألقابأها، وتفديةّ أربأابأها لها كما ذكرنا قبل ذلك: 
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ِرب لم ْع ُه ُت ُلغاتها عن الفوا ِدي ّطِّيُر أغت ِتها في وال ْثوا َءمَّ
َءن  َءوْحِش ِعي ِتها مَّن ال أقوا َءرُح ِتصهصا في تم ّدا ِقص
ّدة  واقتياتصهصا التسهيم ش َءت َءح ِرياتصهصا التقريح ن وا

َءتها قد ُ وقلت ِتهصا أحكم فها َءق َءف ِتهصا مَّن القانُص وأش ُحفا
ْع َءةّ لنا وارف ِتصهصا نسب أمَّّهصا ِتصهصا للّصيد ّلصمصا مَُّع

ّنفصاتصهصا العراقيِب ُشّم مَّؤُ ِشياتصهصا على ُيزجيها
َءةّ َءف ِر ِتصهصا الكناِف مَُّش ِفيا مَُّو ِتصهصا الوجوه ومَّحّجصل

ًا ًا سود ْفر ّياتصهصا وُص ْنِج َءل َءخ و ِتهصا الخراطيم َءطما مَُّْخر
ًا ًا ُحْمر ِيض ّوقاتصهصا وبأ ومَّطِّ ّياِت َءسم ِتصهصا مَُّ ّقصبصا َءلص ومَُّص
ًا كأّن ِتصهصا على أقمار ّبصا َءل َءرات َءب ِتصهصا مَّن مَّخت ّيا ُلوقص َءس

ّدياِت ِتصهصا مَُّف ومَُّصحصّمصيا ِتصهصا أفخاذها على ِسما
َءعراقيب ُشّم مَّؤُلفصاتصهصا ال ِتصهصا اليدي مَّفروشةّ َءبثا ْن َءر َءش
ّلسصاتصهصا المآخير ُزّل َءم َءع ِر ِتصهصا الظافي ْعبصرا َءك مَُّ

ِتها مَّن الثار في َءحا و
ْفثأ َءت َءب ل حياتصهصا َءعْن الرن ِم ِتها ومَّن الحرص َءنه َءخوا

ّتى َءر ترى ح ِتها على الِقد ْثفا َءة َءمَّ وفاتصهصا في الكلِب حيا
ِذُف َءزي جالها تق ْو َءج شاتها بأ ِتصهصا مَّن الّضيفاِن ُعفا

فقد قال كما ترى: 

َءهم ِتها ومَّن الِحرص ن وحاتهصا مَِّْن الثار في َءخوا
قولهُ: وهذا هو مَّعناها الول، وأمَّا 

َءوْحش عين  أقواتها مَّن ال
ّنجم: فعلى قول أبأي  ال

ّلوى عانات  مَّالها مَّن ال
قولهُ: وزعموا أّن 

 جلبابأهُ مَّن الشمط 
الول: هو قول 

 كسائهُ مَّن الشمِط 
الخر: وهو كما قال 
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َءمِط  َءمْل ُبأْرد مَّن الش  َءس
هانئ: طرديةّ سادسةّ لبأي النواس وقال الحسن بأن 

ِةّ َءع ْل َءطِّ َءمِط ك جلبصابأصهُ مَّن الش ّدى ِبأصهُ مَّن الّصبُح تب ِحجصا
بأصهُ ِهْجنصا طالما بأكلٍب ِهْجنا ّلصيُل  ِبأصهُ إلصى ال مَّصآ
ًا َءيعّزه استصعابأصهُ على طور ِنُص بأصهُ واغتصدى القا
َءصّب بأهُ يعنى الذي للّصوت فانصاع لنصصصبصابأصهُ ين

َءعان َءم سحصابأصهُ مَّن البرِق كل
َءبأصل قد َءعقيٍِق َءفّصا بأصهُ تقصا ارتيابأهُ لدى عينيهُ
َءبأا َءا َءبأصا مَّصا بأعد يا بأهُ بأ ِبأصهُ َءبأصا َءره إذا ّفص بأصهُ هصاهصا ع

َءرٍح مَِّْن ُلو مَّ َءلى إذا يغ ْو َءل بأهُ اغ ْنتسف َءود ي ْق ِجصذابأصهُ مَّصن الِم
ِِهُ كأّن َءني ْت ِبأصهُ لصدى مَّ انصسصل َءرِف  ِبأصهُ مَّن ُتع َءشصبصا

ّنما ُلظفور كأ ِقصنصابأصهُ في ا ِبأصهُ في َءلّج ُشجاع انصسصيا
ُد ذهابأهُ في الرض وجهُ يثُر ّد صناٍع  ِبأصهُ في ُر ِنصا
ُفو ثصيابأصهُ مَّن جّر مَّا على َءيع ًا ّكصلصنصا مَّا نسر ِبأصهُ تو

َءوام  َءوْحِش َءس ْل َءوى ا َءت ِبأهُ ُيْح َءر الذي ّثص ِبأصهُ مَّصن أ ّدا ُهص
ِه أْسرى ونصابأصهُ ُظفر

ًا مأنه أفلت لثعلب نواس أبي صفة  مأرار

َءت مَّنهُُ  ْفل ًا: وقال في ثعلب كان قد أ مَّرار

وطصال وطالصمصا وطالما َءلما ثصعصال يا أفلصّت طا
َءت ْل َءك بأكلبي الِمطِّال يسأُم ل مَّْن َءط َءمَّ الجصوال يو

ْيُن أتاك الجصال يقصدُم َءحص الصصال حدا اليوُم إذا
ًا: طرديةّ سابأعةّ لبأي نواس وقال أبأو نواس  أيض

ّنصِب الّسْمِك بأين َءبأعيد والمطِّص ٍء بأيٍت َءسصِب بأفضا ْبص َءس
ّدبأوها قد َءن أ الصتصأدِب أحسص ّكصُروا قد ُلصِب َءبأ بأصأكص

ْود في َءق َءب ال َءرِِب ِشبا ْق الُم َءيساِن أدفى  ِكصِب َءمَّ ْن الم
ِني ٌءةّ َءت َءق َءنصِب مَّصْن وشي أر ْذنيهُ ّد أ َءلصِب بأج الِمصْخص

ْو الفْروة مَّقلوبأةّ  لْم أ
َءلصِب ْق ُت

ٌءةّ مَّن مَّسلوبأ
ثصعصلصب
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ٌءل ِدر ومَِّرج ْدر يه  َءه
َءعِب  الُمْص

ُأّم عاناٍت َءلصِب و ْو ّتص الص

ُه َءجوز جال َءهب ِبأ َءقر ال

الكلِب فراهية على به يستدّل مأا صفة

 وسياستها وشأياتها

ب يصدي بأيصن مَّصا طول ذلك: إّن خبر مَّن بأعض قال - ورجليصهُ الكل

قصصال: ويصصصفونهُ الّسصصرعةّ، علمَّةّ - مَّن الظهر قصير يكون أن بأعد

ُق طويصصل الرأس، صغير يكون بأأن ُعنصص بأعصصُض يشصصبهُ وأن غليظهصصا، ال

ًا، خلقهُ بأعيد ويكون الغضف، مَُّفرط الذنين أغضف يكون وأن بأعض

الحدقصصةّ، نصصاتئ المقلصصتين، طويصصل العينيصصن، أزرق ويكون بأينهما، مَّا

يكصصون وأن عريضصصها، الجبهصصةّ ناتئ الّشدقين، واسع الخطِّم، طويل

ّنهُ حنكهُ تحت الذي الّشعر ًا، ويكصصون طاقصصةّ كأ شصصعُر وكصصذلك غليظصص

ّديهُ، كصصذلك كصصان إذا لنصصهُ الرجليصصن، طويصصل اليدين، قصير ويكون خ

يلحصصق يكصصاد قصصالوا: ول الرنصصب، بأمنزلصصةّ الصصصعود فصصي أسصصرع كصصان

ِر كلٍب كّل ّ إل الّصعود، في الرنب الّرجليصن، طويصل اليصدين، قصصي

ًا، الصدر طويل يكون أن وينبغي َءن غليظ مَّصصن الرض يلصصي مَّصصا ويكو

ًا، صصصدره اليصصدين، مَّسصصتقيم العُضصصدين، غليصصظ يكصصون وأن عريضصص
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ّ أجصصدُر وهو عدا، أو مَّشى إذا بأعض، إلى بأعضها الصابأع مَّضموم أل

ّطِّين مَّن بأينها يصير الفصصؤُاد ذكصصّي ويكصصون يفُسصصدها، مَّا ذلك وغير ال

ًا، ّظهر، عريض ويكون نشيطِّ عظصصامَّهُ، مَّفاصصصل بأيصصن مَّصصا عريصصض ال

الصصذنب، أصل يصيبان اللذين الفخذين أصِل عظمي بأين مَّا عريض

المحصصزم، رزيصصن ويكصصون لحمهما، شديد غليظهما الفخذين وطويل

والصصصدر، الفخصصذين أصصصل بأيصصن الصصتي الجلصصدة طويل الوسط رقيق

الساقين قصير ويصير انحناء ركبتهُ في ويكون الرجلين، ومَّستقيم

ّنهما دقيقهما، النصصاث تكون أن يكره وليس صلبأتهما، مَّن خشبةّ كأ

علصصى يصصدّل شصصعرهما وليصصُن للصصذكور، ذلصصك ويكصصره الذنصصاب، طوال

وذوات الطِّيصر مَّصن الجصوارح جميصع فصي ذلصك يرغصب وقصد القصوة،

الشعر لذوات الّشعر وليُن ، الريش لذوات الّريش لين مَّن الربأع،

ٌءةّ الخيل ِعتاق مَّن الكلصصُب يكصصون أن قصصال: وينبغصصي ، صصصالحةّ علمَّصص

يلصصي الصصذي العظصصم يكصصون وأن والّسلسلةّ، للمقود المنازعةّ شديد

َءنبين ًا الجنصصبين عظام مَّن الج وزعصصم أصصابأع، ثلث قصصدر فصصي صصغير

ّنهم ّلها مَّنها الّسود يقولون: إّن أ ًا أق وإّن والحصصر، الصصبرد علصصى صصصبر

ُه البيض َءد كّن إذا أفر َءره علمَّصصةّ قصصال: ومَّصصن العيصصون، ُسو َءفصص الصصتي ال

علصصى أو إحصصداهما على أو ساقيهُ على يكون أن شيء، بأعدها ليس
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مَّصصن يمنعهُ لئل الّساقين، مَّن ُيقطِّع أن وينبغي مَّخلب، الذنب رأس

 العدو،

 للكلب غذاء خأير

َءيبصصِس، ُتطِّعُمها للكلب الخبُز الذي قد  َءر أّن خير الشياء التي  وذك

َءأّن ُكونعصصداوة بأعصصض الحيصصوان لبعصصض وزعصصم صصصاحب المنطِّصصق  وي

َءتطِّلصصُب ًا  َءةّ أيضصص ّيصص ًة؛ً لّن الح َءنهما عداو َءأّن بأي ّياِت، و َءب تأكُل الح ُعقا ال

ِطِّف َءيْخ َءف  ُغدا ُبومَّةّ، لّن ال ُغداف يقاتل ال َءضها وفراخها، قال: وال بأي

ُغصصداف ليلً فتصصأكلهُ؛ً ّد البومَّةُّ على بأيصصض ال ًا، وتش َءض البومَّةّ نهار بأي

َءو عليها ْق َءي ّليُل لم  َءن ال ّيةّ النظر، وإذا كا ٌءةّ بأالنهار رد َءةّ ذليل لّن البومَّ

َءعها َءةّ بأصصذلك وصصصني ِرف البومَّصص ّلهصصا تعصص ٌءء مَّصصن الطِّيصصر، والطِّيصصر ك شي

ِتف ريشها، ومَّن أْجِل ْن َءت ُبأها و ِةّ وتضر َءل البومَّ بأالليل، فهي تطِّير حو

َءن ِعصصْرٍس؛ً ِنِصبونها للطِّير، والغداف يقاتل ابأ ّيادون ي َءر الص ذلك صا

ٌءل؛ً لّن ُغصصداف قتصصا َءخهُ، قال: وبأين الِحصصدأة وال َءضهُ وفرا لنهُ يأكل بأي

ًا، ُع طيرانصص َءر َءب وأسصص ّد مَّخصصال ّنها أش َءض الغداف؛ً ل َءف بأي ِطِّ الِحدأة تخ

ُيطِّالبهصصا، ّلصصةّ و ُغ ْطُر ُل ّنصصهُ يقتصصل ا َءراق قتال؛ً ل ْق ّلةّ والّش ُغ ْطُر ُل وبأين ا

َءعظايصصةّ تأكصصل العنكبصصوت، َءظايصصةّ عصصداوة، وال َءع وبأيصصن العنكبصصوت وال
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َءر ّتال لهُ؛ً لّن الحمصصا َءبثهُ ذلك ق َءبُث بأالحمار، وع وعصفور الّشوك يع

َءتصصى ِهُ، ولصصذلك مَّ ِبأصص ّكك  ٌءب تح َءر َءج َءرة أو  َءبأ َءد َءمَّّر بأالّشوك وكانت بأهُ  إذا 

َءط بأيُض عصفور الشوك، وجعلصصْت فراُخصصهُ تخصصرج ِهق الحمار سق ن

ُقر رأسهُ، ْلِحمار وين َءء ا ّلةّ يطِّيُر العصفوُر ورا ِع مَّن عّشها، ولهذه ال

ّنصصهُ يأكصصل اللحصصم ًا، ل ِر والثعلِب جميع ّثور والحما ٌءف لل والذئب مَّخال

ِلِب ِلِِب، وبأيصصن الثعصصا َءء ولذلك يقع على البقصصر والحميصصر والثعصصا ّني ال

ًا يأكلن اللحصصم،  ّنهما جميع ّلةّ؛ً ل ٌءف لهذه الع والغصصراب والّزّرق خل

َءر َءقص َءن ّبأمصا  َءلهمصا، ور ًا، ويطِّير حو ُيخالف الحمار جميع َءر؛ً و ّثو ُيخالف ال

َءهما، وقال الشاعر:  عيون

َءة َءو َءدا ِر َءع ْلِحما ُغراِب ا لل َءباِب في زلت ل َءت
ِطِّق؛ً صاحب قول مَّن هذا أعرف ول ْن َءب لّن الم أن يجصصوُز ل الثعلصص

َءي ِد َءعا ّطِّير أحرار بأيِن مَِّْن ُي ِرحها ال َءجوا َءق و َءده، الّزّر الصصّزّرق وغيصصُر وحصص

ِكُل ّلحم، آ ُهما لهُ عداوتهُ سبُب كان وإن ال َءع ْكِل على اجتما ّلحصصم، َءأ ال

ِغض ْب ُي َءب فل َءب الطِّير، مَّن العقا ْئ َءبأصصع؛ً ذوات مَّصصن والذ ّنهصصا الر آكصصل فإ

ّلحم، َءلُب ِل ّثع َءد أْن إلصصى وال َءلصصى أقصصرُب، كصصذلك هصصو مَّصصا يحُسصص فصصي وأو

ّنهُ زعم فلو القياس، ُعّم أ َءةّ َءي َءل َءك ّلحم أ ّتى بأالعداوة، ال الّزّرق ُيعطِّى ح

َءبهُ،كان ذلك مَّن َءز، ذلك نصي َءو الخبار في أساء قد المترِجم ولعّل أْج
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ّيةّ عنهُ، َءر، تقاتل قال: والح ِتل الِخنزي َءن وتقا ّنمصصا ِعصصْرس، ابأ تقاتصصُل وإ

َءن ْذ ِعْرٍس ابأ لّن الخنزيصصر وتقاتصصُل واحصصد، بأيصصٍت فصصي مَّأواهمصصا كان إ

ّيات، يأكُل الخنزير ّيصصاِت يأكصصُل الصصذي أّن ويزعمون الح ُذ، الح القنافصص

ْقبصصان، والخنصصازيُر، والوعصصاُل، ِع ّيصصةّ وال مَّصصن هصصذا تعصصرف قصصال: فالح

َءطِّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالبهُ. فهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي الخنزيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر، ُت

ٌءق قال: والغراب ّثعلب، مَّصاد ّثعلصصُب لل ٌءق وال ّيصصةّ، مَّصصصاد والسصصد للح

ِةّ قال: وبأين مَّختلفان، والنمر َءيل ِف ٌءف ال ذكورهصصا وكذلك شديد، اختل

َءب َءتستعِمل وهي وإناثها، َءتصصل إذا النيا ًا، بأعُضصصها قا َءهصصا وتعتمصصد بأعضصص بأ

ِدمَُّها، الحيطِّان على َءةّ وتزُحُم فته ّنخل ُعها، بأجنبها ال َءر َءتْص  َءف

 والبعير الفيل تذليل

ُعب وإذا ّتصصى لصصهُ احتالوا شيء ذكورتها مَّن ص َءمَّهُ ح ُكصصو ٌءر ي آخصصر، ذكصص

َءمَّهُُ فصصإذا َءضصصع كصصا ًا، خ ّد وإذا أبأصصد َءت ُقصصهُ اشصص ُل ُعب ُخ َءصصصبوا وصصص َءليصصهُ ع ِرج

َءر إّن ويقال فسكن، ُعب إذا البعي َءفهُ ص عليصصهُ اسصصتعانوا القصصوم، وخصصا

ُكوه َءر َءعقلوه فأبأ ّتى و َءمَّهُ ح َءل فإذا آخر، فحل يكو  َءذّل بأهُ ذلك فع

ّنور الفيل  والس
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َءكوا أصحابأنا وأمَّّا َءه فح ِة وجصصو ّلصصتي العصصداو ّنور الفيصصل بأيصصن ا - والّسصص

ّنور، مَّن الفيل فزع إلى - وذهبوا أعجب وهذا َءروه ولْم الّس يفصصزع يصص

ّد هو مَّّما ّول، خلف على الباُب وهذا وأضخم، أش َءر كأّن ال ذلك أكث

َءي الباب ْكفاء. عداوة على ُبأن ال

 والذئب الشاة

ُة ّد الذئب مَّن والشا ًا أش َءرق أّن تعلصصم كانت وإن السد، مَّن مَّنها َءف

 يأكلها، السد

 والشاهين الحمام

ُعقصصاب مَّصصن يعصصتريهُ ل مَّصصا الّشصصاهيِن مَّصصن َءيعصصتريهُ الحمصصام وكذلك ال

 والصقر، والبازي

 الفأرة أعداء

ّنور، مَّن الفأرة وكذلك ْبأُن يأكلها وقد الّس أن ذلصصك وأكصصثر ِعْرس، ا

ِر مَّن وهي يأكلها، ول يقتلها ّنو ّد الّس ًا، أش َءرق  ف

 والدجاجة الثعلب
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ّدجاجةّ مَُّطِّالبصصةًّ يطِّالبهصصا والثعلصصُب السصصباع، مَّصصن أصناف تأكلها وال

ًا أّن ولصصو شصصديدة، أغصصصان علصصى ُكصصّن أو مَّرتفصصع، رّف علصصى دجاجصص

ٍة َءتهصصا مَّّر ثّم شاهقةّ، شجر ّنهصصا يأكلهصصا، مَّّمصصا ِصصصنٍف كصصّل تح ِإ َءتكصصوُن ف

تحتهصصا مَّصصّر فصصإذا عليها، هي التي بأالغصان مَّعتصمةًّ بأها مَّستمسكةًّ

ُهّن آوى ابأُن ٌءف، و َءق لم أل ْب ٌءة َءت ّ مَّنهّن واحد َءمَّْْت إل  إليهُ، بأنفسها ر

 الطعام مأن الحيوان بعض يأباه مأا

ّنور الحاّر، يأكل ل والسبع ُق ل والّسصص َءزع الحموضصصةّ، يصصذو َءيْجصص مَّصصن و

ّطِّعام  أعلم، تعالى واللهُ الحاّر، ال

والنسان السود الكلب أشأبه مأا

َءجع ثّم فيصصهُ أشصصبهُ مَّصصا بأكصصّل ونبصصدأ الكلصصب، مَّفصصاخر إلى القوُل بأنا ر

َءد الكلُب ُلُسو َءظال، صفات مَّن وبأشيء والنسان؛ً ا صاحب قال الع

َءر مَّوضصصٍع فصصي الحيصصوان، لصصهُ يقصصال الذي كتابأهُ في المنطِّق َءكصص فيصصهُ ذ

َءب قال: إذا السد ُد ضر َءس َءت بأمخالبهُ، ال ِهُ آثار مَّوضع رأي في مَّخالب

َءد أو الحّجام شرط أقدار ّ قليلً، أْزي ّنهُ إل ُع داخصصٍل مَّصصن أ ًا، أوسصص خصصْرز

َءد كأّن عّضصصتهُ فأمَّّصصا هنالصصك، مَّصصا فيأكل مَّخالبهُ، سم على ينضّم الِجل
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َءءها فإّن ُء دوا ِةّ دوا َءد الكلُب فيهُ أشبهُ قال: ومَّّما  الكلب، عّض السصص

ُق َءهُ ومَّّما أسنانهُ، انطِّبا َءب َءد الكلصصب فيهُ أش َءهصصُم، السصص ّن ِإّن ال َءد فصص السصص

ً يأكل ًا، أكل ُغ شديد َءض َءيْم ًا و َءغ ًا، َءمَّض ِرك َءبْضع ويبتلع مَّتدا مَّصصن الكبار، ال

ّق َءمصصا الفصصوت، يخصصاف وكالصصذي الحصصرص، ومَّصصن الرغبصصةّ حصصا ِل َءع و نصصاز

َءر ّنو ِهُ مَّن الّس ِه َءب أو يحملهصصا أْن فإمَّّا لحم ِقطِّعةّ لهُ ألقيت إذا صار َءش

ّفت، يكثر وهو يأكلها أن وإمَّّا تراه؛ً ل حيُث يأكلها يكصصْن لصصم وإْن التل

ّنور بأحْضرتهُ ُعهُ، ِس ِم علصصى َءيعصصّض والكلُب يناز َءعظصص ُيرّضصصهُ، ال فصصإْن ل

َءعهُ َءن ٌءء مَّا َءعصصهُ ُيسصصيغهُ، مَّمصصا وكان شي َءل َءت ّنهُ واثصصق وهصصو ابأ َءتمريهُ بأصصأ يسصص

ُيسيغهُ، ّنهم و ِرض وال ّيات، يع ّيةّ للح ُغ، ل والح َءض ُع وإنما تم ذواُت تبتل

ّنهصصصا النيصصصاب، ذوات غيصصصر وهصصصي الّراسصصصات، ِإ َءضصصصغ ف المْضصصصغةّ تم

ًا ابأتلعت وإن والمضغتين َءتْت عظم فيهُ شيئ ًا أ ًا ُعود فالتوت شاخص

َءطِّمت عليهُ، ّيةّ العظم، فح ّيةّ والح ًا، قو كصصان وإن قصصال: والسصصد جد

ِغياض يفارق ل مَّّما ّنهُ المصصاء يفارق ول ال ِإ للمصصاء، الشصصرب قليصصُل فصص

َءعهُ ُيلقى وليس ّ َءرْج ًة إل ّبأمصصا اليصصوم، فصصي مَّصصر اليصصومَّين فصصي كصصان ور

ُعهُ والثلثةّ، ُيبس شديد يابأس ورج ّلق، ال الكلصصب، بأرجيصصع شصصبيهُ مَّتع

ًا ويشبههُ ّنهمصصا وذلصصك أخصصرى جهةّ مَّن أيض ًا أ َء إذا جميعصص َءغرا، َءبأصصال َءشصص

ِةّ السد، أسماء مَّن والكلب َءن بأينصصهُ مَّصصا لقرابأ والكلصصُب الكلصصب، وبأيصص
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َءمن الِخنزير فإّن الِخنزير، ُيشبهُ ًا جاع وإن أسبوع، في يس ّيامَّصص ثصصم أ

ِبع ّين َءشصصبعةًّ ش ًا ذلصصك تصصب ّينصص ًا، تب ُه أل ظصصاهر مَّحاسصصن إلصصى ينصصزع تصصرا

ُيشبهُ الحيوان، ?  البهائم وكرائم السباع أشراف و

الكلب عظال

ٌءل الرض في ويقال: ليس ِره الحيصصوان أجنصصاِس جميع مَّن فح َءك َءذ ِلصص

ٌءم ّ ظصصاهر حجصص شصصيئان الرض فصصي وليصصس والكلصصب، النسصصان إل

ِة َءفْرط مَّن يتشابأكاِن ٍد كصصّل إراد حصصتى صصصاحبهُ، لطِّبصصاع مَّنهمصصا واحصص

ُو يلتحصصم ّتصصى النصصثى بأعضصصو الصصذكر عضصص َءم التحامَّهمصصا يصصصير ح التحصصا

ْنيةّ، الِخلقةّ ِب َء وال ِم ل ِتحا َءسةّ كال َءمَّ ّ والملزمَّةّ، المل َءجد كما إل مَّصصن ُيو

ْفصصصصصصصصصر الكلصصصصصصصصصب قضصصصصصصصصصيِب التحصصصصصصصصصام َءث الكلبصصصصصصصصصةّ. بأ

َءزق وقد ُقراد، يل ْغِمس ال َءي َءعلس و ّتصصى اللحم، جوف في مَّقاديمهُ ال ح

َءرى ُقراد صاحُب ُي ّنهُ ال ُلول، َءصاِحُب كأ ُقصصراد ومَّا ُثؤُ بأصصهُ المضصصروُب ال

ّ اللتحصصام فصصي المثصصُل ِم دون إل ضصصربأوا إذا ولصصذلك الكلصصبين، التحصصا

َءيين بأالّسيوف، للمتباِضعين المثل ِق َءت ْل بأعُضصصهم فصصالتّف للّصراع، والم

ِكلب قصصالوا: كصصأنهم بأبعصصض، ِظلصصةّ، ال ُع هصصذا وليصصس المتعا ّنصصو مَّصصن ال
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ّ الّسفاد َءب أّن وغيصصُره، المنطِّق صاحُب وزعم للكلب إل ّذبأا فصصي الصص

 كالكلب، ذلك

 عمران بن مأويس وجارية غزوان بن إسماعيل

َءق قصصد َءغْزوان بأن إسماعيل وكان ْيس كصصانت جاريصصةًّ تعّشصص َءو بأصصن لمصص

َءعْت إذا وكانت عمران، َءق ُه تمكصصْث لم إليهُ وقعةًّ و َءد ّ عنصص ِر إل مَّصصا بأقصصد

ُع َءق َءرغَ فإذا عليها، ي ِبست َءف ّفها ل يشصصتهي إسماعيُل وكان وطارت، ُخ

َءة َءد َءو َءل وأْن المعصصا ُد الحصصديث، يطِّيصص ُيريصص َءقصصْرص و َءل والشصصّم ال والتقبيصص

ّنصصهُ ويعلم والتجريد، ْوم فصصي أ َءكصص َءر، أن أجصصدر والثصصالث الثصصاني ال َءظصص ْن ُي

َءدُر َءتفِي أن وأجصص ّبأمصصا فكصصان َءيْشصص َءر ر فصصي وهصصو بأقلبصصهُ ويصصذكُرها َءضصصِج

َءسْخني فيقول: يارّب المجلس، ّياها امَّ َءبين وإ أو الليصصل مَّن ساعةّ كل

ّنهار، ّتى ال َءلها ح َءغ ِر عصصن اللتحاُم يش َءضصصب فصصي التفكيصص ِتهصصا غ إن مَّول

َءست!  َءب َءت اح

الكلب أعاجيب مأن
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ّنهُ أخرى: وذلك أعجوبأةّ الكلبةّ وفي ُدها أ َءف ٌءب يسصص ُع كلصص وكلصصب أبأقصص

ُد ّدي أصصصفُر، وكلصصب أبأيُض وكلب أسو ٍد كصصّل إلصصى فتصصؤُ َءلهُُ سصصاف ْك ِشصص

ْبههُ، ُكوُن مَّا أكثر في وِش  ذلك، ي

 الحطيئة شأعر في الظالع تأويل

الحطِّيئةّ: وأمَّا تأويل الظالع في قول 

ُه وأْخبى كلِب َءر ِد كّل نا ِق مَّو ُتها ّدي ِد مَِّْن تس ْع ُع َءنام َءمَّا َءبأ ِل ال َءظا
ْيصصج َءه َءج في زمَّصصن  ِلبعِض مَّا يعرض للكلب، فل يمنعهُ ذلك مَِّْن أن يهي َءلع الكلُب  قال الصمعّي: يظ

ِظُر َءت َءين َءزال  َءي َء  َءفل َءبح،  ٌءةّ تن َءمع في مَّعاظلتها والكلُب مَّنتبه ِرمَّةّ لم يطِّ ِإذا رأى الكلبةّ المستح الكلب، ف

َءحةّ بأن  ْي َءح ُأ ْترِة الكلب ونومَّها، وذلك مَِّن آخر الليل، وقال  َءف َءت  الُجلَءح: وق

ُبها الكلُب ونام ّناُس َءتني صاِح ال َءهجصع إذا ليلةًّ لي

 نواس لبي ثامأنة طردية

ِقيل في الكلب: مَّن الّرجز قول أبأو  نواس: ومَّّما 

َءن ّيي ْعلى في الرقاِش ُعل أ الذرى في ُذهٍل آِل مَّن ال
 ُصوح إلى َءَءيِسيرون 

الصلصوى
َءل ِلي ِم بأها كرا
َءمصى َءتص ْنص الصُمص

ًا َءشاش  طال مَّا بأعد ِغ
الصّسصرى

ِهْم عن ُين َءب أع ِطي
َءرى َءكص الص

 الّصصبصح كوكُب مَّا إذا
َءدا بأص

على الفتى إبألء
الصفصتصى

ٍةّ َءث  ُحصّزان يقطِّعن ثل
َءوى الصّصص

ُغْضٍف َءيعاسيب بأ كال

 قصلصيلت بأأذناب َءتلوي
ّلصحصا الص

فصي غْضٍف الشداِق
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ُبور كّل َءرا َءمَّْض َءق عاري ال
ّنسا ال

َءمعات ْع َءم مَّن الّضْمر َءس
ّطِّوى ال

َءبِث ُثِن َءشرن ُبر ّفصاِق ال  َءخ
الصحصشصا

ْتنيِن  َءم ْنُحوِض ال َءمَّ
الصّشصوى

َءتا ّن َءس ْي في َءصفواء َءمَّ ْيد  َءحص
َءصصفصا

غصير مَّن القّص مَّنهُ

َءو ُيقادح ّذان الْمر َءشص  و
َءصصا َءحص الص

ِئُط ْنصهُُ الصغصا إن مَِّص

َءبأإ َءفى بأمر ْو  عصلصى بأصهُ أ
الصّربأصا

َءر إذا َءح ْأد في استس َءر
الّضحصى

ًا َءنصٍس مَّصن نواشصز  إلصى أ
َء َءخصل

َءبأصا دونهصا مَّن ِسصر

َءن َءلع ْلهثن َءلع ْير مَّن واست  غ
ظصمصا

َءن  ِثر ْع َءد َءص ُي أفاحي

ّنما َءأ ُنها ك  جمصر أعي
َءغصضصى الص

ٍم فصي مَّبالغصاٍت َءنصهصي

 لوح ول َء َءيهوين الرض
الهوا

َءن ّلع َءطِّ ًا ت كصالصبصرِق مَّصعص

ٌءب َءمَّى كواك ِطصيُن ُير  الّشيا
بأصهصا

لصمصا َءشرطها في

 مَّنصهصّن كّن مَّا إذا حتى
كصهصا

َءن َءمَّصْر ْذ ِد ي ًا بأصاليسصا َءذمَّْصصر

 بأصحصديداِت تجذبأهصّن
الصّشصبصا

المصوت مَّن عليهّن

ِر خليع  مَّرُضوِض الّزو
الّصل

ْطِّن  َءع ُبصوط يل ْعص َءمَّ

ّنصهُ ٌءل كأ َءدعصصصا إذا مَّصبصتصهص
ّي ْفر ّنصياِط مَّ قصد ال

َءن ِفي ِِد ُيْق  مَّنهصا بأالكبا
َءلصى ُكص والص

َءديِن ْو َءف مَّجلصوز ال

ِديس وبأالقلوِب َءرا َءك و
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ّطِّصلصى الص
ًا:  طرديةّ تاسعةّ لبأي النواس وقال أيض

َءل ِبأصهُ إلصى اللصيُل وانعد مَّصآ ّدى َءب ْبُح َءت ِبأصهُ مَّن الّص َءجصا ِح
ُع مَِّقود في َءد َءذابأصهُ مَّن َءير جص َءدى القانُص بأصهُ واغتص

ًة لنصِصصبصابأصهُ ينصّب وتار ًا استصعصابأصهُ على طور
َءهفات ِبأهُ مَّن الّسّن مَّر ِحرا َءتصّر أنصيابأصهُ مَّصن يفص

ّتى َءف إذا ح َءر ِبأصهُ مَِّن أش َءدا ِحص َءف ِبأصهُ في الرِض أن َءذها
ِةّ ِبأصهُ إلى القاِع بأروض أعجصا ّطِّرف انحدار ِبأصهُ ال وانقصل

ُد َءسصّل أن يكا إهصابأصهُ مَّصن ين ِم ْه ْذ كالّس َءلصى إ ِبأصهُ غصا
ّتى َءد مَّا إذا ح َءدا أو كا ِبأصهُ َءحص َءمعاِن َءل ِبأصهُ في البرِق َءك َءسصحصا

ّنما َءج كأ ْدمَّ ِِبأصهُ فصي ُأ ِخصضصا َءت َءعى الذي للّصوِت وانصا ْد بأهُ ُي
ّهر َءش ّو مَّ ُد ُغص إيابأصهُ فصي الص َءييهُ ِبأصهُ إلصى لْحص َءرا ْقص َءأ

ًا: طرديةّ عاشرة لبأي النواس وقال  أيض

لصمصاح عصارٍض الصبصرق المنصاح الكواكب انقضاض
َءداح الُحوِت انسياُب ْنص بأالُمص ّدلصو انبتات ّتصاِح ال بأصالصمص

ِةّ في ِسصرياِح مَّصن الّسرع َءنا ِةّ مَّصن د ّبصاِح راح الصّسص
َءما إذا َءلْشصبصاِح الخاتصُل َءس لص َءد ْنص َءمصل ِعص َءراح َءثص الصِمص

َءبصا مَِّثِل عن يفتّر الصّرمَّصاِح َءش ّو في َءنصاِح بأصل الجص َءجص
ِزٍب َءر ونا َءفص ْعص ِطصمصاِح ذي أ َءكصْم ّدة ِذي و َءياِح ُجص َءلصص

الصّصصفصاِح مَّضصّرج

وشأأنه الكلب في آخأر باب

 الكلب في قايل شأعر تفسير

ٌءل  ُطفي ّي: قال  َءنو َءغ ال

ْوا َءم ُهْم َءح َءر َءء كّل مَِّن جا ْنعا  ش
ِلع ْظ  مَُّ

َءلصهُُ الكلصُب أنكر مَّا إذا ْهص أ
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ُع ّدِع جميصص َءي ُهم، ولم  ُبأ ُهم كل ْف ِر ْع َءت ّفروا في الّسلح لْم  يقول: إذا تك

ًا، وفصصي ُق ِحّسصص ًا، وأصصصد ِثباتصص ّد  َءب أشصص أصحاِب المعارِف إلّ أّن الكل

ذلك يقول الخر: 

َءب ّو ّداِعي ث ِني ال َءر َءك ْلبي وأن َءفعي َءك ًا َءتر ُكوني صوت ّيةًّ و َءقِص
ّدرع َءحهُُ تصصاّم مَّصصن الصص ْنِت الجيش، وقولهُ: أنكرني كلبي، يخبر أّن سصصل َءي َءخ إذا عا ّياِك والّصرا يقول: إ

َءحهُ، وأمَّا  ُبهُ فنب ّفر بأسلحهُ أنكره كل َءضةّ، فإذا تك َءبي َءفر وال ْغ قولهُ: والِم

َءح ّق الكلُب وصا ُع ْد و َءولص ْل ا ِرس َءفحل َءخ َءط ال ِر وس الُحجو
َءت ِلْفصص َءق السصصيوف، لصصم يلتفصصت  ِر َءش وبأصصوا َءين الجيصص َءل إذا عا َءس الفحل، فإّن الفح ِر فأمَّّا قولهُ: إذا خ

َءن َءعا َءر َءسصص َءبأهصصا كمصصا تنبصصح  َءبصصح أربأا َءب في تلصصك الحالصصةّ تن ِر، وأمَّّا قولهُ: وصاح الكلب، فإّن الكل الُحجو

ّبحتهم الخيصصل، َءة إذا ص ّق الولد، فإّن المرأ ُع ُدّوهم، وأمَّا قولهُ: و ّنها ل تعرفهم مَّن ع َءخيل إليهم؛ً ل ال

َءل َءل تركهصصا احتمصصا َءعصص َءج َءغلها الّرعُب عن كّل شيء، ف ِهلت عن ولدها، وش ُذ ونادى الرجال يا صباحاه 

ُدها، َءدى وليصص ُينصصا ُلهم: نزلْت بأهصصم أمَّصصور ل  ًا مَّنها، وهو قو َءف عليهُ في تلك الحالةّ، عقوق ولدها والعطِّ

ّيروها في هذا الموضِع مَّن هذا المكان، وقد ذكصصر ذلصصك مَّصصزّرد بأصصن ّنما استعاروا هذه الكلمةّ فص وإ

ٍر وغيُره،  َءرا فقال: ِض

ّلهُ َءدى ل مَِّنى ال ُدها ُينا ِلي ِم مَِّن َءو ٍةّ الرجاِل َءشت بأتوبأ
الخر: وقال 

ِة َءو ْق َءدى ل َءعيٍش ِوِش ُدهصا ُينا َءولصي
ِد مَّن الحرار على  ْع َءبأ

ِرسهُ إفراُط البرد، وإلحاُح المطِّر، كما قال  ُيْخ الهذلّي: والذي 

َءتّص َءرى َءيْخ َءق ّن َءن بأال ِري َءداعيها الُمث َءطِّلي َءفْرِث َءيْص ِزُرها بأال َءجا
ِري ول الّصقيِع، َءر فيها الكلُب أفاعيها َءتْس ٍة غي واحصد

َءهْرمَّةّ: وقال ابأن 

ًا ف ْهصنص ْوا إذا و ّي ّيا تصحص لصد َءر  والضيا والمعّصب الجا
َءء  ِر ورا ُكسو ًا ال ّيا َءنبح َءخصفص َءنني َءقو َءح إذا َءيل الصكصل َءنبص

آخر: وقال 
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ّلهُ وأخرسهُُ َءي ِصّر غير مَِّن ال ديمةّ فصي الكلُب عم
َءسهُ وإن يقول: الكلُب َءر ُد أخ والّريصصح المطِّصصر مَّصصع يكصصون الصصذى البر

ُد، المطِّيرة بأالّصحارى تمّر التي َءتبُر فإّن ذلك نالهُ وإن الكلب فإّن ف

 ِصّر، مَّن ذلك وليس ِخصٍب، مَّن ذلك

السحاب الكلب نبح

ّنهُ ًا نبحهُ، ل َءر غيم َءص ّنةّ فمتى أبأ َءقي ِج َءألّحت عليهُ السحائب بأالمَّطِّار في أيام الشتاء ل والكلب إذا 

َءباُح الكلب فقال  ُن َءحاب  َءيُضّر الّس ّقى مَّن مَِّثلهُ، وقي المثل: ل  َءل ُي َءرف مَّا  الشاعر: قد ع

َءو َءنبحْت ُو ل  كلبأها السماء نح ْغز ّدهر أ َءكّرة ولل
ُغصصدران ِري اليصصوم وال ُعصصذ َءفةّ العطِّش علصصى الخيصصل والنفصصس، فمصصا  َءغزو مَّخا ُع ال َءد يقول: قد كنت أ

ُدفهُ، وقال الفوه َءبح السحاب إلّ مَّن إلحاح المطِّر وترا َءمَّناقع المياه مَّوفورة، والكلُب لتن كثيرة، و

ِدّي، في نبح الكلب السحاب، وذلك مَّن وصف  الغيم: الو

ُه وبأرق ًا ترا ّلصُج ساطع يتصبص ٌءب َءد ْي ْعصد داٍن َءه ٌءةّ ور َءولصّج
َءحْت َءبْحن الحّي كلب تعّمُج فيها الماء بأناُت وأْض َءنهُُ ين مَُّْز

ّية أبي قاول الكلب في النميري ح

ّيصصةّ: الكلصصُب ّي، فقال أبأصصو ح ّيةّ النمير وقال أبأو خالد النميرّي: وذكروا فرعون ذا الوتاد عند أبأي ح

َءب بأذلك? قال: لّن الشاعر  َءت الكل َءصْص َءخ يقول: خير مَّنهُ وأحزم قال: فقيل لهُ كيف 

َءو نبحت ِء نح ُبأها السما ْغُزو ل  كل ّدهر أ كّرة ولل
الفرزدق: وقال 

َءد فاتوا قد وقبلك ِول َءي المصتصنصا َءةّ تهجو إن ًا حصنصيف سصادر

َءق السهم عليهُ ِلصي أفو ناص
َءن ْو َءع ِفر َءء يرمَّي إذ ك الّسما

َءء يرمَّى فهذا َءنبح وهذا بأجهلهُ، السما َءب ي َءدة مَّن السحا ِطِّنتهُ. َءجو ف
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للكلب الحزم فهد تعّصب

ٌءد وزعصم َءب أّن الحصزم فهص ّنمصا الكل َءرف إ َءخصرج َءعص ك مَّ الشصيء ذل

ّتى لهُ المؤُذي ّنهُ بأالقياس، نبحهُ ح عليصصهُ تصصوالى أن بأعصصد َءنبحهُ إنما ل

لهُ: وكذلك فقلت للكلب، يتعّصب فهد وكان الجهةّ، تلك مَّن الذى

ًا، َءمَّّرا تحتك مَّن مَّّر الّسوط عليهُ رفعت إذا الحمار فالقيصصاس حثيثصص

َءمهُُ ّل ِفع مَّتى الّسوط أّن َءع َءبأهُ، ُحصصّط ومَّتى ُحّط، ُر أصصصابأهُ ومَّصصتى أصصصا

هصصو والحمصصاُر الحمصصار، على الموضع هذا في الكلُب فْضُل فما ألم،

بأالجهل?  الموصوف

الكلب نباح في قايل مأما

الفرزدق: قال 

َءهامَِّهُُ ْعِشي َءمَّ َءة ت ْظر َءتأمَّّصِل َءن الم َءح َءب َءب الكلُب َءن َءنها السحا ُدو و
الخر: وقال 

َءت ًا كن ّباح ْوْم بأاُل فما َءن َءي َءب يا َءتنبُح ل ال ْل ْوْم َءك ّد ال
ٌءل هذا قال: كان ًا ينتظر رج َءدْم، لهُ ِعير ِعيصصُر جصصاءت إذا فكصصان َءتقصص ال

ّني فقصصصال العيصصصُر، عليصصصهُ فاحتبسصصصت نبصصصح، وكصصصالمنتظر كصصصالمتم

ِرل مَّا تنبح? أي ل لك المستبطِّئ: مَّا ِلعي  تأتي، ل

الكلب في مأعاوية بن إياس ?فراسة
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َءحهُ فقصصال: ٌءب مَّشدود،ثصصم سصصمع نبصصا ُنباح كلب فقال: هذا كل وقال: خرج إياس بأن مَّعاويةّ، فسمع 

ّنهُ َءت أ َءف علم َءفانتهْوا إلى الماء فسألوهم فكان كما قال، فقال لهُ غيلن أبأو مَّروان: كي ُأرِسل،  قد 

ُأطلصصق سصصمعتهُُ يقصصُرب َءمع مَّن مَّكاٍن واحد، فلما  ُيس ُأطلق? قال: كان نباُحهُ وهو مَّوثق  ّنهُ  َءثق وأ مَّو

ُع َءسصصم ٍةّ بأمصصاء، فقصصال: أ َءت ليلصص ًة، ويتصّرُف في ذلك، وقالوا: مَّّر إياس بأصصُن مَّعاويصصةّ ذا ًة ويبعد مَّر مَّّر

ُنبصصاح الخصر، فسصصألوا ّدة  ِتهُ وِشص ُبأخضصوع صصصو َءت ذلك? قال:  َءف عرف َءت كلٍب غريب، قيل لهُ: كي صو

َءقصصع، وفصصرس َءبحهُ، استطِّراد لغوّي وقال بأعصصض العلمصصاء: كلصصب أبأ ٌءط والكلُب تن فإذا هو غريب مَّربأو

َءمَّعيصز، َءمَّعصْز ومَّصاِعز و َءكليصصب، و َءيهُ، ويقصال كلصب وكلب و ٌءس أبأرق، وثور أْشص أبألق، وكبش أمَّلح، وتي

لبيد: وقال 

َءء على َءدا َءس َءنا َءج َءبح ْن َءنا حيُث الكليُب َءت ْي َءس ًا أمَّ ِريبص َءقص
َءمةّ بأن  َءق ْل َءع َءبدة: وقال  َءع

ٌءةّ َءع ّل َءو َءقنيص تخشى مَُّ ُبوُب ال َءش َءرى ِغّب عن  ّنها الّس وكأ
ٌءل ّذْت رجا َءب َءلهْم ف ْب ِلصيب َءن َءكص و َءلْرطى َءدهصا َءلهصا بأا وأرا

ٍر  ّب ُعبادة بأن مَُّح السعدي: وقال 

َءبا الّصّر أشنج مَّا إذا ِلي َءك ال َءخيِل َءد لل ْع َءراٍج أبأي َءبأ س
ْيصصبي َءر َءيهُ الُخ ّيون، رأى لحّمويةّ الخريبى في بأقصصع الكلب وسصصوادها وقصصال حّمصصو وهؤُلء كلهم جاهل

ُدوه:  وأنش

ْقع ِغماره َءتُخوض َءِب ُبأ ِكل َءرِك ال َءبا َءد بأالُم ْعص حصيٍن َءبأ
وأنشدوه: 

َءسى ُهُم أمَّْ ُد َءلرِض في شري  ا
ُفلّل

ًا أرسلت ِد على ُأْسد الكلب ُسو

ْقع في خير فقال: ل ًا، أكثرها الكلب وُسود البتةّ، الكلِب ُبأ ُقور  َءع

والسنانير الكلب خأير
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ِة ْفر ُنهُ يذهب إلى ألوان السصصد مَّصصن الّصصص وخيُر الكلب مَّا كان لو

ّيصصةّ، وخيصصر كلب ْنِج َءل ْيصصُر السصصنانير الخ ُهْجنةّ، وخ َءة، والتبقيع  والُحمر

ُد ِلهراِش الُحمر والّصصصفر، والّسصصو ّد ل َءس َءقالوا: إّن ال ِبيض،  الّصيد ال

َء أّن ّذئاب، وهي شّرها، وقال النبي صلى اللهُ عليهُ وسلم: "لول ِل ل

َءد َءو َءمَّْرُت بأقتلها، ولكن اقتلوا مَّنها كّل أسصص ِم ل ُأمَّّةّ مَّن المَّ َءب  الكل

ُه، أو ُد ّد شصصعُره أو جلصص ٍء مَّصصن الحيصصوان إذا اسصصو بأهيم"، وكصصّل شصصي

َءبصصدنهُ ولصصم تكصصن مَّعرفتصصهُ بأصصالمحمودة، خيصصر َءوى ل صصصوفهُ، كصصان أقصص

ِر والنمر، فصصإذا َءء إنما هو في الُخض ّدا ُه الحمام وزعم أّن الحمام ال

َءل الّزنجّي الشديد َءر مَّث ّتى يدخل في الحتراِق صا ّد الحمام ح اسو

ُد ل يجيصصء مَّصصن البعصصد، لسصصود َءو البطِّش، القليل المعرفصصةّ، والسصص

َءرب فيصصهُ البيصصاض ل يجيصصء مَّصصن الغايصصةّ، هدايتهُ، والبأيصصض ومَّصصا ضصص

َءبيصصاض يعصصتريهُ مَّصصن َءضصصْعف قصصواه، وعلصصى قصصدر مَّصصا يعصصتريهُ مَّصصن ال ل

َءفر والحمصصر، والحمصصام هصصو الخضصصر الّضصصعف، فصصالكلب هصصو الصصص

ْنجّي العّسال، وسائر اللوان عيب، وقد َءل َءخ ّنور هو ال ْنمر، والّس وال

ُد ّنصصهُ ل يكصصا يكون فيها ومَّنها الخارجّي كما يكون مَّصصن الخيصصل، ولك

ّبأمصصا َءسصصهُ، وقصصد يكصصون ر ُدو المَّوُر المحمصصودة مَّنصصهُ رأ ينجب، ول تع

ّنجابأصصةّ، فصصإذا كصصان كصصذلك كصصان كهصصذه المَّهصصات َءهُ وقرب مَّن ال َءب أْش
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ٍة. ّد َءد بأطِّصصون ِعصص ْعصص َءبأ َءك ل يتصصّم مَّنهصصا إل  والبأصصاء الُمنجبصصةّ، إلّ أّن ذلصص

ِذي إذا استطِّراد لغوي  ّلصص ّداد: أقول للرُجصصِل ا وقال أبأو زيد: قال ر

ِلك ٌءر، وكصصذ َءقصص ْع َءرها مَّن إتعصصابأهُ، هصصذا رجصصل مَِّ ُهو َءر ظ َءق َءع َءف َءل  ركب البأ

ُقور، ويقال هو ضْرو للكلب َءتب، ول يقال للكلب إلّ ع َءق الّسْرج وال

ٌءء كصصثيرة، وكلصصب َءرا الضاري على الصيد، وضروة للكلبةّ، وهصصذا ضصص

ّد الضراوة، وقال ذو الّرمَّّةّ:  ِريْت أش ٍر، وقد ض َءوا َءض ٍر، وكلب  ضا

َءء َءدها وإل الّضرا ْي َءشب َءص ِر أطلس َءن لهُ ليس الطما
الغنوي: وقال طفيل 

ٌءء َءرا ًة َءأحّسْت ِض َءأ ّلِب مَّن َءنب َءراخيها مَّك َءج َءمَّ ّنها الّزجا َءأ ك
َءوة َءرا َءر فصإّن لهصا ضص ِز ِه المجصا ِذ ّياكُم وه ّلهُ تعالى عنهُ: إ ومَّنهُ قيل: إناء ضار وقد قال عمر رضي ال

ُق َءر ْبأصص َءتيصصس أ َءبألقاء، و ُق وفرس  ٌءةّ بأقعاء، وفرس أبأل ُع وكلب َءق ِة الخمر، وقال الصمعّي: كلب أبأ َءو َءرا كض

ٌُءء أبأصصصصصصصرق وكلصصصصصصصب أبأصصصصصصصرق. ُق وكسصصصصصصصا َءبصصصصصصصل أبأصصصصصصصر َءج َءبأْرقصصصصصصصاء، وكصصصصصصصذلك  ٌءز  ْنصصصصصصص َءع و

ًا َءتر الغلم الشاعر وقال ابأن داحةّ: نزل عندنا أعرابأّي ومَّعهُ ابأنان لهُ صغيران، وكان أحدهما مَُّسته

ًا بأالُحملن، فقال العرابأّي لصاحب  َءتر ْه َءت ّلعب بأالكلب، وكان الخر مَُّس الكلب: بأال

َءرى َءك وأ َءةّ أخا ِنيب الُحْمصلن َءج َءك ِنيبةًّ الكلب مَّع أرا َءج
ّد عليهُ  الغلم: قال: فر

َءن َءةّ الوقيُر َءكا ّذؤبأصاِن َءفريس الص َءهْرُشها الكلُب َءنها َءمَّْن و ُدو
َءن الحمير وغير ذلك، وقال الشماُخ بأُن  ِةّ مَّع مَّا فيها مَِّ ِة السائم ٍر:والوقير: اسم للغنم الكثير َءرا ض

َءع َءرائ ّدْرها لم ش َءوقيُر يك ُهّن ال َءد َءر ْو ًا فأ ِريبص ْق ّدا َءت َءشص و

الكلب نفع في الشعر مأن قايل مأما

الغلم: وقال الشاعر في تثبيت مَّا قال 
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ّتقي َءةّ وت َءل ْو ِد َءص ْأِس ْلُمْست  ا
ِري الضا

ّذئاُب َءى ال َءب ل َءمَّْن عل كل

الخر: وقال 

َءة  َءز ْو ِثفر َءح الحامَّي المست لهُ كلب ل َءمَّْن َءترى الذئاب
َءةّ، وكصصانْت ّك َءمَّ َءمَِّت امَّرأة إلى  ِد َءق ّفةّ عمر بأن أبأي ربأيعةّ وابأن أبأي عتيق وقال مَّحّمد بأن إبأراهيم:  ع

َءره، فلمصصا ْع َءسل إليهصصا فخصصافت ِشصص َءبت ابأن أبأي ربأيعةّ، فأْر َءأعج َءشارة، ف ٍةّ و َءبأراع َءو َءعفاٍف  ذات جماٍل و

َءرض ْعص ُعمصر فلّمصا رأى أخاهصا أ َءض لها  َءر َءع َءعها، و َءمَّ َءج  َءر َءخ َءف ّطِّواف قالت لخيها: اْخرُج مَِّعي،  أرادت ال

َءل  َءجرير: عنها، فأنشدت قو

ّتقي َءة َءوت َءز  المستأِسد َءحو
َءضاري ال

ّذئاب كلب ل َءمَّْن على ال

َءحصصرام َءه علصصى  َءيُحّل إزار َءربأيعةّ لم  َءن أّن ابأن أبأي  ُعمو ِم فيز َءمَّْخزو هذا حديُث أبأي الحسن، وأمَّّا بأنو 

َءعتيق، فصصإّن ابأصصن أبأصصي عصصتيٍق كصصان مَِّصصن أهصصل َءقّط، وإنما كان يذهب في نسيبهُ إلى أخلِق ابأن أبأي 

ِبهُ الصصذي ُيش ّنهُ مَّن أجرأ الناس على فاحشةّ، ومَّا  ّهم أ َءمَّهُ تو َءع كل َءمَّن سم ّطِّهارة والعفاف، وكان  ال

ّلهُ بأصصن أبأصصي ّنهم يقولون: إّن عمر بأن عبد ال َءمَّا ذكروا عن قريش والمهاجرين؛ً فإ ٍم  َءمَّخزو يقوُل بأنو 

َءد هصصذا َءت عمر، فلما كان بأعد ذلك ذكروا فسصصا َءةّ مَّا ّنهُ ولد ليل ّنما ُسّمي بأعمر بأن الخطِّاب وإ ربأيعةّ إ

ّفصةّ ُيوصصف بأالع ِم ل يقصاُل لمصن  ّق رفع ومَّثُل هصذا الكل ّي ح ُوضع، وأ ِطٍل  ّي بأا َءح ذلِك فقالوا: أ وصل

َءب َءتصص َءك ِرهم بأها،  ِكلب واستهتا ُبغض الُمزاح في لعب الصبيان بأال الثابأتةّ، وصيةّ شريح لمعلم ولده ول

َءيلعب  َءو َءب  ّتا َءدع الك َءي ٍد لهُ كان  َءل ِم و ّل بأالكلب: شريح إلى مَّع

َءب ِهراِش َءطل َءواة مَّع ال ُغ  ال
 الّرّجِس

بأصهصا َءيلهو لكلٍب الّصلة

المتصلصّمصِس كصحيفةّ بأها  ّنصك ًا وليأتي ٍةّ غصادي بأصصصحصيف
ّْظهًُ َءةّ ِع الكيس الديب مَّوِعظ َءت َءعصّضصهُ َءخلو ٍةّ ف َءمَّ َء َءبأصمصل

َءربأت ًا بأها ض ِبصس ثلث فاْحص ِهُ هممت ٍة بأضصْربأص ِدّر ِبص فص
ُعني َءمَّا َءجّر ُفصس أعّز ُي النص ّنك ّنصهُ فعصلصت مَّا بأأ فصإ

ابأنصصهُ رأيصصُت وقصصد لهُ، ابأٍن في ُسليم بأني لعشى عندنا الشعر وهذا

ًا هذا ًا، شيخ ُول وهو كبير َءحاديُث ولهُ الشعر؛ً يق ٌُءة أ  ظريفةّ، كثير
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الكلب كرم دلئل مأن

ُة مَّا يجري  ِر الكلب كثر ْد َءق وقال صاحب الكلب: ومَّما يدّل على 

ْدِحهُ بأصصالخير والشصصّر، وبأالحمصصد وبأالصصذّم، َءمَّصص ّناس مَّن  ِةّ ال على ألسن

ًة بأالذّم، وبأمثصصل ذلصصك ذكصصر َءمَّّرة بأالحمد ومَّّر ّتى ذكر في القرآن  ح

في الحديث، وكذلك في الشصصعار والمَّثصصال، حصصتى اسصصتعمل فصصي

َءيرة، وفي ذكصصر الرؤيصصا ّطِّ الشتقاقات، وجرى في طريق الفأل وال

ُتْم والحلم، ومَّع الِجن والِحّن والّسباع والبهائم، فصصإن كنتصصم قضصصي

َءل ّلصصهُ قصصد قيصص ِهُ بأالشر وبأالنقص، وبأاللؤُم وبأالسقوِط لّن ذلك ك علي

َءل فيهُ مَّن الخيصصر أكصصثُر، ومَّصصن الخصصصال المحمصصودة ِقي فيهُ، فالذي 

َءع لخصال النقص مَّن الُخمصصول، لّن تلصصك ٌءء أجم َءس شي ْي َءل أشهر، و

ُتقيم مَّن الذكر على ِةّ و ّنباه ُتعطِّي مَّن ال ِالفةّ لذلك،  َءل المخ الخصا

ُتصصورث ْذكوِر مَّصصن ذلصصك، وكمصصا ل تكصصون الِخصصصال الصصتي  ِر المصص ْد َءقصص

ّنباهصصةّ فصصي مَّجانبصصةّ َءصصصال ال َءكصصذلك ِخ الخمصصول مَّورثصصةّ للنباهصصةّ، ف

َءم أفضصصُل مَّصصن الخامَّصصل، الترجمصصان بأصصن هريصصم الُخمول، لّن الملو

ْيم عند يزيد بأن عمصصر َءر ُه َءن بأن  والحارث بأن شريح وسمع الترجما

َءقصصّط، ْير  َءخ بأن هبيرة، رجلً يقول: مَّا جاء الحارث ابأن شريح بأيوم 
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َءشّر، سياسةّ َءخير فقد جاء بأيوم  ّترجمان: إل يكْن جاء بأيوم  قال ال

َءمَّصصن لصصم َءةّ، و َءيبصص ْه َءم ال ِد ًا عصص ُه مَّحض ّي رئيٍس كان خيُر ُد فأ الحزم وبأع

ِء السصصيئةّ والحسصصنةّ، وقتصصل فصصي مَّوضصصع القتصصل، َءمل بأإقامَّةّ جزا ْع َءي

َءب فصصي َءفصصا فصصي مَّوضصصع العفصصو، وعصصاق َءع َءيا في مَّوضع الحياء، و وأْح

َءةّ المنصصع، وأعطِّصصى سصصاعةّ العطِّصصاء، َءنصصع سصصاع َءمَّ مَّوضصصع العقوبأصصةّ، و

ِةّ ربأصهُ، وقصد َءف الّرّب في تدبأيره، وظّن أن رحمتهُ فصوق رحمص َءل خا

ٌءء للجميصصع، وبأعصصُض العفصصو إغصصراء، كمصصا أّن قالوا: بأعُض القتل إحيصصا

َءشصصّر مَّنصصهُ ًا، و ُه مَّْحضصص ْير فيمن كان خيصصُر َءخ َءض المنع إعطِّاء، ول  بأع

َءر ِبشصص َءد بأالوعيصصد، وال ِلصصط الوعصص ًا، ولكصصن اخ َءمَّصصن كصصان شصصّره صصصرف

َءيهابأون َءس ل  َءم بأاليقاع، فإّن النا بأالعبوس، والعطِّاء بأالمنع، والِحل

ّثواب والعقاب، والطماِع والخافصصةّ، ومَّصصن ُلحون إلّ على ال ول يص

ِرف ُعصص ِز و ْنج ُي َءع ولم  َءم َءمْن أط َءك َءن  َءف بأذلك، كا ِر ُع ْع و ِق ُيو َءف ولم  أخا

ُعصصرف مَّنصصهُ، فخيصصر َءسب مَّا  َءل عليهُ بأح ِرف بأذلك دخ ُع َءمَّْن  بأذلك، و

ّناس َءن ال ًا، ولو كا َءن صرف َءمَّا كا ًا، وشّر الشّر  ِر مَّا كان مَّمُزوج الخي

ّلصصهُ عصصّز وجصصّل أولصصى بأصصذلك َءكصصان ال َءده ل ِر وحصص ُلحون علصصى الخيصص يصصص

ِةّ فصصي جميصصع الحكصصم، وفصصي إطبصصاق جميصصع الملصصوك وجميصصع الئمصص

القطِّار وفي جميع العصار على استعمال المكروه والمحبصصوب،
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َءن غيصصره، وإذا كصصان النصصاس إنمصصا دليصصل علصصى أّن الصصصواب فيصصهُ دو

ْذل ّدِة واللين، وعلى العفو والنتقام وعلى البصص يصلحون على الّش

ًا وذلصك المنصصع والمنع، وعلى الخير والشّر، عاد بأصذلك الشصصّر خيصصر

َءواقب، وفيمصصا َءعصص ّنما الشأُن في ال ًا، وإ إعطِّاء وذلك المكروه مَّحبوبأ

ُد، وقصصال َءعصص َءوم، ومَّصصن النقطِّصصاع أبأ ْد يصصدوم ول ينقطِّصصع وفيمصصا هصصو أ

ًا:  َءقومَّ َءح  َءوهويمد الشاعر، 

ُد ْه َءب مَّنهم ُيخرج َءفالج ِر ِطي أخبصا َءر ُيسألوا ُطِّوه الخي وإن ُيع

َءت ْف َءش َءر َءك َءذمَّا َءر َءحْرٍب أ ِر غي أغمصا َءتهْم ّدد َءو ِهصمصوا وإن لنوا ت ُش
العتبي: وقال 

ًا َءمَّعروٍف جِميع ِر ألّم و ٍر بأنو َءومَّْنك َءليهما وشر خي ك
ْعُض مَّن ارتجز يوم  َءبأ َءبلةّ: وقال  َءج

َءُم والشّر فّي الخيُر ُغل ْل َءسْر ا الع
 أكثْر فّي

ًأ َءت امَّصصر َءفر بأن الحارث؛ً وقد دخل عليهُ في رجصصالُِت قيصصس: ألسصص ُد الملك بأن مَّروان لُز وقال عب

ٌءر مَّصصن ُثمامَّةّ: الّشهرة بأالشّر خيصص َءعى رغبةّ، وقال  ُيد ًا، و َءسد َءح ّتقى  ُي َءمَّن ل  مَِّن كندة? قال: ومَّا خيُر 

َءدّل علصصى نباهصصةّ الّرجصصل مَّصصن الماضصصين َءت ُيس َءف بأخير ول ّشر، أمَّارات النباهةّ وكان يقال:  ُأعر أن ل 

َءيهلصصك فصصّي فئتصصان: مَّحصصّب ّلصصهُ تعصصالى عنصصهُ قصصال:  َءي ال ًا رض ّي ُيِن الناس فيهُ، وقال: أل ترى أن عل َءتبا بأ

َءرف الصصدنيا، ّدين وشصص ِهم غايةًّ في مَّراتب الصص ِهُ الناس، وأبأعد َءب مَُّفرط، ومَّبغض مَُّفرط، وهذه صفةّ أن

يقول: أل ترى أن الشاعر 

ٌءو ل ِء مَّصّر ول ُحل ِعلباء ِعلبصا ال كال
َءشصّر ول خير لِ د الجاُرو بأني مَِّن

الخر: وقال 
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َءعل مَّثل أْسود الحصّم الُج ّيرتني ْتنصي يا َءع أمَّّصي ثكل
َءقْرِن بأذي ليس َءض الجّم ول ال َءبِل ُعْر الصّم الج

َءهرهم فضصصلً، وأجمعهصصم َءبأراعةًّ، وأظ َءع الناس  وإذا كان الرجُل أبأر

ِام، ّتمصص ٍةّ مَّساويةًّ لختها في ال َءخصل لخصال الشرف، ثّم كانت كّل 

ّ ُد يوصصصف إل ِغلب عليهُ خصلةّ واحدة، فإّن هذا الّرجل ل يكا ولم ت

و ٌءد عمصا يكصون ه بأالسيادة والرياسةّ خاّصةّ إذا لم يكصن لصهُ مَّسصن

ِبهُ مَّا ذكرنا، وإن لم يكن هصصو بأعينصصهُ، الغالب عليهُ، وقالوا فيما يش

قال الشاعر: 

ّواس ٍةّ ُس َءمَّ ُء َءمَّكصُر ِر أبأصنصا أيسصا َءن ُنصو ْي ٌءر َءل ُوو أيسصا ٍر ذ ُيُسص
ّنجوم مَّثُل ِري التي ال  بأها يس

 الساري
َءق ْل ُقل مَِّنهْم َءت ْيُت َءت َءق ل

ّيدهصم َءسص
َءكتني عصصن وصصصفك ّيها المَّير أْسصص ّبّي في الفضل بأن سهل: أ َءصفنا جعفر الض وقد قال مَّثل الذي و

ُة عددها، فليس إلى ذكر جميعها سصصبيِل، وإن أردُت َءر ّيرني فيها كث َءتساوي أفعالك في الّسؤُدد، وح

َءعجز عصصن ُفها إلّ بأإظهار ال ُلولى أحّق بأالذكر، ولست أص ْذ لم تكن ا ٍة اعترضْت أختها، إ َءوصف واحد

َءقيصصس بأصصن عاصصصم، َءوصفها، ولذلك قالوا: أحلم مَّن الحنف، ومَّا هو إلّ في حلم مَّعاويةّ وأحلم مَِّن 

َءخصلةّ مَّن خصصصالهُ كتمصصام َء هو أحلم مَّن هاشم، لّن الحلم  ّطِّلب، ول َءم مَّن عبد الم ولم يقولوا: أحل

ًا ًا، وقصاهر اهر ًا ظ ّلهصا كصان غالبص ِةّ، وك ُلصهُ مَّشصرفةّ مَّتوازيص حلمهُ، فلّما كانت خصالهُُ مَّتساويةًّ، وخل

ّنهصصا كصصانت أغلصصب َءواحدة، فيسصصتدّل بأصصذلك علصصى أ ْل ُيسّم بأالخصلةّ ا ًا، سّمي بأأجمِع الشياء ولم  غامَّر

َءليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهُ. ِر ع خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصال الخيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّنصصهُ ُيظصصّن أ َءل، حسده مَّن الشراف مَّصصن  ِد الكما َءد ُد في الّسؤُ هجاء السفهاء للشراف وإذا بألغ الّسي

ُعهُ علصى ٌءهُ مَّن شعراء تلك القبائصصل قصصد غصاظهُ ارتفصصا الحّق بأهُ، وفخرت بأهُ عشيرتهُ، فل يزال سفي

َءجصصد َءض مَّا إذا ذكره، و َءد بأع ًا وج ْد عيب َءده، فإن لم يج َءج ًا و َءتهُ فهجاه، ومَّن طلب عيب ّيد عشير ِةّ س مَّرتب

ُد َءي عبصص ُهِجصص ُعصصدس، و َءي ُزرارة ابأن  ُهِج َءةّ، و َءي ِحصُن بأن حذيف ُهِج َءمَّن يغلط فيهُ ويحملهُ عنهُ، ولذلك 
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ِةّ ِدهم وطاعصص َءد َءكصصرُت لصصك هصصؤُلء لنهصصم مَّصصن سصصؤُ َءذ ّنمصصا  َءي حاجب بأن زرارة، وإ ّلهُ بأن ُجدعان، وهج ال

ُكليصصِب بأصصن َءب  َءه ْذ َءمَّ ِهّْم، ومَّن حلفائهم وجيرانهم،  َءيمْن تحت أيديهم مَّن قومَِّ القبيلةّ لهم، لم يذهبوا ف

َءب لقيصصط بأصصن ُزرارة، ولّن َءب عيينةّ بأصصِن حصصصن، ول مَّصصذه ربأيعةّ، ول مَّذهب حذيفةّ بأن بأدر، ول مَّذه

َءلجصصاوز ظلصصم كليصصب وتهكصصم عيينصصةّ، فصصإّن َءبأقصصي  َءضْمرة بأن ضمرة إلّ وهو لو  ًا لم يأمَّر بأسحب  لقيطِّ

ًا مَّمصصن َءيظلمون، وكانوا بأيصصن أن يظلمصوا وبأيصن أن يحتملصصوا ظلمص ًة فقد كانوا  َءء وإن كانوا ساد هؤُل

ُكصْم فصصي الِقصصاِص َءل َءو ّد مَّن النتصصصار، وقصد قصصال عصصّز وجصّل: " ُبأ ّد مَّن الحتمال كما ل  ظلمهم، ول بأ

ادة وعامَّّصةّ ٌءء للجميع، حزم الس َءقتِل إحيا ّول: بأعُض ال َءجع قوُل الحكيم ال ٌءة"، وإلى هذا المعنى ر َءحيا

ْنصصف الّسصصوق، ُع َءس إلى أهوائهم، وإلصصى النسصصياق لهصصم بأ ّدوا النا هؤُلء الّسادة لم يكْن شأنهم أن ير

َءب على الترغيب، والخشونةّ على التليين، وهم مَّصصع ّترهي ِد، بأل كانوا ل يؤُثرون ال ْو َءق َءرِب في ال َءح وبأال

ّد الحصصّب َءل قصصومَُّهُ أشصص َءس الكامَّصص َءع، والرئيصص َءد الجصصامَّ ّي ِء، ومَّصصتى أحصصّب الّسصص ُهُجوا بأأقبصصح الهجصصا ذلك قد 

ْغُض أعدائهم لصصهُ علصصى حسصصب حصصّب قصصومَّهُ لصصهُ، هصصذا إذا لصصم ُبأ َءعلى حسب حبهُ لهم، كان  َءطهْم  وحا

ُد َءسصص َءح ّلحصصاق بأصصهُ، و ْتصصهُ الحصصال بأال َءمَّصصن قصصد أطمع ّثب إليهُ ولم يعترض عليهُ مَّن بأني عّمهُ وإخوتهُ  َءيتو

ٌءء ل ينصصال، وقصصد ِرضا الناس شي ّولون:  ُتهم على حسب حسدهم، وقد قال ال ّد، وعداو القارِب أش

ّول: َءل َءر اغتبناه وقصصد قصصال ا َءبأ ْد ِهبناه، وإذا أ ُد فيكم? قال الذي إذا أقبل  ّي َءمَّن الّس قيل لبعض العرب: 

َءوق مَّوصولةّ بأالملوك والسادة، وتجري في الحاشيةّ مَّجرى الملصصوك، صصصعوبأةّ سياسصصةّ َءضاء الّس ْغ َءبأ

ْذلّي يصصصف ُصصصعوبأةّ ْد قصال الهصص َءقصص ّد لهلهُ مَّصصن ِسياسصصةّ العصصواّم، و ٌءل أك العوام وليس في الرض عم

السياسةّ: 

ُء لها َءدا ْع ُبها َءص ِم سياسةّ طويل َءمَّطِّل فاعلصْم القوا
المعنى: وقال آخُر في شبيهُ بأهذا 

ٌءد َءع ٌءن َءمَّْص ٌُءر َءحْز َءحد ْهُل ُومَّْن َءس ّندى ٌُءةّ قلٍب كّل في ال ّي َءثصنص
ْو انقضى، ُلصهُ نصيٍل كّل في الفتى َءجْزُل نائلهُ أّن َءل ِنصي ُي

ّطِّفيل: وقال عامَّر بأن  ال

َءفارسها  كّل في المشهور و
 َءمَّوكِب

ِد ابأن ُكنُت وإْن ّي ٍر س عصامَّص

ّلهُ  ول بأصأّم أسمو أْن ال
أِب

َءدتني ّو مَّصن عامَّر س
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 رمَّاها َءمَّن وأْرمَّي أذاها
ْنكِب َءم  ِبأ

ِحماها أحمي 
ّتصقصي وأ

ُيغرِغصصر ّلصصهُ بأصصن زيصصاد وزيصصاد   ُعبيصصد ال َءظبيصصان لبأنصصهُ  وقال زياد بأصصن 

ُأوصي بأك المَّير? قصصال: ل، قصصال: ولصصم? قصصال: إذا لصصم بأنفسهُ: أل 

ّيت، وقال آخر في هذا ّيت، فالحّي هو الم ّيةُّ الم َءوِص يكْن للحي إلّ 

المعنى: 

ّلب بأغير يأتي ل  تطِّ
َءغدير في خلف ذلك، وأن يثبت أن يكون مَّنهُ  َءبأشامَّةّ بأن ال كان: وقال 

َءتى  َءتبي وهو أمَّره ويؤُ ّدي فيهم أبأي  مَُّْح َءج كليهما َءو
ِكْن َءتتني ول ًا أ َءر طائع ْتعب غي مَُّ َءعّمل َءت ِهصُم للصّسصيادة أ ِفصي

ّلصصهُ فصصي َءش ك بأحث في السعادة ومَّن الناس مَّن يقصصول: إن العيصص

َءمَّصصن يخصصالفهُ: ل كثرة المال، وصحةّ البدن، وخمول الذكر، وقصصال 

ُلمَّور َءدن الّصحيِح والمال الكثير، مَِّْن أن يكون بأصصا يخلو صاحب الب

ًا فعلُمهُ بأهصصا ل يصصتركهُ َءن بأها عالم َءن بأها جاهلً، فإن كا ًا، أو يكو عالم

َءعمصصل علصصى حسصصب علمصصهُ، لّن ّتصصى يكصصون لصصهُ مَّصصن القصصول وال ح

َءر عامَّلصصةّ ّنهصصا لصصو كصصانت مَّوجصصودة غيصص المعرفةّ ل تكون كعصصدمَّها، ل

ّنباهصصةّ، َءب ال لكانت المعرفةّ كعدمَّها، وفي القول والعمِل مَّصصا أوجصص

ّد ّد الخمول، ومَّتى أخرجتهُ مَّصصن حصص ِرجهُ مَّن ح ُتخ وأدنى حالتهُ أْن 

ًا لمصصن يقصصدر علصصى سصصلبهُ، وكمصصا أّن الخمصصول فقصصد صصصار مَّعّرضصص
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ّد للعمل مَّصصن أن يكصصون قصصولً أو ّد لها مَّن عمٍل، ول بأ المعرفةّ ل بأ

َءل ل يكصصون ُقول لهُ، والفعصص َءمَّ فعلً، والقول ل يكوُن قولً إلّ وهناك 

َءرج مَّصصن الخمصصول فعلً إلّ وهنصصاك مَّفعصصول لصصهُ، وفصصي ذلصصك مَّصصا أْخصص

ُلهصا فصي التنصبيهُ ُعِرف بأهُ الفاعصل، وإذا كصانت المعرفصةُّ هصذا عم و

ةُّ علصى مَّكصانهُ، ّدلل َءلصهُ ال ّق بأأّن عم على نفسها، فالماُل الكثيُر أح

والّسصصعايةُّ علصصى أهلصصهُ، والمصصاُل أحصصّق بأالنميمصصةّ، وأولصصى بأالشصصكر،

ًا، وإن ّد فسصصاد ّيهُ أشصص ًا، ولح ّد قهر وأخدع لصاحبهُ، بأل يكون لهُ أش

ْدر نقصصصانها يجهصصل مَّواضصصع اللصصذة، وإن ُتهُ ناقصةًّ فبقصص كانْت مَّعرف

ُد ّذكر، وبأعصص ُيجلصصُب الصص َءفصصى الخمصصول و ْن ُي ْدر تمامَّهصصا  كانت تامَّّصصةًّ فبقصص

ِد العافيةّ، الصصذين ليصصس َءيْفهم فضيلةّ السلمَّةّ، وحقائق ُرْش فليس 

َءق أوساِط الناس، ومَّتى كان ْدو، وإلّ خل لهْم مَّن المعرفةّ إلّ الّش

َءيكصصره ذو المصصال َءخل الصصذي مَّصصن أجلصصهُ  ْد َءرف المصص ُيع ذلك كذلك، لم 

ّعهُ فهُمصصهُُ َءد ِهُ، لصصم يصص ِق ِهُ وصصصد ّقصص َءف ذلصصك علصصى ح َءر َءع الّشهرة، ومَّن 

ّتصصى َءع ح ّنهُ ل يفهم هذا الموضصص ّتى يدّل على فهمهُ، وعلى أ لذلك ح

يفهم كّل مَّا كان في طبقتهُ مَّن العلم، وفصصي أقصصّل مَِّصصن ذلصصك مَّصصا

َءيبين بأهُ حالهُ مَِّن حصصال الخامَّصصل، وشصصروط المَّصصانّي غيصصُر شصصروط

ّذ ول أسصصّر مَِّصصن ِعصصّز ِر، وليس شيء أل ِز الفعال وإمَّكاِن المَّو جوا
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َءنصن فصي أعنصاق ْقد الم َءع ِر بأالعداء، ومَّن  ّظف المَّر والنهي، ومَّن ال

َءر هي ِر بأالّرياسةّ وبأثمرة السيادة، لّن هذه المَّو الرجال، والّسرو

َءأمَّّصصا المطِّعصصم ّنفصصس، ف ِقْسصصُم ال َءحصصّظ الصصذهن، و نصصصيُب الصصّروح، و

والمشرب والمنكح والمشّمةّ، وكّل مَّا كان مَّن نصيب الحصصواّس،

َءن أتصصّم لوجصصدانهُ َءب، كصصا ًا وأرغصص َءهمصص َءن ّد  َءن أش ُكّل مَّا كا فقد علْمنا أّن 

ّطِّْعصصم مَّصصن الجصصائع، والشصصراِب ٌءس على مَّواقع ال الطِّعم، وذلك قيا

ْلنصصا بأيصصن الفضصصيلةّ الصصتي مَّصصع الّسصصرور، ّي ّنا إذا مَّ مَّن العطِّشان، ولك

ِم السهر واللتهاب ِدث الّشره لهُ مَّن أل ُيح ّذة الطِّعام، ومَّا  وبأين ل

ٌءل غيصُر فاضصل، هصذا َءبهُُ مَّفضو َءّّن صاِح ِة الكلب، رأينا أ ّد والقلق وش

َءتهُُ مَّصصتى َءسّب بأهُ، ومَّع حملهُ لهُ على القبيح، وعلى أّن نعم ُي َءع مَّا  َءمَّ

َءب َءهصص ْنهُُ، هذا مَّصصع سصصرور العصصالم بأمصصا و ُد أشقى مَّ زالْت لم يكن أح

ِد الخلط. َءره، ومَِّصصن فسصصا َءلصصهُُ مَّصصن السصصلمَّةّ مَّصصن آفصصةّ الّشصص ّلصصهُ  ال

ِر، الخامَُّل الذكر مَِّن ّثروة والصامَِّت الكثي ُد فل يخلو صاحُب ال وبأع

َءرغصصب فصصي المركصصب الفصصاِره، والثصصوب الليصصِن، َءن مَّّمصصن ي أن يكصصو

ّيصصب، أو يكصصون َءعصصم الطِّ ْطِّ ّيصصدة، والم ِةّ، والصصدار الج ِةّ الحسصصن والجاري

ٍء مَّن ذلك، فصصإن كصصان ل يرغصصب فصصي هصصذا مَّمن ل يرغب في شي

ُلحدوثصصةّ َءجصصب بأا ُيع ِة، ول  ّدار الخر ّلهُ، ول يعمل في مَّالهُ لل النوع ك
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ُتهُُ أن يكون كثير الصصصامَّت، فصصإّن ّذ ْعدو ل الحسنةّ، ويكوُن مَّمن ل ت

ْد َءهصصل مَّصصن الحمصصار، وقصص ًا مَّن الحمصصار، وأْج ْبع ُد ط َءس ٌءر أو أف هذا حما

َءمَّالهُ أسصصوأ حصصالً مَّصصن الوكيصصل،  َءن في  ّد رضي أن يكو ُبأصص ُد فل  وبأعصص

ِةّ الّشصصديدة، ومَّصصن الخصصوف عليصصهُ، فصصإن للمال الكثير مَّن الِحراسصص

َءج عليهُ َءب الخوف، خر َءس َءح َءو َءتعب في حفظهُ  َءل الِحراسةّ لهُ، و َءعم أ

ّكصصل َء يكون ذلصصك فصصي سصصبيل التو ِهُ ول َءخْف علي َءي ٌءل، فإْن هو لم  فْض

َءلصصهُُ الخمصصول فهو في طبصصاع الحمصصار وفصصي جْهلصصهُ، والصصذي أوجصصب 

َءمَّصصا ل يكصصون ُه مَّصصن الجهصصِل  ْعطِّصصا ْد أ َءق َءلهُُ،  ّديهُ إلى سلمَّةّ المال  ليؤُ

َءبصصط، وإْن هصصو ابأتصصاع َءخ ِةّ فصصي أكصصل ال َءدار لذة البهيم ْق ْثُل مَّ َءعهُُ إلّ مَّ َءمَّ

ّيصصدة، َءر الج َءذ الصصدا َءجصصواري، واتخصص َءخصصدم وال َءه ال ُفصصّر َءه الصصدواب، و ُفصصّر

ِهُ، ِل َءمَّصصا َءه ذلك، فقد دّل علصصى  َءن وأشبا ّي ّثوب الل ّيب وال َءعام الطِّ والطِّ

َءة مَُّْربأحصةّ، ٌءةّ فاشصيةّ، أو تجصار َءع ْي َءضص هُُ  َءل َءظهرْت  ُثّم  َءك  ِل َءكذ َءن  َءمَّن كا و

َءجد فصصي ُيو ّنهُ سصص َءهر مَّصصن نفقتصصهُ، وإل فصصإ َءك الذي يظ َءل ذل يحتمل مَّث

َءتعصصب ُكصصون، أو  ِهُ، أو مَّكصصابأرة ت ْيصص َءمَّصصن يقطِّصصع عل ّول  ْعند أ ّلُصوِص  ال

َءةّ البصصدِن يؤُخذ لهلهُ المال العظيم، ولو عنى بأقولهُ الخمول وصح

ٍر مَّن المال مَّقبولً ولكن مَّصصا لمصصن كصصان َءذهب إلى مَّقدا والمال، ف
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ّيصصأ الخمصصول، طبقصصات الخمصصول َءيته َءر  ُلهُ ل يجصصاوز هصصذا المقصصدا مَّصصا

َءليكوُن في طبقاٍت كثيرة، قال أبأو نخيلةّ:  َءل  ولعمري إّن الخمو

َءمَّا َءتهُ َءمَّن كّل و َءرْض ْق َءمةًّ أ ْع  ِن
 َءيقِضي

ُتك َءر إّن شكر ْك ٌءل الّش ْب مَّن َءح

ِر بأعض َءبهُ الذك ْعِض مَّن أن َءبأ
َءت كان ومَّا ذكري مَّن فأحيي

َءخامَّل قالوا: ولسقوط ّبأيةّ قالت الناس، ُعيون مَّن ال لبأنهصصا: العرا

َءت إذا َءع جلس َءت فإْن الناِس مَّ ْن َءسصص َءل أْن أح ُقصصْل، يقولصصون كمصصا تقصصو َءف

ّ ِلْف وإل َءكر فخا ْذ َءم الصمعّي وأمَّّا ُت َءع ّنها فز بأأْن ولو قالت: فخالْف أ

َءق ّل ُنقك في تع َءر ع َءل هصصذا يقصصول وليس حمار، أي ّ القصصو َءس َءمَّصصْن إل ليصص

ِرف َءكر يع ِغنى، َءش َءب ال ّل ِلقصصْت َءمَّصصا إلصصى المَّصصوال وتق َءعهصصا َءلصصهُُ، ُخ ْطِّ َءق و

َءلها، ُق َءعها ُع ْل َءخ َءرها، و ُذ َءهُ ُع ِتي ِبأها، و َءة أصحا ِظهصصا فصصي ُخطِّصصاهم وكثر حف

ْترها، ِةّ عن وعجْزهم وس إليهُ ُتنازع َءمَّا جميع مَّن ومَّنعها حركتها إمَّات

َءح فصصي روينصصا وقد الملح مَّن مَّلحةّ عليهُ، وتحمل ً أّن الُملصص قصصال رجل

َءك لصاحٍب ُبأو َءهُ: أ ُه، جهل الذي ل َءر ْد ّدى ق َءره، وتع ّق َءطصصو َءصصصا، فشصص َءع ال

َءق َءر َءم ل الجماعةّ، وفا َءر ِزم لقد َءج َءل ثّم ُأسر ثم ُه َءلهُُ قال ُصلب ثّم قت

ْعني َءد ِه ومَّصصن أبأصصي، هزيِمصصةّ ذكصصر مَِّن صاحبهُُ:  ِتلصصهُ أْسصصر ِهُ، وق ِب وصصصل

َءك ُبأو َءث هْل أ ّد َءسهُ ح قّط?  هذا مَّن بأشيء نف
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الناس همم في السباب حكم

ّناس إلى وليس ُد ال ّع َءصُرها، الهمم ُبأ َءمصصُم تجري وإنما وق بأأهلهصصا اله

ِرض َءمَّا قدر على الغايات، إلى أّن َءتصصرى أل السصصباب، مَّصصن لهصصم يعصص

َءد ّناس أبأع ّدهم نفِسهُ، في ِهّمةّ ال ًا وأش تنازعهُ ل المراتب، إلى تلفت

قد أمَّر إلى أو نسب، إلى يحتاُج ذلك لن الخلفةّ، طلب إلى نفسهُ

ّطئ َءبب بأسبب، َءلهُُ ُو َءخوارج أوائل طلِب كس ّدين الخلفةّ ال َءده بأال وح

َءن ّنسب، دو َءر فإن ال َءث فقصصد الخوارج مَّن صا إمَّكصصاِن سصصبُب لصصهُ حصصد

ّطِّلصصب، ْكصصدى ال َءم وقصصد نجصصح، أم أ ٌءس زعصص ً أّن العلمصصاء مَّصصن نصصا رجصصال

ِطِّبت ّنباهةّ للّسيادة ُخ ّطِّاعةّ وال العشيرة. في وال

القبيلة نباهة في الحظ سلطان

ّنما ذلك على قدر التفاق، وإنمصصا هصصو ّد، وإ َءج ّبأما حظيت بأال ِعدت بأالحّظ، ور َءس ّبأما  وكذلك القبيلةّ ر

َءفى والمبتلى، وإنما ذلك كما قال  زهير: كالمعا

َءط المنايا  ْب َءء َءخ َءوا ْتهُُ َءمَّّْن َءعْش ُتِم ْب َءمَّْن ُتِص ُتْخطِّئ و
ِم َءر ْه َءي  ف

الدبية الثار على الحظ سلطان
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َءظى وكما دون اللفصصاظ وبأعصصُض المَّثصصال، وبأعصصض الشعار بأعض َءتْح

َءن غيرها، َءع يكوُن أو مَّجراها يجرى مَّا ودو َءفصص قصصالوا: وذلصصك مَّنهصصا، أر

ٌءد َءرف وفي والمحروم، المرزوق في مَّوجو عليهُ تجوز والذي الُمحا

َءقةُّ، َءد َءن وكثير بأصناعتهُ، حاذٍق مَِّن وكم الّص َءول َءج وقصصد تجارتهُ، في ال

َءنصصةّ بألصصغ ّقصصب مَّصصرة، والنصصدلس مَّصصّرة، َءفرغا َءبأصصع البلد، فصصي ون فصصي ور

َءور حاذٍق ومَّن الفاق، َءشا َءمل، ول ُي ْع َءت ِبينان، تجصصدهما ل ثصصّم ُيسصص َءت َءيسصص

ّدين، وكثرة الحال ُسوِء مَّن وهصصو مَّنكصصوب، حصصرٍب صصصاحب ومَّصصن ال

ّليصصُث َءع بأراثنصصهُ، علصصى ال ِم مَّصص َءمصصا ِةّ ت ّدة العزيمصص َءفصصاذ الّشصصكيمةّ، وشصص َءن و

ْبر بأالمكيصصدة المعرفصصةّ ومَّصصع البصيرة، ِم والّصصص ّدائ ّدة، علصصى الصص الشصص

ُد؛ً  ْع َءبأ َءكْم و ُد سار، قد شعر بأيت مَِّن ف ٌءم مَّنصهُ وأجصو بأطِّصصون فصي مَّقيص

ّدفاتر، ّياُم تزيده ل ال ّ ال َءنهُ الذي تزيد ل كما خمولً، إل ّ دو ًة إل ُشصصهر

ِرفعةًّ، ّتصى الحّظ بأهُ طار قد َءمَّثٍل مَّن وكم و َءفتصهُ ح َءر ُء، ع َءواه المَّصا َءر و

ّنساء، الّصبيان  وال

الفرسان نباهة في الحظ أثر

َءكصصرب، ِد ي ْعصص َءمَّ ُة عنترة في العامَّّةّ، ونباهصصةّ عمصصرو بأصصن  ِرفْت ُشهر ُع ُفرسان، وقد  وكذلك حظوظ ال

َءيبصصةّ بأصصن الحصارث ُت ُعوا قّط بأع ّلهُ بأن الُحّر، وهم ل يعرفون، بأل لم يسم َءل بأعبيد ال َءب الناُس المث َءر َءض و

ّلصصهُ َءد ال ُعبيصص ًا، ويصصذكرون  َءر مَّنهما نسب َءك ِم بأن قيس، وكان عامَُّر بأن الطِّفيل أذ ِبأبسطِّا بأن شهاب، ول 
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َءن الحصين، ويصصذكرون اللسصصن َءد بأ ّبا َءع ُذؤيب، ول  َءر بأن  ُظهير ول ُزهي َءن ُشعبةّ بأن  َءن الُحّر، ول يعرفو بأ

َءن وائل، والعامَّّةّ لم يصل ذكر هؤُلء إليهم إلّ مَّصصن َءسحبا ّيةّ ول يعرفون  ِقّر والبيان والخطِّيب ابأن ال

َءةّ بأيصصن الرجصصال َءنصص ِر والمواز َءل المَّو َءكْت تحصي ُكر هؤُلء دون أولئك، فتر ْذ َءت َءبل الخاّصةّ، والخاّصةّ لم  ِق

َءكمْت بأالّسابأق إلى القلب، على قدر طباع القلب وهيئتهُ، ثصصّم اسصصتوت ِعلصصل العامَّّصصةّ فصصي ذلصصك وح

ّد ٍم واحصصد، وهصصم فصصي بأصصاطنهم أشصص ّنهم أعصصذاُر عصصا ّفلةُّ كصصأ َءعةّ والغنياء والّس وتشابأهت، والعامَّّةّ والبا

ًا مَّن التوأمَّين في ظاهرهما، وكذلك هم في مَّقادير العقول وفي العتراض والتسصصّرع، وإن تشابأه

َءغم، والْسنان والبلدان، تشابأهُ طبائع العامَّّةّ في كّل بألدة وفي كل عصر وذكر ّن اختلفت الّصور وال

َءلهُُ، فصصذكر َءرِب علصصى النصصبّي صصصلى اللصصهُ عليصصهُ وسصلم قصصو َءعصص ِركي ال ّد قريصصٍش ومَُّشصص ّلهُ عصصّز وجصصّل ر ال

َءجْهد مَّعانيهم، ومَّقادير هممهم التي كانت فصصي وزن مَّصصا يكصصون مَّصصن جميصصع المَّصصم إلصصى َءظهم، و ألفا

َءخاُضصصوا"، ومَّثصصُل ِذي  ّلصص َءوُخضصصتْم كا ِهُ" ثم قال: " ِبأ ْوا  َءص َءتوا َءأ ُبأهْم" وقال: " ُلو ُق َءبأهْت  َءشا َءت أنبيائهم، فقال:"

ٍر ٍة وفي كّل عصر للحاكةّ مَّصصن أن يكونصصوا علصصى مَّقصصدا ّدا في كّل بألد ُبأ ُِد  َءتج َءك ل  ّن َءرى أ َءأل ت هذا كثير، 

َءخط والحمق، والغباوة والظلم، وكذلك النّخاسون على طبقاتهم، مَّن ٍة، مَّن الّس واحد وجهةّ واحد

ٍر ّلهصم، فصي كصّل دهص َءقلّسون وكذلك أصصحاُب الُخلقصان ك أصناف مَّا يبيعون، وكذلك السماكون وال

َءدة. ٍةّ واحصصصصصصصص ٍد، علصصصصصصصصى مَّثصصصصصصصصال واحصصصصصصصصد، وعلصصصصصصصصى جهصصصصصصصص وفصصصصصصصصي كصصصصصصصصّل بألصصصصصصصص

ُبلدان والجناس والسصصنان، ٍم في الرض فهو شديد الستهتار بأالنبيذ، وإن اختلفوا في ال وكّل حّجا

ّني مَّظلوم، ولذلك قال  ُهو يقول: إ َءد الّسلطِّان إلّ و ًا عن َءمَّْضروبأ ًا ول  الشاعر: ول ترى مَّسجون

ّ ِسْجنك بأاُل َءل إل ّلهُُ َءيخلِق َءمَّظلوُم قا ًا ال ُلصهُُ َءمَّْسُجون تسائ
ّ حصصاكم، إلصصى يتنازعصصان َءخصصصماِن الرض فصصي وليس ٍد كصصّل إل واحصص

ّدِعي مَّنهُما َءم ي ّظلم النصاف عد صاحبهُ. على وال

إليه ينسب مأا تقدير في النسان مأبالغة

ٌءن الرض فصصي وليصصس ّ إنسصصا َءو إل ُهصص َءرب و نفسصصهُ، صصصوِت مَّصصن يطِّصص

َءط ويعتريهُ َءغل ِره في ال ّ ولده، وفي شع علصصى ذلك في َء الناس أّن إل
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َءغلط: فمنهم مَّن طبقاٍت مَّن نال قد مَّن ومَّنهم المغمور، الغرق ال

ًا خطِّؤُه يكون مَّن ومَّنهم الخطِّأ، مَّن ونال الصواب لكصصثرة مَّسصصتور

َءن فما صوابأهُ، َءس َءلهُُ أح َءحصصْن لصم مَّصصا حصصا َءت احتصصاج ولصذلك بأالكشصصف، ُيم

ُعْجصصِب فصصي العاقل مَّصصن وشصصعره، كتبصصهُ استحسصصان وفصصي بأولصصده، ال

ّقى، التحفظ َءظر إعادة ومَّن والتو ّتهمةّ الن يحتاج مَّا أضعاف إلى وال

 ذلك سائر في إليهُ

مأامأة بن وكعب حاتم جود

ًا أّن تحكصصم والعامَّّةّ ُد حاتمصص ْتهُ ولصصو العصصرب، أجصصو َءمَّ ّد ٍم علصصى َءقصص َءهصصر

ِد َءجوا َءتهُ لما ال َءرْض ّدُث الذي ولكّن عليهم، اعت َءح يبلغ ل حاتم، عن بأهُ ُي

َءر ُه مَّا مَّقدا ْو َءو ًا لّن مَّامَّةّ، بأن كعِب عن َءر َءل كعب َءذ َءسهُ بأ أعطِّيةّ في نف

ْذل الكرم َءبأ ًا فساوى المجهود و َءنهُ الصصوجهُ، هذه مَّن حاتم َءي ْذل وبأصصا بأبصص

َءر نقصصول: إّن ونحن ، الُمهجةّ الصصذي المقصصداُر بأهصصا الصصصحيحةّ الشصصعا

ًا بأأّن اليقين يوجُب هصصذا في المَُّر يكن لم فلو وصفوا، كما كان كعب

ّتفاقات، والحظوظ الُجدود إلى ٍةّ علٍل وإلى وال المَّصصوُر تجري بأاطن

َءغوِص وفي عليها، ِتها وفي عليها ال ِرف ِيانها َءمَّع َءمصصا ُعسصصر، بأأع جصصرت َءل

ًا فيها المَُّر كان ولو المجاري، هذه على المَّوُر ّوض تقصصدير إلصصى مَّف
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َءةّ بأن لغالب ينبغي لكان الرأي، َءن أن صعصع المشصصهورين مَّصصن يكصصو

ٍم دون بأالجود، ِر  وحاتم ه

الجاهلية بمآثر العامأة كلف

َءت فصصإْن ًا أّن زعمصص ّيا كصصان غالبصص ٌءم وكصصان إسصصلمَّ الجاهليصصةّ، فصصي حصصات

ّيةّ في العرب بأمآثر والناُس ّد الجاهل ًا، أش ْقت، فقصصد كلف وهصصذا صصصد

ًا ّنمصصا الصصرأي، تقصصدير خلف علصصى هصصذا فصصي المَّصصور أّن ُينبئصصك أيض وإ

وعلصصى صصصحيح، نظصصر وعلصصى قصصائم، نسصصٍق علصصى الباطن في تجري

ّدم فقد مَّحكم، تقدير ْعبيتهما في تق عليصصهُ تخفى ل َءمَّْن وتسويتهما َءت

ُتهُ ول خافيصصةّ، ُفصصو ٌءء ي ّ ُيعجصصزه، ول شصصي ِم بأصصاُل فمصصا وإل ّيصصا السصصلم أ

َءر تكْن لم ورجالها، رجصصال مَِّصصن الصصصدور في وأحّل النفوس، في أكب

ّيةّ، َءظم العهد ُقرب مَّع الجاهل ِر وِع جصادت مَّصا وكصثرة مَّلكوا، مَّا َءخطِّ

ّلصصهُ وجعلصصهُ شملهم، الذي السلم ومَّع أنفُسهم، بأهُ أولصصى تعصصالى ال

أرحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصامَّهم. مَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن بأهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم

َءع أّن ولو ّيةّ مَّآثر جمي الجماعصصات فصصي كصصان وبأمصصا بأصصهُ، ُوزنصصت الجاهل

أو عليهصا، هصذه لربأصت السصلم فصي قريصش رجصالت مَّن اليسيرة

مَّثلها. لكانت
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الخالق على الخلق دللة

ْدر فليس َءق ّديك الكلب ل ومَّناظرهمصا وأثمانهمصا أنفسصهما فصي والص

ّلهما القصصول، بأهذا وابأتدأنا الكلم، هذا أسلفنا العامَّّةّ ُصدور مَّن ومَّح

ّذهب، الفّضةّ مَّن أثمانهما على نِقف ولسنا أقصصدارهما إلصصى ول والصص

ّظُر وإنما الناس، عند َءن َءت ّلهُ وضع فيما َءن ّدللصصةّ مَّن فيهما وجّل عّز ال ال

ْنعهُ، إتقصصان وعلى عليهُ، لطِّيصصِف وعلصصى تصصدبأيره، عجيصصب وعلصصى ُصصص

مَّصصن وأودعهمصصا المعصصارف، عجصصائب مَّصصن استْخزنهما وفيما حكمتهُ،

والمرافصصق، المنصصافع عظصصام مَّصصن لهمصصا وسّخر الحساس، غوامَّض

ُهما الصصذي أّن علصصى بأهمصصا ودّل َءبسصص َءر، ذلصصك أل ّتصصدبأي َءمصصا ال ُه َءع َءد ِتلصصك وأو

ّكر أن يجّب الحكم، َءبر فيهما؛ً يف َءت ّبح بأهمصصا، ويع وجصصّل عصصّز اللصصهُ ويسصص

َءغّشى عندهما، َءنهما وعّم بأالبرهان، ظاهرهما ف ّيصصج بأصصالِحكم، بأاط وه

َءلى ّنهُ عقل ذي كّل ليعلم بأهما؛ً والعتبار فيهما النظر َءع َءيْخلصصق لصصم أ

ًدى؛ً الخلق َءمل؛ًً الّصور يترك ولم ُس لم وجّل عّز اللهُ أّن وليعلموا َءه

َءدع ًا َءيصص ً شصصيئ ْفل ًا مَّوسصصوم، غيصصر ُغ ًدى مَّنظصصوم، غيصصر ونصصثر غيصصر وُسصص

ّنهُ مَّحفوظ؛ً ْلصصي مَّصصن يعطِّلصصهُ ول تقصصديره، عجيصصب مَّن ليخطِّئهُ وأ ح

بأيصصن ذلصصك عّم ثّم البرهان، قدرة وجلل الحكم زينةّ مَّن ول تدبأيره،
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ِبأةّ َءراشةّ، الّصؤُا َءنهصصا ومَّصصا السصصبعةّ الفلك إلصصى والف القصصاليم مَّصصن دو

السبعةّ.

تعلمون".  ل مأا الكريمة: "ويخلق الية تأويل

ُق قال وقد ُل َءيْخ َءو َء َءمَّا تعالى: " َءن"، ل َءلُمو ْع ّتجهُ وقد َءت في الكلُم هذا ي

ٌءب هنا ها تكون أْن وجوه: أحدها بأمكصانهم يعلصصم ل الخلصق مَّن ضرو

ٌءر ّد الناس، مَّن كثي ُق ذلك يعرف أن ولبأ ْل َءخ َءنى ال يعلمهُ أو نفسهُ، مَّع

ْفوة ِد صصص ُنصصو َءفصصهُ أو ومَّلئكتصصهُ، اللصصهُ ج ِر َءفصصهُ أو النبيصصاء، تع ِر بأعصصُض يع

ّ ليجوز الناس، ّنصصهُ عنصصى إنما وجّل ّعز اللهُ يكون أو ذلك، إل خلصصق أ

ًا، َءللً، ووهب أسبابأ ًا ذلك وجعل ِع ًا، لنصصا يظهُر لما ِرفد وكصصان ونظامَّصص

ُق مَّعنصصى يعرف أن أراد يقول: مَّن المفّسرين بأعض ُلصص َءيْخ َءو قصصولهُ: "

َء َءمَّا ْد ل ِق ُيو ْل َءف َءلُمون"  ْع ًا َءت ّيصةّ صصحراء فصي أو َءغيضهُ، وسط في نار بأر

َءر يغشى مَّا إلى ينظر ثّم الحشصصرات مَّصصن الخلصصق أصصصناف مَّصصن النصصا

ّنهُ والهمج ًا، سيرى فإ َءتعصصّرف ُصور َءي ًا و اللصصهُ أّن يظصصّن يكصصن لصم خلقصص

ًا خلق تعالى َءلصصى العصصالم، ذلك مَّن شيئ َءع ْغشصصى الصصذي الخلصصق أّن و ي

ُه َءر َءلى يختلف نا والجبصصال، والبحصصار الغيصصاض مَّواضصصِع اختلِف قدر َءع

َءمَّصصا وأعجصصب، أكصصثُر يبلغصصهُ لم َءمَّا أّن ويعلم ّد و ّنصصهُ التأويصصل، هصصذا أر وإ
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ِةّ في عندي ليدخل َءمَّْن اليةّ، عليهُ تدّل َءمَّا جمل لصصم ذلصصك َءيقصصل َءلصصْم و

َءهْم ّبأهُ عن يف َءقهُْ ولم ر دينهُ. في يف

 والملح الخل ديدان

ّنك َءداِن والملِح، الخّل ِديداِن في أّن ترى ل كأ ّدي فصصي تتولد التي وال

ُد وهصصي العفصصن لهصصا وعصصرض َءعتقصصت إذا الّسصصموم ْعصص ًة قواتصصل َءبأ عصصبر

ُأعجوبأةّ، ّكر وأّن و ٌءة فيها التف ٌءةّ للذهان، َءمَّشحذ َءبه ْن َءمَّ َءذوي و ْفلصصةّ، ل الغ

ٌءل ْلصدة، لعقدة وتحلي ُب ٌءب ال ّيصةّ لعتيصاد وسصب الصصدور، وانفسصاح الرو

ٌُءة النفصصوس، فصصي وعّز َءتهصصا وحلو ٌءة الصصّروح، تقتا ّذي وثمصصر َءغصص العقصصل، ت

ّق َءر َءت ٌءف الشريفةّ، الغايات في و َءشّر َءت َءفةّ إلى و  البعيدة، الغايات مَّعر

 والسمندل البيش فأرة

ّنك َءدل وفصصي الصصبيش فصصأرة فصصي أّن تصصرى ل وكأ ْن َءيصصةًّ السصصم غربأيصصةّ، آ

ّكر، إلى وداعيةًّ عجيبةّ، وصفةًّ ًا التف ّتعجيب. التعّجب إلى وسبب وال

 والورد الُجَعل

ّنك َءعل، في أّن ترى ل وكأ َءتهُ مَّتى الذي الُج َءنّْت الصصورد فصصي دفن سصصك

هُ، العيصن رأي فصي وبأطِّلْت حركتهُ َءتهُ ومَّصتى ُروُح ْد الصّروث إلصى أعص
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ّلت ُتهُ، وعادت ُعقدتهُ، انح َءجع حرك َءب حّسهُ ور َءج َءجِب، أع وأحكصصم الع

الحكم.

 رزقاه على الخلد حصول

ّي ْلد مَّن أعجُب شيء وأ ّيئ وكيف رزقهُ، يأتيهُ وكيف الُخ لهُ اللهُ يه

َءمع، ل وأصصصّم يبصصصر، ل أعمى وهو يقوتهُ مَّا ٌءد يسصص يتصصصّرف، ل وبأليصص

ِرف، ل وأبألهُُ ّنهُ ذلك ومَّع يع َءب يجوز ل أ ّلصصف ول ُجحره، بأا سصصوى يتك

ُقصصهُ إليهُ يجلُب مَّا ّي غيصصره، ورازق راز ٍء وأ ٍر مَّصصن أعجصصُب شصصي طصصائ

ٌُءق لهُ ليس ّ رز ّلل أن إل َءن يخ ّتمساح، أسنا لهُ. ذلك ويكون ال

 العجيبان الطائران

ّي ٍء وأ ُجصصدود أدنصصى مَّصصن النصصاُس يراهمصصا طصصائرين، مَّن أعجُب شي

ّق مَّن البحر ّق مَّصن البحر غايةّ إلى البصرة، ِش أحصدهما الّسصند، ِشص

ّثةّ كبيُر ًا، الهواء في يرتفع الُج ُعد َءخر ُص ِةّ صغير وال ّث ّلب الج عليهُ يتق

َءبث ًة يزال فل بأهُ، ويع ِرُف مَّّر َءلهُ يرف ًة رأسصهُ، على ويرتقي َءحو ومَّصصّر

ُه، عند يطِّيُر َءبأا َءت ويدخُل ُذنا فل رجليصصهُ، بأيصصِن مَّصصن ويخصصُرج َءجناحهُ تح

ُغّمهُ يزال َءيكُربأهُ ي ّتى و ّتقيصصهُ ح ِهُ، ي ِق َءرق فصإذا بأصصذر فل فصاه لصهُ شصصحا َءذ
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ّتى حلِقهُ أقصى يخطِّئ ّنهُ ح ّتصصى بأئصصر، فصصي بأهُ دحا كأ َءقصصهُ كصصأّن وح َءذْر

ٌءة ّقصصي، فصصي يخطِّصصئ الصصصغير الطِّصصائر فل ُأسوار، بأيد مَِّدحا َءل وفصصي الت

ّنهُ مَّعرفتهُ ّ لهُ رزق ل أ يخطِّصصئ الكبير ول المكان؛ً ذلك في الذي إل

ّتسديد، ّنهُ ويعلُم ال َءيصصهُ أْن إل مَّنصصهُ ينجيصصهُ ل أ ِق ّت ِقهُ، ي أوعصصى فصصإذا بأصصذّْر

ّذْرق، ذلك ْوفى ال َءت َءن رجع الّرزق، ذلك واس َءن شبعا ّيا ُقوِت ر يصصومَّهُ، بأ

ِتهُ، الكبير الطِّائُر ومَّضى ّي ِطِّ ٌءر وأمَّرهما ِل ل َءظصصاهر، وشصصأنهما مَّشهو

ُفعهُ يمكن َءمةُّ ول د َءه ِبرين ُت عنهُ. المخ

الطباع في الحيوان بين اخأتلف

َءض وعّز تعالى فجعل ًا الوحوش بأع َءض مَّحتالً، َءكُسوبأ الوحصصوش وبأع

ً ّكل َءر مَّتو َءض مَّحتال، غي ّدِخر الحشصصرات وبأعصص َءق لنفسصصهُ يصص ِتهُ؛ً ِرْز َءن سصص

ًا َءبأعض ّتكل و ِةّ على ي ّثق َءر يصصوم كصصّل لهُ بأأّن ال ْد ِهُ، َءقصص ِت ًا ِكفصصاي ّدا رزقصص َءعصص مَّ

ًا ًا، وأمَّر َءل مَّقطِّوع َءع َءج َءض َءو َءمج بأع ّدخر، اله َءضهُ ي َءكّسب، وبأع َءض يت وبأع

ُعوُل الذكورة َءض َءولده، يعرف ل الذكورة وبأعض َءولده، ي النصصاث وبأع

َءخّرج َءبأعض ولدها، ُت ّيع الناث و َءد وتكفُل ولدها تض ِرهصصا، َءول ْي َءض غ ْعصص َءبأ و

َءفةًّ الجناس َءلد كل على مَّعطِّو تعرف ل الناث وبأعض جنسها، مَّن َءو

َءدها ِهُ بأعد َءول َءنائ ْغ ُفصهُ تصصزال ل النصاث وبأعصض عنهصصا، است ِر وتعطِّصُف تع



الحيوان كتاب
 الجاحظ

ِهُ، ْي َءض عل َءها، تأكُل الناث وبأع ُكورة، بأعصصض وكصصذلك َءولصصد َءض الصصذ وبأعصص

َءضصصها يكسر مَّا ُكّل ُيعادي الجناس َءهصصا، يأكصصل أو بأي َءد َءم وجعصصل أول ْتصص ُي

َءبل مَّن الحيوان بأعِض َءم وجعل أمَّّهاتها، ِق ْت َءبصصل مَّصصن بأعضها ُي آبأائهصصا، ِق

َءضصصها وجعصصل َءضصصها وجعصصل الولصصد، أتصصاه وإن الولصصد يلتمصصس ل بأع بأع

َءغَ ِر َءهّم مَّستف ِء ُحّب في ال ّذر ِد؛ً والتماس ال ِوج بأعضها وجعل الول َءزا ُيصص

ِوج ل وبأعضصصها ٌءةّ النصصاس مَّصصن للمتوكصصل ليكصصون يصصزا ّكلهُ، فصصي جهصص تصصو

ِبهُ فصصي جهصصةًّ وللمتكّسب َءر تكّسصص ُيحِضصص ِبصصّر أسصصباب بأصصالهم علصصى ول ال

ُعقوق، َءب وال ْظر وأسبا َءب والتربأيةّ، الح َءوحشةّ وأسبا الرحصصام مَّن ال

المعصصاني افصصتراق ولمكاِن العلل واختلف المعاني افتراق الماّسةّ،

لبعضصصهم: وسصصلم عليصصهُ اللهُ صلى اللهُ رسول قال العلل، واختلِف

َءها ْل ِق ّكْل، اع َءو َءت ْق وقال و ِف َءأن َءل، لبلل: " َءش بأل َءعصصْرش ذي مَِّصصْن ولتخ ال

َءلً". ْقل إ

َءر، هصصذا فصصافهموا ّلمصصوا التصصدبأي َءلها واعرفصصوا الحكصصم، هصصذه وتع مَّصصداخ

َءجها َءقها ومَّخار َءعها؛ً ومَّفّر ّدد لصصم وجصصّل عصصّز اللهُ فإّن ومَّجمو َءر فصصي ُيصص

َءر كتابأهُ ِر، ِذك َءلى والحّث العتبا َءب التفكير، َءع وفي النظر في والترغي

ّبت ّقف، والتعّرف التث ّ والتو َءء تكونوا أن يريد وهو إل تلصصك مَّصصن علما

َءء الجهصصصصصصصصصصةّ، التعبئصصصصصصصصصصةّ. هصصصصصصصصصصذه مَّصصصصصصصصصصن حكمصصصصصصصصصصا
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للمعرفصصةّ كصصان لمصصا المعرفصصةّ استعمال ولول  والستدلل المعرفةّ

ّنهُ كما مَّعنى، مَّعنصصى، الدللةّ لوضع كان لما بأالدلةّ الستدلل لول أ

ّي المنصصافع، مَّصصن المضصصاّر تمييصصُز لصصول ّيصصد مَّصصن والصصرد بأصصالعيون الج

َءعل لما لذلك، المجعولةّ َءن وجّل عّز اللهُ ج َءةّ، العيو َءك ِر والنسان المد

ّيزة المَّور كانت إذا الحّساس وتصصرك إليهُ يحتاج مَّا أخذ عنده، المم

ُع يحصصّب مَّصصا فيأخصذ أخصصذه، َءيُضّر ومَّا عنهُ يستغني مَّا َءد يكصره، مَّصا ويص

بأصصالمكروه يذكر حتى المكروه، على ويصبر المحبوب على ويشكر

ّيةّ ِعقاب كيف ُكر ال َءيذ ّيةّ بأالمحبوب و َءف الثواب، كيف ّيصصةّ بأذلك ويعر كيف

ًا يغّمهُ مَّا ويكون التضاعيف، ِدع ًا لهُ، را َءحن َءت ْبر ومَّم ومَّصصا عليصصهُ، بأالّصصص

ًا يسّره ًا لهُ بأاسطِّ َءحن َءت ذلصصك ِخلل فصصي وللعقصصل عليصصهُ، بأالشصصكر ومَُّْم

ّق تقلصب، وللرأي مَّجال، َءشص َءتن ٌءب، للخصواطر و ّيصأ أسصبا لصصواب ويته

ِوجصصدانات الحّسصصيةّ المعصصارف ولتكصصون أبأواب، الرأي ّيصصةّ، وال الغريز

المقصصاييس، وتحصصصره العقصصول عند يتميز مَّا إلى بأها، المَّور وتمييز

ّدنيا عمُل وليكون ًا ال ّلم ّقى الخرة، عمل إلى ُس َءر ِرفصصةّ مَّصصن وليت ْع َءمَّ

َءلى الحواس ِةّ إ َءف ِر ْع ُعقول، َءمَّ َءفصصةّ ومَّن ال ِر ْع ّيصصةّ مَّ ِو ٍةّ مَّصصن الر َءلصصى غايصص إ

ٍةّ؛ً ّتى غاي َء ح ِعلصصم مَّن يرضى ل َءمصصل ال َءع ّ وال ّداه بأمصصا إل َءلصصى أ ّثصصواب إ ال

ِعقاب مَّن ونّجاه الدائم،  الليم، ال
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النسان يحسنه ل مأما الكلب يحسن مأا

ُكُر ًا سنذ َءرف َءع مَّّما َءط َءد َءب وجّل عّز اللهُ أو ُنهُ مَّّمصصا الكلصص أنصصت لتحسصص

ّيها ِرك مَّع النسان، أ ّيصصاه، وظلِمصصك لصصهُ احتقا تلصصك تكصصون ل وكيصصف إ

ِريبةًّ، المعاني وتلك لطِّيفةًّ، الحكُم ونحُن دقيقةّ، الحساُس وتلك َءغ

ّق أّن َءنعلم ًا الناس أد ُهم ِحّس ّق ًا وأر َءرهم ِذهن َءض َءصصصّحهم وأح ًا،وأ ْهمصص َءف

ًا ِطر ُهْم خا َءل َءبأةّ وأكم ِر ًا، َءتْج ْو وعلم َءم َءل ُنهُ الذي الشيء َءرا الكلصصب يحس

ٍر في َءهر الكلب حالت مَّن كثي َءظ ِزه مَّن لهُ َءل ّده وكلل وُخْرقهُ، عج ح

َءفساد ِهُ، و َءسصصم َءلم المَّور إّن بأدونهُ يعرف ل مَّا حّس مَّقصصدار علصصى ُتق

َءلى ول رأيهُ، ِلهُ مَّبلِغ َءع ِتصصهُ علصصى ول وتقديره، عق ّب وأّن وشصصهوتهُ؛ً مَّح

َءرة إلى يحتاج ل ذلك قسم الذي َءنصصةّ، المشاو ٍةّ وإلصصى والمعاو َءنفصص مَّكا

ِربأةّ إلى ول ومَُّرافدة، ّيةّ، تج ً ذلصصك مَّصصن ذاكصصرون ونحن ورو إن جمل

تعالى. اللهُ شاء

الصيد في الكلب خأبرة

َءء، عصصاين إذا الكلب أّن اعلم ّظبصصا ًة، أو كصصانت قريبصصةًّ ال عصصرف بأعيصصد

َءتصصّل ْع ْعتصصل وغيصصر الم َءرف الم َءعنصصز وعصص ّتيصصس، مَّصصن ال َءر إذا وهصصو ال أبأصصص

َءع ّ يقِصد لم القطِّي َءد إل ّتيس قص ّنهُ علم وإْن ال ّد أ ًا، أش وأطوُل ُحضر
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ْثبةًّ، ُد و ًا وأبأعصص ُع شصصوط َءد َءيصص نقصصصان مَّصصن فيهصصا مَّصصا يصصرى وهصصو العنصصز و

ّنهُ َءخطِّوها، قاِب وقصر ُحْضرها ّتيس أّن يعلم ولك ًا عدا إذا ال شصصوط

َءب شصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوطين أو بأبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصولهُ. َءحِقصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّد إذا حيصصواٍن وكصصّل الفزع عند للحيوان يعرض مَّا ّنهُ فزعصصهُ، اشصصت فصصإ

ِرض َءلس إمَّّا لهُ َءيع ُلْسُر وإمَّّا والتقطِّير، البول َءس َءقب، ا َءح وكصذلك وال

ومَّصصا السصصتاه، علصصى وبأالعصصصّي الكتصصاف، على بأالسياط المضروب

الفُرسصصان بأعصُض صصار وكصذلك والغصائط، البصول يعصتريهم مَّصا أكصصثر

َءلبأطِّال َءن إذا ا َءي ّو عا ُد َءر الع ّطِّ َءهصصوِل عنصصهُ، يصصذهب أن إلصصى ق َءجنصصان، ل ال

َءب وإذا ِق ّتيس َءح َءبول يستطِّع لم ال ّدة مَّصصع ال ِز ومَّصصع الُحضصصر، شصص ْفصص ّن ال

َءمَّع، ًا القوائم ووضع والّز ِعها مَّع َءرف ًا، و َءع فصصي َءمَّع َءر ّطِّصصْرف مَّصصن أسصص ال

ُقصل ُه، فيث ُو ْد َءدى ويقصصصُر َءعصص ْهصر ويعصصتريهُ ُخطِّصاه، َءمَّصص ُب ّتصى ال يلحقصصهُ ح

ّظبصاء مَّصن والعنصز فيأخصذه، الكلُب ّده مَّصن البصوُل اعتراهصا إذا ال شص

َءزع َءخصصاض كصإيزاغَ بأصهُ وحذفت تجمعهُ، لم الف َءم ِرِب، ال ِةّ الّضصصوا َءع َءسص ل

ِبيل ِةّ الّس َءم لصصذلك فتصصصير المخرج، وسهول ًا، أدو ّد َءر َءشصص علصصى وأصصصب

المطِّاولصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةّ.

ٌءء فهذا ُتهُ، الكلب طبِع في شي َءن مَّعرف الحيصصوان. والكلصصب سائر دو

ٍة، إلى ذلك في يحتاُج ل المجّرب ّلم، إلى ول مَُّعانا ّيصصةّ إلى ول تع رو
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َءلق الذي ذلك كفاه قد تكلف، إلى ول َءعقل َءخ ُقول، والعاقل ال والمع

َءء َءء والدا َءة والدوا ِوي، والمداوا َءسم والمدا ُلمَّور وق الحكمصصةّ، علصصى ا

الخليقةّ. مَّصلحةّ تمام وعلى

للصيد الحتيال في ومأهارته الكلب ذكاء

ّلصصب أّن الكلصصب، مَّعرفةّ ومَّن ِم، فصصي الصصصيد إلصصى ُيخرجصصهُ الُمك يصصو

َءلرُض َءبسةّ فيهُ ا ٌءة الجليد، مَّن مَّل ّثلصصِج، ومَّغّشصصا عليهصصا تراكصصم قصصد بأال

ًا َءلى طبق َءبق، َءع ّتى ط ّبقها ح ّتصصى فيهصصا، واستفاض ط َءمصصا ح ّبأ ْتهُ ر ضصصربأ

َءبْردها، الريح ّنهُ مَّنها طبٍق كّل فيعود بأ ٌءة وكأ ٌءة أو مَّلسصصاء، صفا صصصخر

ْلقاء، ٌءم عليهصصا يثبت ل حتى خ َءد ّ ِظلصصف، ول حصصافر ول ُخصصّف، ول َءقصص إل

ِد أو الشديد، بأالتثبيت ْه َءج ّتفريق بأال وهو بأالكلب، الكلُّب فيمضي وال

ٌءن ٌءد َءعاقل، إنسا ّيا َءن يصصدري ل ذلصصك مَّصصع وهصصو مَّجصصّرب، وصصص ُجحصصر أيصص

َءلرنب ِئِط جميِع مَّن ا َءع ول الرض، َءبأسا ِو ول ظصصبٍي، ُكناس مَّوض ْكصص َءمَّ

َءر ول ثعلب، َءوالج مَّن ذلك غي َءن الكلب فيتّخرق الرِض؛ً وحوِش مَّ بأيصص

َءفهُُ، يديهُ َءخل كصصذلك يزال فل ويتبّصر، ويتشّمُم وشمالهُ يمينهُ وعن و

ّتى َءحرة، تلك أفواه على يِقف ح بأتنفيصصس فيهصصا الذي ُيثير وحتى الِج

َءر أنفاسها أن وذلك فيها، الذي ُبأخا َءها و ِنها، أجواف مَّن يخرج ومَّا وأبأدا
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ِةّ الحرارة ّن َءهصصا مَّصصا ُيذيب مَّّما الرض عمق في المستك ِم مَّصصن لقا َءفصص

ّثلِج مَّن الُجْحر، ّق حتى الجامَّد، ال خفصصّي وذلصصك يثقبصصهُ أن ويكصصاد يصصر

يقصصع وليصصس فلّح، ول قصصائف ول راٍع، ول قانص عليهُ يقع ل غامَّض،

ّ عليهُ ّبصصع فصصي ِللكلصصب أّن وعلى الماهر، الصائد الكلب إل َءت ّدّراج َءت الصص

ِد َءف والصعا ْل وحسصصن الّرفصصق مَّصصن الشصصاهق، الجبصصل في الرانب َءخ

ّتي الهتداء والكلبّأين. البيازرة على مَّكانهُ يخفى مَّا والتأ

الكلب في الغريزي النتباه

ّبرني وقد ٌءق خ ّنهُ لي صدي ًا حبس أ َءق بأيصصٍت فصصي لصصهُ كلبصص َءلصص دونصصهُ وأغ

ّباخهُ كان الذي الوقت في الباب َءعصصهُ السصصوق مَّصصن فيصصهُ يرجصصع ط ومَّ

ّد ثّم اللحم، ًا أح ّكين َءبح بأسكين، ِس َءقلق، الكلب فن َءح ورام و الباب؛ً فت

ّبصصاخ أّن لتصصوهّمهُ ّطِّ َءجصصع قصصد ال يحصصد وهصصو بأالوظيفصصةّ، السصصوق مَّصصن ر

ّكين ّلحم ليقطِّع الّس َءنا العشّي كان قال: فلما ، ال ْع َءن َءل بأهُ ص ذلك، مَّث

َءلهُ لنتعّرف ذلصصك قال: وصصصنعُت يتحّرك، فلم الوقت، مَّعرفةّ في حا

ْق فلم آخر لي بأكلٍب َءل ْق ّ َءي ًا إل ًا، قلق َءع أْن يلبث فلم يسير َءج ّطِّباخ ر ال

َءنع ّكين فص ِلصصق صصصنيعي، مَّثصصل بأالّس ّتصصى فق َءح رام ح قصصال البصصاب، فتصص

َءف كان َءلئْن فقلت: واللهُ َءت عر لصصم فلمصصا لصصهُ، فتحصصّرك بأالّرْصد الوق
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َءشّم َءح ي َءرف اللحصصم ريصص ّنصصهُ عصص َءت سصصمع لمصصا ثصصّم بأشصصيء، ليصصس أ صصصو

ّكين ُد والوقُت الّس ْع ْذهب، لم َءبأ َءح فشّم بأاللحم جيء وقد َءي ّلحم ِري ال

ِدي بأيصصن مَّصصا َءفْصصصل عصصرف أو الصصبيت، فصصي وهصصو المطِّبصصخ مَّصصن إحصصدا

ّكين ِد الّس ًا هذا إّن الطِّباخ، وإحدا َءجصصب، أيضصص َءع َءم وإّن َءل ليكصصون اللحصص

َءنصصهُ بأينصي ُد فمصصا الذرع، والثلث الصذراعان وبأي َءحصهُ أجص ّ ري َءد إل ْعصص أْن َءبأ

َءيصصصصصصصصهُ ِن ْد عجصصصصصصصصب. ذلصصصصصصصصك وكصصصصصصصصّل أنفصصصصصصصصي، مَّصصصصصصصصن ُأ

ْد ولم ّكةّ أهل أِج ُنوس، س َءطِّفا َءةّ، ودار َءأص َءيصص َءةّ جار َءعصص ِةّ وبأا َءعصص ّبأ َءر بأنصصي مَُّ

ٍر َءق ْن ّكون مَِّ ًا أّن يُش ليجصصوز وكصصان السصصكةّ، أعلصصى في يكوُن كان كلب

َءرس َءم الحارس َءمَّْح ّلهُ، السبوع أيا ّتى ك َءذا ح َءل الجمعةّ يوُم كان إ أقب

َءل ْب َءيةّ، بأاب إلى ذلك مَّوضعهُ مَّن الغداة، صلة َءق َءك يزال فل جار هنصصا

ْعلِق على مَّادام ٌءء الجّزار مَِّ َءيةّ وبأاب لحم، مَّن شي َءده ُتنحصصر جار عنصص

ّيام جميع في الُجُزر ًة، الكلصصب لهصصذا ذلك فكان خاّصةّ، الجمع أ عصصاد

ٌءد يره ولم ّيام، سائر في الموضع ذلك في مَّنهم أح ّتى ال كصصان إذا ح

َءة َءبل. فليس الجمعةّ غدا ّ هذا مَِّثُل يكوُن َءأق ٍةّ عن إل ّي بأمقصصدار مَّقدار

ًا ولعّل الوقتين، بأين مَّا ّعض ينتابأون الناس مَّن كثير المواضع هذه بأ

ِم في ِةّ، يو ٍة، إمَّّا الجمع ُهم فل ذلصصك، لغير وإمَّّا لصل ِدمَُّ ْعصص ّنسصصيان َءي ال

َءس لم الكلُب وهذا بأغيرهم، والستذكار أنفسهم، مَّن نفسهُ، مَّن ين
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ّنهصصم بأصصأجمعهم هؤُلء وزعم بأغيره، يستذكر ول ّقصصدوا أ َءن تف هصصذا شصأ

ِيعهُ انتبهوا مَّنذ الكلب َءصن ُدوه فلم هذا، ل َءر يِج ًا ذلك غاد ًا، يومَّصص واحصصد

َءذا هذا. فه

الكلب وفاء في قاّصة

ُعبيدة لبعض  الشعراء: وأنشد أبأو الحسن بأن خالويهُ عن أبأي 

ِبش ُبهُُ عنهُ وين ْل ْهو ك ُبأهُْ َءو ِر ُه عنهُُ ضا ُقصهُ جاُر وشصقصي
ّبصصان ينتظصصر  َءج قال أبأو عبيصصدة: قيصصل ذلصصك لّن رجلً خصصرج إلصصى ال

َءده، وكصصره أن َءب وطصصر ٌءب كصصان لصصهُ، فضصصرب الكلصص َءبأهُ فأتبعهُ كلصص ِركا

يتبعهُ، ورمَّاه بأحجر، فأبأى الكلصصُب إلّ أن يصصذهب مَّعصصهُ، فلمصصا صصصار

ًا مَّنصصهُ، َءض الكلصصُب قريبصص إلى الموضع الذي يريد فيصصهُ النتظصصار، ربأصص

ٍةّ لهم عنصصده، وكصصان َءلهُُ يطِّلبونهُ بأطِّائل ٌءء  ُه أعدا فبينا هو كذلك إذ أتا

ًا، فأسصصلماه وهربأصصا عنصصهُ، فجصصرح ِجراحصصاٍت ْنيصص ِد َءلهُُ وأخوه  مَّعهُ جار 

َءثصْوا عليصهُ مَّصن الصتراب َءح ٍر غيِر بأعيصدة القعصر، ثصم  ِهُ في بأئ وُرمَّي بأ

َءق رأِسصهُ مَّنصصهُ، والكلصصُب فصصي ذلصصك َءم فصصو ُكّمصص ّطِّى رأسهُ ثم  َءغ ّتى  ح

َءيعوي وينبصصث ْئر؛ً فما زال  َءس الب ِهّر، فلّما انصرفوا أتى رأ َءي َءيزُجم و

َءب بأيده ويكشف عصصن رأسصصهُ حصصتى أظهصصر رأسصصهُ، َءرا ّت عنهُ ويحثو ال

ّ ّدْت إليصصهُ الصصّروح؛ً وقصصد كصصاد يمصصوُت ولصصم يبصصق مَّنصصهُ إل َءس وُر ّفصص فتن
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َءمَّّر ناس فأنكروا مَّكان الكلصصب ورأوه ُحشاشةّ، فبينا هو كذلك إذ 

ّنهُ يحِفر عن قبر، فنظروا فصصإذا هصصم بأالّرُجصصِل فصصي تلصصك الحصصال، كأ

ّدوه إلصصى أهلصصهُ، فزعصصم ّتى أ َءحملوه ح ًا، و ّي فاستشالوه فأخرجوه ح

ّنجصصف، ْئر الكلصصب، وهصصو مَُّتيصصامَِّن عصصن ال َءعى بأصصب ْد ُي َءع  أّن ذلك الموض

ٍة َءفصصاء طصصبيعي وإلصصٍف غريصصزي ومَّحامَّصصا َءو َءلصصى  َءع وهصصذا العمصصُل يصصدل 

ٍء ٍةّ وصصصبٍر، وعلصى كصصرم وشصصكر، وعلصى غنصا شديدة، وعلى مَّعرفص

ّلهُ كان مَّصصن غيصصر تكلصصف َءلّن ذلك ك ٍةّ تفوق المنافع،  عجيب ومَّنفع

ّنٍع. ول تصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

مَّؤُمَّن بأن خاقان والعرابأي وقال مَّؤُمَّّل بأن خاقان، لعرابأّي مَّصصن

َءو كلصب: أتأكصل لحصم الكلصصب وقصد قصصال َءجصْر َءل  َءكص بأني أسصصد، وقصد أ

الشاعر: 

ًا وكان ُبهُ سمين ُلهُ فهو كل ّي آك َءع أسد ًا جا ٍة يومَّ َءلصد بأب
ّي  ًا إلى اللحم? قال: فأنشأ السد َءرمَّ َءق ُكّل هذا  يقول: أ

ِئل ِء أخا فسا َءفا ْل َءح َءت إن ال  ل كن
 تدري

ّليِث بأحّظ ًا ال ْعم ُط
ًة َءو ْهص َءشص و

للكلب السد طلب

َءد لّن قال: وذلك َءس ِرص ل ال ٍء على يح ّلحمصاِن مَّصن شي َءصصهُ ال ِحر

َءأمَّّصصا الكلصصب، لحصصم علصصى َءعامَّّصصةّ و ُعصصم ال َءتز ِء لُحصصوم َءأّن ف أحصصّب الشصصا
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ّلحماِن ُلوا: ولذلك إليهُ، ال ُد ُيطِّيصصف َءقا َءبصصاِت السصص َءن َءج ُقصصرى، بأ ًا ال طلبصص

وهصصو القيصصام عصصن الكلصصب ُتعِجصصل السصصد وثبصصةّ لّن الكلصصب؛ً لغصصترار

ّتى رابأض، ّبأما ح ّ ُقراهم؛ً مَّن الكلب إخراج إلى ذلك دعاهم ُر أْن إل

ٍذ فليس خنازيُر، ِضياعهم بأقرب يكون ٌءء حينئ مَّصصن إليهصصم أحصصّب شي

ُلسد تكثر أن ّنمصصا عنصصدهم، ا الحصصالت تلصصك فصصي عنهصصم ُيخرجصصون وإ

ّنهم الكلب، َءفصصُس عنصصدهم هصصو مَّصصا علصصى يخافونها ل الكلصصب، مَّصصن أن

ٌءةّ وهذه ّ ذلك يكون ول الكلب، في مَّصلح ُقرى في إل ُقرِب التي ال بأ

ِةّ َءضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ْي َءغ َءسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدة. أو ال المأ

ِقيِن بأعصض لصي فزعصم للكلب السد طلب علةّ ّدها ً الص أدري ل قصول

ّنهم ذكر هو، كيف َءن ل أ ّكو ّنهُ يش ّنما أ َءب يطِّلُب إ َءنقهُ الكل َءح ل عليهُ، ل

َءمهُ أّن طريِق مَّن ّلحمان أحّب لح َءد وإّن إليصصهُ، ال َءيصصأتي السصص ِقع ل َءمَّنصصا

َءط الميصاه، والصصّرق والضصصفادع، الّسصراطين فيأكصصل النهصار، وشصطِّو

ّنهُ والسلحف، ُه وإ َءر َءر َءأْن مَِّْن أش ًا يختا ّنمصصا لحم، على لحم قصصال: وإ

َءد إذا مَّنهُ ذلك يكون َءف أرا ِئر وشائها القريةّ حمير مَّن المتطِّّر وسصصا

ّبأها، ّنباح في الكلُب َءلّج فإذا دوا ِذروا انتبهوا ال َءسد، ون َءن فكانوا بأال ْيصص َءبأ

َءلهم يحّصنوا أن َءن أمَّوا َءع بأهُ، يهجهجوا أن َءوبأي ًا، فيرجصص أراد فصصإذا خائبصص

َءمَّْن لْن بأالكلب؛ً بأدأ ذلك القريصصةّ علصصى يسصصتولي ثّم النذار، بأذلك يأ
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ّنمصصصصا فيهصصصصا، بأمصصصصا ُد يطِّصصصصالب فإ َءب السصصصص ّلصصصصةّ. لهصصصصذه الكل الع

ًا وسصصمعُت الصصصيد فصصي السصصد حيصصل مَّن ُيوخ مَّصصن حصصديث َءمَّلّحصصي ُشصص

َءث ورأيصصُت لصصهُ هصصائب وأنصصا الموصصصل ُدور الحصصدي ّبلصصهُ بأينهصصم، يصص ويتق

ُعهم، َءد أّن وزعموا جمي ّبأما الس ّبث السفينةّ، َءقلس إلى جاء ُر فيتشصص

ّدون والملّحون ليلً، بأهُ َءةّ يم ّكون فل السفين ْلس أّن يش َءق التّف قد ال

ّلق أو صخرة، َءعلى ْذم تع ّول يبعثصصوا أْن عصصاداتهم ومَّن شجرة، ِبأج ال

ّدادين مَّصصن ّلصصهُ، المصص ّده الملّح إليصصهُ رجصصع فصصإذا ليح ّدد ليمصص ُد تمصص السصص

ِزق بأالرض، َءصر ل كي عينيهُ وغّمض بأها ول ُهما ُيب فصصإذا بأالليل، وبأيُص

َءفصهُ، عليصهُ وثصب مَّنهُ قُرب ّ هصّم للملّحيصن يكصون فل فخطِّ إلقصاء إل

ُفسهم َءرهم الماء في أن ّ أكلهُ وربأما إليهُ، وعبو َءي مَّا إل وُربأما مَّنهُ، بأق

ِهُ إلى فريستهُ جّر ِهُ، أجرائهُ وإلى وعرينهُ، ِعّريس ِل َءن وإْن وأشصصبا كصصا

 أمَّيال، َءعلى ذلك

ّديك وسلح الكلب سلح ال

ّديك قالوا: فليس ِةّ مَّن ال َءبأ ّنصصهُُ الكلب؛ً بأا ُه إْن َءل َءر َءو ُه سصصا َءر َءهصص ًا َءق َءر ْهصص َءق

ًا، الصصديك ِصيصصصةّ مَّصصن أقصصوى فيصصهُ، في هو الذي الكلب وسلُح ذريع

َءدى وصوتهُ رجلهُ، في التي َءعد أن َءدى وأبأ أيقظ. وعينهُ َءمَّ
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الكلب عن دفاع

ُعول غيره، ويحمي نفسهُ يكفي والكلب َءلهُ، وي لصصصاحبهُ فيكصصون أه

َءما ُغرمَّهُ، عليهُ وليس ُغنمهُ َءل َءمَُّح و َءما الناس، مَّن الدواّب َءير َءل َءيحرن و

َءمع، َءطِّح ويج ُتل وتن ٍم في أهلها وتق َءثصصُر واحصصد، يصصو مَّصصن يكصصوُن مَّّمصصا أك

َءطُِّح والكبش عام، في الكلب جميع ْن أْن غيصصر مَّصصن ويقتصصل، فيعِقصصر َءي

َءبث ُيهاج ُيع َءذون بأهُ، و َءمَّح َءيعّض والبر َءبث، بأهُ ُيهاج أن غير مَّن وير ُيع و

ُد ل وأنت ًا ترى تكا ًا َءيعّض كلب ّ أحد ذلصصك وأكصصثر شديد، تهييج مَّن إل

ًا ّنما أيض ّنباح هو إ والوعيد. ال

به وفرحه صاحبه الكلب مأعرفة

ِرف والكلب َءهُ يع ّبأهُ وج ِتهُ، عبده وجهُ مَّن ر َءمَّ َءهُ وأ ّتصصى الزائصصر، ووج ح

ّبأما ً الدار صاحب غاب ر ًا، حول َءره فإذا مَّجّرمَّ ًا أبأص ِدمَّ مَّن اعتراه قا

َءرح ُعواء والبصبصةّ، الف ّدة وعلصى السصرور، علصى يصدّل الذي وال شص

ٌءء فيهُ يكون ل مَّا الحنين فوقهُ. شي

كلب وفاء في قاّصة
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ّبرني ٌءق وخ ُو عندنا قال: كان لي صدي ٌءم لصصي وكصصان كلصصب، جصصر خصصاد

ٌءج ِه ٌءع بأتقريبهُ، ل عصصن فغصصاب لصصهُ، المعاينصصةّ كصصثيُر إليصصهُ، بأالحسان مَّول

َءبصرة ًا، ال ْنصصدي: أتظنصصون َءمَّصصْن لبعِض فقلت أشهر ًا أّن ِع يعنصصي فلنصص

َءم ُيثبت الكلب َءة اليو َءمَّهُ يعني فلن صور َءقهُ وقد الغائب خاد وهو فار

ًا صار وقد جرو، َءغر كلب ّنصصهُ نشصصّك بأبصصولهُ? قصصالوا: مَّصصا يش َءي قصصد أ نسصص

َءتهُ َءع صور ان بأصّره وجمي ٌءس أنصا قصال: فبينصا بأصهُ، ك إذ الصدار فصي جصال

َءبِل مَّن سمعت َءحهُ، الدار بأاب ِق َءر فلم ُنبا أ
َءل َء ْك ّنب مَّصصن نبصصاحهُ ِش التصصأ

ّعد، والتعثيث َءةّ فيهُ ورأيت والتو ْلصصف، وحنين الّسرور، َءبأصبص ثصصّم ال

َءبث لم َءم رأيُت أن أل ًا الخصصاد َءب وإّن علينصصا، طالعصص َءتصصّف الكلصص علصصى ليل

ًا ويصصصيح وجهصصهُ، فصصي وينظصصر فخصصذيهُ، إلصصى ويرتِفصصع ساقيهُ، صصصياح

ِبين َءت َءلغ ولقد الفرُح، فيهُ يس ِه إفصصراط مَّن بأ ّنصصي ُسصصرور ّنصصهُ َءظننصصُت أ أ

ِرض، ْو والثلثصصةّ، الّشصصهرين يغيصصب ذلك بأعد كان ثّم ُع إلصصى يمضصصي أ

َءد ّيام، بأعد العسكر إلى يرجع ثم بأغدا مَّصصن الّضصصْرب بأصصذلك فصصأعرف أ

ّنبصصاح، مَّصصن النصصوع وبأذلك البصبصةّ، َءم أّن ال ِدم، الخصصاد ّتصصى قصص قلصصُت ح

عليكصصم داخل وهو قدم، قد فلن يكون أن عندي: ينبغي مَّن لبعض

ّنهُ لي وزعم الكلب، مَّع ّبأما أ َءي ر ِق ْل ًا صصصار أن إلصصى الجرو لهذا ُأ كلبصص

ًا، َءض َءتامَّّ ُؤُه، بأالبصصاقي َءيمضي ثم أكل، مَّا مَّنهُ فيأكل الطِّعام بأع فيخبصص
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ّبأما َءي ور ِق ْل ُء إليهُ ُأ ْبعان وهو الشي ّتى فيحتملهُ، َءش َءي ح ِت َءض بأصصهُ يأ بأعصص

ِبأئ ّتى هناك، فيضعهُ المخا َءجع جاع إذا ح فأكلهُ. إليهُ ر

الكلب أدب

ّدرب، أهل مَّن وغيُرهم ِغلماني لي وزعم ّنهُ ال كّل على ينبح كان أ

ًا بأرذونهُ، عراقيب إلى الدرب يدخل راكٍب َءب أو كصصان سائسصص صصصاح

ٍةّ ّبأ ّ دا ّنصصهُ إل َءد رأى إذا كصصان أ ِد بأصصن مَّحمصص ً الملصصِك عبصص بأصصاب إلصصى داخل

ًا أو الدرِب َءبْح لم مَّنهُ، خارج ّتةّ، ين ّبأتهُ، على ول عليهُ ل الب كصصان بأل دا

ّنصصهُ الطِّريصصق، علصصى ول البصصاب علصصى لصصهُ يقف ل ّدهليز يصصدخل ولك الصص

ًا، َءح أقبل إذا كان أنهُ فبلغني ذلك عن فسألُت سريع الخصصادم، بأهُ صا

َءوى ّدهليز، فيدخل بأالّضرب، لهُ وأه ّ بأصصهُ ذلك فعل مَّا وأنهُ ال َءث إل ثل

ٍر، ّتى مَّرا َءد رأى إذا صار ح َءن مَّحّم ِد بأ ّدهليز دخصصل الملِك، عب مَّصصن الصص

َءز فإذا نفسهُ، تلقاء َءلى وثب جاو ّيةّ، دواّب عراقيب َءع ورأيت الشاكر

َءر هذا َءدهم الخب ًا، عن ّنا  مَّشهور ُك َءنا إذا قال: و ْي ّد َءغصص الِخصصوان مَّصصن دنصصا َءت

ًة فزجرناه ُبأنصصا، ل فكصصان مَّّرتين، أو مَّّر َءر ُد ول الّزجصصر، لمكصصان يق ُعصص َءيب

ِةّ الخوان عن ّل ًا إليهُ ألقينا فإن الطِّمع، لع َءلصصهُ شصصيئ مَّصصن ودنصصا َءثصصّم، أك

َءض ذلك أجل ّو، بأع ّدن ّنا ال ُك ِهُر ف ّلقمصصةّ فنرمَّصصي عليصصهُ، نستظ َءق بأال فصصو
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ِبأِضهُ َءمع، في ازداد أكلها فإذا بأأذُرع، َءمَّر ّطِّ الِخوان، مَّن ذلك فقّربأهُ ال

َءعهُ يجوز ثّم امَّتحان مَّن إليهُ نقِصد كنا مَّا ولول فيهُ، كان الذي مَّوض

َءده، مَّا َءر عن ًا، لنا يظهُر مَّا ليصي ّنور الكلصصب إطعصصام لكصصان حديث والّسصص

َءها مَّن خطِّأ الِخوان مَّن ُل ّو ّتصصى دْربأةّ، بأهُ لهُ يصير يكون أن وجوه: أ ح

ّد مَّا مَّنها إّن ّتى المائدة على مَّا إلى َءيده يم مَّصصا بأفيصصهُ تنصصاول ربأمصصا ح

ّبأما عليها، َءرونهُ، وهم يأكل الذي قاء ور ّبأما َءي َءض لم ور ّتصصى بأذلك ير ح

َءد ُعصصو ُه أن ينبغصصي ل مَّّمصصا كلصصهُ وهصصذا قيئصصهُ، فصصي ي َءر الرئيصصس، يحُضصص

َءده َءلصصصصصى وهصصصصصو الصصصصصدار، رّب ويشصصصصصه أجصصصصصوز. الحاشصصصصصيةّ َءع

ُء فأمَّّصصا السصصباع أيصصدي بأيصصن الكصصل ِهنصصد، الفصصرِس علمصصا ّبصصاء وال وأط

َءن ّيي ُة اليونان ُدها ّتجربأةّ وأهُل العرب، و ِزلةّ مَّن ال ّذاق المَّصصصار نا وُحصص

ّلميصصن، َءل يكرهصصون فصصإنهم المتك ِدي بأيصصن الكصص ْيصص يخصصافون الّسصصباع، أ

َءسصصها ّلصصذي وأعينهصصا، نفو َءره مَّصصن فيهصصا ِل َءلصصب والِحصصرص، الّشصص ّطِّ وال

َءلب، َءك َءما وال ِل ّلُل و ِديصصء، البخصصار مَّصصن أجوافهصصا مَّصصن ذلصصك عند يتح الر

ُلمَّور مَّن عيونها مَِّن وينفصل َءع خصصالطِّْت إذا التي المفِسدة، ا طبصصا

ْتهُ، النسان َءض ّثصصوري عصصن ذلك مَّثُل ُروي وقد نق بأصصن ِسصصماك عصصن ال

ّباس ابأن عن َءحْرب ّنهُ ع َءبصصصرة: إّن مَِّنصصبر علصصى قال أ مَّصصن الكلب ال

ِةّ مَّن الِحّن وإّن الِحّن، َءف َءع ٌءء مَّنها غِشيكم فإذا الِجّن، َءض فصصألقوا شصصي
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ًا إليهُ َءس لها فإّن واطردوها، شيئ َءرهصون كصانوا ولصصذلك سصصوء، أنف يك

َءم َءيا ِم ِق َءذاّب الخد ِةّ بأالم ُؤوسهْم على والشربأ مَّخافةّ يأكلون؛ً وهم ُر

َءعين، النفس َءل بأإشصباعهم يصصأمَّرون وكانوا وال ُكلوا، أْن قبصص وكصصانوا يصأ

ّنور في يقولون َءده أْن والكلب: إمَّّا الّس َءل أن قبل تطِّر أن وإمَّّصصا تأكصص

َءلهُُ َءغ َءض ورأيصصُت بأعظصصم، ولصصو يصصأكلهُ، بأشصصيء تشصص وقصصد الحكمصصاء بأعصص

ٌءةّ يده مَّن سقطِّت َءع لقم َءف َءر ٍم عيُن فإذا رأسهُ، َءف ّدق لصصهُ غل َءو تحصص نحصص

ُد الغلُم وإذا لقمتهُ، ِر َءد ّلب ريقهُ يز ذلك وكان الّشهوة، مَّن فِمهُ لتح

َءد الحكيُم ّي ْقم، ج ّل ّيب ال ّيق الطِّعام، ط فيزعمصصون غلمانهُ، على ويض

َءس أّن َءنها الّسباع ُنفو َءبصصث أردأ البصصاب هصصذا فصصي وأعي َءن وأخ هصصذا وبأيصص

َءب الشيء العيِن إصابأةّ في قولهم وبأين المعنى َءن العجي َءسصص المستح

ٌءةّ َءك َءبأةّ؛ً ِشْر َءرا َءق ّنهم وذلك و ً رأينا قالوا: قد أ إليهصصم، ذلك ينسب رجال

َءعين إصابأةّ مَّن وفيهم ورأيناهم، ٌءر ال أن نسصصتطِّيع ل العدد، مَّن مَّقدا

َءسق ذلك نجعل ّن ّتفاق، بأاب مَّن ال ّد إلصصى وليصصس ال سصصبيل؛ً الخصصبر ر

ِفهُ، لتواتره ُد َءن ولّن وترا ِعيا ّققهُ، قد ال  إليهُ، ُضّمت قد والتجربأةّ ح

حنيف بن سهل أصابت التي العين
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ْهل أصابأت التي العين في المأثور الحديث وفي َءر ُحنيف بأن َءس فأمَّ

َءر، بأالصصذي ذلصصك فصصي وسصصلم عليصصهُ اللصصهُ صلى اللهُ رسول َءمَّصص وذلصصك أ

مَّشهور.

والحسد العين في كلم

بأصصدن إلصصى المستحِسصصن عيصصن مَّصصن ينفصصصل فاصصصل قصصالوا: ولصصول

َءسن، ّتى المستح َءض هو عليهُ الداخُل ذلك يكون ح ُه النصصاق ُقصصوا َءمصصا ل َءل

ًا يلقى أن جاز ّتةّ، مَّكروه َءق مَّن المكروه يلقى وكيف الب فصصي انسصصا

ّيزه في العين أصابأتهُ والذي ومَّوِضعهُ، َءحيزه ًا ح مَّن ومَّوضعهُ، أيض

ُدم، ول تماّس غير ً لقصصى عامَّل ول فاصل ول تصا ول فيصصهُ، مَّعمصصول

ُنهُ، مَّعنصصى غيصصر مَّصصن يعتصصّل صّحتهُ بأعد المعتل يكون أْن يجوز ول بأصصد

ّ تتزايل ول الخلط تنتقض ٍر إل ِرض، لمَّ ٍذ لنهُ يع ليصصس يكصصوُن حينئصص

ٍم مَّن بأالنتقاض بأأولى مَّصصن يعتصصّل أْن للصصصحيح جصصاز وإن آخصصر، جس

فصصي القوُل وكذلك حادث، غير مَّن يبرأ أْن للمعتّل جاز حادث، غير

ًا الغائُب كان ذلك جاز وإذا والسكون، الحركةّ الحاضصصر علصصى قياس

ّد كصصان فصصإذا لصصهُ، مَّستحِسن مَّن شيء عليهُ يدخل لم الذي مَّصصن لبأصص

ّ وجهُ المعنى لذلك فليس فيهُ، َءعِمل قد مَّعنى َءن أن إل انفصصصل يكو
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ّ فيهُ، َءعِمل شيء إليهُ نفسصصهُ، ذاِت مَّصصن يعتصصّل أن يجصصوُز فكيف وإل

ِتهُ على وهو ِتهُ، وتمام سلمَّ ّو ّيْر ولم ق ُدث ولم يتغ ّيره، عليهُ يح مَّايغ

ٌءء، العصراض مَّن الّسلمَّةّ في غائب وجسم فهو جصواب وهصذا سصوا

ّلميصصصصن ّدقون الصصصصذين المتك ُيثبتصصصصون بأصصصصالعين، يصصصصص الّرؤيصصصصا. و

ًا المتكلصصُم يكصصوُن وليصصس  المتكلميصصن صصصفةّ الكلم لقطِّصصار جامَّعصص

ًا ّكن ّتى للرئاسةّ، يصلح الصناعةّ، في مَّتم مَّصصن ُيحِسن الذي يكون ح

ّدين كلم ِلُم الفلسفةّ، كلم مَّن ُيحِسن الذي وزن في ال عندنا والعا

َءمعهما، الذي هو َءمصصع الصصذي هو والصيب يْج التوحيصصد تحقيصصق بأيصصن يج

َءد أّن زعصم ومَّصن العمصال، مَّصن حقائقهصا الطِّبائع وإعطِّاء ل التوحيص

َءزه حمل فقد الطِّبائع، حقائق بأإبأطِّال إل يصلح فصصي الكلم على عْج

َءم إذا وكذلك التوحيد، َءع أّن زع َءتهصصا إذا تصصصّح ل الطِّبصصائ بأالتوحيصصد، قرن

َءزه حمصصصل فقصصصد قصصصال ومَّصصصن الطِّبصصصائع. فصصصي الكلم علصصصى عجصصص

ّنما ْيأس وإ َءك لصصم إذا الملحد مَّنك َءي ُع ْد ّفر َءيصص إلصصى التوحيصصد علصصى التصصو

َءع أعمالها رفع في لّن الطِّبائع؛ً حقوِق َءبأخس كصصانت وإذا أعيانها، رف

ّلةّ هي العيان َءت اللهُ على الدا ْع َءل، فرف ّدلي َءت فقد ال المصصدلول أبأطِّل

َءض بأينهما الجمع في إّن ولعمري عليهُ، ّدة. وأنا َءلبع ُذ الّش بأصاللهُ أعصو
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ّلما أكون أْن تعالى َءز ك ْعُب الكلم مَّصصن بأصصاب قناتي َءغم المصصدخل، َءصصص

ًا نقْضُت ْع لم كذلك كان ومَّن مَّقالتي أركان مَّن ركن َءف بأهُ. ُينت

ونحوها العين إصابة في القول

َءر ول الصصذي انفصصصل ِهُ القصصوم الحضصصو ِبأ فإن قال قائل: ومَّا بألغ مَّن أمَّر هذا الفاِصل الذي ل يشعر 

َءن َءمصْل فصي القصرِب دو ْع ِنهُ وليس دونهُُ شيء، وكيف لصم ي ّقي لهُ بأبد مَّنهُ، ول الماّر بأينهما، ول المتل

ٌءء ًا للفات، وبأعد، فكيف يكون شي ّد اجتذابأ ّلهُ أن يكون طبعهُُ أش البأعد، والقرُب إنسان مَّثلهُ، ولع

ْظصصم، َءدع الّصخر ويهِشصصم الع ِرض الصّحاء، ويص ُيم ُقض القوى، و ُيضِجع القائم، وين َءح و َءرع الصحي يص

ّنبصصات مَّجصصراه فصصي َءمَّجراه في النبات، ويجري في ال َءجماد  ّد الحمار، ويجري في ال َءيه ّثور، و ُتل ال ْق وي

الحيوان، ويجري في الّصلبأةّ والملسةّ جريهُُ في الشياء السصصخيفةّ الّرخصصوة؛ً وهصصو مَّّمصصا ليصصس لصصهُ

ّد الّسنان؛ً وليس مَّن جنس السّم، فيحمل ّد كح َءغْرب كغْرب الّسيف، أو ح صدم كصدم الحجر، أو 

ِغصصذاء، وليصصس مَّصصن جنصصس الّسصصحر ُيحمل علصصى نفصصوذ ال ِء ف على نفوذ الّسّم؛ً وليس مَّن جنس الغذا

ًا، يئ ًا وافصق ش ّنما كصان شصيئ ُعّمار عملوا ذلك مَّن طريق طاعتهم للعزائم، فلعّل ذلك إ فيقال إّن ال

َءجصصّرارة قبصصل َءسّم الجّرارة أو سصصّم الْفعصصى، وكيصصف لصصو وزنتصصم ال قيل لهم: قد تعلمون كيف مَّقداُر 

َءد بأدن الفيل، وكيصصف تنقصصض ْعق َءسخ  ِعها وبأعده لوجدتموها على حاٍل واحدة، وأنت ترى كيف تف لس

ّد السصصنان، فصصإْن قلصصت: َءحصص َءك ّد  قوى البعير، مَّن غير صدم كصدم الحجر، وغرٍب كغرب الّسيف، وح

َءفّسصصخ َءت َءي َءر لصصو كصصان إنمصصا  ّد السنان? قلنصا: إّن البعيصص ُة العقرب إلّ في سبيِل ح َءعى وإبأر ْف فهل ناُب ال

ّد أن يكون ذلك لحصصد ُبأ َء ّنهُ ل َءقط، ولك ّنخس ف َءما كان ذلك يبلغ مَّنها مَّقدار ال َءعقرب بأإبأرتها ل ْعن ال لطِّ

َءل ًا مَّن إبأرتها، فيكون طبصصع ذلصصك وإن قصصّل يفسصصخ الفيصص َءرين: إمَّّا أن تكون العقرُب تمّج فيهُ شيئ أمَّ

ُيجمصصد فيقتصصل ُه طبُع ذلك النصصاب وتلصصك البأصصرة أن  ّدم إذا لقا ُع ذلك ال والّزندبأيل، وإمَّّا أن يكون طب

ّدرتم بأصصهُ المسصصألةّ. َءر فيهُ على خلف مَّا صصص ّيهما كان فإّن المَّ بأالجماد، أو يذيب فيقتل بأالذابأةّ، فأ

َءط الّسصباع والحنصاش َءتهم وأبأنيتهصم وسص ّنمصا وضصعوا بأيصو َءع بأين العصراب والعصراُب نصاس إ ول تناز

ِرمَّصصت َءعصصى إذا ه ْف ُبرون إلّ بأها، وليس يعرفون سواها وقد أجمعوا على أّن ال َءمج، فهم ليس يع واله
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ّنكصصُز لهصا مَّصا ّنها تنكز بأأنفها، وتطِّعن بأهُ، ول تعّض بأفيها، فيبلصصغ ال َءق في فمها دم أ َءعْم ولم يب َءتطِّ فلم 

ُع إلصصى الفاصصصل الصصذي ُبهم أو الرجصصو ُغَ، وهصصل عنصصدنا فصصي ذلصصك إل تكصصذي ّلصصد َءل ذلك ال كان يبلغ لها قب

ّنخسةّ، إن كان ليس هناك أكصصثر مَّصصن تلصصك الغْمصصزة، وقصصال ًا ل يموت مَّن تلك ال أنكرتموه، لّن أحد

رؤبأةّ: العّجاج، أو ابأنهُ 

َءعى فأخطِّأ ْف َءقى ال َءل َءكمْن السودا َءول َءخ ٍر في أد ًا ُجْح يد
قال: ثم 

 أقصدا مَّنهُ بأالّسّم ل
الخر: وقال 

ٍر مَّن مَّّس أو ُه حج َءها ْو  أ
 فانصدعا

َءء مَّن شّم مَّا َءرا َءخْض
أيبسهصا

ْكز وغيصصره عنصصد العصصراب، ّن َءن ال َءفْرق مَّا بأي ِبأ ِعّي  َءثني الصم ّد وقد ح

ّلُل بأهصصا هصصذا المعنصصى ْنتموها، يذ ُِرها، وأمَّور قد عاي وههنا أمَّثال نْض

َءخل، قولوا لنا: مَّا بأاُل العجيِن يكصصون فصصي ُهل بأها المد َءدكم ويس عن

ّطِّيخةِّ في أدنى الدار، فل يفلصصح ذلصصك ِبأ أقصى الدار ويفلق إنسان 

ًا ول يختمر? فما ذلك الفاصُل?  ٍم العجين أبأد وكيف تقولون بأصد

كصان ذلصك كصصصدم الحجصصر، أو بأغصصرب كغصصرب السصصيف وكيصصف لصم

ك ِرض ذلك الفساد فصي كصّل مَّعجصون هصو أقصرُب إليصهُ مَّصن ذل يع

َءز َءعراء بأصصأّن المنكصصو ُفهُ الّشصص ِةّ التي يصصص ّي ْكز الح العجين، وعلى أّن ن

ّذاق الطبصصاء، ٌءق مَّن ح ّدثني بأهُ حاذ ّيت ل مَّحالةّ، في سبيل مَّا ح مَّ

ُه فيمصصوت ّيصصات بأعصصصا ّيصصةّ مَِّصصن دواهصصي الح أّن رجلً يضصصرب الح
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ّتصصى ِةّ فجرى فيهصصا ح ّي َءل مَّن الح َءفص ًا  الّضارُب، لنهم يرون أّن شيئ

ّنصصصارى أْجصصرأ علصى دفصصع ًا وال داخل الضارب فقتلهُ، والطباء أيضص

ّيصصات وصصصْرِع ُتحكصصى عصصن الح َءغرائصصِب الصصتي  ْؤيا والعين، وهذه ال الّر

َءن، مَّصصصصصصصصصصصصن غيرهصصصصصصصصصصصصم. الشصصصصصصصصصصصصيطِّان النسصصصصصصصصصصصصا

ٌءة للشصصياطين والجصصّن والملئكصصةّ والّرؤيصصا ِكصصر ّيصصةّ فمن ّدهر فأمَّّصصا ال

ِةّ أصصصحاب َءرهم ل يتّم لهصصم إلّ بأمشصصارك والّرقى، وهم يرون أّن أمَّ

َءجهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالت. ال

ُد الرُجل ينقف شحم الحنظل، وبأينهُ وبأين صاحبهُ مَّسصصافةّ وقد نج

َءمَّصصرارة الحنظصصل، وكصصذلك الّسصصوس إذا صالحةّ، فيجد فصصي حلقصصهُ 

ُد فصصي ِهُ وبأينهُ وبأين النساِن مَّسصصافةّ مَّتوّسصصطِّةّ البعصصد، يِجصص عولِج بأ

حلقهُِ حلوة السوس، وناقف الحنظل ل تزال عينهُ تهُمصصل مَّصصادام

ينقفهُ، ولذلك قال ابأن ُحذام، قال أبأو عبيدة: وهو الذي يقول: 

َءدى َءراِت َءل  ناقُف الحّي َءسُم
ْنظل  ح

َءة َءم البيِن غدا تحّمصلصوا يو

ّبهُ نفسهُ بأنصصاقف الحنظصصل، وقصصد ذكصصره ْثر الحمول، فش ِتهُ في إ َءدمَّع َءر  ُدُرو يخبر عن بأكائهُ، ويِصف 

قولهُ: امَّرؤ القيس قي 

َءر ّديا ِم ابأن بأكى كما ال َءلِل على حما ّطِّ ّلنصا القديم ال َءع ل
ّنهُ ويُزعمون ّول أ ّديار، فصصي بأكى َءمَّن أ ُد وقصصد الصص َءل نِجصص َءطِّصصع الّرُجصص يق

َءخصصْردل ُيوِخُف أو البصل، فيصصديُم النسصصان وينظصصر عينصصاه، فتصصدمَّع ال
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َءر ّنظ َءنهُ فتعتري المحمرة العين في ال ُهو والعرب ُحمرة، عي َءل تقول: 

َءدى َءؤُبأاء، مَّن أع ّث ُهو كما ال َءل َءرب، مَّن أعدى تقول:  َءج َءمَّصصن أّن وذلك ال

َءءب ًا، تثا التثصصاؤب، النسان ذلك اعترى إنسان، عيِن ُتجاه وهو مَِّرار

ًا ورأيت ّلميصصن، فلسصصفةّ وهصصم الطباء مَّن ناس ْعمصصر، مَّنهصصم المتك َءمَّ

ْهم، بأن ومَّحمد َءج ّي، بأصصن وإبأراهيم ال ْند ّو يكرهصصون الّسصص ُنصص الطِّصصامَِّث ُذ

ٍء مَّن َءتُسوطهُ اللبن إنا َءج أو ل ًا، مَّنهُ تعال ّنهم شيئ َءن فكأ ِنها أّن يرو َءد لبصص

َءرُض ذلك دام مَّا ِرض الع ٌءة لها رائحةًّ لها، يع ّد يكصصون غليظ، وبأخار ِح

َءمُسوط لذلك ًا. ال مَُّفِسد

الحاسدة العين أثر مأن

ُعوك إلى إنكاره، وإلى تكصذيب ًا يد َءدّن هذا مَّن قلبك تباعد ِع ْب ُت ول 

َءت َءحّصن تحصص َءفرٍس ت َءر ذلك، فما تقول في  َءت إلّ إنكا أهلهُ، فإْن أبأي

َءل بأيصصن ِكب قصصد حصصا ِكبهُ، وغبصصاُر المصصو صاحبهُ، وهو فصصي وسصصط مَّصصو

َءمَّكصصةّ، اسصصتبانةِّ بأعضصصهم لبعصصض، وليصصس فصصي المصصوكب ِحْجصصر ول ر

َءرٍض َءغصص ًا أو رمَّكةّ، على قصصاب  فيلتفُت صاحُب الِحصان فيرى حجر

ّدثني، كيصصف شصصّم هصصذا الفصصرس َءغلوة أو غلوتين، ح َءرضين، أو  َءغ أو 

ِر، وفصصي ّدو ًا مَّصصن الصص َءح تلك الفرِس النصثى، ومَّصا بأصالهُ يصدخل دار ري
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َءماِع َءسصص َءحّصن مَّع دخولهُ مَّن غيصصر مَّعاينصصةّ و ٌءر، فيت ّدار الخرى ِحْج ال

ّلصصهُ تعصصالى، وقصصال صهيل وهذا الباب سيقع في مَّوضعهُ إن شاء ال

َءيعينان النصصاس، أبأو سعيد عبد الملك بأن قريب: كان عندنا رُجلن 

َءت كاليوم قّط ِهُ مَّا رأي ّل فمّر أحدهما بأحوٍض مَّن حجارة، فقال: تال

ّببوه بأالحديد، فمصصّر عليصصهُ ُلهُ فض َءقين، فأخذه أه ِفل فتطِّاير الحوض 

َءلصصق. ِف َءع  َءك فيصصك فتطِّصصاير أربأصص َءل َءرْرُت أه ّلما أض ثانيةًّ فقال: وأبأيك لق

َءبأصصوٍل مَّصصن وراء حصصائط فقصصال: َءت  َءع صصصو ّنهُ سم قال: وأمَّّا الخر، فإ

ٌءن ابأنصصك، قصصال: وانقطِّصصاع َءشصصّر الّشصصخب فقصصالوا لصصهُ: إنصصهُ فل ّنصصك ل إ

ًا َءدها أبأصصد ْعصص َءبأ ّلصصهُ  َءس عليصصهُ، قصصال: ل يبصصوُل وال ظهراه قالوا: إنهُ ل بأأ

ًا ُيونصص َءع ّتى مَّات، قال الصصصمعّي: ورأيصصت أنصصا رجلً  قال: فما بأال ح

ًة ُيعجبني، وجدُت حرار َءء  َءر، قال: إذا رأيُت الشي ِو َءع َءي عليهُ ف ُدع ف

َءلصصب فصصأعجبهُ صصصوُت ُتح ًة  ٌءل بأقصصر َءعيني، قال: وسمع رج تخرُج مَّن 

ّيصصةّ لخصصرى َءنصصهُ فقصصالوا: الفلن ّتهن هذه، فخافوا عي َءشْخبها، فقال: أي

َءوّرى بأهصصا والمصصوّرى عنهصصا، وقصصد ًا: الُمصص َءوّروا بأها عنها فهلكتصصا جميعصص

ّناُس كما ترى على العين مَّا ل يجصصوز، ومَّصصا ل يسصصوغَ فصصي َءمل ال َءح

َءء يعجبني شيء مَّن المجازات، وقوُل الذي اعوّر: إذا رأيُت الشي

ًة تخرج مَّن عيني، مَِّْن أعظصصم الحجصصج فصصي الفاصصصل وجدُت حرار
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ًا مَّن صاحب العين إلى المعين، استطِّراد لغويقال: ويقال إّن فلن

َءنصصا ْفل ْنصصُت  َءيبهم بأعين، ويقال ِع ّوف للناس ليص َءعيون: إذا كان يتش َءل

َءمَّعيصصن ومَّعيصصون: إذا أصصصيب َءتهُ بأعيصصن، ورجصصل  ًا: إذا أصصصب ْينصص أِعينهُ ع

ّباس بأن مَِّرداس:  بأالعين، وقال ع

ٌءد أنك وإخال ّي َءعصيوُن س مَّص َءك قومَُّك  ًا يحِسبون ّيد س
ّنهُ ويقال َءعيون: إ ٌءس، لل ُفو َءن َءسصصهُ، ومَّا َءل ّد مَّصصا أي أنف وقصصد عينصصهُ، أشصص

عين. أو َءنفس أصابأتهُ

 الكلب عن دفاع

ِم مَّن القائل: إّن قول وأمَّّا ِره الكلب لؤُ َءر أراد إذا اللّص أّن وغد دا

َءم أهلهُ َءع َءب أط َءل يحرسهم الذي الكل ْب ًا ذلك َءق ً مَِّرار ًا، ليل ودنصصا ونهار

ُه، ومَّسح مَّنهُ َءهر َءتهُ، ُيثبصصت حتى ظ ً أتصصاه فصصإذا صصصور َءم ليل إليصصهُ أْسصصل

َءر ّ يكوُن ل التأويل هذا فإن فيها بأما الدا ِةّ مَّن إل ِء نتيجصص الصصرأي، سصصو

َءء فإّن ّور الرأي سو َءل لهلهُ يص ّق، صورة في الباط بأعصصُض وفيصصهُ الح

ّظلم َءت وقد الكلب، عن للمحتّج المعاندة وبأعض للكلب ال للكلب َءثب

ُق َءد حيُث مَّن المدح استحقا َءرا َءوه أن أ الكلصصُب كصصان فصصإن مَّنصصهُ، يهجصص

ِره إلِفهُ ِبأفرط َءد اللصصّص عصصن كصصّف وشصصك وإثبصصات إحسصصانهُ، ِذكصصر عنصص
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ِهُ، ِت َءر فما صور ِرط مَّْن أكث ْف ُء عليهُ ُي ّتى الحيا الّضصصعف إلصصى ينسب ح

ّتى والكرم َءسب وح ّبأما الغفلةّ، إلى ين َءض الّرُجُل شاب وُر الفطِّنةّ بأع

ّتغافل، بأبعض َءتّم ليكون ال َءكرمَّهُ، أ مَّصصن مَّنعت تّمت إذا الفطِّنةّ فإّن ل

ِر ًا الِخيصصُم يكن لم مَّا كثيرة، أمَّو ِعصصْرق كريمصص ًا. وإنصصك وال ّيهصصا سصصليم أ

ّول، َءن المتأ ّلف حي َءب تك َءل قد مَّا مَّع الكل َءطِّصصف مَّن اللّص إليهُ َءعّج ّل ال

َءر أْن والحسصصان ّك خديعصصةّ مَّصصن يحصصترس وأْن سصصالفةّ، نعمصصةًّ يتصصذ

َءن أْن مَّخافةّ إليهُ، المحِسن ُغ يكو ًا بأإكرامَّهُ ُيري َءسصصُن سوء الصصرأِي َءلح

ُد فيهُ، ِةّ بأعي ِرف آلةّ للكلِب كان ولو تفضيلهُ، في الغاي َءب بأها يع عواق

ِر َءن يوازن وكان الدهور، وحوادِث المَّو وكصصان وأواجلها، عواجلها بأي

َءدها، مَّصادرها يعرف الخيريصصن، وأتصصّم الشصصّرين أنقص ويختار ومَّوار

ّبُت َءتث َءعيصصب ويخصصاف المَّور، في وي ٍةّ ويأخصصذ ال ُيعطِّصصي بأحّجصص بأحّجصصةّ، و

ِةّ الّشبهةّ، مَّن الُحّجةّ ويعرف َءق ّث ّبصصت الّريبةّ، مَّن وال ّلصصةّ، فصصي ويتث الع

َءرف الهوى َءزيغ ويخاف َءن الطِّبيعةّ، وس ِر مَّن لكا ّلفين كبا ومَّصصن المك

ُؤوس َءتحنين. ُر المم

 العاقالين لدى بينها والموازنة الشأياء أخأتيار
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ُة ُق القائمةّ، والعاد َءس ّن ّطِّى ل الذي وال َءخ َءت َءدُر، ول ُي الذي والنظاُم يغا

ذوي وفصصي والسصصتطِّاعةّ، التمكيصصن ذوي فصصي يختلصصط، ول ينقطِّع ل

َءنهم أّن والمعرفصصةّ، العقصصول ّتصصى أبأصصدا المكصصروه بأأصصصناف أحّسصصت مَّ

َءزنصصوا والمحبصصوب، َءبألوا، وا َءيُروا وقصصا َءعصصا ّيصصزوا و الخيريصصن أتصصّم بأيصصن ومَّ

ٍرة كصصّل ووصصصلوا الشّرين، وأنقص بأكصصّل العاجصصل فصصي ومَّنفعصصةّ مَّضصص

ٍة ّبأروا مَّواقعها، وتتبعوا الجل في ومَّنفعةّ مَّضّر َءطِّها، وتد كما مَّساق

َءن َءرها يتعّرفو َءد واختاروا وأوزانها، مَّقادي َءص الخيرين أتّم ذلك بأع َءق ْن وأ

ًا الشصصر فأمَّصصا الّشصصرين، ًا والخيصصر صصصرف ُهم مَّحضصص ّن ّقفصصون ل فصصإ يتو

ّلفون ول عندهما، َءةّ يتك َءزن ّنما بأينهما، الموا الممصصزوج في ينظرون وإ

ُق ول مَّعارضصصتهُ، في يخشى مَّا بأعض وفي ُه يوثصص َءمعصصّرا َءكّشصصِفهُ، َءبأ ومَُّ

ّذهن، خلص على فيحملونهُ َءمل كما ال ّذهب يح وأمَّّصصا الكيصصر، على ال

ّطِّبائع ذوات َءمل فإنما المحبولةّ والغريزة المسّخرة ال جهصصةّ مَّصصن َءتع

ّيصصةّ يقتصصل الذي كالسّم والتنبيهُ، التسخير َءكّم وكالغصصذاء يغصصذو، ول بأال

َءوزة ويقتل يغذو الذي ّيصصأ وإن الحتمصصال، لمقصصدار بأالمجا ّلصصهُ ه عصصّز ال

َءف وجّل اللطِّيفةّ، العقوُل تبلغهُ ل مَّا لدْرك المسّخرة الحيوان أصنا

ْتهُ َءغ ٍة بأغير بأل ّيةّ ول مَّعانا ّقف، ول رو ومَّصصتى  عاقبصصةّ، مَّن خوٍف ول تو

ّدمَّْت المبسصصوطةّ، العقصصول أهصصُل يعالجهصصا الصصتي المَّصصور إلصصى تقصص
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ّكنصصةّ ِة بأطِّبائعهصصا، المتم ْنهصصا لصصم المبسصصوطةّ، غيصصر المقصصصور أن يمك

َءف ان مَّصا الطِّبيعصةّ تلصك مَّن تعر ًا ك ّيص ك مَّواز ٍةّ المَّصور لتل ول بأبديهص

ّلما تكون أن بأواجب فليس كذلك كانت وإذا فكرة، َءنْت ك ًا أحس أمَّر

َءنها َءن أن أمَّك ُغمصوض في وزنهُ في كان مَّا ُتْحس وفصصي واللطِّصصاف، ال

ِةّ ِكُن، ل التي الّصنع ّ تم ّتي بأُحسصصن إل ُبعصصد التصصأ ِبأ ّيصصةّ، و ِلصصةّ الرو وبأمقابأ

ِر َءها المَّو ّ ُيصاُب ل الفّن وهذا بأبعض، َءبأعض ُتهُ مَّن عند إل العقصصل، ِجه

ُنهُ ُع عنصصهُ والكّف الستدلُل، ويمك إذا وإتمصصامَُّهُ شصصاء، إذا لصصهُ والقطِّصص

َءغَ شاء، ِبهُ إلى عنهُ والنصراُف غايتهُ، وبألو َءمَّصصْن الفعصصال، مَّصصن َءعقي و

ُتهُُ ِعلل، تعّرُف جه ُنهُُ ال ُيمك ِهُ إكراه و ّلصصف المقصصاييس على نفِس والتك

ّتي، ًة اللةّ كانت ومَّتى والتأ ّنهصصا مَّوجود وإل مَّكانهصصا، علصصى ُتنبيصصك فإ

ّي وبأالحّس كعدمَّها، وُجودها كان ِر الغريز َءبها ُتشع ل بأمكانهصصا، صصصاح

كصصان وإن وتصصأديب، تعليصصم وإلى وإشارة، تلِقيٍن إلى ذلك في يحتاج

َءق اللةّ صاحُب َءحم َءل الحبارى، مَّن أ َءه  العقرب، مَّن وأج

 الحيوان في اللهام

ّكصصن والعاقصصل الشصصياء علصصى المكصصان هصصذا فصصي يفضصصُل ل المم

البصصصصصصاب. هصصصصصصذا فصصصصصصي مَّنهصصصصصصا ينفصصصصصصصل ول المسصصصصصصّخرة،
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ّ والسصصباع البهصصائم عنصصد وليصصس عليصصهُ، ونصصصبت لصصهُ، ُصصصنعت مَّصصا إل

ُألهمصصّْت َءفتصصهُ و َءةّ مَّعر ّيصص ّلصصِف وكيف ِبأها تك ّلصصم أسصصبا تلقصصاء مَّصصن لهصصا والتع

َءن فإذا أنفسها، َءس َءج العنكبوُت أح ِهُ نْس ّي ِو العجصصب، أعجصصب مَّن وهو َءث

َءل يحسن لم ِر، بأيت عم ّنحصصُل صصصنع وإذا الزنبو عجيصصب مَّصصع خليصصاه ال

ِلقْسصصمةّ َءل أن يحسصصْن لصصم فيهصصا، الصصتي ا َءل يعمصص العنكبصصوت، بأيصصِت مَّثصص

ُع التي والّسْرفةّ َءن َءل ُتبني أن ُتحسن ل ُسرفةّ مَّن يقال: أص بأيصصِت مَّث

َءضةّ، َءر ِء على ال ِهُ، العمل هذا جفا ِظ ّقةّ وِغل ولطِّافتهُ، العمل ذلك ود

َءس َءمَّن التمييز، وصاحُب العاقُل كذلك ولي َءف، َءمَّلك َءو ّول التصصصّر وُخصص

ّنهُ الستطِّاعةّ، َءس يكون ل ٍر لي ّلم بأنّجا ّنجارة، فيتع َءد لهُ يبدو ثّم ال بأعصص

ِةّ، إلى النتقاُل الحذِق ّبأمصصا ثّم الِفلح َءذقها، أن بأعصصد مَّلهصصا ر وصصصار حصص

التجارة. إلى

 لفظة مأن أسمح

َءت صاحب وقال َءسصصمُح قصصولهم أّن الكلب: وزعمصص أن لفظصصةّ مَِّصصْن أ

ّديك، اللفظةّ ّنهُ ال َءعّض ل ِةّ على َءي ّب َءفي الح ْنقصصاره، بأطِّر يحصصذُف ثصصّم مَّ

ّدام بأها ّدجاجةّ، ُق ًا رأينا ومَّا ال َءووا الذين ومَِّن العلماء مَّن أحد هصصذا ر

َءل ُدهما رجلن: زعصصم المثل هذا في والناُس ذلك، يقول المث أّن أحصص
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ٍةّ في َءترعى العنز لن العنز؛ً اللفظةّ َءلفها مَّن وتأكل َءروض ّْع وهصصي َءمَّ

ُبها الراعي فيدعوها جائعةّ، ْلصصب، إلى بأاِسمها وصاح مَّصصا فتصصترك الح

َءهصصك حتى فيهُ هي ْن ًا، ُت َءحصصى، الخصصر: اللفظصصةّ وقصصال حلبصص ّنهصصا الّر ل ل

ْوفها في تمسك ًا َءج اللفظصصةّ تكون وكيف بأطِّنها، في صار مَّما شيئ

َءك ْلِحق أن لنا وليس الدي السصصماء في التأنيث تاء الكلمةّ هذه في ن

ِرة، ّك َءذ َءحصصى، بأصصالعنز أشصصبهُ التصأنيث هصاء مَّع واللفظةّ الم ّنمصصا والّر وإ

َءل سّمينا َءل راويةًّ، الجم ِم وحامَّ َءيةًّ، العل أهصصُل احتّج حين وعلمَّّةّ، راو

ِةّ َءف فيهُ، يختلفوا ولم ذلك على اللغ َءكي َءف ول و الديك أّن بأينهم اختل

ٌءج ِز بأين اختلفهم وإّن التأويل، هذا مَّن خار ْن فقصصد وبأعد والّرحى، الع

َءرس بأن ُثمامَّةّ زعم ّلصصهُ رحمصصهُ أشصص َءكصصةّ تعصصالى: أّن ال تطِّصصُرد َءمَّصصْرو ِدي

ّدجاج ِزع الحّب، عن ال ّدجاج، أفواه مَّن الحّب وتن صصصاحب وقصصال الصص

َءسصصمح َءحصصى لّن بأصصالّرحى، يليصصق ل لفظصصةّ مَّصصن الديك: قصصولهم: أ الّر

ٌُءة َءر ّنمصصا والعصصرُب لها، الُمدير بأطِّنها في مَّا ُيخرج والذي صّماء، َءصْخ إ

َءرى ومَّا النسان السماء بأهذه تمدح الكثيرة، الوجوه في مَّجراه َءج

ًة ذلك ليكون َءذ الغايصصات وبألصصوغَ الّسصصباق إلى وداعيةًّ للذهاِن، َءمَّشح

َءلف الّشاة تْرك وأمَّّا َءلصصف، بألفصصٍظ فليس للع ّ للع ذلصصك يحملصصوا أْن إل

الّضصصرورة، بأعصصض عنصصد ذلصصك يكصصون وقصصد البعيصصدة، المجصصازات على
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ْلِفها مَّن ترضع والّشاة ّتى ِخ ضصصرعها، فصصي لبصصن أقصى على تأتي ح

ُثر َءف، وتن َءل َءلب، وتقلُب الع َءطِّح الِمْح بأغذائها، وأتاها عليها قام مَّن وتن

َءوق مَّن وهي ّيصصا، َءشتيم وزوُجها البهائم، أمَّْ ِتصصُن المح يبصصوُل الريصصح، مَّن

ِهُ جوف في ّق وفي في ُهو وتقول خياشيِمهُ، حا ّ العرب: مَّصصا ٌءس إل تيصص

ٍةّ، في َءباوة بأهُ أرادوا إذا سفين َءغ َءمَّا ال َءو و ّ ُه َءن بأهُ أرادوا إذا تيس، إل ْتصص ن

ْنُز الريح، ُء، والع ْيُس وهو وأبأوها َءخرقا ّت ُق ال َءر ّديِك َءوأمَّصصُر  مَّنها، أخ الصص

َءف وشصصأنهُُ، ْيصص َءر َءقصصد مَّصصا يلِفصصُظ وك ِؤُثُر وكيصصف مَّنقصصاره، فصصي َءصصصا بأصصهُ ُيصص

َءقتهُ ُء نفِسهُ َءذاِت مَِّن َءطُرو ُه شي ُع ويصصراه النصصاُس، يصصرا ِيصص العبصصاد، َءجم

َءزل، وهذا المكرمَّةّ، وهذه َءغ ٌءء اليثصار، وهذا ال ُه شصي م النصاس يصرا ل

ٍر في يكْن َءك ِوج مَّّمن َءقّط َءذ ّ يزا ّديُك الديك، إل ّق وال المثصصل، بأهصصذا أح

ُتم فإْن َءدقتم قد كن َءذا المثل هذا تأويل في العرب على َءص ٌُءط فهصص غلصص

ّيةّ العرب مَّن َءبِن، وعصب ّل ّدقيق، وعشق ل ّنمصصا والمثصصُل لل بأصصهُ يلِفصصظ إ

ِة العرابأّي وليس العراب، مَّن رجُل ْدو ُق ّ بأ والنصصصب الجصصّر فصصي إل

ويصصصيب فيصصهُ يخطِّصصئ فقصصد ذلصصك غيصصر وأمَّّصصا السصصماء، وفي والرفع

ّديك ّق فال ِر ذكرنصصا، الصصذي المثصصل بأهصصذا أح الشصصريفةّ، خصصصالهُ وسصصائ

َءل هذا أّن على يدّل والذي ّديك، في الفع ّنما ال َءزل جهةّ مَّن هو إ الغصص

ِرم إذا ذلصصك يفعُل ل أنهُ غير، ل َءز هصص َءجصص وانصصصرفت الّسصصفاد، عصصن وع
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ُتهُ ّيصصام فصصي وهو عنهّن رغب ِبأهُ أ َءهصصُم َءشصصبا ْن َءحصصرص أ المصصأكول، علصصى وأ

َءحّب، على وأضّن ِثرهّن لم َءلهُُ فما ال ْؤُ َءد بأهُ ُي ْن ُهّن زهده، ع ِثر ْؤُ ُي عنصصد و

ُلهُُ رغبتهُ? ومَّا َءنع صغير، فّروج وهو ذلك يفعل لم بأا ِحيصصن ذلصصك وصصص

َءق ُلهُ عنهصصّن، العجز في لذلك السفاد? فتْركهُ أطا أوقصصات فصصي وبأصصذ

ّيصصن وهذا قلنا، الذي على دليل عليهّن القوة ُه ل َءبأ ّد ّ يصصُر أو َءجاهصصل إل

مَّعاند.

 الكلب عن دفاع

َءبهُ مَّصصن ّديك ومَّنصصاق َءل الصص ِكصصر ِخصصصا ُنن وقال صصصاحب الكلصصب: لسصصنا 

َءمَّصصْن َءنصصهُ وبأيصصن الكلصصب، و ْلنصصا بأي ّي الخباِر المحمودة، ولول ذلك مَّصصا مَّ

َءسل والخصصّل فصصي وجصصهُ الحلوة والحموضصصةّ? وكيصصف ّيُل بأين الع يم

ٌُءء مَّن الفضل? َءس في المفضوِل شي ٌءء على شيء ولي يفضل شي

ّدجاج صصصحيح، وليصصس هصصذا َءم الصص ّدا ُقصص ِقهُ الحصصّب  ْذ ُقلتم مَّن ق والذي 

َءع المثصصل الصصذي صصصرفتموه إلصصى ْكرنصصا مَّوضصص ّنمصصا أن الذي أنكْرنصصا، وإ

ّلصصدونهم فصصي الشصصاهد حّجتكصصم، وتركتصصم الصصذين مَّصصا زال النصصاس يق

َءمَّصصن َءل جصصاز لكصصّل  ّدوا عليهم هذا المثصص والمثل، وإن جاز لكم أن تر

ُد َءسصصا ْف ّد عليهم كما رددتصصْم، وفصصي ذلصصك إ ًا أْن ير َءه مَّثلً أو شاهد ِر ك
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ّق بأصصهُ، فخصصصومَُّك َءن أح َءت أّن الديك، كا َءرِب كلهُ، فإْن زعم َءع ِر ال أمَّ

َءر كانوا يضعونها، ّي مَّقادي كثير ولسنا نحيط بأأوائل كلمَّهم، على أ

ُه َءنا ٍء أنكر ّقوها، وكيف كان السبب، وُرّب شي ومَّن أّي شيء اشت

َءنصصا بأصصهُ، وقصصال أبأصصو الحسصصن: مَّصصر إيصصاُس بأصصُن َءببهُ أقرر فإذا عرفنا س

ُقصصهُُ، فقصصال: ينبغصصي أن يكصصون هصصذا ّبصصا ول يفر مَّعاويةّ بأديِك ينقصصر ح

ْقصصهُُ ليجتمصصع الصصدجاُج ُألقي لهُ الحصصّب لصصم يفر ِرم إذا  ًا، فإّن اله ِرمَّ ه

َءسصهُُ. ِرم قصد فنيصْت رغبتصهُُ فيهصّن، فليصس هّمصهُُ إلّ نف َءلهُُ، والهص حصو

ْؤُثر ّبصصةّ يصص ّنهُُ يأخذ الح ّنهُُ قال: اللفظةّ الديك الشاّّب،وإ ورووا عنهُُ أ

ًا، ّبأ ٌُءةّ مَّصصادام شصصا ّنما هصصو لفظصص ِرُم ل يفعل ذلك، وإ َءج، واله ّدجا بأها ال

ًا ُهريصصرة: أن كلبصص َءن عن أبأي  ِي وقال صاحب الكلب: وذكر ابأن ِسير

ّلصصهُ َءر ال َءفصص َءغ ْتهُ، ف َءق ّفها فسصص َءعْت ُخ َءهُث عند بأئر، فنز ٍة وهو يل مَّّر بأامَّرأ

ٌءب ِغصصّّي أو لمؤُمَّنصصةّ مَّصصّر بأهصصا كلصص َءب ّلصصهُ ل َءفصصر ال تعالى لها، وعنهُ قال: غ

َءحصصةّ: َءدا ّفها فسقتهُ، وقصصال صصصاحب الكلصصب: وقصصال ابأصصن  َءزعت ُخ فن

ّببصصوه وسصصحبوه وجصصّروه،، ًا لهصصم، ول ِء جصصار ٌءس مَّن الّسلطِّا ضرب نا

ِبأهم، ولصصول أّن ّقق ثيا َءبُح عليهم ويش َءزْل ين ّبأاه، فلم ي ٌءب قد ر ولهُ كل

َءضصصهم َءقصصر بأع ّفهُ ويزُجره، لقد كان ع َءب كان يك َءب المسحو المضرو

ّنور على الكلصصب، ّدمَّتم الّس ّظام: ق ّن َءنعهُ مَّنهم. قال إبأراهيُم ال أو مَّ
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َءر بأقتصصل الكلِب ورويتصصم أْن النصصبّي صصصلى اللصصهُ عليصصهُ وسصصلم أمَّصص

ِبها وتربأيتها، كقصصولهُ عنصصد مَّسصصألتهُ عنهصصا: ِء السنانير وتقري واستحيا

ّنمصصا هصصي ِر إ ْو ّن َءد الّسصص ْنصص ٍةّ ع ُكْم، وكّل مَّنفعصص َءفاِت علي ّوا ّطِّ ُهّن مَّن ال ّن إ

ْأر، َءفصص ُلصصب ال ًا يطِّ ّنور ّلمصصا تجصصدون سصص ُكم ق ّن أكُل الفأر فقط، وعلى أ

ُكْم َءمَّ َءمصصا َءل ح َءر، لم يعدمَّكم أن يأكصص َءفأ َءل ُلُب ويأكُل ا َءيطِّ فإن كان مَّما 

ُذ َءخصص ّت ُي َءر  ُكصصْم، والطِّصصائ ُد َء َءهصصا أول ّهصصى بأ َءر الصصتي يتل َءفي َءعصصصا ُكصصْم وال َءخ ِفرا و

َءغار ِلصصى ِصصص ّد مَّنصصهُ الوثصصوُب ع ُبأصص َء ْوتهُ، والصصذي ل َءصصص ِهُ وُحسصصِن  ِلُحسصصن

َءعصصن أمَّصصوال َءيعصصّف  ُكْم لصصم  َءعصصن أمَّصصوال ِريصصج، فصصإْن هصصو عصصّف  الفرا

ّنور مَّصصع ذلصصك ّطِّوامَّير، والّسصص َء يحصيها ال ُكْم، ومَّنافع الكلب ل جيران

ّيصصات، َءوْردان، والح َءغَ والعقصصارب، والخنصصافيس، وبأنصصاِت  يأكصصل الوزا

ٍةّ وكصصّل ذاِت سصصّم، َءر والُجصصرذان، وكصصّل خبيثصص ودّخالِت الذان والفصصأ

ّنور وسصصؤُر ِء تعصافهُ النفصصس، ثصصّم قلتصصم فصصي سصصؤُر الّسصص وكّل شصصي

ُكم صصصلى ّي ّتى أضفتموه إلى نب الكلب مَّا قلتم، ثّم لم ترضوا بأهُ ح

اللصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهُ عليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهُ وسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصلم.

أطيب البهائم أفواها ول يُشّك الناس أْن ليس في السباع أطيُب

ِئل اللعاب، ِئل الريق سا ًا مَّن الكلب، وكذلك كّل إنساٍن سا أفواه

والُخلوف ل يعرض للمجانين الذين تسيُل أفواههم، ومَّصصن كصصان ل
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َءل انطِّبصصاق الفصصم َءما أّن طو ُد، وك َءع َءخر أبأ يعتريهُ الخلوف فهو مَّن الب

ّلصِب الفصصواه بأصصالريق تنفصصي الُخلصصوف، َءح ُة ت َءكصثر ُيصورث الخلصوف، ف

ِةّ مَّصصن ّنما قضوا لهُ بأالسلمَّ ُفوه مَّن اللعاب فإ ّتى إّن مَّن سال  وح

َءقصصرُب ًا، وإن كصصان ل ي ّيبصص ُدوه ط َءج ِهُ و ِه َءكهوه مَّع أشبا ِهُ، وإن استن في

ًا الّزنصصج، ّناِس أفواه َءب ال ًا على الريق، وكذلك يقال، إن أطي ِسواك

ًا. ًا ول ِسصصصصصصصصصصواك ُنون َءسصصصصصصصصصص وإْن كصصصصصصصصصصانت ل تعصصصصصصصصصصرُف 

ٌءةّ َءف ِر وذواِت الربأصصع مَّوصصصو ُع الطِّيصص ُبع، وسصصبا َءب سصص علصصى أّن الكلصص

َءكُم ُد، وقد ذكره الح َءس َءرب بأهُ في ذلك المثل ال َءخر، والذي يْض بأالب

َءن حّسان فقال:  َءد بأ ِهُ مَّحّم ِئ َءا ِهج بأن عبدل في 

ٍم ِبأِك شتي َءياب شا ْن ِد ال ِةّ  وْر َءه ْك ّي َءكن ِر أْخصد
بأّشار: وقال 

َءلُف ٍر مَِّْن وأْخ َءن وإْن صق  قد كا
ِعْم  ط

َءسى َءف َءأ ّظْربأان مَّن و ِةّ في ال ليل

َءد بأها يهجو َءرد، حما ًا أطيُب البهائم في ويقال: ليس عْج َءفواه مَّصصن أ

الظباء.

َلهم رضيٌُع  مُأ

ّي، وأبأصصو اليقظصصان ّيين، وذكر أبأو عبيدة النحو َءبصر ُء ال وزعم علما

ِد ُسحيم بأن حفص، وأبأو الحسن المدائني، وذكر ذلصصك عصصن مَّحّمصص
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ٌُءر فصصي ٌءث مَّشصصهو َءةّ بأصصن مَّحصصارب، وهصصو حصصدي َءم َءمَّْسصصل بأن حفص عصصن 

َءعلصصى أهصصِل َءء  ًا جا ِرف ًا جا َءطاعون ّيين، أّن  مَّشيخةّ أصحابأنا مَّن البصر

ٌءر ول كصصبير، َءصصصغي َءق فيها  ْب َءي ّنهُ لم  ِةّ أ ّل َءح ِتلك الم دار، فلم يشّك أهُل 

َءمصصد ِهُ، فع ِبّي يرتضع، ويحبو ول يقصصوم علصصى رجليصص َءص وقد كان فيها 

ّلةِّ إلى بأاب تلك الدار َءح َءمَّن بأقي مَّن المطِّعونين مَّن أهل تلك الم

ِةّ القصصوم، َءثصص َءر َءو ّول فيها بأعصصُض  ُه، فلّما كان بأعد ذلك بأأشهُر تح ّد فس

ّدار إذا هو بأِصبّي يلعُب مَّع َءعْرصةّ ال َءضى إلى  َءب، فلّما أف ففتح البا

َءأْن َءبصصْث  َءعصصهُُ ذلصصك، فلصصم يل َءلهصصل الصصدار، فرا َءانت  ِةّ، وقد ك أجراء كلب

ْتهُ ٌءةّ كانت لهل الدار، فلّما رآها الصبّي حبا إليها، فأمَّكن أقبلْت كلب

َءر ِر وصصصا ّنوا أّن الّصبّي لما بأقي فصصي الصصدا َءظ َءف مَّن أطبائها فمّصها، 

َءحبا إليها َءءها تستقي مَّن أطبائها،  ُعهُُ، ورأى أجرا ّد جو ّيا واشت مَّنِس

َءم هصصو َءدا َءأ َءلصصهُُ، و ًة أدامَّصصْت ذلصصك  ْتهُُ مَّصصّر َءق فعطِّفصصت عليصصهُ، فلّمصصا سصص

الطِّلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب.

ِهُ، ُأمَّّصص ُد مَّصصن بأطِّصصن  َءل ُيو َءةّ  َءع َءسا َءمَّّص إبأهامَّهُ  َءد  ْولو َءم َءهم هذا ال َءل َءأ والذي 

َءةّ الرتضصصاع، هصو الصصذي هصصداه إلصى الرتضصصاع مَّصصْن ّي ولم يعرف كيف

ًا مَّجعولً فصصي طصصبيعتهُ، لمصصا َءيةُّ شيئ ُكن الهدا ْو لم ت َءل َءو ِةّ،  ِء الكلب أطبا

ّدت ُع واشصصت ِهُ الجصصو ْدي، فلّمصصا أفصصرط عليصص ّثصص َءَءةّ ال َءمصص َءم وحل َءمَّّص البأها
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َءك ْتهُُ تلك الطِّبيعةّ وتلصص َءع ِهُ، د ْفُسهُُ وتلك الطِّبيعةُّ في َءبْت ن ُلهُُ، وطل حا

ُه ّوا َءس َءر هذا وألهمهُ و ّبأ َءمَّْن د َءن  ّو، فسبحا َءفهُُ إلى الطِّلب والدن ِر ْع َءم ال

ِهُ إلهام الحمام  ْي َءل َءع ّبر بأهُ عن بأصصابأويهُ ودّل  ومَّثُل هذا الحديث مَّا ُخ

َءت ّلصوص، علمصص َءصصهُ في كتاب ال صاحب الحمام، ولو سمعت ق

ْع هصصذا ٌُءد مَّن الكذب والتزيد، وقد رأيتهُ وجالستهُ ولم أسصصم ّنهُ بأعي َءأ

ٌءخ مَّصصن مَّشصصايخ البصصصرة، ومَّصصن ّدثني بأهُ شصصي َءث مَّنهُ، ولكْن ح الحدي

َءرغبان، وقال بأابأويهُ: كان عندي ّنزول بأحضرة مَّسجد مَّحمد بأن  ال

ّيصصار، وفرخصصاِن مَّصصن فصصراخ ٍم مَّقصصصوص، وزوُج حمصصام ط زوُج حمصصا

ٌُءب في أعلها وقصصد كنصصُت ْق َءث ُغرفةّ  الّزوج الطِّيار، قال: وكان في ال

ًا لمصصا يصصدخُل ويخصصرج مَّصصن َءمَّسصصقطِّ ّفصا ليكصصون  ّوة ر َءك ّدام ال ُق جعلت 

ٌءض فل يكون َءةّ أن يعرض لي عار ّدمَُّت في ذلك مَّخاف الحمام، فتق

ْذ جصصاءني َءنصصا أنصصا كصصذلك إ ّطِّيار مَّنفذ للتكّسب ولصصورود المصصاء، فبي لل

ْدر الصّزوج َءعني فصي الحبصس، فنِسصيت قص َءضص رسوُل السصلطِّان، فو

ّيار والفرخين، ومَّا لهما مَّصصن الثمصصن، ومَّصصا فيهمصصا مَّصصن الكصصرم، الطِّ

ِةّ الّزْوج المقصوص، وشغلني الهتمصصاُم بأهمصصا عصصن َءرحم ومَّّت مَّن 

ّنهمصصا يخرجصصان ّيصصاُر فإ ْوُج الطِّ كصصثير مَّمصصا أنصصا فيصصهُ، فقلصصت: أمَّّصصا الصصّز

ّلهما أن يذهبا وقد كنصصُت َءلما ولع َءيْس ّلهما أن  ّقان، ولع ويرِجعان ويُز
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َءدا فإذا شّب الفرخان ونهضا مَّع أبأويهمصصا، َءوّر ّبأيتهما حتى تحّصنا و ر

َءف ُبتصصا وإمَّّصصا أْن يصصذهبا، ولكصصْن كيصص وسقطِّا على المعلة، فإمَّّا أن يث

ِبيلي َءسصص ّلصصي  َءفُخ ُأ حالً مَّنهمصصا?  َءمَّْن أسو ْيِن، و َءص َءحاُل المقصو يكوُن 

ْلفصصي مَّصصن ّلفصصت خ َءظر إلى مَّصصا خ ّن َءد شهر، فلم يكن لي هّم إلّ ال ْع َءبأ

َءجاِن قد ثبتا، وإذا الّزوجان ْو َءتا وإذا الّز َءثب الحمام، وإذا الفرخان قد 

ّقين، إذ علمَّصصةُّ ذلصصك ّني رأيتهما زا ّياران ثبتا على حالهما، إلّ أ الطِّ

َءتين، وفي أصوِل المنصصاقير، وفصصي ِطم ِقر َءبِب، وفي ال َءغ في مَّوضع ال

َءخيهمصصا ِء فر ّقيصصن مَّصصع اسصصتغنا عيونهمصصا، فقلصصت: فكيصصف يكونصصان زا

عنهما? ول أشّك في مَّوت المقصوصين، ثّم دخلُت الغرفصصةّ فصصإذا

َءنصصوا َءد َءبْث أن  ّد تعّجبي مَّن ذلك، فلم أل هما على أفضِل حال، فاشت

ّق، إلى أفواه الّزوج الكبار يصنعان كما يصنع الفْرخ في طلب الّز

ُعهما، وكانا يريانهمصصا ّد جو ّقاهما، فإذا هما لما اشت ورأيتهما حين ز

ّقاِن، ِز َءت َءف يسصصتطِّعمان ويسصص َءخيصصن كيصص َءيرياِن الفر َءو َءخين  َءفر ّقان ال يز

ِعهمصصا ّهُب العطِّش، ومَّصصا فصصي طب َءل َءت َءو ُع وحّب العيش،  ُهما الجو َءل حم

ّقاهمصصا ثصصم صصصار َءز َءف َءلصصُب الفصصْرُخ،  َءمَّصصا يطِّ َءأْن طلبا  ِةّ، على  َءي مَّن الهدا

ًة فصصي المقصصصوص. َءعاُم عصصاد ّيصصار، والسصصتطِّ ًة فصصي الطِّ ّق عصصاد الصصّز

ًا ّق شيئ ّق فراخهُ ول يز ٌءم يُز مَّن عجائب الحمام ومَِّن الحمام حما
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ٌءخ مَِّصصْن فصصراخ غيصصره، ِهُ فصصر مَّن ِفراخ غيره، وإن دنا مَّنهُ مَّصصع فراخصص

ّقهمصصا، ومَّصصن ّلصصون طردهمصصا ولصصم يز َءل فرخيهُ في الّسصصّن وال َءك وشا

ًا ل ّق كّل فرٍِخ دنا مَّنصصهُ، كمصصا أّن مَّصصن الحمصصام حمامَّصص الحمام مَّا يز

َءفصصرخ إذا ّيةّّ علصصى ال ُظم البل ّنما تع ّتى يموت، وإ َءةّ ح ّت َءخهُ الب ّق فرا يُز

ْفصصل َءك َءة وعامَّّصصةّ الحْضصصن وال ِولد ّق، لّن الصص كان الُب هو الذي ل يز

على الّم، فإذا ظهر الولد فعامَّّةُّ الّزّق علصصى الب، كصصأنهُ صصصاحب

ُترِضصصصصع. ِعيصصصصال والكاِسصصصصب عليهصصصصم، وكصصصصالّم الصصصصتي تلصصصصد و ال

الطِّائر العجيب: كاسر العظام وأعجصصُب مَّصصن هصصذا، الطِّصصائُر الصصذي

ِم َءيصصا ّلهصصا بأعصصد الق ِبأّر الفراِخ ك ُغ مَّن  ْبل ّنهُ ي يقال لهُ كاسر العظام، فإ

َءقاب الثالث، الذي تخرجصصهُ ُع َءخ ال ّنهُُ يتعاهد فر بأشأن فراخ نفسهُ، أ

ًا ُأ ُخلقصص ًا وأسصو ًا، وأقسصى قلبص َءبأطِّنص َءغُب  ُه وأر َءر ّنها أش ُعّشها، ل مَّن 

َءجزع، فتخصصرج َءع ذلك سريعةّ ال َءمَّ َءثةّ، وهي  َءم ثل ْطعا َءل إ َءتِم َءن تح مَِّْن أ

َءعمصصهُُ، ْط ِعظصصام وأ ْتهُ قبلهُ كاسُر ال َءل عن فرخين، فإذا أخرج َءض َءف مَّا 

َءكصصثر حالتهصصا. َءث بأيضصصات فصصي أ َءب مَّصصن اللئصصي تصصبيض ثل ُعقصصا لْن ال

ٌءل مَّصصن ّيصصر رجصص ُع دفاع أسدي عن أكل قومَّهُ لحوم الكلب قصصال: و

َءب إلى قولهُ:  َءذه ِد بأأكل لحوم الكلب، و بأني أس
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َءعِسّي ْق ِلمصهُْ أكلتهُ لْم َءف

َءك ّلهُُ خاف ِهُ ال  َءحّرمَّهُْ علي
َءت َءكل َءمهُُ أ َءمَّهُْ ول لح َءد

َءمَّا قال: فقال َءلعرابأي: أ ِلمت ا َءدة أْن ع َءس والشصصجاعةّ، الّشصص ْأ والبصص

ِةّ فصصي الحيصصوان، مَّصصن والقصصوة َءثصص الهصصواء، فصصي أصصصناٍف: العقصصاب ثل

َءسد الماء، ساكن في والتمساح َءل في وليس الغياض، ساكن في وا

ٌءم الرض َءلسصصد إلى ول التمساح إلى أشهى لح الكلصصب، لحصصم مَّصصن ا

ّدوه شئتْم فإن ُع ّوا ف ُد ُهمصصا لهمصصا، عصص ّن ِهُ فإ ِن َءغيصصظ طريصصق مَّصصن يصصأكل ال

غيرذلصصصصصصصك. فقولصصصصصصصوا شصصصصصصصئتم وإن الثصصصصصصصأر، وطلصصصصصصصب

ٍد وبأنو  السد بأني في السديةّ الطِّبيعةّ َءسصص وأشصصبهُُ الغيصصاض، ُأْسصصد أ

ِء ّلحمصصان مَّصن تشصتهي فلصذلك بأالسد، شي َءلسصد، إلصى أشصهاها ال ا

ّدليُل ُهْم على وال ّن ُلْسد، طباِع وفي ُأْسد، أ َءك ا ّن َءت لصصو أ ْي َءصصص َءع أح جميصص

َءدت ُفرسصصانهم، ومَِّصصْن العصصرب سصصادات مَّن القتلى َءوْجصص َءرها َءل ْطِّ أو َءشصص

ًا أسد. لبني َءشطِّرها مَّن َءقريب

الكلب أنفة

َءد قالوا: ثّم ّلهُ ذلك بأع َءب أّن ك علصصى والّربأصصوض بأالنوم يرضى ل الكل

ِر وعلى الطِّريق، بأياض َءف ْهصصر يصصرى وهصصو الصصتراب، َءع ِبسصصاط، َءظ ول ال
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َءضصصى ِبسصصاط ير ِوسصصادة، يجصصد وهصصو بأال دون بأالمطِّصصارح يرضصصى ول ال

ْبلهُ فمن المطِّارح مَّرافق ّيصصر أن نفسهُ في ُن ًا يتخ َءل أبأصصد مَّوِضصصع أنبصص

ُعهُ وحيُث المجلس، في َءد ّ عليصصهُ وإبأقاء لهُ صيانةًّ المجلس رّب ي إل

ّدر أن ّ يجصصوز ل مَّْن فيهُ يتص ًا، يكصصون أْن إل الكلصصب يقّصصصر فل صصصدر

َءن َءقصصى أن دو اتخصصاذ فصصي مَّعاويصصةّ ُحجصصج فصصي كصصان وقصصد عليصصهُ، ير

َءرك ضرب بأعد المقصورة ُبصص ّيصاه ال ّنصهُ بأالسصصيف، إ َءر أ ًا أبأصصص علصصى كلبص

مَّنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبره.

ّتصصى اللبصصاس، الجميصصل الّرُجل إكرام مَّن عليهُ ُطبع مَّا على هذا ل ح

ُوثوب مَّع أهلهُ، بأاب مَّن دنا إن عليهُ ينبُح َءود، كل على ال وعلصصى أسصص

ٍهُ كّل وعلى الهيئةّ، رّث كّل ُلهُ تشبهُُ سفي َءل حا ومَِّصصن الّريبةّ، أهل حا

ْبره ّدة ِك ّبره، وش َءفْرط تج ّيتهُ و ْنصصهُ واحتقصصاره، وأنفتهُ حِم نبصصح مَّصصتى أ

ٌءس يْمنعهُ ولم الليل، في رُجٍل على فدواؤه الفوت، يمكنهُ ولم حار

ّنصصهُ الرجصصل عنصصد ّ مَّنصصهُ ينجيصصهُ ل أ َءد أن إل ُعصص ًا يصصديهُ بأيصصن يق مَّسصصتخزي

ًا، ّنهُ مَّستسلم َءر مَّنصصهُُ دنا الحال تلك في رآه إذا وأ َءشصصغ ولصصم عليصصهُ؛ً ف

ّنهُ َءيهْجهُ، َءن كأ َءمهُ أْن رأى قدرتهُ، تحت ورآه بأهُ، ظفر حي ِم يِس َءس بأمي

ا ُذّل، َءي تجصّز العصرُب كصانت كم ُفرسصان، مَّصن السصرى نواِصص إذا ال

َءي أْن رامَّت ّل َءلها تخ جصصّز عصصن العربأصصّي َءكصصّف ولصصو عليهصصا، وتمصصّن سصصبي
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َءمهُ ناصيتهُ، َءس َءيُر لو البصصواقي، الخالصصداِت والقصصوافي الّشعر مَّن الْس

َءسم، مَّن أبأقى هي التي ِتهُ، َءجصصّز مَّصصن عليصهُ أضصصّر هصو بأمصصا الِمي ناصصصي

ّلهُُ ُغ ل ولع ُل َءلهُ يب ّتى أه َءي ح ِر سصصائر مَّصصع تستو ُذّل ولكصصّن رأسصصهُ، شصصع

ُلوح يزال ل الجّز ٌءر لهُ وليزال وجههُ، في ي قلبهُ. في أث

للكلب مأطرف تقدير

ُذكر ّلهُ عبد بأن مَُّطِّّرف أّن و اخسصصأ، للكلصصب يقصصال أْن يكصصره كان ال

ُبأهُ كان الذي الكلب أصحاب على دعائهُ وفي ذلك، أشبهُ ومَّا ل أربأا

َءصلّه، ُدخول مَّن يمنعونهُ ِيده بأركصصةّ امَّنعهصصم قال: اللهّم مَُّ دليصصل صصص

فيصصصصصصصصصصصصصصصهُ. رأيصصصصصصصصصصصصصصصهُ حْسصصصصصصصصصصصصصصصِن علصصصصصصصصصصصصصصصى

فصصي مَّريصصم بأن المسيُح قالوا: ومَّّر السلم عليهُ المسيح أقوال مَّن

ّيين ِر َءحوا ّد بأعضهم: مَّا فقال كلب، بأِجيفةّ ال َءن أش ّ ريحهُ نت قال: فهل

َءت: مَّا ّد قل َءض أش ٌءل أسنانهُ. قالوا: وقال بأيا ْأ، رج َءك لكلب: اخس ْيل و

ّنار. لهِل الحارث: الويُل بأن َءهّمام فقال ال

الكلب هراش
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ِهراش َءن يكصصون َءشصصّر، وهو بأينها يجري الذي وال الجنصصاس جميصصع بأيصص

ّتِفقةّ، والحمصصار، والحمصصار والبعيصصر، والبعير والبرذون، كالبرذون الم

ّنصصع فيصصهُ، ذلصصك ويتصصّّم يفصصرط الذي فأمَّّا الجناس، جميع وكذلك ويتم

ّنصصاس، مَّن ناس ّتخصصذ الِقمصصار، فيصصهُ ويقصصع ال َءق لصصذلك، وي عليصصهُ، وينفصص

َءلى ُيغا ّديُك والكبصصش، والكبصصُش والكلب، فالكلُب بأهُ، و ّديك، والصص والصص

َءنى َءنى، والّسما َءأمَّّصصا الجرذان بأين التحريش والّسما َءرذ ف ّنهُ الُجصص ل فصصإ

َءذ يقاتل َءر ّتى الُج ّد ح ّد خيط، طرف في أحدهما رجل يش َءرذ ويش الُج

واللتقصصاء، المسصصاواة مَّصصن بأينهمصصا ويكصصون الخصصر، بأصصالطِّرف الخصصر

ّدم وإراقصصةّ والخمش، والعّض َءفصصْري الصص بأيصصن يكصصون ل مَّصصا الجلصصود، و

َءرش التي النواع مَّن شيئين طبيعصصةّ للُجْرذان ُيحدث بأها. والذي ُيها

ْقصصد، وانحصصّل الخيُط انقطِّع فإن نفُسهُ، الّربأاُط القتاِل، َءع َءذ ال هصصذا أخصص

ًا ًا، وهذا شرق ًا، يلتِقيا ولم غربأ َءة تقصصابألت وإذا أبأصصد َءحصصر َءخل الفصصأر، ِج و

ُع، َءلها َءنها الموض ْي ُدو ل ولكنهُ طويل، شّر فب َءخب، الوعيد يع ول والصصص

ًا. اثنصصصصصصصصصصصصصصصاِن مَّنهمصصصصصصصصصصصصصصصا يلتقصصصصصصصصصصصصصصصي أبأصصصصصصصصصصصصصصصد

ّدثني الفأر مَّن شاهده فيما ثمامَّةّ قصةّ َءرس بأن ثمامَّةّ وح قال: أْش

َءي كان َءءه فصأر، ُجْحصصر الحبس في بأق ْلقصا ِت ٌءر و َءرى آخصر، ُجحصص لكصّل َءفيص

ٍد ًا مَّنهما واح ًا وعيد ًا، وصياح ّتى ووثوبأ َءظّن ح ُهما ُي ّن ل ثم سيلتقيان أ
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ّتى يحتجزان َءل ح ُقت ٍد كّل ي َءبهُ، مَّنهما واح ٍد كّل فبينا صاح مَّنهمصصا واحصص

ًا مَّصصّر إذ الوعيصصد، غايصصةّ فصصي ّتصصى هاربأصص زال فمصصا ُجحصصره، دخصصل ح

ّتى ّلهُ أتى كذلك،ح َءرج تعالى ال ّلي بأالف سبيلي. وُخ

السلوقاية الكلب عند الشم جودة

ًا، والشّم العجيب َءشّم ُد  َءةّ المناخر أجو َءةّ الطِّويل ّي وزعم أّن الّسلوق

والحّس اللطِّيف مَّن ذلك، إلّ أّن ذلك في طلصصب الصصذكور للنصصاث

ّطِّعصم، ةّ، وأمَّّصا شصّم المصأكول، واسصترواُح ال ّذكور خاص والناِث لل

ّذر َءيشصصّم، وإّن الصص َءل َءر  فللّسباع في ذلك مَّا ليصصس لغيرهصصا، وإّن الفصصأ

َءشّم، وكذلك الكلب، ولهُ في ذلصصك َءيشّم، وإّن السنانير لت َءل والنمل 

َءمَّا يبلغ الذئب وقال أعرابأّي:  ُغ  فضيلةّ، ول يبل

ِذئابأصهصا مَّصن اللصهُ عليهُ َءصّب أربأصابأصهصا مَّن الّصحيم أبأو
ِهُم َءر يلت ِبأصهصا فصي الطِّصائ َءذهصا كصلبأصهصا مَِّن ينحاُش ل 

ِةّ َءي َءجْر َءلى ال َءشى فل الو  بأها َءمَّ
ّدعاء في يجتهد تراه أل الكلب. مَّن ينحاُش ل بأذئٍب عليها ال

ّبه مأا ?باب ْلِب ُيَش َك ْنه هو وليس بال مأ

ُلهصصا َءمهُ بأقوائم الكلب إذا ارتفعت في بأطِّنصصهُ، فيصصصير تحجي ّبهوا قوائ وإذا جرى الفرس المحّجل ش

ٌءر تعدو، كما قال  ٌءب صغا ُل ّنهُ أك ُعمانّي: كأ ال
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ًا ًا ِبأيض َءن ِصغار َءقبا ينتهْش ْن َءم ْطِّن تحت ال َءب َءبصا مَّنهُ ال ُل أك
ّي: وقال  البدر

َءن ْيهُ دو َءق ِريِض إلى ِصفا ْغ ّت َءء ال ِبأصيِض كصلٍب أجرا
الخر: وقال 

َءبعا مَّا إذا ِصفاقيهُ دون ًا َءض ّطِّ ًا أو ِق َءعصا كلبأ َءبأ أر
ِبيِض، وقال في ذلك  ًا بأآذاِن الكلِب ال ّول مَّا يبدو صغار َءع أ ْل ّطِّ الّراجُز: ويصفون ال

ِرج ّنْجم بأعد َءيخ والتبعيض ال ًا سحصيض على ُجّمار
َءذاِن  البيِض الكلِب كآ

َءصف صوُت الّشْخب في الناء بأهرير هراش الكلب، قال  ُيو أعرابأّي: و

َءوا ِرشا كلٍب جر ْلفيها َءفهّرا ُهو َءذا ِخ هصّرا مَّصا إ
الخر: وقال 

َءن ِم بأي ِهي ِر وبأين البأا ْنصص الِخ َءت ِبها صو ِفر َءشْخ ْن المسح
ٍء  ِر ولما أجرا ِغص ْث ُت

َءواد: وقال أبأو  ُد

ِةّ إلى ْوه َءه الكلب. َءو ّطِّْرِف طامَِّح ال

 صبي جواب

ًا، ُيسّمى رجل قال: كان عدي بأن الهيثم وزعم َءنصصّي لصصهُُ وكصصان كلب ُبأ

ٌءل: ابأن لهُ فقال الطِّريق، في يلعُب ْو َءمَّْن? فقال: ابأن رج ْو َءو ْو َءو  َءو

الصيد كلب ذنب في يستحّب مأا

ًا، ليس لهُ مَّن اللحم قليل ول كثير، ولذلك  ِد يابأس ِئ ْلِب الّصا َءنب الك ّبون أن يكون ذ قال: ويح

َءحا قليلِت بأأذناٍب ّل  ال
الشاعر: وقال 
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َءب كالغابأط َءق يبغي الكل ّطِّْر  ال
ّذنب في  ال

َءب ْل َءط غصلِّق ابأِن و
َءينصِي ِر َءيقص لص

ّطِّرق: الشحم ِطْرق. بأهُ يقال: ليس اليسير، ال

الكلب أجراء لحم طيب

َءب مَّصصن َءب ول أطيصص َءن ول أرطصص ٌءء مَّن الحيصصوان أسصصم ٌءو ول شي ٌءخ ول جر َءفر ويقال: ليس في الرض 

ًا مَّن غيصصر ٍء مَّادامَّت صغار َءخ الحمام أسمٍن شي ِفرا ٍء بأالحمام، فإّن  أجراء الكلب، وهي أشبهُُ شي

ُد الكلب. وقال  َءلغْت لم تقبل الشحم، وكذلك أول الخر: أن تسّمن، فإذا بأ

ٍه َءو ْهص َءو ِذم ِل ِم َءر ِر الصخصيشصو َءهصّرا
َءضِف ْذن وأغ ْطِِّن طاوي ال َءب ال
ٍر َءطِِّم مَُّْض

ٌءةّ ْتها سن َءسنةّ شديدة، ثم أعقب ِعّي قال: قال أعرابأّي: أصابأتنا  الصم
ُثرت اللبان والسمان، َءع فيها المَّطِّاُر فسِمنت الماشيةّ، وك َءبأ تتا

ّطِّى. َءت أحدهم جرو يتم ّتى كأّن اس ْلدان الحّي، ح ِو َءسِمن  ف
ّباس أمَّيُر المؤُمَّنين طلب أبأي دلمَّةّ أبأو الحسن قال: قال أبأو الع

َءلك مَّا تصنع بأالكلب? قال: قلت ًا، قال: وي َءسْل قال: كلب ُدلمَّةّ:  لبأي 
ًا ّبأةّ، قال: وغلمَّ ّبأةًّ، قال: ودا ُد بأهُ، قال: فلك كلب، قال: ودا أصي

َءيةّ، قال: وجاريةّ، قال: ًا، قال: وجار َءيصيد، قال: وغلمَّ َءكب الدابأةّ و ير
ّد مَِّن ّبأةّ، هؤُلء ِعيال، ولبأ َءيةّ ودا ٌءم وجار ٌءب وغل يا أمَّير المؤُمَّنين كل
َءضيعةّ، قال: أقطِّعناك ِةّ  ّل َءغ ّد لهؤُلء مَّن  دار، قال: ودار، قال: ولبأ

ّي شيء الغامَّرة? َءةّ جريٍب غامَّرة، قال: وأ َءئ ًة ومَّا ِريٍب عامَّر َءج َءةّ  َءئ مَّا
ِةّ جريب مَّن فيافي َءئ َءسما ِطِّعك خم ُأق َءنا  قال: ليس فيها نبات، قال: أ

ّلها، ثّم قال: ُك ًة، قال: قد جعلنا لك المائتين عامَِّرتين  بأني أسد غامَّر
ْعها، قال: ّبل يدك، قال: أمَّّا هذه فد َءي لك شيء? قال: نعم، أق أبأق

ًا مَّنهُ?. ْقد ًا أهون عليهم ف َءت عيالي شيئ مَّا مَّنع
 علمهُ حيلةّ فوقع في أسرها 
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ٌءل بأالمدينصصةّ عنصدنا قال: كصان مَّريم أبأي عن الحسن قصصد رجصص

ّدين عليهُ ّتصصى ال ِزم غرمَّصصائهُ، مَّصصن تصصوارى ح فأتصصاه مَّنزلصصهُ، ولصص

ٌءء عليهُ لهُ َءف يسير، شي ّطِّ ّتى فتل لصصهُ: فقصصال إليصصهُ، وصل ح

ٍةّ علصصى دللتصصك أنصصا إْن لي تجعُل ِر إلصصى بأهصصا تصصصيُر حيلصص الظهصصو

ِةّ َءك مَّن والّسلمَّ ّقك، غرمَّائك? قال: أقِضي ُدك ح عنصصدي مَّّما وأزي

ّقُر ّثق عينك، بأهُ ت ًا كصصان لصصهُ: إذا فقصصال بأاليمان، مَّنهُ فتو غصصد

ِة َءمَّصك مَّْر الّصل ُنصْس خاد َءبأصك يك َءءك بأا ِفنصا ويبُسصْط ويصرّش، و

ّكانك ًا، د ْع ُحصر َءض ّتكأ، لك وي ِهل ثّم مَّ َءبح حصصتى أمَّ يمصصّر و تصصص

ّلم عليصصك يمصصّر َءمَّصصن وكصصّل تجلس، ثّم  فصصي لصصهُ انبصصح ويسصص

َءدّن ول ّنباح على تزي ًا ال ًا أحد َءمَّصصْن كصان، َءمَّصن كائنص ّلمصك و ك

ِلك ٍم أو غيرهم، مَّن أو خدمَّك أو أه ّتى غيره، أو غري تصصصير ح

ّلمك فإذا الوالي َءبْح ك ّياك لهُ، فان َءده أن وإ َءره أو َءتزيصص علصصى غيصص

َءي فإّن َءن إذا الوال َءق ّد مَّنك ذلك أّن أي ّنصصهُ يُشصصّك لصصم ِجصص قصصد أ

َءي َءمَّّس مَّن عارض لك ّل قصصال: عليصصك، يغري ول عنك، فيخ

ّلم جيرانهُ بأعُض بأهُ فمّر  َءبح عليهُ، فس مَّّر ثم وجههُ، في فن

َءل ففعل ّتى ذلك، مَّث ّلم بأعُضصصهم فأتاه غرمَّاؤه تسامَّع ح فسصص
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ْده فلم ِز ّنباح، على ي ّلقصصوا آخصصُر، ثصصّم ال إلصصى فرفعصصوه بأصصهُ فتع

ْده فلم الوالي فسألهُ الوالي، ّنباح، على يز َءفعهُ ال إلصصى مَّعهصصم فر

َءر ذلك، على يزده فلم القاضي، َءمَّ ًا بأحبسصصهُ فأ ّيامَّصص َءل أ عليصصهُ وجعصص

َءلك العيون، َءسهُ ومَّ ْف َءل ن َءع ِطِّق ل وج ّنبصصاح، سصصوى بأحرٍف ين فلّمصصا ال

َءر ذلك القاضي َءع بأإخراجهُ أمَّ َءن عليهُ ووض مَّنزلصصهُ، فصصي العيو

ِطِّق ل ّ بأحرٍف ين َءح، إل َءر فلما النبا القاضصصي عنصصد ذلصصك تقصصّر

َءءه ٌءل وقال: هذا عنهُ، بأالكّف غرمَّا ِهُ رجصص َءمصصم، ِبأصص مَّصصا فمكصصث َءل

َءمصصهُ إّن ثصّم تعصالى، اللهُُ ّلمصهُ كصان الصذي غري أتصاه الحيلصةّ، ع

ًا ِتهُ مَّتقاضي ِعد ُه ل جعل كلمهُ فلّما ِل ّنبصصاح، علصصى يزيد َءلصصهُُ فقصصال ال

ًا، وعلّي فلن يا ّلمتصصك وأنصصا أيضصص ل الحيلصصةّ? فجعصصل هصصذه ع

ّنباح، على ًا انصرف مَّنهُ يئس فلّما ال ِهُ. يطِّالبهُ مَّما يائس ِبأصص

ّوهما وجهُ في المتعاديين الحسصصن أبأصصو قصصال المشصصترك عد

ّطِّاب بأن سلمةّ ّي، خ ُد تشاغل قال: لّما الزد بأصصُن الملصصك عبصص

ِةّ  َءعِب بأمحاربأ َءع الّزبأيصصر، بأصصِن مَُّصصص َءمصص ُه اجت إلصصى الصصّروم وجصصو

ْتصصك لصصهُ: قصصد فقالوا  َءن ُفْرصصصةُّ أمَّك َءعصصرب، مَّصصن ال ُغل ال َءتشصصا بأ

ُي بأينهم، بأأسهم لوقوع بأعض، مَّع  َءوهصصم أن لصصك فصصالرأ تغز
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ّنك بألدهم، َءت إن فإ َءت بأهصصم ذلك فعل َءتصصك، نلصص ْعهم فل حاج َءد تصص

َءي عصصن فنهصصاهم عليصصك فيجتمعصصوا بأينهصصم التي الحرُب تنقض

ّطِّأ َءيهم، وخ ّ عليهُ فأبأوا رأ َءب يغصصُزوا أن إل بألدهصصم، فصصي العصصر

َءر مَّنهم ذلك رأى َءمَّص َءبيصِن أ ً فصاقتتل بأينهمصا، فحصّرش بأكل قتصال

ًا، َءب، الكلبان رأى فلما فخلّه، بأثعلٍب دعا ثّم شديد مَّصصا تركا الثعل

ّتى عليهُ وأقبل فيهُ، تصصرون? الروم: كيف مَّلك فقال قتله، ح

علينصصا واجتمعصصوا ذلصصك تركوا رأونا فإذا بأينها، تقتتُل العرُب،

َءرفوا َءجعوا صدقهُ، فع رأيهم. عن ور

الكلب كرم

ُة قصصال: وقصصال ًا إليصصهُ خاصصصم لرجصصٍل المغيصصر وكصصان لصصهُ، صصصديق

ُق َءده الصدي ّع وقصصال: ذلصصك، الرجصصُل فصصأعلمهُ المغيرة، بأصداقةّ تو

َءدني  ّع ّياه، بأمعرفتك يتو ّنهصصا وزعم إ َءدك، تنفعصصهُ أ قصصال: عنصص

ّنهصصا َءفصصع، واللصصهُ إ ّنهصصا لتن ُع وإ َءفصص العقصصور. الكلصصب عنصصد لتن

ّنك فما كذلك، العقوُر الكلُب كان تصصصيب ل بأغيره? وأنت ظ

ًا. وهذا ألٍف مَّن المعرفةُّ عنده تنفع َءمَّن الناس الكصصرُم واحد

ّبأصصهُ، يحُرس والكلُب عاّم، الكلب ًا حريمصصهُ ويحمصصي ر شصصاهد
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ًا  ًا وغافلً، وذاكر ِئم َءنا وإن ذلصصك عصصن يقّصر ول ويقظان، و

ُذلهم ول َءذلوه. وإن يخ خ

الكلب نوم

ِئهم ًا، عنصصد اسصصتغنا ّنما نصصومَّهُ نهصصار ًا في وقِت حاجتهم إلى النوم، وإ َءقُظ الحيوان عين والكلُب أي

ّد مَّصصايكون ّنصصوُم عليصهُ وأشص ًا، وأغلصصُب مَّصا يكصصوم ال َءشاشص ًا وإلّ ِغ ٍةّ، ثّم ل ينام إلّ ِغصرار عن حراس

َءن كما قال  ًا لهُ أْن يكو رؤبأةّ: إسكار

ً ْطِّل ُنعاِس َءمَّ ْلِب ك َءك  ال
َءطِّةّ بأذلك َءمَّ َءقْر ّنهُ وكذلك المواعيد، في ال َءوُم فصإ ْنص مَّصايكوُن أ

َءح َءنهُ يفت ْدر عي فصصي وهصصو سصصاعةًّ، وذلصصك للحراسةّ، يكفيهُ مَّا بأق

ّلهُ ُع ك َءم َءرس، مَّن وأس َءذُر ف َءعصصق، مَّن وأح ْق صصصوتهُ. ُبأعصصد مَّصصع َءع

   الجمال في العرب مَّن رجل

َءل ُغصصؤُور العصصرب: مَّصصا مَّصصن لرُجصصل وقيصص َءنيصصن، الجمصصال? فقصصال:  العي

ُد الشداق، وُرْحب الحاجبين، وإشراف ْع ُبأ الصوت. و

واحتماله الكلب علج

ِر السآمَّةّ، قلةّ مَّع هذا ْب الجراحصصات واحتمصصاِل الجفصصوة، علصصى والّص

ِذ الطِّعان وجوائف الّشداد، ِف َءزْل لصصم ذلصصك نصصالهُ وإذا السهام، ونوا َءيصص



الحيوان كتاب
 الجاحظ

ّظفهُ ّتى دواؤه هو ذلك بأأّن لمعرفتهُ بأريقهُ؛ً ين إلصصى يحتصصاج ل يبرأ، ح

علج. إلى ول مَِّْرهم إلى ول طبيب،

والفعى والكلب الضب ذمأاء طول

ٍء أطوُل العرب: الضّب وتقول َءمَّاء، شي ذلك في أعجُب والكلُب َءذ

ّنمصصا مَّنصصهُ، ّنصصهُ الّضصصّب، مَّصصن عجبصصوا وإ ُبصصر ل ْغ ًا ليلتصصهُ َءي ّي مَّصصذبأوح ِر مَّفصص

َءن الوداج، ّتصصى الحركصصةّ، ساك ّنهم تحصصّرك، النصصار مَّصصن قصصّرب إذا ح كصصأ

ّنون ّنهُ يظ ًا، كان قد أ ًا، العيصصن فصصي كان وإن حي ّيتصص َءعصصى مَّ تبقصصى والف

ًا ّيامَّص يعصتريهُ الصذي فأمَّّصا المصوت بأعصد الختلج يعصتريهُ مَّصا تتحصّرك أ

علصى وهصصي تختلصصج والُجصصُزر، البقصصر فلْحُم ليلةًّ، ُجموده بأعد الختلج

ًا المعاليق ًا، اختلجصص ّيصصةّ شصصديد ُع والح َءطِّصص فتعيصصش السصصفل، ثلثهصصا ُيق

ُبت المقطِّوع. ذلك وين

الشديدة الجراح مأع الكلب حياة

ّد قال: والكلصصب ِء أشصص ل الصصتي الجصصراح، علصصى تعيصصش الصصتي الشصصيا

َءفساء. والخنزيُر، الكلُب، إل شيء عليها يعيش ْن والُخ

وأنيابه الكلب فّك قاوة
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ّد والكلُب ًا، الشياء أش ّكصص ًا، وأْرهفهصصا َءف ُبهصصا نابأصص َءي ًا، وأط وأكثرهصصا فمصص

ًا، َءمَّى ريق َءمَّج، بأالعظم ُير ْد ّنصصهُ بأصصالغريزة فيعلم الم رّضصصهُ، عّضصصهُ إن أ

َءعهُ وإن استمرأه. بأل

 للنسان الحيوان مأن وغيره الكلب إلف

ٌءف وهصصو ٌءك للنصصاس، ألصصو َءر الموضصصع هصصذا مَّصصن مَّشصصار العصصصافي

َءف َءم والخطِّاطي بأصصاب فصصي ذلصك علصصى يزيصصد بأصصل والسصصنانير، والحمصصا

هصصو مَّصصا الحمام مَّن فإن الخاّص، بأاب فأمَّّا العاّم، بأاب وفي الخاّص

ٌءف هو مَّا ومَّنهُ وحشّي، ُطورانّي ّطِّاف أهلي، آل القواطصصع مَّصصن والُخ

ْبِن لم النس إلى قطِّع إذا الوابأد، غير َءتهُ َءي ّ بأي ِد في إل المواضصصع، أبأع

ٌءم فهصصو أيصصديهم، تنصصالهُ ل حيصصُث مَّصصن ِد بألده علصصى مَّقسصصو مَّصصن وبأل

تمتنصصع حيصصُث القصصرب فصصي تكصصون والعصصصافير الحاجةّ، إليهُ اضطِّّرتهُ

ٌءةّ والكلب أنفسصصها، فصصي مَّنهصصم ِبأسصصةّ، لهصصا مَّخالطِّصص مَّنهصصا ليصصس مَّل

ّلها وحشّي، يكصصون مَّصصا الوابأصصد مَّن ول القواطع مَّن وليس أهلي، وك

دون الكلب مَّصصن واللف بأالنس يوصف مَّّما كثير مَّن بأالناس آنس

والهليصصصصصصصةّ. الوحّشصصصصصصصيةُّ الّسصصصصصصصنانير وفصصصصصصصي سصصصصصصصواها،

َءف أّن وعلى َءق الكلب إل الكلصصب فصصي وهو اللوف، النسان إلف فو
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َءرُب ّنصصهُ والعصصصفور؛ً الحمصصام فصصي مَّنصصهُ أغصص بأهيمصصةّ والحمصصام سصصبع، ل

َءكها أشبهُ، بأالسباع والسبع وكيصصف، عنهصا، ورِغصصب يناسصصبها، ولم فتر

َءش يصيد وهو ُوحو َءع ويمنع ال ُد الفساد? فذلك مَّن الّسباع جمي َءمص أح

َءجُب لهُ ٍر في يصيُر ثّم لشكره، وأو َءس حالتهُ، مَّن كثي َءن ّناس آ مَّنهُ بأال

ّيةًّ بأالكلِب ًة، ِدن ُقْصر ًا يلعُب تراه ول و ٌءن دام مَّا كلب ثّم يلعبهُ، إنسا

َءض لم طبصصاع مَّن عليهُ مَّا وبأمقدار المشاكلةّ، وهذه القرابأةّ بأهذه يْر

ّطِّاف ِهُ تعالى اللهُ فّضلها مَّا وبأمقدار والعصفور، والحمام الُخ مَّن ِبأ

ُلنس، ّتى ا ِةّ إلى صار ح ًا، المنافع غاي ّلم المرافق. أكثر وإلى ُس

الكلب إلى الحاجة

ّد أمَّوالهم ولحارِس الناس لحارس وليس ّلمصصا كلب، مَّن ُبأ كصصان وك

َءر ّد ول إليصصهُ، أحصصّب كان أكب ّ الكلب، مَّصصن المواشصصي لقصصاطيع بأصص وإل

ّنها ّتصصى الّصصصيد، كلِب ثصصّم الذئاب ولغير للذئاب نهب فإ أكصصثُر كصصان ح

ً البيت أهل وقصصد الحيوان مَّن النسان مَّقلدات كلب كّل على ِعيال

َءم صار َءد اليصصو َءقبصصول الحكايصصات مَّصصن الكلصصب عنصص وُحْسصصن التلقيصصن، و

ِعب، أصناف في التصريف ّل َءطِّن وفي ال فصصي ليصصس مَّصصا الحكايصصات ِف
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ِةّ الجوارح ّلل ِةّ لذاك، المذ والقصصرد الدّب عند ليس ومَّا فيهُ، المصّرف

َءنم والفيل، َءغ ّيةّ، وال ّك َءغاء، الم َءبب  وال

 الّزينّي الكلب

ساعاٍت رأسه على ُيسَرج الّصينّي الّزينّي والكلب

ًة ْيل مأن كثير ّل ّبَة بني في كان وقاد يتحّركَّ، فل ال كلب َض

ِبض فل رأسه، على ُيسَرج صينّي، زينّي ِبض، فيه ين نا

ُيرمأى باسمه ويدعونه ِبْضَعِة إليه و والِمْسَرجُة لحم ب

ّتى يتحّركَّ، ول يميل فل رأسه، على هم القوُم يكوَن ح

َيل فإذا رأسه، مأن المصباح يأخأذون الذين َثب رأَسه زا و

َدِرب ُدّرب فأكله، اللحم على ُثّقف ف َثِقف، و ّدب َف ُأ و

ِبل، ّلق فَق ْنبلة رقابته في وتع ّلة الز ّدْوخَأ فيها وتوضع وال

بالحوائج. تعليم ويجيء البّقال إلى يمضي ثم ُرقاعة،

 والقرد الكلب

ُد صار ثّم َءقّرا ّبأاح وصاحُب ال ِرُج ثّم مَِّْن الّر ْلصصب بأيصصن فيمصصا يستخ الك

ًا والِقصرد َءمصل، مَّصن ُضصروبأ ً الع َءطِّصن، مَّصن وأشصكال ِف ّتصى ال اروا ح ص

َءضوا طحنهُ مَّن فرغَ فإذا عليهُ، يطِّحنون ّعك، إلى بأهُ مَّ َءم ّعك الُمت ُيم ف
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ّعك كما ِري حمار ُيم َءكا ٌءةّ الطِّّحان، وبأغُل الُم وبأيصصن بأينصصهُ أخصصرى وقرابأ

ّنهُ ٌءء ليس النسان: أ ٌءم لصصذكره الحيوان مَّن شي ٍد حْجصص الكلصصُب إل بأصصا

والنسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصان.

ّيصصةّ، مَّن أسبُح هذا بأعد والكلُب يسبح ل ومَّا الحيوان مَّن يسبح مَّا ح

ّلق ول ِهُ يتع ّثور، ذلك في ِبأ ٌءةّ وذلك ال َءع الِقرد، على لهُ فضيل ِة مَّصص كصصثر

َءطِّن ِقْرد ِف ِهُ ال ّبه ّنهُ الرض فصصي حيواٍن كّل لّن بأالنسان؛ً وتش إذا فصصإ

َءغْمر الماء في ألقي ّ سبح، ال َءد إل َءس القر َءسصصر، والفصصر والكلصصب الع

ّلها، أسبُحها ّتى ك ّنهُ ح ّدم إ َءق ُي ّيةّ. البقرة على ذلك في ل والح

العاجيب مأن الكلب في أعجوبة

ِم طباع وفي َءبأصصةّ؛ً الكلب أرحا ّنهصصا ُأعجو َءقصصح ل غيصصر أجنصصاس مَّصصن َءتل

ُيلقحها الكلب، اللصصوان، مَّختلفصصةّ كلٍب مَّن وتلقح مَّنها، يلقح كما و

ّدي َءبهُ َءفتؤُ ًء أرحامَُّها وتمتلئ كلب، كّل َءش ومَّن كلٍب، ِسفاد مَّن أجرا

ٍة ّدة مَّن تمتلئ كما واحدة، مَّر وليسصصت واحصصد، كلصٍب ومَّصن كلٍب ع

ّ الفضصصصصصصصصصصصصصصصيلةّ هصصصصصصصصصصصصصصصذه الكلب. َءلرحصصصصصصصصصصصصصصصام إل

ّيصصةّ قبيلصصةّ ِصصصنفان، قصصالوا: والّزنصصج زنجيصصتين قبيلتين فخر فصصوق زنج

ٌءةّ والكلب، ِصنفان: النمصصل وهما قبيلةّ، ٌءةّ الكلب، هصصم فقبيلصص وقبيلصص
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ّدة، هصصؤُلء وفخصصر بأصصالكثرة، هصصؤُلء فخصصر النمصصل، هصصم وهصصذان بأالشصص

َءما السمان َءراهما مَّا ُه َءرها ولم لنفِسهما اختا عليهما. ُيك

الله كلب أكلك حديث

ْتبصصةّ قصصال وسصصلم عليهُ اللهُ صلى النبي إّن قال: ويقال ُع أبأصصي بأصصن ل

َءهب: أكلك ٌءة: قصصد السصصد، فصصأكلهُ اللصهُ كلُب ل أّن بأصصذلك ثبصصت فواحصصد

ّ إليصهُ ُيضصصاف ل وتعصصالى تبارك اللهُ والثانيةّ: أّن اللهُ، كلُب السد إل

اللصصهُ، فقولصصك: بأيصصت الخيصصر فأمَّصصا والشّر، الخير جميع مَّن العظيُم،

ّوار اللصصهُ، وأهصصل ِكتصصاب اللصصهُ، وُز اللصصهُ، وأرض اللصصهُ، وسصصماء اللصصهُ، و

ِليم اللهُ، وخليُل َءك ّلهُ، و الشصصّر وأمَّصصا ذلصصك، أشصصبهُ ومَّصصا اللصصهُ، وروح ال

ْعهُ ِةّ في فكقولهم: د َءنصص َءخط اللصصهُ لع ْعصصهُ اللصصهُ، وسصص اللصصهُ نصصار فصصي ود

َءسعيره، ِلمون يسّمي وقد ذلك، أشبهُ ومَّا و ّناس المس ًا. وال كلب

 بالكلب والضباع والثعالب آوى بنات تسمية

َءب آوى، بأناِت آخرون: أّن زعم وقد َءع، والثعال َءب والّضبا ّلها والكل ك

ُد ولذلك كلب، َءف َءقح، َءتسا َءتل َءعمري وقال و ّنهصصا آخرون: ل إذا الكلب إ

ّبهوها، أن أردتم َءن أن فأمَّّا تش ًا تكصصو ٍةّ كلبأصص ّلصص ّلصصتين أو ِلع ُه ِع والوجصصو
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زعم َءمَّْن وقول يجوز، ل مَّّما هذا فإّن أكثر الكلب فيها تخالف التي

ٌءر الجوامَّيس أّن َءل وأّن بأق ٌءر، الخي ّق إلى أقرُب ُحُم ِلكم، مَّصصن الح قصصو

َءعصصم مَّن وقوِل َءقصصر البقصصر، ضصصأُن الجصصوامَّيس أّن ز ٌءن والب ًا، ضصصأ أيضصص

َءر سّموا ولذلك ًا، الوْحِش بأق ّتفصصاق ابأتغوا إنما كأنهم ِنعاج السصصماء، ا

َءسصصد أّن زعصصم مَّصصن ومَّابأاُل َءب والضصصبع والصصذئب ال َءن والثعلصص آوى وابأصص

ٌءب ّق كل ٌءن الجوامَّيس أّن زعم مَّّمن بأالصواب أح ٌءن والبقصصر ضصصأ ضصصأ

فصصي لتشصصابأهها المَّكان؛ً إلى أقرُب وهذا واحد، شيء كلها والماعُز

ّظلف ُقرون ال ّنهصصا والكروش وال َءتصصّر، وأ ّنور تج والنمصصر والفهصصد والّسصص

ْبر َءب ّثعلُب والضبع والذئب والسد وال َءن أن إلى وال ًا تكو ًا شصصيئ واحصصد

ّننا وعلى أقرب، َءب الّضصصباع أّن الساعةّ إلى نتبيْن لم أ وبأنصصاِت والكل

َءب آوى ًا قط هذا على رأينا ومَّا تتلقح؛ً والذئا ًا، ول ِسْمع ول ِعْسصصبار

ّّدون، مَّصصا كصصّل ُعصص ْكرهصصم ومَّصصا ي ّ لصصذلك ِذ عصصن الخبصصار طريصصق مَّصصن إل

ُقصصح فأمَّّصصا ذلصصك، ُيشصصبهُ مَّصصا بأعصصِض عصصن أو الّسصصرعةّ، والصصتركيب التل

أن مَّصصْن أرخصصص عندهم والكلم أفطُِّن فالعراب الغريب، العجيب

ُفوا يكونوا َءص ٍء كّل و ٍء وكّل الوحش، في يكون شي فصصي يكون شي

ُع جمصع إذا مَّما والجبل، الّسهل م أعصاجيبهُ جميص َءف يكصْن ل ول أظصر

َءر ّدعون مَّّمصصا أكصصث ُفد هصصذا مَّصصن يصص ّتسصصا ُقصصح ال ّتل فصصي والصصتراكيب وال
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َءف المَّتزاجصصات، ُعون فكيصص َءد أعجصصب ُهصصو والصصذي أظصصرُف، هصصو مَّصصا َءيصص

ُع مَّعرفتهُ في يستوي مَّا إلى وأرغب، في القول الناس? تتّمةّ جمي

ٌءب آخرون: ليس وقال  السابأق حديث كمصصا السد، أسماء مَّن الكل

ّ الكلصصب، أسصصماء مَّصصن السصصد ليصصس أْن َءبكصصم تمصصدُحوا أْن علصصى إل كل

ّ قصصائلكم: مَّصصاهو فيقصصول َءسصصد فصصي القصصول وكصصذلك السصصد؛ً إل إذا ال

ًا، سصصّميتموه والتصصأنيب والتحقيصصر، التصصصغير إرادة عنصصد وذلصصك كلبصص

كصصان فصصإن التشصصبيهُ، جهصصةّ علصصى للنسصصان ذلصصك يقال كما والتقريع؛ً

مَّصصا بأعصصض علصصى ذلصصك فصصإّن "ذلصصك قال وسلم عليهُ اللهُ صلى النبي

ْفنا َءلبون؛ً ل حمص: إنهم أهل ويقول لك، وص َءر فيهصصا لن ُيغ اللصصهُ نصصو

ُنور إل اللهُ كلُب ومَّا الرض، في ًا وتعالى تبارك اللهُ. واللهُ، ك ّو ُلصص ُع

ًا، ُع والسنانيُر الكلُب إليهُ تضاف ل كبير والنصصبي والثعصصالب، والّضصصبا

َءلهُ كان وإْن قّط، هذا يقل لم وسلم عليهُ اللهُ صلى ِةّ فعلصصى قا صصصل

ٍم ِةّ علصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى أو كل كلم. حكايصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

َءضح الكلب: قد صاحب وقال ّقاه المَّر، و َءقبول، النصصاس وتل فصصي بأصصال

َءلصصك وسلم عليهُ اللهُ صلى النبي أّن َءك يعنصصي وهصصو اللصصهُ كلصصُب قال: أ

َءث هذا دفع ومَّن السد، َءر فقد الحدي اللهُ صلى الرسول علمَّاِت أنك

وسلم. عليهُ
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الكلب بمشتقات التسمية

ّناُس َءس سّموا قد وال ُكليصصب بأكلصصٍب النا ِكلب و ومَّكصصاليب وأكلصصُب و

مَّصصن العصصرب وفصصي عصصامَّر، بأصصن ربأيعةّ بأن وكليب ربأيعةّ، بأنو ومَّكالبةّ

ْلبةّ، وبأنو كلب، القبائل َءةّ بأصصن وأكلصصُب كلب، وبأنو الك نصصزار بأصصِن ربأيعصص

ٌءة ٌءةّ، ِعمار ْلب ضخم ْبأرة بأن وك ٌءم َءو ْذ ُجمُجمةّ، نفُر وهم الجذام مَّن ِج

وأبأصصو الكلصصب ذو عمصصرو ذلك ومَّن كليب، أبأا يكنى فهو سادات وكّل

مَّع يجوز ل وكيف النحوي، الكلب عامَّر وأبأو الجرمَّي الكلب عمرو

ُع هؤُلء وكّل بأالكلب، السد يسّمى أْن ذلك َءفصص السصصد? وقصصد مَّصصن أر

ّبةّ الرحى، وكلُب الماء، قالوا: كلب لها يقال الرحل في التي والّض

الّسصصقوط، مَّصصن الحصصائط تمنصصع الصصتي والكلصصب: الخشصصبةّ الكلصصب،

َءخص ُتش ّنيات، القناطر في و ذو السصصماء فصصي الصصذي والكلب والمس

َءور، َءلب، ويقال: داء الّص َءك وقصصد كلصصب، الطِّعصصام فصصي اعصصتراه وقصصد ال

ُء الحرب، في عليهم كلب َءمَّا ِد ْلبى القوم و َءك ْلبصصةّ ومَّنصصهُ شصصفاء، لل الك

ْلبتان ُكلّب والك ّلوب وال ّلصصب ثّم والك مَّختلصصف وهصصذا والمكلصصب المك

ّق َءيهُْ ومَّنهُ الصل، ذلك مَّن مَّشت ّلو كلصصب وحمصصويهُ المطِّبصصخ، كلب َءع

الجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّن.
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َءد ولما اللهُ عبد بأن وسوار المزني علقمةّ أبأي بأين علقمصصةّ أبأصصو شصصه

َءزنّي ّوار عند الُم َءف و القضصصاة مَّصصن غيره أو اللهُ عبد بأِن س ّقصص فصصي تو

َءت علقمةّ: لم أبأو لهُ قال شهادتهُ، َءقبول ّقف شصصهادتي? إجازة في تو

ّنك قال: بألغني َءعب أ ِكلب تل َءمَّصصْن والّصصصقور، بأصصال ّبصصرك قصصال:  ّنصصي خ أ

َءطِّل، فقد ألعب ْبأ ّني بألغك وإذا أ ُد أ َءقك فقد بأها أصطِّا َءد أبألغك، َءمَّْن ص

ّني ّني أخبرك وإ ّد أ فقصصد هصصازئ، ول لعصصٍب غيُر بأها الصطِّياد في جا

َءف َءق ّلغ و َءن مَّا فرِق على المب ّد بأيصص ّلعصصب، الجصص َءف قصصال: مَّصصا وال َءقصص ول و

ّقفتهُ َءز عليهُ، و َءتهُ فأجا َءك قولهُ شهاد َءن َءيْسصصألو َءذا تعالى:  ُهصصْم ُأِحصصّل َءمَّصصا َءل

َءك اللهُ قال وقد َءن ُلو َءأ َءيْس َءذا تعالى: " ُهْم" فقصصال ُأحّل َءمَّا ّيهُ: "قصصْل َءل لنصصب

ُكُم ُأحّل َءباُت ل ّي ّطِّ َءمَّا ال ُتْم َءو ّلْم َءن َءع ِرح مَِّ َءوا َءج ِبين"، ال ّل ّق مَُّك َءت لكصّل فاشص

ٍد ِز، مَِّصصْن كاسب وجارٍح صائ ٍر، بأصصا ُعقصصاب، وصصصق ْهصصد، و َءف وشصصاهين، و

َءناق وبأاشق، ويؤُيؤُ، وزّرٍق، َءع يصصدّل وهصصذا الكلب، اسم مَّن الرض، و

ّنصصهُ علصصى ًا، أعّمهصصا أ ًا، وأبأعصصدها نفعصص ًا، وأنبههصصا ِصصصيت قصصال: ثصصّم ذكصصر

ُهّن َءن ّلُمو َءع ُت ُكُم مَِّّما " ّلم ُكلصصوا اللهُ َءع َءن مَِّّمصصا َءف ْك َءسصص ُكصصْم َءأمَّْ ْي َءل ُكصصُروا َءع ْذ َءوا

َءم ِهُ اس ِهُ" فذكر الل ْي َءل َءمهم َءع َءف إذ لها تعلي ثصصّم نفسصصهُ، إلصصى ذلصصك أضا

َءر َءب َءدبأها عن أخ ّنها أ َءعصصم أنفسصصها، علصصى ل أربأابأهصصا علصصى ُتمِسصصك وأ وز

ْيد أصحاب ٌءء الجوارح في ليس أْن الّص علصصى ُيمِسصك أن أجصصدُر شي
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َءك ول صاحبهُ الكهف أصحاب آيةّ تأويل الكلب مَّن نفسهُ على ُيمِس

ّيهُ تعصصالى اللصصهُ قال  َءأْم عليصصهُ اللصصهُ صصصلى لنصصب َءت وسصصلم: " ْب َءأّن َءحِسصص

َءب ْهِف َءأْصحا َءك ْل ِم ا ِقي ُنوا َءوالّر َءنا مَِّْن كا ِت ًا، آيا َءجبصص َءوى إذ َءع َءيصصةُّ أ ْت ِف ْل َءلصصى ا إ

ْهِف َءك ْل َءنا ا ّبأ َءر ُلوا:  َءقا َءنا َءف ِت َءك مَِّْن آ ْن ُد َءمةًّ َءل ّيْئ َءرْح َءه َءنا َءو َءنا مَِّْن َءل ِر ًا"، َءأمَّْ َءشد َءر

ّبر َءنا جّل قال ثّم وإخلصهم، دعائهم عن ترى كما فخ ْبأ َءر َءضصص َءف وعّز: "

َءلى ِهْم َءع ِن َءذا ْهِف في آ َءك ْل َءن ا ِني ًا ِس َءدد ُهْم ُثّم َءع َءنا ْث َءع َءم َءبأ َءلصص ْع َءن ّي ِل ْيصصِن َءأ َءبأ الِحْز

َءصى َءما َءأْح ُثوا ِل ِب ًا"، َءل َءمَّد َءنْحُن عّز قال ثّم َءأ ُقّص وجّل: " َءك َءن ْيصص َءل ُهْم َءع َءأ َءبصص َءن

ّق َءح ُهْم ِبأال ّن ٌءةّ إ َءي ْت ُنوا ِف َءمَّ ّبأهْم آ َءر ُهْم بأ َءنا ْد ِز ًدى، َءو َءنا ُه ْطِّ َءبأ َءر َءلصصى َءو ُلصصوبأهْم َءع ُق

ْذ َءنا َءقامَُّوا إ ّبأ َءر ُلوا:  َءقا َءلْرِض الّسصصمواِت َءرّب َءف َءو َءلصصْن َءوا ُع ْد ِهُ َءمَّصصْن َءنصص ِنصص َءدو

ًا ْد إله َءق َءنا َءل ْل ًا ُق ًا" ثم إذ ُووا شطِّطِّ َءفأ َءلى قال: " ْهصصِف إ َءك ْل ُكصصْم ينشصصر ا َءل

ّبأكْم ِهُ مَِّْن َءر ِت َءم ّيْئ َءرْح َءه ُي ُكْم و ُكْم مَِّْن َءل ِر ًا، أمَّْ َءفق َءرى مَِّْر َءت َءس َءو إذا الّشصصْم

َءعْت َءل َءوُر َءط َءزا ِهصصْم َءعصصْن َءت ِف ْه َءت َءك َءيِميصصِن َءذا ْل َءذا ا َءبأصصْت َءوإ َءر ُهم َءغ ِرُضصص ْق َءت َءت َءذا

َءل الّشمال" ثّم َءد َءقصصا مَّصصن لهصصم والتمكيصصن لحصصالهم، الّصصصفةّ هصصذه بأعصص

ِةّ الّسصصامَّعين، قلصصوب ُلعجوبأصص ُهصصْم أتصصاهم الصصتي وا ُب ْل َءك َءو ٌءط بأهصصا: " َءبأاِسصص

ِهُ ْي َءع َءرا ِد" ثّم ذ َءوِصي ْل ِو بأا َءل َءت قال: " ْع َءل ّط ِهْم ا ْي َءل َءت َءع ْي ّل َءو ُهْم َءل ْن ًا مَِّ َءرار َءو ِف

َءت ْئ ُهْم َءلُمل ْن ّبر مَّ ًا" فخ ْعب ّنهم ُر يصصألُف َءمَّصصن جميصصع مَِّن يستصحبوا لم أ

ّناس ًا إليهُ، ويسكنون بأهُ، ويرتفقون ال َءر شيئ مَّّمصصا فصصإّن الكلصصب، غيصص
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ّناس يألُف ًا إليهُ، ويسكنون بأهُ، ويرتفقون ال َءر شيئ فصصإّن الكلصصب، غي

ّناس يألُف مَّّما َءس ويسصصكنون بأصصهُ، ويرتفقون ال َءر إليصصهُ: الفصصر والبعيصص

ّثور والبغل، والحمار َءم والشاة، وال َءيكصصةّ، والحما ّد مَّمصصا ذلصصك كصصّل وال

َءفصصق ُيستصصصحب بأصصهُ يرت َءقصصل السصصفار، فصصي و ٍد مَّصصن وين بألصصد. إلصصى بألصص

ّبصصر كصصثيرة، بأصصأمَّور ويسصصتمتعون الكلب، بأغير يصطِّادون والناس فخ

ًا جعلهصصم أن بأعد عنهم ًا، خيصصار ّنهصصم أبأصصرار َءب يختصصاروا لصصم أ استصصصحا

ٍء ّفقين مَّن ذلك يكون وليس الكلب، سوى شي المعصصصومَّين المصصو

ّيدين، ّ المؤُ ٍةّ إل ذكصصر أعصصاد ثصّم غيصره، فصصي لتكون الكلب في بأخاّص

ّبأ الكلب، َءن وجصصّل: "إذ عصصّز قصصال بأصصأْن حصصالهُ، عصصن ون ُعو َءز َءنصصا َءت ُهصصْم َءي َءن ْي َءبأ

ُهْم َءر ُلوا َءأمَّْ َءقا ُنوا َءف ْبأ ِهْم ا ْي َءل ًا َءع َءيان ْن ُهْم ُبأ ّبأ َءلُم َءر ْع َءل ِبأهصصْم َءأ َءن َءقصصا ّلصصذي ُبصصوا ا َءل َءغ

َءلى ِهْم َءع ِر َءذّن َءأمَّْ ّتِخ َءن ِهم َءل ْي َءل ًا، َءع َءن َءمَّْسِجد ُلو ُقو َءي ٌءةّ َءس َءث ُهْم َءثل ُع ِبأ ُهصصْم َءرا ُب ْل َءك

َءن ُلو ُقو َءي ٌءةّ َءو َءس ُهم َءخْم ِدُس ُهصصْم َءسا ُب ْل ًا َءك ْيِب َءرْجمصص َءغ ْل َءن ِبأصصا ُلصصو ُقو َءي ٌءةّ َءو َءع ْب َءسصص

ُهْم ُن َءثامَِّ ُهم َءو ُب ْل ّبأي ُقْل َءك َءلُم َءر ْع ِتهْم َءأ ّد ِع ُهْم َءمَّا ِبأ َءلُم ْع ّ َءي ٌءل، إل َء َءقلي ِر َءفل َءما ُت

ّ ِفيهْم ًء إل َءرا ًا مَِّ ِهر َء َءظا ْفِت َءول َءت ُهْم ِفيهْم َءتْس ْن ًا" وفصصي مَِّ َءحصصد قصصولهم َءأ

ٌءةّ اليةّ في َءث َء َءثل ُهم " ُع ِبأ ُهصصْم َءرا ُب ْل َءن َءك ُلصصو َءيقو ٌءةّ َءو َءسصص ُهم َءخْم ِدُسصص ُهصصْم َءسا ُُب ْل َءك

ًا ْيِب َءرْجم َءغ ْل َءن ِبأا ُلو ُقو َءي ٌءةّ َءو َءع ْب ُهم َءس ُن َءثامَِّ ٌءل َءو ِلي َءد ُهْم"  ُب ْل َءلى َءك َءب أّن َءع الكل

ُع ّذكر، نصصبيهُ الحصصال، رفيصص ِعصصل إذ الصص َءعهصصم، ُج ُعطِّصصف رابأ ْكصصُره و علصصى ِذ
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ِهْم، ّق ذكر ْكره واشت ّتصصى ذكرهصصْم، أصل مَّن ذ ّنهُ ح ٌءد كصصأ مَّنهصصم، واحصص

ْو أكفصصائهم ومَّصصن ِهم أ لقصصال: ذلصصك ولصصول يقصصاربأهم، مَّّمصصا أو أشصصباه

ُقولون َءي ٌءةّ س َءث ٌءب مَّعهم ثل َءن لهم، كل ٌءب مَّعهم القائل قول وبأي لهم، كل

ُهم قولهُ وبأين ُع ِبأ َءرا ٌءق ) ُهم( فر ُب ْل ّيصصن َءك قلتصصم: فصصإْن واضصصح، وطريصصق بأ

ّنمصصا نفسصصهُ، عن تعالى اللهُ يحكهُ لم كلم هذا غيصصره، عصصن حكصصاه وإ

ٌءةّ وحيث َءثصص َءثل ُهصصْم يقصصول: " ُع ِبأ ُهصصْم َءرا ُب ْل َءن َءك ُلصصو ُقو َءي ٌءةّ َءو َءسصص ُهْم َءخْم ِدُسصص سا

ْد َءق َءو ُهْم"  ُب ْل ُتم، َءك َءدق َءم لّن ذكرتصصم؛ً مَّصصا على والّصفةّ َءص كصان لصصو الكل

ًا ًا كان ولو تعالى، اللهُ لنكره مَّنكر ْذ اللهُ، لعابأهُ مَّعيب ولصصم حكصصاه فإ

ْبهُُ، ِع ًا وجعلهُ َءي ّظمهُ قرآن َءر ل مَّّمصصا المعنى، بأذلك وع العقصصل فصصي ينكصص

َءلصصهُ؛ً الصصصفةّ هصصذه على كان إذا الكلم كان اللغةّ، في ول كصصان إذ مَّث

ْنزل وجّل عّز اللهُ َءل  الفعصصل قبل الستطِّاعةّ لهُ الم َءل ذلصصك ومَّثصص ّثصص مَّ

َءدر، في المخالفين بأعُض ّنهُ الق َءض سأل فإ فقصصال: هصصل أصصصحابأنا بأعصص

ّنصصهُ تعالى اللهُ كتاب في تعرُف ِبصصُر أ ّنهصصا السصصتطِّاعةّ، عصصن ُيخ َءل أ قبصص

ٌءر، أتى الفعل? قال: نعم، ُلهُ ذلك مَِّْن كثي َءل تعصصالى قصصو َءقصصا ٌءت " ِريصص ْف ِع

َءن ْلِجّن مَِّ َءنا ا َءك َءأ ِتي ِهُ آ َءل ِبأ ْب َءم َءأْن َءق ُقو َءك مَِّصصْن َءت ّنصصي َءمَّقامَِّصص ْيصصهُ وإ َءل ّي َءع َءقصصو َءل

ٌءن"، عصصن فأخبرتني اللهُ، عن تخبرني أْن المخالف: سألتك قال َءأمَِّي

َءن كصصان لصصو عفريٍت ّي بأيصص َءزقصصُت يصصد َءب ُبنا: أمَّّصصا قصصال وجهصصهُ فصصي ل صصصاح
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َءك فقد وسلم، عليهُ اللهُ صلى النبّي سليماُن َءر تر ّنكيصص ولصصو عليصصهُ، ال

ًا القول هذا مَّثُل كان ْفصصر ًء ك ًا ومَّغالبصصةًّ اللصصهُ، علصصى وافصصترا وتفويضصص

َءمَّن سليمان لكان النفس، إلى للمشيئةّ المسصصلمين مَّصصن حضصصره و

ّق والنس الّجن مَّن ِعفريصصُت يكصصن لصصم بأصصل بأالنكصصار، أح هصصذا فصصي ال

بأصصذكر فيصصهُ يتقصصّرب ول الطِّاعةّ، ويذكر فيهُ يسرع الذي هو الموضع

ّوة مَّصصن مَّعهُ بأأّن فيهُ ويبشر النفوذ، سرعةّ َءهيصصأ مَّصصا المجعولصةّ القصص َءت َءي

ُء لمثلهُ ّتى بأالكذب يرضى ل ثّم فيكذب حاجتهُ، قضا ً يقصصول ح قصصول

ًا، ّدعي مَّستنكر ّوة وي َءعل ل ق َءتقبل ثّم لهُ، ُتج اللصصهُ علصصى بأالفتراء يس

ًا عنهُ والستغناء عليهُ، والستبداد تعالى ّي ْد نب والنصصس الجّن مَّلك ق

َءح َءر والطِّير، والّريا َءق الجبال، وتْسيي يزجصصره ل ثصصّم شصصيء، كصصّل ونطِّ

ً َءبأهُ، أْن عصصصصن فضصصصصل ً ويسصصصصُجنهُ يضصصصصر يقتلصصصصهُ. أن عصصصصن فضصصصصل

ُد، ًا، القصصول ذلصصك يجعل لم وتعالى تبارك اللهُ فإن وبأع ويصصترك قرآنصص

َءعيب، مَّن فيهُ مَّا على التنبيهُ ّ ال ًا كان والقول إل وبأعد، مَّقبولً، ِصدق

َءل هذا فإن لم، عليهُ اللهُ صلى اللهُ رسول سمعهُ قد القو ُه وس وتل

َءفما ومَّحاريبهم، مَّجالسهم في يتلونهُ زالوا ومَّا الناس، على كصصان أ

ٌءد هصصؤُلء جميصصع فصصي َءضصصُب أو مَّعرفتصصك، يعصصرف واحصص تعصصالى للصصهُ يغ

غضبك?.
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الكلب عن دفاع

َءل َءب أهصص ُتِصصصي َءع أهل البدو في جميع الفاق مَّصصن الرض، أْن  َءت جمي قال صاحب الكلب: لو اعترْض

ّيصصةّ، َءمصا وجصصدتهُ، وكصصذلك كصصانوا فصصي الجاهل َءق الواحد ل ٌءب واحد فما فو ُهْم كل خيمةٍّ واحدة، ليس عند

َءع بأالتخطِّئةّ على جميع طوائف المَّصصم، والتصصأنيِب والعصصتراض وعلى ذلك هم في السلم، فمن رج

َءيفصصي بأصصرأي واحصصد، ُد، ل  ّيما الحسصصو ِد ولس َءي الفر َءيهُ؛ً فإّن رأ ّتهم رأ على جميع اختيارات الناس، فلي

َءي بأجميع أهل البدو مَّن العرب والعجصصم، والصصدليل علصصى أّن َءيف ًا وكيف بأأْن  ول يرى الستشارة حظ

َءغَ َءز َءنصص َءأْن  ِد  ْعصص َءبأ ِو مَِّصصْن  ْد َءبصص ْل َءن ا ُكْم مَِّ ِبأ َءء  َءجا َءو ًا قوُل اللهُ عّز وجّل: "  ّلغةّ لهما جميع ِو قد يكون في ال ْد َءب ال

ُيصصهُ، ّول رأ َءينصصزل الباديصصةّ، لتحصص ُتلصصي صصصاحُب هصصذا القصصول بأصصأن  ِتي"، ولصصو ابأ َءو َءن إْخصص ْي َءبأ َءو ِني  ْي َءبأ َءطِّاُن  ْي الّش

َءيصصان ْن ُب ٍد النميري: ل يكون ال ّعبا َءده، وقد قال أبأو  َءب الكلب وإبأعا َءي مَّن قد جّرب تقري ِهُ رأ َءل بأ َءد واستب

ّتى َءيةًّ ح َءتصير القريةُّ قر َءركي: ل  َءخا َءو فيهُ ديك، ولّما قال أحمد بأُن ال ٌءب، ويْزق َءح فيهُ كل َءيةًّ حتى ينب قر

ّبصاد: يصصا مَّجنصصوُن إذا صصصارْت إلصصى هصصذا فقصصد صصارت مَّدينصصةّ. ّلصصم، قصصال أبأصصو ع ٌءك ومَّع َءر فيهصصا حائصص يصي

ّبأمصصا لعبصصهُ ّتصصى ر ّنوه مَّنصصهُ، ح ُد ّبهُ لهُ، و ِبهُ، ونظُره في عينيهُ وفي وجههُ، وح َءهُ صاح ُتهُ وج وللكلب إثبا

َءنِشصصبت، ُيوِجع، وهي الضراُس التي لو نّشبها في الصصصخر ل ّثر ول  َءنهُ بأالعّض الذي ل يؤُ ولعب صبيا

ْقرة َءمَّصصج، وبأصصالِف ْظم المد َءصى لرّضها، وقد تراه ومَّصصا يصصصنع بأصصالع والنياُب التي لو أنحى بأها على الح

َءدك الذي يلين مَّعصصهُ بأالمْضصصغ ِهد بأالو ّنِخر البالي، ول بأالحديِث الع مَّن الّصلب القاسي الذي ليس بأال

َءض الجصصوع، كيصصف َءق مَّنصصهُ بأعصص ِةّ، ووافصص َءض الممانع َءعهُ بأع َءن ّتتهُ، ثّم إن مَّا َءيطِّيب، فتراه كيف يرّضهُ ويف و

َءغصصم، وأشصصكال مَّصصن ّن ٌءب مَّصصن ال ّلصصهُ. ولصصهُ ضصصرو َءح ِبأاسصصتمرائهُ وهْضصصمهُ، أو بأصصإذابأتهُ و ِلعهُ وهو واثصصق  يبت

َءنعهُ عنصصد الفصصرح، ٌءء يصصص َءبأصبصةّ، وشصصي ُعواء، و ِرير و َءه ُدعاء وُخوار، و الصوات، ولهُ نوح وتطِّريب، و

ٌءء ُدوات الّصصصيِف شصصي ُغصص َءب أشكالهُ فصصي  َءع َءشى الصيد، ولهُ إذا ل ْغ َءي ٌءهُ بأالنيِن إذا كان  ٌءت شبي ولهُ صو

ٌءء للحصى مَّثلهُ بأأن لصصو وطصصئ الحصصصى علصصى أرض السصصطِّوح ل يكصصون َءن الُعواء والنين، ولهُ وط بأي

َءع َءب مَّواضص ّكصص ِر المصصاء، تن ٍد ظصاه ٍد جامَّصص ًا، وإذا مَّصّر علصصى وا مَّثلهُ وطء الكلب يربأى على وزنصهُ مَّصرار

الخريصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر فصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي أسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصفلهُ.

ِبهُ عمرو  ّثاب واسم كل فقال: قال الشاعر ورأى رجلً اسمهُ و
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ّتوفيق مَِّن ّلصهُ لهُ  أسبابأا ال ال
َءب وسّمى ّثابأا الكل ًا نفِسهُ  َءو َءعْمر

ْطباء  والفهدة والخنزيرة الكلبة أ

ُة قال: والكلبةّ ِء، كصصثير َءفهصصدة الخنزيصصرة، وكصصذلك الطبصصا أربأعصصةّ ولل

ُدْن مَّن أطباء ِرها َءل حلمتصصان وللفيصصل رفغيها، إلى إبأطِّيها وقرب صد

ّثتهُ، عن تصغران ُكر النسان، مَّثل الّصدر يلي مَّما وهما ج ّذ في وال

ّبهُ ذلك ْين للرجل لْن بأالرجل؛ً يش َءي َءرين ثد جثتهُ. عن صغي

الكلب واقاية

َءب َءر ُدريد بأن الّصّمةّ، حين ض ويقال: إّن على الكلِب واقيةًّ مَّن عبث الّسفهاء والّصبيان بأها، قال 

َءتهُ بأالسيف ولم  ْلها: امَّرأ يقت

َءبان إن َءضاِب على ُيعص َءن ِخ َءعي ْل يداهصا ُعِصبْت َءأْن ا
الصكصلب كواقصيةّ وواقيةّ ُهصّن َءقصا ًا لصهصّّن أّن فأبأ ّد َءجص

الخر: وقال 

َءب فإّن َءيهُْ لها الكل ّلهُ  واق َءشّرها مَِّن ال
ويروى: 

ْنِجيهُ  شّره شّرها مَِّْن سي
غيره: وقال 

ِر طويلةّ الكلب إن ْعما ُتك ال تُمْت فلم بأالهجاء قتل
ِبأشر بأن  ْعتمر: وقال  الم

ّلهم ُك ْتصُر شأنهُ مَّن ف َءخص ال ًا َءرا طلب في َءدأبأ ّث ال
ٌءء لها َءزفصُر ولصهصا ُعوا َءهشصهصا  ٌءب تن ْذؤ أ
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َءزح ًا، إذا بأال، قال: وقال أبأو الّصقر: يقصص َءزح الكلب بأبولهُ يقزح قْزح استطِّراد لغوي قال: ويقال ق

ُلصهُ، بأصال أو لصم يبصل، ويقصال شصغرُت بأصالمرأة َءفصع رْج َءغر إذا ر بأبولهُ حين يبول، وشصغر الكلصب يشص

َءظلةًّ، يعني الّسفاد، قال أبأصصو َءظل الكلُب مَُّعا ّنكاح، قال: ويقال عا َءلها لل ِرج َءت  ًا إذا رفع ْغر ُغرها ش أش

الزحف: 

َءل ِعظا ًا ال َءءة مَُّْصحر َءشى الكلِب  بأالّسو ِةّ َءمَّ َءب للكصلص
َءظالى، وقال حسان بأن ثابأت  َءوع ّظل  ُع ٌءب  ِظل وكل ٌءب عا النصاري: قال: ويقال كل

ْير  الكلِب مَّعاظلةّ مَّن بأخ ٍر  َءد مَّن َءبأخي ِزي ٍد َءي َءخصالص و
ٍذ إلصصى بأنصصي عبصصد َءمَّئصص ْو َءي ْد نظصصرُت  ّدثني أبأي، لق ّي، يوم فيِف الّريح: ح ْعد َءج ّلهُ ال ِلُك بأن عبد ال قال مَّا

َءل اللصصصصصواء. ْو َءحصصصصص ُتهم إلّ بأصصصصصالكلب المتعاظلصصصصصةّ  ّبه الحصصصصصارث بأصصصصصن نميصصصصصر، فمصصصصصا شصصصصص

ّنةّ لعبهُ الحارث واليصصوم قصصال فقصصال مَّنصصذ يومَّئصصذ، قصصال: َءَءلِس َءراء عامَُّر بأن مَّالٍك مَّلعُب ا َءبأ َءال أبأو  وق

ُفّره، وقال  ّيد وكلب  ٌءح ج َءيمن، لها سل َءق مَّن بألد ال َءسلو ٌءةّ إلى  َءبأ ّيةّ مَّنسو َءطِّامَّّي: والّسلوق َءق ال

ًا ْور ُده َءط ِن وتنفصعصهُ ُتعا ٍر َءوا َءق مَِّْن َءض لهُ َءسلو
ِفطِّصام ولصدها ٌءةّ ول سصبع أنصثى تريصد  َءلرض بأهيمصص ُلوا: وليس في ا تعفير البهائم والسباع أولدها قا

َءدها، ُعْشب، إن كصصانت بأهيمصصةًّ إلّ وهصصي تعفصصر ولصص َءبِن إلى ال َءبن إلى اللحم، أو مَّن الل ّل َءجهُ مَّن ال وإخرا

َءب إن كان بأهيمصصةّ، فل ُعْش ًا، وال َءم إن كان سبع والتعفير: أن ترضعهُ وتمنعهُ حتى يجوع ويطِّلب اللح

ْكصل ى أ ّتصى إذا قصوي عل َءل، ح ِعها لهُ أطو ّيام كان وقُت مَّن ُتماطلهُ وكلما مَّّرْت عليهُ ال ّولهُ و تزاُل تن

ٌءد في مَّثل  ُعْشب فطِّمتهُ، قال لبي ِم أو ال ّلْح ذلك: ال

َءلْت ِذ ِديةُّ ُخ َءها ِر َءو َءوا َءهصا الّص َءوامَُّ ِق ٌءةّ َءأْم ّي ٌءةّ َءوْحِشص َءع ُبصو َءمَّصْسص
ِئِق َءقا َءها الّش ُف ْو َءها َءط َءغامَُّ ُبأ َءعِت  َءو ّي َءر َءض ِري َءف ْل ِرْم َءفلصم ا َءي

َءواِسُب  َء َءك َءمّن ل َءهصا ُي َءعامَُّ َءط ٍد ْهص َءع َءق َءز َءنصا ُه َءتص َءو ْلص ِشص
ِطِّيُش ل المنايا ِسهامَُّصهصا َءت َءن َءدف َءها َءصا ْن ًة مَِّ َءهصا ِغّر َءنص ْبص َءص َءأ َءف

ّيعهُ لم ولدها بأحْضرة كانت إذا البقرة لّن َءمَّنعت تض َءع و مَّنهُ، الّسبا

َءلْت َءنهُُ وقات ُقرونها دو ّد بأ ّتى القتال، أش َءيهُ ح َءطِّب. أو ُتنج تع

بالكلب كني مأن بعض
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ِكلب، ّيصةّ يقصال لصصهُ ابأصن أّم  َءدن ّبصى الم َءرة يكنى أبأا كلٍب، وكصان زوُج ُح َءساِن الُحّم ِل قال: وكان ابأُن 

َءقال الّشاعر  ُكرها: و يذ

ُد ول ّبى وْج ِكلِب أّم بأابأِن ُح َءدْت َءج ٍد أّم بأهُ َءوْجدي َءو واح
ٍة مَّن انبعثْت كما ّو َءباب ق َءش و َءل ً الّساعدين طوي َءدل َءشمْر

الكلب عيون صفة

َءن الكلب إذا أبأصرت  الّصيد: وقال آخر يِصُف عيو

ّناُص  ُق َءرُس بأالّصيد ال َءعْض ٌءةّ َءع ٌءف مَّجّز َءنصهصا كأّن ُغْض عيو
َءعل في القلئصصد، يقصصول: ُيج َءدع  َءجْزع، وهو الو مَّجّزعةّ: في أعناقها 

َءرد، وقصصال َءبصص َءرس هاهنصصا: ال َءعْضصص ِتُل الّصيد، وال َءن تخ ُنها حي تبيّض عيو

الخر: 

َءل ْع َءراُح الّضراء ِف َءكصلِّب َءتص لصلص َءراح إذا الّصراِخ إلى َءت

َءفهُ: وقال آخر وذكر الّضراء، وهو يصف الّشيخ  ْع وض

ٌءل ُلو َءن َءذ ِرُش حي َءت ِكلُب َءته َءد أن ال َءبأصعصير بأهُ ُيقا
ّيةّ،  َءب والمطِّ ّدون الكل ِع ُي ُهم عند الحاجةّ  َءأنشد: قال: و و

ِة وكّل ّدا ُعللةّ مَُّف ِم ال ِد ْلص ِصص َءب َءق ًا فأع َءرٍج أهوج كّل خير ْه مَِّ
الخر: وقال 

ّديات ّقبات مَُّف  ومَّل
ٍهُ بأالمعنى  َءؤيب في شبي ُذ ّول: وأنشد قول أبأي  ال

َءرى َءح َءي ْب َءق الّص ّد َءص ُع الُم َءز ْف بأصهُ الّضصارياُت الكلُب َءي
َءرى سصصاطع َءيصص َءن مَّع الصبح والشراق مَّن الكلب، صار أحدها حيصصن  ّقي ُل ّثيران لما قد  يقول: هذه ال

َءسصصل عليهصصا الكلب صصصولةّ ُتر ُق فصصي الشصصمس، فعنصصدها  َءشّر َءت َءتها ف َءطُِّر ليل ّنها تم ُع، وذلك أ َءز ْف َءي الصبح 

َءة ْتصصر َءقصصب ف ّنمصصا ر ْبح، وإ ّذئُب للغنم مَّع الّصصص ِرض ال َءر مَّا يع الذئب على الغنم مَّع الصبح ويقال إّن أكث

ًة لهُ مَّع الّصبح،  َءر ذئب شا َءس ًا يحرس، وقال أعرابأّي وك َءتهُ دائب َءت ليل ْنهُ بأا َءلهُ، ل فقال: الكلب وكل
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ّذئاب َءح مَّصا إذا ال َءرا أو را َءكص َءبأص
َءة َءورد ِد ُأّم بأ َءوْر ذو الص

َءسصٍل َءعص
ّكت ِري العين انف ْذ َءعهصا ت  دمَّ

َءرا َءر ِد
ُبأنها ٌءت ا َء ِلصيل َءس َءرر لصهصا و ُغص

ٍر طالُب الّصبح في  كان ِوت
ّتصأرا فا

ّذئُب على يعدو إذ ال
َءنصمصي غص

ِري  ّلواتي الّضوا  تقِصُم ال
َءصرا َءق  ال

َءمَّهُ  ٌءن اعتا ُنصهُ َءشصثص ِثص بأصرا

الصصصلة عليصصهُ النصصبّي قصصال ولما الكريم للرسول الخيل زيد مَّسألةّ

ِد والسلم َءد وسّماه َءقال، مَّا الخير مَِّن الخيل لزي سألهُ مَّا الخير، زي

ٌءد ًا، زي ّ حاجةّ، لهُ ذكر ول شيئ ّنهُ إل ّلهُ، رسول قال: يا أ رُجلن فينا ال

ِريح، لحدهما يقال خمسصصةّ أكلصصب ولهمصصا ُدجانصصةّ، أبأا يكنى والخر َءذ

َءل فصصصي تصصصرى فمصصصا الظبصصصاء، َءتِصصصصيد ّلصصصهُ صصصصيدهم? فصصصأنز عصصصّز ال

َءك َءن ُلو َءأ َءيْس َءذا وجّل:" ُكُم ُأِحّل ُقْل ُلهْم ُأِحّل َءمَّا َءبصصاُت َءل ّي ّطِّ َءمَّصصا ال ُتصصْم َءو ّلْم َءع

َءن ِرِح مَِّ َءوا َءج َءن ال ِبي ّل َءك ُهّن مَُّ َءن ّلُمو َءع ُكُم مَّّما ُت َءم ّل ّلهُُ َءع ُلوا ال ُك َءن مَِّّما َءف ْك َءس َءأمَّْ

ُكْم ْي َءل ُكُروا َءع ْذ َءم َءوا ِهُ اْس ّل ِهُ"، ال ْي َءل ّوُل َءع ٍء فأ ّظم شي ِنك في يع َءن عي شأ

َءد هذا أّن الكلب، َءواف َءم ال لصصم بأما وُسّمي قيل، مَّا لهُ ِقيل الذي الكري

َءأْل لم أحد بأهُ يسّم ّ يس أعظمهصصا: وهصصي وثانيصصةّ الكلب، شأن عن إل

ّلهُ أّن ًا ذلصصك عنصصد فيهُ أنزل تعالى ال ًا آيصص ُأِحصصّل مَُّْحكمصص َءلكصصُم فقصصال: "

َءباُت" فسّمى ّي ّطِّ َءدها ال ًا، صي ّيب َءمَّا ثم ط َءو ُتْم قال: " ّلْم َءن َءع ِرِح مَِّ َءجصصوا ْل ا
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ًا َءن" مَّخصصبر ِبيصص ّل َءك قصصال: "مَِّّمصصا ثصصم والتصصأديب، للتعليصصم َءقبولهصصا عصصْن مَُّ

ُكُم َءم ّل ّلهُ" ولول َءع َءب ذلك أّن ال ِم مَّن البا ِم التعلي عنصصد َءمَّْرضصصّي والعل

ّلهُ َءما وجّل، عّز ال ُلوا ثم نفسهُ، إلى أضافهُ َءل َءفك َءن مَّّما قال: " ْك َءسصص َءأمَّْ

ْيكْم َءل ُكروا َءع ْذ َءم َءوا ِهُ اْس ّل ّوُل ال ِهُ" فأ ْي َءل ٍء َءع ُظصصم شي عينصصك فصصي بأصصهُ يع

ُكهُ ٍد كصصّل إّن الّصصصيد، َءأصصصحاُب يقول وهكذا عليك، إمَّسا ّنمصصا صصصائ فإ

ّ نفسهُ على ُيمِسك َءب إل ّنهُُ الكل كصصان ولصصو صصصاحبهُ، علصصى ُيمسك فإ

ّنةًّ الخيل لزيد الجواُب َءن مَّن ُس ّلصصهُ صصصلى النصصبي ُسن وسصصلم عليصصهُ ال

َءن َءف الّرفعصصةُّ، ذلصصك في َءلكا َءق والكتصصاُب فكيصص ّنةّ، فصصو روى وقصصد الّسصص

َءن أّن هشام ّبصصاس ابأصص َءب سصصّمى ع َءب هصصذه َءذريصصٍح ِكل ُدجانصصةّ أبأصصي وكل

ِلصصصس، َءقنيصصصص، وغلّب، فقصصصال: المخت َءسصصصلهب، وال وِسصصصْرحان، و

ِطس. والمتعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا

ّبصصاء وزعم والخانوق الذبأحةّ دواء ِد مَّصصن أّن الط ِةّ أجصصو َءيصص ّذبأحصصةّ أدو ال

ك كان َءمَّن حلق في ينفح أْن والخانوق َءرجيصع مَّصن َءجصّف مَّصا بأصهُ، ذل

ُد الكلب، ّبأمصصا بأصصهُ يتغرغصصر يكون أْن ذلك وأجو ْوه ور جلصصد علصصى طلصص

ِد المحموم الُحّمى. الحدي

الكلب رجيع
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ّ َءبيصاُض إل ّد بأياضصصهُُ، وليصس يعصصتريهُ ال وأجود رجيع الكلِب أْن يشت

َءيّض ٌءء للقانص مَّنها. والجعصصور قصصد تصصب ْكل الطِّعام، وذلك ردي عن أ

إذا كان قوُت صاحبها اللبن، ولذلك قال أبأو كلب وهو ابأن لسان

ٌءل مَّن بأني أسد فقصصال: قصصد علمصصت العصصرُب يصصا الحّمرة ومَّّر بأهُ رج

َءربأهُ َءف عليصصهُ فضصص َءض ُجعصصور، فعكصص َءبأيا ّدها  ّنكم أش ٍد أ َءر بأني أس َءش مَّع

ْقصصل، ول َءب ّنهم ل يعرفصصون ال ّيصصره بأصصأ ّنصصهُ ع َءرد، وذلك أ َءبأ بأالسيف حتى 

ًا مَّنهم:  يعرفون إلّ اللبن، وقال الشاعُر يهجو ناس

َءرج َءع ْن َءطِّاِن بأم ِغي ْهُب ال ِكِب ُش َءنا َءع ال ٌءةّ ِر بأيُض َءعراِجل ُعو ّنصهصْم الُج كأ
ّلحم والعرب ّطِّعام أقّل تقول: ال ًا ال َءخر َءبأ ِ 

 الكلب عن دفاع

ّديك الكلصصب: ومَّصصا صصصاحب وقال فيهصصا ينصصّزل والكلُب وللكلب، للصص

َءدث القرآُن ّق السنن، فيها ُويْح ُيشت ّنصصاس أسمائها مَّن و ُلسصصد، لل ول

ٌءء ولها ٌءةّ أسما ُبألصصدان مَّنسوبأةّ، وأعراق مَّعروف ٌءب مَّشصصهورة، و َءقصصا وأل

َءات، ِقُب وِسم َءقامَّات ومَّنا ّديك ومَّا ومَّ ّ لل ّنصصهُ تقول مَّا إل إذا العوام: إ

ِر في كان ٌءك الدا َءرق أبأيض دي يقصصوُم وليصصس شصصيطِّان، يصصدخلهُ لصصم أف

ْير ّقا، ذلك كان ولو ذلك، َءخ َءمَّصصن علصصى تقضي العواّم لّن بأشؤُمَّهُ؛ً ح
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ٌءك داره فصصصصصصي كصصصصصصان بأالزندقصصصصصصةّ. أفصصصصصصرق َءأبأيصصصصصصض ديصصصصصص

ٌءك فيهصصا كصصان إذا الصصدار إّن يقولصصون والصصذين ُق ديصص ْلها لصصم أفصصر يصصدُخ

َءل َءمَّْن يقولون الذين هم شيطِّان، ٍر لحصصم أك ّنو َءد ِسصص َءيِضصصْره لصصم أسصصو

ّدخنصصةّ الصصدار ُدّخنصصت وإذا سصصحر، ُدخنصصةّ سصصّموها الصصتي بأال أو مَّريصصم، بأ

ّلبان، ُعّمار عليها يكْن لم بأال ّدار ل تطِّيصصر سصصاحرة َءمَّّرت فإن سبيل، ال

َءقطِّت، ّكون ل الصصذين وهم س َءبأين بأيصصن نصصام َءمَّصصن أّن يشصص َءطِّصصهُ البصصا ّب تخ

ُعّماُر َءبلتهُ ال َءخ  الجّن و

 له: جرو يقال مأا

ْنظصصل علصصى ّنور أشباه ذلك: جرو، ويقصصال للصصصغير مَّصصن الح ّذئِب والّس قال: ويقال لولد الكلب وال

ّنِمُر بأُن  َءقال ال ْولب: مَِّثل ذلك: جرو، و َءت

َءن َءظل مَِّ ْن َءلح ٌءو العامَِّّي ا  َءجْر
ُق. ّل  مَّف

ّقى ٍء في ُيل ّنصهُ ِسقصا كصأ

 الكلب قاول مأن

َءووه وكصصان َءر ّيد بأن مَّحمد في شأن عائشةّ في الحصصديث الصصذي  ْكر الكلب قوُل الّس ِذ َءد في  ومَّّما زا

ُع  ّنهُ أجم َءرف، ولك ًا، وليس في ذكره ش ّيا غالي ّيد رافِض للفّن: الّس

ّو ُد ُه َءب ال ْهِل ِكل َءءِب َءأ ْو ِد مَّن الح َءل َءب ِم ال َءرا ّبهصْت الح فن
َءرفت قال: ويقال ًا الكلبةّ ص َءراف ًا، ِص َءلعت وُصروف َءظ َءلع و ًا تظ ُظلوع

 الكلب ظالع ينام حتى أفعل قاولهم: ل
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ّنمصصا ُع الكلب، قصصال الصصصمعّي: هصصذا بأاطصصل، إ ِل َءم ظصصا َءينا ّتى  َءعُل ح قال: ومَّن المَّثال في ذلك: ل أف

ّتصصى تمصصّل الكلُب ّتصصى تهصصدأ الّرْجصصل، وح ِطِّق ِسفاد الكلبةّ ح ُي َءلع مَّنهُ لم  َءب مَّا يظ َءب الكل ذلك إذا أصا

َءم ّنوم لطِّول التعب، وإذا كان فصصي ذلصصك الصصوقت يلتمصصس الظصصالع ورا َءق، وتحتاج إلى ال ِر َءتفت ّنباح و ال

َءظلعهُ إلّ الكلبةّ، وأنشد  فقال: ِسفاد الكلبةّ، لم يعرف 

َءبى ِكلِب َءره وأْخ ِقد كّل نا مَُّو ُتها ّدي ِد مَِّْن تس ْع ُع نام مَّا َءبأ ِل اْل ظا
َءران  َءه لِج ِد: وأنشد غير ْو َءع ال

ٌُءق َءحمائُم َءدائِن ُوْر َءلمص ّتصُف بأا ُهص ْد ُفؤُادي َءحا ق هاجصهُ ثّم َءص

ْغي ٌءب الب ُد ِشّري َءغّر َءرُف ُي ْتص مَُّ
َءل َءع الهدي ِل ّظا الّرْجل ال

َءها َءطِّ َءوْس
ًا فصصي غيصصر هصصذا البصاب، قصصال مَّا قيل مَّن الشعر فصصي إشصصلء الكلصصب علصى الضصصيوف وقصصالوا أبأياتصص

العرابأّي: 

َءنا َءعلينا ْد ِك ِهُ بأين ف َءبأي َءكصُل بأا ْؤُ ُن ّباد َءع َءلصى بأ َءبأصهُ فأش كصل
َءيوُم ِلقيامَّةّ يوُم أو ال إلصيهصُم ُأسّر لصحابأي أطوُل ا

آخر: وقال 

َءل  َءوة وفض َءزِن مَِّْن ِهرا ًا للّضيفاِن  َءأْر ًا كلبص ضصاري
َءحريم  الهْمدانّي: وقال في خلف ذلك مَّالُك بأن 

َءواُم مَّصّرعصا بأات الحّي َءس ٌءة ّ وواحصد َءت إل ٍة أبأصي بأصغصصصّر
مَّفّزعصا فيهم القوم َءجاُر كان ّ َءجصارتصي تصفصّّزع أل
َءزل ًا الضياُف ن َءزعا ِحرص ُتو ّ ل َءت َءأل َءنصا ُأصصّمص َءبص كصلص

ًا، استطِّراد لغوي  َءلحز َءحزه  َءء، فهو يل َءز الكلُب النا َءلِح قال: ويقال 

َءء ًا، قال أبأو يزيد: وذلصصك إذا لِحصصس النصصا َءحسهُ لحس َءسهُ فهو يل ولح

ّنما هصصو مَّصصن َءلغةّ الكلب، فإذا كان للكلب فإ َءقْرو: مَِّي مَّن بأاطنهُ، وال

ّوب َءق َءجر وي ْن ُي ٍةّ  ُو أسفُل نخل َءقْر ِز أو مَّا أشبهُ ذلك، وإلّ فال ُكو َءفل  أس
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ُذ فيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهُ. َءبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص َءت ْن ُي و

وقال العشى: 

َءت َءن وأن ِو بأي َءقْر والعاِصر ال َءد بأها ِبي َءضْت إذا ال َءر أع
ِزّل ْنهُ ي ّطِّصائر ُظفُر ع الص َءدٍل ّيد مَِّْج ُنصهُُ ُش َءيا ْنص ُبأص

ًا إذا قصصام كصصان ًا أن يقولصصوا: أتعرفصصون شصصيئ ّناُس بأعُضهم بأعض ُيحاجي بأهُ ال ّيةّ في الكلب ومَّّما  أحج

َءسصصْمكهُ، َءفصصع ل َءعى كصصان أر ُده إقعاؤه، وهو إذا أق َءر مَّنهُ إذا قعد? يريدون الكلب، لّن الكلب قعو أقص

َءع في الهواء طولً مَّنهُ إذا قام، وقال عمر بأن  لجأ: وأرف

ِم الكليِب كإقعاء  ْنوا المعِص َءتٍب ِح ِم َءق مَّسصتصقصد
ُدهم فصصي َءي أحصص ِع ْق ُي َءأْن  َءهى  َءن ّنهُ  َءأ ويقال أقعى الكلُب إقعاء، ول يقال قعد ول جلس، وفي الحديث: 

َءء  الكلب.الصلة إقعا

ْلِب سّن  َءك  ال
َءهرمَُّصصهُُ بأالسصصنان، فصصإذا كصصانت سصصوداء كصصانت دليلً علصصى َءفتاء الكلب و َءرف  ُيع قال صاحب الكلب: 

ّذكر أكصصثر. ّلصصت علصصى الفتصصاء والحداثصصةّ، وقصصال: أسصصنان الصص ّدة د ًا حصصا ِبأيضصص كصصبره، وإذا كصصانت 

ِد ْهص أصناف الحيوان المشقوقةّ الفواه وأصناف الحيواِن المشقوقةُّ الفصواه كصالكلب والسصد والف

َءد َءهُ الكلصصُب السص َءشصصب ّدة المماضيغ والفّك والخراطيم، كالكلب والخنزير والصصذئب، فأ ٌءت بأش مَّوُصوفا

َءر فصصي َءب والخنزيصص ّذئ َءبهُ الصص َءشْحو فمهُ على مَّقدار جسصصمهُ، وأشصص ّتساعهُ، وعلى أّن  َءشْحو الفم وا في 

َءد السصصترواح، فجمصصع الكلصب دون ّيصص َءد القلصب، ج َءخطِّم وامَّتداد الُخرطوم، ولذلك كان شصصدي طول ال

ُلح للبأتلع واللتهام والحطِّصصم والسصصتمراء ُلح للرّض والحطِّم، كما جمع مَّا يص هذه الصناف مَّا يص

َءةّ التي لو رآها النسصصان لصصم َءع َءبْض بأعض مَّا قيل في السد والسد حريُص واسع الّشْحو، فهو يبتلع ال

َءقم ل تجول فيهُ، وهصصو فصصي ذلصصك ّل ٌءم واحد وال َءقهُ عظ ِر ذلك، ويقال إّن عن ّتسع لمرو َءقهُ ي يظّن أّن حل

َءفي ذلصصك َءلحييصصهُ ِضصصع ِو  َءنهمصصهُ وشصصْح ْلقهُ مَّا يمّر فيهُ، بأل يبتلع لفصصْرط  ُلس في ح قليُل الّريق، فل يس

َءقهُ، ُفهُ عن تصريفهُ عن ٍد، ضع ٌءم واح ُبع عظ َءق الس ٌءس أّن الذي يدّل على أّن عن المقدار، وقد زعم نا

ِد في  ْو َءع ًا، فيسّمى الصيد، وقال ِجران ال الذئب: فل يلتفت إلّ مَّع

ّذراعين وفي ِم ال َءغ والُخرطو َءفصٍت كّل مَّنهُ المماض َءتص ْل مَُّ
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 تسهيُل
ّنصصهُ َءهُب إلصصى أ ْذ ُيصص ّكيصصن،  ُطِّولةّ فصصي الف َءمَّم ّنها  ّياِت بأأ وقالوا في أسنان الذئب وفي أسنان بأعض الح

ِغر،  ْث ُي ّنهُ ل  ٌءم مَّخلوق في الفك، وأ وأنشدوا: عظ

رحصيبصاِت وأشداٍق رأٍس ّلْحييِن في ً ال إلى َءمَّطِّل
َءلشداق، والفاعي خاّصةّ هي المنعوتةّ بأذلك، وقال الشاعر وهو  َءصف بأسعةّ ا ّياُت تو َءجاهلي:والح

ُقرص َءح كال  طِحيِن مَّن ُفلطِّ
ِر ِعي  َءش

ِزمَُّهُُ َءها َءن َءل ِزي َءورأُسصهُُ ِعص

ُء ِفيِض مَّن طاحت سمرا َءبأرير َءن ًا ِوقصاع َءعين كصأنصهصا للص
َءقا ْد ٍز ِش َءضْت َءعُجو ِر َءمَّْضم َءطِّهو ل َءتصهُ إذا ِشدقيهُ استعصرضص

 والسد النسان الكلُب فيه أشأبه مأما

َءبهُ ومَّّما ِد كصصّل أّن والسصصد، النسصصان الكلُب فيهُ أش هصصذه مَّصصن واحصص

ّنمصا الجناِس هُ إ َءد واحصد، بأطِّصُن ل َءعصى، البطِّصن وبأعص َءض أّن إل الِم بأعص

ّدّب، الصصذئُب ذكرنصصا الصصذي في ويناسبها بأعض، مَّن أعظُم بأطِّنها والصص

َءر فما َءث ويتلقحصصان، يتناكحصصان صصصارا فلصصذلك الكلصصب، يناسصصبان مَّا أك

ٍء أشبهُُ الكلب قال: وأمَّعاء المنطِّق، صاحب قول وهذا بأأمَّعاء شي

ّيةّ، ًا وهذا الح ُد مَّما أيض ّنهُ قدره، في يزي النسصصان، يشصصبهُ أن إمَّّصصا ل

ِبهُ أْن وإمَّّا ّلما الحشرات، ودواهي السباع رؤساء يش هذه كانت وك

يحتلصصم ومَّصصا الحيوان مَّن يحتلم مَّا أكبر قدره كان أكثر فيهُ المعاني

والصصصبّي والحمصصار، الفصصرس وكصصذلك ويحتلصصم، يحلصصُم قال: والكلب

ّثور يحتلم، ول يحلم فصصي ذلصصك ويعصصرف كالصصصبّي، كلصصهُ هصصذا في وال
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َءع إذا الكلب َءعظ، تفّز َءم أّن وزعم وأن َءفصصرس مَّصصن ُعصصوين قصصد الحتل ال

ِبرذون قصصالوا: الحيصصوان.  لصصدى التناسصصليةّ المَّصصور بأعض والحمار وال

ِعظال وليس ّ الفرجين والتحام ال َءمَّن والذئاب، الكلب في إل أراد و

َءفصصّرق أن َءن ُي َءلت إذا الكلب بأيصص َءم وتسصصافدت تعصصاظ ًا را ًا. أمَّْصصر عسصصير

ِول الذي قالوا: والحيوان الكلصصب مَّثصصل مَّعصصروف، الّسصصفاد عنصصد يطِّا

أراد وإذا التحصصام، هنصصاك يكصصن لم وإن والجمل، والعنكبوت والذئب

َءد العنكبوت َءلبت السفا الوسصصط، مَّصصن نْسصصجها خيوِط بأعض النثى ج

َءذا َءعل ذلك فعلت فإ َءكر ف َءل الصصذ َء ذلصك، مَّثصص حصصتى يتصصدانيان يصصزالِن َءفل

ّذكر بأطُِّن فيصير يتشابأكا َءةّ ال َءل َءك النثى، بأطِِّن ُقبا ٌءهُ وذل بأعصصادات َءشصصبي

الضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصفادع.

َءلعراب، بأعض عْن الحسن أبأو وقال َءجصصم قال: إذا ا علصصى الّرجصصُل َءه

ّذئب ِةّ ال ّذئب َءم وقد يتسافدان، وهما وال َءح َءفْرجصصان، الت َءلهمصصا ال ذلصصك قت

َءء، كيصصف عليهمصصا الهصصاجم ّنهمصصا شصصا ً ل َءدان مَّصصا قليل َءلّن كصصذلك، ُيوجصص

ّدا وحشّي الذئب َءشصصهّي ج ًا، و ّد ٍد وخلصصوة، قفصصرة صصصاحُب جصص وانفصصرا

ّذئبةّ أراد وإذا وتباعد، ًا توّخى ال ِيصصس، يطِّؤُه ل الِقفار مَّن مَّوضع َءلن ا

ًا ّنا نفسصصهُ، علصصى خوف ّلصصذة. مَّصصِن المطِّاولصصةّ فصصي َءيجصصد بأالصصذي وضصص ال

ّدثني المثنى بأن أحمد حديث ّنى بأن أحمد وح َءث إلى قال: خرجُت الم
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ٍةّ خوخ صحراء َءي ْفُت جنيتها لجنا ّطِّلب، وِخ ْذ شاّب، وأنا ال لي عرض إ

ْنُت ذئب ّلما فك ّق مَّن ُدْرت ك َءر ِش َءر لصصهُ ُدْرت فصصإذا بأي، استدا مَّصصن َءدا

ْلفي، َءط وأنا خ ِةّ وْس ّي ًا أجد ل َءبأّر ّ مَُّعين ْهصصري، إليصصهُ أسصصند بأشيء إل ظ

َءبأني ّدوار، وأصا ْنُت ال َءلكةّ، وأيق َءنا فبينا بأاله مَّصصا أصصصابأني وقصصد كصصذلك أ

ّذئُب أراده الذي هو وذلك أصابأني ّدره ال ٌءةّ إذا وقصص َءرضصصت، قصصد ذئبصص ع

َءجصصل وتصصأِخير الّصنع مَّن وكان َءل اهتياِجهصصا زمَّصصن فصصي كصصان ذلصصك أّن ا

ُفدها، َءينها فلما وتسا َءكني عا َءد تر َءص َءم فمصصا نحوها، وق َءثصص ْع َءل ِكبهصصا، أْن َءت ر

ّنها الكتب بأعض في قرأُت كنُت وقد ّوقت تلتحم، أ َءف ْهِمي َءف وهمصصا س

َءر لم فلّما إلّي، ينظران ًا عندهما أ َءق نكير ّق في كان مَّا عندي ذلك ح

ْيت تلُحِمهما، مَّن الكتاب َءش َءسيفي إليهما َءفم ّتى بأ قتلتهما. ح

والخنازير الكلب لقاح

ّد قال: ومَّما َءع ّنها للكلب ُي ًا أ َءقصصح ُتلقُح مَّا كثير َءتل ّدفء لحصصال و أو الصص

مَّصصن غيُرهمصصا يكصصاد ول سصصواء، ذلك في والخنزير والكلُب الِخصب،

ًا ينصصازع تصصرى كمصصا فصصالكلُب الزمَّصصان، ذلك في يتلقح الصناف أيضصص

الحيصصصصصوان. جميصصصصصع فصصصصصي والمحاسصصصصصن السصصصصصاءة مَّواضصصصصصع

ًا الحيوان يكون مَّا أسوأ ُعب الكلب قصصال: وإنصصاُث خلق ُقهصصا تصصص أخل
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َءن إذا ٌءض لهُ شيء وكّل ِجراء، لها كا ٌءخ أو ِجراء أو َءبأي ُأ ِفصصرا مَّصصا فأسصصو

ًا يكون ُق ُخلق ًذى يكصصون مَّا وأكثُر وأنز َءرُم أ ْعصص ّ كصصذلك، كصصان إذا وأ إل

َءقر. والكلب إناث َءن أسّن كان كلما الب ُتهُ كا َءر صو وأغلظ. أجه

الكلب تناسل

ّتةُّ لهُ تّمت إذا ينزو قال: والكلب ّبأمصصا أشصصهر، س مَّنصصهُ ذلصصك كصان ور

ًا تحِمصصل النثى والكلبةُّ أشهر، ثمانيةّ ابأن وهو ًا، وسصصتين واحصصد يومَّصص

َءل ُع ول يكون، مَّا أطو ّتون لحملها يتّم أن قبل تض ًا، س يبقصصى ول يومَّ

ّبأى ول الجْرو َءزى أن تصصصلح والنصصثى ذلك، عن قّصر إذا يثر عليهصا ُينص

ّتةّ بأعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد أشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهر. ِسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ُة والِحْجصصر والكلبصصةّ والنسصصان الحيوان مَّن البكر ولد وغيصصر والمصصرأ

ّوُل يكون ذلك، َءر ِنتاجها أ ّثصصةّ، أصغ ْيصصُض وكصصذلك ُج َءب ًا، كصصان إذا ال بأكصصر

تناسصصل فصصي القصصول بأقيصصةّ فصصرخ أو فصصّروج مَّصصن مَّنهُ يخرج مَّا وكذلك

ُذكور الكلب تهيصصج والنصصاث الّسصصّن، فصصي الناث قبل َءتهيج الكلب و

الّشباب تمام إلى الحدث وقت تأّخر وكلما حركتها، وقت في قبلها

إلصصى بأصصل كلصصهُ، ُعمرهصصا الّسصصفاد تريصصد ل والكلُب لولصصده، أقوى كان

َءي تبلصغ أن إلصى تلقح وهي مَّعلوم، وقت وربأمصا سصنةّ، عشصرة ثمصان
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َءدرت َءت ْن ٌءس والكلُب العشصصرين، فبلغت الكلبةّ ا كصصثيرة: الكلصصب أجنصصا

َءفد السلوقّي قبل ذلك تطِّلب والنثى أشهر، ثمانيةّ ابأن كان إذا َءيس

ُغور عند وذلك الثمانيةّ، ٍو مَّصصن تحِمصصل والكلبصصةّ بأبصصولهُ، الصصذكر شصص نصصْز

ذلصصك، ليعرفوا وحضروا الكلب عرفوا الذين ذلك عرف وقد واحد،

ّيةّ قال: والكلبةّ ْدس تحِمل الّسلوق ّتين السصصنةّ ُسصص ًا، ِسصص ّبأمصصا يومَّصص وُر

ًا ذلك على زادت َءنصصْي أعمى يكون ُوضع إذا والجرو يومَّين، أو يومَّ اث

ًا َءعشر َءفد والكلبةّ يبصر، ثّم يومَّ ِعها بأعد تس الثصصاني، الشصصهر في وض

السصصنةّ، ُخمصصس تحمصصل مَّصصا الكلب إنصصاث ذلك. ومَّن قبل تسفد ول

ًا، وسبعين اثنين يعنى َءء تكصصون الجصصراء وضعت وإذا يومَّ اثنيصصن عميصصا

ًا. ومَّن وعشرين أعنصصي السصصنةّ، ُربأصصع يحمصصل مَّا الكلب أصناف يومَّ

ًا، عشر سبعةّ كذلك وتبقى جراء وتضع أشهر، ثلثةّ ُترضصصع ثصصّم يومَّ

َءءها ّيامَِّها عدد على ِجرا الكلب إنصصاث أّن فيها. وزعم تبصر ل التي أ

َءرم ذلصصك وعلمَّصصةّ أيصصام، سصصبعةّ كصصّل في تحيُض ِرهصصا، َءو َءبصصل ول أثفا تق

ذلصصك ليكصصون بأعصصدها الصصتي السبعةّ في بأل الوقت، ذلك في السفاد

َءم َءعةّ تما َءر أربأ ًا عش َءر يومَّ َءةّ لتمصصام كذلك كان وربأما يكون، مَّا أكث ّت سصص

َءر ًا. عشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص يومَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

َءناث َءد ُتلقي الكلب قالوا: وإ ْع ِء وْضع َءبأ َءبأةًّ الِجرا ّيصصةّ، غليظةًّ ُرطو بألغم
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ْتها وإذا َءضع َءد و ولبنها الناث، عامَّّةّ وكذلك ُهزال، اعتراها الِجراء بأع

َءهر َءع أن قبل أطبائها في يظ َءض ُثصصر وربأمصصا ذلصصك، أكثر أيام بأخمسةّ ت ك

ِر في ذلك كان وّربأما أيام، بأسبعةّ ذلك قبل أطبائها في اللبُن مَّقصصدا

َءهر ولبنها أيام، أربأعةّ َءعْت إذا ويجود يظ َءض قصصال: فأمَّّصصا ساعتها، مَّن َءو

ّيةّ ًا، بأثلثين حملها بأعد لبنها فيظهر السلوق ُنها ويكون يومَّ َءل لب ّو مَّصصا أ

ُع ًا، تض ّق أزمَّن فإذا غليظ ّق، ر ِر لبصصن يخصصالف الكلِب ولبصصُن ود سصصائ

والرانصصصصصب. الخنصصصصصازير لبصصصصصن بأعصصصصصد بأصصصصصالغلظ، الحيصصصصصوان

ُغ علمَّةّ تكون وقد ِ َءل ِسفادها مَّبل ِرض َءمَّا مَّث ِء يعص ا ّنس ارتفصاع مَّصن لل

ّثديين، َءمَّات وهذه عسيرة، ذلك ومَّعرفةّ ال َءنصصاث تظهر عل الكلب، ل

ُة َءلها ترفع الكلب وذكور ِةّ لتمام وتبول أرج ّت ل َءمَّصصا ومَّنهصصا أشصصهر، س

ذلصصك، قبصصل يعّجصصل َءمَّصصا ومَّنهصصا أشصصهر، ثمانيةّ يبلغ أن إلى ذلك يفعل

َءر إّن عصصاّم بأقصصوٍل قال: ونقصصول ِويت، إذا ذلصصك تفعصصُل الصصذكو فأمَّّصصا قصص

َءناث ِعيةّ، تبول فهي ال ْق َءغر، َءمَّا ومَّنها مَُّ ُع مَّا وأكثُر تش اثنصصا الكلبةُّ تض

َءشر ًا، َءع َءفْرط، في وذلك جرو وّربأمصصا والّستةّ، الخمسةّ ذلك وأكثر ال

ًا، وضعت ّقيةّ إناث فأمَّّا َءواحد ُع فهي السلو َءةّ تض ُثها أجراء، ثماني َءنا وإ

َءفد َءوذكوُرها َءيْت، مَّا تس ِق ِرض َءبأ ّيةّ للكلب َءويع َءرض السلوق خصاّص: َءعص

ّنها َءوهي ّلما أ  الّسفاد على أقوى كانت بأقيت ك
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الكلب أعمار

ّقيةّ وذكصصورة َءر تعيصصش السصصلو اثنصصتي تعيصصش والنصصاث سصصنين، عشصص

َءع تعيش الكلب أجناس َءوأكثر سنةّ، عشرة َءوبأعض سنةّ، عشرة أربأ

ًا أطصصوُل الكلب سنةّ. قصصال: وإنصصاث عشرين تبقى الجناس أعمصصار

ب ُيلقصي وليصس الجملصةّ، فصي هصي وكصذلك الصذكور، مَّن مَّصن الكل

ّنا أسنانهُ ّنابأين، خل مَّا س ّنما ال َءن كان إذا يلقيهما وإ أشصصهر. أربأعصصةّ ابأ

َءب أّن أْجل قال: ومَّن ِلقي ل الكل َءر ُت ّنصصابأين هذين غي بأعصصض يشصصّك ال

ّنا تلقى ل أنها الناس ّتةّ ِس  الب

الكلب أمأراض

قال: وللكلب ثلثةّ أصناٍف مَّن المرض، وأسماؤها: الكلب بأفتح

َءرض لشيء مَّصصن َءلب ُجنون، فإْن ع َءحةّ، والنقرس، والك اللم، والذبأ

ٌءء يقتصصل الكلب، ًا أمَّاتهُ، مَّاخل النسان، وهصصو دا ٌءب أيض َءكل الحيوان 

ّنهُ يعالصصج ُتصصل بأصصهُ الكلُب كصصّل شصصيء عّضصصتهُ، إلّ النسصصان فصصإ وتق

ِرض للحمصصار، َءلصصب يعصص َءلم، أدواء بأعض الحيوان قصصال: وداء الك فيْس

ّنهُ يصيُب كّل شيء، فمن ذلصصك مَّصصا َءذهاُب العقل فإ فأمَّّا الجنون و

ُيصصصرع المجنصصون، َءع كمصصا  ُيصصصر َءمَّصصا  يصصصيب الصصدواّب، فصصإّن مَّنهصصا 
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والسصصصصصصصصائس مَّصصصصصصصصن الصصصصصصصصدواب: الصصصصصصصصذاهب العقصصصصصصصصل.

ّنهُ ًا، وذلك أ َءجب َءع َءأعين الطِّبيب  صرع أعين الطِّبيب وقد كان شأن 

ّتفصصق أن ّبأمصصا ا ٌءل يصصصرع، فكصصان ر ّنهُ كان لهُ بأغ َءأ ّتفق  ُيصرع، وا كان 

ُع ّيين الّصصصْر ًا وقد رأى ذلك كثير مَّن أصصصحابأنا البصصصر َءرعا جميع ُيص

عند الحيوان والّصْرع عاّم في الحيوان، ليصصس يسصصلم مَّنصصهُ ِصصصنف

ّتى ل يعرض لهُ مَّنهُ شىء، والنسان فوق جميصصع الحيصصوان مَّنها ح

ًا، وكذلك هو في العقصصل والمعرفصصةّ والحتيصصال لصصهُ، مَّصصع دفصصع تعذيب

ك، ومَّصن ذلصك َءمَّا يعتريهم ذل َءمَّا أكثر  المضّرة واجتلب المنفعةّ، و

َءمَّا يذهب، ومَّن ذلك مَّا ل يذهب بأعض مَّن عرض لهم الصرع مَّن

َءرض لصصهُ ذلصصك، وقصصد كصصان ّبب ع ُع المتطِّ َءيشو ِت َءبأْخ الفضلء وقد كان 

ُقريب فصصذهب عنصصهُ، وّربأمصصا عصصرض للّرجصصل عرض لعبد الملك بأن 

َءظّن بأهُ ذلك فصصي بأيصصان ول تصصبيين، ول فصصي أدٍب، ول فصصي ُي الذي ل 

ُثّم ل يعرض مَّصصن ذلصصك َءزاج،  ِةّ مَّن الم اعتداٍل مَّن الخلط، والصّح

ِبشصصر بأصصن أبأصصي عمصصرو بأصصن َءةّ لهُ فيهُ، كما كان يعرض ل إلّ مَّا ل حيل

ّي المصصازنّي وكمصصا عصصرض لعبصصد الرحمصصن ومَّنصصصور العلء النحصصو

ِرعا. َءتصصا، ولصم يبلغنصصا أنهمصصا ُصصص ّتصصى مَّا ّديين، فمصصا زال كصصذلك ح الس

َءتةّ  َءق عصصاد المو َءبهُ إذا أفصصا َءأّن صصصاح ٌءس مَّن الّصصصْرع، إلّ  َءتةّ جن والُمو
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إلى كمال عقلهُ كالنائم والسصكران والمغشصّي عليصهُ، وإن عصاش

ٌءء مَّصصن صصصاحُب الُموتصصةّ فصصي ذلصصك مَّائصصةّ عصصام. وليصصس يلقصصى شصصي

َءرشصصان أختلف درجصصات َءو َءقصصى ال الحيصصوان فصصي هصصذا البصصاب كمصصا يل

ْكر فليصصس َءأمَّّصصا الّسصص ْكر لدى الحيوان كتبيانها لصصدى النسصصان و الّس

ٌءء مَّن الحيوان إلّ وهو يسكر، واختلف سكره كاختلف سكر شي

َءرب فل تنكصصر ّدث وهصصو يشصص َءمَّن تراه يتح النسان، فإّن مَّن الناس 

ّتى يغلب عليهُ نوم الّسكر ضربأةًّ واحدة، ومَّنهم مَّصصن ًا، ح مَّنهُ شيئ

ُقصصل حركتصصهُُ، َءتث ّول، وتصصراه كيصصف  َءل فصصال ّو ُذ مَّنصصهُ ال تراه والنبيذ يأخ

َءق َءيطِّيش عليهُ الّسكُر بأالعبث، ويطِّبصص ُلُظ حّسهُ ويتمّحق، حتى  ويغ

ُدوه، ومَّنهصصم مَّصصن ل َءعبث ل يعصص ُذه بأصصال َءمَّصصن يأخصص عليهُ النوم، ومَّنهم 

ّلق امَّرأتهُ، ومَّنهصصم يرضى بأدون الّسيف، وإل بأأن يضرب أمَّّهُ ويطِّ

َءمَّصصن يعصصتريهُ َءمَّن يعتريهُ الّضِحك، ومَّنهم  َءمَّن يعتريهُ البكاء، ومَّنهم 

ّتقبيصُل لصصرؤوس ّتسصليُم علصصى المجصالس، وال ِديصةُّ، وال ّتف َءلصصق وال الم

ِثصصب، ويكصصون ذلصصك علصصى ضصصربأين: ِي الناس، ومَِّنهصصم مَّصصن يرقصصُص و

َءشر، والخر تحريك المرارة، وهصصي َءعْرض وفضل ال أحدهما مَّن ال

َءيجصصصصصصصصصصصصصان الفصصصصصصصصصصصصصةّ. ّلصصصصصصصصصصصصصةُّ الفسصصصصصصصصصصصصصاد وه ع

وكّل هذه الحالت والّصور، والنعوت، والجناس، والتوليصصد، الصصذي
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ُبلصصدان يختلصصف فصصي طبصصائع النصصاس، وطبصصائع الشصصربأةّ، وطبصصائع ال

َءلخلق، وعلصصى قصصدر َءلعصصراق وا َءلسصصنان، وعلصصى قصصدر ا والزمَّان وا

ّلةّ والكثرة، وعلى قدر التصصصريف والتوفيصصق، قصصد وجصصدوه فصصي الق

َءجد ُتو ًة لم  َءأّن في الناس واحد جميع أصناف الناس والحيوان، إلّ 

ّتصصةّ، كصصان َءكر الب في سائر الحيوان قّْط، فإّن في الناس مَّن ل يْسصص

َءعّمّي، وكان بأيصصن عقصصل زبأيصصد بأصصن ّلهُ ال مَّحمد بأن الجهم وأبأو عبد ال

ُحميد إذا شرب عْشصصرة أرطصصال، وبأيصصن عقلصصهُ إذا ابأتصصدأ الشصصرب،

ٌءر صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالح. مَّقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدا

َءعصصوني ّيين د َءعّمّي فإّن بأني عبصصد الملصصك الزيصصاد ْكُر العّمّي وإمَّّا ال س

ّبهوني علصصى هصصذه الخاّصصصةّ الصصتي فيصصهُ، َءعّجبوني مَّنهُ، ولم ين ًة لي مَّّر

ْدم غليصصظ َءفصص ٍم  لكون أنا الذي أنتبهُ عليهُ، فدخلت على رجٍل ضصصخ

ةّ، وفصي اللسصان، غليصِظ المعصاني، عليصهُ مَّصن الكلم أشصل المؤُن

ُنهُ ول َءبهُ ول يعصصاو ٌءي يصصواتي صصصاح ٌءف، ليصصس مَّنهصصا شصص مَّعصصانيهُ اختل

َءنهُ فصصي ّق ولسصصا ّتى تصصرى أّن أذنصصهُ فصصي ِشصص ُكهُ ول يناسبهُ، وح يشار

ٍم أو مَّجنصصون، وأّن كصصّل ّتصصى تظصصّن أّن كلمَّصصهُ كلُم مَّحمصصو ّق، وح ش

واحد مَّنهما يقطِّع نظام المعاني، ويخلط بأين السافل والعصصالي،

ٌءف ْدبأرة، وأجصصوا ٌءد مَّصص َءب الهيم، وكانت لهم أجسا فشرب القوم ُشر
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َءرب ّظصارة، فمصا زال العّمصصي يشص ّن ٌءل مَّن ال ّني رج َءكرة، وكنُت كأ مَّن

ُنصصهُُ، ويصصذهب كصصدره، ْقده، ويصفو ذه َءع ُنهُ، وينحّل  ّق لسا ِرطلً، وير

ًا، فصصالتفت إلصصّي َءن نفٍس كنُت صصصادق َءلهُ ُحْس َءر مَّث ّني لم أ ْلُت إ ُق ولو 

َءع َءنصصاك اليصصوم مَّصص ْب َءعّج َءمَّصصا  َءجصصب  َءع القوُم أجمُعهم فقالوا: لصصول هصصذا ال

حداثصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةِّ عهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدنا بأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك.

ّنهُ كان إذا قارب َءزعةّ عند القضاة، أ َءر المنا وزعم العّمّي وكان كثي

َءم، كان ذلك اليصصوُم الصصذي يفصصوت َءع الخصو َءز َءنا َءة الرطاِل ثّم  العشر

َءي القاضصصي َءحصصٍن بأحّجتصصهُ، ويسصصتميل فيصصهُ رأ َءل ِل َءع الخصصصوم  َءذْر فيصصهُ 

َءمَّصصن نصصازع إليصصهُ، ِهُ  المنعقد في مَّجلسهُ الطِّويل، القطِّوِب في وْج

وقال الشاعر: 

ُهُم ّل ً أق َءن إذا عقل صصاِحصيا كصا ّناس أقّل  ً ال إذا عقل

ْتُرُك َءت َءق و َء ِهيا كما الّرجاِل أْخل
َءسى َءهُ الكاس ُح ِفي الّس

ّلدين، بأعِض شعر قال: وهذا الخطِّصأ؛ً هذا ُتخطِّئ ل والعاريُب المو

َءهُ رأينا قد َءف ًا الناس أْس ٌُءس وهصصو سصصكران؛ً النصصاس أحلم صاحي مَِّصصردا

َءن ورأينا زهير، صاحب ّناس أحس ًا ال َءنهصصم ُخلقصص ًا، وأوز ّتصصى حلمصص إذا ح

ٌُءل رأسهُ في صار َءراشةّ، مَّن أخّف كان ِرط َءر َءف ًا وأكث ٍة مَّن نزو َءجصصراد
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َءل فصصصصصصصصصصإّن َءرمَِّضصصصصصصصصصصةّ، َءثصصصصصصصصصص َءرب. بأهصصصصصصصصصصا الم ُيضصصصصصصصصصص

َءف لهُ َءمَّا سبب َءر َءر المعتزلةّ ع َءرف َءلهُُ مَّا سبُب وكان  البهائم سك عصص

ُبأنا ْكر أصحا َءد أّن البهائم، س َءن مَّحّم َءن بأِن علّي بأ لّما الهاشمّي سليما

ّلويهُ على شرب ّدهمان، وعلصصى المطِّبخ، كلب ع ُشصصّراب وعلصصى الصص

ّيين، َءزع مَّصصن ُكصصّل وعلصصى البصصصر ّداه القطِّصصار، مَّصصن إليصصهُ نصص مَّصصن وتحصص

ّد الشّراب َءوا َءج َءحصّب الّشصصّراب، مَّصن ال َءرب أن أ مَّصصن البأصصل علصصى يْشص

َءبخاتّي ِعراب، ال َءلى ُثّم وال ّظلف َءع على ثم والبقر، الجوامَّيس مَّن ال

ِعتاق الخيل َءراذين، ال َءب َءرغَ فلّما وال ِم كصصّل مَّصصن فصص واسصصع الجثصصةّ عظيصص

َءرة، ْف ّظبصاء، الشاء إلى صار الُج ّنسصصور إلصى صصار ثصصّم وال والكلصب ال

ّتى ِعرس، ابأن وإلى َءتاهم وح ٍو أ لفصصواه يحتصصال فكصصان فصصأرغبوه، حا

ّيصصصات ّتصصصى الح ّق فصصصي يصصصصّب ح ِفهصصصا حصصصا ّيصصصةّ، بأالقمصصصاع أجوا المدن

َءساعط، َءم ّتخذ وبأال ًا وكان شكلهُ، شيء لكّل وي المَّصصور، تصصواتيهُ مَّلكصص

ُتطِّيعصصهُ َءصصصُروا الرجصصال، و َءأبأ الجنصصاس هصصذه فصصي الختلفصصاِت تلصصك ف

المختلفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةّ.

ّنظام نعت ّبرني ال َءق أبأو فخ ّنظام، إبأراهيُم إسحا َءسصصهُُ كان وقد ال جال

ًا َءن إبأراهيُم وكان حين ّلسان، مَّأمَّو َءل ال ِليصص َءلصصل َءق بأصصاب فصصي والّزيصصغ الّز

ّنهُ أزعم ولم والكذب، الصدق ِليُل أ َءلل الّزيغ َءق قد ذلك َءأّن على والّز
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ّنما بأْل قليلً، كان وإن مَّنهُ يكوُن كان َءلى ُقلُت إ ٌءن مَّثل َءع َء قولصصك: فل

ِليل َءت الحياء، َءق َءت وأن ًء هناك تريد لس ّنهصصم وذلصصك البتصصةّ، حيصصا ّبأمصصا أ ر

َءل َءوضعوا ُبصصهُُ كصصان َءوإنمصصا ليس، مَّوضِع في القلي يفصصارقهُ ل الصصذي عي

َءء ِهُ، سو ّن َءة ظ َءجود ِهُ و َءلى قياِس ل الصصذي والسابأق والخاطر العارض َءع

َءثق َءل كان فلو بأمثلهُ، ُيو َءد َءس تصحيِحهُ بأ َءس القيا َءم َءح الت الصصصل تصحي

َءره عليصصهُ قاس كان الذي ّنصصهُ الخلص، علصصى أمَّصص ثصصّم يظصصّن كصصان ولك

َءء أّن وينسى عليهُ يقيس ِره بأد ًا كان أمَّ ّن َءن فإذا َءظ َءن، ذلصصك أتقصص وأيقصص

َءزم ِهُ، َءج ُه علي َءةّ صاحبهُ عن وحكا َءي مَّعنصصاه، صصصّحةّ في المستبصر حكا

ّنهُ مَّخصصرج خرج إذا كلمَُّهُ وكان رأيت، ول سمعت، يقول ل كان ولك

ِة ُع يُشّك لم القاطعةّ الّشهاد ّنهُ السامَّ ّنما أ سصصماٍع عصصن ذلصك حكى إ

ٍةّ عصصصصصصصن أو امَّتحنصصصصصصصهُ، قصصصصصصصد بأهرتصصصصصصصهُ. قصصصصصصصد مَّعاينصصصصصصص

ّدثني والسباع البهائم إسكار تجربأةّ في البهائم حديث إبأراهيصصُم فحصص

َءر قصال: شصهدُت ِةّ هصذه أكصث ّتجربأص إسصكار فصي مَّنهصم كصانت الصتي ال

ِم َءقد السباع، َءوأصناِف البهائ َءل َءل و ّلصصم لسصصد احتا َءلظفصصار مَّق ُينصصادى ا

َءجب َءجب عليهُ: الع ّتى الع َءقاه ح َءرف س َءره وعصص الحتمصصال، فصصي مَّقصصدا

َءم، ّنهُ فزع ْد لم أ َءح الحيصصوان جميصصِع فصصي يِج ًا أمَّلصص ْكر ّظصصبي، مَّصصن ُسصص ال

ّنهُ ولول ّفهُ مَّن أ ّظبُي عندي يزال ل َءلكنُت التر ّتى ال ِكره ح َءوأرى أس
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َءف مَّنصصصصصصصصصصصصصصصهُ. يكصصصصصصصصصصصصصصصون مَّصصصصصصصصصصصصصصصا طرائصصصصصصصصصصصصصصص

قصصال: وإنصصاث الحيوان بأعض عند والجرأة التعليم سرعةّ في القول

ًا أسرع السوقيةّ الكلب أصصصناف قصصال: وجميصصع الصصذكورة، مَّن تعلم

ُتها السباع ُكور ُأ ُذ ّ وأقوى، َءوأمَّضى أجر ْهدة إل َءف َءةّ، ال َءب ّذي والعامَّّصصةّ وال

ُبؤُة أّن تزعم ّل ُأ ال َءر ك وليصس السصد، مَّن أج ُق وهصو بأشصيء، ذل َءز أنص

ّد، َءح َءأ ُق و َءر َءجةّ، مَّن وأف َءهْجه ُد ال َءع ّدة التصميم مَّن وأبأ الّصولةّ. وش

ًا حسبه وكلب مأرثد بن عروة بين  لّص

َءبصرة سعيد: كان بأن ِبأشر قال ٌءخ بأال َءشصصٍل بأنصصي مَّن شي لصصهُ يقصصال َءنه

ّكةّ في لهُ أخٍت بأبني نزل َءمَّْرثد، بأن ُعروة أختصصهُ وبأنصصو مَّازن، بأني س

ُلهم فخرج ُقريش، مَّن ِر في وذلك ضياعهم إلى رجا رمَّضصصان، شصصه

ُء وبأِقيت ّنسا ّلين ال ّ الصصدار فصصي يبق فلم مَّسجدهم، في يص كلصصب إل

ُعّس، ًا فصصرأى ي َءةّ فسصصِمع البصاب، وانصصفق فصصدخل بأيتصص بأعصُض الحركص

ِء ّظنوا المَّا ًا أّن ف العصّز، أبأصي إلصصى إحصصداهّن فذهبْت الدار دخل لّص

ٌءل الحّي في وليس ْتهُُ غيره، رج يبتغصصي العصصّز: مَّصصا أبأصصو فقصصال فأخبر

ّنا? ثّم اللّص َءذ مَِّ ُه أخ ّتى وجاء عصا َءف ح فقصصال: الصصبيت بأاِب على وق

َءمَّان يا إيهُ َءل ِهُ َءأمَّا َءمَّ ّنك والل َءعارف، بأي إ ّني ل ًا بأك وإ فهل لعارف، أيض
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َءت َءت مَّصصازن، بأنصصي ُلصصصوِص مَّن إل أن ِربأ ًا شصص ًا، حامَّضصص ّتصصى خبيثصص إذا ح

ْتصصك رأسصك في القداُح دارت ّن َءت المَّصصانّي، نفُسصصك مَّ َءر وقلصص بأنصصي ُدو

ّنساء ُخلوف، والّرجاُل عمرو، ّلين وال فأسرقهّن مَّسجدهّن، في يص

ٌءة َءء ِهُ، َءسو َءس الحصصراُر هذا يفعل مَّا والل ْئ ِهُ لصصب ّنتصصك مَّصصا واللصص َءك مَّ نفُسصص

ّ فاخرْج ْتك عليك دخلُت وإل َءمَّ َءر َءص ّني َءف ُعقوبأةّ مَّ ِهُ ليُم ال َءجصصّن الل َءتخُر ل

َءفصصّن أو ْتفصصةًّ لهت ّيصصاِن: عمصصرو فيهصصا يلتقصصي عليصصك، مَّشصصؤُومَّةًّ ه الح

ٌءد ويجيصصء تصصال، إلصصى أمَّصصُرك ويصصصيُر وحنظلصةّ، ْع ِد سصص َءد َءعصص الحصصصى، بأ

َءيسيل َءت ولئن وهاهنا هاهنا مَّن الّرجاُل عليك و َءنّن فعلصص َءم لتكصصو أشصصأ

ٍد ّنصصهُ رأى فلمصصا تميصصم بأني في مَّولو ُبصصهُ ل أ ُه يجي َءذ َءخصص ّلين أ وقصصال: بأصصال

َءنصصّي يصصا اخصصرْج َءت ُبأ ّنصصي مَّسصصتور، وأنصص َءراك مَّصصا واللصصهُ إ أ
ُفنصصي، ُ ولصصو تعر

َءتني َءت لقد عرف ِنع أبأصصو َءمَّرثصصد بأصصن ُعروة أنا إلّي، واطمأننت بأقولي ق

َءلعّز ّي، ا ِد َءث َءمر ِم خاُل وأنا ال ُة القو َءنني ل أعينهم بأين مَّا وِجلد يعُصصصو

ّذمَّةّ لك وأنا أمَّر، في ٌءل بأال ّيرك خفيصصر، كفيصص ِةّ بأيصصن أصصص أذنصصي شصصحم

َءت فصصاخرج ُتضصصاّر، ل وعصصاتقي عنصصدي فصصإّن وإل ِذمَّّصصتي، فصصي فصصأن

َءتين ْوصّر َءوُصصصول، البصصاّر أخصصتي ابأصصن إلى إحداهما َءق ْذ ال إحصصداهما فخصص

ْذها ِب َءت ً فان ِهُ تعصصالى اللصصهُ مَّن حلل ِل وسصصلم، عليصصهُ اللصصهُ صصصلى ورسصصو

َءع إذا الكلصصُب وكصصان َءم سصصم َءق، الكل َءثصصب سصصكت وإذا أطصصر ُغ و ُيريصص
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ْي العرابأّي، فتهافت المخرج، َءم قصصال: يصصا ثصصّم تسصصاقط، أ النصصاِس أل

َءعهم، َءض ْأنِي َءأل وأو ّنا لك ي ُذ أ ٍد فصصي الليلصصةّ مَّن َءت وا إذا آخصصر، فصصي وأنصص

َءء لك قلُت ِرق، تسكُت والبيضاء الّسودا َءك سكّت فإذا وتطِّ ُغ عن َءتريصص

َءجصصّن المخصصرج? واللصصهُ َءعفو لتخُر َءجصصّن أو عنصصك بأصصال الصصبيت عليصصك لل

ُعقوبأةّ ُفهُ طال فلما بأال َءءْت وقو ٌءةّ َءجا فقصصالت: الحصصّي إمَّصصاء مَّصصن َءجاريصص

ًا البيِت في أرى مَّا واللهُ مَّجنون أعرابأّي َءب ودفعت شيئ فخصصرج البا

ًا، الكلُب ّد َءد ش ًا، العّز أبأو عنهُ وحا ُد مَّستلقي الصصذي للصصهُ وقال: الحم

َءسخك ًا، َءمَّ ًا مَّنك وكفاني كلب ِةّ، رأيُت مَّا قال: تاللهُ ثم حربأ ّليل مَّصصا كال

ّ ُأراه ًا إل َءمَّا كلب ِلهُ علمُت لو واللهُ أ َءلجت بأحا عليهُ. لو

الديك خأصال بعض

َءعةُّ، وفي الديك الّصبُر عند ّديك الّشجا قال صاحب الديك: في ال

َءر تحت الّسياط والعصصصا، إلّ أْن يكصصون ّلقاء، وهم ل يجدون الّصب ال

َءيك ذلك مَّوصولً بأالّصبر في الحرب على وقع الّسلح،  ّد وفصصي الصص

ٌءس مَّصصن تصصدبأير الحصصرب، َءوغصصان، وجنصص َءولن، وهو ضرب مَّصصن الّر َءج ال

ِتهُ بأعين الديك َءي ّدر إيقاع ِصيِص ّنهُ يق ّثقافةُّ والتسديد؛ً وذلك أ وفيهُ ال

َءجصصّزار، الخر ويتقّرب إلى المذبأح فل يخطِّئ، وهم يتعّجبون مَّن ال
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ّبةّ، ومَّن اللّحام إذا كصصان ل ّل ْذ كان ليخطِّْئ ال ِربأون بأهُ المثل إ ويض

َءحّز وليْخطِّئ ّبق الم ْفِصل، ولذلك قالوا في المثل: يطِّ َءم يخطِّئ ال

َءيْمصدحون، والصصديك فصصي ذلصك ْفِصل، وهذا القصوُل يصذمَّّون بأصصهُ و َءم ال

ْثبصصةّ، والرتفصصاع فصصي الهصصواء، َءو ّطِّعنصصةّ سصصرعةّ ال أعجُب، ولصصهُ مَّصصع ال

َءطِرير، وفي مَّوضع عجيب، وليس ذلك إلّ لهُ، وبأهُ سّمى وسلحهُ 

َءيةّ، ثم سّموا الطام التي كانت بأالمدينةّ للمَّتناع َءقْرن الثور ِصيِص

َءن ِذي ّلصص َءل ا َءز ْنصص َءأ َءو ّلصصهُ عصصّز وجصصّل: " َءي، قصصال ال بأها مَّصصن العصصداء صياِصصص

َءرُب تسصصّمي َءعصص َءياِصصصيهْم"، وال َءص َءتصصاِب مَِّصصْن  ِك ْل ْهصصِل ا َءأ ُهْم مَِّصصْن  َءهُرو ظصصا

َءب سلح، فلما كان اسم سلح الصصديك ومَّصصا ّنةّ صاح ّدارع وذا الُج ال

َءوعلصصى َءيةّ،  َءرح صيِصصص َءن الثور الصصذي يْجصص َءيةّ، سّموا قر يمتنع بأهُ ِصيِص

ّبهُ في صورتهُ بأصيِصصصيةّ الصصديك وإن كصصان أعظصصم، ثصصّم لّمصصا ّنهُ يش أ

َءتهصصم، وكصصانت فصصي ّن َءنهم وُج ِقلهم وحصصصو َءم مَّعصصا وجصصدوا تلصصك الطصصا

َءرى السصصلح، ثصصم َءبيضصصةّ، أجروهصصا مَُّْجصص ّتصصرس والصصدرع وال مَّجصصرى ال

َءداة ُأ الّسصص ّيصص َءةّ الحائك التي بأهصصا ته ْوا شوك َءم سّموها صياصي، ثّم أس

ّبهةّ بأهصصا فصصي الصصصورة، وإْن كصصانت ْذ كصصانت مَّشصص ّلحمةّ ِصيِصيةًّ إ وال

ّنهصصا فصصي َءغصصْزل؛ً ول ْوك وال َءحصص ٌءةّ مَّن فساد ال ّنها مَّانع ًا؛ً ول َءل شيئ أطو
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ُدريد بأن ًا وجأه بأهُ، وقال  َءء أن يجأ بأها إنسان يده كالسلح، مَّتى شا

الّصّمةّ: 

ْقع َءو ّنسيِج في الّصياِصي َءك  ال
ِد ّد َءم  الُم

ِهُ  ْي َءل َءمَّصاُح إ ُنصوُشصهُُ والّر َءتص

 لغوي استطراد

َءيةّ الديك شوكةّ، وهي مَّن هصصذا الصصوجهُ وقد تسّمي العرُب إبأرة العقرب شوكةّ، كما تسّمي صيِص

َءةّ إذا ضصصربأت ْد ضصصربأتهُ الّشصصوكةّ؛ً لّن الّشصصوك ّنخل، ويقال لمن ضربأتهُ الُحْمصصرة، قصص َءشوك ال ٌءةّ بأ شبيه

َءقطِّامَّّي في تسميةّ إبأرة العقرب  ُة، وقد قال ال َءر مَّا تعتريهُ مَّن ذلك الحمر ًا، فما أكث َءشوكةّ: إنسان

َءعقارِب شوك بأالطراف ال
ِد في ّتى الْرِض َءجلي ح

ُء ّ َءمقادم، والّشوُك والّسصصل َءلّن الّشوكةّ غليظةُّ المآِخر، لطِّيفةّ ال ّبهُ بأالّشوكةّ؛ً  ُتوصف الِحْجر وتش و

َءعبدة يصف  ْلقمةّ بأن  َءع ٌءء، وقال في ذلك  الِحْجر: سوا

ٍةّ َءوى مَِّْن َءفيئ ْعجوُم ُقّران َءن َءصا َءمَّ َءع ّي ك ِد ْه ّن لهصا ُغّل ال
َءمةّ العقرب إبأرة سّمى ومَّن ّنمصصا أخطِّصصأ، فقصصد ُح سصصموُم الُحمصصةّ وإ

ْبأر الشعر ذواِت ّد َءنابأير، كال َءوات والّز َءلسنان النياب وذ كالفصصاعي وا

َءواِت وسموم الحيات، وسائر ِيُش فأمَّّا العقارب، مَّن البأر ذ ومَّصصا الب

َءمةّ، لهُ يقال فليس الّسموم، مَّن أشبههُ ٌءم لها أمَّور هنا وها ُح سصصمو

ّبأان خراطيمها، في ّذ َءبعصصوض كالصص ُء وال َءتعصصّض الحشصصرات مَّصصن وأشصصيا

ّبأمصصا َءبث قتلصصت، ور َءص، وسصصاّم كالّشصص َءر ُع أبأصص ّبصصو ّطِّ الذى، شصصديد وال

ْيلء َءت ٌءة: ولصصم وعقصصارب ذلصصك، دون والّضصصمج قتلصصت، ربأما والّر ّيصصار ط
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ْلنا بأالُحمةّ، الّسموم جميع يسّمون نرهم وانتهينصصا قصصالوا، مَّا مَّثل فق

انتهوا. حيُث إلى

 عضته تقتل مأن بعض

ّناس بأعُض ُيعرُف وقد ّنهُ ال َءتصصل، عّض مَّتى بأأ صصصفوان مَّنهصصم كصصان َءق

َءشم أبأو َءقفّي، ج ّث ُد ال َءقّراد، وداو َءقع ال مَّوضصصعهُ فصصي البصصاُب هصصذا وسصصي

تعالى. اللهُ شاء إن يمكننا مَّا على

 لغوي استطراد

َءل يسّمون والناس ّ حرصصصهُ مَِّصصْن بألغ إذا الّرج ًا، يصصدِع أل ًا ذكصصر َءمَّصص غل

ًا رجلً، أو كان ّي َءخص ّ فحلً، أو كان و ْلمتهُ، َءفْرط مَِّن نكحهُ إل ومَّصصن ُغ

ّوة َءيةّ، ق ِتهُ: ِصيِص َءل ٌءن ويقولون: مَّصصا ِفح َءيةّ، إل فل عنصصدهم وهصصو ِصيصصص

ٌءم ّد لمن اس ِا ِلواطهُ؛ً اشت ّدة فصصي الصصديك بأصيِصصصيةّ مَّنهم تشبيه الحصص

والّصلبأةّ.

الديك مأزايا بعض

ًة فصصي العيصصن لُصصصورة َءر ُتهُ صصصو ُبأهُُ إذا قصصام، ومَّبصصاين وللصصديك انتصصصا

ُق الواضصصُح مَّصصن جميصصِع النصصاث والصصذكور الدجاجةّ، وليس هذا الفر
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ًا إلّ فيصصهُ، وليصصس ذلصصك للحمصصام والحمامَّصصةّ، ول للحمصصار مَّوجصصود

َءمصصل َءمَّكةّ ول للفرس والِحْجصصر، ول للج َءذون والّر ِبر والحمارة، ول لل

ّنهصصا كالّرجصصل والمصصرأة، ّناقةّ؛ً وليصصس ذلصصك إلّ لهصصذه الفحولصصةّ ل وال

ُفّحال والنخلةّ المطِّعمصصةّ، َءكال َءجاجةّ و ّد ّديك وال ّتيس والظبيةّ، وال وال

َءناقةّ هي أم جمل، حصصتى َءت ناقةًّ مَّقبلةّ لم تدر أ ّنك لو رأي أل ترى أ

ّثيل والّضْرع، وإلى مَّوضع الحيا، وكذلك العنز، تنظر إلى مَّوضع ال

ّدعوا أن للعامَّصصةّ أو لبعصصض وكصصذلك جميصصع مَّصصا وصصصفت، إلّ أن يصص

ّتيس والنخلةّ ّيةّ، ولذلك ضربأوا المثل بأال الخاصةّ في ذلك خصوص

ّديك، ًا مَّن خصال الصص ُفّحال، فاشتقوا مَّن هذا الفحل، وهذا أيض وال

ّنهُ ّلحصصى إلّ للجمصصل فصصإ ُثّم للديك لحيةّ ظصصاهرة، وليسصصت تكصصون ال

ّتيصصس وإلّ للّرجصصل، وقصصال الّراجصصز فصصي يوصصصف بأصصالعثنون، وإلّ لل

الجمل: 

ٍم َءسصهُ كصأّن سا َءوذم فصيهُ رأ ُعثنوِن  ّتيِس ال َءحصّم كال َءل ا
َءريهُ مَّن ِطِّم هياج قطِّ  َءق

َءرق، وقالت امَّرأة في ولدها  َءف ّلحيةّ وال ُد صاحب ال وزوجها: ثّم الديك بأع

 الديِك كرأِس َءرأٍس ِذي
ّنها أشهب، قولها أمَّّا َءر أّن تريد فإ َءبصصر، مَّصصن ابأيّض قد جسده شع ِك ال

ّنما َءر جعلْت وإ ِهُ شع ّنهُ الديك كرأس رأس َءب كصصان ل الصصرأس مَّخضصصو
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ّلحيةّ َءض لم ُثّم بأالُحْمرة، وال َءجال بأشبهُ لهُ تر ّتى الوجهُ هذا مَّن الر ح

ْأسهُ جعلْت َءق، ر ٌءء وذلصك أفر والفضصل، والوقصار الجمصال مَّصن شصي

ّيأ َءته ّ وتمامَّهم كمالهم مَّع للناس لي ُثصصّم فيصصهُ، والحتيصصال بأالتكلف إل

ّدة مَّن يبلغ ّوتهُ ومَّن تعجلهُ ش الصصذي البصصاب وعلصصى الّسصصفاد، على ق

ٌءظ ذا كان إذا النسان بأهُ يفخر ْذكي مَّّما وهو مَّنهُ ح ّنفصصس ُي كنحصصو ال

ّتيس عن ذكر مَّا ُبْخصصتّي ُيصصبركون تراهصصم َءمَّصصا وكنحصصو المراطصصّي، ال لل

ّدة الفالج َءرب فإذا قلص، ع ُلولصصى َءضصص ِطِّمهصصا أن عليهصصا فخصصافوا ا يح

ِهُ رمَّى قد ذلك في وهو ًا ِبأمائ َءلتهُ مَِّرار ْف َءجاُل أ في تليهُ التي على الّر

ّثلث علصصى يصصأتي حصصتى القرب، ومَّصصا المثصصال، ذلصصك علصصى والربأصصِع ال

ّ الرابأعةّ إلى الثالثةّ عن تحويلهُ إلى دعاهم العجصصز مَّصصن تخصصوفهم إل

َءعّمّي، البأرص اللهُ عبد أبأو وزعم مَّنهُ، أّن المعصصتزلين، مَّصصن وكصصان ال

ّتيس َءرع المراطي ال ٍم أول في ق ّول مَّصصن يصصو ْيِجصصةّ أ ًا َءه ّيقصص وثمصصانين َءن

ّناُس َءقرعةّ، ُعصفور مَّن يكون مَّا يحكون وال ِة الساعةّ في ال الواحد

َءدد مَّن َءع ّناس الكثير، ال الفْضصصل، بأصصاب فصصي الشصصكل هذا ُيدخلون وال

ّدة بأاب وفي ِر العجلصصةّ ش ّوة، وتظصصاه َءده لصصهُ يكصصون والصصديك القصص وحصص

ّدجاج ُيوِسعها الكثيُر، ال ًا ف ًا، قمطِّ الصصبيض حالصصةّ في قلنا وقد وسفاد

ّترابأي الكثير ِبهُ ال ّيصصاه وقل ٍد إ ّيصةّ، إلصصى بأسصفا الصصذي أّن وعلصى الحيوان
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ّنما َءيخصيهُ ّكصصي بأيصصن مَّصصن لهُ ُيخرج إ َءضصصتين القطِّصصاة ومَّوِضصصع الّزمَِّ بأي

َءمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتين مَّعروفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتين. عظي

ًا رأيُت وأنا ًا ديك ّي ّنم ِهند َءجةّ تس َءجا ّيةّ َءد ّكْن فلم ِهند فرأيصصت مَّنها، يتم

َءن نطِّفتهُ ِلق وقد مَّّجها حي َءدرة، علصصى ظهرها عن َءز الصصدار وكصصانت َءمَّصص

َءرة َءعل مَُّثا ُتج ًا، ل َءبْزقصصةّ المّجصصةّ تلصصك فصصإذا ُبأستان فأخصصذها البيصصصاء، كال

َءخثورتهصصا بأياضصصها رأى حيصصن فشصصّمها مَّعنا كان َءمَّن بأعُض وكصصدرتها، و

َءح ريُحها تناسب هل ليعلم َءح النسصصان، ُنطِّفةّ ري ِريصص ُفّحصصال، َءطلصصع و ال

ْد فلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصم ذلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك. يجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ّديك مَّعرفصصةُّ ثصصّم ّليصصل الصص ُق وسصصاعاتهُ، بأال ِرفتصصهُ آدم بأنصصي وارتفصصا بأمع

َءد الليل آناء وصوتهُ: يعرُف َءد الليصصل وعصصد َءر الّسصصاعات، وعصصد ومَّقصصادي

َءتهُ يقّسط ثّم الوقات، ًا ذلك على أصوا ًا تقسيطِّ مَّنهُ ُيغادر ل مَّوُزون

ًا، ّليصل أّن علمنصا قصد ثصّم شيئ َءس كصان إذا ال َءة خمص َءر َءعةّ عْشص ا ّنصهُ س أ

َءتهُ يقّسط َءةّ أصوا َءعدد المعروف ُع والليصصل يقسصصطِّها كما عليها، بأال تسصص

الحصصصص وإعطِّصصاء القسصصمةّ مَّصصن ذلصصك بأين فيما يصنع ثّم ساعات،

ُء فليعلم ذلك، حساب على ّنصصهُ الحكما َءق أ َءلسصصطِّْرلب، فصصو وفصصوق ا

ّد الجْزر مَّقدار ّتى القمر، مَّنازل على والم َءعهُ كأّن وح ْب ٌءك ط على َءفل

َءدة، َءع ِح َءم َءةّ فج َءةّ المعرف ٍةّ العجيبةّ. ورّب والّرعايةّ العجيب تكون مَّعرف
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ّنبالةّ، طريق في تكون ل وأخرى نبيلةًّ ّلهصصا المعصصارُف كانت وإْن ال ك

ّدرة، مَّفّصلةّ ّ مَّق ّنهصصا إل َءل فصصي أ ِز الرض فصصي وليصصس ومَّراتصصب، مَّنصصا

ٌءةّ ٌءةّ، شريفةّ نفسها في وهي جليل ول بأدقيٍق مَّعرف والمعرفصصةُّ كريم

ّلها ْهل َءبأصر، ك ّلهُ والعمى عًمى، كلهُ والج ٌءن ك ْي والستبانةّ ونقص، َءش

ّلها ٌءر ك مَّنصصهُ، المعنصصى بأهذا الناس ارتفاق ذلك بأعد لهُ ّ ثم وفْضل، خي

ْد ذلك ومَّن ّنهُ صوتهُ، ُبأع َءعهُ أّن على يدّل وأ ٌءل مَّوضصص ُهو مَّصصأنوس، مَّصصأ

ْنيان يكون قالوا: ل ولذلك ُب ّتى قريةًّ ال َءقع ح ديصصك. وليصصس فيهصصا يصصص

َءلرض في ًا َءأمَّلح طائر ا ّ السم ذلك وليس فّروج، مَّن مَِّلح لولصصد إل

ّ الديك، ٍء فكّل وإل ّنمصصا البيض مَّن يخرج شي َءفصصّروج فصصرخ هصصو فإ وال

ِدع حين َءبيضةّ، عنهُ تنص ًا يخرج ال ًا كاسب ْقصصط بأموضصصع عارف الحصصب ل

ّد ّلةّ، وس َءخ ُد وهو ال َءي ّذبأاب أص الصصولدة مَّصصع ويصصدُرج الّسودانّي، مَّن لل

ّبصصةّ مَّن أعطِّى مَّا مَّع وهذا َءفْصل، بأل َءجصصال، ورحمصصةّ النسصصاء، مَّح الر

ّتبصصاعهُ ثم الدار، جميع مَّن الّرأي وُحْسن َءعصصاه، لمصصن ا ُفصصهُ َءد لمصصن وإل

ّده، وُحسن صوتهُ مَّلحةُّ ثّم قّربأهُ، لصصهُ يصصصّح مَّّمصصا فيصصهُ الصصذي ثصصّم َءقصص

فيهُ. ويتفّرج الفروج

الثعلب على الديك تفضيل



الحيوان كتاب
 الجاحظ

 الطاوس على الديك تفضيل في سعيد بن جعفر قاول

ّنصصهُ مَّصصع جمصصالهُ وانتصصصابأهُ واعتصصدالهُ ُد مَّن الطِّاوس، وأ ّديك أحم وكان جعفر بأن سعيد، يزعم أّن ال

ٌءم مَّن مَّقابأح الطِّاوس ومَّن مَُّوقهُ وقبح صورتهُ، ومَّن تشاؤم أهل الصصدار بأصصهُ َءسلي ّلعهُ إذا مَّشى،  َءتق و

َءمصصا ّن ًا، وكصصان يقصصول: وإ ّفصص َءس رجليهُ خ َءب ًا لل ّنهُ لو مَّلك طاوس َءمَّْرآتهُ، وزعم أ َءذالةّ  َءن ُقبح رجليهُ، و ومَّن 

ٌءهُ بأذلك، َءبطِّّي وفيهُ شبي ّن ّديك ال َءت ال ّبأما رأي ّتلوين، وبأتلك التعاريج التي للواِن ريشهُ، ور َءخر لهُ بأال ُيف

ْدُرج؛ً لمكان العتدال والنتصاب والشراف، وأسصصلُم مَّصصن العيصصوب مَّصصن ّت ّديك أجمُل مَّن ال إلّ إّن ال

َءبطِّي في تلوين ريشهُ فقصصط لكصصان ّن ّديك ال َءن مَّن ال الطِّاوس، وكان يقول: ولو كان الطِّاوس أحس

ِر َءر مَِّْن مَّقصصدا َءخْرط، وبأفضل ُحْسن النتصاب وجودة الشراف أكث ّد وال فضُل الديك عليهُ بأفضل الق

َءن السليُم مَّن العيوب في العين أجمل لعصصتراض تلصصك ِنهُِ على ألوان الديك، ولكا فْضل ُحسِن ألوا

َءقبيحةّ على حسن الطِّاوس في عيصصِن النصصاظر إليصصهُ، وأّول مَّنصصازل الحمصصد السصصلمَّةّ مَّصصن الخصال ال

َءل ٌءن أحسصصن مَِّصصن الطِّصصاوس، ومَّصصا فلن إلّ طصصاوس، وأّن قصصو ّذّم، وكان يزعم أّن قصصول النصصاس فل ال

الشاعر: 

ِويِس مَّثُل  ّذهب طوا  ال
َءمَّن كان يجتمع فيهُ مَّن الفتيان المنعوتين ِة  َءش ابأن الشعث الطِّواويس لكثر ّنهم لّما سّموا جي وأ

ٌءع كريم أحسُن مَّصصن كصصّل طصصاوٍس ٌءس رائ َءفر َءل بأالجمال، إنما قالوا ذلك لن العامَّّةّ ل تبصر الجمال، و

ّنما ذهبوا مَّن حسنهُ إلى حسن ريشصصهُ فقصصط، ولصصم يصصذهبوا في الرض، وكذلك الّرُجل والمرأة، وإ

إلى حسن تركيبهُ وتنّصبهُ، كحسن البصازي وانتصصابأهُ، ولصم يصذهبوا إلصى العضصاء والجصوارح وإلصى

الّشصصصصصصصصصصصصصيات والهيئصصصصصصصصصصصصصةّ، والصصصصصصصصصصصصصرأس والصصصصصصصصصصصصصوجهُ الصصصصصصصصصصصصصذي فيصصصصصصصصصصصصصهُ.

ُنهُ في ألوانهُ، ولم يكن فيهُ مَّن المحاسن مَّصصا وكان جعفر يقول: لّما لم يكن في الطِّاوس إلّ حس

ّين وظهر، وخصال الديك كثيرة، وهصصي مَّتكافئصصةّ َءر وتب ِك ُذ َءيشغل عنهُ،  ُبأهُُ وينازعهُ و يزاحُم ذلك ويجاذ

ّنصصاس ّنهُ ليصصس للعصصرب فصصي ال ّطِّلب في قريش نظير، وكما أ في الجمال، ونقول: لم يكن لعبد الم

َءب مَّن أختها، وتكامَّلت فيهُ وتساوت، وتوافت إليهُ فكصصان ٌءةّ أغل نظير؛ً وذلك حين لم تكن فيهُ خصل

ّيد قريصصش، وإذا قصالوا ّيد الصوادي وسصص ّيد البأطِّصصح وسص ّطِّبع في وزن المعرفةّ، فقالوا عند ذلك: س ال

ّيد الناس، ولصصو كصصان مَّثصصل ّيد العرب فقد قالوا س ّيد العرب، وإذا قالوا س ّيد قريش فقد قالوا س س
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َءقيصصس بأصصن ُزهيصر َءرع في سائر خصالهُ لذكروه بأالحلم؛ً ولصصذلك ذكصر  الحنف الذي بأرع في حلمهُ وبأ

ّثقافصةّ، ولصو أّن ّنجصدة وال ّدهاء، والحارث بأن ظالم فصي الوفصاء، وعتيبصةّ ابأصن الحصارث فصي ال في ال

ّدمَّهم علصصى َءدس، أو ِحْصن بأصصن حذيفصصةّ، لقصص ُع َءب بأن ُزرارة، أو ُزرارة بأن  َءف بأن قيس رأى حاج َءن الح

ِء ِخصصصال الخيصصر فيهصصم، وفصصي ٍء لسصصتوا َءن شي ٍء دو َءكرون بأشي ُيذ نفسهُ، وهؤُلء عيوُن أهِل الوبأر ل 

النابأغةّ: مَّنحول شعر 

َءن كذلك ٌءح كا َءلمَّانةّ فألفيُت يُخوُن ل نو ْنهصا لم ا تُخ
ُد ل يخصصون، ّنما ذلك كقصصولهم كصصان داو ٌءهُ، وإ وليس لهذا الكلم وج

َءوإن لم يكونصصوا وكذلك كان مَّوسى ل يخون عليهما السلم، وهم 

ّنصصاس َءول تجوُز عليهم، فإّن ال ٍةّ  َءب ِخيان في حاٍل مَّن الحالت أصحا

ِفعل الرجصصال ومَّصصن سصصائر َءل بأالشيء النادر مَّن  ّنما يضربأون المث إ

أمَّورهم، كما قالوا: عيسى ابأن مَّريصصم ُروح اللصصهُ، ومَّوسصصى كليصصم

اللهُ، وإبأراهيم خليُل الرحمن، صلى اللهُ عليهم وسلم، ولصصو ذكصصر

ً ّيوب ل يجزع كان قول َءقال: كذلك كان أ ِء ف َءر على البل ٌءر الصب ذاك

ًا، ولو قال: كان كذلك نوح عليهُ السلم ل يجصصزع لصصم تكصصن صحيح

ّقها، ولصو ذكصر الحتمصال وتجصّرع الغيصظ فقصال: ِطِّيت ح الكلمةّ أع

ًا وكذلك كان مَّعاويةّ ل يسفهُُ، وكان حاتم ل يفُحصصش، لكصصان كلمَّصص

َءخل لكصصان ذلصصك ًا عن جهتهُ ولو قال: كذلك كان حاتم ل يب مَّصروف

ٌءم ل َءعهُ، وإن كصصان حصصات ًا ولكان القصصول قصصد وقصصع مَّصصوق ًا مَّعروف كلمَّ

َءسّرع إلى المكافأة، ولصصو قصصال: سصصألتك ّت ّلةّ الحتمال وبأال َءرف بأق ُيع
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ِعصصّي ل يقصصول ل، ّنخ فمنعتني وقد كصصان الّشصصعبّي ل يمنصصع، وكصصان ال

ِطِّصصي ويختصصار ُيع ٍد في جهةّ البيان، وإن كان مَّّمصصن  َءر مَّحمو لكان غي

نعم على ل، ولكْن لّما لم يكن ذلك هو المشهور مَّن أمَّرهما لصصم

َءرف المَّثال إليهمصصا، ولصصم تضصصرب بأهمصصا، قصصال جعفصصر: وكصصذلك ُتص

ِلهُ؛ً لكصثرة خصصالهُ، وتصواُزن خللصهُ، ولّن القول في الصديك وجمصا

ُبصراء بأمقادير الجمال والتوّسِط َءهج بأذكره إلّ ال جمال الديك ل يل

ًا ومَّصصا يكصصون فصصي ذلصصك، والختلط والقصصصد، ومَّصصا يكصصون مَّمزوجصص

َءره، فلصصذلك ٌءن ل تعصصرف العصصواّم غيصص ًا، وُحسن الطِّاوس حسصص خالص

ّدجاج ّي، ومَّصصن الصص ّدجاج الِخلسصصّي والهنصصد لِهجت بأصصذكره، ومَّصصن الصص

ُيخصصصى فل يبلغصصهُ فصصي َءيكةّ مَّصصا  ّد ّي، ومَّن ال ِر َءك َءكْس الّزنجي ومَّنها ال

َءخصّي فقد ِر  ّد لحمهُ، وإن كان غي ّطِّيب والّسمن شيء وإن اشت ال

َءرخصصاوة ّد عليصصهُ فصصي بأصصاب الفخصصر، مَّصصن  َءر ٍهُ هصصو أ ُيمدح ذلك مَّن وج

ّنهُ لو كان أدناه مَّصصن بأعصصِض سصصباع ّلحم واستطِّابأةّ الكل، وعلى أ ال

ّتصى إذا فسصصخهُ َءذه ح ٌءن، فكصان يريصصد أْخص َءفهُ إنسصا ْل َءخ ّطِّير، أو عدا  ال

َءمع بأصصهُ َءج ّد في مَّوضعهُ ل يبرُحهُ، ثم ذبأحهُ على المكان، ل البهر ارت

َءتصصهُ بأعصصد أْن ذبأحصصهُ، أو ٌءر ليل َءجصص َءح َءق في عنقصصهُ  ّل ّلها، ولو ع الخصال ك

َءمصصُل فيصصهُ ْع ّنهُ أ ِهُ الخصصصال؛ً فصصإ َءع بأصص َءم َءج ْلتيت ل ًا مَّن ِح َءنهُ شيئ أولج بأطِّ
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ٌءر ُد غيصصو ّطِّيخ في اللحم المفّصصصل، وهصصو بأعصص ِب ِر ال َءرق وقشو ُبو مَّن ال

َءجهُ، وقال الّراجز:  َءدجا يحمي 

ُة َءغير ٌءق وال ْل َءكْر في ُخ ّذ  ال
الخر: وقال 

َءلهُُ َءيْحِمي ْو ْعقول َءش  َءمَّ

الدجاج لحم

ّدمَّهُ علصصى ّطِّيصصب والبيصصاض، وفصصي الحسصصن، والملصصوك تقصص ّلحمان في ال ّدجاج فوق جميع ال ولحم ال

ُنصصق الُحمصصر ُع َءكُل مَّنهم للِجصصداء الّرّضصصع، ولل ّدّراج آ ّدّراج، وهم لل جميع الفراخ والنواهض، والبّط، وال

ًا، ثّم تطِّيصصب فصصي ًا وبأارد ًء، ثم حاّر ّنها تطِّيب ِشوا ًا، ل ّلحوم تصّرف ّدجاُج أكثر ال مَّن أولد الّصفايا. وال

ًا، َءتطِّيصصب طبيخصص ُتصصصاب مَّصصع غيرهصصا، و ٌءةّ ل  َءلهصصا بأصصهُ نفحصص ِئس، ويحدث  َءوْرد، ثم تطِّيب في الهرا َءمَّا َءبْز ال

َءحشصصاوى، وللملقسصصطِّي، َءم ذلصصك اللحصصم، وتصصصلح لل َءدِسصص ّطِّعتها مَّع اللحم  ُفصوصها، وإْن ق َءتطِّيب  و

َءد وليصصس ْفُصصصو َءم َءعصصُم ال ْطِّ ُت ّدم في الّسكباجةّ على البّط، إلّ أنها  ُنها يق َءجات وسمي وتصلح في السفر

ذلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك للبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصط.

ّلب فيصصهُ النصصاث َءجاج إذا ذكرت في جملةّ الجنس، وهذا الباب مَّما تغ َءد َءيكةّ  ّد لفظ: الدجاج قال: وال

ٌءر فقصصالوا: ّنهُ ذكصص َءنتهُ بأأ ِإبأا ّنهم أرادوا  َءجاجةّ، إلّ أ َءد َءك نفسهُ  ّدي ّذكورة، وقال آخرون: ل، ولكّن ال على ال

ُيثبتوا إناثها قصصالوا ِحْجصصر، وإن كصصانت ًا بأل هاء، فإذا أرادوا أن  ّذكر والنثى فرس ديك، كما يسّمون ال

ًا فهي فرس، وقال  الخطِّل: ِحْجر

َءح َءجاُج صا ّد ْقفةُّ وحانْت ال  َءو
ِري الّسا

َءجى في ّد َءح ال الّرا
َءل ْد الّشُمو وق

ّين ذلك القرشّي حيث  يقول: وقد بأ

َءن َءن َءمَّا كا ُه ل كا َءطِّا َءجاُُج ت ّد َءك اطُردوا ال ّدي ِةّ عن ال ِبأ ٍد ذؤا زي
ّنهُ وذلك َءس رأى كان أ ِد رأ َءف دار فصصي علصصي بأن زي عمصصر، بأصصن يوسصص

ٌءك فجاء َءره فوطئ دي ْع َءقره ش ليأكلهُ. لحمهُ في ون
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الديكة صياح في حوار

ّنمصصا ذلصصك ّنما تتجاوب، بأصصل إ ّديكةّ إ َءمَّن زعم أّن ال قالوا: قد أخطِّأ 

ُوٍب كنبصصاح الكلب؛ً ٌءء يتوافق في وقت، وليس ذلك بأتجصصا مَّنها شي

ٌءت سصصاكت مَّصصا لصصم يحصصّس ّنمصصا هصصو صصصامَّ َءت لهُ، وإ َءب ل وق لّن الكل

ُنبصصاح كلصصٍب آخصصر َءنبصصح، وإذا سصصمع  َءزع مَّنهُ، فإذا أحّس بأهُ  بأشيء يف

ّنصصهُ ّين أ ّوُل، وتصصب َءك آخصصُر، ثصصّم أجابأهمصصا الكلصصُب ال َءب ذل َءب ثم أجا َءجا أ

ًا ّنهُ أنكر شصصيئ ًا مَّن أْجل أ ّديك ليس إذ ِوب جميع الكلب، وال المجا

ِء في طبعصصهُ، إذا ّنما يصقع لشي ًا صقع، وإ استجاب، أو سمع صوت

ِهُ في الوقِت الذي ِت ُد أصوا َءد َءفع َءجهُ،  ّي ّليل ه َءت مَّن ال قابأل ذلك الوق

ِةّ وليس في ِهُ في القري ِت ِد أصوا َءد ّديكةّ، كع ّنهُ تتجاوُب فيهُ ال َءظّن أ ُي

َءقع ّلةُّ التي لها يص ٌءك غيره، وذلك هو في المواقيت، والع ِةّ دي َءي القر

ٌءةّ فيها في ذلك الوقت، وليس كذلك الكلب في وقِت بأعينهُ شائع

عد غيصر نابأحصةّ، ٌءب فصي بأنصي س ْيبصةّ وكل َءر قد تنبح الكلب فصي الُخ

َءيكصصةّ المهالبصصةّ تصصصقع، وديكصصةّ المسصصامَِّعةّ ِد وليس يجوز أن تكصصون 

ّديكةّ تتجاوب، وعلى مَّثل قول ٌءد بأقولهُ إّن ال ساكتةّ، فإْن أراد مَّري

ُقبالةّ بأعٍض، وإذا كان َءظر، إذا كان بأعُضها  العرب: هذه الجبال تتنا
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َءجصصاز ذلصصك، ٌءن رآه  الجبُل مَّن صاحبهُ بأالمكان الذي لصصو كصصان إنسصصا

ِر وعلى هذا المثصصال قصصال النصصبّي صصصلى اللصصهُ عليصصهُ وسصصلم فصصي نصصا

َءراهمصصا، ومَّصصع قصصول َءءى نا َءرا َءتصص َءت المشركين مَّصصا قصصال، حيصصث قصصال: ل 

الشاعر: 

َءءى  قبورهما تترا
ِبٍل  ْق َءعْجلَءنّي: وقال ابأن مَُّ ال

َءرى وحيُث َءب َءي َءقليِب َءهض  ال
ّيُح َءض  الم

ّدار َءبي مَّن ال ْن ِحبّر ج
َءفواهصٍب

ِرك أو عصصن ْذ عصصن يسصصا ُبصصل فُخصص ُظصصر إليصصك الج َءت بأمكان كذا وكصصذا، حيصصُث ين وتقول العرب: إذا كان

الّراجز: يمينك، وقال 

ْيخ يرى ِبيرا الجباِل َءش  َءث
ٌءء مَّن وشيخ الجبال عنده أبأو قبيس، وقال النبي صلى اللهُ عليهُ وسلم وعلى آلهُ الخيار: أنا بأري

ِئّي: ُهمصصا، وقصصال الكسصصا َءءى نارا ّلصصهُ? قصصال: ل تصصترا َءل ال َءم يا رسو ِل ٍم مَّع كّل مَّشرك، قيل: و كّل مَّسل

ُهصصْم َءرا َءت َءو ّلصصهُ تبصصارك وتعصصالى: " ُظصصر إلصصى دار فلن، ودورنصصا تتنصصاظر، وقصصال ال تقول العصصرب: داري تن

ِرمَّّاح، ّطِّ ٍر سمعوه لل ّديكةّ بأبيِت شع ُوب ال ّنما قال القوم في تجا َءن"، وإ ُيبِصُرو َءهْم ل  َءو َءك  ْي َءل َءن إ ُظُرو ْن َءي

وهو: جهلوا مَّعناه، 

الصمصوشصح الصعصفصاء ونبصهُ الليل غبر كمش صبح
مَّصصعصدا

كل مَّن يصدحن الشوى حماش
 صداح

وجصاوب يخذل لم صاح

الطِّبيب: وكذلك غلطِّوا في قول عبدة بأن 

مَّصعصازيل قوم وهم الصباح بأعض يدعو الديك صفق
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ّنما َءد وإ َءي أرا ًا؛ً مَّنها ذلك َءتواف مَّصصا علصصى وتجاوبأصصا دعصصاء فجعلهصصا مَّعصص

فسرناه.

الديك على الحمار الكلب صاحب تفضيل

َءب بأهُ المثُل في ّنا وجدنا الحمار المضرو قال صاحب الكلب: لول أ
ّديكةّ، لقد كان َءم ال ّليل مَّقا الجهل، يقوُم في الّصباح وفي ساعات ال
ّقد ذلك مَّن الحمار ًا يتف ّقد ُدود، ولو أّن مَّتف َءمَّْر َءر  ًا غي ْذهب ذلك قولً ومَّ

َءد ذلك َءج ًا على عدد مَّعلوم؛ً ولو ًا يتبع بأعُضهُ بأعض َءده مَّنظومَّ لوج
ًا على ساعات الليل، ولكان لقائٍل أن يقول في نهيق مَّقسومَّ

ّنما ذلك شيء يتوافى الحمار في ذلك الوقت: ليس على تجاوٍب، إ
ّنهُ فوق ّديك الموصوِف بأأ ًا، لستواء العلةّ، ولم تكن لل مَّع

ًا، ُد صوت ٌءةّ ليست للحمار، وعلى أّن الحمار أبأع َءلْسطِّرلب فضيل ا
ُد بأن عبد العزيز: إّن َءف أحم َءل ِتهُ مَّا إن ح ّدة صو وقد بألغ مَّن ش
َءحهُ ليس ُد صيا ّني أج َءل الحمار مَّا ينام قيل لهُ: ومَّا ذاك? قال: 

ٍء انتبهُ تلك الساعةّ، ول هو صياُح مَّن يريد أن ينام بأعد بأصياح شي
َءل في َءضرب بأهُ القرآُن المث انقضاء صياحهُ، هذا والحماُر هو الذي 

ِر َءما َءثِل الِح َءم َءك ْهل، فقال: " َءل في الج َءضرب بأهُ المث ُبأعد الصوت، و
َءل بأما في بأطِّون ٌءء مَّن الحيوان أجه ًا"، فلو كان شي َءفار َءأْس َءيْحِمُل 

َءنهُ، عشرة أمَّثال في َءل بأهُ دو ّلهُ المث َءضرب ال السفار مَِّن الحمار، ل
شأن الحمار وعلى أّن فيهُ مَّن الخصال مَّا ليس في الديك، وذلك

َءب وضعتهُ مَّن المَّثال التي هي لهُ في عشرة أمَّاكن، فقال أّن العر
َءرا" َءف ْوِف ال ِد في ج ْي ّلهُ صلى اللهُ عليهُ وسلم: "كّل الّص رسول ال

ّلهُ صلى اللهُ عليهُ وسلم في ِهُ مَّثلً إذا كان لرسول ال ِبأ وكفاك 
ُأ َءر َءف َءرأ، وال َءف َءكُح مَّن ال ْن ِةّ أبأي سفيان، وقال العرب: أ تفضيل هداي

ٌءء، قال الشاعر:  َءرا ِف ُعهُُ   مَّهموز مَّفتوحةّ الفاء مَّجمو
ْعٍن َءط َءخاِض كإيزاغَ و ُبوُرها الم ِء كآذاِن  َءت َءرا ِف ُلصهُ ال ُفُضو

ْيُر وتقول َءع ْوقى العرب: ال َءدمَِّهُ، أ َءمَّصصْن ِلصص ِنصصك وقصصولهم:  ْيصصر َءي َءع ِنصصك ال َءي

ًا، ّياك َءش ن َءك إذا وقالوا: الجْح ْت َءت َءبُر العيار فا أبأصصي َءعير مَّن وقالوا: أص



الحيوان كتاب
 الجاحظ

ّيارة؛ً ّنهُ س َءع كان ل ْهِل دف َءن الحمار ذلك على الموسم بأأ ًا، أربأعي عامَّ

َءهب وقالوا: إن ٌءر َءذ ٌءر عي ْي لصصصاحب المديح في وقالوا الّربأاط، في َءفع

َءحيش ِده، الرأي: ُج َءيير و َءوْح ْيُر و وحده، ُع َءع ِرط ال ُة َءيْض فصصي والِمكوا

ّنار؛ً ٌءر ال َءما ًا، يحمل وقالوا: ح ِر مَّن أضّل و أسفار أخصصزى و أهلهُ، حما

ّلهُ َءر ال ً الِحما ّكى ل مَّال َءز ّكى، ول ُي َءذ َءل قد و ي ْير بأين ِحي َءع َءزوان، ال ّنصص وال

َءد الحمار وجدنا فقد أكثر؛ً بأهُ مَُّدح فالذي ًا، أبأع يعصصرف ووجدناه صوت

ّيز الليل أوقات مَّن ًا ويم ًا عدد ّ الصصصبح، إلصصى مَّعلومَّصص فصصي لصصهُ أّن إل

ٌءر فضيلةّ، السحار ّديك ينبغصصي فليصصس الخلصصق، أجهصصُل والحما أن للصص

َءضى َءنهُ ثم علمهُ، َءيِسير في ساواه قد والحمار بأالمعرفةّ لهُ ُيق َءي أّن بأا

ّديك هدايصصةّ، أحسصصُن الحمصصار ِره حصصائط علصصى سصصقط إن والصص لصصم َءجصصا

ُلهُ ضصصّل، الدار بأاب مَِّن خرج وإن داره، إلى يهتدي أن ُيحسن وضصصل

ِلهُ أسفل مَّن َءفوق. مَّن كضل

الديك في أحاديث

 الديك في أحاديث مأن الديك صاحب روى مأا

ّدثونا صاحب قال ّلصصهُ عبيصصد عصصن كيسان، بأن صالح عن الديك: ح ال

ّلهُ عبد بأن َءخ عتبةّ، ابأن ال ٌءك قال: صر َءد دي عليصصهُ اللصصهُ صصصلى النبي عن
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ّبهُ وسلم ّبهُُ فقال: ل أصحابأهُ، بأعُض فس ّنهُ َءتس ُعو فإ الصصصلة، إلى يد

ّلهُ عبيد عن كيسان، بأن صالح عن الماِجُشوِن، ابأن وعن عبصصد بأن ال

ّلهُ َءل الُجهنصصي: أّن خالصصد بأصصن يزيد عن مَّسعود، ابأن عتبةّ بأن ال َءرسصصو

ّلهُ َءهى وسلم عليهُ اللهُ صلى ال ّنصصهُ الصصديك سّب عن َءن ّذن وقصصال: إ يصصؤُ

َءة. ّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل لل

الجعصصد، أبأي بأن سالم وعن مَّّرة، بأن عمرو عن عمارة، بأن الحسن

ّلصصهُ خلصصق مَّمصصا قصصال: إّن وسصصلم عليصصهُ اللهُ صلى النبي إلى يرفعهُ ال

ًا تعالى ِديك ُفصصهُ َءلصص َءت ُعْر ُنصصهُُ العصصرش تحصص ِث َءرا َءبأ الّسصصفلى، الرض فصصي و

َءجناحاه ِء، في و ُثهُ وبأقي الليل ُثلثا ذهب فإذا الهوا َءب ُثل بأجنصصاحهُ ضصصر

ّبحوا ثم َءك قال: س ِل ّدوس، الم ُق ّبوح ال ّدوس ُس ْي َءق ّنهُُ - أ َء َءأ َءك ل ِري َءشصص

ِرب ذلك - فعند َءلهُُ ّطِّيُر تض َءيكصصةّ، وتصصصيُح بأأجنحتها ال ّد العلء وأبأصصو ال

ِهُ َءكعب: إّن عن ّل َءلى ِل َءعصصا ًا َءت ُقصصهُُ ِديكصص َءت ُعن فصصي وبأراثنصصهُُ العصصرش، تْحصص

َءرضصصين، أسصصفل َءن الديكصصةُّ صصصاحت فصصإذا ال ِلصصِك يقصصول: سصصبحا الم

ّدوس ُق ِلك ال َءيكةّ غيره، إلهُ ل الّرحمن، الم ّد ٍء، أكيُس قال: وال شصصي

َءك قال: إّن أنهُ وسلم عليهُ اللهُ صلى النبي عن وروي ّدي َءض الصص البأيصص

ّو صديقي، ّو وعد ّلصصهُ، عصصد َءر يحصصرس ال ِهُ دا ِب َءع صصصاِح وكصصان ُدور، وسصصب
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ّلهُ رسول ّيتهُ وسلم عليهُ اللهُ صلى ال أّن الصصبيت. وُروي فصصي مَّعهُ يب

ّديكةّ. يسافرون كانوا وسلم عليهُ اللهُ صلى النبي أصحاب بأال

الفرق الديك ذبح

ِةّ أصحاُب وزعم ِربأ ّتج ّنهُ ال ًا أ ّديك ذبأصصح إذا الّرجصصل َءيصصرون مَّا كثير الصص

َءض ّنهُ الفرق، البأي َءكب يزال ل أ ْن ومَّالهُ. أهلهُ في ُي

الدجاجة مأن الديك تعرف كيف

ًا كان إذا  صغير

ّديك تعرف يقال: كيف أن المحاجاة في ومَّّما إذا الدجاجصصةّ مَّصصن ال

ًا كان ّلصصق مَّن يخرُج حين صغير فصصإْن بأمنقصصاره، البيضةّ? فقصصالوا: يع

َءك َءجاجةّ. فهو يتحّرك لم وإن ديك فهو تحّر د

الديك ونبل الدجاجة حسن في شأعر

َءنبل  ّدجاجةّ و الديك: قال الشاعر في ُحسن ال

ّدهناء َءلِب مَّن ال العصصير َءح ٍةّ ِعصْرٍق ذاِت مَّن َءبأشربأ
َءر ُعصفو َءم ال ِر مَّن أعظ َءقل  َءبأعي ْن َءق ُرحصنصا ثصم بأالع

ِر على المؤُمَّنين أمَّيُر الّسصري َءك ّدي َءك ال ُنصمصير بأنصي ِدي
ِر ُقُمِص في الّروم بأناُت الحري َءجهم َءجا ّدار في د ًا ال ُرقطِّص



الحيوان كتاب
 الجاحظ

َءن َءنل َءل َءي ِر الّرُجِل أنامَِّ َءقصِصصي ال َءرى أ
َءب ُ ِنصياٍت الكواكص دا

َءب وأمَّسح المصنصير القمر َءجان ُعهّن ّفصيِن ُأداف ّنصي بأالصكص عص

الديك في الكلب صاحب طعن

ُء صاحب وقال سصصواهم تريصصد ل النصصاس تصصألُف التي الكلب: الشيا

ّطِّاف كالعصفور ِر، والكلب والخ ّديُك والّسنو ّتخذه مَّّما وال الناس، ي

َءطِّع إليهم يحّن مَّّما وليس َءد فيق ًا، البل القواطع فيكصون ِنزاعص مَّصن ك

ّطِّاف، تريدهم التي الطِّير الصصذي كالعصفور الوابأد مَّن هو ول كالخ

ُثما هو ول سواهم، يعرف ل الذي كالكلب هو ول إليهم، رجع دار حي

ُعّس تفارقهم، لم ألِفتهم مَّتى التي السنانير مَّن كالهلّي ّليل، وت بأال

ُعها يكون ل ثّم دار إلى دار مَّن القبائل في وتطِّوف ّ مَّرج إليهم، إل

ّديك ّلهُ، ذلك خلِف في وال ْبأعصصهُ، يعرف ول مَّنزلهُ يألف ل ثّم ك ثصصم َءر

ِهُ، إلى يحّن ل إلصصى يشتاق ول َءطروقتهُ، إلى نفُسهُ تتوق ل ثّم دجاج

ّبأوه، َءغذوه الذين يعرف ول ولده، ًا، لهُ أّن قّط يدر لم بأل ور ولو ولد

َءرى كان ْذ دليل، درايتهُ على لكان د ْد فإ ُه ق وبأيضصصهُ لفراريجهُ وجدنا

ِلهُ، ومَِّْن مَّنهُ المخلوقةّ ْد لصصم لمصصا نجصصده كما نْج مَِّصصن ليصصس ولمصصا يلصص

ًا شكلهُ ُع ول أيض ّنقص، عليصصهُ نقضي ل فكيف نسبهُ، إلى يرج إذ بأصصال

ّ تعصصصصصصصصرف ل المَّصصصصصصصصور كصصصصصصصصانت وشصصصصصصصصبههُ. بأهصصصصصصصصذا إل
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َءل يعرف ل وهو ِره، أه َءهُ ُيثبت ول دا ْق لصصم الصصذي صصصاحبهُ وج ّ ُيْخلصص إل

َءده، ّلصصهُ وفصصي عنصص َءت ظ وِعيصصالهُ، رزقصصهُ فصصي يصصزْل ولصصم جنصصاحهُ، وتحصص

ُيصطِّاد فرسخ، مَّائتي مَّن إليهُ ترجع والحمام ّول و وطنصصهُ عن فيتح

َءر َءجج، عْش ِة عهصصده ثباِت على هو ثّم ِح ّو ِحفصصاظهُ وعلصصى عْقصصده، وقصص

ّنزاع وإلفهُ، َءحهُ ووافصصق ُفرجصصةّ وجصصد فصصإن وطنهُ، إلى وال ًا جنصصا وافيصص

ًا جنصصاُحهُ كصصان وإن إليصصهُ، وصصصار وافاه َءدف مَّقصوصصص أهلصصهُ، إلصصى َءجصص

ّلصصصصف َءكنهُ، إلصصصصى المضصصصصّي وتك َءلصصصصغ فإمَّّصصصصا سصصصص َءذر. وإمَّّصصصصا َءبأ ْعصصصص َءأ

ّطِّاف صصاحب يطِّصصؤُه ول خصصبر، يبلغصهُ ل حيصصث مَّن إليهم يقطِّع والُخ

ّنا على سفر؛ً ّتخصصذ نصصراه ل أ َءره ي ّ إليهصصم صصصار إذا وكصص َءصصصِن فصصي ِإل أح

ْنس يحملهُ ول مَّوضع، ُل ّتحّرز ترك على بأهم ا ِم مَّنهم، ال فصصي والحز

َءبأستهم، ْنع على مَّنهم الخوف يحملهُ ول مَُّل َءة نفسصصهُ مَّ ّذ الّسصصكوِن لصص

ّظهُ، بأهم الرتفاق يبخس ول إليهم، ّ دار في تقيم ل والعصافير ح إل

العصصصافير. فيهصصا ُتِقصصْم لصصم النصصاُس هجرهصصا فصصإن مَّسصصكونةّ، وهصصي

ّنور والهصصرة السصصنور فصصي الكلصصب صصصاحب قصصول َءةّ يعصصرف والّسصص ّبأصص ر

َءخ ويصألف المنصزل، ِبأث الحمصام، فصر ُيعصا ُسصرق إن الصدار، فراريصج و

ًا وُربأط ُة ربأاطهُ، وانحلل انفلتهُ، عند عاد شهر َءدها تعرف والهّر ولصص

َءلها، صار وإن ِعمت وإن مَّث ًا ُأط ّبأمصصا بأصصهُ، وآثرتصصهُ إليصصهُ حملتصصهُ شيئ ور
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ُء إليها ُألقي َءلهُ، فتدنو الشي ُيقبُل لتأك ُتمِسك ولدها و وترّضهُ عنهُ، ف

ّبأما لهُ، ُء لها ُطرح ور ٌءب وولصدها الشي ٌءب ولهصا عنهصا غصائ مَّصن ضصرو

َءغم، ّن ٌءل ال ًا فتصيح الّصياح مَّن وأشكا أهصصُل يعصصرُف الّصصصياح مَّن ضربأ

ِر ّدا ّنهُ ال ّدعاء صياُح أ َءبأصصّر ذلصك، غيصصر ل ال ومَّصصتى ِهصصّرة، مَِّصصْن ويقصصال: أ

ُد مَّا أرادْت َءع أتت الغائط، صاحُب يري ٍةّ فصصي تصصراٍب مَّواض مَّصصن زاويصص

ّدار زوايا ّتى فتبحثهُ، ال ًا لهُ جعلْت إذا ح ْتصصهُ الحفصصرة كهيئصصةّ مَّكان َءل جع

ّطِّتهُُ ثّم فيها ّتراب، ذلك مَّن غ ومَّصصا التراب ذلك أعلى تشّممْت ثّم ال

َءر َءدْت فإْن مَّنهُ، ظه ًا وج ًا، عليها زادت الرائحةّ مَّن شيئ تزال فل ترابأ

ّتى كذلك ّنها تعلم ح ًا، والمشموم المرئّي أخفت قد أ هي فإْن جميع

ْد لم ًا تج َءهُ َءخمشت ترابأ َءر أو الرض، وج ْه ّتى الّسطِّح، َءظ َءغ ح فصصي تبل

َءغ، الحفصصصصصصصر َءد. ذلصصصصصصصك سصصصصصصصتر ومَّصصصصصصصن المبلصصصصصصص المجهصصصصصصصو

ٌءس وزعم ِء مَّن نا ّبا َءر أن الط ّنو َءده يعرُف الّس َءح وح ِهُ، ري فإنمصصا رْجعصص

ِئحصصةّ، تلك مَّن تفّر فإنها َءلهُُ، الفأر شّم لمكان يستره ّطِّيصصهُ أو الرا ُيغ

ُلق مَّن فيهُ يكون لما ِهُ يشصصاكل مَّا و السد، أخلق مَّن خ َءد فيصص السصص

ُلق، في َءخلق، في يشاكلهُ مَّا قدر على الُخ ٌءر. ذلك وتعداد ال كثي

الديك ُسلح
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ُتهُ ِبأسصصاطهُ، هصصذا، وحيصصا ِفراشصصهُ ول  َءب رّب الصصدار ول  ّقى ثصصو ًا، ثصصّم ل يتصصو ّديُك ل تصصراه إلّ سصصالح وال

ِهُ، ول ًا أنتصصن مَّصصن ُسصصلح ِهُ، ثّم ل ترى ُسصصلح ُيدخلهُ في أصوِل ريش ِهُ، و َءسهُ في ّتراب، ولذا يدفن نف ال

ًا، ولصصو كصصان ْعر الكلب، ثصصم مَّصصع ذلصصك ل تصصراه إلّ سصصائلً رقيقصص َءج ِم، و ّنعا ْوم ال َءص َءذْرق الحمام، و يشبهُ 

ْعصصر الكلصصب والسصصد، ثصصّم لصو كصصان علصصى َءج ًا ك ًا يابأسصص ِء والبأل والظباء، أو مَّتعلق ًا كأبأعار الشا َءرج َءدح مَُّ

ُنواٍس في ديِك بأعض  َءن في الجملةّ، وقال أبأو  أصحابأهُ: مَّقدار نتنهُ لكان أهو

ِتِن مَِّْن فنّجنا ْن َءواح. مَُّ َءك الْر ِديكص الصّسصلِّح بأ

 للكلب الخناقاين استخدام

ّنصصاقين أّن الكلصصب َءمَّرافصصق الكلب: ومَّصصن صاحب وقال يظصصاهر الخ

ًا، بأعُضهم ّ البلد في يكونون فل بأعض ًا، إل ّ يسافرون ول مَّع ًا؛ً إل مَّعصص

ّبأمصصا َءلوا فر ول بأأسصصره، طريصصٍق علصصى أو بأأْسصصره، درٍب علصصى اسصصتو

ّ ينزلون وإمَّّا َءصحارى ُدورهم: إمَّا خلف ويكون نافذ، طريق في إل

ِبأُل وإمَّا بأساتين، ُه مَّزا ٍر كصصّل وفصصي ذلصصك، وأشصصبا ٌءب دا مَّربأوطصصةّ، كل

ُدفوف ُطبصول، و َءم أبأصصوابأهم علصى يجعلصون يزالصصون ول و ّلص ّتصاٍب مَّع ك

ٍر أهصصُل خنق فإذا مَّنهم، ًا مَّنهصصم دا َءب إنسصصان ُء ضصصر ّنسصصا ّدفوف، ال بأالصص

َءب َءب بأعضصصهم وضر ّلصصم فسصصمع الكل َءح المع َءبُحصصوا فصصصا بأالّصصصبيان: ان

ْهُل وأجابأهم ٍر كّل أ ُء يفعصصل كمصصا والّصصصنوج، بأالصصدفوف َءدا ْهصصِل نسصصا أ

ّيجوا القرى، َءه ُق كان فلو الكلب، و ًا المخنو بأمكصصانهُ َءشعر لما حمار

بأالّرّقصصصصصصصصصصصةّ. ذلصصصصصصصصصصصك كصصصصصصصصصصصان كمصصصصصصصصصصصا أحصصصصصصصصصصصد،
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ُذوا كيف وانظْر َءل أخ ْه فصي رِغصب بأعضصهم أّن وذلصك بأأسصره َءدْرٍب أ

َءويب ِهُ حّمال، على كان ُث َءعصصهُُ، دريهمصصات وفيصص َءهصصق فصصألقى مَّ َءو فصصي ال

ِهُ ُغشي عنق ِهُ ف ُنهُ وتحّرك يمْت، ولم علي وتحصصّرك المتوّضصصأ فأتى بأطِّ

َءجعصصت عنِقصصهُ، فصصي والّساجور الحّمال ْفصصس فر لصصم فلّمصصا الحمصصال، ن

ٍد يحّس َءح َءده، بأأ َءد عن َءص َءو َءق ُه وخصصرح الدار، بأاب نح ِزيصصار ِهُ، فصصي و عنقص

ّقتصصهُُ ُتهُ وتل َءع ّنصصاس وتصصصايح الخصصبر، فصصأخبرهم جمصصا ُأِخصصذوا ال عصصن ف

آخرهم.

 الخناقاين في والشعر الخبر بعض

ّييصصن ٌءد الّراويصصةّ، وذكصصر المرمَّ ٌءهُ بأذلك، وفي غيرهصصا مَّصن البلصدان، فقصال حمصصا وقد كان بأالكوفةّ شبي

َءضهم  ّناق، وسّمى بأع َءحل، وكيف يصنع الُخ ّن فقال: بأالخنق مَّن القبائل وأصحاب القبائل وال

ُة َءد ْن ِك َءذْرها و َءك َءفاْح َءر  ِحذا
َءخصْسصِف لل

َءت في فِسْر ِعْجٍل في سر

ٌءب َءقْش ٌءل و ْنصدلةّ وإعما  لج
ْذف َءقص الص

ٌءةّ زيار العمصى شيعةّ َءل وِغصي

ُة ُء حميد َءنةُّ والميل  حاِض
ِكصْسصف ال

َءلصى َءشصّر َءسصهصم أّن َءعص رأ

ًا لهم فإّن ُدّل َءقْصف  علصى ي
ْتصف َءحص

َءت ّيْي في كن َءةّ َءح َءل َءبأجي
ْع َءفاستمص

ْوا َءع ِهُ تدا ْي َءل ّنباح َءع وبأصالصعصزف بأال
ًا اعتزمَّوا ْنصِق على يومَّ خ

ِذكره لبني عجل فلمكان ذي الضفرتين وغيره مَّن بأني عجل، وأمَّّا ذكره كندة، فقد أنشصدنا وأمَّّا 

ّي: ُسفيان بأن عيينةّ، وأبأو عبيدة  النحو
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َءلى تأخذ فل َءده َءع ْن العيُش سّرك ِك
ّيصصةُّ ِد َءع ّنصصاس  َءم ال ِتل وُصلب، وكان بأالكوفصصةّ مَّّمصصن يأكصصُل لحصصو ُق ُأخذ بأالكوفةّ و ِكندة أبأو قصبةّ  ومَّن 

ّبةّ الصصذي َءويهُ صاحب قصاب رادويهُ، وأمَّّا العمى في بأنصصي ضصص َءد َءرا َءبصرة  َءدنيةّ الّصفراء، وكان بأال الم

ٌءف مَّّمصصن يعمصصل فصصي الخنصصق بأطِّريصصق ْن ّيصصةّ، وهصصم ِصصص ِر ِغي ذكره فهو الُمغيصصرة بأصصن سصصعيد صصصاحب الُم

ّي، وِعنصصد ِر َءقْسصص ّلصصهُ ال َءعلى خالد بأن عبد ال َءبأِجيلةّ، وهو الخارج  ّيةّ، والمغيرة هذا مَّن مَّوالي  المنصور

ًء وفي ذلك يقول يحيى بأن  ِعُموني مَّا َءعلى الِمنبر: أط نوفل: ذلك قال خالد وهو 

ًا َءت ثّم شرابأ ْل َءلى ُبأ ِرير َءع الّس َءبأك ِلما ِعموني أصا أط
ِر ٍر ذي الّسّن َءكبي ٍةّ ضرير َءبأص ْيٍخ ثصمصانصي َءشص و

ِليصصةّ، وهصصي مَّّمصصن اسصصتجاب لليلصصى السصصبائيةّ الناِعظيصصةّ، وأمَّا حميدة فقد كانت لها رياسةّ في الغا

ّلهُُ تبصصارك َءنى ال َءع ّياه  ِكْسف، قالت الغاليةّ: إ ّيةّ، وهو ال ُء حاِضنةّ أبأي مَّنصور صاحب المنصور والميل

ّي ِر َءره أبأصصو السصص َءكصص َءذ ٌءم"، وقصصد  ُكصصو َءمَّْر ٌءب  َءحا َءسصص ُلصصوا  ُقو َءي ًا  ِقطِّ َءسصصا ِء  َءن الّسصصما ًا مَِّ ِكْسف ْوا  َءر َءي َءوإْن  وتعالى "

ّيةّ ّدم الّشصصميطِّ ّنف فيهصصا الّرافضصصةّ ثصصم الغاليصصةّ، وقصص َءميطِّي في قصيدتهُ التي ص َءلعمى الّش َءداُن ا ْع َءمَّ

َءلى جميع أصناف الشيعةّ،  فقال: َءع

ٌءل ْي َءم ُك ٌءل و ْذ الْرذاِل مَّصن َءر َءف ِكْس ّد ال َءميٍل آل َءص ُك
ّطُِّف فيهُ ضّل المحتصاِل تل ًء بأالصعصراق ّيا دا دو

ٌءق ْند يرض وفري الّشمال َءز َءعسيِب جاعُل ًا ال إمَّامَّص
ِلّي مَّن ُدٍب َءع ْن َءِل وُج ِبأصل و ّنصا يقصول  ٌءء إ َءرا بأص

َءلى ر ٍة َءع قتصال بأغير قدر َءن َءم الذي مَِّ ّلص َءلْم َءس ا
ٌءق ِديُن وفري بأالهصمصال ي ًا بأالنّص يدين  ْتمص َءح

ٍم َءمَّصصا ّد مَّصصن إ ُبأصص َء َءوكالةّ في المَّامَّةّ، وتقول ل ّيةّ ل تجيز ال لّن الكميل

َءقهم، وأبأصصو ْعنصصا ِهُ أ ّد النصصاُس إليصص َءلم يم َءع ّد مَّن  ِطٍق، ولبأ صامٍَّت أو نا

ٍر يقوُل بأخلف ذلك، وأمَّّا قولهُ:  ْنُصو مَّ

ٌءل وقشب ِةّ وإعما َءل َءد ْن ْذِف لج َءق ال ٌءر العمى ِشيعةّ وغيلةّ ِزيا
ْعدان: فقد قال  َءمَّ

ّتصال وناسصخ َءحربأّي َءقص سصبصيانصي وكافر 
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المغتصاِل المغيرة دين ثّم ٌءةّ ّي صمصت وهاتيك تيم
ٌءخ ثّم َءدِل رْض ًة المتوالي بأالجن َءشصّم مَّّر بأصخصار و

ْنق والتشصصميم، وحمصصل مَّعصصهُ فصصي َءع الخ ًا، وبأذلك يسّمونهُ إذا جم ّناقين مَّن يكون جامَّع لّن مَّن الخ

َءرمَّصصى َءف َء بأرجٍل مَّن أهصصل الّرفقصصةّ اسصصتدبأره  َءلكين ومَّلملمين فإذا خل َءرين مَّستديرين مَُّدمَّْ َءج َءح ِه  َءفر َءس

ّبق بأالخر َءسهُُ ط َءفع رأ َءر َءو  ُه َءوإْن  َءبهُُ،  َءلول سل ًا، فإن دمَّغهُ ا َءتهُ، وكذلك إن كان ساِجد َءو ُد َءمْح َءق بأأحدهما 

َءحقصصوه ّي، وفصصي  ٌءس رجلً خرج مَّن الصصّر َءنا َءب مَّنهم  َءصِح ِفلً ، ولقد  ًا أو غا َءنائم َءوكذلك إْن ألفاه  َءههُُ،  َءوْج

َءسصصهُُ، ّطِّريقيصصن ورأوا احترا ِرق ال َءقُرب مَِّْن مَّفصص ُه قد  ّناس، فلّما رأو َءم ال َءظ ْع َء يفارق مَُّ ٌءن، فكان ل َءيا ِهْم

ِهْم، فلصصم ّنصصاس مَُّتشصصاغلون بأصصأمَُّور َءنصصات، وال ْعِض ُسصصطِّوِح الخا َءبأ ِفي صحراء وإمَّّا في  ٌءل إمَّّا  وهم نزو

َءحصصهُُ الخصصر حيصصن ألقصصاه فصصي ِهُ، وطر ِقصص ُق في عن َءه َءو َءلهُُ إل وال ْو َءح ّناس  ًا وال ِهْميان نهار ُعْر صاِحُب ال يش

ِهُ فقصصام ِنصص ُذ ِفصصي أ َءن  ّذ ًا وأ ْوبأصص َءث ِهُ  ِهُ وألقصصى عليصص َءخر بأرْجلي ّد ال َءمَّ َءصدره، و َءلى  َءس ع َءل ِهُ وج َءب إلي َءث َءو عنِقهُ، و

َءحى، ّنهُ إْن رآك خِجصل واسصت َءنصك؛ً فصإ إليهم بأعُض أهل الّرفقةّ كصالمعين والمتفّجصع، فقصالوا لصهُ: مَّكا

ّبوا، وتركصصوا مَّصصا َءح َءلوا بأهُ أخذوا مَّا أ َءخ فأمَّسك القوُم عنهم، وارتحل القوم، وأعجلوا بأصاحبهم، فلّما 

َءمَّصصصصوه فصصصصي بأعصصصصض الوديصصصصةّ. َءلصصصصى أيصصصصديهم، حصصصصتى إذا بأصصصصرزوا ر َءع ّبصصصصوا، ثصصصصّم حملصصصصوه  َءح أ

َءنهم في كرسّي  َءةّ وشأ ّي َءن الّسبئ َءهْمدا َءشى  المختار: شعر أعشى همدان في السبئيةّ وقد ذكر أع

ّني َءطةّ يا بأكم وإ ْفر ُشْر ُك  ال
 عارُف

ّنصكصم عليكصم  ّيةّ أ ِئ َءبص سص

َءن ّفْت قد كا ِهُ ُل اللفصائف علي ّيكصم مَّا  ٍةّ كرس ِكصين َءسص بأص

ٌءم ِهُ حما زخصارف وفيكصم حوالي َءَءس ّب ُبأوُت ُل ّتا ًا ال ْتن وإن ُف

َءثْرُت ًا وآ ْتهُُ َءوْحي َءن المصاِحُف ُضّم ٌءؤ َءل أحببُت امَّر ٍد آ مَّصحصّمص

ٍو بأأعواد تسصاعصف ل دبأرت ذا
ًا بأهُ طافْت شاكر
َءحصْت وتمّس

َءن ْب َءحّز أو فيها َءغ ِلصُف ُت الّسوا ِهُ ِر لبأن ِبأ ُبأصنصا الّزبأي رقصا
َءصُر ْن ُي ٌءم َءف خصائُف ويأمَّصن َءمَّظلو ٍد لِل ُعقباهصا وأحسُب مَّصحصّمص
ٌءب وهاجّْت ُهْم ُحرو َءن ِئُف بأي َءسصا َءح و ْد ُأمَّّةًّ ربأى َءتصْت َءق ّتص َءشص َءت

أبأصصصصصصصصصصصو عبيصصصصصصصصصصصدة: الحسصصصصصصصصصصصيفةّ الضصصصصصصصصصصصغينةّ، وجمعهصصصصصصصصصصصا حسصصصصصصصصصصصائف.

ْثلصةّ، وإمَّّصا لخصصوف التعصذيب َءسصهُُ بأيصده، إمَّّصا لخصصوف الُم مَّن قتل نفسهُ بأيده ومَّا أكصصثر مَّصصن قتصصل نف
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ُقصصوا َءن ُبأهُ خ ّطِّفيصصل، أخصصو عصصامَّر بأصصن الطِّفيصصل، وأصصصحا والهوان وطوِل السر، وقد كان الحكصصُم بأصصن ال

ًا، فقال ُخراشةّ بأن عامَّر بأن  ًا شديد ّيروا بأذلك تعيير ُع َءسهم في بأعض اليام، ف الطِّفيل: أنف

ٌءس وألْت تصحصاذُر عليك نف َءتهم ْد ُق ُهصْم ُثّم للموت و َءتص ْلص َءذ َءخص
َءت ّلي َءت أم سلمان عن أس  أن

ذاكُر
ّني ِلغ ًا تب َءتصهُ إْن عامَّر ِقصي َءل

َءخةًّ َءضّم ُنصهصا مَُّ والصغصدائُر آذا َءء َءن الحصّي ورا ٍةّ ِغصْزل ْيك أ
َءت َءِل تح ْظل ِه أ َءضا ِع ُنقون إذ جرائُر ال َءسصكصم تخ نصفصو

َءسهم،  ِبأهُ أنف ّطِّفيل وأصحا ْنق الحكم بأن ال َءورد في يوم ساحوق، ويذكر خ ُعروة بأن ال فقال: وقال 

َءلةّ َءعْضبا أرمَّاٍح ُعل ّكصرا و َءذ مَُّ َءبْحنا ًا ص ِرها في عامَّر ِديا
ْدٍن َءل ّطِّّي مَّن و َءخ  طّر قد ال

َءرا َءم  أس
ْفرتين رقيِق ٍد الّش ّنص َءهص مَُّص

َءتلهْم ْق َءمَّ َءغى عند و أعذرا كان الو ُون إذ لهم ُق َءسهصم يخن نفو
ّنما   كان الذي يأتي إ

َءرا ّذ  ُح
َءد مَّنهم الحليُم ْق َءع

َءلصصهُُ، كصصان ِد فصصي كلصصٍب  ْي َءبأ ًا لهُ وقال أبأو ُز رثاء أبأي زبأيد الطِّائي كلب

َءد ويمنعصصهُ مَّصصن الفسصصاد، حيصصن حطِّمصصهُ السصصد، وكصصان ُيساور السصص

اسمهُ أكدر، فقال: 

َءن كان إذا حتى ْوض بأي َءح  ال
َءطِّصِن َءع وال

َءدُر ْك ً أ ِتصهُ مَّصخصتصال كصعصاد

 في الليل تحت وأكدرت 
 قرن

داهصيةّ الضصواء ثصلصل لدى

ّتى َءناهى ح  في الهوال إلى َءت
َءنصِن َءس

ِهُ ٌءةّ ِبأ ّن ُء ُسص ُده وْرهصا ْطِّصُر َءتص

ِة فوق َءرى الّسرا ْف ِذ ِرح َءك  القا
َءغِضِن ال

ِو مَُّقارِب ْطِّ َءديِن َءخ السصاِعص

 في العجلن بأهُ خّط كالبغل
سكصن

َءء ٌءم ل ظلما ٌءع ول َءقصْحص َءر َءضص

َءمَّصل ُكعّش عرين إلى ّنا وهما  الر هصمصومَّصهصمصا س
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َءفصِن َءي الص
َءر َءد ْفِن غيُر أك َءل َءتصن ا َءحص والص بأصهصم أظصفصاره علقصت 
ِهُ ٍر ُأّم لِحصّسص ٍةّ أْجص ُشصصُزِن سصت َءل ورد إذا ِعرزا وانتصبصهصت ال
ًا يبهرن َءلصى تعبصير سصدن َءعص أفصلصت قصد حصّصصاء جناجنها
ّلل قد أن  البيت أهُل تج

ُيمصِن بأصالص
ثصمصانصيةّ تصمصوا أن أكدُر

َءدُر فحاص ًا أك ّي  مَّصن مَّشف
َءسصِن َءو الص

لصهصُم دنصا لصمصا عّزتهصم

ِفي عليهّن ُعضٍف  اللحم ضا
واللبصن

ّلها داهصيةّ الصخصلصق في ك

ّليل ًا بأال َءنصِن إلصى َءولّج َءجص الص َءذ ّتصِخص َءتصهُ النصياِب مَّص ّنص ُجص
َءلصصهُُ تسصصّمى ًة  ٌءب شصصا َءكلها ذئب وقال صاحب الكلب: قال أعرابأصصّي وأكصصل ذيصص رثاء أعرابأي شاة لهُ أ

َءيتها أم  ْن ُك َءورد: وردة، و ال

َءح مَّصا إذا الذئاب َءرا أو را َءكص َءبأص
َءة َءد َءوْر ِد أّم ِبأ َءور ُذو الص

َءسصل َءعص
ّكت ْيُن انف َءع ِري ال ْذ  َءدمَّْعهصا َءت

َءرا َءر ِد
ُنها ٌءت ابأ َءسلصيل ٌءر لصهصا و غصُر

ٍر طالُب الّصبِح في َءن ِوت  كا
ّتصأرا َءفا

ّذئب ُدو إذ ال ْع َءلى َءي َءع
َءنصمصي َءغص

ّلواتي الّضواري   تقِصم ال
َءرا َءص َءق  ال

َءمَّهُُ  ٌءن اعتا ْثص ِثصنصهُُ َءشص بأصرا

ّنهُ ّنباح؛ً ل ْلب عن ال ّنما يعدو عليها مَّع الصبح، عند فتور الك ّذئب إ ٌءل أّن ال َءدلي قال: في هذا الشعر 

َءنصصْوم الكلب، ومَّصصا يعتريهصصا مَّصصن َءوقصصُت  َءء  َءء الّصصصبُح جصصا َءجصصا َءن يحُرس، فلّمصصا  ًا يقظا ّلها دائب َءلتهُُ ك َءت لي بأا

ُد يأكصل ّتصى يختصاره ويعتصصامَّهُ، إلّ والسصص َءلسصد ح ّذئِب بأصصأن يصأكلهُ ا َءلصى الصص َءع َءهُ  ّل ُع ال ْد َءي ّنعاس، ثم لم  ال

ِهُ للحصصصم الكلصصصب. ِت ّذئِب بأفضصصصل شصصصهو َءم الصصص َءب لحصصص َءَءنمصصصا اسصصصتطِّا الصصصذئاب، ويختصصصار ذلصصصك، وإ

َءز َءقصصّط أجصصا ًا  ّديك: لصصم نصصر شصصريف قول صاحب الديك في إجازة الشعراء الصصدجاج وقصصال صصصاحب الصص

َءم َءظُم مَّصصن ذلصصك أن لقيصص ْع ّدجاج، وأ َءراء بأال َءع َءتهم يجيزون الّش ًا، وقد رأي ِبأهُ زائر َءحبا  ْلب، ول  ًا بأك شاعر

َءجاِج، لما قال في افتتاح خيبر، وهو يعني النبي صلى اللهُ عليهُ  ّد وسلم: ال

َءء ْهبا ِكب ذاِت ش َءقار َءمَّنا َءف و ُة ْيلٍق النبّي مَّن َءنطِّا َءف بأ
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َءهب َءبر َءدجاج َءلهُُ و عصصن والمصصدائني عمصصرو، أبأصصو رواه آخرها، عن َءخي

ّْيسصصصان، بأصصصن صصصصالح َءجاج ولتلصصصك َءك ّد َءجاج. قيصصصل: لقيصصصم الصصص ّد الصصص

الحسصصن: أبأصصو الكلصصب: قصصال صاحب وقال  وأخوه مَّعاويةّ بأن إياس

َءن ٌءس كا َءيةّ بأُن إيا ٌءر، وهو مَّعاو ًا صغي ًا ضعيف ًا، دقيق َءن دمَّيم ٌءخ َءلصصهُ وكا أ

ّد َءكةًّ أش ْنهُُ حر َءيصصةُّ فكصصان َءوأقصصوى، مَّ ّدمَّهُُ أبأصصوه مَّعاو َءلصصى يقصص إيصصاس، ع

ٌءس َءلهُ فقال ًا إيا ْومَّ ّنك أبأِت يا َءي ّدُم إ َءقصص َءلصصّي، أخصصي ت لصصك وسأضصصرُب َءع

َءلهُ: هو مَّثلي َءفّروج مَّثل ومَّث َءبيضةّ، عنهُ تنفلق حين ال ًا يخرج ال كاسي

ًا َءسهُُ، كافي ْف ّفهُ يلتقط، َءن ّلما الناس، ويستخ ُتقص، كبر وك إذا حصصتى ان

ّ يصلْح لم دجاجةّ، فصار َءتّم حيصصن الحمصصام َءفصصرِخ مَّثصصُل وأنا للذبأح، إل

َءبيضةُّ عنهُ تنفلق َءلى يقدر ل ساقٍط عن ال َءبأواه حركصةّ، َءع ِهُ فصأ ِن ُذوا يغص

ّتى َءت يقوى ح ُد ويطِّيصصر، ذلصصك بأعصصد يحُسصصن ثصصّم ريُشهُُ، ويثب بأصصهُ َءفيِجصص

َءنهُُ، الناس ُيصصصان فيجيصصء، البعيصصدة المواضصصع مَّن ويرسل ويكرمَّو ف

َءرُم، لذلك ْك ُي َءترى و ُيْش ْثماِن و َءل أحسصصنت أبأصصوه: لقصصد فقال الغاليةّ، ِبأا

ّدمَّهُ المثل َءلى فق ِهُ، َءع َءجصصد أخي ُه فو َءد ْنصص َءر ِع َءن مَّمصصا أكصصث فيصصهُ. يظصصّن كصصا

ٌءس أغفل الكلب: وقد صاحب قال َءض القول هذا في إيا مَّصصصالح بأعص

ّدجاج، ّدجاج أّن وذلك ال ُدْن مَِّْن ال ّد مَّن يخرج ل َءغر َءحصص ْيصصس الّصصص َءك وال

ّد في يدخل أن إلى ّلحم واحتماِل الكبر َءح َءث يكون والّشحم، ال أخبصص
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ً ّنهُُ حال ّذبأح، فيهُ يصلح ل ل ّد مَّن خرج وقد لل ْيس ح َءك والستملح، ال

ٌءس َءدع ول يخصصدعني، ل والِخصصّب بأِخّب يقول: لسُت الذي هو وإيا يخصص

َءدع أبأي يخدع وهو سيرين ابأن َءسن. ويخ الح

مأعرفته إلى يحتاج مأا باب

ِكنايةّ، و السم الِحُر، وجمعهُ أْحصصراح، وقصصال َءفْرُج  ُبل، وال ُق ُفروج، وهو ال َءفْرج المرأة والجمع  يقال 

الفرزدق: 

ٍةّ في ّب ٍة ُق َءقر َءحا مَُّو َءرا ُد أْح ً أقو َءحا جمل َءرا مَّْم
َءلّن الواحد ِحْرح، هكذا كان أصلهُ، وقد يستعار ذلك وهو قليصصل، َءلى أحراح،  َءع ّنما جمعوه  قالوا: وإ

الشاِعُر: قال 

َءمةًّ ِه َءرا ٌءة لها ُج َءر ِثصيُل ِحص و َءع َءمهّن الّضب ْعظ ًا أ َءرأس
َءثب، وقال  ْع َءك ّتى ألحق فيها الهاء، وهو ال الفرزدق: فلم يرض الستعارة ح

ْع بأثديين ٍم نحر َءمَّ َءثِب كري ْع َءك و ِطِّحت َءق بأ َءثافي فو َءل َءرفعنها ا
الغلب: وقال 

ْعثٍب عن َءصِح لم ك  َءيْم
الّراجز: وهو الجم، وقال 

ْتها قد أمَّّها بأالّسويق سّمن َءجّمهصا أعظمها أ
 َءتضّمها فما الّرْجِل

ْكر، بأفتح الّشيِن وإسكان الكاف،  وأنشدوا: وقال: وقد يسّمى الّش

ْنع َءم ِر بأ ْك َءها الّش َءمَّ َءقبيُل أتأ َءباء كليلةّ ال ْي ّبْت الّش َءه
قولهُ: أتأمَّها: أفضاها، وأمَّّا 

َءقةّ َءص ْل َءخاِق الّسْرِج مَُّ َءلْت بأاقها بأ ُة أقب َءر ِقها مَّن َءعْم َءرا ِع
َءيصصةُّ ْب ّظ َءر فليس ذلك مَّن أسمائهُ، ولكنهُ ّسماه بأذلك على المزاح، قالوا: وال َءد الِح قال: وهو إن أرا

َءبيات، وقد استعاره أبأو الخزر فجعلهُ للُخّف  ّظ َءفْرج مَّن الحافر، والجمع ال فقال: اسم ال
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ّظبيات ذات الرض في  ال
 الجحْم

َءرها َءو َءد سا ِء عن ُقصُرو الصوحصْم ال

ّول: وقد قال  ال

ْيها َءي ْب ُق الِحصاُن َءظ ّب َءش ُغرمَّوٍل الُم َءلصٍك وفلك بأ َءدمَّْص مَُّ
ْلف ّظ َءلخطُِّل لل ْفر، وقد استعاره ا َءث َءأحييةّ، وهو مَّن السبع  ّظلف والُخّف الحيا، والجمع  وهو مَّن ال

فقال: 

ْفر وعبلةّ ِة َءث َءر ْو ّث ِم ال َءضاِجص َءت الم ّلهُ ّنا ال ْيِن ع َءر َءو ْع َءل َءمَّةًّ ا َء َءمَّل
ّي َءجعصصد ّنابأعصصةُّ ال ّتى جعل البقرة ثورة، وقد اسصصتعاره ال ُبع للبقرة ح َءض أن استعاره مَّن الّس فلم ير

ّظلف،  فقال: للحافر، كما استعاره الخطِّل لل

ِربأْت َء الليل آخر مَِّْن َءش ّيل َءراذين َءبأّل ُأ َءب َءرهصا ال ْفص َءث
ِبأرذونةّ، وقال  الّراجز: وقد قالوا 

َءن إّن ِذي َءذا البرا َءنصهُْ إ ْي َءر َءج َءزحي َءزْح ْونهُْ يا إليك ت َءذ ِبأر
ِد ٌءةّ الجيا َءع َءنهُْ سا ْي َءي  أع

َءعلهُُ للنعجةّ  َءج َءف فقال: وقد استعاره آخُر 

َءت ْبِش تْح َءك ْفُر ال ّث ِرُم وال َءوا ّ عمُرو َءجةّ إل ْع ٌءةّ َءن ّي َءساِجصِسص
ّيةُّ: ضأُن في تغلب، وقد استعاره آخُر فجعلهُ للمرأة  فقال: والّساِجِس

َءرم ُسويد بأنت ْك الّضبصاِب أ َءرة بأنو ِتساِب في َءعْم ان
ِرها مَّن ْف َءجاِب ث ْن  الِم

ويقال لُجردان الحمار غرمَّول، وقد يقال ذلك للنسان وقضيِب 

ّقلصصم الجمصصل فقصصط، ومَّصصن السصصباع البعيصصر، وهصصو لكصصّل شصصيء، ومَِّ

ّذئب، وقال جرير:  العقدة، وأصلهُ للكلب وال

َءم يا َءظ ْع َءن أ َءقّسي َءدانصا ال ُجْر َءن ِوي َءلى َءر ٍر مَّن الخنزير َءع َءك َءس
ًا الكلبةّ ويقال: صرفت ًا، صصصراف ًا، تظلصصع وظلعصصت وِصصصروف ظلوعصص

َءعُل المَّثال: ل في وقالوا ْف ّتى أ َءم ح ُع ينصصا ِال الصصصارف، أي الكلب ظصص
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ِعّي يعرف ولم َءلصم َءرفت، بأمعنى الكلبةّ ظلعت ا واسصصتحرمَّت، َءصصص

َءعلت قصصال: كالكلبةّ، ذلك في والذئبةّ واستطِّارت، واستجعلت، وأْج

َءضعت، الّسباع: قد في ويقال َءلصصدت، َءو َءصصصت وو َءل ورمَّ يقصصاُل مَّصصا مَّثصص

ّناس والغنم. لل

ومأؤنثه الحيوان مأن المذكر في بحث

َءذونةّ،  ِبأرذون وبأر وأنشد: قال: ويقال كلبةّ وكلب، وذئبةّ وذئب و

َءت ٍةّ على وأن َءن ْو َءذ ِر ِبأْر ِئل غي طا ْيُل جالت مَّا إذا ْولةًّ الخ َءج
ٌءع مَّن واحدها، ويقصصال بأعيصصر وناقصصةّ وجمصصل، ول ويقال رجل ورجال، وامَّرأة ونساء، وليس لها جم

َءخةّ، ويقال كبش ونعجةّ، ول يقال كبشصصةّ، يقال جملةّ ول بأعيرة، وقد قالوا رجل ورجلةّ وشيخ وشي

الشاِعُر: كما ل يقال أسدة، ويقال أسد ولبوة ولبوات، ويقال ذئبةّ وذئب، وقال 

ْئبةُّ ِذ َءويِن أّم َءمَّْحٍل و ٌءةّ تعسُل ِجْر َءن ْبعا ٍة في ِض َءز َءمَّفصا
َءنةّ، ٌءةّ، وسبع وسبعةّ، وحمصصام وحمامَّصصةّ، وحمصصار وحمصصارة، وِسصصْرحان وسصصرحا َءن ويقال إنسان وإنسا

َءوقال  َءقةّ،  ّل ِهقلةّ، وإلق وإ ِهقل و ٌءد وِسيدة، و رؤبأةّ: َءوِسي

ّدْت َءقةًّ وج ْق مَّن إل  الل
ُبأنا ل يقولصون هصذا ويضصحكون مَّمصن يقولصون ّنهُ يقال ضبع وضبعةّ، وثعلب وثعلبةّ، وأصحا وزعم أ

َءنِمرة، قال: ويقصصال َءو َءنِمر  َءوفرخةّ، ومَّن النمور  ُثرمَُّلةّ، ويقال مَّن الفراخ فرخ  ُبعةّ عرجاء، ويقال  َءض

َءده، َءكر وحصص ّذ ُعقُربأصصان الصص َءبأصصةّ، وال َءر ْيألةّ، ويقصصال عقصصرب وعق َءج ٌءةّ، وجيأل و َءن ْبعا َءوِض ْبعان  ٌءةّ، وِض َءخ ِذي ٌءخ و ِذي

الشاِعُر: وقال 

ٌءةّ َءبأ َءر ْق ُكومَُّها َءع ْقُربأصاْن ي ُع ُكْم َءمَّْرعى ْذ ُأمَّّ َءدْت إ َءغ
ٌءةّ، ومَّصصن القصصرود قصصرد َءشيهم ٌءم و َءه ْي َءش ُقنفذة، و ُفذ و ُقن َءعةّ، ومَّن القنافذ  َءد َءوضف َءدع  ومَّن الضفادع ضف

َءل ُلنصصثى إلقصصةّ، وقصا ّبأصصاح وا ِقصصّش، ويقصصال لولصصد القصصرد ُر ْلصصق و ِقّشةّ، ول يقال إ ْلقةّ و  وقردة، ويقال إ

الّشاِعُر: 
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ْهُل َءفُل والّس ّنو ّنْضُر وال َءهصا ُترِغث وال ّبأاحص ُر
َءونعامَّةّ، والواحصصد ٌءم  ّنجةّ، ونعا َءف ّنج وس َءف َءصعلةّ، وس َءصعل و ٌءةّ، و َءق َءهي َءهيق و ِهقلةّ، و َءو ِهقل  ومَِّن النعام 

ّفصصان، وقصصد َءح ٌءةّ والجمصصع  ّفانصص ُلنثى رألصصةّ، وح مَّن فراخها الرأل والجمع رئال وِرئلن وأرآل وأرؤل، وا

ًا للواحد، ويقال لها ِقلص والواحدة قلوص ول يقصال قلوصصةّ، ويقصال ظليصصم ول ّفان أيض َءح يكون ال

َءزز، َءلرانب أرنب ول يقال أرنبصصةّ، والصصذكر ُخصص ِنقةّ، ويقال مَّن ا ِنق ِنق ول يقال  ْق ِن ِيمةّ، ويقال  َءظل يقال 

َءلرنب ول هصصذا ِنق، ويقال هذه أرنب وهذه عقاب، ول يقال هذا ا ِرشةّ ولولدها ِخْر ْك ُلنثى ِع ويقال ل

الّشّماخ: العقاب، وقال 

َءرأِس تجّر ٍةّ بأ َءش ِر ْك َءضصاٍت بأين تنفّك َءزمَُّوِع ِع ِر ُعوي
ٌءو الكلب لولد ويقال قال ُلنصصثى جصصر والجمصصع ِدْرص وهصصو جصصروة، وا

ْلُب عّضهُ لمن ويقال أدراص، َءل الك ِلُب: بأا َءك الكلب. كأدراص ال

السباع أولد عند البصار بدء

ٍر مَّصصن الّسصصباع. ٌءهُ بأصصذلك لكصصثي ِرض شصصبي َءثصصر، وقصصد يعصص َءة أيصصام وأك َءعشصصر وجرو الكلصصب يكصصون أعمصصى 

ًا، وصأصصصأ إذا لصصم يفتصصح ّقح وجّصصصص، إذا فتصصح عينيصصهُ شصصيئ ُو وف استطِّراد لغوي ويقال بأصبص الجر

ّقحنصا َءف ّنصا  ّلهُ بأن جحش، والّسكران بأن عمرو، للمسلمين بأبلد الحبشةّ: إ عينيهُ، ولذلك قال عبيد ال

الّصبيان: وصأصأتم، قال بأعض الّرجاز في بأعض 

َءل ْث ّي مَّ َءر ْلِب ُج ّقح لم الك يف َءلد مَِّْن  َءأْشصِقصِح َءو و
َءد بأالباِب ْن ِةّ ِع ِتِح حاج ْف َءت ِر المس ٍر َءيْس ُقْم لم سا َءبصِح َءي َءين ف

ْبل، والجمصصع َءلسد جرو وأجراء وِجراء، وهي لجميصصع السصصباع، ويقصصال لصصهُ خاّصصصةًّ: ِشصص ويقال لولد ا

َءقال  ُزهير: أشبال وُشبول، و

ْيٍث مَِّْن أبأطِّاُل .َءأْجر أبأي َءل ُع َءج َءن َءأش ّتِجهُُ ِحي ال ت

الثعلب خأبث
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ّدثني ٌءق وح َءب لي صدي َءنصصا أُخ قال: تعّج ّثعلصصب، ُخبصصث مَّصصن ل وكصصان ال

َءب َءل َءقنص، صاح َءقا الكلصصب بأيصصن يفصصصل الثعلب أمَّر أعجب مَّا لي و

َءكلّب فيحتاُل والكلّب، ّنهُ يعلم بأما لل مَّثصصل يحتصصال ول عليصصهُ، َءيجوز أ

ّيت عليهُ َءيخفى ل الكلب لّن للكلب، الحيلةّ تلك المغشصصّي مَّصصن الم

َءده ينفصصع ول عليصصهُ، ْنصص ّتمصصاوت، ع مَّصصن َءمَّصصات مَّصصن ُيحمصصل ل ولصصذلك ال

ّنار إلى المجوس َءنى حتى ال ّْد ٌُءب، مَّنهُ ُي ّنهُ كل ْغُمصصور عليهُ َءيخفى ل َءل مَّ

َءحصصّي الِحصصّس َءو أ ِدّل عمصصل ذلصصك عنصصد وللكلصصب مَّيصصت، أو ُهصص َءت ِهُ يسصص ِبأصص

ّني قال: وذلك المجوس، َءجْمُت أ ومَّعصصي َءمَّضصيق، فصصي ثعلٍب على َءه

َءنّي ٌءت هو فإذا لي، ُبأ ّي ٌءخ، مَّ ِف ْدت مَّنت َءد َءلبصْث فلم عنهُ، فص لِحقتنصي أن أ

َءثب بأها أحّس فلّما الكلب، َءد أن بأعصصد كصصالبرق، و َءيصص الّسصصنن، عصصن تحا

ِلصصهُ مَّصصن ذلك فإذا ذلك عن فسألت ٌءف، ِفع َءي أْن وهصصو مَّعصصرو يسصصتلق

َءخ َءره وينف َءع خواص ّنصصهُ النصصاس مَّصصن رآه َءمَّصصن يشصصّك فل قوائمهُ، ويرف أ

ّيت ُذ مَّ ْد دهر، مَّن َءق َءر و ّك ُنهُ، بأالنتفاِخ َءتز ْذ ذلك، مَِّْن أتعّجب فكنُت بأد إ

ّيةّ دار أصل في الذي الّزقاق في مَّرْرُت ّباس َءفذه الع مَّازن، إلى ومَّن

ٌءل كلٍب جرو فإذا ّيئ مَّهزو َءقصصروه الّصصصبيان ضصصربأهُ قصصد الغذاء، س وع

ُطِّوانةّ أصل في بأنفسهُ فرمَّى الّزقاق، ودخل مَّنهم ففّر ِبعوه ُأس وت

ّتى َءت قصصد هصصو فصصإذا عليصصهُ، َءهجُمصصوا ح َءو َءمصصا فلصصم بأصصأرجلهم فضصصربأوه َءت
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َءنصصهُ تصصأمَّّلت جاوُزوا فلّما عنهُ، فانصرفوا يتحّرْك َءتُحهصصا هصصو فصصإذا عي يف

ُيغِمضها، َءنهصصم عنهُ بأعدوا فلّما و َءذ عصصدا، وأمَِّ طريقهصصم غيصصر فصصي وأخصص

َءب َءه ّثعلب، نفسي في كان الذي فأذ ّثعلب كان إذا لل ّ فيهُ ليس ال إل

َءوغان ِد في الكلُب ساواه وقد والمكر، الّر ِهُ. أجو ِحيل

والكلب الثعلب بين مأقايسة

ْعصر الكلصصب ّنصاس بأصهُ، فج َءخر بأفروتهُ فصي مَّوضصع انتفصصاع ال ُيف َءعهُُ، إلّ أْن  َءمَّ ُد مَّا ليس  ومَّع الكلب بأع

َءوض. ّثعلصصب مَّنصصهُ ِعصص ٌءء، وجلد ال ّذبأحةّ الموت وليس يقوم مَّقامَّهُ شي ّذبأحةّ أنفع مَّنهُ، إذ كان في ال لل

ّلصصهُ َءد رسصصوِل ال َءمَّصصن قتصصل أول ّلصصهُ  قول صاحب الديك في الكلب قال صاحب الديك: ِشرار ِعبصصاد ال

ٍء سوى الكلب، قال أبأو ّبهوا أولئك القاتلين بأشي ّناس ش َءء ال ْد شعرا صلى اللهُ عليهُ وسلم ولم نج

ٍد َءزيصص ّليثي، يحيى بأصصْن  ّيار ال ِر بأن س َءنْص ّبأار، في قتل سلم بأن أحوز المازنّي، صاحب شرطةّ  نضلةّ ال

فقال: وأصحابأهُ، 

ْيُل لها َءو ِنها في ال  ُسلطِّا
 المتخاذِل

ًا َءتمصْت الذي مَّا َءليث ِهُ َءخ بأص

ٍد فجاءْت َءصي لكصل يحصّل ل بأ َءوْت َءدى تعا َءه ّلهُ ل َءلها ال ْب ُس
َءن ٍةّ مَِّْن عًمى َءزمَّا وتخصاذل أمَّّ ّنصصوا فاطمّي وأهلي بأنفسي تق

َءب ِيُل وغا ّق َءقب َءن الح ِئل ُدو القبا
ّناس كشفت ٌُءث لل عن لي

قصصال: إبأراهيصصم عصصن المغيرة عن ُهشيم الديك: وروى صاحب قال

ُنوا لم َءنا يكو َءن ْو َءه ْن ٍء عن ي ّ ِغلمصصاُن ونحصصُن اللعصصب مَّصصن شي الكلب. إل

أسصصلم، بأن زيد عن المدينّي عجلن بأن مَّحّمد وذكر بأالبيض التقامَّر

ّنهُ ًا يرى ل كان أ ِهُ يتقامَّر الذي بأالبيض بأأس َءدى أن الفتيان، ِبأ إليصصهُ ُيه
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َءيهُ أو شصصصصصصصصصصصصصيء مَّنصصصصصصصصصصصصصهُ فيصصصصصصصصصصصصصأكلهُ. يشصصصصصصصصصصصصصتر

َءعب البيض عن الحسن قال: سئل حّسان بأن وهشام ِهُ َءيل الّصبيان ِبأ

ِهُ ير فلم فيأكلهُ، الرجل يشتريهُ ًا ِبأ مَّنصصهُ، يأكل أن أطعموه وإن بأأس

ِهُ يلعصصصصصصصصصصب الصصصصصصصصصصذي والجصصصصصصصصصصوز الّصصصصصصصصصصصبيان. ِبأصصصصصصصصصص

َءل بأن وحاتم ّدثنا الكوفّي إسماعي َءمَّلصصةّ، بأصصن الرحمن عبد َءقال: ح َءحر

ّيب، بأن سعيد عن ّنهُ المس ًا يرى يكن لم أ يلعصصب الصصذي بأالبيض بأأس

الّصبيان. بأهُ

والكلب الحيات قاتل

ّدثني عمير بأن ُعبيد بأن اللهُ عبد وأخبرني َءقال، ُجريج ابأن قال: وح

ّنصصهُ الطِّفيل أبأو قال: أخبرني َءن علصصّي سصصمع أ يقصصول: طصصالب أبأصصي بأصص

ُتلوا ّيات مَّن اق ّطِّفيتين، ذا الح َءب ال َءد والكل ُغّرتيصصن. ذا البهيم السو ال

ّوة ُة: ُح ُغّر ِهُ. تكون قال: وال بأعيني

الديك صقاع في الكلب صاحب قاول

القّصصصاب، مَّنصصصور عصصن حرب أبأو أخبرني الكلب: قد صاحب قال

ِهُ، يتقامَّرون الذي البيض عن الحسن قال: سألت فكرهصصهُُ. ومَّصصا ِبأصص
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ًا قّط رأينا َءحد ّدلج يريد أ َءقاع ينتظر ال ّنما ُص ّديك. وإ ّديك يوالي ال الصص

وفيمصصا النهار؛ً ينبسط أن إلى الفجر مَّع ثّم الفجر ُقبيل صياحهُ بأين

َءفجر بأين ِد ال َءدا ّناس يحتاج ل النهار وامَّت َءأن الستدلل إلى ال ّوت بأ يص

ًا السحار في الديك. ولها وكصصذلك والّصصصيحتان، الّصيحةّ بأالليل أيض

َءلى َءع َءر أّن الحمار.  ُد الحما ًا، أبأع ّبهُ أن وأجدر صوت ٍم كّل ين ٍةّ نائ لحاجصص

َءب رأينا لهُ. ومَّا كانت إن ٍر صصصاح صصصاحب وكصصذلك يسصصتعملهُ، َءسصصُحو

ّتكصصل رأيناه ومَّا الذان، ِنصصهُ وقصصِت فصصي ي َءلصصى أذا ّديك، صصصياِح َءع َءلّن الصص

َءة َءر ِتهُ صو َءر صصو ِهُ ومَّقصدا َءحر فصي َءمَّخرجص َءلكصبر الّسص َءل كصصياِحهُ ا قبص

َءحهُُ َءل الفجر. وصيا ّور وقصصد كصياِحهُ الفجر؛ً قب أضصصاء وقصصد الفجصصُر نصص

ٌءق الصيحتين بأين كان النهار. ولو ٌءةّ فر َءن وعلمَّ دليلً. ذلك لعمري كا

ّنهُُ ِك َءعهُُ ُهتافهُ سمع َءمَّن ول ّنما وُصقا ِإ الكصصواكب، مَّواضصصع إلى يفزع ف

والصصصصصصصصصادق. الكصصصصصصصصاذب الفجصصصصصصصصر مَّطِّلصصصصصصصصع وإلصصصصصصصصى

ُة لهُ والديك ّد ّنهار أصواٍت ِع ًا؛ً مَّنها يغادر ل بأال ٌءت ولتلصصك شيئ َءقصصا ل أو

ّنصصاس فيهصصا يحتصصاج ُكنصصا ال ِهُ. ومَّلو ّنهصصار يسصصتعملون وعلماؤنصصا إليصص بأال

ُطِّرلبأات َءلس َءبنكامَّات، وبأالليل ا ّنهار ولهم ال السطِّرلبأاِت سوى بأال

ٌءط ِهُ يعرفون وظّل خطِّو بأقصصي. ورأينصصاهم ومَّصصا النهار مَّن َءمَّضى مَّا ِبأ

ُدون ّق َءف َءت َءي. ورأينا المطِّالع ي ِر َءب والمجا َءبسصصاتين أصصصحا َءمَّصصن وكصصّل ال



الحيوان كتاب
 الجاحظ

ُقصصرب كان َءلزهصصار. ورأينصصا بأريصصح ذلصصك يعرفصصون الّريصصاض، بأ َءم ا الصصّرو

َءصارى َءن ُقرى َءو ُفون ال ُكورهصصا الخنازير بأحركاِت ذلك َءيعر ُب ِبأ َءها و ّو وغصصد

َءوغصصان السد، َءوثبةّ الرجل: لهُ َءوصف في قالوا ولذلك َءوأصواتها؛ً َءر و

ّذئب وانسلب الثعلب، َءجمصصع ال ُبأكصصور الصصذّرة و الِخنزيصصر. والّراعصصي و

ِر حنينهصصا وفصصي البأصصل بأكصصور في ذلك يعرف أمَّرهصصا. مَّصصن ذلصصك وغيصص

َءحمام ٍء صياٍح َءأوقاُت ولل ُدعا َءل الّصصصبح مَّصصع و َءسصصق علصصى ذلصصك وقبيصص ن

ّناس ولكّن واحد، ّنما ال ّديك فصصي ذلصصك ذكروا إ لمَّتصصداد والحمصصار، الصص

أصواتهما.

الحمام هديل

ِم وهديُل ًا، َءيجوُز ل ودعاؤه الحما ّ بأعيد الوراشصصين مَّصصن كصصان مَّصصا إل

َءفواِخت ُءوس في وال ّنخل ُر ذلصك إّن فلعمصري الشصجار، وأعصالي ال

َءما َءمع ل البعد. صالح مَّوضع مَّن ُيس

الفجر مأع الطير مأن يصيح مأا

ِد ُبأعيصص ِدل مَّصصع الفجصصر إلصصى  ُيصرِصر، ومَّّما يه ّطِّير، مَّّما يصِفر أو  وللعصافير والخطِّاطيِف وعامَّّةّ ال

َءةّ، َءمَّصص َءدى، والها َءوع، والّصصص ًا الّض ّبح أبأد ٌءح كثير. ثّم الذي ل يدع الّصياح في السحار مَّع الص ذلك - ِصيا

َءر فصصي ذلصصك. ّطِّيصصر. وقصصد كتبنصصا فصصي غيصصر هصصذا الموضصصِع الشصصعا ُبومَّصصةّ وهصصذا الّشصصكُل مَّصصن ال وال
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َءوع والخطِّاطيف، والعصافير، والُحّمُر في ُبوم، والصدى والهام، والّض قال: وقد يصيح مَّع الّصبح ال

ُد بأن يزيد في  َءيكةّ. قال الولي ّد َءر مَّن ال َءث ذلك: ذلك الوقت أك

ِري أو شئِت إن قفي َءليمى ِسي َءك ُس العصير في ِتي
ِر بأأصواِت َءصصافصي َءع ال الصّصصبصُح َءدنا أن

ّتابأّي: وقال كلثوم بأن عمرو  َءع ال

َءم َءصافيُر الّصبِح في تكل َءع َءن ال ِري ّوا سصاهصرة ُبأصحص
ام الصديك. َءمَّق ّلهصا تقصوم  َءعصافير والخطِّاطيف والُحّمر والحمام والّضصوعان وأصصناف البصوم ك فال

َءعير  َءثعلبةّ بأن ُص المازنّي: وقال 

ِه َءوجو ًى ذوي ال ِر نصد ومَّصآثص َءب أن ُيدريِك مَّصا ٍةّ ُر ِفصتصي
ِطِّي  الحروب لدى الكّف َءسب

ِر  مَّساع
ِةّ  ُفكاه تذّم ل ال

لصحصامَُّصهصم
َءقبل الّصباِح ِو و ِر لغص الصطِّصائ ُهم ُت َءرٍع َءجصوٍن بأِسصبصاء بأاكر مَُّصتص

الشعر مأن فيه قايل ومأا الديك صوت

َءقع َءيصصص ِتصصف و ُهتصصاف، والّصصصراخ، والّصصصقاع. وهصصو يه ّدعاء، والزقاء، وال َءيكةّ ال ّد قال: ويقال لصوت ال

َءن  ُقو ويصُرخ. وقال ِجرا َءعود: ويز ال

َءل ّواُر َءمَّا َءقا َءخ ّن المتقصصصف ال ُلصبصك الدنيا بأك َءيغ الصهصوى و
َءغُب ِء َءجزِل عن وتر َءعطِّا  ال

َءتصدُف  و
ّنا ٌءم كأ َءنص حصوبأصتصهُ قصد َءمَّغ

ِلك ّتى وأه َءع ح َءم َءك تس  الدي
ِتصُف يهص

َءك ُد َءن الذي الّشّط فموِع بأي

َءقال الممّزق  ّي: و َءعبد ال

ًا ُأفحوِص َءنِسيف ِة ك َءطِّا َءق  ال
المطِّصّرِق

َءذت َءي َءتِخ َءجنِب في رجل

َءتت ِدئ ِبأقاٍع وبأا  النبت كا
َءلصِق َءسصمص

ّو الديك يصُرخ بأج
َءدهصا عنص

َءلبيد:   وقال 
ِد قدر ّوِب الخامَِّس ِور المتأ الّصباح ديُك دعا أن
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ٍة َءر بأُسح

الليل طيور

َءوطصصواط َءوع وال َءدى والهامَّصصةّ والّضصص ّليصصل البومَّصصةّ والّصصص َءوكصصره بأال ويقصصال للطِّصصائر الصصذي يخصصرُج مَّصصن 

َءر الحشصصرات، وبأعضصصها َءقطِّصصا وِصصصغا َءص وال َءر وسصصاّم أبأصصر ُد بأعضها الفأ ّليل، ويصي ُغراب ال ّفاش، و والُخ

ُيخرجهُ مَّنهُ ٍر في بأيتهُ، و يصيد البعوض والفراش ومَّا أشبهُ ذلك. والبوم يدخل بأالليل على كل طائ

َءضصصصصصصصصصصصصهُ. وهصصصصصصصصصصصصذه السصصصصصصصصصصصصماء مَّشصصصصصصصصصصصصتركةّ. َءبأي ِفراخصصصصصصصصصصصصهُ و ُكصصصصصصصصصصصصُل  ويأ

أسلم: مَّا قيل مَّن الشعر في الهامَّةّ والصدى وقال خزيمةّ بأن 

َءء ِم ُزقا َءبُث الها ِبأصِث أخ خصا َءون ُق ٌءةّ لي َءتز َءقٍب فوق هامَّ َءمَّر
غيره: وقال عبد اللهُ بأن خازم أو 

َءت فقد َءقي َءويِن أز َءمر َءة هامَّةًّ تُك هامَّا بأال َءرا َءه ُقو بأ َءتز
ّير: وقال توبأةّ بأن  الحم

َءلّي ٌءل ودوني َءع َءد وصصفصائح َءجنص ّيةّ ليلى  ّلصمصت الخيل َءسص
 القبر جانب مَّن صدى إليها

 صائح
ّلمُت َءم لس ِةّ تسلي البصشصاش

الّراجز: وقال 

ِوي ّذئب بأهُ َءيع ُقو ال َءيز ٍةّ هامَُّهُ و َءس أعصلمَُّصهُ طامَِّص
الصدى: وأنشدني في 

 مَّن أسريِت كنِت أن صائح
 أجلي

والبوم َءجّراِك مَّن تجّشمت
واالصدى

َءوع: وقال ُسويد بأن أبأي كاهل في  الّض

ُقو َءوع يزقو مَّا مَّثل َءيز ِنصي أن غير يِضرني الّض َءد يحُس
َءيةًّ إل كانت مَّسعود: " إن ابأن قراءة قال: في ًة َءزق " " ونفخ واحد

الّصصصصصصصصصصصصصصصور. " يريصصصصصصصصصصصصصصد الّزقيصصصصصصصصصصصصصصةّ فصصصصصصصصصصصصصصي

تقوقئ. هي تقول القوقأة، الدجاجةّ وصوت
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 الدجاج في شأعر

أعرابأّي: وقال 

َءرها، َءمَّحِج النصوائُح عليهُ قامَّت و زوجهصا ُجبيرة عيني يرى
 عليها شابأت قد ُرمَّيصاء

 المسائُح
ُه الصلصهُ أكثصر ل خصير

ٌءح وُرؤيتها ِرُح العيِش مَّن َءتر تصا ٍر أنف ٍةّ وساقصا خنزي دجصاج
َءجير  ُع ُلولّي: وقال ال الّس

َءل بأغيظ ُأصيب َءعيِن ِغراُر إل مَّطِّلوِب آ ًة ال ساهر
َءق ّفاز الدجاج َءذر ِقيِب بأح َءعا َءي ال ّدلُت فقد تهُجروني ُتكم بأ أيك

ِلّي: وقال أبأو السود  ّدئ ال

ُغّش ّنصُح مَّا إذا أ ّبِل لم ال َءق َءت َءني يا تعلما ُي ّنني دجاجةّ ابأ أ

 اتخذها مأن وهجاتء الدجاج هجاء في شأعر

ّتخذها وأشصصبهها فصصي َءمَّن ا وقال صاحب الكلب: وسنروي في الدجاج ونذكُر كّل مَّن هجاها وهجا 

ٍهُ مَّن الوجوه، قال  الراجز: وج

الدلِج مَّصن مَّّل قد بأالحّي ٍر مَّن َءواِج ومَّصن ِني ُسص
ًا يمشون أفصواج إلى أفواج ٌءج َءجصاِج وعلصى رجا َءر

 الدجاِج إلى الفراريِج
الحّجاج: وقال عبد اللهُ بأن 

ًا بأي ويركب ِرض َءعُروِض عن َءعُروض ّبصاِس أبأو ُيع ّنصي الع عص
ِغضني ُيب ِغصيِض مَّصن فإني و َءبأص ُه ويجصعصل ّد ًا و لصغصيري يومَّص

ُبر َءيج َءر و  العظم ذي كس
المهصيِض

ِهُ ُجصرٍح كصّل يأُسصو اللص

ٍةّ تلقانصي ُبأصوِض بأصجصامَّصع َءر ًا جصئُت مَّصا إذا مَّن لك يومَّص

ِبأئست الصمصريِض الّشيِخ ُخبزة و وذاك الحواِن جنِب
ٌءش ُفصحص
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ٍةّ إلى فزعُت بأصيوِض مَُّقصوقصي ِزعصت إذا ُأحصيٍح إلصى فص

ِتها َءح َءفق َءكصت إذا ِل َءر َءنصِقصيُض َءبأص ٍةّ ًا َءلِقحصت َءغيض كصشصافص
ًا لها  ّقص ابأن مَّنهُ: وقالت امَّرأة في زوجها وهي تر

َءبّل ومَّن ِنصيِك عسصا قد ِه َءحص َءفصٍع مَّن ُفصوك َءسصلص َءأ

 الديِك كرأِس رأٍس ذي
تريصصصصد بأقولهصصصصا " أشصصصصهب " أنصصصصهُ شصصصصيخ وشصصصصعر جسصصصصده أبأيصصصصض وأن لحيتصصصصهُ حمصصصصراء.

العشى: وقد قال الشاعر، وهو 

كالسيوف ُغدوة يمشون  بأالحي الشاهب المنذر
ّظم ويفّخم أمَّرهصصم وشصصأنهم، بأصصأن يجعلهصصم شصصيوخا. وأمَّصصا قولهصصا: " ذي وإنما أراد العشى أن يع

ّلحيصصصصصصةّ. رأس كصصصصصصرأس الصصصصصصديك " فإنمصصصصصصا تعنصصصصصصي أنصصصصصصهُ مَّخضصصصصصصوُب الصصصصصصّرأس وال

الخر: وقال 

ًة حّي في خويلةّ والفيُل الديك فيها المدائن مَّجاور
ٌءل ل فوارس   ول عز

 مَّيُل
ُعون ُءوس يقار ِم ر ُعج ال

قال ابأن أحمر: 

ٌءل دونها يبتغى جصبصُل ول سه َءء رأس َءء مَّن خلقا عنقا
ٍةّ ِرف مَُّش

ًا َءلصُل كلفصت مَّما وذلك شوق َءجص لصنصا أن غصير فينصا كمثلك
َءن حّي  الديك صاح بأنجرا

 فاحتملوا
َءر مَّن غدوا حّي َءثج

مَّنزلهم
وقال: 

ًا َءنّشرا حولنا مَّن سارح َءت و وجصامَّصٍل بأالّركاء حلوٍل
ّ إصطِّبل فرفرا الفجر آنس مَّا إذا ًة وتصل َءجصّر و

َءغى مَّا ُه َءط َءغشمرا ناطور َءت و َءن ل ثورين ذي وبأستان عنده لي
حجر: وقال أوس بأن 

ٌءك والتّف ًا وخنزيُر بأرجليها دي ًا هر ِرِضها عند جنيب َءمَّغ
عبدل: وقال الحكم بأن 
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ٌءك كأنك َءك بأغٍل على أعوُر الرأس مَّائُل دي ّف ٌءةّ َءتُز تسع
َءك وجهُ إلى وأنت أفقُر يزين ًا  ٍر لزينةّ أثوابأ مَّنصظص

ّنِمر بأن  َءتولب: وقال ال

ِلُجهصا نفٍس ومَّن ِعصلجصا ُأعا ٍر مَّن َءرب َءصص وعصٍي َءح
حصاجصا النفس لمضمراِت ّنصي نفسي حاجات َءم فاعِص

ِخصلجصا فل قضيت ومَّا إليك ّيها مَّصنصهصا وبأصرئُت ِول
ّنسل أرّجي ّنصتصاجصا مَّنها ال وال ًا وهبتهصا ًا ُكصومَّص ِجصلد

َءيها َءي لشر ّدجصاجصا وأقتنص الص ٍم كصّل ربأصيعةُّ وتأمَّصرنصي يو
ِنصضصاجصا إل بأنافعصي وليس ِني عنصي الّضيف الدجاج ُتغ

الّشجاجا والضرب الطِّعن فصيهصا لقصيُت وقصد أأهلكهصا
اختصلجصا تختلُج العداء على  ً ُصهبصى غدوات بأاطل

ِسصراجصا ُغرتهصا بأياض تخال ّد ّذنصابأصى شصائلةُّ الش الص
َءجاجصا خالطِّت الصوات َءع ال ٍم كصل الصكصريهةّ في  يو

الحكم: وقال عبد الرحمن بأن 

ُقصراهصا في آكل وللنصار الدجاج مَّن الطعماِت لُخبث
لصاحبهُ: وقال الخر 

الصّسصلِّح بأديكك الرواح مَُّنتِن مَّن فنّجنا
ٍةّ " سصصصاعةّ المَّصصصن. وقصصصالوا: " هصصصو أسصصصلح مَّصصصن ُحبصصصارى " سصصصاعةّ الخصصصوف، ومَّصصصن " دجاجصصص

ّلفةّ: وقال عقيل بأن  ع

تصنصُضصِب دواخُن ِعلكد بأأسفِل ً أشهدن ُغبصارهصا كأن خيل
ّي في الدجاج ِفقاُح ِد َءو  ال

 المعصِب
ُيونصهصم كأن َءرمٍَّض على ُع

الرفقة كلب

ّدث الصمعّي قال: أخبرني العلء بأن أسلم قال: أردت الخروج إلى مَّكصصةّ وقال صاحب الديك: ح

ّظمةّ، شّرفها اللهُ تعالى، فجاءني هشام ابأن عقبةّ - وهو أخو ذي الّرمَّةّ - فقصال لصي: يصا ابأصن المع

ّتِق اللهُ وصّل الصلوات ًا ل يحضره في غيره، فا ًا يحُضر الشيطِّان فيهُ حضور أخي، إنك تريد سفر

ًا ينبح عليهم، فإن كصصان ٍةّ كلب ّلها وهي تنفعك، واعلم أن كل ُرفق لوقتها فإنك مَّصليها ل مَّحالةّ، فص
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ًا بأصصذلك عصصن ّلده دونهم فل تكن كلب الّرفقةّ !! وقد رووا شصصبيه ٌءر تق َءشِركوه فيهُ، وإن كان عا ٌءب  نه

تصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبيع بأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن كعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب.

الخيل: أم كلبةّ وقال زيد 

ٌءء أنتم ّتبعصن إمَّا الشصتصرا ي إنمصا قعيٍن بأني نصر
َءرا بأعجبهُ الكلب  َءف َءتث مَّنغصط كلٍب فضلةّأبأر فاس

قال: فلما قدم زيد مَّن عند النبي صلى اللهُ عليهُ وسلم قال " أبأرح فتى إن لم تدركهُ أم كلبصصةّ،

ّمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى. يعنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي الح

البعيث: الكلب بأين الهجاء والفخر وقال جرير في 

 مَّن الخبيِث الزاد على أشّح
 الكلب

َءث لقيت  َءبعصي وجصدتصهُ ال

يكرب: وقال صاحب الكلب: وقد قال عمرو بأن مَّعد 

ًاّ ي ُهوا يومَّ ِر الصح مَّصا إذا كنُت ُصلحي َءك
َءح وأكِفي ّنب ّنصبصِح ال بأال َءل بأصالصخصيِل الخي

استعارات مَّن اسم الكلب قال ومَّن الستعارات مَّن اسم الكلب قول الرجل مَّنهصصم، إن أوطصصن

َءوتي، وضربأت عليهُ. وقال أبأو  َءجر َءربأت  َءض ّنجم: نفسهُ على شيء: قد  ال

ّدلت ُبأ ّدِل ذو والدهصر و تصبص ُفل جرو ابأيّض مَّا إذا ّتن ال
 وقال: 

ٌءو العامَّّي الحنظل ُق جر ّل  مَّف
ُعتبةّ العور:  وقال 

ّبهصم الذين أحبهُ ل فيمن وبأقيت أح
ٌءب فيهم مَّي ّبهُ كل يُس قو كريم يزال

للصيد العرب احتقار

قال صاحب الديك: فخرتم علينا بأصيد الكلب، وهجوتم الديك إذ كان مَّما ل يصصصيد ول يصصصاد بأصصهُ،

ّلون الصيد ويحقرون الصياد، فمن ذلك قول عمرو بأن مَّعد  يكرب: وقد وجدنا العرب يستذ

ٍد أصصصصل فصصصروع ونصحصصصن فصصصي أنصتصصم زيا
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ّيِب َءطصصص قصصصومَّصصصكصصصم
الخميس إلى الخميس

ّبأق بأين بأالقهر ّلِب مَّر  ومَّك
ٍةّ الصحصمصير سوق  بأصحصان

فصالصصصكصصصوكصصصِب
َءبّن َءس َءةّ بأنو يح حربأنا ُطليح

ُوعصول طلصُب ٍةّ الص  بأصوفصض
ُلصصصِب وبأصصصأكصصص

سصصعصصصُي الصمصعصروِف عصن
أبأصصصيهصصصُم

ًا  كصاهصصصن مَّصن لصهُ ترحص
ّذِب مَّصصصتصصصكصصص

َءن ّهص َءشصصصيٍب بأصعصصصد يكص
شصصصامَّصصصل

 والشأراف الملوكَّ بدمأاء الشأتفاء

زهير: وأمَّا قول 

ًا َءناياهم مَّن قديم َءفى ُيقتلو القتُل َءمَّ َءت ُيش بأدمَّصائهصم ف
ٌءن بأهُ كان مَّن كل أن قولهم على يدّل ليس نفسهُ البيت فهذا جنصصو

ٌءب أو َءل َءسا ثم ك ٍد أو مَّلٍك دم مَّن ح وبأرئ. أفاق كريم سي

الماء مأن الكلب الكلب فرار

ً الكلب لصاحب ضربأوا وقد ّدة فصصي أمَّثصصال وفصصي المصصاء، طلبصصهُ شصص

ّدة عصصصصصصصصصصصصصصاينهُ. إذا مَّنصصصصصصصصصصصصصصهُ فصصصصصصصصصصصصصصراره شصصصصصصصصصصصصصص

وهصو يمّسصهُ، أن غيصر مَّن عاينهُ إذا المطِّلوب وقلتم: فالماء وقالوا

رآه إذا صصصار إليهُ. فكيف حاجةّ مَّن إل عليهُ يحرص ولم لهُ الطِّالب

ّتحديق يديم والذي الماء، إلى الناظر يعتري ? ! قالوا: وقد صاح ال
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ٍة على يمشي وهو إليهُ ّدواُر؛ً جسر أو ُجُرف أو قنطِّر ربأمصصا فصصإنهُ الصص

يحسصصن ل كصصان وإن المصصاء، إلصصى نفسصصهُ تلقصصاء مَّصصن بأنفسصصهُ رمَّصصى

المصصرار، مَّصصن ذلصصك يصادف مَّا قدر على يكون إنما السباحةّ. وذلك

ّطِّبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاع. ومَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن ال

يموت فكاد مَّسعود، بأن مَّحمد الجهجهاه أبأو بأنفسهُ ذلك فعل فمن

ُتخرج. ومَّنهم حتى قصصد وجماعصصةّ التّمصصار، إسصصماعيل بأصصن مَّنصور اس

حصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالهم. عرفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصت

السصصُن يصصصيبهُ الذي يعتري كما وهذا والممرور المختنق يعتري مَّا

اسصصتقي ربأمصصا فصصإنهُ فيهصصا؛ً صصصار إذا الصصبئر فصصي المختنصصق البخار مَّن

ّيصصر وقد واستخرج َءءه أن يصصرون الّركايصصا عقلصصهُ. وأصصصحاب تغ أن دوا

ًا عليهُ يلقوا ً يزمَّّل وأن ثقيلً، ِدثار وآب، تّمصصوز فصصي كان وإن تزمَّيل

ًا كان وإن يحرس ثم ّنهُ الصبئر؛ً رأس مَّصن قريب م إن فصإ بأينصهُ ُيحصل ل

ًا أتاها البئر، تلك في نفسهُ طرح وبأينها ّول في سعي َءنصصهُ يفتح مَّا أ عي

نفِسهُ، ذات مَّن فيها نفسهُ ُيكفي ثم عقلهُ، مَّن اليسيُر إليهُ ويرجع

ًا عنصصده كصصان وقصصد لقصصي، مَّصصا مَّنهُ لقي الذي الموضع في أّن مَّعلومَّصص

َءةّ تركوه لو القوم ِةّ أيصام عنصده كصان لهلصك. هكصذا عيصٍن طرفص صصح

َءعصصود فصصي الصصّرأي أن الفسصصاد أراه فسصصد فلّمصصا عقلصصهُ، ذلصصك إلصصى ال
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الموضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصع.

َءر يعترى وكما ّور الِمصصّرة فصصإن النصصاس؛ً يرُجم حتى المرو أن لصصهُ تصصص

َءجمهُ الذي بأصصالّرجم يبصصدأه الصصصواب أن فيصصرى رجمهُ، يريد كان قد َءر

ّنصصار فصصي نفسصصهُ طرحصصهُ أن الِمصصّرة ُتريصصهُ ذلصك مَّثصصِل وعلصصى ُد ال أجصصو

وأحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصزم.

ٌءن الرض في وليس َءسهُ يذبأح إنسا ّدى أو يختنق أو نف أو بأئر، في يتر

العييصصر أو التعصصذيب أو المثلصصةّ خوف مَّن إل حالٍق، مَّن نفسهُ يرمَّي

ًا بأصصهُ لن أو الشصصامَّتين، وتقريع ًا وجعصص الِمصصّرة عليصصهُ فيحصصّرُك شصصديد

ُنهُ لذلك فيحمى ٌءء ذلصصك مَّصصن فيطِّيصصر جصصوفهُ، ويسصصخُن بأد إلصصى شصصي

ِهُ، أو دمَّاغهُ ذلصصك وأن نفسهُ، قتِل في الصواب أن ذلك فيوهمهُ قلب

الراحصصصصصصصصصةّ. مَّصصصصصصصصصع الحصصصصصصصصصزم وأن الّراحصصصصصصصصصةّ، هصصصصصصصصصو

َءق يختار ول َءع الخن ّطِّبصصاع. العقصصِل السصصليُم ابألرافصصهُ، الرابأصصح الواد وال

َءقصصذف المهالك، هذه في بأنفسهُ َءرمَّى ربأما وللغيظ هصصذه فصصي بأهصصا و

المهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاوي.

َءعد الذي يعترى وقد َءف أو سنسيرة مَّثل على يص َءرقو خضراء أو عق

عنصصد فيصصرون نفسصصهُ، تلقصصاء مَّصصن بأنفسهُ يرمَّي أن يعتريهُ فإنهُ زوج،

ًا يصنع ول المجّربأين، المعاودين بأعض إليهُ يصعد أن ذلك حتى شيئ
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ّد طصصبيعتهُ كانت فيمن عاّم المعنى لنزالهُ. فهذا ويحتال عينيهُ، يش

ّلصصةّ. ومَّصصا هصصذه مَّثصصل عنصصد تثصصور ذلصصك. يعصصتريهُ ل كمصصن اكصصثر الع

ًا فيهصصم ولن هصصؤُلء عذر في الناُس قال وقد القاويصصل. مَّصصن ضصصروبأ

ُتفِسد ل العوارُض هذه كانت مَّن المغلوب. فأمَّا على تكلمنا وإنما

ُقُض ول عقلهُ، ٌءف بأيننصصا فليصصس اسصصتطِّاعتهُ، تن مَّلصصوم. أنصصهُ فصصي اختل

َءةّ إلزامَّصصهُ أن على ّ يكصصون ل اللئمصص ٍةّ بأعصصد مَّصصن إل ل طويلصصةّ، خصصصومَّ

الباب. هذا في ذكرها يصلح

الغراب

وضعفه الغراب لؤم

كرامَّهصصا، مَّصصن وليصصس الطِّيصصر لئام مَّن الكلب: الغربأا صاحب وقال

الضصصعيفةّ الصصبراثِن ذوات ومَّصصن أحرارهصصا، مَّصصن وليصصس بأغاثهصصا ومَّصصن

ّقفصصةّ المخصصالب ذوات مَّصصن وليصصس الكليلةّ، والظفار والظفصصار المع

مَّصصع المناسر. وهصصو ذوات مَّن وليس المناقير ذوات ومَّن الجارحةّ،

ّي أنهُ ّنظر. ل قو َءيصصصيد ول العصفور، راوغَ الصيد. وربأما يتعاطى ال

ّد في يلقاها أن إل الجرادة ٌءل الجصصراد. وهصصو مَّصصن س أصصصاب إذا فسصص

الطِّيصصر بأهصصائم يتقمصصم كمصصا ويتقمصصم ٌءهصصزالً، مَّات وإل مَّنها نال ِجيفةًّ
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ٍةّ وليس وضعافها، ِلهُ لمكان بأبهيم َءسصصبع وليصصس الجيف، أك لعجصصزه بأ

الصيد. عن

الغربان ألوان

َءك يكون ذلك مَّع وهو َءد السواد حال مَّن مَّثلهُ ويكون الحتراق، شدي

ُأ النصصاس، شصصراُر فصصإنهم الّزنج الناس ًا الخلصصق وأرد ًا، تركيبصص ومَّزاجصص

ُده بأردت كمن الرحام. فأحرقتهُ سخنت أو الرحام، تطِّبخهُ فلم بأل

َءبأصصل أهصصل عقوُل صارت وإنما َءق وإقليِمهصصا بأا وجمصصالهم العقصصول، فصصو

العتصصصصصصصصصصصصصدال. لعلصصصصصصصصصصصصصةّ الجمصصصصصصصصصصصصصال فصصصصصصصصصصصصصوق

ٌءةّ لصصهُ يكصصون فل الحصصتراق شصصديد يكصصون أن إمَّصصا وللغراب ول مَّعرفصص

َءع يكون أن وإمَّا جمال، ّد تركيبصصهُ اختلُف فيكصصون أبأق ِئهُ وتضصصا أعضصصا

ً ِد على دليل ُبقع فسا َءلُم أمَّره. وال وأضعف. السود مَّن أ

الغربان أنواع

ِغربأان ومَّن َءق ترك الذي وهو الليل، غراب ال ّبهُ الغربأصصان أخل وتشصص

البصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوم. بأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصأخلق

َءبيِن. وغصصراب غراُب ومَّنها ٌءن نوعصصان: أحصصدهما الصصبين ال ٌءر غربأصصا صصصغا
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ٌءةّ ّلؤُم، بأالّضعف مَّعروف ُكصُل والخر وال َءءم غصراٍب "  َءتشصا هُ. وإنمصا ُي بأ

ّنجعصةّ، الصدار أهصُل بأان إذا الغراب لن السم هذا لزمَّهُ فصي وقصع لل

ّيرون بأهُ فيتشاءمَّون ويتقّمم، يلتمس بأيوتهم مَّرابأض إذا مَّنهُ؛ً ويتطِّ

كرهصصوا البين. ثم غراب فسّموه بأانوا، إذا إل مَّنازلهم يعترى ل كان

َءة، الّزجصصر مَّخلفصصةّ لهُ السم ذلك إطلق َءر ّطِّيصص نافصصذ انصصهُ وعلمصصوا وال

كمصصا الغصصراب، عيصصِن مَّصصن أصصصفى قصصالوا - حتى العين صافي البصر

ّديك عين مَّن قالوا: أصفى َءنصصوا كمصصا كنايصصةًّ، العصصور - فسصصّموه الصص ك

أن بأعصد العشصى اكتنصي َءبأصصير. وبأهصا أبأصا فكنوه العمى عن طيرة

ًا، والمنهصصوش الملدوغَ سّموا عمي. ولذلك للمهالصصك وقصصالوا سصصليم

كصصصصصصصصصثير. الفيصصصصصصصصصافي: المفصصصصصصصصصاوز. وهصصصصصصصصصذا مَّصصصصصصصصصن

ِغدقان ًا. لئام وهي الغربأان، مَّن جنس وال جد

بالغراب التشاؤم

ّقوا مَّصصصن اسصصصمهُ الغربأصصصةّ، والغصصصتراب، والغريصصصب. ومَّصصصن أجصصصل تشصصصاؤمَّهم بأصصصالغراب اشصصصت

ٌءء مَّما يتشاءمَّون بأصصهُ إل والغصصراُب َءأعضب ول شي َءقعيد، ول  َءنطِّيح، ول  ٌءح ول  وليس فغي الرض بأار

ًا، وأن الّزجر فيهُ أعّم. وقال  َءحهُ أكثر أخبار ُد مَّنهُ، يرون أن ِصيا َءدهم أنك عنترة: عن

َءلماِن، َءلع هّش بأالخبار َءج مَُّو َءيى كأن الجناح ِهُ لح رأس

الغراب لحم بأكل التعاير
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وهو عندهم عار، وهم يتعايرون بأأكل لحمهُ. ولو كان ذلك مَّنهم لنهُ يأكصصل اللحصصوم، ولنصصهُ سصصبع،

َءلةّ  َءوع ِري والجوارُح أحّق بأذلك عندهم. وقد قال  َءجرمَّي: لكانت الضوا ال

َءء ِهضاِت ِشوا ّير مَّا بأالعار الخبيص مَّع النا ُتصمصونصا َءع
َءرطاُن ول ِر َءس البصريص أنها ٍد لصنصا الغراِب لحُم بأصزا

رؤياه وتأويل الغراب فسق

ٌءس قال: والغربأاُن الِحصصّل فصصي بأقتلهصصا أمَّصصر الصصتي الجنصصاس مَّصصن جن

ّق فواسصصق، وهصصي بأالفسصصق وسصصّميت والحرم، اسصصم مَّصصن لهصصا اشصصت

إبأليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصس.

ِقُط أنصصهُ النصصائُم يصصرى فيمصصا فلن وقصصالوا: رأى َءم ُيسصص ٍةّ أعظصص صصصومَّع

ٌءب. فقال بأالمدينةّ ُد غرا ّيب: يتزوح بأن سعي َءسق المس الفاسقين أف

ًة ًا إل يلبثوا المدينةّ. فلم أهل مَّن امَّرأ ّيامَّ ذلك. كان حتى أ

نوح غراب

ُع المثصصل: ل في وقالوا ٌءن يرجصص وأهصصل نصصوح، غصصراُب يرجصصع حصصتى فل

ّتصصى البصصصرة َءع يقولصصون: ح ٌءط يرجصص الكوفصصةّ وأهصصل َءمَّصصرو، مَّصصن نشصصي

ّتى َءع يقولون: ح َءقلةّ يرج ٌءل ". فهصصو ِسِجسصصتان مَّن َءمَّص كصصل فصصي مَّثصص

المكروه. مَّن مَّوضٍع
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العقاب وفرخ الغراب فرخ قابح

ّنه الحمر، خألٍف عن الصمعّي وزعم فرخ قاال: رأيت أ

أقاذَر ول أبغَض ول أسمَج ول أقابَح صورة أر فلم غراب

- الهدهد مأن أنتُن الغربان ِفراَخ أّن مأنه. وزعم أنتَن ول

َد أّن على َثٌل الهده ّنتن في مَأ َظَم - فذكر ال رأٍس ِع

ّنه جناح، وقِاَصَر مأنقار وطوَل بدن، وِصَغَر أمأرُط وأ

ّنفس، وساقاط أسود، الّريح. ومُأنتن ال

صعب، أمأٌر الُعقاب فرخ رؤيَة أّن يزُعم المنطق وصاحب

ٌء بينهما. أقاضَي أن أحسن عسير. ولست وشأي

َبصرة عندنا والغربان ُد بال تفرخ وهي قاواطع، غير أواب

ّنخل رءوس في عندنا العالية. والشأجار الّشامأخة، ال

للديك الغراب خأداع أسطورة

ّلصصهُ، هصصذا مَّصصع العرب عند فالغراُب ّديك خصصدع قصصد ك ّعصصب الصص بأصصهُ، وتل

َءهنهُ َءر ّلص الحّمار عند و ُغرم، مَّن وتخ فصصصار الحّمصصار، عنصصد وأغلقهُ ال

ًاضصصرب تركصصهُ ثصصّم الغصصرم، الصصديك وعلصصى الغنصصم لصصهُ المثصصل. بأصصهُ ترك

المغبصصون هصصو فالصصديك لفظصصهُ، ظصصاهر علصصى الخصصبر مَّعنصصى كان فإن
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ّعب كان ثم بأهُ، والمسخور والمخدوع َءل بأهُ المتل َءمَّصصهُ. الطِّيصصر أنذ وأل

فلصصول المضصصروبأةّ، المَّثصصال مَّجرى يجري مَّنهم القوُل هذا كان وإن

ّديك ُعليا أن الغصصراب لصصؤُم - علصصى الغراب مَّحّل دون قلوبأهم في ال

ّلةّ ومَُّوقهُ ونذالتهُ الموضع. هذا في وضعوه - لما مَّعرفتهُ وق

 الّصلت أبي بن أمأية دهاء

المعروفصصةّ، أشصصعارهم فصصي فصصانظروا ذلصصك مَّعرفصصةّ أردتصصم فصصإن

َءأخبارهم ّيةّ بأقول ابأدءوا ثم الصحيحةّ و كان فقد الّصلت؛ً أبأي بأن أمَّ

ٌءف َءثقيف، دوهي مَّن داهيةًّ ِة مَّصصن وثقيصص مَّصصن بألصصغ وقصصد العصصرب، ُدهصصا

ّنهُ نفسهُ في اقتداره ّدعاء هّم قد كان أ ّنبصصوة، بأا كيصصف يعلصصم وهصصو ال

ًا الرجل بأها يكون التي الخصاُل ّي ًا أو نب ّي لصصهُ. نعصصم اجتمعصصت إذا مَّتنب

ّتى ُتب. وقد ودرس الّروايات، بأطِّلب لذلك ترّشح وح ُك َءد بأصصان ال عنصص

ًا علمَّّةًّ، العرب َءجولن ومَّعروف راويةًّ. البلد، في بأال

الغراب في العرب حديث

 الحمام وطوق والديك
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ًا للغصصراب، وأنهمصصا شصصربأا الخمصصر وفي كثيٍر مَّن الروايات مَّن أحاديث العرب، أن الديك كان نديم

ّديك، فخصصاس بأصصهُ، َءرهصصن الصص ّثمِن حين شصصرب، و ًا وذهب الغراُب ليأتيهُ بأال ٍر ولم يعطِّياه شيئ عند خّما

ًا. فبقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي مَّحبوسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ٍةّ ولصصم ًا بأعصصث الغصصرب، فوقصصع علصصى جيفصص ّلّجةّ أيامَّصص ًا صلى اللهُ عليهُ وسلم حين بأقي في ال وأّن نوح

َءعلت علصى ًأ، واستج َءمَّرف ًا يكون للسفينةّ  يرجع، ثم بأعث الحمامَّةّ لتنظر هل ترى في الرض مَّوضع

ّطِّصصصصوق الصصصصذي فصصصصي عنقهصصصصا، فرشصصصصاها بأصصصصذلك، أي فجعصصصصل ذلصصصصك ُجعلً لهصصصصا. نصصصصوٍح ال

الصلت.وفي جميع ذلك يقول أمَّيةّ بأن أبأي 

َءن َءةّ وخا ٍء كُل ينطِّق قام الغراُب الديك أمَّان شصي
يقصصصصصصصصصصصول: حيصصصصصصصصصصصن تركصصصصصصصصصصصهُ فصصصصصصصصصصصي أيصصصصصصصصصصصديهم وذهصصصصصصصصصصصب وتركصصصصصصصصصصصهُ.

والعامَّصصصصصصصةّ تضصصصصصصصرب بأصصصصصصصهُ المثصصصصصصصل وتقصصصصصصصول: مَّصصصصصصصا هصصصصصصصو إل غصصصصصصصراُب نصصصصصصصوح.

قال: ثّم 

َءتصهصاُب ل المهالك على تدّل سصبصٍع بأعصد الحمامَّةُّ وأرسلِت
ُعصبصاُب المصاء مَّن وغايتهُ الص ًا الرِض في ترى هل عين

ّثأط عليهُ ُكصبصاُب والطِّين ال الص بأِقطِّصٍف ركضت بأعدمَّا فجاءت
ًا َءد كما طوق ِق الّسصخصاُب ُع صصاغصوا الياِت فّرسصوا
اسصتصلب لها فليس ُتقتل ُثصهُ مَّاتصت بأصنصيهصا تصوّر

ّنصّي وذي يتصاُب أرسصلصهُ الِج ّبأصيهصا الفعصى لصديهُ ير
ُيسصتصتصاُب أصبح الجنّي ول َءمَّصنصنصهصا المنيةّ  بأصأ

ّنّي: إبأليس؛ً ّيةّ هي لذنوبأهُ. والفعى الج آدم إبأليصصس كلصصم الصصتي الح

ًا يروي عنده علم ل جوفها. ومَّن مَّن جوف دخل قد إبأليس أن أيض

ًا أن وذلك مَّّرة؛ً الحمار ّنع السفينةّ دخل لّما نوح بأعسصصره الحمار تم

ّكده، ّن َءنبهُ. وقصصال أخصصذ قد إبأليُس وكان و َءذ فصصي كصصان آخصصرون: بأصصل بأصص

الحمصصار، ! ودخصصل مَّلعصصون يا للحمار: ادخل إبأليس قال فلما جوفهُ

ٌءح رآه جصصوفهُ. قصصال: فلمصصا فصصي كصصان إذ مَّعصصهُ؛ً إبأليصصس دخل فصصي نصصو
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أمَّرتنصصي. ? قال: أنصصت السفينةّ أدخلك مَّن مَّلعون قال: يا السفينةّ

َءثّم يكن ولم مَّلعون، يا ادخل قلت، ? قال: حين أمَّرتك قال: ومَّتى

 غيري مَّلعون

والحمامأة والغراب الديك في أمأية شأعر

ّيةّ بأن أبأي  الصلت: قال أمَّ

َءل س ُسصفصورا بأاقياٍت أمَّاثي ُثر مَّا كّل مَّن أبأدى النا يأ
ّنخل والخّضورا اليابأساِت تقصف تراها مَّصعداٍت ال

ّتى ّيل َءم ش َءيعفصورا والّري وال ّتماسيح ّل والتمصاثصيل وال وا
ًا ًا ونعامَّ وحصمصيرا خواضب ًا ًا النواشِط مَّن وصوار ِعينص

ًا َءش وذيابأ والخنصزيرا والوح ًا ُأسصود ًا و ً عصوادي وفصصيول
َءوّزين وصقورا أخرجت وإ لصلٍح الغراب تدعو 

فقال: قال: ثم ذكر الحمامَّةّ 

ّبأنا والفضصاِل الجلل ذو ر نصوٍح آدم لبأصِن اللصهُ
ًا  ِهُ في جميع ِك كالعيال ُفل والنا الحمامَّةّ بأذي أوفى

ِعثصكصاِل غدا لما وبأِقطٍِّف رشصاهصا لّما بأالصدِق
ووصف في هذه القصصصيدة أمَّصصر لحمامَّصصةّ والغصصراب صصصفةًّ ثانيصصةّ،

وغير ذلك، وبأدأ بأذكر السفينةّ فقال: 

ّدواليا تستعيد َءمَّحاٍل صريف ال َءطِّصهُ كأن َءجري في ِطي َءأ

ٍم سراه َءغي داجيا الماء ألبس و ّد لم جوٍن ظهر َءع لراكٍب ُي
غصواطصيا دائباٍت لياٍل وسّت سبصعةًّ َءثّم أيامَّها بأها فصارت
ًا عليها كأن ونصواتصيا هصادي ٍة بأأحسن تهوي بأهم إمَّصر

مَّتراخصيا مَّوجهُ عنهُ وأصبح ّي لها ِد ًا الجو وغصايةًّ نهي
قال: ثم 
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ًة َءدت غدا  تضم مَّنهم غ
الخصوافصيا

الحمصامَّةّ أصحاب كان

 الثصوب يونُس هل لهم يبين
بأصاديا

ِكصُم واللصهُ لهم  َءره ُيحص أمَّص

 الطِّين مَّوضع مَّنها فأصبح
جصاديا

مَّصسصتصبصينةًّ آيةًّ بأِقطٍِّف فجاءت

حالصيا الطِّوق تجعل ل أل  ّثّم واستوهبت خطِِّمها
طوقهصا

بأصمصالصيا ولصيس مَّالصي يخالونهُ ًا، نصبصالصهصم أخاُف إني ذهب
 طوقي أتبعت إذا ُتصيب

خضابأصيا
َءحلِي مَّن طرقي على ال

 طوقس مَّّت مَّا إذا وأّرث
حمامَّصيا

مَّنك العيِن لطِّرف

يرانصيا أن زين زينصي ويهصوين ً لولدي وزينةًّ جصمصصل
ًا في ذكر الديك  فقال: ثم عاد أيض

الصحصوانصيا يمصل ل غصراٍب مَّدمَّصن الذيك إل غرو
ٍة خصمصر

ًا فأوفيت ًا مَّرهون  وخلفص
مَّصسصابأصيا

ُنهُ َءه َءمَّر َءبصهُ الصغصراب عن و حصبصي

 وهصاك شصأنصي على فأقبل
ردائيا

كصمصا إنبصي الديك علي

مَّصآبأصيا تصئوب حتصى نصفها َءبث ل ّدهصر مَّن تل الص

َءق ثصوائيا يطِّصول أو فصيهصم فأعلص عند الشمُس تدركنك
طلوعصهصا

ًا الديك ًا وعد وأمَّصانصيا كصاذبأص يحصوزه والصرداء الصغصراب
لصيا ول عصلصي تدعصو فلا أدعك ٍةّ بأصصصأيةّ أو ذنصصٍب ُحصصصج

ورائيا مَّصن مَّصرة بأصي تدعصو أعصوقصهصا لصن َءحّجةًّ نذرت

ًا وأزمَّعت أمَّصامَّصيا أطصير أن َءحج
والدعصاء مَّنها تطِّيرت

يعصوقصنصي
ًا أوافي ٌءر الّصبصح مَّع إني تيأسن الحجيج نحو غد بأصاكص
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الصغصواديا
ًا وآثرت  قصبصل شأني عمد

شصانصيا
ُتهُ امَّرٍئ قبل فاكه

َءحصّجصتصي

مَّصفصاديا أل الصلصيل علصيهُ وطال
زال إذ الجصديك ظن

نصدائيا سمصعصت هل غراُب
طصّرب الّصبح أضاء

صصرخةًّ
مَّصواتصيا صصدٍق ندمَّصان لهُ مَّصجصيبصهُ ثصم كصان لو وده

ّد في الديك وأضحى  ِق  ال
عانصيا

الرض يضرب الغراب وأمَّسى

ًا عصاديا الصطِّصير مَّصن ندمَّان ّبصهُ الصخصمصر أسهب مَّما لص

 يزقاها ومأا فراخأه يلقم مأا

ّطِّير قال: ومَّن ل العصصصفور لّن العصصصفور؛ً مَّثصصل ِفراخهُ ُيلقم مَّا ال

العصصصصصصصصصصصصصفور. أشصصصصصصصصصصصصباه يصصصصصصصصصصصصزّق. وكصصصصصصصصصصصصذلك

كبهصصائم ذلصصك أشصصبهُ ومَّتصصا الحمصصام مَّثل فراخهُ، يزق مَّا الطِّير ومَّن

ّدجاجةّ لن الخالصةّ؛ً الطِّير ّلحم، تأكل ال ُغ ال َءل وولصصدها الصصدم، فصصي وت

ًا يخرج البيض مَّن يخرج حين ًا، كاسب ًا مَّليح ًا كيس ُيعيشصصهُ بأما بأصير

ِر سباع تلقيم إلى يحتاج ول ويقوتهُ، لن لولدهصصا؛ً والعصصصافير الطِّي

ّول كالفراريج الحّب تلقط ولم ترضع لم إذ أولدها مَّصن تخصصرج مَّصصا أ

ّقها ولم البيض مَّن لها بأد فل الحمام، كأجناس المَّهات ول البأاء تز

تلقيم.
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الطير مأن مأشتركة طبيعة له مأا

ًا، الجصصوارح طببصصائع مَّصصن أخصصذ قد الطِّبيعةّ، مَّشترك والفّروج نصصصيب

ّدم، وحسوه للحم، أكلهُ وهو مَّصصن أقصصذر هصصو ومَّصصا للديصصدان وأكلصصهُ لل

ًا الذبأاب. والعصصصفور ّطِّبصصاع؛ً مَّشصصارك أيضصص أكصصل بأيصصن يجمصصع لنصصهُ ال

ّلحمصصان، الحبصصوب مَّصصن كصصثيرة وأجنصصاٍس الحبصصوب لقصصط وبأيصصن وال

الرض فصصي ذلك. وليس وغير وكالجراد، طار، إذا كالنمل الحيوان،

ٌءس ّيةّ بأرأس أشبهُ رأ العصفورة. مَّن الح

العصفور هداية

قصصد أنصصهُ بألغني ويستجيب. ولقد ويهتدي ويطِّير، يتعالى والعصفور

ّدور، فصصي بأالبصرة عندنا تكون فرسخ. وهي مَّن قريٍب مَّن رجع الصص

إلى القواطع مَّن فتصير اليسير، إل مَّنها تجد لم الثماُر أمَّكنت فإذا

ّنخل؛ً قاصي إلى سبقت وقد القرى بأعصافير مَّّرت إذا أنها وذلك ال

َءزتها أقرب، إليها هو مَّا الكثيرة اليام تقرب ثم أبأعد، هو مَّا إلى جاو

ّيام تقرب ثم أبأعد، هو مَّا إلى إلى المسافةّ في المقدار، الكثيرة ال

ًا. الفرسصصصصصصصخ مَّصصصصصصصن ذكصصصصصصصرت مَّمصصصصصصصا أكصصصصصصصثر أضصصصصصصصعاف

إذا المَّصصصار دور فصصي تقيصصم ل والعصصصافير وعطِّفها العصافير تحنن
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ًا كان مَّا إل عنها، أهلها شخص فصصإنهُ فراخ؛ً أو بأيض على مَّنها مَّقيم

ٌءر بأالرض ليس ّد ول ولده على أحنى طائ ًا أش عصصصفور. مَّصصن تعطِّف

سصصواها طبصصع فصصي ليس مَّا ذلك مَّن طبعها في أن على يدّل والذي

ّيصصةّ دخلصصت إذا لبعصصض، بأعضهّن إسعاد مَّن تجد الذي الطِّير، مَّن الح

ًا، لتأكل بأعضهن ُحجر إلى ًا؛ً تبتلع أو فرخ عند الفرخ لبأوى فإن بأيض

ًا ذلك ًا صياح ًا، وقلق َءًا وطيران ًا وتصصدفيف ودونصصهُ الُحجصصر فصصوق وترنيقصص

ٌءر يبقى فل وحواليهُ، َءحهما يسصصمع حيصصث مَّصصن عصصصفو يسصصمع أو صصصيا

َءتهما ً جئن إل أصوا يصصصنعان. كمصصا مَّعهمصصا يصنعن مَّسعداٍت، أرسال

ُق الرض في وليس العصفور حذر ًا أصد فصصي إنصصهُ مَّنهُ. ويقال حذر

َءعصصصصصصصصصق مَّصصصصصصصصصن لكصصصصصصصصصثر ذلصصصصصصصصصك َءعق والغصصصصصصصصصراب. ال

ّبرني ًا العصفور كان قال: ربأما العصافير يصيد مَّن وخ على ساقطِّ

وأومَّصصئ فأصيح صوتهُ، وحدة صياُحهُُ فيغّمني بأحذائي، سطِّح حائط

إلصصى أهصصويت ربأمصصا يطِّير. حصصتى فما أرمَّيهُ، كأني وأشير بأيدي، إليهُ

َءتناول كأني الرض ًا، أ يصصدي مَّّسصصت لهُ. فصصإن يتحرك ل ذلك كل شيئ

ٍة أو حصاة أدنى مَّنهصا تسصتمكن أن قبصل طصار رمَّيهصا، أريصد وأنا نوا

يصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدي.

ّطِّير في وليس عمره في وأثره العصفور سفاج َءد أكثر ال ِد عد ِسفا
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ّنها يقال ولذلك العصافير، مَّن ّطِّيصصر أقصصصر إ ًا. ةيقصصال ال ّنصصهُ أعمصصار إ

ٌءء ليس َءلف مَّما شي ًا أقصصصر دورهصصم فصصي ويعايشهم الناس يأ عمصصر

والكلب والغنصصم، والبقر والحمير، والبغال الخيل مَّنها. يعنون: مَّن

ّدجاج. والحمصصصصام والزرازيصصصصر، والخطِّصصصصاطيِف والّسصصصصنانير، والصصصص

إل عنصصده وليصصس المشصصي، على العصفور يقدر ول العصفور نقزان

ّنقزان، ّقاز، يسّمى ولذلك ال ّن وذلصصك يثصصب، ثصصم رجليصصهُ يجمع وإنما ال

الّصصصعو، ومَّجيئصصهُ. فهصصي ذهصصابأهُ جميصصع وفصصي حركصصاتهُ، جميصصع فصصي

هصصي -الصصتي المشصصيةّ هصصذه مَّشصصى هصصو والنقصصاقيز. وإن والعصصصافير،

َءقزان وقصصع لصصوطئهُ تسصصمع فكأنك سمكهُ، ارتفع وإن سطٍِّح - على َءن

ٍر؛ً ّد مَّشيهُ. وهو ولصلبأةّ وطئهُ، لشدة حج ًا لن الفيل؛ً ض لصصو إنسان

ًا كان ٌءل ظهره خلف ومَّن جالس ّفةّ بأهُ، شعر لما في قصصوائمهُ، وقع لخ

الخطِّا. في وتمكيٍن مَّشي سرعةّ مَّهُ

ُبِعية  والنسر الّرخأم س

ّنسر والّرخم البصصدن السصصلح. فأمَّصصا عصصدم بأها قّصر وإنما سباع، وال

ّوة ّدجاج، مَّعنصصى فصصي ولكنهصصا الجوارح، جميع ففوق والق لمكصصان الصص

المخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالب. ولعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصدم الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبراثن
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ًا رأيت ولقد العصافير وفاء ّنور ٍر فرخ على وثب ِس فأخطِّصصأه عصفو

يجيصصء أبأصصوه فكان البيت، في فوضعهُ الغلمان بأعض الفرخ فتناول

أبأصصاه فرأيصصت قفصصص، فصصي جعلهُ يطِّير وكاد قوي فلما يطِّعمهُ، حتى

فتح أعلى مَّن إليهُ يدخل حتى بأهُ، تهّم وهي الّسنانير يتخرق يجيء

ُقط حصصتى لصصهُ، والختطِّصصاف بأصصالوثوب تهصصّم وهصصي البصصاب، علصصى يسصص

ً الوصصصول إلصصى يجصصد لصصم فصصإذا سصصاعةّ، فينازعهُ القفص طصصار سصصبيل

ًا فسقط ذلصصك يعصصود. فكصصان ل حصصتى يصصصبر ل ثصصم البيت، مَّن خارج

ًا. فطِّصصصارا مَّعصصصهُ أرسصصصلوه فرخصصصهُ قصصصوي دأبأصصصهُ. فلمصصصا جميعصصص

ّلحيةّ. لسواد الّم دون الُب أنهُ وعرفنا ال

 الديك صوت سماجة في القول

َءر مَّطِّرٍب، قول  ٌءهُ في الّسماع، غي الشاعر: قال: والدليُل على أن صوت الديك كري

َءلهُ ِصصياحصا الّصباح ديك وأمَّّ ُبوح ٍة الّص فارتاحصا بأُسحر

ًا َءجناح يصّفق غرد جناحصا بأال
َءرف على الجدار ُش

 الدجاج قادر صغر

ٍد  العمى: قال: ويدّل على ِصغر قدر الدجاج عندهم قول بأّشار بأن بأر

جصدود لهصم اللئام إن أل َءع ابأن يا ً نلت أقر مَّال
يزيد فيمصن دجاجةّ أقمت الهدايا في الزيادة نذر
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 وفراريجها بيضها عدد في الدجاج كثرة أثر

ٍر في الدجاج كثر قال: وإذا عصصدد يكصصن لصصم قريصصةّ، أو إصطِّبل أو دا

ويفرخهُ. مَّنهّن القليل يبيض كان مَّا حسب على فراريجها و بأيضها

ّدجاج ُتّجار ذلك يعرف ّلةّ. اتخذها ومَّن ال للغ

 مأصر في الدجاج رعي

َءعى كما َءترعى ِبأِمصر ّيم. راِع ولها الغنم، َءير وق

 الحمام وفراخ الدجاج فراخ

ّدجاج إلى والموُت ٌءع الصص ًا، سصصري فراريجهصصا ِصصصغار فصصي والعصصادة جصصد

ّو عليها مَّا خلف ّدع الفّروج لّن الحمام؛ً فراخ نت البيضصصةّ عنصصهُ تتصصص

ٌءس فصصي ّيصص َءحصصّب، مَّقبصصول، مَّليصصح ظريصصف، ك مَّكتصصٍف بأنفسصصهُ، غنصصّي مَُّ

ٌءر بأمعرفتهُ، ّذبأاب َءصيد ومَّن الحب، َءلقط مَّن مَّعيشتهُ بأموضع بأصي ال

ًا الهواّم. ويخرج مَّن الطِّير وصغار ّنهُ حتى كاسي َءأ ذواِت أولد مَّصصن ك

َءع الربأع. ويخرج َءد الحركةّ سري ّنقر ُيصصدعى حديصصده، الصوت شدي بأصصال

ُيجيصب، َءنصهُ. فصإن - حصصتى مَّصّرات ثلث قصر، لصهُ: قصصر، يقصال ول ف َءيلق

ٌءر استدبأره َءف ودعاه مَّستدبأ ويلعبصصهُ، يطِّعمهُ الذي وتتبع عليهُ، عطِّ
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ّول. فهو مَّكانهُ مَّن تباعد وإن عليصصهُ مَّصصرت كلمصصا شيء. ثصصّم آلف ال

مَِّلُحصصهُ. فل وأدبأصصر قبُحصصهُ وأقبصصل كيسصصهُ، ونقصصص وحمق، مَّاق اليام

َءحّب كان مَّا جميِع مَّن ينسلخ حتى كذلك يزال ّد إلصصى لهُ ُي ذلصصك، ضصص

وفراريجصصهُ، وبأيِضهُ بأذبأحهُ النتفاع يبلغ لم حال إلى حالةّ مَّن ويصير

َءق حصصتى الّشصصحم يقبل يكاد بأكيسهُ. ول الستمتاع عنهم وذهب يلحصص

َءم تحمل ول الّسمن، تقبل ل أنثى، كانت إن وكذلك بأأبأيهُ، ّلح ّتى ال ح

َءد ُق تكصصصصصصصصصصصا ُأمَّّهصصصصصصصصصصصا تلحصصصصصصصصصصص ّثصصصصصصصصصصصةّ. فصصصصصصصصصصصي بأ الج

ًا يخرج والفرخ ًا، حارض ِقطِّ َءص سا َءل أن مَّن أنق َءح مَّصصائق، لهُ يقا وأقبصص

مَّتفصصاوت الوصصصال مَّختلصصف الجلصصد عصصاري ذلصصك فصصي شصصيء. وهصصو

َءصلةّ، ضعيُف العضاء، ّلما عظيم الحو ّيصصام بأصصهُ مَّصصّرت المنقار. فك ال

َءج بألصصغ إذا حتى وبأصره، مَّعرفتهُ وفي وشحمهُ، لحمهُ في زادت خصصر

ُلمَّور مَِّن مَّنهُ ِة ا ًا أّن لصصو عسصصى مَّا المحمود ّتبصصع واصصصف َءل ذلصصك ت َءم ل

ّد َءجاز إذا الكثيرة. ثم الجلد مَّنهُُ ّد إلى الِفراخ ح إلصصى النصصواهض، َءح

ّد ّتق َءح ُع ذلصصك حسصصاب علصصى شحُمهُ وذهب لحُمهُ قّل والمخالب، ال

ٌءةّ الرض فصصي تكصصن لصصم وانتهصصى تصصّم ينقص. فإذا ّبأصص ٌءر ول دا أقصصّل طصصائ

ًا َءث ول شحم ًا أخب َءر ول مَّنهُ، لحم ّ أجد َءل أل ًا يقب َءمن مَّن شيئ ولو الّس

ّيصصروا َءرة لصصهُ تخ سصصِمن. - مَّصصا بأصصهُ يسصصّمن ومَّصصا المسصصِمنات فصصؤُا
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َءألت الدجاج كثر إذا البيض قلةّ علةّ لصصهُ صصصار الصصذي الّسبب عن وس

َءجاُج ّد ُثرن إذا ال ُهّن قّل ك ّنهصصا فزعمصصوا وفراخهصصّن، بأيضصص طبصصاع فصصي أ

ّنخل، َءلةّ فإن ال ّنخ َءحمت إذا ال َءرُف مَّصصّس إذا بأصصل أختهصصا، َءز َءسصصعِفها طصص

َءف ُلخرى سعِف طر ّيقت و وجاورتها، ا وكذلك الهواء، في عليها ض

ُعصصروق أطصصراف ًا ذلصصك - كصصان الرض فصصي ال ًا. عليهصصا كربأصص وغّمصص

َءدانيها َءفت ُطِّها، قالوا:  ُغ لهصصا ُيحصصدث أبأصصدانها، وأنفصصاُس وأنفاسها وتضا

ًا. فسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاد

َءم أّن قال: وكما ُثرت إذا الحما ّنةّ في ك ُك إلصصى احتاجت والشريحةّ ال

ِهُ تغتِسل مَّاء وإلى شمس تكصصون أن وإلصصى الحصصايين، بأعصصض في في

ُتها ُيو ّ ومَّرشوشصصةّ، الوقصصات بأعض في مَّكنوسةّ بأ لهصصا يكصصن لصصم وإل

ّنهُ بأيض. على كبيُر ُء الصميمين في لها كان إذا أ ّدف ِء فصصي ال الشصصتا

ِكّن ِدر لم الّصيف، في وال ّلهُ الدهر ُتغا تبيض. أن ك

 البيض مأن اشأتق مأا بكثرة الديك صاحب فخر

ّق لكثر مَّن َءلشياء مَّن اسم الكلب، وقد اشت ّق ل ّديك: فخرتم للكلب بأكثرة مَّا اشت قال صاحب ال

َءبأيضةّ السلم، وقصصالوا: َءيدفع عن  َءن  ُفل ٌءض، وقالوا:  َءبأي َءقلنس الحديد  ذلك العدد مَّن البيض، فقالوا ل

ِد. وفي مَّوضع الذّم مَّن  َءل َءب َءضةُّ ال َءبأي َءنا  قولهم: قال علّي ابأن أبأي طالٍب رضي اللهُ عنهُ: أ

َءنا ٍر وابأ َءضةُّ وأنتم نزا ِد َءبأي َءلص َءب ال َءضاعةّ ًا لكم تدري أن ق َءسب َءن



الحيوان كتاب
 الجاحظ

ٌءض جاثمصصةّ، َءبأيصص ّول  ِلِس إذا كان مَّعُمورا غير مَّطِّ َءبأيضةّ. ويقال للمج ِةّ  ّب َءمَّعةّ والق ويسّمى رأس الّصو

َءقيح - بأيضةّ. وقال الشتر بأن ِفيهُِ ال ِذي يجتمع  َءو ال ُه َءراج و َءخ ويقال للوعاء الذي يكون فيهُ الِحبن وال

ُعبادة: 

َءقوم َءوراء َءبأها يلمَُّوا أن خشيةّ ال َءيغّض ُغُرو مَّنهصا َءو
ِهُ ٍةّ مَّن ِبأ َءُم ُأخرى َءوقع ِكصل َءتين  َءض َءٍص على َءبأي ِدل

ّنابأغةّ: وقال  ال

َءأّن ُهم النعام َءبأيُض ُرؤوُسهم َءك َءح ّب َءص َءمةًّ َءف َءل َءلم ًا مَُّ َءداحص َءر
ُعجيُر  َءقال ال الّسلولي: و

َءبأائها َءحت ِبأحر ًا صا ّلت ِصياح َءص و
َءضةُّ َءبي عّضت الّصّماء ال

ٌءةّ صفيح

 الخمر في عباد أبي شأرط

ّيادة، وهو  َءمَّ َءل ابأِن  ّي قو ِر َءم ّن ّباد ال الّرمَّّاح: ولما أنشدوا أبأا ع

َءل َءرٍع الّصباِح قب َءنصّشصاِج بأُمتص
َءدوُت َءتى على غ َءف في ال

الوداِج سخينةّ مَّثل  َءدّر لهُ القلُل صصبصابأةّ بأ

َءء َءن َءقورا ِزل َءبأي َءدجصاِج َءجوا و َءةّ  في أحُرٍس ثلث

ّتصاِج رأُسهُُ يعّصُب بأال ّي ّنهُ الغو نفصسصهُ في كأ

َءن العراق َءزل بأالحداِج ن
ٍء كّل يحِسب شي

ّباد يقول:  فحين سمعهُ أبأو ع

َءء َءن َءقورا َءدجصاِج َءجوازل َءبأي و َءةّ  َءث ٍة في أحُرٍس ثل َءدار
َءعين الغراب، ولعصصاِب الُجنصصدب ومَّصصاء ّيةّ ذهبيةّ، أصفى مَّن عين الديك، و ًا زيت قال: لو وجدُت خمر

َءم ّتصصى أعلصص َءلما شصصربأتها ح ِة الّصباغَ -  ّو ُف َءنِجيع غزال، ومَّن  ّنار، ومَّن  ًة مَّن ال َءن حمر المفاصل، وأحس

َءجت َءس ّنها مَّن نبات القرى؛ً ومَّا لم تكدر في الّزقاق، وأّن العنكبوت قد ن ّنها مَّن عصير الرجل، وأ أ

ٌءج وفراريصصج. وإن لصصم َءدجصصا َءلها  ّيةّ وحو ِد َءسوا ٍة، وفي قريةّ  َءدسكر َءط  ّنها لم تصر كذلك إلّ وس عليها، وأ
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ّتصصى يكصصون ّني ل أنتفع بأُشربأها ح َءجب مَّن هذا أ ّنها لم تتّم كما أريد. وأع ِإ َءء أو فيها ُرقط ف تكن رقطِّا

ًا بأالقصصار. وأعجصصب ّطِّعصص َءن قميُصهُُ مَّتق ّيةّ، ويكو ُيفصح بأالعربأ ًا ل  َءن شيخ ُئعها على غير السلم، ويكو بأا

َءمَّصصا أشصصبهُ ذلصصك، ًا شصصهريار، ومَّازيصصار، و ّي ّد مَّنهُ أن يكون اسمهُ إن كان مَُّجوسصص مَّن هذا أّن الذي ل بأ

ًا فاسصصمهُ مَّانشصصا، وأشصصلومَّا، وأشصصباه ذلصصك. وإن كصصان ّيصص مَّثل أدير، واردان، ويازان. فصصإن كصان يهود

ُيوشصصصصصصصصصصصصع وشصصصصصصصصصصصصمعون وأشصصصصصصصصصصصصباه ذلصصصصصصصصصصصصك. ًا فاسصصصصصصصصصصصصمهُ  ّي نصصصصصصصصصصصصصران

ًا، إذا ّديكان احتماسصص َءس الصص َءمصص َءت ّد. ويقال قصصد اح َءس إذا اشت َءم َءس الشّر وأح َءحِم استطِّراد لغوي ويقال 

ٌءةّ، َءعصص ًا. وكّل واقٍع فمصصصدره الوقصصوع، ومَّكصصانهُ مَّوق ُوقوع َءقع  َءع الطِّائر ي َءق ًا. ويقال و ِديد اقتتل اقتتالً ش

الّراجز: والجمع مَّواقع. وقال 

ُع َءنصفصّي مَّن مَّتنيهُ الّصفّي على الطِّير مَّواق الص
ِدير. َءمصص َءتنفيهُ مَّشافُر البأل مَّن المصصاء ال ِفّي: مَّا نفى الّرشاء مَّن الماء، ومَّا  ّن ًا وُصفّي. وال َءصف يقال 

َءلصصصصى الّصصصصصفا. ّطِّيصصصصر ع َءذرق ال ِبأصصصص َءتقي  َءنهُ علصصصصى ظهصصصصر السصصصصاقي والمسصصصص ّبهُ مَّكصصصصا فشصصصص

َءقصصع الربأيصصع بأصصالرض، ُوقوعا، وسقط مَّصصن يصصدي ُسصصقوطا ". ويقصصال و ُء مَّن يدي  ويقال " وقع الشي

َءسقط. وقال  الّراعي: ويقال 

ِهُ ورأى ِت َءو َءعق َءنصُسصول أزّل بأ َءقد الربأيع َءب و ُه تفار ُو َءخطِّ
َءدنا قال: وكان الفروج لؤُم ٌءج، ِعن ُتعصصابأث سصصنانيُر الصصدار وفصصي فصصّرو

َءم ُءونصصا الحمصصام، إلصصى مَّنهصصا يهُرب الفّروج وكان وفراخهُ، الحما فجا

ُدّراج، ّدّراج، مَّع وصار الحماًم فترك بأ ًا اشترينا ثم ال ًا َءفروج ّي َءكر َءكس

ّذبأح ّدّراج فترك قفص، في فجعلناه لل َءفص، ُقرب ولزم ال فجئنصصا الق

ٍةّ َءج َءجا َءد ّديك فترك ِبأ ّدجاجةّ، مَّع وصار ال َءكرُت ال َءذ َءل َءف عبصصد الِفصصزر قصصو

َءزارة بأنصصي ِهُ - وكصصانت َءفصص ِن ُأذ َءتصصبّرع الوئصصام -: إّن ُخربأصصةّ بأصص جميصصع فصصي ي

ّطِّمصصش، مَّصصن وتنفصصر المعصصز، وجصصدت مَّصصا الّضصصأن العنصصُز يقصصرب ل ال
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َءلب ّنس ول الِمخ َءأ َءلها تت مَّنزلصصهُ. َءتأنس ول تنفر ترى كما بأالحّف. فجع

ّدثنا وكذلك ِعّي ح َءتِجع قال: قلُت الصم ِهُ - وكانت نبهان بأن للمن ِن ُأذ بأ

ٌءم - أكان خربأةّ ًا تمي َءنهُ سّمى الذي هو كان ? قال: إن مَّسلم َءد ابأ َءزيصص

َءة ًا، كان فما مَّنا ِلم ّ مَُّسصص أدري. ولصصم فل سصصّماه الصصذي هصصو يكصصن َءوإل

ّ ًا. كان فقد سّماه هو يكن يقل: وإل مَّسلم

 الوئام

والوئام: المشاكلةّ. وقالوا: تقول العرب: " لول الوئام لهلك النام " وقال بأعضهم: تأويصصُل ذلصصك:

ّنمصصا ِإ َءوقصصال الخصصرون:  ِهُ لهلصصك النصصاس.  ِبأ ّبهُ  ًا فتش َءنع خير ِإذا رأى صاحبهُ قد ص َءض الناس  لول أّن بأع

ُلنس الذي بأينهم؛ً ولو ِدير ا َءعلى مَّقا ّنما يتعايشون  ّنهُ قال: إ َءأ َءبعض، ك َءبأعض الناس بأ ُأنِس  ذهب إلى 

َءمَّالك، في  َءقوم بأن  َءلكةّ. وقال  َءه َءوحشةّ عّمتهم ال الوئام: عّمتهم ال

َء أُزوُر ل فأقعد َءوائم ُأزاُر ول َءء ُأ فيهصا البخل
الخطِّل: وقال 

َءح َءجاُج صا ّد  وقفةّ وحانت ال
ِري الّسا

َءجى في َءح الد الّرا
َءل وقد الّشُمو

جرير: وقال 

ّدجاِج ٌءع ال َءريِن على َءمَّررُت بأالنواقيِس وقر ّدي َءقني ال أّر
َءج َءجا ّد َءةّ وال َءيك ّد َءنا ال شعر في الديكةّ والدجاج قالوا: وقد وجد

َءع كثيرة، قال ذو الّرمَّةّ:  َءلها، مَّذكوراٍت في مَّواض  وأفعا
َءميِس َءراريِج أصواُت ال َءت الف بأصنصا إيغالهّن مَّن أصوا

وقال الهذلي: 

الهابأصط َءأثباجها شحم ومَّن ِإبأصدانصهصا بأعصد أينها
َءح ِر ِصيا ُبأصهُُ الواسط في المسامَِّي ِد ًا جصنصا ّكصد ُر
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َءجاِج سقوط ّد الحائط على ال مَّسصتصوفصز كّل على
َءمَّروان بأن  مَّحمد: وقال 

ِةّ مَِّن َءل ِهُ في الكداس كي ّف َءثصهُ مَّصا ص ٌءد ُوّر راشصص
ّديك َءلى يعلو إذ كال ّفصهُ َءع َءر َءسصهُ عل قد كدِس رمَّ

ّيصصةًّ يعطِّصصى للذي المثل في ويقال العقر وبأيضةّ الديك بأيضةّ ل عطِّ

ُد َءنت في يعو َءضةّ مَّثلها: " كا ّديك َءبأي قيصصل: لهُ مَّعروف كان ". فإن ال

َءبأيضةّ ُعقر "  ". ال

 لغوي استطراد

َءجاجةّ ويقال ُبأيض، بأيٍض َءدجاٍج في َءبأيوض د العيصصن مَّوضع بأإسكان و

مَّن نظيره مَّن العين مَّوضع وضّم مَّضر، سفلى لغةّ مَّن الفعل مَّن

الحجصصصصصصاز. أهصصصصصصل لغصصصصصصةّ مَّصصصصصصن الفصصصصصصاء مَّصصصصصصع الفعصصصصصصل

َءمد الجرح عمد ويقال ًا، َءيع َءمد َءج أن قبل ُعصر إذا َءع ِرم ينضصص ولصصم فصصو

ِرج َءضصصتهُ، ُيخ ِوعصصاء وذلصصك َءبأي ِغلف ال ّدة يجمصصع الصصذي وال يسصصّمى الِمصص

َءج بأيضةّ. وإذا َءعين مَّوضع مَّن بأالعصر ذلك خر ُبهُ. أفصصاق فقد ال صصصاح

َءضن ويقال ًا. يحضن فهو الطِّائر ح َءضان ِح

 ونحوهما والضراب السفاد
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ّتسافد هو ويقال َءمط الّسباع: ويقال مَّن والتعاظل الطِّير، مَّن ال َءق

َءدها. ويقصصال الحمامَّصصةّ الحمام ِف َءعصصا وسصص وهصصو َءقعصصوا، يقعصصو الفحصصُل َءق

ِرب، الحّف مَّن ضرابأهُ. والفحل في عليها بأنفسهُ إرسالهُ وهصصو َءيضصص

َءقعصصو ّظلصصف والّضصصراب. ومَّصصن ال وكصصذلك نصصزوا، ينصصزو والحصصافر ال

الحصصّف قعصصوا. وأمَّصصا يقعصصو الطِّيصصر وكصصّل يقعصصو، السصصنانير. والظليصصم

ّظلف ّنهُ وال ُعو فإ ٌءب التسنم. وهو بأعد يق ّلصصهُ ضصصرا ّنم. خل مَّصصا ك التسصص

ّظلف وأمَّا القفصصط قفطِّا. أو يقُفط قفط يقال َءقافط، فهو خاّصةّ ال

ّ الحصصصصصصافر فصصصصصصي واحصصصصصصدة. وليصصصصصصس نصصصصصصزوة ّنصصصصصصزو. إل ال

ُيوضصصع الطِّاوس بأيض الدجاج حضن َءت الطِّصصاوس بأيصصُض قصصال: و تحصص

ّدجاجةّ، ّذكر لّن ذلصصك وأكثُر ال َءعبصصث الصص َءضصصنت. قصصال: إذا بأصصالنثى ي َءح

ّلصصةّ ولهصصذه ٌءر الع ُهّن يهّربأصصن الصصوحش طيصصر إنصصاث مَّصصن كصصثي مَّصصن بأيضصص

ُهن. بأصصصصهُ يشصصصصعر بأحيصصصصث تضصصصصعهُ ل ثصصصصّم ذكورتهصصصصا، ذكصصصصورت

َءضع ُيو َءت قال: و ِةّ تح تقصصوى ل الطِّصصاوس، بأيصصض مَّصصن بأيضتان الدجاج

َءر تسخيِن على َءلى مَّن أكث َءع ّنهصصم ذلك.  ّهصصدون أ ّدجاجصصةّ يتع بأجميصصع ال

ِئجها ًا حوا الهواء. فيفسده عنهُ تقوم أن مَّن خوف

 الطير ذكور خأصى
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ِر قال: وُخصى ّطِّيصصر أجنصصاس ذكصصو ّول أوان فصصي تكصصوُن ال السصصفاد أ

ّلما ُك َءن أعظم. و ًا، أعظم الطِّيُر كا َءم، خصيتهُ كانت ِسفاد مَّثصصُل أعظ

ّديك، َءبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصج، الصصصصصصصصصصصصصصصصصصص َءق َءجصصصصصصصصصصصصصصصصصصصل. وال َءح وال

ِةّ مَّن أعظم العصفور وُخصيةّ ّثصصةّ فصصي يسصصاويهُ مَّا ُخصي مَّّرتيصصن. الج

ّدجاج مَّن كان مَّا قال: وكّل الدجاج بأيض َءر ال ّثصصةّ أصغ أكصصبر يكصصون ج

ّدّجاج لبيضهُ. وبأعض ًا يبيض يكون ال ًا، بأيض َءبأيضصصتين بأاض وربأما كثير

ٍم في مَّوتهُ. أسباب مَّن كان ذلك لهُ عرض وإذا واحد؛ً يو

 الديك صفة في شأعر

َءقال آخر في صفةّ  الديك: و

َءعثاٍت ِذي صوِت ِكِن َءر  سا
ِر ّدا  ال

ُبصنصي والنوُم يؤُّرقني ُيعصِجص

ِر هّمت قد الليل آخر ِإثصمصا بأ ِهُ في ُحّماضةًّ َءتصت رأس نصبص
ّطِّرمَّّاح: وقال  ال

ّبهُ َءن ِء ذا و الصمصوّشصِح الصعصفصا
َءر َءكّمش صبُح ّب ّليِل ُغ ال

ًا ِعصد مَُّصصص
َءوى َءحماُش َءن الّش َءدح ُكّل مَّن َءيص

َءدِح  َءمَّص
َءح َءذل لم صا َءب ُيخ َءو َءوجصا

عصصن بأيضهُ مَّن خرج إذا قال: والفّروج الدجاج بأيض الحمام حضن

َءس كان الحمام، حضن لهُ. أكي

 الطاوس بيض
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ّطِّاوس وبأيُض َءأ الفرخ خرج بأاضتهُ التي النثى تحضنهُ لم إذا ال َءأقم

َءغر. وأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

َءمَّت قال: وإذا الدجاج بأيض ِر َءجاجةّ ُأه ّد َءتصصبيض مَّصصا لواخصصر فليصصس ال

َءينوا ُصفرة. وقد َءضةّ عا َءبي ّبرنصصي مَُّّحتين، الواحدة لل جماعصصةّ بأصصذلك خ

َءعّرف مَّّمن َءت ُلمَّور. وإذا َءي البيضصصةّ مَّصصن ُيخلق لم مَُّّح للبيضةّ يكن لم ا

ّنهُ فرخ؛ً ول فّروج ِبأيهُ. والصصبيض يغذوه طعام لهُ ليس َءل ُير كصصان إذا و

ًا البياض وكان مَّّحتان فيهُ ّنات ذلصصك يكصصون - ول وافر ِإذا للمِسصص - فصص

َءبياض مَّن تعالى اللهُ خلق ذلك كان ّبأصصى َءفّروجين، ال َءفّروجصصان، وتر ال

ّنمصصا الفصصرخ َءلّن الخلق؛ً وتّم َءبيصصاض، مَّصصن يخلصصق ِإ غصصذاء والصصصفرة ال

الفروج.

 لغوي ستطراد

ًد وهمصصا َءفد سفا ُفط قفطِّا، وسِفد يس َءفط الطِّائر يق قال: ويقال ق

َءقمط الحمام يقُمصصط واحد. ويكون الّسفاد للكلب والشاة. ويقال 

قمطِّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا.

َءخزقصصا، ويقصصال ذلصصك ِزق  َءزق يخ َءذرق الطِّائر يذُرق ذرقا، وخ ويقال 

للنسان. فإذا اشتّق لهُ مَّن الحذقةّ نفسهُ ومَّن اسصصمهُ الصصذي هصصو
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ُء والِخراء. ويقال للحافر راث يُروث، اسمهُ قيل خرئ، وهو الُخر

َءيُصوم، وللطِّير نجا ّنعام: صام  ُعر. ويقال لل وللمعز والشاء: بأعر يب

ُعصصّرة. وقصصال ّطِّيصصر ال ّنعام الّصوم، واسم نجصصو ال ينجو، واسم نجو ال

ِرمَّّاح:  ّطِّ ال

ِر ُعّرة ّطِّي ِم ال َءصو ِم َءك ّنعا ِظي ال َءنا َءقٍن َءش َءهصا ُأ َءنص َءبأي
ِعقصصصصصصصصصصصصصى. َءقصصصصصصصصصصصصصى، مَّصصصصصصصصصصصصصأخوذ مَّصصصصصصصصصصصصصن ال َءع ويقصصصصصصصصصصصصصال للصصصصصصصصصصصصصصبي 

ُلحمصةّ ّتخصذ لصهُ. ويقصال هصي  ًا، أي أطعمصهُ لحمصا وا َءرك إلحامَّ ِئ ويقال لحمت الطِّير. ويقال ألحم طا

ّثصوب، ولحمصةّ، بأالفتصح ًا، وهي لحمةّ ال ِئر إلحامَّ ّثوب إلحامَّا، وألحمت الطِّا ّنسب. ويقال ألحمت ال ال

والضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّم.

ّديك " َءعيصصِن الصص َءفى مَِّصصن  ّديك المحمودِة قولهم في الشراب: " أص صفاء عين الديك ومَّن خصال ال

ّديك. وإذا قصصالوا: " ّنهصصا عيصصُن الصص ِد قصصالوا: كأ َءن الجرا َءفقيع بأالحمرة، أو عي َءعين الحمام ال وإذا وصفوا 

َءذ البصصصصصصصر. ّدتهُ ونفصصصصصصا ّنمصصصصصصا يريصصصصصصدون ِحصصصصصص أصصصصصصصفى مَّصصصصصصن عيصصصصصصن الغصصصصصصراب " فإ

العشى: مَّا قيل في عين الديك وفي عين الديك يقول 

َءب إذ بأغرتها ُتصهصا عنها غا ُبأغا َءعيِن ّديِك ك َءكرت ال ّدها بأا َءح
آخر: وقال 

َءس ِصدق ِقي ّنوا ُتضرُب وال حدها بأاكرُت الديك كعين
آخر: وقال 

َءلها صّفى ك َء ُق ُزل ُوو الصّرا ٍر على ّدي َءكعين ُعقا ال
الخر: وقال 

َءفان َءكعيِن ُعتُر ِوِب ال ًا أحوال المجا َءشهر َءجصّرمَّصا و مَُّ
ُعتُرفصصصصصان. ّديك، وسصصصصصماه بأالمجصصصصصاوب كمصصصصصا سصصصصصّماه بأال ُعتُرفصصصصصان مَّصصصصصن أسصصصصصماء الصصصصص وال

َءقطِّصصر، ّنهُ مَّصصاء  ّدمَّع، وكصصأ ّنهُ الصص َءب بأالّصافي قالوا، كصصأ َءء والّشرا َءما وصف الماء الصافي وإذا وصفوا ال

َءأّن هذا الشاعر  ّنهُ لعاب الجندب. إلّ  َءأ َءمَّفِصل،وك ّنهُ مَّاء  قال: وكأ
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ّياها كأّن ُيون ُحم ِدب ُع َءنا ّيةّ مَّصلنةّ  الج بأصابأصلص
آخر: وقال 

َءبت ِك ّنها مَِّن ُس ُء َءد ٌءف َءمَّفِصِل مَّا َءق ِرعاٍت مَّن قر ّنها َءأذ كأ
َءبل. وقال أبأو  َءج ٌءء بأين الّسهل وال ذؤيب: المفاصل ومَّاء المفاصل والمفاصل: مَّا

َءشاُب ٍء ت ِء مَِّثِل بأما َءفاِصِل مَّا َءم َءل ال ٍر َءمَّطِّافي ِديٍث أبأكا ِنتاُجهصا َءح
ٌءء ل تجصصد َءمَّصصا ّقا، فيستنقع فيصصهُ  َءمَّفِصل ُح َءمل؛ً لّن لكّل  َءج ِر ال َءقا َءف َءنوا مَّفاصل  ّنما ع ِإ وقال ابأن نجيم: 

ّق. ِإن ر ًا أصصصصصصصصصصصصصصصصصفى ول أحسصصصصصصصصصصصصصصصصن مَّنصصصصصصصصصصصصصصصصهُ و ًء أبأصصصصصصصصصصصصصصصصد َءمَّصصصصصصصصصصصصصصصصا

َءلفلن ّي: " واللصصهُ  ٌءب، وهو مَّحمصصد بأصصن المسصصتنير النحصصو َءمَّّرة قطِّر ثقوب بأصر الكلب وسمعهُ وقال 

َءلصصك. ِبهُ قو ُيش ُع مَّن كلب، وأشّم مَِّن كلب " !. فقيل لهُ: أنشدنا في ذلك مَّا  أبأصُر مَّن كلب، وأسم

َءأنشد  قولهُ: ف

ّطِّي َءقوم ِرحال إليك ُح  ال
ُقُربأصا َءفال

َءبيِت َءر قومَّي ال صاغصرة غي

ِئها مَِّن الكلُب ُيبِصُر َءما  َءظل
ُنبا ّطِّ  ال

ٍةّ َءدى مَّن ليل ٍةّ ذاِت ُجمصا َءي ِد أنص

َءنصبصا َءخيُشومَِّهُ على يجّر ّذ ال َءر فيها الكلُب ٍة غصي واحصد
ُثقصوب َءد فصي  ّي. ثصّم أنشصص َءكصان السصعد ُثقوب بأصره، والّشعر لمصصّرة بأصصن مَِّح وأنشد هذا البيت في 

الّسمع: 

َءن   والكلُب الكلِب َءنبِح ُدو
دابأب

َءرى ُع ل الّس َءم َءكلُب َءيس ال

ٍر بأن نصر الحسن: قال أبأو قال التركي القائد خصال ّيا ّليصصثي: س ال

ُء كان ّترِك عظما ِئد يقولون ال ّد الِقيادة: ل العظيم للقا َءن أن بأصص تكصصو

ّنصصن الصصديك، الحيصصوان: سصصخاء أخلق مَّصصن خصصصاٍل عشصصُر فيصصهُ وتح

َءوغصصان الخنزيصصر، وحملةّ السد، وقلب الدجاجةّ، َءختصصل الثعلصصب، ور و

َءذر الجراحصصةّ، علصصى الكلصصب وصصصبر الصصذئب، وِحراسصصةّ الغصصراب، وحصص
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ُكركصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّي، الحمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصام. وهدايصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةّ ال

ّدجاج مَّا بأاِب في هذا كتبنا وقد ّديك؛ً لل َءب لّن والصص ِم هصصذا صصاح الكل

وأعطِّى واحدة َءخصلةًّ مَّنها جنٍس كّل فأعطِّى الخصال، هذه قّسم

َءجاج جنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصس َءخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصلتين. الصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد

ّباد الديك في والخبر الحديث مَّن ورد مَّا بأعض عصصن إبأراهصصي بأن وع

ٌءل قال: كان زيد بأن الرحمن عبد ّديك. وعنصصهُ يسافر مَّكحو فصصي بأالصص

ّديُك عليصصهُ اللصصهُ صصصلى اللصصهُ رسصصول عصصن السصصناد هذا وسصصلم: " الصص

ِديقي، ّو صديقي، وصديق ص ُد ّو وع َءفظ اللهُ، عد َءره يح َءع دا َءبأصص ُدور وأر

". حصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصواليهُ مَّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصن

قال: قصصال إبأراهيم، عن نحسبهُ العمش عن شريك بأن والمسيب

َءبأُحوا وسصصلم: " ل عليصصهُ اللصصهُ صصصلى اللصصهُ رسصصول ّديك؛ً َءتصصذ فصصإّن الصص

َءطِّان َءرُح الّشي ِهُ ُيف ". ِبأ

 الطائر جناح ريش

ّ جناح قال: وليس ُع عشرون وفيهُ إل ُع قصصوادم، ريشصصةًّ: فصصأربأ وأربأصص

ٌءع كلًى، وأربأع أبأاهر، وأربأع مَّناكب، َءواِف، وأربأ ٌءع َءخ قوادم، ويقال: سب

ٌُءع لقب. وسائره َءخواٍف، وسب
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 الربع وذوات النسان لدى والركبة والكف

وركبتصصا يصصديهُ، فصصي فركبتصصاه الربأصصع ذوات مَّصصن شصصيء قصصال: وكصصّل

ّفهُ قال: والنسان رجليهُ، في النساِن في كفهُ والطِّائر يده، في ك

رجلهُ.

 النسان أسنان

ّنواجصصذ ْكصصم، وال ِء سوى ِضْرس الُح َءتان ونابأان وضاحكان وأربأعةُّ أرحا َءبأاِعي َءر ّيتان و ِن َءث قال: وفي الفم 

والعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوارض سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصواء، ومَّثلهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا أسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصفل.

ّلما ولد لسعيد بأن العصصاص ِذكرها، ولذلك  َءءل بأ ُيتفا َءجاجةُّ  ّد ّديك: وال التفاؤل بأالدجاجةّ قال صاحب ال

َءجاجةّ بأفراريجها يريد احتقاره بأصصذلك، إذ َءد ُلهُ?قال:  َءح ْن َءت ٍء  ّى شي َءسةُّ بأن سعيد، قال لبأنهُ يحيى: أ َءب ْن َءع

ًا ُهْم ولصصد َءر َءنّن أكصصث َءليكصصو َءّطِّيُر  َءق ال َءد َءل لهُ -: إن ص ِقي َءن حّرة، فقال سعيد -أو  ٍةّ ولم يكن ابأ َءمَّ َءأ َءن  كان ابأ

ًا، وهصصصصصصصصصصم بأالكوفصصصصصصصصصصةّ والمدينصصصصصصصصصصةّ. َءلصصصصصصصصصصد َءو ُهْم  َءم أكصصصصصصصصصصثُر فهصصصصصصصصصصم اليصصصصصصصصصصو

الشاعر: شعر في الدجاج وقال 

ّدهناء ِر َءحلب مَّن ال العصصي ٍةّ َءشْربأ ِعصْرٍق ذات مَِّْن بأ
َءر ُعصفو َءم ال ِر مَِّن أعظ َءقل  َءبأعي ْن َءق َءع ِسصْرنصا ثصّم بأال

الّسصرير على المؤُمَّنين أمَّيُر َءك ّدي ِر بأنصي ِديك ال ُنصمصي
ِم  ِر ُقمِص في الّرو الحري ُهْم َءج َءجا ّدار في َءد ًا ال ُرقطِّص

َءن ْل َءن َءنامَِّل َءي ِر الّرُجِل أ القصصصي َءب أرى َءواكص َءك دانصيات ال
َءسُح َءب وأمَّ ِر َءجان َءم َءق ِر ال الُمصنصي َءكصفصيِن ُأدافعهّن عصنصّي بأالص
َءلبيد بأن  ِء وبأالمنطِّق، قال  ّدعا ربأيعةّ: نطِّق الدجاج قال: ويوصف بأال

َءضْرُب ّناقوس و ِنصبصا ال ُتص فاْج
ُهْم ّد ُق وص ِطِّ َءجاِج َءمَّن ّد عن ال

وقال: 
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ِرد َءقدر ّوب الخامَِّس و المتأ الصباح ديُك دعا أن
ٍة بأُسْحر

ّدثني دعابأصصةّ أعرابأصصي، وقسصصمتهُ للصصدجاج  قصصال أبأصصو الحسصصن: حصص

َءأنزلتهُ، ِدم أعرابأّي مَّن الباديةّ ف َءبْصرة قال: ق أعرابأُّي كان ينزل بأال

ٌءة وابأنصصان وابأنتصصان مَّنهصصا، فقلصصب َءجاج كثير، ولي امَّرأ َءد وكان عندي 

ّداها فلّمصصا ّدمَّيها إلينصصا نتغصص َءجصصةّ وقصص َءجا َءد ِدري واشوي لنصصا  َءبأا لمَّرأتي: 

ًا أنا وامَّراتي وابأناي وابأنتاي والعرابأصصّي، حضر الغداء جلسنا جميع

ّدجاجةّ فقلنا لهُ: اقسِمها بأيننا - نريد بأصصذلك أّن قال: فدفعنا إليهُ ال

َءمتي نضحك مَّنهُ - فقصصال: ل أحسصصُن الِقسصصمةّ، فصصإن رضصصيتم بأقسصص

َءجاجصصةّ فقطِّعصصهُ ّد َءس ال َءذ رأ َءضصصى، فأخصص ّنصصا نْر ُتها بأينكم، قلنا: فإ قسْم

َءع الجناحين وقصصال: الجناحصصان َءطِّ َءق ِيهُ وقال: الّرأس للّرأس، و َءلن َءو فنا

َءع َءطِّص َءق اقين فقصال: الّسصاقان للبأنصتين، ثصّم  للبأنين، ثصّم قطِّصع الّس

َءذ َءخص ّلصزور للزائصصر: قصصال فأ ُعُجصز، وقصال: ا ّكي وقال: العُجصصز لل َءزمَِّ ال

َءسصصِخر بأنصصا، قصصال: فلمصصا كصصان مَّصصن الغصصد قلصصُت َءجاجصصةّ بأأْسصصرها و ّد ال

ُء، قلصصت: َءجصصاٍت، فلمصصا حضصصر الغصصدا َءدجا َءس  َءخْم لمَّرأتي: اشوي لنا 

ْدتم في أنفسكم قلنصصا: ل لصصم َءج ّنكم و ّني أظّن أ َءقال: إ اقسم بأيننا، 

ًا، قلنصصا: اقِسصصم ِوتر ًا أو  َءقال: أقِسُم شفع نجد في أنفسنا فأقِسم، 
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ُثصصّم َءجاجةّ ثلثةّ، ثّم رمَّى إلينا بأدجاجصصةّ،  َءد َءل: أنت وامَّرأتك و ًا قا ِوتر

َءل: وابأناك ودجاجةّ ثلثصصةّ، ثصصّم رمَّصصى إليهمصصا بأدجاجصصةّ، ثصصّم قصصال: َءقا

َءنصصا َءل: أ َءقصصا وابأنتاك ودجاجصصةّ ثلثصصةّ، ثصصّم رمَّصصى إليهمصصا بأدجاجصصةّ، ثصصّم 

َءل: فرآنصصا ونحصصن َءقصصا َءثةًّ، وأخذ دجصصاجتين وسصصِخر بأنصصا،  َء ودجاجاتان ثل

َءسصصِمتي ّلكصصم كرهتصصم ق ننظر إلى دجصصاجتيهُ فقصصال: مَّصصا تنظصصرون لع

َءمةّ الّشفع? قلنصصا: نعصصم، ِقس ِوتر ل يجيء إلّ هكذا، فهل لكْم في  ال

َءت وابأنصصاك ودجاجصصةّ أربأعصصةّ، ورمَّصصى إلينصصا فضّمهّن إليهُ، ثم قال: أن

َءجاجةّ أربأعصصةّ، ورمَّصصى إليهصصّن َءجةّ، ثّم قال: والعجوز وابأنتاها ود َءجا بأد

ّثلث، َءجصصات أربأعصصةّ، وضصصّم إليصصهُ ال َءجا َءد َءنصصا وثلث  َءل: أ ٍةّ، ثّم قا َءج َءجا بأد

ّهمتنيهصصا. َءف َءت  ّلهصصم الحمصصد، أنصص َءع يصصديهُ إلصصى السصصماء وقصصال: ال َءفصص ور

قول صاحب الكلب على كيس الفروج قال صصصاحب الكلصصب: أمَّّصصا

َءجاج على سائر الحيوان، إّن ّد ّديك وال َءمَّفاِخر ال قولهْم: مَّن أعظم 

ْيصصس َءفّروج يخرج مَّن البيضةّ كاسصصيا يكِفصصي نفسصصهُ، ثصصّم يجمصصع ك ال

َءفقصصد ّلهُ مَّع ُخروجصصهُ مَّصصن البيضصصةّ  ِرفةّ، وذلك ك ْيس المع الِخلقةّ وك

َءةّ ّنسصصج سصصاع ُذ فصصي ال زعم صاحُب المنطِّق أّن ولد العنكبوت يأخصص

َءفصصّروُج ٌءف دقيق، ليبلغهُ ال ٌءق ولطِّي ٌءل شا ُيولد، وعمُل العنكبوِت عم

َءدحوا الفصصّروج بأصصهُ مَّصصن ُخروجصصهُ مَّصصن َءفّروج على أّن مَّا مَّصص ول أبأو ال
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َءذوات ِركهُ فصصي حصصالهُ غيصصُر ِجنسصصهُ، وكصصذلك  ًا، قصصد شصص البيضةّ كاسي

َءقبصصِج ِفصصراخ ال َءي كواسصصب، كولصصد الشصصاء، و ُتلصصد كواِسصص َءبأصصع كلهصصا  الر

ّلصصهُ لحقصصةُّ بأالفراريصصج، ّدّراِج، وفراخ البّط الّصصصينّي فصصي ذلصصك ك وال

ِكصصبرت، فقصصد سصصقط هصصذا ّلمصصا  ًا ك ّنها تزداد ُحسصصن ُد على ذلك أ وتزي

الفخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر.

ّديك، مَّّمصصا شعر هزلّي في الديك ومَّن الّشعر الصصذي قيصصل فصصي الصص

َءمق:  ْق َءم ّد والفائدة، قوُل أبأي الّش َءتب للهْزل وليس للِج ُيك

َءمَّن ثّم ِنصيك قالت:  َءي َءصصيٍن أّم ُحص
َءل َءعتيْك َءصحراء مَِّث ًا ال ًا َءفْرج َءرِحيبص

ٌءج فيهُ ِديْك ُدّرا و َءبأصصّط فصيهُ
َءجاج َءد ْكصصُر الصص ِذ حديث صاحب الهواز عن العرب قال: ومَّّمصصا فيصصهُ 

َءتصصب لمصصا فيصصهُ مَّصصن ُيك ّنهُُ  َءمَّنا عليهُ، ولك َءنينا كل ْكل مَّا بأ وليس مَّن ِش

ًا َءمَّرز، قال صاحب الهصصواز: مَّصصا رأينصصا قومَّصص العجب، قال: قال الها

ٍةّ لصي َءّلمتهُ فصي حاجص َءن قيٍس فك َءف بأ َءرب أتيُت الحن َءع أعجب مَّن ال

َءن إلصصّي َءس َءمهُ فأح ّل َءخراج، فك إلى ابأن زياد، وكنُت قد ظلمت في ال

ُذ ّنصصا ل نأُخصص َءغِضصصب وقصصال: إ ًة ف ْيُت إليهُ هدايا كثير َءد ّني، فأه وحّط ع

ًا فلّمصصا كنصصُت فصصي بأعصصِض الطِّريصصق سصصقطِّْت مَّصصن ِتنا أجر ُعون َءمَّ على 

ِه سصصقطِّْت مَّصصن ٌءل مَّنهصصم فقصصال: هصصذ ٌءةّ فلحقنصصي رجصص َءدجاجصص ردائصصي 
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ّلصصةّ فقصصال: أنصصا صصصاحُب ُبأ ُل ٍم، ثّم لِحقنصصي بأا َءه ِدْر ردائك، فأمَّرُت لهُ بأ

َءلهُُ بأدراهم؛ً ثّم لحقني بأالهواز فقال: أنا صاحب َءاجةّ فأمَّْرُت  ّدج ال

ّلصصهُ قصصد سصصقط فل َءت زادي بأعصصد هصصذا ك ّدجاجةّ فقلت لهُ: إن رأيصص ال

َءو لصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصك. ْعلِمنصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي، وُهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ُت

جرو البطِّحاء قال صاحب الكلب: كصصان يقصصال لبأصصي العاصصصي بأصصن

َءب بأنِت رسول َءزين ُعّزى بأن عبد شمس، وهو زوج  الربأيع بأن عبد ال

ُو البطِّحاء. ّلهُ صلى اللهُ عليهُ وسلم ولخيهُ كنانةّ بأن الّربأيع: جْر ال

قال صاحب الصصديك لصصصاحب المورياني أسطِّورة البازي والديك 

ّديك ِريصصانّي للصص َءربأهُ المو َءضصص َءل الصصذي  الكلصصب: وسنضصصرب لصصك المثصص

ّيصصوب َءد الرقصصط قصصال: بأينمصصا أبأصصو أ والبازي: وذلك أّن خلّد بأصصن يزيصص

ٍر ٌءس فصصي أمَّْصصره ونهيصصهُ، إذ أتصصاه رسصصوُل أبأصصي جعفصص ِريانّي جصصال المو

ِم بأأسصصهُ، وذِعصصر ِذن بأيصصو َءأ ُتِقع لونهُ، وطصصارت عصصصافيُر رأِسصصهُ، و ْن فا

َءق الوْجهُ، فتعّجبنصصا ْبوتهُ، واستطِّار فؤُاده، ثّم عاد طل َءض ُح َءق ًا ن ذعر

َءم ذهب ّنك لطِّيُف الخاّصةّ قريُب المنزلةّ، فل َءلهُُ: إ ْلنا  َءليهُ وق مَّن حا

َءأضصصرب لكصصم مَّثلً مَِّصصْن َءوجصصل? فقصصال: س َءرغك ال ُعر واسصصتف ّذ بأك الصص

ٌءء َءل للديك: مَّا في الرض شصصي َءي قا أمَّثال الناس. زعموا أّن الباز

ُنوك، َءضصص َءك بأيضصصةًّ فح َءك أهلصص َءذ َءل: أخ َءل: وكيف? قا ًء مَّنك قا أقّل وفا
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َءت بأينهصصم، ّفهصصم، ونشصصأ َءلصصى أك َءع َءك  َءت على أيديهم فأطعُمو ثّم خرج

َءت هاهنصا وهاهنصا ٌءد إلّ طصر َءت ل يصدنو مَّنصك أحص َءت صر ّتى إذا كبر ح

ّلمصصوني ّنا فع ُأِخصصذُت أنصصا مَّصصن الجبصصال مَّسصص َءوِصصصحت، و َءت  َءضصصِجْج و

ِهُ إلصصى ِبأصص ُء  َءأجي ُذ صيدي في الهواء فصص ّني فآخ َءع ّلى  ّلفوني، ثّم يخ وأ

َءسصصفافيدهم ُبزاة في  َءت مَّن ال ّنك لو رأي ّديك: إ صاحبي، فقال لهُ ال

ّنكم أنتْم لو علمتصصم ّني ولك َءر مَّ َءف َءت أن ُيوك لكن ّد َءل مَّا رأيُت مَّن ال مَّث

ّكصصِن حصصالي. َءن مَّصصن تم ُوفي، مَّع مَّا تصصرو َءلم، لم تتعّجبوا مَّن خ مَّا أع

استجادة الخيصصل والكلب قصصال صصصاحب الكلصصب: ذكصصر مَّحّمصصد بأصصن

َءعصصّم َءم بأن عمرو، ابأن  َءصْخر قال: أرسل مَّسل ٍم عن سعيد بأن  ّ سل

َءلصصهُُ خيلً، فقصصال لصصهُ: ل علصصم لصصي َءلهُُ إلصصى الّشصصام ومَِّصصصر يشصصتري 

َءب كلب? قصصال: َءت صصصاح ْنص - قال: ألس َءب ق بأالخيل - وكان صاح

َءفاسصصتعملهُ فصصي ٍء تستحسنهُ في الكلب  ْنظْر كّل شي َءفا بألى، قال 

ُلهصصصصا. َءرب مَّث ِدم بأخيصصصصٍل لصصصصم يكصصصصْن فصصصصي العصصصص َءرس، فقصصصص َءفصصصص ال

ٌءل َءن رجصص ْأذ َءالديك إلى الدجاجةّ قال مَّحّمصصد بأصصن سصصلّم: اسصصت حاجةّ 

ُد أن ٍةّ، قصصالت الجاريصصةّ: يريصص َءمَّالهُ مَّن حاجصص ٍة فقالت لهُ:  َءلى امَّرأ َءع

َءجصصصةّ. َءجا ّد ّديك إلصصصى ال يصصصذكر حاجصصصةّ، قصصصالت: لعلهصصصا حاجصصصةّ الصصص

ًا بأثياب زوجصصهُ مَّحّمصصد بأصصن سصصلّم هرب الكميت مَّن السجن مَّتنكر
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َءت بأصصن ّلصصهُ الكميصص ُد بأن عبد ال َءل: حبس خال َءقا َءسلّم أبأي المنذر  عن 

َءرفهصصا ّتصصى ع َءهيئصصةّ ح ُتصصهُ تختلصصف إليصصهُ فصصي ثيصصاٍب و ْيد، وكانت امَّرأ َءز

َءبأهصصا وخصصرج عليهصصم، فسصصّمى فصصي ِشصصعره ًا ثيا ْومَّ َءي َءس  َءن، فلب ُبأو ّوا الب

ًا الُمْشلِي:  َءح، وسّمى خالد ّنوابأ ّوابأين ال الب

ْغم على َءك مَّن الّر ْل ّنوابأِح ِت  ال
 والمشلِي

َءج  ْدِح خرو ِق ابأِن قدِح ال

ِريمةُّ ٍم َءص َءهْت َءعْز َءب ّلةّ أْش  َءس
ّنْصصل .ال

ِنصياِت ِثياُب َءتصهصا الغا وتصحص

َءرم قصصال: َءخْشصص فتيا الحسن فصصي اسصصتبدال الصصبيض قصصال: وأخبرنصصا 

َءنني ُتو َءل: إّن الصصصبيان يصصأ َءقصصا َءن  َءل يسصصأل الحسصص ّقصصا ًا الب سمعُت فلنصص

ّني صحيحةًّ واحدة، قال: ليس بأهُ ْأخذون مَّ َءضتين مَّكسورتين، ي بأبي

ْأس أرحام الكلب مَّحّمد بأن سلّم عن بأعض أشياخهُ قال: قصصال بأ

َءعب بأن الّزبأير علصصى مَّنصصبر مَّسصصجد البصصصرة، لبعصض بأنصصي أبأصصي مَُّص

َءد َءلعفصصر والسصصو َءل الكلبةّ، ينصصُزو عليهصصا ا ْكره: إنما كانت أمَّّكم مَّث بأ

ِهجصصاء، َءههُ، هذا في هذا الموضع  ْب َءقع، فتؤُدي إلى كّل كلب ِش والبأ

ّنجابأةّ، وأّن ذلك مَّن ِصصصّحةّ وأصحاُب الكلب يرون هذا مَّن بأاب ال

َءطِّصصف فتجيصصء جصصوارح الولد ّن ِطبصصاع الرحصصام، حيصصن ل تختلصصط ال

مَّختلفصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةّ مَّختلطِّصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصةّ.
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مَّن وصيةّ عثمصصان الخيصصاط للشصصطِّار وقصصال صصصاحب الكلصصب: فصصي

ّيصصاكم وحصصّب ّيصصاكم إ ّلصصصوص: إ ّطِّار ال ّيصصاِط للّشصص َءن الخ وّصصصيةّ عثمصصا

َءب الّزبأيصصب المطِّبصصوخ، وعليكصصم َءع ضرِب العود، وشر ّنساء وسما ال

َءمَّك هذا أنفُع لك مَّصن أخيصصك، وأعصصوُن لصك ْلمان؛ً فإّن غل ِغ ّتخاذ ال بأا

ْنبصصور، ومَّصصا كصصان ّطِّ ّتمصصر، وضصصرب ال َءنبيذ ال مَِّْن ابأِن عّمك، وعليكم بأ

ُفسصصتِق، َءدتم علصصى ال ّنقصصل بأصاقلّء، وإن قص عليهُ السصلف واجعلصوا ال

ُلبصصس َءدعصصوا  َءوان قدرتم علصصى الياسصصمين، و َءرم،  َءف َءهْس والّريحان شا

ْفر، والخف ِشصرك، واجعصصل ُك ْنسوة  َءل َءق العمائم وعليكم بأالِقناع، وال

ِعب بأالّصقورة ّل َءش وال ّياك والكبا ِإ َءب و ِرش الكل َءم، وها َءما َءح َءوك ال له

َءك ّدي َءد، فلما انتهى إلى الديك قال: والصص ّياكم والفهو والّشواهين، وإ

ًا، وإعمالً للّسلح، وهو يبهصصر َءوغانا وتدبأير َءر َءو ًا ونجدة،  َءلهُُ صبر فإّن 

َءرنج لهلهصصا، ول ْطِّ ّنرد ودعوا الّش بأهر الّشجاع. ثم قال: وعليكم بأال

ّول ُع رأس مَّصصاٍل كصصبير، وأ َءد ّنصصْرد إل بأصصالطِّويلتين، والصصو تلعبوا في ال

َءثهم بأحصصديث يزيصصد بأصصن مَّسصصعود ّد ْقف. ثصصّم حصص ّل مَّنصصافعهُ الحصصذق بأصصال

َءقيسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصّي. ال

كراهيةّ الكلب السود البهيم وقال صاحب الديك: ذكر مَّحّمد بأصصن

ّلصصم ّيصصةّ عبصصد الكريصصم المع سلّم عن يحيى بأن النضر، عصصن أبأصصي أمَّ
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ِد البهيصصم. َءَءد الكلصصِب السصصو ُه صي َءر قال: كان الحسُن بأن إبأراهيم يك

قصيدة ابأن أبأي كريمةّ في الكلب والفهد وأنشد صصصاحُب الكلصصب

ِد الكلب، قصصصيدة ْي َءص َءل أحمد بأن زياد بأن أبأي كريمةّ في صفةّ  قو

َءها:  ُل ّو طويلةّ أ

ُء الصّسصحصائِب ُجصون حّصا ٍم عصن َءمَّّزقصْت غما
سصمصائهُ

والصجصنصائب الّصبصا أْرواح ّدد لصم َءطلصق َءمَّصهُ ير َءجصهصا
ّبصح مَّن مَّشهور لغّرة  الص

ثصاقصب
ّدجى وأثواُب قد ال

َءصصْت ّلص تقص
َءجى  ّد َءل الفجر في ال قندي

 راهب
ّتصى اللصيل ناِعي حص

ِد، َءجّم كان وإن َءم الرش ْو  ل
الصقصرائب

عصزيمةّ عصن َءيثصنصيهصم ل

ٍةّ بأصالصمصخصالصِب آذانصهصا مَُّشّرط
كالصِقصداِح غْضٍف

ٍةّ لصطِّصيف
 كالقداح الهوادي طوال

الصشصوازب
ًا صلهصا في ِسياط

َءطةًّ ُنصو َءمَّص
ًا ّذان عجاج َءك  ناُر وبأال

َءحصبصاِحصب الص
َءشْت َءر َءت ًا اف أثصارْت َءخبت

ِنصهُ ْتص بأصمص
 ُرجصوُم أو مَُّغال سهاُم

الصكصواكصب
َءف ُخطِّاها ّطِّْر ًا ال سبق

ِء بأطِّامَّسةّ  َءمَّْرِت الرجا
المصسصارب

َءهوادي َءحهصا ال كصّل ل

ًا رأْت َءبح  اعتراُض لول َءش
المنصاكصب

َءلحراج مَّن َءسصّل ا ّلصمصا تنص ُكص

َءض ِبأ ِء مَّرا ّنصفصاق أبأنا الرانصِب الص
ُتوفى ف ٍز كّل و َءنصْشص
ٍد َءفصدفص و

َءكاكي أنيُن َءم ًا، بأها صريُر أو ال ِطِّصير ذعر َءبأصهصا ُي ُقصلصو
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الجصنصادِب
َءغضى كْجمر ًا ال َءراُب ُخْزر  ِذ

النصائب
ًا ّكصبصت عيون فصي ُر

ِطصٍل َءبأصرا
ٌءء لهّن ِري أو َءضرا  مَّجا

َءذانصِب َءمص الص
ّثْت ُتِح ُيِجصّن لصم اس

َءدهصا َءطصري

ُدون عليهُ َءل الُجهد بأ  ُسب
الصمصذاهصب

ًا بأاصها ْلت َءدى َءص ّطِّرِف مَّ ال
َءكْت أمَّس

ّبأة  عاري الِجْرم َءشْخِت لن
الّرواجصِب

َءفّرى ُلهُب َءت إذا عنها ا
انتصحصت

ِد في َءجالت هي إذا  ِطرا
ّثصعصالصب ال

ُنصهصا الخيزراِن غصون ُتصو مَُّص

ّلقةّ َءذ  شصوس الذان مَُّ
الصحصواجصب

ٌءح أنصيابأصهصّن عصن  كصوالص

َءن َءدو  بأالمنصايا عليها َءغ
الصّشصواعصِب

ِر بأناِت ْفص َءق َءن ال ِحصي
تصفصّرقصْت

الفهود: ثم وصف 

ِةّ َءف َءطِّ ْكفاِل بأُمْخ ّترائب ُرْحِب ال ال َءد أبأغي ًا الّصي وتصارة طصور
ِةّ ّطِّطِّ َءمَّاق مَّخ َءغوارِب ُغلِب ال ال َءلذناِب  ٍر ا ظهصوُرهصا ُنْم

ْذمَّى َءحواِجُل َءت َءن تس  مَّتو
الّرواكب

عصيونصهصا كصأّن ُوْرٍق 

ٍم َءسنا َءر ِةّ في َءض ّليل ُظلم  ال
ثاقصِب

ّلبتها حسبصتصهصا الِفجاج في ق

ِقها على كصاتصِب خّط أشدا ِه فطِّح عصوابأصٍس الِجبصا
َءن، جانِب كّل مَّن للْجراِس َءمَّداه َءطِّصاٍف آذان َءنواِصب ّنصهصا ِل كصأ

ِر ُصّم في َءنواِشصِب الّصخو ّكبت أشاٍف ّفصهصا في ُر ُك أ
الكواِعب الِملح أصداغَِ تعقرُب ّنصهصا َءقيٍن ترهيِف بأل َءأ كص

َءسْت إذا ِبيد آن َءب بأال  ُشه
الكصتصائب

ًا، تلق َءمَّالم فوارُس ٌءةّ َءحْربأ َءرْجصل و

َءلْسراِب ِبأذي لهّن  كّل في ا
 لِحب

ٌءن ِكصي َءتصْسص ُكصوُن َءو َءدريئةًّ َءي

كواذِب غير الصّرات لدى ّتى  ُد ل ح ُنصهصا تكا ِبصي ُتص
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ٌءء َءبلّت ِضرا  بأطِّول مَِّ
ّتجصارب ال

َءق َءيفوت  أمَّكُث البر

َءرمَّّلةًّ  عناق تحكى مَّ
َءحصبصائب الص

َءد ِئس أْجصيا َءرا َءفص الص

ٌءل قال وديكهُ هارون بأن سهل ْعب بأن سهل عند الشاعر: أقمنا ِد
َءن ّتى نبرْح، فلم هارو َءنا ح قال: اضطِّررناه فلما الجوع، مَّن نموُت كد
َءلك ياغلم، ْي ّدنا و ِتينا غ ُأ ٍةّ قال: ف َءقصع ٌءق فيها بأ ِهُ مَّر عاٍس ديك لحُم في

َءلها ليس هرم َءدها ول قب ّثر ول السكين، فيهُ تحّز ل غيُرها بأع فيهُ تؤُ
ّطلع الضراس، ّلب القصعةّ في فا َءره وق َءةّ أخذ ثّم فيها، بأص ْطِّع ٍز ِق خب

ّلب يابأس َءقصعةّ َءمَّافي جميع فق ّتى ال ّديك مَّن الرأس فقد ح وحده، ال
ًا فبقي ِرق َءعةًّ مَّطِّ الّرأس? فقال: أين الغلم إلى رأسهُ رفع ثّم سا

ّنك بأهُ? قال: لم رمَّيت قال: ولم بأهُ، فقال: رمَّيُت قال: تأكلهُ أظ
ّي َءل ٍء و َءت شي ّني َءظنن ّلهُ ل أ ُلهُ? فوال ّني آك ِهُ يرمَّي َءمَّن َءلمَّقُت إ بأرجلي

ْه لم َءلهُُ: لو قال بأرأسهُ? ثم يرمَّي مَّن فكيف َءت َءمَّا أكر َءنع ّ ص إل
ِة َءير ّطِّ ُتهُ والفأل، لل ْه َءكر ٌءس الرأس ل ِهُ رئي َءدح ومَّنهُ الحواّس، وفي يص
ُتهُ ولول الديك، َءد؛ً مَّا صو ِري ِهُ أ ِفي ُقهُ و ُنهُُ بأهُ، ُيتبّرك الذي َءفر َءعي التي و
ٌءب المثل، بأها يضرب ُغهُ الديك، كعين يقال: شرا َءمَّا ِد َءجع عجيب و لو
َءر ولم الكليةّ، ًا أ ْظم مَّن السناِن تحت أهّش َءقّط َءعظم ِهُ، َءع ّ رأِس َءهل ف

ْذ َءت إ ّني ظنن ُلهُ، ل أ َءت آك ِعيال أّن ظنن ُلونهُ? وإْن ال ُك ْأ َءن ي َءغ كا َءل مَّن بأ
ِلك ْب ّنك ُن ُلهُ، ل أ ْأك َءدنا فإّن ت ْن ُلهُ، مَّن ِع ُك ْأ َءو ي َءت مَّا أ ّنهُ علم ٌءر أ مَّن خي

َءرف َءجناِح، َءط ّلهُ أين انظْر والعنق الّساق ومَّن ال مَّا هو? قال: وال
َءن أدري ِهُ رمَّيُت أي ّني ِبأ ّنك أدري قال: لك َءمَّيت أ ِهُ ر ّلهُُ بأطِّنك، في ِبأ وال

َءحسيبك.
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